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1. Johdanto

Tällä hetkellä eletään ihmiskunnassa murtokautta, sillä ajattelun tueksi on tullut kaikenlaiset tieto- ja viestintätekniset laitteet. ”Ihmisen kyvyt arvioida itseään ja säädellä omaa ajatteluprosessiaan ovat kuitenkin rajalliset, ja tieto- ja viestintätekniikan keinot on järkevä
ottaa käyttöön korvaamaan ihmisen puutteellisia mentaalisia kykyjä”(Järvelä, Häkkinen &
Lehtinen, 2006, s. 16).
Tietokoneiden avulla opetettavat sähköiset oppimateriaalit, kuten e-kirjat ja oppimispelit
ovat osa koulujen tieto- ja viestintätekniikkaa. Myös oppimisympäristöt ovat tietoteknisen
kehityksen kohdalla. Maisala, Kuokkanen ja Pelkonen (1998, s. 4–5) luokittelevat digitaalisiin oppimateriaaleihin kuuluvaksi oppimisen tai opetuskokonaisuuden, joka on digitoitu
CD- tai DVD –levylle, tietoverkkoihin ja tietokoneohjelmistopohjaiseksi oppimisympäristöksi. Ne voivat laajentaa näkökulmia ajattelussa ja oppimisessa tai toisaalta rajoittaa esimerkiksi mielikuvitusta ja kärsivällisyyttä, sekä kykyä syventyä asioihin. Tieto ja viestintätekniikkaa käytetään yhä enemmän sen ollessa niin ylivoimaista kapasiteetiltaan, helppokäyttöisyydeltään ja muokattavuudeltaan verrattuna perinteisiin opetustapoihin ja välineisiin. Työelämä ja koulu kehittävät tietoteknisiä laitteitaan jatkuvasti pysyäkseen
kehityksessä mukana. Nykyisessä tietoyhteiskunnassa elävät lapset ja nuoret saavat nauttia
kehityksen tuomista ansioista (teknologinen ja materiaalinen kehitys), mutta joutuvat myös
kärsimään sen haittapuolista, kuten markkinoiden ylivallasta arkielämään. Nykyisen yhteiskunnan tuomat haasteet täytyy huomioida kasvatuksessa ja opetuksessa. Kasvatusta
tapahtuu kotona, koulussa, päiväkodissa ja arkielämässä ylipäätänsäkin, esimerkiksi harrastusten parissa. Opetusta tapahtuu myös näissä samoissa instituutioissa, mutta stereotyyppisesti opetus liitetään pääosin koulussa tapahtuvaksi toiminnaksi.
Tieto- ja viestintäteknologia (TVT) tai tieto- ja viestintätekniikka (Information and Communication Technology, ICT) tarkoittaa kaikkia niitä elektronisia medioita, joita voidaan
käyttää apuna tietojenkäsittelyssä. Tieto- ja viestintätekniikkaan kuuluu kommunikointi
kuvien, äänen ja videon välityksellä hyödyntäen muun muassa mikrofonia ja (web-) kameraa. ICT sisältää tiedonsiirtoon tarkoitetut teknologiat, kuten langattomat verkot (WLAN),
mobiiliyhteydet (GSM, 3G), Internetin ja ynnä muuta. ICT välineistö sisältää myös kaiken-
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laiset tietotekniset päätelaitteet, kuten keskustietokoneet, pöytätietokoneet, kannettavat
tietokoneet, kämmentietokoneet ja mobiililaitteet. Nuoret käyttävät usein monia mediavälineitä samanaikaisesti (Kangas, Vesterinen & Krokfors, 2014, s. 15). Monen median stimultaanikäyttö ja monitoimisuus (multitasking) kuvaavat hyvin nuorten ja lasten digitaalista kulttuuria (Noppari ym. 2008). Keskeisiä käsitteitä tutkielmassa ovat tieto- ja viestintätekniikka (ICT), tietotekninen laite, oppitunti, oppimisympäristö ja koulu.

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, kuinka koulut ovat tieto- ja viestintäteknisen
muutoksen kohdalla, miten tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään kouluissa ja mitä haasteita se tuo opetukseen. Teoreettisessa osuudessa tutkitaan, mistä näkökulmasta ja miten tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä on aiemmin tutkittu. Tutkimusaiheen syvällisemmäksi ymmärtämiseksi on avattava keskeisiä käsitteitä ja näkökulmia (Hirsjärvi, Remes &
Sajavaara, 1997, s. 115). Tämä tapahtuu työssä ja kirjallisuuskatsauksella aiempiin tutkimuksiin.
Tutkielma käsittelee tieto- ja viestintätekniikan roolia koulujen opetuksessa nykypäivänä.
Tutkimusten teoriaa tuodaan esille pääasiallisesti aiheesta, mutta etenkin pohdintaosiossa
tuodaan esille myös tutkijan omia näkemyksiä. Tutkimuksessa pohditaan niitä muutoksia,
jotka liittyvät tieto- ja viestintätekniikan käyttöön. Aihe on ajankohtainen ja tutkija on henkilökohtaisesti kiinnostunut tieto- ja viestintätekniikan hyödyistä ja haitoista koulussa. Yhtenä tavoitteena tutkimuksessa on löytää yhteiskunnallisia vaikutuksia teeman pohjalta,
sillä tieto- ja viestintätekniikka on merkittävä osa nykypäivää sekä koulumaailmassa että
muualla. Hyvän tieteellisen tutkimuksen vaatimuksiin kuuluu myös tutkimuskohteen kriittinen tarkastelu (Hirsjärvi et al., 1997, s. 29). Tämän vuoksi tutkielmassa pyritään tekemään tilaa myös aiemmille aiheeseen liittyville tutkimuksille ja kirjallisuudelle.
Näiden lisäksi tutkimuksen empiirinen osuus toteutetaan tutkimalla Oulun Normaalikoulun
Ubiko-solua, jossa hyödynnetään erityistä, modernia ja muunneltavaa tietoteknistä oppimisympäristöä oppimisen tukena. Tutkimuksessa tehdään kysely, jossa selvitetään oppilaiden ja opettajien kokemuksia tieto- ja viestintätekniikan käytöstä oppitunneilla kyselylomakkeiden avulla. Lisäksi tehdään omatoimista tarkkailua satunnaisilla oppitunneilla, jotta
opittaisiin ymmärtämään paremmin koulun toimintakulttuuria ja tieto- ja viestintätekniikan
osuutta siinä.
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2. Koulujen tarve muuttua teknologisemmiksi

2000-luvulla koulut alkoivat muuttua maailmalla vastatakseen yhteisöjen tarpeeseen teknologiselle koulutukselle ja heidän omien lisäresurssien tarpeeseen. Tieto- ja viestintätekniikan odotettiin muuttavan koulua ja opetusta syvästi mahdollistamalla esimerkiksi helpon
pääsyn tietoon ja tuomalla uusia välineitä sekä lisäämällä välineitä ajattelun ja tiedonhallinnan taitojen kehittämiseen (Bransford et al., 1999; Hofer, 2004; Roschelle et al., 2000).
Koulujen tarve muuttua johtuu yhteiskunnan muutoksesta, johon koulutus pyrkii vastaamaan (Mumtaz, 2000, s. 321). Tieto- ja viestintätekniikka on merkittävä osa nykyistä yhteiskuntaa ja työtä tehdään yhä enemmän tietotekniikan välineillä. Siksi kouluissakin tulisi
ottaa käyttöön tieto- ja viestintätekniikkaa osana opetusta. Oppilailla ja opettajilla on oikeus käyttää välineitä oppimisen tukena ja opetella niiden arkipäiväistä käyttöä.
Leadership and Technology in Schools lehden erikoisjulkaisussa 2003 artikkelissa Leadership, Organizational Learning, and the Successful Integration of Information and Communication Technology in Teaching and Learning esitettiin tutkimus, miten tieto- ja viestintätekniikkaa pyritään integroimaan opettamiseen ja oppimiseen sekä miten johtajuus
vaikuttaa organisoituun oppimiseen. Organisoidulla oppimisella tarkoitetaan organisaation
kapasiteettia säilyttää tai kehittää suorituskykyä kokemuksen myötä. Tähän toimintaan
kuuluu tiedon hankinta, jakaminen ja hyötykäyttäminen (Dibella, Nevis & Gould, 1996, s.
363). Kouluissa, joissa ilmeni muita kouluja useammin organisoituja oppimiskäytänteitä,
käytettiin onnistuneemmin tieto- ja viestintätekniikkaa opettamisessa ja oppimisessa. Käytänteet ovat riippuvaisia organisoidusta oppimisesta koulussa (Jacobsen & Hunter, 2010).
Jotta koulut vastaisivat nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeisiin tarvitaan uusia oppimiskäytänteitä opettamisessa ja opettamisessa. Organisoitujen oppimiskäytänteiden luominen
kouluun auttaa vastaamaan uuteen koulutushaasteeseen teknologisoituneessa yhteiskunnassa.
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3. Tieto- ja viestintätekniikka

Tieto- ja viestintätekniikka on merkittävä osa nykyistä yhteiskuntaa ja työtä tehdään yhä
enemmän tietotekniikan välineillä. Tieto- ja viestintätekniikan on odotettu muuttavan opetusta tuomalla uusia välineitä ajattelun ja tiedonhallinnan taitojen kehittämiseen. Kouluissa
on onnistuttu lisäämään tieto- ja viestintäteknisten laitteiden määrää, mutta sen tarkoituksenmukainen pedagoginen käyttö opetuksessa ei ole kehittynyt.

3.1 Tutkimuksia tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä

Professori Sanna Järvelän tutkimusryhmä (Oppimisen ja Koulutusteknologian tutkimusyksikkö, LET) on työskennellyt viidentoista kuluneen vuoden aikana oppimisen ja tieto- ja
viestintätekniikan tutkimuksessa Suomen Akatemian rahoittamana. Tutkimusympäristönä
Järvelän työryhmällä on ollut Oulun normaalikoulu. Järvelän tutkimusta on toteutettu yhteistyössä Oulun normaalikoulun opettajien kanssa.
Tutkimustulokset tieto- ja viestintätekniikan käytöstä ovat tuoneet tietoa esimerkiksi tietokoneavusteisen yhteisöllisen oppimisen tukemisesta eri oppiaineissa kuten äidinkielessä,
matematiikassa ja science aineissa (Järvelä et al., 2006), erilaisten oppilaiden motivaatioperustasta ja niiden yhteydestä oppimisen strategisiin taitoihin (Järvelä, Järvenoja &
Veermans, 2008), sekä opettajan keinoista tukea oppimisen motivaatiota. Tulokset kertovat
myös teknologiaympäristöjen mahdollisuuksista tukea tavoitesuuntautunutta työskentelyä
(Järvelä, Hadwin & Järvenoja, 2011), hyvän ja heikon oppilaan strategisista taidoista tutkivassa työskentelyssä (Malmberg, Järvenoja & Järvelä, 2009), sekä motivaation ja emootion
säätelystä peruskoulun oppilailla (Järvelä, Järvenoja & Malmberg, 2011). Jaakkolan ja
Nurmen (2004) digitaalisten oppimateriaalien käytön tutkimuksessa saatiin selville, että
simulaatio ja kokeilutyyppiset oppimismateriaalit tukevat monia piirteitä, joiden ajatellaan
liittyvän laadukkaaseen oppimiseen kuten oppijan itsenäinen työskentely (Järvelä et al.,
2006, s. 189).
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Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö on osa laajempaa tietoyhteiskunnan kehittymistä.
Sen käyttö mahdollistaa uusien sosiaalisten kontaktien solmimisen, verkostoitumisen, tiedon jakamisen, viranomaisasioinnin sekä yhteiskunnallisen osallistumisen. Tieto- ja viestintäteknologia luo uusia mahdollisuuksia myös oppimiseen ja koulutukseen. Nykyisessä
informaatioyhteiskunnassa opetuksessa ja oppimisessa korostetaan yhä enemmän taitoja
tietojen sijaan. Tiedot vanhenevat yhä nopeammin, mutta taidot säilyvät hyödyllisinä pidempään. Yksi tärkeä opittava taito on metakognitio. Metakognitiivisilla taidoilla tarkoitetaan yksilön kykyä ”ajatella ajattelua” (Iiskala & Hurme, 2006, s. 40). Yksilön kykyä ohjata oman ajattelun toimintoja joustavasti ja itsenäisesti eri tilanteiden vaatimalla tavalla.
Metakognitio on siis yksilön kykyä tiedostaa ajattelun toimintoja sekä valvoa ja säädellä
niitä. (Brown, 1987; Flavell, 1979; Schraw & Dennison, 1994). Metakognitio säätelee kakkostason oppimista, ajanhallintaa, tiedonhankintataitoja, sosiaalisia taitoja sekä väittely- ja
perustelutaitoja. Tietoyhteiskunta edellyttää lisäksi monipuolista ja uudenlaista osaamista
sekä kykyä suhtautua kriittisesti median välittämään tietoon ja informaatioon. (OPM 2008)
Kansainvälisten tutkimusten (Kankaanranta & Puhakka, 2006; Korte & Hüsing, 2006) mukaan niin kutsutuissa edelläkävijämaissakaan ei käytetä nykyään tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessa säännöllisesti suurista investoinneista huolimatta. Suomi ei ole kärkimaita
tieto- ja viestintätekniikan käytön suhteen, vaikka tietoteknisiä laitteita olisi runsaasti käytössä. SITES 2006 -tutkimus (katso Kankaanranta & Puhakka 2008) kertoo, että: ”Suomessa tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään yleisimmin yhteiskunnallisissa aineissa, vieraissa
kielissä ja äidinkielessä, joissa noin 35 % opettajista ilmoittaa käyttävänsä tieto- ja viestintätekniikkaa säännöllisesti.” SITES (Second Information Technology in Education Study)
on kansainvälisen koulusaavutuksia vertailevan IEA-järjestön (International Association
for the Evaluation of Educational Achievement) organisoima tutkimusohjelma. IEA taas
on

järjestänyt

kansainvälisiä

koulusaavutustutkimuksia

noin

50

vuoden

ajan

(http://www.iea.nl/). Suurin osa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä on tiedonhankintaa Internetistä, esitysten tekemistä Power-Point-ohjelmalla ja opetuksen havainnollistamista Internetistä löytyvällä materiaalilla (Kankaanranta & Puhakka, 2008).
Opetusohjelmia käytetään kouluissa tutkimuksien mukaan vähän (Cox, Preston & Cox,
1999; Passey & Samways, 1997), pääasiassa tiedon kertaamiseen ja opitun arviointiin
(Kaisto et al., 2007). Työvälineohjelmia käytetään harjoitustehtävien tekemisessä. Tieto- ja
viestintätekniikan käyttö saattaa jäädä oppilaille irralliseksi, sillä sen käyttöä ei nivota ope-
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tettavan aiheen ydinasioiden opetukseen ja oppimiseen. Tutkimus osoittaa että ”tietotekniikkaa käytetäänkin lähinnä tiedon vaihtoon ja hankintaan sekä tulosten esittämiseen, ei
niiden aikaansaamiseen.” Tämän mukaan opettajat hyödyntävät ymmärtävään oppimiseen
ohjaavia oppimistehtäviä niukasti, eivätkä käytä tieto- ja viestintätekniikkaa yhteisen tiedonrakentelun ja jaetun ymmärtämisen tukena. (Kankaanranta & Puhakka, 2008)
EU:n komissio tilasi Liegen yliopistolta ja European Schoolnet (EUN) -verkostolta laajan
tutkimuksen tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Euroopan kouluissa (European Commission, 2013). Tässä hankkeessa selvitettiin koulujen varustelutasoa, tieto- ja viestintätekniikan
käyttökohteita ja määriä sekä käyttäjien asenteita ja osaamista. Tutkimuksen kysely tehtiin
rehtoreille, opettajille ja oppilaille. Tutkimus sisälsi kaikki kouluasteet, perusopetuksen
vuosiluokat 4 ja 8 sekä lukion ja ammatillisen koulutuksen. Tutkimukseen osallistui 190
000 vastaajaa. (European Commission, 2013) Suomalaisten koulujen luokitteluun hankkeessa vaikuttivat viimeaikaiset hankinnat. Tutkimus luokitteli suomalaiset koulut parhaiten varusteltujen joukkoon. Luokitteluun vaikuttivat Suomen suhteellisen hyvät tietoliikenneyhteydet ja viime vuosina kouluihin hankitut esitystaulut, oppimisalustat ja datatykit
(European Commission, 2013). Tutkimuksen mukaan tieto- ja viestintäteknisten laitteiden
määrä on Suomessa keskitasoa: ”Laitteiden käyttömäärissä suomalaiskoulut kuitenkin ovat
viimeisten joukossa, kun asiaa kysytään oppilailta itseltään. Oppilaiden työskentelymahdollisuuksiin eniten vaikuttavien laitteiden eli kiinteiden työasemien, kannettavien ja tablettitietokoneiden määrässä Suomi on hädin tuskin keskitasolla, niiden käytön määrässä
tilaston viimeinen.” (European Commission, 2013) Tutkimuksen mukaan ”Huonoin tilanne
on peruskouluissa, mutta myös lukioissa olemme viimeisten joukossa ja ammatillisissa
oppilaitoksissakin alle keskitason. Myös niiden oppilaiden määrä, jotka viimeisen vuoden
aikana eivät ole päässeet käyttämään tietokonetta koulussa lainkaan, on Suomessa Euroopan peruskouluista suurin (31 %) ja lukioissa kolmanneksi suurin (34%).” (European
Commission, 2013)
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Kuvio 1: Perusopetuksen 8. vuosiluokan työasemavertailu eri maissa (European
Commission, 2013).
Yllä olevasta kuviosta selviää tietokoneiden määrän sataa oppilasta kohden olevan Suomessa hieman alle keskitason verrattuna muihin tutkimuksen maihin (20 tietokonetta per
100 oppilasta).

Kuvio 2: Tietokoneiden käyttömäärät eri maissa 8. luokalla (European Commission,
2013).
Yllä olevasta kuviosta voi huomata Suomessa olevan kaikkein vähäisin tietokoneen opetuskäyttö viikoittain koulussa verrattuna muihin tutkimuksen maihin.
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Kuvio 3: Kahdeksannen luokan never-user -oppilaiden määrät erimaissa (European
Commission, 2013).
Kuviosta 3. voi nähdä kahdeksannen luokan oppilaiden, jotka eivät koskaan käytä tietokonetta koulussa, olevan korkein verrattuna muihin tutkimuksen maihin - vaikka tietokoneita
olisi runsaasti käytettävissä Suomessa (katso kuvio 1).
Peruskouluissa hyödynnetään huomattavasti vähemmän tieto- ja viestintäteknisiä välineitä
kuin lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa: ”Huolestuttavaa on, että Suomessa oppilailla ei ole riittäviä mahdollisuuksia hyödyntää tieto- ja viestintäteknisiä välineitä kouluissa oppimisensa tukena. Opettajat hyödyntävät uutta tekniikkaa oppituntien ja tehtävien
valmistelussa lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa jonkin verran, peruskouluissa vähemmän.” (European Commission, 2013)
"Oppilaiden mielestä mahdollisuus hyödyntää tietotekniikkaa oppitunneilla on Suomen
peruskoulussa alhaisin, lukioissa neljänneksi alhaisin ja ammatillisissa oppilaitoksissakin
alle keskitason. Tietotekniikan hyödyntämistä tarkasteltiin tiedonhankinnan ja työstämisen,
muiden oppilaiden kanssa tehtävän yhteistyön, tehtävien tekemisen, kokeellisen oppimisen
ja monesta muusta näkökulmasta." (European Commission, 2013)
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Kuvio 4: Oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö peruskouluissa (European
Commission, 2013).
Kuviosta 4 selviää kahdeksannen luokan oppilaiden tieto- ja viestintäteknisen aktiivisuuden oppitunneilla olevan Suomessa kaikista vertailumaista alhaisin.
Tieto- ja viestintätekniikan opetuksellisesta hyödystä esiintyy tutkimuksen mukaan epäluottamusta: Suomalaiset peruskoulujen rehtorit eivät usko tieto- ja viestintätekniikan hyötyihin samalla tavalla kuin eurooppalaiset kollegansa. Lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa rehtorien luottamus on taas keskivertoa parempaa. Kahdeksannen luokan opettajien, lukion opettajien ja ammatillisten opettajien luottamus omiin tietoteknisiin taitoihinsa
on keskimäärin heikkoa. Suurimpana esteenä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytölle
pidetään suomalaisten opettajien kesken pedagogisia syitä. Pedagogisia syitä ovat esimerkiksi hyvien mallien puuttuminen, vähäiset täydennyskoulutukset ja digitaalisten oppimateriaalien puute. Täydennyskoulutukseen osallistuneiden opettajien määrä kahden edellisen
vuoden aikana on Suomessa Euroopan alhaisimpia. (European Commission, 2013)
Suomalaisten oppilaiden käsitykset tieto- ja viestintätekniikan hyödyistä eroavat Euroopan
muista maista: ”Suomalaisten oppilaiden käsitykset tietotekniikan hyödystä opetuksessa
ovat myös Euroopan alhaisimpia. Silti oppilaat luottavat omiin käyttötaitoihinsa eurooppalaisia ikätovereitaan enemmän.” (European Commission, 2013)
Oppilaat internetin turvallisuuteen ja sosiaalisen median taitoihinsa. Opettajat ovat melko
epävarmoja osaamisestaan internetissä, mutta silti he luottavat sosiaalisen median käyttötaitoihinsa. Oppilaat luottavat, päinvastoin kuin opettajat, internetin turvallisuuteen ja sosi-
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aalisen median osaamiseensa. Oppilaiden tietotekniikan käyttö vapaa-aikana onkin Suomessa yleisempää kuin muissa maissa, vaikka sen koulukäyttö on vähäistä. (European
Commission, 2013)
Euroopan tutkimusten perusteella Suomessa on panostettu tieto- ja viestintäteknisten laitteiden investointiin, mutta se ei ole vaikuttanut lisäävän niiden käyttöä opetustarkoituksessa. Opettajat kokevat osan sovelluksista olevan vaikeita käyttää. Suomalaisten oppilaiden
käsitykset tietotekniikan hyödystä opetuksessa olivat Euroopan alhaisimpia. Tämä voi johtua siitä, ettei opettajilla ole taitoja soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tarkoituksenmukaisesti opetukseen.
Viimeisin Järvelän tutkimusryhmän tutkimus on TEKES OPTEK -tutkimushanke. Hanke
kuvaa, miten opettajat ja oppilaat käyttävät tietotekniikkaa koulun arjessa. Järvelä (2011)
osoittaa, että panostuksesta huolimatta oppimista tukeva monipuolinen tieto- ja viestintätekniikan käyttötapa on suurelta osin vielä kehityksen alussa tai kehittyvällä tasolla. Tarvitaan perustutkimuksen näyttöön perustuvaa tietoa siitä, kuinka syvälliseen oppimiseen pyrkiviä pedagogisia malleja voidaan kehittää (http://norssiportti.oulu.fi/index.php?7287).
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3.2 Tieto- ja viestintätekniikan käyttöalat kouluissa

2000-luvun alussa esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikan kautta markkinat ovat saaneet
yhä suuremman jalansijan lastenkin elämästä, kun ennen se vaikutti lähinnä vanhempiin.
Tänä päivänä lapset ovat todella ”muotitietoisia” vaatteista ja tv-ohjelmista, sekä muista
median välittämistä arkielämän asioista. Informaation saatavuus on helppoa, koska sitä
pystyy etsimään todella nopeasti internetistä, mutta toisaalta tiedon luotettavuutta on todella vaikea arvioida ja muutenkin tiedon valikoiminen miljoonasta vastaavanlaisesta hakutuloksesta on hankalaa aikuiselle, saati sitten lapselle.
Useat tämän vuosituhannen lapset ovat eläneet koko elämänsä ajan median lähellä. Nykyajan yhteiskuntaa kutsutaan tietoyhteiskunnaksi (Poutiainen, 2007). Tietoyhteiskunta pohjautuu uusimpiin teknologisiin innovaatioihin, toimintatapoihin ja osaamiseen. Tietoyhteiskunnassa informaation tuottamisella, jakelulla ja käsittelyllä on suuri vaikutus talouteen
ja kulttuuriin. Markkinat määrittelevät hyvin pitkälle tietoyhteiskunnan toimintaa ja sen
päämääriä. Suomessa on viimeaikoina keskusteltu paljon koulutuksen rahoituksesta (Liiten, 2014). Tietoteknisten välineiden hankkiminen kouluun ja opettajien kouluttaminen on
osittain rahakysymys.
Mumtazin artikkelissa “Factors affecting teachers' use of information and communications
technology: A review of the literature” osoitettiin, että opettajat, joilla oli aiempaa kokemusta tieto- ja viestintätekniikan käytöstä, oli varmuutta sen käyttämisestä, mikä oli hyödyksi heidän omassa työssään ja heidän opetuksessa sekä laajensi sen käyttöä tulevaisuudessa. Näiden opettajien opetuksessa tärkeimpinä ominaisuuksina tieto- ja viestintätekniikan käyttöön ottamisessa olivat, että tunneista tehtiin mielenkiintoisia, helpompia, hauskempia sekä opettajille että oppilaille, ja lisäksi monipuolisempia, motivoivampia ja nautittavampia oppilaille. Taitavien opettajien menestykseen liittyi opettajan motivaatio ja sitoutuminen heidän oppilaiden oppimiseen ja heidän oma kehittyminen opettajana, tuki, jonka
he saivat koululta sekä teknologian riittävään määrään. Opettajien, jotka menestyksekkäästi käyttivät tieto- ja viestintätekniikkaa, opetus omasi seuraavia ominaisuuksia: Positiivinen
asenne tieto- ja viestintätekniikkaa kohtaan vaikutti sen käyttömäärään luokassa. Opettaja
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antoi esimerkiksi oppilaan mieluummin valita kuin itse määrätä. Opetus pyrki oppilaiden
kehittymiseen oppijana ja yksilölliseen oppimiseen. (Mumtaz, 2000, s. 326.)
Kun oppilaita koulutetaan ja harjoitetaan tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoiksi, voidaan sillä lisätä tietokoneiden käyttöönottoa oppitunnilla. Hruskocy, Cennamo, Ertmer ja
Johnson (2000) ovat selvittäneet, että opettajien mielenkiinto oppia tieto- ja viestintätekniikasta lisääntyi heidän oppilaiden mukana. Opettajat alkoivat käyttämään oppilaiden tietämystä lisätäkseen omia tietokonetaitoja. Opettajat huomasivat myös muutoksen oppilaissa, kuinka helppo heidän oli käyttää teknologiaa oppimisen tukena. Opettajat motivoituivat
enemmän oppimaan teknologiasta ja sen soveltamisesta luokkahuone aktiviteetteihin
(Hruskocy et al., 2000). Hruskocy et al. (2000) tiivistivät, että tieto- ja viestintätekniikan
käyttöön ottoon vaaditaan opettajien asiantuntemusta ja omistautumista sekä opiskelijoiden
intoa ja lahjakkuutta prosessin toteutumiseksi.
Tieto- ja viestintätekniikan on perinteisesti ajateltu motivoivan oppilaita itsessään ja sitä
kautta he kiinnostuisivat asiasta joka halutaan oppia. Uusin näkökulma kuitenkin kertoo,
että tieto- ja viestintätekniikan tulee tukea uusia pedagogisia periaatteita kuten itsesäätöistä
ja yhteisöllistä oppimista (Koschmann et al., 2002; Lehtinen, 2003). Itsesäätöisessä oppimisessa oppija on aktiivinen ja ohjaa omaa oppimistaan. Oppija asettaa itse omat tavoitteet
oppimiselleen, toimeenpanee suunnitelmia ja valitsee sopivia oppimisstrategioita tilanteen
mukaan. Nämä metakognitiiviset säätelyprosessit oppimisprosessi kuuluvat oppimisen
itsesäätelyyn (Tynjälä, 1999). Viimeaikaisten näkemysten mukaan yhteisöllisen oppimisen
tilanteissa luodaan kokonaan uutta tietoa sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta (Järvelä et
al., 2006, s. 121). Uuden näkökulman ajatuksena on, että oppimisympäristöt voivat lisätä
oppilaan motivaatiota ja vahvistaa opittavaan asiaan sitoutumista. Tieto- ja viestintätekniikkaa ei siis ole tarkoitus käyttää sen itseisarvon takia vaan se nähdään kehittyneenä teknologisena apuvälineenä pedagogisten ajatusten toteuttamiseen, jolloin se tukee oppilaan
motivationaalisia prosesseja (Cooper & Brna, 2002; Solvberg, 2003). Näillä prosesseilla
tarkoitetaan motivaation proaktiivista vaihetta, jossa ihminen asettaa itselleen tavoitteita, ja
reaktiivista vaihetta, jossa ihminen arvioi tavoitteen saavuttamiseen vaadittavaa työmäärää
(Bandura, 1989, s. 179–180). Metakognitiiviset taidot auttavat sopeutumaan uusiin oppimisympäristöihin. Digitalisoituvat työn ja opiskelun kulttuurit vaativat samalla panostusta
tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen opiskelussa ja opetuksessa. Oppilaiden kiinnostus oppimiseen saadaan houkuteltua esiin tehtävillä, jotka saavat oppimisen tuntumaan
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hauskalta ja helpolta, mutta syvällisempi ja merkityksellinen oppiminen tarvitsee itse asiasta ja tehtävästä kiinnostumista ja sitoutumista siihen (Järvelä et al., 2006, s. 72).
Tieto- ja viestintätekniikkaa on käytetty viimevuosina ainoastaan sen lisäarvon vuoksi,
ilman sen hyödyntämistä pedagogisessa kokonaisuudessa (Apperson et al., 2006; Mucherah 2003). Opetuksessa ei saavuteta tieto- ja viestintätekniikan potentiaalisia mahdollisuuksia yksittäisiä sovelluksia käyttämällä. Jonassenin ja Reevesin (1996) mukaan opiskelun ei tarvitse olla ”helppoa” vaan mieluummin haastavaa, jotta voi tapahtua merkityksellistä oppimista. Haastavuus-oppimistilanteessa saattaa rohkaista oppilaita syvällisempään
tehtävän prosessointiin (De Corte, 2003; Goldmann et al., 1999). Marjaana Veermansin ja
Anna Tapolan (2006) mukaan tieto- ja viestintäteknisen välineen käyttö voi auttaa oppilasta aktiivisempaan ja itsenäisempään opiskeluprosessiin, kuin mihin hän muuten pystyisi.
Tapolan (2006, s.73) mukaan ”Oppilas voi myös saada tieto- ja viestintätekniikan käytön
kautta helpommin ’omistajuuden’ tunteen opiskelutapahtumaansa, millä on myös tärkeä
motivationaalinen merkitys.”
Tieto- ja viestintätekniikan avulla monet oppilaat saavat tukea syvälliseen oppimiseen,
mutta joillekin teknologia saattaa olla epämieluinen lähestymistapa, riippuen oppilaan oppimisorientoitumisesta. Välttämisorientoituneet oppijat pitävät enemmän opettajajohtoisesta opetuksesta kuin kommunikoinnista ryhmän kesken avoimessa oppimisympäristössä.
Toisaalta tutkimuksissa on myös havaittu, että avoin oppimisympäristö saattaa silti sopia ja
tarjota mielenkiintoisia vaihtoehtoja välttämis- ja suoritusorientoituneille oppijoille. (Järvelä ym., 2006, s. 78.) Tieto- ja viestintätekniikka voi motivoida oppilaita ja syventää heidän
oppimistaan mielekkäällä työtavalla sekä syventää heidän oppimistaan antamalla haasteita.
Avoin ”tietokoneoppimisympäristö” auttaa oppilasta ja opettajaa arvioimaan omaa työskentelyään (Krajick et al., 2000). Avoimissa ”tietokoneoppimisympäristöissä” tehtävät työt
ovat hyödyllisiä opettajankin kannalta. Opettaja voi seurata oppilaan etenemistä helposti,
sillä tietokoneelle tallentuu kaikki oppilaan tekemiset. (Järvelä ym., 2006, s. 76.) Tämä
voi helpottaa opettajaa arvioinninkin osalta, sillä hän näkee miten kukin oppilas edistyy.
Tieto- ja viestintätekniikan harkittu käyttö lisää monia keinoja tukea oppilaiden yksilöllisiä
työskentelytapoja, esimerkiksi avointen oppimisympäristöjen sisältämien työkalujen ja
tiedonhaku- ja viestintäväylien kautta. Tietokoneella työskentelemisen ei tarvitse kuiten-
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kaan tarkoittaa yksin työskentelyä eikä opettajan läsnäolon korvaamista verkon välityksellä
tapahtuvalla kommunikoinnilla. Opettajan ja oppilaiden välisellä kommunikoinnilla on
merkitystä oppilaiden motivaation kannalta, koska opettajan kiinnostus oppilaiden asioita
kohtaan ja ajan viettäminen oppilaiden kanssa on yhteydessä oppilaiden motivaatioon
(Roeser et al., 1996; Skinner & Belmont 1993; Skinner et al., 1990, Veermans & Tapola,
2006). Aikaisemmissa tutkimuksissa (Veermans et al., 2005) on havaittu, että opettajilla
saattaa olla kuitenkin suuria vaikeuksia ohjata oppilaita, jotka eivät osaa ohjata omaa opiskeluprosessiaan. Siksi olisi tärkeää, että opettajilla olisi konkreettisia malleja siitä, miten
kognitiivisesti ja sosioemotionaalisesti eri tasoilla oppilaita voidaan ohjata (Brophy, 1999).
Opettajan olisi hyvä keskittyä oppilaiden aktiivisuuteen verkossa työskenneltäessä. Tutkimuksissa on käynyt ilmi, että opettajan oma käytös saattaa ylläpitää oppilaiden osallistumistapoja antamalla enemmän tukea niille, jotka sitä itse aktiivisesti pyytävät (Salonen et
al., 1998).
Opetusteknologiaa ei pidä käyttää itsearvoisesti, vaan silloin kun se tuntuu luontevalta
osalta opetusta ja palvelee opetustavoitteita. (Järvelä et al., 2006, s. 79–80.) Tieto- ja viestintätekniikan tarkoituksenmukainen käyttö opetuksessa vaatii opettajalta oikeita menetelmiä ohjata oppimista verkossa niin, että kaikki tukea tarvitsevat oppilaat saavat apua opettajalta työskentelyyn.

3.3 Opettajat tieto- ja viestintätekniikan käyttäjinä

Tietoteknisen koulutuksen runsaudesta huolimatta tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja
osaaminen vaihtelee opettajien keskuudessa melko paljon (Järvelä et al., 2006, s. 186). On
monia syitä mikseivät kaikki opettajat käytä tieto- ja viestintätekniikkaa osana opetustaan.
Nämä ovat muun muassa kokemattomuus tieto- ja viestintätekniikan käytöstä, tuen puutteellisuus sekä ajan puute tieto- ja viestintätekniikan käyttöönottamisesta opetukseen. Pitäisi muistaa myös, etteivät opettajat ole yhtenäinen ryhmä, jossa kaikki opettajat joko
osaavat käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa tai eivät osaa (Järvelä et al., 2006, s. 186).
Opettajalta kestää 3-5 työvuotta kehittää tieto- ja viestintätekniikkaan sekä tiedonrakenta-
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misen pedagogiikkaan nojautuva opetuskulttuuri (Feldman et al. 2000). Muutoksen pituus
johtuu siitä, että opettajan on muutettava oppimis- ja tietokäsityksiään, opetustapojaan ja
tietokäytäntöjään, sekä opittava käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa (Fullan 1992,
Scardamalia, 2002; Lamon et al., 1993; Watson 2001).
Van Dijkin ja Hackerin (2003) ovat kehittäneet mallin, joka kuvaa opettajia tieto- ja viestintätekniikan käyttäjinä. Mallissa pohditaan digitaalisen kuilun olemusta ja jaetaan tietotekniikan käytön, sekä tietoteknisten palelujen saannin esteet neljään eri tyyppiin: 1) Digitaalisten kokemusten puute, 2) tietokoneen ja verkkoyhteyden puute, 3) digitaalisten taitojen puute, ja 4) merkityksellisten käyttömahdollisuuksien puute. Suomessa kaksi ensimmäistä kohtaa mallista ovat enää vähän ongelmallisia eli kokemusten puute ja tietotekniikan saatavuus, sillä opettajat ovat saaneet käyttää hallinnon sovellustenkin vuoksi tietotekniikkaa jo vuosia (Järvelä et al., 2006, s. 186). Evans-Andris (1995) selvitti opettajien kolme tyyliä käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa osana opetusta: välttäminen, integrointi, sekä
teknologinen erikoistuminen. Välttämistyyli edusti suurinta joukkoa opettajia, jotka välttivät tietokoneiden käyttöä ja rajoittivat vietettävää aikaa tietokoneaktiviteettien parissa.
Nämä opettajat olivat erittäin vähän vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa, kun he olivat
tietokoneella. Integrointia edustavat opettajat päinvastoin ylistivät tietokoneita ja integroivat tieto- ja viestintätekniikkaa heidän opetusmetodeihin ja opetussuunnitelmaan. He kehittivät luovia projekteja, jotka integroivat tietokoneaktiviteetteja normaaliin opetukseen.
Teknologisen erikoistumisen tyyppiset opettajat ylistivät myös tietokoneita, mutta oppitunneilla he yleensä integroivat tietokoneet opetukseen mieluummin kuin käyttivät niitä
tukemaan oppisisältöjä. He myös keskittyivät opettamaan oppilaille tietokoneen teknisiä
näkökulmia. (Mumtaz, 2000, s. 320.) Jotta tietokoneavustettu oppiminen olisi tehokasta, se
vaatii opettajien taitoja integroida tieto- ja viestintätekniikka opetusmetodeihin.
Opettajien omat asenteet ja taidot tieto- ja viestintätekniikasta ohjaavat paljolti sen käyttöönottamista opetukseen. Mumtaz (2000) osoitti artikkelissaan, että opettajat joilla on
aiempaa kokemusta tieto- ja viestintätekniikan käytöstä omaavat varmuutta sen käyttämisestä. Näiden opettajien opetuksessa tärkeimpinä ominaisuuksina tieto- ja viestintätekniikan integroimisessa olivat, että tunneista tehtiin mielenkiintoisia, helpompia, hauskempia
opettajille ja oppilaille, monipuolisempia, motivoivampia ja nautittavampia oppilaille. Taitavien opettajien menestykseen liittyi opettajan motivaatio ja sitoutuminen heidän oppilai-
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den oppimiseen ja heidän oma kehittyminen opettajana, tuki, jonka he saivat koululta sekä
teknologian riittävään määrään. (Mumtaz, 2000, s. 323–328)
Sukupuoli vaikuttaa yhtenä taustatekijänä tieto- ja viestintätekniikan opetuksessa täydennyskoulutuksista huolimatta (Ilomäki et al., 2001; 2002). Ilomäen et al. (2001; 2002) tekemissä vertailututkimuksissa kaikissa ikäryhmissä naisopettajat arvioivat osaamisena huonommaksi kuin miesopettajat. Naisopettajat toisaalta kehittyvät todennäköisesti tietotekniikan käytössä nopeasti (Järvelä et al., 2006, s. 188). Mettinen (2004) on saanut yhdessä
koulussa tekemässä vertailututkimuksessaan samanlaisia tuloksia. Selvät tulokset miesopettajien paremmista tieto- ja viestintätekniikan taidoista on saatu myös eurooppalaisen
kehityshankkeen tutkimuksessa (Nurmi, 2003).
Suomalaiset opettajat omaavat todennäköisesti heikohkot tieto- ja viestintätekniikan käyttötaidot sen takia, koska niiden sovellusmahdollisuudet ovat vielä epäselviä opetuksen suhteen. Opettajat eivät siis tiedä kuinka he voisivat parhaiten soveltaa tietoteknisiä laitteita ja
sovelluksia opetuksessa. Van Dijkin ja Hackerin (2003) tekemän luokittelun mukaan todennäköisin syy tieto- ja viestintätekniikan riittämättömiin taitoihin opetuksessa johtuvat
motivaation ja kiinnostuksen puutteesta, sekä käyttökokemuksen puutteesta. Tärkeää olisi
tietoteknisen koulutuksen määrän sijaan keskittyä kehittämään mielekkäitä käyttömahdollisuuksia ja pedagogisia malleja opetusta varten (Ilomäki et al., 2002; Lim & Barnes 2002;
Scheffler & Logan, 2000). Tieto- ja viestintätekniikka on tullut kouluihin teknologian kehityksen mukana. Sen tuominen kouluihin ei ole niinkään lähtenyt pedagogisista tarpeista,
joten pedagogisia käyttötapoja ei ole kehitetty vielä tarpeeksi.
Scrimshaw (1997) tutki opettajan roolia tietokoneita sisältävässä luokkatilassa. Hän korosti, että tieto- ja viestintätekniikan avulla opetetaan oppimisen prosessia, tavanomaisia oppimistaitoja kuten tiedon paikallistamista, lajittelua ja yhteenvetoa sekä yhteyksien ja sisäisten ristiriitojen tunnistamista. Tämä vaatii täsmällisesti järjestettyjä yhteistoiminnallisia
oppimisaktiviteetteja tietokoneilla sekä enemmän mahdollisuuksia ja tukea opettajille käyttää uutta tieto- ja viestintätekniikkaa yhteistoiminnallisissa konteksteissa. Tällöin he tunnistaisivat tieto- ja viestintätekniikan käyttämisen ongelmia ja mahdollisuuksia, ja löytäisivät ratkaisuja omaan opetukseen. (Mumtaz, 2000, s. 328–330) Näiden ratkaisujen jakaminen muille opettajille olisi tärkeää, jotta pystyttäisiin kehittämään yleisiä malleja tieto- ja
viestintätekniikan pedagogisesta käytöstä opetuksessa ja kehittämään opetuksen tasoa.
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3.4 Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön hyödyt

Tieto- ja viestintätekniikan käytölle opetuksessa löytyy monia hyviä syitä. Yksi mielenkiintoisimmista on pohdiskelun ja uteliaisuuden herättäminen: ”Oppilaan houkutteleminen
pitkäaikaiseen pohdiskeluun ja uteliaisuuteen, metakäsitteellisen tietämyksen vahvistamiseen ja prosessin herättämän epävarmuuden tukemiseen onkin yksi teknologiaympäristöjen
mielenkiintoista haasteista” (Järvelä et al., 2006, s. 36). Teknologiaympäristössä oppijan
oppimisen tueksi on suunniteltu käytettäviksi erilaisia teknologioita esimerkiksi langattomat päätelaitteet (Järvelä et al., 2006, s. 15). Teknologian avulla on saatu paljon hyviä vaikutuksia oppimiselle ja oppilaiden metakognitioille.
Metakognitio on yksi keskeisistä asioista joita teknologian avulla voidaan parantaa oppilaiden keskuudessa esimerkiksi luomalla sopivia oppimisympäristöjä. ”Metakognitiolla
tarkoitetaan yksilön kykyä ’ajatella ajattelua’ ja ohjata ajattelun toimintoja itsenäisesti ja
joustavasti eri tilanteiden vaatimalla tavalla. Metakognitio on siis yksilön kykyä tiedostaa,
valvoa ja säädellä ajattelun toimintoja” (Brown, 1987; Flavell, 1979; Schraw & Dennison,
1994.).” Tutkimukset kertovat, että oppijoiden metakognitiivisia taitoja on kyetty tukemaan teknologian avulla (Campione et al., 1992; Lajoie 1993). Metakogniitivisten taitojen
tukeminen perustuu oppimisympäristöjen suunnitteluun. Teknologian avulla voidaan säädellä tehtävän pituutta, tehtävien laatua ja lisätietoa on aina tarvittaessa käytössä (Luckin &
Hammerton, 2002). Nämä teknologiset oppimisympäristöt saattavat mahdollistaa sellaista
oppimista, jota ei olisi muunlaisessa ympäristössä voinut tapahtua (Järvelä et al., 2006, s.
48).
Lev Vygotskin (1978) kehittämää Scaffolding-käsitettä on käytetty oppimiseen liittyen
paljon jo pitkään ja se on tunnettu termi lähes kaikkeen kasvatukseen liittyvissä artikkeileissa ja tieteellisissä tutkimuksissa. Scaffolding liittyy vahvasti oppilaan metakognitioon.
Scaffolding-käsitteen voi suomentaa oppimisen ohjatuksi tukemiseksi. ”Scaffolding tar-
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koittaa, että ohjaaja tukee oppijan ajattelu- ja oppimisprosesseja tarkoituksenmukaisesti
siten, että se on riittävää auttamaan oppijoita rakentamaan oman ratkaisunsa ongelmaan”
(Wood et al., 1976).
Scaffoldingia pidetään siis säädeltävänä olevaa väliaikaista tukea, joka voidaan poistaa kun
sitä ei enää tarvita (Brown & Palincsar, 1978). Scaffolding ei koske ainoastaan yksilöiden
välistä vuorovaikutuksellista oppimista, vaan siihen kuuluu esimerkiksi erilaisia välineitä.
Tieto- ja viestintätekniikan avulla scaffolding voidaan rakentaa niin, että oppijan on helpompi suuntautua tehtävään ja organisoida tehtävän rakennetta. Tieto- ja viestintätekniikan
avulla oppijan huomio saadaan paremmin kiinnitettyä tehtävän kannalta olennaisiin kriittisiin vaiheisiin erilaisten apukysymysten avulla tai ajattelua visualisoimalla esimerkiksi
ajatuskartan avulla. Ajattelun visualisointiin kuuluu esimerkiksi ajatusten tekeminen näkyväksi, mallintamalla eksperttien ajattelua tai tukemalla oppijien välistä keskustelua ja vuorovaikutusta (Lin et al., 1999; Puntambekar & Hubscher, 2005). Opettaja pystyy siis hyvässä tapauksessa jakamaan työn tietokoneavusteisen scaffoldingin kanssa niin, että opettaja pääsee auttamaan niitä oppilaita kenellä on eniten tarvetta henkilökohtaiselle avulle
(Puntambekar & Hubscher, 2005). Jotta opettaja pääsee auttamaan tukea tarvitsevia oppilaita, hänellä pitää olla selkeät menetelmät oppimisen ohjaamisessa ja opetuksen suunnittelu on tarkkaa. Opettajan tulee suunnitella, miten tieto- ja viestintätekniikan avulla ohjaa
työskentelyä ja miten eriyttäminen oppitunnilla tapahtuu.
Lajoie (1993) on tehnyt tutkimuksen kognitiivisten tukien käytöstä lentoelektroniikan käytöstä tietokonesimulaatiossa. Kognitiivisilla tuilla tarkoitetaan opetuksellista tukea, Lajoien
tutkimuksen tapauksessa teknologista tukea oppimisessa. Kognitiivisilla tuilla saatiin hyviä
tuloksia. Ne vähensivät muistin kuormitusta, joten korkeamman asteisiin prosesseihin saatiin enemmän kapasiteettia käyttöön.
Tiedon rakentamista voidaan tukea tieto- ja viestintätekniikan ja erilaisten pedagogisten
ratkaisujen avulla (Järvelä et al., 2006, s. 50). Tietokone-avusteinen yhteisöllinen oppiminen, CSCL (Computer Supported Collaborative Learning) ja CSILE (Computer Supported
Intentional Learning Environment) ovat hyviä malleja oppimisen tieto- ja viestintäteknisestä tukemisesta yhteisön kesken. CSCL on käytössä tietoa välittävänä ja oppijien kommunikaatiota välittävänä työkaluna (Koschmann, 1996). Kollaboratiivinen oppimistilanne mahdollistuu siten, että kaikki ajatukset tulevat näkyväksi tieto- ja viestintätekniikan avulla
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(Lehtinen, 2003). CSCL perustuu siihen, että ”osallistujat rakentavat oppimisympäristöön
yhteistä tietokantaa kirjoittamalla kysymyksiä ja kommentteja toistensa näkemyksistä tutkimuksen kohteena olevana asiasta” (Järvelä et al., 2006, s. 52). CSILE perustuu oppijien
väliseen keskusteluun ja vuorovaikutusta tukevaan tieto- ja viestintätekniikkaan ja se on
kehitetty Marlene Scardamalian ja Carl Bereiten (1991) johdolla. Verkkoperustaisissa oppimisympäristöissä oppijat voivat verkkokeskustelun kautta huomata toistensa ajattelusta
asioita, joita voivat hyödyntää omassa ajattelussaan tai toiset oppijat aikaansaavat oppijassa metakognitiivista ajattelua kysymysten esittämisen myötä (Järvelä et al., 2006, s. 52.)
Yhteisöllisen oppimisen kautta opettajana toimivat myös oppilastoverit.
Tieto- ja viestintätekniikan ajatellaan usein lisäävän oppijien mielenkiintoa tehtävän ratkaisemisessa ja sillä pyritään lisäämään oppilaiden oppimisympäristöjen virikkeellisyyttä ja
viihtyvyyttä (Järvelä et al., 2006, s. 61). Tieto- ja viestintätekniikan motivoivaa vaikutusta
on tarkasteltava kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävä opiskelu luo erilaisille oppijoille mahdollisuuden edetä omien tavoitteiden mukaisesti
oppimisessaan ja löytyy itseään kiinnostavia työskentelyn aiheita. Tieto- ja viestintätekniikan avulla on mahdollista saada enemmän erilaisten oppijien onnistumisen ja ymmärtämisen kokemuksia, jotka vahvistavat oppimiseen suuntautunutta motivaatiota. Toiseksi tietoja viestintätekniikan mukana informaation määrän ja saatavuuden kasvu haastaa oppijan
itsesäätelytaitoja, mikä saattaa aiheuttaa ahdistusta ja tarkkaavaisuuden hajaantumista.
(Järvelä et al., 2006, s. 63.) Opetukseen tulisi sisältyä informaation kriittisen tarkastelun
opettaminen, jotta informaatiotulva ei häiritsisi oppimista.
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3.5 Tavoitteet ja mahdollisuudet

Tietokone on nykyään huomattavasti lähempänä ihmisten arkea kuin ennen (Meisalo &
Tella, 1988, s. 20). Tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia on esimerkiksi muuttaa
opetusta luomalla oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat helpon pääsyn tietoon sekä
tuomalla uusia välineitä yhteistyöhön ja kommunikointiin. Tieto- ja viestintätekniikka voi
kehittää opetusta myös lisäämällä välineitä ajattelun ja tiedonhallinnan tueksi. (Järvelä et
al., 2006, s. 184) Hypermediaksi kutsutaan hypertekstin ja multimedian yhdistelmää (Uusikylä & Atjonen, 2000, s. 151).
Hypermediaa käytetään paljon koulussa ja sen tunnuspiirteenä on vuorovaikutteisuus. Koulussa käytettävät hypermediat ovat usein CD- ja DVD -levyjä sekä erilaisia internet-sivuja.
Oppilaat voivat myös itse luoda näitä hypermedioita (Uusikylä & Atjonen, 2000, s. 151).
Yhtenä esimerkkisovelluksena voidaan mainita elektroniset kirjat. Elektroninen kirja on
saatavilla kaikkialla maailmassa ja sillä voidaan rikastuttaa lukemiskokemusta. Elektronisen kirjan muistiinpanomahdollisuudet ja esitysmahdollisuudet voidaan tuoda oppimiskokemukseen ja ne olisi vaikea tarjota normaalilla kirjalla (Uusikylä & Atjonen, 2005, s.
171–172). Hypermediaalimaterian käyttö mahdollistaa omien tavoitteiden seuraamisen ja
omassa tahdissa etenemisen sekä useiden aistikanavien käytön (Uusikylä & Atjonen, 2005,
s. 175).
Tieto- ja viestintätekniikalla on useita päätavoitteita perusopetuksessa auttaa oppilaita saavuttamaan varmuutta ja mielekkyyttä käyttäessään tieto- ja viestintätekniikkaa sekä tulla
tutuksi jokapäiväisten sovelluksien kanssa ja pystyä arvioimaan niiden mahdollisuuksia ja
rajoituksia. Tavoitteena on myös syventää ja laajentaa oppimista kauttaaltaan tukemalla
yhteisöllistä oppimista ja itsenäistä opiskelua sekä mahdollistaa oppilaiden työskentely
korkeammalla tasolla. The Department of Education (Passey et al., 2003, s. 1–8) mukaan
tieto- ja viestintätekniikkaa tulisi käyttää peruskoulussa oppimisvälineinä sekä vuorovaikutuksen ja tiedon etsinnän välineenä. Tieto- ja viestintätekniikan avulla pystytään antamaan
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oppilaalle tukea ajattelu- ja oppimisprosesseihin, jotta he itse oppisivat löytämään ratkaisun ongelmaan ja siten oppia. Uusikylän ja Atjosen (2005, s. 182–183) mukaan tietokoneiden käytössä opetuksessa on viisi merkittävää etua, jotka ilmenivät Cottonin tekemässä
analyysissä:
1. Tietokoneavusteisuus opetuksessa tuotti parempia tuloksia kuin opetus ilman
tietokoneavusteisuutta.
2. Tietokoneiden ja tekstinkäsittelyohjelmien käyttö kirjoittamisen opiskelussa johti
parempiin

tuloksiin

kuin

kynä-paperi

-työskentely.

Tekstit

pidentyivät,

lauserakenteet ja sanasto monipuolistuivat, teksti haluttiin muokata, ilmeni
positiivista asennetta, kommentteja hyödynnettiin ja kirjoitustyö oli syvällistä.
3. Asenteelliset muutokset olivat positiivisia koulua ja oppimista koskien.
4. Tietokoneavusteisuus vaikuttaa yksilöllisesti. Heikoimmin menestyvät oppilaat
hyötyivät enemmän tietokoneavusteisuudesta kuin paremmin menestyvät. Myös
pojat hyötyivät keskimäärin enemmän tietokoneavusteisuudesta kuin tytöt.
5.

Kognitiivisissa suorituksissa, jotka olivat yksikertaisia, näkyi positiivia muutoksia
esimerkiksi opitun muistamisessa.

Yleisesti tutkimuksessa myös havaittiin, että oppilaat muistivat jopa 32 % paremmin asioita tietokoneavusteisessa oppimisessa. (Uusikylä & Atjonen, 2005, s. 182–183)
Tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuus oppimisessa on laaja, mutta harvoin kouluissa
osataan kuitenkaan käyttää kaikkea potentiaalista hyötyä opetuksessa yrityksistä huolimatta. Opetuksessa käytettävät tietotekniikan sovellukset on harvoin suunniteltu juuri opetuksen ja oppimisen periaatteiden mukaan ja sen takia jotkin sovellukset tukevat pedagogisia
toimintatapoja ja jotkin saattavat rajoittaa niitä (Järvelä et al., 2006, s. 188). Monet sovellukset ovat vasta muokkaantumassa opetustarpeita paremmin mukaileviksi, kuten oppilaiden yhteistoimintaa tukevat sovellukset. Tietotekniikan toiminnalliset mahdollisuudet ovat
tarjoumia (Gibson, 1979; McGrenere & Ho, 2000; Norman, 1988), jotka ovat sellaisia ulkoisen ympäristön piirteitä tai ominaisuuksia, jotka voivat mahdollistaa jotakin toimintaa.
Tarjoumat ovat suhteessa toimijan toimintakykyyn tai -mahdollisuuksiin. Oppilaiden ja
opettajan omat käsitykset, taidot ja osaaminen vaikuttavat siihen, miten tarjoumat toteutuvat koulussa esimerkiksi miten jotakin tietotekniikan sovellusta käytetään (Järvelä et al.,
2006, s. 188–189). Siten opettajan on pohdittava, mikä sovellus sopii tukemaan hänen opetustaan.
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Tutkimukset ovat osoittaneet, että parhaimmillaan tieto- ja viestintätekniikka voi tukea
aidosti pedagogisia toimintatapoja ja innovaatioita. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö voi
auttaa oppilasta itsenäiseen työskentelyprosessiin mahdollistamalla itsenäisten oppimistavoitteiden asettamisen ja niiden seuraamisen (Järvelä et al., 2006, s. 73). Lin (2001) tutki
edistykselliseen pedagogiikkaan perustuvaa matematiikan tietokoneavusteista oppimateriaalia hongkongilaisen opettajan käyttämänä. Oppimateriaalia oli kehitetty jo aiemmin
Vanderbiltin yliopistossa (Jasper-aineisto, Cognition and Technology Group at Vanderbilt,
1993). Tutkimuksen mukaan materiaali toimi pedagogisen muutoksen käynnistäjänä, koska
se sisälsi tehtäviä ja lähestymistapoja, jotka välittivät opettajalle tukea ja malleja uudenlaisesta opetustavasta matematiikassa. Myös ITCOLE-hanke on hyvä esimerkki tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä parhaimmillaan. Hankkeessa keskeistä oli koulujen käyttöön
kehitetty yhteisöllinen tiedonrakenteluympäristön kokeilu, joka sai hankkeeseen osallistuneet opettajat arvioimaan kriittisesti omia opetuskäytäntöjään ja koulukulttuuria omassa
maassaan (Kollias et al., 2005). Suomessa tehty Jaakkolan ja Nurmen (2004) digitaalisten
oppimisaihioiden (oppimateriaalien) käyttämisen tutkimuksessa ilmeni, että kokeilu- ja
simulaatiotyyppiset oppimisaihiot tukevat monenlaisia piirteitä, jotka on yleisesti yhdistetty laadukkaaseen oppimiseen. Vastaavasti Ilomäen, Lakkalan ja Paavolan (2005) tutkimuksessa kävi ilmi, että niukat oppimismahdollisuudet sisältävät oppimisaihiot tukivat
tietokoneavusteisen opetuksen käyttäjänä melko kokematonta opettajaa ainoastaan faktatietojen opetteluun tähtääviin työtapoihin eikä haasteelliseen tutkimustyyppiseen työskentelyyn.
Tieto- ja viestintätekniset innovaatiot eivät käsitä vain tarjolla olevia laitteita ja teknisiä
ratkaisuja vaan ne sisältävät myös pedagogisia ideoita, joilla käyttäjä voi soveltaa innovaatioita omiin toimintamalleihinsa sekä muokata toimintaansa. Uudessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa 2016 huomioidaankin tieto- ja viestintätekniikka entistä paremmin. Tieto- ja viestintätekniikan merkittävyyttä osana tulevaisuuteen valmistautumista, työelämätaitoja, laaja-alaista osaamista, monilukutaitoja ja globaalissa maailmassa toimimista painotetaan seuraavassa perusopetuksen opetussuunnitelmassa (OPS, 2014). Koulun toimintakulttuurin pitäisi myös kannustaa oppilaita omatoimiseen ja kriittiseen tiedonhankintaan
sekä antaa heille tarvittavat valmiudet sitä edellyttävän tieto- ja viestintätekniikan käyttöön
(OPS, 2014). Tieto- ja viestintäteknologia helpottaa parhaimmillaan koko elämän jatkuvaa
oppimista myös koulun ulkopuolella.
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3.6 Mahdolliset haittavaikutukset

Useimmissa maissa tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa vaikuttaa keskittyvän
oppiaineesta riippumatta satunnaiseen ja mekaaniseen tietotekniikankäyttöön ja tiedon suoraan kopiointiin esimerkiksi internetistä (OECD, 2004; Salomon, 2002; Smeets & Mooij,
2001). Tieto- ja viestintätekniikkaa sisältävät oppitunnit ovat esimerkiksi Espoon kaupungin tieto- ja viestintähankkeen seurantojen perusteella enimmäkseen rajattuja ja opettajajohtoisia (Ilomäki et al., 2003). Tieto- ja viestintätekniikan käyttö ennemmin rajaa oppimista kuin syventää sitä. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa vaatii opettajalta
taitoja soveltaa ja yhdistää luovilla sekä tarkoituksenmukaisilla keinoilla tieto- ja viestintätekniikka tukemaan opetusta.
Tieto- ja viestintätekniikan parissa työskentely saattaa olla todella haastavaa ja vaativaa,
sillä se antaa oppilaille paljon vapauksia ja näin tavoitteiden asettaminen ja niiden saavuttaminen vaatii pitkäjänteisyyttä oppijalta itseltään. Myös informaation valtava määrä voi
olla vaikeasti hallittavissa ja vaatii paljon itsesäätelytaitoja. Tieto- ja viestintätekniikka
saattaa tuoda myös oppijalle ahdistusta ja tarkkaavaisuuden hajaantumista. (Järvelä et al.,
2006, s. 63) Tieto- ja viestintätekniikan ongelmia on myös sen käytön vaikeus. Williams,
Coles, Wilson, Richardson ja Tuson (2000) selvittivät, että vaikka tieto- ja viestintätekniikan koulutus on lisääntynyt opettajan koulutusohjelmassa, nämä kurssit eivät anna tarvittavia taitoja ja asenteita, joita tarvitaan merkitykselliseen tieto- ja viestintätekniikan soveltamiseen perusopetuksessa (Gray, 2011; Handler & Pigot, 1995; OfSTED, 2005; Williams et
al., 2000; Watson, 1997).
Tieto- ja viestintätekniikka tuo mukanaan myös median haittavaikutuksia. Median vakavimmat riskit lasten ja nuorten kehitykselle tulevat ikätasolle soveltumattomista sisällöistä
kuten väkivallasta, seksistä ja pornosta. Pienillä lapsilla mediaväkivallan vaikutukset näyttäytyvät median aiheuttamina pelkoina, nukahtamisen ongelmina, painajaisina ja joillakin
aggressiivisena käyttäytymisenä ja levottomuutena. Pitkäaikaisen väkivaltaviihteelle altistumisen on todettu aiheuttavan empatiakyvyn hiipumista ja väkivaltaan turtumista sekä
väkivaltaisia fantasioita ja toimintamalleja. Mediaväkivallan uusia muotoja ovat netti- ja
kännykkäkiusaaminen sekä seksuaalinen hyväksikäyttö netissä. Ylikorostunut seksuaalinen
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kuvasto tuottaa puolestaan fyysisen minäkuvan ja seksuaalisen kehityksen ongelmia. Median ja mainosten ylivoimaiset minä-ihanteet voivat tuottaa lapsille ja nuorille ulkonäköpaineita ja lisätä osaltaan identiteettiongelmien riskiä, kuten syömishäiriöiden kehittymistä.
Myös internetin ongelmakäyttö, kuten lapsiporno ja pedofiilinen toiminta verkossa, ovat
turvallisuusriskejä lasten ja nuorten kehitykselle. Yleistymässä on myös netti- ja peliriippuvuudet (Salokoski & Mustonen, 2007).
Tieto- ja viestintätekniikan avulla on saatu paljon hyviä vaikutuksia oppimiselle ja oppijien
metakognitioille. Kaikki eivät kuitenkaan välttämättä hyödy tieto- ja viestintätekniikasta
sillä tavoin, kuin tutkimukset ja tulokset antavan olettaa. Henkilökohtainen tuki saattaa
esimerkiksi jäädä monesti vähemmälle, kun on tarjolla teknologista tukea: ”Rajoittavia
tekijöitä voivat olla oppijan henkilökohtaisen tuen tarpeen tarkka määrittely sekä tuen poistaminen, kun oppija osaa jo itsenäisesti ratkaista tehtävän” (Puntambekar & Hubscher,
2005). Tällöin tuet saattavat antaa oppilaille vain pinnallisia vihjeitä ja strategioita
(McLoughin & Hollingworth, 2001), jotka saattavat johtaa vain mekaaniseen suorittamiseen ilman syvempää metakognitiivista ajattelua. Oppija saattaa myös keskittää huomionsa
itse tietokoneeseen ja sen tarjoamiin virikkeisiin, enemmän kuin tarkoitettuun tehtävän
ratkaisemiseen ja metakognitiiviseen ajatteluun. Oppija saattaa saada myös liikaa tukea
oppimisympäristöltä ja tukeutua siihen liikaa. Tuki voi jäädä myös liian vähäiseksi, esimerkiksi jos sovellukset ovat liian monimutkaisia oppijan käyttöön ja hallittavaksi (Järvelä
et al., 2006, s. 53). Tietokoneavusteisessa oppimisessa ohjaajan tulee olla perillä siitä, miten hyödyntää ohjelmistoja, jotta pystytään niiden avulla tukemaan oppijan metakognitiivisia taitoja (Puntambekar & Hubscher, 2005). Verkkoympäristössä on myös ainaiset ongelmat, kuten ilmeiden ja eleiden hyödyntäminen ei onnistu viestejä tulkittaessa. Myös yhteisen tietopohjan (Baker, Hansen, Joiner & Traum, 1999) luominen voi olla hankalaa ja aikaa vievää ja konflikteja saattaa syntyä verkossa helposti (Cho, Stefanone & Gay, 2002).
Kokemattomalle verkko-oppijalle tietokoneavusteinen oppiminen ja verkkotyöskentely voi
olla haastavaa, sillä huomio saattaa kiinnittyä oppimisen kannalta epäolennaisiin asioihin
tai mekaaniseen suorittamiseen.
Teknologisiin oppimisympäristöihin liittyy aina haasteellisia tilanteita, jotka vaativat oppijalta mukautumista erilaisiin oppimisstrategioihin. Haasteet ovat osittain opettajan vastuulla, sillä hänen pitää huolehtia oppilaiden ajankäytöstä ja uusien mahdollisuuksien tuomasta
vapaudesta joustavassa oppimisympäristössä. Opettajan on annettava joitakin strategioita
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ja konkreettisia malleja oppilaille uudessa verkkoympäristössä, sillä oppilas saattaa olla
tämänkaltaisessa tilanteessa ensimmäistä kertaa eikä omaa välttämättä käsityksiä, mitä
tehdä ja kuinka osallistua esimerkiksi verkkokeskusteluun. Kokemukset kuitenkin kertyvät
harjoittelun myötä. Viime vuosina oppimistutkijat ovat olleet mukana tieto- ja viestintätekniikan sovelluksien kehittämisessä (Azevedo & Hadwin, 2005; Winne, 2004). Näissä sovelluksissa on pyritty edistämään ja mallintamaan oppimisprosesseja, kuten tiedon jäsentämistä ja ongelmanratkaisustrategioiden käyttöä. Sovelluksiin on keskitytty luomaan erilaisia oppimistilanteita, joiden kautta oppilaat käyvät läpi ymmärtävää oppimista edistäviä
toiminnan ajattelun vaiheita ja käyttämään oppimisen strategioita.
Ertmer ja Ottenbreit-Leftwich (2000, s. 256) toteavat artikkelissaan, että opettajilla esiintyy
epävarmuutta tieto- ja viestintätekniikan käyttöä kohtaan, koska heillä ei ole tarpeeksi tietoa ja kokemusta, jotta he pystyisivät ottamaan tieto- ja viestintätekniikkaa käyttöön. Opettajilta puuttuu tarvittavia taitoja tieto- ja viestintätekniikan käyttämisestä opetuksessa,
vaikka sen käyttö on koko ajan lisääntymässä oppiaineissa (Gray, 2011, s. 10.) Opettajilla
on vähäinen ymmärrys tieto- ja viestintätekniikan potentiaalisesta käytöstä opetuksessa.
Siten on ajateltu, ettei opettajakoulutus ole pystynyt mahdollistamaan tieto- ja viestintätekniikan ymmärtämistä eikä kehittämään opettajien taitoja käyttää sitä tehokkaasti luokassa
(Williams et al., 2000; Simpson et al., 1998; Becker, 1998; Ertmer & Ottenbreit-Leftwich,
2000). Siten tieto- ja viestintätekniikka haastaa opettajankoulutuksenkin kehittämään uusia,
innovatiivisia malleja tieto- ja viestintätekniikkaa käyttämiseen opetuksessa.
Ratkaisuksi esitetään, että opettajille tulisi tarjota kursseja, jotta he ymmärtäisivät tieto- ja
viestintätekniikan käytön hyödyllisyyden opettamisessa ja oppimisessa. Opettajien asenteet
ja käsitykset tulisi ottaa huomioon koulutettaessa heitä tieto- ja viestintätekniikan käyttämiseen opetuksessa (Lawson & Comber, 1999; Cox et al., 1999a, 1999b). Watson (2001)
toteaa, että jos kouluissa luotaisiin johdonmukainen strategia tieto- ja viestintätekniikan
tehokkaasta käytöstä opetuksessa, täytyisi oppiaineita silloin tukea sillä ja teknologista
tietoutta kehittää kouluissa. (Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, 2000, s. 256.)
Epävarmuus tieto- ja viestintätekniikan käytössä kouluissa saa sen tuntumaan vaivalloiselta
prosessilta ja vähemmän tärkeämmältä kuin muut opetusmenetelmät. Opettajat eivät halua
käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessaan, koska kokevat itsensä osaamattomiksi.
Myös opettajien tiedostamattomat asenteet voivat aiheuttaa vaivalloisen tunteen tieto- ja
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viestintätekniikan käyttämisestä opetuksessa, jolloin he eivät toteuta sitä. Cuban (2001)
havaitsi tutkimuksessaan, että tietokoneita ei pidetty yhtä tärkeinä kuin muita perinteisiä
opetusmalleja. Tietokoneiden käyttö rajoittui yleensä alakouluun, kun oppilaat saivat itse
valita erilaisista oppimisympäristöistä mieleisensä luokassa.
Opettajien nykyistä koulutusta olisi muutettava enemmän teknologiapainotteiseksi, jotta se
vastaisi paremmin nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeita. Tarve tähän johtuu siitä, että tietoja viestintätekniikka on mullistanut tavan, miten teemme töitä ja siksi koulutusta tulisi
muuttaa paremmin sen suuntaiseksi. Lapset ovat tehokkaita tulevaisuudessa, kun heitä ei
kouluteta menneisyyden taidoilla vaan uusin innovatiivisin menetelmin. Myöskään opettajilta ei tulisi kieltää välineitä, jotka ovat itsestäänselvyys lasten koulutuksessa. Opettajia
kehotetaan pohtimaan kuinka, missä ja miksi kannattaa tieto- ja viestintätekniikkaa käyttää
opetuksessa. (Watson, 2001, s. 252–256) Koulussa oppilaat usein oppivat tieto- ja viestintätekniset taidot erillisinä, kun heille tulisi opettaa, kuinka käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa tehokkaasti hyväksi tiedon saavuttamisessa. Siksi tieto- ja viestintäteknisiä taitoja tulisi
käyttää luokkahuoneessa osana opetusta ja oppimista (Watson, 2001, s. 258). Perinteisen
opettajajohtoisen opetuksen muuttaminen tieto- ja viestintätekniseen tuettuun oppimiseen
on paljolti kiinni opettajista itsestään, ymmärtävätkö he sen käytön mahdollisuudet ja miten he saavat sen sovitettua heidän pedagogiseen filosofiaan sekä oppiaineiden sisältöihin.
Opettajat, jotka toteuttavat tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessaan, tunnistavat ja nauttivat sen pedagogisesta potentiaalista (Watson, 1993). Tieto- ja viestintäteknisen tuetun
oppimisen mahdollistaminen vaatii opettajien lisäkoulutusta ja pedagogisten mallien kehittämistä sen käytölle opetuksessa.
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4. Ubiko (UBIKO: ubiqutous technology enhanced learning)

Tämän tutkielman observoinnit ja aineiston keruut tieto- ja viestintätekniikan käytöstä oppitunneilla suoritettiin Oulun normaalikoulun Ubiko-solun luokissa. Seuraavaksi esitellään
Ubiko-solua tarkemmin Oulun normaalikoulun Ubiko-sivujen mukaan. (UBIKO - School
unit as an inspiring learning environment, Heikki Kontturi, Hannu Juuso, Vuokko Kangas,
Kari Kumpulainen, Tuulikki Tuominen (Faculty of Architecture, University of Oulu, Finland), Sanna Järvelä (Learning and Educational Technology Research Unit), Faculty of
Education, Oulu University Teacher Training School.

4.1 Oulun normaalikoulu ja sen toiminta Ubiko-hankkeessa

Ubikon projektipäällikkönä toimi Heikki Kontturi, ja tutkimus- ja kehitysdosenttina Olli
Niemi. Ubiko-hankkeen rakenteellisista muutoksista vastasivat Tuulikki Tuominen (tutkija), sekä Heikki Luminen (arkkitehti). Kalusteista Ubikossa vastasi Sauli Oja. Ubikohankkeen pohjana oli pitkäaikainen tutkimustyö tieto- ja viestintätekniikan parissa ja monia tutkimushankkeita oppimisen itsesäätelyyn liittyen. Ubiko- hanke vaati myös rahoituksen löytymistä (Opetushallitus) ja mobiilisen teknologian kypsymistä. Oulun yliopisto oli
vahvasti mukana hankkeessa, sillä yksi sen painopisteistä oli Information technology ja
’research based teacher education’. (Kontturi, 2013).
Oulun normaalikoulu toimi Oulun Yliopiston harjoittelukouluna ja Kasvatustieteiden tiedekunnan suoraan kuuluvana hallinnollisena yksikkönä. Normaalikoulun tehtävänä on antaa laadukasta perus- ja lukio-opetusta. Koulun tehtävänä on myös järjestää opetusharjoittelua ja täydennyskoulutusta. (Oulun normaalikoulu, 2014)
Ubiko-hankkeen aikana Ubiko-solussa työskentelivät luokanopettajaksi opiskelevat opetusharjoittelijat, jotka osallistuivat sen työskentelyyn ja saivat näin omakohtaisen koke-
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muksen koulun pedagogisesta kehittämistyöstä ja muutosprosessista. Täydennyskoulutukseen tulleet opettajat saivat myös tietoa Ubiko-hankkeesta. (Oulun normaalikoulu, 2014)
Oulun normaalikoulun pedagogiset ja tutkimukselliset tehtävät sisältävät pedagogisen ja
tutkimuksellisen yhteistyön Oulun yliopiston tiedekuntien yksiköiden ja ulkopuolisten tahojen kanssa. Normaalikoulun opettajat ovat johtosäännössä sitoutettu pedagogiseen tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaan eli niin sanottuun tutkoke-toimintaan. Ubikohanke profiloidaan yhdeksi, opetushallituksen strategisten linjausten mukaiseksi tutkokekärkihankkeeksi. Tämä kärkihanke kokoaa ja integroi myös sen piiriin koulussa kuuluvat
pedagogisen kehittämistoiminnan parhaimmat tulokset.

4.2 Ubiko- hankkeen laitteet sekä toimintamallit

Ubiko-hankkeessa käytettävät laitteet ovat iPod touch, iPad, intelliPen – digitaalinen älykynä ja Promethean –älytaulu. Sovellukset Ubiko hankkeessa ovat lapsilähtöisiä ja niiden
tarkoitus on tarjota tutkimuksellista informaatiolähdettä. (Ubiko 2013) Ubiko-hankkeessa
kehitetyt toimintamallit levitetään pilotointivaiheen jälkeen koulun muihin soluihin, sekä
soveltuvin osin valtakunnallisesti Opetushallinnon koordinaatiohankkeiden kanssa. Ubikohankkeeseen liittyy vahvasti eNorssi, eli Suomen harjoittelukoulujen yhteistyöverkko.
ENorssin koordinoima oppimisympäristöjen kehittämiseen tähtäävä Muuttuva oppimaisema –hanke on osa Ubikon sisältöä. Muuttuva oppimaisema- hanke sisältää kaksi osiota;
Tilat ja kalusteratkaisut- hankkeen, joka keskittyy oppimisympäristöjen kehittämiseen tilojen ja kalusteiden näkökulmasta ja yleiseurooppalainen iTEC –hanke, joka keskittyy tulevaisuuden luokkahuoneen ja oppimaiseman suunnitteluun. Nämä kaksi hanketta tuovat
asiantuntemusta sekä pedagogisia ja opetusteknologisia innovaatioita Ubiko- hankkeeseen
kehitettäväksi. Ubiko- hankkeen tarkoitus on olla aktiivinen myös kansainvälisellä tasolla.
(Ubiko, 2013)
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4.3 Ubiko- hankkeen toteutusaikataulu

Ubiko tulee Oulun normaalikoulun mukaan sanoista ´ubiikki´ ja ´koulu´ (Ubiko hanke,
2013). ´Ubiikki´ tarkoittaa ´kaikkialla läsnä olevaa´ ja samaan aikaan ympäristöönsä sulautuvaa. Ubiko-hankkeella haettiin visiota tulevaisuuden koulusta oppimisympäristönä esimerkiksi erilaisten oppimista tukevien paikkojen, tilojen, yhteisöjen ja teknisten ratkaisujen, sekä välineiden ja toimintatapojen kautta. Tarkoituksena Ubikolla olisi sulauttaa nämä
edellä mainitut asiat toisiinsa. Ubiko viittaa lisäksi sellaiseen ”tilalliseen viritykseen, joka
innostaa ja aktivoi lasta oppimaan.”
Ubiko – hankkeen tarkoituksena oli olla innostava ja oppimista tukeva pedagoginen tila
(1.9.2011 - 31.12.2013 välisenä aikana) Oulun normaalikoulun alakoulun puolella. Lisäksi
Ubiko-hankkeen tavoitteina oli muun muassa saada kouluun pedagogisia muutoksia, tuoda
kouluun teknologisia ja infrastruktaalisia muutoksia sekä tuoda kouluun uusia käytänteitä
ja toimintamalleja. (Kontturi, 2013)
Hanke aloitettiin toimintojen valmistelulla syys- ja marraskuun aikana 2011. Tämän jälkeen seurasi lisää suunnittelua ja ensimmäinen Ubiko versio arvioitiin lokakuussa 2012
pilottivaiheiden jälkeen. Samaan aikaan alettiin suunnitella Ubikon toista versiota (Ubiko2). Ubikon toisen version arviointi tapahtui marras- joulukuussa 2012 ja samaan aikaan
suunniteltiin Ubikon kolmatta versiota (Ubiko3). Koko hankkeesta tehtiin myös väliarvio
2012 joulukuussa. Vasta 2013 Ubikon neljäs versio (nykyinen versio) sai muotonsa toukokuun loppuarvioinneissa. Ubiko- hankkeesta tehdyt analyysit ja tulokset levitettiin kesä- ja
joulukuun 2013 aikana. (Kontturi, 2013)
Ubikon tavotteiden aikaansaamiseksi Ubikon pedagogiset tavoitteet muodostuivat opetussuunnitelman kehittämisen, oppimisen arvioinnin ja itsesäätelyn, sekä opettajien tiimityöskentelyn pohjalta. Opettajien rooli Ubiko-solussa oli haastava. Opettajien vaatimuksia
Ubikossa toimimiseen olivat esimerkiksi tavoitteiden asettaminen ja niiden muokkaaminen
tarvittaessa, tehokkaiden oppimisstrategioiden käyttäminen, monitorointi ja tavoitteiden
saavuttamisen arviointi, oppimisympäristön muokkaaminen sekä omien kykyjensä tunteminen (Luokkanen, Näykki, Impiö & Vuopala, 2008). Ubiko-solun opettajat kertovat:
”Tavoitteemme on saada lapset suunnittelemaan, tutkimaan ja arvioimaan omaa oppimistaan” (Kontturi, 2013).
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Oulun normaalikoulun alakoulu muodostuu neljästä erillisestä solusta, joissa kussakin
työskentelee noin 80 – 100 oppilasta opettajatiimin ohjauksessa. Ubiko–hankkeen toimintaympäristönä toimi yksi näistä soluista, jota nimitettiin Ubiko - soluksi. Ubiko-hankkeen
toteuttamisajankohtana Ubiko - solun oppilaat olivat peruskoulun 3-6 –luokkalaisia lapsia.
Asiantuntijaverkosto on Ubiko-hankkeen tukena. Asiantuntijat koostuvat muiden solujen
opettajista, aineenopettajista ja koulun IT -alan tukihenkilöstöstä. Asiantuntijaverkostoa
täydennetään lisäksi Oulun yliopiston eri tiedekuntien edustajilla ja muilla hankkeen kannalta merkittävillä koti- ja ulkomaisilla yhteistyökumppaneilla. Oppilaiden vanhemmatkin
osallistuvat hankkeeseen. Hanke osallistuu Opetushallituksen koordinoimiin Laitteet ja
ohjelmistot opetuskäytössä ja Tila- ja kalusteratkaisut –hankkeisiin. (Ubiko- hanke, 2013)
Ubikon ensimmäisen työskentelyjakson (3.9. -12.10.2012) pedagogisen toiminnan tavoitteita olivat muun muassa ilmiöpohjaisten, monitieteisten ja oppimista eheyttävien oppimiskokonaisuuksien toteuttamisen koetteleminen. Samalla pedagogisena tarkoituksena oli
kehittää ajattelun ja työskentelyn taitoja. Toimintaa koeteltiin luokkien välisen yhteistyön
avulla ja opettajien dialogisen asiantuntijuuden kesken. Näitä ensimmäisen Ubikon työskentelyjakson toimintoja ja tavoitteita perustellaan oppimisen itsesäätelyn teorian perusteella (Puustinen & Pulkkinen, 2001). Puustinen ja Pulkkinen (2001) ovat vertailleet oppimisen keskeisiä itsesäätelymalleja ja saaneet tulokseksi valmistava-, suoristus- ja arviointivaiheet, jotka toistuvat kaikissa malleissa. Ensimmäisen Ubikon työskentelyjakson havainnoin painopiste oli itsesäätelyn kaikkien vaiheiden toteutumisen mahdollistama pedagoginen malli. Tämän mallin vaiheet ovat: 1. Kontekstin luominen, 2. tietoperustan varmistaminen (aikaisemman tiedon aktivointi, perustiedon hankkiminen), 3. hands-on työskentely,
4. ymmärryksen syventäminen, ja 5. yhteenveto. (Kontturi, 2013)
Ubikon toisen työskentelyjakson (29.10. -7.12.2012) pedagogisen toiminnan painopisteenä
oli yksilöllisen oppimisprosessin tukeminen ja sen kautta oppimismotivaation ja metakognitiivisten taitojen parantaminen. Opettajien väliseen yhteistyön kehittämiseen kiinnitettiin
erityistä huomiota (Ubiko-tiimi). Toisen Ubikon työskentelyjakson toiminta perustellaan
myös oppimisen itsesäätelyn teorian näkökulmasta, sillä tämän työskentelyjakson painopisteessä olivat tavoitteen asettaminen, tarkkailu ja uudelleen muotoilun kehittäminen oppilaan tasolla. Oppimisen itsesäätelyn mallien yhden yhteisen tekijän katsotaan olevan oppimista ohjaavan säätelytoiminnan perustuminen oppijan itsenäisesti asettamiin tavoitteisiin tai toiminnan kriteereihin (Wolters, 2010).

31
Ubikon kolmannen työskentelyjakson (21.1. -1.3.2013) pedagogiset toiminnan tavoitteet
sijoittuivat oppimisen taitojen oppimiseen. Luokat toimivat tällöin itsenäisesti, mutta opettajat työskentelivät Ubiko-tiiminä. Tällä työskentelyjaksolla harjoiteltiin taktiikoiden ja
strategioiden käyttöä tukimateriaalin avustuksella (katso Zimmerman, Bonner & Kovach,
1996). Kolmannen työskentelyjakson teoreettiset perusteet olivat esimerkiksi siinä, että
oppimaan oppimisen taitojen tukeminen on ollut tutkimusten mukaan puutteellista (De
Kock, Sleegers & Voeten, 2005; Dignath-van Ewijk & van der Werf, 2012; Lipponen,
2012). Tutkimuksien mukaan suorat ohjeet ovat olleet alakouluikäiselle tehokkaampia kuin
epäsuorat itsesäätelyn kehittymisen keinot (Moos & Ringdal, 2012).
Ubikon viimeisessä työskentelyjaksossa (25.3. -26.4.2013) pedagogisia toiminnan tavoitteita olivat yksilöllisen oppimisprosessin ja oman toiminnan tarkkailun harjoittaminen pitkäkestoisen projektityöskentelyn avulla. Huomiota sai opettajan roolin muuttuminen opetustapahtumassa. Ubikon viimeisen työskentelyjakson toimintaa perusteltiin itsesäätelyn
osa-alueiden vahvistamisen ja lukuvuoden kokonaisprosessiksi integroimisen näkökulmasta. Samaan aikaan luotiin teoriaan ja omiin kokemuksiin pohjautuvat periaatteet (Perry,
Hutchinson & Thauberger, 2007; Perry & Rahim, 2011), jotka tiivistettiin luokan tauluiksi.
(Ubiko 2013)
Ubiko-hankkeeseen kuuluu vahvasti alusta alkaen nykyaikaiseen kosketusnäyttö- ja mobiiliteknologiaan perustuvat pedagogiset innovaatiot, niiden jatkokehittely ja vahva tieteellinen tutkimus. Ubiko – hanke vastaa haasteisiin, joita digitalisoituva maailma ja viimeisin
oppimistutkimus suomalaiselle peruskouluopetukselle asettavat. Ubiko –hanke sitoutuu
myös kansallisessa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelmassa (1.12.2010)
asetettuihin päämääriin ja toimenpidelinjauksiin (http://norssiportti.oulu.fi/index.php?72
87). Ubiko- hankkeen tavoitteet pohjautuvat ”opetussuunnitelman kehittämisen, oppimisen arvioinnin ja itsesäätelyn sekä opettajien tiimityöskentelyn muodostamien tavoitealueiden kokonaisuudesta” (http://norssiportti.oulu.fi/index.php?7287).
Ubiko-hankkeen visio tulevaisuuden koulusta oppimisympäristönä erilaisten oppimista
tukevien paikkojen, tilojen, yhteisöjen ja teknisten ratkaisujen, sekä välineiden ja toimintatapojen kautta vaikuttaa ajankohtaiselta ja luo pohjaa tieto- ja viestintätekniikan pedagogisille malleille.
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4.4 Ubiko- hankkeen pedagogiset tavoitteet

Ubiko- hankkeella on paljon pedagogisia tavoitteita, joista olen poiminut keskeiset alla
olevaan listaan. Tavoitteet oli kerrottu selkeästi ja tiivisti Ubikon sivuilla, joten pidin järkevänä säilyttää ne alkuperäisenä.
Opetussuunnitelman kehittäminen


ilmiöpohjaisten, monitieteisten ja oppimista eheyttävien oppimiskokonaisuuksien rakentaminen, testaaminen ja kehittäminen



oppimiskokonaisuuksiin integroitujen kansalaisen taitojen (ajattelun taidot, työskentelyn ja
vuorovaikutuksen taidot, käden ja ilmaisun taidot, osallistumisen ja vaikuttamisen taidot,
itsetuntemuksen ja vastuullisuuden taidot) kehittäminen ja niihin soveltuvien arviointimuotojen luominen



opetussuunnitelman joustavuuden kehittäminen yksilöllisten oppimispolkujen mahdollistamiseksi
Oppimisen arvioinnin ja itsesäätelyn kehittäminen



yksilöllisten oppimisprosessien tunnistaminen ja siltä pohjalta tapahtuva oppilasarvioinnin
kehittäminen ja monipuolistaminen jatkuvaksi, erilaisia oppimisen taitoja tukevaksi prosessiarvioinniksi



oppimismotivaation ja oppilaan metakognitiivisten taitojen parantaminen



oppilaan yksilöllisen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä vanhempien kanssa
Opettajien tiimityöskentelyn kehittäminen



opettajien yhteisöllisten ja dialogisten työskentelymallien kehittäminen asiantuntijuuden ja
substanssiosaamisen jakamiseksi ja kehittämiseksi



opettajien pedagogisten toimintavalmiuksien ja ammatillisen kasvun tukeminen



pedagogisiin periaatteisiin pohjautuvan opettajien tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kehittäminen
Hankkeen pedagogisten tavoitteiden saavuttamista tukevat ja välilliset tavoitteet



1. Uuden tieteellisen tutkimustiedon tuottaminen a. oppimisen motivaatiota ja itsesäätelyä
tukevista pedagogisista ratkaisuista b. yksilöllisen oppimispolun rakentumisesta ja siihen
liittyvistä ilmiöistä digitaalisessa oppimisympäristössä c. kansalaisen taitoihin liittyvästä
oppilasarvioinnista d. opettajuuteen liittyvästä muutosprosessista ja sen johtamisesta
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2. Eri toimijoiden välisen synergiaverkoston luominen (Opetushallituksen koordinaatiohankkeet, ICT- alan laitevalmistajat, sovellusohjelmistojen tekijät, emateriaalin tuottajat
jne.)



3. Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen kehittäminen kansallisessa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelmassa asetettujen päämäärien ja toimenpidelinjausten toteuttamiseksi



4. Hankkeessa kehitettyjen pedagogisten toimintamallien ja hyvien käytänteiden levittäminen Opetushallituksen verkostojen, enorssi-verkoston, julkaisutoiminnan ja erilaisten seminaarien, symposiumien ja konferenssien välityksellä



5. Käytännön kokeilemiseen ja tutkimukseen perustuvien ideoiden ja mallien tuottaminen
tulevaisuuden koulurakentamisen tueksi. (Ubiko 2013, katso Oulun Normaalikoulu)

Ubiko- hankkeessa hyödynnetään edellä kuvattuja tutkimushankkeita ja niiden avulla kehitetään oppimisteoriaan perustuvia ymmärtävään, taitavaan ja innostavaan oppimiseen johtavia käytänteitä. Ubiko- hankkeen tutkimus- ja kehitys yhteistyötä tukee Suomen Akatemian hankkeiden tutkimusyhteistyöverkosto (Simon Fraser University ja University of
Victoria, Kanada, Turun yliopisto ja Helsingin yliopisto) ja erityisesti mobiilin teknologian
aiheissa tehdään yhteistyötä pohjoismaisen LEAF (Learning Ecosystems and Activities of
the Future) tutkimusverkoston kanssa (Linneus University, University of Stockholm,
Trondheim University, University of Bergen), jossa on keskeisenä kiinnostuksen kohteena
uudenlaisen

teknologian

tulevaisuuden

oppimissovellusten

kehittäminen

(http://norssiportti.oulu.fi/index.php?7287). Ubiko- hanke tuo mielenkiintoisia mahdollisuuksia soveltaa tieto- ja viestintätekniikan aikaansaamia sovelluksia opetuskäytössä ja
koulun arjessa.
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5. Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusstrategia

Tässä tutkielmassa keskeinen tarkoitus on saada selville, kuinka tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään Oulun Normaalikoulun Ubiko-solun oppitunneilla. Tutkimuksessa kiinnostaa erityisesti opettajien ja oppilaiden kokemukset. Tutkimukseen otetaan yksi vertaissolun
luokka (muu kuin ubiko) aineistoon, jotta voidaan mahdollisesti havaita näkyykö minkäänlaisia eroja Normaalikoulun solujen välillä. Tämän lisäksi observoidaan satunnaisia tunteja, jotta saadaan lisää näkökulmaa aiheeseen.
Tutkimusstrategia tarkoittaa tutkimuksen menetelmällisten ratkaisujen kokonaisuutta. Nämä strategiat ovat jaoteltu yleisesti kolmeen pääryhmään: kvantitatiivinen tutkimus, kvalitatiivinen tutkimus ja kokeellinen tutkimus (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, s. 126–
130.) Tutkimus toteutetaan monesti joko kvalitatiivista (laadullista) tai kvantitatiivista
(määrällistä) menetelmää käyttäen, mutta näitä voidaan käyttää myös yhdessä. Laadullinen
menetelmä pyrkii selittämään kohdejoukkoa sekä sen käyttäytymistä. Määrällinen tutkimusmenetelmä taas pyrkii selvittämään esimerkiksi prosenttiosuuksia sekä tutkittavan asian riippuvuuksia ja siinä tapahtuvia muutoksia (Heikkilä, 2009, s. 16). Tässä tutkielmassa
käytetään laadullista tutkimusmenetelmää. Kyselylomakkeen tutkimuskysymykset tekevät
rajauksen haluttuun tutkittavaan aiheeseen. Laadullisella tutkimuksella voidaan etsiä tarkkaa tietoa pienestäkin joukosta (Hirsjärvi et al., 2009, s. 139–140).
Heikkilän (2009, s. 17) mukaan kvalitatiivinen tutkimus vastaa kolmeen kysymykseen:
Miksi? Miten? Millainen? Kvalitatiivinen lähestymistapa soveltuu käytettäväksi kun ollaan
kiinnostuneita esimerkiksi tapahtumien yksityiskohtaisesta rakenteesta, tapahtumassa mukana olleiden yksittäisten toimijoiden merkitysrakenteista ja kun halutaan tutkia luonnollisia tilanteita sekä saada tietoa tiettyihin tapahtumiin liittyvistä syy-seuraussuhteista (Lauriala & Syrjälä, 1995, s. 12–13). Tyypillistä laadulliselle tutkimukselle on löytää ”kokonaisvaltaista empiiristä tietoa siitä, että laadulliset ja yksityiskohtia luonnehtivat seikat otetaan huomioon. Havaintoaineiston koonnissa käytetään menetelmiä, jotka mahdollistavat
edellisiä asioita, kuten osallistuvaa havainnointia, vapaamuotoista haastattelua, ryhmäkeskustelua ja omaelämänkerojen käyttöä. Johtopäätökset tehdään ilman tilastomatemaattisia
menetelmiä yleensä, vaikka niitä voidaankin joissain määrissä käyttää tukikeinoina.”
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(Hirsjärvi & Huttunen, 1997, s. 179–180)
Tuomen ja Sarajärven (2002, s. 70) mukaan kvalitatiivinen tutkimus on kokonaisuus, jossa
aineiston keräämistä ja analysointia ei voida erottaa toisistaan vaan tärkeä asia on, miten
tiedonantaja ja tutkija sekä lukija ymmärtävät toisiaan. Kvalitatiivisen tutkimuksen kohteita tutkitaan ainutlaatuisina ilman laajojen yleistysten tekemisiä (Hirsjärvi et al. 2009, s.
160–164; Perttula, 1996, s. 88).

Tutkimuksessa on aluksi selvitettävä mitä halutaan saada selville (Metsämuuronen, 2006,
s. 133–134). Tämä tutkimus on pääosin kuvaileva case- tyyppinen kyselytutkimus (surveytutkimus). Tähän tutkimukseen on valittu pääasialliseksi aineistonkeruumenetelmäksi kyselylomakkeet, mutta lisäksi tehdään havainnointia tunneilta, sekä haastattelua välitunneilla. Monen eri menetelmän käyttö (menetelmätriangulaatio) tuo luotettavuutta tutkimukselle. Tutkimuksen tavoitteena on etsiä eri piirteiden välisiä yhtenäisyyksiä ja alaryhmissä
ilmeneviä eroja vastauksista. Kyseessä on näin ollen vertaileva tutkimus tai identifioiva
tutkimus (Kari & Huttunen 1988, s. 48). Vastauksia analysoidaan vain kvalitatiivista menetelmää käyttäen, sillä kaikki kyselylomakkeen kysymykset olivat avoimia antaen vastaajalle mahdollisuuden kuvata yksityiskohtaisemmin ja monipuolisemmin kuin esimerkiksi
monivalintakysymyksissä. Kysymykset olivat yksiselitteisiä ja kysymyksen jälkeen lomakkeessa oli tyhjää tilaa vastaukselle (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2004, s. 187).
Tutkimuksen vastaukset analysoidaan sisällönanalyysin keinoin. Sisällönanalyysin metodilla pyritään päätelmiin verbaalisen, kommunikatiivisen ja symbolisen aineiston pohjalta.
Aineistoja pyritään analysoimaan mahdollisimman objektiivisesti ja systemaattisesti, sekä
löytämään niistä samankaltaisuuksia ja ryhmittelemään niitä klusteroinnin avulla. (Tuomi
& Sarajärvi, 2002, s. 110.)
Pro gradu-opinnäytetyö aloitettiin keväällä 2013 tutkimalla aiheen kirjallisuutta. Tämän
jälkeen lähempänä kesää laadittiin kyselylomakkeet ja jaettiin ne Oulun normaalikouluun
Ubiko solun luokkiin ja yhden vertaissolun luokkaan (3b). Lisähavaintoja tutkimuksen
tueksi tehtiin observoimalla Ubiko-solun arkea, sekä haastattelemalla oppilaita. Syksyllä ja
talvella 2013 koulukiireet viivästyttivät kandin ja gradun tutkielmaa ja niiden tekeminen
lykkääntyivät myöhäiselle keväälle ja kesälle, sekä syksylle 2014. Kesällä ja syksyllä 2014
tehtiin pro gradu-opinnäytetyön analysointia, jonka jälkeen aloitettiin tutkielman viimeiste-
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ly ja ulkoasun parantelu. Tämä kuitenkin siirtyi enimmäkseen maisterivaiheen koulutyöskentelyn takia tammikuulle ja helmikuulle 2015.

5.1 Tutkimuksen kyselylomake

Tutkimus toteutettiin sekä empiirisen että teoreettisen tutkimuksen keinoin. Teoreettisessa
osuudessa pohdittiin tieto- ja viestintätekniikan käyttöä opetuksessa kansainvälisesti nykyaikana. Empiirinen osuus pitää taas sisällään lomaketutkimuksen, jossa kysytään oppilaiden ja opettajien kokemuksia tieto-ja viestintätekniikan käytöstä Ubiko-solussa. Tutkimusta varten tehtiin lyhyet kyselylomakkeet. Lomakkeiden kysymysten miettimiseen meni
aikaa, sillä oli vaikea saada halutut kysymykset tarpeeksi yksiselitteisesti paperille, eikä
tarkkoja ohjeita kyselylomakkeiden luomiseen oikeastaan ole olemassa (Hirsjärvi, Remes
& Sajavaara 2004, s. 191). Jälkeenpäin ajateltuna lomakkeeseen täydennettäviin tietoihin
olisi voinut lisätä sukupuolen. Siitä olisi nähnyt mahdollisesti miten sukupuoli vaikuttaa
tieto- ja viestintätekniikan käyttöön. Alun perin tarkoituksena oli kuitenkin tehdä lomakkeet niin neutraaleiksi, ettei tietojen täyttämisvaiheessa heräisi oppilaille minkäänlaisia
ennakkoasenteita. Tämän vuoksi sukupuolta ei otettu kyselylomakkeissa huomioon. Pääasiallisena kiinnostuksen kohteena on joka tapauksessa kaikkien oppilaiden kokemukset
tieto- ja viestintätekniikan käytöstä oppitunneilla.
Oppilaiden vastauslomakkeen kysymykset:
1. Millaisia tietoteknisiä laitteita teillä on koulussa käytössä oppitunneilla?
2. Miten käytätte tietoteknisiä laitteita koulussa oppitunneilla?
3. Käytättekö tietoteknisiä laitteita ryhmissä vai yksin?
4. Kuinka paljon käytätte oppitunnista aikaa tietoteknisillä laitteilla?
5. Muuta?

Opettajien vastauslomakkeen kysymykset:
1. Millaisia tietoteknisiä laitteita teillä on koulussa käytössä oppitunneilla?
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2. Miten arvioitte oppilaiden käyttävän tietoteknisiä laitteita koulussa oppitunneilla?
3. Kuinka paljon arvioitte oppilaiden käyttävän oppitunnista aikaa tietoteknisillä laitteilla?
4. Tekevätkö oppilaat ryhmässä vai yksin asioita tietoteknisillä laitteilla?
5. Muuta?
Kyselylomakkeiden kysymysten perusteena on käytetty seuraavista julkaisuista poimittua
teoreettista tietoa; Cuban 2001, Watson, 2001, s. 252–256, Lawson & Comber, 1999; Cox
et al., 1999a, 1999b,Uusikylä & Atjonen, 2005, s. 182–183, Järvelä et al., 2006, Puntambekar & Hubscher, 2005, Tapola, A. (2006, s.73)
Tutkielman loppupuolelle on koottu oppilaiden vastauksia nimettöminä, sekä selvyyden
vuoksi on taulukoitu kysymysten vastaukset kattavammiksi ylemmän tason kategorioiksi,
joita kutsutaan kuvauskategorioiksi. Kuvauskategorioilla tarkoitetaan ”abstrakteja konstruktioita, jotka sisältävät aineistossa esiin tulleiden käsitysten ja kokemusten ominaispiirteet” (Niikko, 2003, s. 36–37). Näitä kategorioita muokataan yleensä niukimpaan ilmaisutapaan, jolla voidaan kuvata informanttien kokemuksia (Entwistle, 1997, s. 21). Aineistoa
tulee kuvata siten, että haastattelut voidaan halutessa sijoittaa johonkin kategoriaan (Larsson, 1986, s. 37). Tässä tutkielmassa aineistot on kuvattu mahdollisimman selkein keinoin
käyttäen havainnollistamisessa lainauksia, piirasdiagrammeja ja taulukoita.
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5.2 Kohderyhmä ja taustatiedot, sekä aineiston keruu

Tässä tutkimuksessa käytetty aineisto rajattiin Oulun normaalikoulun Ubiko-solun oppilaisiin ja opettajiin, sekä yhden vertaissolun oppilaisiin (3b). Oppilaita osallistui yhteensä
kyselylomakkeiden vastaamiseen N=123, ja opettajia N=6. Lisäksi satunnaisia oppilaita
haastateltiin Ubiko-solun luokista avoimesti ja kirjattiin heidän vastaukset ylös nimettöminä. Tämän ohella tehtiin tarkkailua Normaali koulun luokissa muutamina päivinä sattumanvaraisesti.
Oppilasmäärät luokittain:
3b: 19
4a: 21
4b: 20
5b: 17
5c: 14
5-6lk: 16
5a: 16
Kyselylomakkeet jaettiin jokaiselle Ubiko-solun luokan opettajalle, sekä yhdelle vertaissolun opettajalle, jotka antoivat ne eteenpäin oppilaille. Lomakkeet kerättiin myös opettajilta
takaisin. Kyselylomakkeita oli kahdenlaisia, toiset oppilaille ja toiset opettajille. Kysymykset olivat samankaltaisia mutta muotoiltu opettajan ja oppilaan roolin huomioiden. Kaikissa lomakkeissa oli viisi kohtaa joihin vastata. Kyselylomakkeet jaettiin oppilaiden täytettäväksi toiseksi viimeisellä ja viimeisellä kouluviikolla ennen oppilaiden kesälomaa (2013).
Kyselylomakkeet kerättiin kesäkuussa 2013. Kyselylomakkeista saatiin takaisin yli 90 prosenttia, joka on hyvä tulos tutkimusta varten.
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5.3 Fenomenografinen tutkimus

Tämä tutkimus on lähestymistavaltaan fenomenografinen tutkimus ja pohjautuu teorioihin,
joita on tehty tieto- ja viestintätekniikan käytöstä kouluissa ja opetuksessa. Fenomenografia on luokitukseltaan laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmä. Lähtökohtana on se,
että on olemassa vain yksi maailma, josta ihmiset muodostavat erilaisia ja toisistaan poikkeavia käsityksiä. Keskeinen kiinnostuksen kohde tutkimuksessa on, miten analyysiä voi
tehdä ja miten sen vaiheista voi raportoida. Fenomenografia ei ole niinkään kiinnostunut
ajattelu- ja havainnointiprosesseista itsestään eikä myöskään jonkin ilmiön syvimmästä
”oikeasta” olemuksesta vaan ihmisen käsityksistä kyseisestä ilmiöstä. (Järvinen & Järvinen, 2000, s. 86)
Fenomenografia on teoriaton siinä mielessä, ettei olemassa olevaa teoriaa pyritä testaamaan eikä teoriaa käytetä myöskään luokittelurunkona vaan tutkimus suoritetaan empiirisen aineiston pohjalta (Huusko & Paloniemi, 2006). Fenomenografisessa lähestymistavassa
kuitenkin tunnustetaan, että tutkijalla aina on jonkinlainen esiymmärrys aiheesta ja että
sellainen on itse asiassa välttämätönkin, jotta tutkimuksen voi ylipäätään kohdistaa johonkin tiettyyn aihealueeseen.
Yleisesti sanottuna fenomenografia tutkii ihmisten moninaisia käsityksiä maailmassa esiintyvistä ilmiöistä ja asioista pyrkien kuvaamaan niitä. Fenomenografian keskeinen tavoite
on kuvata ”maailmaa niin kuin se havaitaan” (Kakkori & Huttunen, 2010). Perinteisen tutkimusotteen tavoitteena on kuvata ”maailmaa niin kuin se on”, mutta Marton (1988) asettaa fenomenografisen tutkimusotteen tätä vastaan ja pitää sen tavoitteena kuvata ”maailmaa niin kuin se havaitaan” (katso Häkkinen, 1996, s. 15). Fenomenografiassa tutkitaan
sitä miten ”informantit” ajattelevat asioiden olevan maailmassa, ei välttämättä sitä miten ne
maailmassa ovat (Kakkori & Huttunen, 2010). Fenomenografia tutkii siis ihmisten käsityksiä maailmasta. Nämä käsitykset ovat taas tulosta siitä, miten he kokevat maailman ilmiöitä. Lisäksi oppimiseen vaikuttavat oppilaiden sekä opettajien käsitykset itse oppimisesta.
(Kakkori & Huttunen, 2010). Oppimistapahtumassa kokemisen tavat ovat todella merkityksellisiä.
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5.4 Havainnointi

Tässä tutkielmassa käytettiin toisena aineistonkeruumenetelmänä havainnointia. Usein
metodikirjoissa havainnointia kutsutaan nimellä observointi. Observoinnin tulee olla huolellista, hyväksyttyjen metodien mukaista ja tarkkaa havainnointia tutkimuskohteesta. (Silverman 2001, s. 57, 193.) Observointiin voi kuulua esimerkiksi kuulo-, maku- ja näköhavainnot. Tässä tutkielmassa käytettiin näköhavaintoja. Havainnoin piirteisiin kuuluu, että
tutkijan omat tunteet ja tuntemukset tulevat tutkimukseen mukaan, vaikka niitä ei tietoisesti huomaakaan (Grönfors 1985, 182.). Entiset kokemukset ja ympäristö vaikuttavat tutkijan
havainnointeihin. Oulun normaalikoululla erilaiset luokkatilat ja opettajat saattoivat vaikuttaa havainnointiaineistoon.
Havainnon tekeminen on tutkimuksessa kriittinen kohta. Tieteellisen tutkimuksen täytyy
aina perustua luotettaviin havaintoihin. Luotettavat havainnot ovat tärkeitä tutkimusmetodien ja ongelman asettelun kannalta. Luotettavaan havainnointiin päästään, kun käytetään
tutkimusmetodeja, jotka on yleisesti hyväksytty tieteessä. Niihin kuuluu esimerkiksi mahdollisten virhehavaintojen tiedostaminen ja niiden vaikutus tuloksiin. Tieteellisen tiedon
saavuttaminen voi onnistua, kun tutkija on älyllisesti sitoutunut, ottaa vastuuta omasta tekemisestä ja uskoo omaan tekemiseen (Polanyi 2002, 65; Uusitalo 1991, 13, 17–19.) Tähän
tutkielmaan havainnoin kautta saadut aineistot tuovat Oulun normaalikoulun arjessa tehtyjä
havaintoja vastauslomakkeiden lisätueksi. Havainnot on tehty Oulun normaalikoulun tiloissa satunnaisilla tunneilla, jotta havainnointitilanteet olisivat mahdollisimman aitoja.
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6. Tutkimustulokset ja analysointimenetelmä

Tämä tutkimus käyttää fenomenografista analysointia. Fenomenografisessa analyysissa
katsotaan yleensä olevan kolme tai neljä vaihetta (Häkkinen, 1996; Uljens, 1989, Niikko,
2003).
1. Fenomenografisen analyysin ensimmäisessä vaiheessa aineisto luetaan läpi moneen kertaan ja etsitään merkityksellisiä ilmauksia esimerkiksi alleviivaamalla sanoja. Tutkijan on
tärkeää pitää mielessä tarkasti se ilmiö, josta tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita.
2. Toiseen vaiheeseen kuuluu lajitteleminen ja ryhmitteleminen tutkittavan ilmiön kannalta
merkityksellisistä ilmauksista ryhmiksi tai teemoiksi (Niikko, 2003, s. 34). Näitä kutsutaan
merkitysyksiköiksi. Ryhmittelyä tehdään esimerkiksi vertailemalla ilmauksia yhtäläisyyksien ja erojen löytämiseksi. Ilmauksien tulkinnassa liikutaan yksittäisten ilmausten ja koko
haastattelun välillä. Ilmauksia keskenään vertailemalla, löydetään se, mikä on analysoitavalle käsitykselle ominaista. (Uljens, 1989, s. 44; Larsson, 1986, s. 23)
3. Kategoriat ja niiden rajojen määrittäminen on kolmannen vaiheen analyysin vaiheena
(Niikko, 2003, s. 36). Tämän vaiheen tarkoitus on, että merkitysyksiköt yhdistetään kategorioiksi niiden välisten yhtäläisyyksien perusteella ja kategoriat erotetaan toisistaan niiden välisten erojen perusteella (Marton, 1988, s. 155).
4. Neljännessä vaiheessa yhdistellään kategoriat teoreettisista lähtökohdista.

6.1 Kyselylomakkeet

Kyselylomakkeen kysymys 1 pyrkii vastaamaan siihen, millaisia asioita on käytössä. Kysymys 2 taas pyrkii vastamaan mihin tarkoitukseen niitä käytetään. Kysymyksellä 3 tavoittelen vastausta siihen miten paljon tietoteknisiä laitteita käytetään ja kysymyksellä 4
taas millainen sosiaalinen aspekti on käytössä (yksilö vai ryhmätyöskentelyä). 5. kysymys
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”Muuta?” oli mahdollisuus kertoa jotakin vapaasti aiheesta, mutta se ei saanut kovin suurta
suosiota vastausmäärän perusteella.

6.2 Tietotekniset laitteet käytössä koulun oppitunneilla

Tässä luvussa esitellään aineistosta saatuja tuloksia. Havainnollistamisessa käytetään apuna kuvioita, joiden avulla vastauslomakkeiden tulokset esitetään mahdollisimman selkeästi.

Älytaulu

iPod

Käytetty laite

53
5-6lk
52
5
42

iPad

4
3

Tietokone

0

5
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15

Oppilaiden määrä

Kuvio 1. Tietotekniset laitteet käytössä koulun oppitunneilla
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Yllä olevaan kuvioon 1. on merkitty oppilaiden 1. kysymyksen vastaukset, eli 1. Millaisia
tietoteknisiä laitteita teillä on koulussa käytössä oppitunneilla? Kaiken kaikkiaan kuviosta
voidaan havaita tietokoneiden ja iPadien käytön olevan yleisintä jokaisessa tutkittavista
luokista. Niitä on yleensä käytetty tiedon hakemiseen, (popplet sovellusta) ideakartan tekemiseen ja (book creator- sovellusta) oman kirjan tai esityksen luomiseen.
Kuviosta voi nähdä, että selkeitä eroja tietoteknisten laitteiden kohdalla tulee oppilaiden
vastausten perusteella iPodin ja älytaulun käytön suhteen. Ubiko-soluun kuulumaton 3bluokka ja Ubiko-soluun kuuluva 5c luokka käyttävät reilusti muita luokkia vähemmän iPodeja. Älytaulua taas selvästi eniten käytti oppilaiden vastausten perusteella 4a luokka (15
oppilasta). 3b-luokan opettajan vastausten perusteella ”oppilaat osaavat pelimaailman”,
mutta kirjoittamista ja muita perinteisiä taitoja on harjoiteltu ihan alusta (esimerkiksi miten
saada iso kirjain tietokoneella). 3.luokan opettaja kertoo tietoteknisten välineiden käyttömäärästä sen verran, että yleensä oppilaat käyttävät tietokoneita koko tunnin kun saavat
tietokoneluokan käyttöönsä. Tässä tuleekin se olennainen ero Ubiko-solun luokkiin, sillä
heillä on käytössä tietoteknisiä laitteita paljon useammin ja he voivat käyttää niitä periaatteessa aina kun tarve vaatii. Muiden solujen luokat joutuvat odottelemaan vapaita aikoja
tietokoneluokkaan. Tässä tuleekin ilmi organisoitu oppimiskäytäntö, joka Ubiko- solussa
pitää sisällään tieto- ja viestintätekniikan läsnäolon. Kouluissa, joissa ilmeni muita kouluja
useammin organisoituja oppimiskäytänteitä, käytettiin onnistuneemmin tieto- ja viestintätekniikkaa opettamisessa ja oppimisessa (Dibella, Nevis & Gould, 1996, s. 363).

Kysymys 2. Miten käytätte tietoteknisiä laitteita koulussa oppitunneilla?
3b luokan opettajan vastaus:
- ”Oppilaat osaavat pelimaailman, mutta perinteisillä tietokoneohjelmilla (esim .kirjoittaminen), on
aloitettu ihan alusta. (Miten saadaan iso kirjain etc.)

3b luokan oppilaiden vastauksia:
- ”Matikkapeleihin ja yltissä”
- ”Tietokone: Satujen ja tietojen kirjoittamisessa. Ipad: Matikan peleissä ja ti yltissä”
- ”Pelataan matikkapeliä tai jotain muuta.”
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3b luokka vaikutti käyttävän monien (15) vastausten perusteella tieto- ja viestintätekniikkaa lähinnä matematiikan, ympäristöopin ja äidinkielen opiskelun tukena. Myös pelaaminen mainittiin vastauksissa. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö vaikutti kuitenkin melko
vähäiseltä. Siihen voi vaikuttaa, että oppilaat olivat nuorempia kuin muissa luokissa, tai
että luokka ei kuulunut Ubiko-soluun ja joutui tulemaan toimeen vähemmillä tietoteknisillä
resursseilla. Opettajan mukaan luokka käytti tieto- ja viestintätekniikka silloin kun he saivat tietokoneluokan käyttöönsä.
4a luokan opettajan vastaus:
- ”- Tiedon hakuun
- raporttien kirjoittamiseen, esitysten, sarjakuvien, elokuvien ja blogien tekoon. POPPLETkäsitekartat
- Oppimispelien pelaamiseen”

4a luokan oppilaiden vastauksia:
- ”Kirjoitetaan”
- ”Tehdään videoita”
- ”Ajatuskarttojen tekoon”
- ”etsitään tietoa, raporttien tekoon”

4a luokan oppilaat tekevät tietoteknisillä laitteilla melko monia asioita, kuten äidinkielen
esitelmiä ja tarinoita, matematiikkaa, kokeita, ajatuskarttoja, tiedon hakua ja videoita sekä
pelejä. Kaikkien luokkien vastausten perusteella 4a luokkalaiset käyttävät kaikista monipuolisimmin tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia. Nämä monipuoliset tieto- ja viestintätekniikan käyttötavat tukevat tuloksia, joita on saatu tutkittaessa teknologiaympäristöjen
mahdollisuuksista tukea tavoitesuuntautunutta työskentelyä (Järvelä, Hadwin & Järvenoja,
2011). Jaakkolan ja Nurmen (2004) digitaalisten oppimateriaalien käytön tutkimuksessa on
saatu selville, että simulaatio ja kokeilutyyppiset oppimismateriaalit tukevat monia piirteitä, joiden ajatellaan liittyvän laadukkaaseen oppimiseen kuten oppijan itsenäinen työskentely (Järvelä et al., 2006, s. 189). 4a luokkalaiset vaikuttavat käyttävän paljon jo entuudestaan tuttuja oppimistyylejä, mutta tietoteknisillä laitteilla. Tämä aspekti tekee niistä uudenlaisia ja mahdollisesti paremmin oppimista tukevia, sillä esimerkiksi iPadilla tehdyn ajatuskartan voi nopeasti siirtää älytaululle ja muokata sitä siinä ja lisätä jopa kuvia siihen.

4b luokan opettaja ei vastannut.
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4b luokan oppilaiden vastauksia:
- ”No me kirjoitetaan tarinoita ja tehdään matematiikkaa ja joskus pelataan jos saadaan”
- ”Kirjoitamme tarinoita ja teemme matematiikkaa”
- ”Teemme elokuvia, pelaamme , kirjoitamme tarinoita”
- ”Käytämme popplettia, book creatoria tai haemme tietoa netistä”

4b luokan vastauksista suurin osa painottuu tarinoiden ja matematiikan tekemiseen. Lisäksi kerrotaan tehtävän kuvaamista ja pelaamista. Monipuolista sovellusten käyttöä voidaan
siis katsoa harrastettavan myös 4b luokan tehtävissä. Tämä tulos on melko samanlainen
kuin 4a luokalla.

5a luokan opettajan vastaus:
- ”Ubiko-solussa käyttö on runsasta, johtuen siitä että sinne on voitu laitteita hankkia pilottiprojektin puitteissa”
- ”Muissa soluissa vaihtelevasti”

5a luokan oppilaiden vastauksia
- ”Käytämme niitä projekteihin, kuvan ottamiseen ja tarinan kirjoittamiseen”
- ”esitelmiin -kuvien katseluun -esitysten tekemiseen”
- ”Esim. Ipadeilla Edmondoon tämmöisiä testejä”
- ”Jos pitää kirjoittaa tarinaa, käytän i Padia ja sovellusta Book Creator”

5a luokka vaikuttaa tekevän paljon projekteja ja esitelmiä tieto-ja viestintätekniikkaa hyödyntäen. Tämä luokka selvästi hyödyntää Ubiko-solun ympäristöä ja käyttää tietoteknisiä
laitteita oppilaita innostavalla tavalla (katso Ubiko-hankkeen pedagogiset tavoitteet s. 33–
35). 5a luokkalaiset käyttävät hyvin samalla tyylillä tietoteknisiä laitteita oppimisen ja ajattelun apuna kuin 4a luokkalaiset (s.4).
5b luokan opettajan vastaus:
- ”Erittäin hyvin. Osaavat edetä oudossakin sovelluksessa. Osaavat soveltaa aiempaa tietoa Lähettäminen ja tallentaminen sujuu.”

Opettajan vastauksesta voidaan havaita mahdollisesti, ettei hänen tieto- ja viestintätekniikan käyttö ole kovin varmaa, sillä hän puhuu oppilaiden osaavan edetä ”oudossakin ympä-
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ristössä”. Toisaalta opettaja voi tarkoittaa, että oppilaiden näkökulmasta ”uudessa” ympäristössä ja ettei hänellä itsellään ole välttämättä ongelmia siellä.
5b luokan oppilaiden vastauksia:
- ”Teemme tarinoita tai ryhmätöitä”
- ”Teemme kirjoja ja projekteja, etsimme tietoa yms.”
- ”Apple TV:stä katsomme Ipadillä tehtyjä esityksiä”
- ”Ipadeilla teemme kansioita, tarinoita ja opimme tietoa.”

5b luokka vaikuttaa toimintakulttuuriltaan hyvin samanlaiselta kuin 5a luokka. Luokassa
tehdään mielenkiintoisia projekteja ja katsotaan esityksiä Apple TV:stä. Oppilaat ovat innostuneen kuuloisia vastauksissaan.
5-6 luokan opettajan vastaus:
- ”Oppilaat motivoituvat tekemään tehtäviä ja projekteja laitteiden avulla”

5-6 luokan opettaja painottaa vastauksessaan motivaatiota. Opettaja on saattanut omilla
toimillaan lisätä oppilaiden motivaatiota, mutta vaikuttaisi siltä aiempienkin tutkimustulosten perusteella, että tietoteknisillä laitteilla on opiskelumotivaatiota lisääviä vaikutuksia.
Uusin näkökulma silti kertoo, että tieto- ja viestintätekniikan tulee tukea uusia pedagogisia
periaatteita kuten itsesäätöistä ja yhteisöllistä oppimista (Koschmann et al., 2002; Lehtinen, 2003). Opettajan vastaus antaa kyllä tällekin tulkinnalle mahdollisuuden, sillä hän
kertoo oppilaiden olevan motivoituneita tekemään tehtäviä laitteiden avulla. Motivaatiota
onkin tarkasteltava useammalta näkökulmalta (Järvelä et al., 2006, s. 61). Tutkimustulokset tieto- ja viestintätekniikan käytöstä ovatkin tuoneet tietoa oppilaiden motivaatioperustasta ja niiden yhteydestä oppimisen strategisiin taitoihin (katso Järvelä, Järvenoja &
Veermans, 2008), sekä opettajan keinoista tukea oppimisen motivaatiota. Tulokset kertovat
lisäksi teknologiaympäristöjen mahdollisuuksista tukea tavoitesuuntautunutta työskentelyä
(Järvelä, Hadwin & Järvenoja, 2011) sekä motivaation ja emootion säätelystä peruskoulun
oppilailla (Järvelä, Järvenoja & Malmberg, 2011).
5-6 luokan oppilaiden vastauksia:
- ”Tehdään esityksiä, otetaan kuvia jne.”
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- ”Etsimme tietoa, katsomme videoita, kuuntelemme viihdyttävää musiikkia, samalla kun teemme
tehtäviä”
- ”Katsomme opetusvideoita, teemme esitelmiä, kuuntelemme musiikkia”
- ”Etsitään tietoa, käytetään apuna, tehdään esitelmiä”

5-6 luokka on myös vastauksissaan hyvin samankaltainen kuin edelliset 5. luokat. Oppilaat
tekevät projekteja jaa keräävät tietoa, sekä katsovat opetusvideoita. Musiikin kuunteleminen tehtäviä tehdessä tulee monissa tämän luokan vastauksissa esille. Tämä on monille
oppilaille hyödyksi, sillä he voivat sulkea ulkoisia ärsykkeitä pois ja keskittyä paremmin
tehtävään jos he kuuntelevat mieleistään musiikkia samalla. Musiikin kuunteleminen tehtäviä tehdessä saattaa vaikuttaa myös oppilaiden aiemmin puhuttuun motivaatioon opiskella (s.4). Musiikin kuuntelemisen hyöty opiskeluun on todistettu useissa tutkimuksissa
(Cool, Yarbrough, Patton, Runde & Keith, 1994; Fan & Turnbull, 2011; Furnham & Bradley, 1997). Toisaalta jotkin tutkimukset myös kritisoivat taustamusiikin kuuntelua tehtäviä
tehdessä (Pool, Koolstra & Voort, 2003).
5c luokan opettajan vastaus:
- ”Hyvin, mutta ohjeiden mukaan opetustarkoituksissa…!”

Tämän vastauksen perusteella opettajalla saattaa olla hieman epävarmuutta tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä (s. 10, European Commission, 2013). Tieto- ja viestintätekniikan opetuksellisesta hyödystä esiintyykin epäluottamusta. Esimerkiksi European Commission (2013, s.9) tekemän tutkimuksen mukaan peruskoulujen rehtorit eivät usko Suomessa
tieto- ja viestintätekniikan hyötyihin samalla tavalla kuin eurooppalaiset kollegat. Suurimpana esteenä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytölle onkin pidetty suomalaisten opettajien kesken pedagogisia syitä, kuten hyvien mallien puuttuminen, vähäiset täydennyskoulutukset ja digitaalisten oppimateriaalien puute. Täydennyskoulutukseen osallistuneiden
opettajien määrä kahden edellisen vuoden aikana on Suomessa Euroopan alhaisimpia. (European Commission, 2013)

5c luokan oppilaiden vastauksia:
- ”Teemme niillä projekteja ja tehtäviä”
- ”Soittamalla niillä musiikin tunnilla ja projektien tekemiseen”
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- ”Käytämme niissä oppimisen hyviä sovelluksia esim: (jotain mistä allekirjoittanut ei saanut selvää) ja garage band”
- ”Opiskeluun, sottaminen oppiminen projekteissa”

5c luokalla painottuu selvästi muita luokkia enemmän musiikin tekeminen tietoteknistä
laitetta hyödyntäen. Garage band sovelluksessa on monia eri soitinmahdollisuuksia, ja sillä
voi tehdä kokonaisen bändin eri soitinten musiikit ja yhdistää ne, jolloin lopputuloksena on
parhaimmillaan ehjää ja hyvänkuuloista musiikkia. Garage band sovelluksesta voi lukea
lisää internetin verkkosivulta https://www.apple.com/fi/ios/garageband/.

Kysymys 3. Käytättekö tietoteknisiä laitteita ryhmissä vai yksin?
Tällä kysymyksellä haluttiin saada selville millaisia sosiaalisia ulottuvuuksia on tieto- ja
viestintätekniikan käytössä koulussa. Oppimisympäristöjä on jo pitkään hyödynnetty siten,
että on voitu tuoda oppilaita jopa eripuolilta maailma yhteen tilaan keskustelemaan samasta aiheesta esimerkiksi videopuheluiden välityksellä. Tieto- ja viestintätekniikka mahdollistaa periaatteessa omatoimisen työskentelyn, parityöskentelyn ja ryhmätyöskentelyn.
Seuraavassa kuvaan luokkakohtaisesti piirasdiagrammeilla, ovatko oppilaat hyödyntäneet
tieto- ja viestintätekniikkaa yksin, pareittain, ryhmissä tai vaihtelevasti.
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Yllä olevasta piirasdiagrammista näkee 3b luokan oppilaiden työskentelevän vaihtelevasti
ryhmissä ja yksin tieto- ja viestintäteknisillä laitteilla.

4b luokka vaikuttaa työskentelevän tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen vaihtelevasti
ryhmissä ja yksin. Kuitenkin enemmän työskennellään yksin kuin 3b luokassa.

5a luokan oppilaat työskentelevät pääasiassa vaihtelevasti oppitunneilla tietoteknisten laitteiden avulla. Vain yksi oppilas vastasi, että he työskentelevät ainoastaan ryhmässä.
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5b luokassa jokainen vastaus kysymykseen Käytättekö tietoteknisiä laitteita ryhmissä vai
yksin? oli ”vaihtelevasti”.

Myös 5c luokassa jokainen vastaus kysymykseen Käytättekö tietoteknisiä laitteita ryhmissä vai yksin? oli ”vaihtelevasti”.
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5-6 luokan vastauksissa vain kaksi oli vastannut, että tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään
ainoastaan ryhmissä. Muut vastaukset olivat ”vaihtelevasti”. Nämä edelliset 5 luokkien ja
5-6 luokan vastaukset kertovat siitä, että laitteita on käytetty erilaisissa oppimistilanteissa
tarkoituksesta riippuen. Joskus on parempi tehdä omatoimisesti ja joskus ryhmä tuo oppimiseen huomattavasti lisää antia.
Piirasdiagrammeista voi päätellä oppilaiden tekevän töitä vaihtelevasti yksin ja pareittain
tieto- ja viestintätekniikkaa avuksi käyttäen. 4b ja 3b luokilla tehtiin eniten omatoimista
työskentelyä. Ryhmissä tehtiin kaiken kaikkiaan todella vähän töitä vastausten perusteella.
Tieto- ja viestintätekniikka kuitenkin mahdollistaa ryhmä ja pari työskentelyn aivan uudella tavalla. Tietokoneavusteinen yhteisöllinen oppiminen, CSCL (Computer Supported Collaborative Learning) ja CSILE (Computer Supported Intentional Learning Environment),
ovat hyviä malleja oppimisen tieto- ja viestintäteknisestä tukemisesta yhteisön kesken
(s.21, Koschmann, 1996). CSILE perustuu oppijien väliseen keskusteluun ja vuorovaikutusta tukevaan tieto- ja viestintätekniikkaan ja se on kehitetty Scardamalian ja Bereiten
(1991) johdolla (s. 21). Verkkoperustaisissa oppimisympäristöissä oppijat voivat verkkokeskustelun kautta huomata toistensa ajattelusta asioita, joita voivat hyödyntää omassa
ajattelussaan tai toiset oppijat aikaansaavat oppijassa metakognitiivista ajattelua kysymysten esittämisen myötä (Järvelä et al., 2006, s. 52). Yhteisöllisen oppimisen kautta opettajana toimivat myös oppilastoverit. Ubiko- hankkeessa suurin osa tehtävistä ja esitelmistä
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vaikutti tapahtuvan kuitenkin yksilötyöskentelynä oppilaiden vastausten ja tarkkailun perusteella. Pareittain tehtiin luultavasti usein siksi, ettei kaikille riittänyt laitteita.

Kysymys 4. Kuinka paljon käytätte oppitunnista aikaa tietoteknisillä laitteilla?

Vastaukset luokiteltiin alla olevaan taulukkoon 4 siten, että laskettiin jokaisen luokan keskiarvon oppilaiden vastauksista.

Kuvio 4. Tieto- ja viestintätekniikan ajankäytön keskiarvot oppitunneilla.
5b luokalla näyttää olevan kuviossa 4. hieman enemmän tieto- ja viestintätekniikan käyttöä
kuin muilla luokilla, mutta ei kuitenkaan merkittävästi. Keskimäärin luokat käyttivät oppilaiden vastausten perusteella noin 38 minuuttia tieto- ja viestintätekniikkaa. Tätä kysymystä ei määritelty kovin tarkasti, koska haluttiin vain oppilaiden yleinen arvio tieto- ja viestintätekniikan ajankäytöstä oppitunneilla. Tämä saattoi olla kuitenkin hieman liian vapaasti
muotoiltu kysymys, sillä oppilaiden vastaukset vaihtelivat suuresti samankin luokan sisällä. Oppilaille oli mahdollisesti hankalaa arvioida ajankäyttöä. Jos kysely tehtäisiin uudelleen, kysymystä voisi rajata enemmän, esimerkiksi ”Kuinka monta tuntia käytätte tieto- ja
viestintätekniikkaa viikossa”.
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Kysymys 5. Muuta?
Kysymys laadittiin lomakkeeseen, jotta oppilaat ja opettajat saavat vastata mitä tahansa
aiheeseen liittyvää vapaasti. Tämä lisää kyselyn luotettavuutta, ja ottaa huomioon sellaisia
asioita, jotka on mahdollisesti rajattu pois kysymyksistä. Alla esitellään satunnaisia vastauksia jokaisesta luokasta.
3b (ei Ubiko-luokka)
- ”ei mittää”
- ”ei muuta” (Useita)
- ”hyvin on mennyt”
- ”iPadit on kivoja”
5-6 oppilaat:
- ” ei mitään” (Useita)
- ” On ollut kiva myös käyttää teknisiä laitteita eikä vain naama kiinni kirjassa”
5a oppilaat:
- ”Ei muuta”(Useita)
- ”Niitä on kiva käyttää”
- ”Ne on hauskoja ja kivoja”
- ”Ne on hauskoja”
- ”Harvoin käytetää Ipodeja”
5c oppilaat:
- ”ei muuta” (Useita)
- ”lol”
- ”EN Tykkä Tulla joka Päivä Koulu”
- ”Noup”
5b oppilaat:
- ”teemme paljon kyselyitä ja joskus oppiaineita. saamme myös”
- ”Ei”
4a opettaja:
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- ”UBIKO-kokeilu on meneillään, oppilaat ovat tosi taitavia”
4a oppilaat:
- ”Ei muuta”
- ”Teknisillä laitteilla on kiva opiskella”
- ”En muista”
- ”Niillä on kiva oppia”
- ”Aika kiva käyttää”
- ”On kiva kun on ipadit”
4b oppilaat:
- ”Ei muuta”
- ”Käytämme ipadeja ja muita koneitaa usein vain (erään opettajan jonka nimeä en tässä kerro)
kanssa”
- ”Pelataan joskus hay dayta.”
- ”Joskus pelataan”
- ”Joskus me etsitää joskus netistä tietoa vaikka johokin esitelmääm”
- ”Pelaamme joskus myös hay daytä.”
- ”Ei kiitos enää kyselyitä.”
- ”Pelaamme joskus haydayta ja katsomme elokuvaa (harvoin)”
- ”Pelaamme aika usein Hay dayta.”

Suurin osa vastauksista ”Muuta” kysymykseen oli ”Ei muuta”. Moni oppilas jätti myös
kokonaan vastaamatta ja moni opettajakin teki näin. Kuitenkin oppilaat, jotka vastasivat
tähän kysymykseen, vaikuttivat suhtautumiseltaan positiiviselta tieto- ja viestintäteknisiä
laitteita kohtaan. Se, että oppilaat kokevat tietotekniset laitteet hauskoiksi saattaa lisätä
opiskelumotivaatiota merkittävästi (s. 21, 50, Järvelä et al., 2006 s. 61–71). Vastauksista
selvisi että tietoteknisiä laitteita oli ”kiva” käyttää ja että ne olivat ”hauskoja”.
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6.2 Havainnointia tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Ubiko-solun oppitunnilla

Tämän tutkielman loppuun on kerätty tutkijan omia havaintoja tieto- ja viestintätekniikan
käytöstä oppitunnilla. Esimerkkinä on 5-luokan musiikintunti, jossa integroitiin tietekninen
väline (iPad) Carage-band sovelluksen avulla oppituntiin.
23.5.2013 Oulun Normaalikoulu, Musiikintunti 5c
- Alkutunnista oppilaat täyttivät antamani kyselylomakkeet liittyen tieto- ja viestintätekniikan käyttämiseen koulussa. Tämän jälkeen katsottiin projektorin välityksellä videon YouTubesta ilman ääniä. Tehtävänä tällä musiikin tunnilla oli tehdä äänet jälkeenpäin videoon
käyttäen apuna tietoteknisiä laitteita. Oppilaat hakivat iPadit ja tekivät niillä musiikit carage band-sovelluksella.
- Oppilaat tekivät yksinkertaisen musiikin ja esittivät sen tunnin lopuksi. Musiikkia ei tallennettu.
- Oppilaat tekivät musiikit pareittain. Viisi oppilasta jäi luokkaan tekemään ja loput lähtivät luokan ulkopuolelle ”Ubiko-soluun” tekemään.
- Tunnin loppupuolella oppilaat alkoivat esittämään tekemiään musiikkeja tai ääniraitoja.
- Loput oppilaista kuuntelivat kun pari oli esittämässä.
Joitakin havaintoja esitysten aikana:
”Video lähti pyörimään, iPad musiikki kuuluu, mutta kuuluu hyvin hiljaa vaikka volume on
täysillä, pitäisi ehkä laittaa johonki kaiuttimeen..
- Musiikkia esittävät oppilaat vaikuttavat hyvin innoikkailta joka esityksessä. Aplodit esitysten perään..
- Oppilaat duppaavat videota iPadin antaessa musiikin (hauskaa oli, sekä allekirjoittaneen
että oppilaiden mielestä)
- Hyviä musiikkiraitoja olivat oppilaat tehneet hyvin videoon sopivia.
- Oppilas soittaa kauniisti, yksi oppilas kuvaa.”
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Muita huomioita tieto- ja viestintätekniikan käytöstä koulun ympäristössä:
- 5c luokan opettaja kertoi esimerkin iPadilla tehdystä työstä, missä piti esitellä sammakko. Työ oli onnistunut opettajan mukaan oikein hyvin.
- Oulun Normaalikoululla oli järjestetty iPad kevätkonsertti 5c luokan toimesta. Konsertissa soitettiin Garage Band sovelluksen avulla viulua ja rumpuja.
- Koulun edessä oleva Samsung Galaxy- älypuhelin mainostaulu pisti myös silmään. Nuoret saavat valtavasti tietoteknisten laitteiden mainostusta jopa koulun pihalla.

Ubiko- solussa vaikutti olevan sellainen oppimisympäristö, jossa oli helppo saada tieto- ja
viestintäteknisiä laitteita osaksi oppitunteja ja projekteja. Opettajat käyttivät vaihtelevasti laitteita, mutta melkein kaikilla vaikutta olevan positiivinen suhtautuminen tietoja viestintätekniikkaan. Musiikin tunti otettiin tähän tutkielmaan esimerkkitunniksi, sillä siinä käytettiin iPadin sovellusta Garage Band toimivana osana oppituntia. Garage
Band sovelluksella oppilaat sävelsivät omia kappaleitansa ja esittivät ne. Sovelluksen
anti on, että ei tarvitse osata soittaa kaikkia soittimia oikeassa maailmassa, mutta silti
voi säveltää erilaisia valmiiksi soitettuja sointeja. Oppilaat vaikuttivat hyvin motivoituneilta säveltäessään oppitunneilla.

6.3 Tutkimuksen luotettavuus ja tutkimusetiikka

Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa tutkimuksen mittaustulosten toistettavuutta eli sen kykyä antaa sama tulos useaan kertaan. Validius taas tarkoittaa sitä, että tutkimus mittaa sitä,
mitä sen oli tarkoituskin mitata. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara, 2009, s. 231–233) Nämä
kaksi edellä mainittua asiaa on tärkeitä tutkimuksen onnistuneisuuden kannalta.

Tätä tutkimusta voidaan pitää varsin onnistuneena, sillä suurin osa (90%) palautti kyselylomakkeen. Otanta oli myös riittävän suuri (N=129). Tutkimuksen luotettavuutta pyrittiin
lisäämään esimerkiksi menetelmätriangulaatiolla, jossa monella tavalla kerätyt tulokset
ilmaisevat tutkittavan asian eri näkökulmista.
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Tieto- ja viestintätekniikkaa koulun kontekstissa on tutkittu jo aiemmin, joten sille löytyi
runsaasti teoriapohjaa, jolle pystyin peilaamaan tämän tutkimuksen tuloksia (Järvelä et al.,
2006). Tämä lisää tutkimuksen validiteettia.

Tutkimuslomakkeen aikakysymyksen muotoilu heikensi mahdollisesti hieman tutkimuksen
tarkkuutta, sillä siinä ei ollut määritelty kysymystä kovin tarkasti, koska aluksi haluttiin
vain oppilaiden yleinen arvio tieto- ja viestintätekniikan ajankäytöstä oppitunneilla. Tämä
saattoi olla kuitenkin hieman liian vapaasti muotoiltu kysymys, sillä oppilaiden vastaukset
vaihtelivat suuresti samankin luokan sisällä. Oppilaille oli mahdollisesti hankalaa arvioida
ajankäyttöä. Jos kysely tehtäisiin uudelleen, kysymystä voisi rajata enemmän, esimerkiksi
”Kuinka monta tuntia käytätte tieto- ja viestintätekniikkaa viikossa”.

Tässä tutkimuksessa selvitettiin vain yhden koulun tietoteknisen hankkeen toimintaa, joten
tulokset ovat melko pienellä ajalla kerättyjä eikä niitä voi pitää kuin suuntaa antavina. Toisaalta tämän tutkimuksen tärkeimpänä antina voidaankin pitää oppilaiden ja opettajien käytännön kokemusten keräämistä yleistettävyyden sijaan. Tutkimuksen empiirisessä osassa
onkin otettu esille aina joitakin vastauksia luokkakohtaisesti vastaajan anonyymiyden säilyttäen. Anonyymiyden säilyttäminen on tutkimuseettisesti hyvin tärkeää. Tutkimuskohteiden henkilöllisyys ei paljastu kyselylomakkeista. Anonyymiyden säilyttämisestä kerrottiin
jo etukäteen ennen kyselylomakkeisiin vastaamista. (Soininen & Merisuo-Storm, 2009, s.
47-48) Vastaukset näytetään tutkielmassa ainoastaan luokkakohtaisesti. Tutkimuslupaa ei
ollut tarvetta hakea erikseen Oulun normaalikouluun, sillä se tekee yhteistyötä Oulun yliopiston kanssa ja tutkimusluvat on myönnetty jo etukäteen.
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7. Pohdinta

Tieto- ja viestintätekniikkaa koskien on toiverikkaasti odotettu sen muuttavan opetusta ja
koulua syvällisesti, mahdollistamalla esimerkiksi pääsyn tietoon helposti, elävän elämän
ilmiöihin ja ongelmiin sekä tuomalla uusia välineitä yhteistyöhön ja viestintään sekä ajattelun ja tiedon hallinnan taitojen kehittämiseen (Järvelä et al., 2006, s.184). Tekoälytutkimus
on hyvä esimerkki siitä, mitä tietotekniikan luultiin tuovan esimerkiksi opetuksen arkeen
(Wenger, 1987). Tekoälypohjaiset ohjelmat eivät kuitenkaan koskaan saavuttaneet suurta
läpimurtoa (Järvelä et al., 2006, s.8). Langaton teknologia on toinen suuria odotuksia saanut asia tieto- ja viestintätekniikan saralla. Pienet langattomat laitteet olivat käytännössä
kuitenkin vaikeita hallita monimutkaisia kognitiivisia prosesseja suoritettaessa. Niin sanottu ”mobiilioppiminen” onkin viimeaikoina siirtynyt laitekeskeisyydestä sen tuomiin hyötyihin vuorovaikutuksen kentällä. Langattomia laitteita voidaan hyödyntää merkittävästi
niissä vuorovaikutusprosesseissa, joissa on ihmisten tai ihmisten ja laitteiden välisissä
kognitiivista stimulaatiota (Pea, 2004). Tieto- ja viestintätekniikan on odotettu myös tuovan muutoksia arkeen nopeasti. Tämä on kuitenkin ristiriitaista, sillä syvällistä muutosta ei
voi tapahtua nopeasti. Uuteen tieto- ja viestintätekniikkaan nojautuvaan opetukseen sopeutuminen vaatii opettajalta mahdollisesti noin 3-5 työvuotta (s. 20, Feldman et al., 2000).
Tämän tutkimuksen empiirisessä osuudessa selviää myös se, että oppilaat tekevät enimmäkseen töitä itsenäisesti tieto- ja viestintätekniikka hyödyntäen, vaikka tutkimusten perusteella tieto- ja viestintätekniikkaa kannattaisi hyödyntää juuri yhteisöllisessä oppimisessa. Toisaalta tällaisia oppimiskäytäntöjä on saatu aiemmin esimerkiksi Kaiston, Hämäläisen ja Järvelän (2007) tutkimuksessa, Liun, (2011) tutkimuksessa, sekä Valtosen (2011)
tutkimuksessa.
Tieto- ja viestintätekniikan käyttö koulussa avaa uusia mahdollisuuksia oppimiseen oppimisympäristöjen monipuolisuuden avulla (esimerksiksi Ubiko-hanke, Oulun Normaalikoulu). Erilaiset sovellukset tarjoavat oppilaille erilaisia toimintamahdollisuuksia tehtävien
suorittamiseen ja tätä kautta oppimiseen. Tässä tutkimuksessa päädyttiin samankaltaiseen
tulokseen. Suurin osa oppilaista (90%) osasi käytti jonkinasteisesti perussovelluksia esimerkiksi iPadista ja etsi tietoa sillä. Vain harvalla kuitenkaan kävi vastauksista ilmi, että he
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kokivat tieto- ja viestintätekniset laitteet selvästi hyödyllisiksi opetuksen ja oppimisen kannalta.
Paras hyöty tieto- ja viestintätekniikasta saadaan pystyttäessä käyttämään sitä opetuksen ja
oppimisen tukena sen sijaan, että sitä opetetaan erillisenä oppiaineena. Tieto- ja viestintätekniikka on kuitenkin jäänyt pääosin erillisenä oppiaineena opetettavaksi, koska opettajilla
ei ole tarvittavia tietoja ja taitoja käyttää sitä opetuksessaan (Ertmer & Ottenbreit-Leftwich,
2000). Opettajien kokemukset tieto- ja viestintätekniikan haasteellisuudesta ilmenee opetuksessa siten, ettei sitä käytetä opetuksen ja oppimisen tukena sen potentiaalisella tasolla.
Siten tieto- ja viestintätekniikka jää välineelliselle tasolle kouluissa. Opettajan työssä on
tarve jatkuvalle kehitykselle, mutta usein muutoksissa unohdetaan antaa opettajille aikaa
uuden oppimiselle. Kouluihin on hankittu tietoteknisiä välineitä, mutta opettajille ei ole
tarjottu tai he eivät koe tarvitsevansa lisäkoulutusta niiden pedagogiseen käyttöön. Osasyynä opettajien omaan negatiiviseen suhtautumiseen on, etteivät he hallitse tieto- ja viestintätekniikan käyttöä. Opettajalta vaaditaan työssään valmiutta oppia uusissa oppimistilanteissa ja konteksteissa, siirtymistä rutiinitoiminnoista uusiin ja luoviin toimintamalleihin ja
ratkaisuihin sekä uusien oppimisteoreettisten käsitysten soveltamista opetukseen ja sitä
kautta uusien pedagogisten menetelmien kehittämiseen. Merkityksellisintä on, että opettaja
itse on kiinnostunut uusista tehtävistä ja tilanteista sekä on avoin uuden oppimiselle. Oppilaat nykypäivänä osaavat käyttää jopa paremmin tieto- ja viestintätekniikkaa kuin opettajansa. Opettajankoulutuksessa on pystytty reagoimaan teknologisoitumiseen lisäämällä
tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön oppimista. Myös jatkokoulutusta tieto- ja
viestintätekniikan saralla on järjestetty yhä enenevissä määrin jo valmistuneiden opettajien
tarpeeseen.
Kouluissa tulisi opettaa ja ohjata lapsia käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa osana tiedonhaunprosessia ja oppimisen tukena, koska se on osa nyky-yhteiskuntaa (Mumtaz, 2000,
s. 321). Opettajan rooli on tärkeä oppituntien tieto-ja viestintätekniikan käytön osalta.
Opettaja voi lisätä esimerkiksi erilaisten oppimispelien käytön määrää jos hän perehtyy
niiden toimintaan ja kokee ne hyödyllisiksi (Koskinen, A. Kangas, M. & Krokfors, L.
2014, s. 33). Opettaja vaikuttaa paljon luokan oppimisympäristöön ja näin hän siis luo
pedagogisen viitekehyksen, joka määrittää aikaan ja paikkaan liittyvät tekijät, tavoitteet ja
ympäristön opetuskäytön suhteessa opetussuunnitelmaan (Koskinen, A. Kangas, M. &
Krokfors, L. 2014. s.33).
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Tieto- ja viestintätekniikkaa ei pitäisi käyttää koulumaailmassa itseisarvona, vaan oppimisen apuvälineenä. Monet tutkijat ovat sitä mieltä, että teknologian käyttöä pitäisi pohtia
määrän sijasta sen pedagogiselta kannalta (Luokkanen et al., 2008; Järvelä et al., 2006).
Rajoittavia tekijöitä tieto- ja viestintätekniikan opetuksessa voivat olla ”oppijan henkilökohtaisen tuen tarkka määrittely sekä tuen poistaminen, kun oppija osaa jo itsenäisesti ratkaista tehtävän”, jolloin tuet saattavat antaa oppilaille vain pinnallisia vihjeitä ja strategioita (McLoughin & Hollingworth, 2001). (Tieto- ja viestintätekniikan avulla oppijat pystyvät
ratkaisemaan haastavia tehtäviä. Oppija toimii lähikehityksen vyöhykkeellä, jossa TVT
toimii tukena ja ohjaajana tehtäväprosessissa.
Kouluissa on pyritty tuomaan tieto- ja viestintätekniikkaa osaksi koulutusjärjestelmää.
Huomattavia investointeja on tehty teknisiin laitteisiin, mutta niiden pedagoginen käyttö ei
ole onnistunut toivotulla tavalla. Opettajilla ei ole ollut tarvittavia tietoja ja taitoja ottaa
tieto- ja viestintätekniikkaa opetukseen. Useiden tutkimusten (Ertmer & OttenbreitLeftwich, 2000; Järvelä et al., 2006,) samankaltaiset tulokset tieto- ja viestintätekniikan
vähäisestä pedagogisesta käytöstä ovat alkaneet ohjaamaan opettajankoulutukseen enemmän tieto- ja viestintätekniikan käyttöä ja sen pedagogisen arvon pohtimista. Opettajakoulutuksen tieto- ja viestintätekniikan opetusta lisäämällä saadaan tämän hetken osaamista
kouluihin. Jatkokouluttautumisen tärkeys astuu esiin tässä kohtaa, sillä suurin osa opettajista ei ole omassa koulutuksessaan saanut minkäänlaista tieto- ja viestintäteknistä koulutusta,
johtuen aiheen uutuudesta. Joissakin kouluissa (esimerkiksi Gesterbyn koulu, Oulun normaalikoulu) on panostettu tieto- ja viestintätekniseen jatkokoulutukseen esimerkiksi jokaviikkoisilla kokouksilla, joissa opettajat saavat henkilökohtaista ohjausta pedagogisten
sovellusten käyttöön.
Tiedonhakutaidot ovat erittäin merkittäviä nyt ja tulevaisuudessa, koska yhä enemmän
tietoa löytyy internetistä ja tietoa yhä enemmän esitetään tieto- ja viestintätekniikan avulla.
Ihmisen tarvitsee muistaa vähemmän tietoa, kun sen löytää helposti internetistä tietokannoista. Myös työpaikat ja ammatinkuvat ovat teknologisoituneet ja uusia tietoteknisiä välineitä kehitellään jatkuvasti. Tämän vuoksi oppilaille tulisi tarjota mahdollisuuksia oppia
käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa.
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Nykyisessä informaatioyhteiskunnassa opetuksessa ja oppimisessa korostetaan yhä enemmän taitoja tietojen sijaan. Tiedot vanhenevat yhä nopeammin, mutta taidot säilyvät hyödyllisinä pidempään. Tieto- ja viestintäteknologia helpottaa koko elämän jatkuvaa oppimista myös koulun ulkopuolella. Sen monipuoliseen käyttöön tarvitaan kuitenkin ohjausta ja
opettelua. Tieto- ja viestintätekniikan suurimpia hyötyjä on sen muunneltavuus ja ulkoisen
muistin rajoittamattomuus. Kun nämä pystytään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti esimerkiksi koulumaailmassa, saadaan oppimiseen lisää vapautta ja syvällisyyttä
ilman ulkoisen muistin rajoittavia tekijöitä.
Jos tätä tutkimusta jatkettaisiin, olisi hyvä saada aineistoon lisää kouluja. Mielenkiintoista
olisi verrata myös oppimistuloksia sellaisissa kouluissa, joissa käytetään runsaasti tieto-ja
viestintätekniikkaa opetuksessa ja sellaisia, joissa käytetään perinteisempiä opetusvälineitä.
Lisäksi jos tehtäisiin kyselylomaketutkimusta, olisi tärkeä pohtia millaisilla kysymyksillä
saadaan mahdollisimman tehokkaasti mitattua haluttua asiaa ja miten kysymykset ovat
mahdollisimman ymmärrettäviä kaikille. Tässä tutkimuksessa esimerkiksi kysymys 4.
Kuinka paljon käytätte oppitunnista aikaa tietoteknisillä laitteilla? osoittautui jälkeenpäin
hieman hankalasti analysoitavaksi, sillä kysymykseen pystyi vastaamaan todella vapaasti.
Ajan mittariksi olisi voinut laittaa vaikka kuinka monta min käytätte oppitunnista tietoteknisillä laitteilla?, jotta olisi tullut yhtenevämpiä vastauksia.
Mielenkiintoista olisi tutkia myös sellaisia kouluja tai ympäristöjä, joissa tietokoneavusteinen yhteisöllinen oppiminen (CSCL, CSILE) olisivat osana toimintakulttuuria. Ubikosolussa tätä ei tapahtunut kovin tehokkaasti tämän tutkimuksen perusteella. Oppilaat saattoivat tehdä jopa sen takia paritöitä, ettei kaikilla ollut Ipadia saatavilla. Tarkoituksenmukaisia yhteisöllistä oppimista tukevia pedagogisia ratkaisuja olisi tärkeä tutkia ja tuoda
kaikkiin kouluihin osaksi toimintakulttuuria ja oppimistapahtumaa, sillä tulevaisuudessa
työelämässä tullaan tekemään yhä enemmän yhteistyötä globaalisti ja tieto- ja viestintätekniikan avulla. Oppimista ajatellen myös erilaiset oppimispelit ovat tärkeitä. Pedagogisia
oppimispelisovelluksia syntyy jatkuvasti lisää. Miten tämä näkyy koulumaailmassa? Matematiikan opetukseen ja kielten opetukseen on löytynyt oppimispelejä jo pitemmän aikaa,
mutta entäs muuta oppiaineet? Miten esimerkiksi liikunnantunneille voitaisiin tuoda teknologisia pelisovelluksia tai maantiedon tunnille jonkinlaisia karttasovelluksia? Tulevaisuudessa nähdään varmasti lisää virtuaalisia innovaatioita opetuksessa ja niiden tutkimus on
nyt todella ajankohtaista, jotta saataisiin selville niiden hyöty oppimisen kannalta.
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Liitteet

Liite 1. Kysely tietovälineiden käytöstä oppitunneilla. Oppilaille jaettava versio.

Kysely tietovälineiden käytöstä oppitunneilla
Teen tutkimusta tieto- ja viestintätekniikan käytöstä oppitunneilla.
Kyselyllä saadaan tietoa tutkimusta varten.

Tietotekninen laite: Esimerkiksi Ipad, Iphone, tietokoneet..
Luokka-aste:____

1. Millaisia tietoteknisiä laitteita koulussanne on käytössä oppitunneilla?

2. Miten käytätte tietoteknisiä laitteita koulussanne oppitunneilla?

3. Käytättekö tietoteknisiä laitteita ryhmissä vai yksin?

4. Kuinka paljon käytätte oppitunnista aikaa tietoteknisillä laitteilla?

5. Muuta?
Kiitos vastauksista!
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Liite 2. Kysely tietovälineiden käytöstä oppitunneilla. Opettajille jaettava versio.

Kysely tietovälineiden käytöstä oppitunneilla
Teen tutkimusta tieto- ja viestintätekniikan käytöstä oppitunneilla.
Kyselyllä saadaan tietoa tutkimusta varten.

Tietotekninen laite: Esimerkiksi Ipad, Iphone, tietokoneet..
Luokka:____

1. Millaisia tietoteknisiä laitteita koulussanne on käytössä oppitunneilla?

2. Miten arvioitte oppilaiden käyttävän tietoteknisiä laitteita koulussa oppitunneilla?

3. Kuinka paljon arvioitte oppilaiden käyttävän oppitunnista aikaa tietoteknisillä laitteilla?

4. Tekevätkö oppilaat ryhmässä vai yksin asioita tietoteknisillä laitteilla?

5. Muuta?

Kiitos vastauksista!
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