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1 Johdanto  

Kasvatammeko me oppilaat maailmaan jota ei enää ole? Toistammeko vain niitä samoja 

opetusmetodeja, joita meihin itseemme sovellettiin? Onko se tapa millä jäsennämme ja 

rakennamme opetusta auttamattoman vanhanaikainen? Johtuuko se siitä, että opettajien 

ikäpolvi on niin erilainen kuin nykyisten oppilaiden vai onko kyseessä enemmänkin 

opettajien puutteelliset tiedot ja taidot. Opettajille asetetaan paljon paineita uuden 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden myötä. Opetussuunnitelman perusteella 

voidaan väittää, että pelkkä ymmärrys ja taito käyttää esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmia 

ei riitä. Oppilaiden on lisäksi opittava tuottamaan sisältöä, toimimaan vastuullisesti ja 

luovasti sekä verkostoitumaan. TVT-taidot nähdään tärkeiksi kansalaistaidoiksi, jotka 

toimivat oppimisen kohteena ja oppimisen välineenä. TVT-taitojen ja tietojen opettamisen 

tavoitteina on koko perusasteen läpi jatkuva, monialainen ja oppilaan omia 

työskentelytapoja ja motivaation syntymistä korostava polku. (POPS 2014) Voidaankin 

puhua tulevaisuuden taidoista eli niin sanotuista 21st century skills:tä. Ne ovat joukko 

tietoja ja taitoja, joiden nähdään olevan nyt ja erityisesti tulevaisuudessa tärkeitä 

työelämässä. (Griffin, McGaw & Care toim., 2012) 

Heräsin siihen todellisuuteen, että vaikka olenkin omilta tieto- ja viestintäteknologisilta 

(jatkossa TVT) taidoiltani varsin pätevä, en ole miettinyt niiden opetuskäyttöä paljoakaan. 

Varsin nopeasti tajusin myös, että jos asia askarruttaa minua, niin kuinka paljon se 

askarruttaa niitä, jotka eivät omaa samoja valmiuksia kuin minä. Siitä huolimatta, että olen 

elänyt kehittyvän teknologian kanssa koko ikäni, on tilanteeni kuitenkin toisenlainen kuin 

vaikkapa omilla lapsillani. Heille langattomat videopuhelut mobiililaitteesta ovat 

arkipäiväisiä ja suorastaan itsestäänselvyyksiä. Ovatko lapseni jotenkin erilaisia kuin 

minä? 

Mark Prensky väittää, että opettajien asenteet johtuvat heidän iästään. Hänen mukaansa 

ennen vuotta 1980 syntyneet opettajat ovat tavoiltaan, aivojen rakenteeltaan ja kieleltään 

erilaisia kuin oppilaat joita he opettavat. (Prensky, 2001a) Matthew Koehler ja Punya 

Mishra taas väittävät artikkelissaan, että opettajien suhteeseen teknologiaan kohtaan 

vaikuttavat taidot, kokemukset, sosiaaliset ja kontekstisidonnaiset seikat sekä 

koululaitoksen asenteet. Iällä ei heidän mukaansa ole mitään tekemistä asian kanssa. 

(Koehler & Mishra, 2009) Samaa mieltä ovat myös David White ja Alison Le Cornu, jotka 

pitävät Prenskyn ikään perustuvaa jakoa yksinkertaistavana ja epätieteellisenä. He ottavat 



 

 

 

esiin tutkimustuloksia, joiden perusteella jyrkkää jakoa kahteen täysin erilaiseen 

ihmisryhmään voida tehdä. (White & Le Cornu, 2011)  

Jos ongelma ei ole ikä vaan tietotaidon puute, on sille mahdollista tehdä jotain. Yhdeksi 

mahdolliseksi ratkaisuksi tulen esittelemään Koehlerin ja Mishran luoman TPACK-mallin, 

jonka avulla opettajat voisivat hankkia tarvittavia keinoja teknologia-avusteisen opetuksen 

rakentamiseen. 
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2 Tavoite, menetelmä ja luotettavuus 

Tutkimuksen tavoitteena on tutustua iän merkitykseen suhteessa teknologian käyttöön 

opetuksessa ja avata yhtä mahdollista mallia tarvittavien taitojen saavuttamiseksi. 

Menetelmäksi valitsin teoriakatsauksen, jossa tarkastelen aiheeseen liittyviä teorioita ja 

niistä esitettyä kritiikkiä. Katsauksen avulla voidaan testata hypoteeseja, esittää 

tutkimusten tuloksia tiiviimmässä muodossa sekä arvioida ovatko tulokset johdonmukaisia. 

Samalla tarkastellaan mahdollisia uusia tutkimustarpeita, mikäli tarkasteltavissa 

tutkimuksissa esiintyy uudella tutkimuksella paikattavia puutteita. (Salminen, 2011) 

 

Tutkielman suurimman eettiset haasteet nousevat arvioni mukaan teorioiden käsittelyssä, 

esittelyssä ja avaamisessa. Jännitän eniten sitä, että ymmärrän oikein mitä tutkijat ovat 

tarkoittaneet. Suurin vaara on, että tulkitsen kirjoitettua tekstiä liikaa, eikä objektiivisesti 

tehty systemaattinen analyysi tällöin toteudu. Tämä taas on mahdollista siksi, että aihe on 

minulle varsin henkilökohtainen. Kiinnostukseni digitaalisiin peleihin ja -teknologiaan 

sekä niiden opetuskäyttöön on oikeastaan suurin syy, miksi teen tämän tutkielman tästä 

aiheesta. Joudun siis ponnistelemaan, jotta tutkielmassani säilyy objektiivinen 

suhtautuminen aiheeseen.. Objektiivisuuden säilyttämisessä minua auttaa tukeutuminen 

jatkuvan opponoinnin ja -arvioinnin periaatteeseen, jota tutkimusryhmämme käyttää. 

 



 

 

 

3 Tarkastellut teoriat ja keskeiset käsitteet 

Aloitan tarkastelemalla Mark Prenskyn (2001) lanseeraamaa diginatiivi ja -immigrantti -

käsiteparia, joka keskittyy kahden sukupolven väliseen kuiluun. Tämän jälkeen avaan 

aiheesta kirjoitettua kritiikkiä ja tuon esittelen korvaavaksi esitetyn käsiteparin asukkaat ja 

vierailijat. Tämä vaihtoehtoinen käsitepari perustuu kahden taitotasoltaan erilaisen 

ihmisryhmän tarkasteluun ilman jakoa kahteen sukupolveen. Lopuksi esittelen TPACK-

mallin, joka voisi auttaa opettajia omaksumaan teknologia-avusteisessa opettamisessa 

tarvittavia taitoja. 

 

3.1 Sukupolvien välinen kuilu? 

Mark Prensky lanseerasi käsiteparin diginatiivi ja -immigrantti vuonna 2001 julkaistuissa 

artikkeleissaan. Niiden kirjoittamisen hän kertoo alkaneen pohdintoina siitä, miksi oppilaat 

eivät jaksa innostua koulusta. Prenskyn perusväite on se, että oppilaat ovat muuttuneet, 

eikä koulutusjärjestelmä ole kyennyt uudistumaan samaa vauhtia. (Prensky, 2001a) Näitä 

muuttuneita, kaikkia vuoden 1980 jälkeen syntyneitä, oppilaita hän kutsuu diginatiiveiksi. 

Näiden erilaisten oppilaiden opettajia (ja muita ennen vuotta 1980 syntyneitä) Prensky taas 

kutsuu digi-immigranteiksi. Koko teoria nojaa kieleen perustuvaan vertauskuvaan, jonka 

perusteella ihmiset jaetaan joko digiajan kieltä äidinkielenään puhuviin (diginatiivit) ja 

niihin jotka puhuvat digiajan kieltä aksentilla (digi-immigrantit). (Prensky, 2001a) 

 

Tätä samaa varsin jyrkkää kahtiajakoa jatkavat myös Palfrey ja Gasser (2008). Tosin he 

myöntävät lyhyesti, että ikä ei ole suurin määrittävä tekijä, vaan se kuinka he käyttävät 

teknologiaa elämänsä eri osa-alueilla. Kirjan kirjoittajat ovat yhtälailla vaatimassa 

muutoksia kouluihin juuri sillä perusteella, että niitä käyvät oppilaat ovat muuttuneet 

erilaisiksi. (Palfrey ja Gasser, 2008) 
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3.1.1 Diginatiivit 

Diginatiiveiksi kutsutun joukon määrittävin tekijä on se, että he ovat ensimmäinen 

sukupolvi joka on kasvaneet digitaalisen teknologian ympäröimänä. Prensky väittää, että 

tämä on vaikuttanut perusteellisesti miten oppilaat ajattelet ja prosessoivat informaatiota. 

Väitteitään hän tukee tutkimustiedolla neurobiologiasta, jonka mukaan ihmisen aivot eivät 

ole staattinen elin, vaan ne muuttuvat koko ihmisen eliniän ajan. Tämä neuroplastisuudeksi 

nimetty ilmiö aiheuttaa sen, että laadultaan ja määrältään erilaiselle ärsykemäärälle 

altistuneiden nuorten aivot toimivat eri tavoin, kuin heitä edeltäneiden ihmisten. (Prensky, 

2001b) Suomessa tätä asiaa tutkimaan on perustettu Kirsi Longan johtama tutkimusryhmä, 

jonka Mind the Gap -hankkeen tavoitteena on tutkia: 

 

“..millaisia kuiluja ja epäjatkuvuuksia vallitsee diginatiivien henkilökohtaisten ja 

yhteisöllisten käytäntöjen sekä koulun käytäntöjen välillä.” 

http://blogs.helsinki.fi/mindthegap/tutkimuksen-tarkoitus/ (Haettu 25.5.2015)  

 

Tällaista tutkimusta tarvitaankin, sillä Prensky itse myöntää suorien tutkimustulosten 

puutteen aiheesta. Hänen mukaansa epäsuora todistusaineisto puhuu sen puolesta. Erilaisen 

ajattelutavan ja prosessoinnin Prensky selittää sillä, että diginatiivit ovat käyttäneet 

tietokoneita, pelanneet niillä ja kuluttaneet muuta digitaalista mediaa koko elämänsä ajan. 

Tämä tieto yhdistettynä kahteen yllä mainittuun ajatukseen aivoista on Prenskyn mielestä 

koulun ja oppilaiden ristiriidan ytimessä. Natiivien ja immigranttien kielet ja kulttuurit 

eivät kohtaa. (Prensky, 2001b)  

 

3.1.2 Digi-immigrantit 

Digi-immigranteiksi kutsuttu joukko taas koostuu niistä ennen vuotta 1980 syntyneistä, 

jotka kyllä ovat omaksuneet tieto- ja viestintäteknologian käytön elämäänsä, mutta eivät 

samalla tavalla ole kasvaneet sen ympäröimänä. Prenskyn mukaan tämä tiedoissa, taidoissa 

ja kokemuksissa oleva ero natiiveihin nähden tekee heidän välisestä kommunikaatiosta 

vaikeaa. He ovat kielellisesti ja kulttuurisesti täysin erilaisia. Hyvänä esimerkkinä toimii 

se, että immigrantti ei etsi tietoa ensisijaisesti verkosta, kuten natiivi, vaan turvautuu 

kirjoihin ja muihin lähteisiin. (Prensky, 2001a) Juuri tähän joukkoon Prensky näkee 

http://blogs.helsinki.fi/mindthegap/tutkimuksen-tarkoitus/


 

 

 

opettajien kuuluvan ja on huolissaan siitä, voivatko nämä immigrantit ikinä ymmärtää 

natiiveja kunnolla.  

 

3.1.3 Ongelmia digiparatiisissa 

Prenskyn kompastuskivi on hänen epä-akateemisuutensa, joka näkyy puutteellisina 

viittauskäytäntöinä. Tämän voi todeta lukemalla läpi hänen artikkelinsa. Puutteelliset 

käytännöt vaikeuttavat hänen väitteidensä todentamista, koska ajoittain voi olla hankalaa 

tai mahdotonta löytää niitä lähteitä joihin hän viittaa. 

 

Epäselvien viittausten lisäksi Prenskyä on arvosteltu liian pitkälle viedyistä 

johtopäätöksistä. Esimerkiksi kun Prensky kirjoittaa, että diginatiivit käyttävät ja 

prosessoivat tietoa aivan eri tavoin kuin muut, koska heidän aivonsa ovat erilaiset. 

(Prensky, 2001b) Bennetin et al. (2008) artikkelin mukaan väitteelle ei löydy lähes 

lainkaan uskottavia perusteluja. Aivojen toimintaa käsittelevissä teorioissa ei voida luottaa 

pelkästää epäsuoriin todistusaineistoihin. 

 

Toinen iso ongelma liittyy Prenskyn käsitteiden sisältämään yleistykseen. Kaikki 

diginatiivit ovat hänen mukaansa todella hyviä käyttämään teknologiaa oppimisen tukena. 

Kuitenkin kahden tutkimuksen mukaan, jotka on julkaistu Prenskyn artikkeleiden 

ilmestymisen jälkeen, tämän joukon sisällä on osaamistasossa huomattavia eroja. Vain 

pienellä osalla diginatiiveiksi väitetystä ryhmästä oli Prenskyn väittämät erinomaiset taidot 

teknologian käytössä. (Kvavik, Caruso & Morgan, 2004; Kennedy, Krause, Judd, 

Churchward & Gray, 2006). Kolmas tutkimus sai selville, että oppilailla on myös 

puutteelliset tiedot siitä, miten teknologia voi auttaa oppimisessa. (Margaryan, A., 

Littlejohn, A. & Vojt, G. (2011) 

 

Kolmanneksi nostan esiin jyrkän jaon kahteen sukupolveen ihmisen iän perusteella. White 

ja Le Cornu nostavat artikkelissaan (2011) esiin tutkimuksen vuodelta 2009, jonka mukaan 

iällä ei ollut varsinaisesti mitään tekemistä teknologisen kompetenssin kanssa. Havaintojen 

perusteella voidaan väittää, että enemmänkin elämänvaihe vain tuottaa erilaisia tapoja 

käyttää teknologiaa. (Oxford Internet Surveys, 2009) Samankaltaisiin johtopäätöksiin 

tulivat myös Kennedy ja kumppanit. Heidän mukaansa mukaansa on ilmeistä, että 



7 

 

 

teknologisten taitojen ja kokemuksen määrä vaihtelee kummankin ryhmän sisällä. Näin 

ollen laajan ikä-perusteisen luokittelun mielekkyyttä tulisi harkita tarkkaan. (Kennedy et 

al., 2010) Mainituista ongelmista huolimatta ovat Prenskyn lanseeraamat termit saaneet 

näkyvyyttä julkisessa keskustelussa, vaikka tieteellistä tutkimusta aiheesta on vähän. 

(Helsper, E. J., & Eynon, R. (2010) 

  

3.1.4 Natiiveista asukkaisiin 

Davis S. Whiten ja Alison Le Cornun (2011) artikkelin tarkoituksena on haastaa koko 

kieleen perustuva vertauskuva ja tarjota tilalle tutkijoiden omaa sijaintiin perustuva 

vertauskuva. Kirjoittajat ehdottavat, että Prenskyn laajalti kritisoidut termit diginatiivi ja -

immigrantti korvattaisiin asukas (resident) ja vierailija (visitor) käsitteillä. Tutkijat 

argumentoivat, että heidän sijaintiin ja työkaluihin perustuva vertauskuva kuvaa parhaiten 

teknologian käyttöä nyky-yhteiskunnassa, varsinkin sosiaalisen median syntymisen myötä. 

Whiten ja Le Cornun mielestä asukas-vierailija-teoria kattaa parhaiten ihmisen erilaiset 

tavat käyttää teknologiaa, ottaen huomioon heidän tarpeensa ja kontekstin. Se ei 

kuitenkaan jaa ihmisiä iän tai taustan mukaan, kuten Prenskyn teoria, vaan antaa 

laajemman ja tarkemman kuvan ihmisten käyttäytymisestä verkossa Tutkijat eivät 

kuitenkaan halua täysin hylätä Prenskyn ajatuksia. Heidän mukaansa Prensky aloitti 

tärkeän dialogin digitaalista teknologiaa hyväksikäyttäen suoritetun opetuksen laadusta ja 

tehokkuudesta, sekä tarjosi ensimmäisen puitteen, jolla sitä voi tutkia. (White & Le Cornu, 

2011) 

 

3.1.5 Asukkaat 

Jos internet ja teknologia ovat kuin työkaluvaja, niin asukkaat nukkuvat siellä lapio 

kainalossa. Kun he tarvitsevat jotain, oli se sitten informaatiota tai seuraa, he katsovat 

nopeasti mitä on saatavilla. Heille netti on myös ikään kuin tori tai puisto, jossa he tapaavat 

ystäviään ja muita ihmisiä. (White & Le Cornu, 2011) Jos Mietitään esimerkiksi 

suomenkielistä sijamuotoa lauseessa “Oletko käynyt tänään Facebookissa?”. Siinä tulee 

esiin ajatus paikasta, mutta fyysisen paikan sijasta kyseessä on sosiaalinen tila. Toisin kuin 

niin kutsutut vierailijat, asukkaat eivät erottele sosiaalista elämäänsä verkossa ja 

tosielämässä tapahtuviksi tilanteiksi, vaan heille se on samaa jatkumoa. He pitävät 

digitaalista identiteettiä luonnollisena osana itseään, eivätkä he ole koskaan samalla tavalla 

poissa linjoilta eli “offline”, kuten vierailijat. Toki asukkaat käyttävät samoja palveluita ja 



 

 

 

työkaluja kuin vierailijat, mutta heidän sosiaalinen ulottuvuutensa tuo mukaan interaktion 

ja aktiivisuuden, jota vierailijat eivät voi saavuttaa. (White & Le Cornu, 2011) 

 

3.1.6 Vierailijat 

White ja Le Cornu ehdottavat, että vierailijoille internet ja teknologia ovat kuin 

työkaluvaja. Jos vierailija tarvitsee jotain, hän käy hakemassa enemmän tai vähemmän 

sopivan työkalun vajasta ja saatuaan tehtävän päätökseen, hän palauttaa sen paikoilleen. 

Heille internetti ja teknologia ovat työkaluja joiden tarkoituksena on toimittaa ja muokata 

sisältöä. Vaikka vierailijat saattavat vierastaa digitaalisen identiteetin muodostamista 

“oikean” elämän rinnalle, he käyttävät mielellään viestintäpalveluita (kuten Skype) 

kommunikointiin. Tässä tapauksessa viestintäpalvelut ovat vain sopiva työkalu tietyn 

tavoitteen saavuttamiseksi. Vierailijat ovat siis enemmän pelkkiä käyttäjiä, kuin 

käyttäjäyhteisön jäseniä, joita taas asukkaat ovat. Heidän ideointinsa ja kehittelynsä 

tapahtuu “offline”, eivätkä he laita isoa painoarvoa edellä mainittuun yhteisöön. (White & 

Le Cornu, 2011) 

 

3.2 Taitoja hakemassa 

Olemme aikaisemmin todenneet, että opettajien ikä ei ole este, vaan pikemminkin on kyse 

puutteellisista taidoista ja tiedoista.. Aloittaessani tutkielmani teon otin yhteyttä Twitterin 

välityksellä @Aalvisto:lta eli Santeri Koivistolta (MinecraftEDU:n luojilta,TeacherGaming 

LLC:n toimitusjohtajalta), miksi hänen mielestään jotkut opettajat eivät pidä peleistä ja 

teknologiasta opetuksessa ja hän vastasi ykskantaan: “Lack of knowledge.” 

 

3.2.1 Elinikäinen oppiminen 

Pidetään mielessä, että koskaan ei ole liian myöhäistä oppia.  Tiedetään, että oppiminen on 

elinikäinen prosessi. Tämän prosessin aikana ihmisen kyvyt oppia kehittyvät. Kun samalla 

muistetaan, että yhteiskunta ja yhteiskunnan asettamat vaatimukset muuttuvat, on 

opettajien lähes mahdotonta yrittää perustella uusien taitojen ja tietojen 

tarpeettomuutta.  (Lerkkanen & Koivisto, 2001) Miten tämä uuden opettelu tapahtuu on 

täysin toinen kysymys. Itsenäisesti omalla ajalla vai puolipakolla VESO-päivien kautta? 

Nämä kysymykset ovat pohjimmiltaan poliittisia, enkä voi niihin tämän työn puitteista 
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vastata tyydyttävästi. Uuden toimintatavan hahmottamiseen ja sisäistämiseen on siis 

perustelu. 

 

3.2.2 TPACK –mallin perusteet 

Uusien tietojen ja taitojen oppimiseksi voidaan esimerkiksi tarjota Koehlerin ja Mishran 

(2009) esittelemää TPACK -mallia. Lyhenne tulee nimestä Technological Pedagogical 

Content Knowledge, joka voitaisiin suomentaa teknologis-pedagogiseksi sisältötiedoksi. 

Koehlerin ja Mishran teoksessa TPACK esitetään mallina, jonka tarkoitus on kuvata ja 

tunnistaa niitä tietoja ja taitoja, jota opettaja tarvitsee integroidessaan digitaalista 

teknologiaa opetukseen. Samalla se ottaa myös huomioon opettajan tietotaidon 

monipuolisuuden ja tilannesidonnaisuuden, koska jokainen oppimis- ja opettamistilanne ja 

oppilas on erilainen. 



 

 

 

 

 

 

Kuva 1. TPACK malli ja sen osa-alueet. Käytetty julkaisijan luvalla © 2012 by tpack.org 

 

Kuvassa 1. esitellään TPACK malli ja jaotellaan se pienemmiksi palasiksi. Teknologia 

voidaan Koehlerin ja Mishran mukaan jakaa kahteen eri luokkaan. Arkipäiväisiin, sisäisiltä 

mekanismeiltaan selkeisiin ja itsestään selviin (esim. kynä, liitutaulu ja mikroskooppi), 

sekä monikäyttöisiin, läpinäkymättömiin (sisäinen toiminta piilossa käyttäjältä) ja 

epävakaisiin (muuttuvat ajan kanssa esim. tietokoneet, täppärit ja puhelimet). 

(Koehler&Mishra, 2009) Tässä tutkielmassa keskitytään nimenomaan tähän jälkimmäiseen 

eli digitaalisen teknologiaan. 

 



11 

 

 

Kuvassa yksi on ihmisen opetukseen liittyvä tietotaito jaettu kolmeen isompaan osa-

alueeseen, jotka kaikki ovat käsillä olevan kontekstin sisällä. Konteksti (contexts) vaihtelee 

luokan ja tilanteen suhteen ja on siksi merkitty katkoviivalla. Tiedon lajit on lajiteltu 

sisältötietouteen (content knowledge), joka on tieto opetettavasta asiasta eli 

oppiainesisältö. Pedagoginen tieto (pedagogical knowledge) on puolestaan tietoa siitä, mitä 

opettajalla on oppimisen ja opettamisen prosesseista, tavoista ja metodeista. Samoin tähän 

lasketaan ymmärrys opetuksen tarkoituksesta, arvoista ja päämääristä. Teknologiatietous 

(technological knowledge) on taas tietoa tavoista ajatella teknologiasta ja tavoista 

työskennellä teknologian avulla. Se pitää sisällään laajan ymmärryksen 

informaatioteknologiasta ja siitä kuinka sitä voi sulavasti ja tehokkaasti käyttää 

jokapäiväisessä elämässä, sekä taidon havaita milloin se auttaa ja milloin se haittaa 

tavoitteiden saavuttamista.(Koehler & Mishra, (2009) 

 

Kahden osa-alueen risteysalueita on vastaavasti kolme. Opettajan näkökulmasta tärkein on 

pedagoginen sisältötietous (pedagogical content knowledge) eli ainedidaktinen tieto. Se on 

tietoa ja taitoa tulkita ja muuttaa oppiaineen sisällöt opetettavaan muotoon. Opettaja tutkii 

tapoja esittää asia monella tapaa, soveltaa sitä omalle ryhmälleen sopivaksi niin 

työskentelytapojen kuin ohjeistustenkin puolesta. Teknologis-pedagoginen tietous 

(technological pedagogical knowledge) pitää sisällään ymmärryksen siitä miten tietyn 

teknologian tapauskohtainen käyttö vaikuttaa oppimiseen ja opettamiseen. Kaikki 

teknologian käyttöön liittyvät pedagogiset mahdollisuudet ja ongelmat on määritelty 

olevan tämän kategorian alla. Kolmanneksi tulee teknologinen sisältötietous (technological 

content knowledge), joka on ymmärrystä millä tavoilla teknologia ja oppisisältö 

vaikuttavat toisiinsa. Tällä Koehler & Mishra tarkoittavat, että opettajan on hallittava 

opetettava sisältö ja opetukseen käytetty teknologia. Hänen on myös ymmärrettävä, mikä 

teknologia soveltuu parhaiten kyseisen oppisisällön oppimiseen. (Koehler & Mishra, 

(2009) 

  



 

 

 

 

Kaiken keskiössä on teknologis-pedagoginen sisältötietous, joka on enemmän kuin osiensa 

summa. Tutkijat näkevät sen olevan teknologian opetuskäytön ytimessä oleva tietotaito, 

jonka hallitsemiseksi opettajan on itse opiskeltava oppisältöjen esittely teknologian avulla; 

hallittava pedagogiset tekniikat jotka hyödyntävät teknologiaa rakentavasti; ymmärrettävä 

oppimisen erilaiset haasteet ja kuinka teknologiaa käyttäen niitä voidaan voittaa. (Koehler 

& Mishra, (2009) 

 

Tällaiset mallit voivat toimia ratkaisevassa asemassa, kun opettaja aloittaa rakentamaan 

itselleen tietotaitoa teknologia-avusteisen opettamisen toteuttamisessa. Mikään ihmelääke 

tämä ei kuitenkaan ole, vaan kuten moni muukin asia, vaati se työtä. Mallien tarkoitus on 

vain ohjata ajattelua oikeaan suuntaan, jotta uuden oppiminen olisi helpompaa. 
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4 Johtopäätökset 

Olen avannut diginatiivi ja -immigrantti käsiteparin ja luonut katsauksen sitä vastaan 

esitettyyn kritiikkiin. Toin esiin korvaavaksi tarkoitetun käsiteparin vierailijat ja asukkaat, 

joka on ajankohtaisempi sekä nojaa tunnustettuihin tutkimustuloksiin. Teoriaosuuden 

lopuksi avasin mallia, jonka avulla opettajien olisi helpompi rakentaa omaa osaamistaan 

teknologia-avusteisesta opettamisesta ja -oppimisesta. Teoriakatsaus avasi minulle, että 

Suomessakin yleisessä keskustelussa käytetty diginatiivi ja -immigrantti käsitepari on 

ongelmallinen. Todistusaineiston puuttuessa, emme voi käyttää diginatiivien osaamistasoa 

ja ajattelu- ja toimintatapoja perusteena opetussuunnitelman ja opetusmetodien 

muutokselle. Muutoksen pohjana tulee toimia tutkittu tieto ja hyvä suunnittelu, jossa 

teknologia ei ole itseisarvo.  

Opettajat ovat oleellisessa asemassa suhteessa teknologian sisällyttämiseen opetuksessa, 

tekeväthän he sitä jo nyt. Teoriakatsauksen perusteella voidaan väittää, että opettajilla ei 

ole mahdollisuutta piiloutua ikänsä taakse väittäen, että heidän diginatiivit oppilaansa 

osaavat jo kaiken. Tarvitaan oikeanlaista asennemuutosta, rohkeaa mieltä ja riittävästi 

resursseja, jotta päästää niihin tavoitteisiin, mitä kansallinen opetussuunnitelma opettajille 

asettaa. 

Väitöskirjassaan Heikki Haaparanta on tutkinut opettajien teknologia-asenteita ja niitä 

tekijöitä, joista se muodostuu. Yksi hänen tutkimuksensa päätelmistä oli se, että 

opettajankoulutuksen tieto- ja viestintäteknologian opetuksessa pitäisi keskittyä enemmän 

pedagogisten sovellusten opettamiseen, kuin teknologisen käyttötaidon opettamiseen. 

(Haaparanta, 2008) Tämä tarkoittaa nyt siis sitä, että pelkkä teknologian tuominen 

luokkaan ei riitä. Mikään määrä täppäreitä ja älytauluja ei tuo opettajille helpotusta ja 

lapsille uusia tapoja oppia ellei pedagoginen toiminta ja sisällöt ole hallussa. 

 

“Teknologia ei itsessään tuota mitään sisältöä, vaan sen avulla 

opetukseen voidaan tuoda uusia elementtejä, jotka tukevat esimerkiksi 

oppilaan sosiaalista vuorovaikutusta tai kognitiivista suorittamista” 

(Haaparanta H. s14, 2008) 

 



 

 

 

Samalla meidän on annettava kentällä toimiville opettajille mahdollisuuksia oman 

osaamisen kehittämiseen täydennyskoulutusten muodossa. Koskaan ei ole liian myöhäistä 

oppia uutta ja kehittyä omassa työssään. Anna Kilpiö esittää väitöskirjassaan, että opettajat 

ovat ratkaisevassa asemassa teknologian opetuskäytön edistämisessä, koska heillä on 

vapaus ja mahdollisuus vaikuttaa siihen, kuinka he käyttävät sitä. (Kilpiö, 2008) 



15 

 

 

5 Yhteenveto 

Koulun on seurattava yhteiskunnan ja maailman kehitystä, jonka vuoksi digitaalisen 

teknologian tuominen kouluihin on perusteltua. Muutoksen on kuitenkin oltava harkittuja 

ja niiden tulee perustua tutkimukseen, jotta teknologia itsessään ei nouse itseisarvoksi. 

Opettajia ja opettajaksi opiskelevia tulee kannustaa kokeilemaan uusia toimintatapoja ja 

uutta teknologiaa. Tämä voidaan toteuttaa suunnittelemalla opettajankoulutusta uudelleen 

ja panostamalla opettajien täydennyskoulutuksiin. Samalla tulisi kannustaa myös 

omaehtoiseen opiskeluun, koska kaikkea oppimista ei voida ulkoistaa VESO-päiville. 

Ymmärrän, että jotkut suhtautuvat sellaiseen varsin kriittisesti, mutta harrastuneisuus on 

voimavara. Mielenkiinnon säilyttäminen omaan työhön on ratkaisevaa, jotta teknologia-

avusteinen opettaminen on mahdollista.  

Elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti koskaan ei ole myöhäistä. Enemmän 

ratkaisevat asenne ja annetut resurssit. Opettajien asenteita muokkaamalla ja lisäämällä 

tietotaitoa jo opettajankoulutuksessa ja myöhemmin täydennyskoulutuksissa, voimme 

saada aikaan muutoksia koko koulujärjestelmässä. Ennakkoluulottomuus, rohkeus 

kokeilla ja oppia uutta pitäisi olla opettajien ohjenuora. Eikö juuri tämä ole se mitä me 

yritämme opettaa oppilaille? Me emme saa kätkeytyä lokeroinnin taakse, jossa 

määritellään oma osaaminen suhteessa toisiin ihmisiin ja teknologiaan ilman kunnon 

perusteita.  

 

Tulevassa pro gradu tutkielmassani aion syventyä teknologia-avusteiseen opettamiseen 

MinectaftEdun avulla. Tavoitteeni on tutkia muuttuvatko luokanopettajaopiskelijoiden 

käsitykset digitaalisista oppimisympäristöistä MinecraftEdun ympärille rakennetun kurssin 

aikana, ja jos muuttuvat niin millä tavalla. Harkitsen tuoda tässä tutkielmassa käsittelemäni 

TPACK mallin mukaan kurssin sisältöön, jotta voisin havainnoida sen toimivuutta 

käytännössä ja samalla antaa opiskelijakollegoilleni pelimerkkejä tulevaa työuraa varten. 
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