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Tiivistelmä 

Suomalaisten 8.-luokkalaisten oppilaiden lukutaito on ollut kansainvälisissä 

tutkimuksissa varsin korkealla, kun olemme olleet esimerkiksi PISA-tutkimuksissa 

maailman huipulla. Niinpä muista maista on jopa tultu hakemaan oppia suomalaisesta 

koulutusjärjestelmästä. Viimeisimmissä PISA-tutkimuksissa on maamme kuitenkin 

tippunut aivan lukutaidon kärjestä. Tämän vuoksi käynnistettiin vuonna 2012 kansallinen 

Lukuinto-ohjelmahanke, jonka osana Oulun yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden 

laitoksen oppilasprojektissa (myöhemmin Projekti II) selvitettiin syitä, miksi erityisesti 

nuoret 6.-9.-luokkalaiset pojat eivät useimmissa tapauksissa ole innostuneita lukemisesta. 

Samalla selvitettiin yhden koulun 12-15-vuotiaiden oppilaiden kiinnostusta 

mobiililaitteiden käyttöön opiskelussa ja erityisesti lukemisessa.  Myös rehtoreiden 

näkemyksiä koulujensa lukutaitotilasta ja mobiililaitteiden käytöstä pyrittiin 

selvittämään. Myöhemmin tutkittiin opettajien näkemyksiä oppilaiden mobiililaitteiden 

käytöstä niin lukemisessa kuin muussakin opiskelussa samoin kuin sitä, millä tavoin 

opettajat hyödyntävät, jos hyödyntävät, mobiililaitteita omassa opetuksessaan. 

Tämä empiirinen tutkimus toteutettiin rehtoreiden ja oppilaiden osalta vuonna 2013 ja 

opettajien osalta vuonna 2015 puolistrukturoituna kyselynä. Lisäksi ryhmä kyselyyn 

osallistuneista oppilaista osallistui lukemista sekä lukuintoa koskevaan 

teemahaastatteluun. Haastateltavat rajattiin Projekti II:n tehtävänannon mukaisesti 

aktiivisesti jääkiekkoa tai muuta urheilulajia harrastaviin poikiin ja tyttöihin sekä 

muutamaan aktiiviseen lukijatyttöön. Haastattelut videoitiin ja purettiin myöhemmin, 

poikien osalta myös litteroituna, analysoitavaksi. 

Kysely osoitti tyttöjen lukevan selvästi poikia enemmän ”perinteistä kirjallisuutta”. 

Lehtien lukemisessa ero oli vähäisempi. Sähköisten kirjojen lukeminen ei jo paljon 

lukevia oppilaita innostanut, mutta vähän kirjoja lukevat uskoivat laitteiden lisäävän 

heidän lukuintoaan. Mobiililaitteiden käyttö oli oppilailla varsin monipuolista. Pojat 

käyttivät niitä eniten pelaamiseen tyttöjen suosikkien ollessa blogien lukeminen ja 

kirjoittaminen. Myös Internetissä surffailu oli varsin suosittua. Yleisesti oppilaiden 

lukeminen oli hyvää vauhtia siirtymässä niin sanotun monilukutaidon (käytetään myös 

esimerkiksi termejä informaatio-, media- ja uuslukutaito) suuntaan.  

Oppilaat vaikuttivat varsin halukkailta käyttämään mobiililaitteita oppitunneilla, koska se 

veisi oppimista ja opetusta pois luokka- ja paikkasidonnaisuudesta; puhutaan 

ubiikkioppimisesta. Opettajien esille tuomissa mobiililaitteiden käyttömahdollisuuksissa 

oli ideoituna runsaasti erilaisia asioita, joita laitteiden avulla voitaisiin toteuttaa. 

Suurimpana ongelmana opettajat ja rehtorit näkivät mobiililaitekannan vähäisen määrän. 
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Esipuhe 

Elettiin syyskuun alkupäiviä vuonna 1960. Lukuvuoden toisen koulupäivän aamuna äiti 

herättää 6-vuotiaan pikku-Tuuren aamiaiselle ja lähtemään kouluun. ”Ei kai sinne ny joka 

päivä tartte lähtiä!” tokaisee pikku-Tuure. Liekö enteellistä, mutta tuosta alkoi Tuuren 

koulutaival, joka on jatkunut aina näihin päiviin saakka: viisi vuotta kansakoulussa, 

saman verran keskikoulussa ja kolme vuotta lukiossa, sitten vuoden opettajakokeilu 

väliaikaisena yläkansakouluopettajana ja sen jälkeen luokanopettajaopinnot Oulun 

OKL:ssa sekä kaikkiaan liki 37-vuotinen luokanopettajaura. Töiden ohella suoritin muun 

muassa tietojenkäsittelytieteiden appron 1990-luvun alussa ja Draaman 20 ov:n opinnot 

Kemi-Tornion AMK:ssa. 

Vuonna 2005 Milla-vaimoni huomasi Oulun yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden 

laitoksen lehti-ilmoituksen Tietoturvan maisterikoulutusohjelmasta ja kehotti minua 

hakemaan; olinhan touhunnut tietokoneiden parissa 1980-luvulta alkupuolelta lähtien. 

Itse epäröin, eihän minulla ollut ICT-ammattilaisen kokemusta ja aprikoin sen olevan 

pääsyn edellytyksenä. Hain kuitenkin ja pääsin mukaan. Matkan varrella opintoni 

muuttuivat, välillä myös juuttuivat. Milla-puolisoani kiitänkin paitsi hänen yllytyksestään 

hakeutua opintojen pariin myös tuestaan ja kannustuksestaan tällä ”opintomatkallani”, 

silloinkin, kun opintoni eivät oikein edenneet. 

Tämän opinnäytetyöni ohjaajaa FT, professori Netta Iivaria kiitän lämpimästi hänen 

lukuisista hyvistä neuvoistaan ja ohjeistaan sekä monista keskusteluistamme pro graduni 

tiimoilta. Kiitokseni myös opinnäytetyöni opponentille FT, yliopistonlehtori Tonja 

Molin-Juustilalle hänen panoksestaan työni aloittamiseen johtaneen projektityökurssin 

vetäjänä sekä saamistani lukuisista hyvistä neuvoistaan työni viimeistelemiseksi. 

Kiitokseni osoitan myös kaikille Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen opettajille heidän 

opeistaan kaikilla niillä kursseilla, joilla olen ollut. Erityisesti haluan kiittää FT Petri 

Puhakaista ja TkL Jorma Kajavaa heidän kanssaan käymistäni antoisista keskusteluista, 

Jorma Kajavaa myös kannustuksestaan jo 1990-luvun appro-opintojeni aikana. 

Kiitokset siitä, että sain tutkimukseni ylipäätään tehtyä, osoitan avuliaille ex-kollegoilleni 

ja muille rehtoreille ja opettajille, jotka uhrasivat aikaansa mahdollistaakseen 

oppilaskyselyt ja -haastattelut sekä rehtorikyselyt samoin kuin vastatakseen 

opettajakyselyyni. 

Opiskelutovereitani Minnaa, Tuijaa, Aria, Hannua, Kaita ja Timoa kiitän hyvästä 

yhteistyöstä, joita sain kanssanne tehdä eri kursseilla ja erityiset kiitokset Henrille ja 

Matille, joiden kanssa oli aivan upeaa tehdä Projekti II:n tutkimuksemme, joka toimi 

tämänkin opinnäytetyön alkusysäyksenä. 

Kiitokset monille ystävilleni, jotka osaltaan monin tavoin kannustivat minua näissä 

”dementiantorjuntaopinnoissani”. 

Nähtäväksi jää, joko tämän opinnäytetyön myötä koulutaipaleeni päättyy eikä ”kouluun 

tartte ny enää lähtiä” vai vieläkö tulee opintaipaleeni jossain muodossa jatkumaan. 

Tuure Soininen 

Oulussa äitienpäivänä 2017 
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1. Johdanto 

Kuluneiden kahden viime vuosikymmenen aikana ovat suomalaiset koululaiset 

menestyneet erinomaisesti OECD:n (Organisation for Economic Cooperation and 

Development eli Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) järjestämissä 

kansainvälisissä PISA-tutkimuksissa (Programme for International Student Assessment).  

Tutkimuksessa mitataan 15-vuotiaiden koulumenestystä matematiikassa, 

luonnontieteissä ja äidinkielessä; vuonna 2012 pidettyyn tutkimukseen osallistui 65 

valtiota, ja ympäri maailmaa ovat tutkijat ja viranomaiset hämmästelleet Suomen 

jatkuvaa erinomaista menestystä. Maamme kouluviranomaiset Opetus- ja 

kulttuuriministeriön johdolla selittävät PISA-menestystämme tasa-arvoisella 

koulujärjestelmällämme, taitavilla ja ammattitaitoisilla opettajilla sekä sillä, että Suomi 

on varsin koulutusmyönteinen yhteiskunta, jossa koululaisten opintojen tukemiseen on 

kiinnitetty paljon huomiota samoin kuin sillä, että eri viranomaiset tekevät runsaasti 

yhteistyötä koulutuksen hyväksi. (Opetus- ja kulttuuriministeriö [OKM], 2014.) 

Kupiainen, Hautamäki ja Karjalainen (2009) ovat selittäneet PISA-menestystämme 

koulutusjärjestelmän eroilla eri maissa. He toteavat suomalaisen koulujärjestelmän 

poikkeavan yleisestä länsimaisesta järjestelmästä niin, että meidän kouluissamme on 

enemmän joustavuutta ja moninaisuutta, kun tavallisesti länsimaissa on tiukkoja 

standardeja kouluille, opiskelijoille ja opettajille näiden yrittäessä taata tuloksiensa 

laatua. Toiseksi, länsimaisen järjestelmän korostaessa luku- ja laskutaitoa tähdennetään 

meillä Suomessa laajaa, monipuolista tietoa. Kolmas pääero heidän mukaansa on, että 

siinä missä länsimainen malli korostaa lukemista, kirjoittamista ja matematiikkaa 

perustaitoina, meidän suomalaisessa järjestelmässämme arvostetaan tasapuolisesti 

kaikkia yksilöllisen kasvun ja oppimisen näkökulmia kuten persoonallisuus, luovuus, 

moraali, taidot ja tiedot. (Kupiainen, Hautamäki ja Karjalainen, 2009.) 

Kun kuitenkin – Suomen hyvästä PISA-tutkimusmenestyksestä huolimatta – tulokset 

maassamme ovat vuosien saatossa laskeneet, on asiantilasta huolestuttu. Esimerkiksi 

vuoden 2012 PISA-tutkimuksessa suomalaispojat eivät enää menestyneetkään 

lukemisessa entiseen tapaan: Opetus- ja kulttuuriministeriön kyseistä PISA-tutkimusta 

koskevassa julkaisussa oli suomalaispoikien sijoitus pudonnut sekä vuoden 2000 

tutkimuksesta että vielä vuoden 2009 tutkimuksen ensimmäiseltä sijalta sijalle 14 (Kupari 

ja muut, 2013). 

Huomioitaessa sekä tytöt että pojat sijoittuivat suomalaisoppilaat luku- ja 

kirjoitustaidossa kuudenneksi vuoden 2012 PISA-tutkimuksessa. Kaiken kaikkiaan 

suomalaisten koululaisten sijoitus on pudonnut kolmanneksi eniten verrattuna vuoden 

2000 tuloksiin. Tulos on tilastollisesti merkitsevä.  Huolestuttavaa on, että heikkojen tai 

erittäin heikkojen lukijoiden osuus on systemaattisesti kasvanut maassamme: seitsemän 

prosenttia vuonna 2009 ja peräti yksitoista prosenttia vuoden 2012 PISA-tutkimuksessa. 

Peräti 30 % oppilaista alittaa lukutaitotason kolme eikä heidän lukutaitonsa näin ollen 

riitä tietoyhteiskunnan vaatimuksiin. (Kupari ja muut, 2013.)  

Mobiililaitteiden, kuten matka- ja älypuhelinten, kannettavien tietokoneiden, tablettien 

eli taulutietokoneiden, PDA- (Personal Digital Assistant eli kämmentietokone) ja muiden 

kannettavien laitteiden, käyttö on lisääntynyt valtaisasti viimeisten kymmenen vuoden 

aikana (Chan ja muut, 2006). Don Tapscott toteaakin kirjassaan Syntynyt digiaikaan 

(2010), miten kaksi vuosikymmentä sitten, vuonna 1997, digitaalinen maailma oli 

nykyiseen verrattuna tyystin erilainen, kun ei ollut Googlea, Twitteriä eikä Facebookia 
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älypuhelimista puhumattakaan. Vielä vain noin 15 vuotta taaksepäin matkapuhelimet ja 

PDA-laitteet olivat varsin kalliita ja vain harvojen käytössä, mutta nykyisin käytännössä 

useimpien peruskoululaistenkin taskussa tai repussa on jo jonkinlainen mobiililaite, 

yleisimmin juuri matka- tai älypuhelin nettiyhteyksineen. (Tapscott, 2010.) Hän toteaa 

kirjassaan, että Yhdysvalloissa peräti 75 %:lla 15–17-vuotiaista oli matkapuhelin vuonna 

2006 ja prosentuaalisesti saman verran ikäluokassa 12-17-vuotiaat oli internetin käyttäjiä 

(Tapscott, 2010). Japanissa puolestaan 10-17-vuotiaista lapsista runsaalla puolella oli 

käytössään matkapuhelin tämän vuosikymmenen alussa (Ito, Hiramatsu, Shimada ja Sato, 

2013). Yhdysvalloissa oli Statistan mukaan vuonna 2010 älypuhelimien käyttäjiä noin 63 

miljoonaa ja viime vuonna runsaat 220 miljoonaa (Statista, 2017a). Älypuhelinten 

penetraatio väestön keskuudessa oli kasvanut näin 20 prosentista 65 prosenttiin (Statista, 

2017b). 

Suomessa Tilastokeskuksen mukaan älypuhelinten määrä liki kaksinkertaistui vuodesta 

2011 vuoteen 2015 mennessä 16–74-vuotiailla ja vuonna 2015 ikäryhmässä 15–45-

vuotiaat jo 94 %:lla oli käytössään älypuhelin (Tilastokeskus, 2015). Tällainen tilanne on 

luonnollisesti mahdollistanut sen, että mobiilioppimiselle on kouluissamme yhä 

enemmän jalansijaa. Tosin, koulut ja oppilaat ovat tässä suhteessa varsin eriarvoisessa 

asemassa, kun jotkin koulun ylläpitäjät (kaupungit ja kunnat) hankkivat kaikille oppilaille 

omat mobiililaitteet ja toiset eivät hanki lainkaan laitteita. Koulut saattavat myös edelleen 

kieltää oppilailta omien älypuhelinten tai muiden mobiililaitteiden käytön oppitunneilla 

tai toisaalta, suosittaa oppilaita tuomaan omia laitteita oppitunneilla käytettäväksi 

(BYOD- = Bring Your Own Device-periaate). Oppilaita ei kuitenkaan voida velvoittaa 

tuomaan omia laitteitaan kouluun eikä myöskään heidän huoltajiaan hankkimaan niitä, 

joten kuntien tulisi hankkia laitteita. (Rikala, 2016.) 

Opetussektorin viranomaiset reagoivat vuosien 2009 ja 2012 PISA-tutkimuksien 

osoittamaan heikentyvän lukutaidon tilanteeseen maassamme, ja Opetus- ja 

kulttuuriministeriö käynnistikin kansallisen Lukuinto-ohjelman monipuolisen luku- ja 

kirjoitustaidon kehittämiseksi peruskouluissamme (OKM, 2012). Kyseisen ohjelman 

toteuttivat Oulun yliopiston humanistiset ja kasvatustieteelliset tiedekunnat vuosina 

2012–2015. Osana tätä ohjelmaa järjestäjät tilasivat Oulun yliopiston 

Tietojenkäsittelytieteiden laitokselta esitutkimuksen peruskoululaisten, erityisesti 

jääkiekkoilevien poikien lukuinnosta sekä siitä, millainen olisi mobiililaitteiden rooli 

lukuinnon lisääjänä. Yhdessä kahden opiskelijatoverini kanssa toteutin keväällä 2013 

Lukuinto-ohjelman tilaaman toimeksiannon ”Kiekkoja ja kirjoja - TOL”-tutkimuksena. 

(Hiitola, Soininen ja Helakari, 2013.) Tämä tutkimus tehtiin kaksiosaisena yhdessä 

yhtenäiskoulussa siten, että yksi luokka kultakin luokka-asteelta 6-9 valittiin mukaan 

kyselyyn. Näistä kyselyyn osallistuneista oppilaista osa valittiin haastatteluun ja 

elektronisen materiaalin käyttökokemustestaukseen (testattiin toisaalta Internetissä 

liikkumista ja toisaalta e-kirjan lukemista). Samassa yhteydessä toteutettiin rehtoreille 

suunnattu kysely tietotekniikan hyödyntämisestä koulussa sekä käytettävissä olevista 

resursseista ja mahdollisuuksista muun muassa mobiililaitteiden käyttöön samoin kuin 

mahdollisista esteistä mobiililaitteiden avulla tapahtuvan opetuksen ja opiskelun 

toteuttamiseen. Tarkemmin tästä tutkimuskokonaisuudesta on kolmannessa luvussa ja 

tutkimustuloksista neljännessä luvussa. 

Mieltäni jäi edelleen askarruttamaan myös, miten opettajat peruskouluissa suhtautuvat 

mobiililaitteiden käyttöön luokissa ja näin toteutin kyselytutkimuksen opettajille 

oppilaiden lukemisesta sekä siitä, millaisin keinoin lukuinnostusta voitaisiin lisätä 

mobiililaitteiden avulla. Lisäksi pyrin selvittämään, miten opettajat ylipäätään käyttävät 

mobiililaitteita koulussa oppilaiden kanssa ja millaisia käyttömahdollisuuksia samoin 
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kuin esteitä laitteiden käytölle he näkevät. Opettajia oli lopulta kolmelta eri koululta ja 

yhtä lukuun ottamatta he olivat yhtenäiskoulujen joko luokan- tai aineenopettajia. Myös 

tämän kyselyn toteutuksesta ja saaduista tuloksista kerrotaan luvuissa kolme ja neljä. 

Mobiililaitteiden käyttöä opetuksessa ja mobiilioppimista eri muodoissaan on selvitetty 

maailmalla varsin paljon erikseen muun muassa perusopetuksen oppilaiden näkökulmasta 

musiikin- ja vieraiden kielten opetuksessa samoin kuin opettajien käsityksiä 

mobiiliteknologian hyödyntämisestä. En kuitenkaan onnistunut löytämään kirjallisuutta 

ja tutkimuksia, joissa olisi selvitelty mobiililaitteiden opiskelukäyttöä aivan 

samanlaisessa kombinaatiossa kuin me toteutimme Projekti II:n esitutkimuksessamme 

sekä edelleen tässä omassa opinnäytetyössäni vielä opettajien osalta. Mobiililaitteiden 

käyttöä opetuksessa yksittäisten oppiaineiden näkökulmasta (muun muassa vieraiden 

kielten opetus, musiikinopetus 4. luokalla, liikunnan opetus ja toisen luokan oppilaiden 

ajatuksia kännyköiden käytöstä) on tutkittu kyllä jonkin verran opinnäytetöissä. Ehkä 

lähimpänä Projekti II:n selvitystämme on Kaisa Leinon (2014) väitöstutkimus “The 

relationship between ICT use and reading literacy: focus on 15-year-old Finnish students 

in PISA studies”. Tässä kuudesta osatutkimuksesta koostuvassa väitöstutkimuksessaan 

hän toteaa monipuolisen tietokoneen ja Internetin käytön tukevan parhaiten perinteistä 

lukutaitoa. Yhtäläisesti Projekti II-tutkimuksemme kanssa hän toteaa poikien olevan 

tyttöjä selvästi kiinnostuneempia tietotekniikasta (Leino, 2014) tyttöjen pärjätessä 

kuitenkin poikia paremmin PISA-tutkimusten lukutaitoarvioinnissa, kuten Kupari 

kumppaneineen (Kupari ja muut, 2013) on todennut. Tässä yhteydessä on muistettava, 

että mainittu vuoden 2012 PISA-tutkimuksen lukutaitoarviointi perustuu erilaisten 

painettujen tekstien lukutaidon arvioimiseen, toisin sanoen tutkimuksessa luetaan teksti 

tai tutkitaan taulukoita ja haetaan niistä tietoa ja vastataan sen jälkeen niitä koskeviin 

kysymyksiin (Kupari ja muut, 2013). 

Toinen tutkimus, joka oli aihepiiriltään paljolti samanlainen kuin oma tutkimukseni ja 

jonka tulokset olivat myös varsin yhteneväiset omiin opettajakyselyni tuloksiin, oli 

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n selvitys ”Askelmerkit digiloikkaan” (Hietikko, Ilves 

ja Salo, 2016). Tässä laajassa selvityksessä tarkasteltiin ja selvitettiin opettajien 

näkemyksiä maamme koulutusjärjestelmän kaikkien tasojen (varhaiskasvatuksesta 

korkeakouluihin) digitalisaatiotilanteesta (Hietikko ja muut, 2016). 

Toisesta näkökulmasta, kuitenkin niin, että mukana ovat niin rehtorit, opettajat kuin 

oppilaatkin, tieto- ja viestintätekniikkaa ja sen infrastruktuurin luontia kouluun ovat 

tutkineet Suomessa muun muassa Eija Halkola ja Netta Iivari (2014). Tutkimuksessaan 

he selvittivät koulun muuttamista uudenlaisiksi teknologiatuetuiksi oppimisympäristöiksi 

muun muassa joustavalla tilojen käytöllä sekä sisustuksellisin ja pedagogisin ratkaisuin 

pyrkimyksenä tukea yhteisopettajuutta ja opettajien osaamisen jakamista sekä koulun 

käyttöä muillekin käyttäjille (Halkola ja Iivari, 2014). Heidän tutkimusryhmänsä on 

tutkinut enemmänkin nimenomaan lasten tietokoneiden käyttöä. Sinällään 

mobiililaitteilla lukeminen on tutkimusalueena maassamme melko uusi, joten ei ole 

olemassa kovinkaan paljon tutkimuksia, raportteja ja artikkeleita, jotka koskevat 

lukemista mobiililaitteilla ja – tekniikoilla. Sen sijaan löytyy kyllä kuvauksia siitä, miten 

lukeminen ja eritoten lukutaito käsitteenä on muuttunut tieto- ja viestintäteknologian 

tultua osaksi nykyajan lasten arkea (mm. Opetusministeriö [OPM], 2000; Sormunen ja 

Poikela, 2008; Korkeamäki, 2011; Kupiainen, Kulju ja Mäkinen, 2015). Lukutaito-

käsitteelle on nykyisellään olemassa lukuisia eri määritelmiä. Samoin on tilanne 

lukeminen-käsitteen suhteen; näillä voidaan tarkoittaa monia eri asioita ja tarkastella eri 

näkökulmista. Itse katson lukemisen olevan nykyisellään erottamattoman osan niin 



9 

sanottua monilukutaitoa. Erilaisia lukutaitokäsitteitä tarkastelen tarkemmin seuraavassa 

luvussa. 

Kuten jo edellä totesin, jäin pohtimaan Projekti II-tutkimuksemme jälkeen oppilaiden ja 

rehtoreiden suhtautumisen lisäksi myös perusopetuksen opettajien – toisaalta 

luokanopettajien, toisaalta aineenopettajien -  suhtautumista mobiililaitteiden 

koulukäyttöön ja tästä kokonaisuudesta kehittyi tutkimuskysymykseni kaikkia edellä 

todettuja ryhmiä koskien: 

• Millaisena nähdään mobiililaitteiden käytön merkitys lukemisessa 

 perusopetuksen vuosiluokilla 6-9? 

Rajasin tutkimukseni koskemaan vain perusopetuksen neljää ylintä luokkaa siksi, että 

Projekti II:n yhteydessä kerätty oppilaskyselyin ja -haastatteluin koottu tutkimusaineisto 

oli näiltä mainituilta luokka-asteilta. Tutkielmani koostuu tämän johdantoluvun jälkeen 

luvun kaksi kirjallisuuskatsauksesta, jossa pyrin kuvaamaan tutkielmassani esiintyviä 

keskeisiä käsitteitä ja valottamaan jo olemassa olevaa tutkimusta aiheesta. Luvussa kolme 

kerron yksityiskohtaisemmin toteutetuista tutkimuksista ja luvuissa neljä ja viisi 

tutkimustuloksista. Kuudennessa luvussa on keskustelua itse tutkimuksesta ja sen 

tuloksista sekä viimeisessä luvussa pohdintaa tutkimuskysymyksestäni ja siihen saaduista 

vastauksista sekä ajatuksiani aiheeseen liittyville jatkotutkimuksille. 
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2. Kirjallisuutta ja käsitteitä 

Tässä luvussa käsittelen tutkimukseni aihepiiriin liittyviä keskeisiä käsitteitä ja jo 

olemassa olevia tutkimuksia sekä niistä laadittuja raportteja ja kirjallisuutta. Todettakoon 

jo tässä, että vaikka mobiililaitteiden käyttöä perusopetuksessa on tutkittu vähemmän 

kuin varhaiskasvatuksessa ja yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa sekä 

aikuiskoulutuksessa tämän ollessa kuitenkin tärkeä tutkimusalue, on 

kirjallisuuskatsauksessa valotettu myös muiden alueiden kuin vain peruskouluissa ja 

peruskouluikäisillä toteutettuja tutkimuksia. 

2.1 Lukutaidon määritelmiä 

Opetusministeriön (OPM) perustaman ”Tietoyhteiskunnan lukutaidot”-työryhmän 

raportissa lukutaito määritellään taidoksi ”ymmärtää, käyttää ja arvioida erilaisia tekstejä 

ja mediatekstejä saavuttaakseen omia tavoitteitaan, kehittääkseen tietojaan ja 

mahdollisuuksiaan sekä osallistuakseen aktiivisesti yhteiskunnan toimintaan” (OPM, 

2000, s. 21). Työryhmän mukaan vankka perinteinen lukutaito (lineaarinen 

peruslukutaito) on perustana monimediaiselle lukutaidolle, jonka työryhmä määrittelee 

luonteeltaan epälineaarisuutta ja hierarkkisuutta korostavaksi (OPM, 2000, s. 21).  

Kupiainen, Kulju ja Mäkinen (2015) määrittelevät peruslukutaidon olevan 

suppeimmillaan kirjainten koodaamista sanoiksi sekä luetun ymmärtämistä ja laajemmin 

ymmärrettynä yksilön kykyä irrottaa kirjoitetusta tekstistä informaatiota, jota voi käyttää 

eri tarkoituksiin (Kupiainen ja muut, 2015). Harris ja Hodges (1995) puolestaan 

määrittelevät teoksessaan The literacy dictionary lukutaito (literacy)-käsitteen kyvyksi 

kommunikoida kirjoitettujen ja painettujen symbolien avulla (Harris ja Hodges, 1995).  

PISA-tutkimuksessa vuonna 2000 lukutaito määriteltiin seuraavasti:”Lukutaito on 

kirjoitettujen tekstien ymmärtämistä, käyttöä ja arviointia lukijan omien tavoitteiden 

saavuttamiseksi, tietojen ja valmiuksien kehittämiseksi sekä yhteiskuntaelämään 

osallistumiseksi” (Linnakylä ja Sulkunen, 2002, s. 10; Linnakylä, 2004, s.75). Vuoden 

2009 tutkimuksessa määritelmä oli hieman muuttunut:” Lukutaito on kirjoitettujen 

tekstien ymmärtämistä, käyttöä ja arviointia sekä niiden lukemiseen sitoutumista lukijan 

omien tavoitteiden saavuttamiseksi, tietojen ja valmiuksien kehittämiseksi sekä 

yhteiskuntaelämään osallistumiseksi” (Sulkunen ja muut, 2010, s. 8). Vuosien 2012 ja 

2015 PISA-tutkimuksissa tämä lukutaitomääritelmä on säilynyt edellä kuvatussa 

muodossa (Kupari ja muut, 2013; Vettenranta ja muut, 2016). Lukemiseen sitoutuminen 

on näin ollen tullut mukaan lukutaitomääritelmään vuoden 2009 PISA-tutkimuksesta 

alkaen. Vuoden 2011 kansainvälisessä lasten lukutaitotutkimuksessa PIRLS (= Progress 

in International Reading Literacy Study) perusopetuksen neljäsluokkalaisten lukutaito 

määriteltiin ”valmiudeksi ymmärtää ja käyttää niitä kirjoitetun tekstin muotoja, joita 

yhteiskunta edellyttää ja/tai yksilö arvostaa” (Kupari, Sulkunen, Vettenranta ja Nissinen, 

2012, s. 7). 

Lukutaitoa mitattiin vuoden 2000 PISA-tutkimuksessa siten, että oppilaat lukivat erilaisia 

painettuja tekstejä ja vastasivat annettuihin kysymyksiin tai hakivat vastauksia 

kysymyksiin tekstistä (Linnakylä ja Sulkunen, 2002). Tulosten arvioinnissa kiinnitettiin 

huomiota kolmeen lukemisen näkökulmaan: tiedonhakuun, luetun ymmärtämiseen ja 

tulkintaan sekä luetun arviointiin ja pohdintaan (Linnakylä ja Sulkunen, 2002) ja vuoden 
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2009 tutkimuksesta lähtien myös jo edellä todettuun lukemiseen sitoutumiseen (Sulkunen 

ja muut, 2010). 

Korkeamäki (2011) kirjoittaa artikkelissaan  “New Literacies – Millaista on oppia 

lukemaan ja kirjoittamaan 2000-luvulla” tarpeesta määritellä nykyisessä 

monimediaympäristössä lukutaito-käsite uudelleen, koska lukutaito edelleen käsitetään 

usein vain kapeana tekstilukutaitona eikä tämä käsitys enää päde median muokatessa 

lukemisympäristöjä ja maailman muuttuessa globaalimmaksi, jolloin lukeminen on 

muuttunut tiedollisesta suorituksesta osallistavaksi sosiaaliseksi toiminnaksi 

(Korkeamäki, 2011). 

Tietoyhteiskunnan lukutaidot-työryhmän raportissa (OPM, 2000) esitetään 

”vaatimuksina” tietoyhteiskunnan kansalaisille, että heidän tulee hallita medioiden luku- 

ja kirjoitustaito. Näin he osaavat ”kommunikoida monipuolisesti ikäkaudelleen ja 

itselleen sopivalla tavalla”. (OPM, 2000, s. 10.) Edelleen samaisen työryhmän mukaan 

he osaavat ”sekä vastaanottajana että tuottajana käyttää kaikkia niitä viestintävälineitä, 

joihin teknologia suo mahdollisuuden” sekä ”käyttää tekniikkaa ja teknologiaa 

tarkoituksenmukaisella tavalla” (OPM, 2000, s. 10). Näin medialukutaidossa tulee 

keskeiseksi ominaisuudeksi kyky tehdä mielekkäitä, järkeviä valintoja, ja tällöin 

lukutaidon rinnalle nousee vähintään yhtä tärkeäksi taidoksi kirjoitustaito, toisin sanoen 

taito tuottaa itse erilaisia viestejä (OPM, 2000, s. 10). Itse medialukutaidon käsitettä 

työryhmä ei määrittele, mutta sen sijaan se käyttää käsitettä intertekstuaalinen lukutaito, 

jolla ryhmä tarkoittaa eri tekstien välistä lukutaitoa. Siinä yhden median parissa 

kehittyneet lukutaidot ja -valmiudet toimivat pohjana myös muiden alueiden eri 

lukutiloissa, siis tuottajana, ilmaisijana ja lukijana. (OPM, 2000, s. 22.) 

Gaunt, Morgan, Somers, Soper ja Swain (2009) puolestaan käyttävät termiä 

informaatiolukutaito. Heidän mukaansa ”informaatiolukutaitoinen opiskelija kykenee  

1. määrittelemään tarvittavan tiedon luonteen ja laajuuden,  

2. hakemaan tarvittavaa tietoa tehokkaasti,  

3. arvioimaan tietoa ja sen lähteitä kriittisesti sekä liittämään valitun tiedon omaan 

tietopohjaansa ja arvojärjestelmäänsä,  

4. käyttämään tietoa tehokkaasti, joko itsenäisesti tai osana ryhmää, saavuttaakseen tietyn 

päämäärän sekä  

5. ymmärtämään tiedon käyttöön liittyviä taloudellisia, oikeudellisia ja yhteiskunnallisia 

kysymyksiä sekä toimimaan eettisesti ja laillisesti hakiessaan ja käyttäessään tietoa”.  

(Gaunt, Morgan, Somers, Soper ja Swain 2009, s.2.) 

Sormunen ja Poikela (2008) käyttävät samaa informaatiolukutaito-termiä kirjoittaessaan 

tiedon hankinnan, etsimisen, arvioinnin ja soveltamisen valmiuksista. Tämän he toteavat 

olevan yhden uuslukutaitokäsitteistä, jotka korostavat mekaanisen luku- ja kirjoitustaidon 

olevan riittämätön oppimistavoite tämän päivän tietoyhteiskunnassa. (Sormunen ja 

Poikela, 2008.) 

Nykyisin varsin yleisenä terminä monet tutkijat, esimerkiksi Korkeamäki (2011), 

käyttävät monilukutaitoa ja monilukutaitoisuutta (multiliteracies) tai uusia lukutaitoja 

(new literacies) sen sijaan, että puhuttaisiin vain lukemisesta (reading) ja lukutaidosta 

(literacy). Suomen kielen ongelmanahan itse asiassa on, kuten Korkeamäki artikkelissaan 
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kuvaa, ettei meillä ole vain yhtä sanaa kuvaamaan sekä lukemista että kirjoittamista 

englannin kielen literacy-sanan tapaan vaan kielessämme käytetään - englannista 

poiketen - kahta eri sanaa, “lukea” ja “kirjoittaa”. Korkeamäki kirjoittaa “sukeutuvasta 

luku- ja kirjoitustaidosta”. Tällä hän tarkoittaa sitä, että kyseessä on ilmiö, jossa “lapsille 

vähitellen kehittyy ympärillä olevasta tekstimaailmasta käsitys siitä, miten kirjoitettu kieli 

toimii”. Tämä edellyttää Korkeamäen mukaan ubiikkia1, kaikkialla läsnä olevaa, 

kirjoitetun kielen ympäristöä mainoksineen, lehtineen, logoineen jne. ja tällöin sukeutuva 

luku- ja kirjoitustaito kasvaa vuorovaikutuksessa toisten kanssa ollen näin kielen 

ympärillä tapahtuvaa sosiaalista toimintaa. (Korkeamäki, 2011, s. 14-15.) 

Käsitettä monilukutaito tai monilukutaidot näytetään käytettämän maassamme sekaisin 

niin yksikkö- kuin monikkomuodossakin kuitenkin niin, että merkitys on itse asiassa 

sama. Itse käsite “monilukutaidot” (multiliteracies) syntyi parikymmentä vuotta sitten 

monitieteellisen The New London Groupin (1996) miettiessä uutta lähestymistapaa 

lukutaitopedagogiaan. Tällä käsitteellä ryhmä kuvasi kommunikointikanavien ja median 

moninaisuutta sekä kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden kasvavaa merkitystä, 

tärkeyttä. Näin monilukutaito-käsite täydensi perinteistä luku- ja 

kirjoitustaitopedagogiikkaa suuntaamalla huomiota näihin kahteen tekstuaaliseen 

monimuotoisuuteen liittyvään aspektiin. (The New London Group, 1996, s. 63–64.) 

Kupiainen ja kumppanit käyttävät termiä monilukutaito-muodossa ja toteavat sen 

tähtäävän sosiaaliseen toimijuuteen ja muutokseen ollen näin ”luova prosessi, sosiaalisen 

tulevaisuuden muotoilua” (Kupiainen ja muut, 2015, s. 20).  

Käsite uudet lukutaidot on puolestaan syntynyt New Literacies-ryhmän toimesta 

(Korkeamäki, 2011). Korkeamäen mukaan tämä ryhmä oli kiinnostunut nimenomaan 

digitaalisista tekstiympäristöistä sekä niihin liittyvistä käytänteistä. Ryhmä pohti 

Korkeamäen mukaan, ”mikä digitaalisissa ympäristöissä on uutta”, kun tämän päivän 

uusi lienee huomenna jo vanhaa sekä ovatko esimerkiksi animaatiot ja videot ylipäätään 

ollenkaan sellaisia ympäristöjä, joissa tekstitaitoja tarvitaan. (Korkeamäki, 2011, s. 16-

17.) 

Sormunen ja Poikela (2008) puolestaan käyttävät käsitettä uuslukutaito ikään kuin 

sateenvarjokäsitteenä informaatio- ja medialukutaidoille, tieto- ja viestintätekniikan 

taidoille, tietokonelukutaidolle ja muille vastaaville. He myös toteavat eri 

lukutaitokäsitteiden sisältävän paljon päällekkäisyyttä sisällöiltään niiden 

syntyhistorioiden ollessa kuitenkin toisistaan poikkeavia, esimerkiksi mediakasvatuksen 

kiinnostuksen kohteena on medialukutaito ja informaatiotutkimusta kiinnostaa 

informaatiolukutaito tietokone- ja verkkolukutaidoista kiinnostuneiden tutkijoiden 

korostaessa uusien teknologioiden roolia. (Sormunen ja Poikela, 2008.) 

Leino (2014) puolestaan toteaa väitöskirjassaan, että teknologisen kehityksen myötä 

luku- ja kirjoitustaito ei ole enää perinteisten tekstien lukemista ja kirjoittamista vaan se 

sisältää hänen mukaansa myös puhumisen ja kuuntelemisen taidot, lukujen tunnistamisen 

samoin kuin erilaisten koodien, merkkien, animaatioiden ja symbolien ja äänen 

”lukemisen”. Hänen mukaansa tämä taito pitää sisällään myös taidon hakea ja tulkita 

tietoa sekä erilaisten tekstien kriittisen pohdinnan sekä myöskin tiedon eettisen 

arvioinnin. (Leino, 2014.) 

                                                 

1 ubiikki = kaikkialla läsnä oleva, ubiquitous 
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Lukutaidosta puhuttaessa ehkä yleisimmin nykyisin käytössä oleva termi maassamme on 

monilukutaito (multiliteracy) tai monilukutaidot (multiliteracies). Itse käsittelen tässä 

tutkielmassani monilukutaidon sekä yksikkö- että monikkomuotoja käytännössä samaa 

kuvaavana asiana. Lukutaidosta kirjoittaessani tarkoitan nimenomaan käsitettä 

monilukutaito, koska se pitää sisällään myös mobiiliteknologian olemuksen. Tosin on 

huomattava, että tutkimukseni vastauksissa ilmeni mielestäni, että monilukutaito-

ohjeistuksesta huolimatta lukutaito miellettiin edelleenkin ”vain kirjojen lukemiseksi”. 

Uuslukutaito-käsitteen rinnastan monilukutaito-käsitteeseen, koska niitä mielestäni 

voidaan pitää kuta kuinkin toistensa synonyymeinä. Kuten edellä olen pyrkinyt 

kuvaamaan, on termi lukutaito käsitteenä sinällään kielessämme varsin hankala, aivan 

kuten Korkeamäkikin toteaa (Korkeamäki, 2011). Se mielletään helposti ainoastaan ja 

”vain” jonkinasteiseksi lukemiseksi ja lukemisen avulla kehittyneeksi taidoksi ilman, että 

se sisältäisi muita ulottuvuuksia; olipa sitten kyse monilukutaidosta, uuslukutaidosta tai 

informaatiolukutaidosta. Kuitenkin mielestäni, tämä ”vain lukeminenkin” tulee 

ymmärtää laajemmin, osana monilukutaitoisuutta sen – voisiko sanoa – 

tiedonhankinnallisena osana. 

2.2 Mobiiliteknologiaan liittyviä näkemyksiä oppimisesta 

Käsitteiden lukeminen ja lukutaito ymmärtämiseksi on syytä määritellä myös käsite 

oppiminen. The New London Groupin jäsenet Kalantzis ja Cope (2004) toteavat, miten 

ihmisillä on synnynnäinen kyky oppia. Tämä oppiminen tapahtuu itsestään ihmisten 

ollessa tekemisissä keskenään. Ihminen oppii, olipa kouluja tai ei ja opetussuunnitelmaa 

tai ei. Koulutus puolestaan on tietoista ja suunnitelmallista tietyn asian tai taidon 

oppimista ja edelleen, opetussuunnitelma on koulutukselle laadittu kehys, suunnitelma, 

joka määrittää muun muassa, mitä opetetaan. Opetussuunnitelman sisällä taas 

pedagogiikka määrittää sen, miten opetetaan. Voidaan puhua epäformaalista “arkipäivän 

oppimisesta” ja formaalista, suunnitellusta oppimisesta eli koulutuksesta. (Kalantzis ja 

Cope, 2004.) 

Pruukin (2008) mukaan vielä muutama vuosikymmen sitten oli vallalla behavioristinen 

oppimisnäkemys, jossa opettajat nähtiin aktiivisina tietolähteinä ja oppilaat passiivisina 

tiedon vastaanottajina. Nykyisin johtavana oppimisteoriana on konstruktivismi. Sen 

mukaan oppilas itse on aktiivinen tiedon rakentaja, konstruoija. Konstruktivismi pitää 

tietoa ja sen hankintaa rakennusprosessina, jossa oppilaat pyrkivät aktiivisesti 

laajentamaan omaa tietoreserviään valitsemalla ja tulkitsemalla tietoa. (Pruuki, 2008.) 

Mobiilioppimisen ja sen - voitaneen käyttää termiä - “esiasteen” eli tietokoneavusteisen 

oppimisen ja opetuksen (TAO) niin kokeilu- kuin tutkimuskenttäkin on levinnyt hyvin 

nopeasti 1980-loppupuolelta alkaen; ja paitsi nopeasti, on eritoten tutkimuskentästä 

muodostunut myös valtavan laaja. Vaikuttaa siltä, itsekin aikanaan muutamassa TAO-

kokeilussa mukana olleena, että juuri alan huiman nopeasta kehityksestä johtuen myös 

alan käsitteistö on vieläkin osin jäsentymätöntä. Muistan esimerkiksi, miten vielä 1990-

luvulla vaikkapa hyperteksti ja -media olivat varsin heikosti tunnettuja ja ymmärrettyjä 

käsitteitä eikäpä noihin käsitteisiin törmää enää kovinkaan usein alan kirjallisuudessa. 

Edelleen, ensimmäiset kokeilutietokoneet olivat “lerppu-“ ja “korppukoneita” ilman 

kiintolevyn suomia mahdollisuuksia. 1990-luvulla kuitenkin alkoi jo kehittyä esimerkiksi 

käsite sähköinen oppiminen (e-learning). Osa sähköisestä oppimisesta kehittyi niin, että 

alettiin hyödyntää myös mobiiliverkkoja ja näin kehittyi mobiilioppimisen käsite. 

Suuri osa sähköisestä oppimisesta on kuitenkin ei-mobiilia eli oppiminen ja opiskelu 

hoituvat kiinteiden yhteyksien välityksellä; näin oppiminen on kiinteästi sidottu tiettyyn 
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paikkaan. Tyypillisesti tällaista opiskelua on esimerkiksi luokassa yhteisesti tehtävät e-

tehtävät ja – useimmiten - kirjakustantajien välittämän sähköisen materiaalin avulla 

tapahtuvaa opetusta ja opiskelua. (Pieri & Diamantini, 2009.) Digitaalisesta dilemmasta 

kirjoittaessaan Kalantzis ja Cope (2004) toteavat sähköisestä oppimisesta, että vaikka se 

näyttäytyykin kovin tulevaisuusorientoituneelta tietokoneavusteiselta ja jopa verkko-

oppimiselta, ei siinä kuitenkaan ole pedagogisessa mielessä varsinaisesti mitään uutta. 

Sillä voidaan kyllä toteuttaa hyvin erilaisia harjoituksia ja simulointeja, mutta 

pahimmillaan sähköinen oppimisympäristö voi olla didaktisesti paluuta vanhoihin 

oppimisympäristöihin. Edelleen he huomauttavat, että ongelmia tulee siitä, että oppilaat 

ovat eriarvoisessa asemassa, kun toisilla on pääsy oppimistehtäviin, mutta toisilla ei ole 

tarvittavia laitteita. Sama pätee eri koulujen välillä ja syntyy digitaalinen kuilu. (Kalantzis 

& Cope 2004.) 

Pieri ja Diamantini (2009) ovatkin todenneet mobiilioppimisen olevan sähköisen 

oppimisen luonnollinen evoluutio eli mobiilioppiminen on sähköistä oppimista, jossa 

käytetään hyväksi langattomiin tietoverkkoihin kytkeytyneitä mobiililaitteita. Edelleen 

heidän näkemyksensä mukaan mobiilioppimisessa mikä hetki tahansa ja milloin tahansa 

voi olla oppimiskokemus niin oppilaille kuin opettajillekin. (Pieri & Diamantini, 2009.) 

Voitaneen kuitenkin sanoa, että varsinaiset askelmerkit mobiilioppimiselle loi Mike 

Sharples (Sharples, 2000). Hän kuvaili siinä elinikäisen oppimisen henkilökohtaista 

apuvälinettä, joka toimisi muun muassa muistin apuna ja arkistointi- sekä 

kommunikointivälineenä. Tällaisen laitteen tulisi olla kannettava, jotta sitä voisi käyttää 

missä vain, yksilöllinen, jotta se sopeutuisi oppijan oppimiskykyyn ja tukisi sitä, 

huomaamaton ja missä tahansa saatavilla oleva kommunikoinnin väline, arkipäiväiseen 

kommunikointiin, työhön ja opiskeluun sopiva sekä niin intuitiivinen, että kaikki osaavat 

sitä käyttää. (Sharples, 2000.) Rikala (2016) huomauttaa kirjassaan, että mobiili-etuliite 

ei viittaa pelkästään laitteeseen vaan paremminkin liikkuvuuteen, jonka laite teknisesti 

mahdollistaa. Hän toteaa edelleen, että juuri liikkuvuus ja henkilökohtaisuus ovat 

olennaisia ominaisuuksia mobiilioppimisessa ja mobiiliteknologia mahdollistaa 

oppimisen joustavuuden; opiskella voi paikasta ja ajasta riippumatta. (Rikala, 2016, s. 8-

9.)  

Jari Laru (2012) toteaa väitöskirjassaan, että älypuhelinten ja taulutietokoneiden alkaessa 

tulla markkinoille 2000-luvun alkupuolella alkoi toinen pioneeriprojektien vaihe, jossa 

huomiota kiinnitettiin erityisesti kämmentietokoneiden hyötyihin ja myös rajoitteisiin 

oppimisen apuvälineinä. Edelleen hän toteaa suuntauksen olevan tehokkaaseen 

henkilökohtaiseen oppimisympäristöön, joka on sekoitus teknisiä laitteita, 

tietokoneohjelmia ja -ohjelmistoja sekä palveluita, joissa jokaisella opiskelijalla on pääsy 

digitaalisten työkalujen valikoimaan missä ja milloin tahansa sekä mahdollisuus valita 

tilanteeseen sopivin teknologia. (Laru, 2012.) Väitöskirjassaan Laru toteaa myös, että 

langattomien teknologioiden erilaiset koulutukselliset käyttömahdollisuudet ovat 

mahdollistaneet erilaisten mobiili- ja ubiikkien oppimishankkeiden esiinnousun, 

esimerkiksi 1:1 (”one-to-one”) -yhteisön ajatuksen siitä, että jokaisella oppilaalla olisi 

ainakin yksi henkilökohtainen “tietojenkäsittelylaite” (Chan ja muut, 2006; Laru, 2012). 

Tämä 1:1 -yhteisö määritteli myös käsitteen yksilöllinen teknologiatuettu (tai –

avusteinen) oppiminen. Tällä he tarkoittavat sitä, että ”opiskelija käyttää ainakin yhtä 

tietojenkäsittelylaitetta oppimiseen”. Joissakin tapauksissa opiskelija voi käyttää 

useampaakin laitetta tai ”käyttää tietojenkäsittelylaitetta yhdessä mikroprosessoreita 

sisältävien laitteiden kanssa”. (Chan ja muut, 2006.) 
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Samassa yhteydessä 1:1-yhteisö toi myös esiin käsitteen ”saumaton oppiminen” 

(seamless learning). Tällä he tarkoittavat sitä, että ubiikki pääsy mobiileihin, toisiinsa 

kytköksissä oleviin henkilökohtaisiin kannettaviin laitteisiin luo uusia mahdollisuuksia 

teknologiatuetuille oppimiskokemuksille eri ympäristöissä. Näin saumaton oppiminen 

mahdollistaa sen, että opiskelija voi opiskella silloin, kun haluaa, ja hän kykenee 

siirtymään helposti ja nopeasti oppimistilanteesta tai kontekstista toiseen 

henkilökohtaisen laitteen avulla. Itse oppiminen voi tapahtua yksin, kaksin, pienessä 

ryhmässä tai isossa yhteisössä ja mukana voi olla myös opettajia, vanhempia, mentoreita, 

kirjastonhoitajia tai vaikkapa ihmisiä toisista yhteisöistä. Edelleen, oppiminen voi 

tapahtua joko kasvokkain tai etäällä toisistaan esimerkiksi luokassa, kotona, työpaikalla, 

puistossa tai vaikkapa ulkosalla. Artikkelissaan he painottavat kolmen tekijän luovan 

uuden kehitysportaan teknologiatuetulle oppimiselle. Näille tekijöille tunnusomaisia ovat 

saumattomat oppimisvaiheet: 1. pääsy kaikkialta toisiinsa liitettyihin ja henkilökohtaisiin 

kannettaviin laitteisiin, 2. yksilöllisen tietojenkäsittelyn teknisen kehityksen valtaisa 

nopeus ja 3. uusien innovatiivisten käyttötapojen kehitys kannettavissa laitteissa. (Chan 

ja muut, 2006.) 

Wong ja Looi (2012) kehittivät tästä edelleen saumattoman oppimisen viitekehyksen, 

jonka he tutkimuksiinsa ja kirjallisuusanalyysiinsä nojaten kehittivät koskemaan 

mobiilituettua saumatonta oppimista (mobile-assisted seamless learning, MSL). He 

havaitsivat, että on olemassa kymmenen ominaisuutta, jotka luonnehtivat saumattomuutta 

langattoman, mobiilin ja kaikkialla-läsnä-olevan opetusteknologian suunnittelussa. 

Tällaisina ominaisuuksina he pitivät muun muassa yksilöllistä ja sosiaalista oppimista, 

formaalia ja epäformaalia oppimista, oppimista riippumatta ajasta ja paikasta, pääsyä 

kaikkialta oppimisresursseihin (”ubiikki tietoverkko”), fyysisen ja digitaalisen maailman 

kattavuutta, tiedon synteesiä ja erilaisten välineiden sujuvaa ja samanaikaista käyttöä sekä 

helppoa ja nopeaa siirtymistä oppimistehtävästä toiseen. (Wong ja Looi, 2012.) 

Japanilaiset tutkijat Sakamura ja Koshizuka (2005) puolestaan ovat yli kahden 

vuosikymmenen ajan tutkineet jokapaikan tietotekniikkaa. Artikkelissaan he ehdottavat 

“kaikkialla läsnä olevaa” eli ubiikkioppimista uudeksi oppimistyyliksi, koska 

jokapäiväisen elämän asioita voi oppia vain arkipäiväisessä, luonnollisessa 

elinympäristössä, ei luokkahuoneissa tekstejä lukemalla. Ubiikkioppimisessa opitaan 

“mistä aiheesta tahansa milloin ja missä tahansa hyödyntäen jokapaikan tietotekniikkaa” 

ja tällaisen oppimisen mahdollistavaa langatonta ja mobiilia infrastruktuuria – onhan yksi 

oppimisen perimmäisistä tarkoituksista parantaa jokapäiväisen elämän laatua ja näin 

myös olennainen aihe oppimiseen löytyy ihmisten päivittäisestä elinympäristöstä eikä 

luokkahuoneista. He painottavat edelleen, että kaikkialla läsnä olevan oppimisen ei tule 

olla mikään erikoisjärjestelmä vain kyseiselle asialle vaan sen tulee olla aivan yleinen 

järjestelmä, jota voidaan käyttää moniin erilaisiin sovelluksiin. “Se olisi aivan kuin 

Internet, joka on varsin suosittu oppimisen ja koulutuksen työkalu. Internet ei kuitenkaan 

ole oppimisen ja koulutuksen erityisjärjestelmä”. Vastaavasti heidän mukaansa 

jokapaikan tietotekniikan infrastruktuuri on tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuurin 

uutta sukupolvea yleisessä mielessä, ja ubiikkioppiminen on uusi oppimistyyli 

hyödyntäen tehokkaasti tätä infrastruktuuria. (Sakamura ja Koshizuka, 2005.) 

Niin ikään japanilaiset Hiramatsu, Ito, Inagaki, Shimada ja Sato (2015) toivat esiin sen, 

että on olemassa suuri kuilu kouluopetuksen tarjoamien tietojen ja taitojen sekä 2000-

luvulla todellisessa työelämässä ja muussa toiminnassa tarvittavien tietojen ja taitojen 

välillä. He kritisoivat sitä, että koulu ei tarjoa aina mahdollisuuksia oppia syvällistä 

ajattelua luovassa ongelmanratkaisussa, ryhmässä toimimisessa ja kommunikoinnissa eri 

välineissä ja tiedontulvan käsittelyssä, koska maailma muuttuu nopeasti ja tämä muutos 
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edellyttää yksilöiltä joustavuutta, aloitekykyisyyttä, johtamistaitoja ja uuden tuottamista. 

(Hiramatsu, Ito, Inagaki, Shimada ja Sato, 2015.) 

Pieri ja Diamantini (2009) puolestaan toivat julki sulautuvan oppimisen (blended 

learning) käsitteen, jossa mobiilioppiminen, sähköinen oppiminen ja kasvotusten 

tapahtuva oppiminen sulautuvat yhdeksi oppimistapahtumaksi ja -kokonaisuudeksi. 

Artikkelissaan he kuvaavat tutkimustuloksena saatua havaintoa, miten tärkeää on, ettei 

opiskelijalla olevaa mobiililaitetta nähdä vain tilapäisenä, hetkellisenä oppimisen 

apuvälineenä vaan ymmärretään sen tärkeys pysyvänä elinikäisen oppimisen välineenä. 

Tässä yliopisto-opiskelijoille tehdyssä tutkimuksessa havaittiin myös, miten 

helppokäyttöiset mobiililaitteet täyttivät ”joutilaan ajan” oppimiskokemuksilla ja että 

opiskelu laitteita käyttäen oli miellyttävä tapa opiskella. (Pieri ja Diamantini, 2009.) 

Myös Kanala, Nousiainen ja Kankaanranta (2013) toivat esiin mobiilioppimisen osana 

sulautuvaa oppimista samoin kuin sen, että mobiililaitteiden avulla voidaan tukea niin 

formaalia kuin epäformaaliakin oppimista, kun mobiiliteknologian avulla kyetään 

tukemaan yksilöllistä oppimista ja opetusta (Kanala, Nousiainen ja Kankaanrata, 2013). 

Kuten edellä olevasta huomataan, mobiilioppimisen käsitteistä ubiikkioppiminen ja 

saumaton oppiminen ovat hyvin läheisesti tekemisissä keskenään, sillä molemmissa 

käsitteissä oppimisen edellytyksenä on langaton laiteyhteys tietoverkkoihin. Ilman näitä 

verkkoyhteyksiä ei ole pääsyä oppimistehtäviin ja -ympäristöihin. Sulautuva oppiminen 

näyttäisi taas ’sulauttavan’ - nimensä mukaisesti - mobiilin ja ”perinteisen” oppimisen 

toisiinsa. 

Kuvatessaan mobiilioppimisen yleisiä suunnitteluperiaatteita Elias (2011) toteaakin 

mobiilioppimisen tarjoavan ”henkilökohtaisena, missä ja milloin vain-keinona oppia” 

mahdollisuuden erityisesti alueilla, joissa ei ole opettajia, pääsyn koulutukseen jo siksi, 

että matkapuhelinten määrä esimerkiksi kehitysmaissa on kaksinkertaistunut viimeisten 

viiden vuoden aikana. Hän toteaa samalla myös mobiilioppimisen yksiselitteisen 

määrittelyn varsin vaikeaksi, mutta oleellisina piirteinä hän pitää Traxlerin tavoin sitä, 

että mobiilioppiminen käyttää hyväkseen niin kannettavia tietokoneita kuin 

matkapuhelimia ja muita laitteita, joilla kaikilla on samanlaiset toiminnalliset 

ominaisuudet (Traxler, 2009; Elias, 2011). 

Don Tapscott puhuu kirjassaan ”Syntynyt digiaikaan. Sosiaalisen median kasvatit.” 

nettisukupolvesta. Tällä hän tarkoittaa 1970-lopulla ja sen jälkeen syntyneitä eli 

vuosituhannen vaihteessa aikuistuneita ihmisiä. Hän toteaa, että on olemassa kahdeksan 

piirrettä, ”normia”, jotka erottavat tämän sukupolven aiemmista suurten ikäluokkien 

sukupolvesta ja sen jälkeisestä ikäluokasta (X-sukupolvi). Näitä normeja ovat vapaus, 

räätälöinti, tutkiminen, eettisyys, yhteistyö, viihde, nopeus ja innovatiivisuus. 

Nettisukupolven ihmiset haluavat elämisen ja valinnan vapautta, he haluavat toimia 

yhteistyössä keskenään keskustellen, he edellyttävät rehellisyyttä ja haluavat pitää 

hauskaa, myös töissä ollessaan. He ovat nopeita ja innovatiivisia. Kun näin on, vanhat 

opetusmetodit ja -järjestelyt eivät enää toimi. (Tapscott, 2010.)  

Nettisukupolven vapaudenhalu muuttaakin koulutusjärjestelmää: kun suuri määrä tietoa 

on nettisukupolven saavutettavissa muutamilla napinpainalluksilla, tulee opetuksenkin 

Tapscottin mukaan ”tapahtua siellä, missä he haluavat ja milloin he haluavat” eikä 

”saapuminen tiettyyn aikaan tietyssä paikassa pidettävälle, keskikertaisen opettajan 

pitämälle luennolle” sovi heille lainkaan, kun he joutuisivat olemaan passiivisina 

kuuntelijoina (Tapscott, 2010, s. 91). Tässä myös hän viittaa selkeästi jo aiemmin esille 

tuotuun ubiikkiin oppimiseen. Edelleen, opetuksesta kirjoittaessaan hän toteaa 

opettajakeskeisen opetuksen ”sulkevan opiskelijat oppimisprosessin sisään, vaikka 
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opiskelijat oppivatkin enemmän ollessaan aktiivisina toimijoina yhteistyössä sekä 

toistensa että opettajiensa kanssa”. Tämä ohjaa opetusta yhä enemmän 

oppilaskeskeisyyteen ja yhteistyötä hyödyntäväksi. (Tapscott, 2010, s.106.) 

Prensky (2001) käyttää tästä Tapscottin nimeämästä X-sukupolvesta nimitystä 

diginatiivit. Hän toteaa, että diginatiivit eivät ole enää sellaisia, joita (USA:n) 

koulutusjärjestelmä on suunniteltu opettamaan. He ovat ensimmäinen sukupolvi, jotka 

ovat syntyneet digitaalisessa ympäristössä ja uuden teknologian parissa niin, että internet, 

sähköpostit, suoratoistot jne. ovat heille olennainen osa elämää ja toiminta tällaisessa 

ubiikissa ympäristössä on johtanut siihen, että diginatiivien ajattelu ja tietojenkäsittely 

eroaa perusteellisesti aiempien sukupolvien toiminnasta. (Prensky, 2001.) 

Muutamaa vuotta myöhemmin de Waard totesi artikkelissaan mobiilioppimisen 

integroinnin muuhun oppimiseen ja koulutukseen pelottaneen vielä jokunen vuosi 

aikaisemmin, mutta viimeaikaisen mobiililaitteiden kehityksen myötä on laadukkaan ja 

tarkoituksenmukaisen mobiilioppimisen sulauttaminen opetukseen helpottunut (de 

Waard, 2014). 

Samalla, kun de Waard (2014) toteaa, että nykyaikana päästään ensimmäisen kerran 

oppisisältöihin käsiksi sosiaalisen median ja mobiililaitteiden avulla periaatteessa mistä 

tahansa, tuo tämä tiedon kaikkialle ulottuva läsnäolo mukanaan myös haasteita. Niistä 

merkittävimmät ovat erilaiset teknologit haasteet (mobiilit standardit, laitekirjo. 

infrastruktuuri mm. kaistanleveyksineen), maantieteelliset haasteet (mobiili-

infrastruktuurin erilaisuus eri alueilla, vuoristo- ja maaseutuolosuhteet jne.), digitaalisen 

jakaantumisen haasteet (heikommilla ryhmillä ei ole samanlaista pääsyä tietoon kuin 

hallitsevilla ryhmillä) ja kohdeyleisön tuomat haasteet (yleisöt ovat kovin erilaisia 

kyvyiltään, laitteiltaan ja mobiilikokemuksiltaan). (de Waard, 2014.) 

Myös muut tuovat esiin vastaavan kaltaisia haasteita ja ongelmia mobiilioppimisessa. 

Chan ja kumppanit (2006) tuovat esiin viisi seikkaa, joihin tulee kiinnittää huomiota ja 

joiden ongelmia hoitaa vastuuntuntoisesti: 1. muodollisen ja epävirallisen ympäristöjen 

sekoittuminen kokonaisvaltaisen tietotekniikan myötä voi olla uhka tasapainoiselle 

elämälle, 2. tietoturvaan, tiedon eheyteen ja yksityisyyteen liittyvät haasteet, 3. 

digitaalisen kuilun estämiseen liittyvät haasteet, 4. halvan joka paikan  tietotekniikan 

korkeat ympäristölliset ja ekologiset kulut sekä 5. epäeettinen ja epäsosiaalinen 

yksilöllinen teknologiatuettu väärä oppiminen kuten esimerkiksi terrorismi, huumeiden 

valmistus ja erilaiset rikollisuuden muodot  (Chan ja muut, 2006). 

Allison Druin (2009) toteaa, että puhuttiinpa sitten mobiilioppimisesta, 

ubiikkioppimisesta tai saumattomasta oppimisesta, on perusideana näissä kaikissa, että 

mobiiliteknologian avulla lapset voivat vaivattomasti siirtyä fyysisestä, digitaalisesta ja 

kommunikaatiotilasta toiseen. On siis oletettavaa, että mobiilitekniikat mahdollistavat 

lapsille jatkuvia oppimiskokemuksia heidän yhdistellessä sitä, mitä he esimerkiksi 

tutkivat, keräävät, kokevat ja ajattelevat samanaikaisesti ajasta, paikasta ja toisista 

ihmisistä riippumatta. (Druin, 2009, s. 5, 16.) 

Tässä tutkielmassani katson oppimisen olevan läheisesti kytköksissä lukutaitoon; 

tapahtuuhan uuden lukutaito-käsitteen mielessä oppiminen ”lukemalla”, joka siis pitää 

sisällään itse lukemisen lisäksi kulttuurisidonnaiset ympäristöt ja toimintatavat. 

Oppimista sinällään tarkastelen vain niiltä osin, miten se liittyy mobiililaitteiden käyttöön 

oppimisen välineenä. Varsinaisesti kiinnostukseni kohdistuu mobiililaitteiden ja -

teknologian rooliin, mahdollisuuksiin ja hyödyntämiseen lukemisessa ja 

monilukutaidossa. 
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2.3 Mobiiliteknologia, lukutaito ja lukeminen 

Kielen luku- ja kirjoitustaidon oppimisessa painopiste on kokemuksissa. Tämä tarkoittaa, 

että oppilaiden tulisi lukea paljon ja säännöllisesti, jolloin he oppivat lukemaan ja 

kirjoittamaan monipuolisesti esimerkiksi prosessikirjoittamista. Vastaavalla tavoin 

kokemustensa avulla, kieltä kuulemalla ja matkimalla, vauva oppii puhumaan. (Kalantzis 

ja Cope, 2004.) 

Tässä on mielenkiintoinen yhtäläisyys Koistisen (2017) kirjoittamaan, Savon Sanomissa 

julkaistuun, lasten ja nuorten kirjallisuuden tutkija Päivi Heikkilä-Halttusen 

haastatteluun, jossa tämä toteaa kodin lukemismyönteisen ilmapiirin olevan oleellisessa 

asemassa lapsen lukemisinnostuksen heräämiselle. Lukeminen lapselle – jo aivan 

vauvaikäiselle -  ääneen vaikkapa vain pienen hetken verran on lapsen myöhemmän 

kielellisen kehityksen kannalta tärkeää ja edistää lapsen äidinkielen omaksumista jo 

ennen kuin lapsi tuottaa puhuttua kieltä. Heikkilä-Halttusen mukaan lapsi hyötyy 

tällaisesta ääneen lukemisesta aina 13-vuotiaaksi asti ja kielellinen rikkaus näkyy 

myöhemmin, vaikka lapsesta ei ahkeraa lukijaa tulisikaan. Artikkelin mukaan 

varhaislapsuus on tärkeää aikaa lapsen kielelliselle kehitykselle ja kuunnellessaan tarinaa 

lapsi kuvittaa sitä mielessään jumpaten näin aivojaan. (Koistinen, 2017.) 

Lukukeskus toteutti Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella 100-vuotiaan Suomen uusi 

lukutaito- hankkeen vuosina 2014-2016. Virpi Tarvaisen (2016) hankkeeseen liittyvässä 

tutkimuksessa selvitettiin perusopetuksen neljäsluokkalaisten lukukokemuksia ja -intoa 

perinteisen kirjan ja e-kirjan välillä. E-kirjat oli ladattu tabletille ja ne olivat luettavissa 

sieltä offline-tilassa. Tutkimuksen alkukyselyssä ilmeni, että tabletti laitteena oli 

useimmille oppilaille tuttu, mutta kaunokirjallisuutta sillä oli lukenut vain 30 prosenttia 

oppilaista. Muunlaista tablet-laitteella lukemista ei alkukyselyssä selvitetty. Tablettia piti 

kirjaa mieluisampana vaihtoehtona alkukyselyssä hieman yli puolet pojista ja kolmannes 

tytöistä, mutta loppukyselyssä enää runsas 40 % pojista ja vajaa 20 % tytöistä. 

Loppupäätelmänä oli, että vain vähän lukeville ja ei-lukuintoisille lapsille tabletti oli 

mieluisampi vaihtoehto. Se koettiin myös hyvänä lukemisen motivoijana. (Tarvainen, 

2016.) 

Japanilaiset tutkijat Ito, Hiramatsu, Shimada ja Sato (2013) ovat tutkineet, miten 

peruskoulun 1.-6.-luokkalaisille voitaisiin opettaa mobiililukutaitoa ja he testasivat 

laatimaansa opetussuunnitelmaa, joka eteni askeleittain vuosiluokalta toiselle siten, että 

alimmalla luokalla otettiin puhelimella kuvia, kolmasluokkalaiset tekivät oman 

uutislehtisensä ja neljäsluokkalaiset opettelivat kirjoittamaan tanka-runoja sekä jakamaan 

ja kommentoimaan niitä. Tämä viimeisin tapahtui tutkijoiden luomassa suljetussa twitter-

ympäristössä, jotteivat ulkopuoliset pääsisi sekoittamaan opiskelua. Tutkijat korostivat 

koko ajan Internetin toimimisen etiikkaa ja opettivat, miten tunnistaa väärinkäyttöä ja 

välttää joutumasta nettirikoksen kohteeksi. Nelivuotisen tutkimuksensa pohjalta he loivat 

oman “sosiaalisen median oppilasverkostonsa”, PNS-järjestelmän (PNS = Pupil Network 

System). Mukana oli myös sosiaalisen median etiikka- ja moraalikasvatusta, jonka he 

kokivat tutkimustensa perusteella varsin vaativaksi alueeksi, kun diginatiivit tuntuivat 

helposti unohtavan, mikä verkossa on soveliasta, mikä ei. Niinpä he painottivat 

opetussuunnitelmassaan vahvasti myös tietoturvallisuutta ja väärinkäyttöjen 

tunnistamista samoin kuin eettistä toimintaa Internetissä, esimerkiksi sitä, voiko ja 

milloin voi ladata vaikkapa kaverin kuvan nettiin. Kaiken kaikkiaan he totesivat 

mobiililaitteen avulla tapahtuvan oppimisen olevan hyvä etenemistapa yksilöllistetyssä 

opiskelussa. (Ito ja muut, 2013.) 
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Jatkotutkimuksessaan he ja mukaan tullut tutkija K. Inagaki selvittelivät ala-asteikäisten 

oppilaiden (vuosiluokat 3-6) keskinäisen kommunikoinnin lisääntymistä älypuhelimia 

käyttäen työskentely-ympäristön ollessa turvallinen verkkopalvelu (SNS). Tekemässään 

tutkimuksessa he opettivat netin käyttöä edelleen aluksi suljetussa ympäristössä, jolloin 

oppilaat olivat turvassa reaalimaailman vaaroilta. Lapset jakoivat tässä ympäristössä 

informaatiota ja näkivät, mitä ympärillä tapahtuu. Tämä oli omiaan kultivoimaan lasten 

tieto- ja viestintäteknisiä lukutaitoja samoin kuin kriittisen ajattelun taitoja. Tällainen 

viestintä on myös mukavaa ja hyödyllistä. Kuitenkin, kun tieto- ja viestintäteknologia ei 

tutkijoiden mukaan tunnista lasten kehitystasoja, syntyy ongelmia: konkreettisten 

operaatioiden tasolla olevat lapset kykenevät tunnistamaan abstrakteja asioita vain 

vähitellen eivätkä näin ollen voi ymmärtää omien toimiensa vaikutuksia. Tämän 

ongelman ratkaisuksi tutkijat kehittivät oman ”essee-oppitunti”-metodinsa. Sen ideana 

oli, että oppilaat kirjoittivat älypuhelimella esseen jostakin aiemmin valokuvaamastaan 

”kylmää” kuvaavasta kohteesta ja näitä he sitten lukivat ja kommentoivat keskenään. 

Tutkijoiden mukaan tuloksena oli paitsi uuden välineen tuottama nautinto myös 

mobiililukutaidon paraneminen. Samoin oppilaiden kommunikointitaidot kehittyivät, he 

oppivat viestimään asiallisesti ja kriittinen ajattelu sekä ongelmanratkaisutaidot ja 

innovatiivisuus kehittyivät.  (Hiramatsu ja muut, 2015.)  

Kaisa Leino tutki 8.-luokkalaisten suomalaiskoululaisten tietokoneen käyttöä ja tämän 

käytön yhteyttä lukutaitoon. Väitöskirjassaan hän tähdentää verkkotekstien merkitystä 

lukutaidon kehittymisessä. Tutkimuksissaan hän keskittyi selvittelemään erityisesti sitä, 

miten ja mihin kohderyhmäläiset tietokoneita ja Internetiä käyttivät sekä millaisiksi he 

arvioivat omat taitonsa ja mitkä olivat heidän näkemyksenä mukaan toisaalta Internetin 

parhaat ja toisaalta sen huonoimmat puolet. Yhtenä sähköisille verkkoteksteille 

ominaisena piirteenä hän tuo esiin sen, että ne ovat usein epälineaarisia hypertekstejä, 

jolloin niille tulee suuria vaatimuksia sen suhteen, että ne rakennetaan sellaisiksi, että 

lukija voi vaikeuksitta seurata tekstipolkua eikä joudu tekstiä lukiessaan ja siinä 

navigoidessaan pulaan. Tekstin tulee siis olla johdonmukaista. Edelleen hän toteaa 

Internetin tekstien olevan luonteeltaan ennemminkin selittäviä kuin kuvailevia ja tämä 

saattaa tuottaa monille lukijoille hankaluuksia, koska kuvailevia tekstejä tuntuu olevan 

helpompi lukea kuin netin tietopainotteisia tekstejä. Oman haasteensa teksteille tuo myös 

teknologien kehitys: Internetin tekstejä luetaan yhä enenevässä määrin pienillä laitteilla, 

älypuhelimilla ja tableteilla. (Leino, 2014, s. 11-13, 55-56.) 

Leino toteaa väitöstyönsä tuloksissa, että ”tietokoneen käytön vertailu lukutaidon 

arvioinnin tuloksiin osoitti, että kohtuullinen tietokoneen käyttö voi tukea perinteistä 

lukutaitoa” (Leino, 2014, s. 12). Tämän hän selittää mahdollisesti johtuvan siitä, että 

surffatessaan verkossa eritoten pojat törmäävät erilaisiin teksteihin ja heidän lukutaitonsa 

kehittyy tämän avulla. samoin tiedonhaku Internetistä kehittää muutakin tiedonhaku- ja 

näin myös (perinteistä) lukutaitoa. Näin tietokoneen käytöstä olisi hyötyä varsinkin vähän 

lukeville pojille. Tätä selitystä tukisi myös se, että tietokonetta käyttämättömät nuoret 

menestyivät PISA-tutkimusten lukutaitovertailussa heikoimmin ja samoin oli laita 

heidän, jotka käyttivät koneita pelkästään pelaamiseen. Leino ei tutkinut erikseen nuorten 

digitaalista lukutaitoa, mutta hän totesi tarkastellessaan perinteisen ja sähköisten tekstien 

lukemisen eroja, että sähköisiä verkkotekstejä luettaessa korostui tekstin luotettavuuden 

arviointi.  Hän totesi myös tieto- ja viestintätekniikan käyttöönoton ja erityisesti Internetin 

muuttaneen riittävän lukutaidon määrittelyä ja vaatimuksia. Samoin hän korosti 

verkkolukutaidon hallinnan olevan yhden tietoyhteiskunnan keskeisistä taidoista, jotta 

yksilö pärjäisi niin työelämässä kuin yhteiskunnallisessa osallistumisessakin. Tämän 

taidon monipuoliseen kehittämiseen tuleekin hänen mukaansa kiinnittää koulutuksessa 

erityistä huomiota. (Leino, 2014, s.13.) 
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Motivaation merkitystä lukemisessa ja opiskelussa yleensäkin korostivat Marko ja Taina 

Kuuskorpi (2016) tarkastellessaan oppimismotivaation muutoksia perusopetuksen 

digitalisaatiohankkeen yhteydessä. Tässä he toivat esille, että siirryttäessä alakoulun 

puolelta yläkoulun 7. luokalle opiskelumotivaatio heikkeneminen korostuu ja selvittävät 

keinoja, joilla Kaarinan kaupungissa on reagoitu tilanteeseen. Kaarinassa oli oppikirjoja 

korvattu henkilökohtaisilla iPad-laitteilla ja sähköisillä materiaaleilla, jotka 

tutkimusraportin mukaan tarjoavat uusia tapoja yhdistää erilaisia medioita, simulaatioita, 

pelityyppisiä harjoituksia ja verkkomateriaaleja kaikkien näiden tuodessa lisäarvoa 

opiskeluun tukien oppilaiden sisäistä oppimisotivaatiota. Tutkimus toteutettiin 

kaksiosaisena kyselynä (syksyllä 7. luokan alkaessa ja keväällä lukuvuoden lopulla) ja 

sen mukaan oppilaat olivat keskimäärin hyvin motivoituneita lukuvuoden alkaessa. 

Lukuvuoden aikana oppimismotivaatio laski kauttaaltaan hieman, laskun ollessa 

kuitenkin varsin vähäinen ja osalla pojista se jopa nousi hieman. Innostus omaan 

mobiililaitteeseen ja sähköisten materiaalien käyttöön puolestaan oli syksyllä korkealla 

innostuksen ja “tablet-menetelmän” (= opetus ja opiskelu tabletlaitteita käyttäen) 

tärkeäksi kokemisen laskiessa kuitenkin huomattavasti lukuvuoden aikana. Lasku oli 

tytöillä suurempi kuin pojilla, jotka alunperinkin olivat laitteista innostuneempia ja 

kokivat menetelmän tärkeäksi. Tutkijat arvelivat laskun syynä olevan odotusten 

romahtaminen ja pettymys laitteiden tuomiin uudistuksiin korostaen samalla, että pelkkä 

laitteiden ja sähköisten materiaalien jakaminen ei riitä ylläpitämään motivaatiota. 

Keinona he esittivät laitteiden käytön tehostamista ja monipuolista sekä hyvin ohjattua 

opetusta niiden hyödyntämisessä. (Kuuskorpi ja Kuuskorpi, 2016.) 

Kanala ja kumppanit (2013) tutkivat ryhmällä 5.-luokkalaisia, olisiko Ruff-

mobiilisovelluksen avulla mahdollista kehittää lasten kirjoitustaitoja, kun he 

sovelluksessa olevien animaatioiden ja videoiden antamin virikkein loisivat tekstejään. 

Lapsille annettiin kotitehtävänä kirjoittaa tarinansa missä he halusivat. Oppiminen tällä 

tavoin oli sekä lasten että tutkimuksessa mukana olleiden evaluoijien mielestä 

mielenkiintoista ja viihdyttävää ja he pitivät sovellusta hyvänä motivointikeinona niin 

lasten itsenäiseen kuin yhteisölliseenkin oppimiseen. Evaluointiammattilaiset painottivat 

myös opettajien koulutuksen tärkeyttä mobiilioppimisen käyttöönotossa, sillä 

mobiililaitteiden käyttö opiskelussa on suuressa määrin riippuvainen opettajien asenteesta 

mobiilioppimiseen. (Kanala ja muut, 2013.) 

Myös eteläafrikkalaiset tietojenkäsittelytieteiden tutkijat Versfeld, Foster ja Kuttel (2015) 

tutkivat kahta eri lukutaidon opiskeluun kehitettyä mobiilisovelluksen prototyyppiä. He 

selvittivät, miten sovellukset parantaisivat 10-12-vuotiaiden koululaisten toisaalta 

sitoutumista lukemisen opiskeluun ja toisaalta, millaista nautintoa he niistä saisivat. 

Toinen sovelluksista antoi oppilaiden luoda omia digitaalisia satukirjoja ja toinen oli 

pelinomainen ohjelma, jossa ratkottiin sanaongelmia. Tutkijoiden mukaan molemmat 

sovellukset otettiin innostuneesti vastaan ja toinen niistä oli lasten kertoman mukaan 

rohkaissut heitä lukemaan enemmän toisen innostaessa heitä pelaamaan. Näiden 

sovellusten ominaisuuksien erot eivät tutkijoiden mukaan antaneet “selvää voittajaa” 

vaan molemmissa oli omat hyvät puolensa: pelinomainen ohjelma oli kuitenkin 

rohkaissut lapsia lukemaan enemmän ja vuorovaikutukseen lapsia oli houkutellut 

enemmän omien kirjojen luontiin kehitetty sovellus. (Versfeld, Foster ja Kuttel, 2015.) 

Digitaalisuuden ja internetin voittokulku on laajentanut myös kirjoittajan 

mahdollisuuksia. Teksti voi bittien maailmassa olla multimodaalista, jolloin sekä 

kirjoitettu teksti, ääni, kuva, liikkuva kuva ja grafiikka voidaan yhdistää saumattomaksi 

tekstikokonaisuudeksi. (Versfeld, Foster ja Kuttel, 2015.) Mikkonen ja Syvänen 

puolestaan totesivat tutkimuksessaan, miten merkittävässä roolissa on opettajien 
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keskinäinen yhteistyö, kun pyritään edistämään tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä. 

He nostivat tärkeään rooliin tiimimityön lisäksi myös koulun johtamiskulttuurin, 

kollegiaalisuuden ja opettajien päätäntävallan. (Mikkonen ja Syvänen, 2015.) 

Myös kreetalaiset Hanian yliopiston tutkijat Moumoutzis ja muut (2014) paneutuivat 

artikkelissaan, joka oli osa kansainvälistä ohjelmointitaitoprojektia, pelien käyttöön 

lukutaidon kehittämisessä. He kohdistivat päähuomionsa siihen, millä tavoin kasvattajat 

voisivat hankkia itselleen välttämättömän ammattitaidon ja pätevyyden kehittää koulujen 

oppimiskulttuuria, jotta mentäisiin kohti 2000-luvun lukutaitoa. Kasvattajilla on 

haasteena, miten hyödyntää pelien oppimispotentiaalia, joten heiden tulee ensisijaisesti 

kehittää omaa ajatteluaan ja suhtautumistaan peleihin. Tutkijoiden mielestä digitekniikan 

myötä suhde lukutaitoon tulisi määritellä uudelleen ja pelien suunnittelu on paradigma 

sille, millaisia nämä uuden lukutaidon tarpeet ovat ja miten niihin keskityttäisiin. 

Medialukutaito pyrkii osaltaan laajentamaan lukutaitokäsitettä ja tavoitteena on toisaalta 

ymmärtää niin tarkoituksellisia kuin tahattomiakin tiedotusvälineiden viestejä ja toisaalta 

kyetä luomaan omaa viestintää ja itseilmaisua. Tutkijat käyttivät näistä termejä ”kriittinen 

dimensio” ja ”sujuvuusdimensio” ja juuri tämä on ”pelilukutaidon” aluetta. Pelilukutaito 

on kykyä ymmärtää ja rakentaa spesifejä tarkoituksia ja sen ulottuvuuksina ovat 

järjestelmät, peli ja suunnittelu. Tutkijat totesivat, että pelilukutaito on ”maailman 

katsomista lapsen silmin”. (Tutkijoiden tehtäväkuva laajeni myöhemmin pääfokuksesta 

muillekin osa-alueille, mm. Scratch- ja Alice-ohjelmointiympäristöihin. Projektissahan 

oppilaat ohjelmoivat itse pelejä opettajien toimiessa ohjelmoinnin ohjaajina.) Tutkijat 

totesivat, että pelilukutaito kaikkia yhdistävänä viitekehyksenä antaa suuntaa 2000-luvun 

lukutaidoille samalla, kun sillä on vahva potentiaali ylläpitää oppilaiden mielenkiintoa ja 

saada aikaan paikallisyhteisöille tärkeitä projekteja. He huomauttivat myös, ettei 

pelilukutaito ole sinällään itsetarkoitus vaan se suo mahdollisuuksia arvioida sitä, 

millaista on elää digiaikakaudella.  (Moumoutzis ja muut, 2014.) 

Myös meillä Suomessa aloitettiin ohjelmoinnin opetus koko perusopetuksessa – siis 

ensimmäisestä vuosiluokasta alkaen peruskoulun päättymiseen saakka - tämän 

lukuvuoden alusta syksyllä 2016 perusopetuksen opetussuunnitelman määräysten 

mukaisesti. Opetushallituksen ”Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014” 

(2015) määrätään ohjelmointia opetettavaksi kaikilla vuosiluokilla niin laaja-alaisina 

opintoina kuin myös osana matematiikan ja yläluokilla (7.-9. luokat) käsityön opetusta. 

Ohjelmoinnin opetusta myös arvioidaan osana opintoja, sillä sille on asetettu 

matematiikassa hyvän osaamisen (arvosana 8) kriteerit 6. luokan loppuun samoin kuin 

peruskoulun päättöarvioinnin loppuun. (Opetushallitus, 2015) 

Kuten jo aiemmin totesin, Leino (2014) toi esiin väitöskirjassaan sen, että luku- ja 

kirjoitustaito ei ole enää pelkästään lukemista ja kirjoittamista vaan myös puhumista, 

kuuntelemista ja erilaisten merkkien ja symbolien tulkintaa (Leino, 2014). Saman 

kaltaisesti viestii kirjoittamisesta lehtori, FT Outi Kallionpää väitöskirjassaan (2017) 

todeten digitaalisuuden ja Internetin laajentaneen kirjoittajan mahdollisuuksia, kun teksti 

voi olla “multimodaalista, jolloin sekä kirjoitettu teksti, ääni, kuva, liikkuva kuva ja 

grafiikka voidaan yhdistää saumattomaksi tekstikokonaisuudeksi” (Kallionpää, 2017, 

s.23). Hän toteaakin tietoteknisen kehityksen toimineen tässä muutosagenttina 

digitaalisine ja sosiaalisine medioineen (Kallionpää, 2017, s.21). Edelleen Kallionpää on 

huolissaan digikuilun syntymisestä, kun nuorten luku- ja kirjoituskäytännöt poikkeavat 

kovastikin koulun vastaavista käytännöistä (Kallionpää, 2017, s. 40-41). Samoin hän on 

erityisen huolissaan siitä, että koulukirjoittamisen tila on maassamme varsin heikko 

verrattuna lukemistaitoon, sillä suomalaisnuorten “äidinkielen ja kirjallisuuden 

oppimistulosten arvioinnit paljastavat, että pojista huomattavalla osalla oli heikot 
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kirjoitustaidot ja osalla tytöistäkin vain välttävät” (Kallionpää, 2017, s. 43). Hän 

aprikoikin, onko monilukutaito-käsite sitten kirjoittamisen opetuksen näkökulmasta 

tarkasteltuna liian monimutkainen ja laaja-alainen sekä epämääräinen. Kallionpää tuo 

myös esiin uuden termin: uudet mediakirjoitustaidot. Tällä termillä hän tarkoittaa sitä, 

että verkkokirjoittamisen tulee olla paitsi teknisiä taitoja, myös luovaa ja yhteisöllistä, 

sosiaalista ja multimodaalista (sisältää tekstin lisäksi ääntä, kuvaa, videota jne.) sekä 

“julkisuustaitojen” hallintaa, koska kirjoittaminen tapahtuu pääosin internetissä. Näiden 

lisäksi tarvitaan hänen mukaansa monisuorittamistaitoja verkkoympäristössä 

työskentelyyn. Näin kirjoitustaito on nähtävä tärkeänä tulevaisuustaitona ja siihen tulee 

panostaa aiempaa enemmän. (Kallionpää, 2017, s. 97-102.) 

Varsin mielenkiintoisen näkökulman nykypäivän mobiililukutaitoon Kallionpää tuo heti 

väitöskirjansa johdannossa. Siinä hän kuvailee keskusteluaan sohvalla makoilevan ja 

kännykkäänsä näpyttelevän teinityttärensä kanssa kysyen:” Mitä sinä teet?” Tähän tytär 

vastaa “hengailevansa ja puhuvansa kavereiden kanssa”. Tällöin äiti kääntyy katsomaan 

tyttärensä tekemisiä ja huomaa puhumisen tarkoittavan “nopeaa puhelimella 

kirjoittamista monen samanaikaisen virtuaaliläsnäolijan kanssa ja erilaisten itse otettujen 

kuvien ja videoiden lähettämistä, vastaanottamista ja niistä keskustelemista”. 

(Kallionpää, 2017.) 

Tätähän tuo nykypäivänä nuorten keskuudessa tosiaan pitkälti on. Monta asiaa tekeillä 

yhtäaikaa – multitaskausta. Kaikki älypuhelimella “puhumista”, videoiden katsomista, 

musiikin kuuntelua, sosiaalisessa mediassa toimimista ja niin edelleen – riittää, kun 

katsoo ympärilleen vaikkapa bussissa. Suurin osa touhuaa koko ajan puhelimellaan 

jotakin. Oleellinen kysymys koulumaailmassa onkin, miten tämä kaikki saataisiin 

valjastettua myös lukemiseen ja oppimiskäyttöön? Luvussa neljä kuvaan Projekti II:ssa 

tekemäämme tutkimusta ja seuraavassa luvussa myöhemmin toteuttamaani 

opettajakyselyä ja näiden tuloksia. Ehkä niistä on löydettävissä jotain, joka osaltaan 

vastaisi edellä esitettyyn kysymykseen. 
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3. Tutkimuskysymykset ja -menetelmät 

Seuraavassa kuvailen tutkimusongelmaa tai pikemminkin -kysymystä ja kysymyksiä, 

joihin halusin kerätystä tutkimusaineistosta löytää vastauksia. Niin ikään käsittelen tässä 

aineistokeruumenetelmiä, niin niitä, joita käytimme Projekti II:n yhteydessä kuin 

myöhemmin omassa opettajatutkimuksessani. Lisäksi esittelen käytettyjä 

sisällönanalyysimenetelmiä.  

Todettakoon jo tässä yhteydessä, että kirjoittaessani “tutkimuksestamme” tai “tutkittiin” 

viittaan kolmihenkisen Projekti II-ryhmämme tekemiin tutkimuksiin ja kertoessani 

“tutkimuksestani” tai “kyselystäni” minä-muodossa viittaan yksin toteuttamaani 

opettajakyselyyn ja sen analysointiin. Opinnäytetyöni kokonaisuudessaan sisältää sekä 

Projekti II:ssa että opettajakyselyssä hankittua aineistoa. 

3.1 Tutkimuskysymykset 

Aiempien tutkimusten ja olemassa olevan kirjallisuuden perusteella 

tutkimusongelmakseni hahmottui kysymys: 

• Millaisena nähdään mobiililaitteiden käytön merkitys lukemisessa 

 perusopetuksen vuosiluokilla 6-9? 

Tähän kysymykseen vastatakseni halusin selvittää myös:  

1. Millainen on oppilaiden käsitys mobiililaitteiden merkityksestä lukemisessa? 

2. Millainen on rehtoreiden (koulun johdon) mukaan oppilaiden monipuolista 

lukemista tukevien tietokoneiden ja mobiililaitteiden määrä ja 

käyttötavatkoulussa  (hallinnon näkökulma)? 

3. Millainen puolestaan on opettajien käsitys mobiililaitteiden merkityksestä 

lukemisessa? 

4. Onko eri vastaajaryhmien välillä havaittavissa näkemyseroja näissä käsityksissä? 

5. Millaisena opettajat näkevät mobiililaitteiden roolin opetuksessa ja oppimisessa 

tulevaisuudessa? 

6. Näkevätkö oppilaat, rehtorit tai opettajat mitään ongelmia tai esteitä 

mobiililaitteiden opiskelukäytössä ja jos näkevät, millaisia ongelmia tai esteitä? 

3.2 Aineiston hankinta 

Tutkimus oli luonteeltaan empiirinen tutkimus, joka oli pääosin kvalitatiivinen sisältäen 

kuitenkin myös kvantitatiivisia elementtejä. Eskola ja Suoranta määrittelevät laadullisen 

aineiston olevan pelkistetyimmillään tekstimuodoista aineistoa, joka on muodostunut 

tutkijasta riippuen, esimerkiksi haastattelut ja havainnoinnit, tai tutkijasta riippumatta 

(vaikkapa päiväkirjat ja kirjeet). Laadullisessa tutkimuksessa keskitytään kohtuullisen 

pieneen, jopa hyvin vähäiseen, määrään tutkittavia, joita sitten pyritään analysoimaan 

todella tarkasti eli aineiston tieteellisyyskriteerinä ei ole määrä vaan laatu. Laadullisen 

tutkimuksen yhtenä yleisenä edellytyksenä on myös, että tutkijalla ei ole ennakkko-

olettamuksia tutkittavasta (hypoteesittomuus), jolloin voidaan saavuttaa tutkittavien 

asioiden ja ilmiöiden prosessiluonne, jossa eri tutkimusvaiheet kietoutuvat toisiinsa. 

(Eskola ja Suoranta, 2014.)  
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Tässä opinnäytetyössä joukko oppilaita, rehtoreita ja myöhemmin siis myös opettajia 

vastasivat heille tehtyyn puolistrukturoituun kyselyyn. Tutkimuksessa pieni joukko 

oppilaista oli kyselyn lisäksi haastateltavina ja laitteiden käyttötestaajina. 

Käyttötestaukseen ei tässä tutkimuksessa puututa kuin toteamalla, että testaus vahvisti 

oppilaiden omat näkemykset laitteiden hyvistä tai ainakin kohtuullisista käyttötaidoista 

oikeiksi.  

Projekti II-työn yhteydessä käytettiin siis ensimmäisessä vaiheessa 

tiedonkeruumenetelmänä puolistrukturoitua kyselyä, jossa osa kysymyksistä oli 

monivalintatehtäviä ja osaan tuli kirjoittaa, ainakin lyhyesti, myös sanallisia vastauksia. 

Kysely toteutettiin kempeleläisen yhtenäiskoulun oppilaille siten, että vuosiluokilta 6-9 

valittiin yksi luokka luokka-astetta kohti (kyselylomake liitteenä B). Kyseinen koulu 

valikoitui kohdekouluksi hyvin luontevasti siksi, että olin tuolloin opettajana kyseisellä 

koululla ja tutkimusjärjestelyt oli helpoin hoitaa tuttujen ihmisten kanssa tutussa 

ympäristössä. Osallistuvien luokkien valinta oli muutoin sattumanvarainen, mutta yhden 

kriteerin tuli täyttyä jokaisessa osallistuneessa luokassa: kullakin luokalla tuli olla ainakin 

yksi aktiivisesti seuratasolla jääkiekkoa pelaava oppilas; olihan Projekti II:n 

esitutkimuksemme nimenomaisena tehtävänantona selvittää jääkiekkoilevien oppilaiden 

lukuharrastusta. 

Kyselyllä saatiin kerättyä tietoa varsin nopeasti ja laadulliseksi tutkimukseksi suhteellisen 

suurelta joukolta, kun mukana olleiden neljän luokan yhteenlaskettu oppilasmäärä oli 74. 

Oppilaskyselyn toteutus tehtiin koulun tuella mahdollisimman helpoksi ja 

käytännölliseksi siten, että kysely pidettiin kouluaikana niille oppilaille, joilla oli 

huoltajan lupa osallistua kyselyyn. Huoltajan lupa oli edellytyksenä kyselyyn 

osallistumiselle, koska oppilaat olivat kaikki alaikäisiä (kyselylupa liitteenä A). 

Kyselyn piirissä oli siis alun perin 74 oppilasta, joista kuitenkin kahta oppilasta huoltaja 

kielsi osallistumasta kyselyyn ja yhdeksän oppilasta jätti huoltajan lupalomakkeen 

palauttamatta. Näin ollen lopulta analysoitiin 63 oppilaan vastaukset. Kaikissa neljässä 

luokassa, joissa kysely pidettiin, annettiin oppilaille aluksi samasanainen ohjeistus 

koskien kyselyn kohtaa 11 eli kirjallisuutta (liite C). Ohjeistuksella pyrittiin ohjaamaan 

oppilaat ymmärtämään kirjallisuus laajana monilukutaidon mukaisena käsitteenä. 

Koska itse työskentelin oppilaskyselyn toteuttamisen aikaan kyseisellä koululla ja 

luokissa oli useita entisiä oppilaitani, pyrimme saamaan aikaan oppilaissa tietynlaisen 

”oppitunnittomuuden ja opettajamattomuuden” ilmapiirin. Tämän toteutimme siten, että 

itse olin kyseisissä tutkimuksessa mukana olleissa luokissa ainoastaan sen ajan, mikä 

kului ohjeiden antamiseen, erityisesti kyselylomakkeen kohtaan 11 (ohje siitä liitteessä 

C) ja mahdollisiin oppilaiden alkukysymyksiin annettaviin vastauksiin. Muutoin Projekti 

II-ryhmämme toinen jäsen hoiti kyselylomakkeiden jakamisen ja keräämisen takaisin. 

Oppilaskyselyyn vastanneista valittiin edelleen haastateltaviksi ja samalla kahden eri 

laitteen (toinen oli mini-iPad ja toinen pelkästään lukemiseen tarkoitettu 

minitaulutietokoneen kokoinen laite, joka ei mahdollistanut esimerkiksi nettiselailua) 

sekä Luekirja.fi-sähkökirjapalvelun käyttötestaukseen osin vastausten ja osin 

harrastusten perusteella kaikkiaan 17 oppilasta. Poikia heistä oli 11 ja tyttöjä kuusi. 

Oppilaskyselyn perusteella haastattelukysymykset pystyttiin kohdentamaan ja 

haastatteluun valmistautumaan paremmin niin, että vastauksia saatiin juuri niihin 

asioihin, jotka olivat Projekti II-tutkimuksen kannalta oleellisia. Myöhemmän 

analysoinnin tueksi haastattelutilanteet myös videoitiin. 
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Suurin osa haastatelluista oli jääkiekkoa harrastavia poikia, olihan Projekti II-työmme 

kohderyhmäksi saamassamme tehtävänannossa määritelty nimenomaan jääkiekkoa 

seuratasolla pelaavat oppilaat ja heidän lukemisharrastuksensa selvittäminen. Joukossa 

oli myös muita liikuntalajeja aktiivisesti seuratasolla harrastavia poikia sekä 

pesäpalloilija- ja jalkapalloilijatyttöjä. Heitä halusimme myös haastateltaviksi, jotta 

voidaan verrata jääkiekkopoikien lukuinnostusta näiden muiden ikäistensä lukuintoon. 

Haastatelluissa oli mukana myös tyttöjä, jotka erottuivat oppilaskyselyn perusteella 

todella ahkeriksi lukijoiksi, sillä heidän myös haastattelunsa ja kokemuksensa haluttiin 

mukaan tutkimusaineistoon. Haastatelluista oppilaista kymmenen oli iältään 15-vuotiaita, 

kaksi 14- vuotiaita, neljä 13-vuotiaita ja yksi 12-vuotias.  

Haastattelut olivat teemahaastatteluja, joihin oli etukäteen mietitty 26 kysymyksen 

”patteristo”. Osa kysymyksistä oli useampiosaisia, joten kysymyksiä oli valmisteltu 

kaikkiaan yli 40 (liite D). Kaikkia kysymyksiä ei suinkaan ollut tarkoituskaan kysyä vaan 

valmistellut kysymykset toimivat haastattelun runkona, apuvälineinä. Itse haastattelu 

olikin suunniteltu mahdollisimman joustavasti eteneväksi haastateltavan vastausten 

perusteella. Tätä joustavuuden periaatetta korostavat kirjassaan myös esimerkiksi 

Hirsjärvi ja Hurme (1985). He toteavat edelleen teemahaastattelun olevan 

puolistrukturoidun menetelmän, koska ”haastattelun aihepiirit, teema-alueet, ovat 

tiedossa”. Teemahaastattelumenetelmästä ”puuttuu kuitenkin strukturoidulle 

haastattelulle luonteenomainen kysymysten tarkka muoto ja järjestys”. (Hirsjärvi ja 

Hurme, 1985, s. 36.) 

Haastateltujen 11 pojan haastattelut on myöhemmin litteroitu. Alun perin kaikkien 

haastateltujen vastaukset kuvailtiin ja kirjattiin asiasisällön osalta mahdollisimman 

tarkasti. Koska ennakolta laadittuja kysymyksiä oli varsin paljon, kaikkia niistä ei 

kysytty; sen sijaan saatettiin kysyä sellaista, jota ei ennakkokysymyksissä ollut – näin 

siksi, että haastattelutilanteesta saataisiin mahdollisimman elävä ja luonteva. Jokainen 

haastateltava oli oma ainutkertainen yksilönsä ja vastaukset olivat luonnollisesti myös 

yksilöllisiä, samoin näin ollen myös itse haastattelutilanne. Luonnollisesti haastattelun 

runko – punainen lanka - pidettiin mielessä koko ajan, jotta vastaukset voitiin 

kategorisoida. Myös oppilaiden toiminta niin lukulaitteen parissa kuin mini-iPadilla 

pyrittiin myöhemmin kuvaamaan tekstinä mahdollisimman tarkasti. Haastattelujen 

luotettavuuutta pyrittiin parantamaan ensinnäkin sillä, että yhtä haastattelua lukuun 

ottamatta haastattelijana oli aina sama henkilö. Tämä on seikka, josta muun muassa 

Hirsjärvi ja Hurme toteavat useamman haastattelijan heikentävän tutkimuksen 

luotettavuutta (Hirsjärvi ja Hurme, 1985). Edelleen, luotettavuuden parantamiseen 

pyrittiin myös siten, että itse en toiminut haastattelijana kuin yhdessä tapauksessa, joka 

hänkään ei ollut entisiä oppilaitani. Arvelimme projektiryhmässämme, että toimimiseni 

haastattelijana joillekin entisille oppilaille, jotka tunnen ja jotka tuntevat minut, voisi 

vaikuttaa siihen, miten he vastaavat. Olisi ollut oletettavaa, että riski oppilaiden 

vastaamisesta kysymyksiini siten kuin he ”olettivat minun odottavan heidän vastaavan”, 

olisi kasvanut. Todettakoon vielä, että videointi järjestettiin niin, että se haittaisi 

mahdollisimman vähän haastateltavia: videokamera oli haastateltavan takana siten, että 

hän ei nähnyt sitä ja kamera kuvasi vain, mitä haastateltava teki tabletin tai lukulaitteen 

kanssa sekä nauhoitti käydyn keskustelun. Tunnistetietona ennen haastateltavan tuloa oli 

nauhoitettu pieni otos, jossa oli merkitty haastateltavan tunnuskoodi (esim. 1M915). 

Samanaikaisesti oppilaskyselyn kanssa toteutettiin osana "Kiekkoja ja kirjoja-TOL"-

projektityötä kysely myös rehtoreille keväällä 2013. Tämä kysely oli niin ikään 

puolistrukturoitu sisältäen suurimmaksi osaksi vapaasti vastattavia kenttiä ja yhden 

vaihtoehtoisen ”Kyllä/Ei”-kentän (liite E.) Kysely toimitettiin kaikkiaan yhdeksälle 
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rehtorille, kahdeksalle Oulussa ja sen naapurikunnissa toimiville sekä yhdelle Pohjois-

Lapissa olevan koulun rehtorille. Kyselyyn valikoituneet rehtorit tulivat mukaan siten, 

että joku meistä Projekti II-ryhmäläisistä tunsi jonkun rehtoreista ainakin puolituttuna tai 

sukulaisena ja näin heille toimitettiin kyselylomake. Kaikki eivät vastanneet,vaan 

vastauksia saatiin lopulta kuudelta rehtorilta, yksi näistä toteutettiin lopulta 

puhelinhaastatteluna kuitenkin niin, ettei mitään lisäkysymyksiä tai tarkennuksia esitetty 

vaan haastattelussa kysyttiin ainoastaan samat kysymykset kuin kyselylomakkeessakin. 

Kysely suunnattiin nimenomaan rehtoreille siksi, että saataisiin tietoa ensinnäkin 

koulujen omista kirjastoista sekä siitä, miten koululaiset näitä käyttävät ja toisaalta siitä, 

miten koulut ovat varustetut monipuolista lukemista ajatellen. Näkemyksenämme oli, että 

rehtoreilla on koulujensa johtajina kokonaisvaltaisin, monipuolisin ja laajin näkemys 

oman koulunsa tilasta ja resursseista silmällä pitäen lukemista ja sen edistämistä. 

Näiden edellä mainittujen kyselyiden ja haastattelujen lisäksi toteutin myöhemmin, 

keväällä 2015, kyselyn perusopetuksen opettajille. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 16 

opettajaa kolmesta eri peruskoulusta. Luokanopettajia heistä oli kymmenen ja 

aineenopettajia kahdeksan. Kahdella opettajalla oli kaksoiskelpoisuus eli he olivat päteviä 

toimimaan sekä luokan- että aineenopettajina (se, mihin aineeseen kaksoiskelpoisuus oli, 

ei tullut vastauksista ilmi). Myös tämä kysely oli edellisten tapaan kvalitatiivinen, 

puolistrukturoitu kysely (liite F). 

Opettajakyselyn pilotoin kolmella opettajalla, ja heidän vastauksensa kysymyksiini ovat 

luonnollisesti mukana tutkimusaineistossa. Pilotoinnin avulla sain arvokasta tietoa, miten 

nelisivuista kyselylomaketta tuli parantaa. Pilotoijien neuvojen mukaan myös korjasin 

lomaketta, jos kohta jälkeenpäin tulosten analyysivaiheessa huomasinkin ongelman siinä, 

miten tulkita vastauksia silloin, kun kysymys sisälsikin itse asiassa useita kysymyksiä 

yhdessä. 

3.3 Analysointi 

Oppilaskyselyn vastaukset koodattiin niin, että niistä oli tunnistettavissa vastaajan 

luokka-aste, sukupuoli ja ikä. Lisäksi kullekin lomakkeelle tuli järjestysnumero. Nämä 

koodit olivat muotoa esimerkiksi 1N915, joka tarkoitti sitä, että kyseessä oli ensimmäinen 

vastauslomake tytöltä (N), joka oli yhdeksännellä luokalla (9) ja iältään 15-vuotias (15). 

Näin oppilaalle muodostui koodi 1N915. Mainitut koodit olivat kohdennettavissa 

yksittäisiin oppilaisiin siihen saakka, kunnes oli saatu valikoitua, keitä pyydettäisiin 

vapaaehtoiseen haastatteluun ja käyttökokemustestaukseen. Tämän valinnan jälkeen 

oppilaiden nimitiedot hävitettiin ja toimittiin pelkkien koodien avulla. 

Puolistrukturoitu oppilaskysely oli projektiryhmämme mielestä tiedonkeruumenetelmänä 

hyvä, koska vastauksia saatiin kerättyä suhteellisen runsaasti ja näin saatiin laaja kuva 

nuorten lukutottumuksista. Koska otanta oli noinkin laaja (63 oppilasta), aineistoa 

voitaneen pitää kohtuullisen luotettavana. Eskola ja Suoranta toteavatkin, ette 

laadullisessa tutkimuksessa voi erottaa toisistaan aineistoanalyysiä ja luotettavuuden 

arviointia samalla tavoin kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa (Eskola ja Suoranta, 

2014). 

Aineistoanalyysi aloitettiin kirjaamalla jo aiemmin kerrotun vastaajakoodin merkinnän 

jälkeen saadut vastaukset ensin taulukkomuotoon. Taulukkomuotoisen koontilomakkeen 

käsittely oli selkeästi helpompaa kuin kaikkiaan 63 vastauspaperin käsittely ja vastausten 

hakeminen niistä. Koontilomakkeeseen luokiteltiin vastaukset kysymysten mukaisesti 
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aihepiireittäin. (Liite G). Oli luonnollisesti helppoa palata tarvittaessa yksittäisen 

vastauksen pariin, jos oli tarve perehtyä siihen tarkemmin. Tämä oli yksi niistä 

kvalitatiivisen tutkimuksen eduista, joista Eskola ja Suoranta (2014) mainitsevat 

todetessaan, miten laadullisessa tutkimuksessa voi ”kulkea paljon vapaammin 

edestakaisin aineiston analyysin, tehtyjen tulkintojen ja tutkimustekstin välillä kuin 

kvantitatiivisessa tutkimuksessa” (Eskola ja Suoranta, 2014, s. 209). 

Osasta koontilomakkeen luokituksista luotiin edelleen diagrammeja, joiden avulla oli 

pelkistetympää ja selkeämpää esittää kerättyjä tietoja. Tässä suhteessa analysointi oli 

oikeastaan kvantitatiivista aineistoanalyysiä. Metsämuuronen huomauttaakin, että jos 

peruslähtökohtana on tehdä kvalitatiivista tutkimusta, sitä on mahdollista täydentää 

kvantitatiivisin keinoin, mikä ”toimii taas kvalitatiivisen raportin ryytinä ja 

havainnollistuksena” (Metsämuuronen, 2006, s. 134). Tällaisia havainnollistavia 

diagrammeja on tässä työssä kaikkiaan yksitoista, näistä oppilaskyselyä ja -haastatteluja 

havainnollistavia viisi ja opettajakyselyä havainnollistavia kuusi. 

Kuten edelläolevasta voidaan jo päätellä, opettajakyselyn analysointi tapahtui vastaavalla 

tavoin kuin oppilaskyselynkin. Vastausten luokittelu taulukkomuotoiseksi tuntui 

luonnollisimmalta ratkaisulta, jotta vastausten vertaaminen ja analysointi sujuisi 

helpoimmin. Niin ikään rehtorikyselyn vastaukset koottiin taulukkomuotoon vastausten 

analysoinnin helpottamiseksi. Näissä tekstianalyyseissä tuli muistaa muun muassa 

Metsämuurosen (2006) esiintuoma enonsiaation käsite, toisin sanoen vastaajan suhde 

kysymyksiin ja tuottamaansa tekstiin. Tällaisessa tekstianalyysissä tuli pyrkiä kriittiseen 

suhtautumiseen siihen, mitä vastattiin, samoin kuin pitämään mielessä ja hyödyntämään 

diskurssianalyysin perusteita: kuka kirjoitti ja miksi ja mitä tarkoitti vastauksellaan. 

(Metsämuuronen, 2006.) 

Oppilaiden teemahaastattelut puolestaan videoitiin ja purettiin aluksi projektiryhmämme 

toimesta tekstimuotoisiksi ”analyysitarinoiksi” (mitä teki, kauanko teki, mitä teki sen 

jälkeen, mitä vastasi, miten vastasi ja mihin vastasi). Koska ryhmässämme oli kolme 

jäsentä, purku tapahtui vastaavalla tavoin eli kukin purki em. yhdessä sovittujen 

periaatteiden mukaan 5-6 haastattelua sanalliseen muotoon mahdollisimman tarkasti. 

Poikien haastattelut litteroitiin myöhemmin neljännen henkilön toimesta, joka käytti 

materiaalia omaan opinnäytetyöhönsä. Tyttöjen osalta litterointia ei tehty vaan 

pysyttäydyttiin aiemmin tehdyissä analyysitarinoissa. Lopuksi, edellisten tapaan, 

vastaukset kategorisoitiin ja kirjoitettiin taulukkomuotoisiksi esityksiksi. 

Kävin kaikki oppilashaastatteluiden videoinnit läpi vielä uudestaan myöhemmin tätä 

opinnäytetyötäni tehdessäni juuri sen vuoksi, että – kuten Metsämuuronen mainitsee: 

”sanoilla on eri merkitys eri aikana eri ihmisille” (Metsämuuronen, 2006, s. 107). Halusin 

näin varmistua, että kaikkien haastattelujen analysointi perustuu yhden ja saman henkilön 

– tässä tapauksessa itseni – tulkintaan haastateltavien toteamuksista. Mitään oleellisia 

muutoksia aiempiin analyyseihin ei tullut, mutta kuitenkin hieman: kun haastateltava 

totesi vastauksenaan ”kyllä-ehkä-kyllä” kysymykseen, lisäisikö mobiililaite lukuintoa, 

tulkitsin tämän lopulta kyllä-vastaukseksi, kun se aiemmin oli toisen henkilön toimesta 

tulkittu ehkä-vastaukseksi. Tällainen ”kyllä-ehkä-kyllä”-vastaaminen oli haastattelussa 

mahdollista, kun keskustelu kosketteli mobiililaitteita ja lukuintoa useampaan kertaan. 

Osaltani pyrin tällä tavoin varmistamaan tulosten ja todellisuuden mahdollisimman hyvän 

vastaavuuden, jonka Hirsjärvi mainitsee kaikkien tutkimusten tavoitteeksi. Hänhän toteaa 

myös, että keskeinen vaatimus tieteellisella menetelmälle on luotettavuus ja tällöin on 

pohdittava haastattelujen luotettavuuteen vaikuttavat seikat. (Hirsjärvi, 1985.) Osaltani 
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pyrin analysointimenetelmälläni parantamaan tulosten luotettavuutta ja korjasin 

muutamaa kohtaa, jotka tulkintani mukaan oli Projekti II:n yhteydessä taulukoitu toisin.  

Opinnäytetutkimuksessani käytettiin useampaa eri menetelmää eli yhtä ja samaa ilmiötä 

tutkitaan useammasta näkökulmasta. Tästä tavasta käytetään nimitystä triangulaatio, joka 

jaetaan edelleen eri kategorioihin sen mukaan, onko saman ilmiön parissa eri menetelmiä, 

tutkijoita, eri aikoina koottuja aineistoja vai eri teorioita. (mm. Metsämuuronen, 2006; 

Eskola ja Suoranta, 2014.) Eskola ja Suoranta katsovat, ettei tällaista eri menetelmien 

yhdistämistä voi pitää ”minään harhapolkuna vaan pikemminkin erityistieteille 

luontaisena tapana edetä konstruoinnissa” (Eskola ja Suoranta, 2014, s. 26). Edelleen he 

toteavat, että triangulaatioon voi suhtautua eri tavoin: tieteenfilosofisin perustein 

epäilevästi, mutta käytännön empirian kannalta voi hyvinkin kannattaa menetelmällistä 

triangulaatiota. He toteavat myös, miten ”ajatus raportista, jossa esimerkiksi 

kyselylomakkeen avulla hahmotetaan tutkittavaa ilmiötä ja vaikkapa haastatteluilla 

monipuolistetaan saatua kuvaa, tuntuu varsin antoisalta”. (Eskola ja Suoranta, 2014, s. 

72.) Oma tutkimukseni edustaa menetelmällistä triangulaatiota. Muun muassa Eskola ja 

Suoranta katsovat, että triangulaatio saattaa hyvinkin lisätä tutkimuksen validiutta, toisin 

sanoen, lisää tutkimuksen luotettavuutta siihen, että se mittaa sitä, mitä halutaankin mitata 

(Eskola ja Suoranta, 2014; Metsämuuronen, 2006). 

Laadullista tutkimusta on myös kritisoitu siitä, ettei se tutkimuksellisti tarjoa yleispätevää 

tietoa esimerkiksi juuri teknologisten ratkaisujen toimivuudesta opetuksessa. Esimerkiksi 

Kumpulainen ja Lipponen kritisoivat laadullisia tutkimuksia siitä, ettei niitä ole 

suunniteltu tarjoamaan yleispätevää tietoa, miten teknologia vaikuttaa oppimistuloksiin. 

Heidän mukaansa saatu tutkimustieto teknologian vaikutuksesta oppimistuloksiin on 

myös osin ristiriitaista. Heidän mukaansa selvimmin tieto- ja viestintäteknologian 

oppimista edesauttava vaikutus tulee tutkimuksissa näkyviin siinä, miten opettajat ovat 

kyenneet hyödyntämään teknologiaa osana suunnittelemiaan oppimisympäristöjä. 

(Kumpulainen ja Lipponen, 2010.) 
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4. Tutkimuslöydökset projektiaineistosta 

Tässä luvussa esittelen tutkimuslöydökset, joita saimme Projekti II-tutkimuksessa. 

Kyseisessä projektissa selvitettiin oppilaskyselyillä ja – haastatteluilla oppilaiden 

harrastuksia, lukemista kuin netin ja mobiililaitteiden käyttöä sekä rehtorikyselyillä 

koulujen mahdollisuuksia tukea oppilaiden lukuharrastusta ja resursseja tieto- ja 

viestintätekniikan käyttöön kouluissa. Esittelen alaluvuissa ensin opppilaskyselyn 

tuloksia, sitten oppilashaastattelujen tuloksia ja lopuksi käsittelen rehtorikyselyä ja sen 

tuloksia. 

4.1 Oppilaskysely 

Kysely oppilaille toteutettiin Projekti II:ssa syksyllä 2013 siten, että kultakin 6.-9. luokka-

asteelta valittiin yksi luokka, jolle kysely tehtiin sen mukaan, oliko oppilaalla huoltajan 

kirjallinen lupa kyselyyn osallistumiseen. Tällaisia oppilaita oli mukana kaikkiaan 63.  

Kyselyn keskeisimmät tulokset esitellään seuraavissa alaluvuissa. Kuitenkin jo tässä 

voidaan todeta, että erityisesti 12-15-vuotiaat jääkiekkoa pelaavat pojat eivät olleet 

juurikaan kiinnostuneita lukemisesta, yhtenä syynä varmaankin se, että jääkiekko vei 

suurimman osan heidän vapaa-ajastaan: harjoitukset viidesti viikossa (aikaa kului noin 15 

tuntia), ajoittaiset pelimatkat (aikaa meni 20 – 50 tuntia). Miten heitä tuollaisissa oloissa 

innostettaisiin vielä lukuharrastuksen pariin, onkin mielenkiintoinen kysymys. Pyrimme 

selvittämään muun muassa, olisivatko mobiililaitteet tähän yksi ratkaisumahdollisuus. 

4.1.1 Oppilaiden ajankäyttö harrastuksiin  

Kyselytuloksista ilmeni, että oppilaiden kertoman mukaan heidän harrastustensa määrä 

vaikutti lisääntyvän iän myötä. Valtaosalla jo 12-vuotiaista oli useampia harrastuksia, 

joihin kului useita tunteja viikossa. 13-vuotiailla oli keskimäärin jo enemmän harrastuksia 

kuin nuoremmilla ja aikaa niihin kului myös enemmän. Tyttöjen ja poikien harrastuksissa 

oli myös havaittavissa selkeä ero: tytöillä oli useampia harrastuksia kuin pojilla, mutta 

kokonaisajankäyttö niihin oli tytöillä vähäisempää. Tämä korostui tutkimuksessa 

erityisesti 14 ikävuodessa, jolloin pojat käyttivät aikaa harrastuksiin keskimäärin 

kolminkertaisen tuntimäärän tyttöihin nähden. Tämä voi tietysti selittyä silläkin, että tytöt 

eivät ehkä mieltäneet vaikkapa lukemista harrastukseksi. 

Oman lukunsa tässä suhteessa muodostivat jääkiekkojuniorit: Jääkiekkoa aktiivisesti 

seuratasolla harrastavilla pojilla kiekkoilu vaikutti vievän kaiken vapaa-ajan, kun liki joka 

päivä oli kolmesta neljään tuntia vievät harjoitukset ja viikonloput kuluivat pelireissuissa. 

Usein myös jäljelle jäävä vapaa-aikakin käytetään urheiluharrastuksen parissa. He 

käyttivät harrastuksensa parissa hyvinkin 20–30 tuntiin viikossa. Liki samaan määrään 

ylsi harrastuksessaan ajankäytöllisesti vain yksi pesäpalloilijapoika, jolla oli harjoitukset 

joka päivä hänen pelatessaan kahdessa eri joukkueessa. 

Seuraavassa kuvassa on kuvattu yleisellä tasolla poikien ja tyttöjen harrastuksiinsa 

käyttämää aikaa ikäluokittain. 
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Kuva 1. Tyttöjen ja poikien harrastuksiinsa käyttämä aika viikossa 

Kuten kuvastakin havaitaan käyttävät kyselyssä mukana olleista 13-vuotiaat tytöt 

harrastuksiinsa enemmän aikaa kuin saman ikäiset pojat. Ero tosin on varsin vähäinen. 

Tämän ikäluokan tytöt käyttivät itse asiassa keskimäärin eniten aikaa erilaisten 

harrastusten parissa. Muissa ikäluokissa oli poikien ajankäyttö harrastuksiin tyttöjä 

suurempaa, osin jopa liki kolminkertainen. 

4.1.2 Lukeminen 

Projekti II-tutkimuksessa lukeminen määriteltiin pelkästään kirjojen lukemista 

laajemmaksi käsitteeksi sen sisältäessä myös elokuvien, videoiden ja television katselun, 

internetissä olevan sisällön tutkimisen ja lehtien sekä sarjakuvien lukemisen ja 

tutkimisen. Toisin sanoen, kuten oppilaskyselyn alussa ohjeistimme (liitteessä C), 

oppilaiden tuli kiinnittää huomiota monilukutaito-käsitteen mukaiseen lukemiseen, ei 

ainoastaan kirjojen lukemiseen. 

Kyselyvastausten perusteella oli todettavissa selkeä ero tyttöjen ja poikien 

lukutottumuksissa tyttöjen lukiessa huomattavasti enemmän kuin pojat. Eritoten kirjojen 

lukemisessa erot tulivat selvästi esiin tyttöjen lukiessa niitä paljon poikia enemmän; pojat 

lukivat enemmän lehtiä ja uutisia internetistä. 

Vastauksista kävi selville myös, että urheilua harrastavien ja harrastamattomien poikien 

lukutottumuksissa oli selvä ero: urheilevat pojat ja erityismielenkiinnon kohteena Projekti 

II-tutkimuksessa olleet jääkiekkoilijapojat erityisesti lukevat todella vähän. He totesivat, 

että lukeminen ei kiinnosta, toisaalta osin siksi, etteivät ole koskaan innostuneet 

lukemaan, toisaalta siksi, että koulun ja jääkiekkoharrastuksen jälkeen jää vapaa-aikaa 

varsin vähän.  

Kyselyn mukaan tytöt lukivat kirjallisuutta selvästi poikia enemmän. Joidenkin tyttöjen 

mielestä kirjojen lukemisessa oli parasta se, että mielikuvitukselle jäi tilaa ja "hyvät 

tarinat vievät mukanaan". Kirjojen lukemista pidettiin juuri tämän vuoksi elokuvien 

katsomista mukavampana.  Mielenkiintoista oli, että vaikka monilla tytöillä oli useita eri 
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harrastuksia, jotka veivät paljon aikaa, myös lukuharrastukselle jäi vielä aikaa. Tytöt 

myös näkivät vaivaa hakiessaan mielekästä luettavaa, kun taas monilla pojista vaikutti 

olevan jonkinasteinen kynnys astua kirjaston ovesta sisään. Tällainen vaikutelma syntyi, 

kun yli puolet kyselyyn vastanneista pojista ilmoitti kirjojen lukemiseen käyttämänsä 

viikottaisen ajan olevan 0 – 0,5 tuntia. 

Pojat lukivatkin pääasiassa vain pakollisia koulukirjoja ja mahdollisesti äidinkielen 

tunneilla luettavaksi määrättyjä kirjoja. Kuten todettua, jääkiekkoa harrastavien poikien 

kohdalla "perinteinen lukeminen" eli muun kirjallisuuden kuin oppikirjojen lukeminen 

oli lähes olematonta. Kuten jo aiemmin todettiin, tämä oli sinänsä ymmärrettävää, sillä 

jääkiekko vei heidän ajastaan keskimäärin 20–30 tuntia viikossa, tämä siis normaalin 

koulunkäynnin ja läksyjen lisäksi. 

Tyttöjen ja poikien ajankäytössä lukemisen eri tapoihin oli selviä eroja: perinteisten eli 

painettujen kirjojen lukemiseen käyttivät tytöt selvästi poikia enemmän aikaa. Sen sijaan 

lehtien lukemisessa tytöt ja pojat olivat jo huomattavasti lähempänä toisiaan. Television 

katsomisessa samoin kuin internetin käytössä sekä tytöt että pojat olivat ajankäytöllisesti 

varsin samanlaisia - poikkeuksena 13-vuotiaiden tyttöjen huomattavan suuri ajankäyttö 

television katseluun saman ikäisiin poikiin verrattuna. Yleisesti internetissä vietettiin 

kaikkein eniten aikaa eri medioista keskimääräisen ajan ollessa pari tuntia päivässä. 

Kuvassa 2 on kuvattuna oppilaiden ilmoittama viikottainen ajankäyttö eri medioissa 

ikäluokittain. 

Toki on huomattava, että yksilölliset erot olivat todella suuria. Joku vastaajista ilmoitti, 

ettei katso televisiota lainkaan toisen ilmoittaessa katsovansa sitä yli 30 tuntia viikossa. 

Samoin muuan vastaaja ilmoitti viihtyvänsä internetissä jopa 50 tuntia viikossa toisen 

käyttäessä sitä samassa ajassa vain tunnin verran. 

  

 

 

Kuva 2. Oppilaiden eri medioihin käyttämä aika viikossa 
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4.1.3 Mobiililaitteiden käyttö 

Oppilaskyselyssä kävi ilmi, että nuoret käyttävät mobiililaitteita päivittäin. Yhtä oppilasta 

lukuun ottamatta kaikilla oli käytössään ainakin matka- tai älypuhelin ja joillakin oli 

käytössään puhelimen lisäksi iPad tai muu tabletti. Kyselyssä ilmeni myös, että nuoret 

käyttävät puhelinta päivittäin. Eniten näitä mobiililaitteita käytetään pelaamiseen: 

kaikkiaan 32 oppilasta 63:sta kertoi käyttävänsä sitä pelaamistarkoituksessa. Seuraavaksi 

eniten eli uutisten selaamiseen ja lukemiseen ilmoitti laitteita käyttävänsä 28 oppilasta, 

27 luki blogeja, 17 käytti puhelimellaan Facebookia ja 14 kävi katsomassa videoita 

Youtubesta. 

Pojat käyttivät puhelinta pelaamiseen enemmän kuin tytöt ja kyselyn nuoremmat oppilaat 

pelasivat jonkin verran enemmän kuin vanhemmat. Tytöt puolestaan käyttivät puhelimia 

poikia enemmän blogien lukemiseen. Seuraavassa kuvassa on esitettynä oppilaiden 

ilmoittamat yleisimmät mobiililaitteiden käyttömuodot. Vähäisempiä mainintoja saaneita 

käyttömuotoja olivat lisäksi käyttö kuvaamiseen, instagramiin, skypeen, chattailuun, 

mangoihin, piirtämiseen, musiikkiin, runojen kirjoittamiseen, sarjakuviin ja musiikin 

kuunteluun. Ikävuosien myötä käyttötavoissa tapahtuu suuriakin muutoksia, esimerkiksi 

tytöillä iän lisääntyessä internetin sekä bloggailu ja videoiden katselukäyttö kasvaa ja 

muun sosiaalisen median hyödyntäminen vähenee. Kyselystä ei käynyt ilmi, miksi näin 

on. 

Kuva 3. Mobiililaitteiden yleisimmät käyttömuodot 
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Laitteiden käytössä oli mielenkiintoisia eroja tyttöjen ja poikien välillä: 12-vuotiaissa 

pojat käyttivät tietokoneita selvästi tyttöjä enemmän, mutta vanhemmissa ikäluokissa 

käyttö tasaantuu ja ajallisesti tytöt ja pojat käyttivät laitteita kutakuinkin saman verran. 

Kyselyssä kävi ilmi myös, että lapset ja nuoret ovat ainakin omasta mielestään taitavia 

mobiililaitteiden käyttäjiä, sillä 54 oppilasta 63:sta osasi käyttää kyseisiä laitteita hyvin 

tai erittäin hyvin ja vain yhdeksän ilmoitti käyttötaitonsa olevan tyydyttävän. Kukaan ei 

ilmoittanut, ettei osaisi käyttää laitteita lainkaan tai käyttötaito oli huono. Myöhempi 

käyttökokemustestaus vahvisti tämän näkemyksen myös pitävän varsin hyvin paikkansa.  

4.1.4 Mobiililaitteiden käyttö lukemisessa 

Kyselyyn vastanneista 63 oppilaasta kaikkiaan viisikymmentä ilmoitti käyttäneensä 

mobiililaitteita lukemiseen. Suhteellisen korkea määrä selittynee sillä, että kyselyssä 

korostettiin monilukutaitoa ja ennen vastaamista heille kerrottiin kirjallisuutta ja näin 

ollen myös lukemista olevan lehtien ja kirjojen lukeminen, internetin käyttö, television, 

elokuvan ja videoiden katselu, koulu- ja tietosanakirjojen, sarjakuvien ja runojen 

lukeminen. Eniten nuoret lukivat mobiililaitteilla uutisia ja blogeja sekä katsoivat 

videoita. 

Kyselytuloksista ilmeni, että 39 oppilasta 63 vastaajasta uskoi, että mobiililaitteilla olisi 

myönteinen, lukuinnostusta lisäävä vaikutus heidän lukemiseensa. Oppilaista 17 katsoi, 

etteivät mobiililaitteet vaikuttaisi heidän lukuintoonsa ja -harrastukseensa mitenkään. 

Asiasta epävarmojen määrä oli seitsemän oppilasta. 

Mielenkiintoisesti kahdessa nuorimmassa (12- ja 13-vuotiaat) ikäluokassa tytöt uskoivat 

poikia enemmän mobiililaitteiden lisäävän heidän lukuintoaan, vaikka muutoin pojat 

vaikuttivat teknisistä laitteista tyttöjä kiinnostuneemmilta. 

Tilanne oli 14-vuotiaissa jo toisin päin ja vanhimmassa ikäluokassa usko lukuinnon 

lisääntymiseen mobiililaitteiden avulla oli tyttöjen ja poikien välillä samalla tasolla. Tässä 

ikäryhmässä kielteisesti asiaan suhtautuvien tyttöjen osuus oli kuitenkin neljännes 

ikäluokan tytöistä, siis toiseksi suurin koko otannassa.  

 

Kuva 4. Mobiililaitteen vaikutus lukuintoon kyselyn mukaan eri ikäluokissa 
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4.2 Oppilashaastattelut 

Oppilaiden haastattelut pidettiin 17 Kempeleen Kirkonkylän yhtenäiskoulun oppilaalle, 

jotka valittiin mukaan sekä kyselyn vastausten perusteella, että myös harrastustensa 

perusteella, olihan Projekti II-kurssituotoksen nimenomaisena tavoitteena antaa 

myöhemmälle tutkimukselle taustatietoa erityisesti jääkiekkoa pelaavien 

lukuharrastuksesta. Kymmenen jääkiekkojuniorin lisäksi haastateltaviksi valittiin myös 

muita urheilulajeja aktiivisesti harrastavia poikia ja tyttöjä. Yksi pojista pelasi pesäpalloa 

seuratasolla ja yksi tyttö pelasi jalkapallojoukkueessa. Muut tytöt valikoituivat 

haastatteluun osoittautumalla kyselyn perusteella erityisen ahkeriksi lukijoiksi sekä 

aktiivisiksi muiden harrastusten parissa, muun muassa balettitanssijana, ratsastajana ja 

videoiden tekijänä sekä anime- ja mangaharrastajana ja oman blogin pitäjänä. Kaikkiaan 

haastateltavina oli yksitoista poikaa ja kuusi tyttöä.  

Mobiililaitteita heillä oli varsin kattavasti. Heistä 14 ilmoitti omistavansa älypuhelimen, 

kahdelta asiaa ei jostain syystä huomattu edes tiedustella, viisi ilmoitti omistavansa tablet-

laitteen ja kaksi kannettavan tietokoneen. 

Haastattelujen lisäksi toteutettiin myös käyttökokemustestaus, jossa haastateltavat saivat 

kokeilla kirjan lukemista mini-iPad-tabletilla ja Reader-lukulaitteella. Ajatuksena ja 

pyyntönä haastateltaville oli, että he testatessaan ajattelisivat ääneen. Näin ei kuitenkaan 

tapahtunut ja tämän videoidun testiosuuden parasta antia oli nähdä, miten hyvin he 

käyttävät laitteita. 

Itse haastatteluissa osa pojista vastasi kysymyksiin varsin lyhyesti. Joissakin tapauksissa 

haastattelija joutui jopa hieman johdattelemaan heitä vastauksia saadakseen. Tytöt sen 

sijaan olivat hyvinkin puheliaita ja vastailivat kysymyksiin varsin kattavasti ja 

monipuolisesti. 

Sähköiset kirjat eivät tuntuneet olevan haastatelluille ennestään kovinkaan tuttuja; vain 

jokunen tytöistä oli aiemmin tutustunut niihin ja silloinkin lähinnä englanninkielisiin 

kirjoihin, pojista ei yksikään. Haastatteluista kävi ilmi myös kyselyssä esiin tullut seikka, 

että tyttöjen ja poikien lukutottumuksissa on selviä eroja: tytöt lukevat huomattavasti 

enemmän perinteisiä kirjoja kuin sähköisiä kirjoja. Haastatellut tytöt olivat iältään 13–

15-vuotiaita eikä heidän välisissä lukutottumuksissa ollut suuriakaan eroja. Osa oli toki 

todella ahkeria lukijoita, olivatpa jotkut lukeneet lähikirjaston mielenkiintoiset kirjat jo 

läpi. Yhtä tyttöä vanhemmat olivat jo pyytäneet vähentämään lukemista ja ”tekemään 

jotain muuta”. Heidän lukemiseen käyttämänsä aika vaihteli yksilökohtaisesti varsin 

suuresti. 

4.2.1 Haastateltujen lukuinnostus 

Useimpien poikien kohdalla perinteinen kirjojen lukeminen oli haastattelun – kuten jo 

kyselynkin – perusteella varsin vähäistä. Pääasiassa luettiin koulukirjoja ja äidinkielen 

opettajan määräämää luettavaa. Varsinkin jääkiekkoa harrastavista pojista useat lukivat 

todella vähän. Syykin oli varsin luonnollinen: ei ollut aikaa, ei myöskään suuremmalti 

kiinnostusta. 

 ”Lukeminen ei kiinnosta missään muodossa.” (Poika,15-vuotias, 9. luokka) 

Haastattelussa tuli kuitenkin ilmi, että jääkiekkonuoret lukevat kyllä sanomalehtiä, 

sarjakuvia ja uutisia. Useat heistä olivat kiinnostuneita urheilukirjallisuudesta, sellaista 

heille ei kuitenkaan koulussa juurikaan tarjottu luettavaksi. Myös muiden lajien 
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aktiiviharrastajilla oli samanlaisia ongelmia ajankäytöllisesti: perinteiselle lukemiselle ei 

jäänyt harrastuksilta aikaa eivätkä kirjat hirveästi kiinnostaneet. 

Sinällään usealla pojalla oli lukemiseen myönteinen suhtautuminen, heillä vain ei ollut 

aikaa eivätkä he oikein osanneet etsiä itselleen mielekästä lukemista. Jonkinasteista halua 

kehittää omaa lukuintoaan ja – taitoaan oli useammallakin pojalla. Yksi haastatelluista 

jääkiekkojunioripojista kertoi olevansa huonohko lukija ja häntä oli sekä koulussa että 

kotona kehotettu lukemaan enemmän. Hän uskoikin mobiililaitteen ja sähköisten 

materiaalien edesauttavan lukutaitoaan. 

Tyttöjen osalta tilanne oli varsin toisenlainen. Useimmat haastatelluista tytöistä olivat 

varsin innokkaita lukijoita, myös ne tytöt, jotka valikoituivat haastateltaviksi aktiivisen 

urheiluharrastuksen perusteella. Osa tytöistähän valittiin haastatteluun juuri aktiivisen 

lukuharrastuksen takia. Jollakin tytöillä oli lukuharrastus huoltajan mielestä jopa liiallista, 

kuten seuraavsta kommentista ilmenee. 

”Äiti suuttuu mulle välillä, kun mä luen niin paljon.” (Tyttö, 14-vuotias, 8. 

luokka) 

4.2.2 Mobiililaitteiden mahdollinen vaikutus lukemiseen 

Kysyttäessä mobiililaitteiden vaikutusta lukuintoon kaiken kaikkiaan kahdeksan 

seitsemästätoista haastatellusta oppilaasta uskoi mobiililaitteiden lisäävän heidän 

lukuintoaan niin ikään neljän ollessa asian suhteen ”myönteisen” epävarmoja (ehkä-

vastaajat) viiden vastatessa kielteisesti. Kaikki myönteisesti vastanneet olivat poikia ja 

epävarmoista (”ehkä”-vastaajat) poikia oli yksi ja tyttöjä kolme, kun taas viidestä 

kielteisesti kysymykseen vastanneista poikia oli kaksi. Kielteisesti vastanneista tytöistä 

osa luki jo tuolloin huomattavan paljon, jopa kolme tuntia päivässä. Vastausten 

jakautumista kuvataan seuraavassa kuvassa. 

 

 

Kuva 5. Mobiililaitteen vaikutus lukuintoon haastateltujen vastausten mukaan 
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Haastattelujen mukaan pojat vaikuttivat olevan selvästi tyttöjä kiinnostuneempia 

lukemaan kirjallisuutta mobiililaiteilla. Käyttökokemustestauksen jälkeisessä 

haastattelussa kahta lukuun ottamatta pojat uskoivat mobiililaitteen (testattavana ollut 

mini-iPad) lisäävän ainakin jossain määrin heidän lukuintoaan ja he olivat silmin nähden 

kyseisestä laitteesta kiinnostuneita ja kertoivat lukevansa mieluummin sillä kuin tavallista 

kirjaa. Myönteisesti vastanneista pojista tosin kaksi oli hieman varauksellisesti 

myönteisiä lukuinnon lisääntymiseen, samoin kaksi "ehkä"-vastannutta tyttöä oli osin 

myös myönteisellä kannalla muiden ollessa joko kielteisellä kannalla tai vain hyvin 

epäröiden ehkä-linjalla.  

”Uuden kirjan tuoksua ei mikään korvaa.” (Tyttö, 14-vuotias, 8. luokka) 

Varovaisen myönteisesti suhtautuvilta (”ehkä”-vastaajiksi luokitellut) kuultiin muun 

muassa seuraavanlaista kommentointia lukuinnon mahdolliseen lisääntymiseen 

mobiililaitteiden avulla: 

”No varmaan voisi lisätä, jos olis iPadi tai joku semmonen, että mä en hirveenä 

silleen ruppee kirjoja kantaan.” (Tyttö, 13-vuotias, 7. luokka) 

Kaikkiaan oli selkeästi havaittavissa, että pojat olivat tyttöjä kiinnostuneempia teknisistä 

laitteista, vaikka 14–15-vuotiaista tytöistä oli poikia suurempi osa jo käyttänyt 

mobiililaitteita lukemiseen. Tytöt totesivat käyttävänsä mobiililaitteita lukemiseen 

mieluiten matkoilla ollessaan, kotona he lukisivat perinteisiä kirjoja. 

4.2.3 Mobiililaitteet opetuksessa ja vapaa-ajalla 

Haastatteluissa ilmeni, ettei mobiililaitteita hyödynnetty juuri lainkaan kouluopetuksessa; 

jonkin verran, harvakseltaan, käytettiin kannettavia tietokoneita kielten tunneilla, mutta 

ei juurikaan muutoin. Oppilaat kertoivat olevansa hyvin kiinnostuneita käyttämään 

laitteita tunneilla esimerkiksi läksyjen tekemiseen (13 oppilasta), tiedonhankintaan (12 

oppilasta) ja myös e-kirjojen lukemiseen (8 oppilasta). Esille tuli myös, että 

mobiililaitteiden avulla opetusta voitaisiin viedä pois luokkahuoneesta ulos luontoon – 

opetus ja opiskelu tulisivat paikkariippumattomammaksi, jos kohta huomattiin korostaa 

myös sitä, etteivät mobiililaitteet ole mitään ”ihmevekottimia”. 

”Koulussa ei käytetä tabletteja. Jos käytettäisiin, ne pitäisi olla jokaiselle 

henkilökohtaiset ja kaikki oppisivat käyttämään.” (Tyttö, 14-vuotias, 8. luokka) 

”Tabletti ei sovi koulussa likikään kaikkeen.” (Tyttö, 13-vuotias, 6. luokka) 

Vapaa-ajallaan haastatellut kertoivat käyttävänsä kyllä mobiililaitteita. Yleisimmin niitä 

käytettiin internetissä ”surffailuun”, viestittelyyn kavereille, pelaamiseen ja mm. 

Facebookissa viestittelyyn. Haastatelluista tytöistä osa kirjoitti novelleja tai piti 

päiväkirjaa ja kirjoitti ajatuksiaan muistiin ja piti myös blogeja. 

4.3 Rehtorikysely 

Kaikki kyselyyn vastanneet Oulun alueen koulujen rehtorit kertoivat koulussaan olevan 

oman, oppilaiden käytettävissä olevan koulukirjaston. Niitä käytetään paitsi opettajien 

valvonnassa opetustilanteissa myös siten, että oppilailla on lupa käyttää kirjastoja myös 

välitunneilla. Osa kouluista on ollut mukana erillisissä kirjastonkehittämishankkeissa, 



37 

joten kirjasto koetaan hyödylliseksi ja tärkeäksi kehittämiskohteeksi. Rehtorit näkevät 

koulukirjaston tärkeänä ja keskeisenä oppimisympäristönä. Kooltaan koulukirjastot eivät 

kyselyn mukaan olleet yleensäkään kovin isoja, mutta ne nähtiin silti tärkeänä osana 

koulua ja niiden käyttöastetta myös seurataan.  

Kaikki rehtorit toivat esiin myös koulun ja opettajan merkittävän roolin oppilaiden 

lukuinnostuksen lisääjinä ja ylläpitäjinä. Kiinnostus lukemiseen on rehtoreiden mukaan 

tyttöjen kohdalla selvästi poikia suurempaa ja tytöt ovat poikia ahkerampia kirjaston 

käyttäjiä. Pojat kuitenkin lukevat rehtoreiden mukaan tyttöjä enemmän tietokirjallisuutta, 

sarjakuvia ja lehtiartikkeleita. Tytöt puolestaan lukevat selvästi poikia enemmän 

kaunokirjallisuutta, jota pojat eivät lue juuri lainkaan.  

Rehtorikyselyssä oli mukana yksi koulu Pohjois-Lapista. Toisin kuin Oulun alueen 

kouluissa heillä ei ollut omaa kirjastoa koulunsa yhteydessä vaan siellä järjestettiin 

säännöllisesti vierailuja kylän kirjastoon. Lisäksi kyseisessä koulussa hankitaan koulun 

raamibudjetista luokkiin luokkakirjoja luettavaksi opettajien esityksestä ja rehtorin 

päätöksellä.  

Tietokoneisiin kyseisellä koululla ei ole olemassa määrärahoja, joten niitä ei myöskään 

ole lainkaan oppilaskäytössä. Myöskään lukemiseen ei käytetä lainkaan oppilaiden omia 

puhelimia, pelaamiseen välitunneilla sen sijaan oppilaat käyttivät puhelimiaan hyvinkin 

paljon. Tämä Pohjois-Lapin koulu erottui ratkaisuineen Oulun alueen rehtoreiden 

vastauksista. 

Koulut painottavat opetustaan eri aineisiin: luonnontieteisiin, musiikkiin, liikuntaan jne.  

Kyselyssä oli mukana yksi koulu, joka painotti kirjallisuuden opetusta tavoitteena 

oppilaiden lukuinnostuksen lisääminen. Keinoina olivat kirjallisuusdiplomi, 

lukukuukausi ja lukujuhla, jossa esiteltiin kirjoja ja mukana saattoi olla myös 

kirjailijavieras. Erityiseksi haasteeksi kouluille mainittiin se, miten oppilaita opetettaisiin 

suhtautumaan hakemaansa tietoon ja saamaansa informaatioon kriittisesti; 

lähdekriittisyyttä korostettiin. 

Oppilashaastattelujen perusteella pojat käyttävät lukemisessaan tyttöjä mieluummin 

elektronisia laitteita tyttöjen suosiessa painettuja kirjoja. Tätä poikien laite- ja peli-

kiinnostusta tulisikin erään rehtorin mielestä pyrkiä hyödyntämään lukemisessa. Rehtori 

totesi pelien takana olevan aina tarinan, joka halutaan välittää pelaajalle. Tätä tulisi hänen 

mukaansa käyttää hyväksi siten, että poikia innostettaisiin ajattelemaan ja kirjoittamaan 

näistä tarinoista samoin kuin tutustumaan pelien takana oleviin alkuperäistarinoihin ja – 

teoksiin. 

Kyselyssä tiedusteltiin myös koulujen tietokonelaitteistoja, sekä määriä että laitekantaa. 

Yleisesti – Pohjois-Lapin koulu pois lukien – kouluilla oli kyllä olemassa 

pöytätietokoneita tietokoneluokissa, joita oli yhdestä kolmeen koulua kohti. Yläluokilla 

tämä olikin perusedellytys huolehtia opetussuunnitelman mukaisesta opetuksesta. Muita 

päätelaitteita sen sijaan oli kouluilla käytössään varsin vähän. Kolmessa koulussa ei 

esimerkiksi kannettavia tietokoneita tai taulutietokoneita ollut lainkaan. Vain parissa 

koulussa näitä oli, niissäkin vain muutamia kappaleita, joten käyttötarpeeseen nähden 

resurssit nähtiin riittämättömiksi. Yksi rehtori kertoi, että ensikalustamisen yhteydessä 

koulu on saanut laitteita varsin kattavasti ja nykyteknologian mukaisina, ongelmana on 

kuitenkin laitteiden lyhyehkö elinkaari. 

Ratkaisuja laitepulaan rehtorit olivat hakeneet monin eri keinoin. Joku oli irrottanut 

koulun kokonaisbudjetista vuosittaisen määrärahan edes vähäisten laitehankintojen 
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mahdollistamiseksi. Toisessa koulussa turvauduttiin erilaisten projektien kautta 

saatavaan avustukseen ja myös oli turvauduttu anomaan tukea alalla toimivilta säätiöiltä 

ja kolmas koulu aikoi rehtorinsa kertoman mukaan panostaa tablettilaitteisiin varsin 

merkittävästi seuraavan vuoden aikana.  

Kokonaisuutena rehtorikyselyn monipuoliset vastaukset kuvastivat, että koulut olivat 

hyvin tietoisia omasta tilastaan ja roolistaan monilukutaidon kehittäjinä. Rehtoreilla 

vaikutti olevan varsin hyvä kokonaiskuva siitä, mitä ja miten lapset ja nuoret nykyaikana 

lukevat, sillä niin samansuuntaisia olivat heidän vastauksensa oppilaiden vastauksiin 

nähden. Suurimpana ongelmana kouluissa pidettiin määrärahojen vähäisyyttä, jotta 

haasteeseen lukemisen ja monilukutaidon kehittämiseksi myös laitteiden tarjoamisen 

suhteen koulut voisivat vastata, varsinkin mobiililaitepuolella. 
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5. Tutkimuslöydökset opettajakyselystä 

Opettajakysely toteutettiin edellisiä kyselyitä ja haastatteluita kaksi vuotta myöhemmin, 

keväällä 2015 huhti-toukokuussa. Ennen opettajakyselyn tulosten analysointiin 

siirtymistä kuvaan seuraavaksi hieman tämän kyselyn ja kyselyyn vastanneiden taustoja 

kyselyn pilotoinnin ja kyselyyn vastanneiden opettajien taustojen osalta.  

5.1 Kyselyn pilotointi 

Opettajakyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan 16 opettajaa kolmelta eri koululta. Näistä 

vastaajista kolme pilotoi nelisivuisen kyselylomakkeeni toisaalta vastaten kysymyksiin ja 

toisaalta antaen tärkeitä vihjeitä siitä, miten kyselylomaketta olisi syytä muokata 

vastaajaystävällisemmäksi esimerkiksi siten, että sanallisen vastauksen sijaan voisi 

muutamissa kohdin käyttää Kyllä- /Ei- /En osaa sanoa -ruutuja, joihin vastaajat 

merkitsevät rastin asianomaiseen ruutuun. Samoin vastaustilan riittämättömään määrään 

pilotoijilla oli parissa kohdin huomauttamista.  

5.2 Vastaajat 

Kuten jo todettiin, vastaajia oli kolmesta eri peruskoulusta. Kaksi näistä kouluista oli 

varsin suuria yhtenäiskouluja, toinen Oulussa (oppilasmäärä noin 390 ja opettajia 40) ja 

toinen Kempeleessä (oppilasmäärä noin 940 ja opettajia 80). Kolmannen koulun opettaja, 

joka oli myös yksi kyselyn pilotoijista, toimi pienellä kolmiopettajaisella perusopetuksen 

1-6-luokkien koululla, jossa oppilasmäärä oli 65. Pilotoijia lukuun ottamatta opettajien 

henkilöllisyystietoja ei erikseen selvitetty eli samanlaista koodausta kuin oppilaiden 

kohdalla ei toteutettu.  

Kaikkiaan 16 vastaajasta oli naisopettajia yhdeksän ja miesopettajia seitsemän. Opettajien 

ikäjakauma on esitettynä seuraavassa kaaviossa. 
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Kuva 6. Opettajakyselyyn vastanneiden ikäjakauma 

Vastaajien opettajatyökokemus vaihteli hyvin suuresti, kuten jo vastaajien 

ikäjakaumastakin voi päätellä. Työkokemuksen keskiarvo oli niiden 15 vastaajan osalta, 

jotka työkokemuksensa ilmoittivat, vastaushetkellä 14,5 vuotta.  Työkokemusta oli 

vähimmillään 2 vuotta ja enimmillään 34 vuotta. Yksi vastaaja ei ilmoittanut 

opettajakokemuksensa määrää. Työkokemuksen jakauma on esitetty seuraavassa 

kuvassa. 
 

 

Kuva 7. Opettajakyselyyn vastanneiden opettajakokemus 
 

Vastaajista luokanopettajapätevyys oli kymmenellä ja aineenopettajapätevyys 

kahdeksalla opettajalla. Kahdella opettajalla oli niin sanottu kaksoiskelpoisuus eli he 

olivat päteviä toimimaan sekä luokanopettajina että tietyn aineen aineenopettajina. Mihin 

oppiaineeseen kaksoiskelpoisuus oli, ei käynyt kyselystä ilmi. 

Yleisimmin aineenopettajat työskentelivät vuosiluokilla 7-9, mutta joukossa oli yksi, joka 

opetti myös vuosiluokilla 3-4. Luokanopettajat työskentelivät yleisimmin vuosiluokilla 

5-6, mutta myös vuosiluokilla 8-9 opetti kaksi opettajaa, samoin alkuopetusluokilla 

(vuosiluokat 1-2) työskenteli kaksi opettajaa. 

5.3 Kyselytuloksia 

Seuraavassa käsittelen opettajakyselyyn saamiani vastauksia teetättämäni kyselyn 

kysymysten mukaisessa järjestyksessä. 

5.3.1 Miten koulunne tukee ja kannustaa lasten ja nuorten 
monipuolista lukemista? 

Tähän kysymykseen vastasi kolmetoista opettajaa. Useimmiten nousivat esille 

lähikirjaston hyödyntäminen, lukudiplomin ja kirjavinkkauksen käyttö sekä oman 

koulukirjaston käyttö siten, että sieltä lainataan pulpettikirjoja. Lisäksi mainittiin erilaiset 

tempaukset, esimerkiksi Lukupuu ja Lukukuukausi sekä äidinkielen lukutunnit ja -
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projektit sekä erilaisten, monipuolisten tekstien antaminen oppilaille luettavaksi. Yksi 

opettaja mainitsi myös mobiililukemismahdollisuuden. 

Mielenkiintoisena yksityiskohtana kuvattiin erityisopettajan pitämä lukupiiri, jossa 

ryhmällä on luettavana sama kirja, jota luettuaan he saavat tekstistä kysymyksiä, 

vastaavat niihin ja sopivat uuden sivumäärän (lukutavoite), joka luetaan seuraavaksi 

kerraksi. Näin edetään, kunnes koko kirja on ryhmässä luettu ja tämän jälkeen 

lukupiiriläiset esittelevät lukemansa kirjan kukin omassa luokassaan. Tämäkin on 

omanlaisensa kirjavinkkaus. 

5.3.2 Mikä on käsityksenne, lukevatko lapset ja nuoret vapaa-
aikanaan? 

Tässä tiedusteltiin opettajien näkemyksiä siitä, lukevatko lapset ja nuoret vapaa-aikanaan 

ja jos lukevat, mitä ja miten he lukevat sekä käyttävätkö he opettajan käsityksen mukaan 

lukemisessaan mobiililaitteita. 

Opettajista 12 vastasi kysymykseen ”kyllä”, viisi ”ei” ja 2 ”en osaa sanoa” yhden 

opettajan jättäessä kokonaan vastaamatta. Vastauksista kaikkiaan neljä oli muotoa ”kyllä 

ja ei”. 

Kysymykseen, mitä lapset ja nuoret lukevat, vastaajien mielestä eniten luetaan lasten ja 

nuorten romaaneja, sarjakuvia ja lehtiä (kuva 8). Myös nettifoorumit, videot ja elokuvat 

mainittiin samoin kuin se, että vanhemmat lukevat lapsilleen. Viisi vastaajaa totesi 

joidenkin oppilaiden lukevan paljon, osan taas ei lainkaan. Yksi vastaajista ilmaisi, ettei 

hänellä ole käsitystä, lukevatko oppilaat kirjoja tai lehtiä (joko perinteisiä tai sähköisiä). 

 

Kuva 8. Lasten ja nuorten lukeminen opettajien näkemyksen mukaan 
 

Kyselylomakkeen alussa kuvattu monilukutaito-käsite vaikutti yhden vastaajan mielestä 

ehkä hieman erikoislaatuiselta lukukäsitteeltä, sillä hän vastasi lukemiskysymykseen: 

”Jos ”lukemiseksi” katsotaan myös Youtube-videoiden katselu, niin silloin 

lapset ja nuoret lukevat paljon älypuhelimillaan.” (Aineenopettajanainen) 
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Kysymykseen, käyttävätkö lapset ja nuoret lukiessaan mobiililaitteita, vastasivat opettajat 

seuraavasti: 

• Kyllä:  5 opettajaa 

• Ei:   4 opettajaa 

• En osaa sanoa:  7 opettajaa 

Kyllä-vastaajat ilmoittivat, että mobiililaitteilla lukevat lähes kaikki. Eräs vastaajista 

kertoi, että oppilaat katsovat ja tuottavat videoita sekä kirjoittavat ja lukevat nettitekstejä 

ja lehtiä. 

”Puhelin on monella "kasvanut käteen kiinni".” (Aineenopettajanainen) 

Yhden kyllä-vastaajan mukaan mobiililaitteista on tullut luonnollinen osa nykyaikaista 

koulunkäyntiä ja myös vapaa-aikaa erityisesti tiedonhankinnan suhteen. 

”Lasten varsinainen lukeminen tapahtuu vielä kirjojen kautta, mutta lukeminen 

on siirtymässä enenevässä määrin mobiililaitteille. Erilainen tiedonhaku on 

luonnollista mobiililaitteilla, joten lukeminen sitä kautta on jo lapsille/nuorille 

tuttua.” (Luokanopettajamies) 

”[Vapaa-aikana)] Tietokoneella, tabletilla, puhelimella luetaan nettiä ja 

lehtiä.” (Luokanopettajamies) 

Ei-vastaajien mielestä mobiililaitteita ei käytetä lukemiseen vaan lähinnä ”pelaamiseen, 

WhatsApp-viestittelyyn ja someen”. Tässäkin tullee esille monilukutaito-käsitteen 

jonkinlainen epäselvyys; viestimistä ei katsota lukemiseksi eikä lukutaidoksi. 

Lähes puolet opettajista ilmoitti tämän kysymyksen kohdalla vastauksenaan ”en osaa 

sanoa”. Tämä selittynee sillä, että monet opettajat eivät tiedä lasten ja nuorten vapaa-ajan 

lukuharrastuksista niin paljon, että osaisivat kertoa näkemyksiään asiasta kovinkaan 

tarkasti. 

5.3.3 Onko tyttöjen ja poikien lukemisessa havaittavissa eroja 
koulumaailmassa? 

Tähän ”Kyllä-Ei-En osaa sanoa”-kysymykseen vastasi myöntävästi kymmenen opettajaa 

ja kielteisesti (ei) samoin kuin en osaa sanoa-vastauksena kummassakin kolme opettajaa. 

Ei-vastaajista yksi oli aineenopettaja ja kaksi luokanopettajaa. En osaa sanoa-vastaajista 

puolestaan yksi oli luokanopettaja ja kaksi aineenopettajaa. 

Suurin osa vastaajista myös tarkensi vastauksiaan. Yhteensä yhdentoista opettajan 

mielestä tytöt lukevat joko enemmän tai monipuolisemmin kuin pojat, yhden mielestä 

eroja ei ollut (”ainakaan omilla oppilailla”) neljän ollessa täsmentämättä vastaustaan. 

Kyllä-vastaajista kahdeksan oli sitä mieltä, että tytöt lukevat enemmän. 

”Tuntuu, että tytöistä isompi osa osaa etsiä tietoa, löytää oikean tiedon ja osaa 

lukea ja seurata ohjeita. Pojilla luetun ymmärtämisen kanssa välillä 

vaikeuksia. Toki myös osalla tytöistä.”(Aineenopettajanainen) 

”Tämä vastaukseni perustuu ainoastaan englannin luokkani englanninkielisten 

kirjojen lainauslukuihin. Suuri enemmistö lainaajista on 

tyttöjä.”(Aineenopettajanainen) 
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Tytöt suorittavat selkeästi enemmän esimerkiksi lukudiplomeja ja lukevat 

ahkerammin vapaa-ajalla.”(Luokanopettajamies) 

5.3.4 Oletteko käyttänyt oppitunneillanne mobiililaitteita oppimisen 
apuna yhdessä oppilaiden kanssa? 

Kaikki miesopettajat ilmoittivat käyttäneensä mobiililaitteita oppilaittensa kanssa. 

Naisopettajista vain yksi ilmoitti, että ei ole käyttänyt, koska koulussa ei näitä laitteita ole 

lainkaan käytettävissä. 

Jatkokysymykseen, mitä laitteita opettajat yhdessä oppilaiden kanssa ovat käyttäneet, he 

ilmoittivat käyttäneensä iPadeja (viisi vastaajaa), kannettavia tietokoneita (neljä 

vastaajaa), oppilaiden omia puhelimia tai yleisesti älypuhelimia (yksitoista vastaajaa), 

taulutietokoneita eli tabletteja (kahdeksan vastaajaa).  Puhelimen käytön vastauksista ei 

ilmennyt kaikin osin, olivatko kyseessä oppilaiden omat älypuhelimet vai koulun laitteet. 

Kolme vastaajaa ilmoitti käyttäneensä tietokoneita. Näistäkään vastauksista ei ilmennyt, 

tarkoittivatko vastaajat kannettavaa tietokonetta vai ns. pöytäkonetta. Seuraava kuva 

havainnollistaa opettajien vastaukset oppitunneilla käytetyistä laitteista. 

 

Kuva 9. Mobiililaitteet, joita opettajat ovat käyttäneet oppilaiden kanssa 
 

Kysyttäessä tarkennusta, millä tavoin laitteita oli käytetty, oli havaittavissa, että laitteiden 

käyttö oli todella monipuolista. Eniten laitteita oli käytetty tiedonhakuun Internetistä. 

Tämän käyttötavan ilmaisi yksitoista vastaajaa. Kuusi vastaajaa kertoi käyttäneensä 

mobiililaitteita oppilaiden kanssa töiden esittämiseen esimerkiksi PowerPointin avulla. 

Viisi vastaajaa kertoi käyttäneensä laitteita valokuvaamiseen, oppimispelien käyttöön ja 

Kahoot-visailuun ja – testeihin sekä videoiden tekemiseen, esimerkiksi eri 

kielenkäyttötilanteissa. Seuraavassa kuvassa 10 esitetään opettajien vastauksissaan 

useimmiten ilmaisemat mobiililaitteiden käyttötavat oppitunneilla. 
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Kuva 10. Mobiililaitteiden yleisimmät käyttötarkoitukset  
 

Muina laitteiden käyttömuotoina oppitunneilla kerrottiin yksittäismainintoina käyttö 

• liikunnassa sykemittarin kanssa suoritteiden seurantaan ja palautteen antoon, 

• liikunnassa geokätköilyyn, 

• IPad-sovelluksen käyttö ihmisen elimistön toiminnan tutkimiseen, 

• musiikin kuunteluun, 

• animaatioiden tekoon, 

• musavideon tekoon omaan biisiin (biisin teko, päälle laulu/räppäys, siirto 

 IMovieen, jossa videon kuvaaminen ja editointi), 

• töiden tekemiseen, 

• laskimena, 

• virtuaalisena muistivihkona, 

• työraporttien kirjoittaminen blogiin, 

• miksausvälineenä (videokuva + erilaiset anturit), 

• lisätehtävien ja oppikirjojen lisäharjoituksiin, 

• erilaisissa projektitöissä, 

• ongelmaratkaisutehtävissä, 

• mobiilirataan (QR-koodien luku omilla älypuhelimilla), 

• suullisten tehtävien nauhoittamiseen ja palauttamiseen opettajalle, 

• maantiedossa karttaohjelman käyttöön (Geomaster Plus), 

• filmien katsomiseen, 

• piirtämisen mallina sekä 

• erilaisiin sovelluksiin (ilman tarkempaa yksilöintiä). 
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Merkille pantavaa laitteiden monipuolisen käytön ohella oli erityisesti niiden 

innovatiivinen käyttö esimerkiksi liikunnassa ja musiikissa sekä QR2-koodien 

hyödyntäminen opetuksessa samoin kuin suullisten tehtävien nauhoittaminen ja palautus 

opettajalle (englannin opettaja). Mobiililaitteiden monipuolinen käyttö juuri musiikissa 

sekä valo- ja videokuvaamisessa korostuikin tämän kysymyksen vastauksissa.  

Nais- ja miesopettajien vastauksissa ei ilmennyt merkittäviä eroja laitteiden käytön 

suhteen muutoin kuin, että kuudesta miesopettajasta kolme kertoi käyttävänsä oppilaiden 

kanssa iPadia ja vain yksi nimesi tabletin. Yhdeksästä naisopettajasta vain kaksi nimesi 

iPadin ja seitsemän yleisesti tabletin. Sinälläänhän itse asiassa kyse on molemmissa 

tapauksissa taulutietokoneesta. Vastausten erilaisuuden voisi ajatella johtuvan siitä, että 

miesopettajat saattavat olla enemmän laite- ja käyttöjärjestelmä- sekä 

sovellusohjelmasidonnaisia ja ilmoittavat tämän vuoksi tarkemmin laitekannan. 

Esimerkiksi Android-käyttöjärjestelmän tableteille ei ole saatavissa garageband-

sovellusta eikä myöskään samanlaista sinfoniaorkesterisovellusta kuin iOS-alustalle, 

mistä seikoista voinee johtua mainittu miesopettajien tarkempi ”laitetietoisuus”. Muiden 

laitteiden osalta eroavaisuuksia ei ollut. 

5.3.5 Minkälaisia kokemuksia näiden käytöstä oppilaiden kanssa 
olette saanut? 

Kuvassa 11 on kuvattuna vastaukset, joita opettajat useimmiten antoivat tähän 

kysymykseen.  

 
 
Kuva 11. Opettajien useimmiten kuvaamat kokemukset mobiililaitteiden käytöstä oppilaiden 
kanssa. 

 

                                                 

2 QR = Quick Response, ruutukoodi, jossa on tietoa sekä vaaka- että pystysuunnassa (vrt. viivakoodi) 



46 

Hyviä kokemuksia-vastauksissa sanamuodot vaihtelivat hieman. Viisi opettajaa vastasi 

suoraan sanamuodolla ”hyviä kokemuksia” jonkun kuvatessa kokemuksia myönteisinä ja 

jonkun taas positiivisina. Oleellista tulkinnan kannalta oli, että kaikissa näissä 

vastauksissa oli myös avattu noita kokemuksia tarkemmin. 

”Hyviä kokemuksia: motivoi, innostaa, tuo esiin piileviä kykyjä.” 

(Luokanopettajamies) 

”Ihan hyviä kokemuksia, ne ovat yksi työtapa muiden joukossa.” 

(Aineenopettajanainen) 

Yksittäisinä ilmaisuina esiintyivät muun muassa, että ne vahvistavat ja havainnollistavat 

oppimista, ovat uusi tapa lähestyä (”flippaaminen”, ks tarkemmin s. 60), auttavat 

lukivaikeus-oppilaita, laitteet nopeuttavat tiedonhakua ja helpottavat työtä.  

Lähdekriittisyys ilmeni kahdessa vastauksessa hieman eri muodoissa, mutta oleellisinta 

vastauksissa oli, että opettajat korostivat sitä, miten tärkeää on opettaa ja korostaa 

oppilaita olemaan lähdekriittisiä. 

Negatiivisia kokemuksia opettajat kuvasivat erityisesti laitepuolelta. 

”Oppilaat osaavat ja innostuvat. Enemmän päänvaivaa aiheuttaa se, kun 

laitteet eivät toimi; se turhauttaa.” (Kaksoiskelpoinen luokanopettajanainen) 

”Koulun hidas verkko aiheuttaa välillä ongelmia.” (Aineenopettajanainen) 

Yksi opettaja ilmaisi kokemuksenaan myös sen, että oppilaat pyrkivät välillä pelaamaan 

laitteilla. Muuan opettajista ilmaisi näkemyksenään, että kun laitteita ryhdytään ottamaan 

käyttöön opetuksessa, tulee laitteisiin perehdyttäminen hoitaa heti alussa kunnolla. 

 ”Alkukoulutus kannattaa suorittaa hyvin.”(Luokanopettajamies) 

Kaiken kaikkiaan opettajat vaikuttivat olevan mobiililaitteiden opetuskäyttöön varsin 

tyytyväisiä. Kielteisesti suhtautuvia kommentteja ei ilmennyt vastauksissa lainkaan, 

laitekritiikkiä lukuun ottamatta. 

5.3.6 Käyttävätkö oppilaat tunneillanne omia älypuhelimiaan 
lukemiseen/opiskeluun? 

Tähän kysymykseen opettajat osittain vastasivat jo aiemmin kuvatessaan, mitä 

mobiililaitteita luokassa käytetään. Tällöin muutamat jo vastasivat oppilaiden käyttävän 

omia puhelimiaan, mutta osasta tuon kysymyksen vastauksista ei ilmennyt, oliko 

kyseessä koulun laitekanta vai oppilaiden omat älypuhelimet. Olettaa sopii, että 

aiemmassa vastauksessa tarkoitettiin jo oppilaiden omia laitteita, sillä, kuten kuvasta 9 

ilmenee, ovat vastaajat ilmaisseet yhdessätoista tapauksessa käytetyn 

älypuhelimia/oppilaiden omia puhelimia. 

Tässä kohdin asiaa nimenomaisesti kysyttäessä kaksitoista opettajaa kertoi oppilaiden 

käyttävän omia älypuhelimiaan oppitunneilla ja vain neljä ilmoitti kielteisen vastauksen. 

Oppilaiden omien älypuhelinten käytön lukumäärä poikkeaa siis vain yhdellä aiemmin 

vastatusta. 
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5.3.7 Jos käyttävät, milloin ja millä tavoin? 

Tällä lisäkysymyksellä pyrin selvittämään tarkemmin oppilaiden omien älypuhelinten 

käyttötapoja ja –tarkoituksia oppitunneilla sekä myös, millä luokanopettajien 

oppitunneilla laitteita käytettiin. 

Tähän kysymykseen vastasi kaikkiaan viisitoista opettajaa. Kaksitoista heistä ilmaisi 

laitteita käytettävän erilaisiin tiedonhakuihin, esimerkiksi uutisiin. 

”YH3:n tunneilla omia kännyköitä uutisten hakuun sekä vieraillaan esim. 

KELAn sivuilla.” (Aineenopettajanainen) 

Kolme opettajaa kertoi oppilaiden käyttävän laitteita laskimena ja kaksi opettajaa kuvasi 

laitteita käytettävän opetuspeleihin.  

”Joskus myös harjoittelemme uutta asiaa pelimuotoisesti, esim. alkuaineiden 

kemiallisia merkkejä.” (Aineenopettajanainen) 

Lisäksi yksittäisinä mainintoina tulivat esiin käyttö valokuvaamiseen, mallikuvina, 

esitysten tekemiseen, Kahoot-visoihin, tiedon tuottamiseen ja töiden tallentamiseen. 

”Tiedonhakuun, esitysten tekemiseen, töiden tallentamiseen. Yhtenä 

esimerkkinä terveystiedon tehtävä, jossa oppilaat pitivät ravintopäiväkirjaa 

kuvien avulla. Oppilas otti kahden päivän ajan syömisistään kuvan ja kertoi 

kuvien avulla ryhmässä omasta ruokavaliosta/vertasi sitä suositeltuun. 

Geometria-jaksossa oppilaat hyödynsivät puhelinten gps-signaalia sovelluksen 

avulla ja kävelivät ulkona ensin mahdollisimman ison ympyrän, jonka sisälle 

käveltiin neliö. Neliön piiri laskettiin … ja neliön sisälle tuli kävellen piirtää 

jokin kolmio-malli. Tästä tuli ottaa kännykällä ruutukaappaus ja esitellä 

muulle ryhmälle.” (Luokanopettajamies) 

Oppiaineet, joissa opettajat kertoivat oppilaiden käyttäneen omia älypuhelimiaan, oli 

varsin laaja: matematiikka (6 mainintaa), kuvataide (2 mainintaa), historia, liikunta, 

musiikki, tekninen työ, terveystieto, uskonto, yhteiskuntaoppi ja äidinkieli. Tosin, edellä 

kuvatussa opettajan kommentissa yhdistyivät niin matematiikan opiskelu kuin liikuntakin 

eli oppiainerajat rikkoutuvat helposti uusien tekniikoiden ja välineiden myötä. 

5.3.8 Onko oppitunneilla ilmennyt mobiililaitteiden tunnin kulkua 
häiritsevää epäasiallista käyttöä? 

Tähän kysymykseen selvä enemmistö eli kymmenen opettajaa vastasi myöntävästi viiden 

opettajan ilmoittaessa, ettei häiriöitä ja epäasiallista käyttöä esiintynyt heidän tunneillaan. 

Myönteisen vastauksen antajista liki puolet eli neljä opettajaa kertoi häiritsevän 

toiminnan olevan vähäistä. 

”On, mutta todella vähän. (Ammattikoulun puolella todellinen riesa: 

pelaaminen, facebook ym. ”viihdekäyttö” tunnin aikana.)” 

(Luokanopettajamies, joka opettaa myös ammattikoulussa) 

                                                 

3 YH= yhteiskuntaoppi-niminen oppiaine perusopetuksessa 
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”Alussa on aina epäselvyyttä rajoista ja muutamat oppilaat kokeilevat rajoja, 

mutta perustelemalla asiat ja niistä kertominen selventävät tilannetta. Toki 

ongelmiakin on ollut, sitä ei voi kiistää.” (Luokanopettajamies) 

”On. Jotkut jatkuvasti kännykässä kiinni: pelit, viestit.” 

(Aineenopettajanainen) 

”Kyllä. Etenkin isommat oppilaat. Riesa suorastaan!” (Luokanopettajanainen) 

Mielenkiintoista oli havaita, että kun toisaalta seitsemästä miesopettajasta yhtä lukuun 

ottamatta kaikki kertoivat häiriökäyttäytymistä mobiililaitteiden kanssa olevan, he myös 

totesivat useimmiten sen olevan vähäistä tai ”suhteellisen vähäistä”. Naisopettajista sen 

sijaan jakaantuivat tässä suhteessa aika tavalla kahteen leiriin. Kuten yllä olevista 

kommenteista ilmenee, osa neljästä naisopettajasta piti mobiililaitteiden oppituntikäyttöä 

todella isona ongelmana ja neljä naisopettajaa ei pitänyt kyseistä käyttöä ongelmana 

lainkaan. Vastaavasti vain yksi miesopettaja ei nähnyt mitään ongelmaa oppilaiden 

mobiililaitteiden oppituntikäytössä. Vastaamatta jätti yksi naisopettaja.  

5.3.9 Miten mobiililaitteita voitaisiin käyttää kotona ja vapaa-ajalla 
oppilaiden koulutyön tukena? 

Tähän kysymykseen vastasivat kaikki kuusitoista opettajaa. Kysymyksen yhteydessä 

vastauksista viisi nousi ylitse muiden. Seuraavassa kuvassa nämä tavat on kuvattu 

graafisesti.  

 

 

Kuva 12. Opettajien näkemys siitä, miten oppilaiden kotona voitaisiin hyödyntää mobiililaitteita 
koulutyön tukena 
 

Kymmenen vastaajaa ilmoitti yhdeksi tärkeimmistä tavoista tiedonhaun. Osin tähän 

liittyivät joidenkin opettajien toteamukset tietolähteiden vertailusta ja tiedon kriittisestä 

tutkimisesta. Seitsemän vastaajaa puolestaan ilmoitti sähköisten oppimateriaalisen 

hyödyntämisen tärkeäksi keinoksi. Vastaus pitää sisällään myös e-kirjojen käytön 
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lukemisen apuna samoi kuin matematiikan taitojen vahvistamisen sähköisten 

oppimateriaalien (yleensä oppikirjasarjaan kuuluvien) ja kotitehtävien avulla.  

”- Oppilaiden oppikirjojen sähköisiä materiaaleja voi hyödyntää 

kirjatyöskentelyn ohella.  

- Matematiikassa peruslaskutoimitusten varmentaminen. 

- Sähköiset kirjat apuna lukemisessa”(Luokanopettajanainen) 

 

Kuusi opettajaa nosti oppimispelien käytön tärkeyden esille kysymykseen vastatessaan. 

Neljä opettajaa toi esille yhtenä hyödyntämiskeinona valokuvauksen ja saman verran 

opettajia toi näkemyksenään hyödyntämiskeinoksi sen, että osa oppilaan kotiläksyistä 

voitaisiin tehdä mobiililaitteilla. 

Opettajat antoivat tehtäviä myös itselleen ja kollegoilleen tämän kysymyksen 

vastauksissa: 

”Sähköiset tehtävät, chatissa opettaja voisi auttaa kotitehtävissä(kin).” 

(Aineenopettajanainen) 

”Opettajat voisivat vinkata koteja hyödyllisistä sovelluksista, osa läksyjä voisi 

olla mobiililaitteiden avulla tehtäviä/palautettavia.” (Aineenopettajanainen) 

Kaksi opettajaa toi käyttötapoina esiin videokuvauksen (esimerkiksi videohaastattelut), 

viestinnän (tätä ei yksilöity sen tarkemmin, millaisesta viestinnästä olisi kyse) ja tiedon 

jakamisen. Edelleen, yksittäisinä mainintoina tuotiin esiin mobiilit oppimisympäristöt, 

musiikin tekeminen, mallikuvat, tiedon tuottaminen, käyttö virtuaalisena muistivihkona, 

inspiraation lähteenä ja erilaisten anturien käyttömahdollisuudet. Kokonaisuutena 

opettajat ideoivat useita eri käyttötapoja oppilaiden mobiililaitekäytölle.  

”Se, että onko se loppujen lopuksi puhelin vai tabletti, ei ole merkitystä. 

Henkilökohtaisella laitteella jatkuva oppiminen voisi onnistua ja oppilaiden 

motivaatio nousta, ainakin hetkellisesti. Mobiililaitteet yksinään eivät tule 

muuttamaan oppimista vaan niiden koordinoitu käytettävyys erilaisissa 

sähköisissä ympäristöissä. Edellä mainittujen avulla oppimista voitaisiin 

mobiililaitteilla yksilöllistää helpommin, joka mahdollistaisi mielekkään 

oppimisen.” (Luokanopettajamies) 

Tässä lainauksessa mielestäni kuvaavimmin erilaisten mobiililaitteiden käytön 

merkityksen tiivisti vastauksessaan kyseinen opettaja. Hän ei tuonut esiin mitään 

yksittäisiä käyttötapoja, mutta sen sijaan mobiililaitteiden käytöstä ehkäpä sen kaikkein 

olennaisemman eli laitteella itsessään ei ole välttämättä väliä vaan oleellista on, mihin ja 

miten sitä käytetään. 

5.3.10 Mitkä tekijät mielestänne estävät/hidastavat mobiililaitteiden 
koulukäyttöä? 

Seuraavana olevasta kuvasta 13 ilmenee useimmiten ilmoitetut ongelmat, joiden vuoksi 

opettajien mielestä mobiililaitteiden koulukäyttö estyy tai ainakin käyttöönotto on 

hitaampaa kuin haluttaisiin. 
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Kuva 13. Opettajien näkemys, mitkä syyt estävät tai hidastavat mobiililaitteiden koulukäyttöä 

Viiden vastaajan mielestä erityisesti vanhempien ja oppilaiden, osin myös opettajien, 

asenteet estävät mobiililaitteiden yleistymistä opetuksessa. 

”Oppilaiden ja vanhempien asenteet, halutaan perinteistä.” 

(Aineenopettajanainen) 

Saman verran vastaajia ilmoitti ongelmaksi käytön lisäämiselle koulun laitepulan ja 

oppilaiden omien laitteiden puutteen. 

”Kun laitteita ei ole tarpeeksi tai ne on vaikeasti saatavilla niitä ei tule 

käytettyä.” (Luokanopettajanainen) 

”Koululla ei ole tarjota laitteita (eriarvoistaa, jos omia saa käyttää, muttei 

kaikilla ole).” (Luokanopettajanainen) 

”Vähät koulun laitteet (esim. meillä 8-9 iPadia ja noin 950 oppilasta).” 

(Aineenopettajanainen) 

Myös käytettävyysongelmat niin opetusohjelmissa kuin –peleissäkin ja sähköisissä 

materiaaleissa sekä itse mobiililaitteiden ja langattoman verkon toimimattomuus tai 

hitaus tulivat esille useamman opettajan vastauksissa. 

Neljä opettajaa toi esiin puutteellisen opettajien täydennyskoulutuksen, mikä oletettavasti 

yhdessä koulujen laite- ja resurssipulan kanssa lienee kytköksissä parissa vastauksessa 

esiintuotuun rahapulaan. Henkilöresurssipulaa molemmat sen ilmoittaneet opettajat 

tarkensivat siten, että opetusryhmässä ei ole tarpeeksi opettajia – tai ylipäätään aikuisia – 

opastamassa erityisesti lähdekriittisyyteen. 

”Luokassa pitäisi olla useampi aikuinen opastamassa ja opettamassa 

kriittisyyttä.” (Aineenopettajanainen) 

Edelleen, laitteiden väärinkäyttöjen, lähinnä pelaamisen, katsottiin hidastavan laitteiden 

ottamista koulukäyttöön. Näiden lisäksi tuotiin esiin yksittäisinä mainintoina laitteiden 
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käytön pelisääntöjen puute, opetussuunnitelma, laitteiden hinnat kuin myös koulun 

johdon kyvyttömyys visiointiin: 

”Opettajien ennakkoluulot, koulutuksen puute, resurssit, johdon visiointi ja 

strategiakyvyttömyys.” (Luokanopettajamies) 

5.3.11 Pitäisikö mobiililaitteita käyttää nykyistä enemmän 
koulumaailmassa? 

Tähän kysymykseen suurin osa eli yhdeksän vastaajaa vastasi selkeästi kyllä. Kaksi 

vastaajaa ilmoitti kielteisen kantansa. Viisi vastaajaa totesi kantanaan olevan ”kyllä ja 

ei”-linjan, toisin sanoen useimmat heistä totesivat käytön lisäämisen riippuvan siitä 

saatavasta lisäarvosta opetukseen. Yksi tällainen vastaaja tosin totesi, että hänen omassa 

luokassaan ei tarvita lisää mobiililaitteiden käyttöä, mutta muissa luokissa kyllä. 

”Mobiililaitteiden käyttöä tulisi ohjata siitä koituva hyöty  käytetään, jos 

lisää oppimisen/opetuksen ”arvoa”.” (Aineenopettajanainen) 

”En tiedä, tarvitseeko käyttöä lisätä, mutta mielenkiintoinen kehittämiskohde.” 

(Luokanopettajanainen) 

Tähän kysymykseen oli jatkokysymys, jossa myönteisesti vastanneita pyydettiin 

kertomaan tarkemmin, miksi ja miten laitteita tulisi käyttää nykyistä enemmän: 

Tähän kaksiosaiseen jatkokysymykseen opettajat ideoivat hyvin monenlaisia eri 

käyttötarkoituksia. Neljä opettajaa tosin jätti vastaamatta tähän kysymykseen, mutta 

kahdeltatoista vastaajalta saatiin sitäkin enemmän vastauksia. Edelleen eniten ilmaistuksi 

tavaksi nousi laitteiden käyttö tiedonhakuun (viisi vastaajaa). Lähes saman (kolme 

vastaajaa) verran ilmaistiin tarvetta oppilaiden omien töiden dokumentointiin 

portfoliomaisesti jopa niin, että eräs vastaaja ideoi, miten oppilas voisi tallentaa kaikki 

tuotoksensa pilvipalveluun ja ne olisivat hänen käytettävissään koko elinajan. Lisäksi 

kolme vastaajaa mainitsi erilaisten tehtävien, kuten esimerkiksi esitelmien ja esitysten, 

teon ja tallentamisen. 

Muutoin yksittäisinä vastauksina kuvattiin jo aiemminkin esiin nousseita 

käyttötarkoituksia kuten läksyjen harjoittelua, kielenkäyttötilanteiden videointia, 

suullisten esitysten nauhoitusta, läksy- ja koechattia, Kahoot-visailua, mobiilirataa QR-

koodien avulla, sähköisten kirjojen käyttöä ja oppimisen tukemista sekä sosiaalisen 

median hyödyntämistä koulun arjen ja projektien esittelyssä. Yksi opettaja tosin pohti 

tässä yhteydessä, mikä olisi sopivin kanava tällaiseen. 

”Kanavan valinta? Whatup K16, Face ei niin hyvä…” (Aineenopettajanainen) 

Tulkitsin näiden edellä kuvattujen vastausten kuvaavan nimenomaisesti sitä, miten eri 

tavoin mobiililaitteita tulisi käyttää nykyistä enemmän. Osa vastauksista oli sellaisia, että 

niiden voi ymmärtää tarkoittavan sekä kysymyksen miksi-osan että miten-osan vastausta. 

Näin oli esimerkiksi kannanotossa, jossa muuan vastaaja kaipasi kaikille samanlaisia 

iPadeja ja samoin oli mielestäni tilanne NPDL4-vastauksen kanssa. 

                                                 

4 NPDL = New Pedagogies for Deep Learning. Lisätietoja esimerkiksi osoitteesta http://npdl.global/ tai 

https://peda.net/salo/perusopetus/saloops2016/o/emn 

http://npdl.global/
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”Jotta päästäisiin uuteen oppimisen asetelmaan. Tiedon löytymiseen jne. 

NPDL.” (Luokanopettajamies) 

Tuon lainauksen alkuosan tulkitsen vastaavan selkeästi miksi-kysymykseen. Siihen 

vastasivat myös sellaiset yksittäiset kommentit, joissa korostettiin vastuullisen 

hyötykäytön opetusta, erilaisia etikettejä erilaisissa viestintätilanteissa, väärinkäytösten 

estämistä ja yhteydenpitoa oppilasryhmään. Muuan vastaajista ilmaisi miksi-

vastauksensa seuraavasti: 

”Emme voi opettajina yksistään jäädä menneisyyteen vaan on uskallettava 

mennä yhteiskunnan mukana kehityksessä. Toki on muistettava kohtuus 

kaikessa.” (Luokanopettajamies) 

Tässä vastauksessa nähdäkseni vastaaja kommentoi nimenomaan sitä, ”miksi” laitteita 

tulisi käyttää nykyistä enemmän. Vastauksesta ilmenee myös tulkintani mukaan se ajatus, 

ettei koulu ole mikään muusta yhteiskunnasta irrallaan oleva, erillinen saareke vaan 

koulun on kehityttävä yhdessä muun yhteiskunnan kanssa. 

5.3.12 Millainen on oma suhteenne mobiiliteknologiaan? (Käytättekö 
laitteita, mitä ja kuinka paljon?) 

Vastaajista kaksitoista ilmoitti käyttävänsä laitteita päivittäin, kaksi ilmoitti käyttävänsä 

vain vähän ja kaksi ei ilmoittanut, kuinka paljon käyttää mobiililaitteita. Päivittäin 

käyttävistä viisi ilmaisi käyttävänsä laitteita todella paljon, ”liikaakin”. 

”Käytän koko ajan 24/7. Käytössä iPhone, iPad ja Mac. Ja töissä Windows-

kone. Olen riippuvainen ☺” (Aineenopettajanainen) 

”Käytän iPadia ja kännykkää joka päivä liiankin paljon.” 

(Luokanopettajamies) 

Yksi vastaajista kritisoi jonkin verran mobiililaitteiden lisääntyvää käyttöä katsoen sen 

vievän tilaa muulta toiminnalta: 

”Käytän todella vähän. Mielestäni koneet ja vempaimet ovat järkevästi 

käytettynä nykyaikaa ja tulevaisuutta. Mutta: käsillätekeminen, ihmisten 

sosiaalinen toiminta, oikeitten kirjojen luku on valitettavasti syrjäytymässä… 

vempainten vuoksi.” (Luokanopettajanainen) 

Mobiililaitteet, joita opettajat ilmoittivat käyttävänsä, olivat varsin luonnollisesti samoja, 

joita he käyttävät yhdessä oppilaiden kanssa. Samoin vastauksissa ilmoitetut laitteet 

olivat myös määrällisesti linjassa sen kanssa, mitä he ilmoittivat käyttävänsä oppilaittensa 

kanssa. Yhteenvetona he ilmoittivat käyttävänsä eri laitteita seuraavasti: 

• älypuhelimet   10, 

• tablettitietokoneet   7, 

• kannettavat tietokoneet 6 sekä 

• iPadit   4 käyttäjää. 

Viisi opettajaa ei ilmoittanut tarkemmin, mitä tai millaista mobiililaitteita he käyttävät. 

Yhdestätoista opettajasta vain yhdellä ei ollut ilmoituksena omassa käytössään mitään 

mobiililaitetta. 
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Edelleen, käyttötarkoituksen tai eri käyttötarkoituksia laitteilleen ilmoitti vain viisi 

opettajaa peräti yhdentoista jättäessä tämän ilmoittamatta. Tästä huolimatta eri 

käyttötarkoituksia kertyi varsin laaja kirjo: käyttö tiedonhakuun oli yleisin kalenteri- ja 

some-käytön ollessa seuraavina samoin kuin käyttö puhelimena ja 

valokuvaukseen/videointiin sekä sähköposti- ja WhatsApp-viestintään. Oletettavaa on, 

että kaikki käyttävät älypuhelintaan myös puheluihin, mutta tätä pidettäneen niin 

ilmeisenä käyttömuotona, ettei sitä edes kerrottu. 

Muina käyttömuotoina opettajat ilmoittivat vielä (tarkemmin yksilöimättä) nettikäytön, 

pankkiyhteydet, karttapalvelut, tekstiviestit, käytön navigaattorina, radiona, 

herätyskellona, taskulamppuna, muistivihkona sekä lehtien lukulaitteena. Lisäksi oli 

mainittu käyttö erilaisiin "appseihin", joista jo edellä luetelluista vastauksista löytyy hyviä 

esimerkkejä, ja - edelleen yksilöimättä tarkemmin - työntekoon sekä "huviin ja hyötyyn". 

"Käytössä on kaksi älypuhelinta ja tabletti. Tablettia käytin vihkona ja 

kalenterina, mutta hankala-->epäkäytännöllinen, lopetin. Puhelimissa on 

kalenteri, valokuvat, WhatsApp, Face ja kaksi sähköpostia, jotka luen sieltä, 

karttapalvelut ja google."  (Kaksoiskelpoinen luokanopettajanainen 1) 

Tässä yhteydessä muutamat opettajat toivat vastauksissaan julki halunsa oppia  lisää 

samoin kuin toiveensa tietoteknisestä täydennyskoulutuksesta: 

"Suhtaudun myönteisesti ja haluan oppia lisää. Olen myös kouluttautunut 

omalla ajallani (esim. mobiiliradan luominen)." (Aineenopettajanainen) 

"Myönteinen suhtautuminen ja haluaisin saada lisää koulutusta, jotta osaisin 

hyödyntää sitä enemmän." (Kaksoiskelpoinen luokanopettajanainen 2) 

Kuten näistä kahdesta edelläolevasta kommentista huomataan, vaikuttaa opettajilla 

olevan, paitsi kova halu, myös suuri tarve saada lisäkoulutusta mobiililaitteiden 

koulukäytön kehittämiseksi. Toisesta vastauksesta käy ilmi myös se, että ainakin osa 

opettajista on valmis hankkimaan lisäkoulutusta omin kustannuksin ja omalla ajallaan. 

5.3.13 Muita kommenttejanne aiheeseen liittyen? 

Tähän kommenttiosioon vastasi kaikkiaan viisi vastaajaa. Useimmat vastaukset pitivät 

sisällään lähinnä yleistyksiä aiemmista vastauksista ja ilmoituksia lisätietojen 

antomahdollisuuksista, mutta myös pari hyvinkin mielenkiintoista seikkaa tuli esiin: 

”Uskon, että tulevaisuudessa mobiililaitteet tulevat osaksi oppimisympäristöjä. 

Muutos on suurempi opetushenkilöstölle kuin nuorille ja lapsille. 

Täydennyskoulutuksen tarve on suuri uuden kulttuurin luomisessa.” 

(Luokanopettajanainen) 

”Lukuvuonna 2015–2016 en käytä yhdeksänsillä luokilla (2 kpl) lainkaan 

perinteisiä oppikirjoja. Osa opiskelusta on sähköisessä oppimisympäristössä, 

jonka valinta riippuu kunnallisesta ratkaisusta. Mikäli kuntaan ei saada 

yhteistä sähköistä oppimisympäristöä, otan käyttöön ”Schoology”-

oppimisalustan. Sen käytön olen opiskellut itse omalla ajallani.” 

(Aineenopettajanainen) 
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Viimeisin kommenteista toi esiin varsin mielenkiintoisen näkemyksen: oppikirjaton 

opetus. Myöhemmässä johtopäätösluvussa ja sen jatkotutkimuskappaleessa palaan tähän 

kysymykseen hieman tarkemmin. 
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6. Keskustelu 

Koulu on monien muutosten kynnyksellä. Toisaalta yhteiskunnallinen 

kehitys ”digiloikkineen” edellyttää koululaitoksen olevan kehityksessä mukana, toisaalta 

koulujen supistuvat resurssit heikentävät niiden mahdollisuuksia olla mukana 

tässä ”loikassa”. Olisi siis kehitettävä uudenlaisia tapoja toimia – tapoja, jotka eivät 

kuitenkaan söisi vähentyneitä resursseja. Projekti II-tutkimuksessamme mukana olleet 

rehtorit olivat huolissaan laitehankintojen vähäisistä määrärahoista aivan vastaavalla 

tavoin kuin Chan ja kumppanit esittivät huolensa tällaisen digitaalisen kuilun 

syntymisestä (Chan ja muut, 2006). Samasta asiasta kantoivat huolta myös mm. de Waard 

(2014) ja Rikala (2016), joka oli huolissaan erityisesti koulujen eriarvoistumisesta tässä 

suhteessa - oppilaiden eriarvoistumisen ohella (Rikala, 2016). Toisenlaisesta digikuilusta 

kirjoitti Kallionpää todetessaan, miten nuorten luku- ja kirjoituskäytännöt poikkeavat 

koulun vastaavista käytännöistä (Kallionpää, 2017, s. 40-41). 

Oppilaskyselymme tulosten perusteella voitaneen todeta, että mobiililaitteet ovat 

varteenotettava mahdollisuus, millä erityisesti poikien niin luku- kuin muutakin 

opiskeluintoa ja -taitoa voitaisiin kasvattaa. Haastattelujemme perusteella heille tulisi 

tarjota myös nykyistä enemmän nimenomaan heille sopivaa ja heille tarkoitettua 

lukemista. Haastatteluissahan ilmeni, että pojat olivat kiinnostuneet erityisesti 

urheilukirjallisuudesta, jota ei kuitenkaan oikein ollut saatavilla. Kyselymme vahvisti 

myös sen - aivan nuorimpien oppilaiden ollessa poikkeuksena - että pojat olivat 

keskimäärin kiinnostuneempia teknisistä laitteista kuin tytöt. (Kahdessa nuorimmassa 

kyselyyn osallistuneiden ikäluokassahan eli 12- ja 13-vuotiaat tytöt uskoivat poikia 

enemmän mobiililaitteiden lisäävän heidän lukuintoaan, tosin ero ei ollut suuren suuri.) 

Samansuuntaiset tulokset mobiililaitteiden roolista erityisesti poikien lukuinnon lisääjinä 

oli myös Kaisa Leinon väitöstutkimuksessa, jossa hän totesi poikien olevan tyttöjä 

kiinnostuneempia tekniikasta ja että tietokoneen käytöstä olisi hyötyä varsinkin vähän 

lukeville pojille (Leino, 2014). Myös Tarvainen päätyi vastaavanlaiseen tulokseen 

Lukukeskuksen teetättämässä tutkimuksessa e-kirjojen lukemisesta tableteilla, jos kohta 

siinä tabletteja ei käytettykään mobiilisti (Tarvainen, 2016). 

Omissa tutkimuksissamme tuli selkeästi esiin se, että tytöt lukevat poikia enemmän. On 

tosin syytä olettaa, että vastauksissa lukeminen käsitettiin perinteiseksi tekstin 

lukemiseksi eikä monilukutaito- /uuslukutaitomääritelmän mukaiseksi lukemiseksi ja 

kirjoittamiseksi. Tätä käsitystä vahvistaa muun muassa se, että oppilaskyselyssä tytöt 

ilmaisivat lukevansa selvästi poikia enemmän. Tosin on huomattava, että esimerkiksi 

joissakin rehtoreiden vastauksissa oli selkeästi maininta, jonka mukaan tytöt lukevat 

”kaunokirjallisuutta monipuolisesti” poikien keskittyessä mieluummin sarjakuviin ja 

tietokirjoihin. Kysyttäessä oppilailta kirjojen lukemisesta ero oli erittäin selvä tyttöjen 

lukiessa viikossa keskimäärin kolmesta viiteen tuntiin poikien lukemisen jäädessä pojilla 

selkeästi alle tuntiin kaikissa ikäluokissa (kuva 2).  Samoin oli lehtien lukemisen laita: 

tyttöjen lukiessa keskimäärin 1,5-2 tuntia viikossa ilmoittivat pojat lukevansa niitä 0,5 -

1,5 tuntia viikossa ikäluokasta riippuen. Oppilashaastatteluissamme ilmeni myös 

selkeästi, että osa pojista tiedosti hyvin oman lukutaitonsa olevan heikolla tasolla samoin 

kuin sen, että asialle pitäisi tehdä jotain, mutta tähän tekemiseen heillä ei tuntunut 

liikenevän aikaa eikä aina myöskään kiinnostusta. Mobiililaitteiden mahdollisuuksia 

väläyteltiin kyllä yhtenä ratkaisukeinona. Näitä mobiililaitteita ilmoittikin 

oppilaskyselyssä käyttävänsä yhtä oppilasta lukuun ottamatta kaikki. Eniten niitä 

käytettiin pelaamiseen uutisten selailun ja blogien lukemisen ollessa seuraavaksi 

yleisimmät käyttötavat.  
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Kokonaisuutena nuo tuloksemme olivat edelleen samansuuntaisia kuin Leinon (2014) 

esiintuomat näkemykset. Hänhän totesi esimerkiksi, että pojat olivat innokkaampia 

pelaamaan kuin tytöt, jotka suosivat enemmän netissä käytävää keskinäistä 

kommunikointia ja sosiaalista mediaa. Edelleen, Leinon mukaan PISA-tutkimuksen 

lukutaitovertailussa kaikkein heikoimmin menestyivät tietokoneita käyttämättömät 

oppilaat. (Leino, 2014.) Edellä mainitun PISA-tutkimuksen lisäksi on esimerkiksi 

nuoremmille oppilaille toteutetussa kansainvälisessä PIRLS-tutkimuksessa (mukana 45 

maata) todennettu tytöillä olevan myös keskimääräisesti poikia paremman lukutaidon, 

joka pitää siis sisällään nykymääritelmän mukaan niin luku- kuin kirjoitustaidonkin. 

(Kupari ja muut, 2012; Kupari ja muut, 2013). Tosin, PIRLS-tutkimuksessa lukutaito 

määriteltiin selvästi suppeammin lähinnä perinteisen lukutaidon käsitteenä (katso s. 10). 

Kirjoitustaidosta puolestaan totesi Kallionpää väitöstutkimuksessaan huolestuttavan 

suurella osalla pojista olevan heikot kirjoitustaidot (Kallionpää, 2017). 

Tutkimuksissamme selvitettiin niin ikään mobiililaiteresursseja kouluissa. Oppilaiden 

vastauksista ei – sinällään luonnollisesti – saatu informaatiota koulujen 

mobiililaiteresursseista, mutta rehtoreiden ja opettajien vastauksissa asia oli vahvasti 

esillä. Rehtorit totesivat laitteita olevan liian vähän määrärahojen vähäisyyden takia.  

Laitehankinnat ovat kuitenkin rehtoreiden mukaan tärkeä kehittämiskohde, koska 

kyseessä on keskeinen oppimisympäristö. Opettajat totesivat pääsääntöisesti, että niin 

laite- ja henkilöresurssit kuin täydennyskoulutuskin olivat puutteellisia ja sen myötä 

opettajien osaamistaso oli yleisesti vajavainen. Tässä suhteessa kansainvälisissä 

tutkimuksissa ja selvityksissä on todettu samansuuntaisia ongelmia; esimerkiksi de 

Waard kirjoittaa digitaalisen jakaantumisen haasteista, kun kaikilla ei ole pääsyä tietoon, 

ainakaan mobiilisti, ja ihmisillä laitteiden käyttötaidot eroavat varsin suuresti toisistaan 

(de Waard, 2014). Samoin muun muassa Chan ja kumppanit mainitsevat korkeat laitteista 

suoraan tai välillisesti aiheutuvat kulut sekä digitaalisen kuilun keskeisinä haasteina 

tulevaisuuden mobiilioppimiselle (Chan ja muut, 2006).  

Mobiililaitteiden käyttömahdollisuuksina kuvattiin niin omissa kuin esimerkiksi Leinon 

ja de Waardin tutkimuksissa yleisimmin tiedonhakua Internetistä ja sosiaalisen median 

käyttöä (Leino, 2014; de Waard, 2014). Samoin esille tuli oppimisen 

paikkariippumattomuus, sen vieminen pois luokkahuoneesta. Nämä tulivat esille niin 

oppilaiden, opettajien kuin rehtoreidenkin vastauksissa. Lisäksi opettajat ja rehtorit 

korostivat lähdekriittisyyttä ja kriittistä lukemista sekä sosiaalisen median hyödyntämistä 

aivan kuten tekivät omissa tutkimuksissaan myös esimerkiksi Leino ja japanilainen Iton 

tutkijaryhmä (Leino, 2014; Ito ja muut, 2013). Mobiililaitteiden käyttöön 

kouluopetuksessa myönteisesti suhtautui omassa opettajakyselyssäni valtaosa opettajista 

ja heillä oli positiivisia kokemuksia laitteiden käytöstä. Opettajat katsoivat laitteiden 

käytön vahvistavan ja havainnollistavan oppimista. Oppilaat puolestaan raportoivat 

laitteita käytettämän varsin vähän, lähinnä kielten tunneilla. 

Mielenkiintoista oli, että muuan rehtori toi esiin ajatuksensa siitä, että ”pelit ovat 

tarinoita” ja erityisesti poikia voidaan innostaa kirjoittamaan omia juttuja ja tutustumaan 

pelien takana oleviin tarinoihin, mitkä olisivat kyseisen rehtorin mukaan keinoja lisätä 

poikien kiinnostusta lukemiseen. Kirjoittamisen pohjaltahan tekivät essee-oppitunti- ja 

tankarunotutkimuksiaan muassa japanilaiset tutkijat Ito ja muut hyödyntäen näissä myös 

sosiaalista mediaa. Tässä yhteydessähän he totesivat oppilaiden kommunikointitaitojen 

ja kriittisen lukemisen ja ajattelun lisääntyneen. (Ito ja muut, 2013; Hiramatsu ja muut, 

2015.) Samoin Kanala ja kumppanit tutkivat kirjoittamista animaatioiden ja videoiden 

avulla (Kanala ja muut, 2013). Toisaalta em. rehtorin idean tyyppisesti kahden pelin ja 

niiden tarinoiden kautta lukutaitoa ja sen kehittymistä selvitti Versfeld kumppaneineen. 
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Erityisen mielenkiintoista tässä tutkimuksessa oli se, että juuri pelinomainen ohjelma 

innosti lapsia lukemaan enemmän digitaalisten satukirjojen luontiin tarkoitetun ohjelman 

innostaessa heitä ennemminkin keskinäiseen vuorovaikutukseen. (Versfeld ja muut, 

2015.) Oppilaiden itsensä laatimiin peleihin ja pelilukutaitoon paneuduttiin puolestaan 

kreetalaisten tutkijoiden oppimispelitutkimuksessa johtopäätöksen ollessa, että on haaste 

kasvattajille miettiä, miten hyödynnettäisiin pelien oppimispotentiaalia (Moumoutzis ja 

muut, 2014).  

Omassa opettajakyselyssäni tuli esiin varsin suuri määrä erilaisia käyttötapoja 

mobiilioppimiselle, osa näistä oli enemmän tai vähemmän sidottuna luokkaan tai 

ylipäätään kouluympäristöön, mutta joitakin ideoita tuli myös toiminnoista, joita voidaan 

toteuttaa ubiikisti, paikasta riippumattomasti. Tällaisia olivat vaikkapa omien videoiden 

ja animaatioiden teko ja varsin mielenkiintoisena ideana työraporttiblogien 

kirjoittaminen. Yhä enenevässä määrin opetus ja oppiminen lieneekin siirtymässä pois 

perinteisistä luokkahuoneista. Näistä sopivista oppimisympäristöistä totesivatkin Halkola 

ja Iivari, että uudenlainen infrastruktuuri nostaa esille, miten tärkeässä osassa ovat 

pedagogiset ratkaisut ja arkkitehtoniset ja sisustussuunnittelulliset aspektit luotaessa 

uudenlaisia tieto- ja viestintätekniikan käytön huomioivia oppimisympäristöjä (Halkola 

ja Iivari, 2014). Tämä uudenlaisten oppimisympäristöjen luominen on luonnollisesti 

pitkälti kiinni koulun ylläpitäjän taloudellisista resursseista. Toisaalta opetuksen 

vieminen pois luokkahuoneista ulos ympärillä olevaan maailmaan on riippuvaista 

monista muistakin tekijöistä: opettajien työaikakysymykset, vastuuasiat, hyvät ja 

toimivat nettiyhteydet sekä toimivien, tarkoitukseen sopivien oppimisympäristöjen 

luominen ja löytäminen lienevät näistä merkittävimpiä. Vastaavanlaisen kompleksinen 

on tilanne siinäkin, miten ratkaista oppilaiden omien älypuhelinten käyttö oppitunneilla 

(BYOD), asia, jonka muun muassa Rikala mainitsee yhtenä ratkaisuna 

mobiililaiteongelmaan (Rikala, 2016). 

Myös de Waard toi esiin tämän BYOD-ratkaisun käyttöönoton yhteydessä selvitettäviä 

asioita mainiten muun muassa, että organisaation tulee luoda BYOD-strategia ja 

oppilaille on selvitettävä, mitä he voivat ja mitä eivät voi tehdä sekä kolmantena asiana 

varmistettava tietoturvallisuus laitteiden käytössä. Näistä huolehtimisen jälkeen hänen 

mielestään avaavat mobiililaitteet yhdessä langattoman sosiaalisen median ja 

mobiilisovellusten kanssa suuren määrän uusia oppimismahdollisuuksia perinteisen 

luokan ulkopuolella. (de Waard, 2014.) Omassa opettajakyselyssäni ilmeni opettajien 

suhtautuvan oppilaiden omien älypuhelinten käyttöön oppitunneilla kahtalaisesti osan 

salliessa ja suosiessa oppilaiden omien laitteiden käyttöä osan opettajista suhtautuessa 

laitteiden käyttöön varsin kielteisesti. Aivan kuten de Waard toteaa, on laitteiden käytön 

pelisäännöistä sovittava (de Waard, 2014), mielestäni mieluiten koko maata kattavasti. 

Se ei sinällään ole mikään yksinkertainen asia, sillä huomioon on otettava monia seikkoja 

kuten esimerkiksi, miten mahdolliset laitevahingot korvataan eri tilanteissa (laite tipahtaa, 

itse tai kaveri rikkoo vahingossa, laite katoaa tai saastuu) ja kuka ne korvaa, vakuuttaako 

koulun ylläpitäjä laitteet, kuka huolehtii tietoturvasta ja tietoturvaohjelmistosta, kuka 

ylipäätään on vastuussa laitteiden koulukäytöstä, miten toimitaan niiden oppilaiden 

kohdalla, joilla ei laitetta ole, kun perusopetuksen tulee maassamme olla ilmaista eikä 

omia laitteita ole pakko hankkia. Ratkaistavia ongelmia on paljon. Mitä tulee puolestaan 

ubiikkiin oppimiseen, on todettava, että täysin ubiikkiin oppimiseen ei koulumaailmassa 

luonnollisesti täydellisesti edes päästä. On kuitenkin muistettava, että oppimista ei 

suinkaan tapahdu vain koulussa vaan koko yksilöä ympäröivä maailma tapahtumineen 

toimii oppimisympäristönä.  
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Teetättämässäni opettajakyselyssä muutama opettaja raportoi oppilaiden käyttävän 

älypuhelimiaan oppitunneilla asiattomasti ja olevan ”nenä kiinni kännykässä koko ajan”. 

Tämä viestinee ilmeisesti jonkinlaisesta nettiriippuvuudesta, jota tosin ilmoitti 

”sairastavansa” yksi opettaja itsekin. Myös japanilaiset Hiramatsu ja muut toivat vahvasti 

esille nettiriippuvuuden. He totesivat siitä tulleen Japanissa opiskelijoiden keskuudessa 

todellisen ongelman (Hiramatsu ja muut, 2015)! 

Opettajien vastauksissa esiintyi myös termi flippaaminen5. Se on yksi suomennos 

termistä ”flipped classroom” eli käänteinen luokkahuone tai käänteinen opetus. Toinen 

termi, joka esiintyi opettajien vastauksissa, oli jo aiemmin (sivulla 51) mainittu NPDL eli 

New Pedagogies for Deep Learning. Muuan opettaja kritisoi myös koulun johtoa 

strategiakyvyttömyydestä ja visioinnin puutteesta samoin kuin opettajia 

ennakkoluuloisuudesta. Nämä vastaukset ilmentävät mielestäni varsin hyvin sitä, miten 

tarkkaan varsin monet opettajat ovat “ajan hermolla seuraten oman alansa uusimpia 

“virtauksia” ja didaktiikan samoin kuin pedagogiikan kehittymistä. Samoin on asianlaita 

siinä, että opettaja kokeilee opetusta ilman perinteisiä oppikirjoja, kuten muuan opettaja 

kertoi tekevänsä yhden luokkansa kanssa. Tosin, yksi päinvastainenkin näkemys tuli 

opettajavastauksissa esille (sivu 52), kun eräs opettaja totesi mobiililaitteiden ja erilaisten 

“vempainten” vievän sijaa muulta opetukselta. 

Pedagogisiin ratkaisuihin kiinnittivät huomiota myös Kumpulainen ja Lipponen (2010). 

Artikkelissaan he huomauttivat opettajan keskeisestä roolista tieto- ja 

viestintäteknologian koulukäytössä. Tällöin heidän mukaansa korostuvat opettajan 

osaaminen ja asenne opetusteknologiaan ja sen hyväksikäyttöön. Tässä suhteessa 

kirjoittajat pitivät oleellisena sitä, miten hyvänä teknologian käyttö opetuksessa ja 

oppimisessa nähdään ja tämän vuoksi tulee heidän mielestään kiinnittää huomiota 

erityisesti opettajien täydennyskoulutukseen, jotta niissä levitettäisiin pedagogisia, 

teknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja eikä keskityttäisi teknologialähtöisyyteen, koska 

sellaisilla hankkeilla ei ole saavutettu pitkäaikaisia muutoksia koulun toimintatapoihin 

vaan on alkuinnostuksen jälkeen palattu entisiin tapoihin. Kirjoittajat korostavat, että 

uutta teknologiaa voidaan hyödyntää parhaiten, kun se yhdistetään uuden 

oppimiskäsityksen mukaisiin työtapoihin, erilaisin projekteihin, ongelmanratkaisuihin, 

oppijalähtöiseen ja oppiaineita integroivaan opetukseen. (Kumpulainen ja Lipponen, 

2010.)  

Opettajakyselyssäni tuli mielestäni hyvin esille juuri se, miten monipuolisesti opettajat 

olivat ideoineet mobiililaitteiden käyttömahdollisuuksia niin mobiililukemisessa, 

läksyjen teossa mobiililaitteiden avulla erilaisia tietolähteitä hyödyntäen, 

oppimispeleissä, oman tiedon tuottamisessa ja dokumentoinnissa, virtuaalimuistiona kuin 

opetuksen eriyttämisessä ja yksilöllistämisessäkin. Tämä on omiaan luomaan hyvää 

pohjaa mobiililaitteiden pitkäaikaiselle ja pysyvälle opetuskäytölle. Toisaalta, Kalantzis 

ja Cope (2004) totesivat (digitaalisesta dilemmasta kirjoittaessaan) sähköisestä 

oppimisesta, että vaikka se näyttäytyykin kovin tulevaisuusorientoituneelta 

tietokoneavusteiselta ja jopa verkko-oppimiselta, ei siinä ole pedagogisessa mielessä 

mitään uutta vaan se voi pahimmillaan olla didaktisesti paluuta vanhoihin 

oppimisympäristöihin. He huomauttivat myös ongelmia aiheutuvan, jos oppilaat ovat 

                                                 

5 Flipped classroom eli käänteinen opetus (flippaaminen) tarkoittaa, että ”perinteisestä opetuksesta” 

poiketen oppilaat perehtyvät aiheeseen ensin itsenäisesti esimerkiksi kotonaan ja opiskeltavaan asiaan 

paneudutaan vasta sitten opettajan kanssa. Lisätietoja esimerkiksi osoitteesta http://www.teachhub.com/so-

youve-decided-flip-your-classroom-now-what 
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eriarvoisessa asemassa toisten päästessä oppimistehtäviin toisten jäädessä tästä 

osattomiksi tarvittavien laitteiden puuttuessa. (Kalantzis & Cope 2004.) 

Oman mielenkiintoisen lisänsä antoi tämän opinnäytetyöni kirjoittamisen aikana 

ilmestyneet Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n toteuttama Askelmerkit digiloikkaan-

selvitys, jossa kyselyyn vastanneita oli 1515 OAJ:n jäsentä (Hietikko ja muut, 2016), ja 

itsenäisyyspäivänä 2016 julkistettu PISA15 ensituloksia-raportti (Vettenranta ja muut, 

2016). OAJ:n selvityksessä digitalisaation kuvattiin lähinnä mahdollisuutena uudistaa 

pedagogiikkaa ja oppimisympäristöjä tieto- ja viestintäteknisten välineiden avulla. 

Suhtautuminen digitalisaatioon oli yli puolella opettajista ja koulujen rehtoreista 

myönteinen, vaikkakin se toi mukanaan myös huolta siitä, mitä tapahtuu tulevaisuudessa 

oppilaiden sosiaaliselle kasvulle ja toisten huomioimiselle. Samoin jo muissakin 

yhteyksissä esiintulleet oppilaiden taustoista ja koulujen/kuntien erilaisista resursseista 

johtuvat huolet eriarvoistumisen lisääntymisestä ilmenivät tässäkin selvityksessä. 

(Hietikko ja muut, 2016.) Kyselyn tulokset ovat hyvin samansuuntaisia kuin omat 

tutkimustulokseni, esimerkiksi juuri suhtautuminen digitalisaatioon, siis tieto- ja 

viestintäteknisten laitteiden käyttöön kouluopetuksessa oli varsin myönteistä. 

Yhtä lailla, OAJ:n selvityksen mukaan, suhtautuminen digitalisaatioon oli riippuvaista 

siitä, paljonko täydennyskoulutusta opettajat olivat saaneet tieto- ja viestintätekniikan 

hyödyntämisessä: vähän koulutusta saaneista vain vähän yli puolet uskoi pärjäävänsä 

hyvin tai kohtuullisesti tieto- ja viestintäteknologian koulukäytössä, kun enemmän 

täydennyskoulutetut (= enemmän kuin yksi työpäivä lukuvuodessa) opettajien usko 

pärjäämiseen hyvin tai kohtuullisesti oli liki 90 %:n luokkaa. Edelleen, perusopetuksen 

opettajista vain noin kolmannes piti saamaansa täydennyskoulutusta riittävänä ja heistä 

53 % koki tieto- ja viestintäteknologiavalmiutensa heikoiksi tai enintään kohtalaisiksi. 

Erittäin merkityksellisenä selvityksen tekijät näkivät koulun rehtoreiden roolin tieto- ja 

viestintäteknologian edistäjinä. (Hietikko ja muut, 2016.) Tämä ehkäpä osaltaan 

selittänee erään omassa kyselyssäni esiintyneen vastauksen ”johdon visiointi- ja 

strategiakyvyttömyydestä”. Täydennyskoulutuksesta selvityksen tekijät (Hietikko ja 

muut, 2016) totesivatkin, että täydennyskoulutuksen määrä on suoraan yhteydessä tieto- 

ja viestintäteknologian käyttöön kouluissa. Enemmän koulutetut opettajat käyttivät 

oppilaiden kanssa tieto- ja viestintäteknologisia välineitä yli kaksi kertaa useammin kuin 

vähemmän koulutetut. (Hietikko ja muut, 2016.)  

Sama opettajien täydennyskoulutuksen vähäisyys ja suoranainen puute tuli erittäin 

selvästi esille myös omassa opettajakyselyssäni. Lisäkoulutusta ja sen tuomaa 

työskentelytaitoa ja -varmuutta kaivattiin useissa vastauksissa. Tässä suhteessa saamani 

tulokset olivat jokseenkin samansuuntaisia kuin toisesta näkökulmasta asiaa 

lähestyneiden Mikkosen ja Syväsen tutkimus, jossa korostui opettajien positiivinen 

keskinäinen riippuvuus tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön edistämisessä. Tähän 

kollegiaalisuuteen liittyvät koulun johtaminen, opettajalähtöiseksi järjestetty ja siten 

motivaatiota lisäävä tiimityöskentely sekä opettajien päätösvalta olivat nousseet esiin 

tieto- ja viestintäteknologisten välineiden käyttöä tukevina tekijöinä yhdessä keskinäisen 

vuorovaikutuksen ja yhdessä tekemisen kanssa. (Mikkonen ja Syvänen, 2015.) Tällainen 

kollegiaalinen toiminta, jossa opettajat tukevat toisiaan ja jakavat tietämystään, olisikin 

varmasti suhteellisen nopea ja edullinen tie edetä koulukohtaisesti opettajien 

työskentelytaitojen parantamisessa. Edellytyksenä on kuitenkin luonnollisesti, että 

koulussa kyetään työskentelemään avoimen kollegiaalisesti. 

Laitepula oli OAJ:n selvityksen mukaan myös yhtenä ongelmana tieto- ja 

viestintäteknologian käyttöönotossa. Selvityshetkellä liki puolelta peruskoulun 



60 

opettajista puuttui työnantajan hankkima tabletti tai kannettava tietokone. Yhtenä 

puutteena tieto- ja viestintäteknologian käytölle tuotiin esiin myös langattoman verkon 

hitaus ja jopa toimimattomuus. Samoin vain vähän yli kolmannes peruskoulun opettajista 

ja rehtoreista oli sitä mieltä, että koululla on käytössään riittävästi tietokonelaitteistoja. 

Edelleen, vain viidesosalla peruskouluista oli laadittuna sopimus pelisäännöistä, miten 

oppilaiden omia laitteita voidaan hyödyntää. Tieto- ja viestintäteknologisten laitteiden 

hyödyntämisessä selvästi yleisin oli sähköisten oppimateriaalien ja -pelien käyttö 

valtaosan näistä ollessa erilaista ilmaismateriaalia ja osin myös opettajien itsensä 

tekemään materiaalia. Kaiken kaikkiaan selvityksen mukaan digitalisaatio etenee eri 

kouluasteilla hyvin eri tahtia ammattikorkeakoulujen ollessa reilusti kärkipaikalla ja 

perusopetuksen laahatessa jälkijoukoissa, kun vain noin viidennes oppilaista käyttää 

hyväkseen tieto- ja viestintätekniikkaa päivittäin. (Hietikko, Ilves ja Salo, 2016.) Myös 

omassa tutkimuksessani erilaiset laiteongelmat kuten verkon hitaus ja toimimattomuus 

samoin kuin oppilaiden omien laitteiden käytölle asetettujen pelisääntöjen puuttuminen 

tulivat selkeästi esiin. 

Oli sinällään mielenkiintoista, että ensimmäistä kertaa Suomessa yhdessä 56 muun 

osallistujamaan (liki 80 % kaikista osallistujista) kanssa vuoden 2015 PISA-tutkimus 

toteutettiin kokonaisuudessaan tietokoneilla, tosin tehtävät olivat hyvin pitkälle 

samanlaisia kuin aikaisempina tutkimuskertoinakin. Tuloksista oli havaittavissa, että 

lukutaidon osalta on maassamme saatu kokonaisuutena heikkenevä kehitys pysähtymään. 

Tosin, huolestuttavaa on, että heikkojen lukijoiden osuus oli edelleen kasvanut kolmella 

prosenttiyksiköllä vuodesta 2009, jolloin lukutaito viimeksi on ollut painopistealueena. 

Näiden heikkojen lukijoiden lukutaito on todettu tasoltaan sellaiseksi, että heillä on 

suurena vaarana syrjäytyminen jatko-opinnoista ja työmarkkinoilta ja – kuten PISA-

tutkimuksen lukutaito-määritelmässä todetaan – yhteiskuntaelämään osallistumisen taito 

on heikentynyt. Lukutaidon arvioinnin lähtökohtanahan on tuon määritelmän mukaan 

“kirjoitetutun informaation hyödyntäminen erilaisiin tarkoituksiin”. (Vettenranta ja muut, 

2016.)  

PISA2015-tutkimuksessa oli painopistealueena luonnontieteet (science). On huomattava, 

että niin luonnontieteissä kuin matematiikassakin on lukutaito itsessään varsin 

keskeisessä roolissa sekä tehtäviä luettaessa ja tulkittaessa että niitä tehdessä; muun 

muassa ongelmanratkaisutehtävissä käytetään chat-keskusteluja jne. Varsin 

huolestuttavasti suomalaisten 8.-luokkalaisten – vaikka Pohjoismaista edelleen kärjessä 

ovatkin – osaamistaso oli edelleen laskenut niin matematiikassa kuin luonnontieteissä. 

Huolestuttavaa oli myös, että erot maan eri osien ja toisaalta myös kaupunkien ja 

maaseudun välillä olivat kasvaneet, samoin sosioekonominen vaikutus oli nousussa. 

Tutkijat totesivat luonnontieteen taitojen laskun vuodesta 2006 vuoteen 2015 vastaavan 

peräti yhden kouluvuoden mittaista edistystä. Edelleen varsin huolestuttavaa oli myös se, 

että 2/3 heikosti osaavista menestyy heikosti myös matematiikassa ja lukutaidossa ja 

näistä heikosti menestyvistä poikia on 2/3. (Vettenranta ja muut, 2016.) Koulutuksen 

kehittäminen näiden nuorten yhteiskunnallisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi onkin 

nähdäkseni keskeisessä asemassa. Erilaiset mobiiliratkaisut voivat olla tässä aivan 

oleellisen tärkeitä. 
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7. Johtopäätökset 

Tutkimuskysymykseni oli “Millaisena nähdään mobiililaitteiden käytön merkitys 

lukemisessa perusopetuksen vuosiluokilla 6-9”. Kysymykseni jakautui vielä kuuteen 

osakysymykseen. Aivan ensimmäiseksi esitän empiiristen Prjekti II:n ja oman 

opettajakyselyni tutkimustulokset taulukkomuotoisena yhteenvetona luvussa 7.1, jossa 

esittelen myös tutkimuskysymyksiini saatuja vastauksia. Tämän jälkeen käsittelen 

opinnäytetutkimukseni tutkimuksellista merkitystä samoin kuin merkitystä käytännön 

koulutyöhön, tutkimukseni rajoitteita ja lopuksi mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 

7.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Yhteenveto luvun 4 oppilaskyselyn ja –haastattelujen ja rehtorikyselyn sekä luvun 5 

opettajakyselyn tuloksista on koottuna taulukkoon 1 edellä mainittujen ryhmien 

näkemykset mobiililaitteiden hyödyntämismahdollisuuksista, -keinoista ja -tavoista nyt 

ja tulevaisuudessa sekä mahdolliset näkemykset näiden esteenä olevista seikoista. 

Taulukko 1. Kyselyjen tulokset vastaajaryhmittäin 
 

Aihepiiri Oppilaat Opettajat Rehtorit 

Lasten ja nuorten 

lukeminen vapaa-

ajallaan? 

- tytöt lukevat selvästi 

poikia enemmän. 

- Pojat lukevat lähinnä 

pakollisia koulukirjoja 

ja haastateltujen 

kertoman mukaan 

sarjakuvia, 

sanomalehtiä ja uutisia. 

- Kyllä lukevat:  

8 opettajaa 

- Eivät lue:  

1 opettaja 

- En osaa sanoa: 

2 opettajaa 

- Ei vastausta:  

1 opettaja 

- Kyllä ja Ei:  

4 opettajaa 

- Tytöt lukevat selvästi 

poikia enemmän. He 

lukevat monipuolisesti 

kaunokirjallisuutta, pojat 

taas mieluiten sarjakuvia 

ja tietokirjallisuutta. 

Miten koulu tukee 

lukuharrastusta? 

- Äidinkielen tunneilla 

pakollisina luettavat 

kirjat 

- Lähikirjaston käyttö, 

- kirjavinkkaus, 

- lukudiplomit, 

- lukukuukausi, 

- lukupuu, 

- lukupiiri ja äidinkielen 

lukutunnit 

 

- koululla oma kirjasto, 

- lukudiplomi, 

- lukukuukausi, 

- kirjailija vieraana, 

- opettaja on tärkeässä 

roolissa 

Millaiset resurssit 

koululla on yllä 

esitettyyn? 

 - Kokonaisuutena hyvät - tärkeä kehittämisen 

kohde, 

- keskeinen, tärkeä 

oppimisympäristö 

Millaiset resurssit 

koululla on käyttää 

mobiililaitteita 

opiskelun apuna? 

 - Liian vähäiset: sekä 

laite- että 

henkilöresurssit ja 

osaamistaso 

- mobiililaitteita on 

vähän --> riittämättömät 

laiteresurssit,  

- kouluilla erilaisia 

ongelmanratkaisuja: 

apua säätiöiltä, 

projektirahoitus jne. - 

määrärahat liian pienet 

Miten mobiili-

laitteita käytetään 

kouluissa? 

- vähän kielten 

tunneilla 

- tiedonhaku, 

- oppilastöiden esittely, 

- valokuvaus, 

- oppimispelit, 

- videot, - Kahoot-visat, 

- QR-koodit 

- laitepulasta johtuen 

hyvin vähän 
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Millaisia esteitä 

mobiililaitteiden 

koulukäytölle on? 

 - laitteet eivät toimi, 

- hidas verkko, 

- laitepula, 

- asenteet, 

- epäasiallinen käyttö, 

- opettajien koulutuksen        

puute, 

- käytettävyysongelmat, 

- rahapula, 

- henkilöstöresurssipula 

- laitepula, joka johtuu 

vähäisistä määrärahoista 

Millaisia 

mobiililaitteiden 

käyttömahdolli-

suuksia kuvattiin? 

- tiedonhaku, 

- läksyt, 

- e-kirjat, 

- opetus pois 

luokkahuoneesta 

- tiedonhaku, 

- lähdekriittisyys, 

- lukeminen siirtyy 

mobiiliin, 

- e-kirjat, 

- kaikissa oppiaineissa, 

- valo- ja videokuvaus, 

- sähköiset 

oppimateriaalit, 

- oppimispelit, 

- osa läksyistä 

mobiililaitteilla, 

- tiedon tuottaminen, 

- virtuaalimuistivihko, 

- oppimisen 

yksilöllistäminen, 

- QR-koodit+mobiilirata  

- oppilaan omien töiden 

dokumentointi 

(esimerkiksi pilveen), 

- somen hyödyntäminen 

projektien esittelyssä, 

- liikuntasuoritteiden 

seuranta ja palaute 

- ”pelit ovat tarinoita”  

--> innostetaan erityisesti 

poikia itse kirjoittamaan 

tarinoita ja tutustumaan 

pelien takana olevien 

tarinoiden historiaan, 

- lähdekriittisyyden 

opettaminen 

Millaisia 

kokemuksia 

mobiililaitteiden 

koulukäytöstä? 

- Kannettavia käytetään 

vähän lähinnä kielten 

tunneilla, ei juuri 

muutoin. 

- hyviä, positiivisia, 

- vahvistavat ja 

havainnollistavat 

oppimista 

(Opettajat pääosin 

tyytyväisiä laitteiden 

opetuskäyttöön) 

 

Millainen on 

mielestäsi 

mobiililaitteiden 

vaikutus 

lukuintoon? 

a) Kyselyyn 

vastanneet: 

- Lisää lukuintoa:  

39 oppilasta, 

- Ei lisää:  

17 oppilasta 

b) Haastatellut: 

- Lisää lukuintoa: 

8 oppilasta 

- Ei lisää: 5 oppilasta 

- ”Ei tietoa”, 

mobiililaitteita käytetään 

kuitenkin aika paljon 

myös lukemiseen 

(tiedonhaku jne.) 

 

Lukevatko/ 

Lukisivatko lapset 

ja nuoret vapaa-

ajallaan 

mieluummin 

perinteisiä vai 

mobiilikirjoja? 

- Mobiilikirja: 9 poikaa 

- Kotona perinteinen 

kirja, matkalla mobiili: 

4 tyttöä 

- Mobiililaitteita käyte-

tään vapaa-ajalla ylei-

sesti pelaamiseen, 

uutisten lukemiseen, 

blogien pitoon, 

surffailuun” ja 

viestittelyyn. 

- Lasten- ja nuortenkirjat, 

sarjakuvat ja lehdet 

perinteisiä muotoja, 

-  Mobiililaitteilla 

lukeminen: 

* Kyllä: 5 opettajaa 

* Ei 4 opettajaa 

* En tiedä 7 opettajaa 

- Pojat olisivat tyttöjä 

innokkaampia 

käyttämään elektronisia 

apuvälineitä 

lukemisessaan. 
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Yhteenvetona edellisestä taulukosta voidaan todeta, että tytöt ovat poikia ahkerampia 

lukijoita kaikkien vastaajaryhmien mielestä ja opetushenkilöstön mielestä koulut tukevat 

lukuharrastusta monipuolisesti, mutta mobiililaitteisiin panostaminen on toistaiseksi 

varsin vähäistä johtuen erityisesti laitehankintoihin kohdennettujen määrärahojen 

niukkuudesta. Edelleen, eri ryhmien mielestä mobiililaitteiden käyttömahdollisuudet ovat 

varsin laajat ja monipuoliset ja kokemukset laitteiden käytöstä olivat pääosin positiivisia. 

Enemmistö oppilaista katsoi laitteiden myös lisäävän lukuintoa ja monipuolistavan 

lukemismahdollisuuksia. 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni, millainen on oppilaiden käsitys mobiililaitteiden 

merkityksestä lukemisessa, vastasivat oppilaat kyselytutkimuksessa siten, että 63:sta 

vastaajasta 39 totesi mobiililaitteiden vaikuttavan myönteisesti eli lisäävän heidän 

lukuinnostustaan, 17 oppilasta totesi, ettei laitteilla olisi lukuinnostusta lisäävää 

vaikutusta ja epävarmoja vaikutuksesta oli seitsemän oppilasta. Mielenkiintoista oli, että 

12-13-vuotiaiden oppilaiden keskuudessa tytöt katsoivat poikia useammin laitteiden 

lisäävän lukuinnostusta. 14-15-vuotiaiden keskuudessa tyttöjen kanta oli poikia 

useammin kielteinen. Kyselyyn vastaajien joukosta edelleen haastatteluun valituista 17 

oppilaasta (11 poikaa ja kuusi tyttöä, kymmenen heistä iältään 15-vuotiaita) hieman vajaa 

puolet eli kahdeksan oppilasta - kaikki poikia - uskoi oman lukuinnostuksensa lisääntyvän 

mobiililaitteiden avulla. Neljä suhtautui asiaan epävarmasti ”ehkä”-vastauksellaan ja viisi 

ei uskonut mobiililaitteiden lisäävän lukuintoa. Näistä viidestä ei-vastaajasta poikia oli 

kaksi ja tyttöjä kolme. 

Kysyttäessä rehtoreiden näkemyksiä tietokoneiden ja tablettien määristä ja käytöstä 

oppilaiden monipuolisen lukutaidon tukemisessa, saatiin vastauksiksi erityisesti suuri 

huoli määrärahojen vähäisyydestä mobiililaitehankintoihin, jotta koulut voisivat vastata 

lukemisen ja monilukutaidon kehittämisen luomiin vaateisiin. Vain kahdella koululla oli 

mobiililaitteita, niilläkin vielä hyvin vähäisessä määrin. Yksi rehtori totesikin, että kun 

pojat ovat tyttöjä kiinnostuneempia lukemaan elektronisilla laitteilla, tulisi tätä laite- ja 

pelikiinnostusta pyrkiä hyödyntämään lukemisessa. Kyseinen rehtori kertoikin 

näkemyksenään, että kun ”pelit ovat tarinoita”, tulisi poikia innostaa kirjoittamaan itse 

näitä pelitarinoita ja toisaalta tutustumaan pelien tarinoiden historiaan, jolloin heissä voisi 

syttyä innostus lukemiseen. Sinällään, olosuhteiden ollessa mitä on, rehtorit korostavat 

opettajien tärkeää roolia oppilaiden lukuinnostuksen ylläpitäjinä. 

Mobiililaitteiden merkityksestä lukemisessa koskevaan kysymykseen saatiin opettajien 

käsityksistä ehkä kaikkien selvin kuva, olihan heille tehty kysely kaksi vuotta oppilas- ja 

rehtorikyselyitä myöhemmin ja kysymyksiä aiheesta oli heille myös enemmän. 

Opettajista viisi ilmoitti oppilaiden käyttävän vapaa-ajan lukemisessaan mobiililaitteita 

neljän vastatessa kielteisesti ja liki puolet eli seitsemän opettajaa ilmoitti, ettei tiedä asiaa. 

Kyllä-vastaajat ilmoittivat liki kaikkien lukevan mobiililaitteilla, lisäksi yhden opettajan 

mukaan oppilaat katsovat ja tuottavat itse laitteillaan videoita ja nettitekstejä. Yksi 

vastaajista totesi mobiililaitteista tulleen myös luonnollinen osa nykyajan koulunkäyntiä. 

Parin ei-vastaajan mielestä mobiililaitteita käytetään vain ”pelaamiseen, viestittelyyn ja 

someen”; näitä eivät vastaajat miellä monilukutaitoon kuuluvaksi toiminnaksi. Toki myös 

päinvastaisia näkemyksiä esiintyi: viisi opettajaa ilmoitti oppilaidensa lukevan 

sarjakuvia, kaksi videoita ja elokuvia sekä yksi nettifoorumeita. 

Koulussa tapahtuvasta lukemisesta ja opiskelusta mobiililaitteiden avulla 12 opettajaa 

ilmoitti oppilaidensa käyttävän omia mobiililaitteitaan opettajan luvalla oppitunneilla. 

Käyttötapoina olivat erityisesti tiedonhaku ja oman tiedon tuottaminen, myös Kahoot-
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visailut, valokuvaus, kartan käyttö liikunnassa ja esimerkiksi gps-signaalin 

hyödyntäminen ulkona matematiikan geometriatehtävän teossa olivat muita mainittuja 

tapoja. Jollakin tavoin opiskelussa koulun mobiililaitteita ilmoitti käyttäneensä yhtä 

opettajaa lukuun ottamatta kaikki opettajavastaajat. Tämänkin perusteella on syytä uskoa 

opettajien todella olevan pääsääntöisesti valmiita mobiililaitteiden käyttöön opetuksessa 

ja oppimisen apuna, kunhan koulutuksen järjestäjä luo puitteet tällaiselle toiminnalle 

hankkimalla kouluille riittävästi laitteita ja huolehtimalla täydennyskoulutuksesta. 

Neljäntenä tutkimuskysymyksenä oli myös mahdolliset näkemyserot eri vastaajaryhmien 

käsityksissä, mikä on mobiililaitteiden merkitys lukemisessa. Tähän voinee todeta, että 

varsinaisia näkemyseroja ei tuossa suhteessa ollut. Oppilaskyselyn mukaan selvästi yli 

puolella oppilaista laitteet lisäisivät innostusta lukemiseen. Oppilaat olivat paljolti myös 

sitä mieltä, että laitteista käytettiin vain harvoin. Opettajat puolestaan toivat esiin sen, että 

he kyllä käyttävät laitteita opetuksessaan ja suurin osa heistä antaa oppilaiden käyttää 

myös omia laitteitaan valvotusti oppitunneilla. Syy tähän näkemyseroon oppilaiden ja 

opettajien välillä voi olla siinä, että opettajakysely oli ajallisesti kaksi vuotta myöhemmin 

kuin oppilaskysely. Yhteneväisesti niin oppilaat, opettajat kuin rehtoritkin toivat esiin 

näkemyksensä siitä, että mobiililaitteita on määrällisesti koulussa aivan liian vähän. 

Kysymykseen siitä, miten opettajat näkevät mobiililaitteiden roolin opetuksessa ja 

oppimisessa tulevaisuudessa, vastaajat ideoivat varsin monenlaisia käyttötarkoituksia. 

Yleisimpänä oli laitteiden rooli tiedonhaussa ja sen jälkeen oppilaiden omien töiden 

dokumentoinnissa ja portfolion luonnissa. Yksi opettaja esittikin ratkaisunaan oppilaan 

töiden tallentamisen pilvipalveluun, jolloin nämä tuotokset olisivat käytettävissä koko 

ihmisen elinajan. Kolme opettajaa ilmaisi näkemyksenään, että mobiililaitteita voi 

käyttää esitelmien ja erilaisten esitysten tekoon ja tallentamiseen. Yksittäisinä 

vastauksina opettajat kuvasivat varsin suuren määrän laitteiden hyötykäyttöä nyt ja 

tulevaisuudessa, esimerkkeinä QR-koodin avulla tehty mobiilirata, läksychat, sosiaalisen 

median käyttö projektien esittelyssä jne. Vastauksissa korostettiin myös muun muassa 

vastuullisen hyötykäytön opetusta, erilaisia viestintätilanne-etikettejä ja väärinkäytösten 

estämistä. Laajempi kuvaus näistä ideoista on edellä kohdassa 5.3.4 sivulla 44. Kaiken 

kaikkiaan opettajat olivat kovastikin mobiililaitteiden käyttöön halukkaita omassa 

opetuksessaan ja varsin idearikkaita siinä, miten monin eri tavoin laitteita voitaisiin 

hyödyntää. Vain kaksi opettajista katsoi, että mobiililaitteita ei edes tarvitsisi käyttää 

nykyistä suuremmassa määrin tulevaisuudessa. Mielestäni varsin hyvin opettajien 

näkemyksiä kuvaakin toteamus: 

”Emme voi opettajina yksistään jäädä menneisyyteen vaan on uskallettava 

mennä yhteiskunnan mukana kehityksessä. Toki on muistettava kohtuus 

kaikessa.” (Luokanopettajamies) 

Viimeisenä osakysymyksenäni oli kysymys siitä, näkevätkö oppilaat, rehtorit tai opettajat 

mitään ongelmia tai esteitä mobiililaitteiden opiskelukäytössä ja jos näkevät, millaisia 

ongelmia tai esteitä. Mobiililaitteiden opiskelukäytön kokivat varsin ongelmalliseksi niin 

oppilaat, opettajat kuin rehtoritkin, koska laitepula kouluissa, joista vastauksia saatiin, oli 

suorastaan huutava. Vähäisen, osin jopa olemattoman (liki tuhannen oppilaan koulussa 

yhdeksän taulutietokonetta), laitemäärän syyksi paljastui määrärahojen puute. Tosin, 

myös koulun ja aivan yksittäisten opettajienkin asenteet vaikuttivat osaltaan siihen, missä 

määrin mobiililaitteita käytettiin tai oltiin käyttämättä. Enimmiltä osin opettajat 

suhtautuivat hyvin myönteisesti laitteiden käyttöön ja käyttivät niitä itsekin 

oppitunneillaan. Opettajien vastauksista ilmeni kyllä hieman myös 

”vempainvastaisuutta” ja halua pysyttäytyä vanhoissa menetelmissä. Erityisesti opettajat 

nostivat myös täydennyskoulutuksen puutteen yhdeksi keskeiseksi ongelmaksi siinä, 
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miksi mobiililaitteita ei käytetä tai käyttö on suhteellisen vähäistä. Saman ongelman 

toivat esiin myös lukuisat opettajat, jotka olivat vastanneet Opetusalan Ammattijärjestö 

OAJ:n Askelmerkit digiloikkaan-kyselyyn (Hietikko, Ilves ja Salo, 2016). Rehtoreista 

moni totesi esteenä mobiililaitteiden käytölle olevan rahapulan, jonka vuoksi laitteita ei 

yksinkertaisesti ole kyetty kouluille hankkimaan. Oppilaskyselyssä Projekti II:n 

yhteydessä ei kysytty erikseen mobiililaitteiden koulukäytön esteitä, joten siitä ei saatu 

myöskään tietoa kyselyyn osallistuneilta oppilailta. Haastatteluun osallistuneilta 

oppilailta tiedusteltiin mobiililaitteiden käyttötarkoituksista ja -mahdollisuuksista, jolloin 

he kertoivat, ettei mobiililaitteita hyödynnetty koulussa juurikaan muutoin kuin joskus 

kielten tunneilla. Haastatellut olivat kyllä kovin kiinnostuneita mobiililaitteiden 

koulukäytöstä eri oppiaineissa. Vastauksissa huomautettiin myös, etteivät laitteet 

itsessään ole mitään ihmevekottimia, mutta tekisivät opetuksen 

paikkariippumattomammaksi. Kaikkien vastaajaryhmien vastausten perusteella voidaan 

todeta, että mikäli maamme koululaitoksen digitalisoitumista todella halutaan edistää, 

tulee tähän tarkoitukseen myös osoittaa nykyistä selvästi enemmän määrärahoja. 

Keskeisin tutkimuskysymykseni oli ”millaisena nähdään mobiililaitteiden käytön 

merkitys lukemisessa perusopetuksen vuosiluokilla 6-9”. Edellä kerrottujen 

osakysymyksiin saatujen vastausten perusteella voitaneen todeta, että mobiililaitteilla on 

varsin tärkeä rooli ei vain lukemisessa vaan laajemminkin opetuksessa ja ennen kaikkea 

opiskelussa. Kuten kirjallisuuskatsauksessa (sivulla 18) totesin, Kalantzisin ja Copen 

mukaan ihminen tarvitsee kielensä luku- ja kirjoitustaidon oppimiseksi kokemuksia ja 

tämä taas edellyttää, että hänen tulisi lukea paljon ja säännöllisesti, jolloin sekä luku- että 

kirjoitustaito kehittyisivät (Kalantzis ja Cope, 2004). Näin monipuoliseen lukemiseen ja 

kirjoittamiseen tulisi perusopetuksen oppilaita kannustaa. Kun mobiililaitteet itsessään 

ovat osoittautuneet motivaatiota lisääväksi tekijäksi, niitä kannattaa myöskin käyttää. 

Toki on luonnollista, että investointi mobiililaitteisiin ei ole taloudellisesti mahdollista 

pelkästään motivoinnin vuoksi, joten laitteiden rinnalle onkin luotava 

oppimisympäristöjä, joissa mobiililaite on yhtä luonnollinen työväline kuin kynä, vihko 

tai oppikirja. Samoin formaalia oppimista ubiikisti mahdollistavia opetusjärjestelyjä tulee 

mielestäni pyrkiä kehittämään. Kaiken kaikkiaan lopputuloksena voitaneen todeta, että 

suurimmalle osalle perusopetuksen 6.-9.-luokkalaisista mobiililaitteilla on lukemista 

lisäävä ja innostava vaikutus. Riippuu nähdäkseni mobiililaitteiden käytön 

monipuolisuudesta ja käytettävistä sovelluksista sekä oppimisympäristöistä, miten 

pitkäkestoinen ja pysyvä lukuinnostuksen kasvu on. 

7.2 Tutkimuksellinen merkitys 

Varsin yllättyneenä totesin kirjallisuutta ja aiempia tutkimuksia etsiessäni, että 

perusopetuksessa toteutettuja mobiililaitteiden käyttötutkimuksia on maassamme varsin 

vähän. Joitakin opinnäytetutkimuksia on tehty tietokoneiden käytöstä jossakin tietyssä 

oppiaineessa kuten esimerkiksi musiikissa ja luonnontieteissä, mutta enimmäkseen 

mobiililaitteiden käyttötutkimukset ovat keskittyneet toisaalta varhaiskasvatukseen ja 

toisaalta toisen asteen ja yliopistokoulutukseen. Niinpä uskoisin tämän tutkimukseni 

tuovan lisätietoa 2010-luvun alkuvuosien mobiililaitekäytöstä perusopetuksessa yhdessä 

esimerkiksi Kaarinan kaupungissa toteutetun oppimismotivaatiomuutostutkimuksen 

(Kuuskorpi ja Kuuskorpi, 2016) sekä OAJ:n Askelmerkit digiloikkaan-selvityksen kanssa 

(Hietikko, Ilves ja Salo, 2016). 

Samoin toivon tutkimukseni antavan pohjaa aiheesta käytävälle jatkokeskustelulle ja 

mahdollisille jatkotutkimuksille, joita osaltani pyrin valottamaan kohdassa 6.5. 
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7.3 Merkitys käytännön koulutyöhön 

Kokonaisuutena mielestäni tutkimustulokset puoltavat mobiililaitteiden monipuolista 

koulukäyttöä. Monipuolisuudella en tarkoita, että laitteita tulisi käyttää jatkuvasti ja 

likimain jokaisella oppitunnilla vaan sitä, että niitä hyödynnettäisiin monin eri tavoin niin 

lukemisessa, kirjoittamisessa kuin lukuisilla muillakin tavoilla aivan kuten opettajat 

näkemyksinään eri käyttötavoista kertoivat. Laitteet ja niiden käyttö eivät ole suinkaan 

mikään itseisarvo vaan niitä on syytä käyttää silloin, kun ne ovat parhaita välineitä 

monilukutaidon mukaisessa oppimisen tukemisessa. Laitehankinta kaikille 

perusopetuksen oppilaille on varmastikin yhdellä kerralla mahdoton toteutettava, mutta 

alkuvaiheessa tulisi mielestäni pyrkiä ainakin siihen, että jokaisella oppilasparilla olisi 

mahdollisuus kerran viikossa käyttää mobiililaitteita; tällä tavoin esimerkiksi 200 

oppilaan koululla olisi laitteita 20-25 kappaletta. Näkemykseni mukaan – tätä 

näkemystäni tukevat myös joidenkin oppilaiden ja opettajien kommentit – lopullisena 

tavoitteena tulisi olla, että jokaisella oppilaalla olisi pääsy omassa käytössään olevalle 

mobiililaitteelle toimivine nettiyhteyksineen. Sen ovat suomalaiset – maailman parhaaksi 

kehutun koulujärjestelmän – oppilaat ja opettajat ansainneet. 

7.4 Tutkimuksen rajoitteet 

Aivan ensimmäiseksi on todettava, että tämän opinnäytetyöni kirjoittaminen kesti 

tiettyjen ikävien tapahtumien myötä runsaan vuoden verran pidempään kuin alunperin oli 

tarkoitus. Siksi osa omasta materiaalista voi olla “vanhentunutta”. Toisaalta, tämä 

viivästys aiheutti myöskin sen, että lähdekirjallisuutta tuli hakea kahteen kertaan eli oli 

hylättävä osa vanhemmasta kirjallisuudesta ja pyrittävä etsimään uudempaa tietoa. Tämä 

oli sinällään omiaan avartamaan omaa näkökulmaa mobiilioppimisen maailmaan. 

Myös se tosiasia, että toteutin opettajakyselyn kaksi vuotta myöhemmin kuin olimme 

toteuttaneet oppilaskyselyn ja -haastattelun sekä rehtorikyselyn Projekti II: n puitteissa, 

saattoi olla omiaan synnyttämään jonkinasteisen “kuilun” kerättyihin tietoihin. Kahdessa 

vuodessa voi mobiilimaailmassa tapahtua paljon; tosin on todettava, että tässä yhteydessä 

yhdellä kouluista, josta niin opettajakyselyyn kuin oppilaskyselyyn ja -haastatteluun 

vastanneita oli, ei mitään merkittäviä muutoksia olosuhteissa ollut tapahtunut esimerkiksi 

laitemäärien suhteen. Miten oppilaiden henkilökohtaisten laitteiden osalta asianlaita oli, 

jää arvoitukseksi. Jotta niistä muutoksista olisi saanut täysin ajantasaista tietoa, olisi 

oppilaskysely tullut toteuttaa uudestaan. Se ei kuitenkaan ollut tässä yhteydessä 

mahdollista toteuttaa ja ohjaajani kanssa käymieni keskustelujen perusteella päädyin 

käyttämään Projekti II: ssa kerättyä dataa. 

Omassa opettajakyselyssä eräänä ongelmana oli jälkeenpäin todettuna se, että 

muutamissa kohdin - kyselyn pitämiseksi lyhyehkönä – tulin esittäneeksi useita 

kysymyksiä samassa kysymyksessä, pahimpana esimerkkinä olkoon kysymys “Millainen 

on oma suhteenne mobiiliteknologiaan? (Käytättekö laitteita, mitä ja kuinka paljon?)” 

Tämä olisi ehdottomasti tullut pilkkoa useammaksi osakysymykseksi, jolloin olisi ehkä 

saatu useammalta opettajalta vastaus omiin mobiililaitteiden käyttötarkoituksiin. Samoin 

kysymyksen ” Pitäisikö mobiililaitteita käyttää nykyistä enemmän koulumaailmassa?” 

jatkokysymys ”miksi ja miten laitteita tulisi käyttää nykyistä enemmän” olisi ollut syytä 

pilkkoa erillisiksi miksi- ja miten-kysymyksiksi. Nyt oli paikoin hankaluuksia analysoida 

vastauksia: milloin vastaaja vastasi ”mitä”-kysymykseen, milloin taas ”miksi”-

kysymykseen. 
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Mielenkiintoista olisi ollut myös, jos olisi ollut mahdollista kyselyn lisäksi haastatella 

opettajia. Monin osin olisin varmaankin saanut tarkempia ja selventäviä vastauksia; 

esimerkiksi kohdassa, jossa kysyin mobiililaitteiden käyttömahdollisuuksista ja 

vastaukseksi oli tullut ”viestintä”. Olisi ollut mielenkiintoista tietää spesifimmin, mitä ja 

millaista viestintää vastaaja tarkoitti. Samoin erittäin kiinnostavaa olisi ollut saada tietää 

tarkemmin erään vastaajan ilmoittamasta tulevasta käytännöstään, ettei hän käytä 

lainkaan perinteisiä oppikirjoja kahdella yhdeksännellä luokalla vaan kaikki opetus ja 

opiskelu tapahtuvat muulla tavoin, osin sähköisessä oppimisympäristössä. Eritoten 

kiinnostavaa olisi näin jälkeenpäin kuulla kyseisen opettajan kokemuksista tuosta 

”kirjattomasta lukuvuodesta”. 

7.5 Jatkotutkimusaiheita 

Totesin aiemmin keskustelun yhteydessä: ”Ikävuosien myötä käyttötavoissa tapahtuu 

suuriakin muutoksia, esimerkiksi tytöillä iän lisääntyessä internetin sekä bloggailu ja 

videoiden katselukäyttö kasvaa ja muun sosiaalisen median hyödyntäminen vähenee. 

Kyselystä ei käynyt ilmi, miksi näin on.” Jatkotutkimuksen aiheena olisikin hyvä 

tulevaisuudessa selvittää, miten oppilaiden ikä vaikuttaa heillä mobiililaitteiden käyttöön, 

toisin sanoen: miten eri tavoin oppilaiden ikä muuttaa heidän 

mobiililaitekäyttäytymistään? 

Mielenkiintoista olisi nähdä samanlainen tutkimus kuin Projekti II:n puitteissa 

toteutettiin. Millaisia muutoksia on mahdollisesti tapahtunut saman ikäluokan oppilaiden 

suhtautumisessa mobiililaitteiden käyttöön ja miten oppilailla on oma 

laitekäyttäytyminen muuttunut neljän kuluneen vuoden aikana. Projekti II:n kyselyssä 

mukana olleet oppilaat ovat nyt pääsääntöisesti toisen asteen koulutuksessa ja jotkut 

ehkäpä jo työelämässä. Olisi sinällään varsin kiinnostavaa, jos heille voisi toteuttaa 

seurantatutkimuksen siitä, miten juuri heidän osaltaan on mobiililaitteiden käyttö 

muuttunut samoin kuin suhtautuminen lukemiseen, joka oli Projekti II:n toteutetun 

tutkimuksen keskeisenä aiheena. 

Mobiililaitteet ja erilaiset sovellukset eivät parhaimmillaankaan uskoakseni syrjäytä 

esimerkiksi perinteistä painettua kirjaa, ainakaan tyystin. Sinällään oppimateriaalit 

muuttunevat yhä enemmän sähköisiksi ja niihin voi hyvinkin tulla monenlaista 

vuorovaikutteisuutta. Näinä aikoina oppikirjoja kierrätetään varsin monia vuosia – omalta 

opettaja-ajaltani muistan pisimpään kierrätettyjen kirjojen olleen käytössä hieman 

toistakymmentä vuotta. Kierrätys ei luonnollisestikaan mahdollista oppilaille omia 

muistiinpanojen, alleviivausten ja päälleviivausten tekemistä kirjoihin. Jos materiaali on 

sähköisessä muodossa ja siihen on kytketty ominaisuuksia, joissa em. toiminnot ovat 

virtuaalisesti mahdollisia, muuttuu sähköisessä muodossa olevan materiaalin lukeminen 

ja siitä opiskelu ainakin näiltä osin henkilökohtaisemmaksi. Lukuvuoden päätteeksi 

voisivat nämä materiaalin virtuaalimerkinnät “puhdistua” tarvittessa sovelluksesta 

riippuen. Tämän tyyppistä materiaalia on jo jonkin verran saatavillakin ja oletettavasti 

alan tuotekehitys tulee olemaan varsin ripeää. Erilaisia keinoja ja mahdollisuuksia tuottaa 

pedagogisesti järkeviä ja kestäviä ratkaisuja tulee mielestäni perusteellisesti selvittää, 

koska esimerkiksi yhteiskunnalle koituva kustannushyöty lienee varsin huomattava. 

Erittäin mielenkiintoista olisi tutkia myös erilaisia kokeiluja, joita kouluissa toteutetaan. 

Yhtenä itselleni mielenkiintoisimmista nousee esiin erään opettajan kokeilu, jonka 

mukaan hän tuli kokeilemaan kahden 9. luokan kanssa oppikinjatonta lukuvuotta. Toisin 

sanoen, kuten edellä jo kerroin, hän ilmoitti käyttävänsä oppikirjojen sijasta muun muassa 
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sähköisiä oppimisympäristöjä kuten “Schoology”-alustaa. Tällaisten kokeilujen 

kokemuksista olisi kiinnostavaa saada tarkempaa tietoa. 

Niin ikään äänikirjat ja esimerkiksi sovellukset, joiden avulla vaikkapa ääni voidaan 

muuntaa tekstiksi tai laitteita voidaan ylipäätään ohjata äänikomennoilla tai muilla 

vastaavilla keinoin, tulevat uskoakseni nykyisestään lisääntymään koulukäytössä. 

Samoin opetus ja opiskelu tullee muuttumaan yhä enenevässä määrin luokkahuoneesta 

riippumattomaksi sitä mukaa kuin mobiililaitteiden käyttö koulumaailmassa lisääntyy – 

mikä uskoakseni eittämättä tulee tapahtumaan. On varsin todennäköistä, että tänään me 

emme vielä edes näe, millaisia oppimisratkaisuja meillä on käytettävissämme vaikkapa 

parin vuosikymmenen päästä. Siksi tälläkin alueella tarvitaan jatkuvaa tutkimusta 

ennustamaan ja kehittämään sopivia opetus- ja opiskelumetodeja ja -välineitä. 

Lopuksi, Don Tapscottin (2010) sanoin: “Ymmärtämällä nettisukupolvea ymmärtää 

tulevaisuutta.” 
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Liite A. Kyselylupa huoltajilta  

 

HYVÄT OPPILAIDEN HUOLTAJAT 

Lukuinto 

on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kolmivuotinen ohjelma, jonka toteuttavat 

Oulun yliopiston humanistinen tiedekunta ja kasvatustieteiden tiedekunta.  

Lukuinto-ohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten kiinnostusta ja kykyä 

monipuoliseen lukemiseen ja kirjoittamiseen sekä edistää lasten ja nuorten erilaisten 

tekstien ja mediasisältöjen käyttöä. Lukuinto-ohjelman kohderyhmiä ovat 6- 16 -vuotiaat 

lapset ja nuoret, opettajat, kirjastoammattilaiset ja vanhemmat. 

Pilotointi 

Pilotoinnin tavoitteena on kehittää ja kokeilla 6-16-vuotiaiden lasten ja nuorten sekä 

heidän vanhempiensa kanssa uudenlaisia monipuolisiin lukutaitoihin tähtääviä 

toimintamuotoja. Osana pilotointihanketta on Kiekkoja ja kirjoja-projekti, jossa mukana 

on myös Tietojenkäsittelytieteiden laitos. Tässä yhteydessä suoritetaan Kempeleen 

Kirkonkylän yhtenäiskoulun 6-9-luokille (yksi luokka/luokka-aste) kyselytutkimus 

lukemisesta, harrastuksista ja tietokoneen + mobiililaitteiden käytöstä. Osa oppilaista 

pääsee vielä testaamaan erilaisia mobiililaitteita lukemisen apuvälineenä. Kaikki 

käsiteltävät tiedot ovat luottamuksellisia. 

Kyselyt/Käyttökokemustestaukset tullaan toteuttamaan viikkojen 9 ja 11–13 aikana. 

Lupa 

Pyydämme teiltä lapsenne huoltajana lupaa siihen, että lapsenne voi osallistua kyseiseen 

kyselyyn ja mahdolliseen laitetestaukseen. Tässä tarkoituksessa pyydämme teitä 

täyttämään allaolevan kaavakkeen ja palauttamaan se oppilaan mukana 

luokanopettajalle/ryhmäohjaajalle tiistaina 26.2.2013. 

Kiittäen 

Kiekkoja ja kirjoja-TOL-projektiryhmä sekä Kirkonkylän yhtenäiskoulu 

DDD EEEEE, FFF GGGGG ja HHH IIIII                Lisätietoja kääntöpuolella 

 

Rastita ja palauta opettajalle ti 26.2.2013 mennessä. 
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Lapsemme  saa  ei saa  

osallistua Lukuinto-ohjelman Kiekkoja ja kirjoja-projektin kyselytutkimukseen. 

 

Lapsemme  saa  ei saa  

osallistua Lukuinto-ohjelman Kiekkoja ja kirjoja-projektin mobiililukulaitteiden 
käyttökokemustutkimukseen. 

 

                        

Oppilaan nimi: _________________________________________________ 

 

 

Huoltajan allekirjoitus: __________________________________________ 

     nimen selvennys 

 

 

Oulun Yliopiston monitieteinen EveLINE- tutkimusryhmä vastaa tämän kyseisen 

empiirisen tutkimusaineiston säilytyksestä, käytöstä ja suojaamisesta. Tämän 

tutkimuksen osalta näistä tehtävistä vastaavat käytännössä Tietojenkäsittelytieteiden 

laitoksen Lukuinto-ohjelman projektipäällikkö, FT, tutkijatohtori AA AAA 

(xxx.xxxxx@oulu.fi, puh. xxxx xx xx xx xxx), FT, yliopistonlehtori BB BBB 

(xxx.xxxxx@oulu.fi, puh. xxxx xx xxx xxxx) ja FT, yliopistonlehtori CC CCC 

(xxx.xxxxx @oulu.fi, puh. xx xx xxx xxx). 

 

EveLINE-tutkimusryhmän kotisivujen osoite on 

https://wiki.oulu.fi/display/EveLine/Home. Tutkijatohtori AA AAA on valmis 

vastaamaan mahdollisiin tätä kyselytutkimusta koskeviin kysymyksiinne. 

 

Toivomme teiltä myötämielistä suhtautumista tähän tutkimushankkeeseen. 

 

Kiekkoja ja kirjoja-TOL- ryhmäläiset DDD, FFF ja HHH 

  

mailto:xxx.xxxxx@oulu.fi
mailto:xxx.xxxxx@oulu.fi
tel:%2B358%2040%20673%206720
mailto:marianne.kinnula@oulu.fi
https://wiki.oulu.fi/display/EveLine/Home
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Liite B. Kysely oppilaille  

 

”Kiekkoja ja kirjoja-TOL”-kysely   

 

1. Sukupuoli 

 

• Mies 

• Nainen 

 

2. Sukunimi, Etunimi: _________________________, _________________ 

 

3. Ikä: _______________ 

 

4. Arvioi, kuinka paljon aikaa käytät viikossa 

 

a) television katseluun _______________________ 

b) lehtien lukemiseen ________________________ 

c) kirjojen lukemiseen _______________________ 

d) internetin käyttöön ________________________ 

 

5. Mitä harrastuksia sinulla on? 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

6. Kuinka monta tuntia käytät aikaa harrastuksiisi viikossa? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7. Pelaatko jääkiekkoa seuratasolla? Kyllä/En ___  

Jos pelaat, missä seurassa ja joukkueessa? 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

8. Kuinka kauan olet käyttänyt tietokoneita/mobiililaitteita? 
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   (Ympyröi vastauksesi.) 

Tietokoneita:  Muita mobiililaitteita:  
 

 Mitä:___________________ 

• Alle vuoden    Alle vuoden   

• 1-2 vuotta    1-2 vuotta 

• 3-5 vuotta    3-5 vuotta 

• 5-10 vuotta   5-10 vuotta 

• Yli 10 vuotta   Yli 10 vuotta 

 

9. Kuinka usein käytät tietokonetta/muita mobiililaitteita 

Tietokoneita:    Muita mobiililaitteita:  
Mitä:___________________ 

• Päivittäin    Päivittäin 

• Pari kertaa viikossa   Pari kertaa viikossa 

• Kerran viikossa   Kerran viikossa 

• Pari kertaa kuukaudessa  Pari kertaa kuukaudessa 

• Harvemmin   Harvemmin 

 

 

10. Miten hyvin mielestäsi osaat käyttää mobiililaitteita? 

• Erittäin hyvin, hallitsen tekniikan ja yleisimmät sovellukset. 

 Kykenen neuvomaan myös muita. 

 

• Hyvin, kaikki tarvittava hoituu. 

 

• Tyydyttävästi, osaan käyttää internetiä, tarvitsen kuitenkin apua 

 joihinkin asioihin. 

 

• Huonosti, en juurikaan hallitse mobiililaitteiden käyttöä. 

 

• En ole koskaan käyttänyt mobiililaitteita. 

 

11. Oletko aikaisemmin lukenut kirjallisuutta mobiililaitteilla? 

 

• Kyllä,  

mitä?__________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________ 

 

• En 

 

12. Mihin tarkoitukseen käytät mobiililaitetta? 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

13. a) Uskotko, että lukuintosi kasvaisi, jos sinulla olisi mahdollisuus lukea 

 mobiililaitteilla?  

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

b) Jos uskot, että kasvaisi, niin millaista kirjallisuutta/tekstejä tms. uskoisit lukevasi?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

(Voit täydentää vastauksiasi erilliselle paperille. Saat sen tarvittaessa opettajaltasi.) 
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Liite C. Ohjeistus oppilaskyselyn kohtaan 11 

Tämä ohjeistus annettiin samasanaisesti kaikille neljälle luokalle, jonka osallistuivat 

ennakkokyselyyn. Ohjeistus annettiin ennen kuin oppilaat saivat kyselylomakkeet 

itselleen.  

Tätä ohjetta ennen oli jo annettu ohje huoltajaluvan palauttamisesta kyselyn 

palauttamisen yhteydessä (” Palauttakaa huoltajalupa kyselyn palauttamisen yhteydessä 

tai, jos se ei nyt ole mukana, täytettynä omalle luokanopettajalle tai ryhmäohjaajalle 

tämän viikon aikana.”) sekä miten toimia, jos vastaustila on riittämätön (”Hae tyhjä 

paperi. Kirjoita siihen nimesi ja merkitse se kysymyksen numero tai ne kysymysten 

numerot, jonka vastausta tai joiden vastauksia jatkat tyhjään paperiin.”) 

 

”Tämän kyselyn kohdassa 11 mainitaan sana kirjallisuus. Älkää ymmärtäkö 

kirjallisuutta vain erilaisten kirjojen kuten Aleksis Kiven Seitsemän veljestä- tai Juhani 

Ahon Rautatie- tai muita vastaavina teoksina, Ymmärtäkää tässä yhteydessä kirjallisuus-

käsite laajasti eli että se tarkoittaa kaikkea lukemaanne ja tutkimaanne: lehtiä, kirjoja, 

internetiä, televisiota, elokuvaa, videoita, koulukirjoja, tietosanakirjoja, sarjakuvia, 

runoja jne.  

Siis, kaikkea lukemaanne ja tutkimaanne. Hienosti sanottuna tässä kirjallisuudella 

tarkoitetaan itse asiassa monilukutaitoa tai medialukutaitoa.” 
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Liite D. Oppilashaastattelujen kysymykset 

 Etukäteen valmistellut/suunnitellut kysymykset haastattelun pohjaksi 

Käyttökokemustestauskysymykset   

1. Millaisia kokemuksia ja tuntemuksia sinulle tuli mini-iPadista?   

2. Lisäsikö se mielenkiintoa lukemista kohtaan?  

3. Kuinka tuttua oli e-kirjojen lukeminen? (riittävätkö ominaisuudet, 

toivotaanko muita ominaisuuksia)  

Harrastukset ja ajankäyttö  

4. Mitä harrastuksia sinulla on? Kuinka monta tuntia viikossa käytät aikaa 

harrastuksiin?  

5. Millainen on normaali päiväsi, kun sinulla on harjoitukset tai peli?    

6. Kuinka paljon sinulla jää harrastusten ja koulun (+läksyjen) jälkeen aikaa 

muulle?  

7. Miten tykkäät viettää jäljelle jäävän aikasi?  

Lukeminen  

8. Missä, miten ja mitä luet?  

9. Millaisesta kirjallisuudesta tykkäät?   

10. a) Millaista kirjallisuutta luette koulussa? b) Saatteko vapaasti valita 

koulussa luettavat kirjat? c) Mikäli saatte, onko se hyvä asia? / Mikäli saisitte, 

olisiko se hyvä asia? d) (Mikäli ette itse saa valita kirjallisuutta äidinkielessä, 

kuka valitsee?)  

11. Miten joukkueessa suhtaudutaan lukemiseen? Luetko kirjallisuutta 

pelimatkoilla? Lukeeko kukaan pelikavereistasi? Miten joukkueessa 

kannustetaan Lukemiseen/kouluun?  

12. Mikä voisi lisätä lukuintoasi?    

Mobiililaitteiden käyttö   

13. Mitä mobiililaitteita sinulla on?   

14. Kuinka monta tuntia päivässä käytät mobiililaitteita?   

15. Mihin käyttötarkoituksiin käytät mobiililaitteita?   
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Mobiililaitteiden käyttö lukemiseen  

16. Käytätkö mobiililaitetta lukemiseen? Jos käytät niin millaiseen lukemiseen?  

17. kuinka tuttua oli e-kirjojen lukeminen – oletko aikaisemmin kokeillut 

tällaista  

18. Mitä ominaisuuksia lukemisen kannalta pidät mobiililaitteissa 

merkittävimpinä vaikkapa kirjaan verrattuna?  

19. Miten suhtaudut elektronisten kirjojen, lehtien, sarjakuvien, asiatekstin 

lukemiseen mobiililaitteilla? Koetko että nämä ovat mielekkäämpi tapa lukea 

kuin ”normaali kirjallisuus? Miksi?  

20. Mihin käyttötarkoituksiin haluaisit käyttää mobiililaitteita koulussa?  

21. Pitäisikö kouluissa käyttää enemmän hyväksi nykyaikaisia mobiililaitteita 

opetuksessa? Millaisia ja miten?   

22. Uskotko, että jos sinulla olisi käytössä mobiililaite, niin käyttäisit sitä 

kirjallisuuden lukemiseen? Miksi? Miten? Miten mobiililaitteiden avulla 

mielestäsi voisi lisätä lukuintoasi?  

23. Miten hyödyntäisit mobiililaitteita koulutehtävien tekemisessä? Miten 

mobiililaitteet sinusta soveltuisivat koulumaailmaan, mihin sinä käyttäisit 

koulussa mobiililaitteita?  

24. Uskotko, että jos koulussa kannustettaisiin lukemaan ja saisitte valita 

koulussa luettavat kirjat ja teillä olisi käytössä mini-iPadit tai muita vastaavia 

laitteita, niin lukuintosi vapaa-ajalla kasvaisi?  

25. Uskoisitko, että jos sinulla olisi käytössä mobiililaite pelireissuilla, että 

käyttäisit sitä lukemiseen?  

26. Mitä hyötyä mobiililaitteiden koosta ja keveydestä olisi sinulle? Tulisiko 

koulutehtävien teosta enemmän paikasta riippumattomia, vaikka linja-autossa 

tai pelimatkoilla.  
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Liite E. Kysely rehtoreille 

Rehtorikysely Lukuinto-ohjelman puitteissa 

Lukuinto on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama 3-vuotinen ohjelma, jonka 

toteuttavat Oulun yliopiston humanistinen tiedekunta ja kasvatustieteiden tiedekunta.  

Lukuinto-ohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten kiinnostusta ja kykyä 

monipuoliseen lukemiseen ja kirjoittamiseen sekä edistää lasten ja nuorten erilaisten 

tekstien ja mediasisältöjen käyttöä. Lukuinto-ohjelman kohderyhmiä ovat 6- 16 -vuotiaat 

lapset ja nuoret, opettajat, kirjastoammattilaiset ja vanhemmat. 

Lukuinnossa muodostetaan yhteisö tukemaan ja vahvistamaan lasten ja nuorten 

monipuolisia lukemisen ja kirjoittamisen taitoja. Yhteisössä kehitämme kirjaston ja 

koulun uusia toimintamuotoja! Lukuinto on kokonaisvaltainen lukutaidon edistämisen 

ohjelma, jossa lapset ja nuoret, vanhemmat, kirjastot ja koulut toimivat yhdessä.  

1. Miten koulunne mielestänne tukee ja kannustaa lasten ja nuorten monipuolista 

lukemista? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

2. Mikä on käsityksenne, lukevatko lapset ja nuoret vapaa-aikanaan? Jos lukevat 

niin mitä ja miten? Lukevatko he perinteisiä kirjoja vai jotakin muuta 

elektronisilla laitteilla? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Onko tyttöjen ja poikien lukemisessa havaittavissa eroja koulumaailmassa? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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4. Onko koulullanne käytössä lasten ja nuorten monipuoliseen lukemiseen 

tarvittavia päätelaitteita, kuten esimerkiksi:  

(Ympyröikää käytössänne olevat ja merkitkää perään lukumäärät) 

 

1) Tietokoneita __________ 

2) Taulutietokoneita __________ 

3) Elektronisia lukulaitteita __________ 

4) Muita laitteita, mitä? 

 ____________________________________________________ 

 

5. Jos koulullanne on käytössä tai ollut testikäytössä elektronisia päätelaitteita, 

minkälaisia kokemuksia näistä olette saaneet? Mihin käyttötarkoitukseen 

olette käyttäneet laitteita? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. Käyttävätkö lapset ja nuoret kouluaikana älypuhelimiaan lukemiseen? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

7. Onko koulunne yhteydessä kirjastoa? 

 

1) Kyllä 

2) Ei 

 

8. Miten lapset ja nuoret käyttävät kirjastoa hyväkseen? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

9. Miten koulunne kirjasto on varustettu, kannustaako se monipuoliseen 

lukemiseen? 

______________________________________________________________
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

10. Tukeeko kaupunki/kunta tai jokin muu instituutio lasten ja nuorten 

monipuolista lukemista rahoittamalla kouluanne ja sen tarpeita näiltä osin? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

11. Millaiset määrärahat koulullanne on käytettävissään  

 

a) vuosittaisiin laitehankintoihin ja  

 

b) muuhun monipuolista lukemista edistävään toimintaan? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

12. Muita kommentteja aiheeseen liittyen? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________ 

Kiitos vaivannäöstänne! 
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Liite F. Kysely opettajille 

Opettajakysely oppilaiden mobiililukemisesta 

Lukuinto on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama 3-vuotinen ohjelma, jonka 

toteuttavat Oulun yliopiston humanistinen tiedekunta ja kasvatustieteiden tiedekunta.  

Lukuinto-ohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten kiinnostusta ja kykyä 

monipuoliseen lukemiseen ja kirjoittamiseen sekä edistää lasten ja nuorten erilaisten 

tekstien ja mediasisältöjen käyttöä. Lukuinto-ohjelman kohderyhmiä ovat 6- 16 -vuotiaat 

lapset ja nuoret, opettajat, kirjastoammattilaiset ja vanhemmat. 

Tässä kyselyssä mobiilioppimisella tarkoitetaan oppimista hyödyntäen mobiililaitteita 

kuten älypuhelimet, kämmen- ja tablettitietokoneet, kannettavat tietokoneet ja muut 

kannettavat laitteet, joilla voidaan olla yhteydessä tietoverkkoihin. 

Lukemisella (lukutaidolla) tarkoitetaan tässä kyselyssä ns. monilukutaitoa, joka käsittää 

sekä luku- että kirjoitustaidon ja informaatio- ja medialukutaidon (teksti, kuva, ääni, 

elokuva, teatteri).  

1) Sukupuoli 

 nainen    mies 

2) Ikänne 

 alle 30 vuotta       30-35 vuotta              36-40 vuotta 

41-50 uotta       51-60 vuotta                yli 60 vuotta 

 

3) Oletteko  

 luokanopettaja 

 aineenopettaja, mikä on tällöin ensisijaisesti opettamanne oppiaine? 

__________________________________________________ 

4) Millä vuosiluokalla opetatte pääasiallisesti (tänä lukuvuonna)? 

___________________________________________________ 

5) Kuinka monta vuotta olette toiminut opettajana? 

_____________________________________ 
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6) Miten koulunne mielestänne tukee ja kannustaa lasten ja nuorten monipuolista 

lukemista? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________ 

 

7) a) Mikä on käsityksenne, lukevatko lapset ja nuoret vapaa-aikanaan?  

kyllä             ei   en osaa sanoa 

 

Jos lukevat, niin mitä 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

b) Käyttävätkö he lukemisessaan mobiililaitteita?  

kyllä             ei   en osaa sanoa 

Tähän voitte tarkentaa vastaustanne: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________________________ 

 

8) Onko tyttöjen ja poikien lukemisessa havaittavissa eroja koulumaailmassa? 

kyllä             ei   en osaa sanoa 

Tähän voitte tarkentaa vastaustanne: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

9) a) Oletteko käyttänyt oppitunneillanne mobiililaitteita oppimisen apuna yhdessä 

oppilaiden kanssa?  

kyllä olen   en ole 
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b) Jos olette käyttänyt, niin mitä laitteita? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________ 

c) Miten eri tavoin olette käyttänyt laitteita? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________ 

d) Minkälaisia kokemuksia näiden käytöstä oppilaiden kanssa olette saanut? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

10) a) Käyttävätkö lapset ja nuoret tunneillanne omia älypuhelimiaan 

lukemiseen/opiskeluun?  

kyllä    ei 

 b) Jos käyttävät, kertoisitteko, milloin ja millä tavoin (esim. millä tunneilla, 

käyttötarkoitukset jne.)? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________________ 
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c) Onko oppitunneilla ilmennyt mobiililaitteiden tunnin kulkua häiritsevää 

epäasiallista käyttöä? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________________________ 

 

11) Miten eri tavoin mielestänne mobiililaitteita voitaisiin käyttää kotona / vapaa-

ajalla oppilaiden koulutyön tukena? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

12) Mitkä tekijät mielestänne voivat estää tai hidastaa mobiililaitteiden 

koulukäyttöä? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________ 

13) a) Pitäisikö mobiililaitteita käyttää nykyistä enemmän koulumaailmassa? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________ 

b) Jos vastasitte edelliseen myönteisesti, kertoisitteko, millä eri tavoin? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

________________________________ 

 

14) Millainen on oma suhteenne mobiiliteknologiaan? (Käytättekö laitteita, mitä ja 

kuinka paljon)? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________ 

15) Muita kommenttejanne aiheeseen liittyen? 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Kiitos vaivannäöstänne! 
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Liite G. Näyte oppilaskyselyn koontilomakkeesta 

 

 

 


