
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN 
OPETUSKÄYTÖN TUTKIMUS- JA 

KEHITYSPROJEKTIN MERKITYKSET 
UKOMBOZIN KOULUSSA 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Saila Pakarinen 
Pro gradu -tutkielma 

Kasvatustieteet   
Yleinen ja aikuiskasvatustiede 

Käyttäytymistieteiden laitos 
Helsingin yliopisto 

joulukuu 2014 
ohjaaja: Hannele Niemi 

	  



HELSINGIN YLIOPISTO - HELSINGFORS UNIVERSITET- UNIVERSITY OF HELSINKI
Tiedekunta

Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Laitos

Käyttäytymistieteiden laitos
Tekijä

Saila Pakarinen
Työn nimi
Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tutkimus- ja kehitysprojektin merkitykset Ukombozin
koulussa
Oppiaine

Kasvatustieteet (yleinen ja aikuiskasvatustiede)
Työn laji/ohjaaja

Pro gradu -tutkielma / Hannele Niemi

Aika

joulukuu 2014

Sivumäärä

68+5
Tiivistelmä
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, mitä merkityksiä tieto- ja viestintätekniikan (TVT)
opetuskäytön tutkimus- ja kehitysprojektilla oli tansanialaisessa Ukombozin koulussa. TVT:lla on
monia kouluorganisaatiota muuttavia voimia, jotka voivat näkyä koulun toimintatapojen
muutoksena niin luokkahuoneessa, koulussa kuin koulua ympäröivässä yhteisössä. Erityisesti
kehitysmaiden kouluissa TVT:lla tavoitellaan koulujen toiminnan kehittymistä ja tehostumista.

Tutkimus toteutettiin osallistuvan havainnoinnin sekä teemahaastattelujen avulla. Osallistuvaa
havainnointiaineistoa kerättiin koko tutkimus- ja kehitysprojektin toteutusvaiheen ajan eli
marraskuusta 2010 maaliskuuhun 2012. Teemahaastatteluihin osallistui Ukombozin koulun
opettajia sekä yksi oppilaan vanhempi. Teemahaastattelut toteutettiin kolmena yksilöhaastatteluna
sekä yhtenä kolmen opettajan ryhmähaastatteluna. Haastattelut tehtiin maaliskuussa 2011 sekä
tammi- ja helmikuussa 2012.  Tutkimusaineisto analysoitiin laadullisen aineistolähtöisen
sisällönanalyysin avulla.

Ukombozin koulussa TVT:n opetuskäytön tutkimus- ja kehitysprojektin merkityksiksi osoittautui
tutkimusaineiston mukaan koulun toimintaedellytysten kehittyminen sekä muutokset
luokkahuoneessa. Uusien yhteistyökumppanuuksien ja -verkostojen syntyminen, koulun TVT:n
toimintavision selkeytyminen sekä johdon tukena toimiminen kuvasivat koulun
toimintaedellytysten kehitystä. Muutokset luokkahuoneessa liittyivät opettajien osaamisen
kehittymiseen, oppilaiden aktivoitumiseen sekä muutoksiin luokkahuonedynamiikassa.

Tulokset osoittavat, että TVT:n opetuskäytöllä on kehitysmaiden kouluissa monia
kouluorganisaanisaatiota ja luokkahuoneen toimintaa kehittäviä mahdollisuuksia. Tarvitaan
enemmän pitkäjänteistä kansainvälistä tutkimus- ja kehitysyhteistyötä kehitysmaiden koulujen
TVT:n opetuskäyttöön vaikuttavien ilmiöiden ymmärtämiseksi.
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The aim of this study was to examine what relevance a research and development project about 
the educational use of information and communication technology (ICT) had in Ukombozi 
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1 JOHDANTO

Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) opetuskäyttö länsimaissa näyttäytyy kehitysmaiden

todellisuudesta katsottuna monimuotoiselta ja kehittyneeltä. Länsimaissa TVT:n

opetuskäytöllä on pidempi historia, sillä sen hyödyntäminen on alkanut jo 1980-luvulla

(Cuban 2001, 12). Kehitysmaissa TVT:n hyödyntäminen opetuskäytössä on alkanut

laajemmin vasta 2000-luvulla (Tedre ym. 2011, 2). Kehitysaputoimijat ovat vieneet TVT:a

ulkomaalaisten tutkimus- ja kehitysprojektien avulla kehitysmaiden kouluihin (Guimarães

ym. 2013; Engeström ym. 2014; OLPC wiki).

Kehitysmaissa on vähän TVT:n opetuskäyttöä tukevia resursseja, varsinkin perusopetuk-

sessa. Kiinnostus TVT:n opetuskäyttöä kohtaan on kuitenkin lisääntynyt (Kelly, Halewood

ja Blackman 2012, 13–14). Kehitysmaiden kouluissa TVT:n opetuskäyttöön liittyy myös

laajempi kehitysnäkökulma. TVT:n opetuskäyttöön halutaan investoida, koska tämän

toivotaan kehittävän kehitysmaan sosiaalista ja taloudellista tilannetta paremmaksi.

(Selinger 2009, 215.) Kehitysmaiden TVT:n opetuskäytöstä tehdyt tutkimukset ovat usein

keskittyneet analysoimaan TVT:n käyttöönoton esteitä ja mahdollisuuksia (esimerkiksi

Cossa ja Cronje 2004 sekä Hare 2007).

TVT:n opetuskäyttöön liitetään usein ajatus sen muuttavasta voimasta. Se voi muuttaa niin

koulun toimijoiden tapoja toteuttaa opetusta (Niemi ja Multisilta 2014), kouluorganisaa-

tiota (Kozma 2005), kouluorganisaation ja sitä ympäröivän yhteisön välistä vuoro-

vaikutusta (Korhonen ja Lavonen 2014) kuin tulkintojamme siitä, mitä oppiminen on sekä

odotuksiamme siitä, mitä tarkoittaa tietää jotakin (Säljö 2010, 56). Tutkimuksia, joissa on

keskitytty TVT:n vaikutuksiin ja muutoksiin kehitysmaiden koulun arjessa on myös

toteutettu (esim. Guimarães ym. 2013).

1.1 Tutkimuksen tarkoitus

Tämä Pro gradu -tutkielma liittyy osaksi tansanialaisessa Ukombozin koulussa toteutettua

TVT:n opetuskäytön tutkimus- ja kehitysprojektia. Projektin tarkoituksena oli hyödyntää

kouluun lahjoituksena saatuja XO-kannettavia tietokoneita, jotka olivat vähäisessä
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käytössä. XO-kannettavien tietokoneiden opetuskäyttö oli koulun ulkopuolisten tahojen

toiminnasta riippuvaista, eikä koulussa hyödynnetty XO-kannettavia tietokoneita

systemaattisesti opetussuunnitelman mukaisessa opetuksessa. Ukombozin koulun

henkilökunnan omasta pyynnöstä paikallinen yliopisto aloitti yhteistyön koulun

opetuksessa hyödynnettävän TVT:n opetuskäytön toimintamallien kehittämiseksi. (ks.

Apiola, Pakarinen ja Tedre 2011, Pakarinen ym. 2013.)

Tässä tutkielmassa olen kiinnostunut siitä, mitä merkityksiä TVT:n opetuskäytön tutkimus-

ja kehitysprojektilla oli Ukombozin koulussa niin kouluorganisaation kuin luokkahuoneen

tasolla. Monet tutkimukset korostavat kehitysmaiden koulujen TVT:n opetuskäyttöönoton

tueksi tarvittavan paikallisia ratkaisuja, eikä toimintamallien suoraa kopioimista tai

lainaamista kehittyneiden maiden kouluista (esim. Engeström ym. 2014; Kozma 2005;

Gudmundsdottir 2010). Tämän TVT:n opetuskäytön tutkimus- ja kehitysprojektin

merkityksen arvioiminen voi auttaa siinä, mitä TVT:n opetuskäytön edistämisessä

kehitysmaiden kouluihin tulee ottaa huomioon. Tutkielman avulla vastaan myös Kraemer,

Dedrick ja Sharma (2009, 73) vaatimukseen OLPC-järjestön XO-kannettavien

tietokoneiden käyttökokemuksien tarkemmista tutkimuksellisista arvioista.

1.2 Tutkimuskysymykset

	

Tutkimustarkoituksen selkeydyttyä rajasin tutkimuskysymyksen muotoon: Mitä

merkityksiä tieto- ja viestintätekniikan tutkimus- ja kehitysprojektilla oli Ukombozin

koulussa? Tarkentavaksi alakysymykseksi muodostui: Mitä merkityksiä TVT:n tutkimus-

ja kehitysprojektilla oli kouluorganisaatiossa ja luokkahuoneessa?

1.3 Keskeiset käsitteet

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö. Kouluissa käytettävästä TVT:sta käytetään

monia nimityksiä, kuten opetusteknologia tai tietotekniikka (ks. Kankaanranta, Hänninen

ja Koskinen, 2011). Kyse on TVT-välineistä ja niiden käytöstä opetuksen ja oppimisen

tukena. Kouluissa TVT-välineitä ovat esimerkiksi tietokoneet, matkapuhelimet,

tietokoneohjelmistot, projektorit sekä digikamerat. TVT:een kuuluu myös pehmeä

infrastruktuuri eli laitteiden tuki- ja ohjauspalvelut. Tähän tarvitaan henkilökuntaa, jolla on
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erityistä osaamista TVT-välineistä. Länsimaissa moderni TVT on syrjäyttänyt osin

aiempaa opetusteknologiaa, kuten liitutauluja, oppikirjoja ja videokasetteja. (Cuban 2001,

12.) Perinteisiä opetuksen tukivälineitä, kuten oppikirjoja, hyödynnetään opetuksen tukena

toki edelleen. Suomessa on noussut esille myös näkemyksiä kaikkien oppikirjojen

korvaamisesta TVT:lla ja siirtymisestä “täysin digitaaliseen oppimisympäristöön” (ks.

Neittaanmäki 2013).

TVT:n opetuskäyttöön liittyvässä tutkimuskirjallisuudessa tekniikan käsite on määritelty

usein arkipäiväiseen merkitykseen tukeutuen (Oliver 2013, 32–33). Tekniikan käsitteen

tarkemman määrittelyn avulla voidaan saada otetta tekniikkaan liittyvistä vallan ja

alistamisen rakenteista. Tätä pyritään tarkastelemaan esimerkiksi digitaalisen

eriarvoisuuden (digital divide) -käsitteen avulla, jolloin tarkastellaan TVT:n liittyviä

eriarvoisuuksia (Gudmundsdottir 2010). TVT:n opetuskäyttöön liittyvä tutkimus on usein

käytännönläheistä. Tutkimuksessa on keskitytty tarkastelemaan TVT:n vaikutuksia

kouluissa ja koulun toiminnassa, kuten oppilaiden ja opettajien suhtautumista TVT:n

(esim. Sipilä 2013, Ilomäki 2008).

Yhdysvalloissa TVT:n opetuskäyttö on monipuolistunut 1980-luvulta lähtien. Ensin TVT:n

opetuskäytössä keskeisenä olivat tietokoneen peruskäyttötaitojen opettaminen, kuten

tekstinkäsittelyohjelmien käyttötaidot. Tämän jälkeen keskityttiin enemmän multimedian

sekä Internetin käyttämisessä vaadittavien taitojen, kuten tiedonhakutaitojen opettamiseen

(Cuban 2001). TVT:n uusinpana opetuskäyttömuotona ovat oppilaiden itse tuottamat

sisällöt, joiden tekeminen tukee erityisesti oppilaiden kriittisten ajattelutaitojen sekä

luovuuden kehittymistä (Niemi ja Multisilta 2014, 28–29). TVT:n opetuskäyttö ei ole

ilmiönä staattinen, vaan muuttuva ja tekniikan kehityksen vaikuttama. (Kozma 2005, 13.)

Kouluorganisaatio. Organisaatio on ihmisten muodostama toimintajärjestelmä yhteisten

päämäärien toteuttamiseksi (Harisalo 2008, 17). Yksittäinen koulu on yhteiseen

päämäärään pyrkivä yhteisö. Kouluorganisaation erityinen piirre on toimia yhteiskunnan

instituutiona, jossa keskitytään oppimiseen. Kouluorganisaatiot eroavat yritysmaailman

organisaatioista. Koulun julkinen ja institutionaalinen luonne (Kyllönen 2011, 56) näkyy

esimerkiksi siten, ettei julkisten koulujen tarvitse tuottaa taloudellista voittoa, vaan

oppilaiden oppimista.
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Koulu organisaationa voidaan ymmärtää neljän keskeisen metaforan avulla. Näiden

mukaan koulu on ymmärrettävissä joko rationaalisena koneistona, ekologisena verkostona

eli ekosysteeminä (ks. Zhao ja Frank 2003), järjestelmänä tai merkityksiä luovana

kollektiivisena älykkyytenä. Nämä erilaiset näkökulmat koulusta eivät ole irrallisia, vaan

niissä on osittain päällekkäisyyttä. (Thomson 2010, 21–22; Niemi, Kynäslahti ja

Vahtivuori-Hänninen 2013, 59.) Myös Thomas ja Allen (2006, 127–128) tarkastelevat

organisaatioita kielikuvien avulla. He hahmottavat kouluorganisaation koneena,

organismina, aivoina ja kulttuurina.

Oppimisen ekosysteemi. Kouluorganisaatiota tarkastellessa voidaan olla kiinnostuneita

esimerkiksi organisaation ja sen toimintaympäristön välisestä vuorovaikutuksesta (Harisalo

2008, 17–18; 29). Tämä näkemys on korostunut viime vuosina kouluorganisaation

toiminnan tarkastelussa. Ekosysteemi-käsitettä hyödynnetään pohdittaessa kouluorgani-

saation roolia osana muuta yhteiskuntaa (esim. Niemi 2014; Vesisenaho ja Dillon 2013).

Ekosysteemi tarkoittaa eliöyhteisön ja sen ympäristön muodostamaa toiminnallista ko-

konaisuutta. Ekosysteemin käsite on lainattu biologian käsitteistöstä. Ekosysteemi toimii

metaforana kouluorganisaatiolle ja siihen liittyvälle ympäristölle, koska se kuvaa eri

toimijoiden toisiinsa liittymistä ja kouluorganisaation verkostomaista toimintaa osana

muuta yhteiskuntaa. (Niemi 2014, 3.)

Kouluorganisaatio nähdään riippuvaiseksi laajemmasta ekosysteemistään eli niin paikal-

lisista yhteistyökumppaneista, yhteiskunnan päämääristä ja arvoista, kuin maailmanlaajui-

sista eli globaaleista virtauksista. (Zhao ja Frank 2003; Niemi 2014.) Oppimisen ekosystee-

miin kuuluvat toimijat myös vaikuttavat kouluorganisaation toiminnanluonteen määritte-

lyyn. Esimerkiksi kouluhallinnon edustajat vaativat kouluorganisaatioilta tulosvastuuta eli

laadukkaan oppimisen tuottamista pienemmillä kuluilla. (Hardgraves ja Shirley 2009, 8.)

Kehitysmaat. Kehitysmaa on taloudelliselta ja sosiaaliselta kehitykseltään kehittyneitä

valtioita vähemmän kehittynyt. Tämä näkyy erityisesti kehitysmaiden asukkaiden suurena

köyhyytenä, vähäisenä koulutuksena, matalana elinajanodotteena sekä yhteiskunnan

tarjoamien palveluiden vähäisyytenä tai heikkolaatuisuutena. (Thomas 2000.) Kehitysmaat

käsitettä kohtaan on esitetty kritiikkiä, sillä kehitystä arvioidaan usein länsimaisesta

talousnäkökulmasta, kuten Maailmanpankin ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen

järjestön (OECD) luokitusten avulla. Kehityskysymysten länsimainen näkökulma on
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saanut alkunsa jo 1700-luvun eurooppalaiseen valistusaikakaudella (ks. luku 3 Hettne

2009). Toisaalta länsimaiset toimijat arvioivat kehityksen moninaisuutta useilla erilaisilla

keinoilla (esim. erilaisten riskien kohtaaminen ks. Maailmanpankki 2013b). Tässä

tutkielmassa kehitysmaat käsitteen käyttö on perusteltua, sillä sen avulla voin tuoda esille

kehitysmaihin sekä kehitysmaiden kouluihin liittyviä piirteitä. Käsitteen käyttö on

vakiintunut niin kehitysmaatutkimuksen kuin globaalin kehityspolitiikan kentillä.

	



	 	 	
	

	 6

2 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA KEHITYSMAIDEN KOULUISSA

Tieto- ja viestintätekniikka on viime vuosina ollut vaikuttamassa myös kehitysmaiden

kouluorganisaatioiden muutokseen ja kehitykseen (Tedre ym. 2011). Kehitysmaiden

koulujen haastavista toimintatodellisuuksista huolimatta TVT nähdään kouluja kehittävänä

tekijänä. TVT:n käyttöönoton edistämiseen on keskittynyt oma tutkimussuuntauksensa eli

information and communication technology for development (ICT4D) (Kleine ja Unwin

2009). Monet kehitysaputoimijat edistävät TVT:n opetuskäytön lisäämistä kehitysmaiden

kouluihin. Tätä perustellaan koulujen tehokkuuden kasvulla, muuttuvaan työelämään

vaadittavien taitojen oppimisella, erityisesti tietokoneiden peruskäyttötaitojen oppimisella

sekä opetuksen uudistamisen vaatimuksella. Perusteluista eniten on painotettu digitaalisen

lukutaidon eli tietokoneiden käytön oppimisen merkitystä. Kehitysmaiden koulujen

opetuksen kehittämiselle TVT:n avulla on erityistä länsimaihin verrattuna se, että

yhteiskunnan nopealle kehitykselle on suuria paineita, ja kouluissa tapahtuvalle

muutokselle ladataan suuria odotuksia. Monet rahoittajat haluavat panostaa kehitysmaiden

koulutukseen nimenomaan kehityksen nimissä. (Selinger 2009, 240.)

Tieto- ja viestintätekniikan vaikutukset kehitysmaissa eivät ole pelkästään positiivisia.

TVT voi voimistaa olemassa olevaa köyhyyttä luomalla riippuvuutta TVT:n, voimistaa ali-

kehitystä sekä vahvistaa olemassaolevia valtarakenteita. (Carmody 2013). Kehitysmaissa

TVT:a hyödynnettäessä tulee ottaa huomioon monia tekijöitä, jotka liittyvät niin kulttuu-

risiin, sosiaalisiin, taloudellisiin kuin teknisiin ulottuvuuksiin (Tedre ym. 2011, 9–10).

Kehitysmaissa on sosiaalisia, poliittisia sekä infrastruktuurin suunnitteluun ja käyttöön-

ottoon liittyviä tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet TVT:n opetuskäyttöä estävästi (Cossa ja

Cronje 2004, 98). Näitä ovat esimerkiksi yhteiskunnassa vallitseva poliittinen tilanne,

sähköverkon infrastruktuurin toimintavarmuuden heikkous ja muut uuden tekniikan

käyttöönottoon liittyvät ongelmat, kuten kalliit laitekustannukset (Hare 2007, 8–9).

Ongelmista huolimatta kehitysmaissa, kuten Saharan eteläpuolisessa Afrikassa on

toteutettu monia TVT:n opetuskäytön kehittämisprojekteja. Esimerkiksi Ruandassa

toteutettiin OLPC-järjestön XO-kannettavien tietokoneiden laaja käyttöönotto (Fajebe,

Best ja Smyth 2013), Botswanassa muutoslaboratoriatyöskentelyn avulla toteutettu projekti

(Engeström ym.  2014) sekä Gudmundsdottirin (2010) tutkimus TVT:n käyttöönotosta

Etelä-Afrikassa.
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Kehitysmaiden koulujen keskeiset TVT:n opetuskäyttöönoton piirteet ovat:

· yhteiskunnan suhtautuminen ja arvot TVT:a kohtaan

· infrastruktuurin puutteet

· opettajien haastavat työolosuhteet

· koulun ulkopuolisten toimijoiden suuri rooli TVT:n käyttöönotossa

· kielikysymykset

· kehitysmaiden oloihin suunniteltu TVT

Yhteiskunnan suhtautuminen ja arvot TVT:a kohtaan. Monet Saharan eteläpuolisen

Afrikan maat ovat kiinnostuneita TVT:n tarjoamista mahdollisuuksista. Afrikan valtioiden

ja niiden väestön omaehtoinen kiinnostus TVT:a kohtaan on kasvanut viime aikoina

(Kelly, Halewood ja Blackman 2012). Myös kehitysaputoimijoiden kiinnostus edistää

TVT:a opetuskäyttöä on lisääntynyt (Tedre ym. 2011). Tilyan (2008, 1148) mukaan

suurella osalla Saharan eteläpuolisilla Afrikan valtioilla oli jo vuonna 2006 yleinen

kansallinen poliittinen ohjelma TVT:n hyödyntämiseksi yhteiskunnan toiminnan

kehittämiseksi.

Afrikassa matkapuhelinten käyttö on lisääntynyt huomattavasti. Useilla Afrikan valtioiden

palvelu- ja markkinasektoreilla on aloitettu matkapuhelintekniikan hyödyntäminen

erilaisissa toiminnoissa, kuten pankkitoiminnassa. (Kelly, Halewood ja Blackman 2012,

13–14.) Engeström ym. (2014, 145) huomioivat Botswanassa toteuttamassaan

tutkimuksessa, että juuri mobiilin TVT:n käyttäminen mahdollistaisi infrastruktuuriltaan

kevyemmän tavan koulujen TVT:n opetuskäyttöön ja siten mahdollisesti edistäisi sen

käyttöä kehitysmaiden kouluissa.

TVT:n opetuskäytön kehittämisprojektien toteutettaminen kehitysmaissa ei ole helppoa, ja

Brunello (2010) huomioi, etteivät ne ole usein onnistuneet. Julkinen keskustelu

kehitysmaiden koulutuspolitiikassa on TVT:n opetuskäytölle myönteistä, mutta

käytännössä projektit eivät ole onnistuneet monista erilaisista syistä johtuen, joita ovat

esimerkiksi byrokraattisuus, eri toimijoiden roolit sekä mekanistinen näkemys TVT:n

käytöstä opetuksessa. Mekanistisen näkemyksen ohjaamana TVT:n opetuskäytössä on

keskitytty siihen, kuinka monta tuntia tietokoneluokkaa käytetään päivässä tai kuinka

monta tietokonetta luokkahuoneessa on käytössä. Mekanistisen näkemyksen ohjaamana
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TVT:a ei käytetä soveltaen koulun arjessa muihin oppiaineisiin yhdistäen, vaan erillisenä

oppiaineena. Tämä mekanistinen käsitys TVT:n opetuskäytöstä on vasta hitaasti

muuttumassa kehitysmaissa, kuten muuallakin maailmassa. (Brunello 2010.)

Kehitysmaiden koulujen infrastruktuurin puutteet. Kehitysmaiden koulujen ongelmat

liittyvät erityisesti puutteellisiin resursseihin, kuten koulujen infrastruktuurin

kehittymättömyyteen (Hare 2007, AERC 2011). Esimerkiksi Tansanian koulujen

infrastruktuuri on hyvin vähäistä. Arvion mukaan vain kolmella prosentilla kouluista on

sekä sähkö-, vesi-, että wc- varustus. Kahdellakymmenellä prosentilla kouluista on pääsy

sähköön. Keskimäärin tansanialaisen koulun luokassa on 74 oppilasta, mutta kaupunki-

alueiden koululuokassa voi olla keskimäärin jopa 90 oppilasta. (AERC 2011, 12–13.)

Monet TVT:n opetuskäyttöä estävät tekijät Tansaniassa ovat teknisiä (Tedren ym. 2011 ja

Hare 2007). Tällaisia ovat esimerkiksi Internet-palveluiden korkeat käyttökulut.

Maaseudun koulut ovat yleensä laajakaistaverkon ulottumattomissa. Myös sähkön saata-

vuudessa on usein ongelmia, mikä hankaloittaa TVT:n käyttöönottoa erityisesti maaseudun

kouluissa. (Hare 2007, 8.) TVT:n opetuskäyttöä estävät myös vähäiset resurssit hankkia ja

ylläpitää toimivaa TVT-laitteistoa. TVT:n ylläpito on suuri kuluerä, johon laitteita

hankittaessa ei osata varautua riittävästi (Kraemer, Dedrick ja Sharma 2009, 69).

Opettajien haastavat työsolosuhteet. Kehitysmaiden kouluissa ongelmana on opettajien

riittämätön läsnäolo kouluissa (Hare 2007, AERC 2011). Opettajien poissaoloon syitä on

monia, mutta yhtenä tekijänä ovat opettajien haastavat työolot. Keski-Mäenpään (2014)

huomiot havainnollistavat sitä, mitkä ovat tyypillisiä kehistysmaiden koulujen opettajien

kohtaamia ongelmia työssään. Etiopian maaseudun koulujen ongelmiksi luokkahuoneen

ongelmat, opettajien työskentely-ympäristön vaativuuden, opettajien ammatin arvostuksen

puutteen sekä opettajien työtä kohtaan asetetut kovat odotukset valtionhallinnosta. Näistä

keskeisimpinä ongelmina olivat opetusmateriaalien puute, luokkakokojen suuruus,

opettamisen ja opettajuuden kulttuurin autoritäärisuus sekä liian yksityiskohtainen ja sitova

opetusohjelma, joka ei mahdollistanut opettajien autonomiaa eikä mielekästä opetuksen

kehittämistoimintaa. (Keski-Mäenpää 2014, 264–271.)

Usein kehitysmaiden koulua ympäröivä yhteisö ei tue opettajien osaamista ja työskentelyä

riittävästi. Etiopiassa opettajien työskentely-ympäristön ongelmat liittyivät opettajien



	 	 	
	

	 9

pitkiin työmatkoihin ja työpäiviin sekä puutteellisiin työtaukomahdollisuuksiin. Opettajien

ammatin arvostuksen puute näkyi pienenä palkkana sekä heidän arvostuksensa

vähäisyydessä koulua ympäröivissä yhteisöissä. Odotukset valtion hallinnosta koulujen

toiminnalle ovat valtavat. Paineita on erityisesti opetusmenetelmien uudistamiseksi, kuten

siirtymiseksi enemmän oppilaskeskeisempään opetustyyliin. (Keski-Mäenpää 2014, 264–

269.) Nämä valtionhallinnon näkemykset oppilaskeskeisemmästä, konstruktiivisesta

pedagogiikasta taas ovat saaneet vaikutteensa ulkomaisten kehitysapurahoittajien, kuten

YK:n ja Maailmanpankin näkemyksistä (Vavrus 2009, 304).

Koulun ulkopuolisten toimijoiden suuri rooli TVT:n käyttöönotossa. Kehitysmaiden

kouluille TVT:n hankkiminen on kallista, ja varsin monelle kehitysmaan koululle

mahdotonta. Koulun ulkopuoliset tahot ovat usein keskeisessä roolissa TVT:n tuomisessa

kehitysmaiden kouluihin. Cuban (2001, 184) huomioi, että aiemmin myös länsimaissa vain

harvat TVT suunnittelu- ja käyttöönottohankkeista ovat olleet opettajavetoisia. Hankkeet

ovat usein koulujen ulkopuolisten tahojen tai laajemmin valtion suunnittelemia ja ohjaamia

muutoshankkeita. On myös huomioitava, että koulujen uudistajilla on toisistaan eroavia

näkemyksiä TVT:n vaikutuksista ja mahdollisuuksista muuttaa koulun vallitsevia

käytäntöjä. (Cuban 2001, 188.)

Länsimaiden kokemukset voivat auttaa kehitysmaiden kouluja löytämään omia tapojaan

hyödyntää TVT:a. Esimerkiksi muutoslaboratorio-työskentelymenetelmän avulla tehdyt

TVT:n opetuskäyttökokeilut botswanalaisissa toisen asteen kouluissa osoittavat, että

paikallisten ja ulkomaisten toimijoiden kumppanuus on tärkeä koulun muutosta edistävä

tekijä. Erityisen tärkeää oli myös paikallisten opettajien toimiminen aktiivisessa roolissa ja

heidän työnsä tukeminen TVT:a opetuskäyttöönoton edistämiseksi. (Engeström ym.  2014,

145.)

Kielikysymykset. Kielikysymykset ovat tärkeä TVT:n liittyvä piirre kehitysmaissa. Tämä

tarkoittaa lähinnä sitä, onko TVT mahdollista käyttää toimijan omalla äidinkielellä

(Gudmundsdottir 2010). Internetissä operoidaan enimmäkseen englanniksi ja omalla

äidinkielellä voi olla vaikea saavuttaa riittävän monipuolista informaatiota. TVT:n

äidinkieleksi nimetään englanti (Dijk 2005, 40; 174). Philips (2004, 474) korostaa, että

toisia kieliä arvostetaan enemmän kuin toisia, ja näin kieli asettaa toiminnalle rajoituksia.

Viime vuosina kiinnostus ja mahdollisuudet esimerkiksi swahilinkielisen materiaalin
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tuottamiseen ovat lisääntyneet (Hare 2007, 8). Swahili on Itä-Afrikan yleiskieli, jolla on yli

100 miljoonaa puhujaa (Irele & Jeyifo 2010).

Kehitysmaiden oloihin suunniteltu TVT. Monet toimijat korostavat kehitysmaiden

koulujen TVT:n opetuskäyttöönoton tueksi tarvitsevan paikallisia ratkaisuja, eikä

toimintamallien suoraa kopioimista tai lainaamista kehittyneiden maiden kouluista (esim.

Engeström ym. 2014, Kozma 2005 ja Gudmundsdottir 2010). Kehitysmaiden

koulutusmarkkinoille on kehitelty jopa kohdennettuja TVT-laitteistoja, kuten voittoa

tavoittelemattoman OLPC-järjestön XO-kannettavat tietokoneet (OLPC-WIKI).

Kehitysmaiden koulujen käyttöön soveltuvia halvempia tietokoneita on nykyään

markkinoilla myös useiden muiden tuottajien taholta. Kehitysmaiden kouluihin toimitetta-

van TVT:n markkinat ovat kasvussa ja kiinnostus näitä markkinoita kohtaan on lisääntynyt

kansainvälisissä teknologiayrityksissä. (Kraemer, Dedrick ja Sharma 2009, 66–69.)

OLPC-järjestön tarkoitus on mahdollistaa halpojen, lapsille suunniteltujen XO-kannetta-

vien tietokoneiden tuottaminen kehitysmaihin. OLPC-järjestön kautta voi lahjoittaa XO-

kannettavia tietokoneita kehitysmaihin ja vapaaehtoiset voivat osallistua tuotteiden kehit-

tämiseen sekä paikallisten kehitysprojektien luomiseen. OLPC-järjestöä johdetaan

Massachusetts Institute of Technology – yliopistosta (MIT) käsin. XO-kannettavat tie-

tokoneet ovat järjestön keskeinen tuotemerkki. Järjestön TVT-laitteet ovat suunniteltu

kestäviksi, energiatehokkaiksi, halvoiksi tuottaa sekä johdottomasti toisiinsa ja Internetiin

yhdistettäviksi. XO-kannettavien tietokoneiden ohjelmistot tuotetaan yhteisöllisesti ja sen

kehittämiseen voivat osallistua myös vapaaehtoiset. XO-kannettavia tietokoneita on

ympäri maailmaa jo yli 2 miljoonaa, joista suurin osa on Uruguayssa, Perussa, Ruandassa,

Haitilla, Australiassa, Mongoliassa ja Yhdysvalloissa. Viimeisimpänä kehityssuuntauksena

markkinoille on tuotu halpa tablettitietokone. (OLPC WIKI.)

	
	

Kuvio 1. XO-kannettava tietokone (OLPC WIKI).
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Brasiliassa XO-kannettavien tietokoneiden käyttöä tutkittaessa havaittiin, että opettajat

arvioivat XO-kannettavia tietokoneita niiden teknisten ominaisuuksien sekä pedagogisten

ja sosiaalisten piirteiden perusteella. Yleisimmät XO-kannettaviin tietokoneisiin liittyvät

tekniset ongelmat olivat niiden vähäinen akunkesto (2 tuntia), hiiren ja näppäimistön

heikko toimivuus (huono kontakti ja rikkinäiset näppäimet), rikkoutuneet antennit, akunla-

turit sekä toimimaton internetyhteys. Pedagogisesti XO-kannettavat tietokoneet rikkoivat

luokkahuoneen toiminnan rutiinia ja tekivät oppitunneista mielenkiintoisempia.

Ryhmätöitä tehtiin enemmän, oppilaiden osallistuminen ja kriittisyys lisääntyivät, ja he

saivat Internetin avulla pääsyn uuteen informaatioon, joka ei aiemmin ollut heille mahdol-

lista. Toisaalta oppilaat löysivät myös heille sopimatonta materiaalia Internetistä. Opettajat

saivat Internetin avulla pääsyn opetusta tukeviin materiaaleihin, kuten sanakirjoihin.

(Guimarães ym. 2013, 270–271.)

Opettajat kokevat usein olevansa pääasiallisia oppijoita ja lisäkoulutuksen tarvitsijoita,

kuten tapahtui esimerkiksi Ruandalaisessa XO-kannettavia tietokoneita hyödyntävässä

kehitysprojektissa. Opettajat löysivät monia tapoja hyödyntää XO-kannettavia tietokoneita

sekä henkilökohtaisissa että opetustyöhön liittyvissä tehtävissä. Opettajat näkivät XO-

kannettavien opetuskäytön ensisijaisesti tietokoneen käyttötaidon kehittymisen edistäjänä

sekä vallitsevan opetusmuodon eli ulkoaopettelun mahdollistajana. (Fajebe, Best ja Smyth

2013, 33–34, 37.) Haitissa toteutetun XO-kannettavien kehitysprojektin keskeisenä

havaintona oli se, että XO-kannettavat voivat tukea uudenlaisten opetusmuotojen

omaksumista, jos opettajia ohjattaisiin konstruktivistisen pedagogiikan perusteisiin XO-

kannettavien käyttöopetuksen lisäksi (Näslund-Hadley ym. 2009, 2).

Kolumbiassa XO-kannettavien tietokoneiden rikkoutuminen johti muutoksiin käytännön

luokkahuonetyöskentelyssä. Oppilaiden työskentely XO-kannettavien tietokoneiden kanssa

muotoutui enemmän ryhmätyömuotoiseksi. Koulun vähäiset sähkönlatauspaikat aiheuttivat

oppilaiden välistä kahnausta ja vaativat opettajan siirtävän huomiotaan pois opetuksesta,

järjestyksen ja XO-kannettavien teknisten ominaisuuksien käyttöopastukseen. (Silva,

Tedre ja Apiola 2013, 4.)  Kolumbiassa XO-kannettavien tietokoneiden käyttöön liittyen ei

esiintynyt Kraemerin, Dedrickin ja Sharman (2009, 70–71) huomioimaa vallitsevan

pedagogiikan uudistamisen hankaluutta tai opettajien vastahankaisuutta. Päinvastoin XO-

kannettavat toimivat oppimisessa tärkeänä työvälineenä ja jopa päätekijänä. XO-kan-

nettavat mahdollistivat uudenlaisten oppilaskeskeisempien opetusmuotojen toteuttamisen
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sekä informaation saamisen muiden opetusmateriaalien, kuten oppikirjojen puutteesta

huolimatta. Opettajat latasivat oppilaiden XO-kannettaville tietokoneille oppimateriaalia

omista digitaalisista opetusmateriaali-arkistoistaan. Opettajien tarjoama tuki auttoi oppilai-

den kouluprojektien toteuttamista ja oppilaiden ja opettajien välinen yhteistoiminta oli

oppimista edistävää. (Silva, Tedre ja Apiola 2013, 7.)

Erityisenä XO-kannettaviin tietokoneisiin liittyvänä ongelmana on ollut tietokoneiden

omistajuudesta aiheutuvat ristiriidat, sillä usein koulut omistavat XO-kannettavat tie-

tokoneet. Ruandalaisessa projektissa oppilaat eivät omistaneet XO-kannettavia

tietokoneita. Tämän takia oppilaiden ei sallittu viedä kannettavia tietokoneita kotiinsa. XO-

kannettavien tietokoneiden säilyttäminen koululla ei mahdollistanut niiden joustavaa

opetuskäyttöä, kuten kotitehtävien antamista. (Fajebe, Best ja Smyth 2013, 35–37.)

Haitissa oppilaita oli kannustettu ottamaan XO-kannettavia mukaan kotiinsa, mutta näin ei

tapahtunut. Lapset pelkäsivät XO-kannettavien vientiä kotiinsa, koska he epäilivät XO-

kannettavien tietokoneiden mukana kuljettamisen altistavan heidät varkauden kohteeksi

kotimatkalla. (Näslund-Hadley ym. 2009, 2).
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3 TUTKIMUSYMPÄRISTÖN KUVAUS

	

3.1 Tieto- ja viestintätekniikka Tansaniassa

	
	
Inhimillisen kehityksen indeksi (englanniksi Human Development Index, HDI), on YK:n

kehitysohjelman (UNDP) luoma mittari, joka koostuu odotettavissa olevasta elinajasta,

koulutuksesta sekä elintasosta. Tällä indeksillä Tansania sijoittui vuonna 2013 sijalle 159.

Listauksessa on yhteensä 187 maata. Tämä tarkoittaa, että Tansania sijoittuu matalan inhi-

millisen kehityksen luokkaan, johon kuuluu monia muitakin Saharan eteläpuolisen Afrikan

maita. Aikuisten lukutaito on korkeahkoa tasoa, sillä noin 68 prosenttia aikuisväestöstä, eli

yli 15-vuotiaista, on lukutaitoista. Vuoden 2012 tilastojen mukaan noin 68 prosenttia

tansanialaisista elää alle 1,25 dollarilla eli noin yhdellä eurolla päivässä. (Human

Development Report 2014.) Maailmanpankin tilastojen (2013a) mukaan Tansaniassa oli

vuoden 2013 väestönlaskennan mukaan noin 49 miljoonaa asukasta. Tansanian brutto-

kansantuote (USA:n dollareissa) oli noin 33 miljardia, kun esimerkiksi Suomen

bruttokansantuote oli 257 miljardia.

	
Vain harvat tansanialaisista ovat Human Development Reportin (2013) mukaan tutustuneet

tieto- ja viestintätekniikkaan. Tansaniassa valtio kielsi tietokoneiden ja television käytön

vuonna 1974, ja tämä kielto kumottiin vasta vuonna 1984 (Hare 2007, 5). Sähköverkon

ongelmat estävät TVT käyttöä, sillä sähköverkon ulottuvilla asuu vain vajaa 14 prosenttia

tansanialaisista. Harvalla tansanialaisella on tietokone, mutta moni tansanialainen omistaa

matkapuhelimen. (Human Development Report 2013.) Seuraavassa taulukossa esittelen

näitä keskeisiä tunnuslukuja Tansaniasta TVT:n liittyen.

INDIKAATTORI:

Sähköverkon ulottuvilla 13,9% väestöstä (2009)

Henkilökohtaiset tietokoneet 0,9% (2002-2009)

Internetin käyttäjät 11% (2010)

Nopean laajakaistan tilaajat 0%  (2010)

Matkapuhelin- tai puhelinliittymän tilaajat 47,2% (2010)

Taulukko 1. Tieto- ja viest intätekniikka Tansaniassa (Human Development Report
2013).
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Tansaniassa on kasvavaa kiinnostusta TVT:a kohtaan. Valtiolla on myös paineita panostaa

TVT:n, sillä kehitysapua antavien rahoittajamaiden, kuten Suomen tavoitteena on kehittää

Tansanian TVT:n tasoa. Tästä viestii esimerkiksi se, että erilaisten TVT:n liittyvien

projektien määrä kehitysmaissa on kasvanut. Tansaniassa on käynnissä esimerkiksi

Suomen ulkoasiainministeriön rahoittama The Information Society and ICT Sector

Development–projekti (TANZICT). Projektin tavoitteina on uudistaa kansallinen TVT-

politiikkaohjelma, lisätä paikallisen hallinnon vahvuutta TVT:n liittyvissä toiminnoissa

sekä luoda Tansaniaan innovaatio-ohjelma. (Ulkoasiainministeriö 2012.) Tansania on

myös mukana YK:n alaisen koulutuksen kehittämisjärjestön UNESCO:n koordinoimassa

ja Kiinan rahoittamassa opettajankoulutuksen kehittämishankkeessa. Hankkeessa pyritään

kehittämään opettajankoulutusta muun muassa TVT:n avulla. (UNESCO 2013.)

3.2 Tansanian koulutusjärjestelmä

Tansanian koulutusjärjestelmää ohjaa ja valvoo Opetus- ja ammatillisen koulutuksen

ministeriö  (The  Ministry  of  Education  and  Vocational  Training,  MoEVT).  Tansaniassa

noudatetaan 7-4-2-3 koulutusjärjestelmää. Ensimmäiset seitsemän vuotta ovat perusasteen

koulua, ja tämä vaihe on kaikille maksuton. Seuraavat neljä vuotta muodostuvat toisen

asteen opinnoista, kahden vuoden lukio-opinnoista sekä yliopiston kolmen vuoden

alemmasta korkeakoulututkinnosta eli kandidaatin tutkinnosta. (Hare 2007, 3.)

Perusopetuksen jälkeiset oppiasteet ovat kuitenkin maksullisia, ellei oppilas saa valtion

stipendiä, joita vain poikkeuksellisen hyvin menestyville annetaan. Esimerkiksi vuonna

2006 ensimmäisen luokan aloittaneita oli 1,3 miljoonaa oppilasta (Hare 2007, 3). Tyypil-

lisintä onkin, että perusopetus on ainoa koulutusaste, jota tansanialaisella perheellä on

varaa antaa lastensa käydä. Tämä näkyy tilastoissa, sillä vuonna 2006 perusopetusta tarjoa-

viin kouluihin meni ikäluokasta noin 96 prosenttia, kun toisen asteen koulutukseen vain

noin 13 prosenttia. (MoEVT 2007, 5.)

Koulujen resurssien vähäisyys. Taloudelliselta ja poliittiselta tilanteeltaan Tansania on

verrattavissa moniin muihin Afrikan valtioihin. Tilanne on viime vuosina kehittynyt, mutta

siitä huolimatta esimerkiksi perusopetuksessa valtion resurssit ovat vähäiset ja pulaa on

niin opettajista kuin opetusvälineistä ja opetusinfrastuktuurista, kuten oppikirjoista ja

luokkahuoneista. (Vavrus 2009, 304.) Tansanialaisia opettajia on myös kritisoitu oppitun-
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neilta poissaolemisesta, opetukseen huonosti valmistautumisesta ja oppilaita liiaksi

ulkoaoppimiseen ohjaamisesta (Tao 2013, 3–4). Opettajien poissaolo Tansanian kouluissa

on yleistä, sillä 25 prosenttia opettajista ei ole paikalla koulussa, ja 50 prosenttia koulussa

paikalla olevista opettajista ei kuitenkaan ole paikalla luokkahuoneessa. Tuloksena on se,

että keskimäärin tansanialaiset perusopetusta suorittavat oppilaat saavat opettajan

ohjaamaa opetusta on noin kaksi tuntia päivässä. (AERC 2011, 16–18.)

Tansanian opettajankoulutuksen lyhyyden ja laadun takia opettajien opetuskäytänteiden

muuttaminen nykyisin vallitsevasta muodosta eli hyvin opettajavetoisesta luokkahuone-

työskentelystä konstruktivistisen pedagogiikan ihanteiden mukaiseen opetukseen on

haastavaa ja rajallista. Nykyisin perusopetusta tarjoavan koulun opettajan koulutukseksi

riittää, kun hän on käynyt toisen asteen koulutuksen. (Vavrus 2009, 305, 309.)

Tansanian koulutusjärjestelmä on jatkuvasti suurten uudistusten ja kehitysapurahoittajien

tarkkailun kohteena. Peruskoulutuksen uudistamiselle paineita luo Yhdistyneiden

Kansakuntien vuonna 2000 Millenium-kokouksessa asettamat vuosituhattavoitteet, joista

yhtenä päätavoitteena on taata kaikille maailman lapsille peruskoulumahdollisuudet vuo-

teen 2015 mennessä. Tässä tavoitteessa ei ole vielä onnistuttu, eikä tavoitetta tulla todennä-

köisesti saavuttamaan. (Yhdistyneet Kansakunnat 2013, 5.) Tansanian Opetus- ja

ammatillisen koulutuksen ministeriö on luonut politiikkaohjelmia koulutusjärjestelmän

kehittämiseksi. Eräs koulutusjärjestelmää kehittävä politiikkaohjelma on TVT:n

toimintaohjelma perusopetuksessa vuodelta 2007. Tässä toimintaohjelmassa painotetaan

TVT:n roolia erityisesti tansanialaisten elämää parantavana sekä työmahdollisuuksina

luovana muutosvoimana. TVT:n hyödyntäminen nähdään myös koulutusjärjestelmän

hallinnoinnin ja ohjaamisen tehostamisen mahdollisuutena. (MoEVT 2007, 1–2.)

Kansallinen oppimistulosten testaaminen. Myös paikalliset koulujen toimintakulttuuriin

liittyvät tekijät vaikuttavat TVT:n käyttöönottoon (Tedre ym. 2011). Tansanian

koulutusjärjestelmään liittyvä tyypillinen piirre on kansallinen oppimistulosten

testaaminen. Tämä toimintatapa on saanut alkunsa jo siirtomaavallan aikakaudelta, jolloin

Iso-Britannia johti valtion toimintaa Tansaniassa. Ensimmäiset koulujen loppukokeet

järjestettiin valtion kouluissa jo vuonna 1926. Tansanian itsenäistyminen vaikutti

koulutusjärjestelmään ja se koki uudistuksia 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa. Koulun

opetussuunnitelma, oppikirjat ja tehtävänannot saivat edelleen voimakkaasti vaikutteita
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Iso-Britanniasta. Näihin päiviin asti Tansania on säilyttänyt koulutusjärjestelmään liittyvän

testaamisen Iso-Britannian esimerkkiin perustuen. Testeillä testataan nimenomaan tarkkoja

yksittäisiä tietoja. (Vavrus ja Bartlett 2013, 94–95.)

Tansanian koulutusjärjestelmän testaamiskulttuuri vaikuttaa erityisesti opettajien peda-

gogisiin käytänteisiin. Koska testit mittaavat hyvin yksityiskohtaisia tietoja, ohjaa testeihin

valmistauminen opetuskäytänteitä vastaamaan testien vaatimuksia, eikä kannusta opettajia

tukemaan oppilaiden monipuolisempien ajattelutaitojen kehittämistä. Testaamiskulttuuri

tukee opetuskäytänteenä perinteisesti käytettyä ulkoaopettelun vahvaa traditiota. (Vavrus

ja Bartlett 2013, 109.) Engeström ym.  (2014, 139) havaitsivat tämän saman ilmiön myös

Botswanassa. Opetus perustui oppilaiden valmistamiseen loppukokeita varten, ja tähän

liittyen osa opettajista koki uudet TVT:a hyödyntävät opetusmenetelmät liian hitaiksi.

Vakiintuneet opetuksen toimintamallit estävät TVT:n kekseliästä soveltamista ope-

tuskäyttöön. (Engeström ym.  2014, 139–140.) Languille (2014, 8) myös huomauttaa, että

kansalliset koulujen testit eivät ole vain koulujen arviointivälineitä vaan poliittisesti

latautuneita ja niistä käydään suurta keskustelua paikallisessa mediassa.

3.3 Tieto- ja viestintätekniikka Ukombozin koulussa

Vain harvassa tansanialaisessa perusopetusta tarjoavassa koulussa on tietokoneita,

Internetyhteyttä tai edes sähköä. Joissakin kouluissa on televisio ja tavallisemmin ainakin

radio. Matkapuhelimien käyttö ja niihin liittyvät infrastruktuurit ovat nopeimmin kehittyvä

TVT:n muoto. (MoEVT 2007, 5.) Tätä todellisuutta edustaa myös Tansanian eteläisellä

ylänköalueella sijaitsevan Iringan kaupungin lähiökylässä toimiva Ukombozin koulu.

Koulu on valtion perusopetusta tarjoava koulu, joka tarkoittaa, että koulunkäynnin tulisi

olla ilmaista. Koulun opettajat on nimetty tehtäviinsä valtion koulutusviranomaisten

toimesta ja koulutettu valtion opettajankoulutusjärjestelmän piirissä. Ukombozin koulua

johtaa rehtori, jonka työtä tukee koulun johtokunta.

Ukombozin koulu on perustettu vuonna 2004. Koulussa työskentelee yhteensä 18 opetta-

jaa, joista kolme on miehiä ja loput naisia. Oppilaita on koulussa ensimmäisestä aina

seitsemänteen luokka-asteeseen. Koulussa on yhteensä noin kolmesataa oppilasta.

Jokaisella luokalla on oppilaita 40-60. Vaikka peruskoulutuksen tulisi olla maksutonta, on
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oppilaiden perheiden hankittava koulupuvut, oppimateriaaleja sekä maksettava koululle

pieniä summia sähköstä ja tuotava koululle juomavettä. Myös omiin eväisiin ja

koulumatkojen kulkemiseen tarvitaan perheen varoja. Tyttöjä luokan oppilaista on

keskimäärin yksi kolmasosa, poikia keskimäärin kaksi kolmasosaa. Ukombozin koulun

oppilaat ovat yleensä koulun lähialueella asuvien perheiden lapsia. Oppilaat ovat

sosioekonomisilta taustoiltaan melko köyhien perheiden lapsia, joukossa on joitakin

yliopistossa työskentelevien vanhempien lapsia, koska koulun lähilueella asuu läheisen

yliopiston työntekijöitä. Kouluun ei ole varsinaista pääsykoetta, mutta rehtori pitää pienen

haastattelun kouluun haluavalle oppilaalle ja tämän vanhemmille, jolla varmistaa oppilaan

koulukypsyyden. Koulussa ei ole esikoululuokkaa, joten toisinaan oppilaat käyvät

ensimmäisen luokan kahteen kertaan.

Ukombozin koulu eroaa kuitenkin muista vastaavista kouluista siinä, että siellä on käytössä

tieto- ja viestintäteknisiä välineitä. Koulussa on käytössä lahjoituksena saadut XO-

kannettavat tietokoneet (100 kappaletta). Ryhmä paikallisen yliopiston opiskelijoita teki

OLPC-järjestölle hakemuksen kannettavien tietokoneiden hankkimiseksi Ukombozin kou-

lulle. OLPC-järjestö hyväksyi opiskelijoiden hakemuksen ja koulutti heidän johtamaan

XO-kannettavien tietokoneiden käyttöönottoprojektia. (Apiola ym. 2013, 1.)

TVT:n opetuskäytön tutkimus- ja kehitysprojekti oli kolmas Ukombozin koulussa

toteutettu projekti. Ukombozin koulussa ensimmäinen TVT:n kehitysprojekti oli

paikallisen yliopiston opiskelijoiden yliopiston tuella johtama ja toteuttama XO-kannetta-

vien tietokoneiden käyttöönottoprojekti. Käyttöönottoon liittyen yliopisto-opiskelijat

kouluttivat koulun opettajia XO-kannettavien tietokoneiden käyttöön ja asensivat koululle

Internet-yhteyden. Toisena projektina koulussa on toteutettu Duveskog ym. (2012) toi-

mesta digitaaliseen tarinankerrontaan pohjautuva XO-kannettavia tietokoneita hyödyntävä

opetussuunnitelman ulkopuolinen opetuskokeilu. Esittelen projektit myös taulukossa 2.
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Taulukko 2. Ukombozin koulussa toteutetut TVT:n opetuskäytön tutkimus- ja
kehitysprojektit.
	

3.4 Opetuskokeilujen kuvaus

TVT:n opetuskäytön tutkimus- ja kehityshankkeeseen TVT:a käytettiin opetussuun-

nitelman ulkopuolisessa opetuksessa koulun viimeisen luokka-asteen eli seitsemäs-

luokkalaisten kanssa. Tutkimus- ja kehitysprojektiin liittyvät opetuskokeilut toteutettiin

tiiviissä yhteistyössä Ukombozin koulun henkilökunnan kanssa. Toimin opetuskokeiluissa

opettajana yhdessä paikallisen opettajan kanssa. Paikallinen opettaja toimi samalla

tulkkina, sillä en osannut koulussa opetuskielenä käytettyä swahilia. Olin läsnä Ukombozin

koululla tutkimus- ja kehitysprojektin aikana keskimäärin neljä tuntia viikossa. Suunnitte-

limme opetuskokeilut Ukombozin koulun opettajien kanssa siten, että ne eivät kuuluneet

viralliseen opetussuunnitelmaan, mutta sivusivat käsiteltäviä aihepiirejä. Oppisisällöt

liittyivät terveystietoon sekä TVT:n.

XO-kannettavien tietokoneiden avulla oppilaille opetettiin terveystiedon ja kansalaistaidon

perusteita. Oppisisällöt liittyivät paikalliseen oppiaineeseen nimeltään Social studies.

Oppisisältöinä olivat terveellinen ravinto, hygienian ja suunterveyden tärkeys, tupakoinnin

ja alkoholin terveyshaitat sekä luonnon kunnioittaminen. Lisäksi oppitunneilla pohdittiin

oppimaan oppimisen taitoja sekä itseluottamuksen rakentumista. Toisena keskeisenä

oppisisältönä oli TVT:n peruskäyttötaitojen opettelu. Tällöin oppisisältöinä olivat TVT:n

historia ja merkitys yhteiskunnassa, TVT:n käyttö eri ammateissa sekä tietokoneen

toimintarakenteeseen ja laitteistoon tutustuminen eli esimerkiksi tietokoneen muistin

Projektin kuvaus Kesto Lähde

XO-kannettavien tietokoneiden
asennus ja käyttöönotto

6 kuukautta haastatteluaineisto

Digitaalinen tarinankerronta
hyperkontekstualisoidussa
työpajassa

1 kuukausi Duveskog ym. (2012).

Tieto- ja viestintätekniikka,
terveystieto ja moderni
pedagogiikka

Opetuskokeilu 1:
(tammi- elokuu 2011)
Opetuskokeilu 2:
(marraskuu 2011-
maaliskuu 2012)

Apiola ym. (2011); Pakarinen
ym. (2013).
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toimintaluonteen ymmärtäminen. Oppisisältöinä olivat myös tekstinkäsittely- ja piirustus-

ohjelman käyttö, multimediaohjelmien käyttö, pelit, tiedonhaku ja vapaa itsenäinen

tietokoneen käyttö.

Oppisisällöt yhdistettiin luonteviksi kokonaisuuksiksi. Esimerkiksi luonnon arvostamiseen

liittyen opiskelijat pohtivat ensin ryhmissä, miksi luonnon arvostaminen on heille tärkeää.

Tämän jälkeen he kuvasivat luontoa koulun pihamaalla ja lopuksi piirsivät aiheesta

julisteet tietokoneen avulla. TVT:n käyttö eri ammateissa toteutui suomalaisten

vierailijoiden esittelyillä toimittajan ja tietokoneohjelmoijan ammateistaan sekä siitä, miten

he käyttävät TVT:a työssään. Toimittajavierailija myös opetti oppilaille, miten hyvä

uutinen kirjoitetaan. Seuraavalla oppitunnilla oppilaat kirjoittivat tietokoneen tekstinkä-

sittelyohjelmalla uutiset koulussa käyneistä suomalaisista vieraista ja teeman käsittelyn

lopuksi oppilaat esittelivät uutisensa joko yksin tai pienryhmissä luokkahuoneen edessä.

Opetuskokeilujen tavoitteena oli myös opettajien tutustuttaminen konstruktivistisiin

opetusmenetelmiin ja oppilaiden autonomian vahvistaminen oppimistilanteissa.

Ensimmäisen opetuskokeilun loppupuolella Ukombozin koulun opettajille pidettiin

kahtena päivänä XO-kannettavien tietokoneiden käyttöopetusta, johon opettajilla oli oikeus

osallistua vapaaehtoisesti. Myös opettajanhuoneessa harjoiteltiin kaksi kertaa yksittäisen

opettajan aloitteesta XO-kannettavan tietokoneen käyttöä sekä keskusteltiin opettajien

kanssa TVT:n käyttömahdollisuuksista opetuksen tukena.

Opetuskokeilu 1 muodostui kahdesta opetuskerrasta viikossa. Opetuskokeilu tapahtui

tammikuun ja elokuun 2011 välillä ja siihen osallistui koulun viimeisen eli seitsemännen

luokan oppilaat. Keskimäärin luokan oppilaat olivat 13-vuotiaita. Yksi opetuskerta kesti

kerrallaan 2 tuntia. TVT-laitteet olivat käytössä 2 tuntia viikossa. Oppitunnit koostuivat

terveystiedon sisällön käsittelystä ryhmätöiden, oppilaiden esitelmin sekä luennoinnin ja

keskustelun avulla. Oppitunneilla myös valmistauduttiin TVT:n käyttöön, esimerkiksi

luonnostelemalla minkälaisen julisteen oppilas aikoi piirtää tietokoneen piirustus-

ohjelmalla. TVT-laitteiston ollessa luokkahuoneessa harjoiteltiin yhdessä koko luokan

kanssa käyttämään tiettyä tietokonesovellusta, esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmaa. Kerran

kuussa oppilaat saivat itse valita, mitä he tekivät tietokoneilla. Nimesimme nämä tunnit

freecomputing-oppitunneiksi.
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Opetuskokeilu 2. Koska seitsemännen luokan opetus loppui syyskuussa 2011 loppu-

kokeisiin, opetuskokeilu 2 aloitettiin koulun kuudennen luokan oppilaiden kanssa. Oppilaat

siirtyivät tammikuussa 2012 seitsemännelle luokalle. Opetuskokeilu 2 muodostui yhdestä

intensiiviviikosta, jolloin opetusta oli joka päivä kaksi tuntia. Intensiiviviikolla emme

käyttäneet TVT:tä opetuksessa, vaan opetimme terveystieton ja kansalaistaidon

oppisisältöä tiivistetyssä muodossa. Intensiiviviikon jälkeen kahden tunnin mittaisia TVT:n

käyttämiseen keskittyneitä oppitunteja oli kerran viikossa. Toteutimme oppitunnit samaan

tapaan ensimmäisen opetuskokeilun kanssa, sillä oppisisällöt opetettiin ryhmätöiden,

oppilaiden esitelmin sekä luennoinnin, keskustelujen avulla ja yhdessä tehden.

Opetuskokeilun 2 päätavoitteena oli siirtää enemmän kontrollia ja opetusvastuusta

Ukombozin koulun opettajalle.

Sekä ensimmäisessä että toisessa opetuskokeilussa oppitunnit, joissa TVT:a käytettiin,

alkoivat lyhyellä alustuksella oppitunnin aiheeseen. Seuraavaksi käynnistettiin tietokoneet

ja aloitettiin työskentely. TVT:n käyttötaitojen opettaminen koostui tietokoneen

käynnistämisestä ja sulkemisesta, näppäimistön käytöstä ja muista tietokoneen osien

tunnistamisesta, tallentamisen sekä tietokoneen muistin ymmärtämisestä. Tämän jälkeen

keskityttiin harjoittelemaan muistiinpanojen tekemistä kirjoitusohjelmalla sekä

valmistelemaan julisteen tekoa piirustusohjelmalla. Harjoittelimme myös multimediataitoja

eli valokuvaamista, videokuvaamista ja äänten nauhoittamista. Lisäksi harjoittelimme

tietokoneohjelmoinnin alkeita (Scratch-ohjelmistolla). Tärkeänä osana XO-kannettavan

tietokoneen käytön harjaantumisessa oli freecomputing, jolloin oppilaat saivat itse valita,

mitä tekivät tietokoneella. Tällöin he tutustuivat tietokoneessa olevaan Wikipediaan,

matematiikka- ja muistipeleihin, valokuviin, musiikkiohjelmistoihin sekä nauhoittivat

lauluaan ja kuvasivat videoita sekä valokuvia.

Ukombozin koulussa XO-kannettavien tietokoneiden käytön esteitä olivat koulun

infrastruktuurin puutteet eli sähkönsaannin ongelmat, XO-kannettaville sopimattomat

pulpetit, tietokoneiden puutteelliset säilytysmahdollisuudet, koulun vähäiset varat sekä

toimimaton Internet Pakarinen (2012, 20–22). TVT-oppitunteja ennen oppilaat hakivat

XO-kannettavat tietokoneet Ukombozin koulun ulkopuolelta säilytyksestä (rehtorin kotoa)

ja valmistelivat ne oppituntia varten ottamalla tietokoneet pois alkuperäisistä

suojapakkauksistaan sekä laittamalla tietokoneet latautumaan. Oppitunnin lopuksi oppilaat

pakkasivat tietokoneet yksitellen takaisin alkuperäisiin suojapakkauksiin ja veivät ne
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takaisin säilytykseen. Pakkaamisessa ja tietokoneiden käytössä noudatettiin suurta

huolellisuutta, ettei mitään menisi rikki. Näihin toimiin kului paljon aikaa, joka oli pois

opetuksesta.

Toisena estävänä kokonaisuutena olivat opettajuuteen liittyvät ongelmat, kuten opettajien

kiire ja puutteelliset TVT-taidot. Kolmantena estävänä kokonaisuutena olivat opetuksen

kehittämisen ongelmat. Näitä olivat esimerkiksi luokan suuri oppilasmäärä, opettajien ja

oppilaiden vähäiset aiemmat TVT:n käyttökokemukset sekä kansallisen opetussuun-

nitelman ja peruskoulun käytännön arjen kohtaamattomuus. (Pakarinen 2013, 22–25.)

Opettajat halusivat lisäkoulutusta TVT:n käyttöä varten, mutta silti kaikki opettajat eivät

osallistuneet järjestämäämme koulutukseen.

Opetuskokeilujen aikana useita TVT-oppitunteja ei voitu pitää, koska sähkökatkon takia

XO-kannettavia tietokoneita ei ollut saatu ladattua tai oppilaat harjoittelivat kansallisiin

loppukokeisiin tekemällä harjoituskokeita. TVT-oppitunnit olivat opetuskokeilun aluksi

aamun ensimmäisinä oppitunteina. Kun siirsimme oppitunnit iltapäivään, tietokoneet

ehdittin ladata paremmin. Kuvasin tätä tutkimuspäiväkirjassani (13.1.2011): ”Menin aa-

mulla koululle. Opettaja X kertoi, että oppitunnit eivät onnistu, sillä tietokoneissa ei ole

virtaa.” (17.1.2011): Tietokoneiden lataus hankalaa, joten ei opetusta taaskaan. Opettaja

X ehdotti, että siirrettäisiin opetus iltapäivään, jolloin tietokoneet olisi ehditty ladata”.

Sähkön kalleuden takia TVT oli mahdotonta käyttää enemmän kuin 2 tuntia viikossa.

Ukombozin koulun arjessa XO-kannettavat tietokoneet olivat uutta ja vierasta. Myös muut

koulun oppilaat ja henkilökunta olivat niistä kiinnostuneita, vaikka opetukseen osallistui

tutkimus- ja kehitysprojektin aikana vain vuorollaan koulun viimeinen vuosikurssi eli

seitsemäsluokkalaiset. Tutkimuspäiväkirjani (1.3.2011) kuvaus kertoo luokkahuoneessa ja

koulussa tapahtuvasta toiminnasta: “Monesti tunnin loppupuolella luokan ulkopuolella

ikkunoissa roikkuu muiden luokkien oppilaita, joskus joku livahtaa luokkaan mukaan.

Herätämme koneidemme kanssa koko koulussa suurta kiinnostusta. Kaksi kertaa joku muu

opettaja on uskaltanut tulla katsomaan mitä oppilaat tekevät koneilla. Kaksi kertaa joku

muu opettaja on tullut sanomaan, että nyt pitäisi lopettaa tuo teidän tunti, sillä oppilaiden

pitäisi päästä lounastauolle. Oppitunnin jälkeen alkaa oppilaiden lounastauko ja sen

jälkeen heillä on vielä muuta opetusta. Kadotamme oppilaiden kanssa ajankäsityksen, itse

pitää aina välillä tarkistaa kelloa. Luokassa ei ole kelloa.”
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4 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA KOULUN MUUTOSPROSESSISSA

Tässä tutkielmassa koulun muutoksella tarkoitetaan jatkuvasti toiminnassa muovautuvaa

prosessia (Fullan 2007, 31). Tämä muutoksen evoluutiomainen lähestymistapa on lähellä

Oliverin (2013, 34–35) tulkintaa tekniikkaan liittyvästä sosiaalisesta toiminnasta, jossa

korostetaan sitä, kuinka TVT on luotu, käytetty tai torjuttu. Näkemys muutosprosessin

jatkuvuudesta liittyy myös tätä tutkielmaa ohjanneeseen toimintatutkimukseen (Reason ja

Bradbury 2008). TVT:n muutosvoima ei ole toimijoista vapaata. Vain koulun toimijoiden

aktiivinen toimijuus voi tuottaa muutosta koulun arjessa. Toimijuus voi olla esimerkiksi

uuden tuottamista (ks. productive agency Schwartz ja Okita 2009, 8). Tällöin korostetaan

toimijan uutta tuottavaa ajattelu- tai toimintaprosessia, joka tapahtuu vuorovaikutuksessa

toimintaympäristön ja muiden toimijoiden kanssa.

Uuden toimintaohjelman tai toimintakäytännön käyttöönottoon koulussa liittyy kolme

mahdollista ulottuvuutta, jotka ovat uuden tai uudistetun materiaalin tai resurssien käyttö,

uusien opetusmenetelmien käyttö sekä käsitysten muutos. Koulun muutoksen täytyy tapah-

tua kaikkien näiden kolmen ulottuvuuden kautta. (Fullan 2007, 30–31.) Tämän näkemyk-

sen mukaan muutokseksi ei voida nimittää sitä, että TVT otetaan opetuskäyttöön ilman,

että myös opetuksen lähestymistavat tai käsitykset opettamisesta ja oppimisesta muuttuvat.

TVT on työkalu (artefakti) eli ihmisen luoma väline. TVT toimii opetusta muuttavana

voimana ja toisaalta laajempana koko yhteiskuntaa muokkaavana voimana, sillä TVT

pakottaa toimijoita muuttamaan tai ainakin tarkastelemaan toimintakäytänteitään. TVT

muuttaa tulkintojamme siitä, mitä oppiminen on sekä odotuksiamme siitä, mitä tarkoittaa

tietää jotakin. (Säljö 2010, 56.) Parhaimmillaan TVT voi muokata oppimisen ja

opettamisen käytänteitä rikastamalla niitä ja luomalla paremmat mahdollisuudet

aktiiviselle oppimiselle ja oppilaiden taitojen kehittymiselle (Niemi ja Multisilta 2014, 29).

Koulua kohtaava muutos ei ole helppo hallita. Fullan (2007, 87–100) korostaa koulun

muutoksen onnistumisen piirteiksi muutoksen tarvetta, selkeyttä, muutoksen

monimutkaisuuden tunnistamista ja muutosprosessin laadukkuutta sekä uuden toiminnan

käytäntöön sitouttamista. Lisäksi muutoksen onnistumisessa tärkeässä roolissa ovat koulun

aluehallinto, koulua ympäröivä yhteisö, rehtori ja opettajat, mutta myös valtio ja muut

kansalliset toimijat. Koulun muutoksen onnistuminen edellyttää myös koulua kehittävien
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asiantuntijoiden ja rehtorin välistä luottamusta (Wyse ym. 2014, 6,9). Kehitysmaiden

osalta merkittävässä roolissa ovat myös globaalit toimijat, kuten Yhdistyneet Kansakunnat

(YK) ja Maailmanpankki (Vavrus 2009).

Kouluorganisaation muutos. TVT:n liitetty (esim. Selinger 2009, Säljö 2010, Niemi ja

Multisilta 2014) ajatus muutosvoimasta luo paineita koululle organisaationa. Odotuksia

kohdistuu erityisesti siihen, miten koulu sopeutuu uusiin vaatimuksiin, joita TVT:n

käyttöönottoon liittyy. Kozma (2005, 16) myös muistuttaa, että TVT:n käyttöönottoon

kouluissa voi liittyä kahdensuuntaista muutosvoimaa. TVT voi edistää kouluorganisaation

muutosta, mutta aivan yhtä hyvin organisaatiomuutoksen ansiosta koulu voi olla kykenevä

edistämään TVT:n opetuskäyttöä. Koulun muutosprosessiin ja TVT:n liittyen

kouluorganisaatiossa korostuu opettajien sekä koulun johdon roolit ja käsitykset TVT:sta.

Opettaja vastaa luokkahuoneen tapahtumista, ja hänellä on siten paljon valtaa päättää

hyödyntääkö hän TVT:a opetuksessaan. TVT:n onnistuneessa käyttöönotossa opettajien

rooli ja toiminta ovat keskeisessä osassa (Zhao ja Frank 2003, 827; Ilomäki 2008, 66–67).

Opettajien asennoituminen TVT:n vaikuttaa heidän toimintaansa. Opettajien asenteisiin

vaikuttavat koulun muu henkilökunta eli johto ja kollegat. Jos opettajat saivat

kouluyhteisön muilta opettajilta apua, he hyödynsivät TVT:a todennäköisemmin osana

opetustaan. Toisaalta, jos opettajia painostettiin käyttämään TVT:a, käyttivät he tätä silloin

suuremmalla todennäköisyydellä omiin tarkoituksiinsa, eivätkä opetuksen tukena. (Zhao ja

Frank 2003, 825.) Mikäli opettajat saavat TVT:sta hyötyä omaan elämäänsä, motivoi se

heitä käyttämään TVT:a opetuksen tukena (Zhao ja Frank 2003, 826; Ilomäki 2008, 34).

Esimerkiksi suomalaiset opettajat, joilla oli oma kannettava tietokone käytössään,

suhtautuivat positiivisemmin TVT:n ja sen opetuskäyttöön. He arvostivat enemmän TVT:n

hyödyntämistä opetuksessa, oppimisessa ja opetusmenetelmien kehittämisessä sekä omien

TVT-taitojensa kehittämistä. (Sipilä 2013, 63.)

TVT:n hyödyntäminen opetuksessa asettaa uusia vaatimuksia opettajien osaamiselle ja sen

kehittymiselle. Fullan (2007, 97) huomioi opettajien eroavan siinä, kuinka

muutosorientoituneita he ovat. Toisille uudet asiat ja niiden omaksuminen ovat helpompaa

ja luontevampaa. TVT saattaa tuoda opettajista esille sen, kuinka innostuneita he ovat

kehittämään toimintaansa ja kohtaamaan uudenlaisia tapoja työskennellä. Toisaalta

muutokseen suhtautumiseen vaikuttaa myös koulun opettajien välinen vuorovaikutus ja
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ilmapiiri muutokselle (Fullan 2007, 97). Muutostyöskentely ja osaamisen kehittäminen

ovat vaativaa työtä. Siksi TVT:n opetuskäyttöönotto voi vaikuttaa myös opettajien

jaksamiseen heikentävästi tai voimia antavasti. Esimerkiksi Haaparanta (2008, 188) on

tunnistanut suomalaisia peruskoulu-opettajien teknologia-asenteita ja työuupumusta

tutkiessaan kolme erilaista opettajaryhmää, jotka olivat hyvinvoivat kehittäjät,

muutosvastarintaa kokevat sekä väsähtäneet opettajat. Uusia opettajia palkattaessa

saattavat heidän asenteensa TVT:tä kohtaan sekä TVT-taitonsa nousta tärkeiksi valin-

takriteereiksi. Toisaalta opettajilta tarvitaan myös sitoutumista ja uudenlaista halua kehittää

toimivaa TVT:n opetuskäyttöä (Niemi ym. 2013, 67–68.)

Somekh (2008) muistuttaa, etteivät opettajat ole irrallisia koulua ympäröivästä yhteisöstä

ja siellä vallitsevista näkemyksistä ja asenteista. On tarkasteltava opettajien työympäristön

kulttuurisia, sosiaalisia ja organisaatiollisia piirteitä, eikä keskittyä opettajiin irrallisina

vapaina toimijoina. Opettajilla ei ole ollut aina aikaa eikä mahdollisuuksia kokeiluun

löytääkseen TVT:lle uudenlaisia pedagogisia käyttömuotoja, vaan usein TVT on pyritty

mukauttamaan vallitseviin toimintatapoihin. Opettajien työtä on tuettava kansallisella

toimintatasolla siten, että mielekäs TVT:n opetuskäytön ideointi ja kokeilu on sallittua ja

opettajilla on siihen tarkoitettuja resursseja. (Somekh 2008, 450–452, 458.)

TVT:n onnistunut käyttöönotto esimerkiksi suomalaisissa peruskouluissa edellytti koulun

johdolta ja hallinnolta paljon työtä. Koulun rehtorit tukivat koulun toimintaedellytysten ja

opettajien osaamisen kehittymistä tarjoamalla tukea ja lisäresursseja. (Niemi ym. 2013,

67.) Koulun toimijoiden on määriteltävä, mitä tarkoittaa olla TVT-kyvykäs koulu

(Kennewell, Parkinson ja Tanner 2000). Koulun johto tarvitsee tuekseen kouluun liittyvien

muiden toimijoiden sitoutumista. Johdon työn tueksi tarvitaan erityisesti kansallisia

koulutuspoliittisia linjauksia TVT:n halutusta roolista koulussa (Kozma 2005 ja McGarr

2009, 1104). Myös koulun toimintakulttuurilla on merkitystä. Tärkeää on erityisesti se,

kuinka koulu on yhteistyössä muiden koulua ympäröivien toimijoiden ja verkostojen

kanssa. TVT:n myötä kansain-välinen yhteistyö on tullut mahdollisemmaksi kouluille

(Niemi ja Multisilta 2014, 32). Kansainväliset verkostot ja koulun lähialueen toimijat

voivat tukea koulun johdon pyr-kimyksiä ja koulun strategista kehittämistä ja laajentaen

koulun oppimisen ekosysteemiä.

TVT:n opetuskäyttöä mahdollistavaksi yhdeksi hyväksi käytännöksi suomalaisissa
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peruskouluissa on tunnistettu tärkeiden sidosryhmien kanssa käytävä vuorovaikutus

(Niemi ym. 2013, 62). Kouluorganisaatiolle tärkeä sidosryhmän muodostaa oppilaiden

perheet. Suomalaisissa peruskouluissa TVT:n on todettu lisäävän koulujen ja kodin välistä

yhteistyötä, koska TVT tarjoaa uudenlaisen välineen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön.

TVT voi mahdollistaa koulutehtävien tekemisen tehostumista sekä koulun tapahtumien

monipuolista informointia kotiin, esimerkiksi videoiden välityksellä. (Korhonen ja

Lavonen 2014.) Lisäksi TVT voi luoda koulun ja koulua ympäröivän yhteisön uudenlaista

vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Suomalaisessa koulussa kokeiltiin yhteistyötä kirjaston,

vanhainkodin sekä päiväkodin kanssa, ja tämä tutkimus osoitti, että näin mahdollistettiin

oppilaille uudenlaisia oppimisympäristöjä ja -verkostoja. (Kukkonen ja Lavonen 2014.)

Luokkahuoneen toimintatapojen muutos. Usein uudenlainen ajattelu tiedon rakenta-

misesta ja sen tärkeästä roolista on osa TVT:n opetuskäyttöä (esim. Scardamalia ja Bereiter

2006). Tällöin keskiössä ei ole enää tiedon automaattinen vastaanotto, vaan konstruk-

tiivisempi lähtökohta oppilaan roolista aktiivisena tiedon ryhmittelijänä ja rakentajana.

Opettajan rooli on tällöin tukea, edistää ja mahdollistaa oppilaan tiedonrakentelua. Tämä

liittyy osaksi koulua kohdannutta laajempaa paradigmaattista muutosta, jossa on korostettu

konstruktiivista oppimiskäsitystä (Tynjälä 1999). TVT:n opetuskäyttö sulautuu luontevana

osana konstruktiivisen oppimiskäsityksen viitekehykseen. TVT:n koulua muuttava rooli

onkin liittynyt siihen, miten TVT nähdään uudenlaisena pedagogisena työvälineenä (Niemi

2003, 100–101).

Aiemmin ongelmana on ollut löytää TVT:lle pedagogisesti mielekkäitä käyttömuotoja

luokkahuonearjessa. TVT:n opetuskäyttöä varten on kehitelty ja testattu niin uusia

teoreettisia kuin käytännöllisiä sovelluksia viime aikoina. Esimerkkejä näistä ovat globaali

jakamisen pedagogiikka ja digitaalinen tarinankerronta. Globaali jakamisen pedagogiikka

muodostuu oppilaiden digitaalisen lukutaidon ja yhteistyötaitojen vahvistamisesta sekä

verkostoitumistaitojen kehittämisestä eli 2000-luvun taitojen vahvistamisesta. Digitaalinen

tarinankerronta on opetusmenetelmä, jolla näitä taitoja voidaan vahvistaa. Digitaalisessa

tarinankerronnassa oppilaat luovat omia elokuviaan yhteistoiminnallisesti

multimediavälineistöä käyttäen. (Niemi ja Multisilta 2014, 28–31.)

On ristiriitaisia tutkimustuloksia siitä, tehostaako TVT oppilaiden oppimistuloksia.

Esimerkiksi Tamim ym. (2011) ovat havainneet, ettei TVT paranna oppilaiden oppimis-
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tuloksia. Toisaalta TVT:n opetuskäytön on havaittu rikastavan opetusta ja oppimista sekä

lisäävän oppilaiden innovaatiokyvykkyyttä (Kozma 2003, 6). Tamim ym. (2011, 15–16)

korostavat, ettei TVT:n opetuskäytön ole todettu heikentävän oppimistuloksia. TVT:n

opetuskäytön kokeileminen ja laadukkaamman TVT:n opetuskäytön kehittäminen ei siis

tuota haittaa oppilaiden oppimistuloksia mitattaessa.

TVT:n vaikutuksia oppilaiden toimintaan on havaittavissa opetussuunnitelman

ulkopuolisissa taidoissa ja oppilaiden itseohjautuvuuden lisääntymisessä. TVT vaikuttaa

oppilaisiin esimerkiksi lisäten oppilaiden opiskelumotivaatiota sekä mahdollistaa

uudenlaisten taitojen opettelua. Toisaalta myös erityisryhmiin ja vähemmistöryhmiin

kuuluvien oppilaiden itseluottamuksen ja autonomian on havaittu voimistuvan TVT:a

opetuksessa hyödynnettäessä. (Kozma 2005, 13–15.) Myös Niemi ym. (2013, 63–64)

tunnistivat suomalaisten koulujen onnistuneeseen TVT:n opetuskäyttöön liittyneen oppi-

laiden voimaantumisen tavoittelemista. Tällöin TVT:n avulla kehitettiin oppilaiden

aktiivista osallistumista ja projektinhallintataitojen kehittymistä.

TVT:n avulla opettaja voi rikkoa luokkahuoneen asetelmaa ja antaa oppilaille enemmän

valtaa omasta oppimisestaan, esimerkiksi järjestämällä ryhmätöitä tai projektityöskentelyä.

(Cuban 2001, 134.) TVT:n muuttaessa luokkahuoneen toimintatapoja, myös perinteinen

opettajan rooli luennoijana vähenee. On tutkittu, että TVT:tä käyttäessään opettajat todella

ohjaavat oppilaat useammin ryhmätöiden tekemiseen. TVT vahvistaa oppilaiden omaa

toimijuutta, jota opettajan täytyy hallinnoida ja organisoida. (Kozma 2003, 5, 12.)

Toisaalta oppitunnista aikaa kuluu myös TVT:n ylläpitoon ja muuhun toimintaan, joka ei

liity suoranaisesti opetukseen (esim. Silva, Tedre ja Apiola 2013, 4).

Kuviossa 2. olen osoittanut, kuinka maailmanlaajuinen koulutuskeskustelu TVT:n

opetuskäytöstä leviää kehitysmaan kouluorganisaatioon ja luokkahuoneeseen. TVT:n

opetuskäyttö ei ole toimijoista vapaata. Tässä tutkimus- ja kehitysprojektissa ulkomaalaiset

tutkijat ovat edustaneet globaalien koulutusvirtauksien vientiä Ukombozin kouluorga-

nisaatioon ja luokkahuoneeseen. Myös paikallisen yliopiston työntekijät ja opiskelijat

toimintansa sekä OLPC-järjestö valmistamiensa TVT-laitteistojen välityksellä ovat

toimineet tässä tutkimuksessa globaaleina TVT:n opetuskäytön edistäjinä Ukombozin

koulussa.
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Kuvio 2. TVT kouluorganisaatiota ja luokkahuonetta muuttavana voimana.
	

GLOBAALIT KOULUTUSVIRTAUKSET JA TOIMIJAT TVT
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT

5.1 Toimintatutkimus tutkimusmenetelmällisenä viitekehyksenä

Toimintatutkimus toimii Pro gradu -tutkielmani tutkimusmenetelmällisenä viitekehyksenä.

Tuomi ja Sarajärvi (2009, 39–40) tuovat esille, että toimintatutkimuksessa on kyse väljästä

tutkimusstrategisesta lähestymistavasta, eikä niinkään selvärajaisesta metodista.  Näin

myös minä käsitän toimintatutkimuksen, sillä se on ennemmin koko tutkimus- ja

kehitysprojektia ohjaava filosofinen ja käytännöllinen tuki, kuin yksittäinen tarkasti

noudatettava ohje tai menetelmä. Toimintatutkimukseen liittyy muita tilanteen mukaan

valittuja tutkimusmenetelmiä. Samoin ajattelevat Reason ja Bradbury (2008), jotka

korostavat toimintatutkimuksessa käytettävän monia erilaisia keinoja, jotka liittyvät

ihmisten toimintaedellytyksien kehittämiseen. Kyse on siis ennen kaikkea toimintaa

ohjaavasta orientaatiosta, jolla pyritään luomaan osallistuvampia yhteisöjä, korostamalla

sitoutumista kehittämistoimintaan. (Reason ja Bradbury 2008, 2.)

Toimintatutkimuksessa olennaista on käytännöntoiminnan kehittäminen yhdessä paikallis-

ten toimijoiden kanssa, ja tällöin tulee korostaa tutkimuksen toimintaympäristön

toimijoiden aktiivista toimijuutta.  Tärkeää on toimia yhdessä, eikä lähtökohtana saa olla

tutkijan halu tulla muuttamaan olemassaolevaa todellisuutta. (Reason ja Bradbury 2008, 2.)

On tärkeä ymmärtää tutkimusympäristön toimijoiden merkitys ja kunnioittaa heidän

rooliaan muutosagentteina (O’Brian 2001). Tässä tutkielmassa kuvattu tutkimus- ja

kehitysprojekti sai alkunsa, kun Ukombozin koulun henkilökunta pyysi paikallista

yliopistoa tekemään yhteystyötä. Ukombozin koulun opettajat halusivat tukea siihen, miten

he voisivat hyödyntää opetuksessa kouluun lahjoituksena saatua TVT:a.

Tämän tutkimuksen toimintatutkimukselliseen prosessiin kuuluivat suunnittelu-, toteutus-

sekä analysointi-, arviointi- ja raportointivaihe. Tämän toimintatutkimuksen loppuarvioin-

tivaihe on vielä suorittamatta, mutta se on suunniteltu pidettäväksi joulukuussa 2014.

Suunnitteluvaiheeseen liittyi tutustuminen Ukombozin koulun toimintaympäristöön ja

henkilökuntaan sekä neuvottelut opetuskokeilujen järjestämisestä. Tutkimuksen

toteutusvaihe muodostui kahdesta erillisestä opetuskokeilusta (O1. ja O2). Ensimmäisen

opetuskokeilun jälkeen toimintaa arvioitiin ja tämän pohjalta suunniteltiin toinen
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opetuskokeilu. Toimintatutkimusprosessiin liittyi koko toiminnan ajan tutkimuksen

aineiston keruu kenttämuistiinpanojen ja teemahaastattelujen muodossa. Toteutusvaihee-

seen kuului jatkuvaa toiminnan reflektointia tutkimushaastattelujen sekä havainnointi-

aineiston keruun vaikutuksesta. Tutkimusprosessi on kuvattu myös kuviossa 3.

Kuvio 3. TVT:n opetuskäytön tutkimus- ja kehitysprojektin aikataulu

5.2 Aineiston keruu

Aineiston keruu tapahtui tutkimus- ja kehitysprojektiin liittyvänä toimintana.

Toimintatutkimuksen tärkeän periaatteen eli yksilöiden aktiivisen toiminnan kunnioittami-

seksi teemahaastattelut olivat luonteva tapa pohtia yhdessä tutkimus- ja kehitysprojektissa

jo tapahtunutta ja toisaalta tulevia tapahtumia. Näin teemahaastattelut eivät toimineet vain

tutkimuksen aineiston keruutapahtumina, vaan myös Ukombozin henkilökunnan

pohdintatuokioina. Toisena keskeisenä aineiston keruumuotona oli omien

kenttämuistiinpanojen tekeminen eli osallistuva havainnointi. Muistiinpanoissa kuvatut

keskusteluiden aiheet ja vuorovaikutus ovat syntyneet koulun arjen tapahtumien lau-

kaisemina. Olen hyödyntänyt ääneen ihmettelyä tai kyselyä sekä aktiivista kuuntelemista

ymmärtääkseni paremmin Ukombozin koulun tapahtumia.
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5.2.1 Osallistuva havainnointi

	

Tämän pro gradu -tutkielmani aineistosta puolet koostuu osallistuvan havainnoinnin avulla

kerätyistä kenttämuistiinpanoista. Kenttämuistiinpanoja olen kerännyt koko tutkimus- ja

kehitysprojektin ajankohdalta eli marraskuusta 2010 maaliskuuhun 2012. Kenttämuis-

tiinpanot koostuvat vapaasti kirjoitetusta tekstiä, jotka voidaan jakaa niin lyhyempiin

kuvauksiin oppituntien aikana tehdyistä havainnoista kuin laajempiin kuvauksiin muista

kohtaamisista ja keskusteluista Ukombozin koulussa. Yhteensä tätä havaintoaineistoa on

tekstinkäsittelyohjelmalla kirjoitettuna tekstinä (A4) noin 50 sivua. Kenttämuistiinpanot

kirjoitin heti Ukomnbozin koululla vierailujeni jälkeen. Oppituntien aikana ehdin laittaa

kenttämuistiinpanojen tekemistä varten muutamia asiasanoja ja muistivihjeitä luokan

tapahtumista, jotta kenttämuistiinpanojen kirjoittaminen olisi helpompaa. Tämän lisäksi

olen pitänyt tutkimuspäiväkirjaa, jota olen hyödyntänyt tapahtumien

mieleenpalauttamisessa sekä omien tuntemuksieni ja ajatusteni kuvaamisessa myös tämän

tutkielmaraportin yhteydessä.

Osallistuvan havainnoinnin luotettavuuteen liittyy merkitsevästi tutkijan tapa toimia, sillä

myös minä itse olen toiminut tutkimusinstrumenttinä. Kenttämuistiinpanot ovat koostuneet

minun havaintojeni ja huomioideni vaikutuksesta, eli ne ovat ikäänkuin suodattuneet

minun lävitseni. Tällä voidaan tarkoittaa tutkijan roolia, positiota (erityisesti etnografiassa,

ks. Palmu 2003) tai monenlaista toimijuutta (toimintatutkimuksessa esim. fasilitaattori, ks.

O’Brian 2001) eli sitä, miten tutkija itse huomioi omien ennakkokäsityksiensä ja

ajatustensa vaikuttavan aineiston keruuprosessiin. Tärkeä työkalu on tutkijan oma

reflektio. Tutkijan tulee pohtia omaa toimintaansa niin kenttätyön aikana kuin

tutkimusaineistoa analysoitaessa. (Delamont 2004, 214.) Toimintatutkimuksessa

korostetaan erityisesti toiminnan ja reflektion vuorottelua, osallistuvuutta ja demokratiaa

sekä vallan problematisointia (Ladkin 2004, 478).

Valta tässä toimintatutkimuksessani liittyi erityisesti siihen, että toimin myös tutkimus- ja

kehitysprojektissa opettajan roolissa. Tehtäväni oli toimia paikallisen opettajan kanssa

yhteistyössä ja pitää oppitunteja, joissa tieto- ja viestintätekniikka hyödynnettiin opetuksen

tukena.  Esimerkiksi etnografiassa on pohdittu ansiokkaasti tätä tutkijan roolin

monikerroksisuutta (esim. Palmu 2003). Toisaalta myös toimintatutkimuksessa on

korostettu tutkijan toimijuutta ja sitoutumista toimiaan yhdessä tutkimukseen osallistuvien
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toimijoiden kanssa Reason ja Bradbury (2008). En toimimnut tutkijaopettajana yksin,

muita paremmin tietävässä roolissa, vaan yhdessä ihmetellen ja vuorovaikutuksellisuutta

korostaen.

5.2.2 Teemahaastattelut

	

Tässä tutkielmassa aineistona toimivat myös tutkimus- ja kehitysprojektin yhteydessä

tehdyt teemahaastattelut. Haastatteluista yksi on tehty maaliskuussa 2011 ja loput tammi-

helmikuussa 2012. Haastatteluista kaksi oli opettajien yksilöhaastatteluja, yksi kolmen

opettajan ryhmähaastattelu sekä yksi oppilaan vanhemman haastattelu. Litteroituna teks-

tinä haastatteluaineistoa on noin 60 sivua (A4:na). Haastattelut olen toteuttanut

teemahaastatteluin. Teemahaastattelulla tarkoitan sitä, mitä Hirsjärvi ja Hurme (2008, 48)

kuvailevat teemahaastattelun olevan. Heidän mukaansa teemahaastattelussa olennaista on

se, että haastattelu etenee tiettyjen keskeisten teemojen avulla, eikä yksityiskohtaisten

kysymysten mukaan. Tällöin haastattelun suunnittelussa tärkeää on paneutua

haastatteluteemojen suunnitteluun. Olennaista ei olekaan luoda haastattelua varten tarkkaa

kysymysluetteloa, vaan teema-alueluettelo, johon on koottu keskeisiä käsitteitä.  (Hirsjärvi

& Hurme 2008, 66.)

Tähän tutkielmaan kerätyt haastattelut toteutettiin englanniksi, joka ei ollut minun

haastattelijan eikä haastateltavien äidinkieli. Tämän takia sovelsin teemahaastattelurunkoa

enemmän kysymysluettelomaiseen suuntaan, enkä pelkiksi keskeisten käsitteiden listaksi.

Haastateltavani halusivat nähdä tutkimuskysymykset kirjallisena juuri ennen haastattelua,

ja halusin mahdollistaa sen. Haastattelutilanteessa haastattelun rakennetta ohjasivat kuiten-

kin kolme keskeistä teemaa, jotka rakentuivat ajallisen kaaren mukaan menneeseen, ny-

kyhetkeen ja tulevaisuuteen: kouluympäristön ja haastateltavan taustatiedot, kokemukset

tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisestä opetuksessa -projektista sekä näkemykset

projektin ja koulun tulevaisuudennäkymistä. Haastattelutilanteessa en noudattanut orjalli-

sesti valmiiksi muotoilemiani kysymyksiä, vaan yritin luoda keskustelevaa ja kannustavaa

ilmapiiriä keskeisten haastatteluteemojen käsittelemiseksi.

Haastatteluihin osallistui niin miehiä kuin naisia. Yksilöhaastatteluihin valittiin opettajat,

jotka olivat eniten tekemisissä tutkimus- ja kehitysprojektiin liittyvässä toiminnassa.
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Ryhmähaastatteluun valikoitui mukaan sellaisia opettajia, jotka eivät olleet niin tiiviisti

mukana projektissa. Ryhmähaastattelun avulla oli mahdollista haastatella opettajia, joiden

englanninkielen osaamistaso ei olisi mahdollistanut yksilöhaastattelua. Ryhmähaastattelu

oli haastattelurungoltaan samanlainen yksilöhaastattelujen kanssa. Oppilaan vanhemman

haastattelurunko oli hieman muotoiltu versio opettajien haastattelurungosta, mutta noudat-

teli kuitenkin samoja kolmea teemaa. Haastattelujen kestot olivat noin 20, 40, 50 ja 60

minuuttia.

Hirsjärvi ja Hurme (2008, 34–35) korostavat haastattelun eduiksi sen joustavuutta ja

soveltuvuutta monenlaisiin tutkimustilanteisiin sekä haitoiksi sen vaikeutta, aikaavievyyttä

ja tutkimuksen luotettavuutta vähentäviä rajoituksia. Olin harjoitellut haastattelun teke-

mistä kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien kurssilla juuri ennen kuin aloin kerätä aineistoa

tutkielmaani. Olin siis saanut pientä harjoitusta haastattelujen tekemisestä. Erityisiä haas-

teita liittyi kuitenkin siihen, että haastattelut piti suorittaa englanniksi ja vieraan kulttuurin

toimintaympäristössä. Tansanialaisen vuorovaikutuksen kulttuuri eroaa suomalaisesta

vuorovaikutuksesta. Pietilä (2010, 414) mainitsee karkean jaottelun individualistiseen ja

kollektiiviseen kulttuuriin. Suomalainen kulttuuri edustaakin individualistista, kun taas

tansanialainen kollektiivista tyyliä. Tutkijan tulee pohtia sitä, mikä on hänen suhteensa

vieraaseen kulttuuriin, sen edustajiin eli haastateltaviin ja aineistoon sekä rooliaan

aineiston keruussa (Pietilä 2010, 412, 414).

Tämä jaottelu individualistiseen ja kollektiiviseen kulttuuriin tarkoittaa ihmisten välisten

sitoumuksien ja velvollisuuksien vahvuutta. Korkean individualismin maissa, kuten Suo-

messa yksilöiden väliset sitoumukset ovat löyhempiä. Käytännössä tämä näyttäytyy siinä,

että yksilöllä on velvollisuus huolehtia vain itsestään ja lähimmistä perheenjäsenistään.

Kollektiivisessa kulttuurissa, kuten Tansaniassa, sitoumukset toisiin ovat vahvempia ja

vaativat sitoutumista ja lojaalisuutta monia läheisiä ihmisiä kohtaan. Kollektiiviseen

kulttuuriin liittyy myös vahvasti harmonian ylläpitäminen, jolloin julkisia yhteenottoja ja

ristiriitojen esille nostamista ei pidetä suotavana. (Hofstede ja Hofstede 2005, 76, 92.)

Asioista kriittisesti julkisesti puhuminen vaikutti olevan tansanialaisille opettajille hanka-

laa, joten haastattelussa ei tullut esille kriittistä näkemystä samalla tavalla kuin vapaissa

keskusteluissa koululla.
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Pietilän (2010, 415) mukaan on tärkeä tunnistaa, että haastateltavan kannalta oman maan

ilmiöiden, kuten tässä TVT:n opetuskäytön tutkimus- ja kehitysprojektiin liittyvien

haasteiden ja mahdollisuuksien pohtiminen luo ulkomaalaiselle haastattelijalle tilanteen,

jossa haastattelijan rooli on edustaa omaa kulttuuriaan ja maataan. Tällöin syntyy

vertailuasetelma, eikä tasaveroinen vuorovaikutussuhde. Olen kirjoittanut

tutkimuspäiväkirjaani toisen haastattelun (26.1.2012) tekemisen jälkeen, että “Valtasuhteet

ulottuvat haastatteluun. Vaikka koenkin olevani ihminen, johon koulussa luotetaan, en ole

sitä haastattelijan roolissa”. Haastatteluja tehdessä tavoittelin mahdollisimman neutraalia

tyyliä, ja keskustelun kulun ohjaamista ilman omia vahvoja kannanottojani tai tulkintojen

tekoa, vaikka kannustin haastateltavia tuomaan julki omat näkemyksensä. Toisaalta omien

näkökulmien nostaminen esille tuntui myös tärkeältä keinolta ohjata paikoin keskustelua

eteenpäin. Lisäksi pyrin lievittämään haastatelluille mahdollisesti muodostuvaa ahdistusta.

Olenkin kuvannut tätä tutkimuspäiväkirjassani (7.2.2012) opettajien ryhmähaastattelun

jälkeen, että: “Olikin tärkeää haastattelun lopuksi istuskella hetki yhdessä ja ikäänkuin

palata takaisin normaaliin elämään. Ja näinhän se menee, että haastattelu on aina kaikille

jännittävä paikka, ei siitä pääse mihinkään.”

5.3 Aineiston analyysi

Analysoin tutkimusaineistoni eli kenttämuistiinpanot sekä litteroidut teemahaastattelut

laadullisen aineistölähtöisen sisällönanalyysin avulla. Sisällönanalyysia voidaan pitää

yksittäisenä metodina, jolla aineisto puretaan ja järjestellään uudella tavalla tai laajempana

viitekehyksenä (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 91). Tässä tutkielmassa tarkoitan sisällönanalyy-

sillä nimenomaan yksittäistä metodia eli analyyttistä työkalua. Vaikka toteutin

sisällönanalyysin aineistolähtöisesti, myös tutkimusaiheeseen liittyvän tutkimus-kirjalli-

suuden lukeminen vaikutti sisällönanalyysiin valmistautumisessa. Tutkimuskirjallisuuden

lukemisen takia olin valppaampi huomioimaan olennaisimmat asiat.  Lukeminen auttoi

analyysin toteuttamisen systemaattisuudessa ja tarkkuudessa.

Laadullinen aineistolähtöinen sisällönanalyysi koostuu usein kolmesta vaiheesta.

Ensimmäinen vaihe on aineiston ryhmittely vapaammin eli aineiston pelkistämistä.

Toiseksi ryhmitellään aineistoa tarkemmin tiettyihin luokkiin ja alaluokkiin. (Eskola ja

Suoranta 1998, 187.) Luokkien syntymiselle on kaksi ehtoa, sillä niiden tulee olla toisaalta
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tyhjentäviä ja toisaalta toisensa pois sulkevia (Gillham 2005, 138–139). Lopuksi

tarkastellaan syntyneitä luokkia uudelleen ja pohditaan niiden yhteyksiä ja eroavaisuuksia

toisiinsa (Eskola ja Suoranta 1998, 187). Sisällönanalyysissä keskeistä onkin tulkintaan ja

päättelyyn perustuva ajattelu- ja toimintaprosessi, jossa empiirisestä aineistosta edetään

kohti käsitteellisempää tulkintaa tutkittavasta ilmiöstä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 112).

Tuomi ja Sarajärvi (2009, 109) kuvaavat tätä kolmivaiheista aineistonanalyysin prosessia

käytännöllisemmin. Heidän mukaansa aineiston analyysi alkaa haastattelun kuuntelemi-

sella ja litteroimalla. Seuraavaksi vuorossa on haastattelujen lukeminen ja sisältöön

perehtyminen. Tämän jälkeen vuorossa on pelkistettyjen ilmausten etsiminen ja

alleviivaaminen, jonka jälkeen tehtävänä on pelkistettyjen ilmausten listaaminen. Kun näin

on luotu pelkistettyä informaatiota, voidaan siitä etsiä samankaltaisuuksia ja erilaisuuksia.

Näin ilmauksia voi myös yhdistää ja muodostaa alaluokkia. Alaluokkien yhdistäminen taas

ohjaa muodostamaan yläluokkia ja niitä kokoavan abstraktimman tason käsitteen eli

pääluokan.

Aloitin aineiston analyysin heti haastattelujen tekemisen jälkeen litteroimalla ne sanasta

sanaan, kuitenkaan merkitsemättä taukoja, huokauksia tai muita puheen tarkkoja nyans-

seja. Hirsjärvi ja Hurme (2008, 139–140) toteavatkin, ettei aineiston litteroinnin

tarkkuudesta ole tiettyä yhtä ohjetta, ellei sitten käytä keskustelunanalyysiä, jolloin aineisto

tulee purkaa erittäin tarkasti. Tässä tapauksessa haastatteluissa tärkeintä oli saada nostettua

esille huomioita tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tutkimus- ja kehitysprojektin

vaikutuksista Ukombozin kouluissa, eikä kyse ollut siten yksityiskohtaisesta

keskustelunanalyysistä.

Haastattelujen toteuttaminen englanninkielellä vaikuttaa myös aineiston analyysiin (Pietilä

2010, 411). Tässä tutkielmassa se, että englanninkieli ei ollut kummankaan osapuolen

äidinkieli, näkyy haastatteluaineiston kielen yksinkertaisuutena ja ilmiöiden kuvaamisen

yksipuolisuutena. Swahiliksi haastateltavat olisivat voineet mahdollisesti kuvata tieto- ja

viestintätekniikkaa monipuolisemmin ja rikkaammin. Suomen kieltä käyttämällä olisin

osannut rakentaa haastattelurungon monipuolisemmaksi. Toisaalta kielen antamat rajoitteet

auttoivat haastattelijaa ja haastateltavia tavoittamaan ilmiöistä olennaisimmat huomiot,

ilman turhia ylimääräisiä rönsyilyjä. Kenttämuistiinpanot olen tehnyt suomeksi, eli olen

siten voinut kuvata koulun tapahtumia myös omalla äidinkielelläni. Aineiston analyysin
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luotettavuuteen englannin kieli vaikuttaa siten, että olen itse kääntänyt tuloksien esittelyssä

hyödyntämäni haastattelujen aineistonäytteet, koska ne ovat olleet tutkimusaineistossani

englanninkielellä. Olen pyrkinyt noudattamaan käännöksissä haastattelussa sanottua

sanatarkasti.

Litteroinnin jälkeen aineistonanalyysi prosessi eteni Tuomen ja Sarajärven (2009, 109)

ohjeistusta seuraten. Tutustuin kenttämuistiinpanoihini sekä haastatteluaineistoon useaan

kertaan tekstejä lukemalla ja haastatteluja kuuntelemalla kesällä 2014. Valitsin aineiston

analyysiyksiköksi ajatuskokonaisuuden. Esimerkkinä ajatuskokonaisuudesta toimii esimer-

kiksi aineistosta poimittu ote: “Sen sijaan, että kirjoittaisimme muistiinpanoja työkirjaan,

voisimme kirjoittaa muistiinpanot kannettaville tietokoneille ja tallentaa ne, se olisi

luotettavampaa ja parempaa. Sitten tietokoneen voisi viedä luokkahuoneeseen ja pitää

oppituntia ja seurata muistiinpanoja tietokoneelta, näin opettaisimme hyödyntäen

tietokoneita.” En siis keskittynyt yksittäisiin sanontoihin tai sanoihin, vaan laajempiin

ilmiötä kuvaaviin ajatuskokonaisuuksiin, sillä ajattelin näin saavani kattavampia ja tarkem-

pia kuvauksia tutkimuskysymyksiini.

Tutkimuskysymykseeni vastatakseni poimin aineistosta ajatuskokonaisuuksia ja alleviiva-

sin ne. Seuraavaksi muodostin pelkistettyjä ilmauksia näistä poiminnoista. Jotta saisin

paremman käsityksen pelkistyksistä, listasin ne, ja aloin etsimään niistä samankaltaisuuk-

sia ja eroavaisuuksia. Tämä johdatti minua luomaan alaluokkia pelkistyksistä ja siten

hahmottamaan aineistoa paremmin. Alaluokkia syntyi yhteensä 19 kappaletta. Seuraavaksi

etsin alaluokkia yhdistäviä ja erottavia piirteitä ja muodostin niistä yläluokkia. Yläluokkia

muodostui yhteensä 6 kappaletta. Yläluokkien yhdistäminen taas johti kahteen

pääluokkaan. Olen kuvannut tulokset taulukossa 3. Viitatessani haastatteluaineistoon olen

käyttänyt lyhen-teitä, joilla kuvaan aineistonäytteen sanojan identiteettiä ananyymisti. Olen

merkinnyt opettajat lyhenteillä (T1, T2, T3, T4, T5) ja oppilaan vanhemman lyhenteellä

(P1). Viittaan omiin kenttämuistiinpanoihini käyttämällä lyhenteen (SP) lisäksi tarkkaa

päivämäärää, jolloin muistiinpano on kirjoitettu.

Lopuksi havaitsin, ettei aineiston analyysi ollut yksinomaan aineistolähtöistä.

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi on vaikea toteuttaa, sillä havaintoihin liittyy usein

teoriapitoisuutta (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 96). Siksi tämänkin tutkielman aineiston

analyysiprosessiin liittyi myös teoriasidonnaisen eli abduktiivisen sisällönanalyysin
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piirteitä. Tällöin kyse on siitä, että taustateoria ohjaa aineiston analyysiä, mutta aineiston

analyysi ei suoraan perustu teoriaan (Tuomi ja Sarajärvi, 2009, 96–97). Tausta-

kirjallisuuden teemoittelut ohjasivat minua ja tukivat toisen pääluokan eli muutokset

luokkahuoneessa yläluokkien ja pääluokan nimeämisessä. Alaluokat muodostuivat

aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla.
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6 TUTKIMUSTULOKSET

Tässä luvussa esittelen vastaukset tutkimuskysymykseeni, mitä merkityksiä tieto- ja

viestintätekniikan tutkimus- ja kehitysprojektilla oli Ukombozin koulussa sekä, mitä

merkityksiä TVT:n tutkimus- ja kehitysprojektilla oli kouluorganisaatiossa ja

luokkahuoneessa? Olen järjestänyt tulokset myös taulukoihin 3 ja 4, jotta ne olisi helpompi

hahmottaa myös kokonaisuutena. Tulokset muodostuvat kahdesta pääluokasta, jotka

liittyvät koulun toimintaedellytysten kehittymiseen sekä muutoksiin luokkahuoneessa.

Yläluokka Alaluokka
Pääluokka: Koulun toimintaedellytysten kehittyminen
Uusia yhteistyö-
kumppanuuksia ja -
verkostoja

· Lisääntynyt kiinnostus koulua kohtaan (5)
· Lisääntynyt yhteistyö (6)
· Ulkopuolisia vierailijoita (7)

Koulun tieto- ja
viestintätekniikkaan
liittyvän toimintavision
selkeytyminen

· Erillisen TVT-luokan suunnittelu  (6)
· Yhteisön rooli vision tukijana (7)
· Mallina toimiminen muille kouluille (4)
· Visioinnin kestävä kehitys näkökulma (6)
· Visioinnista kohti toteuttamista (4)

Johdon tukena toimiminen · Ideoiden ja kokemusten vaihtaminen (5)
· Kannustajana ja kuuntelija toimiminen (3)

Pääluokka: Muutokset luokkahuoneessa
Opettajien osaamisen
kehittyminen

· Ideointi tieto- ja viestintätekniikan
hyödyntämisestä opetuksessa (4)

· Uusien opetusmenetelmien kokeilu (4)

Oppilaiden aktivoituminen · Oppilaiden voimaantuminen
· Oppilaiden tvt-taitojen kehittyminen (4)
· Oppilaat innostuneita ja motivoituneita(4)

Muutokset luokkahuoneen
vuorovaikutuksessa

· Vuorovaikutusta englannin kielellä (3)
· Lopuksi yksi tietokone/oppilas (3)
· Järjestyksen ylläpitämistä enemmän (1)
· Oppimateriaalia enemmän luokassa (6)

Taulukko 3. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tutkimus- ja kehitysprojektin
vaikutukset Ukombozin kouluorganisaatiossa. (Suluissa aineistossa esiintyneiden
pelkistysten määrä)
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6.1 Koulun toimintaedellytysten kehittyminen

Ensimmäisenä yhtenäisenä tuloskokonaisuutena TVT:n opetuskäytön tutkimus- ja

kehitysprojektin merkityksiksi Ukombozin koulussa havaitsin koulun toimintaedellytysten

kehittymisen. Tämä tarkoittaa koululle uusien yhteistyökumppanuuksien ja -verkostojen

syntymistä, koulun toimintavision selkeytymistä sekä ulkopuolisen tutkimus- ja

kehitysprojektin toimijoiden roolia koulun johdon tukijana. Tämän pääluokan tulokset

liittyvät TVT:n tutkimus- ja kehitysprojektin merkityksiin kouluorganisaatiossa.

6.1.1 Uusia yhteistyökumppanuuksia ja -verkostoja

	
Ukombozin koululle muodostui tieto- ja viestintätekniikan tutkimus- ja kehitysprojektin

myötä niin uusia paikallisia kuin kansainvälisiä yhteistyökumppanuuksia ja -verkostoja.

Tutkimusaineistosta oli havaittavissa monipuolinen ulkopuolisten vierailijoiden kiinnostus

koulua kohtaan sekä lisääntynyt ulkopuolisten vierailijoiden määrä koululla. Vierailut

esittelen taulukossa 4.

Lisääntynyt kiinnostus koulua kohtaan. Muiden koulujen oppilaat, heidän vanhempansa

sekä henkilökunta olivat erityisen kiinnostuneita siitä, mitä Ukombozin koulussa tapahtui.

Tämä näkyi lisääntyneenä kouluun haluavien oppilaiden määränä, ja vanhempien

pyrkimyksissä saada omat lapsensa opiskelemaan Ukombozin kouluun. Toisaalta

aineistosta nousi esille myös Ukombozin koulun henkilökunnan huomioita siitä, että

muiden koulujen henkilökunta haluaisi oppia Ukombozin koulun kokemuksista sekä

TVT:n liittyvistä toimenpiteistä.

“Muiden koulujen oppilaat ovat todella kateellisia ja vanhemmat, joiden lapsia ei

ole koulussamme, yrittävät saada lapsensa siirrettyä kouluumme.”(T2)

“Koska he [muiden koulujen henkilökunta] ovat todella innokkaita, he haluavat

tulla tänne oppimiaan..kuinka me toimimme, kuinka me käytämme tietokoneita

opetuksessa.” (T2)
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Ulkopuolisia vierailijoita. Koulua kohtaan lisääntynyt kiinnostus vaikutti siihen, että

ulkopuolisilla vierailijoilla oli halukkuutta tulla vierailemaan Ukombozin koululle.

Käynnissä olevan tutkimus- ja kehitysprojektin tukena vierailuja oli helppo toteuttaa.

Vierailijoita oli hyvin monenlaisia, toiset osallistuivat opetuksen järjestämiseen lyhyen

vierailunsa aikana, toiset jopa antoivat koulun toimintaa tukevia lahjoja. Lisäksi koululla

vieraili Suomen ja Ruotsin Tansanian suurlähetystöjen edustajia, ja nämä tapahtumat olivat

Ukombozin koululle suuria ja merkittäviä tapahtumia, joihin valmistauduttiin huolella

monta viikkoa etukäteen.

“Aiemmin rehtori olikin sanonut minulle, että heillä on nyt yksi iso läppäri, joka on

ilmeisesti X:n kaverien lähettämä, jotka kävivät tutustumassa kouluun minun opas-

tuksellani. Hän oli rehtori suomalaisessa koulussa, joten heistä oli mukava vaihtaa

ideoita ja nähdä paikallisen koulun ja rehtorin toimintaa.” (SP 22.11.2011)

“Tässä vaiheessa näytti vielä siltä, että itse suurlähettiläskin olisi tulossa, hän

joutui perumaan tulonsa ja sieltä tuli sitten vain muita, mutta tärkeissä viroissa

olevia toimijoita. Kuten konsuli ja tanzict-projektin vetäjät. Suurlähetystö 3

henkilöä, 2 tanzict-projektista [Suomen Tansanian suurlähetystöstä]. Vieraat

kävivät Ukombozilla ja olipa vauhtia ja vipinää.” (SP 14.12.2011)

Taulukko 4. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tutkimus- ja kehitysprojektin
aikana toteutuneet viera ilut Ukombozin koululla.

Aika Määrä/tausta Toiminta koululla

marraskuu 2010 3/paikallisen yliopiston
professori, tutkija ja
työharjoittelija

Tutkimus- ja
kehitysprojektin
käynnistäminen ja
suunnittelu

maaliskuu 2011 2/kansainvälisen koulun
opettajia Iringasta

Tutustuminen kouluun ja
mahdollisen yhteistyön
suunnittelu

toukokuu 2011 2/suomalaisia
Tansaniassa vierailevia
yksityishenkilöitä

Osallistuminen
opetustunnin pitämiseen-
“miten hyödyntävät
tietokoneita työssään.”

toukokuu 2011 1/suomalainen
tansaniassa vieraileva
yksityishenkilö

Auttoi opetuksessa,
ohjelmointiharjoituksessa.

kesäkuu 2011 1/suomalainen vaihto-
opiskelija

Auttoi opettajien
koulutuksessa
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kesäkuu 2011 3/suomalaisen rehtorin
seurue

Tutustumassa kouluun ja
vaihtamassa kokemuksia
rehtorin kanssa.

elokuu 2011 2/suomalaisia
Tansaniassa vierailevia
yksityishenkilöitä

Tutustuminen oppituntiin

marraskuu 2011 1/suomalainen vaihto-
opiskelija

Mahdollisen
tutkimusprojektin
suunnittelua rehtorin
kanssa

joulukuu 2011 5/ Suomen Tansanian
suurlähetystön ja tanzict
projektin työntekijät

Virallinen vierailu.
Tutusminen kouluun ja
mahdollisen yhteistyön
suunnittelu

tammikuu 2012 2/ Ruotsin Tansanian
suurlähetystön työntekijät

Epävirallinen vierailu.
Tutustuminen kouluun ja
rehtorin kanssa keskustelu

tammikuu 2012 4/paikallisen yliopiston
tietojenkäsittelytieteen
opiskelijoita

Opetuskokeilua
toteuttamassa- olivat
tehneet swahilinkielistä
oppimateriaalia
tietokoneille.

Yhteensä: 26 henkilöä

Lisääntynyt yhteistyö. Lisääntynyt kiinnostus koulua kohtaan ja suuri vierailijoiden

määrä koululla vaikutti siten, että vierailijoiden kiinnostus loi pohjaa uudenlaiselle

yhteistyölle Ukombozin koulun ja muiden toimijoiden kanssa. Niin paikalliset koulut kuin

yliopistot olivat kiinnostuneita yhteistyöstä ja Ukombozin koulun toimijat alkoivat nähdä

myös itse mahdollisuuksia uudenlaiseen yhteistyöhön. Tutkimusaineistosta havaitsin, että

yhteistyön ideoinnin lisäksi yhteistyötä aloitettiin myös alustavasti toteuttaa.

“Katsotaan mitä yhteistyötä kansainvälinen koulu ja Ukombozin koulu voisivat

tehdä. Puhuttiin esimerkiksi yhteisestä jalkapalloystävyysottelusta.” (SP 17.3.2011)

“Sitten hän kertoi, että maanantaina oli ollut neljä paikallisen yliopiston

opiskelijaa tekemässä tutkimusta. Eli ollut opettamassa tietokoneiden avulla 7-

luokkalaisia science-oppiaineen opetussuunnitelmaan sisältyviä asioita, tällä

kertaa verenkierrosta, ja olivat tehneet materiaalia, joka oli tietty swahiliksi, kovin

oli reksi mielissään moisesta.” (SP 2.2.2012)
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6.1.2 Koulun tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvän toimintavision selkeytyminen

	

Tutkimusaineistosta havaitsin, kuinka Ukombozin koulun henkilökunta ja koulua

ympäröivä yhteisö alkoivat miettiä ja visioida tietokoneiden käytölle koulua hyödyttävää

toimintamallia. Visioinnista siirryttiin myös toteutukseen, esimerkiksi järjestämällä suuri

joukkokokoontuminen koululla. Tapahtumaan osallistuivat koulua ympäröivän yhteisön

edustajia, oppilaiden vanhempia sekä koulun oppilaat ja henkilökunta. Ukombozin koulun

rehtori oli tiiviisti yhteydessä myös kouluhallintoon. Tähän luokkaan liittyvät kuvaukset

olivat aineistossa runsaiten esillä ja ne muodostavat laajimman yläluokan (yhteensä 27

pelkistystä). Teemoiltaan ne liittyivät erillisen TVT-luokan suunnitteluun, yhteisön rooliin

koulun vision tukijana, esimerkkinä toimimiseen muille kouluille, visioinnin kestävän

kehityksen -näkökulmaan sekä siirtymiseen visioinnista toteuttamiseen.

Erillisen TVT-luokan suunnittelu. Tutkimusaineistossa huomionarvoista on se, kuinka

Ukombozin koulun henkilökunta alkoi ideoida, miten koululla jo olemassa olevaa TVT-

välineistöä voisi hyödyntää koulun toimintaa tukevasti ja lisäresurssien hankkimiseksi

koululle. Tässä keskeisenä näkemyksenä oli tutkimusaineistosta havaittavissa maksullisen

TVT-opetuksen suunnittelu ja ideointi. Tähän liittyi erillisen TVT-luokkahuoneen

rakentamisen ja varustamisen suunnittelu, jotta luokkaa voisi päivisin hyödyntää

oppilaiden oppimistilana ja iltaisin ympäröivän yhteisön jäsenien koulutustilana.

“Luulenpa meidän tahtovan, että tämä paikka on keskus, jonne ihmiset tulevat

koulun ulkopuolelta, esimerkiksi toisista kouluista tai koulua ympäröivästä

yhteisöstä, oppiakseen enemmän tietokoneista.” (T4)

“Jos sallimme muiden koulun ulkopuolisten ihmisten tulevan [oppimaan

tietokoneista], he maksaisivat siitä.” (T3)

“Minun mielestäni olisi parempi, jos meillä olisi erikoisvarusteltu luokkahuone,

jossa oppilaat voisivat harjoitella niin paljon kuin mahdollista. Ei vain yhtä tuntia,

koska tietokoneen käytön oppiminen on kuin kielen opiskelua- mitä enemmän

harjoittelet, sitä enemmän voit saavuttaa.” (P1)
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Yhteisön rooli vision tukijana. Tutkimusaineistosta on havaittavissa myös se, kuinka

Ukombozin koulun henkilökunta ja koulua ympäröivän yhteisön jäsenet alkoivat pohtia

sitä, miten Ukombozin koulun visiota TVT opetuskäytön kehittämiseksi ja mahdollisen

erillisen TVT-luokan perustamiseksi voitaisiin tukea. Erityisesti oppilaan vanhemman

haastattelussa nousi monipuolisesti esille se, kuinka yhteisöä voitaisiin sitouttaa toimintaan

mukaan ja samalla löytää heille uudenlaista toimijuutta vision toteuttamiseksi.

“Koulua ympäröivä yhteisö on todella tärkeä, koska jos haluamme ylläpitää tätä

tieto- ja viestintätekniikkaprojektia tarvitsemme varoja…joten! Yhteisö voi

lahjoittaa varoja koululle ylläpitokuluihin, koulutestimaksuisin, vartiointiin jne.

Yhteisö on siis todella tärkeä, erityisesti oppilaiden vanhemmat ja

koulutusviranomaiset ovat tärkeitä.” (T2)

“Ehkäpä voisimme aloittaa ylläpitoon liittyvistä kysymyksistä. Kuinka yhteisö

voisi… ehkäpä voisimme opettaa yhteisölle, kuinka he voisivat auttaa tekemään

pieniä kannettavien tietokoneiden huoltotoimenpiteitä.” (P1)

Mallina toimiminen muille kouluille. Nostan aineistosta esille myös sen, kuinka

Ukombozin koulun henkilökunnan jäsenet olivat erityisen ylpeitä siitä, kuinka he olivat

muihin tansanialaisiin valtion perusopetusta tarjoaviin kouluihin poikkeuksellisessa ase-

massa TVT:n opetuskäytön hyödyntämisessä. He halusivat auttaa muita oppimaan ja

toimia mallina. Esimerkiksi lähikoulujen tapaamisessa oli jo kerrottu muille siitä, mitä

Ukombozin koulussa tapahtuu TVT:n liittyen.

“Haluan kaikkien ihmisten meidän lähialueelta tai koulupiiristä tulevan

Ukomboziin, hankkimaan ideoita siitä, kuinka me opimme tästä projektista ja siten

levittää tietämystä muihin kouluihin tässä koulupiirissä tai jopa koululäänissä.

(T2)

Visioinnin kestävä kehitys -näkökulma. Haastatteluaineistossa oppilaan vanhempi

korosti, kuinka tärkeää tutkimus- ja kehitysprojektin aikaansaamien muutosten

juurruttaminen ja projektin kestävän tulevaisuuden pohtiminen on. Kestävän kehityksen

näkökulmiin liittyy myös se, kuinka Ukombozin koulun henkilökunta ja koulua ympäröivä

yhteisö alkoi alustavasti tunnistaa kouluun liittyviä vahvuuksia ja heikkouksia.
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“Tarkoitan, että [ympäröivän yhteisön jäsenet] voivat aloittaa hitaasti, ehkä

lahjoittaa jotain, jotta emme olisi 100 prosenttia riippuvaisia. Nythän olemme

riippuvaisia niistä ihmisistä, jotka toivat ne (kannettavat tietokoneet). Uskon että

on parempi tulevaisuudelle, että yhteisö alkaa nähdä, kuinka me voimme sitouttaa

heitä...projektin kestävää kehitystä.”  (P1)

“Reksi mainitsi kun puhuttiin minun tutkimuksestani, että heiltä puuttuu oppi- ja

opetusmateriaaleja ja opetustaitoa. Se oli ensimmäinen kerta kun hän mainitsi

puuttuvan opetustaidon.” (SP 1.3.2012)

Visioinnista kohti toteuttamista. Tutkimusaineistosta oli havaittavissa myös se, että

visiointi ei jäänyt vain suunnitteluksi. Ukombozin koulun rehtorin toimesta koululla

järjestettiin suuri tapaamisen, johon osallistui niin koulun koko henkilökunta, oppilaat,

kuin oppilaiden vanhempia, muita huoltajia sekä lähialueen asukkaita ja muita koululle

tärkeitä henkilöitä. Tapaamisen tarkoituksena oli vahvistaa eri toimijoiden yhteistyötä ja

toisaalta löytää uusia keinoja Ukombozin koulun toimintaedellytysten parantamiseksi.

“Tänään oli Ukombozin koululla vanhempain tapaaminen…Keskeisiä asioita

reksin puheenvuorossa oli, että hän selvästi koulutti vanhempia, että tulee antaa

tietynlaista ruokaa lapsille, kuten vähän sokeria vain ja lasten koulunkäynnistä

tulee olla kiinnostunut. Taisi puhua myös koulutehtävien tekemistä varten olevasta

työpöydästäkin. Toisena asiana he puhuivat vanhempien rahoitusosuudesta, eli

mikä se olisi, ja erityisesti siitä, että koulua tulisi laajentaa kahdella luokalla

(tämän reksi kertoi tapaamisen lopuksi, kun pyysin häntä kääntämään tapaamisen

pääpointit) vanhemmat olivat suostuvaisia, mutta halusivat ensin budjettia siitä,

mitä luokkahuoneiden rakentaminen tulisi maksamaan, ja mikä olisi kunkin osuus.

Paikalla oli ilmeisesti myös Mkimbizin asuinalueen asukkaita, joille on tärkeää

koulun kehitys.” (SP 18.2.2012)
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6.1.3 Johdon tukena toimiminen

	

Tämän yläluokan olen muodostanut tutkimusaiheistosta esiin nousseiden huomioiden

perusteella liittyen siihen, kuinka tutkimus- ja kehitysprojekti toimi Ukombozin koulun

rehtorin työn tukena. Tansanialaisen koulun rehtorilla on toki omat tahonsa, josta hän voi

saada tukea työhönsä. Tämä koulun ulkopuolisten toimijoiden tukema projekti tarjosi

uudenlaisia ja erilaisia näkemyksiä sekä mahdollisuuksia keskustelulle. Yläluokka

jakaantuu ideoiden ja kokemusten vaihtamiseen sekä kannustajana ja kuuntelijana

toimimiseen.

Ideoiden ja kokemusten vaihtaminen. Tutkimus- ja kehitysprojektin aikana ulkopuolisen

tutkijaopettajan roolissa tekemäni käynnit koululla koostuivat usein opetuksen

järjestämisen lisäksi eripituisista keskustelutuokioista Ukombozin koulun rehtorin ja muun

henkilökunnan kanssa. Koulun henkilökunta kysyi, miten joku asia on Suomessa, ja

kertoivat sitten, miten se on Tansaniassa.

“Reksi sitten kyseli, että mitä minä teen, kerroin, että menen opiskelemaan ja

jatkamaan esseen tekoa. Hän kysyi, että mistä aiheesta. Kerroin että koulutuksen

taloudesta. Hän kysyi tiesinkö Tansanian tapauksesta. Sanoin, että en juurikaan, ja

aloin pohtia, että valtio varmaankin antaa kouluille rahaa. Siihen reksi alkoi

kertoa, kuinka 10 vuotta sitten asia näin olikin, että valtio maksoi jokaista oppi-

lasta kohden 10000 Tsh per vuosi [noin 5 euroa], mutta että enää niin ei ole.” (SP

2.2.2012)

Kannustajana ja kuuntelija toimiminen. Yhtä tärkeäksi huomioksi tutkimusaineistosta

nousi esille myös se, kuinka koulun henkilökunnan ideointia kuuntelemalla ulkopuolinen

toimija voi tarjota tukea. Ukombozin koululla käydessäni keskustelu tarkoitti usein koulun

henkilökunnan ideoiden ja näkemysten kuuntelua sekä heidän pyrkimyksiensä tukemista

koulua kohtaavien vaikeuksien ylittämiseksi.

“Reksi innostui puhumaan radikaalin kasvatuksen ihanteiden mukaisesti. Lasten

aktiivisesta kansalaiseksi kasvamisesta, siten, että he voivat omalla toiminnallaan

kehittää Tansaniaa. Vastavuoroisesti minä kannustin tässä ja samalla kuitenkin

muistutin realiteeteista, että Suomessakin koululaitoksen kehitys on vienyt paljon
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aikaa. Ja toisaalta kannustin reksiä hänen ideoissaan lasten voimaannuttamisesta,

huomaamaan että opin avulla he voivat kehittää itseään ja yhteisöään.

Kasvatusfilosofinen keskustelu siis.” (SP 17.11.2011)

Tutkimusaineistostani kokoamani pääluokka Ukombozin koulun kehittyvistä toimintae-

dellytyksistä osoittaa monipuolisesti, minkälaisia merkityksiä tieto- ja viestintätekniikan

tutkimus- ja kehitysprojektilla oli koko Ukombozin kouluorganisaation toiminnan

kehittymisessä. Toinen projektin merkityskokonaisuus on havaittavissa luokkahuoneeseen

liittyvistä havainnoista. Ne muodostavat tulosteni toisen pääluokan.

6.2 Muutokset luokkahuoneessa

Tämän pääluokan olen ryhmitellyt tutkimusaineistossa esiintyneistä TVT:n tutkimus- ja

kehitysprojektin merkityksistä, jotka ovat liittyneet luokkahuoneessa tapahtuvaan toimin-

taan ja toimijoihin. Tämä pääluokka muodostuu yläluokista: opettajien osaamisen kehitty-

minen, oppilaiden aktivoituminen sekä muutokset luokkahuoneen vuorovaikutuksessa.

6.2.1 Opettajien osaamisen kehittyminen

Ideointi tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisestä opetuksessa. Haastattelu- ja

havainnointiaineistosta tulee esille se, että opettajat alkoivat alustavasti ideoida, kuinka

TVT:a voisi hyödyntää opetussuunnitelman mukaisessa opetuksessa, vaikka kokivatkin

taitonsa vähäisiksi. Luokkahuoneessa alkoi tapahtua myös niin, että TVT:a opetuksessa

hyödyntäessämme paikallinen opettaja alkoi ideoida, miten voisimme käyttää XO-

kannettavia tietokoneita opetuksessa. Hän myös toteutti ideoitaan oppitunneilla.

“Alku oli tosi sähellystä, mutta koska paikallinen opettaja keksi mitä tehdään,

halusin mennä hänen ehdoillaan. Hän halusi opettaa kuinka tyhjennetään muisti eli

journal. Ja sähellys syntyi siitä, että lapset availivat ohjelmia samalla kun niitä

poistivat. Vahingossa kenties aluksi ja sitten myös uteliaisuudesta, kuulivat muun

muassa viime vuoden luokan äänittämiä lauluja yms. joten siitä oli varmasti ihan

hyötäkin, kun jälkikäteen ajattelevat. Ymmärsivät, että mikä se muisti oikein on, eli

että omat asiat säilyvät tietokoneella kun ne tallettaa.” (SP 26.1.2012)
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“Aluksi esittelisin opetettavan ilmiön ja keskustelisimme siitä oppilaiden kanssa,

koko luokkana tai ryhminä, sitten jakaisimme tietokoneet ja etsisimme aiheeseen

liittyvää materiaalia tietokoneilta. Tietokoneista voimme saada monia asioita, joten

opettajana saat laajempaa tietämystä asioista…emme ole enää pienissä

ympyröissä, vaan nyt toimimme… isommissa kuvioissa.” (T2)

Uusien opetusmenetelmien kokeilu. Tutkimusaineistosta tuli esille se, kuinka tutkimus-

ja kehitysprojektin opetuskokeilujen aikana hyödynnettiin niin ryhmätöitä kuin

vertaisoppimista. Tämä mahdollisti paikalliselle opettajalle esimerkin siitä, miten on

mahdollsita kokeilla erilaisia tapoja toteuttaa opetusta, ja että kokeilu on sallittua. Tämä

liittyy läheisesti aiemmin esitettyyn huomioon siinä, kuinka paikallinen opettaja alkoi

ideoida ja ja kokeilla TVT:n opetuskäyttöön soveltamista oppitunnin aikana.

“Eli tupakasta infoa, kannustus tupakoimattomuuteen, keskustelun kautta käytiin

läpi lasten kanssa. Aloittivat ryhmätyön teot, tupakkaposterit.” (SP 24.1.2011)

“Oppilaat myös auttoivat toisiaan. Eräässä ryhmässä toiset opettivat yhdelle

kuinka ohjelma suljetaan ennenkuin avataan seuraava. Pomppivat myös pitkin

luokkaa, ja ryhmät vaihtelivat koostumuksiltaan riippuen kuka oli oppinut jotain ja

tuli näyttämään sitä toiselle ryhmälle.” (SP 15.3.2012)

6.2.2 Oppilaiden aktivoituminen

Muodostin toisen yläluokan TVT tutkimus- ja kehitysprojektin merkityksistä

luokkahuoneessa, jotka näkyivät tutkimusaineistossa oppilaisiin liittyvinä huomioina ja

havaintoina. Oppilaiden TVT-perustaidot kehittyivät ja lisäksi oppilaiden voimaantuminen

sekä motivaatio voimistuivat.

Oppilaiden voimaantuminen. Tutkimusaineistosta oli havaittavissa viitteitä siitä, kuinka

TVT:n opetuskäytön tutkimus- ja kehitysprojektin seurauksena Ukombozin koulun

oppilaat alkoivat ajaa omia oikeuksiaan, esimerkiksi oikeutta osallistua tieto- ja

viestintätekniikan opetukseen. Lisäksi paikallisen opettajan mukaan oppilaiden itsetuntossa

oli tapahtunut parantumista.
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“Paikalla oli tosiaan vain puoli luokkaa. Opettajan mukaan paikalla olivat ne

ketkä oli valittu tietokoneen käytön opetteluun. Eli kaikki eivät edes saa

mahdollisuutta.” (SP 20.1.2011)

Mutta oppilaat alkoivat ajaa omaa etuaan, sillä he vaativat saada osallistua opetukseen

koko luokkana:

“Edellisen tunnin jälkeen osa oppilaista, jotka eivät ole olleet

tietokoneoppitunneilla, kysyivät miksi he eivät saa olla oppimassa tietokoneiden

käyttöä. Ihmettelin tätä paikalliselle opettajalle ja toivoin, että kaikki saisivat

osallistua.” (SP 10.2.2011)

“Erityisesti hän [paikallinen opettaja] taas korosti terveystiedon opetusta, josta

erityisesti itsetunnon opettamisesta hän jaksaa aina muistuttaa, se on selvästi

hänestä tärkeä aihe. Hän sanoi, että oppilaista näkee vahvistuneen itsetunnon.”

(SP 19.1.2012)

Oppilaiden TVT-taitojen kehittyminen. Tutkimusaineistosta on havaittavissa, kuinka

TVT:n opetuksen tutkimus- ja kehityshanke vaikutti  voimistavasti oppilaiden vertais-

opettamiseen ja neuvojen jakamiseen luokkahuoneessa. Projektin opetuskokeiluissa hyö-

dynnetty TVT:n opetuskäyttö vahvisti oppilaiden TVT-peruskäyttötaitoja, kuten

tekstinkäsittelytaitojen ja tietokoneen tallennustoiminnan ymmärtämistä sekä

multimediataitojen, kuten valokuvaamisen ja nauhoittamisen perustaitojen oppimista ja

jopa ohjelmointitaitojen alkeiden oppimista.

“Opeteltiin näppäimistöntoimintaa ja kirjoitusohjelmaa.” (SP 20.1.2011)

 “Muutaman oppilaan kanssa tehtiin ohjelmoiden jalkapallopeliä.” (SP 28.7.2011)

“Freecomputing. Eli saavat itse valita kolme ohjelmaa, joihin tutustuvat. Upeaa.

Kekseliäitä ja luovia, auttoivat toisiaan. Kun joku keksi jonkun kivan ohjelman

näytti sen toisille ryhmille.” (SP 3.3.2011)
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Oppilaat innostuneita ja motivoituneita. Tutkimusaineistossa oli havaittavissa myös

paikallisten opettajien näkemyksiä siitä, kuinka tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö

vaikutti oppilaisiin innostavasti. Opettajat havaitsivat oppilaiden olevan innostuneita ja

motivoituneita ja keskittyvän opiskeluun tietokoneiden kanssa.

“Mielestäni tämä on ensinnäkin uusi asia heille [oppilaille], joten he ovat

innokkaita näkemään mitä nämä [kannettavat tietokoneet] sisältävät...joten

oikeastaan he ovat todella keskittyneitä tietokoneiden kanssa, olleessaan

tietokoneilla he eivät katsele muualle…naurua.” (T1)

“Asia, jonka olen huomannut…nämä kannettavat tietokoneet ovat todella tärkeitä

oppilaillemme, koska he ovat todella kiinnostuneita opetuksesta, joilloin

tietokoneita hyödynnetään verrattuna opetukseen, jolloin käytössä ei ole mitään

opetusta tukevia välineitä.” (T2)

6.2.3 Muutokset luokkahuoneen vuorovaikutuksessa

	
Kolmannen yläluokan muodostin luokkahuoneen liittyvistä merkityksistä, jotka näkyivät

tutkimusaineistossa luokkahuoneen muuttuneessa vuorovaikutusilmapiirissä. Tähän liittyi

se, kuinka XO-kannettavat tietokoneet mahdollistivat oppilaille uudenlaiseen

itsenäisemmän tavan opiskella luokkahuoneessa. Toiseksi, koska niin XO- kannettavan

tietokoneen kuin ulkopuolisen tutkijaopettajan kanssa kommunikoidessa tarvittiin

englannin kieltä, vaikutti tämä luokkahuonevuorovaikutukseen ja tarjosi oppilaille

mahdollisuuden toimia englannin kielellä. Myös se, oliko luokkahuoneessa yksi XO-

kannettava tietokone yhtä oppilasta kohden oppilas vai yksi XO-kannettava tietokone

kolmea oppilasta kohden vaikutti vuorovaikutustilanteeseen. Yksittäisenä huomiona

aineistosta oli myös havaittavissa se, kuinka luokan järjestyksen ylläpitoon liittyvä

toiminta muuttui enemmän TVT:n ylläpidollisiin tehtäviin.

Uudenlaisen oppimateriaalin mahdollistuminen. Ukombozin koulun opettajat

korostivat tutkimusaineistossa TVT:n mahdollistavan uudenlaisen oppimimateriaalin

käytön ja hyödyntämisen luokkahuoneessa. TVT:n opetuskäyttö ja sen tarjoama
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oppimateriaali loi toisenlaista toimintaa ja vuorovaikutusta luokkahuoneessa. Tällöin

oppilaat saivat enemmän valtaa ja toimijuutta luokkahuoneen oppimistilanteista.

“Käyttäessään tietokoneita he [oppilaat] haluavat etsiä tietoa…niissä [XO-

kannettavat tietokoneet] on niin paljon materiaalia.” (T4)

“Nämä vihreät kannettavat tietokoneet ovat kuin…se on kuin kirjasto, koska jos

opetat luokkahuoneessa, jos on jotain, mitä et ole selittänyt riittävästi, oppilaat

voivat mennä kannettaville tietokoneille ja löytää oppiaineisiin liittyvää tietoa,

kuten luonnontieteisiin, matematikkaan, maantietoon ja historiaan liittyviä tietoja,

he voivat löytää materiaalia näistä vihreistä kannettavista tietokoneista.” (T2)

“[opettajat] Näkevät koneet materiaalipankkeina ja siksi korostavat Internetiä.

Kyse on siitä, että oppimateriaali ja opetusvälineitä on niin rajallisesti, joten

kokevat XO- kannettavien tietokoneiden paikkaavan tätä puutetta.” (SP 11.2.2012)

Vuorovaikutusta englannin kielellä. Ukombozin koulussa opetus tapahtuu

swahilinkielellä. Tutkimusaineistosta on huomattavissa, että tutkijaopettajana rikoin tätä

kaavaa. Vaikka yritin käydä keskustelua swahiliksi, eivät taitoni riittäneet kuin kevyeeseen

keskusteluun. Minun kanssani opettajat joutuivat puhumaan englanniksi. Tästä olen

kirjoittanut tutkimuspäiväkirjaani 2.2.2012: “No menin sitten opettajienhuoneeseen ja

puhuimme swahilia, opettajat vaativat minua puhumaan vain swahilia. No yritin kaikkeni,

mutta välillä tuli englantiakin.” Tämä näkyi myös oppitunneilla, joihin osallistuin.

Aineistossa on todettavissa myös se, että tapa toimia englanniksi luokkahuoneessa tarttui

osaan luokan oppilaista, sillä opetuskokeilumme lopuksi muutama kykeni pitämään

esitelmän englannin kielellä.

“Opetus sujui kivasti, monet oppilaat olivat tosin kovin väsyneitä, eivätkä oikein

aina jaksaneet keskittyä kuuntelemaan. Tätä paikallinen opettaja joskus tarkoitti.

Koska puhun englantia, kaikki eivät ymmärrä ja väsyvät kuuntelemaan.” (SP

7.2.2011)

“Oppilaat olivat tehneet lyhyet uutiset vieraiden käynnistä ja sitten halusivat ne

luokan edessä esittää. Kehittyneet huimasti, pari oppilasta esitteli

englanninkielellä.” (SP 16.5.2011)
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Lopuksi jokaisella oppilaalla oma tietokone käytössä oppitunnilla. Vaikka koululla oli

XO-kannettavia tietokoneita yhteensä 80 kappaletta, eivät ne kaikki olleet käytössä.

Tutkimusaineistosta käy ilmi, että tutkimus- ja kehitysprojektimme aluksi XO- kannettavia

tietokoneita oli luokassa vain sen verran, että yhtä tietokonetta käytti kolme oppilasta.

Kuitenkin projektin loppupuolella viimeisillä opetuskerroilla jokaisella oppilaalle oli oma

tietokone työskentelyyn. XO- kannettavien tietokoneiden määrällä on vaikutuksensa

luokkahuoneen vuorovaikutukseen ja toimintaan, sillä kun jokaisella oppilaalla oli oma

kannettava tietokone käytössä, olivat he aktiivisempia.

“Oppilaat olivat täysin itsenäisiä. Heillä oli freecomputing. Ja jokaiselle oli oma

kone!!! Jes, olivat kiireisiä, kun saivat tehdä jokainen omalla kannettavalla

tietokoneella hommia.” (9.6.2011)

“Aluksihan oli niin että “20 tietokonetta per 56 oppilasta.” (SP 21.2.2011)

Järjestyksen ylläpitämistä enemmän. Luokkahuoneessa tieto- ja viestintätekniikan

hyödyntäminen tarkoitti luokkahuoneessa myös uudenlaista toimintaa, kuten TVT:n

ylläpitoon liittyviä toimenpiteitä.

“Loppu [oppitunnista] menee aina sähellykseksi, kun laitetaan kannettavia

tietokoneita säilöön laatikoihin. 50 oppilasta nujakoivat keskenään. Ja jokin

tietokone aina tilttaa ja se täytyy laittaa kuntoon ja sulkea uudelleen. Lapset ovat

hieman malttamattomia.” (SP 21.2.2011)
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7 TULOKSISTA KESKUSTELU

	

Tässä Pro gradu -tutkielmassa olen keskittynyt siihen, minkälaisia merkityksiä TVT:n

opetuskäytön tutkimus- ja kehitysprojektilla oli tansanialaisessa Ukombozin koulussa.

Kaikki tulokset liittyvät Ukombozin koulun jäsenten eli rehtorin, oppilaiden, opettajien

sekä oppilaiden vanhempien ja ulkopuolisten tutkijoiden toimijuuden sekä Ukombozin

kouluorganisaation ja luokkahuoneen toimintaympäristöjen kehittymiseen.

Kouluorganisaatio. TVT:n opetuskäytön tutkimus- ja kehitysprojektin merkitykset

näkyivät koko koulun kehittyneinä toimintaedellytyksinä kouluorganisaation tasolla.

Ukombozin koulussa TVT vaikutti koulua ympäröivän yhteisön kanssa tehtävään

verkostoitumiseen ja yhteistyöhön. Samoin tapahtui suomalaisissa kouluissa (Korhonen ja

Lavonen 2014, Kukkonen ja Lavonen 2014). Ukombozin koululle erityisen tärkeänä

yhteistyönä oli uudenlaisen toiminnan aloittaminen paikallisen yliopiston kanssa, jolla

tuotettiin koulussa olemassaoleviin TVT-laitteistoihin eli XO-kannettaviin tietokoneisiin,

swahilinkielistä materiaalia. Lisäksi yhteistyö alueen muiden koulujen kanssa vahvistui.

Ukombozin koulun toimijat loivat tähän koulujen väliseen yhteistyöhön uudenlaista

toimintamallia, tavoitteena tukea omalla esimerkillään muiden koulujen toiminnan

kehittymistä. TVT:n onnistunut käyttöönotto koulussa edellyttää sitä, ettei koulu jää

erilliseksi osasysteemiksi, vaan liityy osaksi koko oppimisen ekosysteemiä (Niemi 2014,

14).

Ukombozin koululla järjestettiin koko lähiyhteisön ja koulun toimijoiden yhteinen

tapaaminen. Myös ulkopuolisten vierailijoiden suuri määrä Ukombozin koululla (projektin

aikana yhteensä 26 henkilöä) on ymmärrettävissä koulun avautumisena ja pyrkimyksenä

vuorovaikutukseen ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Ukombozin koulun henkilökunta

havaitsi myös itse uudenlaisia mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä muiden koulujen

henkilökunnan kanssa. Niemen ym. (2013, 68) huomiot siitä, kuinka TVT:n onnistunut

käyttö näyttäisi muuttavan kouluyhteisöä enemmän vuorovaikutuksellisemmaksi, oli

nähtävissä myös Ukombozin koulussa.

TVT:n opetuskäytön tutkimus- ja kehitysprojektista hyötyivät Ukombozin koulun

oppilaiden ja opettajien lisäksi koulun rehtori. Ukombozin koulun rehtori sai projektin

tutkijoista kannustajan omalle työlleen. Kansainvälinen kokemusten vaihtaminen



	 	 	
	

	 52	

koulutukseen liittyvistä ilmiöistä edisti rehtorin kehittämisorientaatiota. Wysen ym. (2014)

huomiot ovat samankaltaisia. Heidän mukaansa erityisesti rehtorin läsnäolo, yhteistyö ja

valmius tukea henkilökuntaansa olivat tansanialaisen koulun englanninopetuksen

kehittämisprojektin onnistumisen edellytyksiä.

Myös rehtorin ja vierailevan tutkimustiimin yhteinen sitoutumisen TVT:n opetuskäytön

tutkimus- ja kehitysprojektiin ja luottamuksen rakentuminen olivat tärkeä tuki koulun

muutoksen edistymiselle. Samankaltaisen huomion tekivät Wyse ym. (2014) omassa

tutkimuksessaan. On muistettava, että Ukombozin koulussa oli jo ennen projektia vahva

kehittämisen ja yhdessä tekemisen toimintamalli. Kozma (2005, 16) on huomioinut, että

TVT:n käyttöönottoon kouluissa voi liittyä kahdensuuntaista muutosvoimaa. TVT voi

edistää kouluorganisaation muutosta, mutta aivan yhtä hyvin organisaatiomuutoksen

ansiosta koulu voi olla kykenevä edistämään TVT:n opetuskäyttöä. Ukombozin koulun

tapauksessa koulun rehtorin ja henkilökunnan aktiivisella kehittämisorientaatiolla oli

merkitystä TVT:n opetuskäyttöönottoon.

TVT:n opetuskäytön tutkimus- ja kehitysprojektilla voitiin edelleen vahvistaa Ukombozin

koulun rehtorin motivaatiota ja kehittämisorientaatiota. Projektin vaikutuksesta Ukom-

bozin koulun rehtorilla oli työnsä tueksi ulkopuolisia toimijoita ja mahdollisuus ideoidensa

esittelyyn ja niistä keskusteluun. Myös muutoslaboratorio työskentelymenetelmän avulla

tehdyt TVT:n opetuskäyttökokeilut botswanalaisissa yläasteissa osoittivat, että paikallisten

ja ulkomaisten toimijoiden kumppanuus on tärkeä koulun muutosta edistävä tekijä.

(Engeström ym.  2014, 145.)

Luokkahuone. TVT:n opetuskäytön tutkimus- ja kehitysprojekti mahdollisti Ukombozin

koulun oppilaille aktivoitumista ja uudenlaista toimijuutta luokkahuoneessa. Luokkahuone

muuttui eläväisemmäksi XO-kannettavien tietokoneiden siellä ollessa. Oppilaat esimer-

kiksi vaihtoivat työskentelypaikkojaan kesken oppitunnin, kun he neuvoivat toisiaan.

Samansuuntaisia huomioita liittyi brasialialaisten koulujen XO-kannettavien tietokoneiden

käyttöönottoprojektiin. Siellä havaittiin, että XO-kannettavat tietokoneet rikkoivat luokka-

huoneen toiminnan rutiinia ja tekivät oppitunneista mielenkiintoisempia. Myös ryhmätöitä

tehtiin enemmän ja oppilaiden osallistuminen ja kriittisyys lisääntyivät. (Guimarães ym.

2013, 270–271.) Myös Niemi ym. (2013, 63–64) tunnistivat suomalaisten koulujen onnis-

tuneeseen TVT:n opetuskäyttöön liittyneen oppilaiden voimaantumisen tavoittelemista.
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Ukombozin koulussa paikallinen opettaja alkoi ideoida ja toteuttaa TVT:a opetuksessa

soveltamista. Tämä tapahtui yhteistyössä ulkopuolisen tutkijakehittäjän kanssa. Opettajien

TVT:n osaamisen kehittämisessä kehitysmaiden kouluissa onkin usein apuna ulkopuolisia

toimijoita, kuten Engeström ym. (2014) toiminta Botswanassa osoittaa. Onnistuneen

TVT:n opetuskäytön edellytyksenä on sen soveltaminen paikallisesta toimintatodellisuu-

desta käsin (Gudmundsdottir 2010, 186). Tällöin opettajien osaaminen ja valmius kehittää

osaamistaan ovat tärkeässä roolissa. Opettajien toimintavalmiuksia tulisi vahvistaa koulu-

tuksella ja tuella siten, että opettajat voivat hyödyntää TVT:a opetuksessaan kulttuurisesti

sensitiivisesti ja paikallisiin tarpeisiin perustuen. (Gudmundsdottir 2010, 186).

XO-kannettavilla tietokoneilla oli Ukombozin koulun luokkahuoneessa erityistä merkitystä

oppimateriaalin mahdollistajana. Ukombozin opettajat korostivat tätä piirrettä XO-

kannettavien tietokoneiden vahvuutena, sillä XO-kannettavien tietokoneiden tarjoamaa

oppimateriaalien mahdollistumista sivusi haastatteluissa jokainen opettaja. Tansanian

perusopetuksessa valtion resurssit ovat vähäiset. Pulaa on niin opettajista kuin

opetusvälineistäkin, kuten oppikirjoista. (Vavrus 2009, 304.) Oppikirjoista on pulaa myös

Ukombozin peruskoulussa. Opettajien näkemykset XO-kannettavien tietokoneiden

toimimisesta oppimateriaalin mahdollistajana ovat siten ymmärrettäviä. Myös Guimarães

ym. (2013, 270) ovat todenneet XO-kannettavien tietokoneiden mahdollistavan uutta

oppimateriaalia luokkahuonearkeen ja siten mahdollistavan oppilaiden projektiluonteisen

työskentelyn.

TVT:n opetuskäytön tutkimus- ja kehitysprojektin merkitykset näkyivät myös luokka-

huonearjessa. Luokkahuoneessa tapahtui uudenlaista toimintaa, kuten ylimääräistä järjes-

tyksenylläpitoa eli tietokoneiden ylläpitoon ja säilyttämiseen liittyviä toimenpiteitä.

Oppitunnin lopuksi aikaa vievin uusi toiminta luokkahuoneessa oli XO-kannettavien

tietokoneiden huolellinen pakkaaminen ja säilytyspaikkaan vieminen. Myös Kolumbiassa

oli havaittu opettajien joutuneen ottamaan aikaa opetukseltaan järjestyksen ja XO-

kannettavien teknisten ominaisuuksien käyttöopastuksen takia. (Silva, Tedre ja Apiola

2013, 4).

Tässä tutkimuksessa havaitut TVT:n opetuskäytön tutkimus- ja kehitysprojektin

merkitykset Ukombozin koulussa osoittavat, kuinka monipuolinen merkitys TVT:n

kouluun tulemisella voi olla. Vaikka projektin tarkoituksena oli ensisijaisesti vaikuttaa
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oppilaiden ja opettajien TVV-taitojen kehittymiseen, sivuvaikutuksina kouluyhteisöön

liittyvien toimijoiden toimintaedellytykset alkoivat kehittyä. Toisaalta on tärkeää muistaa

Oliverin (2013, 32) huomio sitä, ettei TVT vaikuta automaattisesti ihmisten toimintaan.

TVT:n ei siis liity sisäänrakennettua muutos-vaikutusta, vaan toimijat voivat muuttaa

vallitsevia tapoja vain oman älyllisen ja taidollisen ponnistelun välityksellä.

Ukombozin koulussa oppitunnista meni paljon aikaa TVT-laitteistojen huolelliseen

säilyttämiseen liittyviin toimenpiteisiin, jolla varmistettiin tietokoneiden ehjänä

pysyminen. Toisaalta kallis sähkö esti tietokoneiden käyttämisen enemmän kuin kaksi

tuntia viikossa. TVT:n ei liity vain positiivisia vaikutuksia, sillä esimerkiksi TVT-

laitteistojen ylläpidon kalleus (Hare 2007; Tedre ym. 2011) ja rikkoutuvat laitteet (Silva,

Tedre ja Apiola 2013), voivat hankaloittaa kehitysmaiden koulujen TVT:n käyttöä. TVT

voi myös vahvistaa olemassa olevia valtasuhteita, luoda riippuvuutta TVT:n ja lisätä

köyhyyttä (Carmody 2013).

Luovaa toimintaa tukevassa toimintaympäristössä ja yksilöiden aktiivista toimijuutta

korostaen TVT:lla voidaan saavuttaa positiivista kehitystä. Tämä tutkielma vahvistaa osal-

taan näkemyksiä TVT:n muutosvoimasta (Säljö 2010, Kozma 2005, Selinger 2009, Niemi

ja Multisilta 2014). TVT:n muutosvoima perustuu ihmisiin eli aktiiviin toimijoihin. TVT:a

voidaan hyödyntää esimerkiksi uusia ajatus- tai toimintaprosesseja tuottavassa toiminnassa

(Schwartz ja Okita 2009). TVT:n sekä ihmisten välinen vuorovaikutus on

evoluutionkaltainen prosessi (Oliver 2013), joka parhaimmillaan kehittää niin toimijaa

kuin toiminnanvälinettä.

Tässä tutkimuksessa mobiili TVT ei tullut esille, vaan tutkimusaineistosta oli

huomattavissa, että keskityttiin jo koululla olemassa olevan TVT:n opetuskäytön

laadukkaampaan soveltamiseen koulun arjessa. Ukombozin koulun opettajat toivat esille

kaipuunsa kehittyneemmistä ja aikuisille suunnittelluista tietokoneista. Botswanassa

tehdyssä tutkimuksessa yhtenä keskeisenä tutkimustuloksena oli havainto siitä, että

mobiilin TVT:n käyttäminen mahdollistaisi infrastruktuuriltaan kevyemmän tavan

kehitysmaiden koulujen TVT:n opetuskäyttöön ja siten mahdollisesti edistäisi TVT:n

käyttöä. (Engeström ym.  2014, 145.) Mobiililla TVT:lla onkin kasvava rooli yhteiskunnan

toiminnoissa, kuten pankkipalveluissa Saharan eteläpuolisessa Afrikassa (Kelly ym. 2012,

13–14).
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8 YHTEENVETOA JA POHDINTAA

Laadullisen tutkimuksen tekemisessä tärkeässä roolissa on koko tutkimusprosessin kuvaus

ja sen vaiheiden kriittinen tarkastelu (esim. Palmu 2003). Laadulliseen tutkimukseen liittyy

olennaisena osana tutkimuksen luotettavuuden ja eettisyyden arvioiminen (Eskola ja

Suoranta 1998). Olen käsitellyt näitä teemoja jo erityisesti tutkimuksen toteutus- luvussa

(luku 5), mutta tässä luvussa käsittelen yleisesti oman tutkielmani luotettavuutta ja

eettisyyttä sekä tutkimukseni rajoituksia ja mahdollisuuksia. Lopuksi esittelen myös

tutkimukseni johtopäätökset ja pohdin aiheeseen liittyviä jatkotutkimusmahdollisuuksia.

8.1 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys

	

Luotettavuus. Eskola ja Suoranta (1998, 212) huomioivat tutkimuksen uskottavuuteen

liittyvän sen, vastaako tutkijan tekemä käsitteellistäminen ja tulkinta tutkittavien käsityk-

siä.  Tämä huomio on erityisen olennainen, koska olen tukeutunut tässä tutkimuksessa

osittain opettajien ja oppilaan vanhemman haastatteluihin. Tämän takia aineiston analyysin

laadukkaan prosessin varmistamiseksi hyödynsin koko ajan myös alkuperäistä

haastatteluaineistoa pelkistettyjen ilmausten tukena. Tutkittavien käsitysten tulkinnassa

minua on auttanut se, että keräsin aineiston marraskuun 2010 ja maaliskuun 2012 välisenä

aikana. Tähän tutkielmaan tein aineiston analyysin vasta kesällä 2014, joten olin ehtinyt

vieraantua aineistosta. Mielestäni pystyin siten tarkastelemaan tutkimusaineistoa etäämpää

ja ennakkoluulottomammin.

Luotettavuuden varmistamiseksi olen pyrkinyt tutkimusta tehdessä pitämään Sealen ym.

(2004, 9-10) huomiot laadullisen tutkimuksen luotettavuusnäkökulmista mielessäni. Olen

liittänyt oman tutkielmani aihepiirin osaksi osaksi laajempaa tieto- ja viestintätekniikan

opetuskäytön kehittymisen ilmiötä sekä kuvannut tutkimukseni kannalta tärkeää

toimintatodellisuutta eli tansanialaista kouluympäristöä.

Olen tämän tutkielmaraportin kirjoitettamisessa tavoitellut avoimuutta eli en ole peitellyt

lukijalta olennaisia tietoja, kuten Seale ym. (2004, 9-10) ohjaavat. Olen kuvannut

tutkimus- ja kehitysprojektin etenemisen, ja tällä olen pyrkinyt saamaan lukijalle kattavan

kuvauksen Ukombozin koulun tapahtumista. Korostan myös sitä, että tieto- ja
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viestintätekniikan opetuskäyttö on ilmiönä hyvin monimuotoinen ja alati muuttuva. Tällä

tutkielmalla en olekaan pyrkinyt saavuttamaan tyhjentäviä oikein tai väärin vastauksia,

sillä mielenkiintoisempaa on ylittää tällainen kahtijako ja pohtia yhden toimintatodellisuu-

den eli Ukombozin koulun kokemuksien avulla, mitä vaikutuksia TVT:n opetuskäytöllä

voi olla koko kouluorganisaatiossa.

Tutkimusasetelman luotettavuutta voidaan pohtia erityisesti siitä näkökulmasta, saatiinko

valituilla tutkimuskysymyksillä aineistosta riittävän kattavaa analyysiä. Ja toisaalta oli-

vatko valitut tutkimusmenetelmät juuri oikeanlaiset tällaisen tutkimuskysymyksen sel-

vittämiseksi. (Eskola ja Suoranta 1998.) Laadullinen sisällönanalyysi toimi mielestäni

selkeänä ja kokoavana tutkimusmenetelmällisenä välineenä käsitellä aineistoa. Sen avulla

minun oli helppo pysyä aineiston sisällössä kiinni, ja nostaa aineistosta esille olennaiset

asiat. Toisaalta toimintatutkimus koko tutkimus- ja kehitysprojektia ohjanneena

tutkimuksellisena viitekehyksenä auttoi oman roolini pohdinnassa ja korostamaan

paikallisten eli Ukombozin koulun toimijoiden roolia.

Toimintatutkimusta näyttäytyy mielestäni usein onnistumisten kuvaamisena. Tässä tutkiel-

massa tarkoitukseni ei olekaan ottaa kantaa siihen oliko tutkimus- ja kehitysprojekti on-

nistunut, vaan nostaa esille niitä TVT:n opetuskäytön tutkimus- ja kehitysprojektin

merkityksiä, joita tutkimusaineistosta nousi esille. Mielestäni on tärkeää antaa lukijan

tehdä itse omat päätelmänsä tutkimusaineistoon perustuen. Olen pyrkinyt kuvaamaan

tutkimusprosessia avoimesti läpi tutkimusraportin hyödyntäen esimerkiksi

tutkimuspäiväkirjani merkintöjä.

Tutkijan oman toiminnan reflektointi onkin tärkeä osa kvalitatiivista tutkimusperinnettä.

Arvostan erityisesti kouluetnografien tapaa reflektoida tutkijan positiota ja toimijuutta

tutkimusprosessin edetessä (ks. esim. Hakala 2007 ja Palmu 2003). Olenkin saanut heiltä

vaikutteita oman toimintani arviointiin ja pohtimiseen tämän tutkimusprojektin aikana.

Kirjoitin esimerkiksi tutkimuspäiväkirjaani 17.10.2011 seuraavaa: ” …erityisesti oman

toiminnan reflektointitaidot ovat lisääntyneet. Myös eettiset pohdinnat valtaavat ajatukseni

usein ja sitä kautta oman maailmankuvan hahmottaminen kehittyy.” Onkin tyypillistä, että

erityisesti kenttätyövaiheen aikana tutkija kohtaa jatkuvasti eettistä pohdintaa vaativia

tapahtumia (Ryen 2004, 218). Toki toimintatutkimuksessakin korostetaan toiminnan ja

reflektion vuorottelua, osallistuvuutta sekä demokratiaa ja vallan problematisointia (Ladkin
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2004, 478). Toisin sanoen myös toimintatutkimuksen nimissä toimiessaan tutkijan on

arvioitava omaa toimijuuttaan ja positiotaan tutkimusprosessin edetessä. Seuraavaksi

tarkastelen yhteenkokoavasti tämän tutkielman tekemisen yhteydessä havainnoimiani

eettisiä huomioita.

Eettisyys. Olen toteuttanut tämän tutkielman toimintatutkimuksellisen viitekehyksen peri-

aatteiden mukaan. Toimintatutkimuksessa eettisistä näkökulmista korostetaan erityisesti

demokraattista toimintaa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Toisin sanoen tutkimuksen

avulla pyritään kehittämään vallitsevaa todellisuutta yhteistyössä tutkimukseen osallistu-

vien toimijoiden kanssa. Tutkimusympäristön toimijat eivät tällöin toimi tutkimus-

kohteena, vaan aktiivisina toimijoina. (Brydon-Miller 2008.) Toki muihinkin laadullisiin

tutkimusmenetelmiin kuuluu tutkimusympäristön toimijoiden huomioiminen yksilöinä,

eikä objekteina (Eskola ja Suoranta 1998).  Myös muilla laadullisilla tutkimusmenetelmillä

voidaan vaikuttaa tutkimusympäristön kehittymiseen positiivisesti, sillä eikö tutkimus ole

aina jonkinlainen interventio toimintatodellisuuteen? Toimintatutkimuksessa tämä

pyrkimys muutokseen on kuitenkin julkilausuttu ja siihen pyritään tietoisesti.

Tutkimukseen liittyvät yleiset eettiset periaatteet auttavat myös toimintatutkimuksen

eettisessä toteuttamisessa. Tutkimuseettinen neuvottelukunta (2009) huomauttaa, että ih-

mistieteissä eettiset kysymykset ovat usein ennakoimattomia ja tilannesidonnaisia, joten

tutkijan on huolellisesti mietittävä omaan tutkimukseensa liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Esimerkiksi Tuomi ja Sarajärvi (2009, 125) huomauttavat, että tutkimuksen tuloksilla voi

olla vaikutuksia eettisiin ratkaisuihin ja toisaalta tutkijan eettiset kannat vaikuttavat

tutkimusprosessiin. Yleiset hyvän tieteellisen käytännön periaatteet (Tutkimuseettinen

neuvottelukunta 2013, 6) ovat ohjanneet tämän tutkimuksen tekemistä. Eettiset periaatteet

ihmistieteissä voidaan jakaa kolmeen osa-alueseen, jotka ovat tutkittavien

itsemäärämisoikeuden kunnioittaminen, vahingoittamisen välttäminen sekä yksityisyys ja

tietosuoja (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009, 4).

Olen esimerkiksi suojannut haastateltavia takaamalla heille anonymiteetin ja

aineistonanalyysissä olen käyttänyt vain koodattuja aineistoja, joissa yksittäisten

haastateltujen henkilötietoja ei ole näkyvissä.  Anonymiteetin korostaminen oli tärkeää

haastateltavien vakuuttamisessa luottamaan haastattelijaan. Haastateltavat eivät olleet

aiemmin osallistuneet tutkimushaastatteluihin, joten näiden tutkimusperiaatteiden
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selventäminen oli heille tärkeää. Haastatteluihin osallistuminen oli myös vapaaehtoista ja

informoin tästä haastatteluun osallistuvia. Haastatteluihin osallistuminen saattoi kuitenkin

tuntua opettajista velvollisuudelta, koska olin heille tärkeä yhteistyökumppani, jota ei

haluttu loukata. Siksi pyrin lievittämään mahdollista haastatteluahdistusta haastattelutilan-

teen jälkeen rennolla keskustelulla ja hitaalla paluulla takaisin normaaliin

vuorovaikutukseen. Haastattelut suoritettiin rehtorin huoneessa, joka oli ainoa rauhallinen

tila koululla.

Ukombozin koululla toimiessani olen suhtautunut jokaiseen kohtaamaani oppilaaseen,

opettajaan tai muihin koululla tapaamiini ihmisiin tasavertaisina yhteistyökumppaneina.

Tähän tutkimus- ja kehitysprojektiin osallistuneita yksittäisiä oppilaita ei voi tunnistaa,

sillä en ole haastatellut oppilaita, enkä omissa kenttämuistiinpanoissa ole kuvannut yksit-

täisiä oppilaita siten, että ulkopuolinen voisi heidät tunnistaa. Ukombozin koulun hen-

kilökunta saattoi kokea muiden koulujen henkilökunnan taholta kateutta ja ihmittelyä.

Tämän takia pidin Ukombozin koulun naapurikoulussa joka luokalle (luokka-asteet 1-7)

infotuokiot suunterveydestä ja tein koululle julisteet, joilla he voivat itse tulevaisuudessa

pitää samaa infoa.

8.2 Johtopäätökset

Kehitysmaiden kouluissa TVT:n liittyvän muutoksen ei voida olettaa tapahtuvan nopeasti.

Eivät suomalaiset koulutkaan ole muuttunut TVT:n suhteen hetkessä, vaan 1990-luvulta

alkanut muutosprosessi on edelleen etenemässä (Niemi 2003, Niemi ja Multisilta 2014).

Tutkimustulosten yleistettävyyden kannalta tämä yhteen TVT:n opetuskäytön tutkimus- ja

kehitysprojektin keskittyminen vaikuttaa siten, että tutkimuksen tulokset ovat vain viitteitä

siitä, miten TVT voisi vaikuttaa myös muissa tansanialaisissa tai kehitysmaiden kouluissa.

Jo pienellä TVT:n interventiolla voi olla merkitystä kehitysmaan koulun toiminta-

edellytysten kehittymiseen ja toiminnan aktivoitumiseen. Toki on muistettava, että

onnistunut tieto- ja viestintätekniikan käyttö vaatii koululta monia edellytyksiä (Niemi ym.

2013), joten on muistettava, että Ukombozin koulun toiminnassa oli jo valmiiksi ennen

tutkimus- ja kehitysprojektin alkua monia tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä tukevia

piirteitä, kuten motivoitunut koulun johto ja henkilökunta.



	 	 	
	

	 59	

Tieto- ja viestintätekniikkaan ja erityisesti mobiiliin TVT:a kohtaan on valtavia odotuksia

kehitysmaissa. Vaikka TVT:lla on todettu monia hyviä vaikutuksia, on sillä myös

haittavaikutuksia. Tieto- ja viestintätekniikka voi vahvistaa olemassa olevia valtasuhteita,

luoda riippuvuutta tieto- ja viestintätekniikkaan ja siten voimistaa alikehitystä ja joissakin

tapauksissa jopa lisätä köyhyyttä (Carmody 2013). TVT ei itsessään ole automaattinen

kehitysmaiden koulujen kehitystä tukeva menetelmä, vaan kyse on siitä, miten taitavasti

tämän välineen käyttö on kouluissa suunniteltu ja toteutettu.

Kehitysmaiden kouluissa toteutettavat TVT:n opetuskäytön kehittämisprojektit ovat

haastavaa toimintaa, sillä ne on sovitettava paikalliseen koulun toimintakulttuuriin.

Esimerkiksi Tansaniassa tämä tarkoittaa, että on huomioitava kouluopetuksen

keskittyminen valtakunnallisiin koulutesteihin ja sen vaikutus ulkoaopettelun suosioon

(Vavrus ja Bartlett 2013, 109). Onkin mielestäni kohtuutonta odottaa, että tällaisilla varsin

pienillä resurseilla toteutetuilla projekteilla saavutettaisiin nopealla tähtäimellä suuria

oppimistulosten muutoksia.

Tämän tutkielman vahvuus on sen pyrkimys luoda laaja-alaista näkökulmaa TVT:n

opetuskäytön vaikutuksista kehitysmaan koulun arjessa. Esille nostamieni tulosten avulla

on mahdollista suunnitella uusia jatkokehitystoimia ja -projekteja. Toisaalta tämän

tutkielman laaja-alaisuus toimii samalla tämän tutkielman puutteena, sillä laajaan

kokonaisuuteen keskityttäessä ei päästä kovin syvälle yksittäisissä osatekijöissä. Siksi

jatkokotutkimuksien avulla olisi tärkeää syventää nyt saatuja huomiota ja tavoitella

tarkempaa tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien osa-alueiden kuvaamista.

Jatkotutkimusaiheet. Olisi mielenkiintoista ja tarpeellista jatkaa tieto- ja viestintäteknii-

kan opetuskäytön tutkimusta ja kehitystä Ukombozin koulussa. Tähän on monia

mahdollisuuksia. Niin tieto- ja viestintätekniikan käytettävyyteen vaikuttavat

kielikysymykset, kuin koulun toimintaan sopivien opetusmateriaalin tuottaminen vaatisi

jatkotutkimusta. Tähän liittyy myös digitaalisen eriarvoisuuden pohtiminen

(Gudmundsdottir 2010), eli erityisesti se, minkälaisilla toimijoilla kehitysmaissa on pääsy

tieto- ja viestintätekniikkaan ja mahdollisuus hyödyntää sitä oppimisprosessien tukena.

Toimenpidesuositukset. Tämä tutkimus- ja kehitysprojekti on osoittanut, että kehitys-

projektiin liitetty tutkimustyö tukee uuden toimintakäytänteen laadukasta käyttöönottoa.
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Kehitysmaiden kouluissa tehtäviä kehitysprojekteja suunnitellessa tutkimuselementti on

tärkeä osa. Tällä tarkoitan sitä, että tutkimuksen avulla kehitysprojektit ovat mahdollista

toteuttaa analyyttisemmin ja reflektoivammin.

Toisena tärkeänä huomiona on se, että kehitysmaissa TVT:n liittyvien tutkimus- ja

kehitysprojektien tulee olla monivuotisia hankkeita. Kehitysmaiden koulujen kanssa on

tarpeellista tehdä pitkäkestoisempaa kansainvälistä yliopistojen välistä yhteistyötä, jossa

voidaan hyödyntää esimerkiksi opettajaopiskelijoita liittämällä heidän työharjoitteluunsa

ulkomailla suoritettava oppimisosio. Näin voidaan tarjota kehitysmaiden koulujen ja

yliopistojen henkilökunnalle mahdollisuuksia pohtia oppimista ja opettamista

maailmanlaajuisessa oppimisen ekosysteemissä.

Tämän tutkielman tutkimustulokset osoittavat, että pitkäjänteisellä ja toisia arvostavalla

kansainvälisellä yhteistyöllä voidaan tukea kehitysmaiden opettajien osaamisen

kehittämistä. Saman huomioivat myös Vavrus (2009), Engeström ym. (2014) ja Wyse ym.

(2014). Kehitysmaiden opettajat tarvitsevat käytännöllistä ja pedagogista tukea siihen,

kuinka he voivat hyödyntää TVT opetuksensa tukena. Tansanian koulutuspoliittiset toimi-

jat voivat tukea tätä uudistamalla perusopetuksen opetussuunnitelmaa ja antaa siten mah-

dollisuuden suunnitella ja toteuttaa monipuolisempaa TVT:n hyödyntämistä opetuksessa.

Ukombozin koulussa Internet ei toiminut ja oppimateriaalia hankittiin vain XO-

kannettavissa tietokoneissa olevasta Wikipediasta. Ukombozin opettajat ovat aiemmassa

tutkimuksessa todenneet Internetin puutteen ongelmaksi (Pakarinen 2013, 21). Esimerkiksi

Kolumbiassa opettajat latasivat oppilaiden XO-kannettaville tietokoneille oppimateriaalia

omista digitaalisista opetusmateriaaliarkistoistaan. Opettajien tarjoama tuki auttoi oppilai-

den kouluprojektien toteuttamista ja oppilaiden ja opettajien välinen yhteistoiminta oli

oppimista edistävää. (Silva, Tedre ja Apiola 2013, 7.) Myös Ukombozin koulussa on

mahdollisuuksia XO-kannettavien tietokoneiden rikkaammalle opetuskäytölle, hyödyntäen

niiden runsasta oppimateriaalia. Internetin käyttöönotto auttaa oppimateriaalien

hankinnassa. Internetiin liittyvien ongelmien pohtiminen on tärkeää ennen sen

käyttöönottoa. Tämä tarkoittaa sitä, kuinka taata lapsille turvallinen Internetin käyttö ja

pitää kustannukset maltillisena Ukombozin koululle. Myös Guimarães ym. (2013, 271)

muistuttavat lapsille turvallisen Internetkäytön takaamisen tärkeydestä.
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Kehitysmaiden koulujen oloihin soveltuu TVT-laitteisto, jossa on valmiina informaatiota,

koska Internetin käyttö on kallista ja oppimis- ja opetusmateriaaleista on pulaa. OLPC-

järjestön XO-kannettavien tietokoneiden paras piirre on niiden sisältämä laaja Wikipedia,

jonka käyttö onnistuu ilman Internetyhteyttä. Kun uusia TVT-laitteistoja kehitetään

kehitysmaiden kouluihin, on huomioitava mahdollisuus niiden sisältämien oppimate-

riaalien käyttöön ilman kalliita Internetkäyttökuluja.

TVT viedään kehitysmaiden kouluihin usein koulun ulkopuolisten toimijoiden toimesta.

Kehitysmaiden koulujen toimijat tarvitsevat uusien ideoiden omaksumisorientaation lisäksi

kyseenalaistamista ja oman kouluorganisaation sisäistä muutos- ja kehitystyötä

osallistuessaan maailmanlaajuiseen oppimisen ekosysteemiin. Kehitysmaan koulun

muutoksessa tarvitaan koulun omaa johtajuutta ja näkymystä siitä, mitä tarkoittaa olla

TVT-kyvykäs koulu, kuten on havaittu Suomessa (Niemi ym. 2013) ja Iso-Britanniassa

(Kennewell ym. 2000). Tällöin TVT ja sen opetuskäyttöä edistävät kehitysmaan koulun

ulkopuoliset toimijat eivät ole automaattinen muutosvoima, vaan kehitysmaiden koulujen

toimijat vaikuttavat TVT:n ja ulkopuolisten toimijoiden näkemyksien muovaantumiseen.

Kuviossa 4. kuvaan tätä vastavuoroista prosessia.

Kuvio 4. TVT:n opetuskäytön globaalit ja paikalliset toimintakentät.

	

GLOBAALIT KOULUTUSVIRTAUKSET JA TOIMIJAT TVT



	 	 	
	

	 62	

LÄHTEET

AERC (African Economic Research Consortium). (2011). Service Delivery Indicators:
Pilot in Education and Health Care in Africa. African Economic Research Consortium.
Saatavillaverkossa:<http://www.africaportal.org/dspace/articles/service-delivery-indicators
-pilot-education-and-health-care-africa > Viitattu 7.8.2014.

Apiola, M., Pakarinen, S. & Tedre, M. (2011). Pedagogical outlines for OLPC initiatives:
A case of Ukombozi school in Tanzania in Proceedings of IEEE Africon 2011 Conference,
Livingstone, Sambia, 13.-15. syyskuuta 2011.

Brunello, P. (2010). View from practice. ICT for education projects: a look from behind
the scenes. Information Technology for Development 16(3), 232–239.

Brydon-Miller, M. (2008). Ethics and Action Research: Deepening our Commitment to
Principles of Social Justice and Redefining Systems of Democratic Practice. Teoksessa P.
Reason & H. Bradbury (toim.) The SAGE Handbook of Action Research: Participative
Inquiry and Practice, 199–211. Verkkojulkaisu SAGE Research Methods, DOI:
10.4135/9781848607934.

Carmody, P. (2013). A knowledge economy or an information society in Africa?
Thintegration and the mobile phone revolution. Information Technology for Development,
19(1), 24–39.

Cossa, G. G. & Cronje, J. G. (2004). Computers for Africa: lessons learnt from introducing
computers into schools in Mozambique. International Journal of Learning Technology,
1(1), 84–99.

Cuban, L. (2001). Oversold and Underused: Computers in classroom. Cambridge, MA:
Harvard University Press.

Delamont, S. (2004). Ethnography and Participant Observation. Teoksessa C. Seale, G.
Gobo, Jaber F. Gubrium, & D. Silverman (toim.), Qualitative Research Practice. London:
SAGE Publications Ltd, 205–218.

Dijk, J. V. (2005). The deepening divide: Inequality in the information society. California:
Sage.

Duveskog, M; Tedre, M; Islas Sedano, C. & Sutinen, E. (2012). Lifeplanning by digital
storytelling in a primary school in rural Tanzania. Educational Technology & Society, 15
(4), 225–237.

Engeström, R; Batane, T; Hakkarainen, K; Newnham, D. S; Nleya, P; Senteni, A. & Sinko,
M. (2014).  Reflections on the Use of DWR in Intercultural  Collaboration. Mind, Culture,
and Activity, 21(2), 129-147.

Eskola, J. & Suoranta, J. (1998). Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapai-
no.

Fajebe,  A. A; Best,  M. L. & Smyth, T. N. (2013).  Is the One Laptop Per Child Enough?



	 	 	
	

	 63	

Viewpoints from Classroom Teachers in Rwanda. Information Technologies &
International Development, 9(3), 29–42.

Fullan, M. (2007). The new meaning of educational change (neljäs  painos).  New  York:
Teachers College Press.

Gillham, B. (2005). Research interviewing: the range of techniques. Maidenhead: Open
University Press.

Gudmundsdottir, G. B. (2010). When does ICT support education in South Africa? The
importance of teachers’ capabilities and the relevance of language. Information
Technology for Development 16(3), 174–190.

Guimarães, L.B. M; Ribeiro, J. L. D; Echeveste, M. E. & Jacques, J. J. (2013). A study of
the use of the laptop XO in Brazilian pilot schools. Computers & Education 69, 263–273.

Haaparanta, H. (2008). Tietokoneet perusopetuksen opettajan arkipäivässä: Opettajien
työhyvinvoinnin, työuupumuksen ja koulun tietostrategioiden vaikutukset teknologia-
asenteeseen. Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu 761. Tampere: Tampereen
teknillinen yliopisto.

Hakala, K. (2007). Paremmin tietäjän paikka ja toisin tietämisen tila. Opettajuus (ja
tutkijuus) pedagogisena suhteena. Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen tutki-
muksia 212. Helsinki: Yliopistopaino.

Hare, H. (2007). Survey of ICT in Education in Tanzania. Survey of ICT and Education in
Africa (Volume 2): 53 Country Reports. Washington, DC: infoDev / World Bank.

Hargreaves, A. & Shirley, D. (2009). The Global fourth way. The Quest for Educational
Excellence. London: Sage.

Harisalo, R. (2008). Organisaatioteoriat. Tampere: Tampereen yliopistopaino.

Hirsjärvi, S. & Hurme, H. (2008). Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja
käytöntä. Helsinki: Gaudeamus.

Hofstede, G. H. & Hofstede, G. J. (2005). Cultures and organizations: software of the
mind. New York: McGraw-Hill.

Human Development Report. (2014). Sustaining Human Progress. Reducing Vulnerabi-
lities and Building Resilience. Saatavilla verkossa:< http://hdr.undp.org/sites/default-
/files/hdr14-report-en-1.pdf> Viitattu 1.10.2014

Human Development Report. (2013). The rise of the South: Human Progress in a Diverse
World. United Nations Development Program. Saatavilla verkossa:< http://hdr.undp.org-
/en/media/HDR_2013_EN_complete.pdf> Viitattu 1.10.2014.

Ilomäki, L. (2008). The effects of ICT on school: teachers' and students' perspectives.
Turun yliopiston julkaisuja Sarja B, Humaniora; osa 314. Turku: University of Turku.



	 	 	
	

	 64	

Irele, F, A. & Jeyifo, B. (toim.) (2010). The Oxford encyclopedia of African thought,
Volume 1. New York: Oxford University Press.

Kelly, T., Halewood, N. & Blackman, C. (2012). Executive summary. Teoksessa E.
Yonazi, T. Kelly, N. Halewood, C. & Blackman (toim.), The The Transformational Use of
Information and Communication Technologies in Africa.  World  Bank  and  the  African
Development Bank, with the support of the African Union, 12–17. Saatavilla verkossa: <
www.eTransformAfrica.org> Viitattu 8.10.2014.

Kennewell,  S.,  J.  Parkinson,  &  H.  Tanner.  (2000). Developing the ICT capable school.
London: Routledge Falmers.

Keski-Mäenpää, K. (2014). Demands and Challenges: Experiences of Ethiopian Rural
School  Teachers.  Teoksessa  H.  Niemi,  J.  Multisilta  &  E.  Löfström  (toim.), Crossing
Boundaries for Learning- through Technology and Human efforts. Cicero Learning
Network. Helsingin yliopisto, 253–276.

Kleine,  D.  &  Unwin,  T.  (2009).  Technological  Revolution,  Evolution  and  New
Dependencies: what’s new about ICT4D? Third World Quarterly 30(5), 1045–1067.

Korhonen, T. & Lavonen, J. (2014). Crossing School-Family Boundaries trough the Use of
Technoly.  Teoksessa H. Niemi,  J.  Multisilta & E. Löfström (toim.), Crossing Boundaries
for Learning- through Technology and Human efforts. Cicero Learning Network:
Helsingin yliopisto, 37–66.

Kozma R. B. (2003). Technology and Classroom Practices: An International Study.
Journal of Research on Technology in Education 36(1), 1–14.

Kozma, R. B. (2005).  Monitoring and evaluation of ICT for education impact:  A review.
Teoksessa D. A. Wagner ym. (toim.), Monitoring and evaluation of ICT in education pro-
jects: A handbook for developing countries. Washington, DC: The World Bank, 11–18.

Kraemer, K, Dedrick, J. & Sharma, P. (2009). One laptop per child: vision vs. reality.
Communication of the ACM, 52(6), 66–73.

Kukkonen, M. & Lavonen, J. (2014). Crossing Classroom Boundaries through the Use of
Collaboration Supporting ICT: A Case Study on School- Kindergarten-Library-Seniors’
Home  Partnership.  Teoksessa  H.  Niemi,  J.  Multisilta  &  E.  Löfström  (toim.), Crossing
Boundaries for Learning- through Technology and Human efforts. Cicero Learning
Network: Helsingin yliopisto, 67–89.

Kyllönen, M. (2011). Tulevaisuuden koulu ja johtaminen. Skenaariot 2020-luvulla.
Tampere: Tampereen yliopisto.

Ladkin, D. (2004). Action Research. Teoksessa C. Seale, G. Gobo, Jaber F. Gubrium & D.
Silverman (toim.), Qualitative Research Practice. London: SAGE Publications Ltd, 478–
491.



	 	 	
	

	 65	

Languille, S. (2014). Quality education through performativity. “Learning crisis” and
technology of quantifition in Tanzania. International Journal of Educational Development.
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijedudev.2014.06.002.

Maailmanpankki. (2013a). Maailmanpankin data. Tanzania. Saatavilla verkossa< http:-
//data.worldbank.org/country/tanzania> Viitattu 1.10.2014

Maailmanpankki. (2013b). World Development Report 2014: Risk and Opportunity—
Managing Risk for Development. Washington, DC: World Bank. Saatavilla verkossa<
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/16092> Viitattu 13.10.2014

McGarr,  O.  (2009).  The  development  of  ICT  across  the  curriculum  in  Irish  schools:  A
historical perspective. British Journal of Educational Technology 40,(6), 1094–1108.

MoEVT (The Ministry of Education and Vocational Training). (2007). Information &
Communication Technology (ICT) Policy for Basic Education. ICT for Improved
Education. Saatavilla verkossa: < http://www.moe.go.tz/index.php?option=com_docman-
&Itemid=617> Viitattu 23.10.2014.

Neittaanmäki, P. (2013). It-koulutus pitäisi uusia perusteellisesti vaatii Jyväskylän
yliopiston dekaani Pekka Neittaanmäki. Haastattelu Ajantasassa, Yle Radio Suomi.
17.9.2013. (Kohdassa 14.45.) Saatavilla verkossa: <http://areena.yle.fi/radio/2000120->
Viitattu 23.10.2014.

Niemi, H. (2014). The Finnish Educational Ecosystem: Working for Equity and High
Learning  Outcomes.  Teoksessa  H.  Niemi;  J.  Multisilta,  L.  Lipponen  &  M.  Vivitsou
(toim.), Finnish Innovations and Technologies in Schools. A Guide Towards New Eco-
systems of Learning. Rotterdam: Sense Publishers, 3–19.

Niemi, H. (2003). Towards a Learning Society in Finland: information and
communications technology in teacher education. Technology, Pedagogy & Education 12,
(1), 85–103.

Niemi, H., Kynäslahti, H. & Vahtivuori-Hänninen, S. (2013). Towards ICT in everyday
life in Finnish schools: seeking conditions for good practices. Learning, Media and
Technology, 38(1), 57–71.

Niemi, H. & Multisilta, J. (2014). Toward Global Sharing Pedagogy. Teoksessa H. Niemi;
J. Multisilta & E. Löfström (toim.), Crossing Boundaries for Learning- through
Technology and Human efforts. Cicero Learning Network: Helsingin yliopisto, 17–36.

Näslund-Hadley, E., Kipp, S., Cruz, J., Ibarrarán, P. & Steiner-Khamsi, G. (2009). OLPC
Pre-Pilot Evaluation Report (Haiti). Education Division Working Papers; 2. Inter-
American Development Bank. Saatavilla verkossa: <http://www.iadb.org/en/publications-
/publication-detail,7101.html?id=15564#.UlkQGEIWHzI> Viitattu 23.10.2014.

O'Brien, R. (2001). An Overview of the Methodological Approach of Action Research.
Teoksessa Roberto Richardson (toim.), Theory and Practice of Action Research. João
Pessoa, Brazil: Universidade Federal da Paraíba. Saatavilla verkossa<:
http://www.web.ca/~robrien/papers/arfinal.html> Viitattu 23.10.2014.



	 	 	
	

	 66	

Oliver, M. (2013). Learning technology: Theorising the tools we study. British Journal of
Educational Technology 44 (1), 31–43

OLPC WIKI. Saatavilla verkossa: < http://wiki.laptop.org/go/The_OLPC_Wiki>. Viitattu
17.10.2014.

Pakarinen, S. (2013). Ukombozin peruskoulu edelläkävijänä tansanialaisten peruskou-
lujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä. Kandidaatintutkielma. Kasvatustieteet
(yleinen ja aikuiskasvatustiede). Käyttäytymistieteiden laitos: Helsingin yliopisto.

Pakarinen, S., Apiola, M., Moisseinen, N., & Tedre, M. (2013). Designing OLPC Learning
Environments: A Case on 1:1 Pedagogy in Rural Tanzania in Proceedings of the 11th
IEEE Africon 2013 Conference, Pointe Aux Piments, Mauritius, 9.-12. syyskuuta 2013.

Palmu, T. (2003). Sukupuolen rakentuminen koulun kulttuurisissa teksteissä. Etnografia
yläasteen äidinkielen oppitunneilla. Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen tutki-
muksia 189. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Philips, S. (2004) Language and social inequality. Teoksessa A. Duranti (toim.) A
companion to linguistic anthropology. Malden: Blackwell, 474–495.

Pietilä, I. (2010). Vieraskielisten haastattelujen analyysi ja raportointi. Teoksessa J.
Ruusuvuori, P. Nikander & M. Hyvärinen (toim.), Haastattelun analyysi. Tampere:
Vastapaino, 411–423.

Reason,  P.  &  Bradbury  H.  (2008).  Introduction.  Teoksessa  P.  Reason  &  H.  Bradbury
(toim.) The SAGE Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice, 1–9.
Verkkojulkaisu SAGE Research Methods,. DOI: 10.4135/9781848607934.

Ryen, A. (2004). Ethical  Issues.  Teoksessa  C.  Seale,  G.  Gobo,  Jaber  F.  Gubrium,  &  D.
Silverman (toim.), Qualitative Research Practice. London: SAGE, 218–236.

Scardamalia, M. & Bereiter, C. (2006). Knowledge building: Theory, pedagogy, and
technology. Teoksessa K. Sawyer (toim.), Cambridge Handbook of the Learning Sciences.
New York: Cambridge University Press, 97–118.

Schwartz,  D.  L.  &  Okita,  S.  (2009). The Productive Agency in Learning by Teaching.
School of Education, Stanford University, 1–65.

Seale, C; Gobo, G; Gubrium, J. F & Silverman, D. (2004). Introduction Inside qualitative
research. Teoksessa C. Seale, G. Gobo, J. F. Gubrium & D. Silverman (toim.), Qualitative
Research Practice. London: SAGE, 2–14.

Selinger,  M.  (2009).  ICT  in  education:  catalyst  for  development.  Teoksessa  T.  Unwin
(toim.), ICT4D: Information and Communication Technology for Development. Cambridge
University press: Cambridge, 206–248.

Silva, D., Tedre, M., Apiola, M. (2013). Pedagogy of 1:1 Computing in Colombia: A Case
Study  of  Three  Rural  Schools  in Proceedings of the 13th Koli Calling International
Conference on Computing Education Research, Koli, Suomi, 14.-17. marraskuuta 2013.



	 	 	
	

	 67	

Sipilä, K. (2013). No Pain, No Gain? Educational Use of ICT in Teaching, Studying and
Learning Processes: Teachers’ and Students’ Views. Acta Electronica Universitatis
Lapponiensis 136. Lapin yliopistokustannus: Lapin yliopisto.

Somekh, B. (2008). Factors Affecting Teachers’ Pedagogigal Adoption of ICT. Teoksessa
J. Voogt, G. Knezek (toim.) International Handbook of Information Technology in
Primary and Secondary Education. New York: Springer, 449–460.

Säljö, R. (2010). Digital tools and challenges to institutional traditions of learning:
Technologies, social memory and the performative nature of learning. Journal of
Computer Assisted Learning 26(1), 53–64.

Tamim,  R.  M;  Bernard,  R.  M;  Borokhovski,  E;  Abrami,  P.  C.  & Schmid,  R.  F.   (2011).
What Forty Years of Research Says About the Impact of Technology on Learning: A
Second-Order Meta-Analysis and Validation Study. Review of Educational Research 81
(1), 4–28.

Tao, S. (2013). Why are teachers absent? Utilising the Capability Approach and Critical
Realism to explain teacher performance in Tanzania. International Journal of Educational
Development, 33, 2–14.
	
Tedre, M; Hansson, H; Mozelius, P. & Lind, S. (2011). Crucial Considerations in One-to-
One Computing in Developing Countries in Proceedings of IST-Africa 2011 Conference,
Gaborone, Botswana, 11.-13 toukokuuta 2011.

Thomas,  A.  (2000).   Meanings  and  views  of  development.  Teoksessa  T.  Allen  &  A.
Thomas (toim.), Poverty and Development: Into the 21st Century. Oxford: Oxford
University Press, 23–50.

Thomas, K. & S. Allen. (2006). The learning organisation: A meta-analysis of themes in
literature. The Learning Organization, 13,(2), 123–139.

Thomson, P. (2010). Whole school change: A literature review, 2. Painos. Creativity,
Culture and Education Series. Newcastle upon Tyne: Arts Council England.
	
Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2009). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki:
Tammi.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta. (2009). Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja
käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettiset periaatteet ja ehdotus eettisen ennakko-
arvioinnin järjestämiseksi. Helsinki: Tutkimuseettinen neuvottelukunta.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta. (2013). Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen
loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012.
Helsinki. Saatavilla verkossa: <http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_-
verkkoversio040413.pdf.pdf#overlay-context=fi/ohjeet-ja-julkaisut> Viitattu 28.3.2014

Tynjälä, P. (1999). Oppiminen tiedon rakentamisena: konstruktivistisen oppimiskäsityksen
perusteita. Helsinki: Kirjayhtymä.



	 	 	
	

	 68	

Ulkoasiainministeriö. (2012). Tietoyhteiskunnan kehittämisen tuki, Tansania. Saatavilla
verkossa:<http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=134632&nodeid=43286&c
ontentlan=1&culture=fi-FI> Viitattu 23.10.2014.

UNESCO. (2013). Enhancing Teacher Education for Bridging the Education Quality Gap
in Africa. Saatavilla verkossa: <https://en.unesco.org/enhancing-teacher-education-
bridging-education-quality-gap-africa> Viitattu 23.10.2014.

Vavrus, F. (2009). The cultural politics of constructivist pedagogies: Teacher education
reform in the United Republic of Tanzania. International Journal of Educational
Development, 29, 303–311.

Vavrus, F. & Bartlett, L. (2013). Testing and Teaching: The Tanzanian National Exams
and Their Influence on Pedagogy. Teoksessa F. Vavrus & L. Bartlett. (toim.) Teaching in
Tension: international Pedagogies, National Policies and Teachers’ Practives in
Tanzania. Sense Publishers, Rotterdam, 93–113.

Vesisenaho, M. & Dillon P. (2013). Localising and contextualising information and
communication technology in education: a cultural ecological framework. Pedagogy,
Culture & Society 21(2), 239–259.

Wyse, D; Sugrue, C; Fentiman, A. & Moon, S. (2014). English language teaching and
whole school professional development in Tanzania. International Journal of Educational
Development 38, 59–68.
	
Yhdistyneet Kansakunnat. (2013). The Millenium Development Goals Report 2013.
Saatavilla verkossa: http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/mdg/the-
millennium-development-goals-report-2013.html > Viitattu 28.3.2014.

Zhao, Y. & K. Frank. (2003). Factors affecting technology uses in schools: An ecological
perspective. American Educational Research Journal 40, (4), 807–840.



	 	 	
	

	 69	

LIITTEET

LIITE 1. HAASTATTELURUNKO

THEMATIC INTERVIEW SHEET

This study is aimed at investigating the use of OLPC laptops in primary school
education. I aim at finding out, for example: which are the best uses of the laptops
in the classroom, how things could be improved, and what are the obstacles for
using laptops. Especially all this in school in developing country environment.

I am going to use the results for developing the use of OLPC laptops, and for
scientific research: I am doing my candidate and master thesis. Only I will know
what you have said – no-one else. If I use the material from this interview in
scientific publications, I do not report your names.

Sincerely,
Saila Pakarinen
University of Helsinki

------
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Thema 1: School environment and the backrounds

Can you first tell about this school shortly. When it was founded? How
many students there is? How many teachers there work?

Can you tell your career also. What are the main ideas that guide your
work?

How your school work with community?

Who decides what is been taught to students?

How much co-operation this schools has has with
foreigners/volunteerworkers? Or other groups, what groups?

Thema 2: Developing ICT-education, project experiences

When you reseived the OLPC laptops, what kind of process it was?

What kind of project there has been with these OLPC laptops before my
teaching?

How do you feel about the green laptop project?

What are your ideas, how should the laptops be used in teaching?

In your opinion, what are the benefits of using laptops in teaching?

In your opinion, what are the biggest obstacles for using laptops in teaching?

How do you think that teachers and staff at school feel about the laptops?

How do you think the pupils feel about the laptops?

How do you think the parents feel about the laptops? How about other
community, like teachers of the others schools?

Did you receive any training when the laptops arrived in Ukombozi?
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Thema 3: Future of the project and the school

What are your plans for this school? What are the government’s plans for
primary schools?

How you see future of the laptop project?

What you wish about teaching with laptops? How laptops should use?

What is the most important thing for your school in future?

What you wish to happen next?

What kind of collaboration you wish, and with whom?

How you see this school to be in future, like few years ago (2015) or even
2020?

---

Is there something you would like to add?
Is there something important that we have not discussed allready.
Is there some questions for me about this interview or anything else?
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LIITE 2 oppilaan vanhemman haastattelurunko

Thema 1: The backrounds

Can you first tell about yourself?

What are you doing for living?

What kind of education you have had?

In what class your children are?

Thema 2: Developing ICT-education, project experiences

When this schools reseived the OLPC laptops, what kind of process it was,
in your opion?

How do you feel about the OLPC-laptop project?

What are your ideas, how should the laptops be used in teaching?

In your opinion, what are the benefits of using laptops in teaching?

In your opinion, what are the challenges for using laptops in teaching?

How do you think the pupils feel about the laptops?

How do you think the parents feel about the laptops?

How about other community around Mkimbizi?

Is there something other important icluding these laptops, we should talk?
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Thema 3: Future

What you wish your children to do in future?

How you see the future of the laptop-project?

What you wish about teaching with laptops? How laptops should use in
future?

What is the most important thing for Ukombozi school in future?

What you wish to happen next in this laptop-project?

What kind of collaboration you wish, and with whom?

How you see this school to be in future, like few years ago (2015) or even
2020?

---

Is there something you would like to add?
Is there something important that we have not discussed allready?
Is there some questions for me about this interview?


