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1 Johdanto  

Kolme kaverusta istuvat lähijunassa. Uudet tietokonepelit pusseissaan kaupungilta 

palaavat pojat selittävät innostuneina peleistä ja välillä seuraavan päivän kouluasiois-

ta. Yksi pojista alkaa kertoa todellista unelmaansa: ”Mieti jos vois pelata koululäksy-

jä”, johon toinen vastaa, ”joo, olis sellanen virtuaalikenttä, jossa asiat pyöris kuin 

ruudulla silmien edessä ja sit rätätätätätä…” Tällaiset visiot kymmenvuotiaiden 

suusta kuvaavat ainakin jotenkin lasten ajatuksia koulutyön järjestämisestä. 

Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa on tehnyt tuloaan kou-

luihimme jo jonkin aikaa. Tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia opetuksessa 

on alettu tutkia viime aikoina yhä enemmän tavallisen luokan- tai aineenopettajankin 

kannalta. Kuitenkin opettajien tiedot mahdollisuuksistaan ja toisaalta myös tieto- ja 

viestintätekniset taidot ovat usein heidän omasta mielestään vielä riittämättömät. 

Tämä on osaltaan johtanut turhaan pelkoon tarttua hiireen ja aiheuttanut jopa vasta-

rintaa tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä kohtaan. Toisaalta rakentavaa kri-

tiikkiä ei juuri ole julkisuudessa esitetty. Periaatteessa opettajat tietävät, että mahdol-

lisuudet ovat valtavat, mutta kokevat, että nämä mahdollisuudet eivät ole heidän 

ulottuvissaan. Tämä opinnäytetyö pyrkii löytämään kosketuspintaa työssään tieto- ja 

viestintätekniikan aikaan siirtyneen luokanopettajan ajatuksissa. 

Valtava määrä "2000-hankkeita" käynnistyi vuosituhannen vaihtuessa. En usko 

monellakaan olevan sellaista tunnetta, että maailma polkee paikallaan, vaan kehitty-

misen vaatimukset tuntuvat ulottuvan hyvin laajalle. Samalla kun ihmisen fyysistä 

rasittamista vähennetään, yksilöltä vaaditaan yhä monipuolisempia tiedollisia ja 

henkisiä valmiuksia. Myönnettävä on, että ihminen on muutosten kourissa. Esimerk-

ki evoluutiostamme on raportit tietoverkkojen ja monitorien vaikutuksista ihmisen 

DNA:han. Ihmisen ja laitteen välille voi muodostua yhteys, joka uhmaa jopa ihmi-

syyden rajaa. Ihmisten luoma tietokone saattaa alkaa luoda uutta ihmislajia. (Poster 

1990.) Oma kysymyksensä on keinoelämä, joka täydellisesti toteutuessaan muuttaa 

tapamme ajatella elämää, organismeja, älykästä toimintaa ja joukkokäyttäytymistä 

(Mielonen 1996). Siihen mennessä on monia kysymyksiä ratkaistava, ja etenkin 
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opettajalle matka on pitkä, kunnes laajalla rintamalla niin sanottu uusi media on 

tarvittaessa mielekkäimmällä tavalla opetuksen ja opiskelun tukena. 

Tässä opinnäytetyössä on lähdetty arvioinnin näkökulmasta pohtimaan opetuksen ja 

opiskelun sekä tieto- ja viestintätekniikan yhtymistä. Minkälaisia tasoja luokanopet-

tajan näkökulmasta löytyy opetuksen, opiskelun ja oppimisen arvioinnista, kun tieto- 

ja viestintätekniikka liitetään prosessiin? Liittyykö tieto- ja viestintätekniikan ope-

tuskäyttö joihinkin koulukasvatuksen ja -opetuksen arvoihin? Voimassa olevissa 

peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa vuodelta 1994 tieto- ja viestintätekniik-

ka ei ole valtakunnallisena oppiaineena, mutta tieto- ja viestintätekninen käyttötaito 

on aihekokonaisuutena mukana (POPS 1994, 35). Käytännössä koulut jättävät tieto- 

ja viestintätekniikan kunkin opettajan omaksi asiaksi, eikä puolessa koulukohtaisista 

opetussuunnitelmista ole otettu lainkaan kantaa tieto- ja viestintätekniikan opetuk-

seen tai opetuskäyttöön (Sinko & Lehtinen 1998, 72). 

Lähtöajatteluna tässä on usko ja luottamus perusopetuksen kehittymiseen ja dynaa-

misuuteen. Työssä tarkastellaan, miten opettaja arvioi verkko-opetustaan ja miten 

siinä tulevat esille ne arvot, jotka ovat teoriaosassa esitetty vastaamaan tämänhetkisiä 

käsityksiä hyvästä opetuksesta, opiskelusta ja oppimisesta. Vaikka tässä opinnäyte-

työssä onkin määritelty opetus–opiskelu–oppimisprosessiin liittyviä arvoja, on lähes-

tymisessä nähtävä arvot läpäisevä puoli. Arvojen, tavoitteiden, vuorovaikutustilan-

teen ja tulosten välillä vallitseva yhteys säilyy, vaikka trendit ja painotukset opetus–

opiskelu–oppimisprosessissa muuttuvatkin (pohjautuen Meisalo, Sutinen & Tarhio 

2000, 31–35). Tämä ajatus on pyritty säilyttämään läpi tutkielman. 

Työssä on lähestytty aihetta tietyn kriittisyyden kautta, mikä on mielestäni aiheellista 

tieteellisessä opinnäytteessä. Myös keskusteltaessa resurssipulasta kärsivän luokan-

opettajan kanssa on hyvä pitää realiteetit mielessä. Tutkimustehtävänä on ollutkin 

tässä työssä tuoda tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö perusopetuksessa sellai-

seen valoon, jossa muutosvastarintaankin helposti taipuva luokanopettaja (Aho 1998, 

18) ymmärtää, että verkko-opetukseen siirtyminen voi tapahtua kriittisellä, arvioival-

la ja ennen kaikkea omaa työtä kehittävällä tavalla. 
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Opinnäytetyöni on tehty mediakasvatuksen viitekehyksessä. Tella (esim. 1998) on 

monessa yhteydessä määritellyt mediakasvatuksen telelogista suuntausta, jossa tut-

kimuksen kohteena ei ole niinkään joukkoviestintä vaan tieto- ja viestintätekniikan 

opetuskäyttö. Liikkeelle olen lähtenyt käsitteiden määrittelystä, jolle oman haasteen-

sa luo alaan vaikuttava nopea tekniikan kehittyminen. Tärkeimpinä käsitteinä määrit-

telen verkko-opetuksen, arvot ja arvioinnin. Näistä ensimmäinen vaatii lyhyttä histo-

riallista katsausta siihen kymmenen viime vuoden aikana liittyneisiin, hetkellisestikin 

yleistyneisiin käsitteisiin. Jälkimmäisiä olen tarkentanut vastaamaan merkityksiä, 

joita ne tässä opinnäytetyössä edustavat. Tähän liittyy vahvasti opettajan näkökulma 

suhteessa käsitteisiin. 

Mediakasvatuksen viitekehyksessä verkko-opetuksen määrittelyyn liittyy keskeisesti 

opetustapahtuman näkeminen opetus–opiskelu–oppimisprosessina Uljensin (1997) 

mukaisesti. Tämän kolmikannan tasapainoa olen selventänyt teoriaosan aluksi. Tästä 

olen jatkanut Kansasen ym. (2000) teoretisoimaan opettajan pedagogiseen ajatteluun, 

jonka pohjalta voidaan nähdä arvot ja arviointi opettajan ajattelussa. Vasta tämän 

jälkeen olen esitellyt tulkintoja siitä, miten tieto- ja viestintätekniikan ja opetus–

opiskelu–oppimisprosessin suhdetta voidaan hahmottaa. Tämä luonnollisesti johtaa 

mediakasvatuksen ja verkko-opetuksen tarkempaan tarkasteluun. 

Arvot eivät välttämättä muutu kovin nopeasti esimerkiksi opettajan ajattelussa. Siksi 

niiden tutkiminen tieto- ja viestintätekniikan kouluun tuloon liittyen voi antaa melko 

vähän. Olen kuitenkin halunnut pitää arvot tässä opinnäytetyössä mukana, sillä ilman 

arvojen tarkastelua jää arvioinnin tarkastelu ontoksi. Arvot voidaan nähdä tässä 

yleisesti asioina, jotka ovat opettajalle tärkeitä oman opetustyönsä kannalta. Tästä 

olen jatkanut työssäni arvioinnin näkökulman tarkentamisella. Tarkempaa teoreettis-

ta pohjaa kohti olen edennyt kahden hieman toisistaan poikkeavan arviointimallin 

esittelyllä (ks. Gallini 2001; Tella & Mononen-Aaltonen 2001).  

Nämä arviointimallit ovat olleet tukenani empiirisen osan rakentumisessa. Kvalitatii-

viselle otteelle ei kuitenkaan ole ominaista tällaisten mallien koettaminen (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 1997, 155), joten arviointimallit eivät siten liity empiiriseen 

osaan. Ne ovat yksinkertaisesti jäsentäneet tutkimuskysymyksiä ja sen myötä haas-
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tattelun teemoja. Empiirisen osan raportoinnissa olen pyrkinyt kuvaamaan riittävällä 

tarkkuudella esitutkimuksen ja varsinaisen aineistonkeruun vaiheita sekä perustele-

maan tekemiäni ratkaisuja. Tähän kiinnittyy koko opinnäytetyön luotettavuus, jota 

olen toki tarkastellut erikseenkin ennen johtopäätöksiä.  

Tutkimuksen empiirisen osan keskipiste on ollut luokanopettajien teemahaastattelu 

verkko-opetuksen arvoista ja arvioinnista kahden eri teoreettisen mallin tuella. Opet-

tajat ovat Helsingissä toimivia luokanopettajia, jotka ovat hyödyntäneet opetukses-

saan tieto- ja viestintätekniikkaa. Tässä kvalitatiivisessa tutkimuksessa on myös 

näiden jokaisen opettajan ääni kuuluvilla. On siis katsottu avoimesti opettajan arki-

seen todellisuuteen ja pyritty välttämään liian teoretisoiva lähtökohta verkko-

opetuksen arviointiin.  

Laadullisen aineiston analyysitapojen pohjalta olen vienyt tulosten esittelyn läpi 

haastattelun teemoja mukaillen. Tämä pohjustaa varsinaisia löytöjäni sekä rakenta-

miani johtopäätöksiä, joihin pureudun tarkemmin omassa luvussaan. Verkko-

opetuksen arvioinnin fokukset ovat johtopäätösten keskeinen anti. Näitä fokuksia 

olen kyseisessä luvussa sekä luvussa 12 (Tarkastelu) pyrkinyt istuttamaan yleisiin 

didaktiikan ja verkko-opetuksen teorioihin. 

2 Käsitteitä 

Tieto- ja viestintätekniikkaan ja sen opetuskäyttöön liittyvä käsitteistö kirjallisuudes-

sa on vähintään sekavaa ja ristikkäistä. Tästä huokuu mielestäni tämän alueen tutki-

muksen nopea lisääntyminen viime aikoina ja toisaalta alan nopeatempoisuus, joka ei 

anna käsitteille aikaa vakiintua. Seuraavassa esittelen ja määrittelen tässä opinnäyte-

työssä käytettäviä keskeisiä käsitteitä. 

Tieto- ja viestintätekniikka (tvt; Information and Communication Technologies, ICT) 

on käsitteenä yhdistynyt monista eri osa-alueista ja käsiteryppäistä (ks. Tella 2001, 

14–16). Amerikassa kasvatustieteelliseen keskusteluun ja kirjallisuuteen on tieto- ja 

viestintätekniikkaa vastaamaan vakiintunut pelkkä Technology-käsite (esim. Vahti-

vuori 2001, 96). Automaattinen tietojenkäsittely on ollut jonkinlainen lähtöpiste, 
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josta tieto- ja viestintätekniikkaan on tultu. Sen myötä on siirrytty uudentyyppiseen 

tietotyötekniseen ympäristöön, jossa keskeisenä tekijänä ovat tieto- ja viestintäver-

kot. Verkko voidaan ymmärtää teknisesti Internetiksi ja lähiverkoiksi, mutta tämän 

opinnäytetyön kannalta on tärkeämpää määritellä verkko uudeksi toimintaympäris-

töksi, jossa työskentelemme, opetamme, opiskelemme, opimme ja viestimme (Tella 

ym. 2001c, 11).  

Käsitteenä viime vuosikymmenen lopulla vakiintuneesta verkkopohjaisesta oppi-

misympäristöstä on puhuttu, kun oppimisympäristö on Internetiä ja verkkoteknologi-

aa hyödyntäen toteutettu. Se muodostuu pääsääntöisesti hypertekstirakenteista, hy-

permediasta, linkeistä, keskustelualueista ja muista vuorovaikutuskanavista sekä 

mahdollisesti vuorovaikutteisista, ohjelmoiduista sivuista ja tekstinkäsittelyohjelmis-

ta (Manninen 2000, 37). Vaikka verkkopohjainen oppimisympäristö -käsite onkin 

vakiintunut kieleemme, on käyttöön otettu verkkopohjaisen opiskeluympäristön 

käsite. Manninen ja Matikainen (2000, 11) toteavat, että nämä verkkopohjaiset op-

pimisympäristöt todellisuudessa ovat juuri opiskeluympäristöjä. Kyseessä on opiske-

lu verkossa tai verkon välityksellä osana opetus–opiskelu–oppimisprosessia, ja varsi-

nainen oppiminen tapahtuu vain ja ainoastaan ihmisen ”päässä”. Oppimisympäristöl-

lä voidaan kuitenkin käsittää myös se dialogi, jota oppija tai yleensä yksilö käy ym-

päristönsä, niin muiden ihmisten kuin tekniikankin, kanssa. (Tella 2001, 19–23, 27–

28.) Yhteisesti näitä, ja miksei tietenkin myös verkkopohjaisia opetusympäristöjä, 

voidaan kutsua nimellä verkkoympäristöt. Näissä viestintä edustuu tekniikan, medio-

iden ja erilaisten sovellusten kautta (emt. 32).  

Pedagogisesti painottuvassa ympäristöjen käytössä voidaan puhua didaktisista verk-

koympäristöistä, jotka käsittävät sekä verkossa olevat materiaalit että muun ei-

verkkopohjaisen materiaalin (Tella 2001, 27–32). Tieto- ja viestintätekniikan opetus-

käyttöä varten luotua materiaalia mutta myös didaktisiin päämääriin käytettävää, jo 

muuten verkossa olevaa materiaalia, kutsutaan verkkomateriaaliksi (Tella 2001, 

220). Digitaalisiin oppimateriaaleihin kuuluvat niin digitoidut ääni- ja kuvatallenteet 

kuin esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmalla kirjoitettu teksti. Erona verkkomateriaa-

liin digitaalisen oppimateriaaliaineiston sisällä ei ole yleensä sisäisiä viittauksia, vaan 
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esimerkiksi tekstiä luetaan läpi alusta loppuun. (Meisalo, Sutinen & Tarhio 2000, 

116.) 

Tässä käytetään termiä verkko-opetus, jonka Tella (2001, 19) määrittelee opetuksek-

si, opiskeluksi ja oppimiseksi, jota tuetaan tai jonka jokin osa perustuu tietoverkko-

jen, erityisesti Internetin kautta saataviin tai siellä oleviin aineistoihin ja palveluihin. 

Verkko-opetus on ennen kaikkea mediakasvatuksellinen ja didaktinen käsite. Määri-

telmässä verkko-opetuksella ei tarkoiteta pelkästään verkossa tai verkon välityksellä 

tapahtuvaa toimintaa vaan myös kokonaisuuteen sisältyvää lähiopetusta (ks. kuvio 

1). Tässä opinnäytetyössä ei haluta myöskään rajata käsitettä teknologisesti pelkäs-

tään tietoverkkoihin vaan tieto- ja viestintätekniikkaan yleisesti osana opetus–

opiskelu–oppimisprosessia. Tällöin esimerkiksi cd-rom-levyn muodossa olevan 

digitaalisen oppimateriaalin käyttö luokassa voidaan katsoa verkko-opetukseksi, 

vaikkei juuri kyseisellä oppitunnilla itse tietoverkkoihin olisi mentykään. Tätä voi-

daan perustella sillä, että luokanopettajan näkökulmasta tällaisten rajojen vetäminen 

on kuitenkin keinotekoista. Toisaalta, jos käytettäisiin käsitettä tieto- ja viestintätek-

niikan opetuskäyttö, se rajoittaisi taas monimuoto-opetuksellista näkökulmaa, eli 

perinteinen lähiopetus verkko-opetuskokonaisuuden osana ei mielestäni sisältyisi 

tällöin käsitteeseen (kuvio 1).  

 

KUVIO 1. Verkko-opetus-käsitteen suhde tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön 

tässä opinnäytetyössä. 

Tieto- ja 
viestintätekniikan 

opetuskäyttö 

Opetus–opiskelu–oppimisprosessi 

Verkko-opetus 
mediakasvatuksen 

viitekehyksessä 

esim. 
verkko- 

ympäristöt

esim. 
lähiopetus 
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Verkko-opetus-käsitteen määrittelyyn liittyvä opetus–opiskelu–oppimisprosessi 

perustuu siihen ajatteluun, että kokonaisvaltainen näkemys opetustapahtumasta pitää 

sisällään opettamisen, opiskelun ja oppimisen (ks. Uljens 1997, 13–58).  Verkko-

opetus-käsitettä sekä opetus–opiskelu–oppimisprosessia selvennetään lisää myö-

hemmin (ks. luku 3). Vuorovaikutus-käsite voidaan nähdä vastineena englannin 

kielen sanalle interactivity (ks. Immonen 2000; Manninen & Nevgi 2000). Suomen 

kieleen vakiintuneet käsitteet interaktio ja interaktiivisuus ovat yleistyneet puhuttaes-

sa esimerkiksi vuorovaikutuksesta oppijan ja verkkomateriaalin välillä. Vuorovaiku-

tus käsitteenä kattaa tässä opinnäytetyössä keskinäisen viestinnän oppilaan ja opetta-

jan välillä, oppilaiden välillä sekä oppilaan ja verkkomateriaalin välillä (Immonen 

2000, 23). 

Mediakasvatuksessa keskeiseksi käsitteeksi on noussut välitteisyys eli mediaatio 

(mediation). Käsitteen taustalla on sosiokulttuurinen ajattelu kielen välitteisyydestä 

(John-Steiner & Mahn 1996, 192–193). Kahden ihmisen ajattelun välissä on aina 

kieli. Tieto- ja viestintätekniikassa viestintä on tämän lisäksi tekniikan välittämää. 

Kuvallisen viestinnän lisääntymisestä huolimatta tekstuaalinen viestintä pysyy kes-

keisenä samoin kuin välitteisyyden merkitys. Uudenlaiset oppimis-, työ- ja viestin-

täympäristöt ovat nyt syntymässä, kun uudet tieto- ja viestintätekniset välineet alka-

vat olla sopusoinnussa ihmisen toiminnan ja tavoitteiden kanssa. (Tella 2001, 25.)  

Tällöin tieto- ja viestintätekniikan erilaiset funktiot voidaan nähdä kiinnittyvän ope-

tus–opiskelu–oppimisprosessiin ja muuttavan näiden välisiä suhteita. Tellan (2001, 

25–27) mukaan opiskelu-oppiminen muuttuu näin valtauttavaksi välitteisyydeksi. 

Valtauttavuudella tarkoitetaan sitä, että verkkoympäristössä opettajan vallasta luo-

puminen merkitsee pikemminkin vallan delegointia oppilaalle, joka oppii kantamaan 

vastuuta opiskeluprosessistaan ja samalla valtautuu niin sosiaalisesti kuin henkisesti-

kin (Tella & Mononen-Aaltonen 2001, 63–65). Oppijan henkistä, mentaalista ja 

sosiaalista pääomaa kuvaa tällöin mediataito. Mediataito-käsitteessä yhdistyy moni-

tieteellisesti didaktiikka, mediat, välitteisyys ja pohdinta erilaisista yksilön toimin-

taympäristöistä.  
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Arvo käsitteenä on hyvin monisyinen, kirjava ja laaja. Hyvän ja pahan kautta ihmiset 

yleisesti ilmaisevat käsityksiään erilaisten asioiden arvoista eli siitä, mikä on toivot-

tavaa. Arvot voidaan nähdä myös melko pysyvinä, jolloin voidaan kysyäkin, ovatko 

luokanopettajan arvot ehtineet tieto- ja viestintätekniikan kouluun tulon myötä edes 

muuttua. Monien mielestä tieto- ja viestintätekniikalla on vain välinearvoa. Rokeach 

(1973, 7) erottaa välinearvon perusarvoista eli päämääristä. Nykypäivänä tieto- ja 

viestintätekniikkaa voidaan tarkastella myös itseisarvona. Pohdinta tieto- ja viestintä-

tekniikasta itseisarvona muuttaa siis tieto- ja viestintätekniikan välinearvosta omaksi 

päämääräkseen.  

Toisaalta voidaan miettiä, miten kouluissa tieto- ja viestintätekniikkaan ja sen ope-

tuskäyttöön kiinnittyvät arvot pärjäävät kilpailussa kaiken muun tärkeän kanssa. 

Tieto- ja viestintätekniikka voi siis olla arvo sinänsä, mutta etenkin sen käytöllä 

pyritään tukemaan joitakin kouluopetuksessa muuten todettuja ja sisäistettyjä arvoja. 

Voidaan siis miettiä verkko-opetuksen arvoja ja tieto- ja viestintätekniikkaa omana 

arvonaan. Uljensin (1997, 16) mukaan arvot liittyvät yleisesti kouluun ja institutio-

naaliseen koulutukseen monella tapaa. Ne ovat mukana opetus–opiskelu–

oppimisprosessin suunnittelussa ja ne voivat myös sellaisenaan ohjata prosessia. 

Tieto itsessään on jo arvolatautunutta ainakin jollakin tasolla. Arvojen sisäistäminen 

liittyy taas jonkun tiedon tai taidon haltuun ottamiseen. E. Korkeakosken (esitys 

Opetuksen tutkimuksen symposiumissa Helsingissä 11.12.2003) mukaan opettajan 

arvot ovat yhteydessä muun muassa opetussuunnitelma, oman opetuksen suunnittelu, 

opetuksen, opiskelun ja oppimisen laatukriteerit sekä subjektiiviset arvottamisperus-

teet. 

Koulutuksen suunnittelu ja arviointi ovat saaneet lisää pontta tieto- ja viestintäteknii-

kan liittyessä opetukseen, opiskeluun ja oppimiseen. Puheet siitä, että opettajat olisi-

vat korvattavissa tieto- ja viestintätekniikan aikakaudella, ovat tuoneet uudenlaista 

roolia tai uudenlaisia rooleja opettajalle. Enää ei olekaan välttämätöntä, että opettaja 

on jatkuvassa synkronisessa eli samanaikaisessa vuorovaikutuksessa opiskelijoiden 

kanssa. Tällöin opetuksen suunnittelu ja arviointi joudutaan miettimään uudelleen. 

Arviointia määriteltäessä on verkko-opetuksen viitekehyksessäkin lähtökohtana 
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nähtävä pedagoginen näkemys, joka ohjaa opettajan valintoja ja ratkaisuja (Tella ym. 

2001c, 145). 

Tässä tarkemman tarkastelun kohteena oleva arviointi eli evaluaatio on käsitteenä 

määriteltävissä (koulutus)järjestelmän toiminnan ja sen tulosten selvittämiseksi 

(Scheinin 2000). Arviointiin katsotaan kuuluvaksi arvolataus, ja se nähdään intentio-

naalisena toimintana (Yrjönsuuri 1997, 229). Koska tässä opinnäytetyössä arviointia 

tarkastellaan luokanopettajan näkökulmasta, on tehtävä eroa virallisten opetuksen 

arviointien ja opettajan henkilökohtaisen opetuksen arvioinnin välillä. Vaikka nämä 

nivoutuvatkin yhteen, on tässä keskitytty juuri jälkimmäiseen. Tavoitteiden, sisältö-

jen ja tulosten lisäksi voidaan arvioida itse arviointia, jolloin puhutaan meta-

arvioinnista eli meta-evaluaatiosta (Koppinen 1994, 9). Tämä tutkielma voidaankin 

nähdä isona meta-evaluaationa. 

Arvioinnin muodoista itsearviointi on elimellinen tämän opinnäytetyön kannalta. 

Itsearviointi on vuorovaikutuksessa sen toiminnan kanssa, jossa opettaja tutkii tai 

kehittää omaa työtään. Itsearviointiin voidaan liittää näkökulma arvioijasta asian-

omaisena. Itsearviointi rakentuu itsearvostuksen, itsetiedostuksen ja reflektiivisen 

ajattelun varaan. Opettajien kohdalla itsearviointi merkitsee erityisesti pedagogisen 

ajattelun kehittämistä. (E. Korkeakoski, esitys Opetuksen tutkimuksen symposiumis-

sa Helsingissä 11.12.2003.)  

3 Opetus, opiskelu ja oppiminen verkko-opetuksessa 

Aluksi on syytä selventää tässä tutkimuksessa esiintyvän didaktisen näkemyksen 

taustaa ja didaktisen teorian muodostumista yleisesti. Didaktiikkaa yhdeltä suunnalta 

lähestyttäessä voidaan sanoa, että opetus–opiskelu–oppimisprosessissa tavoitellaan 

aina jotain, mikä ei ole läsnä. Opettajalla on tällöin luonnollisesti mielessään jokin 

ajatus oppijan tulevaisuudesta. (Uljens 1997, 24–25.) Kun siihen tulevaisuuskuvaan 

liittyy jonkun tiedon saavuttaminen tai taidon hallitseminen, herää opettajalle luon-

nostaan kysymys, mikä olisi opittava sisältö ja miten se opitaan. Tutkimuksellisesti 

kysymys olisi tällöin opittavia sisältöjä määrittävistä tekijöistä ja sisältöjen oppimi-

seen johtavista menetelmällisistä tekijöistä. Tällöin osittain suljetaan pois oppimis-
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psykologinen lähestyminen, sillä tarkoitus ei tässäkään opinnäytetyössä ole varsinai-

sesti pohtia oppilaan mielessä, ”päässä” tapahtuvaa oppimista vaan kokonaisvaltai-

sesti didaktiikkaa opettajan näkökulmasta. 

Perinteisesti didaktiikka on jakautunut opetusmenetelmäopin ja opetussuunnitelma-

opin välillä (Koskenniemi 1978, 11). Opetusmenetelmäoppi on tällöin nähty alistei-

sena kysymykselle mitä opetetaan (opetussuunnitelmaoppi). Kun tätä opetussuunni-

telmallista kysymystä mietitään, voidaan nähdä ihmiskäsityksestä syntyvän kasva-

tuskäsityksiä, jotka pyrkivät määrittämään normatiiviset periaatteet kasvatukseen 

liittyvistä arvoista. Yhteisö ja luonto ympärillä vaikuttavat osaltaan. On kuitenkin 

huomioitava, että opetussuunnitelmalliset teoriat ovat arvovapaita kasvatusnäkemyk-

siä. (Uljens 1997.) 

Jos tästä nouseva monisyinen todellisuus purkitetaan edellä esitetysti mitä ja miten -

näkökulmiin (opetussuunnitelma ja opetusmenetelmä), unohdetaan tarkoitusperäi-

syys (Uljens 1997, 20). Didaktisen teorian voi tässä käsittää empiriaan nojautuvana 

opetustapahtuman tutkimisena, johon liittyy filosofinen reflektointi (ks. emt. 50). 

Siinä huomioidaan tarkoitusperäisyys, opettaja–oppija-vuovaikutus, kulttuurisuus, 

sisältö ja menetelmä. Kasvatustieteessä teoria pyrkii usein opettajan perspektiiviin. 

Keskeinen kysymyshän didaktisessa teoriassa ei ole se, miten oppija oppii vaan se, 

miten opettaja saa oppijan oppimaan (Koskenniemi 1978). Tämä selittyy sillä, että 

opettaminen on yhteydessä institutionaaliseen ja tarkoitusperäiseen oppimiseen 

(esimerkiksi kouluissa) vain oppijan tarkoitusperäisen opiskeluprosessin kautta. 

Menetelmän määrittely pitää sisällään menetelmät, joilla jäsennetään sisältöä, opis-

kelumenetelmät sekä opettamiseen liittyvät menetelmät. (Uljens 1997, 23–27.)  

Jatkossa käytetään termiä opetus–opiskelu–oppimismenetelmät. 

Kasvatustieteellinen teoria, jonka päällä tämän opinnäytetyön teoreettinen viitekehys 

lepää, tulee nähdä juuri opettajan näkökulmasta. Jotta arvoja käsittelevä opinnäytetyö 

löytää myös arvovapaampaa lähtökohtaa, on taustalla vaikuttavan teorian kuitenkin 

syytä olla pohjimmiltaan tutkimuksellinen (ks. Uljens 1997, 21). Tämä ei kuitenkaan 

tee tyhjäksi sitä tosiasiaa, että teoria yrittää aina tehdä oikeutusta sille todellisuudelle, 

josta se on muodostettu ja jota se kuvaa. Uljens (1997) on rakentanut tällaista didak-
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tiikan teoriaa, joka kuvaa yhtä tapaa hahmottaa koulun opetuksellisia prosesseja. 

Tämän opinnäytetyön kannalta keskeisenä osana teoriaa on opetuksen, opiskelun ja 

oppimisen suhde (kuvio 2).  

 

KUVIO 2. Opetus–opiskelu–oppimisprosessi Uljensin (1997) mukaan. 

Kuviossa 2 opettaminen (X1) eli opettajan toiminta nähdään siis osana kokonaisval-

taista opetustapahtumaa, johon kuuluu myös oppilaan aktiivinen toiminta (X2). Koko 

toimintaa kuvastaa intentionaalisuus ja vuorovaikutteisuus. Tuloksena voidaan nähdä 

oppimisprosessin (Y1) kautta saavutettu tietyn tiedon hallinta tai taidon osaaminen, 

eli yleisesti kompetenssi (Z1), sekä persoonan kehittyminen (Z2). Tällöin opiskelu 

on aktiivista ja mahdollisesti tiedostettua mutta itse oppiminen passiivista. Oppija-

kaan kun ei voi vain päättää jonkun asian oppimista vaikka hän kuinka siihen pyrkisi. 

(emt. 13–58.) Teoreettisen mallin voidaan nähdä antavan työkaluja oppimisteoriaan 

perustuvaan pedagogisten periaatteiden hahmottamiseen. Teorian reflektoiva lähes-

tyminen kannustaa ajattelutavan näkemiseen myös tutkimuksellisena mahdollisuute-

na. Tälle opinnäytetyölle Uljensin didaktinen lähestyminen onkin tarjonnut kulmaki-

veä juuri sitä kautta, että opetustapahtuma nähdään kokonaisvaltaisena opetus–

opiskelu–oppimisprosessina. Tällöin erityisesti huomioidaan nykypäivänä korostuvi-

en oppimisen teorioiden lisäksi niiden yhteys didaktiikkaan (Uljens 1997, 6). 

Opetus Oppiminen Osaaminen

Opiskelu Persoonan 
kehittyminen 

X1 Y1 Z1 

X2 Z2 
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3.1 Opettajan pedagogisen ajattelun tasot 

Koska tämän opinnäytetyön aihetta, arvoja ja arviointia, lähestytään opettajan näkö-

kulmasta, on luontevaa pohtia opettajan pedagogista ajattelua yleisesti. Opettajan 

toimintaan liittyy koulussa sekä intuitiivisesti että rationaalisen ajattelun kautta syn-

tyneitä päätöksiä. Kyseessä on pedagogisten päätösten teko eli opettajan tekemät 

valinnat opetus-opiskelu-oppimisprosessiin liittyen. Opettajankoulutuksen näkökul-

masta Kansanen ym. (2000) kokevat intuition ja rationaalisen päätöksen teon tasa-

painon paremman opetus–opiskelu–oppimisprosessin edellytyksenä. Tämän kiinnit-

tyminen opettajan arvoihin ja arviointiin perusopetuksessa on esitetty tarkemmin 

luvussa 4. Tässä sen sijaan esitetään opettajan pedagogisen ajattelun malli erityisesti 

opetuksen näkökulmasta (kuvio 3). Mallissa on kolme eri abstraktiuden tasoa.  

 

KUVIO 3. Opettajan pedagogisen ajattelun tasot (Kansanen ym. 2000, Königiin 

1975 pohjautuen). 

Kuviossa 3 toiminnan tasolla (action level) opetusprosessin toiminta muodostuu 

vuorovaikutuksesta. Toiminnan tason päälle rakentuu kaksi eri ajattelun tasoa. Käsit-

teiden analysointi ja suhteuttaminen toisiinsa tapahtuu ensimmäisellä ajattelun tasolla 

(1st thinking level), jossa on opettajan käyttöteoria. Toinen ajattelun taso (2nd thin-

king level) luo kehykset metateorian syntymiselle, ja näin käyttöteoria joko yhdistyy 
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laajempaan didaktiseen ajatteluun tai analysoidaan uudelleen abstraktimman koko-

naiskuvan saamiseksi. Tätä mallia on ensinnäkin tarkasteltava opetuksen tarkoituk-

sen näkökulmasta. On mietittävä, miten tarkoitusperä, joka on opetussuunnitelmassa 

määritetty päämäärinä ja tavoitteina, saadaan yhdistettyä opettajan ja myös opiskeli-

jan ajatteluun. Toiseksi on myös ymmärrettävä, mitä kiinnittyy menetelmälliseen 

puoleen. Kansanen ym. (2000, 28) katsovat asiaa siten, että opettajan tulisi nähdä 

oma opetuksensa kokonaisvaltaisena tutkimuskohteena, jolla on sitä kautta taas 

yhteys opetuksen menetelmiin.  

Esitetyt ajattelun tasot pitää myös suhteuttaa opetusprosessiin liittyvään kiertoon. 

Opettajan ajattelu siis liikkuu näillä kolmella tasolla opetustapahtumaa suunniteltaes-

sa, sitä toteutettaessa ja arvioitaessa. Arviointi luonnollisesti on pohjana uuden ope-

tustapahtuman suunnittelulle. Didaktiikan kehämalli (ks. kuvio 4) kuvaa tätä kiertoa 

normatiivisuuden ja deskriptiivisyyden vaihtelun kautta ja toisaalta näiden rajapin-

nassa olevien teorian ja käytännön vaihtelun kautta (Lahdes 1997, 42–44). Kehämalli 

on alun perin kuvannut didaktiikan teorian ja koulutodellisuuden suhdetta. Tässä 

opinnäytetyössä didaktisella mallilla kuvataan myös opettajan pedagogisen ajattelun 

kehää silloin, kun korostetaan opettajan didaktisesti reflektoivaa opetusta. Yksinker-

taisemmin arvojen osuutta opettajan pedagogisessa ajattelussa kuvataan luvussa 4.2 

(Opettajan prosessiajattelu). 

 

KUVIO 4. Didaktiikan kehämalli (Lahdes 1997). 
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Didaktiikan kehämallin keskeisistä käsitteistä hypoteesit suuntaavat opetustapahtu-

man suunnittelua ja opetustutkimus tuottaa käytännön kokemuksista johtopäätöksiä, 

jotka suhteutuvat opetusteoriaan. Tästä tullaan takaisin normatiiviseen kierron osaan, 

jossa tavoitteiden määrittelystä syntyy hypoteeseja. Arvot liittyvät tietysti tavoittei-

siin ja suunnitteluun mutta deskriptiivisessä vaiheessa myös arviointiin. Kun tässä 

opinnäytetyössä pohditaan luokanopettajan näkökulmasta verkko-opetuksen arvoja ja 

arviointia, liittyy tämä työ koko kiertoon ja toisaalta kaikkiin opettajan pedagogisen 

ajattelun tasoihin. Erityispiirteenä tietenkin on tieto- ja viestintätekniikan ja verkko-

jen kytkeytyminen opetus–opiskelu–oppimisprosessiin. Vaikka lähestyminen onkin 

kokonaisvaltainen, kuten verkko-opetus-käsitteen laajemmasta määrittelystä voidaan 

todeta, on nähtävissä opetus–opiskelu–oppimisprosessin rakentamiseen selkeämmin 

muodostunut oppilaiden eriyttämisen mahdollisuus perinteiseen luokkatoiminnan 

suunnitteluun ja arviointiin nähden. Verkko-opetuksessa oppilaiden toiminnan kont-

rollointi voi perinteiseen luokkatyöskentelyyn nähden tuntua vaikealta, mutta toi-

minnasta verkkoon jäävät ”jäljet” toisaalta helpottavat prosessin seuraamista esimer-

kiksi jälkikäteen. Opettajan pedagogisesta ajattelusta arvioinnin viitekehyksessä on 

lisää luvussa 4 (Opettajan arvot ja arviointi). 

3.2 Tapoja hahmottaa tieto- ja viestintätekniikan 
opetuskäyttöä 

Verkko-opetuksen suunnittelu pitää sisällään perinteisen opetuksen suunnittelun 

lisäksi muita huomioitavia osa-alueita kuten tieto- ja viestintätekniikan integroinnin 

ja teknisen tuen varmistamisen. Ympäristön rakenteen ja toiminnallisten ratkaisujen 

suunnittelu ei saisi kuitenkaan olla irrallaan opetuksellisista tavoitteista (Pesonen 

2000), vaan didaktisten valintojen pitäisi pikemminkin ohjata muita valintoja (Tella 

ym. 2001c, 166). Seuraavissa luvuissa esitellään erilaisia tapoja hahmottaa tieto- ja 

viestintätekniikkaa ja sen opetuskäyttöä sekä tuodaan esille huomioitavia näkökulmia 

verkko-opetuksen suunnitteluun ja arviointiin liittyen. 
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3.2.1 Metafora-ajattelu 

Tieto- ja viestintätekniikan laajenevia muotoja on monesti lähestytty metaforien 

kautta. Tietokoneen yleistymisen myötä lähdettiin madaltamaan aitaa käyttöliittymän 

ja käyttäjän elinympäristön välillä. Graafisissa käyttöliittymissä on ollut luonnollista 

käyttää metaforia aineellisesta todellisuudesta tietokoneen toimintojen kuvaamiseen. 

Ensimmäisenä graafisten käyttöliittymien yhtenäistä vertauskuvallista ajattelua käytti 

Star, joka tuotiin markkinoille vuonna 1981. Meille on nykyisin hyvin tuttua työpöy-

tä, jonka päällä käsittelemme dokumentteja, joista tarpeettomat heitämme roskako-

riin. Näiden myötä tietokoneen käytössä siirryttiin esimerkiksi koodin muistamisesta 

ja kertomisesta kuvakkeiden (ikonien) tunnistamiseen ja osoittamiseen. (Mielonen 

1996.) Tietoverkkojen kohdalla metaforina ovat esimerkiksi Internetissä surffaami-

nen ja virukset. Tietokone voidaan nähdä ihmiskehona, joka on haavoittuvainen 

epidemian edessä (Poster 1990). Virukset voivat toimia myös vastarintana tietoyh-

teiskunnan valtaapitäviä kohtaan, jolloin terveydenhuolto (virustentorjunta) käy 

tarpeelliseksi. 

Manninen (2000) on jaotellut tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön metaforia 

verkkoympäristöjen painotuksien kautta. Eri lähtökohdista tapahtuvan suunnittelun 

pohjalta Manninen esittelee neljä metaforaa.  

Ensimmäisenä verkkoympäristön metaforana (1) kalvopankki tai informaatiovarasto 

on hyvin yleisesti käytetty perinteistä lähiopetusta tukeva väline. Ongelmana on 

etenkin varastomaisuudessa lähes rajaton informaatiomassa, joka ei hakukoneiden 

satunnaisina hakutuloksina muodosta erityisen selkeää opiskeluympäristöä.  

Kun verkkoympäristö nähdään (2) verkostona, korostuvat kommunikaatiomahdolli-

suudet sekä reaaliaikaisen informaation saatavuus. Nämä on kytkettävä viimeisen 

vuosikymmenen aikana tapahtuneeseen vallankumoukseen niin viestinnän kuin 

viestimienkin kohdalla (Tella & Mononen-Aaltonen 1999, 13–15). 

Astetta kehittyneempänä metaforana Manninen näkee (3) verkkoympäristön raken-

teena. Tällöin rakenteiden ja navigointilinkkien suunnittelussa hyödynnetään oppi-
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misteoreettista ja didaktista tietämystä. Suunnittelussa tavoitteet voivat kohdistua 

muuhunkin kuin tiedon etsimiseen, mikä asettaa omat haasteensa informaation struk-

turoinnille (ks. Pesonen 2000).  

Viimeisenä Manninen esittää luokkahuoneen tai oppilaitoksen metaforana (4) virtu-

aaliluokan, joka voi olla esimerkiksi uusinta tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävä 

3D-tekniikalla toteutettu monikäyttäjäympäristö. Metaforaan liittyen opiskelija voi 

"kuljeskella" luokkahuoneissa ja "tavata" muita opiskeluympäristön käyttäjiä. Man-

ninen painottaa kuitenkin metaforien olevan lähinnä sisäkkäisiä eikä toisiaan pois 

sulkevia. 

3.2.2 Käyttötapamalli 

Mannisen luokitteluun nähden toisenlaisen lähestymistavan tarjoaa Vahtivuoren 

(2001, Goldsworthy’iin 1999 perustuen) neljä eri kategoriaa opiskelun ja tieto- ja 

viestintätekniikan suhteesta verkko-opetuksessa. Kategoriat voidaan nähdä tieto- ja 

viestintätekniikan erilaisina käyttötapoina opetuksessa, opiskelussa ja oppimisessa. 

Ensimmäisenä käyttötapana Vahtivuori mainitsee (1) pedagogisen käyttötavan, jossa 

opiskellaan teknisen sovelluksen tuella. Esimerkkinä mielekkäästä pedagogiseen 

käyttötapaan soveltuvasta materiaalista ovat kielten, matematiikan ja erityisopetuk-

sen tukiharjoitukset. Kyseessä voi olla cd-rom tai perinteinen tietokoneavusteinen 

ohjelma, mutta edellytyksenä on se, että materiaalin pitäisi olla opettajan tai pedago-

gisesti ajattelevan suunnittelijan luomaa, jotta sen käytössä olisi opetuksellista mie-

lekkyyttä. 

Tieto- ja viestintätekniikan ollessa työväline, eli kun opiskellaan tekniikan kanssa, on 

kyseessä (2) välineellinen käyttö. Tekninen sovellus siis tukee opiskelua ja on Vahti-

vuoren mukaan omien kykyjemme jatke. Tekniset välineet ovat myös rinnastettavis-

sa niin sanottuihin intellektuaalisiin välineisiin, joita ovat esimerkiksi kriittinen 

ajattelu, päättely sekä motivaatio ja kyky elinikäiseen oppimiseen ja itseohjautuvuu-

teen. Yhteenliitettynä tekniset ja intellektuaaliset välineet kehittyvät opiskelijalle 

metataidoiksi, kuten tiedon hakemisen ja tuottamisen taidot (Tella & Mononen-
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Aaltonen 2001, 49–51). Välineellisyys on siis nähtävä astetta laajemmin kuin pelkkä 

tieto- ja viestintätekniikan työvälinekäyttö. 

Kun tieto- ja viestintätekniikka toimii pääasiallisesti yhteisön toiminnan tukena ja 

opiskellaan sen ympärillä, voidaan puhua (3) yhteisöllisestä käyttötavasta. Keskei-

seksi nousevat työtavat ja didaktiset käytännöt, joita rakennetaan välineen, ympäris-

tön tai materiaalin varaan. Esimerkiksi ohjelmiston eri ominaisuuksien hyödyntämi-

nen tai sosiaalisten prosessien ja tehtävän luonteen tukeminen verkkoympäristön 

käytöllä ovat Vahtivuoren mukaan yhteisöllisen käyttötavan kannalta merkittäviä. 

Neljäntenä kategoriana on (4) viestinnällinen käyttötapa. Verkko toimintaympäristö-

nä tekee viestinnästä välitteistä. Jos työskentely tapahtuu ainoastaan verkossa, on 

viestinnässä keskityttävä olennaiseen ja pyrittävä muotoilemaan sanottavansa selke-

ästi ja perustellusti. Vahtivuori puhuu tällöin verkosta jonkinlaisena yhteisenä ”ta-

junnan laajentimena” ja yhteisöllisenä muistina. Hän toteaakin yhteisöllisen opiske-

lun kannalta hyödylliseksi viestinnällisen ja edellä esitellyn yhteisöllisen käyttötavan 

yhdistämisestä. Tällöin opiskelijat voivat samassa tilassa työskennellessään käyttää 

verkkoa ideoiden ja ajatusten tallentamiseen. Toisaalta Vahtivuori katsoo, että tieto- 

ja viestintätekniikka on hyödyllisimmillään silloin, kun kaikki neljä komponenttia 

voidaan kytkeä eri tavoin samaan opetus–opiskelu–oppimisprosessiin. (Vahtivuori 

2001, 97–104.) 

Vahtivuoren ja Mannisen luokittelujen yhtenä yhtymäkohtana on vuorovaikutukselli-

suus. Siinä missä metafora verkkopohjaisesta opiskeluympäristöstä verkostona kes-

kittyy kommunikaatiomahdollisuuksiin, Vahtivuoren viestinnällinen ja ennen kaik-

kea yhteisöllinen käyttötapa keskittyvät juuri vuorovaikutukseen. Etenkin viestinnäl-

lisessä käytössä on kyse välitteisestä vuorovaikutuksesta. Tieto- ja viestintätekniikka 

toimii siis vuorovaikutuksen kanavana. Erona näissä kahdessa luokittelussa on hie-

rarkkisuus, joka on löydettävissä Mannisen jaottelusta mutta ei niinkään Vahtivuo-

ren. Jälkimmäisessä kategoriat ovat tilanteesta riippuen jäsentämässä erilaisia, mutta 

yhtä tärkeitä, näkökulmia verkko-opetuksen suunnittelu- ja arviointityölle. 
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3.2.3 Motivaatio ja itseohjautuvuus verkko-opetuksessa 

Jos katsotaan, että Vahtivuoren ja Mannisen luokitteluissa on vahvasti esillä vuoro-

vaikutuksen rooli, voidaan täydentävänä elementtinä nähdä oppijan itseohjautuvuus 

ja motivaatio verkko-opetuksessa. Immersiivisyyteen eli tietynlaiseen imuun perus-

tuva motivaatio liittyy usein verkkomateriaalin yllätyksellisyyteen ja pelinomaisuu-

teen, mitä on käsitelty luvussa 3.2.5 (Edutainment), mutta tässä yhteydessä keskity-

tään oppijan autonomian pohjalle rakentuvaan motivaatioon. Deci ja Ryan (1985) 

ovat korostaneet, että motivaatiota voidaan tarkastella määrän lisäksi laadun näkö-

kulmasta. He jakavat motivaation sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Sisäinen 

motivaatio on luonteeltaan pysyvää, ja syyt jonkin asian tekemiseen ovat sisäisiä. 

Ulkoinen motivaatio on lyhytkestoisempaa, ja tekemisen syyt ovat usein ulkoisia 

kuten ulkoinen palkkio tai vastaavasti jännite tai pakko. Tätä jakoa keskeisempää on 

verkossa opiskelun kohdalla nähdä itsesäätelyn määrä. Ulkoinenkin motivaatio lähes-

tyy sisäistä motivaatiota, jos ulkoisen palkkion tai pakon sijaan oppijan tekeminen on 

henkilökohtaisesti tärkeää sen tuoman arvokkaan tuloksen johdosta. Sisäinen moti-

vaatio on aina itsesäädeltyä ja tekeminen itsessään riittää palkkioksi. (emt.) 

Itsesäätelyn kautta motivaatio ja itseohjautuvuus liittyvät erityisesti verkossa opiske-

lun tutkimukselliseen luonteeseen. Oppija voi verkossa autonomisesti tyydyttää 

uteliaisuuttaan esimerkiksi etsimällä tietoa erilaisista lähteistä (vrt. Byman 2001, 45–

51). Tutkimuksellinen opiskelu on totuttu yhdistämään luonnontieteiden opiskeluun, 

mutta tutkivan oppimisen käsitettä on laajennettu myös luonnontieteellisten sisältö-

jen ulkopuolelle (ks. esim. Hakkarainen, Lonka & Lipponen 1999). Tutkivan oppi-

misen lähtökohtana on ajatus, että opiskelu ja oppiminen ovat parhaimmillaan tutki-

musprosessi, joka synnyttää sekä uutta ymmärrystä että uutta tietoa (emt. 140–142, 

175–180). Kun oppija siis yrittää ymmärtää jonkun jo keksimää teoriaa tai muuta 

selitystä, hän käy mielikuvitustaan hyödyntäen läpi samankaltaisia prosesseja kuin 

tutkija. Kyseessä on myös oman opiskeluprosessin tietoiseksi tekemistä silloin, kun 

oppija arvioi pohjatietojaan ennen opiskeluaan ja reflektoi prosessin jälkeen uuden 

tiedon suhteutumista aiempaan tietämykseensä. (emt. 180–185.) Tutkimuksellisuute-

na voidaan siis nähdä oppijan sitoutuminen toimintaan, mitä yleisellä tasolla tieto- ja 

viestintätekniikan ja verkkojen käyttö tukee. 
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Tutkimuksellisuutta verkko-opetuksessa voidaan selventää seuraavalla luokittelulla. 

Webbin (2002, 238) mukaan tieto- ja viestintätekniikka voidaan nähdä perusopetuk-

sessa hahmottuvan (1) opetuksen sisältönä, (2) opiskelun välineenä tai (3) opiskelun 

välittäjänä (Learning through ICT). Näistä ensimmäinen ei juuri liity tutkimukselli-

suuteen mutta on tärkeä näkökohta erityisesti perusopetuksen alemmilla luokilla, 

jossa monella tapaa lapsen opiskelutavat vasta muotoutuvat. Tieto- ja viestintäteknii-

kan integrointi opetukseen ei tällöin ole välttämättä mahdollista ilman perinteisiä atk-

tunteja, jotka usein keskittyvät käyttöliittymän ja tarvittavien sovellusten opetteluun 

ja harjoitteluun.  

Opiskelun välineenä tieto- ja viestintätekniikan erityinen voima on yksilön sitoutu-

minen omaan opiskeluun. Esimerkki itseohjautuvasta opiskeluprosessin luonteesta 

on tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen tiedonhaussa moninaisista lähteistä, 

mikä lähestyy monella tapaa tieteellistä ajattelua (McFarlane & Sakellariou 2002, 

222–229). Tämä voidaan yksinkertaisimmillaan rinnastaa hyvän kirjan lukemiseen, 

jolloin kirja saa oppijassa aikaan hyvää ja omakohtaista älyllistä, emotionaalista, 

sosiaalista ja toiminnallista aktiivisuutta (Lifländer 1993). Verkko-opetuksessa tieto- 

ja viestintätekniikan välineellinen rooli on siis nähtävä työvälineajattelua laajemmin 

(Tella 2001). Tieto- ja viestintätekniikka vastaavasti opiskelun välittäjänä tarkoittaa 

vuorovaikutuksen välitteisyyttä verkko-opetuksessa. Vuorovaikutuksen käsitettä 

verkko-opetuksessa jäsennetään seuraavassa luvussa. 

3.2.4 Vuorovaikutus verkko-opetuksessa 

Vuorovaikutuksen merkitystä oppimiselle ei voida kiistää. Samalla voidaan huomata 

sanan eri muotojen kuluminen yleisessä puheessa. Vuorovaikutus, interaktiivisuus ja 

interaktio tulevat esille yhä useammin puhuttaessa laadukkaasta opetuksesta, opiske-

lusta ja oppimisesta, mutta yhä useammin sanat jäävät vain iskulauseiksi, joita huu-

tavat eivät kuitenkaan näe vuorovaikutuksen todellista funktiota oppimiselle. Tätä 

käsitteen epämääräisyyttä voidaan kuitenkin selventää erityisesti verkko-opetuksessa, 

jossa ei ainoastaan viestitä tieto- ja viestintätekniikan välityksellä vaan myös kas-

vokkaisviestintä on osa verkko-opetusta. 
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Vuorovaikutuksen määrittelyssä tulee ilmi viestinnän kaksisuuntaisuus. Tieto- ja 

viestintätekniikan välittämää kaksisuuntaista viestintää on ollut etäopetuksen näkö-

kulmasta kolmenlaista. Vuorovaikutusta voi olla oppijan ja opettajan välillä, oppijan 

ja oppijan välillä sekä oppijan ja oppimateriaalin välillä (Immonen 2000, 23). Vaikka 

perusopetuksen ensimmäisillä vuosiluokilla nousee keskeiseksi vuorovaikutus oppi-

jan ja opettajan välillä, on verkko-opetuksessa oppijan ja verkkomateriaalin vuoro-

vaikutus edellisen luvun mukaisesti keskeistä. 

Edellä esitetty jaottelu kuvaa verkko-opetusta hyvin opiskelun ohjauksen näkökul-

masta. On kuitenkin huomioitava toimintaan liittyvä sosiaalinen vuorovaikutus, joka 

voi olla hyvin merkittävää myös oppimistulosten kannalta. Opetus–opiskelu–

oppimisprosessin vuorovaikutukseen voidaan pureutua kasvokkain tapahtuvan (face-

to-face) vuorovaikutuksen lähtökohdista. Tällöin jaetaan vuorovaikutus sosiaaliseen 

(social interactivity) ja tiedolliseen, ohjaavaan vuorovaikutukseen (instructional 

interactivity). Sosiaaliselle vuorovaikutukselle on ominaista henkilökohtaisista asi-

oista keskustelu, välitön läheisyys sekä sanaton viestintä. Ohjaava vuorovaikutus 

pitää usein sisällään tavoitteellisuutta, järjestelmällisyyttä, arviointia sekä kysymyk-

siä ja vastauksia. (Gilbert 1998.)  

Verkkoympäristössä jakoa selventää yleisesti käytetty tekniikka kummankin katego-

rian vuorovaikutuksessa. Sosiaaliselle vuorovaikutukselle ominaisia välineitä ovat 

sähköposti ja chat, kun taas ohjaava vuorovaikutus tapahtuu esimerkiksi tiedonha-

kuohjelmilla tai sovelluksilla, jotka korjaavat opiskelijan syöttämiä vastauksia (emt.). 

Vuorovaikutukseen ja oppimiseen liittyen on mainittava, että oppijan vastausten 

analysoinnissa tietoteknisesti on kuitenkin nähty myös omat riskinsä (vrt. Lifländer 

1993). Näiden kahden vuorovaikutustyypin kohdalla on myös jälleen muistettava, 

että nämä usein sekoittuvat keskenään, mistä esimerkkinä voidaan mainita elektroni-

nen ilmoitustaulu, joka voi toimia aivan hyvin sosiaalisen kanssakäymisen välineenä 

mutta myös oikein ohjattuna ratkaisevasti oppimista tukemassa. 
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3.2.5 Edutainment 

Pelien maailmasta on tullut paljon vaikutteita verkkomateriaaleihin ja verkko-

opetukseen. Yhtenä piirteenä on nähty opiskelu ja oppiminen, jossa korostuu uuden-

lainen assosioiva ja neuvotteleva työtapa. Verkkoympäristöissä on noussut tärkeäksi 

ohjelman kyky sitouttaa oppija suoraan emotionaalisesti ohjelmaan, minkä yhteydes-

sä puhutaan ohjelman "imusta" (immersiivisyys). Kun opiskelu ja oppiminen siirty-

vät sellaiselle alueelle, joka sijoittuu koulun, vapaiden harrastusten ja viihteen väli-

maastoon voidaan puhua ilmiöstä nimeltä edutainment eli viihteellinen opetus (edu-

cation + entertainment). (Oksanen 2000.) Tämänkaltaista kehitystä seuraavat suuret 

kertomukset, jotka ovat tulossa verkkomateriaaleihin. Tämä lisää kerronnallisuutta, 

johon usein peliohjelmissa turvaudutaan. (Tella ym. 2001c, 107.)  

Peliympäristöjen voimana on kontekstuaalisuus, lähtökohtainen ongelmakeskeisyys 

ja toiminnallisuus (Vahtivuori 2001, 84). Niissä on mahdollisuus omaan kokeiluun, 

ja ne voivat antaa kokonaisvaltaisia virtuaalimaailman elämyksiä. Toisaalta on 

olemassa näkemys siitä, että kasvatuksen ja koulutuksen yhtenä tavoitteena on antaa 

varma käsitys siitä, mikä on totta ja mikä satua, mikä mahdollista ja mikä 

virtuaalista. Peleissä tätä rajaa on häivytetty. Joka tapauksessa pelinomaisuuden 

hyödyntäminen positiivisessa mielessä on vahva väline taitavan opettajan hallussa. 

(Meisalo ym. 2000, 126–127.)  

3.3 Mediakasvatuksen viitekehys 

Edellisissä luvuissa on tuota esille monia tapoja hahmottaa tieto- ja viestintätekniikan 

liittymistä opetus–opiskelu–oppimisprosessiin. Tämä opinnäytetyö on kuitenkin 

lähtenyt mediakasvatuksen viitekehyksestä. Mediakasvatuksen juuret ovat Iso-

Britanniassa, jossa jo kauan ennen tieto- ja viestintätekniikan kansanvalloitusta kas-

vatustieteilijät huolestuivat lasten ja median suhteesta. F.R. Leaviksen ja Denys 

Thompsonin vuonna 1933 julkaiseman kirjan Culture and Environment katsotaan 

käynnistäneen mediakasvatuksen Iso-Britanniassa (Masterman 1991, 37). Tätä me-

diakasvatuksen suuntausta kutsutaan ”valtavirraksi” (mainstream), ja se keskittyy 

joukkoviestintään kasvatuksen näkökulmasta.  
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KUVIO 5. Mediakasvatuksen suuntauksia. 

Nuoremmassa, mediakasvatuksen telelogisessa suuntauksessa tutkimuksen kohteena 

ovat vastaavasti tieto- ja viestintätekniikan opetussovellukset ja yleisesti avoin ja 

etäopiskelu sekä virtuaalipedagogiikka (Tella 1998) (ks. kuvio 5). Mediakasvatuksen 

(a) mainstream-suuntauksen voidaan nykypäivänäkin katsoa keskittyvän mediaan 

kasvattamisen opetukseen ja tutkimukseen. (b) Telelogisen määritelmän mukainen 

mediakasvatus keskittyy vastaavasti medialla kasvattamisen opetukseen ja tutkimuk-

seen. Jälkimmäisestä suuntauksesta esimerkkinä on Helsingin yliopiston Mediakas-

vatuskeskus, jossa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön merkitystä opetus–

opiskelu–oppimisprosessissa on tutkittu jo pitkään (Tella 2001, 24).  

Mediakasvatuksen telelogisessa suuntauksessa keskeiseksi käsitteeksi on noussut 

verkko-opetus. Se käsitetään monimuoto-opetuksena, jossa on sekä lähiopetusta että 

verkkopohjaista opetusta ja opiskelua. Ajattelu poikkeaa siis verkkopohjaisten oppi-

misympäristöjen ajattelusta, jossa viestintä on aina tekniikan välittämää (Matikainen 

2000, 55). On syntymässä uudenlaisia oppimis-, työ- ja viestintäympäristöjä, kun 

uudet tieto- ja viestintätekniset välineet alkavat olla sopusoinnussa ihmisen toimin-

nan ja tavoitteiden kanssa (Tella 2001, 25). Tällöin tieto ja -viestintätekniikan erilai-

set funktiot voidaan nähdä kiinnittyvän opetus–opiskelu–oppimisprosessiin ja muut-

tavan näiden välisiä suhteita. Pelkkä työvälinenäkökulma ei kerro kaikkea tieto- ja 

Mediakasvatuksen kenttä 

(b) Verkko-opetus 
(mediakasvatuksen 

teleloginen suuntaus) 
(a) Mediakasvatuksen 
mainstream-suuntaus 
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viestintätekniikan roolista. Esimerkkinä toisenlaisesta näkökulmasta on älyllinen 

partnerius eli ihmisen ja artefaktin yhdistymisen näkeminen suurempana kuin osiensa 

summana. Tieto- ja viestintätekniikka voidaan siis nähdä uudenlaisena työ-, toiminta-

, opiskelu-, opetus- ja viestintäkontekstina. (emt. 26.) 

Tella (2001, 25–27) määrittelee tästä nousevan käsitehierarkian yhdeksi mediakasva-

tuksen keskeisimmistä teorialähtökohdista, jolloin opiskelu-oppiminen muuttuu 

valtauttavaksi välitteisyydeksi. Oppijan henkistä, mentaalista ja sosiaalista pääomaa 

kuvaa tällöin mediataito, jossa vastaavasti yhdistyy monitieteellisesti didaktiikka, 

mediat, välitteisyys ja pohdinta erilaisista yksilön toimintaympäristöistä. Kuvallisen 

viestinnän lisääntymisestä huolimatta tekstuaalinen viestintä pysyy keskeisenä, mihin 

liittyen esimerkiksi älyllisen partneriuden ilmentymän välitteisyyden merkitys kas-

vaa. Vahvimpana piirteenä verkko-opetuksessa on nähtävissä Internetin laajamittai-

nen käyttö sekä opetuksen että opiskelun tukena. (emt. 25–27.) 

Mediakasvatuksellinen piirre on myös erilaisten käyttäjäryhmien yhteistyön helpot-

tuminen esimerkiksi ryhmätyöohjelmistojen myötä. Pienellä koululla on nykyään 

edellytykset nostaa omaa toimintaansa esiin ja toisaalta päästä käsiksi verkossa jaet-

tuihin resursseihin, josta Tella (2001, 31) antaa esimerkkinä hajautetun asiantunti-

juuden, jossa ihmisen työtehtäviä jaetaan ihmisen, koneen ja verkon kesken. Lippo-

nen (1997) puhuu vastaavasti fysikaalisesti ja sosiaalisesti hajautetusta kognitiosta. 

Ihmisten ja artefaktien muodostamassa funktionaalisessa systeemissä ongelmanrat-

kaisuun ja tiedonvälitykseen liittyvä kognitiivinen "kuormitus" jakautuu yksilön, 

yhteisön ja artefaktien välille. Tämän mukaan representaatiotilojen (todellisuuksien) 

välillä ei siis olisi rajoja, vaan yksilö luontevasti hyödyntäisi moniulotteisuuden. 

(Lipponen 1997, 100–104.) 

4 Opettajan arvot ja arviointi 

Luvussa 3 esiteltiin erilaisia näkemyksiä tieto- ja viestintätekniikan väliintulosta 

opetus–opiskelu–oppimisprosessiin. Luvussa 4 edetään opettajan arvojen ja arvioin-

nin teemoissa. Näitä esiteltäessä huomioidaan kuitenkin verkko-opetukselliset eri-
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tyispiirteet ja niiden vaikutus opettajan arvojen muodostukseen ja pedagogiseen 

ajatteluun. 

4.1 Arvot koulussa 

Arvojen pohjana on verkko-opetuksen näkökulmastakin ihmiskäsitys sekä sen myötä 

tiedon- ja oppimiskäsitykset (Tella ym. 2001c, 38). Käytännössä ihmiset yleisesti 

ilmaisevat käsityksiään arvoista hyvän ja pahan kautta. Arvot voidaan nähdä myös 

jonkun asian tärkeyden kannalta. Von Wehrt (1993, 13–14) on koonnut arvojen 

määrittelyä ja kuvannut siirtymää perinteisistä perusarvoista, kuten uskonnollisuus, 

rehellisyys, ahkeruus ja isänmaallisuus, kohti moniarvoisuuden ihannointia. Vaikka 

nykypäiväänkin sisältyy ajatus arvojen pysyvästä luonteesta, hän mainitsee ihmis-

kunnan kehityksen olevan kiinni arvojen muuttumisesta. Keskeistä tämän opinnäyte-

työn kannalta onkin tieto- ja viestintätekniikan liittyminen monen opettajan ajattelus-

sa opetus–opiskelu–oppimisprosessin suuriin muutoksiin. Toisena arvojen määritte-

lyyn liittyvänä tekijänä tässä työssä on nähtävä edellä mainitun perusarvon käsitteen 

rinnalla välinearvon käsite (Rokeach 1973, 7). Se liittyy keskeisesti pohdintaan tieto- 

ja viestintätekniikan itseisarvosta. 

Arvot liittyvät kouluun ja yleisesti institutionaaliseen koulutukseen monella tapaa. 

Arvot ovat mukana opetus–opiskelu–oppimisprosessin suunnittelussa, ja ne voivat 

myös sellaisenaan ohjata prosessia. Tieto itsessään on jo arvolatautunutta ainakin 

jollakin tasolla. (Uljens 1997, 16.) Näin ollen opettajan arvojen muodostuminen on 

monisyinen prosessi. Sen taustalla ovat käsitteet kuten itsearvostus, itsetiedostus, 

reflektiivinen ajattelu ja opettajilla erityisesti pedagogisen ajattelun kehittäminen (E. 

Korkeakoski, esitys Opetuksen tutkimuksen symposiumissa Helsingissä 11.12.2003).  

Tässä opinnäytetyössä arvot kiinnittyvät kouluun ennen kaikkea opettajan oman työn 

arvioinnin kautta. Jos tässä viitekehyksessä nähdään arvot hyvän ja pahan kautta, on 

sillä omat seuraamuksensa. Opettaja voi ajatella, että tieto- ja viestintätekniikka on 

hyvästä tai pahasta. Opettajan ajattelussa monisyisempää on kuitenkin se, miten 

tieto- ja viestintätekniikkaan ja sen opetuskäyttöön kiinnittyvät arvot pärjäävät kilpai-

lussa kaiken muun tärkeän kanssa. Toisaalta onko itse tekniikka (sovellukset ym.) 
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mikään arvo? Sen käytöllä voidaan tietysti tukea joitakin kouluopetuksessa muuten 

todettuja ja sisäistettyjä arvoja. Voidaan siis puhua verkko-opetuksen arvoista, mutta 

voidaanko puhua tieto- ja viestintätekniikasta arvona? Tella ym. (2001c, 27) katso-

vat, että tieto- ja viestintätekniikan välineitä ja sovelluksia tulee ymmärtää niiden 

käyttötavan perustalta, siis siinä kontekstissa, jossa niitä käytetään. Välineen tai 

sovelluksen käytön ja arvon määrää viime kädessä käyttäjä ja toimija itse.  

Verkko-opetuksen arvot voidaan nähdä myös yhteiskunnallisesta näkökulmasta. 

Millaiseen yhteiskuntaan haluamme lastemme kasvavan? Toisaalta opettajan on 

ammatillisen etunsakin takia pysyttävä yhteiskunnallisessa kehityksessä mukana. 

(emt. 38.) Kun mietitään arvojen ja normien liittymistä didaktiikkaan, pitää huomioi-

da, että vaikka tieteellisessä teoriassakin on aina arvolataus, didaktiikassa on poh-

jimmiltaan kyse deskriptiivisestä teorian muodostuksesta. Didaktiikan normatiivisuus 

on sen sijaan ehdotus siitä, mitä opetetaan ja miten. Didaktiikan teoriassa kuitenkin 

mietitään ensisijaisesti sitä, mitä vaaditaan, jotta voidaan ymmärtää tai selittää ope-

tus–opiskelu–oppimisprosessia. Näin didaktinen teoria auttaa meitä käsittelemään 

oppiaineiden, psykologian ja filosofian opetus–opiskelu–oppimisprosessiin tuomia 

arvoja ja normatiivisuutta. Tällainen deskriptiivinen lähestyminen siis ei muodosta 

käytännön tasolle meneviä ehdotuksia tai ohjeita, joita esimerkiksi psykologiasta 

lähtevä teorianmuodostus usein pitää sisällään. (Uljens 1997, 48–53.) 

Myöskään tämä opinnäytetyö ei pyri antamaan reseptiä verkko-opetuksen arviointiin 

eikä siihen, mitä arvoja tieto- ja viestintätekniikan kautta pitäisi liittää opetus–

opiskelu–oppimisprosessiin ja sen tavoitteisiin. Sen ovat jo tehneet muun muassa 

tässä opinnäytetyössä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön liittyvät mallit. Siksi 

mielestäni vain deskriptiivistä teoriataustaa vasten voidaan ylipäätään tutkia arvoja, 

jotka kiinnittyvät verkko-opetukseen, joka taas käytännön toteuttamisen tasolla on 

normatiivista eli arvosidonnaista. 

4.2 Opettajan prosessiajattelu 

Niin perusopetuksen sisällöissä kuin opetus- ja opiskelumenetelmissäkin voidaan 

nähdä arvolataus (Uljens 1997, 16–17). Myös opettajan käyttäytyminen on tarkoitus-
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peräistä (Koskenniemi 1978, 57). Ensinnäkin opetusmenetelmän valinta perustuu 

usein opiskeluaikaisiin oppeihin, viranomaisten suosituksiin tai esimerkiksi koke-

muksen perusteella arviointiin. Toisaalta käyttäytymistä ohjaa arvot, jotka ovat 

omaksuttu ihanteellisina kasvatustehtävän kannalta. (emt. 57.)  

Kuviossa 6 kuvataan opettajan prosessiajattelun avulla arvoja opetus–opiskelu–

oppimisprosessin pohjana. Malli rakentuu toisaalta aiemmin esitellyn didaktiikan 

kehämallin mukaisesti, mutta tässä tekijät ovat esitetty opettajan näkökulmasta pel-

kistetymmin ja konkreettisemmin Meisaloon ym. (2000, 33) perustuen. Kyseinen 

malli sitoo opettajan arvot tavoitteiden kautta seuraavassa luvussa käsiteltävään 

verkko-opetuksen arvioinnin ongelmatiikkaan. Isoilla kirjaimilla kirjoitetut käsitteet 

ovat opettajan ajattelun elementtejä riippumatta tieto- ja viestintätekniikan roolista tai 

yleensä mistään painotuksenomaisesta näkökulmasta. Niinpä pienellä kirjoitetut 

esimerkit käsitteiden jäljessä ovat vain selkeyttämässä elementtejä tässä tapauksessa 

sosiaalisesta näkökulmasta. 

 ARVOT 
↓ 

 
esim. sosiaalisuus 

 TAVOITTEET 
↓ 

 
esim. vuorovaikutustaidot 

 VUOROVAIKUTUSTILANNE 
↓ 

 
esim. oppilaskeskeisyys 

 TULOKSET 
 

 
esim. yhteistyöhön kykenevä oppilas 

KUVIO 6. Arvot opettajan prosessiajattelun osana (muokattu Meisalo, Sutinen ja 

Tarhio 2000 pohjalta). 

Kuviossa 6 on huomioitava, että ketjussa olevat esimerkit eivät voisi olla siten, että 

oppilaskeskeisyys olisi tavoite. Oppilaskeskeisyys on joka tapauksessa vain väline, 

jolla toivotaan oppilaan vuorovaikutustaitojen kehittyvän. Tiedollisesta näkökulmas-

ta voidaan kuitenkin aina nähdä opetus–opiskelu–oppimisprosessin yleisenä tavoit-

teena oppilaan oppiminen (vrt. Koskenniemi 1978, 56). Tieto- ja viestintätekniikka 
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voidaan pukea malliin omana arvonaan, tai se voidaan nähdä välineenä esimerkiksi 

tietyn oppimiskäsityksen painotuksesta syntyviä arvoja ja tavoitteita tukemassa.  

Yleensä arvot määrittävät sen, mitä halutaan oppilaan oppivan. Peruskoulun opetus-

suunnitelman perusteet ei kuitenkaan esitä listaa esimerkiksi niistä tietokoneohjel-

mista, joiden käyttöä oppilaiden pitäisi oppia tai joita opetuksessa pitäisi käyttää, 

joskin näppäimistön hallinta mainitaan erikseen (POPS 1994, 35). Opettajan arvot 

korostavat siis tieto- ja viestintätekniikan kohdalla myös sitä, miten halutaan oppi-

laan opiskelevan ja oppivan. Tämä erityispiirre luo haasteen myös opettajan arvioin-

nille. Mielestäni opettajaa ohjaavat tieto- ja viestintätekniikan kohdalla omat ja kou-

lun resurssit sekä pedagogiset ja yhteiskunnalliset arvot, joita kiinnittyy erilaisiin 

tieto- ja viestintätekniikan ja verkkojen sovelluksiin. 

4.3 Opettajan oman työn arviointi 

Edellisessä luvussa esitettyä opettajan prosessiajattelua olisi voitu luontevasti jatkaa 

arvioinnilla omana kuvion osanaan. Joko arviointi olisi kohdistunut tieto- ja viestin-

täteknisiin taitoihin (tieto- ja viestintätekniikka arvona) tai arvioinnissa olisi huomi-

oitu tieto- ja viestintätekniikka ja sen käyttö välineellisenä osana opetusta, opiskelua 

ja oppimista (tieto- ja viestintätekniikka välineenä vuorovaikutustilanteessa). Tässä 

luvussa tuodaan esille arviointi-käsitteen painotuksia tämän opinnäytetyön kannalta. 

Koulutusjärjestelmän arvioinnin historiassa perustana on ollut behavioraalisten ta-

voitteiden selkeä määrittäminen ja standardoidut suoritustestit (Rauste-von Wright & 

von Wright 1997, 185). Arviointi on osittain historiansa johdosta ollut viime aikojen 

puheenaiheena myös Suomessa, kun opetussuunnitelmatasolla on lähdetty konstruk-

tivistisen oppimiskäsityksen ajatteluun mukaan (ks. Perusopetuksen oppilaan arvi-

oinnin perusteet 1999). Tällä hetkellä Euroopan valtiot pyrkivät yleisesti kehittämään 

jatkuvaa koulutustoiminnan arviointia, jonka lähtökohtana on niin oppilaiden, opetta-

jien kuin organisaationkin itsearviointi (Rauste-von Wright & von Wright 1997, 

188). Itsearvioinnissa arvioitsija on itse asianomaisena. Itsearvioinnin taustalla kuten 

opettajan arvojen muodostumisessakin on itsetiedostus, joka reflektoinnin kanssa 

muodostaa osaltaan itsearviointiprosessia. Opettajan kohdalla itsetiedostuksessa on 
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kyse omien ajatusten, tunteiden ja tavoitteiden tarkastelusta, joka luo edellytyksiä 

tarpeelle kehittää itseään. (E. Korkeakoski, esitys Opetuksen tutkimuksen sym-

posiumissa Helsingissä 11.12.2003.) 

Tässä opinnäytetyössä arviointi keskittyy verkko-opetukseen. Lähestymistä ohjaa 

opettajien oman työnsä arviointi suhteessa kahteen verkko-opetuksen arviointimal-

liin, Gallinin (2001) sosiokulttuuriseen arviointimalliin ja Tellan ja Mononen-

Aaltosen (2001) mediakasvatuksen monitasomalliin. Merkityksellistä onkin luokan-

opettajan näkökulma arviointiin. Sen lisäksi, että viralliselta taholta esimerkiksi 

Helsingissä opetusvirastosta annetaan oppilasarvioinnin ohjeistuksia, halutaan tässä 

opinnäytetyössä pohtia sitä opettajan arviointia, joka liittyy omassa työssä onnistu-

miseen ja toisaalta yleisesti kouluopetuksen kehittämiseen. Tällä alueella keskeistä 

on uusien elementtien integroinnin arviointi. Uudesta elementistä on osittain kyse 

myös verkko-opetuksessa, kun huomioidaan tieto- ja viestintätekniikan suhteellisen 

lyhyt historia kouluopetuksen osana. 

Kun edetään arvioinnissa opettajan pedagogiseen ajatteluun, voidaan nähdä, että 

opetus–opiskelu–oppimisprosessille usein asettaa rajoja koulu, jonka toimintaa – 

pääosin opetusta ja opiskelua – ohjaa opetussuunnitelma. Tällöin opettajan pedago-

ginen lähestyminen on sidottu opetussuunnitelman tavoitteisiin ja päämääriin. Kasva-

tuksella on aina joko tiedostettu tai tiedostamaton tavoite, jolloin toiminta on inten-

tionaalista eli tarkoitusperäistä. Ajan myötä opettaja mahdollisesti sisäistää opetus-

suunnitelman tavoitteet ja päämäärät, jolloin niistä tulee osa hänen omaa ajatteluaan. 

(Kansanen ym. 2000, 17–18.) Toisaalta jokin muukin voi ohjata opetusta. Oppimate-

riaali – tai tämän opinnäytetyön viitekehyksessä tieto- ja viestintätekniikka – voi 

myös ohjata toimintaa, eikä opettajan henkilökohtainen panos liitykään opetustapah-

tumaan enää siinä määrin (emt. 28). Tällöin tarkoitusperäisyys on opettajan pedago-

gisen ajattelun kannalta etäällä arvolatautuneista valinnoista. Opettajan on joka 

tapauksessa jatkuvasti arvioitava toimintaansa ja otettava myös vastuu teoistaan. 

Tämä vaikuttaa päätösten tekemiseen, joka on periaatteessa valitsemista eri vaihto-

ehdoista. Valinnat ovat osittain tietoisia, osittain tiedostamattomia. Vaikka tapahtuma 

olisikin tiedostamaton, se muuttuu juuri päätöksenteon hetkellä deskriptiivisestä 

normatiiviseksi ainakin jollakin tasolla. Tätä ketjua opettajan päätöksenteosta 
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seksi ainakin jollakin tasolla. Tätä ketjua opettajan päätöksenteosta voidaan kutsua 

opettajan pedagogiseksi ajatteluksi. (emt. 17–18.) 

Opettaja ajattelee väistämättä ollessaan osallisena opetus–opiskelu–

oppimisprosessia. Pinta-ajatusten lisäksi opettajalla on aina tausta-ajattelua. Monisyi-

sessä ajattelussa on tarkasteltava, miten opettaja tekee päätöksiä ja miten ne ovat 

hänen mielestään oikeutettuja. (Kansanen ym. 2000, 18–19.) Käytännössä kyseessä 

on opettajan oman työn arviointi. Päätösten teon taustalla on siis jotain, johon arvi-

ointikin perustuu. Opettaja löytää oikeutuksen toiminnalleen kokemuksesta tai nojaa 

päätöksessään kasvatustieteelliseen kirjallisuuteen, kun käsitellään tiedollisia asioita. 

Jos opettajan ajattelu on esimerkiksi tilanteen niin vaatiessa selkeästi luonteeltaan 

moraalista, saattaa oikeutus ja perustelu toiminnalle muuttua eettiseksi. Kansanen 

ym. (2000) ovat todenneet, että opettajankoulutus antaa eväitä päätöksenteon perus-

telulle lukuun ottamatta moraalisia kysymyksiä, joissa opettaja katsoo terveen järjen 

olevan teoreettisen ajattelun edellä. (emt. 187–193.)  

Tämä liittyy opinnäytetyöhön siten, että tässä on lähdetty opettajan päätösten ja 

perusteluiden kautta hahmottamaan verkko-opetuksen arviointia. Opettajan pedago-

gisen ajattelun huomioiminen tässä tutkielmassa on perusteltua myös siksi, että 

tutkimuksen empiirisessä osassa on haastateltu luokanopettajia teemahaastattelun 

menetelmällä. Tutkimuksen luotettavuudenkin kannalta on ollut syytä rakentaa tee-

mahaastattelut huomioiden opettajan pedagogisen ajattelun tasot, jotka on esitelty 

aiemmin luvussa 3.1. Pyrkimys on siis ollut päästä verkko-opettajan tausta-ajatteluun 

kiinni, ja sitä kautta saada tarkoituksenmukaista aineistoa ja analyysin kautta löytää 

vastauksia tutkimuskysymyksiin. 

5 Arviointimalleista 

Tästä alkaa osuus, jossa pohjustetaan ja myös esitellään kaksi tieto- ja viestintätek-

niikan opetuskäytön arviointiin liittyvää mallia. Ne ovat Instructional Design -

perinteeseen nojaava sosiokulttuurinen arviointimalli ja mediakasvatuksen didakti-

nen monitasomalli. Ennen näitä malleja on syytä yleisesti tarkastella mallin suhdetta 

teoriaan. Malli voidaan määritellä kuvitelmaksi tai abstraktioksi todellisuudesta, ja se 
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pyrkii tuomaan ilmi olennaiset piirteet ilmiöstä (Hirsjärvi ym. 1997, 134). Sitä ei 

kuitenkaan ole testattu, vaan mallit ovat teorian muodostuksen apuvälineitä (Tella & 

Lavonen 1994, 17–19). Malli voi syntyä tutkimusongelmaa mietittäessä ja se voi 

jalostua empiirisesti testatuksi teoriaksi tutkimuksen myötä. Kasvatustieteellinen 

teoria on täsmällinen malli maailmasta, ja se kunnioittaa kasvatustieteen traditiota 

(Uljens 1997, 11). 

Niin sosiokulttuurinen arviointimalli kuin monitasomallikin ovat olleet pohjana 

kyselylomakkeen kysymyksille ja teemahaastatteluiden teemoille. Tässä ei tehdä 

varsinaista vertailua kahden eri mallin välillä. Ne täydentävät toisiaan ja tuovat hie-

man erilaisia näkökulmia arviointiin. Tärkeää on tehdä eroa kuitenkin siinä suhtees-

sa, että angloamerikkalaisessa perinteessä, johon sosiokulttuurinen malli pohjautuu, 

oppiminen ja opetus ovat perinteisesti olleet saman teorian muodostuksen alla. Sen 

sijaan saksalaisessa ja myös pohjoismaisessa lähestymisessä eri ihmiset ovat vaikut-

taneet oppimisen teorioihin ja eri ihmiset taas didaktiikan teorioihin. (Kansanen 

1995, 347–352.)  

5.1 Instructional Design -perinne (ID) ja arviointi 

Yleinen opetuksen suunnittelu ja arviointi saivat Yhdysvalloissa uutta potkua 1960-

luvulla, jolloin esiteltiin opetuksen suunnittelun malli, jolla opettajat saattoivat suun-

nitella ja arvioida opetustaan ja oppimateriaaliaan ”paremmin”. Tuolloin parempana 

koettiin opiskelijan huomioiminen yksilönä. Taustalla oli Yhdysvaltain koulujärjes-

telmän muutokset, jotka muun muassa mahdollistivat hajautetun oppivelvollisuuden 

suorittamisen, sekä yleisten koulutuksen tavoitteiden muuttuminen. Näiden myötä 

oppilaat olivat alkaneet ymmärtää valinnanmahdollisuuksiaan, ja opetuksen uudel-

leen suunnitteleminen lähteekin oppilaan tarpeista. (Dick 1978, 1–2.) Alun perin 

behavioristisesti – sittemmin myös humanistisesti – suuntautunut ID-ajattelu on 

löytänyt vuosien saatossa paikkansa amerikkalaisessa koulutusjärjestelmässä. Se on 

elänyt muutoksissa siten, että myös tämän päivän tieto- ja viestintätekniikan opetus-

käytön tutkimusta rakennetaan ID-ajattelun varaan (esim. Jones & Paolocci 1999; 

Gallini 2001).  
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ID perustuu moduuleihin, opetussuunnitelman komponentteihin, joiden sisältämän 

oppimateriaalin kanssa oppilas on vuorovaikutuksessa aktiivisesti, jolloin pelkkä 

passiivinen lukeminen ei riitä (Dick 1978, 5–6). ID-prosessi monine vaiheineen 

rakentuu paljolti arvioinnin varaan pyrkien vastaamaan erityisesti kolmeen perusky-

symykseen: (1) Kuinka laajana opetuksen tavoitteet on tarkoitettu nähdä? (2) Millä 

tavoin ja missä määrin uusi moduuli on entistä parempi? (3) Minkälaisia muita – 

kenties yllättäviä – vaikutuksia muutoksella on ollut, ja missä määrin nämä vaikutuk-

set ovat parantaneet tai heikentäneet moduulia? Kysymykset synnyttävät prosessin 

aikana uusia kysymyksiä, jotka täytyy selvittää ennen kuin näihin kolme kysymyk-

seen voidaan vastata. Täydellisiä vastauksia ei välttämättä aina löydy kysymyksiin. 

(Gagné & Briggs 1974, 232.) Nämä arviointia suuntaavat kysymykset ovat osittain 

arvovapaita. Niissä ei tuoda esille, mikä voidaan tulkita parempana tai minkälaisia 

tavoitteiden pitäisi olla.  

Arvioinnin tehtävä voidaan ID-perinteessä rakentaa kahden roolin varaan. Nämä ovat 

formatiivinen ja summatiivinen arviointi. Formatiivinen arviointi tulee kysymykseen, 

kun moduulia toteutetaan ja halutaan nähdä, ollaanko menossa oikeaan suuntaan. 

Tällöin mietitään muun muassa opetuksen tehokkuutta ja toteutettavuutta mutta 

ennen kaikkea ensimmäistä arvioinnin peruskysymystä, eli missä määrin tavoitteisiin 

tulee pyrkiä. (Gagné & Briggs 1974, 232–235.) Tultaessa oppimateriaalin toimivuu-

den loppuarviointiin puhutaan summatiivisesta arvioinnista (Dick 1978, 201). Tällöin 

keskitytään kahteen jäljelle jäävään peruskysymykseen, eli opetuksen tehokkuuteen 

ja muihin vaikutuksiin. Summatiivinen arviointi käsitteenä tuleekin moduulin osa-

alueiden summasta (summed effects, ks. Gagné & Briggs 1974, 236). Samalla se on 

lähtökohtana oppilasarvostelulle, joka on suunniteltu alustavasti jo ennen moduulia 

(Dick 1978, 10). 

Kun moduulista yritetään tehdä yhden asiakokonaisuuden käsittävä, rajauksesta tulee 

ongelma. Mielestäni ilmiöiden täydellinen rajaaminen siihen, mitä kokonaisuuden 

haluttaisiin keskeisesti käsittelevän, on monissa aihepiireissä lähestulkoon mahdo-

tonta. Yleisesti opetuksen pilkkominen pieniin osiin ei aina ole erityisen toimiva 

ratkaisu, koska asioilla on tapana liittyä isompiin ilmiöihin. Näin ollen opetettava 

asia saattaa jäsentyä eri oppilaiden päässä hyvin eri tavalla. 
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5.2 Verkkomateriaalin arviointi 

Verkkomateriaalilla tarkoitetaan siis tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä varten 

luotua materiaalia mutta myös didaktisiin päämääriin käytettävää, jo muuten verkos-

sa olevaa materiaalia (Tella ym. 2001c, 106–108). Verkkomateriaalin arvioinnillakin 

on oma historiansa. Niin sanotut teknologiset arviointimallit ovat hallinneet viimeis-

ten kahden vuosikymmenen tietokoneavusteisten opetusohjelmien arviointia (usabili-

ty-tutkimukset; esim. www.usability.com). Teknologiseksi arviointimalliksi kutsu-

taan verkkomateriaalin arvioinnin keskittymistä teknisten yksityiskohtien luetteloon 

tai arviointikriteeristöjen muodostamiin yksityiskohtaisiin listoihin, jotka sitten osoit-

tavat opetusohjelmien tai oppimateriaalien toimivuuden. (emt.)  

Teknologisten arviointimallien ongelmana on nähty se, että suunnittelu ja arviointi 

pilkkoutuvat liian pieniin palasiin. (Tella & Mononen-Aaltonen 2001, 35–36.) Sama 

ongelma on nähtävissä pedagogisen käytettävyyden mittaamisessa Opit-ympäristön 

aiemmassa tutkimisessa (ks. Digital Learning -projektin loppuraportti). Pirstaleisuu-

den taakse jää didaktinen näkemys, jonka todellisuudessa pitäisi johtaa arviointipro-

sessia. Nykyään arvioinnin painopisteinä ovat verkkomateriaalin käyttötarkoitus, 

oppimiskäsitys jota materiaali tukee, didaktiset mahdollisuudet sekä käytettävyys ja 

toimivuus (Tella ym. 2001c, 104–106).  

5.3 Sosiokulttuurinen verkko-opetuksen arviointi 

Gallini (2001, 15–21) on sosiokulttuurisesta perspektiivistä rakentanut konstruktivis-

tiseen oppimiskäsitykseen nojaavan mallin tieto- ja viestintätekniikan soveltamisesta 

opetuksessa. Se on arvioinnin malli, joka pohjautuu Instructional Design -

perinteeseen. Seuraavassa esitellään mallin taustalla vaikuttavat sosiokulttuurinen 

viitekehys ja konstruktivistinen oppimiskäsitys suhteessa verkko-opetukseen. 
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5.3.1 Keskeisiä lähtökohtia 

Sosiokulttuuristen lähestymistapojen juuret ovat Vygotskyssa (1896–1934). Hänen 

keskeisillä ideoillaan on ollut huomattava vaikutus sosiokulttuuristen lähestymistapo-

jen kehittymiseen. Eri lähestymistapoja yhdistää ajatus, että tiedonmuodostus ja 

oppiminen ovat perusteiltaan sosiaalisia ilmiöitä eikä niitä voida tarkastella irrallaan 

sosiaalisesta, kulttuurisesta ja historiallisesta kehyksestään. (Tynjälä 1999.) Vygots-

ky rakensi monisyisen teoriansa aikana, jolloin ei ollut tapana kehittää monimutkai-

sia selityksiä ihmisen käytökselle. Kielen välitteisyys (semiotic mediation) oli kes-

keisiä Vygotskyn ajatuksia. (John-Steiner & Mahn 1996, 192–193.) Lantolf (2000, 

1), joka puhuu mielen välitteisyydestä (mediated mind), näkee tämän puhdasoppi-

simmaksi sosiokulttuuriseksi käsitteeksi. Tieto- ja viestintätekniikka on lisännyt 

välitteisyyttä (Tella 2001, 38–41), ja näin siitä on tullut keskeinen käsite myös me-

diakasvatuksessa, kuten aiemmin on selvitetty (ks. luku 2).  

Seuraavassa luvussa esiteltävä sosiokulttuurinen arviointimalli nojaa konstruktivisti-

seen oppimiskäsitykseen. Duffy ja Cunningham (1996, 175, Cobbiin 1993 perustuen) 

mainitsevat konstruktivismissa tämän hetken kehityssuuntina yksilön tiedollisen 

konstruktivismin ja sosiokulttuurisen konstruktivismin. Sosiokulttuurinen konstruk-

tivismi perustuu Vygotskyn kulttuurihistorialliseen teoriaan opiskelusta ja oppimises-

ta (Passi 1999, 7), kuten edellisessä kappaleessakin esitettiin. Vallitsevien oppimis-

käsitysten yhdistävänä tekijänä on käsitys ihmisestä, joka aktiivisesti konstruoi maa-

ilmaansa (Rauste-von Wright & von Wright 1997, 18–19). Tieto- ja viestintäteknii-

kan kehitys ja myös sen opetuskäytön kehitys helposti yhdistetään uusimpiin oppi-

miskäsityksiin. Todellisuudessa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sovellukset 

ovat olleet huomattavasti oppimiskäsitysten tutkimusta jäljessä (Hakkarainen 1997, 

60–61). Gallinin malli verkko-opetuksen suunnittelulle ja arvioinnille on siis kuiten-

kin sosiokulttuuris-konstruktivistisesti suuntautunut.  

Konstruktivismi esiintyy yhä enemmän kasvatustieteellisessä kirjallisuudessa. Vali-

tettavasti esiintymiset jäävät yhä useammin kliseiden tasolle. (Duffy & Cunningham 

1996, 170.) Tässä on tarkoituksenmukaisinta katsoa aluetta siltä osin kuin se on 

osana aiempaa didaktista keskustelua sekä Gallinin sosiokulttuurisen mallin tausta-
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ajatteluna. Näin ollen tässä ei pyritä pääsemään mahdollisimman syvälle tähän hyvin 

laajaan alueeseen. Tässä työssä lähestytään opetus–opiskelu–oppimisprosessia didak-

tiikan teoriataustasta, ei oppimispsykologian. Keskeistä tässä on nähdä, että aktiivi-

nen opiskelu johtaa oppimiseen ja että oppijan on itse konstruoitava tietokokonaisuus 

opettajan ja muiden oppijoiden kanssa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa (vrt. Meisalo 

ym. 2000, 36). Opiskelun aktiivisuus voidaan verkko-opetuksessa nähdä liittyvän 

oppijan itseohjautuvuuteen ja autonomiaan, joita on käsitelty luvussa 3.2.3 (Motivaa-

tio ja itseohjautuvuus verkko-opetuksessa). 

5.3.2 Sosiokulttuurinen arviointimalli 

Gallini (2001, 15–21) näkee arviointimallissaan oppijan roolissa kaksi keskeistä 

tekijää. Oppijan oman konstruointiprosessin lisäksi on huomioitava myös oppijan 

panos luokkayhteisön toimintaan. Vahtivuori (2002, 59) tuo yhteisöllisen opiskelun 

näkökulmasta esille syvemmän tulkinnan, jossa keskeistä on se, mitä uutta jokainen 

oppija tuo ryhmään ja sen toimintaan. Gallini esittää ID-perinteen pohjalta suunnitte-

lun ja arvioinnin komponentit, joissa korostuu opettajan näkökulmaa opetus–

opiskelu–oppimisprosessissa (kuvio 7). 

1.  Tarpeiden kartoitus tavoitteita varten 

2.  Tavoiteanalyysi 

3.  Kontekstianalyysi 

4.  Oppijoiden analyysi (oppilasanalyysi) 

5.  Tehtäväanalyysi 

6.  Toiminnalliset tavoitteet 

7.  Arviointivälineiden kehittäminen 

8.  Opetussuunnitelman ja harjoitteiden kehittäminen 

9.  Opetus 

10.  Formatiivisen ja summatiivisen arvioinnin suunnittelu 

KUVIO 7. Suunnittelun ja arvioinnin komponentit Gallinin (2001) mukaan. 
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Viime vuosina näissä komponenteissa uutena ulottuvuutena on nähty mahdollisuus 

nonlineaarisen tarkasteluun. Tällöin malli tarjoaa joustavamman, helpommin lähes-

tyttävän kysymyksenasettelun. Tästä esimerkkinä opiskelijakeskeisessä opiskelussa 

on tavoitteen asettaminen, jota ei aina pystytä etukäteen tekemään tarkasti. Tavoittei-

ta voi olla sekä yksilökohtaisia että yhteisötasoisia. Olennaista on huomioida opiske-

lijan sosiaalinen ympäristö sekä oppijayhteisön sisäisen vuorovaikutuksen merkitys, 

jolloin myös opetuksen tavoitteet pitävät sisällään sosiaalisia tavoitteita. Yksilön 

opiskelusuunnitelman rakentaminen verkkoa hyödyntäen tuo useampia näkökulmia 

sekä mahdollistaa opetuskeskustelut ja yhteistoiminnallisia tapoja. Arvioinnissa 

huomioidaan erityisesti sosiaalinen konteksti, vuorovaikutteisuus, dialogisuus, vies-

tintä ja kielelliset esitykset osana oppimistuloksia.  

 

KUVIO 8. Gallinin (2001) arviointimallin taustatekijät ja tieto- ja viestintätekniikan 

integroinnin suunnittelu. 

Kuvion 8 mallissaan Gallini jakaa tiedolliset ja sosiaaliset muuttujat kolmeen pääalu-

eeseen: tausta (background), suunnittelu (design) ja vaikutukset (impact) (kuvio 8). 
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Taustatekijät (background) pitävät sisällään kolme ulottuvuutta: (1) opettajan peda-

goginen ja teoreettinen ajattelu, (2) opiskelijan käsitykset oppimisstrategioista ja -

tyyleistä sekä (3) opetuksen tavoitteet. Opiskeluympäristön suunnitteluun, opiskeli-

jan rooliin oppimistapahtumassa sekä opetuksen tavoitteisiin vaikuttavat suoraan eri 

osapuolten suhtautuminen opetukseen, opiskeluun, oppimiseen (näkemykset ja us-

komukset) ja arviointiin. Tämä on keskeistä mietittäessä verkkoympäristön merkitys-

tä ja vaikutuksia opetukselle, opiskelulle ja oppimiselle. Näin ollen samat muuttujat 

ovat myös kolmannessa pääalueessa (impact), jolloin käsitysten muuttumista voidaan 

seurata arvioinnin avulla.  

Tieto- ja viestintätekniikan integroinnin suunnittelu (design) nostaa esille sen 

sosiokulttuuriselle lähestymiselle keskeisen ajattelun, että opiskelua ja oppimista ei 

voi olla irrallaan sosiaalisesta kontekstista. Tieto- ja viestintätekniikan rooliin liitty-

vät välineet, jotka välittävät (mediate) opetusta, opiskelua ja oppimista. Tieto- ja 

viestintätekniikan sovittamisen eri asteita kuvaa kolme eri ryhmää: (1) Internet-

työkalujen rooli kurssin aikana – esimerkiksi kokeen laadinta netissä, (2) laadullinen 

arviointi välineiden käytöstä – esimerkiksi verkkojuttelu sekä (3) kurssivaatimuksiin 

liitettävä opiskelijan välineiden käyttö tavoitteisiin pyrkimisessä – esimerkiksi pakol-

linen verkkojutteluun osallistuminen. 

Tieto- ja viestintätekniikan merkitys ja vaikutukset (impact) eivät näy eriteltynä 

kuviossa. Ne kuitenkin pitävät sisällään neljä tiedollisten ja sosiaalisten prosessien ja 

tulosten ulottuvuutta: (1) Oppimisen arviointi, jota mitataan niin yksilöllisesti kuin 

ryhmätasollakin. (2) Viestintä ja vuorovaikutus, joissa keskipisteenä on viestien 

määrä ja lähtöpiste, vuorovaikutuksen syy (tietojen jakaminen tai pyytäminen), 

vuorovaikutuksen – eli puheen – erilaiset muodot (missä, millä kielellä, jne.) sekä 

intersubjektiivisuus eli yhteisen jaetun todellisuuden kuvailu. (3) Opiskelijan sitou-

tuminen sekä (4) yhteisöllinen opiskelu, jolloin dialogisuus ja yhteistoiminnallisuus 

antavat kuvaa myös opiskelijan sitoutumisen asteesta, jossa siis on kyse opiskelijan 

aktiivisesta osallistumisesta oppimistapahtumaan. Yhteisöllisyyden piirteet kuten 

vertaiskeskustelu ja ryhmätyöt merkitsevät myös opiskelijan aktiivisuutta. Opetus–

opiskelu–oppimisprosessiin liittyvien käsitysten ja uskomusten jakaminen jäsenten 
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välillä tulee arvioiduksi opiskeluympäristön luonteen kautta, jolloin hyödynnetään 

vertailua perinteiseen luokkatilanteeseen. (Gallini 2001, 15–21.) 

Mallissa listanomaisesti luetellut piirteet tuovat mieleen juuri pedagogisen käytettä-

vyyden kriteeristön (Digital Learning -projektin loppuraportti 2002). Erona on kui-

tenkin Gallinin mallin kiinnittyminen koko opetusprosessiin, kun taas pedagogisen 

käytettävyyden kriteerit liittyvät lähestulkoon pelkästään digitaalisen oppimateriaalin 

(verkkomateriaalin) arviointiin. Toisaalta Gallinilla on osittain samaa ajattelua kuin 

Uljensin (1997, 64–87) didaktisessa mallissa. Mallissa suunnittelu ja pedagogisten 

tarkoitusperien verkko vastaavat joiltakin osin yhdistetysti Gallinin mallin taustateki-

jöitä ja tieto- ja viestintätekniikan integroinnin suunnittelua. Arviointi Uljensin di-

daktisessa mallissa vastaisi tällöin Gallinin esittämiä tieto- ja viestintätekniikan 

vaikutuksia ja merkityksiä. 

5.4 Verkko-opetuksen arviointi mediakasvatuksen 
näkökulmasta 

5.4.1 Keskeisiä lähtökohtia 

Kuten Gallinin mallissa, mediakasvatuksen näkökulmassakin painotetaan koko kon-

tekstin huomioimista niin opetustilanteissa kuin materiaalin suunnittelu-, toteutus- ja 

käyttötilanteissakin. Verkko-opetuksen arvioinnissa pyritään kokonaisvaltaisuuteen, 

joka tarkoittaa osittain myös sitä, että jo suunnittelun tulisi pitää sisällään dialogin 

(yhteissuunnittelu) sekä kriittisen arvioinnin (Tella ym. 2001a, 220–224). Tästä 

johtuen suunnittelu ja arviointi kulkevat käsi kädessä. Arvioinnin kannalta me-

diakasvatuksellisessa lähestymisessä katsotaan erityisen tärkeänä niin sanottu educa-

tional rationale eli se, että teknisten ratkaisujen edelle käy kasvatustavoitteisto, joka 

rakentuu arvoista, tavoitteista ja pedagogisista valinnoista (Tella ym. 2001a, 220). 

Manninen ja Pesonen (2000, 76–77) ilmaisevat saman asian siten, että ”(d)idaktisen 

ajattelun tärkeys tulee esille verkkopohjaisen oppimisympäristön suunnittelussa, sillä 

hypermediarakenteiden avulla voidaan opiskeluprosessia suunnata tiettyjen tavoittei-

den mukaisesti. (…) Kyse on siis opettamiskäsityksen tietoiseksi tekemisestä ja 

opetettavaan asiaan parhaiten soveltuvan lähestymistavan valinnasta.” 
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Arvioitaessa verkko-opetusta ja -materiaaleja motivointi ja aktivointi tulisi nähdä 

perustuvan ympäristölle tyypillisiin piirteisiin kuten haasteellisuuteen, pelinomaisuu-

teen, immersiivisyyteen (sitoutuneisuuteen), kokemuksellisuuteen sekä itseohjautu-

vuuteen. Tästä esimerkkinä on opiskelijan aktiivinen osallistuminen materiaalin 

suunnitteluun ja tuottamiseen, jolloin opiskelija saa myös paremman kokonaiskuvan 

opittavasta sisällöstä ja saavuttaa syvemmän ymmärryksen. (Tella ym. 2001a, 223.) 

Kun arvioidaan viestintäkäytänteiden omaksumista verkko-opetuksessa, on huomioi-

tava, että aikaisemmat viestintätottumukset näkyvät aluksi voimakkaana viestintäti-

lanteissa, joissa viestin on vielä uusi. Voi olla myös, että tilannekohtaisesti tarvitaan 

paikallistason sovelluksia, kun ulkoapäin tuodut ratkaisut eivät riitä. (Tella ym. 

2001a, 226.) Vanha-Eskola (2000, 165) perustelee kuitenkin valmiin ohjelmiston 

hankkimista sillä, että pelkkä didaktinen tietämys ei riitä, kun pitää määrittää tarpeita 

järjestelmän kehitysvaiheessa. Tarpeiden määrittely vaatii usein kattavan kokonais-

kuvan verkkoympäristöstä ja yleensä Internet-tekniikoista. 

5.4.2 Verkko-opetuksen arvioinnin monitasomalli 

Aiemmin määritellyistä teknologisista arviointimalleista poikkeavan lähestymisen 

ovat valinneet Tella ja Mononen-Aaltonen (2001) monitasomallissaan. Kyseessä on 

käsitteellis-teoreettinen näkökulma didaktiseen verkkoympäristöön (so. verkko-

opetukseen), joka siis pitää sisällään myös perinteisen toimintaympäristön esimerkik-

si koulussa ja kotona. Lähtökohtana monitasomallille on ollut tyytymättömyys alaa 

hallinneiden teknologisten arviointimallien kattavuuteen eli kykyyn saada arviointiin 

riittävästi syvyystasoja. Suurimpana ongelmana Tella ja Mononen-Aaltonen näkevät 

näissä sen, että oppimateriaalin suunnittelu ja arviointi ovat liian erillään itse opetus–

opiskelu–oppimisprosessista. Teknologisten arviointimallien arviointikriteeristöjen 

ongelmana Tella ja Mononen-Aaltonen näkevät myös kontekstittomuuden, kriteerien 

valtavan määrän, tietynlaisen mekaanisuuden ja juuri arvioinnin syvyyden puuttumi-

sen. (Tella & Mononen-Aaltonen 2001, 35–36.) Edellä esitellyssä Gallinin sosiokult-

tuurisessa mallissa juuri konteksti on keskeinen. Gallini (2001, 19–20) puhuu tieto- 

ja viestintätekniikkaa hyödyntävän opiskeluympäristön luonteen vertailusta perintei-

seen luokkatilanteeseen. 
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KUVIO 9. Mediakasvatuksen monitasomallin käsiteketjut (Tella ym. 2001c). 

Mediakasvatuksen monitasomallissa kuvion 9 käsiteketjuista muodostuu kuusi käsit-

teellistä tasoa, jotka kaikki vaikuttavat toisiinsa mutta sijoittuvat eri kohtiin abstrak-

ti–konkreetti-ulottuvuudelle. Käsitteet tuottavat funktioidensa kautta uusia käsitteitä, 

jotka liittyvät edellisiin käsitteisiin ja käsiteanalyysiin omina ilmiöinään. Samalla ne 

kuitenkin täydentävät ja monipuolistavat kokonaiskuvaa. (Tella & Mononen-

Aaltonen 2001, 37–38.) 

Monitasomallin abstraktein taso on taustavirtausten taso (taso VI), jonka käsitteinä 

ovat viestintä, dialogisuus, välitteisyys ja intermediaalisuus. Kuviossa 10 sen näh-

dään leikkaavan kaikkia muita tasoja juuri taustavirtausten omaisesti. 

Viestinnässä mediakasvatuksen kannalta tärkeimpänä ovat tietokonevälitteinen ih-

mistenkeskeinen viestintä (CMHC). Modernin tieto- ja viestintätekniikan välitteisyy-

delle on aiempaa tyypillisempää kohdistuminen myös ihmisiin, joita ei välttämättä 

tunne. Dialogisuus pohjaa tässä muun muassa Vygotskyn dialogismiin, jonka usko-

taan olevan yksi humanistinen tapa lisätä kasvatuksen ja koulutuksen laatua. Välittei-

syyden funktiona on vastaavasti intermediaalisuus eli moniviestimisyys. Kyseessä on 

siis usean viestimen tai välineen yhteisvaikutus ja rinnakkaiskäyttö tässä tapauksessa 

opetus–opiskelu–oppimisprosessissa ja viestinnässä siihen liittyen. Läheinen käsite 
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on myös moniviestinvälitteisyys eli kokonaisuuden hallitseminen monin eri tavoin, 

koska ei ole vain yhtä oikeaa ongelmanratkaisutapaa. 

Astetta lähempänä käyttökontekstia on tekniikan ja kulttuurin tekstualisoituva vuo-

rovaikutustaso (taso V). Se rakentuu käsitteistä kulttuuri, tekniikka, vuorovaikutus ja 

teksti. 

Tämä taso rajautuu edellisestä tasosta ja voisi pitää sisällään myös ajallisen dimensi-

on. Tähän liittyen voidaan katsoa tapahtuneen niin viestintävälineiden kuin viestin-

nänkin vallankumous. On nähtävissä uusien viestimien tuoma lisääntynyt tekstuali-

suus eli viestintä tekstimuodossa. Esimerkiksi monissa ryhmätyöohjelmassa kaikki 

viestit, kuvat ja toimijatkin näkyvät tekstinä. Dialogi on myös lisääntynyt, ja tämän 

myötä kulttuurin ja vuorovaikutuksen merkitys kasvanut. Tekniikan kehitys on siis 

vaikuttanut tällä vuosisadalla kulttuuriseen muutokseen. Esimerkiksi verkon kautta 

välittyvässä telemaattisessa ja sähköisessä informaatiossa viitteet ja informaation 

esittämisen taitolliset näkökohdat tekevät valtavan eron perinteiseen painettuun 

oppimateriaaliin. 

Habitat eli "elämisen taso" (taso IV) kattaa käsitteet etäyhteisyys, genre, konteksti ja 

Umwelt. 

Nämä uudet käsitteet nousevat jälleen edellisen tason käsitteistä. Tasossa pohditaan 

kehystekijöitä, joissa yksilöt toimivat käyttäessään modernia tieto- ja viestintätek-

niikkaa. Etäyhteisyys voi syntyä huolimatta fyysisestä poissaolosta, sillä toimija voi 

tuntea virtuaalisen läsnä- ja yhdessäolon tunteen. Genre kuvaa sitä nimilappua tai 

tuoteselostetta, jonka verkko-opetus, -opiskelu ja -oppimateriaalit ovat synnyttäneet. 

Kontekstissa on kyse niistä kulttuurisista resursseista ja valmiuksista, joita verkko-

ympäristössä toimivalla on käytettävissään. Jokainen toimija käyttää ja oivaltaa 

tekniikasta (kontekstina) erilaisia puolia eli näin luo kontekstia. Saman ympäristön 

ymmärtäminen ja käyttö eri tarkoituksiin sekä näyttäytyminen erilaisena on Umwelt. 
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Useimmissa verkko-opetuksen tarkasteluissa on keskitytty oppimisympäristö-tasoon 

(taso III), johon sijoittuvat käsitteet tekniset, intellektuaaliset ja ilmaisuvälineet sekä 

kulttuuriset artefaktit, joita kaikkia yhdistää metataidot. 

Oppimisympäristötaso käsittelee erilaisia välineitä, kuten konkreettiset ilmaisuväli-

neet ja tekniset välineet. Kulttuuriset artefaktit taas ovat kulttuuriseen taustaamme 

syvästi kätkeytyviä tuotteita. Vuorovaikutustilanteissa toimimiseen ihminen tarvitsee 

intellektuaalisia välineitä kuten kriittinen ajattelu, päättely, motivaatio ja kyky elin-

ikäiseen oppimiseen ja itseohjautuvuuteen. Ihminen jäsentää edeltävän tason (taso 

IV) elämisen muotoja konkreetilla ja henkisellä välineistöllä, jolloin liikutaan meta-

taitojen tasolla. Yhteisöllisyys tässä muodostuu sosiaalisen ja yksilöllisen aspektin 

yhdentyessä. Tähän tarvitaan kuitenkin tekniikan hallinnan taitoja, ja kaikkien toimi-

joiden onkin pohdittava omaa teknisten välineiden käyttötaitoaan unohtamatta kui-

tenkaan educational rationalea eli kasvatustavoitteiston asettumista teknisten ratkai-

sujen edelle.  

Toiminta- tai opetusympäristön tasolla (taso II) toiminnallisuus, situaatio, authoring 

ja kyberteksti ovat käsitesarjana. 

Kun kyseessä on toiminnan taso, opetusympäristön taso, tulee miettiä, miten verkko 

lisää toimintaa ja vuorovaikutusta ja miten toiminnallisuus jakautuu transaktionaali-

suuden (kuten itse viestintä) ja interaktionaalisuuden (tapa jolla ollaan yhteydessä 

verkossa olevien muiden ihmisten kanssa) välillä. Toiminnallisuuteen liittyy aina 

aika ja oppijoiden mahdollisuus asioiden reflektointiin, yhteiseen tai itsenäiseen 

ongelmanratkaisuun. Tällöin opiskelija pohtii ensin itse ennen kuin kysyy opettajalta. 

Situaatio tarkoittaa tilannetta, joka koostuu "kohtauksesta" ja osanottajista. Tässä 

muuttujia ovat kehystekijät (paikka, aika ja toimijat) ja tavoitteet. Osanottajia määrit-

tää heidän persoonallisuutensa ja asenteensa. Toisaalta määrittäjänä voidaan nähdä 

etninen tausta tai yhteiskuntaluokka, samoin kuin asiantuntijuus ja sosiaalinen valta. 

On muistettava, että olosuhteet sekä ennakkoasenteet ja valmiudet eri kouluissa ovat 

hyvin erilaisia. Authoring viittaa siihen, miten yksilö yksilönä tai ryhmän jäsenenä 

pystyy tuomaan itsensä toiminnallisesti esille tai reagoimaan opetukseen. Tämä voi 

toteutua myös kirjoittamalla, jonka yhtenä mahdollisena tuloksena on kyberteksti, 
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joka pelkistettynä voidaan nähdä muutokseksi paperista kuvaruuduksi. Tavallinen 

teksti, hyperteksti ja kyberteksti voidaan nähdä hierarkkisesti siten, että ensimmäinen 

on lineaarinen, toinen on jo nonlineaarinen (ergodinen) mutta edelleen vain luotaava, 

kun viimeinen, eli kyberteksti, on dynaaminen ja pitää sisällään tutkimista, eksymistä 

ja taas uusien polkujen löytämistä. On huomioitava, että kaikki nuoret eivät välttä-

mättä halua julkistaa tekstejään ja kirjoituksiaan. Eli verkon valtauttava vaikutus voi 

olla myös ongelma. 

Konkreetein taso on opiskeluympäristön "on-line" (taso I). Siinä käsitekenttä muo-

dostuu virtuaaliteetista, äänestä ja vallasta, medialukutaidosta ja dialogista. 

Nyt ollaan aktiivisen suorituksen eli performanssin tasolla. Samalla lähestytään 

perinteistä käyttöliittymä- tai kuvaruutusuunnittelua. Käyttöliittymää ei kuitenkaan 

nähdä perinteisesti erottavana rajapintana esimerkiksi ohjelman suunnittelijan ja 

käyttäjän välillä vaan kyseessä on käyttöliittymä aina, kun ihminen ja digitaalinen 

todellisuus kohtaavat opetus–opiskelu–oppimisprosessissa tieto- ja viestintätekniikan 

erilaisten ilmentymien välityksellä (esim. Internet, ryhmätyöohjelma, sähköposti tai 

kännykkä). Virtuaalisuus on nähty useimmiten jonkinlaisena vastakohtana fyysiselle 

tai konkreettiselle sellaiselle, jota käytämme verkon kautta tieto- ja viestintäteknisten 

välineiden avulla. Virtuaaliteetin eli virtuaalisuuden uudempi määritelmä laajentaa 

näkökulmaa, eikä kyseessä ole enää ainoastaan ruumiiton ääni ja kontekstiton näkö-

kulma. Fyysinen ja konkreetti eivät siis ole tässä virtuaalisuuden vastakohta. Dialogi 

taas on se, joksi viestintä konkretisoituu virtuaalisella näyttämöllä. Se voidaan tulkita 

(1) perustana kaikelle ihmisten väliselle viestinnälle ja interaktiolle tai nähdä (2) 

opetus–opiskelu–oppimisprosessin avainkäsitteenä. Sillä on myös (3) välitön suhde 

ajattelun jakamattomaan perustaan. Dialogissa on yksi tai useampi (oppijan, opetta-

jan, jne.) ääni. Äänien välillä on valtakysymys. Verkko-opetusympäristössä opettajan 

vallasta luopuminen merkitsee pikemminkin vallan delegointia oppilaalle, joka oppii 

kantamaan vastuuta opiskeluprosessistaan ja samalla valtautuu niin sosiaalisesti kuin 

henkisestikin. Medialukutaitoa oppilas tarvitsee intermediaalisessa ja moniviestinvä-

litteisessä ympäristössä ymmärtääkseen ja käyttääkseen sen potentiaalia. Medialuku-

taito, tai vaihtoehtoisesti mediakompetenssi, voidaan nähdä opiskeluympäristön 

diskurssin hallintana. 
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KUVIO 10. Mediakasvatuksen monitasomalli (Tella ym. 2001c). 

Kuviossa 10 monitasomallin tasot 4, 5 ja 6 lähestyvät ulkoa keskustaan päin, kun 

tasot 1, 2 ja 3 rakentuvat päällekkäin. Tellan ja Mononen-Aaltosen mukaan varsinai-

sesti monitasomallin käsitteistö toimii opetuksen suunnittelussa ja arvioinnissa tuki-

rakennelmana vasta, kun mallin käyttäjällä on vankka pedagoginen ja mediakasva-

tuksellinen näkemys opetuksesta, tiedosta ja oppimisesta. Yksikään taso ei yksinään 

ole riittävä suunnittelu- ja arviointityön perustaksi. (Tella & Mononen-Aaltonen 

2001, 35–72.) 
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6 Aikaisempia tutkimuksia 

Hämeenlinnan normaalikoululla on toteutettu Digital Learning –hanketta pedagogi-

sesta käytettävyydestä. Hankkeen raportti sisältää kuvauksen Opit-verkkoympäristön 

pilottikäytöstä syksyllä 2001. Samaa verkkoympäristöä käytettiin tässäkin opinnäyte-

työssä. Tutkimuksessa esiteltävää pedagogisuutta mittaavaa kriteeristöä testattiin 

empiirisesti käyttäen testimateriaalina Opitia. Tutkimuksen päätavoitteina oli tutkia, 

millaista on pedagogisesti hyvä verkkomateriaali (raportissa käytetty digitaalinen 

oppimateriaali -käsitettä), millaisia ohjausprosesseja tällaisten materiaalien käyttö 

edellyttää ja miten tällainen opetus integroidaan muuhun opetukseen. Tavoitteena oli 

tarjota malleja verkkomateriaalin tehokkaaseen ja pedagogiseen käyttöön niin opetta-

jan ja ohjaajan, kuin oppilaankin näkökulmasta. Toisaalta tavoitteena oli tutkia myös, 

miten suunnitellaan, toteutetaan ja evaluoidaan ennalta erikseen määriteltyyn oppi-

mis- ja opiskelutehtävään soveltuvat digitaaliset sisällöt ja miten materiaali on sovel-

lettavissa eri oppilaitosympäristöihin, aikuiskoulutukseen ja yritysten henkilöstökou-

lutukseen.  

Tutkimusaineisto kerättiin Tampereen yliopiston Hämeenlinnan normaalikoulusta, ja 

otoksessa oli mukana neljä peruskoulun luokkaa (kolme 4 lk. ja yksi 5 lk.), yhteensä 

85 opiskelijaa ja neljä opettajaa. Tutkimus osoitti, että ajatus pedagogisen käytettä-

vyyden kriteerien etsimisestä ja määrittämisestä on toimiva. Pedagogisesti mielek-

käästä oppimateriaalista on irrotettavissa selkeitä komponentteja, jotka toistuvat 

erilaisissa materiaaleissa. Tätä raporttia on seurannut pedagogisten kriteerien jatko-

tutkimus ja edelleen kehittely. 

Opit-tutkimuksen merkittävänä erona tähän opinnäytetyöhön nähden on oppimateri-

aalilähtöisyys. Teknologisen arviointimallin tyyliin raportissa esitetty kriteeristö on 

lista pedagogiseen käytettävyyteen liittyvistä tekijöistä, kun taas tässä opinnäytetyös-

sä on lähdetty luokanopettajan näkökulmasta hahmottamaan verkko-opetuksen ko-

konaisvaltaisen opetus–opiskelu–oppimisprosessin arvoja ja arviointia. 

Opettajan didaktisesta toiminnasta verkkopohjaisessa opiskeluympäristössä on tehnyt 

opinnäytetyön Järvinen (2000). Tutkimus pitää sisällään didaktiikan historiallisen 
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viitekehyksen, jossa pohditaan klassisen kasvatustieteen didaktisten periaatteiden 

soveltumista modernin tieto- ja viestintätekniikan oppisovellusten toiminnan suunnit-

telun tausta-ajatuksina. Opettajan didaktista toimintaa on selvitetty verkkopohjaises-

sa FLE-ympäristössä (Future Learning Environment). Lisäksi tarkastellaan ympäris-

tön soveltuvuutta yliopistotasoiseen työskentelyyn. Empiirisessä osassa Järvinen on 

kerännyt aineistoa ympäristöä käyttäneen opiskeluyhteisön 17 jäsenen välisestä 

tekstuaalisesta vuorovaikutuksesta. Lisäksi suoritettiin sähköpostikysely opiskelijoil-

le. Tutkimuksesta selviää, että opettajan merkitys toiminnan aktivoijana ja ylläpitäjä-

nä korostuu verkkopohjaisessa opiskeluympäristössä. 

Korpelainen (2001) on tehnyt opinnäytetyön korkeakoulutasoisen verkko-opetuksen 

piirteistä ja verkko-opettajaksi kehittymisestä. Verkko-opettajan kehittymistä on 

lähestytty asiantuntijuuden kehittymisen teorioiden sekä Kolbin (1984) kokemuksel-

lisen oppimisen mallin avulla. Aineisto on kerätty haastattelemalla seitsemää Helsin-

gin avoimen yliopiston verkko-opettajaa, ja saatu aineisto on analysoitu sisällön 

analyysin menetelmillä. Tutkimustuloksissa verkko-opetuksen keskeisiksi tekijöiksi 

nousee vuorovaikutus, motivointi sekä palautteenanto. Myös ajankäytön suunnittelu 

etukäteen nousee tärkeäksi. Johtotuloksena Korpelainen esittää, että verkko-

opettajaksi ei tulla vain siirtymällä verkkoon, vaan pitää myös sisäistää uusi tapa 

ajatella opettamista ja oppimista. 

On tutkittu myös tieto- ja viestintätekniikan erilaisia käyttötapoja opetuksessa sekä 

niitä tavoitteita, joita opettajat asettavat tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytölle. 

Korttinen (1999) on opinnäytetyössään peilannut tavoitteita opetusministeriön Suomi 

tietoyhteiskunnaksi -ohjelman tavoitteisiin. Tarkoituksena on ollut selvittää miten 

opetusministeriön koulutuksen strategia näkyy kouluissa. Teoreettisena viitekehyk-

senä on ollut oppiminen tietoyhteiskunnassa. Myös opettajan roolia on tarkasteltu. 

Toinen viitekehys on ollut tieto- ja viestintätekniikka koulussa. Tutkimuksessa kerät-

tiin 31 opiskelijoiden essee-vastausta sekä haastateltiin kahdeksaa opiskelijaa. Tut-

kimustuloksissa tieto- ja viestintätekniikan yleisimmäksi käyttömuodoksi selvisi 

työvälinekäyttö. Opettajien asettamat tavoitteet mukailivat Korttisen mukaan pääosin 

opetusministeriön esittämiä tavoitteita. 
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Pohjois-Amerikassa Instructional Design -perinteen varaan on muodostettu teoriaa 

myös uusien opiskeluympäristöjen kohdalla. Esimerkkeinä mainittakoon Kemp, 

Morrison ja Ross (1998) sekä Willis (1995), jotka ovat edistäneet ID-ajattelua tuo-

malla uutena ulottuvuutena arviointimallin nonlineaarisen tarkastelun. Suomessa 

Instructional Design -tutkimusta on tehnyt Enkenberg (esim. Mönkkänen & Enken-

berg 1996). Teknologisen arviointimallin ideaan perustuen tutkimusta on tehnyt 

muun muassa Lifländer (1999).  

Helsingin yliopiston Mediakasvatuskeskuksessa on tieto- ja viestintätekniikan merki-

tystä opetuksessa, opiskelussa ja oppimisessa tutkittu jo pitkään (Tella 2001, 24). 

Yhtenä projektina on TriO-projekti ollut rakentamassa verkko-opetuksen teoriaa ja 

tutkimassa käytäntöä. [ks. http://www.edu.helsinki.fi/media/trio/index.html]. Projek-

tin tausta-ajattelu on noussut mediakasvatuksesta ja didaktiikasta, jolloin erityisesti 

jälkimmäisen johdosta lähtökohtana on ollut kokonaisvaltainen opetus–opiskelu–

oppimisprosessi. Erityiskiinnostus on ollut tieto- ja viestintätekniikan liittymisessä 

prosessiin. TriO-projektin loppuraportissa (Tella ym. 2001b) tuodaan esille saadun 

tiedon toisaalta teoreettinen ja perustutkimuksellinen luonne, toisaalta pragmaattinen 

luonne. Tutkimuksessa saatu tieto nähdään käytännön tavoitteiden toteuttamista 

tukevana ja alkuperältään sosiaalisena sekä yhteisöllisyydestä kumpuavana. Toimin-

tatutkimus toteutettiin Mediakasvatuskeskuksen, Opetushallituksen ja Helsingin 

seudun koulujen kanssa. Tutkimuksen tuloksia on esillä tässäkin opinnäytetyössä 

viitteinä projektin tutkijoiden kirjallisiin tuotoksiin. 

Yksi yhteisöllisyyteen myös aihealueena keskittynyt tuotos on Vahtivuoren (2002) 

opinnäytetyö, joka oli tapaustutkimus Kauniaisten sähköisen viestinnän kehittämis-

hankkeesta. Kauniaisten lukion Comenius-projektiin osallistumista on opinnäyte-

työssä lähestytty etnografisella tutkimusotteella. Yhteisöllisen opiskelun lisäksi 

Vahtivuoren tarkastelussa olivat didaktisen verkkoympäristön pedagogiset mallit, 

joita on esitelty tämän opinnäytetyön teoriaosassa hänen aiempiin artikkeleihinsa 

pohjautuen (ks. luku 3.2.2). Tutkimuksessa havaittiin, että yhteisöllinen opiskelu 

näyttäytyi tavoitteellisena ja edisti opiskelijoiden kokemusten mukaan heidän opiske-

luaan. Verkkoympäristö toimi yhteisöllisen opiskelun tukena silloin, kun se ymmär-

rettiin osana koko toiminnan ja opiskelun kontekstia. Tutkimuksen aineiston perus-
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talta didaktinen verkkoympäristö näyttäytyi keskustelevana, monikulttuurisena, 

epävarmuudensietokykyä ja mediataitoa vaativana toimintaympäristönä. 

Pulkkinen (2004) on tutkinut kokonaisvaltaisia tieto- ja viestintätekniikan opetuskäy-

tön lähestymistapoja kansainvälisissä tutkimusartikkeleissa. Pulkkisen väitöstutki-

muksen nimi on E-oppimisen paradigmat (The paradigms of e-Education: An Analy-

sis of the Communication Structures in the Research on Information and Communi-

cation Technology Integration in Education in the years 2000–2001). Tutkimuksen 

lähestymistapa on tutkimuksen tutkimus, jossa tutkimusaluetta tarkastellaan reflek-

tiivisesti niin sanottuna toisen tason havainnointina. Kohteena on tutkimusten rapor-

toinnissa sekä muussa tieteellisessä kommunikaatiossa käytetyn kielen rakenteiden 

tutkiminen kansainvälisissä tutkimusartikkeleissa esiintyvien tieto- ja viestintäteknii-

kan opetuskäyttöön liittyvien metaforisten ilmauksien sekä tutkimuksen lähtökohtiin 

ja intresseihin liittyvän retoriikan kautta. Tulkinnassa käytetään kielen käytön tutki-

muksen menetelmiä, pitäytyen metaforisten ilmausten sekä retoriikan yhdenmukai-

suuksien ja erojen analysoimisessa. Pulkkisen mukaan välineellinen ja tehokkuutta 

korostava opetusteknologinen suuntaus käsittää teknologian liian usein pelkäksi 

välineeksi. Hän on todennut kasvatustieteen väitöskirjassaan, että tieto- ja viestintä-

tekniikan opetuskäyttöön liittyvän tutkimuksen lähestymistavat ovat liian yksipuoli-

sia eivätkä vastaa koulutuksen nykyisiä haasteita.  

7 Tutkimustavoite ja tutkimusongelmat 

Tässä opinnäytetyössä on lähdetty arvioinnin näkökulmasta pohtimaan opetuksen, 

opiskelun ja oppimisen sekä tieto- ja viestintätekniikan yhtymistä. Tarkoitukseni on 

tuoda opettajan ajattelusta arvioivaa näkökulmaa niin teoreettisista lähtökohdista 

kuin käytännön kokemuksistakin. Yleistavoitteena tutkimuksessani on löytää malli 

luokanopettajan ajattelusta oman verkko-opetuksensa arvioinnissa. Minkälaisia 

tasoja löytyy luokanopettajan opetuksen, opiskelun ja oppimisen arvioinnissa, kun 

tieto- ja viestintätekniikka liitetään siihen? Liittyykö tieto- ja viestintätekniikan 

opetuskäyttö joihinkin koulukasvatuksen ja -opetuksen arvoihin? Lähtöajatteluna on 

usko ja luottamus perusopetuksen kehittymiseen ja dynaamisuuteen. Työssä tarkas-

tellaan, miten opettaja arvioi verkko-opetustaan ja miten siinä tulevat esille arvot, 
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jotka on teoriataustassakin esitetty vastaamaan tämänhetkistä käsitystä hyvästä ope-

tuksesta, opiskelusta ja oppimisesta. Vaikka tässä opinnäytetyössä onkin määritelty 

opetus–opiskelu–oppimisprosessiin liittyviä arvoja, on lähestymisessä nähtävä myös 

arvot läpäisevä puoli, jolloin syntyy taas erilainen näkökulma arviointiin. 

Koulun kehittymisen avain on opettajat (Aho 1998, 18). Tutkimustehtävänä on ollut-

kin tässä työssä tuoda tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö perusopetuksessa 

sellaiseen valoon, jossa muutosvastarintaankin taipuva luokanopettaja ymmärtää, että 

verkko-opetukseen siirtyminen voi tapahtua kriittisellä, arvioivalla ja ennen kaikkea 

omaa työtä kehittävällä tavalla. Kahdeksan luokanopettajaa vastasivat kyselyyn, 

jonka jälkeen heitä haastateltiin. Opettajat ovat Helsingissä toimivia luokanopettajia, 

jotka ovat hyödyntäneet opetuksessaan tieto- ja viestintätekniikkaa. Pohjana kyselyl-

le ja teemahaastattelun teemoille on ollut kaksi arviointimallia. Ensimmäinen malli 

on sosiokulttuurinen arviointimalli, joka nojaa Instructional Design -perinteeseen 

(ID). Toisena mallina on mediakasvatuksen viitekehyksestä nouseva monitasomalli, 

joka on käsitteellis-teoreettinen malli verkko-opetuksen arviointiin. Tutkimuksessa 

pyritään saamaan myös jokaisen haastatellun opettajan ääni kuuluville. On siis kat-

sottu avoimesti opettajan arkiseen todellisuuteen ja pyritty välttämään liian teoreti-

soiva lähtökohta verkko-opetuksen arviointiin. 

Tutkimusongelmani ovat: 

1 Minkälainen oli luokanopettajan käsitys verkko-opetuksen toteuttamisesta? 

1.1 Mitä merkityksiä luokanopettaja näki tieto- ja viestintätekniikan suhteen omilla 

valmiuksillaan sekä opetukseen integroinnin määrällä ja muodoilla?  

1.2 Muuttuivatko luokanopettajan käsityksen mukaan yleiset didaktiset periaatteet 

verkko-opetukseen siirtymisen myötä? Jos muuttuivat niin miten? 

1.3 Muuttuivatko luokanopettajan käsityksen mukaan oppilaan aktiivisuus tai ope-

tus–opiskelu–oppimisprosessin sisältämä vuorovaikutus verkko-opetukseen siirtymi-

sen myötä? Jos niin miten? 
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2 Miten luokanopettaja arvioi verkko-opetusta? 

2.1 Minkälaisia arvoja verkko-opetukseen kiinnittyi luokanopettajan näkökulmasta? 

2.2 Millaisena luokanopettaja näki teoriataustansa verkko-opetuksen arviointiin? 

2.3 Minkälaisia välineitä luokanopettaja käytti verkko-opetuksen arvioinnissa? 

Ensimmäisen tutkimusongelman alakohdat (1.1–1.3) keskittyvät verkko-opetukseen 

liittyviin tekijöihin kuten tieto- ja viestintätekniikan taitoihin ja integrointiin yleisesti, 

opettajan käsitykseen opettamisestaan verkko-opetuksessa sekä monimuotoiseen 

vuorovaikutukseen. Kun puhutaan muutoksista verkko-opetukseen siirtymisessä (1.2 

ja 1.3), tarkoitetaan tällä sitä muutosta, joka on luokanopettajan käsityksen mukaan 

tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kasvun myötä tapahtunut. Taitojen hallintaa, 

käytön muotoja ja määrää sekä vuorovaikutusta lähestytään tutkimuskysymyksissä 

arvioinnin näkökulmasta. Kun luokanopettajalta on kysytty näihin liittyvistä asioista, 

on oletettu, että he ovat jo vastauksissaan arvioineet verkko-opetusta, mihin tämä 

opinnäytetyö varsinaisesti kiinnittyy. Arvoihin sekä luokanopettajan arviointiproses-

siin kiinnittyy selkeämmin toisen tutkimusongelman alakohdat (2.1–2.3). Arvioinnin 

välineillä (2.3) tarkoitetaan yleistä arviointimallia tai arvioinnin osa-alueiden määrit-

tämistä, mikäli luokanopettaja sellaisia tunnistaisi omassa arvioinnissaan.  

8 Tutkimuksen toteuttaminen 

Tutkimukseni empiirinen osa oli kaksiosainen. Niin sanotussa esitutkimuksessa 

kysely ja haastattelu koskivat vain yhtä luokanopettajaa. Varsinaisessa aineistonke-

ruussa oli mukana kahdeksan luokanopettajaa. Tutkimusmenetelmän löytäminen on 

liittynyt omaan taustaani ja kokemuksiini tutkimuksen teosta. Ennen kaikkea tässä 

opinnäytetyössä kvalitatiiviseen menetelmään minua kannusti aihe. Arvojen ja arvi-

oinnin tutkiminen on vaikea alue tieteellisessä mielessä, sillä tieteen pitäisi perintei-

sesti pyrkiä arvovapaaseen lähtökohtaan. Voidaanko siis arvoja tutkia tieteellisesti? 

Mielestäni voidaan, mutta tällöin kyseeseen tulee juuri kvalitatiivinen tutkimus (ks. 
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Eskola & Suoranta 1998, 89). Olen vain joutunut tunnistamaan taustalla vaikuttavat 

arvot, ja pyrkinyt perustelemaan menetelmälliset ratkaisuni riittävän hyvin. Tutki-

musmenetelmäni on tarkentunut lomakkeen ja teemahaastattelurungon tekemisessä ja 

aineiston käsittelyssä mutta myös tuloksissa, niiden esittelyssä sekä johtopäätöksissä 

(vrt. Miles & Huberman 1994, 50). 

8.1 Esitutkimus 

Esitutkimus liittyy usein lomakkeen tekemiseen (Hirsjärvi ym. 1997, 191), mutta 

tällä kertaa toteutin myös esihaastattelun, jonka näin tarpeellisena (ks. Eskola & 

Suoranta 1998, 89). Lomakkeen kokeilu oli minulle välttämätöntä, jotta saatoin 

tarkistaa lomakkeen tekemiseen liittyviä näkökohtia ja korjata kysymysten muotoilua 

(Hirsjärvi ym. 1997, 191). Tässä esitutkimus selvensi arviointitilanteeseen liittyvää 

ohjaustani ja toi esille epäselviä kohtia kysymyksissäni. Varsinaisen aineistonkeruun 

kuitenkin toteutin pohjimmiltaan samalla tavalla kuin esitutkimuksen. Ainoastaan 

kysymysteni muotoilu ja määrä muuttuivat. Alun perin kyselyssä olleista kysymyk-

sistä osan siirsin esitutkimuksen jälkeen haastatteluosuuteen johtuen käsitteiden 

vaikeudesta.  

Esitutkimuksen ja esihaastattelun aineistosta pyrin saamaan selville kriittisiä tekijöitä 

varsinaisen aineistonkeruun mahdollisimman tarkoituksenmukaisen toteutuksen 

kannalta. Koin tarpeelliseksi pohtia eri osien toimivuutta ja luotettavuutta. Toiseksi 

tästä aineistosta saatoin löytää tutkimuksen lopullisia tuloksia ennustavia tekijöitä. 

Näiden tekijöiden en kuitenkaan antanut liikaa suunnata varsinaista aineistonkeruu-

tani ja analyysiani. Nämä molemmat näkökulmat korostavat kvalitatiivisen tutki-

musmenetelmän prosessiluonnetta. Aineistonkeruun ja analyysin välillä jouduin 

menemään eteen- ja taaksepäin etsien tutkimusongelmaan tarkoituksenmukaisinta 

aineistoa ja sen analysointistrategiaa (Miles & Huberman 1994, 50). 

Erittäin keskeinen esitutkimuksen tulos lomakkeen osalta oli terminologian vaikeus. 

Esitutkimuksessa luokanopettaja joutui jättämään sähköpostilomakkeen täytön kes-

ken juuri tästä syystä. Kun siirryimme lomakkeesta haastatteluun, oli huomattavasti 

helpompi käyttää käsitteitä, kun minä ja haastateltava varmistuimme siitä, että toinen 
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ymmärtää esille tulleen käsitteen suunnilleen samalla tavalla. On tyypillistä, että 

opettaja käyttää eri terminologiaa kuin tutkija (Kansanen ym. 2000, 18). Arviointi-

mallien pohjalta muodostetut kysymykseni eivät terminologialtaan täysin vastanneet 

kolmatta luokka-astetta opettavan luokanopettajan omaan opetukseen liittyvää peda-

gogista sanastoa. Esimerkiksi englannin kielessä jo perusopetuksen keskeistä sanas-

toa on kurssi (course), mutta suomen kielessä kursseista puhutaan oman käsitykseni 

mukaan toisen asteen koulutuksesta, aikaisintaan perusopetuksen seitsemänneltä 

luokalta eteenpäin.  

Toinen tulos esitutkimuksessa oli kytköksissä opettajan pedagogiseen ajatteluun. 

Puhuttaessa opetus–opiskelu–oppimisprosessin mistä osasta hyvänsä kääntää opetta-

ja helposti keskustelun omaan luokkaansa ja kouluunsa. Kansanen ym. (2000, 18) 

tunnistavat tämän saman ilmiön. Opettajan vastaukset liittyvät automaattisesti opetta-

jan omaan ajatteluun, omaan työhön. Tämä merkitsee sitä, että minun oli mietittävä, 

saanko varsinaisessa aineistonkeruussa tarkoituksenmukaista, tutkimusongelman 

kohtaavaa aineistoa riittävästi. Lomakkeen kysymyksiä miettiessäni näin haastattelun 

mahdollistamat lisäkysymykset, ja näin ollen siirsin joitakin kysymyksiä haastatte-

luosuuteen. 

8.2 Tutkimushenkilöiden valitseminen 

Varsinaiseen aineiston keruuseen osallistuneet tutkimushenkilöt olivat pääkaupunki-

seudulla toimivia luokanopettajia, jotka ovat käyttäneet opetuksessaan tieto- ja vies-

tintätekniikkaa hyväkseen. Opettajien yhteystiedot sain Helsingin opetusviraston 

mediakeskuksesta, johon he olivat olleet yhteydessä joko tieto- ja viestintätekniikan 

opetuskäyttöön liittyvien koulutusten tai projektien kautta. Tutkimushenkilöiden 

määräksi otin vähintään kahdeksan. Aineiston koon määräytymisessä oli siis lähtö-

ajatteluna aineiston kyllääntyminen (saturaatio) (Eskola & Suoranta 1998, 62–64). 

Tällöin jos tuon kahdeksan haastateltavan jälkeen ei aineiston koko ja laatu olisi 

tuntunut riittävältä, olisin voinut jatkaa aineistonkeruuta uusien tutkimushenkilöiden 

etsimisellä ja valitsemisella. 
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Tutkimushenkilöitä olen kutsunut tässä haastateltaviksi, vaikkakin menetelmäosuu-

dessa selvitetään myös lomakekyselyä, johon tutkimushenkilöt vastasivat. Haastatel-

tavia oli siis kahdeksan, ja heissä oli muutamia maininnan arvoisia seikkoja. Haasta-

teltavista kaksi työskentelivät saman koulun rinnakkaisluokilla työparina. He olivat 

esimerkiksi juuri saaneet päätökseen projektin, joka oli verkko-opetuskokonaisuus ja 

jota oli tehty molemmissa luokissa samalla menetelmällä, samassa tahdissa. Myös 

kaksi muuta haastateltavaa olivat työpari jopa siinä määrin, että he jakoivat yhteisen 

luokkatilan. Heillä oli myös valmistumassa verkko-opetusprojekti, johon olivat 

osallistuneet molempien luokkien oppilaat. Lopuista haastateltavista yksi oli luokan-

opettaja, joka toimi myös opettajankouluttajana. Yksi haasteltava oli taas rehtorin 

virassa, ja toi siten hieman erilaista näkökulmaa vastauksissaan.  

Tärkeänä koin kuitenkin sen, että haastateltavilla olisi jonkinlainen käsitys verkko-

opetukseen liittyvistä tekijöistä ja käsitteistä. Se, että haastateltavien ryhmä oli melko 

heterogeeninen sukupuoleltaan, tieto- ja viestintäteknisiltä tiedoiltaan ja taidoiltaan, 

opettajantyön kokemukseltaan ja myös toimenkuvaltaan koulussa, oli tärkeää aineis-

ton monipuolisuuden kannalta. Kuvailevassa tutkimuksessa haastateltavat ovat kui-

tenkin lähempänä harkinnanvaraista näytettä kuin otosta, joka taas liittyy enemmän 

tilastollisiin otantamenetelmiin (Eskola & Suoranta 1998, 18). Yhdistävänä tekijänä 

haastateltavien välillä oli kuitenkin se, että koulu jossa he toimivat sijaitsi jossain 

Helsingin alueella. Näin ollen myös koulujen tieto- ja viestintätekniset hankinnat, 

täydennyskoulutustarjonta, hallinnointijärjestelmä ja atk-tuki olivat saman opetusvi-

raston alaisuudessa. 

8.3 Verkkoympäristön valitseminen 

Aineiston vertailtavuuden ja määränkin kannalta oli keskeistä, että oli jokin verkko-

ympäristö, joka oli oikeasti käytössä helsinkiläisillä luokanopettajilla ja vielä melko 

laajasti. WSOY:n Opit-ympäristön koulutusta oli järjestetty Helsingissä, joten haas-

tateltavilla oli tietämystä ja tuntemusta tästä verkko-ympäristöstä. Opit-ympäristö on 

verkko-ympäristö, jonka merkittävänä piirteenä on laaja valmiiden verkkomateriaali-

en tarjonta yhdistettynä vuorovaikutuksellisiin mahdollisuuksiin (ks. liite 1: Opit-

verkkoympäristö). Opit-ympäristön heterogeeninen tuntemus ja käyttö haastateltavi-
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en välillä loi omanlaisen asetelmansa aineistonkeruulle. Toisaalta kaikilla haastatel-

tavilla ei ollut aineistonkeruun kannalta riittävää verkkoympäristön tuntemusta, 

mutta näin sain aineistooni erilaisia näkemyksiä verkko-opetukseen ja myös eri 

verkkoympäristön käyttöönottovaiheista syntyviä näkökulmia.  

Pääpiirteittäin verkkoympäristön valintani oli onnistunut juuri ympäristön monipuo-

lisuuden ja laajalle levinneisyyden johdosta. Opit-verkkoympäristöön on liittynyt 

myös tutkimusta, jonka raportit olivat osaltaan tarkentamassa tämän tutkimuksen 

fokusta ja luomassa laajempaa pohjaa kyseisen verkkoympäristön jatkotutkimiselle. 

Hämeenlinnan normaalikoulun Digital Learning -hankkeen loppuraportista on kerrot-

tu lisää luvussa 6 (Aikaisempia tutkimuksia). 

8.4 Tutkimusmenetelmät 

Empiirisessä osassa lähdin selvittämään verkko-opetuksen arvoja ja arviointia luo-

kanopettajan näkökulmasta. Menetelmällisessä lähestymisessäni oli erilaisia aineisto-

ja ja menetelmiä (vrt. Eskola & Suoranta 1998, 69). Asetelma on syntynyt siitä, että 

olen käyttänyt sekä kyselylomaketta että teemahaastattelua menetelmänä. Näin ollen 

on myös syntynyt kaksi erityyppistä aineistoa.  

Haastatteluosuudessa oli kyseessä yksilöhaastattelu, jonka uskoin soveltuvan pari- tai 

ryhmähaastattelua paremmin kerättäessä aineistoa luokanopettajilta (ks. Hirsjärvi 

ym. 1997, 197). Opettajat kokevat helpommin työn omaksi jutukseen ja kääntävät 

kysymykset usein itseensä (Kansanen ym. 2000, 158). Toisten opettajien läsnäolo 

olisi tällöin saattanut vääristää vastauksia tämäntyyppisessä aiheessa, johon usein 

oletetaan kiinnittyvän arvotusta niin tutkijan kuin yleisesti opettajakunnan puolelta-

kin.  

Haastattelun etuina tämän tutkimustehtävän kannalta on muun muassa se, että kysy-

myksessä oli melko vähän kartoitettu alue (ks. Hirsjärvi ym. 1997, 192). Toisaalta 

aluetta leimaa opettajalle soveltuvan kirjallisuuden melko nopea vanhentuminen 

tieto- ja viestintätekniikan nopean kehityksen johdosta. Minun oli huomioitava myös 

opettajan pedagogisen ajattelun tasojen synnyttämä haaste. Haastattelu oli ainoa 



54 

 

 

mahdollisuus päästä käsiksi opettajan tausta-ajatteluun. Haastattelussa saatoin pyytää 

opettajien antamiin vastauksiin välittömästi tarkennusta tai kysyä jatkokysymyksiä 

(Hirsjärvi ym. 1997, 192). Juuri miksi-kysymyksillä voidaan yleisesti ottaen päästä 

sisälle opettajan pedagogiseen ajatteluun (Kansanen ym. 2000, 17–19). 

Teemahaastattelu soveltui haastattelun lajina tähän hyvin, koska teemahaastattelussa 

on tyypillistä, että haastattelun aihepiirit eli teema-alueet ovat tiedossa, mutta kysy-

mysten tarkka muoto ja järjestys puuttuvat (Hirsjärvi ym. 1997, 195). Teemahaastat-

telulle on tyypillistä myös se, että siinä tutkittavien ääni tulee kuuluville (Hirsjärvi & 

Hurme 2000, 47–48). Se ei siis ole strukturoitu haastattelu mutta ei myöskään täysin 

vapaa niin kuin syvähaastattelu. Tässä luokanopettajan tieto- ja viestintätekniikkaan 

ja sen opetuskäyttöön perehtyneisyyden mukaan saatoimme pysyä keskustelussa 

hyvin konkreetilla tasolla tai sitten käyttää enemmän käsitteitä, joiden tuntemus 

kasvaa vasta pitemmän verkko-opetuskokemuksen ja laajemman mediakasvatustaus-

tan myötä. Teemojen muodostumisesta on lisää luvussa 8.4.3 (Teemahaastattelun 

teemat). 

8.4.1 Aineistonkeruu 

Tutkielmani aineistonkeräämiseen liittyvässä osassa on selvennettävä, että puhuttaes-

sa luokanopettajista, tarkoitan sillä tutkimuksessani tutkimushenkilöinä olevia luo-

kanopettajia, jotka vastasivat kyselyyni sekä osallistuivat haastatteluun eli olivat 

haastateltaviani. He olivat siis tutkimushenkilöinä arvioiden omaa verkko-

opetustaan.  

Varsinaista aineistonkeruutapahtumaa ennen olin sähköpostitse pyytänyt opettajia 

tutustumaan vielä lisää WSOY:n Opit-verkkoympäristöön. Pyysin viestissä opettajia 

ajattelemaan Opit-ympäristöä oleellisena osana omaa opetusympäristöään ja oppilai-

den opiskeluympäristöä. Verkko-opetus-käsitehän pitää sisällään tieto- ja viestintä-

tekniikkaan pohjautuvan toiminnan lisäksi koulussa ja kotona tapahtuvan osan ope-

tus–opiskelu–oppimisprosessia.  
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Varsinainen aineistonkeruu siis tapahtui eri puolilla Helsinkiä kunkin luokanopetta-

jan omassa koulussa. Haastateltavina olleet vastasivat kyselyosuuteen sähköpostin 

vastaa-toiminnolla. He vastasivat sähköpostitse ensin perustietoja koskevaan osaan. 

Tällä osuudella halusin kartoittaa näiden luokanopettajien taustoja tieto- ja viestintä-

teknisten tietojen ja taitojen sekä opetuskäytön kokemusten osalta. Koska tutkimus-

kysymyksissäni mainitsin muutokset verkko-opetukseen siirtymisen myötä, koin 

tarpeelliseksi niin kyselyn perustiedoissa kuin vielä haastattelunkin aluksi kysyä 

luokanopettajien taustaa opetuksessaan ja tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä. 

Kyselyssä perustietojen jälkeen luokanopettajat tekivät sähköpostiviestin muodossa 

olleen lomakearvioinnin verkko-opetuksestaan ja Opit-verkkoympäristöstä sekä 

kertoivat verkko-opetukseen liittyvistä käsityksistään. He vastasivat arviointikysy-

myksiin vastauksena sähköpostiviestiin, jonka olin heille lähettänyt juuri ennen 

haastatteluajankohtaa.  

Kyselylomakkeen jälkeen tein luokanopettajalle haastattelun, jonka nauhoitin. Nau-

hoittamisesta olin ilmoittanut ennalta sähköpostiviestin yhteydessä ja pyytänyt il-

moittamaan, mikäli haastattelun nauhoittaminen ei ollut sopivaa (ks. Eskola & Suo-

ranta 1998, 90–91). Haastattelut kestivät keskimäärin 40 minuuttia, jolloin pidin ne 

useissa tapauksissa yhden oppitunnin aikana, kun opettajalla ei ollut omaa opetusta. 

Kaksi haastattelua tein rauhallisessa neuvotteluhuoneessa, mutta loput haastatteluni 

olivat tyhjissä luokkahuoneissa, jolloin pieniä häiriötekijöitä ilmaantui joidenkin 

haastatteluiden aikana. Nämä eivät kuitenkaan vaikuttaneet haastateltaviin niin pal-

jon, että tulosten luotettavuus olisi kärsinyt. Kaiken kaikkiaan pyrin tekemään haas-

tattelusta mahdollisimman rauhallisen tilanteen, jossa haastateltava saattoi kertoa 

vapaasti näkemyksistään ja kokea ilmapiirin turvalliseksi ja luottamukselliseksi. 

8.4.2 Kyselylomake 

Kyselylomakkeen (liite 2: Kyselylomake) lähetin juuri ennen haastattelua sähköpos-

tiviestinä haastateltaville, joita pyysin vastaamaan kyselyyn sähköpostin vastaa-

toiminnolla. Varsinaisia kysymykseksi muotoiltuja kohtia lomakkeessani oli kahdek-

san, ja jokaista kysymystä seurasi kahdesta neljään väittämää, joiden jäljessä oli 

vaihtoehtoina ”Kyllä / ei”. Haastateltavan tuli valita toinen vaihtoehdoista ja poistaa 
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toinen tietokoneen näppäimistöä ja/tai hiirtä hyödyntäen. Tämän myötä jätin haasta-

teltavalle mahdollisuuden olla valitsematta kyllä- tai ei-vastausta väittämien kohdal-

la, jos hän ei halunnut kommentoida jotakin väittämää. Kannustin haastateltavaa 

myös kommentoimaan vapaamuotoisesti väittämien kohtiin, oli hän sitten valinnut 

jommankumman vaihtoehdon tai ei. Joidenkin väittämien kohdalla pyysin erikseen 

selventämään valintaa. 

Näihin ratkaisuihin päädyin tutkimuksen luonteen takia. Tarkoitukseni ei ollut selit-

tää tai todentaa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä eikä siihen liittyvää teoriaa. 

Tämänkaltainen kyselylomake kuitenkin antoi selkärankaa aineistonkeruulleni ja 

samalla laittoi haastateltavat samalle viivalle haastatteluun orientoitumisen osalta. 

Aineistonkeruun taustalla olevat arviointimallit liittyivät kyselylomakkeeseen siten, 

että lomakkeen kohdat 2, 4, 5 ja 6 pohjautuivat sosiokulttuuriseen arviointimalliin. 

Sen sijaan kohdat 1, 7 ja 8 olivat mediakasvatuksen monitasomallin synnyttämiä 

kysymyksenasetteluja. Lomakkeen kohta 3 oli osittain vertaileva kysymyksenasettelu 

kahden mallin välillä. 

Aineiston analyysissä kyselyn vastaukset ja tiiviit selvennykset olivat jonkinlaisia 

tukipilareita haastattelusta saamaani tekstimassaan. Kyselylomakkeesta saadusta 

aineistosta tein ensiksi pienen yhteenvedon, mutta tilastollista analyysiä en lähtenyt 

tekemään. Tämän jälkeen otin aineiston mukaan kvalitatiiviseen analyysiin, josta on 

lisää luvussa 8.4.4 (Laadullisen aineiston analyysitavat). 

8.4.3 Teemahaastattelun teemat 

Teemahaastattelun teemojen muodostamisessa lähdetään usein teoreettisista käsit-

teistä kohti niiden empiirisiä vastineita (vrt. Eskola & Suoranta 1998, 76). Vastine 

siis ymmärretään jotakin käsitettä kokonaisuudessaan vastaavaksi. Ongelmaksi muo-

dostuu empiirisen vastineen ja käsitteen täydellinen kohtaaminen. Tässä opinnäyt-

teessä olen helpottanut teoriasta empiriaan siirtymistä kahden arviointimallin avulla. 

Olen siis tuonut Instructional Design -perinteen ja mediakasvatuksen telelogisen 

suuntauksen teoriakenttiä empiiriseen osaan Gallinin sosiokulttuurisen mallin ja 

mediakasvatuksen monitasomallin avulla. 
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Rakentamiani teemoja (ks. liite 3: Teemahaastattelu) olivat (1) opettajan oma ja 

oppilaiden tieto- ja viestintäteknisten taitojen hallinta ja sen merkitys verkko-

opetuksessa, (2) tieto- ja viestintätekniikan muodot ja määrä, (3) oppilaan aktiivisuus 

ja (4) vuorovaikutus verkko-opetuksessa, (5) verkko-opetukseen kiinnittyvät arvot ja 

tavoitteet ja (6) verkko-opetuksen arviointi. Näistä 1 ja 2 olivat sosiokulttuurisen 

mallin perustekijöitä ja 3 mediakasvatuksen monitasomallin perustekijä. Teema 4 oli 

keskeinen molemmissa arviointimalleissa kuten myös teemat 5 ja 6, jotka oikeastaan 

kokosivat teemoja 1–4 varsinaiseen arvo- ja arviointikeskusteluun. 

Tämän lisäksi arviointimallit tarjosivat lähestymistapoja teemoihin. Gallinin mallin 

keskeinen lähestymistapa verkko-opetuksen arviointiin oli tieto- ja viestintätekniikan 

välittämän kontekstin vertailu perinteiseen luokkaopetustilanteeseen. Tämä antoi 

minulle mahdollisuuden jäsentää esimerkiksi vuorovaikutus-teemaa. Mediakasvatuk-

sen monitasomalli vastaavasti jäsensi oppilaan aktiivisuus -teemaa konkreetilla ja 

abstraktilla tasolla. Oppilaan aktiivisuus voi olla toiminnallista (monitasomallin 

toiminnan taso, II) tai henkistä (elämisen taso, IV). Teemat siis sijoittuvat käsitteinä 

verkko-opetuksen avaruuteen osittain toistensa päälle. Yhdestä näkökulmasta arvot- 

ja arviointi-teemat leikkaavat toisiaan, toisesta näkökulmasta tieto- ja viestintäteknis-

ten taitojen hallinta -teema leikkaa yleistä arviointi-teemaa. 

8.4.4 Laadullisen aineiston analyysitavat  

Tässä tutkimuksessa olen pyrkinyt ymmärtämään ja kuvailemaan, miten luokanopet-

taja arvioi omaa verkko-opetustaan. Ymmärtämiseen pyrkivässä lähestymistavassa 

käytetään usein kvalitatiivista analyysia ja päätelmien tekoa (Hirsjärvi ym. 1997, 

210). Joudummekin tyytymään todellisuuteen sellaisena kuin se meille tulkitsemisen 

ja ymmärtämisen prosesseissa ilmenee (Eskola & Suoranta 1998, 139). On mahdol-

lista, että tutkijalle selviää vasta analyysivaiheessa, miten tutkimusongelmat olisi 

pitänyt asettaa (Hirsjärvi ym. 1997, 113, 207). Esitutkimus ja -haastattelu toimivat 

tässä opinnäytetyössä erityisen hyvin tuota ongelmaa ehkäisemässä, vaikka suoranai-

sesta ongelmasta ei voida puhua, sillä kvalitatiivisessa tutkimusmenetelmässä juuri 

tähän on varauduttava (emt. 114). Seuraavassa selvitän tutkimuksen analyysitapojani 

alkaen aineiston koodauksesta. 
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On huomioitava, että aineistoni koostui niin kyselylomakkeen vastauksista kuin 

haastattelun litteroinneistakin. Litteroin haastattelut itse. Tässä analyysissä olen 

osittain yhdistänyt kahden eri aineistotyypin analyysit siten, että olen kyselylomak-

keesta saamani aineiston yhdistänyt haastatteluaineiston teemoitteluun. Perustelen 

ratkaisuni sillä, että kyselyyn vastaaminen tapahtui aina juuri ennen haastattelua, 

joten haastateltavan näkökulmasta aineisto onkin jo yhdistettyä. Moni kyselyn vasta-

us tarkentui haastattelussa, kun haastateltava viittasi omaan vastaukseensa kyselyssä. 

Koska kysely luonnollisesti ohjasi haastateltavan vastauksia myös haastattelussa, oli 

mielestäni analyysissäkin pidettävä mielessä tavallista vahvempi kytkös haastatelta-

van kyselyvastausten ja haastatteluvastausten välillä.  

Aineiston koodauksessa on kaksi tapaa lähteä liikkeelle, joko aineistolähtöisesti 

ilman teoreettisia etukäteisolettamuksia tai teoriaa hyödyntäen, jolloin koodaukseen 

otetaan tietoisesti teoreettisesti perusteltu näkökulma (Eskola & Suoranta 1998, 153). 

Valitsin juuri jälkimmäisen lähtökohdan, vaikka jossain määrin rinnan tämän kanssa 

katsoinkin aineistolähtöisen analyysin mahdollisuuksia. Pyrin aluksi pitämään käsit-

teellisen tason aineiston koodaamisessa sellaisena, että olisimme haastateltavan 

kanssa ymmärtäneet sen suunnilleen samalla tavalla. Tällä tarkoitan aineiston jaka-

mista teemakohtaisesti eli tiettyyn teemaan ja tiettyihin kysymyksiin liittyvien vasta-

usten kokoamista yhteen. Tällöin esimerkiksi jos haastateltava toi kolmannen teeman 

kohdalla uusia näkökantoja myös ensimmäiseen haastattelun teemaan, saatoin kopi-

oida tekstijakson myös ensimmäisen teeman alle. 

Tästä pääsin tilanteeseen, jossa teoriasta operationalisoimalla sain aineistosta tuloksia 

tutkimuskysymyksiin nähden. Ajatuksena minulla oli, että teorian kautta tarkentuneet 

tutkimuskysymykseni saivat vastauksia aineiston analyysin kautta. Tähän liittyen 

yhdistin kyselystä syntyneen selkeämmän aineiston haastatteluteemoihin. Toisaalta 

tämän rinnalla kokeilin aineistolähtöistä analyysia. Tämä syntyy usein siten, että 

tutkija lukee tekstiä useaan kertaan ja katsoo minkälaisia mahdollisia koodauksia 

aineistosta nousee esiin (Eskola & Suoranta 1998, 157). Luettuani tekstiä moneen 

kertaan synnytin analyysin kautta nelikentän, jonka esittelen johtopäätösten yhtey-

dessä (luku 9). 
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Analyysissä en lähtenyt luokittelemaan ja lokeroimaan vastaajia. Sen sijaan pyrin 

tematisoinnilla löytämään toiminnan ja ajattelun tasoja, jotka jollakin tapaa yhdisti-

vät tai erottelivat vastaajia. Tällaisten tasojen löytyminen toi analyysin tätä puolta 

jälleen lähemmäs tutkimuksen teoriataustaa. Näin ollen voidaan sanoa, että rinnak-

kain alkaneet teoriasta operationalisointi ja aineistolähtöinen analyysi yhtyivät ana-

lyysini ehdittyä pitemmälle. Ongelmana on usein, että kvalitatiivisen aineiston analy-

sointi jää sitaattikokoelmaksi, joka on tapahtunut juuri tematisoinnin nimissä. Tee-

moittelu vaatiikin onnistuakseen juuri teorian ja empirian vuorovaikutusta. (Eskola & 

Suoranta 1998, 176.) 

Aineistosta poimin erilaisten arvojen ja arviointitapojen esiintymisiä verkko-

opetukseen liittyen. Tyypittelyyn lähdin vain siltä osin, että tulosten esittämisessä 

tuon esille mahdollisimman yleisiä vastauksia (vrt. Eskola & Suoranta 1998, 183). 

Tällainen yhdistetty, mahdollisimman yleinen tyyppi mielestäni ansaitsee nousta 

aineistosta lukijan tietoisuuteen. Sitä on tukenut myös kyselyvastauksista saadun 

aineiston yhteenveto. Näin olen myös saattanut haastateltavan äänen kuuluville. 

Analyysini aineistolähtöisyys tulee esille siten, että synnytin myöhemmin esitettävän 

nelikentän aineistolähtöisen analyysin vaiheita mukaillen (ks. Taylor & Bodgan 

1984, 127). Hypoteesi syntyi pienemmästä aineistosta, mistä etenin koettelun kautta 

tarkennettuun hypoteesiin. Aivan puhtaasta aineistolähtöisestä analyysistä ei voida 

kuitenkaan puhua aiemmin esitetyistä syistä ja myös siksi, että en loppujen lopuksi 

koetellut hypoteesia erityisen laajalla aineistolla. Mielestäni tein kuitenkin tällaiseen 

opinnäytetyöhön riittävän analyysin.  

9 Tulokset 

Tutkimuskysymyksiin (ks. luku 7) saatiin vastauksia. Ensimmäisen pääongelman 

tulokset voidaan nähdä johdantona toisen pääongelman tuloksille, jotka keskeisem-

min liittyvät tämän opinnäytetyön varsinaisiin johtopäätöksiin. Johtopäätöksissä 

tullaan esittämään jakoa kahden eri arvonäkökulman välillä, opetus–opiskelu–

oppimismenetelmien ja -tulosten näkökulma sekä kasvatuksellinen ja koulukulttuurin 

näkökulma. Toisaalta tuloksia esitellessä tulee näkymään haastateltavien verkko-
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opetuksen arviointi mediakasvatuksen viitekehyksessä sekä teknologisemmasta tieto- 

ja viestintätekniikan opetuskäytön näkökulmasta. Johtopäätöksissä tullaan esittämään 

näiden jakojen pohjalta luokanopettajan kaksi verkko-opetuksen arvioinnin fokusta. 

Ne ovat teknologinen arvioinnin fokus ja tavoitteinen arvioinnin fokus. 

Tulosten esittely tapahtuu tässä hieman tutkimuskysymysten rakenteesta poiketen. 

Edellisessä luvussa (8.4.4) selvennetty aineiston analyysi ohjaa myös tulosten esitte-

lyä siten, että tulokset esitellään teemoittain. Näitä teemoja ovat (1) opettajan oma ja 

oppilaiden tieto- ja viestintäteknisten taitojen hallinta ja sen merkitys verkko-

opetuksessa, (2) tieto- ja viestintätekniikan muodot ja määrä, (3) oppilaan aktiivisuus 

ja (4) vuorovaikutus verkko-opetuksessa, (5) verkko-opetukseen kiinnittyvät arvot ja 

tavoitteet ja (6) verkko-opetuksen arviointi opettajan näkökulmasta. Näistä neljä 

ensimmäistä teemaa sisältävät sen näkökulman, jota selkeämmin edustavat viides ja 

kuudes teema. Taitojen hallinnan, tieto- ja viestintätekniikan käytön muotojen ja 

määrän, oppilaan aktiivisuuden sekä vuorovaikutuksen teemoja käsitellään siis tässä 

opinnäytetyössä arvioinnin näkökulmasta. Kun luokanopettajalta on kysytty näihin 

teemoihin liittyvistä asioista, on oletettu, että he tällöin ovat jo vastauksissaan arvioi-

neet verkko-opetusta ja sen osa-alueita, mihin tämä opinnäytetyö varsinaisesti kiin-

nittyykin. Tulosten esittelyn viimeinen kappale vastaavasti keskittyy teemojen tulos-

ten jatkoanalyysiin esittämiseen. Aineiston sitaateissa on hahmottamista helpotettu 

alleviivauksilla tulosten selkiyttämiseksi. Haastateltavien nimet ovat vaihdettu tulos-

ten esittelyä varten. 

9.1 Tieto- ja viestintäteknisten taitojen hallinta – ja sen 
arviointi 

Haastateltavat pääosin luottivat omiin tietoteknisiin taitoihinsa ja arvioivat pärjää-

vänsä siltä osin hyvin verkko-opetuksessa. Merkitsevää oli, että haastateltavat koki-

vat tarvetta opetella lisää tieto- ja viestintätekniikkaa, mutta tällä hetkellä omassa 

verkko-opetuksessa tarvittavat taidot ovat hallinnassa. Myös jokin didaktinen lähes-

tyminen voi sanella tieto- ja viestintätekniikan käyttöasteen kuten tutkivan oppimisen 

viitekehys. 
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”[E]n oo kokenut koskaan et se ois este, et ei se nyt oo oppilaita kauheesti haitannu, 
et me ollaan yhessä jouduttu miettimään, et mites tää oikein menee. (…) [I]tse 
asiassa mä oon aika yllättynyt miten tää vuosi on osoittanut että miten vähän niitä 
taitoja loppujen lopuksi tarvitaan, koska jos lähtee oppilaiden kanssa uuden ohjelman 
tai tämmöisen uuden ympäristön kanssa liikkeelle ni sitä myös kohtaa koko ajan niitä 
samoja tilanteita. (…) [J]os ois niinku kamalan pitkä tausta ni kuinka 
monimutkaiseksi se ajattelu menis, mut mä ajattelen niinku lähinnä asioita tällaisen 
kymmenvuotiaan oppilaan tasolta, joka on hirvittävän tärkeetä koska silloin siellä mä 
en pääse niinku tavallaan pulahtamaan ohi paikoista, joista ne ei pääse. Mut sit taas 
toisaalta voi olla että joku toinen pystyis paremmin ja monipuolisemmin käyttämään 
tätä verkko-opetusta ja tätä ympäristöä. Mä oon käyttäny sitä tavallaan aika sellasena 
sidottuna koko ajan siihen teoreettiseen ajatukseen eli tähän tutkivaan oppimiseen.” 
(Sini 34v.) 

Opettajan taidot voivat sen sijaan toisen haastateltavan mielestä muuttaa didaktista 

lähestymistä juuri silloin kun opettajan taidot ovat tietyllä osa-alueella oppilaiden 

tasolla. 

”[M]ä oon lähtenyt tähän tvt:hen sillee et mä oon oppinu itte koko ajan elikä mun 
oma opetusprosessi menee koko ajan niitten oppilaitten kans samaa tahtii, tvt:ssä se 
on mahdollista koska se on semmonen mukava. Se varmaan tekee siit, jos ajattelee 
nyt pedagogisesti tai didaktisesti mun käsityksiä ni ne on muuttunu siinä mielessä et 
mä oon itte uskaltanut asennoituu samanlaiseen rooliin kuin oppilaat ja oon joutunut 
monta kertaa tilanteeseen jossa oppilaat osaa enemmän. (…) [M]ä oon sitä kautta 
pystynyt ottamaan käyttöön oppilaskeskeisempiä työmuotoja, ajattelemaan 
oppilaslähtöisemmin ja ehkä tämmöstä yhteistoiminnallista, kollaboratiiviset 
työskentelymuodot, tämmönen neuvon kysyminen toiselta ja yhdessä 
ihmetteleminen, niiden arvo on kasvanut, tämmönen vastavuoroisuus kanssa siinä 
esimerkiks et hei tehdään yhdessä tää juttu. Olla opettaja isolla oolla mutta ei mikään 
suuri auktoriteetti, kaikki tämmönen. Kyllä se on tuonut mun mielestäni 
pedagogisesti kaikennäköistä.” (Kari 40v.) 

Opettajan oma oppimisprosessi tieto- ja viestintäteknisten taitojen osalta kulkee siis 

tässä paljolti oppilaiden oppimisprosessin tapaisesti. Perinteinen asetelma, jossa 

opettaja hallitsee opetettavan sisällön hyvin, ei olekaan tieto- ja viestintäteknisen 

sisällön osalta välttämätöntä tai edes tarpeellista. Oppilaiden taitotaso vastaavasti 

merkitsee paljon enemmän. Osaamisen vaikutus opetus- ja opiskelumenetelmiin on 

pitkäkestoinen kaari. 

”Se on taito siinä missä muutkin, et kyl luku- ja kirjoitustaitokin ni se on samalla 
tavalla tossa. Mut että sit taas ni sekin kumuloituu et jos johdonmukaisesti jaksaa sitä 
opettaa nii sitten jo loppuvaiheessa, viis-kutosten kanssa, tekee potenssiin monta 
kertaa sen mukavammaks. Et se hyöty tulee vasta ihan lopussa.” (Kari 40v.) 
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Myös luokkaryhmän sisällä erilaiset osaamistasot vaikuttavat. Opettajan on arvioita-

va oppilaiden mahdollisuuksia selvitä suunnitellussa opetuskokonaisuudessa. Sillä, 

onko oppilaan kotona tietokone, on suuri merkitys. 

”Siin on suuria eroja. Kylhän (…) sen oppimisprosessin suunnitteluun vaikuttaa 
hyvin paljon se, tai sanotaan että se hankaloittaa sitä suunnittelua se että on niin 
suuret lähtökohtaerot siinä käyttötaidoissa. Et jos ajatellaan näitä neljäsluokkalaisia 
niin kyl ne erot kapenee koko ajan mitä vanhemmiksi mennään, koska ihan perus-
kirjoitusnopeudessa ja muussa, mut tässä vaiheessa tuntuu et erot on tosi isoja. Ne 
joilla on kone kotona, kirjoittaa tosi hyvin ja ne ymmärtää miten siellä liikutaan ja 
niill on aika selkeetä, mut sit on myös oppilaita jotka ei uskalla painaa nappia ilman 
lupaa (…) ja se on tosi hidasta.” (Visa 35v.) 

Yhteenvetona voidaan todeta, että opettajan tieto- ja viestintäteknisten taitojen hallin-

ta voi vaikuttaa opetukseen, mutta suoranaisesti opettajan taitojen merkitystä ei 

korostettu. Jonkinlainen kiinnostus tieto- ja viestintätekniikan hallintaa kohtaan 

riittää. Sen sijaan oppilaiden taitotaso on huomioitava opetuskokonaisuutta suunnitel-

taessa. Didaktinen lähestyminen ei tieto- ja viestintätekniikan johdosta kuitenkaan 

muutu, kun taustalla on selkeä opetusfilosofia kuten esimerkiksi tutkivan oppimisen 

teoria. 

9.2 Tieto- ja viestintätekniikan muodot ja määrä – ja sen 
arviointi 

Haastateltavien arvioidessa verkko-opetuksessa käytettyä tieto- ja viestintätekniikkaa 

(esim. ohjelmia) ilmeni erilaisia tapoja hahmottaa tieto- ja viestintätekniikkaa. 

”[M]un ajattelu tästä on se että on olemassa viidesluokka joka sijaitsee täs 
rakennuksessa fyysisesti, tietysti tässä luokassa. Sit meill on niin sanottu virtuaalinen 
verkkoluokka, joka on sitten (…) ihan sama luokka mut se lilluu siellä verkossa. (…) 
[M]ä oon sinne tehny sen verkkoluokkasysteemin ja se on niinku, kyl se on niinku 
pitkälti toi oikeastaan niinku materiaalivarastona ja linkkiviidakkona. (…) Ja 
oikeestaan sitten tiedotukseen se on kans hyvä.” (Kari 40v.) 

Tässä on yhteys luvussa 3.2.1 esiteltyihin metaforiin. Kuvauksessa on kyse verkko-

ympäristön näkemisestä informaatiovarastona tai verkostona, missä kommunikaa-

tiomahdollisuudet korostuvat esimerkiksi tiedotuskanavaa tarjoamassa. Tieto- ja 

viestintätekniikka ei kuitenkaan ole edellytyksenä tietylle opetus- tai opiskelutyylille. 
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”[T]ää verkkoympäristö missä me ollaan tänä vuonna toimittu perustuu siihen 
samaan [tutkivan oppimisen] ajatukseen, (…) mut sitä tutkivaa oppimista voi tehdä 
ilman verkkoympäristöjäkin ja sitä me on tehty jo monta vuotta, että se oli vaan nyt 
yks tapa tehdä sitä.” (Sini 34v.) 

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö arvioitiin edellä didaktisin perustein. Toisin 

päin ajateltuna voidaan arvioida didaktisen tarpeen kautta jonkin sovelluksen ominai-

suuksia ja toimintoja tai esimerkiksi verkkoympäristön valmiita sisältöjä (verkkoma-

teriaaleja). 

”No tota periaatteessa ne tarvii jonkun oppimisympäristön ja sitten 
tekstinkäsittelyohjelman, jossa sitten pystyy kirjoittamaan ja voi sitten liittää 
mukaan. (…) [S]e ympäristö vaatii jonkinlaisen keskustelualueen, jossa pystytään 
aihekeskeisesti keskustelemaan aiheesta, jakamaan sitä tietoa ja sitten (…) pitää olla 
mahdollisuus sinne ympäristöön sijoittaa niinku kansioita ja muita, jonne voi laittaa 
omia tuotoksia. Se ei mun mielestäni semmonen ympäristö vaadi, että siellä olisi 
valmista tietoa sisällä, vaan että se olisi semmonen luuranko, johon pystyy 
rakentamaan.” (Visa 35v.) 

Puhtaasti tekninen (tai teknologinen) arviointi perustuu usein omiin käyttökokemuk-

siin. Esimerkiksi oppimisen kannalta luokanopettaja voi arvioida, onko jonkun tietyn 

ohjelman opetuskäyttö perusteltua. Ja vaikka ohjelman käytettävyys riittäisikin, on 

myös arvioitava, mahdollistaako koulun infrastruktuuri ohjelman käytön. 

”[J]os saa tehdä jonkun tietyn esityksen PowerPoint-jutuilla, ni kyl ne tekee sen 
viistoista kertaa paremmin ja viistoista kertaa mieluummin, jolloin oppimista 
tapahtuu viistoist kertaa enemmän. (…) Sit tietysti jos aattelee nyt tämmösii valmiita 
oppimisympäristöjä, onhan ne sitten taas toisaalta niinku, ammatti-ihmisten tekemiä, 
et sillä tavalla et siel niinku edetään, jos mä oon kattonut jonkun matematiikan osa-
alueita, et ollaan niinku käytetty lasten semmosii metakognitiojuttuja taustalla, 
selkeesti on ammattitaitoisten ihmisten rakentamia, (…) [M]ut mä näkisin kuitenkin 
et enemmän sitten niinku eriyttävänä lahjakkaille tai sitten tukiopetusmateriaalina. Et 
se et mä veisin koko luokan, ni se ei ole vielä tällä hetkellä mahdollista, et sitten kun 
jokaisella on se kannettava siinä pulpetissa ja verkkoyhteys siitä, ni sit ehkä.” (Kari 
40v.) 

Oppimistulosten näkökulmasta toinen haastateltava on arvioinut verkkoympäristön 

käyttöä tukemassa jaettua asiantuntijuutta. Erilaisilla tiedonrakentelupalstoilla on 

hänen mukaansa suuri vaikutus jo pienempienkin oppilaiden oppimiseen. 

”[M]ä olen nyt tavallaan aloittanut tän vielä nuoremmilla oppilailla tän tutkivan 
oppimisen ajatuksen ja nyt me tehtiin niin että me lähdettiin suoraan tän 
verkkoympäristön kautta siihen ja malli oli kuitenkin heillä selvillä, mä jouduin koko 
ajan sanomaan et mis vaihees me ollaan menossa ja mitä me ollaan tekemässä. Mä en 
tiedä olisko se vaikuttanut siihen mitenkään et oltiinko me siellä verkossa vai ei mut 
että yks on ihan selvää ja se on se että keskustelun ja se tiedon-, puhutaan 
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tämmösestä tiedonrakentelupalstoista, ni niiden merkitys on tosi ratkaiseva, että 
aikaisemmin tällaset jaetun asiantuntijuuden kokemukset tällasis pienryhmissä, niin 
ainakaan mä en pystynyt seuraamaan sitä kuinka, millä tasolla keskusteltiin, mut nyt 
mä pystyn ja sit toisaalt taas oppilaat on huomattavasti paljon rohkeempia 
keskustelemaan siellä tiedonrakentelupalstoilla kun näin [kasvokkain]. (…) [M]eill 
on tosi pitkiä sellasia lakanoita niiden pelkkiä keskusteluita, ihan aiheesta, ne ei osaa 
ees chattailla vielä, et sit ne oikeesti kirjoittaa kaikki mitä niill tulee mieleen, että se 
on hirveen hedelmällinen.” (Sini 34v.) 

Tieto- ja viestintätekniikan määrä ei ole verkko-opetuksessa merkitsevää. Ainakaan 

määrän ei koettu suoranaisesti olevan yhteydessä opetuksen, opiskelun ja oppimisen 

tasoon. Esimerkiksi kirjoja ei yhden haastateltavan mielestä tule korvata verkkomate-

riaaleilla. 

”[V]almiit materiaalit (…) tekee siitä perinteisempää opetusta, koska sit se valmis 
materiaali toimii vähän niinku kirjana, et siell on tehtävä ja sit on kirja, josta sä katot 
vastauksen, ja se ei, jos puhutaan, mitä tämmönen oppimisympäristö tai tämmönen 
verkko-oppiminen voi tuoda lisää semmosta, että miten toisista oppijoista tulee 
kanssa-asiantuntijoita niin sitä se ei välttämättä tue se valmis materiaali.” (Visa 35v.) 

Toisen haastateltavan mielestä myös vuorovaikutuksen siirtäminen verkkoon on 

kasvatuksellisesti arveluttavaa. 

”[M]inkä takia lapset ala-asteella haluaisivat tehdä töitä verkko-
oppimisympäristössä, kun niillä on se sosiaalinen vuorovaikutusympäristö tässä 
olemassa lähellä ja on paljon helpompi kirjoittaa paperille tai kartongille ja se on sen 
saman porukan nähtävillä, että se ei tuota sellaista lisäarvoa lapsen 
kokemusmaailmaan, mitä se tarvitsisi. [Verkkoympäristön suunnittelijat] rupeaa 
hakemaan ratkaisua sellaisiin ongelmiin, joita kukaan käyttäjä ei ole koskaan 
keksinyt.” (Marko 40v.) 

Juuri kasvatuksellinen näkökulma kiinnittyi useissa vastauksissa tieto- ja viestintä-

tekniikan käyttöön. Toisena näkökulmana ovat puhtaammin opetus–opiskelu–

oppimisprosessin lähtökohdat. 

” Nyt mä sitten käytän sillä tavalla et ei ole olemassa mitään atk-tunteja vaan se 
riippuu siitä mikä on se oppimis[- ja] opetuskokonaisuus (…) et periaatteella hyvä 
renki mut huono isäntä. Mä olen aina toitottanut sitä pedagogisesti järkevää käyttöä.” 
(Kari 40v.) 

Myös toinen haastateltava arvioi opetuskäytön tulleen luontevasti opetus–opiskelu–

oppimisprosessin osaksi.  

”Jotenkin se menee kauhean luontevana osana (…). Monta asiaa, jotka perinteisesti 
on jotain vihkotyöskentelyy on siirretty koneelle. Sit nimenomaa siellä tapahtuu ehkä 
ryhmätyötä ja yhdessä tekemistä ja julkaisujen tekemistä, ja jossakin tunneilla ei edes 
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huomaa sitä siirtymistä, et nyt on siirrytty pulpetin äärestä koneen ääreen jatkamaan 
työskentelyä. Oman luokan osalta se on niinku jotenkin vaan luonteva osa sitä 
arkee.” (Rami 51v.) 

Haastateltavat arvioivat tieto- ja viestintätekniikan eri muotoja verkko-opetuksessa 

omien käyttökokemustensa pohjalta. Esille tuli se, millainen motivoiva vaikutus 

joillakin sovelluksilla oli opetus–opiskelu–oppimisprosessissa. Sovellusten erot ja 

käytön määrä verkko-opetuksessa eivät olleet keskeisiä. Toki pitkäjännitteinen käyttö 

läpi luokka-asteiden tuo tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön luontevuutta, 

mutta opetus- ja opiskelumenetelmien ja oppimistulosten kannalta ei tieto- ja viestin-

tätekniikan määrällä nähty suurtakaan merkitystä.  

9.3 Oppilaan aktiivisuus – ja sen arviointi 

Oppilaan aktiivisuutta pohdittaessa tulee erilaisia näkökulmia esiin. Opettajan kan-

nalta oppilaan aktiivisuuteen vaikuttaa keskeisesti opiskelijan motivaatio, johon 

opettaja voi vaikuttaa ratkaisuillaan opetusta suunniteltaessa ja toteutettaessa, niin 

sanotulla motivoinnillaan. Joissakin vastauksissa motivaatio-kysymys tuli esille, 

mutta myös toisenlainen näkemys tieto- ja viestintätekniikan motivoivasta vaikutuk-

sesta nousi esille. 

”[S]e motivaatio on yleensä aika sisäsyntyistä, et toisilla on semmonen selkeempi 
pyrkimys ja kapasiteetti säilyttää sitä intoa pitempään riippumatta menetelmästä, 
mutta voisin kuitenkin kuvitella, että varsinkin kun oppii käyttämään sitä ympäristöä 
ja oppii kysymään toisilta apua ni se [verkkoympäristö] on motivoiva tekijä. Sen mä 
oon huomannut että se on motivoivin tekijä että voi kysyä toisilta ja jättää se kysy-
mys vaikka muhimaan, ja joku voi vastata siihen vaikka viikon kuluttua.” (Visa 35v.) 

Motivaation sisäsyntyisyys viittaa selkeästi sisäisen motivaation käsitteeseen (ks. 

luku 3.2.3). Verkkoympäristö ulkoisen motivaation synnyttäjänä liittyy sekin vahvas-

ti oppijan itsesäätelyyn. Joissakin tapauksissa motivaatio nähtiin ainoana tekijänä 

erottamassa opiskelua tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävän ja niin sanotun perin-

teisen opetuksen välillä. 

”Onhan se erilainen, mut siin ainakin mun kohdalla on se et, se riippuu 
työmenetelmästä. Must tuntuu et tossa mun työssä se tvt [tieto- ja viestintätekniikka] 
on jo niin tavallinen asia, että ei se poikkee, että tekeekö ne sen koneella tai tekeekö 
ne sen luokassa, missään muussa kuin et joitakin oppilaita se [koneella tekeminen] 
motivoi enemmän.” (Kari 40v.) 



66 

 

 

Tämän hetkisessä opetuksessaan tämä haastateltava kuitenkin näki tieto- ja viestintä-

tekniikalla, erityisesti verkkoympäristöillä, vaikutuksia oppilaiden aktiiviseen tiedon 

luokitteluun, rakenteluun ja prosessointiin yleensä.  

”[T]iedon luokitteleminen – mikä tähän asiaan kuuluu, mikä tähän ei kuulu, tuoll on 
tommonen tieto, se ei kuulu tähän – niinku tiedonrakentelun ja oppimiskäsitysten 
kautta ni kylhän toi on paljon niinku vaativampaa tiedonprosessointia, ku tuoll on 
valmiina oppikirjassa tai jossain muussa tietokirjassa se tieto.” (Kari 40v.) 

Oppilaan aktiivisuuteen liittyen tosin nousi käytännön esimerkkinä myös toiselta 

haastateltavalta kysymys, joka on pikemminkin koulukulttuurinen kuin itse opetus–

opiskelu–oppimisprosessiin liittyvä. 

”Kyllähän siinä ihan tosissaan joutuu miettimään sitäkin, että mitä se tieto on, että 
semmoinen kriittisyys, koska sieltä netistäkin löytyy ihan mitä vain, ja mihin ollaan 
törmätty noiden isompien oppilaidenkin kanssa niin kyllähän ne sieltä äkkiä löytää 
lukiolaisten tekemiä hienoja töitä ja sitten esittelevät niitä ominaan, että siinä joutuu 
ihan uudestaan miettimään, miten tässä nyt oikeasti toimitaan ja mitä mä haluan tältä 
työltä, tiedonkäsityksen ja -rakentelun ja sen käsittelyn uudelleen miettiminen.” 
(Kaisa 32v.) 

Toisaalta yksi haastateltava näki siten, että jos tavoitteena oikeasti on syvempi oppi-

minen ja edellä esitetty tiedonprosessointi tukee sitä, niin mikään ei tee tieto- ja 

viestintätekniikasta ainoaa mahdollista välinettä tämän tavoitteen saavuttamiseksi.  

” Jos se rajataan kouluopiskeluun, niin kouluopiskelu on aika perinteisesti ollut sitä 
että joku muu asettaa hirveän strukturoidut tavoitteet ja sitten kun tulee virtuaalinen 
ympäristö niin se virtuaalinen ympäristö on jotenkin invalidi, jos se on kovin rajattu, 
että siihen tulee sellainen epäjatkuvuus, jos sitä hirveästi rajataan, mutta jos sitä ei 
rajata, silloin tullaan siihen – ehkä aikuisellakin, mutta mitä pienemmästä lapsesta on 
kysymys – että se on niin kaukana siitä lapsen kokemusmaailmasta, että siitä 
tällainen konstruktiivinen näkökulma häviää, että sä et pysty kiinnittämään sitä, tulee 
vaan irrallisia kokemuksia, erilaisia saarekkeita tietoa. Tämä voi olla vanhanaikainen 
tapa ajatella. Ehkä ihminen on tällä tavoin sosiaalisen evoluution kautta kehittynyt 
sellaiseen suuntaan, että nuoremmat ihmiset pystyy sellaiseen, mutta mä näen sen 
ihmisen henkiseksi rasitustekijäksi, jos sen maailmankuva ja elämänkokonaisuus 
pirstaloituu, että sellaisen ongelman mä siinä näen.” (Marko 40v.) 

Samainen haastateltava näki oppilaan aktiivisuuden kannalta ongelmana suuret odo-

tukset tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön positiivisesta vaikutuksesta. 

”[O]leellinen juttu on se että silloin kun tieto- ja viestintätekniikka alkoi tulla kou-
luun niin puhuttiin uudesta oppimiskäsityksestä, jolla tarkoitettiin tällaista sosiokon-
struktivistista (…). [S]illoin ajateltiin, että kun tuodaan nämä välineet niin se tuottaa 
sen tyyppistä oppimista, mutta eihän se että sä viet koneet luokkaan niin eihän siitä 
situationaalis-sosiokonstruktivistinen oppiminen lisäänny yhtään. Siinä hässäkkä 
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lisääntyy. Se väline ei sinänsä tuota sinne hyvää eikä pahaa. Jos se jotain sinällään 
tuottaa niin pahaa. Jollekin se saattaa tuottaa jotain sattumanvaraista hyvääkin, mutta 
sattumanvaraista se on kaikki.” (Marko 40v.) 

Kyseinen haastateltava oli käynyt läpi erilaisia vaiheita tieto- ja viestintätekniikan 

kouluihin tuloon liittyen ja nähnyt myös eri näkökulmista, minkälaisia ongelmia 

siihen helposti kiinnittyy. Suoranaisia vaikutuksia tieto- ja viestintätekniikan käyt-

töönotolla ei varmaan olekaan, mutta toisen haastateltavan mielestä se kuitenkin 

tukee oppilaan aktiivisuutta kannustaen opettajaa ohjaavaan rooliin. 

”En mä tiedä onko se muuttanut muuta kuin sitä fyysistä ympäristöä, et opettajan 
rooli niinku tän päivän opetuksessa on muutenkin tämmönen ohjaava rooli ni samalla 
tavalla se tässä jatkuu se ohjaajan rooli.” (Rami 51v.) 

Aktiiviseen oppilaan rooliin voidaan nähdä kuuluvan myös tehtävän väliarviointi ja 

parantelu. Opiskelumenetelmien näkökulmasta yksi haastateltava arvioi tieto- ja 

viestintätekniikan vaikutusta prosessiin. 

”[J]os puhutaan ihan perustasolla kun lähdetään prosessikirjoittamisesta niin 
kirjoittamista saadaan valmiimmiksi ja on helpompi korjata ja tehdä lopullista työtä, 
saada se lopullinen ulkoasu. Se helpottaa huomattavasti, et sul on varaa tehdä sellasia 
draft-koeversioita riittävästi ettei tarvitse heti pyrkii siihen täydelliseen suoritukseen. 
Siinä se on hyvä.” (Visa 35v.) 

Tähän liittyy myös oppilaan itseohjautuvuus. Kasvatuksellinen ja myös koulukulttuu-

rinen näkökulma verkko-opetuksen arviointiin heijastuu tämän haastateltavan käsi-

tyksistä. 

”[K]yllä siinä niin pitkä sellainen pedagoginen ja kasvatuksellinen polku pitää kulkea 
semmosen itseohjautuvuuden kannalta, että se ei tavallaan pelkästään rakennu sen 
varaan, että ne pääsee joskus silloin tällöin yksin koneelle, että kyllä siinä on niin 
monesta eri, se on niinku niin jokapäiväisissä pienissä asioissa pitää muistaa se, että 
mä vetäydyn pois ja annan niille tilaa, että se ei ole pelkästään se, että ne saa mennä 
yksin koneelle vaan kyllä kaikki se muukin mitä siellä luokassa tapahtuu niin hyvin 
selkeästi pitää ohjata siihen itseohjautuvuuteen, että tietysti se siinä näkyy sitten, että 
onko onnistunut, että kun ne pääsee tonne koneelle, enkä mä ole välittömästi niitä 
siinä valvomassa, niin ne tekee aina sitä mitä pitääkin.” (Kaisa 32v.) 

Itseohjautuvuus ei synny verkko-opetuksessa itsestään myöskään toisen haastatelta-

van mielestä. 

”[S]ulla täytyy olla sisällä se ohjaus tai sitten pitää niitten rutiinien kehittyä siihen 
käyttöön ja se vie ehkä vuosia tai ainakin useamman projektin että sitten ne mieltää 
sen toimivaksi. Siel on ehkä helpompi – no onhan tunnillakin helppo ajatuksissa 
kadota minne vaan – mutta koneella pystyy fyysisesti katoamaan jonnekin muualle 
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aika nopeasti.” (Visa 35v.) 

Toisaalta se, onko tällainen ongelma tyypillisempää verkko-opetuksessa kuin perin-

teisessä opetus–opiskelu–oppimisprosessissa, ei toisen haastateltavan mielestä ole 

selvää. Oppilaan tavoitteisuus rakentuu opettajan tavoitteisiin nähden hyvin eri taval-

la. 

”[S]itä ongelmaa mä en näe [verkko-opetuksessa] (…) että lasten huomio häviäisi 
siitä opettajan valitsemasta. Se on niin näennäistä muutenkin, että oppilaat muka 
keskittyisi siihen, mitä opettaja haluaa, että niillähän on jokaisella se todellinen 
virtuaalinen maailma päässään. Ja sä voit olla täysin poissaoleva vaikka sä näyttäisit 
kuinka läsnäolevalta, että siihen ei tarvita mitään teknisiä apuvälineitä. Ne lapset 
jotka irtoaa siitä ajasta ja paikasta niin ne irtoaa riippumatta välineistä.” (Marko 40v.) 

Mutta miten opettaja sitten seuraa oppilaiden mukanaoloa, oppilaiden aktiivisuutta? 

Yksi haastateltava näki verkko-opetuksen helpottavan oppilaiden aktivoimista opet-

tajan toiveiden suuntaisesti. 

”Musta tuntuu että siinä saa kyllä paremmin kontaktia oppilaisiin, että tuolla jos 
vetää jonkun tunnin ihan perinteisesti, sä opetat tähtenä siellä edessä ja ne tekee 
muistiinpanot ni siis sullahan voi olla ettei ole hajuakaan ehkä toiset on saanut 
vihkoon siellä jos et sä kierrä katsomassa, kun ei ole siinä mitään, sä tiedät että ne 
osaa kirjoittaa mitä mä nyt laitan ylös, ja sitten sä vaan siellä puhua pälpätät edessä, 
mutta sitten kun ne tekee ja toimii, ni siis kyllähän se muuttaa niitten oppilaittenkin 
roolia että kyllähän siinä aktiivisemmin jokainen joutuu tekemään.” (Milla 27v.) 

Oppilaan aktiivisuus on tässä opinnäytetyössä mielenkiinnon kohteena jo pelkästään 

siitä syystä, että taustalla didaktisena ajatteluna on Uljensin (1997) opetus–opiskelu–

oppimisprosessin käsite. Sen taustalla on juuri ajatus siitä, että opettaja ei vain opeta 

ja oppilas opi, vaan opettaja suuntaa oppilaan tavoitteiseen opiskeluprosessiin, joka 

vasta voi johtaa oppimiseen, jonkun tiedon tai taidon hallintaan. Vaikka opettaja 

ohjaakin opiskeluprosessin kulkua, on vastuu paljolti oppilaalla. Tätä vastuuta on 

pohdittu aineistossa ja analysoitu tuloksissa. 

Kyselyosuudessa kuusi kahdeksasta haastateltavasta koki, että oppilas saa enemmän 

valtaa verkko-opetuksessa ja oppii näin kantamaan vastuuta toiminnastaan ja oppii 

paremmin hallitsemaan omaa opiskeluaan. Mediakasvatuksen monitasomallin toi-

minnan tasolla (luku 5.4.2) verkkoympäristössä opettajan vallasta luopuminen mer-

kitsee juuri vallan delegointia oppilaalle, joka oppii kantamaan vastuuta opiskelupro-
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sessistaan ja samalla valtautuu niin sosiaalisesti kuin henkisestikin (Tella & Mono-

nen-Aaltonen 2001). 

Yhteenvedettynä voidaan sanoa, että oppilaan aktiivisuus, itseohjautuvuus ja moti-

vaatio tulivat haastateltavien arvioinnissa esille ensisijaisesti opetus–opiskelu–

oppimismenetelmien valossa. Erityisesti oppilaan aktiivisuus ja itseohjautuvuus 

korostuivat opetus- ja opiskelumenetelmiä ja oppimistuloksia pohdittaessa siten, että 

näiden tekijöiden systemaattinen huomiointi saa tukea verkkoympäristön käytöstä. 

Verkkoympäristössä nämä tekijät korostuvat, ja opettaja pystyy kuitenkin helposti 

seuraamaan oppilaiden opiskeluprosessia. Toissijaisesti haastateltavat arvioivat 

verkko-opetusta koulukulttuurin ja kasvatuksellisesta näkökulmasta. Oppilaan aktii-

visuus opiskeluprosessissa vaatii opettajan roolin muutosta, sillä oppilaan siirtyminen 

pulpetista tietokoneen äärelle ei yksin johda opetus- ja opiskelutavoitteen suuntaisen 

aktiivisuuden lisääntymiseen. 

9.4 Vuorovaikutus verkko-opetuksessa – ja sen arviointi 

Haasteltavat arvioivat myös vuorovaikutusta verkko-opetuksessa ja sen mahdollisia 

eroja perinteiseen opetus–opiskelu–oppimisprosessiin nähden. Kun tässä puhutaan 

verkko-opetuksen vuorovaikutuksesta, on siinä nähtävä toisissa tapauksissa kasvok-

kaisviestintä ja toisissa taas välitteinen viestintä verkon välityksellä. Nämä liittyvät 

Vahtivuoren (2001; Goldsworth’iin perustuen) käyttötapamalleihin, joissa erotetaan 

muun muassa tieto- ja viestintätekniikan ympärillä tapahtuva toiminta ja tieto- ja 

viestintätekniikan välittämä toiminta. Edellisen kappaleen lopussa esitettyyn oppi-

laan valtaan liittyy myös välitteisyys. Tämän haastateltavan mielestä valtautuminen 

voi tapahtua juuri välitteisyyden kautta. 

”[J]os toisaalta kasvoton viestiminen verkossa voi niin kuin johtaa kaikenlaisiin 
ylilyönteihin niin se yhtä lailla voi johtaa johonkin roolista vapautumiseen ja muuhun 
sellaiseen, joka ehkä sitten mahdollistaa jopa sellaisen kasvokkaisviestintää jotenkin 
tehokkaamman tai aidomman kommunikaation.” (Iiro 30v.) 

Toinen haastateltava eritteli samaa asiaa hieman tarkemmin. Keskeisenä näkökulma-

na haastateltavalla oli asiakeskeisyyden saaminen opiskeluprosessin sosiaaliseen 

ulottuvuuteen. 
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”Mut sit toinen puoli on se et jos puhutaan tämmösestä niinku tutkivasta oppimisesta 
ni (…) semmoset keskusteluryhmät (…) auttaa sitä, että luokkatilanteessa on niin 
paljon sosiaalisia kuvioita, jotka ratkaisee, et kuka puhuu ja kuinka paljon ja vaikka 
tehdään ryhmätyötä (…) ihan yhteistoiminnallisten periaatteiden mukaisesti ni se 
kumminkin käy, että se hierarkia syntyy ja jotkut tekee hommat ja toiset ei tee, mutta 
sitten jos se tehdään semmosessa ympäristössä, jossa jokainen niinku painallus näkyy 
ja niistä tulee semmonen niinku muistijälki sinne verkkoon niin jokainen näkee 
kuinka paljon kukin on mukana, ja myös tämmöset hiljaiset, jotka ei välttämättä 
haluu puhuu, kun ne kovaääniset on koko ajan äänessä, ni niitten ääni kuuluu yhtä 
vahvasti semmosessa verkkoympäristössä, ja se ehkä niinku edistää semmosta 
yhteisöllisyyttä. (…) [L]uokkatasolla siitä on ollut just se hyöty että on tehty tosiaan 
asiakeskeisesti.” (Visa 35v.) 

Tämänlaiseen sosiaaliseen valtautumiseen oli myös toisenlainen näkökulma. Onko 

välitteinen valtautuminen edes tavoiteltavaa, jos todellisuudessa toivotaan oppilaiden 

oppivan kasvokkaisviestinnällisiä vuorovaikutustaitoja? 

”[M]itä asetetaan tavoitteeksi? (…) [J]os ihminen on sosiaalisesti hitaammin kehitty-
nyt, että sillä ei ole sitä tarvetta siihen sosiaaliseen ilmaisemiseen ja se ei ole vielä 
niin sosiaalinen, niin miksi sen pitäisi käyttää siihen jotain teknisiä apuvälineitä. 
Mutta jos siinä on kyse siitä, että sillä on tarve mutta siltä puuttuu taitoja, niin sitten 
pitää miettiä minkälaisia taitoja sille halutaan kehittää, että halutaanko me kehittää 
siitä semmoinen, joka keskustelee tietokoneiden tai välineiden kautta muiden kanssa 
vai yritetäänkö me rohkaista sitä siihen, että se pystyy tekee sen kasvokkain, että 
nämä eivät ole mun mielestä samalla viivalla, että nämä on vähän eri juttuja. Mo-
lemmat on tärkeitä mutta aina pitäisi tietää se, mitä haluttiin, mitä tavoiteltiin, kun 
ruvetaan jotain ratkaisuja hakemaan.” (Marko 40v.) 

Aiempi näkökulma on jälleen opetus- ja opiskelumenetelmien näkökulma kun taas 

jälkimmäinen haastateltava arvioi kasvatuksellisista lähtökohdista verkko-opetusta. 

Yksi haastateltava arvioi vuorovaikutukseen liittyvää välitteisyystekijää monimuo-

toisesti. Välitteistä vuorovaikutusta voidaan täydentää kasvokkaisviestintätilanteella. 

”On meill semmosii projekteja joissa on aktiivisesti voitu kommentoida ja sit sitä 
kommentointii on irrotettu sieltä koneelta et sitä on jatkettu luokassa perinteisesti ja 
projekti on jatkunut siten, että julkaisu on ollut siellä [verkossa] nähtävillä.” (Rami 
40v.) 

Sosiaaliseen ryhmäytymiseen voi verkkoympäristössä tapahtuvan vuorovaikutuksen 

asiakeskeisyys vaikuttaa tämän haastateltavan mielestä positiivisesti. 

”[M]ä rakensin sinne ne ryhmät niiden tutkimuskysymysten ja ongelmien perusteella 
eli yllättäen ne olikin sellasessa ryhmässä jossa olikin ihan eri tyyppejä kuin mitä ne 
olis ehkä itse halunnut siihen omaan tutkimusryhmäänsä ja sattui jopa niin että mulla 
oli muutama semmonen ryhmä jossa oli sellaset oppilaat, niin heterogeeninen ryhmä, 
että esimerkiks yks tyttö ja poika ei ole tän vuoden aikana tietääkseni kertaakaan 
sanoneet toisillensa mitään, niin siis niillä ei oo vaan yksinkertaisesti ollut mitään 
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sanottavaa toisillensa, ne on niin erityyppisiä ihmisiä. Esimerkiks niiden ryhmä toimi 
mainiosti siellä verkossa, ei se niinku täällä [luokassa] mitenkään näkynyt et ne on 
samaa tutkimusryhmä, ei mitenkään, mut siellä [verkossa] ne kävi niinku tosi pitkää 
sellasta väittelyy niinku et siit mannerlaattojen liikkeestä kun se oli niiden ongelma. 
Ja tää tyttö, joka on tosi särmä mut hiljanen osas penätä tosi pahasti sille pojalle 
vastaan ja löysi siihen uutta ja poika sitten haki taas niitä omia, että tällä tavalla se 
musta toimi siellä sit tietyllä tavalla anonyyminä kuitenkin.” (Sini 34v.) 

Tässä sitaatissa opetus–opiskelu–oppimismenetelmien näkökulmasta lähtevä ajattelu 

sai myös kasvatuksellisia piirteitä, kun haastateltava arvioi tyttöjen ja poikien välistä 

yhteisöllisyyttä. Koulukulttuurisesti samainen haastateltava arvioi samantapaisen 

yhteisöllisyyden mahdollisuuden koko koulun sisällä heikoksi tällä hetkellä. 

”Hirvittävän vähän koulun sisäisesti, siis todella hävettävän vähän et mun mielest 
pitäis olla enemmän semmosia foorumei. Me ollaan nyt harkittu sellasten kotisivujen 
luomista, jossa ois tämmösiä oppilaiden yhteisiä, sisäisiä palstoja ja juttuja ja 
muuta.” (Sini 34v.) 

Opettaja–oppilas-vuorovaikutus tarvitsee yhden haastateltavan mielestä kasvokkais-

viestintää, mutta hän toisaalta näkee tekstipohjaisen, välitteisen viestinnän sopivan 

mahdollisesti joillekin oppilaille paremmin. 

”[M]ä tykkään enemmän semmosesta että ollaan ihan kasvokkain, että mun mielestä 
semmosesta tilanteesta sä saat kaikkein eniten irti. (…) [M]ut sitten toisaalta mä en 
voi ajatella vaan itseäni vaan ehkä jollekin oppilaalle se sopisi paremmin, ehkä toiset 
pystyisi mun kanssa paremmin kommunikoimaan siten, että ne lähettäiskin 
kirjallisena niitä viestejä, ja ehkä ne pystyy sanomaan sellaisia asioita, mitä ne ei 
välttämättä sanoisi siinä tilanteessa ni se siihen vois tuoda lisää.” (Milla 27v.) 

Viestinnällisiä taitoja harjoitetaan verkko-opetuksessa monipuolisesti. Kyselyssä 

seitsemän kahdeksasta haastateltavasta uskoi, että oppilaiden viestintätaidot kehitty-

vät verkko-opetuksessa, kun oppilaat työskentelivät tietokoneilla. Haastateltava toi 

tässä esille, ettei kasvokkaisviestintä välttämättä vähene, vaikka oppilaat työskenteli-

sivätkin tietokoneiden äärellä. 

”[M]ä näkisin tämmösenä magneettina sen koneen siinä että nekin tyypit, jotka siellä 
nyt tekee yhdessä ni paremmin ne sosiaalisesti vuorovaikuttaa keskenään kuin että ne 
tekis ei-tvt-versiota, paperiversiota tuolla tavallisessa luokassa.” (Kari 40v.) 
 

Niin oppilaiden keskinäisen vuorovaikutuksen kuin opettaja–oppilas-

vuorovaikutuksenkin kannalta varmempi ja luonnollisempi tapa on kasvokkaisvies-

tintä. Tätä haastattelussa perusteltiin välitteiseen viestintään jäävillä aukoilla. 
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”[J]os ajatellaan ihan vuorovaikutuksena, niin kyllä varmaan olisi ollut 
tehokkaampaa jos oltaisiin luettu luokassa kuin se että ne katsoivat sitten sieltä 
netistä, että tiesikö ne edes välttämättä, että kuka niitä oli tehnyt, että mä olen itse 
kyllä luokanopettajana tässä meidän yhtenäisessä peruskoulussa hyvin vahvasti 
todennut sen että se sosiaalinen vuorovaikutus on se mistä se hyvä oppiminen lähtee, 
että tavallaan se opettajan hyvä vuorovaikutus sen oman luokan kanssa ja se 
oppilaiden keskinäinen vuorovaikutus, että siinä on hirveän iso ero, kun sä vedät 
luokanopettajana omaa luokkaa ja miten paljon sä pystyt pelaamaan sillä 
vuorovaikutuksella.” (Kaisa 32v.) 

Toinen samantyyppinen näkökanta lähestyi monimuotoisuuden näkökulmasta asiaa. 

Verkko voi täydentää tai laajentaa vuorovaikutusta, mutta perustana täytyy olla 

fyysinen ympäristö oppilaan ympärillä. 

”[J]os puhutaan ala-asteen näkökulmasta näistä oppimisympäristöistä niin musta ne 
ei voi olla mitään muuta kuin jotain mikä rakentuu sen reaalisen sosiaalisen konteks-
tin päälle, että niillä lapsilla on ne oikeat yhteydet, ne oikeat suhteet toisiinsa ja sitten 
tämmönen virtuaalinen ympäristö voi tuottaa jotain sen päälle. Se voi laajentaa sitä 
porukkaa johonkin suuntaan, sellaisiin jotka ei pysty olemaan fyysisesti siinä yhtey-
dessä mutta sen täytyy kuitenkin rakentua jollakin tavalla sen olemassa olevan poru-
kan, että sillä on selvä linkki siihen. Semmonen että joku ala-asteen oppilas haluaisi 
opiskella jotain jonkun parkanolaisen ala-asteen oppilaan kanssa yhdessä, niin se on 
aika teoreettista.” (Marko 40v.) 

Toinen haastateltava rakentaa oppilaiden tuotosten esittämistä ja myös verkko-

opetuksen vuorovaikutusta juuri olemassa olevan päälle. Tehdyt ratkaisut usein 

perustuvat juuri perinteisessä opetus–opiskelu–oppimisprosessissa hyväksi todettujen 

ideoiden päälle. 

”[S]iell on asioita jotka kuka tahansa voi lukee, ja sit kun siinä viel päästään tähän et, 
siell on niinku semmosii projekteja jopa päällä et jos joku haluu joku ulkopuolinen 
haluu osallistuu ja kommentoida ni voi osallistua. (…) Asiat on ollu luokan sisällä, 
ne omat kirjoitelmat, ne omat julkaisut on pysyny siellä seinien sisäpuolella, no 
onhan sit tehty ryhmätöitä jotka on tuotu koulujen seinille nähtäväksi. Tietyllä tavalla 
mä oon ajatellukin monesti että tietotekniikka korvaa tämmösiä, mitä nää oli nää 
posterit, et nyt ne posterit julkaistaan sähköisessä muodossa tavallaan ja se on 
kaikkien nähtävillä.” (Rami 51v.) 

Tämä haastateltava siis näkee tieto- ja viestintätekniikan integroituvan omaan ope-

tukseensa pala palalta. Aiempi haastateltava taas koki tieto- ja viestintätekniikan 

integroinnin turhaksi, mikäli tiedon, viestinnän ja teknologian suhdetta ei kyseen-

alaisteta opetus–opiskelu–oppimisprosessin tavoitteisuuden näkökulmasta. 

”[T]ässä yritetään oikoa mutkat suoriksi. Ensiksi olisi pitänyt opettaa ne lapset kir-
joittaa kirjeitä toisillensa ja kirjoittamaan juttuja, joita luetaan muille ääneen, jotta 
saa paistatella sillä, että muut kuulee mun juttuja. Aineiden lukeminen luokan edessä 
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on ollut toisille ilonaihe, toisille rangaistus. Kukaan ei ole oikeastaan miettinyt, miksi 
niitä siellä luetaan, niitä on vaan luettu. Jos viestintä on tärkeää, jos ilmaisu on tärke-
ää, niin sen pitäisi olla tavoitteista ja opettajalle tosi selkeästi tiedostettua, miksi näin 
tehdään. Sen takia mä en näe tieto- ja viestintätekniikkaa, tätä teknologiaa [tärkeänä], 
tieto ja viestintä ovat molemmat aivan älyttömän tärkeitä asioita, mutta se teknologia 
aika toisarvoista, että ihminen jolle nämä jutut on sinällään tuttuja, niin se saa nuo 
välineet aika nopeasti haltuun, mutta jos sille ei tieto silleen asiana rakas ja läheinen 
ja jos ei viestintä ole sille muodostunut tärkeäksi sen elämässä niin kyllä sen on 
vaikea motivoitua näihin vehkeisiin.” (Marko 40v.) 

Aiemmin esittämääni kysymykseen tieto- ja viestintätekniikasta itseisarvona on tässä 

vastaus hyvin selkeä. Toki tilannekohtaisesti jokainen arvioi teknologian merkityk-

sen, mutta luokanopettajan täytyy olla orientoitunut vuorovaikutuksen merkitykseen 

koulutyössä, jos hän perustelee tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöään vuorovai-

kutuksen kautta. Jos tieto- ja viestintätekniikka siis tarjoaa uusia vuorovaikutukselli-

sia mahdollisuuksia, onko silloin kyse vain tieto- ja viestintätekniikan luomasta tai 

vahvistamasta tarpeesta? Opettaja tekee tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön 

kohdalla paljon ratkaisuja ilman selkeää pedagogista reflektointia, mutta paljon 

jätetään myös tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämättä ilman perusteellista verk-

ko-opetuksen ytimeen pureutumista. Edellisen haastateltavan kohdalla tieto- ja vies-

tintätekniikan opetuskäytön kyseenalaistaminen perustuu kuitenkin selkeisiin kasva-

tuksellisiin ja opetus–opiskelu–oppimisprosessin tavoitteellisiin perusteluihin. 

Kyselyssä vain kolme kahdeksasta haastateltavasta kokivat, että oppilaiden ollessa 

tietokoneilla, yhdessä tekeminen ja oleminen vähenevät luokassa. Heidänkin kohdal-

laan on voinut tietenkin vaikuttaa eri luokkien fyysiset olosuhteet. Jos käytettävät 

tietokoneet sijaitsevat kaukana atk-luokassa, jakaantuu luokka erilleen. Toisena 

kyselyn tuloksena voidaan tuoda esille, että hyvillä tietoteknisillä taidoilla oppilaiden 

opiskeluun liittyvät keskinäiset vuorovaikutusmuodot monipuolistuu kuuden haasta-

teltavan mielestä. 

Vuorovaikutuksesta nouseva yhteisöllisyys oli luokanopettajille pääasiallisesti verk-

ko-opetukseen liitettävä käsite. Kysyttäessä neutraalisti tieto- ja viestintätekniikasta 

ja yhteisöllisyydestä ainoastaan yksi haastateltava oletti kysymyksen liittyvän siihen, 

miten tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö haittaa yhteisöllisyyden muodostumis-

ta.  
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”En mä usko että se vähentää sitä yhteisöllisyyttä tai kommunikointia, tämmösten 
uusien tapojen hyödyntäminen. Mä en ainakaan nää sitä mitenkään kauhean 
vaarallisena asiana.” (Iiro 30v.) 

Muut haastateltavat kytkivät haastattelun yhteisöllisyys-kysymyksen jonkinlaiseen 

verkkoyhteisöllisyyteen erilaisista mediakasvatuksen näkökulmista. Mediakasvatus 

mainstream-suuntaukseen liittyviä ajatuksia nousi myös esille yhteisöllisyyttä arvioi-

taessa. 

”[K]äytän hyvin paljon oikeestaan, mediajuttua, jos ei muuta niin se lähtee 
ulkopuolelta tää Uutisjuttu-systeemi, mikä on YLEllä ja siell on myös noi kotisivut et 
mä oon kuullu kun ne on joskus vaihtaneet mielipiteitä just ventovieraiden kanssa. 
Kyl must tuntuu et meill on järjestetty, et nyt verkossa just väännetään 
vuorovaikutusta Kälviäläisen koulun kanssa, ja (…) mä tiedän et meidän koulussa on 
luokkia, jotka lähtee Kuusamoon leirikouluun ja ne on ollu ennen sitä 
sähköpostiviesteillä kavereihin yhteydessä. Mä nään ne jo niin samanlaisena kuin 
oikea sosiaalisuus et jos menee Kuusamoon luokkaretkelle ni tarviiks siell mennä 
käymään jossain luokassa et se on samalla tavall et onks tää vuorovaikutus verkossa 
kans semmonen keinotekoinen et kun nyt on verkko ni täytyy olla 
vuorovaikutuksessa et mä oon vähän lähtenyt sille linjalle et jos tarvetta tulee niin 
käytetään.” (Kari 40v.) 

Kriittisyyttä verkon tukemaa yhteisöllisyyttä kohtaan esitti myös tämä haastateltava. 

”En mä tiedä mitä lisäarvoa se sitten toisi jos meillä olisi netissä joku hirveän 
toimiva intranetti, missä olisi paljon lapsille kaikkea tietoa, että kyllähän se voisi 
osaltaan luoda sellaisia pieniä juttuja, mutta kyllä mun mielestä ihmiset vielä toimii 
siten, että ihan fyysisellä läsnäololla se vuorovaikutuskin saa sellaisia muotoja.” 
(Kaisa 32v.) 

Esimerkkejä verkkoyhteisöllisyydestä löytyi muun muassa eriyttämisen myötä syn-

tyneestä yhteisöllisyydestä muiden samanhenkisten koululaisten kanssa. 

”[M]eill on tää Matilda-projekti täällä niin siinä oppilaat kommentoi kirjallisuutta, 
keskustelee kirjallisuudesta samanikäisten oppilaiden kanssa Helsingissä, ni siellähän 
tätä tulee.” (Rami 51v.) 

Varsinaiseen oman luokan opetus–opiskelu–oppimisprosessiin liittyvä yhteisöllisyys 

nousi esille ainoastaan kahden haastateltavan kohdalla. Toinen näistä kommentoi 

liittyen yhteisölliseen opiskeluun, joka Vahtivuoren (2002) mukaan jakaa opiskelun 

taakkaa ja helpottaa avun saamista kohdatun ongelman ratkaisemiseksi.  

” Se selkeesti muodostuu, tai siis mitä mä oon todennut kun olen tehnyt tämmösiä 
projekteja, yrittänyt tehdä siitä semmosta, et siinä on sitä tutkimuksellista otetta niin 
silloin kun tehty ilman tieto- ja viestintätekniikkaa kun sitä on käytetty vaan 
korkeintaan siihen raportointiin loppuvaiheessa, ni silloin se jää enemmän yksin 
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puurtamiseksi vaik on kuin pyritty siihen että joku lukis, vaikka välillä antais vinkkiä 
ni se on hyvin vaikeeta, mutta tämmösen ympäristön kautta ni siin pystytään ihan 
selkeesti jakamaan vähän enemmän ja kysymään apua ja siinä voi joku käydä 
myöhemmin kirjoittamassa että auttakaa mua tässä ja se jää näkyviin sinne, joku voi 
myöhemmin tulla ja palata siihen, auttaa, kyl se auttaa siinä semmoinen 
yhteisöllisyys ihan selvästi kun tehdään tämmöstä projektia.” (Visa 35v.) 

Luvussa 3.2.4 vertailtujen sosiaalisen ja ohjaavan vuorovaikutuksen voi nähdä jakau-

tuvan yleisesti niin, että opettaja–oppilas-vuorovaikutus on ohjaavaa ja oppilaiden 

keskinäinen vuorovaikutus sosiaalista. Edellisen esimerkin kohdalla tulee kuitenkin 

esille oppilaiden keskinäisen vuorovaikutuksen ohjaava merkitys. Siinä esiintyy 

sosiaalista vuorovaikutuksen piirteistä poiketen enemmän tavoitteellisuutta, järjes-

telmällisyyttä, arviointia sekä kysymyksiä ja vastauksia. 

Myös kyselyosuudessa kysyttiin yhteisöllisyyden mahdollisuudesta verkko-

opetuksessa. Kuusi kahdeksasta haastateltavasta uskoi, että jonkinlainen yhteisölli-

syys syntyy koulussa myös tieto- ja viestintätekniikan avulla – oli se sitten koneiden 

äärellä kasvokkaisviestinnällisesti tai verkon välitteisyyden kautta syntynyttä. Jälleen 

välitteisen vuorovaikutuksen synnyttämä tai tukema yhteisöllisyys voidaan nähdä 

laajentamassa ja monipuolistamassa yhteisöllisyyttä ja yhteisöllisyyden käsitettä. 

Verkko-opetuksen vuorovaikutusta ja sen tukemaa yhteisöllisyyttä luokanopettajat 

arvioivat mediakasvatuksen viitekehyksessä opetus–opiskelu–oppimisprosessin 

tavoitteisuuden kautta mutta myös joukkoviestimiin laajentaen. Tällainen mediakas-

vatuksen mainstream-orientoitunut näkökanta tuli esille myös tieto- ja viestintätek-

nisten viestimien kohdalla. Yhä enenevässä määrin viestimien huonoina vaikutuksina 

nähdyt väkivaltaiset esikuvat ja liiallinen seksin esiin nostaminen ovat lapsille riskinä 

myös Internetissä. 

”[J]otain tissien kuvia mä oon joutunut sieltä [tietokoneilta] laittelee pois välillä, et se 
on se huono puoli, mut hirveen vähän on väärinkäytöksiä ainakaan tullut meidän 
tietoon.” (Kari 40v.) 
 

9.5 Verkko-opetuksen arvot ja tavoitteet  

Tulosten esittelyssä on tähän mennessä eri näkökulmista lähestytty haastateltavien 

verkko-opetuksen arvoja ja arviointia. Tästä eteenpäin keskitytään haastateltavien 
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suoriin vastauksiin kysyttäessä heiltä verkko-opetuksen arvoista ja arvioinnista. 

Arvoja kysyttäessä ja niitä nyt pohtiessa on syytä muistaa, että arvot ovat yleisesti 

luonteeltaan melko pysyviä. Ensinnäkin on hyvä miettiä, miten arvot ja tieto- ja 

viestintätekniikka yleensä käyvät yhteen opetuksessa ja elämässä. 

” Kylhän ne [arvot] muuttuu pitkälti muustakin syystä kuin tvt [tieto- ja 
viestintätekniikka]. Oma ammattitaito syventyy koko ajan, ymmärtää asioita, miettii 
asioita, ja ymmärtää ne eri tavalla. Tietysti  kyl mä oon sitä mieltä et opettajuus 
menee niinkuin yleensä elämässä ihmiskäsityksen, kaikkien kasvatusnäkemysten, 
tiedonkäsitysten kanssa käsi kädessä. Et kun ymmärtää niitä elämänfilosofioita 
enemmän ja enemmän ja pohtii niin opettajuuskin muuttuu.” (Kari 40v.) 

Jos siis puhtaasti pohdittaisiin luokanopettajien arvoja verkko-opetuksessa, tulisi 

hyvin pitkälle keskustella opettajan yleisestä arvomaailmasta ja siihen vaikuttavista 

tekijöistä. Tässä opinnäytetyössä arvopohdinta lähinnä tukee verkko-opetuksen 

arvioinnin tarkastelua. Mitä arvoja sitten luokanopettajan mielestä kiinnittyy tieto- ja 

viestintätekniikkaan ja sen opetuskäyttöön verkko-opetuksessa?  

” Internetiin liittyy tiettyjä arvoja ja sen käyttämistä opetuksessa, mutta toi ei 
välttämättä arvoihin sinäänsä liity. Tietyllä tapaahan teknologiakeskeisyys on arvo 
sinänsä ja sitä ei ehkä kannata liikaa korostaa, sillä kyllähän asioita pystyy tekemään 
ilman tätä teknologiaakin, varsinkin jos ollaan fyysisesti samassa tilassa.”  (Visa 
35v.) 

Tieto- ja viestintätekniikka siis voidaan nähdä arvona, vaikka kouluopetuksessa 

samoja asioita voidaan tehdä ilman tieto- ja viestintätekniikkaakin. Toisena näkö-

kulmana on verkko-opetukseen erityisesti kiinnittyvät arvot. 

”[A]ika ja paikka (…) ei rajoita meidän työskentelyä. Mehän ollaan tässä talossa 
lähdetty silleen et meill on ollut läksyjä, et tehkää tän viikon aikana (…) ja se on 
sitten sama, että tehdäänkö se kotona [vai] koulussa.” (Rami 51v.) 

Ajan ja paikan rajojen murtuminen on nähty siis jonkinlaisena arvona. Opetussuunni-

telman roolia ei korostettu arvopohjaa tarjoamassa, mutta kaksi haastateltavaa mai-

nitsivat opetussuunnitelman opettajan verkko-opetuksen arvoihin liittyvänä tekijänä. 

Toinen heistä korosti arvojen ja lähtökohtien lukuisuutta. 

”On tekniset valmiudet jota kai tässä uudessakin opetussuunnitelman perusteissa nyt 
on jollakin tapaa korostettu mutta on siellä paljon muutakin korostettu ja sitten 
puhutaan tämmösestä tulevaisuusnäkökulmasta, että pitää miettiä mikä on se, mihin 
maailmaan me kasvatetaan näitä ja mitkä on ne vaatimukset, ja nähdä myös 
menneeseen kuin tulevaankin, et jokainen asia pitää asettaa kumminkin lokeroihinsa, 
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että ei voida tehdä yhdestä asiasta semmosta joka on sitten se johtotähti koska tässä 
niin paljon arvoja ja niin paljon asioita ja niin paljon lähtökohtia.” (Visa 35v.) 

Vahva kasvatuksellinen arvonäkökulma yhdistyy alkuperäiseen kysymykseen siitä, 

miten verkko-opetukseen kiinnittyvät arvot pärjäävät kilpailussa kaiken muun opetta-

jan työssä tärkeäksi koetun kanssa. Jonkinlainen paine teknologisia arvoja kohtaan 

tuli esille muutamien haastateltavien kommenteissa. 

” Mutta sitten tekisi mieli lisätä siihen näitä teknologiaan liittyviä kovia arvoja, mutta 
eihän se niin todellakaan ole, että se on niinku joidenkin oppilaiden ihan selkeä 
semmonen työväline ja niiden täytyy oppia sitten jotenkin käyttämään sitä tehok-
kaasti ja niinku käsittelemään sitä tietoa.” (Kaisa 32v.) 

Tieto- ja viestintätekniset taidot tulivat esille useasti. Keskiössä on tällöin kasvatuk-

sellinen näkökulma oppilaiden tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin kotien resursseista 

riippumatta.  

”Mä olen sitä ajatellut lähinnä tasa-arvon idean kannalta eli, kun on kuitenkin niin 
että tieto- ja viestintätekniikan hallitseminen tulee yhä enenevässä määrin olemaan 
jonkunlainen vaatimus työelämässä pärjäämiselle niin se, että koulu tarjoaa jokaiselle 
jonkinlaiset eväät niin alkaa mun mielestä olla ihan sellainen perustavanlaatuinen 
asia.” (Iiro 30v.) 

Edelleen on aiheellista kysyä, mistä luokanopettajan arvot muodostuvat. Opetus–

opiskelu–oppimisprosessiin liittyen opetussuunnitelmalliset ja yhteiskunnalliset 

vaikuttimet sekä erityisesti opettajan opiskelun aikaiset tieteelliset teoriat muokkaa-

vat opettajan ajattelua (ks. luku 4.2). Tässä on yksi esimerkki siitä. 

”[M]ä en oo käyttänyt muuta tapaa kuin tän tutkivan oppimisen tapaa ja silloin 
tietysti kaikki kiinnittyy siihen.” (Sini 34v.) 

Arvoja kysyttäessä yksi haastateltava näkikin arvon arkisemmin tärkeänä asiana. 

Niihinkään ei luokanopettaja pääse oikeastaan vaikuttamaan, vaan ne tulevat ulko-

puolelta. 

” Jos tuo juhlallinen sana ”arvo” muutetaan ihan vaan asioiksi, joita koetaan tärkeäk-
si, niin kyllähän tekniset taidot on tietenkin tärkeitä. (…)  Kyllä aika pitkälle ne 
tärkeät asiat tulee ulkopuolelta, että opettajilla on vaikeaa, lähes mahdotonta arvottaa. 
Se on niin että yritetään jollakin sattumanvaraisella suotimella suodattaa siitä mas-
sasta ja mössöstä vaatimuksia, joita tulee koulun ulkopuolelta tätä byrokraattista tietä 
tai sitten ihan suoraan lähiympäristöstä tai tiedotusvälineiden kautta. Yritetään saada 
jotenkin kiinni siitä, mikä olisi nyt keskeistä, mikä nyt olisi tärkeää. (…) Koulun 
tehtävä on sopeutua ja reagoida todella nopeasti, että koulun pitäisi olla sillä tavalla 
proaktiivisesti reaktiivinen, mutta se ei saa olla sillä tavalla proaktiivinen, että se 
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oikeasti toimisi ennen ja muuttaisi tulevaisuutta, vaan koulun tehtävä on etukäteen 
ennakoida mitä maailmassa tapahtuu ja reagoida siihen etukäteen, jotta se [koulu] 
olisi ajan hermolla.” (Marko 40v.) 

Kun haastateltavilta näin suoraan kysyttiin verkko-opetuksen arvoja, vastauksista 

voitiin poimia seuraava lista (ks. taulukko 1). 

 Suora lainaus: Selventävä tulkinta (tarpeen vaatiessa): 
1. pystyy toteuttamaan itseensä yksi-

löllisellä tavalla 
 

2. aika ja paikka eivät rajoita (tehtävien palautus ja eriaikainen vies-
tintä) 

3. oppilaiden autonomia (kouluopiskelun eriyttäminen) 
4. itseohjautuvuus  
5. oppilaskeskeisyys   
6. tieto- ja viestintätekniikan hallitse-

minen 
 

7. tekniset taidot  
8. tasa-arvon idea (tekniset taidot (perhe-)taustasta riip-

pumatta) 
9. tasa-arvo (tekniikan saatavuus, availability) 
10. tasa-arvo  (yhdessä oppimisen kautta) 
11. motivoituneisuus   
12. motivaatio   
13. aktivoituneisuus   
14. elinikäinen oppiminen  (teknisten taitojen avulla) 
15. oppimaan oppiminen (oman työn havainnointi) 
16. mahdollisuudet hiljaisille (tasa-arvoistua) 
17. sosiaaliset taidot oppia yhdessä  
18. yhteisöllisyys  (toisia kouluja mukaan yhteistyöhön) 
19. yhteisöllisyys  
20. avoimuus (materiaalit, suunnitelmat ja tuotokset 

kaikkien saataville) 

TAULUKKO 1. Verkko-opetuksen arvoja (ks. liite 4: Verkko-opetuksen arvoja)  

Listasta on siis rajattu pois arvot, joita voitiin tunnistaa vain muussa aineistossa kuin 

haastattelun varsinaisessa arvokysymyksessä. Ei voida olettaa tämän olevan kattava 

lista luokanopettajien verkko-opetuksen arvoista, mutta tätäkin listaa on syytä tarkas-

tella hieman tarkemmin. Listassa esiintyvät arvomaininnat voidaan jakaa seuraaviin 

ryhmiin: yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden korostamisen mahdollisuudet (kohdat 1–

5; 18–20), tasavertaisten taidollisten ja sosiaalisten mahdollisuuksien tarjoaminen 

perhetaustasta riippumatta (6–10) sekä opettajien tämänhetkisten oppimiskäsitysten 

mukainen opiskelu ja oppiminen (11–17). Nämä kolme aluetta ovat tietysti kytkök-
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sissä toisiinsa. Esimerkiksi kohta 14 voidaan nähdä tasavertaisuuden tai oppimisen 

näkökulmasta. Vastaavasti kohdat 10 ja 20 voidaan nähdä niin yhteisöllisyyden, 

tasavertaisuuden kuin oppimisenkin kautta. 

Toinen tapa kysyä verkko-opetuksen arvoja oli pyytää haastateltavia kertomaan 

hyvistä verkko-opetuskokemuksistaan. Kun haluttiin tätä kautta päästä kiinni arvoi-

hin opettajan pedagogisessa tausta-ajattelussa, oli kysyttävä myös jatkokysymyksiä, 

kuten miksi tämä oli hyvä. Yhden haastateltavan vetämä verkkokirja-projekti oli 

pitemmän kehittelyn tulos. 

”No nimenomaa siksi että se on selkeesti kirjoittamisen motivaatiota nostanut, se 
kirjoittamisen taso on pysynyt valtavan hyvänä, sit siinä on nää opetustilanteet joita 
siinä otetaan kirjoittamisesta, et kun ainekirjoituksia perinteisesti luetaan, niin 
opettaja kirjoittaa siihen ehkä kommentin, (…) että kirjoitapa ensi kerralla parempaa 
käsialaa, et käytäpä kappalejakoa, mutta tossa koko ryhmä huomaa, et nyt meill on 
tässä dialogi, mitä tää juoni ei kannakaan pitemmälle(…), et tarvittais joku 
kuvausjakso tähän samaan, ja tulee semmosia kirjoittamisen osa-alueita opetettua 
siinä sivussa. (…) [S]yystä tai toisesta se kirjoittamisen taso [on] pysynyt jotenkin 
parempana kuin mitä se tavallisissa yksittäisissä kirjoituksissa sitten ois. Jotenkin se 
kollektiivisuus siinä, että sä saat sen julkaistua, niin sun pitää yrittää pysyä siinä 
tietyssä tasossa.” (Rami 51v.) 

Tässä haastateltava on perustellut projektia kirjoittamisen motivaation ja äidinkielen 

luontevan integroitumisen kautta. Opiskelumenetelmässä kollektiivisuus, yhdessä 

tekeminen ja oppilaiden tuotosten esille nostaminen on koettu arvokkaaksi. Toinen 

haastateltava perusteli oman projektinsa hyvinä puolina niin ikään yhdessä tekemistä 

mutta myös oppilaan ajattelun kehitystä ja opiskelumenetelmän prosessikeskeisyyttä. 

”Ensinnäkin tässä se ajattelun kehitys ja se ajatuksen muutos tuli vahvasti, mut se 
liittyy minusta siihen yhteisöllisyyteen ja niihin keskusteluihin ja siihen yhdessä 
tehtyyn työhön siellä. Mut toinen millä tavalla se tuki on tietysti tää et kun meill oli 
tämmönen mittava ilmiö [maapallo aiheena], jossa on paljon ilmiöitä ja syy- ja 
seuraussuhteita, niin se tuki tämmöstä prosessikeskeistä [opiskelua], kun siihen 
haettiin tietoa joka paikasta ja sitten se prosessi eteni, et se keskeneräinen tuotos piti 
aina näyttää muille. Ja jos me ajatellaan jotain maapalloilmiötä niin sä joudut niin 
syvältä miettimään sitä, et sillä tavalla se tuki tämmöstä luonnontieteellistä 
ilmiökeskeistä tutkivan oppimisen jaksoa kyllä paremmin kuin joku semmonen, kun 
tutkitaan jotain valmiita tekstejä ja sit keskustellaan.” (Sini 34v.) 

Toinen tutkivan oppimisen viitekehykseen nojaava haastateltava kommentoi verkko-

opetusesimerkkinsä vahvuuksia siten, että verkon tuoma erilainen tekstuaalisuus 

työvaiheissa ja raportoinnissa vahvistaa syväoppimista. Tekstuaalisuuden piirteenä 
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voidaan nähdä vahvempi ennakkokäsitysten julkisuusaste, jos verrataan esimerkiksi 

kerran tunnilla ääneen lausuttuun ennakkokäsityksen ilmaisumuotoon. Tässä yhtey-

dessä tekstuaalisuus ei tarkoita välttämättä kirjoitetun raportin laajuutta vaan tiukkaa 

asiakeskeisyyttä ja merkityksellisyyttä, jos verrataan lähestulkoon suoraan tie-

tosanakirjasta kopioituun laajaan ryhmätyöesitelmään.  

”Tieto- ja viestintätekniikka on siinä meidän projektissa tukenut semmosta 
kysymyksen asettelua ja se ohjelma on pakottanut ne tuomaan omat 
ennakkokäsityksensä julki kirjallisiksi ja prosessoimaan ulos itestä, jonka jälkeen se 
tiedon etsiminen ja sen tutkimusprosessi, siihen tulee joku jänne, kun sulla on se oma 
alkukäsitys ja ennakkokäsitys olemassa ja sit aletaan etsiä siihen tietoa tai lisätietoa 
tukemaan sitä, ja me ollaan kyllä koettu molemmat että siinä on selvästi tapahtunut 
jotain ja tää verkkoympäristö kun sille ei aseta liian kovia vaatimuksia ulkoasullisesti 
ni me koettiin [että] se mikä siinä välissä on tapahtunut, mikä ei ole edes välttämättä 
näkyvänä siellä verkossa, niin siinä on kumminkin tapahtunut paljon siitä 
ennakkokäsityksistä siihen loppuun, vaikka se loppuraportti olisikin muutama rivi tai 
kymmenen riviä, niin silti siinä on tapahtunut paljon ja voidaan kokea että on tullut 
semmosta niin sanottua syväoppimista.” (Visa 35v.) 

Edellisessä esimerkissä mukana ollut tiedon etsiminen verkossa on myös toisella 

haastateltavalla ollut perusteluna hyvälle verkko-opetuskokonaisuudelle. Toisaalta 

hän on valmis myös valitsemaan verkon osaksi opetusta ajansäästöllisistä syistä jopa 

oppimisen laadun kustannuksella. Hän pohjusti perusteluja miettimällä, mikä olisi 

ollut toisin, jos verkkoja ei olisi käytetty maantiedon opiskelussa. 

”[Y]ks, missä se ei ollut missään tapauksessa sama ni tiedonsaanti, koska kaikki EU-
maat, koko EU on ollut vasta niin vähän aikaa, et olis ollut mahdotonta saada ihan 
oikeaa tietoa (…). Elikkä et se tiedon päivitys oli semmonen. Mut kaikki muu sitten, 
no (…) tietysti tää tekniikka puoli et eihän semmosii esityksii et kun ne tekee kai-
kenmaailman liikkuvia systeemejä ja karttoja ja muuta, et jos vähän ehkä oppimises-
sa menetetään, [niin] ajassa voitetaan aivan sairaasti, et se on kans mun arvokysy-
mys.” (Kari 40v.) 

Tiedonhaku ja taito käsitellä ja suodattaa tietoa ovat osa medialukutaitoa. Kyselyssä 

kaikki kahdeksan haastateltavaa näkivät medialukutaidolla yhteyden tieto- ja viestin-

tätekniikasta saatavaan hyötyyn oppilaan opiskelussa. Tämä on ymmärrettävää, 

koska toisaalta medialukutaitoa on vaikea oppia ilman tieto- ja viestintätekniikan 

käyttöä ja toisaalta taas opettajan ohjaamaan tieto- ja viestintätekniikan käyttöön 

voidaan helposti liittää tiedonhallinnalliset tavoitteet. Oppilaiden ilmaisullisuuden 

tukeminen medialukutaidon kautta oli realistista kuitenkin vain viiden haastateltavan 

mielestä. Tämä liittyy juuri siirtymiseen medialukutaidon käsitteestä kohti mediatai-
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don käsitettä, joka pitää lukutaidon lisäksi sisällään ilmaisuun liittyviä taitoja tieto- ja 

viestintätekniikan ja verkkojen välittämässä viestinnässä (ks. luku 3.3). 

Kolmas tapa arvoja kartoitettaessa oli pohtia opetus–opiskelu–oppimisprosessin 

tavoitteita. Tavoitteiden muuttuminen verkko-opetuksessa verrattuna perinteiseen 

luokkaopetukseen ja -opiskeluun oli haastateltavien mielestä kaksijakoinen. Nähtiin 

joko oppilaiden tieto- ja viestintätekniset taidot omana lisätavoitteenaan erityisesti 

välineellisessä käytössä tai siten, että yleisesti opetus–opiskelu–oppimisprosessin 

tavoitteet muuttuvat, kun tieto- ja viestintätekniikka tulee opetus–opiskelu–

oppimisprosessiin mukaan. 

Kyselyssä vain kaksi haastateltavaa kahdeksasta näkivät tietoteknisen osaamisen 

tavoitteet yhtä tärkeänä kuin sisällölliset ja oppimaan oppimisen tavoitteet. Pikem-

minkin tavoitekysymys nähtiin niin, että oppimaan oppimisen tavoitteet vahvistuivat 

tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön myötä. Näin koki viisi kahdeksasta haasta-

teltavasta. Tämä viittaa juuri edellä esitetyistä tavoiteajattelun tyypeistä jälkimmäi-

seen eli verkko-opetuksessa koko opetus–opiskelu–oppimisprosessin tavoitteet muut-

tuvat. Kaikki kahdeksan haastateltavaa kokivat, että tieto- ja viestintätekniikkaa 

hyödyntävässä opiskelussa oppilaille tulee asettaa myös sosiaalisia tavoitteita. Se 

tarkoittaa yleisesti sitä, että tietokoneavusteisen oppimisen käsitteestä on opettajien-

kin näkökulmasta jo selkeästi siirrytty tieto- ja viestintätekniikan ja verkkojen välit-

tämään opiskeluun. 

Mutta silti ennen kuin haastattelussa voitiin pohtia, miten opetuksen ja opiskelun 

tavoitteet muuttuivat, oli syytä kysyä kyselyn tuloksiin peilaten, muuttuivatko tavoit-

teet ylipäätään. 

”No ei mul kyl muutu. Vois ihan yhtä paljon kysyä et muuttuuks jos mä käytän 
piirtoheitintä, että ei sillä ole mitään tekemistä oo sen kanssa.” (Sini 34v.) 

Toisaalta sama haastateltava koki tarpeen itse tieto- ja viestintäteknisten sovellusten 

opettamisen erikseen, jotta todellinen verkko-opetus olisi helpompaa ja ylipäätään 

mahdollista projekteissa. 



82 

 

 

”[T]ämän ryhmän kanssa tiedän että ne on jo paljon varmempia seuraavassa 
[projektissa] mutta jos opettaja lähtee sellaisen luokan kanssa jonka kanssa se ei oo 
ennen tehnyt verkkojuttuja ni kannattais tehdä tosi paljon kaikkia harjoittavia 
kursseja ensin.” (Sini 34v.) 

Kaiken kaikkiaan tieto- ja viestintätekniset tavoitteet ovat kuitenkin selkeää ulkoa-

päin tulevaa arvotusta. Tämän haastateltavan mukaan opetukseen liittyvät tavoitteet 

muuttuvat. 

”Kyllähän ne [tavoitteet] siinä mielessä muuttuu että mitä enemmän tulee tietotekni-
siä vaatimuksia niin meillä on kuitenkin tuntimäärä sama ja toisaalta kuitenkin ope-
tussuunnitelman vaatimukset olis samat (…)” (Visa 35v.) 

Tämänkaltaiset tavoitteet siis sanellaan ulkoapäin haastateltavan mielestä. Tieto- ja 

viestintäteknisiä taitoja opitaan puhtaasti tekemälläkin. Sama haastateltava ei itse 

haluaisi korostaa tieto- ja viestintäteknisiä tavoitteita. 

”Tietotekniset taidot tulee siinä samalla eikä niitä korosteta että sun pitää osata nämä 
tehdä tässä kuvankäsittelyssä vaan lyödään että mitä sä haluat tehdä tällä ja katotaan 
että mitkä mahdollisuudet tällä ohjelmalla on tehdä niitä mitä me haluttais tehdä.” 
(Visa 35v.) 

Tavoitteiden suhdetta opetuksellisiin välineisiin pohti yksi haastateltava niin, että 

tieto- ja viestintätekniikka työvälinekäytössä ei muuta mitään. Haastateltava arvioi 

selkeästi tieto- ja viestintätekniikan työvälinekäyttöä (ks. luku 3). 

”Mä näkisin niin, että tieto- ja viestintätekniikka ei sinällään aiheuta yhtään mitään, 
paitsi korkeintaan kaaosta ja mielipahaa, että sen pitäisi olla, niin kuin kaikki muut-
kin välineet, liitutaulu tai valkotaulu tai mikä hyvänsä niin se on väline johonkin jota 
on jotenkin suunniteltu tai ainakin jotain tavoitteita asetettu sille toiminnalle, että se 
mitä mä sieltä yhdeksänkytluvun alusta lähtien olen huomannut tuosta tieto- ja vies-
tintätekniikasta niin on se, että ihmiset jotenkin kuvittelevat, että se [tekninen laite] 
vaan tuodaan johonkin tilaan ja johonkin kontekstiin ja sitten se aiheuttaa siellä 
jotain, niin jos se jotakin aiheuttaa niin se on yleensä negatiivista. Siinä ei pitäisi 
lähteäkään ajattelemaan sitä, että se aiheuttaa jotain, vaan pitäisi sitä, mihin pyritään 
ja onko se siihen järkevä väline.” (Marko 40v.)  

Tellan (2001) kuvaamat tieto- ja viestintätekniikan uudet roolit eivät siis ole jokaisen 

luokanopettajan mielestä automaattisesti mahdollisia koululuokassa (ks. luku 3.3). 

Aiempien tutkimusten mukaisesti tieto- ja viestintätekniikan rooli ja käyttötapa on 

nähtävissä tässäkin opinnäytetyössä kouluopetukseen juurtuneena työvälinekäyttönä. 

Muiden roolien korostuminen on vasta nostamassa päätään. Keskeistä moniin aiem-

piin tutkimuksiin verrattaessa onkin tämän opinnäytetyön konteksti. Korkeakouluissa 
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tai lukioissa toteutettujen verkko-opetustutkimusten tulokset eivät kaikilta osilta päde 

perusopetuksen kuudella ensimmäisellä vuosiluokalla. 

Tässä luvussa on esitelty tuloksia kysyttäessä suoraan haastateltavalta verkko-

opetuksen arvoja ja toisaalta omien positiivisten kokemusten kautta. Lisäksi on 

tavoitteiden kautta pohdittu, miten arvot hahmottuvat luokanopettajan näkökulmasta 

verkko-opetuksessa. Kasvatuksellinen tasa-arvo nousi eri yhteyksissä esille kuin 

myös opetus–opiskelu–oppimisprosessi menetelmineen ja tuloksineen. Osittain tieto- 

ja viestintätekniikka nähtiin ulkoapäin annettuna arvona. Näin voi olla tietysti mui-

denkin opetussuunnitelmallisten korostusten kanssa. Näissä tuloksissa kuitenkin 

haastateltavat usein laittoivat verkko-opetuksessa teknologian toisarvoiseksi ja nosti-

vat sosiaaliset ja oppimisen laadulliset arvot esille uskoen tieto- ja viestintätekniikan 

käytön voivan tukea näiden arvojen toteutumista. Toki haastateltavat tunnustivat 

myös teknologiset arvot. Kuitenkin luokanopettajien verkko-opetukseen liittämät 

arvot kaiken kaikkiaan mukailevat taulukon 1 tulkinnassa muodostettua jaottelua 

tasavertaisuuden, yhteisöllisyyden ja oppimisen laadun välillä. 

9.6 Opettajan arviointi 

Tässä luvussa tulokset kiinnittyvät kysymyksiin mitä haastateltava verkko-

opetuksessa arvioi, millainen teoriatausta haastateltavalla on arvioinnilleen ja minkä-

laisia arvioinnin välineitä haastateltava käyttää. Tärkeimpänä erona edellisiin lukui-

hin verrattuna on se, että nämä tulokset perustuvat haastattelun varsinaiseen arvioin-

titeemaan. Vastaukset ovat siis selkeästi suoremmin kysymyksiin arviointiperiaatteis-

ta, arvioinnin kohteista ja arviointikäytänteistä. Edellisten lukujen tulokset ovat 

pikemminkin tulkintoja arviointinäkökulman liittymisestä erilaisiin verkko-

opetukseen kiinnittyviin tekijöihin (teemahaastattelun teemat 1–4). Arvioinnin väli-

neet voidaan tässä ymmärtää esimerkiksi mittareiksi tai jonkunlaisiksi teoriataustaa 

löyhemmiksi arvioinnin kehikoiksi. 

Tässä työssä on moneen kertaan tullut esille kysymys siitä, näkeekö luokanopettaja 

tieto- ja viestintätekniikan tai sen käytön itseisarvona. Jos haastateltavat kokivatkin 

hieman ristiriitaisesti tieto- ja viestintätekniikan itseisarvokysymyksen, oppilaiden 
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teknisten taitojen hallinta on ainakin haastateltavien arvioinnissa mukana. Kyselyn 

mukaan kaikki haastateltavat tekivät laadullista arviointia oppilaiden tieto- ja viestin-

tätekniikan käytöstä ja hyödyntämisestä, ja seitsemän kahdeksasta haastateltavasta 

huomioi tämän myös arvostelussa.  

Vaikka tässä opinnäytetyössä ei olekaan arvoja ja arviointia lähestytty opetussuunni-

telman näkökulmasta vaan luokanopettajan näkökulmasta, on syytä tehdä selvyyttä 

opetussuunnitelman rooliin opettajan arviointityön välineenä. Aina ei opetussuunni-

telma tarjoa pohjaa opetuksen suunnittelulle ja arvioinnille.  

”[Y]ksittäinen oppiaine, siinä on niin paljon semmosia vakiintuneita tapoja ja 
opetussuunnitelman tai vaikka oppikirjan määräämiä sisältöjä, joita käydään läpi, ja 
sitten tieto- ja viestintätekniikka taas on lähinnä sitä, mitä yksittäinen opettaja haluaa 
tehdä.” (Iiro 30v.) 

Opetussuunnitelmallista reflektointia on tässä tapauksessa vaikea tehdä verkko-

opetuksen kohdalla. Toinen haastateltava löysi viittauksia opetussuunnitelmasta 

tukemaan verkko-opetuksen arviointia.  

”[M]eill on sanallinen arviointi koko ala-asteen läpi, ja ne on pilkottu hyvin pieniin 
osa-alueisiin, jossa esimerkiks meijän äidinkielen osa-alueessa löytyy selkee viittaus 
niinku viestintätaitoihin, et siellä se tulee niinku arvioitua ikään kuin äidinkielen 
osana.” (Rami 51v.) 

Sama haastateltava kuitenkin koki tieto- ja viestintätekniikan käyttöön liittyvien 

taitojen vaativan myös erillisiä arviointitapahtumia. 

 [M]ä olen niinku ikään kuin pitänyt semmosii testejä ja kokeita, joissa niinku 
tarkistetaan sitä, niinku muutamilla tehtävillä ja muutamilla kysymyksillä, että missä 
mennään, mitkä on nää oppilaan taidot (…) mutta toisaalta se ei oo sitten näkyny 
arvioinnissa mitenkään irrallisena vaan se on niinku siellä oppiaineiden sisällä.” 
(Rami 51v.) 

Opetussuunnitelma voi tarjota yleistä kehikkoa myös verkko-opetuksen arviointiin. 

Tällöin korostuu tieto- ja viestintätekniikan luonteva integroituminen opetukseen. 

”[J]os lähdetään meidän opetussuunnitelmasta ni arvioinnissa siell on tiedot, taidot ja 
asenteet. Mun arviointi on tämmösen jatkuvan arvioinnin periaatteella. (…) Ja sit 
tulee tietysti nää mitkä kulkee siin koko ajan, sosiaaliset [tekijät]. Niitä pitää kattoo 
myöskin.” (Kari 40v.) 

Sosiaalisten taitojen ja asenteiden arviointi on keskeisenä myös Gallinin sosiokult-

tuurisessa verkko-opetuksen arviointimallissa. Siinä yhtenä arvioinnin alueena on 
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oppilaan vaikutus muuhun luokkayhteisöön. Myös toinen haastateltava toi esille 

tämän puolen verkko-opetuksen arvioinnissa. 

”[J]ollakin tapaa myös yhteistyötaidot on niinku yks arvioinnin paikka myös että 
mikä on kyky auttaa muita ja pyytää apua ja olla semmosena tukena. (…) [Y]ritetään 
tuoda myös projektin alussa selvillä että on tärkeää auttaa myös toisia.” (Visa 35v.) 

Toisaalta tämä haastateltava toi arvioinnissa esille laadullisen arvioinnin luonnetta 

korostavan prosessin arvioinnin. Haastateltavalla arvioinnin alueita ovat siis kootusti 

yhteistyötaidot, toiminta ja lopputulos. 

”On tietenkin tietyt osa-alueet mitä tarkkailee niinku tämmönen toiminta, siis se 
prosessi mitä arvioidaan, et miten on toiminut ja (…) on lopputulos.” (Visa 35v.) 

Varsinaista arvioinnin teoriataustaa ei monikaan haastateltava kertonut. Yksi haasta-

teltava kuitenkin selkeästi kuvasi voimakasta teoreettista reflektointiaan opetukseen-

sa liittyen. Tämä on myös esimerkki opettajan pedagogisesta ajattelusta (ks. luku 

4.4). Tässä haastateltava nojaa henkilökohtaisissa uskomuksissaan (personal belief 

system) kasvatustieteelliseen kirjallisuuteen, mikä on tyypillistä, kun käsitellään 

tiedollisia asioita. Tieto- ja viestintätekniikan liittyminen opetukseen ja opiskeluun ei 

ole suurestikaan muuttanut arviointia lukuun ottamatta yksilöllisen ohjaukseen liitty-

viä muotoja. 

”[S]e on nimenomaa tutkivan oppimisen opettajan [arviointia]. Mul on seinällä ja 
joka paikassa opettajan tehtävät, niinku todella mietin sitä aika paljon. (…) [E]n mä 
voi sanoa mitään, että se olis ratkaisevasti muuttanut sitä [arviointia] mihinkään 
suuntaan. Tietysti toi ohjaustehtävä on semmonen [mitä] mä mietin hirveen paljon, 
että miten noiden henkilökohtainen, tai siis lähinnä semmonen yksilöllisempi ohjaus 
tässä verkko-opetuksessa.” (Sini 34v.) 

Kaiken kaikkiaan opetus- ja opiskelumenetelmät ovat haastateltavan arvioinnin 

keskeinen nimittäjä. Tutkivan oppimisen periaatteissa opettajan ohjaava rooli koros-

tuu.  

Kaikkia näitä aineistonkeruun tuloksia esitellessä on kyseessä opettajan itsearvioin-

nin tuotokset. Myös oppilaan itsearviointi tuli esille verkko-opetuksen arvioinnin 

osana.  

”[K]yllä toisaalta semmonen itsearviointipuoli on kanssa aika tärkeää, että ne oppii 
ite arvioimaan sitä omaa työtänsä. Kyllähän ne haluu sen opettajan palautteen mutta 
että se arviointi olisi, varsinkin prosessikeskeisesti, semmosta eteenpäin vievää ja 
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semmosta kysymyksiä asettelevaa, että oletko sä ajatellut tätä ja tuota asiaa.” (Visa 
35v.) 

Haastateltavien didaktinen ote verkko-opetuksen arviointiin tuli esille hyvin perintei-

siä jakoja myötäillen. Yksi haastateltava koki tulospalkkiokokeilun vaikuttaneen 

omaan ja koko koulun toimintaan, mutta arvioinnin alueita kysyttäessä jako kasva-

tuksen ja opetuksen välillä oli edelleen tukirankana. 

”[K]yllähän se vaikuttaa että meidän koulu on tulospalkkiokokeilussa, mihin liittyy 
tämmösiä laadullisia tavoitteita, ni sehän on sillä tavalla vaikuttanut koko 
kouluyhteisön toimintaan, et määritetään yhteisiä tavoitteita ja arvoja, ja niitä pitkin 
vuotta sitten mietitään, että miten niissä on edistytty. Oman työn arviointi on 
semmonen jatkuva prosessi, että sitä miettii joka päivä, mikä meni hyvin, mikä 
huonosti ja mitä siinä vois sitten tehdä toisin. (haastattelija: Osaisitko jaotella sitä 
joihinkin alueisiin?) Lähinnä se nyt vois olla tämmönen kasvatus–opetus-jako, 
vaikka se nyt onkin vanha ja kulunut jaottelu, ni kyllä se nyt aika pitkälle toimii. 
Sitähän tää työ aika pitkälle on.” (Iiro 30v.) 

Opettajan oman työn arvioinnissa nousi esille pedagogisen käytettävyyden arviointi 

verkko-opetuksessa. Kuten aiemminkin tuloksissa on todettu, oppilaiden valmiustaso 

vaikuttaa verkko-opetuksessa ja niinpä sitä tulee myös opettajan arvioida. 

” Esimerkiksi on ollut jotain taitto-ohjelmien käyttöä vääränikäisille ja huomannut 
että ei kulje niin sitten jätetään se pois ja mietitään voisko toisen ikäisille tai toisella 
tavalla tai pienemmällä ryhmällä tai jotain tämmöstä. Mutta se on sitä hiomista, ja 
kyllä se on uusi väline jota ei oikein hallitse kukaan sillä tavalla niinku 
opetuskäytössä että mikä se järkevä käyttö sitten on että se pitää aina vähän kokeilla 
ja katella.” (Visa 35v.) 
 

Verkko-opetuksen koettiin olevan osa opettajan oman työn arviointia myös työssä 

kehittymisen näkökulmasta. Opettaja arvioi siis myös omaa henkilökohtaista osaa-

mistaan selvemmin verkko-opetuksessa. Tässä haastateltava kuvaa eroa musiikkiin, 

joka voidaan myös nähdä sekä opetuksen välineenä että opetussisältönä kuten tieto- 

ja viestintätekniikkakin. 

”[S]e johtuu varmaan siitä et tää on niin mahtava tää tieto- ja viestintätekniikka mun 
kohdalla siinä että jos ajatellaan jotain muuta koulussa opetettavaa (…) oppiainetta 
niin ei oikein voi lähtee sillee opettajan työhön et opettelee johonkin musiikin 
tekemisen siinä samalla, mut mä oon lähtenyt tähän tvt:hen [tieto- ja 
viestintätekniikkaan] sillee et mä oon oppinu itte koko ajan.” (Kari 40v.) 

Samaa opettajan omaa kehittymistä arvioi toinen haastateltava. 
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”[S]iinä arvioinnissa täytyy ottaa huomioon se, että mun täytyy antaa nyt itselleni 
anteeksi näitä asioita ja kömmähdyksiä, koska tämä on eka kerta kun mä teen 
tällaista hommaa, että sinänsä siinä on paljon enemmän semmosta, mihin pitää 
paneutua siinä arviointivaiheessa, että toi ei nyt sujunut ollenkaan niinku mä olin 
ajatellut, koska ei pysty ennakoimaan.” (Milla 27v.) 

Omana koulukulttuurisena kysymyksenä onkin, että pitääkö työssä kehittymisen 

kannalta tieto- ja viestintätekniset taidot nähdä vaatimuksena jokaiselle opettajalle. 

”[U]udistuminen on hirveen tärkeetä, et koko ajan uudistuu ja jaksaa tehdä. Tää on 
yks ihan ehdoton juttu tässä, et tulee uusia välineitä, uusia haasteita. [Se] tuo sitä et 
sun on opiskeltava ja tuotava oppilaille, pitää pitää oppilaat ajan tasalla, pysyy täs 
kehityksen mukana. Se on jo oleellinen osa ja merkittävä osa ja arvo tässä 
kehittymisessä, jatkuva haaste.” (Rami 51v.) 

Tältä osin toinen haastateltava toi esille tieto- ja viestintätekniikan merkityksen eron 

oppilaan, eli lapsen, ja opettajan, eli aikuisen, välillä. 

”[V]älineellä on arvoa vain niiden tavoitteiden, niiden päämäärien kautta, ja mitä 
isommista ihmisistä niin sitä enemmän on merkityksellisiä tapoja käyttää tieto- ja 
viestintäteknologiaa. (…) [T]ieto- ja viestintätekniikka voi olla hirveän hyödyllinen 
monessa kohdassa (…) myös itsekehittymisen ja- kasvamisen kannalta, että mulla on 
kaikki tallessa, mitä mä olen tehnyt vuosien varrella, että mun on helppo palata 
siihen, mitä mä ajattelin tästä ja miten mä tämän jutun tein joskus viisi tai kymmenen 
vuotta sitten (…) niin totta kai se edistää sitä työssä kehittymistä.” (Marko 40v.) 

Verkko-opetukseen tämä arviointi ei kuitenkaan suoraan liity. Kaiken kaikkiaan 

arviointiperiaatteet, -käytänteet ja teoriatausta eivät juuri muutu verkko-opetuksessa 

verrattuna perinteiseen luokkaopetukseen. Arvioinnin kohteeksi tulee tietysti lisäksi 

tieto- ja viestintätekniikka, erityisesti tekniset taidot. Arvioinnin kohteina ovat verk-

ko-opetuksessa tiedot, taidot ja asenteet kuten yleisesti koulussa. Toisaalta vielä 

selkeämmin kuvaa kasvatuksen ja opetuksen jako myös verkko-opetuksen arviointia. 

Kasvatukselliset tekijät verkko-opetuksessa liittyvät esimerkiksi Internetin mahdol-

listamaan valmiiden ryhmätöiden saatavuuteen, jolloin verkko-opetukseen liittyy 

moraalinen kysymys. Opetuksellisena tekijänä vastaavasti olisi opetus–opiskelu–

oppimismenetelmiin ja -tuloksiin liittyvä arviointi. Opetus- ja opiskelumenetelmiä 

arvioitiin aktiivisen oppilaan ja ohjaavan opettajan roolien kautta. Oppimistuloksissa 

vastaavasti arvioitiin tiedonrakentelua, sosiaalisia vuorovaikutustaitoja sekä näiden 

synnyttämää yhteisöllistä oppimista, joka on melko pitkälle sosiokulttuurisen ajatte-

lun mukaista. Yleisesti ottaen arviointiprosessi ei haastateltavien mielestä poikennut 

perinteisestä luokkaopetuksen arvioinnista. 
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9.7 Arvonäkökulmat 

Edellä esitettyjen tulosten valossa analyysiä on jatkettu pitemmälle. Tuloksissa on jo 

tähän mennessä esitelty arvojen jakautumista kahteen näkökulmaan. Aineistosta siis 

nousi selkeästi kahdentyyppisiä arvoja haastateltavien arvioinnissa ja käsityksissä 

verkko-opetukseen liittyen. Nämä arvonäkökulmat ovat (A) opetus–opiskelu–

oppimismenetelmien ja -tulosten arvonäkökulma sekä (B) kasvatuksellinen ja koulu-

kulttuurin arvonäkökulma. 

Ensimmäinen arvonäkökulma liittyi tarkemmin juuri verkko-opetukseen eli varsinai-

seen opetus–opiskelu–oppimisprosessiin, jossa on monimuotoisesti mukana tieto- ja 

viestintätekniikka ja verkot. Tätä arvonäkökulmaa voidaan kutsua (A) opetus–

opiskelu–oppimismenetelmien ja -tulosten arvonäkökulmaksi. Käsitettä opetus–

opiskelu–oppimismenetelmät on käytetty tässä opinnäytetyössä aiemminkin, mutta 

arvojen näkökulmasta kehitetty uusi käsite laajentuu opetus–opiskelu–

oppimisprosessiin liittyvistä menetelmistä (erityisesti opetus- ja opiskelumenetelmät) 

tuloksiin (erityisesti oppimistulokset).  

Kun haastateltava pohti arvioinnissaan opetuksen ja opiskelun menetelmiä tai oppi-

mistuloksia, oli arvioinnissa oleellista teoreettisen tiedon yhdistyminen omiin koke-

muksiin. Jotkut jopa mantroiksi muodostuneet käsitteet kuten esimerkiksi ajasta ja 

paikasta riippumattomuus olivat osana tällaista arviointia. 

”[T]ää ajasta ja paikasta riippumattomuus tulee oleelliseks kun mä voin tehdä silloin 
kun mä haluun ja oppilas voi tehdä sen työnsä ja julkaista sen silloin kun haluaa.” 
(Rami 51v.) 

On kuitenkin huomattava, että tähän näkemykseen ollaan suhtautumassa yhä kriitti-

semmin, sillä varsinaista riippumattomuutta ajasta ja paikasta ei todellisuudessa ole. 

Opiskelu ja opetus vaativat edelleen jonkun ajan ja paikan. Niiden rajoja kylläkin 

voidaan tieto- ja viestintätekniikan avulla murtaa tai muuttaa helpommin perinteiseen 

opetus–opiskelu–oppimisprosessiin nähden kuten haastateltava edellä mainitsi. Var-

sinaisesti luokanopettajien arvioinnissa opetus–opiskelu–oppimismenetelmiin liitty-

viä arvoja ilmeni enemmän niillä, joilla menetelmät rakentuivat yleisesti vahvemmin 

teoreettiselle ja reflektoivalle pohjalle. Tämä haastateltavan sitaatti, joka on esitetty 
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jo aiemminkin, kuvaa verkko-opetuksen arvojen kiinnittymistä tiedon- ja oppimiskä-

sityksiin. 

”[V]erkossa (…) yks on ihan selvää ja se on se että keskustelun ja 
tiedonrakentelupalstoista, ni niiden merkitys on tosi ratkaiseva, että  (…) oppilaat on 
huomattavasti paljon rohkeempia keskustelemaan siellä tiedonrakentelupalstoilla kun 
näin [kasvokkain]. Se koski oikeastaan kaikkia.” (Sini 34v.) 

Tässä opettaja näki rohkean asiakeskustelun tärkeänä opiskelumenetelmänä niin 

luokassa kuin verkossakin. Verkossa vaan tavoitteisiin pääseminen oli helpompaa, 

kuten toinen jo aiemmin lainattu sitaatti osoittaa. 

”[V]aikka se loppuraportti olisikin muutama rivi tai kymmenen riviä, niin silti siinä 
on tapahtunut paljon ja voidaan kokea että on tullut semmosta niin sanottua 
syväoppimista. Ja mä oon sitä mieltä että se verkko on siinä paljon auttanut koska 
niitten kaikkien ennakkokäsitykset on [laitettu] joskus jopa useampaan kertaan 
keskustelupalstoille ja omaan raporttiin ja sitten niitä kommentoitu ja on käyty 
kommentoimassa muitten ennakkokäsityksiä ja tuotu lisätietoa ja sitten on lopulta 
päädytty johonkin uuteen tietoon.” (Visa 35v.) 

Tässä haastateltava on kuvannut oppilaiden konstruktivistista tiedonrakentumista 

tutkivaan oppimiseen perustuvassa verkko-opetuksessaan. Luokanopettaja vertasi 

tieto- ja viestintätekniikan mahdollistamia hienoja oppilaiden tuotoksia ja julkaisuja 

muissa luokissa omaan verkko-opetukseensa, jossa keskeisimpänä on konstruktivis-

tinen oppimisprosessi, jota tieto- ja viestintätekniikka vain tukee. Arvonäkökulma on 

näissä siis ollut opetus–opiskelu–oppimismenetelmien ja -tulosten suuntainen.  

Toisenlaisia arvoja taas olivat yhteiskunnalliseen näkökulmaan, tarkemmin sanottuna 

kasvatukselliseen ja koulukulttuuriseen ajatteluun, kiinnittyvät arvot. Tätä arvonäkö-

kulmaa voidaan kutsua (B) kasvatukselliseksi ja koulukulttuurin arvonäkökulmaksi. 

Tämän kategorian arvoissa korostuvat siis kasvatuksen ja koulukulttuurin merkitys ja 

niiden vaikutukset opettajan ajatteluun. Tässä opinnäytetyössä ei ole pohdittu erityi-

sesti koulukulttuurin vaikutuksia esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikan integroimi-

seen. Tästä syystä koulukulttuuri kasvatuksellisen näkökulman yhteydessä on nähty 

johtopäätöksissä eriävänä verkko-opetuksen arvoalueena.  

Voidaan tietysti kyseenalaistaa, mahtuvatko tällaiset luokanopettajan arvot enää 

verkko-opetuksen määrittelyn alle. Onhan verkko-opetus tässä opinnäytetyössä 

määritelty tiettyjen ehtojen puitteissa tapahtuvaksi opetus–opiskelu–
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oppimisprosessiksi, jolloin koulukulttuuri voitaisiin jättää kuvauksen ulkopuolelle. 

Kun kokonaisvaltaisesti katsottuna nämäkin arvot ovat kuitenkin tulleet esille verk-

ko-opetuksen arvioinnista keskusteltaessa, on niillä tieto- ja viestintätekniikan kautta 

selkeä suhde verkko-opetukseen. Kasvatus on vastaavasti keskeisenä tehtävänä 

erityisesti perusopetuksen alaluokilla, jolloin korostuu etäisyys opetus–opiskelu–

oppimismenetelmien ja -tulosten arvonäkökulmaan.  

Näitä arvoja mietittäessä nousee hyvä–paha-asetelma keskeiseksi. Uhkakuvina on 

esimerkiksi erilaisia lapsen viattomuuteen ja koskemattomuuteen liittyviä pelonai-

heuttajia Internetissä. Myös sosiaalisesti tieto- ja viestintätekniikka nähtiin ristiriitai-

sesti, kuten aiemmin vuorovaikutus-tulosten yhteydessä on esitetty (ks. luku 9.4). 

Positiivinen suhtautuminen tässä arvonäkökulmassa liittyi usein opettajan ajatukseen 

siitä, että oppilas tarvitsee uudenlaisia taitoja tulevaisuudessa. Näitä taitoja, joista 

keskeisenä oli yleinen tieto- ja viestintätekniikan käytön hallinta, oli monen opettajan 

mielestä syytä pyrkiä opettamaan jokaiselle oppilaalle.  

[T]asa-arvon idean kannalta, kun kaiketi on kuitenkin niin että tieto- ja 
viestintätekniikan hallitseminen tulee yhä enenevässä määrin olemaan jonkunlainen 
vaatimus työelämässä pärjäämiselle niin se että siihen tarjotaan koulussa, että koulu 
tarjoaa jokaiselle jonkinlaiset eväät niin on niinku, alkaa mun mielestä olla ihan 
sellainen perustavanlaatuinen asia.” (Iiro 30v.) 

Useissa kouluissa tarjottiin oppilaille mahdollisuus koulun jälkeen jäädä tietokone-

luokkaan tai koulun kirjastoon, jolloin oppilailla oli mahdollisuus esimerkiksi pelata 

tai keskustella Internetissä. 

”[M]eijän koulussa ainakin mun käsityksen mukaan tvt-iltapäivämahdollisuus on 
tuonut vaan pelkkää positiivista.” (Kari 40v.) 

Toisaalta samalla haastateltavalla on huoli lasten lisääntyneestä tietokone- ja konso-

lipelien pelaamisesta. 

”[A]llekirjoitan kaikki pelot siitä et mennään kotiin ja pelataan yksin vaan 
tietokonetta.” (Kari 40v.) 

Tämänkaltainen arviointi liittyy juuri kasvatuksellisiin ja koulukulttuuriin liittyviin 

arvoihin. Koulukulttuurin piirrettä toi mukaan juuri opettajien ajattelu siitä, miten 

koulun sääntöihin ja perinteisiin kasvatuksellisiin linjauksiin ja periaatteisiin saatiin 

sovitettua esimerkiksi oppilaiden pelien pelaaminen ja Internetin käyttö. Joidenkin 
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opettajien mielestä oppitunnilla tieto- ja viestintätekniikka saattaa eriyttävänä ope-

tusvälineenä olla toimiva mutta myös hankala johtuen sen vaikeasta rajattavuudesta. 

Jos aiemmin oppilaan eriyttämiseen sopi joku tietty kirja, ei oppilaalla ollut mahdol-

lisuus loikata tästä oppimateriaalista aivan toisiin asioihin yhtä helposti kuin verk-

komateriaalista, josta hän voi hypätä Internetissä aivan toisille sivustoille. 

Kuviossa 11 nähdään nämä kaksi arvonäkökulmaa. Kaikilla haastateltavilla ilmeni 

molempia arvonäkökulmia heidän verkko-opetuksen arvioinnissaan. Ei voida siis 

puhua opettajien tyypittelystä vaan ainoastaan opettajien verkko-opetuksen arvoihin 

liittyvistä näkökulmista. 

 

 

 

 

KUVIO 11. Verkko-opetuksen arvioinnin arvonäkökulmat. 

Aineiston analyysistä ja tuloksista johdetuissa arvonäkökulmissa voidaan nähdä 

myös yhteys perinteiseen didaktiikan jakoon opetusmenetelmäoppiin (vrt. A kuvios-

sa 11) ja opetussuunnitelmaoppiin (vrt. B kuviossa 11; ks. myös luku 3). Tässä opin-

näytetyössä ei kuitenkaan ole tarkasteltu jälkimmäistä arvonäkökulmaa (B) opetus-

suunnitelman näkökulmasta vaan luokanopettajan oman kasvatuksellisen ajattelun 

näkökulmasta. Puolet koulukohtaisista opetussuunnitelmista ei kuitenkaan ota kantaa 

tieto- ja viestintätekniikan opetukseen tai opetuskäyttöön (Sinko & Lehtinen 1998, 

72), vaan asia jää opettajan omaan harkintaan. Vastaavasti opetus–opiskelu–

oppimismenetelmät osana ensimmäistä arvonäkökulmaa (A) esiintyvät kuten aiem-

min on määritelty. Eli menetelmät voidaan jakaa (1) esitettävän jäsentämisen ja (2) 

opetustapahtuman menetelmien sekä (3) opiskelumenetelmän välillä.  

A. Opetus–opiskelu–
oppimismenetelmien 

ja -tulosten näkökulma

B. Kasvatuksellinen 
ja koulukulttuurin 

näkökulma 
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Arvonäkökulmien jakoa ei pidetä absoluuttisena, vaan kaksi näkökulmaa menevät 

myös toistensa päälle. Onhan perinteisestikin esimerkiksi tavoitteiden määrittäminen 

ollut opetussuunnitelmaoppiin (vrt. B) liittyvä kysymys, mutta tavoitteiden tarkempi 

asettaminen opetustapahtumassa ja sitä ennen on liittynyt opetusmenetelmäoppiin eli 

didaktiikkaan (vrt. A). Samoin opetus–opiskelu–oppimisprosessin alkuperäisen 

määrittelyn mukaisesti prosessin tuloksena voidaan odottaa jonkin tietyn kompetens-

sin lisäksi persoonallista kasvua, joka kiinnittyy vahvasti oppijan toiminnan tarkoi-

tusperäisyyteen. Tämä on nähtävissä varsin kasvatuksellisena päämääränä, joten jo 

itse opetus–opiskelu–oppimisprosessin määrittelyyn mahtuu molempia arvonäkö-

kulmia. 

Yksinkertaistettuna tuloksista voidaan nähdä verkko-opetukseen kiinnittyvien arvo-

jen jakautuvan tämän opinnäytetyön laadullisessa analyysissä opetuksen (opetus–

opiskelu–oppimismenetelmien ja -tulosten arvonäkökulma) sekä kasvatuksen (kasva-

tuksellinen ja koulukulttuurin arvonäkökulma) välillä. Edellisissä luvuissa esiteltiin 

tuloksia jotka rakentuivat teemoista (1) opettajan oma ja oppilaiden tieto- ja viestin-

täteknisten taitojen hallinta ja sen merkitys verkko-opetuksessa, (2) tieto- ja viestintä-

tekniikan muodot ja määrä, (3) oppilaan aktiivisuus ja (4) vuorovaikutus verkko-

opetuksessa, (5) verkko-opetukseen kiinnittyvät arvot ja tavoitteet sekä (6) verkko-

opetuksen arviointi opettajan näkökulmasta. Näitä seurasi (7) arvonäkökulmat, jotka 

ovat syntyneet aineiston analyysin ja tulosten kautta.  

Tämän opinnäytetyön johtopäätöksiin edettäessä tulee huomioida, että arvonäkökul-

mat leikkaavat teemoja 1–4, jotka oikeastaan jo itsessään edustavat joitakin arvoja. 

Esimerkiksi vuorovaikutus-teema ei enää johtopäätöksissä toimi verkko-opetuksen 

arvoja ja arviointia selkeyttävänä kokonaisuutena. Näin ollen johtopäätöksissä ei 

enää tuoda keskeisesti esillä teemahaastattelun eri teemoja vaan tarkastelu keskittyy 

arvojen, arvioinnin ja tieto- ja viestintätekniikan roolin leikkauksiin. 

10 Luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuuden perusrakenteina ovat avoin menetelmän ja analyysin 

esittely sekä valintojen perustelu. Kvalitatiivisessa tutkimusmenetelmässä luotetta-
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vuuden tarkastelu kulkee mukana läpi tutkimuksen ja tutkimusraportin. Jokainen 

päätös on perusteltava ja tavoitteiden ja tapahtumien suhteen on oltava avoin. Olen 

pyrkinyt tähän opinnäytteessäni. Olen pitänyt laadullisen tutkimuksen arvioinnin 

mukana lähes jokaisessa tutkimusraporttini luvussa. Tähän olen koonnut ja kerrannut 

tämän opinnäytetyön tärkeimpiä laadullisen tutkimuksen arvioinnin näkökulmia. 

Käyttämäni logiikka on seurannut osittain aiemman pienimuotoisen tutkielmani 

logiikkaa. Teemahaastattelun menetelmää ja siitä johdettua laadullista analyysiä olin 

siis jossain määrin harjoitellut jo ennen syventävää tutkielmaani. Seuraavaksi esitte-

len vielä osana luotettavuustarkastelua käyttämäni logiikan keskeiset laadullisen 

tutkimuksen arviointiin liittyvät seikat. Näitä ovat (1) teoriataustan syntyminen, (2) 

teoreettisen viitekehyksen suhde tutkimuskysymyksiin, (3) tutkimusmenetelmän 

hienovirittäminen, (4) laadullisen aineiston analyysin johdonmukaisuus sekä (5) 

tulosten jalostaminen päätelmiksi. Selvennän näitä omissa kappaleissaan. 

Mediakasvatuksen viitekehys on ollut lähtökohtana tälle opinnäytetyölle. Mediakas-

vatuksen nuorempi teleloginen määritelmä ohjasi minut tieto- ja viestintätekniikan 

opetuskäytön kansalliselle ja kansainväliselle tutkimuskentälle. Mediakasvatusta 

laajemmasta tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tutkimuksen alueesta palasin 

kuitenkin empiirisen osan myötä didaktiikan perusteiden ja erityisesti Helsingin 

yliopistossa jalansijaa saaneen didaktisen ajattelun äärelle. Opettajan pedagogiseen 

ajatteluun syventyminen ja opetustapahtuman näkeminen opetus–opiskelu–

oppimisprosessina tarjosivat minulle välineitä käsitellä aihetta myös haastateltavien 

kanssa. Katsoin, että kosketuspinta haastateltaviin luokanopettajiin olisi muutoin 

jäänyt vähäiseksi. Paluu mediakasvatuksen viitekehykseen, joka sekin toki nousee 

edellä mainituista didaktiikan teorioista, tapahtui laadullisen aineiston analyysin 

myötä. Mediakasvatuksen viitekehyksessä määritellyn verkko-opetus-käsitteen sel-

ventyminen luokanopettajan arvioinnin näkökulmasta oli pohjana tutkimuksen tulok-

sille. 

Tutkimuskysymysten muotoutumisessa oli tärkeää mediakasvatuksen ja tieto- ja 

viestintätekniikan opetuskäytön sosiokulttuurisen tutkimuksen tarjoamat arviointi-

mallit. Niiden kautta muodostin tutkimuskysymykset. Näistä ensimmäinen pääkysy-
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mys liittyi selkeämmin muutokseen, joka on tapahtunut opettajien alkaessa hyödyn-

tää tieto- ja viestintätekniikkaa omassa opetuksessaan. Toinen pääkysymys vastaa-

vasti liittyi yleisesti verkko-opetuksen arvioinnin kysymyksiin mitä ja miten. Tutki-

muskysymyksiä tarkensin tutkimuksen edetessä, kuten on mahdollista kvalitatiivises-

sa tutkimuksessa (Hirsjärvi ym. 1997, 113, 207).  

Samaan prosessiin liittyi valitsemani tutkimusmenetelmän hienovirittäminen. Edellä 

mainitut arviointimallit olivat edelleen tukemassa prosessia. Toisaalta kasvatustie-

teen ja sosiologian menetelmäkirjallisuus antoi tukea tekemilleni valinnoille. Keskei-

senä osana menetelmän tarkentumista oli tekemäni esitutkimus, jossa tein sähköpos-

tikyselyn sekä haastattelun yhdelle luokanopettajalle. Tässä huomasin, että esitutki-

muksessa käyttämäni käsitteet eivät muodostaneet riittävän samanlaista kuvaa haas-

tateltavan ja minun mielessäni. Kuten olen aiemmin käsitteiden määrittelyn yhtey-

dessä todennut, tieto- ja viestintätekniikan ja mediakasvatuksen käsitteet eivät ole 

ehtineet vakiintua työelämässä olevien luokanopettajien keskuudessa. Niinpä teema-

haastattelu menetelmänä tarjosi mahdollisuuden erilaisten tutkimushenkilöiden valit-

semiselle. Esitutkimus osoitti myös, että kyselyosuus oli liian pitkä. Minun oli siirret-

tävä monet luokanopettajalle vaikeat käsitteet haastatteluosuuteen. Kyselyosuus 

olikin varsinaisessa aineistonkeruussa haastattelua edeltävä haastateltavan orientoi-

miskeino, jolla saatoin yksinkertaisempien kysymysten muodossa pohjustaa haastat-

telun teemoja. Tästä johtuen en ole erikseen analysoinut kyselyn vastauksia vaan 

kyselyn tulokset olen kiinnittänyt laadullisen aineiston analyysiin.  

Menetelmän teemahaastatteluosuus kiinnittyy vahvasti teoriaosaan opettajan peda-

gogisen ajattelun teorian kautta. Haastatteluissa huomioin, että välittömän vastauksen 

lisäksi opettajalla on tausta-ajattelua, johon erityisesti jatkokysymyksin (miksi, mi-

ten, jne.) pääsin käsiksi (ks. Kansanen ym. 2000, 17–19). Haastattelussa huomioin, 

että haastateltava saattaa kokea tilanteen uhkaavana. Pyrin ehkäisemään tätä käyttäy-

tymällä mahdollisimman ystävällisesti ja osoittamalla, että en edusta ”oikeaa” käsi-

tystä verkko-opetuksesta vaan olen vain kiinnostunut asiasta. Haastatteluiden aikana 

oli vaikeampi estää haastateltavaa yrittämästä selvittää, minkälaisia vastauksia minä 

toivoin. Luontevaan teemahaastattelutilanteeseen kuuluu, että pidän yllä keskustelua. 

Näin ollen, vaikka minulla ei ollut mitään selkeää toivetta vastausten suunnasta tai 
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muodosta, myötäilevät eleeni ja sanani saattoivat kannustaa haastateltavaa puhumaan 

enemmän asiasta, jonka hän tulkitsi sosiaalisesti suotavammaksi vastaukseksi. Erityi-

sen tärkeää kuitenkin oli, että haastateltava ymmärsi kysymykset samalla tavalla kuin 

minä. Tähän parhaiten auttoi omalla kohdallani esitutkimuksen tekeminen yhdellä 

haastateltavalla, kuten edellisessä kappaleessa selvitin.  

Edellä tarkastelun kohteena oli aineiston luotettavuus. Jos tarkastelemme tulkintojen 

luotettavuutta, on tärkeää, että analyysin johdonmukaisuus käy selville. Laadullisen 

aineiston analyysiä olen kuvannut luvussa 8.4.4 (Laadullisen aineiston analyysita-

vat). Luin kokoamani kyselyaineiston ja litteroimani haastatteluaineiston moneen 

kertaan, ja tämä olikin pohjana analyysin aineistolähtöiselle vaiheelle. Jossain vai-

heessa kuitenkin koin tarvetta saada tukea teorian suunnalta, ja tämä selittää aineis-

tonanalyysini lähestymisen kahdelta suunnalta, aineiston ja teorian (ks. Eskola & 

Suoranta 1998, 146). Aiemmin kuvatulla tavalla analysoin aineistoa menetelmäkir-

jallisuuteen tukeutuen. Analyysiini vaikutti myös se, että käyttämäni logiikka oli 

lopulta yhdistelmä eri tapoja ja metodeja, mikä on kuitenkin tyypillistä juuri kvalita-

tiiviselle tutkimusotteelle (emt. 162).  

Minulla oli tarve edetä analyysistä kohti päätelmiä, sillä liian usein kvalitatiivinen 

opinnäyte jää selvityksen tasolle (Eskola & Suoranta 1998, 176). Jonkinasteista 

teorianmuodostusta kohti olen päässyt rakentamani nelikentän kautta. Siitä olen 

edelleen jatkanut kehittelyä luokanopettajan verkko-opetuksen arvioinnin fokuksiin. 

Pro gradu -tasoisen opinnäytetyön rajoissa minulla ei kuitenkaan ole ollut mahdolli-

suutta koetella hypoteesia erityisen laajalla aineistolla. Rakentamani malli siis vaatisi 

huomattavasti jatkotutkimusta muodostaakseen edes jonkinlaista teoriaa luokanopet-

tajan verkko-opetuksen arvioinnista. 

11 Johtopäätökset 

Johtopäätösten tarkastelu keskittyy arvojen, arvioinnin ja tieto- ja viestintätekniikan 

roolin leikkauksiin. Tässä vaiheessa tutkielmaa ei enää tuoda keskeisesti esillä tee-

mahaastattelun eri teemoja, joista neljä ensimmäistä (ks. luku 8.4.3) oikeastaan jo 

itsessään edustavat joitakin arvoja.  
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11.1 Tieto- ja viestintätekniikan rooli 

Tässä opinnäytetyössä on kvalitatiivisesti lähestytty tutkimuskysymyksiä, jotka ovat 

mediakasvatuksen viitekehyksessä liittyneet luokanopettajan käsityksiin verkko-

opetukseen kiinnittyvistä arvoista ja arvioinnista. Tutkimuskysymyksiä on ohjannut 

kaksi erilaista tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön liittynyttä arviointimallia, 

Gallinin (2001) sosiokulttuurinen arviointimalli sekä Tellan ja Mononen-Aaltosen 

(2001) mediakasvatuksen monitasomalli.  

Taustalla ovat vaikuttaneet didaktiikan tutkimuksen perinteet ja tämän päivän teoriat 

opettajan ajattelusta ja toiminnasta. Tutkimustavoitteena on ollut verkko-opetuksen 

arvoja ja arviointia jäsentävä malli. Mediakasvatuksen viitekehyksessä voidaan jo 

itsessään tunnistaa erilaisia arvoja ja tietynlaista normatiivisuutta. Tässä tutkimukses-

sa onkin katsottu luokanopettajan näkökulmasta näitä arvoja ja niiden suhdetta verk-

ko-opetukseen. 

Luvussa 9 esiteltiin keskeisinä tuloksina kaksi erilaista verkko-opetuksen arvonäkö-

kulmaa, opetus–opiskelu–oppimismenetelmien ja -tulosten arvonäkökulma (A kuvi-

ossa 11) sekä kasvatuksellinen ja koulukulttuurin arvonäkökulma (B kuviossa 11). 

Toinen tutkimusaluetta jakava tekijä on tieto- ja viestintätekniikan näkeminen joko 

(C) irrallisena alueena ja elementtinä koulumaailmassa tai (D) osana kokonaisuutta, 

kuten mediakasvatus painottaa (ks. luku 3.3).  

Luokanopettajien arvioinnissa on nähtävissä mediakasvatuksesta poikkeava ajattelu-

tapa tieto- ja viestintätekniikkaa kohtaan. Tällä tarkoitetaan tieto- ja viestintäteknii-

kan ”irrottamista” erilliseksi tekijäksi koulumaailmassa ja myös opetus–opiskelu–

oppimisprosessissa. Irrottamisella tarkoitetaan esimerkiksi sitä, jos luokanopettaja 

näkee verkko-opetuksen vain tieto- ja viestintäteknisesti lahjakkaiden eriyttämisen 

välineenä tai jos vaikka luokanopettaja tuntee vastuuta jonkun tietyn tietoteknisen 

taidon (esim. tekstinkäsittely) välittämisestä oppilailleen. Toisaalta luokanopettaja 

arvioi helposti myös esimerkiksi Internetiä irrallaan opetus–opiskelu–

oppimisprosessista. Arviointia voi ohjata opettajan ajatus Internetin tärkeydestä 

oppilaan tulevaisuuden kannalta tai vastaavasti sen vaaroista oppilaan käyttäessä sitä 
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ilman valvontaa. Tämä ajattelutapa tarkoittaa pedagogisesti tieto- ja viestintäteknii-

kan irrallisuutta myös suunnittelun ja arvioinnin näkökulmasta (vrt. C).  

Aiemmin esitetty pohdinta tieto- ja viestintätekniikasta itseisarvona kiinnittyy osit-

tain tähän jakoon. Ajoittain tieto- ja viestintätekniikka on siis osana opetus–opiskelu–

oppimisprosessia ilman selkeää pedagogista perustelua. Tietyissä tilanteissa tämä on 

aivan luonnollista. Kun esimerkiksi aloitetaan juonellisen kertomuksen rakentamista 

verkkoon koko luokan voimin, on edellytyksenä projektin käynnistämiselle oppilai-

den tekstinkäsittelyn hallinta jollakin tietyllä tarjolla olevalla tieto- ja viestintätekni-

sellä sovelluksella. Tässä voidaan nähdä pedagoginen perustelu tekstinkäsittelyn 

opettamiselle ennen projektia koko projektin onnistumisen näkökulmasta. Kokonais-

valtaisesti ajateltuna tällöin mediakasvatuksellinen näkemys (D) yhtyy tieto- ja vies-

tintätekniikan itseisarvoiseen näkemykseen (C). 

11.2 Verkko-opetuksen arvioinnin fokukset  

Tuloksissa ja johtopäätöksissä esitetyistä näkökulmista (A, B, C ja D) voidaan raken-

taa nelikenttä (ks. kuvio 12). Verkko-opetuksen arvioinnin kenttää tällöin jakaa 

toisaalla tieto- ja viestintätekniikan irrallisuus (C) ja mediakasvatuksen viitekehys 

(D), toisaalla opetus–opiskelu–oppimismenetelmien ja -tulosten arvonäkökulma (A) 

sekä kasvatuksellinen ja koulukulttuurin arvonäkökulma (B). Näin muodostuu neljä 

erilaista verkko-opetuksen arvioinnin tasoa. Näitä tasoja ei ole syytä nähdä liian 

hierarkkisesti vaan toisiaan täydentävästi. Loppujen lopuksi tasojen tärkeysjärjestys 

olisi osaltaan vain arvottamassa mallin osia, jolloin kuvion kuvaileva luonne kärsisi. 

Kaksi aineiston yleisintä arvioinnin tasoa on kuitenkin nimetty fokuksiksi kuvaa-

maan ”kärkeä”, joka kyseisessä arvioinnin tasossa voidaan nähdä. Nämä fokukset 

esitellään myöhemmin. Nelikenttä on tarkoitus nähdä verkko-opetukseen kiinnittyviä 

arvoja ja luokanopettajien arviointia jäsentävänä mallina. 
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näkökulma 
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(irrallisena) koulussa 
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tutkimus  

(AC) 

 
1. Teknologinen  

arvioinnin  
fokus 
(BC) 

 
 
D. Mediakasvatus 

 
2. Tavoitteinen 

arvioinnin  
fokus 
(AD) 

 
Mediakasvatuksen  

mainstream- 
suuntaus 

(BD) 

 

KUVIO 12. Verkko-opetuksen arvioinnin nelikenttä. 

Nelikentän tasoista kaksi jäivät aineistossa vähemmälle huomiolle (nelikentässä 

heikommin kuvatut alueet). Kun tieto- ja viestintätekniikka nähdään opettajan näkö-

kulmasta irrallaan opetus–opiskelu–oppimisprosessista mutta liittyen sen menetel-

miin ja tuloksiin (AC), yhdistyy verkko-opetuksen arviointi pedagogisen käytettä-

vyyden tutkimukseen (vrt. Digital Learning -loppuraportti). Tällöin opettajallekin 

muodostuu helposti lista arvioitavista tekijöistä, kriteeristö hyvälle tieto- ja viestintä-

tekniikan opetuskäytölle. Juuri käsite tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (tai 

opiskelukäytön) arviointi kuvaa paremmin pedagogista käytettävyyttä kuin varsinai-

nen verkko-opetuksen arviointi. Verkko-opetus on tässä opinnäytetyössä määritelty 

ennen kaikkea didaktisesti opetus–opiskelu–oppimisprosessiksi, johon monimuotoi-

sesti liittyy tieto- ja viestintätekniikka ja verkot. Tämä arvioinnin taso taas lähestyy 

verkkomateriaalin arviointia eli arviointi siirtyykin lähemmäs teknologisia arviointi-

malleja, joiden kritiikistä on noussut esimerkiksi mediakasvatuksen monitasomalli 

(Tella & Mononen-Aaltonen 2001). Opettajan osallistuminen jonkin tietyn verkko-

ympäristön kehitystyöhön, joka tähtää verkkoympäristön opiskelua ja oppimista 

tukevaan käyttöön, voidaan nähdä yhtenä esimerkkinä tällaisesta verkko-opetuksen 

arvioinnista. 
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Kun mediakasvatuksen viitekehyksessä kasvatukselliset ja koulukulttuuriin liittyvät 

arvot ovat keskiössä (BD), lähestytään mediakasvatuksen mainstream-suuntausta. 

Siinä on perinteisesti pohdittu joukkoviestimien suhdetta kasvatukseen (ks. luku 3.3). 

Tieto- ja viestintätekniikan kohdalla kyseeseen tulee arviointi, jossa lähestytään 

viestinnän teorioiden pohjalta uusmedian vaikutuksia lapsissa. Esimerkkinä mainit-

takoon tutkimukset lasten Internetissä käyttämästä ajasta (esim. Saanilahti 1999). 

Opettajan arviointiin kiinnittyy tällöin vahvemmin hyvä–paha-asetelma. Tämänkal-

tainen arviointi liittyy useammin kasvatuskeskusteluun koulun ulkopuolella kuten 

lehtien palstoilla tai television keskusteluohjelmissa kuin koulun sisällä tapahtuvaan 

opetussuunnitelmalliseen keskusteluun. 

Aineistossa luokanopettajien arvioinnissa painottui kaksi jäljelle jäävää tasoa. Nämä 

kaksi tasoa esitellään tässä kahtena eri verkko-opetuksen arvioinnin fokuksena.  

1. Teknologisen arvioinnin fokuksen (BC) tunnuspiirteinä on hyvä–paha-

arvoasetelma. Verkko-opetuksen arviointi on yhteiskunnallisesti orientoituneempaa 

mutta ei kuitenkaan opetussuunnitelmallisesti, sillä tieto- ja viestintätekniikan opetus 

ja opetuskäyttö jää kouluissa opettajan harkinnan varaan. Tämä arvioinnin fokus 

juontuu osittain ajasta ennen tietoverkkojen ja Internetin tuloa kouluihin. Arviointi 

oli lähtökohdiltaan teknologinen, kun esimerkiksi opettaja arvioi luokassaan olevan 

yksittäisen tietokoneen käyttötapoja. Tänä päivänä opettaja saattaa samalla tavalla 

arvioida Internetin mahdollisuuksia, ja sitä kautta etsii tieto- ja viestintätekniikan 

käyttömuotoja omassa opetuksessaan. Vielä etäämmällä formaalista opetuksesta ja 

opiskelusta on opettajan arviointi, kun hän joko näkee tarpeellisena tarjota oppilaille 

mahdollisuus koulun jälkeen käyttää koulun tietokoneita ja selailla Internetiä tai 

sitten pyrkii erilaisin kasvatuksellisin perusteluin rajoittamaan oppilaiden tietokonei-

den tai esimerkiksi kännyköiden käyttöä. Jos opettaja ajattelee ensimmäisen vaihto-

ehdon tavoin, ollaan lähellä entisen peruskoulun oppiaineen, kansalaistaidon ajatusta. 

Kuten 1980-luvulla ja myöhemminkin on annettu liikennekasvatusta, täytyy opetta-

jan mukaan 2000-luvulla opetuksessa antaa tietoteknisiä valmiuksia, jotta oppilas 

pärjää yhteiskunnassamme. Jos taas opettaja pyrkii rajoittamaan oppilaiden toimin-

taa, on taustalla usein keskustelu koulun säännöistä osana koulukulttuuria. 
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2. Tavoitteisen arvioinnin fokuksen (AD) tunnuspiirteenä on pedagogisen ajattelun 

hallitsevuus. Pedagogiset arvot ohittavat tekniset arvot, joita opettaja vain sivuaa 

pedagogiseen ajatteluun liittyvässä arvokeskustelussa. Verkko-opetuksen arviointi on 

tällöin holistista, opetus–opiskelu–oppimisprosessiin keskittyvää sekä suuntautunut 

oppimiskäsityksellisesti ja opetusmenetelmällisesti. Arvioinnin lähtökohtana on 

didaktiikka, opetus- ja opiskelumenetelmät ja oppimistulokset, kun opettaja esimer-

kiksi tavoittelee yhteisöllisyydelle rakentuvaa opiskelua ja kokee ryhmätyöohjelman 

ohjaavan oppilaiden yhdessä tekemistä tehtäväorientoituneempaan suuntaan. Tulos-

ten mukaan vaikuttaisi, että verkko-opetuksessa korostuu oppilaan aktiivisuuden 

merkitys. Aktiivisen opiskelun huomioiminen liittyy vahvasti tavoitteiseen arvioin-

nin fokukseen, jossa opettaja reflektoivasti pyrkii ohjaamaan opiskelijan aktiiviseen 

tarkoitusperäiseen toimintaan kohti oppimisprosessia ja sen tuloksena syntyvää 

kompetenssia. 

Näillä fokuksilla on tietysti rajapintojakin. Tavoitteisen arvioinnin fokuksen taustalla 

olevat menetelmät pitävät sisällään opetus- ja opiskelumenetelmien lisäksi menetel-

mät esitettävän asian jäsentämiselle. Esitettävän asian jäsentäminen liittyy jossain 

määrin myös teknologiseen arvioinnin fokukseen, sillä verkko-opetuksessa se, miten 

esitettävä voidaan jäsentää, on helposti käyttöliittymän sanelemaa. Esimerkiksi opet-

tajan käytössä oleva verkkoympäristö ei välttämättä tarjoa monia mahdollisuuksia 

oppimateriaalin esittämiselle. Tällöin kaksi arvioinnin fokusta kohtaavat. Luokan-

opettajan ei voida olettaakaan pyrkivän vain toisen fokuksen omaksumiseen ja käyt-

töön. Fokusten varioinnissa voidaan puhua luokanopettajan kohdalla todellisesta 

mediataidosta, joka ulottuu yli ammatillisen pätevyyden aina opettajan henkilökoh-

taiseen kehittymisen kaareen. Mediataito kuvaa kaikkia niitä taitoja ja valmiuksia, 

joita niin oppilas kuin opettajakin voi omaksua verkko-opetuksen viitekehyksessä 

perinteisesti ymmärrettyjen tietoteknisten taitojen lisäksi. Siihen liittyy aktiivinen ja 

tuottava medioiden ja uusien tekniikoiden hallinta ja viestinnällisyys, jotka ovat 

myös elinikäisen itsensä kehittämisen rakennusosia. Mediakasvatuksen viitekehyk-

sessä voidaankin sanoa, että arvioinnin fokusten valikoivassa käytössä yhdistyvät 

myös median ja kasvatuksen olennaiset tekijät kouluympäristössä.  
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Jos nämä arvioinnin fokukset yhdistetään Kansasen ym. (2000) esittämiin ajatuksiin 

opettajan pedagogisesta ajattelusta (luku 4.4), voidaan kahden eri fokuksen nähdä 

kiinnittyvän tarkoitusperäisyyden kysymykseen. Jos opettaja reflektoi tekemiään 

päätöksiä suhteessa opetussuunnitelmaan ja pystyy kantamaan pedagogisen vastuun 

päätöksistään, hänen toimintansa on tällöin perustelua ja tarkoitusperäistä ja hänen 

verkko-opetuksen arvioinnin fokuksensa on tavoitteinen. Jos teknologis-moraaliset 

kysymykset suoraan ohjaavat ratkaisuja, voidaan pikemminkin puhua teknologisesta 

arvioinnin fokuksesta, josta opetussuunnitelmallinen reflektointi puuttuu. Tällöin 

opetus–opiskelu–oppimisprosessia mahdollisesti opettajan huomaamatta ohjaa tieto- 

ja viestintätekniikka eikä opettajan pedagoginen ja tavoitteinen näkemys ja arvot 

näiden takana. 

Myös luvussa 3.1 esiteltyä opettajan pedagogista ajattelua abstrakti–konkreetti-

ulottuvuudella ja toisaalta taas opetusta kuvaavaa sykliä on hyvä pohtia fokusten 

näkökulmasta. Syklillä tarkoitetaan tässä siis didaktiikan kehämallia, joka voidaan 

nähdä perustana reflektoivalle opetuksen mallille sen lisäksi, että Lahdes (1997) on 

alun perin rakentanut kehämallin kuvaamaan didaktiikan teorian ja opetustodellisuu-

den suhdetta. Kyseessä on kierto, jossa on (1) opettajan teoriaan pohjautuva opetuk-

sen suunnittelu, (2) sen toteuttaminen, (3) arviointi ja (4) kokemusten suhteuttaminen 

teoreettiseen näkemykseen, joka jälleen ohjaa uutta opetustapahtuman suunnittelua 

(ks. luku 3.1 kuvio 4). Verkko-opetuksen arvioinnin tavoitteinen fokus liittyy syklin 

ensimmäiseen, kolmanteen ja neljänteen osaan. Tällöin myös opettajan pedagogista 

ajattelua kuvastaa erityisesti metateorioiden taso (2. ajattelun taso). Tieto- ja viestin-

tätekniikka ei ole erillinen tekijä tai väline, vaan se nivoutuu luontevasti ja me-

diakasvatuksellisesti metateoriaan, joka on didaktisesti orientoitunut. Pedagogisen 

ajattelun toisella tasolla onkin juuri pedagogiset arvot kuten aiemmin arvonäkökul-

mien yhteydessä (luku 9.7) on esitetty. 

Teknologinen arvioinnin fokus taas liittyy syklin toiminnan vaiheeseen (2). Toisaalta 

tämä fokus liittyy myös opettajan käyttöteoriaan pedagogisen ajattelun ensimmäisel-

lä ajattelun tasolla. Kun opettaja pedagogisen ajattelun toiminnan tasolla rakentaa 

opetus–opiskelu–oppimisprosessia, hän arvioi tieto- ja viestintäteknisten sovellusten 

soveltuvuutta käytännön näkökulmasta, esimerkiksi pääsyn (access) tai helppokäyt-
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töisyyden (vrt. usability) näkökulmasta. Tästä saadut kokemukset muodostavat opet-

tajalla tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön käyttöteorian pedagogisen ajattelun 

ensimmäisellä ajattelun tasolla. Teknologisessa arvioinnin fokuksessa käyttöteoria ei 

kuitenkaan ole vuorovaikutuksessa abstraktimpaan ajatteluun. Näin ollen se ei myös-

kään liity syklin neljänteen vaiheeseen eli kokemusten suhteuttamiseen aiempaan 

teoreettiseen näkemykseen. Verkko-opetuksen teknologinen arvioinnin fokus kasva-

tuksellisessa aspektissaan kohdistuu vain yksittäisten teknisten taitojen näkökulmiin 

(esim. ”Oppilaan on varmastikin tulevaisuutta ajatellen hyvä oppia tekstinkäsittelyn 

taito.”) ja on siis vain toiminnan tasolle ulottuva. On myös muistettava, että teknolo-

ginen arvioinnin fokus pohjautuu kasvatukselliseen ja koulukulttuurin arvonäkökul-

maan ja on näin ollen vain löyhästi sidoksissa opetus- ja opiskelumenetelmiin sekä 

oppimistuloksiin. Sen sijaan tiettyihin tieto- ja viestintäteknisiin sovelluksiin kiinnit-

tyminen on luonteenomaista tälle arvioinnin fokukselle.  

Fokuksia pohdittaessa tekniikan merkitys tulisi nähdä uudella tavalla. Tieto- ja vies-

tintätekniikan välineellisen ajattelun ei pitäisi tarkoittaa ainoastaan teknistä työvä-

linettä. Tieto- ja viestintätekniikan uusina rooleina ovat ajattelun työväline ja käsit-

teellinen (symbolinen) työväline. Kun opetus–opiskelu–oppimisprosessi ja tieto- ja 

viestintätekniikan uudet roolit kytketään yhteen, saadaan didaktiselle ajattelulle 

rakentuva lähtökohta, joka samalla tulkitsee tekniikan merkitystä uudella tavalla (vrt. 

Tella ym. 2001c, 28). Tällöin myös verkko-opetuksen arvioinnin fokukset yhdistyvät 

opettajan ajattelussa. 

12 Tarkastelu 

Tutkimukseni päätarkoitus oli hahmottaa verkko-opetuksen arviointia luokanopetta-

jan näkökulmasta. Lähdin siis arvioinnin kautta pohtimaan opetuksen, opiskelun ja 

oppimisen sekä tieto- ja viestintätekniikan yhtymistä koulukontekstissa. Minkälaisia 

tasoja luokanopettajan näkökulmasta löytyy opetuksen, opiskelun ja oppimisen 

arvioinnista, kun tieto- ja viestintätekniikka liitetään prosessiin? Pyrin tulkitsemaan 

perinteistä didaktiikan teoriaa luokanopettajan verkko-opetuskontekstissa. Näin ollen 

teoria oli välineenä tutkimuksessani. Jollakin tasolla teoria oli myös päämääränä. 

Verkko-opetuksen arvioinnin fokuksina esittelin (1) teknologisen ja (2) tavoitteisen 
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fokuksen. Näistä ensimmäisen taustalla on kasvatuksellinen ja koulukulttuurin ar-

vonäkökulma (B kuviossa 12). Jälkimmäisen arvioinnin fokuksen taustalla vaikuttaa 

vastaavasti opetus–opiskelu–oppimismenetelmien ja -tulosten arvonäkökulma (A 

kuviossa 12).  

Teknologinen arvioinnin fokus juontuu teknologiaopetuksesta ja koulun perinteisistä 

atk-tunneista. Verkko-opetuksessa arviointia hallitsee tällöin huoli oppilaasta ihmi-

senä. Arviointi siis liittyy joko siihen, että oppilaan on opittava perustaidot tieto- ja 

viestintätekniikassa ja ymmärrettävä Internetin mahdollisuudet, tai siihen, että opet-

taja pyrkii suojelemaan lapsia Internetin uhkilta ja liialliselta altistumiselta esimer-

kiksi digitaalisille peleille. Opettajan ajattelussa nostaa päätään myös koulukulttuuri, 

joka voi kannustaa oppilaita tieto- ja viestintätekniikan käyttöön tai rajoittaa esimer-

kiksi oppilaiden vapaata tietokoneilla olemista koulussa. 

Verkko-opetuksen tavoitteinen arvioinnin fokus nojaa vahvasti siihen, minkälaisia 

tavoitteita luokanopettaja yleisesti asettaa opetukselleen, vaikka ei tieto- ja viestintä-

tekniikka liittyisikään prosessiin. Taustalla on myös mediakasvatuksen näkökulma 

tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön, jolloin keskeistä on, että opetuksen suun-

nittelu ja arviointi ei lähde teknologiasta käsin vaan didaktiikasta ja pedagogisista 

arvoista. Tällöin korostuu käytettävien menetelmien ja oppimistulosten monipuoli-

nen arviointi, johon kiinnittyy tieto- ja viestintätekniikan perusteltu käyttö.  

Didaktiikassa voidaan kahden fokuksen taustalla nähdä myös perinteinen jako ope-

tusmenetelmäopin ja opetussuunnitelmaopin välillä. Yksinkertaistettuna teknologi-

nen verkko-opetuksen arvioinnin fokus liittyy arvokeskusteluun siitä, tuleeko opettaa 

tieto- ja viestintätekniikkaa vai ei, ja tavoitteinen fokus liittyy pedagogiseen arvioin-

tiin siitä, miten jokin sisältö opetetaan ja miten prosessiin integroidaan tieto- ja vies-

tintätekniikkaa. Teoria kannatteli eri tavoin tämän opinnäytetyön tavoitetta ja ongel-

mia. Sen lisäksi, että opettajan pedagogisen ajattelun teoria suuntasi luokanopettajan 

arvioinnin hahmottumista, se myös ohjasi tutkimuksen menetelmällistä otetta. Kun 

tutkitaan opettajan arviointia, on nähtävä sen eri tasot suhteessa opettajan pedagogi-

sen ajattelun tasoihin. Tutkimusmenetelmä on valittu siten, että päästään parhaiten 

kiinni myös opettajan tausta-ajatteluun hänen opetuksensa suunnittelussa, toteutuk-
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sessa ja arvioinnissa. Teorian roolista kertoo jo pelkästään opinnäytetyössä käytetty 

terminologia, joka pyrkii kiinnittämään opinnäytettä mediakasvatuksen tutkimukseen 

didaktiikan viitekehyksessä. 

Opinnäytetyö henkilökohtaisena prosessinani lähti mediakasvatuksen viitekehykseen 

tutustumisesta. Tämän jälkeen seurasi muiden tulkintojen arviointia ja mukaan otta-

mista mutta ennen kaikkea opettamisen ja didaktiikan fundamentaalisten kysymysten 

pohdintaa ja selventämistä itselleni. Lopulta pyrin opinnäytetyössäni palauttamaan 

alkuperäisen viitekehyksen, mediakasvatuksen viitekehyksen.  

Jos katsotaan vielä tehtyjä teoreettisia valintoja, on todettava valittujen arviointimal-

lien haasteellisuus empiirisen osan pohjana. Mediakasvatuksen monitasomalli on 

hyvin käsitteellinen, ja sen tuominen luokanopettajan käytännöllisen ajattelun tasolle 

osoittautui melko haasteelliseksi pro gradu -tasoisessa opinnäytetyössä. Sosiokulttuu-

rinen arviointimalli oli vastaavasti käytännönläheisempi, mutta sekin pohjautui lop-

pujen lopuksi vahvasti perinteiseen Instructional Design -ajatteluun ja melko vähän 

todelliselle sosiokulttuuriselle ja konstruktivistiselle ajattelulle. Näin ollen minulla ei 

ollut esimerkiksi mahdollisuutta empiirisesti vertailla kahta arviointimallia. Toisen-

laisten arviointimallien valinta olisi voinut madaltaa kynnystä empiiriseen osaan. 

Valittu verkkoympäristö ei noussut kovin keskeiseen rooliin tutkimuksessani. 

WSOY:n Opit-ryhmä sai tutkimustuloksia myös laajasta Digital Learning -

hankkeesta, joten heillä ei ollut tarvetta syvälliseen yhteistyöhön minun kanssani. 

Toki sain Opit-ryhmältä tukea eri muodoissa, ja oli myös tärkeää, että kaikille haas-

tateltavilla ylipäätään oli sama kohde haastattelun verkkoympäristökeskustelussa, 

Opit-verkkoympäristö. 

Mallissa kuvailtujen fokusten tarkka määrittäminen ei ole ollut mahdollista pro gradu 

-tasoisessa opinnäytetyössä. Menetelmän valinta osui hyvin kuvailevan näkökulman 

osalta mutta ei mahdollistanut tämän syvempää teoria-ainesten rakentamista. Tämän 

laadullisen tutkimuksen pohjalta ei myöskään ole todellista näyttöä esimerkiksi 

sosiaalisista tekijöistä kuten hiljaisten oppilaiden valtautumisesta välitteisessä vies-

tinnässä, mutta se ei ollutkaan tämän opinnäytetyön kohteena. Tässä työssä on pidät-
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täydytty arvoja ja arviointia kuvailevalla tasolla. Luokanopettajat joka tapauksessa 

arvioivat sosiaalisenkin ulottuvuuden olevan merkityksellinen ja valtautumisen 

mahdollista. Olisi tarpeen tutkia lisää esimerkiksi eri teemahaastattelun teemojen 

yhteyttä nelikentän eri tasoihin. Tässä olisikin mahdollinen jatkotutkimusaihe. 

Tämänkaltaisen opinnäytetyön yleistettävyys ei voi olla kovin laaja. Sen kertoo jo 

otsikko, jossa helsinkiläisen luokanopettajan näkökulma nousee esille. Toisaalta 

yhdenmukaisuutta aiempiin tutkimustuloksiin on. Mediakasvatuksen tutkimuksissa 

on aiemminkin nähty jaottelu teknologialähtöisyyden ja didaktiikkalähtöisyyden 

välillä. Esimerkkinä tästä on teknologisten arviointimallien kritiikki (ks. Tella & 

Mononen-Aaltonen 2001). Toinen esimerkki tämän opinnäytetyön tulosten yhden-

mukaisuudesta aiempiin tutkimustuloksiin on Pulkkisen (2004) väitös, jossa tulokse-

na esitetään tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tutkimuskentän teknologiapai-

notteisuus. Pulkkisen mukaan enemmän tarvittaisiin pedagogiikasta lähtevää kan-

sainvälistä tutkimusta, joka arvioinnin viitekehyksessä tarkoittaisi verkko-opetuksen 

arvioinnin tavoitteista fokusta. Tämän opinnäytetyön tuloksissa ei ole syytä nähdä 

vastakkainasettelua liian voimakkaana. Pikemminkin verkko-opetuksen arvioinnin 

fokukset tulisi nähdä kokonaisvaltaisesti rakennusosina opettajan oman työnsä arvi-

oinnille ja itsensä kehittämiselle.  

Läpi tämän opinnäytetyön on seurannut ajatus siitä, miten tieto- ja viestintätekniikka 

liittyy monen luokanopettajan ajattelussa opetus–opiskelu–oppimisprosessin ja ylei-

sesti koulutyön suuriin muutoksiin. Tutkimustulosten merkittävyys ja käytettävyys 

tulee siis nähdä tätä kautta. Luokanopettaja voi arvioivalla tavalla olla mukana tieto- 

ja viestintätekniikan siivittämässä muutoksessa, joka ulottuu jokaiseen koulun toimi-

jaan. Tällöin opettaja huomioi myös henkilökohtaiset resurssinsa, eivätkä muutokset 

kaadu aiemman työtaakan päälle – ainakaan ilman opettajan henkilökohtaista ja 

monipuolista arviointia.  
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Liitteet 

Liite 1: Opit-verkkoympäristö 
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Liite 2: Kyselylomake 
 
VASTAA KYSELYYN 'REPLY'N AVULLA 
 
K Y S E L Y L O M A K E 
 
- Henkilötiedot - 
 
Nimi: 
Puhelin*: 
Sähköpostiosoite*: 
(* vain mahdollisten epäselvien vastausten tarkennusta varten) 
Sukupuoli: 
Koulutus: 
Ikä: 
Työvuosia opettajana: 
 
 
- Arviointi -  
 
-Arvioi seuraavien vaihtoehtotehtävien ja tarkentavien kysymysten avulla _omaa_ 
opetustasi Opit-ympäristön mukaan tulon (tai tieto- ja viestintätekniikan yleisen 
lisääntymisen) myötä. 
-Poista ylimääräinen vaihtoehto.  
-Monivalintatehtävän jälkeen voit lisäksi kommentoida, vaikka sitä ei erityisesti 
pyydettäisikään. 
-HUOM! Tieto- ja viestintätekniikka on lyhennetty 'tvt'. 
 
 
1. Muuttuuko luokan "opiskelukulttuuri" opiskeluympäristön muuttuessa  
tvt:n opetuskäytön myötä?  
a) Minun roolini muuttuu.                          Kyllä / Ei 
b) Roolistani tulee näkymättömämpi.                 Kyllä / Ei 
c) Oppilaan roolista tulee aktiivisempi.         Kyllä / Ei 
d) Tietyllä tasolla oppilas saa enemmän valtaa 
ja oppii näin kantamaan enemmän vastuuta.         Kyllä / Ei 
 
2. Miten toteuttaisit verkko-opetuskokonaisuudessa oppilasarvioinnin? 
a) Arvostelen oppilaitteni tvt:n käyttöä ja  
hyödyntämistä.                                          Kyllä / Ei 
b) Arvioin oppilaiden tvt:n käyttöä ja  
hyödyntämistä laadullisesti.                         Kyllä / Ei 
c) Arvioin oppilaitani (myös) pienryhmissä.         Kyllä / Ei 
d) Suunnittelen kokonaisuuteen liittyvän  
kokeen Opit-ympäristöön.                         Kyllä / Ei 
  
3. Muuttuuko oman työsi arviointi tieto- ja viestintätekniikan  
kytkeytyessä opetukseen? 
a) Tvt ja sen opetuskäyttö ovat erillinen  
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tekijänsä ja arvioin sitä erillään muusta  
opetukseeni liittyvästä työskentelystä.                 Kyllä / Ei  
Selvennä. 
 
 
 
b) Minun on huomioitava oppilaan toiminta uudella tavalla,  
kun tieto- ja viestintätekniikka on oppilaan  
toimintaympäristössä myös kotona  
ja/tai muualla koulun ulkopuolella.                 Kyllä / Ei  
Selvennä. 
 
 
 
4. Millainen on tvt:aa hyödyntävässä opetuksessa oppilaan  
sosiaalinen rooli? 
a) Oppilas vaikuttaa tietokoneella  
työskentelyllään omaan - mutta myös  
luokkamme - opiskelutoimintaan.                         Kyllä / Ei  
b) Tvt:aa hyödyntävässä opetuksessa minun  
täytyy asettaa oppilailleni myös  
sosiaalisia tavoitteita.                          Kyllä / Ei  
c) Oppilaitteni viestintätaidot kehittyvät  
tietokoneella työskennellessä.                         Kyllä / Ei  
Jos niin selvennä miten. 
 
 
 
 
5. Muuttuvatko oppilaillasi oppimisstrategiat - kenties oppilaan  
itse tiedostamatta? 
a) On hyvin suotavaa, että oppilaani  
käyttävät Opit-ympäristöä parhaaksi  
näkemällään tavalla.                                  Kyllä / Ei  
b) Se, että Opitissa oppilaani joutuu  
kirjoittamaan paljon tekstiä on  
pikemminkin ongelma kuin etu.                          Kyllä / Ei  
c) Se, että Opitissa saan laitettua  
Internet-linkkejä oppilaille on tärkeä  
lisä oppilaan opiskelun kannalta.                 Kyllä / Ei  
d) Esimerkiksi linkkien mahdollistama  
hyppiminen "paikasta toiseen" hankaloittaa  
opetuskokonaisuuteni järjestämistä.                 Kyllä / Ei  
 
6. Miten opetuksen sisällölliset, oppimaan oppimisen ja 
toisaalta tietotekniset tavoitteet painottuvat verkko-opetuksessasi? 
a) Painotukset vaihtuvat opetuskokonaisuudesta  
riippuen.                                          Kyllä / Ei  
b) Nykypäivänä tietotekninen osaaminen on  
vähintään yhtä keskeinen tavoite kuin sisällölliset  
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ja oppimaan oppimisenkin tavoitteet.                Kyllä / Ei  
c) Tvt:n opetuskäyttö nostaa aina tietoteknisten  
tavoitteiden lisäksi oppimaan oppimisen  
tavoitteet keskeiseksi.                                 Kyllä / Ei  
d) Tavoitteeni eivät jakaudu lainkaan 
tämän jaon mukaisesti.                                 Kyllä / Ei  
 
7. Mitä taitoja tvt:n opetuskäyttö erityisesti kehittää  
oppilaissani? 
a) Oppilaani oppii paremmin hallitsemaan  
omaa opiskeluaan.                                  Kyllä / Ei 
b) Oppilaani medialukutaidon kehittyessä hän 
saa enemmän hyötyä tietokoneen käytöstä osana 
opiskeluaan.                                          Kyllä / Ei 
c) Medialukutaito on vahva tuki oppilaitteni 
ilmaisullisena tukena.                                 Kyllä / Ei 
 
8. Miten tvt vaikuttaa opiskeluyhteisön muodostumiseen? 
a) Jos oppilaani ovat tietokoneilla, yhdessä oleminen  
ja tekeminen luokassani vähenee.                 Kyllä / Ei 
b) Kun oppilaitteni tekniset taidot paranevat, 
he pystyvät monipuolistamaan opiskeluunsa liittyvää 
kommunikointia muiden oppilaiden kanssa.         Kyllä / Ei 
c) Jonkinlainen yhteisöllisyys syntyy koulussamme  
myös tvt:n avulla.                                  Kyllä / Ei 
Kommentoi yhteisöllisyyden mahdollisuutta. 
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Liite 3: Teemahaastattelu 
 
  
Tutkimuskysymysten 
alakohdat 

Teemat Aiheita teemojen sisällä 

1.1 Mitä merkityksiä 
luokanopettaja näki tieto- ja 
viestintätekniikan suhteen 
omilla valmiuksillaan sekä 
opetukseen integroinnin 
määrällä ja muodoilla? 

1. Opettajan oma 
ja oppilaiden 
tieto- ja 
viestintätekniste
n taitojen 
hallinta ja sen 
merkitys verkko-
opetuksessa. 
2. Tieto-ja 
viestintätekniika
n muodot ja 
määrä verkko-
opetuksessa. 

Tausta tieto- ja viestintätekniikan 
hallinnassa. 
Valmiudet tieto- ja 
viestintätekniikassa. 
Tieto- ja viestintäteknisten taitojen 
merkitys opetuksessa. 
Kuinka paljon tieto- ja 
viestintätekniikkaa opetuksessa. 
Vaikutukset opetukseen, 
opiskeluun ja oppimiseen. 
Millaista tieto- ja 
viestintätekniikkaa opetuksessa. 
Millaista tieto- ja 
viestintätekniikkaa lisää.  
Vaikutukset opetukseen, 
opiskeluun ja oppimiseen. 

1.2 Muuttuivatko 
luokanopettajan käsityksen 
mukaan yleiset didaktiset 
periaatteet verkko-opetukseen 
siirtymisen myötä? Jos 
muuttuivat niin miten? 
1.3 Muuttuivatko 
luokanopettajan käsityksen 
mukaan oppilaan aktiivisuus 
tai opetus–opiskelu–
oppimisprosessin sisältämä 
vuorovaikutus verkko-
opetukseen siirtymisen myötä? 
Jos niin miten? 

3. Oppilaan 
aktiivisuus 
verkko-
opetuksessa. 
4. 
Vuorovaikutus 
verkko-
opetuksessa. 

Muutokset opetuksen luonteeseen 
tieto- ja viestintätekniikan 
liittämisen myötä. 
Didaktiset muutokset. 
Oppilaan aktiivuus – motivaatio ja 
itseohjautuvuus. 
Ryhmätöissä tieto- ja 
viestintätekniikka mukana.  
Opetukseen ja opiskeluun liittyvä 
vuorovaikutus.  
Sosiaaliset prosessit. 
Yhteisöllisyys. 
Tieto- ja viestintätekniikan 
vaikutukset. 

2.1 Minkälaisia arvoja verkko-
opetukseen kiinnittyi 
luokanopettajan 
näkökulmasta? 

5. Verkko-
opetukseen 
kiinnittyvät arvot 
ja tavoitteet. 

Tieto- ja viestintätekniikan merki-
tys opetuksen tavoitteille. 
Esimerkki hyvästä opetuskokonai-
suudesta, johon on integroitu tieto- 
ja viestintätekniikkaa. 

2.2 Millaisena luokanopettaja 
näki teoriotaustansa verkko-
opetuksen arviointiin? 
2.3 Minkälaisia välineitä 
luokanopettaja käytti verkko-
opetuksen arviointiin? 

6. Verkko-
opetuksen 
arviointi. 

Kehys verkko-opetuksen arviointiin
Didaktiset tai teoreettiset mallit 
joita hyödyntää arvioinnissa. 
Opettaja oman työnsä kehittäjänä. 
Oman työn arvioinnin osa-alueet. 
Oppilasarviointi välineenä. 
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Liite 4: Verkko-opetuksen arvoja 
 
Haastateltavien nimet on vaihdettu. Alleviivaukset ovat selventämässä ko. arvoa. 
 
 Arvoa kuvaava sana tai lause: Litteroitu aineiston osa sitaattiin 

liittyen: 
1. pystyy toteuttamaan itseensä 

yksilöllisellä tavalla 
Mun näkökulmasta se tärkein juttu siellä 
takana on just se että sillä saa kaikki, 
kaikki pystyy toteuttamaan itseensä ihan 
varmasti sillee yksilöllisellä tavalla, et se 
olisi mun mielestä se arvokkain homma 
tossa. (Milla 27v.) 

2. aika ja paikka eivät rajoita 
(tehtävien palautus ja eriaikainen 
viestintä) 

Monet asiat liittyy niinku siihen mitä mä 
aikaisemmin sanoin et aika ja paikka, et ne 
ei rajoita meidän työskentelyä. Mehän 
ollaan tässä talossa lähdetty silleen et meill 
on ollut läksyjä, et tehkää tän viikon aika-
na. (Rami 51v.) 

3. oppilaiden autonomia 
(kouluopiskelun eriyttäminen) 

Oppilaskeskeisyys, tietynlainen sit taas 
itseohjautuvuus, oppilaiden autonomia olla 
rauhassa omassa ympäristössä, ettei oo 
koko ajan joku. (Kari 40v.) 

4. itseohjautuvuus Oppilaskeskeisyys, tietynlainen sit taas 
itseohjautuvuus, oppilaiden autonomia olla 
rauhassa omassa ympäristössä, ettei oo 
koko ajan joku. (Kari 40v.) 

5. oppilaskeskeisyys  Oppilaskeskeisyys, tietynlainen sit taas 
itseohjautuvuus, oppilaiden autonomia olla 
rauhassa omassa ympäristössä, ettei oo 
koko ajan joku. (Kari 40v.) 

6. tieto- ja viestintätekniikan 
hallitseminen 

Kun kaiketi on kuitenkin niin että tieto- ja 
viestintätekniikan hallitseminen tulee yhä 
enenevässä määrin olemaan jonkunlainen 
vaatimus työelämässä pärjäämiselle niin se 
että siihen tarjotaan koulussa, että koulu 
tarjoaa jokaiselle jonkinlaiset eväät niin on 
niinku, alkaa mun mielestä olla ihan sel-
lainen perustavanlaatuinen asia. (Iiro 30v.) 

7. tekniset taidot Jos tuo juhlallinen sana ”arvo” muutetaan 
ihan vaan asioiksi, joita koetaan tärkeäksi, 
niin kyllähän tekniset taidot on tietenkin 
tärkeitä, mutta mä luulisin, että meidän 
koulu edustaa semmoista niin sanottua 
tavallista tuossa suhteessa. (Marko 40v.) 

8. tasa-arvon idea 
(tekniset taidot (perhe-)taustasta 
riippumatta) 

Mä olen sitä ajatellut lähinnä tämmösenä 
tasa-arvon idean kannalta, eli tuota, kun 
kaiketi on kuitenkin niin että tieto- ja 
viestintätekniikan hallitseminen tulee yhä 
enenevässä määrin olemaan jonkunlainen 
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vaatimus työelämässä pärjäämiselle niin se 
että siihen tarjotaan koulussa, että koulu 
tarjoaa jokaiselle jonkinlaiset eväät niin on 
niinku, alkaa mun mielestä olla ihan sel-
lainen perustavanlaatuinen asia. Ne jotka, 
koska niitä aina löytyy niitä vanhempia, 
joilla löytyy aikaa ja rahaa tai kumpaakin 
niin laittaa tollaseen asiaankin, että niille 
joilla jostain syystä näin ei ole niin olisi 
samat mahdollisuudet siihen. (Iiro 30v.) 

9. tasa-arvo 
(tekniikan saatavuus, 
availability) 

[S]e kuitenkin toimii et koulussa [on] tasa-
arvoista. Kumminkin tällä alueella oppi-
lailla on paljon koneita ja hyviä koneita, 
mut kaikilla ei kumminkaan oo, ni meidän 
on vaikea tällä tavalla, et heill on ainakin 
koulussa mahdollisuus, ja nimenomaa tää 
et meidän koulussa tää tärkee seikka et ne 
saa vapaasti niitä käyttää tietyin rajoituk-
sin tietysti, et ajallisesti on, et kuuteentois-
ta asti oppilaat saa olla. Tasa-arvo on mun 
mielestä merkittävä. (Rami 51v.) 

10. tasa-arvo 
(yhdessä oppimisen kautta) 

Sitten toisaalta siinä jollain tavalla koros-
tuu sellanen tasavertaisen, tasa-arvoisen ja 
tasavertaisen ja sellasen nimenomaa tän 
meijän niinku jutun, meijän yhdessä oppi-
misen kautta. Ei ehkä niinkään sitten 
sellaset yksilökeskeiset. Me ei oo tehty 
oikein siel mitään semmosta, varmaan 
siellä onnistuis sellasetkin, että kaikki tekis 
jonkun hienon proggiksen sinne [verk-
koon]. (Sini 34v.) 

11. motivoituneisuus  Se mikä on tullut aikasemminkin se moti-
voituneisuus, aktivoituneisuus, mikä posi-
tiivisesti. (Kari 40v.) 

12. motivaatio  No sitten joidenkin kohdalla puhutaan että 
tää motivaatio, et joidenkin kohdalla se 
kuitenkin toimii. (Rami 51v.) 

13. aktivoituneisuus  Se mikä on tullut aikasemminkin se moti-
voituneisuus, aktivoituneisuus, mikä posi-
tiivisesti. (Kari 40v.) 

14. elinikäinen oppiminen  
(teknisten taitojen avulla) 

No kyllä siihen varmaan kiinnittyy täm-
möset asiat kuin elinikäinen oppiminen, 
joka varmasti liittyy tähän osa-alueeseen, 
että se [tieto- ja viestintätekniikka] kuiten-
kin kiihtyvällä vauhdilla menee eteenpäin 
ja on näidenkin lasten elämässä tästäkin 
eteenpäin. (Kaisa 32v.) 

15. oppimaan oppiminen 
(oman työn havainnointi) 

Ehkä arvoista nimenomaan tommonen 
tyhmä käsite kuin oppimaan oppiminen, 
mutta siinä ehkä kuitenkin joutuu oppilas 
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tekemään aika paljon sellaista havainnoin-
tii siitä omasta työstänsä ja siinä etenemi-
sestä. (Sini 34v.) 

16. mahdollisuudet hiljaisille 
(tasa-arvoistua) 

Ei mun mielestä niinkään se, että ne arvot 
olisikaan siinä että ne oppii jonkun asian 
vaan senhän ne oppii kaikin keinoin, vaan 
että arvokkainta olisi se että mitä erilaista 
tästä saa irti, niin se olisi ehkä se että siinä 
[verkkotyöskentelyssä] on mahdollisuudet 
niille hiljaisille. (Milla 27v.) 

17. sosiaaliset taidot oppia yhdessä 
 

On aika vahva verkko-opetuksen pointti 
mun mielestä tämmöset sosiaaliset taidot 
oppia yhdessä. (Sini 34v.) 

18. yhteisöllisyys  
(toisia kouluja mukaan 
yhteistyöhön) 

Jos tällainen työ alkaa kantaa hedelmää ja 
tuntua siltä, että siitä saisi niinku toimivan 
osana opiskelua niin sitten vois ajatella 
että tällainen yhteisöllisyys ja niinku laa-
jemmalti että vois ottaa toisia kouluja 
mukaan niin vois kyllä olla, että miksikö-
hän arvoksi sen sitten määrittelisi. (Iiro 
30v.) 

19. yhteisöllisyys Joku yhteisöllisyys on aika vahva verkko-
opetuksen puoli mun mielestä. (Sini 34v.) 

20. avoimuus 
(materiaalit, suunnitelmat ja 
tuotokset kaikkien saataville) 

Avoin oppimisympäristö sinänsä, et sopii 
meidän koulun linjaan, joka nimenomaa 
korostaa tätä avoimuutta. (…) Meidän 
mallissa taas et ni jo se että ne [tietoko-
neet] on kaikkien käytössä, avoimesti 
käytössä. Sit meill on tota niinku, nää on 
monet, osa suunnitelmia, osa on toteutu-
neita, et se on osa oppilaiden arkipäivää et 
ne käy siellä vapaasti kouluun tullessa 
kattomassa intranetissä niin että siellä 
julkaistaan kaikkien nähtäväks asioita 
niinku tulevat ohjelmat jostakin oppiai-
neesta. Siell on semmosii projekteja jopa 
päällä et jos joku haluu joku ulkopuolinen 
haluu osallistuu ja kommentoida ni voi 
osallistua. Asiat on ollu luokan sisällä, ne 
omat kirjoitelmat, ne omat julkaisut on 
pysyny siellä seinien sisäpuolella. (Rami 
51v.) 
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