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Esipuhe

Tieto- ja viestintäteknologiaa osana eri koulutusasteiden arkipäivää on viimeisen noin 10

vuoden aikana lisätty voimakkaasti siksi, että tietoteknologian kehitys ylipäätään on mah-

dollistanut sovellusten käyttöönoton myös opetuksessa ja osittain siksi, että tieto- ja viestintä-

teknologian hallintataidot kuuluvat keskeisesti tietoyhteiskunnan osaamisvaatimuksiin. Ke-

hittämisen vauhti on ollut kova niin teknologisissa opetusinnovaatioissa kuin pyrkimyksissä

oppia käyttämään, hallitsemaan ja soveltamaan niitä mielekkäällä tavalla itse opetustyössä

oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisprosesseja parhaalla mahdollisella tavalla tukien.

Erilaiset virtuaalikoulut aina perusasteelta ylipistoon saakka sekä lukuisat muut hankkeet

ovat tuottaneet osana toimintaansa tarvittavaa osaamista niin opettajille kuin opiskelijoillekin,

ja ne ovat osaltaan myös myötävaikuttaneet siihen, että virtuaaliopetuksen toteuttamisessa

tarvittavaa infrastruktuuria tiloineen, laitteineen ja verkkoyhteyksineen on kouluihin pystytty

rakentamaan. Alkuvaiheessa on ollut tärkeää luoda nämä perusedellytykset pidemmällä

aikavälillä tapahtuvalle muutokselle, jonka tavoitteena on lopulta käyttää virtuaaliopetuksen

eri välineitä ja menetelmiä luontevana osana opetusta ja opiskelua vailla sitä “hypeä”, mikä

virtuaaliopetuksen laajenemisvaiheen aikana syntyi.

Tämä alkuvaiheen voimakas – ja toisaalta tarpeellinenkin – innostus kehittää ja kokeilla

uutta opetusteknologiaa hämärsi jossakin määrin tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön

perimmäisen tarkoituksen ja hyödyn: tukea mielekkäällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla

oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisprosessia. Syntyi vaikutelma, että virtuaaliopetus on rat-

kaisu lähes kaikkiin opetuksen ja oppimisen ongelmiin mutta sitä se ei valitettavasti ole. Se

ei tee opettamisesta, opiskelusta tai oppimisesta helppoa tai nopeaa, mutta sen avulla voi-

daan vanhoihin ongelmiin hakea uudenlaisia ratkaisutapoja. Ennen kaikkea virtuaaliopetus

tai tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttö ei ole oma maailmansa, joka toimii erillään

muilla tavoin toteutetusta opetuksesta, vaan se on vahvimmillaan osana opetuskokonaisuutta

– menetelmä- ja lähestymistapavaihtoehtona muiden joukossa. Tällä hetkellä elettäneen jo

ainakin osassa oppilaitoksia vaihetta, jolloin tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön pe-

ruslähtökohtien – infrastruktuurin ja opetushenkilöstön osaamisen – oletetaan olevan kun-

nossa, ja on aika laajentaa virtuaaliopetusta osana eri aineiden ja opintokokonaisuuksien

opetusta.

Seinäjoen yliopistokeskus, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Seinäjoen korkeakoulukirjasto,

Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ja nyttemmin myös Seinäjoen koulutuskeskus ovat

yhdessä lähteneet luomaan verkostomaisena yhteistyönä Etelä-Pohjanmaan e-

Oppimiskeskusta vuonna 2004. Tämän yhteistyön puitteissa ja sitä tukemaan syntyi ajatus

selvittää, miten tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kehitys on edennyt Seinäjoen

ammattikorkeakoulussa. Osana AIVE – aikuiskoulutuksen virtuaalioppimisympäristö han-

ketta selvitettiin, miten ammattikorkeakoulun opettajat tällä hetkellä hyödyntävät tieto- ja

viestintäteknologiaa opetuksessaan, mikä on heidän käsityksensä omasta tieto- ja viestintä-

teknologian opetuskäytön osaamisestaan sekä miten he olettavat virtuaaliopetuksen kehit-

tyvän lähivuosina.
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Tiivistelmä

Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön nopea laajeneminen ja kehittäminen sekä sii-

hen tehdyt investoinnit ovat mm. Etelä-Pohjanmaalla luoneet tarpeen etsiä tehokkaita ja

monia toimijoita palvelevia tapoja hyödyntää eri koulutusyksiköissä olevaa osaamista ja

infrastruktuuria. Osana tätä Etelä-Pohjanmaan eOppimiskeskuksen ympärille luotavaa yh-

teistyötä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin (entinen Maaseudun tutkimus- ja koulutus-

keskus) Seinäjoen yksikkö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Helsingin yliopiston Verkko-

oppimisen ja tiedonrakentelun tutkimuskeskus selvittivät keväällä 2005 tutkimuksella Seinä-

joen ammattikorkeakoulun opettajien tietotekniikan käyttöä ja osaamista sekä tietoteknistä

tukea.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten opettajat käyttävät tietotekniikkaa sekä omassa

työssään että opetuksessa, millaiseksi he arvioivat oman osaamisensa ja tuen sekä erityises-

ti, miten he käyttävät tietoverkkoja. Tutkimusta varten laadittiin kyselylomake, joka perustui

tutkimusryhmän aikaisempiin tutkimuslomakkeisiin ja näitä lomakkeita täydennettiin avoi-

milla kysymyksillä, jotka kehitettiin yhteistyössä tutkimuksen tilaajien edustajien kanssa.

Tutkimuksen aineisto kerättiin verkkolomakkeella Seinäjoen ammattikorkeakoulun yksiköissä.

Kaikkiaan tietoteknisen osuuden vastaajia oli 69 ja vastausprosentti oli 37,3, kun taas peda-

gogisen osan vastaajia oli 66 ja vastausprosentti 35,6. Kokonaisuudessaan vastausprosentit

ovat niin alhaisia, että tuloksia voi pitää korkeintaan suuntaa-antavina ja ne todennäköisesti

kuvaavat lähinnä tietotekniikkaa enemmän käyttävien ja siitä kiinnostuneiden opettajien

osaamista, käyttöä, kokemuksia ja ajatuksia.

Tutkimuksen tuloksissa oli tärkeää, että suuri osa vastaajista haluaisi käyttää enemmän tie-

to- ja viestintätekniikkaa opetuksessaan. On siis ensisijaista purkaa opetuskäytön esteitä,

mutta samalla on huomattava, että opettajien osaaminen ja kokemukset vaihtelevat ja siksi

myös ratkaisujen on oltava monenlaisia ja monentasoisia.

Vaikka opettajien tekninen osaaminen onkin jo monin osin riittävää, on yhä tarvetta myös

tekniselle koulutukselle. Teknisten koulutusten järjestämiseen pitäisi kuitenkin liittyä myös

pedagogista osuutta, jolloin opettaja saa nopeammin ideoita myös omaan opetukseensa.

Tekninen koulutus voisi olla usein työpajatyyppistä, mikä mahdollistaisi myös opettajan

intensiivisemmän ohjauksen juuri itselleen vaikeissa asioissa. Teknisen koulutuksen tarvetta

vähentäisivät myös hyvin järjestetyt tukipalvelut, samaten hyvin järjestetyt tekniset käytännöt

omassa oppilaitoksessa.

Tietokoneita opettajilla on yleisesti ottaen saatavilla varsin runsaasti, mutta erityistilanteissa

laitteita ei ole vielä tarpeeksi. Erilaisia lisälaitteita voisi hankkia vaikkapa kokeilukäyttöön ja

kannettavia tietokoneita opiskelijoiden etäopiskeluprojekteihin. Laitteita ei ole riittävästi

opetustiloissa, tai ne on osaksi sijoitettu opetuksen kannalta epätarkoituksenmukaisesti.

Tuloksista käy selvästi ilmi, että pedagoginen verkko-osaaminen on puutteellista, vaikka

teknisiä ongelmia ei peruskäytössä (sähköposti ja tiedonhaku) enää juuri ole. Erityisesti tieto-

verkkojen käytön monipuolinen tukeminen on erityisen tarpeellista, sillä tulosten perusteella
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opettajilla ei ole käyttökokemuksia, pedagogisia malleja tai teoreettisia käsityksiä verkko-

opetuksen järjestämiseksi. Varsinkin asiantuntijayhteydet opetuksessa, monipuolinen

verkostoituminen ja uuden tiedon kehittely verkkokeskusteluissa on lähes käyttämättä.

Verkko-opetuksen monipuolisempi menetelmällinen tuntemus olisi tärkeätä, ja tätä tuke-

maan tarvittaisiin esimerkiksi kotisivukursseja, oppimateriaalin suunnittelun ja toteuttamisen

tukemista, valmiiden verkkomateriaalien yhteistä arviointia, yhteisöllisen verkko-oppimisen

esimerkkeihin tutustumista, hyvien käytäntöjen tietoista jakamista kollegojen kesken jne.

Koulutuksen pitäisi olla selkeästi pedagogista luonteeltaan, niin että opettajat samalla

perehtyvät uusiin ajatuksiin, malleihin ja käytäntöihin.

Varsin monella kyselyyn vastanneella opettajalla oli esimerkkejä ja kokemuksia toimivista (ja

vähemmän toimivista) ratkaisuista teknologian opetuskäytössä. Opettajien keskinäistä ko-

kemusten vaihtoa ja hyvien käytäntöjen esittelyä pitäisi tietoisesti kehittää, niin tapaamisilla

kuin virtuaalisestikin. Samalla pitäisi tietoisesti kehittää opettajien osallistumista kehittä-

mishankkeisiin ja yhteistä työskentelyä, sillä opettajan on hankala toteuttaa pedagogisesti

kehittyneitä verkko-opetuksen ratkaisuja, ellei hän ole itse kokenut niitä omassa työssään.

Tuloksissa on kiinnostavaa ja tärkeää se, että opettajat yleisesti edustivat näkemyksiltään

oppimisen teorioiden kannalta nykykäsitysten mukaisia käsityksiä. Niissä korostuvat

opiskelijalähtöisyys, monipuolinen tiedonkäsittely, ajattelun aktivoiminen ja prosessinomaiset

työskentelykäytännöt, mikä antaa pohjan myös tietotekniikan pedagogiselle koulutukselle.

Oppilaitoksissa olisi oltava yhteisesti hyväksytty strategia kehittää tieto- ja viestintätekniikan

opetuskäyttöä, niin että opettaja voi omasta yhteisöstään saada tukea ja kannustusta sekä

kehittämistyöhön että oman osaamisen täydentämiseen. Kehittämishankkeita ei pidä jättää

vain yksittäisen opettajan vastuulle, sillä opettaja ei yksin voi vaikuttaa moniin keskeisiin

seikkoihin, jotka tukevat opetuksen muutosta tieto- ja viestintätekniikan keinoin.

Olennainen ongelma, joka vaikeuttaa sekä opettajien yhteistyötä että yksittäisen opettajan

kehittämismahdollisuuksia on ajan puute. Opettajan edellytetään opetustyön ohella  perehtyvän

uuteen teknologiaan, sen pedagogiseen soveltamiseen ja näkevän melkoisesti vaivaa kehit-

täessään opetustaan. Samasta syystä esimerkiksi yhteisten kehittämishankkeiden toteutta-

minen voi olla työlästä. Myöskään laajan ja korkeatasoisen verkkomateriaalin tekeminen

(muidenkin opettajien käyttöön) ei onnistu vain oman toimen ohella. Olisi tarpeen kehittää

järjestelyjä, joiden avulla opettaja voi osallistua kehittämishankkeisiin vapautumalla edes

osittain opetusvelvollisuudesta joksikin aikaa.

Avainsanat: tieto-ja viestintätekniikka, verkko-opetus, opettaminen.
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Abstract

The rapid expanding and development of the use of information and communication technology

in teaching and the large investments for improving the ICT infrastructure, have e.g. in the

South-Ostrobothnia created a need to find efficient ways to both provide services to the

different education and training organisations of the region and to maximise the use of the

recourses and knowledge already acquired. This cooperation continues to be created around

the e-learning centre of South-Ostrobothnia, and as a part of it University of Helsinki, Ruralia

Institute (former Institute for Rural Research and Training), Seinäjoki Unit, Seinäjoki Polytechnic

School and University of Helsinki, Department of Psychology, Centre for Research for Networked

Learning and Knowledge Building made in the spring 2005 a research on how the teachers of

the Seinäjoki Polytechnic school use information and communication technology in teaching,

how good are their skills for that and if they feel their support services are sufficient.

The goal of the research was to find out how the teachers use IT in their work and teaching,

how they evaluate their skills for using ICT and the support services they have, and especially

how they use information networks. The questionnaire for the research based on the previous

research done by the research team and it was complemented with some new open questions

designed together with the commissioners of the research. The research data was collected

with e-questionnaire from the units of Seinäjoki Polytechnic School. In total 69 persons answered

to the questions about the technology part of the questionnaire (37,3 %) and 66 persons

answered to the pedagogical questions (35,6 %). The reply percentages are so low that the

results are only indicative and probably describe best the skills, use, experiences and thoughts

of teachers that use more ICT in teaching.

Most of the teachers, who answered, want to use more ICT in teaching. It is essential to

remove obstacles of the use of ICT in teaching, but because the teachers are different, also

the solutions need to be varied. Though the technical skills of many teachers are sufficient,

there is still need for that, too. Technical training should include also pedagogical elements

for getting new ideas for teaching. It could be organised e.g. in workshops with more personal

and intensive tutoring for the teachers. Also better organised support services and clear

administrative practises would decrease the need for technical training.

There are normally enough computers available, but in special situations that is not the case.

All sorts of additional equipment are needed for experimenting, and e.g. a few available

laptops might help students in distance learning projects. There are not enough computers in

the classrooms, or they are put to unpractical places with regard to teaching.

It´s obvious in the data, that improvement for the pedagogical skills is needed, though the

basic technical skills, like searching for information or writing emails, are mastered. Especially

supporting of the varied use of information networks is needed, for the results show that the

teachers don´t have experience, pedagogical models or theoretical knowledge for organising

virtual learning. Contacts for experts, networking or creating new knowledge trough the

virtual discussions as a part of the learning process are almost unused methods of teaching.

More diversified use and knowledge of methods would be important, and for supporting this
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courses for creating web pages, supporting planning and making e-materials, evaluation of

the existing e-learning materials, learning to know examples of communal e-learning, sharing

good practises with the colleagues etc. were needed. The training provided for the teachers

should emphasise the pedagogical approach introducing them new ideas, models and practises.

Many of the teachers who answered to the questionnaire had examples and previous

experience – both good and bad – of the ways to use ICT in teaching. Their mutual exchange

of experiences and presenting of good practises should be enhanced decidedly both through

face-to-face contact and virtually. At the same time more teachers should participate to

development projects and working together in teacher teams, for it is difficult for a single

teacher to use pedagogically refined virtual solutions without any previous experience of

using them at work.

In the research results it was interesting that in general the teachers shared their views of

learning with the modern theories. They emphasise focus on the students, diversified ways of

processing information, importance of activating thinking and process type practises in studying,

thus supporting also the pedagogical training of the use of ICT to teachers.

In the different education and training organisations it should be a normal practise and

strategy in developing the use of ICT in teaching in a away that teachers are supported and

encouraged by their own units and colleagues when improving their skills and being involved

in the development work. Development projects should not be assigned only to the responsibility

of one teacher, for they can´t influence many of the key factors supporting the changes in

teaching trough the use of ICT.

Lack of time is the one single factor that is above any other problems in increasing and

developing the use of ICT in teaching. Teachers are expected to do their teaching and at the

same time learn to know how to use new technology, how to apply it in a pedagogically

meaningful way and also to make a big effort in developing their teaching. For the same

reason it may be difficult for the teachers to do development projects together. It is also

difficult to make large, high quality materials for e-learning (to be shared with other teachers)

in addition to your work. Arrangements are needed to free teachers even partially or for

some time from the normal teaching duties to ease their participation to the development

projects or other that kind of initiatives.

Keywords: information and communication technology, e-learning, teaching.
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Johdanto

Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksen Seinäjoen yksikkö, Seinäjo-

en ammattikorkeakoulu ja Helsingin yliopiston Verkko-oppimisen ja tiedonrakentelun tutki-

muskeskus sopivat keväällä 2004 yhteistyöstä Seinäjoen ammattikorkeakoulun opettajien

tietoteknisestä tukemisesta ja tietotekniikan käytön ja osaamisen tutkimisesta. Tutkimuksen

tavoitteena oli selvittää, miten opettajat käyttävät tietotekniikkaa sekä omassa työssään

että opetuksessa, millaiseksi he arvioivat oman osaamisensa ja tuen. Erityisesti tavoitteena

oli selvittää tietoverkkojen käytön kysymyksiä.

Tutkimusta varten laadittiin kyselylomake, joka perustui tutkimusryhmän aikaisempiin tutki-

muslomakkeisiin (raportoitu esimerkiksi artikkelissa Hakkarainen ja muut, 2001). Näiden

avulla oli tutkittu opettajien tietotekniikan osaamista ja käyttöä, ja lomakkeet olivat osoit-

tautuneet luotettaviksi aikaisemmissa tutkimuksissa. Näitä lomakkeita täydennettiin avoi-

milla kysymyksillä, jotka kehitettiin yhteistyössä tutkimuksen tilaajien edustajien kanssa.

Tutkimuksen aineisto kerättiin verkkolomakkeella Seinäjoen ammattikorkeakoulun yksiköissä.

Opettajille asiasta kerrottiin joulukuussa 2004 sähköpostiviestillä, joka kohdennettiin 185

kokoaikaiselle opettajalle. Viestissä kerrottiin tutkimuksesta ja sen tavoitteista sekä ohjattiin

täyttämään verkkolomake annetun linkin kautta. Koska vastausprosentti jäi hyvin alhaiseksi,

uusintakysely toteutettiin uudella sähköpostiyhteydenotolla tammikuussa 2005, minkä lisäk-

si vararehtori lähetti opettajille pyynnön vastata kyselyyn. Kolmannen kerran vastauksia pyy-

dettiin sähköpostilla helmikuussa 2005. Vastaajia oli tämän jälkeen kaikkiaan 72, joista 2

poistettiin, sillä he eivät olleet vastanneet juuri mihinkään kysymykseen ja lisäksi poistettiin 3

vastaajaa pedagogisten vastausten kyselyosuudesta, sillä he eivät olleet vastanneet näihin

kysymyksiin. Kaikkiaan tietoteknisen osuuden vastaajia oli 69 ja vastausprosentti oli 37,3.

Toisessa osassa vastaajia oli 66 ja vastausprosentti 35,6. Kaikkiaan vastausprosentit ovat niin

alhaisia, että tuloksia voi pitää korkeintaan suuntaa-antavina ja ne todennäköisesti kuvaa-

vat lähinnä tietotekniikkaa enemmän käyttävien ja siitä kiinnostuneiden osaamista, käyt-

töä, kokemuksia ja ajatuksia.

Tavanomaisissa tutkimuksissa ilmoitettavia vastaajien ikä- ja sukupuolijakaumia ei ole mie-

lekästä laskea, sillä kaikkiaan 16 vastaajaa ei ilmoittanut ikäänsä ja 17 ei ilmoittanut suku-

puoltaan. Jotakin iän ja sukupuolen vaikutuksesta tiedetään aikaisemmista tutkimuksista.

Niissä on tullut esille tietotekniikan osaamiseen liittyvä sukupuoli- ja ikäriippuvuus niin, että

nuorimmat opettajat osaavat tietotekniikkaa parhaiten ja käyttävät sitä eniten. Samaten

miehet osaavat ja käyttävät tietotekniikkaa enemmän kuin naiset. Toisaalta nuoret nais-

opettajat ovat usein sekä tietotekniikan käytössä että osaamisessa parempia kuin keski-

ikäiset ja vanhemmat miesopettajat (Ilomäki, 2002). On kuitenkin huomautettava, että tai-

tojen itsearviointi on aina suhteellista, vastaajat arvioivat itseään suhteessa koettuihin odo-

tuksiin ja muiden osaamiseen, samaten siihen, millaiset odotukset itsellä on osaamisesta.

Aikaisemmin on lisäksi havaittu, että naiset arvioivat yleensä osaamisensa todellista hei-

kommaksi, varsinkin miehisiksi koetuissa taidoissa. Jonkinlainen “näyttökoe” olisi tietysti

keino todentaa osaamista, mutta se olisi ollut tässä tutkimuksessa liian monimutkaista to-

teuttaa.
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Myös koulutusala vaikuttaa opettajan tietotekniikan osaamiseen ja käyttöön, kuten aikai-

semmassa tutkimuksessamme huomasimme (Koivisto, Ilomäki, Syri, Lakkala, Hakkarainen,

Lipponen&Lehtinen, 2000), joten on todennäköistä, että samanlaisia eroja olisi ilmennyt

myös tässä tutkimuksessa. Oppilaitoksittain vastaajien määrä jäi kuitenkin niukaksi, ja useat

vastaajat jättivät ilmoittamatta oppilaitoksensa, joten tuloksia ei raportoida oppilaitoksittain.

Sinänsä on mielenkiintoista, miten usea opettaja varoi antamasta tietoja, joiden hän ajatteli

tekevän tunnistamisen mahdolliseksi. Se voi osoittaa epäluottamusta tutkimukseen, pelkoa

paljastaa omia ajatuksia nimellä, ehkä pelkoa painostuksesta tietotekniikan käyttöön. Il-

meisesti aihepiiri ja tutkimus ovat jollakin tavalla arka asia tutkituissa yksiköissä?

Kiitämme kaikkia vastanneita opettajia sekä erityisesti koulutussuunnittelija Pia Kattelusta

hyvästä yhteistyöstä.

Helsingissä toukokuun 3. päivänä 2005

Tekijät
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1 Tietotekniikan saatavuus, käyttö ja osaaminen

1.1 Laitteiden saatavuus

Valtaosalla vastaajista on jo hyvä mahdollisuus käyttää tietotekniikkaa erityisesti oman työn-

sä suunnittelussa ja valmistelussa, kuten oheiset tulokset osoittavat:

Tietokone käytössä

Kotona 98,5 % (vastaajista 67 kyllä, 1 ei)

Opetustiloissa 71,9 % (vastaajista 46 kyllä, 18 ei)

Työtiloissa  100 % (vastaajia 69)

Internet-yhteys

Kotona    91 % (vastaajista 61 kyllä, 6 ei)

Töissä  100 % (vastaajia 69)

Sen sijaan esimerkiksi oma www-kotisivu oli vielä huomattavan harvinaista, vain 8,7 %:lla

vastaajista (vastaajista 6 kyllä, 63 ei).

1.2 Tieto- ja viestintätekniikan käyttö

Oheinen kuvio 1 kuvaa vastaajien ilmoittamaa tietotekniikan käyttöä eri tarkoituksiin. Se

osoittaa, että tietotekniikan käyttö on jo vakiintunutta varsinkin omien asioiden hoitamiseen

(93 %) ja työasioiden suunnitteluun ja valmisteluun (97 % vähintään viikoittain). Myös ope-

tuskäyttö on yleisempää kuin aikaisemmissa tutkimuksissamme yleissivistävien koulujen

opettajista, sillä 66 % opettajista käyttää tietotekniikkaa ainakin viikoittain opetuksessa.

Tämä johtunee kolmesta seikasta: ammattikorkeakoulun opettajat käyttävät tietotekniik-

kaa enemmän myös opetuksessa kuin yleissivistävien koulujen opettajat ja vaikka aikaisem-

mat tutkimuksemme ovat vain kolmen, neljän vuoden takaisia, kehitys on todennäköisesti

ollut hyvin nopeaa juuri tällä alueella. Lisäksi mainittu alhainen vastausprosentti todennäköi-

sesti vääristää tuloksia niin, että tietotekniikkaa vähän osaavat ja käyttävät jättivät vastaa-

matta.
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Kuvio 1.    Tietokoneen käyttö eri tarkoituksiin.

On kiinnostavaa ja jatkopohdiskelua edellyttävää, että vastaajista suurin osa, 75 %,  haluaa

käyttää tvt:tä enemmän opetuksessa (kyllä 51, ei 17).

Tutkimuksessa tarkasteltiin erikseen Internetin käyttöä, ja tulokset osoittavat melkeinpä dra-

maattisesti, miten sähköpostin käyttö ja tietojen etsiminen sekä yleinen tietoverkossa surffa-

ilu on yleistynyt ja vakiintunut.

Kuvio 2.   Internetin eri toimintamahdollisuuksien käyttäminen.

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Käytän tietokonetta oman työni suunnitteluun
ja valmisteluun

Käytän opetuksessani tietokonetta

Käytän tietokonetta muihin kuin työhöni
liittyviin asioihin

Päivittäin Viikoittain Kuukausittain Harvemmin En lainkaan

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Kuinka usein julkaiset
aineistoa Internetissä?

Kuinka usein osallistut
verkkokeskusteluihin?

Kuinka usein lataat
tiedostoja Internetistä?

Kuinka usein etsit
tietoja Internetistä?

Kuinka usein surffailet
Internetissä?

Kuinka usein käytät
sähköpostia?

Päivittäin Viikoittain Kuukausittain Harvemmin En lainkaan
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Vastaajista kaikkiaan 97 % käytti sähköpostia päivittäin, tietoja etsi 96 % ainakin viikoittain

ja surffaili ainakin viikoittain 88 %. Muut toimintamuodot ovatkin sitten huomattavasti har-

vinaisempia, ja vähiten käytetty toiminta on aineistojen julkaiseminen, vastaajista 57 % ei

koskaan julkaise mitään verkossa, ja verkkokeskusteluihin ei koskaan osallistu 40 %. Näitä

lukuja voi pitää merkityksellisinä, sillä ne osoittavat, että ehkä valmius virtuaaliopetukseen

on näiden vastaajien keskuudessa yhä varsin vähäistä.

Vastaajilta kysyttiin erikseen, mihin ryhmiin he ovat yhteydessä sähköpostitse. Tulokset osoit-

tavat, että kaikki vastaajat olivat yhteydessä oman oppilaitoksen kollegoihin (100 %), mui-

den oppilaitosten kollegoihin oli yhteydessä 86 %, opiskelijoihin 97 %, erilaisiin asiantunti-

joihin 85 % ja ystäviin 96 %. Kahdeksan vastaajaa mainitsi vielä muita seuraavasti:

• työhön liittyvät yhteistyöorganisaatiot 4 mainintaa,

• perhe tai sukulaiset 3 mainintaa,

• asiakkaat 1 maininta,

• saman alan ihmiset muissa työpaikoissa 1 maininta,

• omat verkostot 1 maininta.

1.3 Tietotekninen osaaminen

Vastaajia pyydettiin arvioimaan eri sovellusten osaamista asteikolla 1–5, niin että 1 merkitsi

“en osaa lainkaan” ja 5 “täysin sujuvasti”. Kuvio 3 osoittaa jo edellä tulleen tuloksen Inter-

netin sähköpostin ja tiedon haun taitojen nopeasta yleistymisestä, ja muutenkin tulos vastaa

yleissivistävien koulujen opettajien vastaavia tuloksia (Ilomäki, Tapola, Hakkarainen, Koivis-

to, Lakkala ja Lehtinen, 2001, Mettinen, 2004): opettajat hallitsevat erityisen hyvin näiden

mainittujen Internetin sovellusten ohella tekstinkäsittelyn ja tiedostonhallinnan.
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Kuvio 3.   Eri tietotekniikan sovellusten hallinta.

Teknisiä erityistaitoja hallitaan luonnollisesti vähemmän ja niiden hallinta liittyykin yleensä

omaan opetusalaan; vain harvan opettajan on osattava ohjelmoida, käsitellä digitaalista

videokuvaa tai osattava käyttää julkaisuohjelmia. WWW-sivujen julkaiseminen sen sijaan

saattaa tulla sekä yksinkertaisemmaksi että tarpeelliseksi yhä useammalle opettajalle, mi-

käli erilaiset virtuaaliopetuksen muodot yleistyvät.

1.4 Tieto- ja viestintätekniikan sovellukset opetuksessa

Eri sovellusten käyttö opetuksessa liittyy luonnollisesti opetettavaan oppiaineeseen ja -sisäl-

töön. Yleisesti kansainvälisesti on todettu, että tekstinkäsittely on yleisin sovellus opetukses-

sa ja sama näkyi myös tämän tutkimuksen tuloksissa, kuten oheinen kuvio 4 osoittaa. Toi-

seksi yleisintä on tässä aineistossa, kuten todennäköisesti laajemminkin, nopeasti yleistynyt

Internetin käyttö, millä tarkoitetaan lähinnä Internetin käyttöä tiedonhakuun. Taulukkolas-

kenta ja digitaalinen oppimateriaali ovat seuraavaksi yleisimpiä sovelluksia opetuksessa, ja

oikeastaan muiden sovellusten opetuskäyttöä voi pitää varsin harvinaisena.
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Ohjelmointityökalujen käyttö

Digitaalisen videokuvan käsittely
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WWW-sivujen laatiminen
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Digitaalinen kuvankäsittely

Ryhmäohjelmistot ja verkko-oppimisympäristöt

Piirto- eli grafiikka-ohjelma

Taulukkolaskenta

Tiedostojen imurointi internetistä

Tiedostonhallinta

Tiedonhaku internetistä

Tekstinkäsittely

Sähköposti
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Kuvio 4.  Eri tieto- ja viestintätekniikan sovellusten käyttö opetuksessa.

Tämän kysymyksen avoimessa osassa oli 12 mainintaa muista opetuksessa käytetyistä so-

velluksista, ja ne olivat seuraavia:

• Oman opetussektorin sovelluksia 5 mainintaa

(maatalouden suunnitteluohjelmia, kirjanpito-ohjelmia, taloussuunnitteluoh-

jelmia, työn simulointiohjelmia, ammattikäyttöön tarkoitettuja sovellusohjel-

mia)

• Tilasto-ohjelmisto (SPSS) 2 mainintaa

• Erilaisia (Internetin kautta käytettäviä) tietokantoja 2 mainintaa

• Power Point 1 maininta

• Erilaisia käännösohjelmia 1 maininta

• Matematiikkaohjelma Mathcad 1 maininta.

Vastaajilta pyydettiin tyypillisiä käyttöesimerkkejä tieto- ja viestintätekniikan käytöstä ope-

tuksessa, ja 30 vastaajaa vastasi tähän kysymykseen. Vastaukset olivat oheisen taulukon

mukaisia (vastaukset luokiteltiin laajemmiksi kokonaisuuksiksi):

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Tietokonepelit

Digitaalinen videokuvankäsittely

Multimedian tekeminen

Aänenkäsittely tai musiikin teko-ohjelmat

Digitaalinen oppimateriaali

Ohjelmointikielet tai sovelluskehittimet

Julkaisuohjelmat

Internet

Digitaaliset hakuteokset

Digitaalinen kuvankäsittely tai animaatio

Piirto-ohjelma

Taulukkolaskenta

Tekstinkäsittely

Päivittäin Viikoittain Kuukausittain Harvemmin En lainkaan
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Taulukko 1.   Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön muodot.

Mainitut asiat   Määrä %

Netin käyttö tietolähteenä  15 29

Opettajan työkaluna koulutus- ja esitysmateriaalin
valmistamiseen ja esittämiseen 9 18

Yleisten työkaluohjelmien käyttö erilaisissa oppimistehtävissä 8 16

Ammattiohjelmistojen käyttö oppimistehtävissä 8 16

Oppimisaihioiden ja digitaalisen oppimateriaalin käyttö 4 8

Tietotekniikan ohjelmistojen ja atk:n opettaminen 4 8

Verkkotyökalujen käyttö opiskelijoiden ohjaamiseen 3 6

Mainintoja yhteensä 51 100

Seuraavassa esimerkkejä verkon käytöstä:

1. Esimerkkejä netin käytöstä tietolähteenä:

– Haetaan tietoa Internetistä jonkin ongelmakysymyksen ratkaisemiseksi.

– Tiedonhakuharjoituksia kirjastojen kokoelmatietokannoista, erikoisalojen tietokan-

noista ja elektronisten lehtien tietokannoista.

– Aineistohakua kirjoitelmiin tai opinnäytteisiin.

– Netistä löytyy ... opiskelijoille materiaalia raporttien ja harjoitustöiden pohjaksi,

uutisia, julkaisuja, tiedotteita, tapahtumia, lainsäädäntöä, tietoa järjestöistä, lain-

säädännöstä, EU-lainsäädännöstä jne.

– Tilastotieteessä haemme aineiston netistä.

2. Esimerkkejä verkon käytöstä opettajan työkaluna koulutus- ja esitysmateriaalin valmista-

miseen ja esittämiseen:

– Rakennan luentoja, joihin haen tietoa, kuvia Internetistä, skannaan kuvia luentoihin.

– Tuntien suunnittelu, kalvojen teko, arvosanojen yms. taulukointi.

– Netistä löytyy valmiita kalvosarjoja.

– Opetusmateriaalin teko verkkoon.

3. Esimerkkejä yleisten työkaluohjelmien käytöstä:

– Tekstinkäsittelyohjelmalla harjoitellaan opinnäytetyön tekemistä ja työhakemus-

ten laadintaa.

– Tehdään koosteita, joissa opiskelijat käyttävät tekstinkäsittelyä.

– PC-valvomon käsittely ja prosessien simulointi taulukkolaskennalla.

– Tilastollisen analyysin tekeminen Excelillä (yksinkertaisimmat tunnusluvut, havain-

tomatriisin teko).

– Excel laskemisessa.
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4. Esimerkkejä ammattiohjelmistojen käytöstä:

– Painokuosimalliston suunnittelu ohjelmistoilla.

– Metsäsuunnitteluohjelmistojen käyttö, kasvusimulaattorit.

– Tehdään viljelysuunnitelmaa.

– Laskentajärjestelmien käyttö havainnollistamaan opiskelijoille yrityksen todellinen

tilanne/mahdollinen kehitys tulevaisuudessa.

– Käytän opiskelijoiden kanssa vaatetuksen suunnittelu-, kaavoitus- ja teknisten

kuvienpiirtoon tarkoitettua ohjelmaa siten, että teemme harjoituksia sekä portfo-

lioita varten materiaalia tietokoneiden avulla.

– Sanakirjaa käytetään kirjoitustehtävien yhteydessä.

– Projektihallinnassa käytämme ms-project-ohjelmaa.

5. Esimerkkejä oppimisaihioiden ja digitaalisen oppimateriaalin käytöstä:

– Kieltenopetukseen laadittuja kielioppiharjoituksia verkossa.

– Digitaalinen kielistudio.

– Äidinkielen opetusohjelmat, kielenhuoltopelit, suomea ulkomaalaisille -aineistot.

– Hakkuukoneen mittalaitteen käytön opettelua simuloinnin avulla.

6. Esimerkkejä tietotekniikan ohjelmistojen ja atk:n opettamisesta:

– SPSS- ja Excel-ohjelmien perusteiden opettaminen.

– Opiskelijat tekevät tunneilla ohjelmia C++ ja Java-ohjelmointikielillä.

– C-kielen koodaus, simulointi ja testaus sulautetulle prosessorille.

– Ohjelmien imurointi asennus ja käyttö.

7. Esimerkkejä verkkotyökalujen käytöstä opiskelijoiden ohjaamiseen:

– Ohjaan WebCT- alustalla verkkokurssia.

– Annan s-postitse ohjeita tilaston harjoitustyöhön lähettämällä mm. liitetiedostoja.

– Tiedottamiseen esim. lukujärjestysmuutoksista.

Viime vuosina on erityisesti korostettu tietoverkon merkitystä ja mahdollisuuksia opetukses-

sa, joten myös tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää, miten runsaasti opettajat käyttävät

näitä mahdollisuuksia opetuksessa. Kuten kuviosta 5 selviää, Internetin käyttö opetuksessa

tarkoittaa lähinnä tiedonhakemista verkosta. Muut sovellukset ovat yhä varsin harvinaisia.
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Kuvio 5.  Verkon käyttö opetuksessa.

Vastaajista 47 % käyttää verkkoa tiedon hakemiseen ainakin viikoittain ja vain 3 % ei käytä

sitä milloinkaan. Muut sovellukset ovat harvinaisia: verkkokeskustelua käytti 15 % vähin-

tään viikottain, ja opiskelijoiden tuotoksia julkaisee verkossa 14 % vähintään viikoittain.

Opetuksessaan 48 % ei ole yhteydessä asiantuntijoihin milloinkaan, 64 % ei ole rakentanut

yhteyksiä muiden koulujen opiskelijoihin eikä verkkokeskusteluakaan käytä milloinkaan

52 %. Myöskään itseopiskelu verkossa ei ole käytössä kovin paljon, 54 % ei milloinkaan

käytä tätä mahdollisuutta. Näyttää siltä, että verkon erityiset mahdollisuudet opetuksen asian-

tuntijuuden laajentamiseen, verkostoitumiseen ja uuden tiedon kehittelyyn on lähes käyttä-

mättä.

1.5 Tieto- ja viestintätekniikan haasteet, ongelmat ja
ratkaisuehdotukset

Kyselyllä haluttiin selvittää myös sitä, mitkä seikat rajoittavat tieto- ja viestintätekniikan

opetuskäyttöä. Vaihtoehdoiksi annettiin seuraavat:

• Minun on vaikea saada opetusryhmilleni riittävästi laitteita silloin, kun tarvitsen.

• Laitteet sijaitsevat epätarkoituksenmukaisesti.

• Laitteet ovat usein epäkunnossa.

• Pedagogisesti mielekkäiden ohjelmien puute.

• Tietotekniikan käyttötaitoni ovat puutteelliset.

• Olen epävarma siitä, kuinka käyttäisin tietotekniikkaa opetuksessani.

• Omiin opetussisältöihini tietotekniikka ei sovi.

• Tietotekniikan käytön opettelu vie liikaa aikaa.

• Mielekkään pedagogian ja tietotekniikan yhdistäminen on hankalaa.

• Tietotekniikasta aiheutuva työmäärä on liian suuri suhteessa hyötyyn.
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tekstejä, raportteja

Tiedon hakeminen

Päivittäin Viikoittain Kuukausittain Harvemmin En lainkaan
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Vastausvaihtoehdot olivat: rajoittaa paljon, rajoittaa vähän, ei rajoita lainkaan. Vastaajat

eivät kokeneet, että jokin tekijä rajoittaisi erityisen paljon opetuskäyttöä, mitä voi pitää

hyvänä tuloksena. Eniten rajoittivat laitteiden saatavuus (rajoitti paljon 24 % / rajoitti vähän

46 %), pedagogisesti mielekkäiden ohjelmien puute (rajoitti paljon 25 % / rajoitti vähän 53

%) ja tietotekniikan käytön opettelun kokeminen liian paljon aikaa vieväksi (rajoitti paljon

19 % / rajoitti vähän 49 %).

Opettajilla oli lisäksi mahdollisuus mainita jokin muu syy, yhdeksän vastaajaa vastasi tähän.

Viisi vastaajaa mainitsi syitä, jotka liittyvät opettajan työn resursointiin ja työmäärään (esi-

merkiksi vastaukset):

– Opetuksen valmistelun heikko resursointi.

– Liian vähän aikaa muiden tehtävien ja runsaan opetusmäärän vuoksi.

– Opetusta paljon ja selvittävä päivästä toiseen.

– Aikaa rajallisesti, jotta ehtisi perehtyä ja tuottaa aihioita verkkoon.

– Oppimateriaalien laatiminen ja opetuksen suunnittelu ja toteutus verkkoon on

työlästä.

Neljä vastaajaa mainitsi syitä, jotka liittyvät teknisiin resursseihin ja tuen puutteeseen (esi-

merkiksi vastaukset):

– Oppimisympäristön käytössä teknisen tuen puute.

– Laitteistot eivät ole toyota-laatuisia, eivät ohjelmistotkaan.

– Laitteita paljon, mutta laitteista on jo nyt pula joidenkin heittäessä koko jaksoja

verkkoon.

Yksi vastaaja piti rajoittavana liian suurta ryhmäkokoa.

Opettajilta kysyttiin myös saatua tukea (asteikolla täysin riittämättömästi 1–täysin riittävästi

5) ja koulutuksen tarvetta (asteikolla ei lainkaan 1–erittäin suuri 5). Oheisessa taulukossa 2

ovat vastausten keskiarvo ja keskihajonta.

Taulukko 2.  Teknisen ja pedagogisen tuen ja koulutuksen saaminen ja tarve.

Ilmiö Keskiarvo Keskihajonta

Tvt:n käytön tekninen tuki työssä 3,3 1,24

Tvt:n käytön pedagoginen tuki työssä 2,4 0,99

Tietoteknisen koulutuksen tarve 3,3 0,95

Tietotekniikan opetuskäytön pedagogisen

koulutuksen tarve 3,7 0,97

Samalla tavoin kuin aikaisemmissa kyselyissä myös tässä näkyy se, että tieto- ja viestintä-

tekniikan opetuskäytön pedagogisen tuen ja koulutuksen tarve on suurempi kuin teknisen

tuen ja koulutuksen tarve.
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Opettajilta kysyttiin avoimella kysymyksellä sitä, millä keinoilla työyhteisössä on edistetty tai

tuettu tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä. Kaikkiaan 46 vastasi kysymykseen, ja nämä

vastaukset luokiteltiin laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Tulokset on esitelty taulukossa 3.

Taulukko 3.  Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön saatu tuki.

Mainitut asiat Määrä           %

Mahdollisuus osallistua koulutuksiin 22 33

Laitteet, ohjelmat ja tilat järjestetty 14 21

Toimiva tekninen tuki 7 11

Kannustava asenne 7 11

Tukea verkkokurssien suunnitteluun ja toteuttamiseen 3 5

Toteutettu kehityshankkeita 3 5

Resursseja/materiaalia verkko-opetukseen 4 6

Ei tarvetta edistää, tulee luonnostaan 1 2

Ei mitenkään/en tiedä 5 8

Mainintoja yhteensä 66 100

Lisäksi vastauksissa mainittiin erilaisia puutteita (8 mainintaa, esimerkkejä):

– Aikaa vaan ei ole oikein kunnolla järjestetty.

– Ajankäytöllisesti resurssit lasketaan ei-opettaja ystävällisesti.

– Jos on itse aktiivinen voi osallistua koulutuksiin, mutta kun on paljon opetusta, on

vaikea osallistua koulutuksiin ilman, että se haittaisi opetusta. Muutenkin tämä

varsinainen opetus vie aika lailla kaiken ajan.

– Koulutusta ei kuitenkaan riittävästi.

– Myös koulutusta järjestetty, mutta ajat eivät useinkaan sovi kaikille.

– Virtuaalikursseja pitävien riviopettajien nettiyhteyksiä kotiin ei tueta millään ta-

voin. Maksan tällä hetkellä 43 euroa kuussa siitä, että voin näitä kursseja pitää.

Opettajat arvioivat myös sitä, millaista koulutusta tai muuta tukea tarvitaan tieto- ja viestin-

tätekniikan käyttöön opetuksessa. 36 vastasi kysymykseen. Taulukossa 4 on esitelty tulokset

luokiteltuna laajemmiksi kokonaisuuksiksi.

Taulukko 4.  Ehdotuksia koulutukseksi tai tueksi.

Mainitut asiat Määrä %

Teknistä koulutusta ja tukea 15 30

Pedagogista koulutusta ja tukea tvt:n opetuskäytöstä 12 24

Ratkaisuja opetustyön organisointiin ja resursointiin 12 24

Tukea verkkokurssien suunnitteluun ja toteuttamiseen 8 16

Lisää teknisiä resursseja 3 6

Mainintoja yhteensä 50 100
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Taulukon eri alakohdat sisälsivät esimerkiksi seuraavia seikkoja:

Teknistä koulutusta ja tukea

– Tietokoneiden täysi hyödyntäminen, kuinka tietyt järjestelmät toimivat ja miten

niitä voi käyttää opetuksessa.

– Ammatillisten softien opettelu, lähinnä ohjelmistojen hallinnan laajentaminen toi-

siin versioihin.

– Lisää koulutusta Moodlesta, omien www-sivujen tekeminen.

– Itse tietotekniikan koulutusta.

– Erilaisten kuvankäsittelyohjelmien hallintaan koulutusta sekä verkkosivujen tekoa

varten koulutusta.

– En ole saanut teknistä tukea omien verkkokurssien ylläpitoon eikä minulle itselleni

ole annettu oikeuksia esim. hallinnoida omien kurssieni opiskelijoita.

– Tekniset vaikeudet liittyvät lähinnä tietokantoihin, käyttöoikeuksiin yms.

– Teknistä tukea materiaalien saattamisessa digitaaliseen muotoon.

– Julkaisu-, kuvankäsittely- ja piirrosohjelmien käyttö, verkkokurssien teko, Inter-

net-sivujen teko.

– Tekninen tuki verkkokurssin alussa.

– Järjestelmänhallintaa, ihan perusohjelmienkin tehokkaampaa käyttöä,

WebCT- käytön lisäharjoittelua ohjatusti.

– Ihan perustietoa, esim Power Point -ohjelma, dataprojektorin käyttö.

Pedagogista koulutusta ja tukea tvt:n opetuskäytöstä

– Useita mainintoja AIVEn hyödyistä ja jatkotoiveita vastaavasta.

– AIVE-hanketta vastaavaa tulisi olla jatkossakin. Nyt tuli aikataulutus viiveellä, lu-

kujärjestys syksyllä tosi täynnä. Vastaavaa siksi, että kuulee muidenkin kokemuksia.

– Hyviä esimerkkejä onnistuneista opetusmalleista ja keskustelua verkko-opetusta

käyttävien opettajien kanssa opetuksen toimivuudesta ja ongelmista.

– Koulutusta siitä, miten sitä voisi mielekkäästi yhdistää opetukseen (pedagoginen

puoli).

– Yhteistä koulutusta pedagogiseen puoleen liittyen, mutta koulutus tulisi järjestää

joko elokuussa tai toukokuussa.

Ratkaisuja opetustyön organisointiin ja resursointiin

– Aikaa perehtyä eri mahdollisuuksiin ja suunnitella opetus toisin.

– Tukea aihioiden laittoon verkkoon olisi jossain määrin ollut tarjolla, jos vain olisi

aikaa tehdä niitä.

– Aikaa konsultoida kollegoja ja asiantuntijoita...aikaa olla enemmän koneella.

– Työaikaa kouluttautumiseen ja opetuksen valmisteluun.

– Täydellistä rauhaa (ei muuta menossa) opetella tiettyjä ohjelmia kiireettä.

– Opetuksen yhteissuunnittelua ja ryhmätyöskentelyä lisää.

– Yhteistä pedagogista strategiaa ja toimia sen toteuttamiseksi.

– Selkeitä opintokokonaisuuksia ja mahdollisuus päivittää omia tietoja työaikana.

– Rutiineihin kuten esim. skannaamiseen, opetusmateriaalien tms. teettämiseen apu-

työvoimaa.
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Tukea verkkokurssien suunnitteluun ja toteuttamiseen

– Ihan henkilökohtaista ohjausta omien kurssien suunnitteluun ja pedagogisten rat-

kaisujen miettimiseen.

– Verkkokurssien laadinnasta ja ohjauksesta tarvitsisin lisää tietoa.

– Keskustelu- ja verkko-oppimisympäristöjen käytössä.

Lisää teknisiä resursseja

– Opetustilojen (tietokoneluokkien) käyttömahdollisuuksien lisääminen.

– Enemmän koneita, kone, videotykki ja nettiyhteys pitäisi olla joka luokassa pysy-

västi.

– Jaettavan materiaalin kannalta joku oppimisympäristö voisi olla hyvä, toisaalta.

pdf-tiedostoja pystyy järjestämään muutenkin intranettiin, atk-tuki voisi tässä aut-

taa.

Kysymyksen vastauksissa tulee hyvin esiin se muualtakin tuttu näkemys, että tvt:n opetus-

käytön kehittämisessä opettajat tarvitsevat sekä teknistä että pedagogista koulutusta ja tu-

kea, mutta myös koko organisaation tai opettajayhteisön yhteisiin työskentelykäytäntöihin

ja tavoitteisiin liittyvää tukea ja kehitystyötä. Kaikkia osa-alueita pitäisi kehittää ja tukea.

Tekniset resurssit ilmeisesti ovat vastaajien mielestä jo riittävät.

1.6 Verkko-opetuksen haasteet, ongelmat ja
ratkaisuehdotukset

Tutkimuksessa haluttiin selvittää myös erityisesti verkko-opetuksen ongelmia ja haasteita, ja

tätä selvitettiin kahdella avoimella kysymyksellä:

1. Millaisia haasteita ja ongelmia verkko-opiskelussa mielestäsi on opiskelijoiden ohjaami-

sessa?

2. Miten ratkaisisit näitä?

Kaikkiaan 51 vastaajaa vastasi ensimmäiseen kysymykseen. Oheisessa taulukossa 5 on esi-

telty vastaukset laajempina kokonaisuuksina.
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Taulukko 5.  Verkko-opiskelun ohjaamisen haasteet ja ongelmat.

Mainitut asiat     Määrä            %

Tekniset taidot ja resurssit 17 23

teknisen infrastruktuurin rajoittuneisuus 5

opettajan tekniset taidot 5

opiskelijoiden tekniset taidot 4

puutteelliset tekniset taidot 3

Opetustyön resursointi 15 20

verkko-ohjauksen työläys 7

ajankäyttö 4

verkkokurssien suunnittelun vaatima aika 2

yleensä resurssien puute 2

Opiskelijoiden työskentelytavat 14 19

opiskelijoiden aktiivisuus ja itseohjautuvuus 8

opiskelijoiden tietolähteiden käyttötaidot 4

opiskelijoiden tasoerot 2

Verkkovälittyneisyyden ongelmat 12 16

kirjallisen viestinnän ja etäohjaamisen haasteet 6

yhteydensaanti opiskelijoihin vaikeaa 3

oppimisen ongelmia vaikea huomata 3

Pedagogiset haasteet 10 14

oppimisympäristön elementtien mielekäs

toteuttaminen 4

tiedon kopiointia aktiivisen työstämisen sijaan  2

motivointi 2

ei sovi omaan oppiaineeseen 2

Opettajan taidot yleensä 4 5

opettajan tiedot, taidot ja kokemus,

ei määritelty tarkemmin

En osaa sanoa 2 3

Mainintoja yhteensä 74 100

Vastauksista voi päätellä, että monet vastaajat ovat teknisesti aika kokemattomia, koska

verkko-oppimisen ohjaamisen ongelmia kysyttäessä suurimmaksi luokaksi nousivat tekniset

ongelmat. Muista vastauksista välittyy kuva, että suurimmalla osalla vastaajista oli verkko-

oppimisesta käsitys, jonka mukaan verkko-oppiminen tarkoittaa sitä, että opettaja laatii

materiaalia ja tehtäviä verkkoon sekä ohjaa massiivisesti ja yksilöllisesti jokaista opiskelijaa

erikseen. Tätä käsitystä voi pitää varsin perinteisenä ja opettajajohtoisena käsityksenä opet-

tamisesta ja oppimisesta. Kukaan ei maininnut opiskelijoiden yhteisöllistä työskentelyä. Vii-

desosa tähän kysymykseen vastanneista näki opiskelijoiden puutteelliset työskentelytavat

ongelmina ohjauksen kannalta, minkä voi tulkita niin, että verkko-oppimisen käytäntöjä ei

nähdä mahdollisuutena opettaa opiskelijoille uusia, moderneja työskentelykäytäntöjä vaan

oletetaan, että heillä on taidot jo valmiina, jotta voidaan keskittyä sisältöjen opiskeluun

tehokkaasti.



26

Yhteensä 40 vastaajaa vastasi toiseen kysymykseen, miten ratkaisisit näitä verkko-opetuk-

sen ongelmia. Taulukossa 6 on esitelty ratkaisuehdotukset luokiteltuna laajemmiksi koko-

naisuuksiksi.

Taulukko 6.  Ratkaisuehdotuksia verkko-opetuksen ohjaamisen ongelmiin.

Mainitut asiat Määrä %

Ratkaisuja teknisten resurssien ja taitojen puutteisiin 19 37

kokeileminen ja itsensä kehittäminen 5

teknistä tukea opettajille 5

koulutuksen järjestäminen opettajille 4

hyvä verkkoympäristö ja yhteydet 3

teknistä opetusta ja tukea opiskelijoille 2

Ratkaisuja opetustyön resurssiongelmiin 11 21

lisäresursseja verkko-opetuksen suunnitteluun ja

toteuttamiseen 5

yhteistyö muiden opettajien kanssa 1

ohjaus oppitunneilla 1

varataan tietty aika päivästä 1

ohjataan opiskelijat välttämään turhia viestejä 1

paluu perinteisiin tehtäviin 1

ei voi ratkaista 1

Opiskelijoiden työskentelytapojen muuttaminen 10 19

tehtävät työstämistä vaativiksi 2

selkeä ohjeistus ja ohjaus 3

tarkat opiskelusuunnitelmat 1

tiukat suorituskriteerit 1

opiskelijoiden motivointi 1

tiedonhaun opettelua todellisissa tilanteissa 1

verkkoliikenteen rajoittaminen 1

Ratkaisuja verkkovälittyneisyyden ongelmiin 6 12

myös kontaktiopetusta 2

parityöskentely 1

tehtävien tarkastukseen panostaminen 1

havainnollinen opetus 1

en osaa sanoa 1

Opettajan taitojen kehittäminen 4 8

opettajille koulutusta 3

koulutus pakolliseksi 1

Pedagogisiin haasteisiin vastaaminen 2 4

opettajan aktiivisempi kommentointi 1

yhteistyö materiaalin laatimisessa 1

Mainintoja yhteensä 52 100
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Selkeästi suurin osa vastaajien ehdottamista ratkaisuista verkko-ohjauksen haasteisiin liittyi

opettajan omien teknisten taitojen kehittämiseen joko itse tai järjestetyn koulutuksen ja tuen

avulla, mikä vahvistaa edellisen kysymyksen tulosta siitä, että vastaajat kokevat tekniset

taitonsa puutteellisiksi. Lisää resursseja opetustyöhön kaivattiin myös jonkin verran. Ehdo-

tuksissa tuli jo jossain määrin esiin myös pedagogisesti eteenpäin katsovia ajatuksia työs-

kentelykäytäntöjen tukemisesta, yhteistyön lisäämisestä tai opetusmenetelmien kehittämi-

sestä.
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2  Tietotekniikan kehityssuunta

Opettajilta kysyttiin heidän arviotaan tietotekniikan kehityssuunnasta, sillä pidettiin tärkeänä

saada selville opettajien odotuksia ja asenteita tulevasta. Kysymykset olivat väittämiä, esi-

merkiksi “Opettajat hallitsevat tietotekniikan taidot riittävän hyvin opetus- ja hallintokäyt-

töön” ja vastaajan oli arvioitava, onko väittämä jo toteutunut, toteutunut 5 vuoden kuluttua

tai ei osaa sanoa.

Vastaukset analysoitiin seuraavasti:

• Toteutuneeksi katsottiin väittämä, jonka vastaajista yli 50 % oli arvioinut toteutu-

neeksi ja vähintään 25 % arvioi toteutuneeksi 5 vuoden kuluttua.

• Viiden vuoden kuluttua toteutuneeksi arvioitiin väittämät, joissa yhteensä yli 50 %

vastaajista arvioi joko jo toteutuneeksi tai toteutuneeksi viiden vuoden kuluttua.

• Ei osaa sanoa -luokkaan arvioitiin väittämät, joissa yli 50 % valitsi tämän vaihto-

ehdon.

Tämän mallin perusteella väittämät oli helppo jakaa luokkiin eikä tulkinnanvaraisia tai raja-

tapauksia esiintynyt.

Väittämät jakautuivat luokkiin seuraavasti:

Toteutunut

• Oppilaitoksessa on riittävästi tietokoneita opiskelijoiden käyttöön

• Opettajilla on riittävästi tietokoneita omiin töihinsä

• Koulussa on puhelin- ja videoneuvotteluvälineet

• Internet on säännöllisesti käytössä tiedonlähteenä useissa oppiaineissa

Toteutunut 5 vuoden kuluttua

• Kaikilla opiskelijoilla on riittävät tietotekniikan taidot koulusta lähtiessään

• Opettajat hallitsevat tietotekniikan taidot riittävän hyvin opetus- ja hallintokäyttöön

• Kaikki opettajat käyttävät tietotekniikkaa työvälineenään

• Koulussa on riittävästi korkeatasoisia oheislaitteita, esim. digitaalivideokamera,

väritulostimia

• Koulussa on käytössä kannettavia tietokoneita oppimisprojekteja varten

• Tietotekniikkaa käytetään säännöllisesti ja usein yhteisissä oppimisprojekteissa

• Opettajat ohjaavat säännöllisesti opiskelijoita sähköpostin avulla

• Opetuksessa käytetään hyväksi verkon välityksellä muiden oppilaitosten opetusta

• Erilaisia verkko-oppimisympäristöjä käytetään säännöllisesti opetuksessa

• Opiskelijat julkistavat oppimishankkeitaan säännöllisesti verkossa

• Opetuksessa käytetään säännöllisesti etäopetusta

Ei osaa sanoa

• Lähes kaikilla opiskelijoilla ja opettajilla on oma kotisivu

• Kaikki opettajat käyttävät tietotekniikkaa opetuksessaan

• Opiskelijat käyttävät ryhmätyöohjelmia säännöllisesti oppimishankkeissa
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• Digitaalisen oppimateriaalin merkitys opetuksessa on kirjojen veroinen

• Opiskelijat ovat oppimishankkeissaan säännöllisesti yhteydessä verkon välityksellä eri-

laisiin asiantuntijoihin ja asiantuntijaorganisaatioihin

• Oman oppilaitoksen opettajat opettavat säännöllisesti muiden oppilaitosten opiskeli-

joita verkon välityksellä

Näiden perusteella voi hahmotella nykytilannetta seuraavalla tavalla:

Peruslaiteresurssit ovat kohtuullisen hyvin riittäviä nykyisellään, mutta erityislaitteista saattaa

olla puutetta. Ainoa selkeästi yleisessä käytössä olevat sovellus on Internet, ja sitä käyte-

tään lähinnä tiedonhakuun. Tietotekniikan osaamisessa on yhä puutteita, minkä vuoksi

se ei ole yleistynyt opetukseen. Tieto- ja viestintätekniikan uudet työtavat eivät ole käy-

tössä, joten teknologiaa käytetään lähinnä aikaisempien työtapojen korvaamiseen ja

esimerkiksi työvälineenä.

Viiden vuoden kuluttua oleva tilanne voisi olla seuraava:

Tietotekniset resurssit sallivat monenlaisia pedagogisia toimintamuotoja, eikä tekninen

tai pedagoginen osaaminenkaan estä monimuotoista opetuskäyttöä. Osa opettajista ei

ehkä kuitenkaan käytä teknologiaa opetuksessaan, vaikka tietotekniikka on yleisesti

käytössä opetuksessa ja sitä käytetään pedagogisesti uusilla tavoilla, varsinkin tietover-

kon eri sovelluksia. Todennäköisesti verkko-opetushankkeissa käytetään hyväksi sovel-

luksia, joissa opiskelijoilla on itsellään vastuu tekemisestä ja joissa he kehittävät ajatuksi-

aan yhteisöllisesti ja julkistavat tuotoksiaan muillekin. Etäopetus tukee tavanomaista

opetusta. Opettajat ja opiskelijat ovat verkostoituneet sekä keskenään yhteisissä opetus-

ja opiskeluhankkeissa että muiden oppilaitosten kanssa; opetusta kehitetään yhteistyös-

sä muiden oppilaitosten kanssa.

Epätodennäköinen tulevaisuus:

Kaikki opettajat käyttävät tietotekniikkaa opetuksessaan sujuvasti ja säännöllisesti niin,

että tietoverkosta on tullut rutiininomainen työskentely-ympäristö, joka on aktiivisesti

käytössä korvaamassa myös painettuja oppimateriaaleja. Opiskelijoiden yhteistyöhank-

keissa myös oppilaitoksen ulkopuolisilla asiantuntijoilla on tärkeä merkitys, vastaavasti

oppilaitoksen omat opettajat toimivat asiantuntijoina muiden oppilaitosten apuna, mikä

edellyttää oppilaitosten hyvää verkostoitumista ja myös erilaisia yhteisiä hallinnollisia jär-

jestelyjä.



30

3 Käsityksiä opetuksesta ja oppimisesta

Käsityksiä opetuksesta ja oppimisesta tutkittiin kyselyllä, jonka kysymykset liittyivät tutkivan

oppimisen teorioihin (esim. Hakkarainen, Lonka & Lipponen, 2004) ja käsityksiin tietoteknii-

kan käytöstä tutkivan oppimisen apuna. Näin haluttiin saada selville opettajien pedagogisia

käsityksiä suhteessa tietotekniikan osaamiseen ja käyttöön. Samalla haluttiin käyttää sa-

maa kyselyä kuin aikaisemmissa vastaavissa tutkimuksissa yleissivistävissä ja muissa kouluis-

sa mahdollista vertailua varten (Ilomäki ja kumpp., 2001)  Näitä mitattiin viisiportaisella

asteikolla sekä teoriatasolla että tarkentamalla, arvioiko vastaaja väittämän toteutuvan myös

omassa opetuksessaan. Väittämiä oli kaikkiaan 13 + 13. Väitteet olivat esimerkiksi seuraa-

vanlaisia:

Tietotekniikka soveltuu uusien käsitteiden ja teorioiden oppimisen välineeksi.

Täysin eri mieltä 1 2 3 4 5 Täysin samaa mieltä

b.  Omassa opetuksessani tämä toteutuu

Ei koskaan 1 2 3  4 5 Lähes aina

Vastaajien teoriaväittämät saivat selkeästi korkeammat keskiarvot kuin todellista käytäntöä

mittaavat väittämät, mikä osoittaa sitä, että opettajat tunsivat hyvin uusimman oppimistutki-

muksen mukaisia oppimisen periaatteita ja hyväksyivät ne. Lisäksi väittämien keskihajonta

oli varsin pieni, toisin sanoen opettajien käsitykset olivat varsin yhtenäisiä.

Kolme korkeinta keskiarvoa olivat väittämissä

• On tärkeää, että opiskelijat arvioivat ja tuottavat tietoa itsenäisesti (keskiarvo 4,7)

• Opiskelijoita tulisi ohjata hakemaan itse vastauksia opiskeltaviin ongelmiin monesta

tietolähteestä (keskiarvo 4,6)

• Oppimisen kannalta tärkeintä on, että opiskelijat selittävät asioita itselleen ja toi-

silleen (keskiarvo 4,5)

Kolme matalinta keskiarvoa oli käytäntöä mittaavissa väittämissä

• Tietotekniikka soveltuu uusien käsitteiden ja teorioiden oppimisen välineeksi (kes-

kiarvo 2,9)

• Tietotekniikka auttaa opiskelijaa ratkaisemaan monimutkaisempia ongelmia ja suo-

riutumaan vaikeammista tehtävistä kuin hänelle muutoin olisi mahdollista (keski-

arvo 3,1)

• Parasta tietotekniikassa on se, että opiskelijat käsittelevät yksikön ulkopuolisen

maailman ilmiöitä ja ongelmia itsenäisesti (keskiarvo 3,2)

Suurimmat erot vastaajien teorian ja oman käytännön välillä oli väittämissä

• Opiskelijoita tulisi rohkaista esittämään kysymyksiä jo ennen uuteen materiaaliin

tutustumistaan (teoria keskiarvo 4,4, käytäntö keskiarvo 3,4).

• Hyvässä opetuksessa opiskelijat ohjataan järjestelmällisesti vertailemaan erilaisia

käsiteltäviin aiheisiin liittyviä teorioita ja käsityksiä (teoria keskiarvo 4,1, käytäntö

keskiarvo 3,3).
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• Opiskelijoita tulisi rohkaista eriävän mielipiteen ilmaisuun opetettavissa asioissa

(teoria keskiarvo 4,4, käytäntö keskiarvo 3,7).

Opettajat olivat keskenään samaa mieltä yleisesti tutkivaan oppimiseen liittyvien teoriaväit-

tämien kanssa. Vähiten opettajien opetuksessa toteutuivat heidän oman arvionsa mukaan

ne periaatteet, joita käsiteltiin väittämissä, jotka koskivat tietotekniikkaa tutkivan oppimisen

välineenä. Näissä myös teoriaväittämien keskiarvot olivat alhaisimmat. Suurimmat erot teo-

rian ja opetuksessa toteutuvien väittämien välillä liittyvät oppilaiden tiedonrakentelun ohjaa-

miseen.

Ajateltu vertailu aikaisempiin tutkimuksiin ei kuitenkaan onnistunut, sillä pedagogisista ky-

symyksistä laaditut mittarit eivät toimineet vastaajajoukossa samalla tavalla kuin aikaisem-

missa aineistoissa eli samanlaisia mittareita ei voinut rakentaa. Syitä oli todennäköisesti

useita: pieni vastaajajoukko teki tilastolliset aineistot ongelmalliseksi, ammattikorkean ope-

tus poikkeaa ammatillisten oppilaitosten opetuksesta, joten myös opettajien käsitykset ovat

rakenteeltaan erilaisia. Ehkä pitäisi kehittää osittain uudenlaiset mittarit, jos ammattikor-

keakoulujen opettajien pedagogisia käsityksiä halutaan vastedes tutkia ja seurata.
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4 Johtopäätöksiä ja suosituksia

On tärkeätä huomata, että suuri osa vastaajista haluaisi käyttää enemmän tieto- ja viestin-

tätekniikkaa opetuksessaan. Silloin on ensisijaista ryhtyä purkamaan opetuskäytön esteitä,

mutta on huomattava, että opettajien osaaminen ja kokemukset vaihtelevat. Siksi myös

ratkaisujen on oltava monenlaisia ja monentasoisia. Seuraavassa pohditaan tuloksia erityi-

sesti pedagogisesti mielekkään opetuskäytön kehittämisen kannalta ja annetaan suosituksia

ja ehdotuksia jatkotoimiksi.

Vaikka opettajien tekninen osaaminen onkin jo monin osin riittävää, on yhä tarvetta myös

tekniselle koulutukselle, mikä voi tarkoittaa esimerkiksi tiettyjen ohjelmien opetusta. Näiden

teknisten koulutusten järjestämiseen pitäisi kuitenkin liittyä myös pedagogista osuutta edes

niin, että näytetään ohjelmien todellisia, hyviä käyttöesimerkkejä. Silloin opettaja saa nope-

ammin ideoita myös omaan opetukseensa. Tekninen koulutus voisi olla usein työpajatyyp-

pistä niin, että opettaja saisi intensiivisesti ohjausta juuri itselleen vaikeissa asioissa. Teknisen

koulutuksen tarvetta voi vähentää myös hyvin järjestetyt tukipalvelut, samaten hyvin järjes-

tetyt tekniset käytännöt omassa oppilaitoksessa.

Vaikka tietokoneita tuntuu olevan saatavilla varsin runsaasti, voi olla, että erityistilanteissa

laitteita ei ole tarpeeksi. Lisäksi erilaisia lisälaitteita ja muita laitteita voisi ehkä hankkia

vaikkapa kokeilukäyttöön, esimerkiksi kannettavia tietokoneita opiskelijoiden etäopiskelu-

projekteihin. Laitteita ei ehkä ole riittävästi opetustiloissa, ja/tai osaksi ne on sijoitettu ope-

tuksen kannalta epätarkoituksenmukaisesti.

Kyselyn eri osioista käy selvästi ilmi, että pedagoginen verkko-osaaminen on puutteellista,

vaikka teknisiä ongelmia ei juuri enää ole peruskäytössä (sähköposti ja tiedonhaku). Juuri

tietoverkkojen käytön monipuolinen tukeminen on erityisen tarpeellista, sillä tulosten perus-

teella opettajilla ei ole käyttökokemuksia, pedagogisia malleja tai teoreettisia käsityksiä

verkko-opetuksen järjestämiseksi. Varsinkin asiantuntijayhteydet opetuksessa, monipuolinen

verkostoituminen ja uuden tiedon kehittely verkkokeskusteluissa on lähes käyttämättä.

Monipuolisuus on tärkeätä, jotta opettajat tuntevat riittävästi erilaisia mahdollisuuksia. Mo-

nipuolisuus voisi tarkoittaa esimerkiksi kotisivukursseja, oppimateriaalin suunnittelun ja to-

teuttamisen tukemista, valmiiden verkkomateriaalien yhteistä arviointia, yhteisöllisen verk-

ko-oppimisen esimerkkeihin tutustumista, hyvien käytäntöjen tietoista jakamista kollegojen

kesken jne. Tämä verkkokoulutus pitäisi olla selkeästi pedagogista luonteeltaan niin, että

opettajat samalla perehtyvät uusiin ajatuksiin, malleihin ja käytäntöihin.

Varsin monella kyselyyn vastanneella opettajalla oli esimerkkejä ja kokemuksia toimivista (ja

vähemmän toimivista) ratkaisuista teknologian opetuskäytössä. Opettajien keskinäistä ko-

kemusten vaihtoa ja hyvien käytäntöjen esittelyä pitäisi tietoisesti kehittää, niin tapaamisilla

kuin virtuaalisesti. Samalla pitäisi tietoisesti kehittää opettajien osallistumista kehittämis-

hankkeisiin ja yhteistä työskentelyä, sillä opettajan on hankala toteuttaa pedagogisesti ke-

hittyneitä verkko-opetuksen ratkaisuja, ellei hän ole itse kokenut niitä omassa työssään.
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Tuloksissa on kiinnostavaa ja tärkeää se, että opettajat yleisesti edustivat näkemyksiltään

oppimisen teorioiden kannalta nykykäsitysten mukaisia käsityksiä. Niissä korostuvat opiske-

lijalähtöisyys, monipuolinen tiedonkäsittely, ajattelun aktivoiminen ja prosessinomaiset työs-

kentelykäytännöt. Tämä on hyvä pohja myös tietotekniikan pedagogiselle koulutukselle.

Oppilaitoksissa olisi oltava yhteisesti hyväksytty strategia kehittää tieto- ja viestintätekniikan

opetuskäyttöä niin, että opettaja voi omasta yhteisöstään saada tukea ja kannustusta sekä

kehittämistyöhön että oman osaamisen täydentämiseen. Kehittämishankkeita ei pidä jättää

vain yksittäisen opettajan vastuulle, sillä opettaja ei yksin voi vaikuttaa moniin keskeisiin

seikkoihin, jotka tukevat opetuksen muutosta tieto- ja viestintätekniikan keinoin.

Viimeisenä on mainittava selkeästi yksi ongelma, joka vaikeuttaa sekä opettajien yhteistyö-

tä että yksittäisen opettajan kehittämismahdollisuuksia: ajan puute. Opettajan edellytetään

hoitavan oman opetuksensa ja sen ohella perehtyvän uuteen teknologiaan, sen pedagogi-

seen soveltamiseen ja näkevän melkoisesti vaivaa kehittäessään opetustaan. Varsinkin yh-

teisten kehittämishankkeiden toteuttaminen voi olla työlästä yhteisen ajan puuttumisen vuoksi.

Myöskään verkkomateriaalien tekeminen (muidenkin opettajien käyttöön) ei onnistu oman

toimen ohella, tai tulokset jäävät vaatimattomiksi. Olisi tarpeen kehittää järjestelyjä, joiden

avulla opettaja voisi osallistua kehittämishankkeisiin edes osittain vapautumalla opetusvel-

vollisuudesta joksikin aikaa.
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