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Esipuhe
Digitaalisen oppimisen seurantatutkimus tehtiin Vantaalla vuosina 2015 – 2018. Tutkimus käynnistyi tarpeesta selvittää tieto- ja viestintäteknologian käyttöä sekä vaikutusta oppimiseen eri ikäluokilla. Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli selvittää digitaalisen oppimiskulttuurin etenemistä Vantaan esi- ja perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa sekä tutkia digioppimisen
vaikutusta osaamisen ja oppimismotivaation kehitykseen. Tutkimuksen toteuttamisesta vastasi
Helsingin Yliopiston koulutuksen arviointikeskus.
Perusopetuksessa toteutettu tutkimus on osa tätä laajempaa digitaalisen oppimisen seurantatutkimusta. Tutkimuksen alkaessa vuonna 2015 peruskouluihin hankittiin 12 500 tablettia. Seuraava
suurempi laitehankinta tehtiin vuonna 2017, jolloin hankittiin aiempien tablettien lisäksi 13 800
Chromebookia. Tutkimuksessa haluttiin tietoa erityisesti siitä, minkä verran laitteita käytetään eri
oppiaineissa ja millaiseen opiskeluun ne parhaiten soveltuvat. Lisäksi haluttiin selvittää oppilaiden
omia kokemuksia digitaalisten laitteiden käytöstä sekä saada tietoa siitä, millä tasolla lasten digitaalisten laitteiden käyttötaidot ovat. Tutkimuksessa haluttiin selvittää myös henkilöstön näkemyksiä digitalisaation hyödyistä opetuksessa sekä tunnistaa tarpeita opettajien osaamisen kehittämiseksi.
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on
yksi laaja-alaisen osaamisen alue. Teknologia on osa monimuotoista ja laajenevaa oppimisen ympäristöä. Tieto- ja viestintäteknologiataidot ovat kansalaistaitoja, joilla on itseisarvo sellaisenaan,
mutta ne toimivat myös välineenä muiden oppiaineiden opiskelussa. Tieto- ja viestintäteknologisia taitoja harjoitetaan niin koulussa kuin vapaa-ajalla. Tieto- ja viestintäteknologiataidot sekä monilukutaito muodostavat yhdessä perustan monien muiden taitojen oppimiselle.
Vantaalla on tehty pitkäjänteistä työtä tieto- ja viestintäteknologian juurruttamiseksi osaksi opetussuunnitelmaa. Hankkeen aikana laadittiin opetussuunnitelman liitteeksi tvt-taitotasot eri
luokka-asteille. Tavoitteena on turvata koulutuksellinen tasa-arvo kaikille vantaalaisille oppilaille.
Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämishankkeen yhteydessä vuosina 2014-2017 kehitettiin malli, jossa osa koulujen oppilaista koulutettiin guruoppilaiksi, joiden tehtävänä on ollut
edesauttaa vertaisoppimisen malleja kouluissa. Kehittämisen muita kulmakiviä ovat olleet säännölliset koulutukset sekä lukuvuodesta 2016-2017 lähtien tutortoiminta. Kattavan tutorverkoston
avulla varmistetaan, että jokaisen lapsen osalta opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet toteutuvat sekä autetaan kaikkia opettajia pääsemään digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäjänä riittävälle tasolle.
Perusopetuksen ydintehtävä on pohtia, millaisia valmiuksia lapset tulevaisuudessa tarvitsevat ja
tuottaa heille tulevaisuuden taitoja. Tämän päivän pedagoginen ajattelu edellyttää kaikilta opettajilta tieto- ja viestintäteknologista osaamista. Tämä tutkimus antaa arvokasta tietoa siihen, miten ja mihin suuntaan perusopetuksen henkilöstön osaamista tulisi jatkossa kehittää.
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Johdanto

Vantaan kaupunki ja Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus solmivat 4.11.2015 sopimuksen perusopetukseen hankittujen tablettitietokoneiden vaikuttavuuden arvioinnista. Tutkimuksen tausta kuvataan
hankintapäätöksessä näin:
Tieto- ja viestintäteknologia-avusteisen oppimisen mahdollistamiseksi Vantaan kaupunki hankki vuoden
2014 marraskuussa 16 200 tablettia esiopetuksen, perusopetuksen, lukioiden ja Vantaan ammattiopisto
Varian käyttöön. Tablet-tietokoneiden ja digitaalisten materiaalien avulla koulujen ja oppilaitosten on tarkoitus siirtyä kokonaisuudessaan digiaikaan. Vantaan tavoitteena on tieto- ja viestintätekniikan käytön
vakiinnuttaminen osaksi kaikkien oppijoiden arkipäivää. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään
suunnitelmallisesti eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Tavoitteena on luoda paremmat edellytykset jokaiselle oppijalle saavuttaa tämän päivän ja tulevaisuuden elämässä tarvittavia taitoja.

Tuolloin nimen ”Uutta iloa ja into oppimiseen” saanut tutkimus nimettiin myöhemmin sen laajuutta ja sisältöä täsmällisemmin kuvaavalla nimellä ”Digitaalisen oppimisen seurantatutkimus”. Tutkimuksen tavoitteena
on ollut vastata kahteen keskeiseen kysymykseen:
1.

Miten mobiililaitteiden käyttö edistää oppimista, oppimisen iloa, motivaatiota, älyllistä uteliaisuutta,
yhteistyötaitoja ja oppilaiden välistä tasa-arvoa?

2. Mikä on koulun ja opettajan rooli tässä prosessissa?
Kysymyksiin on pyritty etsimään vastausta kolmella tarkastelutasolla: a) muuttuva oppimis- ja toimintakulttuuri, b) mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa sekä c) mobiililaitteiden käytön vaikutus eli yhteys
oppilaiden oppimisasenteiden ja osaamisen kehitykseen.
Tutkimussuunnitelman mukaisesti tutkimuksen tavoitteena ei siis ole ollut pelkästään selvittää tablettien ja
muiden digitaalisten oppimisvälineiden käyttöä tai oppilaiden ja opettajien näkemystä niiden käytöstä ja käytön mahdollisesti tuomista eduista perinteisempiin oppimisen tapoihin verrattuna. Koska kyse oli ja yhä on
merkittävästä investoinnista ja lupauksesta täysin uudenlaisista oppimisen muodoista, tutkimuksen keskiöön
asetettiin digilaitteita hyödyntävän opetuksen vaikuttavuus eli näiden laitteiden käytön mahdollinen yhteys
osaamisen kehitykseen. Tämän selvittämiseksi tutkimus rakennettiin seuraamaan samojen oppilaiden oppimisen ja ajattelutaidon kehitystä kolmen kouluvuoden ajan, ensimmäisen luokan syksystä kolmannen vuoden kevääseen, neljännen luokan syksystä kuudennen luokan kevääseen ja seitsemännen luokan syksystä
yhdeksännen luokan kevääseen.
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Vaikuttavuutta suunniteltiin mitattavan kaikille tietyn luokka-asteen oppilaille yhteisellä, tietyn oppiaineen
kokeella (luokkatasoittain vaihdellen esim. äidinkieli, matematiikka, A-englanti, historia, kemia) sekä teetättämällä kunkin luokka-asteen oppilailla – ja jopa yli luokka-asteiden – samoja ajattelutaidon tehtäviä osana
kunkin tutkimuskerran tehtäväpakettia. Ajattelutaidon tehtävät valittiin mittaamaan induktiivista päättelyä,
jonka on todettu kehittyvän niin koulussa kuin koulun ulkopuolella tapahtuvan oppimisen myötä (Adey ym.,
2007). Eri ikäryhmien tehtäväsarjat sisälsivät osin samoja osioita, joten tämän myös esiopetuksessa ja toisella
asteella toteutetun tutkimuksen puitteissa on voitu seurata vantaalaislasten ja -nuorten ajattelutaidon kehitystä esiopetuksesta lukion toisten opiskeluvuoden kevääseen. Ajattelutaidon tehtävien lisäksi tehtäväosuuteen on sisältynyt lyhyt aikarajoitettu työmuistitehtävä, jonka tehtävänä on ollut toimia oppimisen kehityksen kontrollina – ovathan heikommin muokattavissa oleva työmuisti ja oppimisen myötä kehittyvä päättelytaito yhteydessä toisiinsa (Jaakkola, Kanerva & Kyttälä, 2012; Kanerva & Kyttälä, 2013).
Edellä kuvattu suunnitelma ei valitettavasti toteutunut kokonaisuudessaan, koska digilaitteiden käytön vaikuttavuuden näkökulmasta kriittiset, Vantaan perusopetuksen aloitteellisuuden varaan jätetyt, kaikille yhteiset yhden tai useamman oppiaineen kokeet eivät saaneet kylliksi tuulta ja jäivät toteutumatta. Tämä onneksi
on puute, jonka voi paikata myös myöhemmin yhdistettynä vaikka nyt toteutettua suppeampaan kyselyyn
digitaalisten laitteiden käytöstä eri oppitunneilla.
Oppilasosuuden lisäksi tutkimukseen on liittynyt kiinteästi opettajille ja rehtoreille kohdistetut digitaalisten
laitteiden pedagogista käyttöä ja tuon käytön ohjaamista ja johtamista koskevat kyselyt sekä opettajien ja
oppilasryhmien haastattelut sekä luokkahuonehavainnoinnit. Tavoitteena oli liittää kokonaisuuteen myös
Vantaalla vuosina 2013 ja 2015 toteutetun Opeka-kyselyn tulokset, mutta aineiston saaminen kyselyn toteuttajalta muodossa, jossa sen olisi voinut yhdistää tässä tutkimuksessa kerättyyn, osoittautui mahdottomaksi,
joten asiaa on sivuttu vain lyhyesti Väliraportissa 2.

1.1 Tutkimuskokonaisuus ja tutkimuskysymykset
Tutkimuksen tavoitteet on esitetty taulukossa 1.1 sen eri osa-alueet kattavina kysymyksinä, jotka ovat ohjanneet niin tutkimuksessa käytetyn tehtäväkokonaisuuden rakentamista kuin tulosten raportointiakin tutkimuksen aikana (Väliraportit 1–3), sekä ne viisi tutkimuskysymystä, joihin tutkimuksessa ei suunnitelmista
huolimatta voitu tarttua oppiainekohtaisten kokeiden jäätyä toteutumatta. Noiden eri luokka-asteilla hieman
eri tavalla näkyvien ja arvioitavien kysymysten lisäksi tutkimuksessa suunniteltiin rakentuvan kokonaiskuva
vantaalaisnuorten yleisen ajattelutaidon, työmuistin ja oppimisasenteidensa kehityksestä sekä digilaitteiden
käytöstä opetuksessa ja oppimisessa sekä siinä kolmen vuoden aikana tapahtuvasta muutoksesta. Koska
päättelytaidon kehityksen kokonaiskuvaa koskeva osuus ei sisältynyt tutkimussopimukseen, se ei myöskään
sisälly tähän loppuraporttiin vaan julkaistaan erillisenä tieteellisenä artikkelina vuoden 2019 aikana.
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Taulukko 1.1

Tarkemmat tutkimusta ohjanneet kysymykset ja teemat sellaisina kuin niitä käsitellään raportin
eri luokka-asteita koskevissa luvuissa 5–7.

Tutkimuskysymykset tai –teemat, joihin seurantatutkimus antaa vastauksen
Kuinka paljon tai usein digitaalisia laitteita käytetään eri oppiaineissa.
Miten digitaalisia laitteita käytetään eri oppiaineissa.
Oppilaiden oppimisasenteet ja niissä tapahtuva kehitys.
Oppiaineiden koettu tärkeys ja kiinnostavuus sekä oppilaiden arvio omasta osaamisestaan.
Oppilaiden päättelytaito ja työmuisti sekä niissä tapahtuva kehitys.
Työmuistin yhteys ajattelutaitoon.
Tehtäviin käytettävän ajan yhteys tehtäväsuoritukseen.
Tehtäviin käytettävän ajan yhteys oppimisasenteisiin.
Oppimisasenteiden, ajattelutaidon ja digilaitteiden käytön välinen yhteys.
Tyttöjen ja poikien väliset erot.
Luokkien ja koulujen väliset erot.
Oppiainekohtaisten kokeiden puuttumisen vuoksi vastausta vaille jääneet kysymykset ja teemat
Oppiainekohtaisen osaamisen kehityksen yhteys yleiseen ajattelutaitoon ja sen kehitykseen.
Edistääkö digilaitteiden käyttö osaamista ja oppimisintoa eri oppiaineissa.
Digilaitteiden käytön ja oppiainekohtaisen kiinnostuksen välinen yhteys.
Työmuistin yhteys oppiainekohtaiseen osaamiseen
Edistääkö digilaitteiden käyttö eri oppiaineissa yleisen ajattelutaidon kehitystä.

Tutkimusta varten tehtiin Vantaan kaupungin toimesta valikoiva otanta, jonka tavoitteena oli tavoittaa noin
1 000 ensimmäisen, neljännen ja seitsemännen luokan oppilasta. Seuraamalla heidän kauttaan digitalisaation etenemistä Vantaan perusopetuksessa tutkimus tuli näin kattamaan kolmen vuoden aikana kaikki
luokka-asteet tarjoten lisäksi kolmen vuoden viiveellä linkityksen kahdelle peräkkäiselle luokka-asteelle (syksyn 2015 neljäsluokkalaiset vs. kevään 2018 kolmasluokkalaiset ja syksyn 2017 seitsemäsluokkalaiset vs. kevään 2018 kuudesluokkalaiset). Esiopetuksessa toteutettava tutkimus tarjoaa lisäksi linkin syksyn 2016 ensimmäisten luokkien oppilaiden ja samaa tehtäväkokonaisuutta käyttäneiden kevään 2018 esiopetuksen lasten välille.
Suunnitelma ei toteutunut siinä laajuudessa kuin oli ajateltu osan tutkimukseen valituista kouluista vetäydyttyä siitä tilaongelmien tai muiden syiden vuoksi. Osallistujien määrää voidaan silti pitää riittävänä yleiskuvan
saamiseksi digitaalisten laitteiden käytöstä Vantaan perusopetuksessa syksyn 2015 ja kevään 2018 välillä.
Tutkimuksen tarkemmat vaiheet sekä siihen osallistuneiden koulujen ja oppilaiden lukumäärät samoin kuin
tutkimukseen sisältyneiden opettaja- ja rehtorikyselyjen sekä niitä täydentävien haastattelujen ja havainnointien ajoittuminen ja kulku on esitetty tarkemmin luvussa 3.
Tutkimuksen toteutus alkoi syksyllä 2015 ja siihen on sisältynyt vuosien 2015–2018 aikana viisi erillistä, sisällöllisesti osin selvästikin toisistaan poikkeavaa aineistonkeruuvaihetta syksyllä 2015, keväällä 2016, syksyllä
2016, keväällä 2017 sekä keväällä 2018. Näiden tulokset on koottu tutkimuksen etenemisen myötä kolmeen
väliraporttiin, minkä lisäksi alun perin kahdessa osassa valmistuneesta ensimmäisestä väliraportista (4. ja 7.
3

luokat sekä osin vuodenvaihteen yli siirtynyt 1. luokkien osuus) toimitettiin erillinen ruotsinkielinen versio.
Olemme pyrkineet poimimaan nyt valmistuneeseen loppuraporttiin noista väliraporteista sen, mikä on tutkimuksen kolmen vuoden aikana tapahtuneen muutoksen kuvaamisen kannalta keskeistä.
Tutkimus rakennettiin aiempaan tutkimukseen perustuvista osista palvelemaan nimenomaan tämän tutkimuksen tavoitteita. Tutkimuksen ytimessä on ollut muualla aiemmin toteutettujen digilaitteiden opetuskäyttöä kartoittaneiden kyselyiden pohjalta rakennettu oppilaskysely, joka on kohdistunut sekä digilaitteiden käytön laajuuteen – missä oppiaineissa, kuinka usein – että siihen, mitä digitaalisilla laitteilla on eri oppiaineiden
tunneilla tehty. Tutkimus on tältä osin laajuutensa ja tarkkuutensa osalta varsin ainutlaatuinen niin Suomessa
kuin kansainvälisestikin. Lisäarvoa antaa se, että samoja kysymyksiä on esitetty myös opettajille, mikä tarjoaa
mahdollisuuden digilaitteiden käytön ristivalaisuun kateederin – tai ruudun – molemmilta puolilta. Puutteena
voidaan nähdä se, että tutkimukseen ei ollut mahdollisuutta sisällyttää laajamittaista, toteutuneen digilaitteiden käytön seurantaa ja koska oppilaiden tehtäväkokonaisuus arvioitiin jo sellaisenaan kyllin raskaaksi,
heille ei esitetty avokysymyksiä, jotka opettajakyselyssä osoittautuivat hyvin arvokkaiksi. Tätä puutetta korvaavat kuitenkin osin luvuissa 11 ja 12 raportoitavat luokkahuonehavainnoinnit sekä oppilaiden ryhmähaastattelut.

1.2 Raportin rakenne
Raportin rakenne heijastaa toisaalta tutkimuksen kulkua, toisaalta oppilaiden polkua läpi perusopetuksen:
Luvussa 2 luomme lyhyen katsauksen tutkimuksen taustaan eli digitalisaation alati kasvavaan rooliin lasten
ja nuorten arjessa sekä digitaalisten välineiden oppimiskäyttöön niin alan kirjallisuuden valossa kuin tutkimuksen lähikontekstissa eli Vantaan perusopetuksessa. Luvussa 3 esittelemme tutkimuksen aineistonkeruun
vaiheet sen kolmen vuoden keston aikana ja luvussa 4 käymme hieman tarkemmin läpi näiden vaiheiden
aiemman raportoinnin sekä esittelemme tutkimuksessa käytetyt mittarit ja tehtävät.
Luvut 5, 6 ja 7 kattavat luokka-asteittain tutkimuksen oppilaita koskevan osuuden keskeiset tulokset: Luku 5
tutkimuksen aikana ensimmäiseltä kolmannelle luokalle edenneiden oppilaiden, luku 6 samana aikana neljänneltä kuudennelle luokalle edenneiden ja luku 7 seitsemänneltä yhdeksännelle luokalle edenneiden oppilaiden osalta. Koska nämä luokka-asteittain jaotellut osuudet on tarkoitettu myös lukijoille, joiden kiinnostus
kohdistuu vain tiettyyn luokka-asteeseen, ne toistavat osin sanamuotoja myöten toisiaan. Menettely saattaa
tuntua puuduttavalta lukijasta, joka haluaa tutustua koko raporttiin, mutta päädyimme ratkaisuun, koska
tuntui keinotekoiselta keksiä kolme eri sanamuotoa tai tapaa raportoida lähes sama ilmiö. Tarkastelemme
kussakin luvussa ensin digitaalisten laitteiden käyttöä ja siinä ilmeneviä koulujen ja luokkien sekä tyttöjen ja
poikien välisiä eroja. Näkökulmana on ensisijaisesti muutos syksystä 2015 kevääseen 2018 mutta tarpeen
niin vaatiessa myös muut aikaperspektiivit. Nuorimman ikäryhmän kohdalla vertailu on pakostakin suppe-
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ampi, koska oppilaat tekivät kahtena ensimmäisenä vuonna testin kuulokkeilla ja vasta keväällä 2018 tehtäväpaketin saman itsenäiseen lukemiseen perustuvan version, joka neljäsluokkalaisilla oli ollut käytössä syksyllä 2015. Digilaitteiden käytön jälkeen luvuissa 5, 6 ja 7 esitetään keskeiset tulokset oppilaiden tutkimuksessa mitatun päättelytaidon ja työmuistin osalta huomioiden tässä digilaitteiden käytön tapaan mahdolliset
koulujen ja luokkien sekä tyttöjen ja poikien väliset erot. Kolmannen kokonaisuuden muodostavat oppilaiden
oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät asenteet sekä heidän näkemyksensä eri oppiaineiden tärkeydestä ja
kiinnostavuudesta ja omasta osaamisestaan niissä. Lopuksi vedämme kussakin luvussa esitetyt osa-alueet
yhteen etsien vastausta kysymykseen digitaalisten laitteiden käytön yhteydestä oppilaiden ajattelutaitoon ja
oppimisasenteisiin.
Ruotsinkielisten koulujen ja oppilaiden osuus suhteessa suomenkielisiin on Vantaalla pieni, mutta koska tutkimus kattoi myös ruotsinkielisen opetuksen, esittelemme luvussa 8 lyhyen vertailun näiden kahden välisistä
eroista ja yhtäläisyyksistä tässä tutkimuksessa mitatuilla ulottuvuuksilla. Vertailuun on kuitenkin syytä suhtautua varauksella, koska osanotto eri luokka-asteilla ja tutkimuskerroilla vaihteli huomattavasti molemmissa kieliryhmissä rajoittuen suppeimmillaan vain osaan yhden ruotsinkielisen koulun oppilaista. Olemme
kuitenkin halunneet sisällyttää myös tämän osuuden raporttiin toivoen, että se omalta osaltaan tukee keskustelua digitaalisen oppimisen ja opetuksen mahdollisuuksista ja ehdoista näiden kahden kieliryhmän välillä.
Luvussa 9 siirrymme oppilaista opettajiin aloittaen opettajille keväällä 2016 ja 2018 suunnatuilla kyselyillä,
jotka liittyivät läheisesti oppilaille esitettyihin digilaitteiden opetus- ja oppimiskäyttöä koskeviin kysymyksiin.
Luvussa 10 on raportoitu edellistä täydentävän mutta vain kerran syksyllä 2016 toteutetun rehtorikyselyn
tulokset lähes samassa muodossa, jossa ne esitettiin Väliraportissa 2.
Luvut 11, 12 ja 13 avaavat lopuksi varsin erilaisen ikkunan perusopetuksen digiloikkaan. Näissä kolmessa
luvussa raportoidaan aiempien lukujen tietokonelomakkeilla kerätyn tiedon sijaan paikan päälle rantautuneen tutkijan kokemuksia digiloikan keskellä elävistä luokista tutkimuksen ensimmäisenä keväänä (Luku 11)
sekä keväällä 2016 ja 2018 toteutetuista oppilas- ja opettajahaastatteluista (Luvut 12 ja 13). Haastattelut
tehnyt tutkija pohtii vielä lopuksi, näkyykö tutkimuksen aikana tehty digiloikka muutoksena siinä, miten opettajat digiloikasta ja digitaalisesta oppimisesta puhuvat.
Luvussa 14 pyrimme lopuksi vetämään yhteen tutkimuksen eri osien keskeiset tulokset ja suuntaamaan katseen digitaalisten laitteiden käytön tulevaisuudennäkymiin Vantaan perusopetuksessa.

5

6

2

Lapset, nuoret ja digitaalinen media

Oppimisympäristöjen modernisointi ja digitaalisen pedagogiikan mahdollisuuksien hyödyntäminen oppimisessa oli eräs pääministeri Juha Sipilä hallituksen hallitusohjelman 2025-tavoitteisiin kirjattu kärkihanke1. Nyt
raportoitavan seurantatutkimuksen olemassaolo osoittaa jo itsessään, että Vantaa on ollut tämän muutoksen etulinjassa. Digitalisaation tuloa kouluun ei kuitenkaan nähdä pelkästään positiivisena, mistä on vahvana
näyttönä tätä raporttia kirjoitettaessa herännyt keskustelu päivälehtien sivuilla (esim. Helsingin Sanomat,
2018a, 2018b). Digitaalisten laitteiden tulo kouluun ei kuitenkaan ole uusi asia, ja digilaitteiden yhteydestä
oppimistuloksiin sekä motivaatioon ja oppilaiden hyvinvointiin löytyy tutkimusta jo vuosikymmenten takaa.
Google Scholar -hakukone tarjoaa pelkästään termillä digital learning lähes neljä miljoonaa tieteelliseen
artikkeliin tai kirjaan kohdistuvaa viittausta. Tässä raportissa meillä ei ollut mahdollisuutta, emmekä edes
kokeneet perustelluksi luoda kattavaa kuvaa alan kirjallisuudesta, mutta tarjoamme tutkimuksen tulosten
pohdinnan pohjaksi lyhyen katsauksen joihinkin niistä kysymyksistä, jotka itse näemme keskeisiksi puhuttaessa digitaalisten laitteiden ja pedagogiikan tulosta suomalaiskouluun – tässä tapauksessa Vantaan perusopetukseen.

2.1 Lasten ja nuorten arjen digitalisoituminen
Lasten ja nuorten vapaa-ajan tieto- ja viestintäteknologian käyttö on herättänyt keskustelua tutkijoiden ja
kasvattajien keskuudessa niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin. Tieto- ja viestintäteknologia on yhä kattavammin kaikkien ulottuvilla. Lapset ja nuoret ovat tottuneita digitaalisiin ympäristöihin ja käyttävät teknologiaa runsaasti myös vapaa-ajallaan. Nuoret käyttävät puhelimiaan päivittäin mutta tablettia ja tietokoneita
kuitenkin hieman harvemmin (Kaarakainen ym., 2017). Vaikka uusimmat teknologiat löytävät tiensä lähinnä
kai ensin diginatiivien käyttöön, pysyvät nuorten teknologian käyttökohteet kuitenkin yllättävän samanlaisina ja muutokset koskevat lähinnä teknologioiden viihdekäyttöä (Kaarakainen, Kivinen & Tervahartiala,
2013). Nuoret ovat harjaantuneet käyttämään erityisesti mobiiliteknologiaa. Koulun haasteena onkin muuttaa käytäntöjä niin, että ne vastaavat arjen toimintaympäristöä (Kankaanranta, Vahtivuori-Hänninen & Koskinen, 2011).

1

https://valtioneuvosto.fi/hallitusohjelman-toteutus/tyollisyys

7

Vaikka erityisesti tieto- ja viestintäteknologia on nykyään paremmin kaikkien saatavilla ja eriarvoisuus on vähentynyt, on nuorten keskuudessa tunnistettavissa erilaisia käyttäjäryhmiä. Nuorilla voidaan tunnistaa ainakin neljä erilaista käyttäjäryhmää: yhteydenpitokanavia suosivat kontaktihakuiset, runsaasti pelaavat mutta
myös tietoa hakevat ja ohjelmoivat intensiivikäyttäjät, bloggaavat some-aktiivit sekä passiiviset tietoteknologian käyttäjät (Kaarakainen ym., 2013). Tietoteknologian käyttö koulussa on ongelmallista juuri passiivisten
teknologian käyttäjien kohdalla, sillä haasteeksi muodostuu oppilaiden välisten erojen huomioiminen IT-taidoissa.
Myös tyttöjen ja poikien välillä on huomattavia teknologioiden käyttötottumuksiin liittyviä eroja (Kaarakainen & Kivinen, 2015). Siinä missä sosiaalinen media on tyttöjen keskuudessa suositumpaa, ovat pelaaminen,
digitaalinen viihde, teknologian käyttö työvälineenä ja erilaisten hakupalveluiden käyttö tyypillisempää pojille. Tytöt myös ’chattailevat’ enemmän, kun taas pojat suosivat sähköpostia ja puhetta hyödyntäviä viestimiä tyttöjä useammin. Nuorten vapaa-ajan teknologian käyttötottumuksilla näyttäisi olevan myös yhteys tietoteknisiin taitoihin. Pelaaminen näyttäisi olevan teknologian käyttötavoista kuitenkin ainoa, joka kartuttaa
nuorten niin sanottuja tietoteknisiä avaintaitoja eli jatko-opintojen ja työelämän kannalta merkityksellistä
tieto- ja viestintäteknistä osaamista. (Kaarakainen & Kivinen, 2015.) Lapset ja nuoret eivät tarvitse tieto- ja
viestintätekniikan taitoja ainoastaan osana koulutyötä vaan niiden hallinta on keskeistä myös muilla elämän
osa-alueilla. Digitaidot ovat tarpeen opintojen jälkeisessä työnhaussa sekä laajemmin aktiivisena kansalaisena toimimisen tukena.

2.2 Digin tulo kouluun
Teknologian kehittymisen kiihtyminen 1990-luvulta lähtien on koskettanut lähes kaikkien ihmisten elämän
tärkeimpiä osa-alueita. Ihmisten tavat käyttäytyä, olla vuorovaikutuksessa sekä hankkia ja käsitellä tietoa
ovat muuttuneet teknologian kehityksen mukana (Samra, 2013). Nämä muutokset ovat haastaneet myös
perinteiset käsitykset kasvatuksesta, oppimisesta ja opetuksesta (Kaware & Sain 2015). Omatoimisuuteen
kannustava nykypäivän koulu edellyttää oppilailta samanaikaisesti itsenäistä tiedonhankintaa mutta myös
monipuolisen informaation suodattamista. Opettajien ja tutkijoiden on kehitettävä uusia pedagogisia malleja, jotka soveltuvat teknologisvälitteisiin ympäristöihin tukien lasten ja nuorten kykyä elinikäiseen oppimiseen.
Digitalisoitumisen vaade ja tavoite koskettavat koulutuksen jokaista tasoa. Digitalisaation taustalla on halu
vaikuttaa erityisesti oppimisen tuloksiin ja oppilaiden motivaatioon, jotka ovat suomalaisten oppilaiden kohdalla PISA-tulosten sekä TIMSS-tutkimuksen mukaan heikentyneet (Kuuskorpi & Kuuskorpi, 2016). Suomalaisten neljäsluokkalaisten asenteet luonnontiedon ja matematiikan opetukseen sekä oppilaiden mielipiteet
opetukseen sitouttamiseen ovat olleet useimpiin osallistujamaihin verrattuna kielteisimpiä (Vettenranta, Hiltunen, Nissinen, Puhakka & Rautopuro, 2016).
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Julkisessa keskustelussa opetuksen ja oppimisen digitalisaatioon viitataan tuttavallisemmin termillä digiloikka. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö opetuksessa ja oppimisessa on ollut yhtenä selkeästi ilmaistuna
opetukselle ja oppimiselle asetettuna suuntaviittana lähes parikymmentä vuotta, ja teknologian käytön on
todettu lisääntyneen opetuskäytössä huomattavasti 2000-luvulla (Opetushallitus, 2011, 5). Koulutuspoliittisesti on nähty merkittävänä, että koulutus antaa riittävät valmiudet usean eri kanavan kautta tulevan tiedon
arviointiin ja sen kanssa työskentelyyn. On puhuttu tarpeesta kehittää medialukutaitoa. Toisaalta on nähty
tärkeänä laajentaa oppimisympäristöjä ja tiedonhaun kanavia luokkahuoneiden ja oppilaitosten seinien
ulkopuolelle (ks. esim. Opetusministeriö, 2004, 2008, 2012). Nämä kaikki seikat lukeutuvat koulujen tietoyhteiskuntavalmiuksiin, joiden parantaminen on katsottu tärkeäksi tavoitteeksi (Opetusministeriö, 2012, 18).
Uusi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus, 2014) vahvistaa tieto- ja viestintäteknologian asemaa osana opetuksen ja oppimisen tavoitteita. Tieto- ja viestintäteknologia, joka vielä aiemmassa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) kulki nimellä tieto- ja viestintätekniikka,
kuvataan oppimisen kohteena ja välineenä. Puhutaan tieto- ja viestintäteknologisesta osaamisesta, jolla tarkoitetaan paljon laajempaa osaamista kuin pelkkää työvälineosaamista. Tieto- ja viestintäteknologian asemaa on vahvistettu nimeämällä se perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus, 2014)
yhdeksi seitsemästä laaja-alaisen osaamisen alueesta. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen määritellään kansalaistaidoksi, minkä tarkoituksena on painottaa tieto- ja viestintäteknologian merkitystä osana opiskelua ja laajemmin osana koko yhteiskuntaa ja siinä toimimista. Tieto- ja viestintäteknologia on väline erilaisia
viestintäkanavia käytettäessä, ja erilaisissa sähköisissä ympäristöissä toimiminen edellyttää sen vastuullisen
ja turvallisen käytön opettelua ja hallintaa (Opetushallitus, 2014, 23).
Se, että opetuksen ja oppimisen digitalisaatio on vahvistanut asemaansa opetussuunnitelmateksteissä, ei
vielä automaattisesti johda nopeaan muutokseen oppilaitoksissa tapahtuvassa työskentelyssä. Tieto- ja viestintäteknologiaa ja oppilaitosten tietoyhteiskuntavalmiuksien parantamista on ollut mahdollista painottaa
opetussuunnitelmatekstien täytäntöönpanon puitteissa yli vuosikymmenen ajan. Tieto- ja viestintäteknologian ottaminen osaksi opetusta ja oppimista on ollut perusopetuksessa nopeampaa muihin koulutusasteisiin
verrattuna (Lakkala & Ilomäki, 2013), joskin perusopetuksen puolella on myös kuntien ja koulujen välisiä eroja
erilaisten teknologisten ratkaisujen käyttöönottamisessa (Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, 2016).

2.3 Digin pedagogisen käytön hyötyjä ja haasteita
Koulutuksen kentällä mielenkiinto uutta teknologiaa kohtaan on kiihtynyt nopeasti, minkä seurauksena myös
tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöä koskeva kansainvälinen tutkimus on viime vuosina lisääntynyt
entisestään (Tanhua-Piiroinen, Viteli, Syvänen, Vuorio, Hintikka & Sairanen, 2016). Tieteellisissä tutkimuksissa yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut selvittää, miten digitaitoja voidaan opettaa ja hyödyntää koulussa niin, että ne edistävät samanaikaisesti sekä opetusta että oppimista (Biagi & Loi, 2012). Teknologian
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avulla voidaan parhaimmillaan vastata paremmin jokaisen oppilaan tarpeisiin (Sheuermann & Pedrò, 2009,
5), sillä nuorten digitaalisen oppimisen katsotaan pohjautuvan yleensä omaehtoisuuteen ja mielenkiintoon
(Kumpulainen & Mikkola, 2016). Teknologiaa voidaan hyödyntää monipuolisesti erilaisten tietojen ja taitojen
osoittamiseen esimerkiksi videoiden, piirrosten ja miellekarttojen muodossa oppilaiden kyvyt ja tarpeet huomioiden (Gasparini & Culén, 2012). Tieto-ja viestintäteknologian on ajateltu lisäävän oppimisen vuorovaikutteisuutta sekä vahvistavan oppilaiden motivaatiota ja oppimista heille luontaisimmissa ympäristöissä yli koulun rajojen unohtamatta mahdollisuutta välittömään palautteeseen ja aktiiviseen osallistumiseen (Kumpulainen & Mikkola, 2015; Kuuskorpi, 2015).
Erilaisten kannettavien digilaitteiden kasvanut suosio osana opetusta on muuttanut käsitystä siitä, mitä oppimisympäristöllä tarkoitetaan. Oppilaat voivat opiskella lähes missä ja milloin vain, jolloin oppilailla on esimerkiksi mahdollisuus oppia asioita niiden autenttisissa ympäristöissä (Traxler & Wishart, 2011). Kannettavat
digilaitteet tarjoavat alustan erilaisille esitystavoille, joita hyödyntämällä voidaan luoda asiayhteyksiä ei vain
opetussuunnitelman oppisisältöjen ja todellisen elämän välille, vaan samanaikaisesti myös eri oppiaineiden
sisältöjen välille (ks. esim. Volk, Cotič, Zajc & Starcic, 2017).
Viime aikoina teknologian hyödyntämisen yhteydessä on puhuttu opetuksen pelillistämisestä. Pelillistäminen
viittaa pelien eri ominaisuuksien hyödyntämiseen osana oppimistilanteita. Hamarin (2016) mukaan ideaalissa
tilanteessa oppilas harjoittaa ongelmanratkaisutaitojaan asteittain vaikeutuvassa pelissä kykyjensä mukaisesti. Pelien pelaaminen motivoi oppilasta mahdollistamalla erilaisten vaihtoehtojen suunnittelun, kokeilun
ja niiden reflektoinnin kuvitteellisessa maailmassa. Pelillistämisen vahvuus on siinä, että pelit mahdollistavat
niihin liittyvien haasteiden yksilöllisen räätälöinnin, jolloin peli vastaa paremmin oppilaan kykytasoa (Hamari
ym., 2016). Kriittisenä näkökulmana pelillistämiseen voidaan pitää sopivan tasoista haasteellisuutta ja teknologian toimivuutta (Hamari ym., 2016; Admiraal, Huizenga, Akkerman & Dam, 2011). Pelien vaikuttavuus oppimisessa tuli ilmi myös Biagin ja Loin (2013) PISA-tulosten ja teknologian käytön yhteyksiä kartoittavassa
tutkimuksessa. Erilaisten teknologioiden käyttötavoista vain pelien pelaaminen oli positiivisesti yhteydessä
PISA-tuloksiin eri oppiaineissa. Tutkijat ajattelivat syyn johtuvan pelien stimuloivasta vaikutuksesta esimerkiksi ongelmanratkaisuun, muistiin, luovuuteen ja vuorovaikutustaitoihin (Biagi & Loi, 2013).
Teknologiavälitteinen oppiminen voi parhaimmillaan lisätä oppilaiden motivaatiota sekä edistää oppimista ja
työskentelytaitoja yksin ja ryhmässä (Hassler, Major & Hennessy, 2016; Zheng, Warschauer, Lin & Chang,
2016). Vaikka tutkimus laaja-alaisiin taitoihin liittyen on ollut verrattain vähäistä (Volk ym., 2017), on joissakin
tutkimuksissa todettu digilaitteiden opetuskäytöllä olevan myönteinen vaikutus esimerkiksi oppilaiden matemaattisiin ongelmanratkaisutaitoihin (Kiger, Herro & Prunty, 2012) sekä käsitteiden hallintaan (Schacter &
Jo, 2016). Tutkimustulokset teknologian ja erilaisten digilaitteiden vaikutuksesta koulumenestykseen ja mo-
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tivaatioon eivät kuitenkaan aina ole aina yhdensuuntaisia (Biagi & Loi, 2013; Spiezia, 2010). Kaikissa tutkimuksissa ei esimerkiksi ole löydetty merkitsevää yhteyttä, tai teknologian yhteys oppimiseen on ollut jopa
negatiivinen (Bando, Gallego, Gertler, & Fonseca, 2017; Biagi & Loi, 2012, 2013; Tossavainen & Hirsto, 2018).
Tossavaisen ja Hirston (2018) tutkimuksessa puolestaan erityisesti poikien asenteet tablettien käyttöä kohtaan matematiikan opiskelussa olivat positiivisia, ja tablettien käyttö näytti auttavan erityisesti poikia keskittymään. Niiden käytöllä ei kuitenkaan ollut vaikutusta oppilaiden koulumenestykseen ja oppimiseen. Kiinnostava havainto on, että esimerkiksi kannettavien tietokoneiden käytön on todettu olevan jo sinällään yhteydessä matematiikan taitojen kehittymiseen (Hull & Duch, 2018).
Spiezia (2010) on osaltaan pyrkinyt selittämään eroja tutkimustuloksissa: Teknologian opetukselliset hyödyt
voivat osin riippua koulujen kyvystä muuttaa omia toimintatapojaan ja opetusmenetelmiään niin, että ne
täydentävät ja tukevat teknologian käyttöä. Lisäksi teknologian käyttö vaihtelee sen mukaan, missä ja miten
sitä käytetään. Tuloksia tarkasteltaessa on myös syytä ottaa huomioon oppilaiden sosiaaliset taustat ja vanhempien koulutus, jotka voivat selittää eroja koulumenestyksessä. (Spiezia, 2010.) Digilaitteiden käytön pulmina on myös usein nähty tekniset ongelmat ja opettajan heikompi kontrolli siihen, mitä oppilaat loppujen
lopuksi tekevät työskennellessään digilaitteilla (Fekonja-Peklaj & Marjanovič-Umek, 2015).
Teknologia ei siis itsessään motivoi oppijaa tai ole oppimisen edellytys vaan keskeistä on se, minkälaisin pedagogisin keinoin sitä opetuksessa käytetään ja minkälaisia kykyjä opettajilla on käyttää teknologiaa (Florian
& Hegarty, 2004). Olennaista on myös se, minkälaisista lähtökohdista oppilaat tulevat opetustilanteisiin (Biagi
& Loi, 2012). Koulutasolla digilaitteiden ja uuden oppimisteknologian oppimiselle ja motivaatiolle mahdollistamat hyödyt riippuvat siitä, kuinka paljon koulut käyttävät opetusteknologiaa ja digitaalisia oppimismateriaaleja opetuksessa. Myös opettajan kyvykkyys opetusteknologian käytössä ja saatavilla olevat opetusteknologiset resurssit vaikuttavat digin hyödyntämismahdollisuuksiin. Erityisesti opettajien ammatillinen osaaminen ja heidän saamansa tuki ja koulutus ovat perustavanlaatuista teknologian laadukkaassa hyödyntämisessä
(Brummelhuis & Kuiper, 2008). Oppilastasolla opetusteknologian tarjoamiin hyötyihin vaikuttavat oppilaan
ja hänen perheensä käsitykset teknologiasta sekä oppilaan käsitys omista kyvyistään käyttää teknologiaa
(Zhong, 2011). Myös sukupuolella on nähty tutkimusten mukaan olevan vaikutus teknologian käyttöön. Tytöillä on taipumus käyttää vähemmän internetiä (Notten, Kraaykamp & Valkenburg, 2009), ja he kokevat
olevansa huonompia käyttämään teknologiaa (Zhong, 2011). Tytöt kuitenkin käyttävät teknologiaa koulunkäyntiin liittyviin asioihin enemmän kuin pojat (Tømte & Hatlevik, 2011).
Opetuksen ja oppimisen digitalisaatiossa on kyse koulun muutoksesta, ei vain uusien välineiden muodossa
vaan ennen kaikkea pedagogisen ajattelun ja työskentelyn tavoissa. Tässä prosessissa on tarpeellista myös
arvioida jo käytössä olevien pedagogisten mallien toimivuutta, sillä vanhentuneet mallit eivät uudistu lisäämällä niiden oheen tieto- ja viestintäteknologiaa (Kaarakainen & Kivinen, 2015). Kaarakainen ja Kivinen
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(2015) muistuttavat muun muassa oppimisen yhteisöllisyyden, oppijan aktiivisuuden ja ongelmalähtöisyyden
olevan keskeisiä elementtejä kehitettäessä koulujen toimintakulttuureja sellaisiksi, että ne tukevat tulevaisuudessa tarvittavien taitojen oppimista. Tieto- ja viestintäteknologian käyttöä tulisi suunnitella samojen periaatteiden mukaisesti eli osana koko oppilaitoksen toimintaa ja siellä tapahtuvaa opetusta ja oppimista, jotta
opiskelijat saisivat itselleen valmiuksia jatko-opintoja ja työelämää varten.
Ensimmäinen askel opetuksen järjestäjien sekä yksittäisten oppilaitosten tieto- ja viestintäteknologian käytön monipuolisessa kehittämisessä on toiminnan edellytysten luominen eli välineiden hankinta ja tarvittavien
verkkoyhteyksien rakentaminen. Seuraava askel on tämän toimintaympäristön valjastaminen opetuskäyttöön. Välineiden ja oppimisympäristöjen pedagogisesti mielekäs käyttö on todettu vaativaksi ja moniulotteiseksi tehtäväksi (Hargreaves & Shirley, 2012, 82). Edellytys sille, että muutos oppilaitostason työskentelyssä tapahtuu, on opettajien systemaattisen täydennyskoulutuksen sekä erilaisten muiden muodollisten ja
epämuodollisten kouluttautumis- ja oppimismahdollisuuksien järjestäminen. Opettajien kouluttautumisen
ohella myös oppilaiden motivoiminen ja ohjaaminen muuttuneisiin työskentelytapoihin on olennaista. Pelkkä
tieto- ja viestintäteknologian käyttöön liittyvien taitojen harjoittelu ei välttämättä riitä. Koko oppilaitosyhteisö hyötyy toiminta- ja työskentelytapojen kehittämisen tukemisesta. Toisin sanoen on syytä seurata ja
arvioida, miten opettajat ja opiskelijat työskentelevät teknologiaa hyväksi käyttäen erilaisissa oppimisympäristöissä (vrt. Higgins, Xiao & Katsipataki, 2012). Arviointi ja seuranta tulee nähdä tässä yhteydessä toimintana, jonka tarkoituksena on kehittää oppimista ja opetusta kohti sille asetettuja tavoitteita.

2.4 Digin tulo Vantaan kouluihin
Jo ennen tämän hankkeen toimeenpanoa Vantaan sivistystoimi laati Vantaan Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelman vastaamaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön kohdistuviin muuttuneisiin
odotuksiin. Lisäksi ylioppilaskirjoitusten sähköistäminen vuoteen 2016 mennessä tarkoitti uudenlaisten laiteja verkkoratkaisujen tarkastelua niin toisen asteen kuin koko sivistystoimenkin toimintakulttuurissa. Keskeisenä tavoitteena on ollut vakiinnuttaa tieto- ja viestintätekniikan luonnolliseksi osaksi oppijoiden arkipäivää,
mikä tarkoittaa kokonaisvaltaisesti tieto- ja viestintäteknologisten laitteiden, tieto- ja viestintäteknologiaa
hyödyntävien opetusmenetelmien ja -materiaalien sekä oppimisympäristöjen käyttöä ja kehittämistä kaikilla
koulutusasteilla sekä muilla sivistystoimen alueilla, kuten kirjasto, kulttuuri, nuoriso- ja liikuntapalveluissa,
jotka ovat osa kaupungin oppimisympäristöä (Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma
2012–2016).
Vielä Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelman aikoina oli monella koulutusasteella,
erityisesti peruskouluissa sekä yhtenäiskouluissa, laitteiden määrä puutteellinen uudenlaisten pedagogisten
tavoitteiden toteuttamisen näkökulmasta. Lisäksi suurimmassa osassa ala-asteita ei ollut langatonta verkkoa,
joka mahdollistaisi oppilaiden erilaisten laitteiden käytön kuormittamatta muuta verkkoliikennettä. Vuoteen
2014 mennessä Vantaa oli kuitenkin selkeästi suurien kaupunkien kärkeä digilaitteiden määrässä (Salomaa,
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2014). Erilaisten mobiililaitteiden opetuskäytön mahdollisuudet saivat osakseen paljon kiinnostusta koko
Vantaan sivistystoimessa. Erityisesti tablettien hankintaan panostettiin Vantaan perusopetuksessa, mikä herätti huomiota ja kiinnostusta myös mediassa (esim. Salomaa, 2014; Salonen, 2014). Tableteista on kuitenkin
viime aikoina osittain luovuttu, sillä suurin osa uusista laitehankinnoista on kohdistunut Chromebookeihin
(Korhonen, 2018; Pietiläinen, 2017).
Nykyisissä Vantaan koulujen opetussuunnitelmissa yhteisenä tavoitteena on hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa sekä tukea TVT-taitojen kehittymistä erilaisissa oppimisympäristöissä. Tärkeänä tavoitteena on
luoda jatkuvuutta esiopetuksesta perusopetukseen turvaamalla jokaisen lapsen yhdenmukainen mahdollisuus saada valmiuksia toimia aktiivisena kansalaisena tulevaisuuden yhteiskunnassa. Sekä Vantaan tieto- ja
viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelmassa että nykyisissä koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa korostuu tieto- ja viestintätekniikan pedagogisesti monipuolinen hyödyntäminen opetuksen ja oppimisen tukena (Vantaan koulukohtaiset opetussuunnitelmat; Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013-2016). Oppilaiden tieto- ja viestintätekninen osaaminen on otettu huomioon varhaiskasvatuksesta toiseen asteeseen. tieto- ja viestintätekninen osaaminen kattaa myös erilaisten välineiden käytön sekä
verkossa toimimisen koulun ulkopuolella niin lähiyhteisössä kuin koko yhteiskunnassa. Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelman myötä laadittiin tieto- ja viestintäteknisten taitotasot, jotka ohjaavat koulujen opetuksen tavoitteita ja arviointia. Luokka-asteiden 2, 4, 6, ja 9 päättövaiheisiin asetetut taitotasot on jaettu neljään eri osa-alueeseen: 1) käytännön taidoissa ja omassa tuottamisessa, 2) tiedonhallinta- ja hankintataidoissa, 3) yhteistyö- ja vuorovaikutustaidoissa, sekä 4) tietoturvassa ja verkon vastuullisessa käytössä. Vantaan kouluissa on enenevässä määrin keskitytty myös robotiikkaan ja ohjelmointiin osana
opetusta ja oppimistavoitteita, joiden linjaamiseksi on Vantaalla laadittu myös oma ohjelmointia koskeva
opetussuunnitelma, joka kattaa opetuksen tavoitteet alkuopetuksen, ala-asteen, yläasteen sekä lukion osalta
(Ohjelmointi ops Vantaa, 2018).
Vantaan sivistystoimen henkilökunnan osaaminen on katsottu yhdeksi keskeiseksi kehittämiskohteeksi osana
pedagogisesti tarkoituksenmukaista tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä. Tärkeänä tekijänä henkilökunnan osaamisen tukemisessa on katsottu yhteisöllisyys ja oppimista tukeva ilmapiiri, jossa erilaisten ideoiden,
menetelmien sekä materiaalien jakaminen onnistuu osana tieto- ja viestintäteknologiaa koskevan alan jatkuvaa muutosta (Ohjelmointi ops Vantaa, 2018; Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma
2013-2016). Erityisesti Vantaalla käytettyjä opettajien ja oppilaiden TVT-taitojen kehittämistä tukevia kanavia
ovat olleet verkkopedagogit ohjaten niin yksilöllisesti kuin koko yhteisön tasolla koulutusten ja tietoiskujen
muodossa, sekä koulujen tiloissa toimivat Guru Cafét, joissa koulutetut opettajat sekä oppilaat jakavat osaamistaan muille opettajille ja oppilaille (Kallunki, 2016). Lisäksi Vantaa on panostanut perusopetusta sekä
muita sivistystoimen tulosaloja koskeviin verkkosivuihin, jotka tukevat koulujen opetusta sekä tieto- ja vies-

13

tintäteknologian opetuskäyttöä päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa (esim. VantaaPOPS, 2018; #VantaaKoodaa; Ohjelmointi ops Vantaa 2018). Verkkosivut tarjoavat erilaisten vinkkien ja ohjeiden jakamisen
mahdollisuuksia sekä läpinäkyvyyttä sille, mitä kouluissa tehdään.
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3 Tutkimuksen vaiheet vuosina 2015–2018
Tässä luvussa on kirjattu lyhyesti lukujen 5–14 tulosten tulkinnan tueksi vaiheet, joiden kautta digitaalisen
oppimisen seurantatutkimus on edennyt Vantaan perusopetuksessa.

Lukuvuosi 2015–2016
Ensimmäisten, neljänsien ja seitsemänsien luokkien oppilaiden 1. tutkimuskierros syksyllä 2015
(4. ja 7. luokat) ja vuodenvaihteessa 2015–2016 (1. luokat).
Digitaalisten laitteiden käyttö
Päättelytaito ja työmuisti
Oppimisasenteet
Neljänsien ja seitsemänsien luokkien oppilaiden ylimääräinen aineistonkeruu keväällä 2016
Digitaalisten laitteiden käyttö (suppeampi täydentävä kysely)
Kysely oppilaiden itse arvioimista TVT-taidoista
Interaktiivinen ongelmanratkaisutehtävä
Opettajakysely keväällä 2016
Luokkahuonehavainnoinnit 1. ja 4. luokilla keväällä 2016
Opettajien ja oppilasryhmien haastattelut keväällä 2016
Väliraportti 1:
4. ja 7. luokat (27.4.2016)
1. luokat (2.8.2016)
Kaikki kolme luokka-astetta kattanut ruotsinkielinen versio (24.2.2017)

Lukuvuosi 2016–2017
Rehtorikysely syksyllä 2016
Väliraportti 2 (7.11.2016)
Ensimmäisten, neljänsien ja seitsemänsien luokkien oppilaiden 2. tutkimuskierros keväällä 2017
Digitaalisten laitteiden käyttö
Päättelytaito ja työmuisti
Oppimisasenteet

Lukuvuosi 2017–2018
Väliraportti 3 (4.10.2017)
Ensimmäisten, neljänsien ja seitsemänsien luokkien oppilaiden 3. tutkimuskierros keväällä 2017
Digitaalisten laitteiden käyttö
Päättelytaito ja työmuisti
Oppimisasenteet
Opettajakysely keväällä 2018
Opettajien ja oppilasryhmien haastattelut keväällä 2018
Loppuraportti 30.11.2018
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4 Digitaalisten laitteiden käytön muutosta etsimässä
Kuten jo johdannossa ja luvussa 3 totesimme, nyt päättyvästä kolmivuotisesta tutkimuksesta on julkaistu
aiemmin kolme väliraporttia. Ensimmäinen väliraportti jakautui kahteen osaan: keväällä 2016 valmistuneeseen neljänsiä ja seitsemänsiä luokkia koskevaan osuuteen sekä kesän 2016 lopulla valmistuneeseen ensimmäisiä luokkia koskevaan osuuteen. Tämän ensimmäisen väliraportin keskiössä olivat oppilaiden raportoima
digilaitteiden käyttö eri oppiaineiden tunneilla, oppilaiden oppimisasenteet sekä digilaitteiden vaikuttavuuden osoittimena toimiva päättelytaito. Toinen väliraportti valmistui syksyllä 2016. Siihen koottiin keväällä
2016 toteutettu neljänsien ja seitsemänsien luokkien täydentävä oppilasosuus digilaitteiden käytöstä ja
oppilaiden TVT-taidoista, keväällä 2016 toteutetun opettajakyselyn sekä syksyllä 2016 toteutetun rehtorikyselyn sekä viidessä koulussa keväällä 2016 toteutettujen oppilaiden ja opettajien kohderyhmähaastattelujen ja luokkahuonehavainnointien tulokset. Kolmannessa, syksyllä 2017 valmistuneessa väliraportissa on
raportoitu kevään 2017 alussa toteutetun, tuossa vaiheessa jo toiselle, viidennelle ja kahdeksannelle luokalle
siirtyneiden oppilaiden raportoima digilaitteiden käyttö verrattuna sitä syksyn 2015 alkutilanteeseen.
Koska tutkimuksen aiemmat osuudet on siis raportoitu varsin kattavasti jo aiemmin, keskitymme tässä
raportissa tarkastelemaan tuloksia ensisijaisesti kahdesta näkökulmasta: tilanne viimeisellä tutkimuskerralla
keväällä 2018 ja muutos syksyn 2015 alkutilanteesta. Digilaitteiden käytössä tapahtuneen muutoksen selkiyttämiseksi tähän raporttiin ei siis ole kirjattu tutkimuksen alku- ja loppuajankohtien välillä kerättyä tietoa,
jonka suhde alkutilanteeseen on raportoitu varsin yksityiskohtaisesti kolmannessa väliraportissa.
Tutkimuksen aikana kolmannelta kuudennelle luokalle ja seitsemänneltä yhdeksännelle luokalle edenneet
oppilaat vastasivat kaikkina vuosina samoihin kysymyksiin ja tekivät samat päättelyt- ja työmuistitehtävät.
Sen sijaan tutkimuksen nuorin ikäryhmä, ensimmäiseltä kolmannelle luokalle edenneet oppilaat vastasivat
kysymyksiin ja tekivät tehtävät kahtena ensimmäisenä vuonna käyttäen lyhempää kysymyskokonaisuutta ja
käyttivät kuulokkeita. Heidän kohdallaan alku- ja lopputilanteen vertaaminen ei ole mahdollista kuin osittain.
Toisaalta nämä nuorimmat oppilaat vastasivat kolmannen luokan keväällä samoihin kysymyksiin ja tekivät
samat tehtävät kuin syksyn 2015 neljäsluokkalaiset eli heidän raportoimaansa digilaitteiden käyttöä ja muita
tuloksia voidaan verrata näiden lähes saman ikäisten oppilaiden kolme vuotta aikaisempiin tuloksiin.
Aineiston porrastuminen tarjoaa päättelytaidon osalta vastaavan mahdollisuuden verrata muutosta myös
syksyn 2015 seitsemäsluokkalaisten ja kevään 2018 kuudesluokkalaisten välillä. Digilaitteiden käytön osalta
vertailu on vaikeampaa, opiskelivathan kevään 2018 kuudesluokkalaiset vielä useimpia oppiaineita yhden ja
17

saman luokanopettajan johdolla, kun taas seitsemäsluokkalaiset opiskelivat niitä oppiaineittain aineenopettajien johdolla.
Kolmessa seuraavassa luvussa (luvut 5–7) tarkastellaan siis tablettien ja muiden digitaalisten laitteiden käyttöä kolmella eri luokka-asteella kevään 2018 alussa ja käytössä tapahtunutta muutosta suhteessa syksyn
2015 tilanteeseen. Silloin kun kyse on osa-alueista, jotka tulivat uusina kevään 2016 tutkimukseen, vertailu
suoritetaan suhteessa niihin (mm. TVT-taidot, jotkut syksyn 2015 kyselystä teknisen virheen vuoksi pois jääneet oppiaineet, kevään 2016 kyselyssä laajennettu oppimisasenteita ja oppiaineiden koettua tärkeyttä ja
kiinnostavuutta koskevat osuudet sekä oppilaan oman osaamisensa arvioita koskevat osuudet). Vertailu tapahtuu siis eri kysymyksissä osin eri ajankohtien välillä, mikä on mainittu erikseen asianomaisissa kohdissa ja
kuvioissa.
Vaikka toisen väliraportin kohteena ollut kevään ja syksyn 2016 tutkimusosuus oli huomattavan suppea, sen
tulosten yhdistäminen syksyn 2015 ensimmäisen tutkimusvaiheen tuloksiin tarjosi mahdollisuuden varsin
monipuolisen kuvan muodostumiseen oppilaiden digitaalisten välineiden käytöstä ja taidoista sekä niiden
yhteydestä oppilaiden kotitaustaan sekä kouluun ja luokkaan, jossa he opiskelivat. Neljänsillä luokilla osanotto kevään 2016 tutkimuskertaan jäi selvästi edellistä syksyä ja kevättä 2017 heikommaksi, eli esimerkiksi
tieto digitaalisen työskentelyn etenemisestä kouluissa lukuvuoden 2015–2016 aikana jää tuolloin suhteellisen suppean oppilasjoukon perusteella muodostuvan kuvan varaan. Jo tuolloin molempiin ensimmäisiin tutkimuskertoihin osallistuneet olivat menestyneet syksyn päättely- ja työmuistitehtävissä hieman paremmin
kuin ne, jotka eivät osallistuneet kevään tutkimukseen (keskimääräinen ratkaisuprosentti 50 % vs. 45 %),
mutta ero on tilastollisesta merkitsevyydestään huolimatta vähäinen (p ≤ 0,05 eta2 = 0,0102). Ryhmien välinen
ero oli saman suuruinen syksyllä kysytyssä digilaitteiden käytössä lukuaineiden tunneilla (oppiainekohtaisen
käytön keskiarvo). Seitsemänsillä luokilla osanotto kevään 2016 tutkimukseen oli selvästi neljänsiä luokkia
kattavampaa, eivätkä molemmilla kerroilla osallistuneet eronneet niistä, jotka osallistuivat vain syksyn osuuteen. Vaikka kevään 2016 osallistujat edustivat hieman pienempää osuutta Vantaan kouluista ja luokista,

2

Kyse on tilastollisen merkitsevyyden keskeisistä tunnusluvuista, jotka tulevat toistumaan raportin eri luvuissa. p-arvo
on tilastollisen hypoteesin testauksessa käytetty tunnusluku, joka ilmaisee, millä todennäköisyydellä tuloksissa löytynyt
ero voisi olla sattuman tuottama. p ≤ 0,05 tarkoittaa, että todennäköisyys sille, että löydetty ero olisi sattuma, on alle
viisi prosenttia. Tilastollisesti erittäin merkitsevänä pidetty ero p ≤ 0,001 tarkoittaa, että todennäköisyys on pienempi
kuin yksi tuhannesta. Tuloksissa käytetty eta2 -luku (ƞ2) viittaa luokittelevana muuttujana käytetyn tekijän (tässä osallistuminen aiempaan tutkimukseen) selitysosuutta selityksen kohteena olevassa tekijässä ilmenevästä vaihtelusta (tässä
menestys päättely- ja työmuistitehtävässä). eta2-luvun desimaalit voidaan lukea suoraan selitysosuutena eli tässä osallistuminen tai ei osallistuminen aiempiin tutkimuskertoihin selitti vain yhden prosentin taidoissa ilmenevästä vaihtelusta. eta2 rinnastuu toiseen yleisesti käytettyyn efektikoon tunnuslukuun Cohenin d –arvoon seuraavasti: pieni efekti
(ɳ2 = 0,001–0,039), keskisuuri efekti (ɳ2 = 0,060–0,110) ja suuri efekti (ɳ2 = 0,140–0,200) (Hattie 2009, 97; Maher, Markey
& Ebert-May 2013, Table 2). Esimerkiksi luvuissa 5, 6 ja 7 koulun selitysosuus on suurimmillaan tuon suuren efektin
tuntumassa noin 30 prosentissa.
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noiden tulosten voi olettaa antavan riittävän hyvän yleiskuvan siitä, miten digitaalinen oppiminen oli edennyt
Vantaalla lukuvuoden 2015–2016 aikana.
Päinvastoin kuin keväällä 2016, kevään 2017 ja kevään 2018 tutkimuksiin osallistuivat kaikki syksyn 2015 tutkimukseen osallistuneet luokka-asteet – ylemmällä luokka-asteella tosin – eli lukuvuoden 2016–2017 toisen,
viidennen ja kahdeksannen ja lukuvuoden 2017–2018 kolmansien, kuudensien ja yhdeksänsien luokkien oppilaat. Osanotto on kuitenkin vaihdellut kaikilla kerroilla tehtävittäin sekä satunnaisesti että sen mukaan,
missä järjestyksessä tehtävät ovat olleet. Tehtävien järjestystä vaihdettiin syksyn 2016 jälkeen, kun paljastui,
että tuolloin päättelytehtävillä alkaneessa kokonaisuudessa moni jätti vastaamatta lopun digilaitteiden käyttöä koskeviin kysymyksiin. Eri tehtäväosuuksiin syksyllä 2015, keväällä 2017 ja keväällä 2018 eri luokka-asteilla osallistuneiden oppilaiden määrät on esitetty taulukossa 4.1.
Taulukko 4.1

Tutkimukseen osallistuneet oppilaat syksyllä 2015, keväällä 2017 ja keväällä 2018

Tabletti/digikysely

1.–3. luokka
Syksy
Kevät
2015
2017
422
408

Kevät
2018
543

4.–6. luokka
Syksy
Kevät
2015
2017
497
470

Kevät
2018
529

7.–9. luokka
Syksy
Kevät
2015
2017
605
655

Kevät
2018
571

Kuviosarjat

582

392

328

621

482

435

710

499

514

Kuvioanalogiat

580

392

308

619

471

422

703

485

500

–

–

294

611

461

412

695

472

485

–

–

288

610

454

403

691

464

4714

527

397

559

511

555

509

623

695

577

Numeroanalogiat
Numerosarjat
Työmuistitehtävä

Tätä raporttia kootessamme jouduimme pohtimaan, minkä ajankohdan valitsisimme kevään 2018 tulosten
vertailun pohjaksi. Ensimmäinen ajatus oli valita tutkimuksen alkupiste eli syksy 2015, joka olisi tarjonnut
mahdollisuuden kattaa koko tarkastelujakso ja johon kevään 2017 tutkimuskierroksen tuloksia verrattiin kolmannessa väliraportissa. Päätimme kuitenkin rakentaa vertailun vain kahden viimeisen tarkastelupisteen eli
kevään 2017 ja kevään 2018 tuloksille, koska digioppimisen alusta oli Vantaalla kuitenkin monessa koulussa
jo siirtynyt tai on paraikaa siirtymässä tableteista niitä toiminnallisesti huomattavasti monipuolisempiin Chromebookeihin. Ratkaisua puoltaa myös se, että nämä tutkimuskerrat toteutettiin melko samaan aikaan kevätlukukauden alussa tammi-helmikuussa. Näin se ajanjakso, johon oppilaiden ajatukset digilaitteiden käyttöä
koskevissa kysymyksissä ohjautuivat, oli sekä pituudeltaan että lukuvuoden vaiheen suhteen mahdollisimman samanlainen. Seurauksena on väistämättä vertailujakson lyheneminen hieman runsaasta kahdesta vuodesta yhteen. Raportti seuraa kuitenkin lähes kuvio kuviolta kolmatta väliraporttia, jossa vertailu tehtiin syksyn 2015 ja kevään 2017 tulosten välillä. Näin vertailu myös yli tuon keskimmäisen tutkimuskerran on sen
avulla helppoa.
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Seuraavissa luvuissa tarkastelemme tuloksia erikseen kunkin luokka-asteen osalta verraten kevään 2018 tilannetta pääosin kevään 2017 tuloksiin. Tästä huolimatta tilanne ja vertailu ovat nuorimman ikäluokan kohdalla selvästi muista poikkeavaa. Ensimmäisellä ja toisella luokalla nämä nuorimmat oppilaat tekivät tehtävät
ja vastasivat kysymyksiin käyttäen testin puhuttua, kuulokkein seurattavaa versiota mutta siirtyivät kolmannella luokalla omaan lukemiseen perustuvaan testiversioon, jonka neljäsluokkalaiset olivat tehneet syksyllä
2015.
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5 Digitaalinen oppiminen ensimmäiseltä kolmannelle luokalle
Totesimme jo johdannossa, että kuvan piirtäminen digitaalisten laitteiden käytössä ja oppilaiden päättelytaidossa tutkimuksen aikana tapahtuneesta kehityksestä tai muutoksesta ensimmäiseltä kolmannelle luokalle
on selvästi heikommalla pohjalla kuin se tulee olemaan luvuissa 6 ja 7 raportoitavasta vastaavasta muutoksesta tutkimuksen alkaessa neljännellä tai seitsemännellä luokalla olleilla oppilailla. Kun kaksi jälkimmäistä
ikäluokkaa on vastannut kaikilla tutkimuskerroilla pääosin samoihin kysymyksiin ja tehnyt yhtä ylimääräistä
ongelmanratkaisutehtävää lukuun ottamatta samat osaamistehtävät, tutkimuksen alussa ensimmäisellä luokalla olleet oppilaat tekivät kahdella aiemmalla vuosiluokalla saman, korvakuulokkeilla tehtävän lyhyemmän
version testistä ja vasta viimeisellä kerralla keväällä 2018 saman version, jonka neljäsluokkalaiset olivat tehneet syksyllä 2015. Tästä syystä raportoimme digilaitteiden käyttöä koskevat tulokset verraten kevään kolmasluokkalaisten vastauksia syksyn 2015 neljäsluokkalaisten vastauksiin, emme siis samojen oppilaiden
aiempiin, sisällöllisesti huomattavasti suppeampiin syksyn 2015 ja kevään 2017 kysymyksiin annettuihin vastauksiin. Noiden kahden tutkimusvuoden tulosten vertailu on esitetty syksyn 2017 kolmannessa väliraportissa (s. 64–83).
Kolmasluokkalaiset tekivät kuitenkin osin samat kuviopäättelytehtävät, jotka he olivat tehneet jo aiemmilla
tutkimuskerroilla. Päättelytaidon osalta voimme siis verrata kolmasluokkalaisten tuloksia osin heidän suoritukseensa samoissa tehtävissä keväällä 2017, osin heitä vajaan vuoden vanhempien neljäsluokkalaisten suoritukseen syksyllä 2015. Mutta vaikka osa kuviopäättelytehtävistä on samoja ja kolmasluokkalaisten suoritusta voidaan siis verrata heidän omaan suoritukseensa vuotta aiemmin, on vaikea ainakaan etukäteen arvioida, mikä merkitys on sillä, että tehtävät on tehty toisella luokalla kuulokkeiden välityksellä kuultujen, kolmannella luokalla itse luettujen tehtäväohjeiden tukemana.
Lisäksi on syytä pitää mielessä, että tutkimukseen on osallistunut sen eri vaiheissa jonkin verran eri määrä ja
osin jopa eri koulujen oppilaita. Myös heidän opettajansa ovat voineet vaihtua eli tässä luvussa raportoitavassa muutoksessa sekoittuvat väistämättä niin vastaajajoukossa kuin heidän oppimisympäristössäänkin tapahtuneet muutokset. Koska kuvaa siitä, kenen näkemys olisi tilannetta parhaiten edustava ei ole, raportoimme digilaitteiden käytön osalta tilanteen kuhunkin kysymykseen vastanneiden oppilaiden vastauskeskiarvona.
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5.1 Digitaalisten laitteiden käyttö kolmansilla luokilla
Tablettien ja muiden digilaitteiden käytön vertailu syksyn 2015 neljäsluokkalaisten ja kevään 2018 kolmasluokkalaisten välillä yllättää (Kuvio 5.1). Digilaitteiden käytössä eri oppiaineita verrattaessa on tapahtunut
vähäisiä muutoksia mutta kokonaisuutena digilaitteiden käytössä tapahtunut muutos on niin vähäinen, että
on vaikea ajatella välissä kuluneen kahden ja puolen vuoden edustavan kiihkeintä digiloikka-aikaa.
Ympäristöoppi

Matematiikka

Äidinkieli

Äidinkieli

Matematiikka

Ympäristöoppi

Projektit

Englanti

Englanti

Projektit

Kuvataide

Kuvataide

Musiikki

Uskonto / ET

Uskonto/ET

Käsityö

Käsityö

Musiikki
0%

20 %

40 %

60 %

80 % 100 %

0%

20 %
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Kuvio 5.1

4. luokat syksy 2015

b)

3. luokat kevät 2018

Digitaalisten laitteiden käyttö eri oppiaineiden tunneilla neljänsillä luokilla syksyllä 2015 ja kolmansilla luokilla keväällä 2018 esitettynä neljänsien luokkien oppilaiden ”Ei koskaan” -vastausten mukaisessa järjestyksessä

Suurin muutos näyttää tapahtuneen matematiikassa, jossa vain 12 prosenttia kevään 2018 kolmasluokkalaisista sanoi, että hän ei ollut käyttänyt tablettia tai muuta digitaalista laitetta oppitunneilla viimeisten kuukausien aikana: syksyllä 2015 näin sanoi lähes joka kolmas neljäsluokkalainen. Myös äidinkielessä digilaitteiden käyttö näyttää lisääntyneen, kun sen sijaan ympäristöopissa niiden käyttö näyttää jopa vähentyneen. On
kuitenkin muistettava, että kyse on todennäköisesti pääosin eri opettajien opettamista oppilaista eli erossa
ei välttämättä ole kyse muutoksesta vaan erosta eri opettajien käyttämissä opetusmenetelmissä ja -välineissä. Luvussa 2 esiin tuodun tutkimustiedon valossa on myös syytä miettiä, kuinka useilla tunneilla oppimisen edes tulisi tapahtua digilaitteita käyttäen. Tutkimustieto digitaalisten laitteiden käytön eduista muihin
oppimismenetelmiin verrattuna ovat ristiriitaisia, ja enemmän ei aina ole sama kuin paremmin.
Koska kolmasluokkalaisten tehtäväkokonaisuudesta ei haluttu tehdä liian laajaa, jätettiin siitä pois kuudesja yhdeksäsluokkalaisten kysymyssarjaan sisältynyt kysymys oppilaan halusta tablettien tai muiden digilaitteiden käyttöön oppitunneilla (”Jos saisit itse päättää, miten teet töitä, kuinka usein valitsisit tabletin tms. eri
oppiaineissa?”) ja arvio niiden hyödyllisyydestä opetuksessa (”Kuinka paljon hyötyä ajattelet tablettien käytöstä olevan eri oppiaineiden tunneilla?”). Syksyn 2015 neljäsluokkalaisilla käyttöhalukkuus oli useimmissa
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oppiaineissa ylittänyt niiden raportoidun käytön mutta siinä ei juuri tapahtunut muutosta käytön lisääntyessä, kun taas epäilevät äänet näyttivät lisääntyneen digilaitteiden käytön kokemisessa hyödylliseksi (ks. Luku
6.1). Onko kyse siitä, että digilaitteiden käyttö oppitunneilla ei olekaan muuttanut oppimisen vaatimaa työtä
oppilaiden ehkä aluksi kuvittelemalla tavalla?

Ympäristöoppi

Englanti

Matematiikka

Ympäristöoppi

Äidinkieli

Äidinkieli

Englanti

Matematiikka
0%

20 %

40 %

60 %

80 % 100 %

0%

20 %

40 %

60 %

80 % 100 %

Ei erityistä hyötyä

Jonkin verran lisähyötyä

Ei erityistä hyötyä

Jonkin verran lisähyötyä

Huomattavasti lisähyötyä

Ehdottoman hyödyllistä

Huomattavasti lisähyötyä

Ehdottoman hyödyllistä
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Kuvio 5.2

5.1.1

4. luokat syksy 2015

b)

3. luokat kevät 2018

Digitaalisten laitteiden käytön kokeminen hyödylliseksi keskeisten oppiaineiden tunneilla neljänsillä luokilla syksyllä 2015 ja kolmansilla luokilla keväällä 2018 esitettynä kolmansien luokkien
oppilaiden ”Ei koskaan” -vastausten mukaisessa järjestyksessä

Mitä digilaitteilla tehdään eri oppiaineissa

Kuvioissa 5.3–5.6 on esitetty syksyn 2015 neljäsluokkalaisten ja kevään 2018 kolmasluokkalaisten välisenä
vertailuna digilaitteiden käytön jakautuminen eri käyttötapoihin tai -tarkoituksiin niiden lukuaineiden tunneilla, joilla niiden käyttö oli yleisintä (äidinkieli, matematiikka, englanti, ympäristöoppi). Yksittäisistä käyttötarkoituksista kysyttäessä laitteiden käytössä näyttää kaiken kaikkiaan tapahtuneen vertailun kattaman kahden ja puolen vuoden aikana suhteellisen vähän muutoksia, joskin yleinen linja on selkeästi digilaitteiden
käytön hidas lisääntyminen. Chromebookien (näistä kai useimmiten on kyse) lisääntyminen tablettien rinnalla näyttää erityisesti lisänneen digilaitteiden käyttöä monella oppitunnilla nimenomaan kirjoittamista vaativissa työskentelytavoissa. Käytössä on kuitenkin kokonaiskäytön ohella selviä oppiaineiden välisiä eroja
myös siinä, mihin digilaitteita käytetään.
Kysymyksessä tarjotut käyttötavat ovat myös joiltain osin muuttuneet siitä, mitä ne olivat syksyn 2015 neljäsluokkalaisilla. Esimerkiksi neljäsluokkalaisilta äidinkielen tunneilla kysytyt oppimispelit ovat kevään 2018
kolmasluokkalaisilla vaihtuneet digitaaliseksi oppikirjaksi, jonka käyttö näyttää tosin olevan ainakin äidinkielessä varsin harvinaista (Kuvio 5.3). Vaikka kyse ei ole saman luokka-asteen oppilaiden vastauksista, digilaitteiden lisääntynyt käyttö kirjoittamista vaativissa tehtävissä (harjoitustehtävät, kirjoitelman valmistelu) saattavat siis viitata jo edellä mainittuun Chromebookien tarjoamiin uudenlaisiin mahdollisuuksiin ainakin osassa
kouluja.
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a)

4. luokat syksy 2015

Kuvio 5.3

b)

3. luokat kevät 2018

Digitaalisten laitteiden käyttö äidinkielen tunneilla neljänsillä luokilla syksyllä 2015 ja kolmansilla
luokilla keväällä 2018 esitettynä oppilaiden ”Ei koskaan” -vastausten mukaisessa järjestyksessä.
Kuviosta a) osin puuttuva teksti on vertaisarviointia ilmaisevaksi aiottu Muiden töiden kommentointi.

Matematiikan kohdalla (Kuvio 5.4) digilaitteiden lisääntynyt – tai paremminkin laajentunut – käyttö näkyy
selvimmin siinä, miten niiden oppilaiden osuus, jotka oman ilmoituksensa mukaan eivät ole käyttäneet digilaitteita harjoitustehtävien tekoon, on puolittunut tutkimuksen aikana syksyn 2015 neljäsluokkalaisten 33
prosentista kevään 2018 kolmasluokkalaisten 17 prosenttiin.

Harjoitustehtävät
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Kuvio 5.4

4. luokat syksy 2015

b)

3. luokat kevät 2018

Digitaalisten laitteiden käyttö matematiikan tunneilla neljänsillä luokilla syksyllä 2015 ja kolmansilla luokilla keväällä 2018 esitettynä oppilaiden ”Ei koskaan” -vastausten mukaisessa järjestyksessä. Kuvioista osin puuttuva teksti on vertaisarviointia ilmaisevaksi aiottu Muiden töiden kommentointi.
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Myös digitaalisten opetusohjelmien käyttö näyttää matematiikassa lisääntyneen (”ei koskaan” -vastausten
osuus 37 % vs. 45 %). Muissa käyttötavoissa muutos on ollut vähäisempää ja kulkenut molempiin suuntiin.
Kuten jo kuviosta 5.1 tämän luvun alussa saatettiin havaita, digilaitteiden käyttö ympäristöopin tunneilla (Kuvio 5.5) näyttää edellä raportoiduista äidinkielestä ja matematiikasta poiketen vähentyneen, kun kevään
2018 kolmasluokkalaisia verrataan syksyn 2015 neljäsluokkalaisiin. Jää kuitenkin tutkimukseen osallistuneiden koulujen tehtäväksi pohtia, onko kyse eroista siinä, millaisia mahdollisuuksia kolmas- ja neljäsluokkalaisten oppisisällöt tarjoavat digilaitteiden käytölle vai satunnaisesta opettajien digisuuntautuneisuuteen liittyvistä eroista.
Sama sisältöjen eriparisuus saattaa selittää päinvastaista eroa englannin kielessä (Kuvio 5.6), jossa neljäsluokkalaisilla oli jo toista vuotta käynnissä ollut oppiaine, kun taas kolmasluokkalaiset olivat opiskelleet sitä vasta
hieman yli yhden lukukauden. Kiinnostavaa tosin on, että kuviossa 5.1 näkynyt käytön laajentuminen näyttää
rajoittuvan harjoitustehtävien tekoon, ellei sitten kyse ole siitä, että digilaitteiden käyttötapoja luotaavat kysymykset eivät ole onnistuneet kohdistumaan siihen, mitä laitteilla eniten tehdään.

Tiedonhaku
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Projektityö
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a)

Kuvio 5.5

4. luokat syksy 2015

b)

3. luokat kevät 2018

Digitaalisten laitteiden käyttö ympäristöopin tunneilla neljänsillä luokilla syksyllä 2015 ja kolmansilla luokilla keväällä 2018 esitettynä kolmansien luokkien oppilaiden ”Ei koskaan” -vastausten
mukaisessa järjestyksessä. Kuvioista osin puuttuva teksti on vertaisarviointia ilmaisevaksi aiottu
Muiden töiden kommentointi.
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a)

4. luokat syksy 2015

Kuvio 5.6

b)

3. luokat kevät 2018

Digitaalisten laitteiden käyttö englannin tunneilla neljänsillä luokilla syksyllä 2015 ja kolmansilla
luokilla keväällä 2018 esitettynä oppilaiden ”Ei koskaan” -vastausten mukaisessa järjestyksessä.
Kuvioista osin puuttuva teksti on vertaisarviointia ilmaisevaksi aiottu Muiden töiden kommentointi.

Vaikka digilaitteiden (lähinnä älypuhelimien) opetuksen ulkopuolinen käyttö ei varsinaisesti kuulunut tutkimuksen sisältöalueisiin, oppilaiden henkilökohtaista digilaitteiden käyttöä eri oppiaineiden tunneilla koskevat vastaukset antavat kuvan eroista myös tässä käytössä (Kuvio 5.7). Käyttö näytti olevan jo syksyllä 2015
ainakin oppilaiden itsensä raportoimana selvästi vähäisempää kuin mitä asiasta median välityksellä nouseva
kuva antaa ymmärtää. Osoittaa ehkä jonkinlaista kyllääntymistä käytön (ja älypuhelinten) määrässä tai pysyvyyttä koulujen säännöissä, että tässä luvussa verrattavien kahden oppilasikäluokan välillä ei juuri ole eroa
digilaitteiden käytössä omiin tarkoituksiin oppituntien aikana. Digilaitteen käyttö muuhun kuin oppimiseen
oli niin syksyn 2015 neljäsluokkalaisilla kuin kevään 2018 kolmasluokkalaisillakin yleisintä äidinkielen tunneilla. Näin siitäkin huolimatta siitä, jälkimmäisillä laitteiden opetuskäyttö oli yleisempää matematiikan tunneilla, kun se oli edellisillä ollut äidinkielessä. Ympäristöopin ja englannin tunneilla niiden oppilaiden osuus,
jotka eivät käyttäneet laitteita tunneilla omiin tarkoituksiinsa, näyttää jopa hieman lisääntyneen. Kaikissa
oppiaineissa niiden oppilaiden osuus, jotka sanoivat käyttävänsä puhelintaan tai muuta digilaitetta omiin tarkoituksiin lähes kaikilla tunneilla, oli vähentynyt entisestään (1,7–3,3 % vs. syksyn 2015 neljäsluokkalaisten
4,4–5,5 %). Kysymyksiin vastanneesta 515 kolmasluokkalaisesta vain kaksi sanoi käyttävänsä puhelintaan
henkilökohtaisiin tarkoituksiin (some, pelaaminen tms.) lähes kaikilla kuviossa 5.7 kuvattujen lukuaineiden
tunneilla.

26

Äidinkieli

Äidinkieli

Matematiikka

Matematiikka

Ympäristöoppi

Ympäristöoppi

Englanti

Englanti
0%

20 %

40 %

60 %

0%

80 % 100 %

20 %

40 %

60 %

80 % 100 %

Ei koskaan

Joillain tunneilla

ei koskaan

ainakin joillain tunneilla

Useilla tunneilla

Lähes kaikilla tunneilla

useilla tunneilla

lähes kaikilla tunneilla

a)

Kuvio 5.7

4. luokat syksy 2015

b)

3. luokat kevät 2018

Digitaalisten laitteiden käyttö henkilökohtaisiin tarkoituksiin (some, chat, ym.) joidenkin keskeisten lukuaineiden tunneilla neljänsillä luokilla syksyllä 2015 ja kolmansilla luokilla keväällä 2018
esitettynä oppilaiden ”Ei koskaan” -vastausten mukaisessa järjestyksessä

On siis edelleen ajankohtaista kysyä, tarjoavatko äidinkielen tunnit muita enemmän tilaisuuksia keskittymisen herpaantumiseen vai koetaanko ne siinä määrin vähän vaativiksi, että joka neljäs oppilas kaivaa edelleen
puhelimensa repustaan ainakin silloin tällöin juuri noiden tuntien aikana? Päinvastoin kuin ylemmillä luokilla
(ks. Luku 6.1.1 ja Luku 7.1.1) digilaitteiden omiin tarkoituksiin käytön yhteys ei kolmasluokkalaisilla ollut tilastollisesti merkitsevä, joskin yhteys oli vanhempien oppilaiden tavoin negatiivinen (r = -0,100, p = 0,085).

5.1.2

Lisääkö digilaitteiden käyttö intoa oppimiseen

Odotus digitaalisen oppimisen myönteisestä vaikutuksesta oppilaiden koulumotivaatioon ja oppimisen iloon
oli eräs tekijä, joka siivitti Vantaan kaupungin päätöstä 16 000 tabletin hankinnasta koulutoimen ja varhaiskasvatuksen käyttöön vuonna 2014. Tablettien tai muiden digilaitteiden käytön yhteyttä oppimismotivaatioon on tarkasteltu kahdesta näkökulmasta: ensimmäisessä on kyse oppilaan näkemyksestä digilaitteiden arvioidusta vaikutuksesta omaan ja muiden tuntityöskentelyyn, toisen tarjoaa oppilaiden lyhyeen motivaatiokyselyyn antamien vastausten tarkastelu suhteessa heidän digilaitteiden käyttöä koskeviin näkemyksiinsä.
Tarkastelemme tässä luvussa lyhyesti ensimmäistä ja palaamme toiseen luvussa 5.5.
Digilaitteiden käytön arvioitua tai kuviteltua vaikutusta tuntityöskentelyyn kysyttiin kahdella kysymyksellä,
joista toinen koski tablettien tai muiden digilaitteiden vaikutusta työhön keskittymiseen ja toinen niiden vaikutusta työn iloon tai intoon. Molemmissa kysymyksissä oppilasta pyydettiin vertaamaan digityöskentelyä
’perinteisiin oppitunteihin’ – ilmaus, joka digilaitteiden käytön lisääntyessä lienee toki muuttumassa merkitykseltään. Molemmissa oppilaan tuli vastata väitteeseen sekä omasta puolestaan (”minä keskityn/keskittyisin” ja ”minua innostaa/innostaisi”) että sen mukaan, miten hän arvioi digilaitteiden käytön vaikuttavan muiden oppilaiden opiskeluun. Vastausten tarjoama kuva vastaa melko hyvin edellä raportoitujen tulosten tarjoamaa kuvaa oppilaiden toivomasta digilaitteiden käytöstä oppitunneilla (Kuvio 5.8). Kuten voidaan nähdä,
ero kahden eri ajankohdan noin kymmenvuotiaiden oppilaiden arvioissa on melko vähäinen, joskin kolmasluokkalaisten vastauksissa on havaittavissa selvempi ero ’itsen’ ja ’muiden’ välillä.
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Oppilaiden arvio digilaitteiden vaikutuksesta omaan ja muiden oppilaiden työskentelyyn neljänsillä luokilla syksyllä 2015 ja kolmansilla luokilla keväällä 2018

Alaluvussa 5.1.1 raportoitu koulujen ja oppilaiden osin eriparinen valmius digiloikkaan ja tässä avattu oppilaiden odotukset loikan vaikutuksesta omaan työskentelyynsä viittaavat siihen, että, että etenemisellä on
edelleen haasteita edessään. Kuviosta 5.8 voidaan kuitenkin nähdä, että niiden oppilaiden osuus, jotka aidosti epäilevät digilaitteiden käytön myönteisiä vaikutuksia omaansa ja muiden oppimiseen, on pienentynyt
kyselyjen välisenä aikana – ellei sitten kyse ole hieman vanhempien oppilaiden kokemuksen myötä kasvaneesta suuremmasta skeptisyydestä. Erityisesti se, että lähes joka kolmas diginatiiviksi leimattu kymmenvuotias arvioi digitaalisen oppimisen heikentävän etenkin luokkatovereidensa keskittymistä ja intoa opiskeluun,
antaa aihetta huoleen (ks. myös Kaarakainen & Kivinen, 2015). Vastaukset asettavat Vantaan digiloikalle
ilmeisen haasteen: Miten hyödyntää oppilaiden digitaalisten laitteiden todellista käyttöä jonkin verran suurempaa halua ja vahvempaa uskoa niiden soveltuvuuteen koulussa tapahtuvaan oppimiseen ja työskentelyyn? Miten löytää tai tuottaa sisältöjä, jotka ovat helposti omaksuttavissa osaksi päivittäistä opetusta ja auttavat luomaan uudenlaista oppimiskulttuuria? Toisaalta ei pidä myöskään jättää huomiotta niiden tutkimusten näkökulmia, jotka varoittavat liiasta uskosta digilaitteiden avuihin oppimisen edistäjänä.
Syksyllä 2015 tutkimuksen painopiste oli tableteissa, ja neljäsluokkalaiset arvioivat taitonsa keskimäärin varsin hyviksi (Kuvio 5.9a). Kevään 2018 kolmasluokkalaisten joukossa taitonsa erinomaiseksi arvioineiden oppilaiden osuus oli kuitenkin selvästi pienempi (Kuvio 5.9b). Koska nuoremmilla oppilailla on tutkitusti suurempi
taipumus yliarvioida taitojaan ja käyttää kyselyissä tarjottuja ääriarvoja (Harter, 1999; Demetriou & Kazi,
2006), ero heijastaa ehkä kouluihin tablettien rinnalle hankittuja uusia digilaitteita, joiden tarjoamat mahdollisuudet – mutta myös vaatimat taidot – ovat laajemmat. Toisaalta erossa voi kyse olla myös siitä, että käytön
yleistyessä myös tableteissa on alettu hyödyntää niiden tarjoamia vaativampia ominaisuuksia.
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Oppilaiden arvio tabletinkäyttötaidostaan neljänsillä luokilla syksyllä 2015 ja kolmansilla luokilla
keväällä 2018 (1 = en osaa tehdä tabletilla juuri mitään, 7 = hallitsen tabletin käytön erinomaisesti;
pystyakseli = prosenttiosuus vastaajista)

Opettajien näkemys oppilaiden digilaitteiden käytöstä luokassa on esitetty luvussa 9.

5.2 Koulujen ja luokkien väliset erot digilaitteiden käytössä
Kuten aiemmillakin tutkimuskerroilla, koulujen välillä oli eroja sekä digivälineiden käytössä eri oppiaineissa
että tavoissa, joilla laitteita käytettiin. Erot olivat tilastollisesti erittäin merkitsevät (p < 0,001) kaikissa oppiaineissa. Erot olivat suurimmat ympäristöopissa ja matematiikassa (eta2 = 0,240 ja eta2 = 0,166) 3 ja pienimmät
äidinkielessä (eta2 = 0,070). Myös koulutasolla tarkasteltuna näkyy selvästi, että digitaalisessa oppimisessa
on edetty muutamassa oppiaineessa muita pidemmälle (Kuvio 5.10). Kuva tarkentuu, kun verrataan koulujen
välisiä eroja digioppimiseen siirtymisessä niiden oppiainekohtaisten profiilien avulla (Kuvio 5.11). Useimmissa
kouluissa nousee esiin – kaikille kouluille tyypillisen matematiikan ohessa – yksi tai useampi oppiaine, jossa
ollaan digioppimisessa selvästi muita oppiaineita pidemmällä tai jäljessä. Nämä kuitenkin vaihtelevat osin
kouluittain, mikä tarkoittaa, että käytön vähäisyydessä ei ole ainakaan yksinomaan kyse välineen soveltumattomuudesta tietyn aineen oppimiseen ja opetukseen. Kyse lienee siis useimmiten yhden tai useamman aktiivisen opettajan vaikutuksesta, joka ei kuitenkaan ole siirtynyt sen paremmin oman koulun sisällä luokasta
toiseen kuin oppiaineen mukana koulusta kouluun. Digilaitteiden käyttö oli taito- ja taideaineissa keskimäärin
lukuaineita vähäisempää, mutta koulussa 8 muita enemmän tai laajemmin sekä kuvataiteissa että käsitöissä.
Jälkimmäisessä käyttö oli muita kouluja yleisempää myös koulussa 2.

3

Efektikokomerkintä eta2 = 0,240 tarkoittaa, että vertailun kohteena oleva yksikkö eli tässä tapauksessa koulu selittää
tutkitussa ilmiössä (tässä tapauksessa digilaitteiden käytössä ilmenevästä vaihtelusta) 24 prosenttia eli lähes neljänneksen.
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4,0
3,5
3,0

2,5
2,0
1,5
1,0
Matematiikka
Koulu 2
Kuvio 5.10

Äidinkieli

Koulu 6

Koulu 7

Englanti
Koulu 4

Ympäristöoppi

Koulu 10

Koulu 3

Koulu 9

Uskonto / ET
Koulu 8

Projektit
Koulu 5

Koulu 1

Tablettien tai muiden digilaitteiden käyttö oppiaineittain ja kouluittain kolmasluokkalaisten kokemana keväällä 2018 (1 = ei koskaan, 2 = ainakin joillain tunneilla, 3 = useilla tunneilla, 4 = lähes
kaikilla tunneilla)

4,0
3,5

Matematiikka

3,0

Äidinkieli

2,5

Englanti

2,0

Ympäristöoppi

1,5

Uskonto / ET
Projektit

1,0
Koulu 2
Kuvio 5.11

Koulu 6

Koulu 7

Koulu 4 Koulu 10 Koulu 3

Koulu 9

Koulu 8

Koulu 5

Koulu 1

Oppiainekohtaiset erot tablettien tai muiden digilaitteiden käytössä eri kouluissa keväällä 2018
(1 = ei koskaan, 2 = ainakin joillain tunneilla, 3 = useilla tunneilla, 4 = lähes kaikilla tunneilla)

Luokkien väliset erot olivat odotetusti koulujen välisiä eroja suurempia (ks. myös Kupiainen, 2016c; Yang
Hansen, Gustafsson & Rosén, 2014). Koulusta irrallaan tarkasteltuna luokka selitti ympäristöopin tuntien
digilaitteiden käytössä ilmenevästä vaihtelusta peräti 45 prosenttia. Luokan selitysosuus oli odotetusti pienin
(17 %) matematiikassa, jossa käyttö oli jo koulutasolla yleisintä. Altistuminen digitaaliselle oppimiselle eri
oppiaineissa riippuu siis suuresti siitä, missä luokassa ja koulussa oppilas opiskelee.
Koulujen ja luokkien välillä oli eroja myös siinä, mitä tableteilla ja muilla digilaitteilla eri oppiaineiden tunneilla
tehdään. Koulujen väliset erot kuviossa 5.12 esitetyissä käyttötavoissa ja käytänteissä (lukuaineiden tunneilla
raportoidun käytön keskiarvo) ovat pienemmät kuin erot kokonaiskäytössä koulun selitysosuuden ollessa
suurin harjoitustehtävien teossa (eta2 = 0,109, muissa eta2 = 0,062–0,093, kaikki p < 0,001). Myös siinä kuinka
paljon oppilaat ilmoittivat käyttävänsä digilaitteita tunnilla henkilökohtaiseen viestintään tai pelaamiseen, oli
tilastollisesti merkitsevä, joskin edellisiä heikompi ero (p < 0,01 eta2 = 0,046). Luokkien väliset erot olivat

30

kokonaiskäytön tavoin koulujen välisiä suuremmat, mikä on edellä raportoidun valossa odotettavaa, koskihan kysymys nimenomaan näiden menetelmien käyttöä yhdistettynä digilaitteiden käyttöön.
2,5
Tiedonhaku
Harjoitustehtävät

2,0

Kirjoitelma
Pari- ja ryhmätyö
1,5

Omat jutut
Pari- tai ryhmätyö
Projektit

1,0
Koulu 1 Koulu 2 Koulu 3 Koulu 4 Koulu 5 Koulu 6 Koulu 7 Koulu 8 Koulu 9 Koulu 10
Kuvio 5.12

Käyttötarkoituksen mukaiset erot tablettien käytössä eri kouluissa keväällä 2018 (1 = ei koskaan,
2 = ainakin joillain tunneilla, 3 = useilla tunneilla, 4 = lähes kaikilla tunneilla, keskiarvo eri lukuaineissa)

Luokan (tai opettajan) vaikutus oli vahvin kirjoitelmissa/esitelmän valmistelussa sekä (digitaalisten) harjoitustehtävien teossa, joissa luokka selittää 20 prosenttia vaihtelusta. Valitettavasti tutkimuksessa ei kysytty
luokan käytössä olevien digilaitteiden määrää tai laatua. Luokkien välisiä eroja digin käytössä ei näin ollen
voida palauttaa kysymykseksi lisääntyneen Chromebook-kannan mahdollisesta vaikutuksesta nimenomaan
kirjoittamiseen perustuviin työskentelymuotoihin.
Digilaitteet tarjoavat aiempaa rikkaammat mahdollisuudet myös erilaisiin pedagogisiin ratkaisuihin. Kuviossa
5.13 on eritelty oppiaineittain digilaitteiden hyödyntäminen pari- ja ryhmätöissä ja kuviossa 5.14 oppiaineita
yhdistelevässä projektityöskentelyssä.
3,0
Koulu 1
Koulu 2
2,5

Koulu 3
Koulu 4
Koulu 5

2,0

Koulu 6
Koulu 7

1,5

Koulu 8
Koulu 9

1,0

Koulu 10
Äidinkieli

Kuvio 5.13

Matematiikka

Englanti

Ympäristöoppi Uskonto/ET

Digivälineitä hyödyntävä pari- ja ryhmätyöskentely eri oppiaineissa kouluittain keväällä 2018 (1 =
ei koskaan, 2 = ainakin joillain tunneilla, 3 = useilla tunneilla, 4 = lähes kaikilla tunneilla)
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Kuviossa toki sekoittuu digilaitteiden käyttö ylipäätään, mutta niin koulujen välinen kuin koulujen sisäinenkin
oppiaineiden välinen ero digialustalla tapahtuvassa pari- tai ryhmätyössä tai projekteissa on selvästi nähtävillä. Koulujen väliset erot ovat pari- ja ryhmätyön teossa jonkin verran suuremmat kuin projektityössä (ka
eta2 = 0,079 vs. 0,064). Erot ovat äidinkielessä, ympäristöopissa ja uskonnossa/ET:ssä erityisen selvät (p <
0,001). Kuten myös kuvioista 5.14 voidaan nähdä, niin projekti kuin pari- tai ryhmätyöskentely ovat yleisimmät äidinkielessä ja muita vähemmän käytettyjä uskonnon ja englannin tunneilla. Koulu selittää työskentelymuodoissa ilmenevästä vaihtelusta suurimmillaan 13 prosenttia, mikä on jonkin verran enemmän kuin oli
syksyn 2015 neljäsluokkalaisilla.
2,5

Koulu 1
Koulu 2
Koulu 3

2,0

Koulu 4
Koulu 5
Koulu 6

1,5

Koulu 7
Koulu 8
Koulu 9

1,0
Äidinkieli
Kuvio 5.14

Matematiikka

Englanti

Ympäristöoppi Uskonto/ET

Koulu 10

Digivälineitä hyödyntävä projektityöskentely eri oppiaineissa kouluittain keväällä 2017 (1 = ei koskaan, 2 = ainakin joillain tunneilla, 3 = useilla tunneilla, 4 = lähes kaikilla tunneilla)

Kuten edellä raportoiduissa tarkasteluissa, luokkien väliset erot olivat digilaitteiden hyödyntämisessä pari- ja
ryhmätyössä sekä useampia oppiaineita yhdistelevissä projekteissa koulutason eroja suuremmat. Koulutason
eroista poiketen ero oli kuitenkin suurin ympäristöopissa ja suurempi projektitöissä kuin pari- ja ryhmätöissä
(viiden lukuaineen keskiarvona pari- ja ryhmätyö: eta2 = 0,149 vs. koulutason eta2 = 0,079, projektityö: eta2 =
0,162 vs. koulutason eta2 = 0,064).

5.3 Kolmasluokkalaisten tyttöjen ja poikien digilaitteiden käyttö
Kolmasluokkalaisten tyttöjen ja poikien välillä ei juuri ollut eroa heidän raportoimassaan digivälineiden käytössä oppitunneilla (yleinen kysymys) lukuun ottamatta tyttöjen hieman poikia runsaammin raportoimaa
käyttöä ympäristöopissa ja projektitöissä (p < 0,05 ja p < 0,01). Sukupuoli selitti kuitenkin alle kaksi prosenttia
näissä ilmenevästä vaihtelusta. Avoimeksi myös jää, onko erossa kyse nimenomaan erosta digilaitteiden käytössä vai (vain) siitä, että tytöt ylipäätään ovat aktiivisempia projektityöskentelijöitä, digilaitteiden kanssa tai
ilman: projektityö kun näyttää kuvion 5.14 perusteella olevan monessa koulussa käytetty työskentelymuoto
juuri yhteiskuntaopissa.
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Kolmasluokkalaisten kyselystä puuttuivat aiempien kertojen digilaitteiden käyttöhalua ja hyödyllisyyttä koskevat kysymykset, joiden vastauksissa pojat ovat kaikkina kertoina eri luokka-asteilla ilmaisseet tyttöjä suurempaa halua digilaitteiden käyttöön ja kokeneet niiden käytön eri oppiaineissa hyödyllisemmäksi kuin tytöt.
Kuudennella luokalla tehdyssä arvioinnissa, jossa kysymys edelleen oli, ero oli kasvanut viidenneltä luokalta
ja lienee kaikki syyt olettaa, että ero on syntynyt jo ennen neljättä luokkaa.

5.4 Kolmasluokkalaisten vapaa-ajan digin käyttö
Kevään 2018 kyselyssä oli uutena kysymys, jolle olisi varmaan ollut tilausta jo aiemmin, eli kysymys oppilaiden
digilaitteiden käytöstä vapaa-ajalla. Koska kysymys puuttui edellisiltä tutkimuskerroilta, siihen ei ole olemassa neljäsluokkalaisten vastauksia syksyltä 2015. Kevään 2018 vastauksissa näkyy digilaitteiden käytön jo
varhain alkava sukupuolittuminen (Kuvio 5.15). Vain joka viides poika mutta yli puolet tytöistä käytti pelaamiseen aikaa vähemmän kuin tunnin päivässä ja joka kuudes poika ilmoitti pelaavansa päivittäin vähintään
kuusi tuntia päivässä. Sosiaalisessa mediassa (Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat ym.) vietti sen
sijaan aikaansa vähintään pari tuntia päivässä lähes kaksi tyttöä jokaista poikaa kohden. Tyttöjen usein poikia
tunnollisempi kotitehtävien teko näkynee toisaalta myös siinä, että heistä useampi vietti enemmän myös
digiaikaa kotitehtävien parissa.
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Tytöt

Pojat

Pelaaminen
alle 1h

Kuvio 5.15

Tytöt

Pojat

Tytöt

Sosiaalinen media
2-3 h

4-5 h

yli 6h

Pojat

Kotitehtävät

jatkuvasti läpi päivän

Kolmasluokkalaisten tyttöjen ja poikien arvio päivittäisestä digilaitteiden käytöstään

On kuitenkin pidettävä mielessä, että koska kysymys koski koulu/kotitehtävien tekemistä nimenomaan käyttäen digitaalisia laitteita, myönteiset vastaukset koskenevat tältä osin vain niitä oppilaita, joille tämä on saatujen kotitehtävien luonteen vuoksi ylipäätään mahdollista. Tämä on syytä pitää mielessä seuraavissa tarkasteluissa, jotka kohdistuvat kuviossa 5.10 raportoidun digilaitteiden vapaa-aikana tapahtuvan käytön yhteyksiin muihin luvussa 5 raportoituihin ja raportoitaviin tekijöihin. Koska niin näissä yhteyksissä kuin nyt kysytyn
kolmen käytön välilläkin on selviä tyttöjen ja poikien välisiä eroja, raportoimme kaikki yhteydet erikseen
tytöille ja pojille.
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Taulukossa 5.1 on esitetty myöhempien tarkastelujen pohjaksi digilaitteilla tapahtuvan pelaamisen, sosiaalisen median käytön (some) ja koulu/kotitehtävien tekemisen väliset yhteydet tytöillä ja pojilla.
Taulukko 5.1

Kolmasluokkalaisten vapaa-ajan digilaitteiden käyttö: pelaamisen, somen käytön ja koulutehtävien
tekemisen väliset yhteydet, kevät 2018
Tytöt

Pelaaminen

Pojat

Some

Koulutehtävät

Some

,266**

,191**

,355**

Some

Koulutehtävät

,140*

,260**

** Yhteys on merkitsevä tasolla p < 0,01.

Kuten taulukosta 5.1 voidaan nähdä, kaikki kolmen kysytyn käyttötavan yhteydet olivat pojilla selvästi voimakkaammat kuin tytöillä, joskaan kaikki käyttötavat eivät olleet yhteydessä toisiinsa. Kaikki yhteydet olivat
kuitenkin positiiviset eli mitä useammin oppilas teki yhtä, sitä useammin hän teki myös toista – tai päinvastoin. Pelaaminen oli yhteydessä sekä sosiaalisen median että digilaitteiden käyttöön koulutehtävien teossa,
kun taas sosiaalisen median käyttö oli yhteydessä vain koulutehtävien tekoon.
Digilaitteiden vapaa-ajan käytön yhteydet oppilaiden raportoimaan digilaitteiden käyttöön oppitunneilla olivat sen sijaan vähäiset lukuun ottamatta yhteyttä oppituntikäytön ja koulu/kotitehtävien välillä (Taulukko
5.2). Kyse lienee ennen kaikkea niiden koulujen tai luokkien oppilaista, missä laitteita on riittävästi henkilökohtaiseen käyttöön, ja digilaitteesta on näin tullut oppilaiden kaikkialla toimiva oppimisalusta. Kuten taulukosta voidaan nähdä, digilaitteiden koulussa ja kotona tapahtuvan oppimiskäytön väliset yhteydet olivat harjoitustehtäviä ja projekteihin kohdistuvaa työtä lukuun ottamatta varsin samanlaiset tytöillä ja pojilla. Muut
yhteydet digilaitteiden vapaa-ajan ja koulussa tapahtuvan käytön välillä olivat satunnaisia ja heikompia kohdistuen tytöillä pelaamiseen ja pojilla sosiaalisen median käyttöön.
Taulukko 5.2

Tytöt

Kolmasluokkalaisten vapaa-ajan digilaitteiden käyttö: pelaamisen, somen käytön ja koulutehtävien yhteydet luvussa 5.1.1 raportoituihin digilaitteiden käyttötapoihin oppitunneilla, kevät 2018

Tiedonhaku

Harjoitustehtävät

Kirjoitelma tai
esityksen
valmistelu

Pelaaminen

Pari- tai ryhmätyö

Projektit

Omat jutut

,132*

Some
Koulutehtävät
Pojat

,306**

,232**

,249**

,241**

,223**

Tiedonhaku

Harjoitustehtävät

Kirjoitelma tai
esityksen
valmistelu

Pari- tai ryhmätyö

Projektit

Omat jutut

,197**

,164*

,290**

,211**

Pelaaminen
Some
Koulutehtävät

,201**
,276**

,159*

,266**

* Yhteys on merkitsevä tasolla p < 0,05. ** Yhteys on merkitsevä tasolla p < 0,01.
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,248**

Edellä raportoidusta poiketen digilaitteiden vapaa-ajan käyttö oli negatiivisessa yhteydessä oppilaiden tutkimukseen sisältyneissä päättelytehtävissä (Taulukko 5.3) ja pojilla myös työmuistitehtävässä osoittamaan
osaamiseen (r = -,150). Tytöt ja pojat kuitenkin erottuivat kuitenkin toisistaan siten, että tytöillä yhteydet
koskivat ensisijaisesti pelaamista, pojilla sosiaalisen median käyttöä. Tytöillä sen sijaan sosiaalisen median
käyttö oli negatiivisessa yhteydessä heidän ajankäyttöönsä vaikeammissa numeropäättelytehtävissä.
Taulukko 5.3

Kolmasluokkalaisten vapaa-ajan digilaitteiden käyttö: pelaamisen, somen käytön ja koulutehtävien yhteydet luvussa 5.5 raportoituun päättelytaitoon ja työmuistiin, kevät 2018
Tehtäväsuoritus

Tytöt
Pelaaminen

Tehtäväaika

Kuviosarjat

Kuvioanalogiat

-,246**

-,178*

Numeroanalogiat

Numerosarjat

Kuviosarjat

Kuvioanalogiat

Numeroanalogiat

Numerosarjat

-,200*

-,207*

Numeroanalogiat

Numerosarjat

Some
Koulutehtävät

-,192*
Tehtäväsuoritus

Pojat

Tehtäväaika

Kuviosarjat

Kuvioanalogiat

-,199*

-,201*

Numeroanalogiat

Numerosarjat

Kuviosarjat

Kuvioanalogiat

Pelaaminen
Some

-,271**

Koulutehtävät

-,207*

* Yhteys on merkitsevä tasolla p < 0,05. ** Yhteys on merkitsevä tasolla p < 0,01.

Oppilaiden vapaa-ajan digilaitteiden käyttö oli digitaalisesti tehtäviä koulu/kotitehtäviä lukuun ottamatta negatiivisessa yhteydessä myös heidän luvussa 5.6.2 raportoituihin näkemyksiin oppiaineiden tärkeydestä ja
kiinnostavuudesta sekä omasta osaamisestaan niissä (Taulukko 5.4). Näkemykset on tässä vertailussa yksinkertaisuuden vuoksi koottu keskiarvoina kahteen ryhmään, luku- sekä taito- ja taideaineisiin. Päinvastoin kuin
edellä raportoiduissa osaamistehtävissä, nyt yhteydet olivat sekä tytöillä että pojilla vahvimmat ryhmälle tyypillisemmässä käytössä eli tytöillä sosiaalisen median käytössä ja pojilla pelaamisessa.
Taulukko 5.4

Kolmasluokkalaisten vapaa-ajan digilaitteiden käyttö: pelaamisen, somen käytön ja koulutehtävien
yhteydet heidän luvussa 5.6.2 raportoituihin näkemyksiin oppiaineiden tärkeydestä ja kiinnostavuudesta ja omasta osaamisestaan niissä, kevät 2018
Lukuaineet

Taito- ja taideaineet

Tytöt
Tärkeys

Kiinnostus

Osaaminen

Tärkeys

Kiinnostus

Osaaminen

Pelaaminen
Some

-,147*

-,148*

Koulutehtävät

,166*

,186**
Lukuaineet

Taito- ja taideaineet

Pojat
Tärkeys
Pelaaminen
Some

-,157*

Kiinnostus

Osaaminen

Tärkeys

Kiinnostus

-,149*

-,127*

-,149*

-,155*

Koulutehtävät
* Yhteys on merkitsevä tasolla p < 0,05. ** Yhteys on merkitsevä tasolla p < 0,01.
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Osaaminen

Etenkin tytöillä vapaa-ajalla tapahtuva pelaaminen ja sosiaalisen median käyttö ovat yhteydessä myös moniin
heidän oppimista ja koulunkäyntiä ohjaaviin asenteisiinsa (Taulukko 5.5). Pojilla sen sijaan oppimisasenteiden
ja vapaa-ajan digilaitteiden käytön väliset yhteydet rajoittuvat pääosin positiivisiin yhteyksiin kotitehtävien
teon kanssa, missä todennäköisesti on kyse yhteydestä ylipäätään kotitehtävien teon ja oppimisasenteiden
välillä kuin varsinaisesti siitä, tekeekö hän ne digilaitteita käyttäen vai perinteisemmin kynällä vihkoon tai
tehtäväkirjaan.
Taulukko 5.5

Kolmasluokkalaisten vapaa-ajan digilaitteiden käyttö: pelaamisen, somen käytön ja koulutehtävien
yhteydet heidän luvussa 5.6.1 raportoituihin oppimisasenteisiinsa, kevät 2018

Tytöt

Koulun
tärkeys

Pelaaminen

-,130*

Ystävien
suhde
kouluun

Luokka
oppimisympäristönä

Keino:
Yrittäminen

Keino:
Kyvykkyys

Keino:
Sattuma

-,141*

Some
Koulutehtävät
Pojat

,141*
Koulun
tärkeys

Oma
yrittäminen

Oma
kyvykkyys

Luovutusherkkyys

-,161*

-,176**

,151*

-,177**

-,160*

,155*

Oma
yrittäminen

Oma
kyvykkyys

Luovutusherkkyys

,132*
Ystävien
suhde
kouluun

Luokka
oppimisympäristönä

Keino:
Yrittäminen

Keino:
Kyvykkyys

Keino:
Sattuma

Pelaaminen
Some
Koulutehtävät

,153*
,132*

,139*

,185**

,169**

,231**

,155*

* Yhteys on merkitsevä tasolla p < 0,05. ** Yhteys on merkitsevä tasolla p < 0,01.

Kuten taulukosta 5.5 voidaan nähdä, pojista poiketen tytöillä erottuu selvästi pelaamisen ja sosiaalisen median käytön negatiivinen yhteys oppilaiden minä-uskomuksiin (oma yrittäminen ja oma kyvykkyys) ja positiivinen yhteys heidän luovutusherkkyyteensä eli taipumukseen luovuttaa vaikealta näyttävän tehtävän edessä.
Ehkä hieman yllättäen sattumausko eli usko menestyksen tai sen puutteen selittymisellä jostain itsestä johtumattomasta syystä (opettaja, ”huono päivä”, tms.) oli sekä tytöillä että pojilla yhteydessä digitaalisten välineiden käyttöön kotitehtävien teossa. Pojilla kyseinen uskomus oli lisäksi positiivisessa yhteydessä sosiaalisen median käyttöön. Tytöillä puolestaan pelaaminen oli edellä mainittujen lisäksi negatiivisessa yhteydessä
koulun koettuun tärkeyteen sekä uskomiseen siihen, että yrittämisellä on merkitystä menestymisessä tai
epäonnistumisessa. Oppilaiden vapaa-ajan digilaitteiden käyttö oli yhteydessä myös heidän tavoiteorientaatioihinsa, mutta lukuun ottamatta poikien pelaamisen negatiivista yhteyttä heidän oppimisorientaatioonsa
(r = -,192**) yhteydet rajoittuivat postitiivisiin yhteyksiin (digilaitteilla tapahtuvan) kotitehtävien teon ja poikien oppimisorientaation sekä tyttöjen ja poikien suoritusorientaation välillä.
Kuten taulukoista 5.2–5.5 voidaan nähdä, kolmasluokkalaisten vapaa-ajan digilaitteiden käyttö on yhteydessä niin heidän osaamiseensa kuin oppimisasenteisiinsakin. Tilastollisesta merkitsevyydestään huolimatta
taulukoissa kuvatut yhteydet eivät kuitenkaan ole kovin voimakkaat (selitysosuus vaihtelusta 1,6–9,4 %).
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Muiden tässä raportissa esitettyjen tulosten tavoin ne saavat kuitenkin lisämerkitystä mahdollisuudesta verrata niitä kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten vastaaviin tuloksiin (Luku 6.2 ja Luku 7.2). Näin on mahdollista
muodostaa kuva nuorten vapaa-ajan digilaitteiden käytön ja erilaisten kouluun ja oppimiseen liittyvien tekijöiden kehityksestä läpi perusopetuksen.

5.5 Päättelytaito ja työmuisti
Digitaalisen oppimisen mahdollisen vaikutuksen arvioimiseksi tutkimuksessa on kaikilla kerroilla mitattu tablettien tai muiden digilaitteiden käytön ohessa opiskelun myötä kehittyvää päättelytaitoa ja työmuistia.
Kuten jo johdannossa totesimme, tavoitteena oli saada mukaan myös kaikissa mukana olevissa kouluissa
toteutettava yhteinen, kunkin luokkatason mukainen oppiainekohtainen koe yhdessä tai useammassa lukuaineessa. Tämä ei siis valitettavasti toteutunut, joten tutkimuksessa ei päästy missään vaiheessa tarkastelemaan, onko digilaitteiden käytöllä jossain nimenomaisessa oppiaineessa yhteyttä kyseisen oppiaineen osaamisen kehitykseen. Asenteiden osalta pystymme sen sijaan tarkastelemaan tietyn oppiaineen koetun kiinnostavuuden yhteyttä digilaitteiden käyttöön kyseisessä oppiaineessa. Aiempaan tutkimukseen perustuva
oletus kuitenkin oli tutkimusta aloitettaessa, että oppilaiden päättelytaito kehittyy tutkimusaikana tavalla,
joka on yhteydessä heidän oppiainekohtaisen osaamisensa etenemiseen (Adey ym., 2007), kun taas työmuisti
kehittyy tätä hitaammin. Työmuistin ajateltiin näin voivan toimia kontrollitekijänä tarkasteltaessa edellisissä
tapahtuvan muutoksen mahdollista yhteyttä tablettien ja muiden digivälineiden käyttöön sekä oppimismotivaatiossa tapahtuviin muutoksiin.
Kolmasluokkalaisilla siirtyminen ensimmäisellä ja toisella luokalla käytössä olleesta kuulokkeiden avulla toimivasta testiversiosta vanhempien oppilaiden käyttämään kirjoitettuihin tehtäväohjeisiin ja kyselyihin perustuvaan versioon tarkoittaa, että vertailu heidän omaan aiempaan osaamiseensa voidaan tehdä vain
kuviopäättelyn helpoimpien osioiden osalta. Koska kevään 2018 kolmasluokkalaisten ensimmäisellä ja toisella luokalla tekemät tehtävät erosivat sekä kattavuudeltaan (vain kuviopäättely) että tekotavan (kuulokkeilla kuunnellut sanalliset ohjeet) heidän nyt tekemistä, vertaamme tässä luvussa digilaitteiden käytön
tavoin kolmasluokkalaisten tehtäväsuoritusta heidän oman aiemman suorituksensa sijaan neljäsluokkalaisten suoritukseen syksyllä 2015. Näin saamme katettua koko sen osaamisen, mitä kolmasluokkalaiset osoittivat keväällä 2018. Työmuistia mitattiin muiden luokka-asteiden tavoin aikarajoitetulla visuo-spatiaalista
muistia mittaavalla kymmenosioisella tehtäväsarjalla, joka sekin erosi siitä, minkä oppilaat olivat tehneet toisella luokalla. Osaamistehtävien keskeiset tunnusluvut keväällä 2018 on esitetty taulukossa 5.6.
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Taulukko 5.6

Osaamistehtävät: Osallistujat, reliabiliteetti, osioiden määrä, ratkaisuprosentti ja tehtäväaika, kevät 2018
Cronbach’s
N

alpha (α)

Kuviosarjat

328

0,820

Kuvioanalogiat

308

Numeroanalogiat

Ratkaisuprosentti
Tehtäviä

Aika (min) 4

ka

kh

15

53 %

25,59

6,69

0,845

15

55 %

25,89

5,42

294

0,514

8

24 %

19,66

4,22

Numerosarjat

288

0,785

8

23 %

24,39

4,07

Muistitehtävä

559

0,764

10

30 %

21,86

–

Työmuistitehtävän muita suurempi osanottajamäärä johtuu siitä, että se oli tehtäväkokonaisuuden ensimmäisessä osassa heti digilaitteiden käyttöä koskevien kysymysten perässä. Yli 40 prosenttia oppilaista –
useimmiten kokonaiset luokat ja jopa jotkut koulut – jätti siis koko testin jälkimmäisen osan tekemättä.
Oppilaiden päättelytehtäviin käyttämä aika oli kuitenkin keskimäärin suhteellisen lyhyt eli 20 minuuttia, joskin siinä esiintyi huomattavaa vaihtelua. Osa luokkien pois jäännistä saattaa johtua siitä, että opettajat ovat
tehtävät katsottuaan arvioineet ne oppilaille liian vaikeiksi tai koulun näkökulmasta merkityksettömiksi,
osassa taas kyse on voinut olla uuden kirjautumisen vaatiman työn välttämisestä.

5.5.1

Päättelytaito

Niin tehtävätyypin kuin tulosten perusteellakin testin päättelytaitoa mittava osuus jakautuu selvästi kahteen
ryhmään: kuviot ja luvut, joista jälkimmäiset osoittautuivat kaikilla tutkimuskerroilla ja kaiken ikäisillä oppilailla selvästi edellisiä vaikeammiksi. Kolmasluokkalaisille ne ovat siis olleet erityisen haastavia. Kolmansien
luokkien oppilaat ratkaisivat kuviopäättelytehtävän osioista yli puolet oikein mutta numeropäättelytehtävissä keskimäärin juuri alle neljänneksen. Tehtävien vaikeutuminen ei kuitenkaan juuri vaikuttanut oppilaiden tehtävien tekoon ja yrittämiseen, sillä siinä missä ensimmäisen kuviopäättelytehtävän aloittaneesta 313
oppilaasta 305 (97 %) vastasi myös sen viimeiseen osioon, vaikeimman numerosarjatehtävän aloittaneesta
273 oppilaasta 271 (99 %) vastasi myös sen viimeiseen osioon. Näin siitä huolimatta, että tehtävät vaikeutuivat asteittain ja viimeiset olivat oppilaille selvästikin jo huomattavan vaikeita (ratkaisuprosentti putosi niissä
kuudennen tehtävän 21 prosentista neljään ja kolmeen prosenttiin). Voitaneen siis tulkita, että valtaosa
oppilaista koki tehtävät ja niiden tarjoaman haasteen myönteisenä vaihteluna jokapäiväiselle koulutyölle.
Jopa vaikeimmassa numerosarjatehtävässä löytyi lisäksi yksi oppilas, joka ratkaisi oikein kaikki osiot (kuviosarjatehtävässä heitä oli 5, kuvioanalogiatehtävässä 9 ja numeroanalogiatehtävässä 3). Päinvastoin kuin vanhemmista oppilaista kolmasluokkalaisista kukaan ei kuitenkaan ratkaissut oikein testin kaikkia 46 osiota.
Kuviossa 5.16 on esitetty kolmasluokkalaisten suoritus ensimmäisenä olleessa kuviosarjatehtävässä keväällä
2018 verrattuna neljäsluokkalaisten suoritukseen samoissa tehtävissä syksyllä 2015. Kuviossa 5.17 on esitetty

4

Tehtävään sisään rakennetun aikarajoituksen vuoksi työmuistitehtävän aikaa ei ole analysoitu, koska tehtäväajassa
ilmenevä oleellinen vaihtelu johtunee pääosin joidenkin oppilaiden sulkematta jääneestä selaimesta.

38

samaisten kolmas- ja neljäsluokkalaisten suoritus numerosarjatehtävässä samoin keväällä 2018 ja syksyllä
2015.
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Kuvio 5.17
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4. luokat syksy 2015
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Kuviosarjatehtävän ratkaisuprosentti osioittain keväällä 2017 ja keväällä 2018

100%

a)
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100%

Tehtävä 1
Tehtävä 2
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Tehtävä 14
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100%

3. luokat kevät 2018

Numerosarjatehtävän ratkaisuprosentti osioittain syksyllä 2016 ja keväällä 2017

Kuten kuvioista 5.16 voidaan nähdä, oppilaiden päättelytaito on varsin vakaasti kehittyvä ja siinä esiintyvä
vaihtelu näiden kahden eriaikaisen ikäryhmän välillä on sen mukaisesti vähäistä ja satunnaista. Ryhmien välinen ikäero näkyy selvästi suurempana numerosarjatehtävässä, mikä heijastaa tehtävän vaativuutta tällä
ikäryhmällä.
Kuviossa 5.18 on esitetty kolmasluokkalaisten numerosarjatehtävän ratkaisuprosentti yhdistettynä heidän
osioiden ratkaisemiseen käyttämäänsä aikaan. Voidaan nähdä, että tehtävien ilmeinen vaikeutuminen ei
juuri ole vaikuttanut oppilaiden niihin käyttämään aikaan, paremminkin päinvastoin, joskaan tuo lisääntynyt
aika ei useimmilla ole riittänyt oikean ratkaisun löytämiseen.
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100%
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Kuvio 5.18

Kolmasluokkalaisten numerosarjatehtävän ratkaisuprosentti ja tehtävään käyttämä aika osioittain keväällä 2018. Koska tehtäväaika sijoittuu numeraalisesti lähes samalle vaihteluvälille kuin yakselin osoittama ratkaisuprosenttia, aikaa kuvaavat palkit on sijoitettu samaan kuvioon (60 % =
60 s eli 1 min).

Yhteydet oppilaiden eri päättelytehtävissä osoittaman osaamisen välillä olivat tämän tutkimuskerran kolmasluokkalaisilla aiempien tutkimuskertojen tapaan varsin vahvat (kuviopäättelyssä r = 0,721, numeropäättelyssä r = 0,533; kuvio- ja numeropäättelyn välillä r = 0,560). Yhteydet jäävät numeropäättelyn osalta kuudesluokkalaisia heikommiksi, mikä selittyy tehtävien vaikeudella kolmasluokkalaisille. Kuviossa 5.19 näkyvistä
vähäisistä eroista tyttöjen ja poikien suorituksessa eri päättelytehtävissä yksikään ei ole tilastollisesti merkitsevä, eli vaikka tytöt näyttävät menestyneen poikia paremmin kuviopäättelyssä ja pojat tyttöjä paremmin
numeropäättelyssä, varsinaisesta erosta ei voi puhua.
100%
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Tytöt
40%

Pojat

20%
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Kuviosarjat
Kuvio 5.19

5.5.2

Kuvioanalogiat

Numeroanalogiat

Numerosarjat

Päättelytehtävien ratkaisuprosentti sukupuolen mukaan keväällä 2018

Työmuisti

Työmuistia mittaavassa kymmenosioisessa tehtävässä kolmasluokkalaisten tyttöjen ja poikien suorituksessa
ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa sen paremmin koko tehtävässä kuin osiotasollakaan (Kuvio 5.20). Taulukosta 5.6 puuttunut työmuistitehtävään käytetty aika selittyy sillä, että päättelytehtävistä poiketen työmuistitehtävä oli esimerkkiosioiden jälkeen osin aikarajoitettu: oppilas sai katsoa tiettyä kuviota kaksi sekuntia, minkä jälkeen hänen tuli värittää ruudulle ilmestyvä ruudukko kuvion mukaisesti. Kuviossa 5.20 voidaan
nähdä tehtävän vaikeutuminen ruutujen määrän kasvaessa mutta myös tehtävän aikana tapahtuva mieleen
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painamisessa tapahtuva oppiminen samanmuotoisten ruudukoiden kohdalla, joskaan tämä ei kolmasluokkalaisilla näy toisena olleessa 14 ruudun kuviossa.
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Kuvio 5.20

Työmuistitehtävän ratkaisuprosentti osioittain kolmasluokkalailla keväällä 2018

Oppilaiden työmuisti oli yhteydessä heidän suoritukseensa luvussa 5.5.1 raportoiduissa päättelytaidon tehtävissä. Yhteys oli kuviotehtävissä voimakkaampi kuin numerotehtävissä (r = 0,480 ja 0,464 vs. r = 0,322 ja
0,360), mikä saattaa heijastaa käytetyn työmuistitehtävän kuvallista luonnetta. Yhteydessä oli myös vaikeasti
selitettävä sukupuoliero ensimmäisessä numerotehtävässä, jonka suorituksen yhteys työmuistiin oli pojilla
varsin vahva (r = 0,407) mutta tytöillä niin heikko (r = 0,166), että se ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Muissa
tehtävissä työmuisti selitti sekä tytöillä että pojilla tehtäväsuorituksessa ilmenevää vaihtelua, joskin myös
tämän yhteyden voimakkuudessa ilmeni sukupuolieroja. Yhteys oli tytöillä ensimmäistä kuviopäättelytehtävää lukuun ottamatta poikia heikompi (r = 0,500 vs. 0,475, r = 0,436 vs. 0,494 ja r = 0,301 vs. 0,407) työmuistin
selittäessä pojilla numeropäättelytehtävien suorituksessa ilmenevästä vaihtelusta 17 prosenttia, kun taas
tytöillä työmuistin yhteys ei ollut ensimmäisessä tehtävässä tilastollisesti merkitsevä ja selitti jälkimmäisessäkin tehtävässä ilmenevästä vaihtelusta vain yhdeksän prosenttia.

5.5.3

Tehtäviin käytetyn ajan yhteys tehtäväsuoritukseen

Sähköisen tehtäväsuorituksen eräs ilmeinen etu on mahdollisuus tarkastella suorituksen yhteyttä siihen käytettyyn aikaan. Rutiininomaisissa, jo opittua kertaavissa tehtävissä paremmin osaavat selviävät tehtävistä
heikommin osaavia lyhemmässä ajassa, mutta uudenlaisissa tehtävissä osaaminen yhdistyy pidempään ajankäyttöön (Goldhammer ym., 2014). Suomalaisaineistoon perustuvassa artikkelissa on puolestaan todettu
tehtävään käytetyn ajan keskeinen rooli yhdeksäsluokkalaisten kielteisten oppimisasenteiden ja tehtäväsuorituksen välisen yhteyden selittäjänä tilanteessa, jossa aiempi osaaminen on huomioitu arvosanojen avulla
(Kupiainen ym., 2014). Keskeinen johtopäätös tuossa tutkimuksessa oli, että siinä missä oppimista tukevat
positiiviset asenteet tulevat huomioiduiksi jo arvosanoissa ja niiden yhteys tehtäväsuoritukseen on sen
vuoksi jopa lievästi negatiivinen, haitalliset asenteet vaikuttavat itse tehtäväsuoritukseen vähäisemmän ajallisen investoinnin kautta. Vielä julkaisematon suomalaistutkimus sen sijaan viittaa siihen, että myös tehtävän
arvolla oppilaalle on merkitystä, ja tehtäväajan ja tehtäväsuorituksen välinen yhteys on vahvempi tilanteessa,
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jossa tehtäväsuorituksella ei ole oppilaalle henkilökohtaista merkitystä esimerkiksi arvosanan kautta (Kupiainen & Hotulainen, tulossa).
Myös kolmasluokkalaisten edellä raportoituihin tehtäviin käyttämä aika oli positiivisessa yhteydessä heidän
tehtävämenestykseensä eli pidempi tehtäviin keskittyminen tuli palkituksi paremmalla suorituksella. Tehtävään käytetyn ajan ja tehtäväsuorituksen välinen yhteys voimistui tehtävien vaikeutuessa ja oli muita tehtäviä vahvempi vaikeimmassa numerosarjatehtävässä, jossa oppilaan tuli jatkaa aloitettua numerosarjaa valitsemalla sen kaksi seuraavaa lukua seitsemästä vaihtoehdosta (r = 0,570 vs. muiden tehtävien r = 0,118–
0,271). Kuviossa 5.21 esitetyn tehtäväsuorituksen tavoin myöskään kuviossa 5.24 näkyvät vähäiset erot tyttöjen ja poikien tehtäviin käyttämissä ajoissa eivät olleet tilastollisesti merkitseviä.
8
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Tytöt

4

Pojat

2
0
Kuviosarjat
Kuvio 5.21

Kuvioanalogiat Numeroanalogiat Numerosarjat

Kolmasluokkalaisten päättelytehtäviin käyttämä aika (min) keväällä 2018 / tytöt ja pojat

Tehtäväajan ja tehtäväsuorituksen välinen yhteys vaihteli kuitenkin tehtävittäin tyttöjen ja poikien välillä. Sen
paremmin tyttöjen kuin poikien ensimmäiseen kuviopäättelytehtävään käyttämä aika ei ollut yhteydessä heidän menestykseensä siinä mutta tytöillä näin oli jo toisessa kuviotehtävässä (r = 0,372). Ensimmäisessä
numeropäättelytehtävässä yhteys oli tytöillä ja pojilla sama (r = 0,276 ja r = 0,279) mutta viimeisessä yhteys
oli tytöillä jonkin verran poikia voimakkaampi (r = 0,633 vs. 0,536).

5.5.4

Koulujen ja luokkien väliset erot kolmasluokkalaisten päättelytaidossa

Kolmasluokkalaisten päättelytaidossa ilmeni selviä koulujen välisiä eroja. Ero oli tilastollisesti merkitsevä (p
≤0,001 tai p ≤ 0,01) kaikissa tehtävissä. Koulun selitysosuus oli suurin (13 %) ensimmäisessä kuviopäättelytehtävässä, pienin (7,6 %) viimeisessä numeropäättelytehtävässä ja 10 prosenttia näiden väliin jääneissä tehtävissä. Koulu selitti myös oppilaiden työmuistitehtäväsuorituksessa esiintyvästä vaihtelusta yhdeksän prosenttia. Kuviossa 5.22 koulut on esitetty oppilaiden päättelytehtävissä kokonaisuudessaan osoittaman osaamisen mukaisessa järjestyksessä. Vertailusta on jätetty pois koulu 1, jossa vain kaksi oppilasta teki kuvio- ja
yksi oppilas numeropäättelytehtävät sekä koulu 10, jossa tehtäviä ei tehty lainkaan. Päättelytehtävät tehneiden oppilaiden osuus suhteessa digilaitteiden käyttöä koskeviin kysymyksiin vastanneisiin vaihteli myös
muissa kouluissa selvästi, mikä antaa syyn suhtautua koulujen välisen vertailun tuloksiin tietyllä varauksella.
Kuvion 5.25 koulujen oppilaista ensimmäisenä olleen kuviosarjatehtävän teki keskimäärin 61 prosenttia ja
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viimeisen numerosarjatehtävän 54 prosenttia. Osanotto oli kattavinta parasta osaamista osoittaneessa koulussa 3, joskin on mahdollista, että tutkimukseen eivät ylipäätään osallistuneet kuin joidenkin luokkien oppilaat. Päättelytaitotehtävien tekijöiden osuus oli erityisen pieni kouluissa 2 ja 7, joiden kyselyyn vastanneista
oppilaista vain 14 prosenttia tekin viimeisen numerosarjatehtävän. Kuviosarjatehtävän teki näiden koulujen
oppilaista 18 ja 34 prosenttia.
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Päättelytehtävien ratkaisuprosentit kouluittain keväällä 2017 järjestettynä vaikeimman numerosarjatehtävän suorituksen mukaisesti

Edellä luvussa 5.2 tarkastellun digilaitteiden käytön tavoin myös luokkien väliset erot olivat päättelytaidon
tehtävissä selvästi koulujen välisiä eroja suuremmat. Luokka selitti päättelytaidossa ilmenevästä vaihtelusta
tehtäväkohtaisesti hieman vaihdellen 14–25 prosenttia siten, että luokan selitysosuus oli – ehkä hieman
yllättäen – suurin työmuistitehtävässä. Myös koulujen sisäiset luokkien väliset erot olivat suurimmat työmuistitehtävässä, mikä saattaa viitata siihen, että nimenomaan tämän aikarajoitetun tehtävän suorituksessa
on ilmennyt joko teknisiä tai luokan työrauhaan liittyviä ongelmia tehtäväsuorituksen aikana.
Oppilaiden tehtäviin käyttämässä ajassa oli tilastollisesti merkitsevä koulujen välinen ero sekä ensimmäisessä
että viimeisessä tehtävässä koulun selittäessä 4,5 prosenttia ensimmäisessä ja 10 prosenttia jälkimmäisessä
esiintyvästä vaihtelusta. Kuten kuviosta 5.23 voidaan kuitenkin nähdä, koulujen väliltä löytyisi parittaisissa
vertailuissa ehkä enemmänkin tilastolliseen merkitsevyyteen yltäviä eroja, joiden etsiminen ei tässä yhteydessä kuitenkaan liene aiheellista.
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Kolmasluokkalaisten tehtäviin käyttämä aika (min) kouluittain keväällä 2017

Kuten osaamisessakin luokan selitysosuus oli koulun selitysosuutta suurempi selittäen keskimäärin 20 prosenttia tehtäviin käytetyssä ajassa ilmenevästä vaihtelusta. Koulutasosta poiketen luokan selitysosuus oli
suurin toisessa kuviopäättelytehtävässä (24 %) mutta tilastollisesti erittäin merkittävä kaikissa tehtävissä.
Vertailemalla kuvioita 5.22 ja 5.23 keskenään voidaan sen sijaan havaita, että oppilaiden tehtäviin käyttämä
aika ja heidän tehtäväsuorituksensa eivät koulutasolla ole juuri yhteydessä – ellei sitten kyse ole siitä, että
nimenomaan heikommin menestyvät oppilaat ovat olleet valmiita investoimaan tehtäviin enemmän aikaa.
Joka tapauksessa on ilmeistä, että huomion kiinnittäminen siihen, millä lailla oppilaat paneutuvat heille asetettuihin tehtäviin, on keskeisessä asemassa hyvään tehtäväsuoritukseen – siis oppimiseen – pyrittäessä.

5.6 Oppimisasenteet
Kolmasluokkalaiset vastasivat keväällä 2018 kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten tehtäväkokonaisuudessa jo
syksystä 2015 asti olleeseen lyhyeen, motivaatiota ja oppilaiden eri oppiaineisiin kohdistuvia näkemyksiä
(kiinnostus, koettu tärkeys ja arvio omasta osaamisesta) kartoittavaan kyselyyn näiden ja digilaitteiden käytön välisen mahdollisen yhteyden selvittämiseksi. Kysymykset ovat osa Vantaalla aiemmin toteutettujen oppimaan oppimisen arviointien huomattavan kattavaa asennemittaristoa. Jo tämä lyhyt kokonaisuus sallii oppilaiden toimintaa ja koulutyötä ohjaavien uskomusten ja asenteiden tarkastelun kolmesta näkökulmasta:
menestykseen vaikuttavat keinot (yrittäminen, kyvykkyys, sattuma), oma toiminta ja sen edellytykset (yrittäminen, luovutusherkkyys, kyvykkyys) sekä koulun ja oppimisen koettu ja kontekstuaalinen tärkeys (oma
suhde kouluun, ystävien suhde kouluun, luokka oppimisympäristönä). Keväällä 2017 tähän lisättiin lyhyt
oppilaiden kouluun kohdistuvia tavoitteita koskeva kokonaisuus: onko oppilaalle tärkeintä oppiminen, siinä
onnistumista ilmaiseva koulumenestys, muita paremmin menestyminen, oman mahdollisen riittämättömyyden peittely vai kaiken turhan työn välttely. Myös tämä kokonaisuus on sisältynyt jo aiemmin Vantaalla
toteutettuihin oppimaan oppimisen arviointeihin ja sisällytettiin nyt myös kolmasluokkalaisten kyselyyn.
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5.6.1

Oppimismotivaatio

Kuten kuviosta 5.24 voidaan nähdä, kolmasluokkalaisten tyttöjen ja poikien oppimiseen ja kouluun liittyvissä
asenteissa on eroja, mutta ne eivät ole kovin suuria. Vain erot koulun koetussa tärkeydessä, oppilaan arviossa
ystäviensä suhtautumisesta kouluun (p < 0,001, eta2 = 0,022 ja 0,023) ja omassa yrittämisessä (p < 0,05 eta2
= 0,010) ovat tilastollisesti merkitsevät, joskin niissäkin sukupuoli siis selittää asenteessa ilmenevästä vaihtelusta korkeintaan pari prosenttia. Kolmasluokkalaiset muodostavat siis vielä varsin yhtenäisen, kouluun ja
oppimiseen pääosin myönteisesti suhtautuvan ryhmän, joka myös uskoo varsin vahvasti omaan mahdollisuuteensa vaikuttaa menestykseensä (keino: yrittäminen vs. keino: sattuma). Kuviosta voidaan nähdä, että
oppilaiden oppimista tukevien asenteiden keskiarvo sijoittuu selvästi mittarin keskiarvon yläpuolelle ja oppimista haittaavien uskomusten sen alapuolelle lukuun ottamatta viime aikoina vahvasti esillä ollutta ja potentiaalisesti haitallista uskoa (luontaisen) kyvykkyyden keskeiseen rooliin menestyksen avaimena (ks. Dweck,
1995).

Koulun tärkeys
Ystävien suhde kouluun
Luokka oppimisympäristönä
Keino: Yrittäminen
Pojat

Keino: Kyvykkyys

Tytöt

Keino: Sattuma
Oma yrittäminen
Oma kyvykkyys
Luovutusherkkyys
1

2

3

4

5

6

7

Kuvio 5.24 Oppimismotivaatio – kolmasluokkalaiset tytöt ja pojat keväällä 2018 (seitsenportainen Likert-asteikko
jossa 1 = ei lainkaan … 7 = juuri näin)

Tyttöjen ja poikien väliset erot olivat pääosin vähäiset myös siinä, millaiset tavoitteet oppilaat kokevat koulussa itselleen tärkeiksi (Kuvio 5.25). Vain ero pojille läpi ikäryhmien tyypillisemmässä välttämisorientaatiossa
eli pyrkimyksessä päästä koulutyössä mahdollisimman vähällä ja välttää kaikkea ylimääräistä työtä, oli tilastollisesti merkitsevä (p < 0,001 eta2 = 0,042). Kyseinen asenne tai uskomus on kolmasluokkalaisilla myös siten
sukupuolittunut, että se on pojilla negatiivisessa yhteydessä niin luku- kuin taito- ja taideaineiden koettuun
tärkeyteen ja kiinnostavuuteen sekä oppilaan arvioon omasta menestyksestään niissä (r = -0,138–0,280);
tytöillä vain yhteys luku- sekä taito- ja taideaineiden koettuun kiinnostavuuteen on tilastollisesti merkitsevä.
Myös tavoiteorientaatioiden osalta tarkasteltuna koulutyötä tukevien asenteiden eli tässä uuden oppimisen
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ja koulumenestyksen tavoittelun keskiarvot asettuvat tytöillä ja pojilla yhtä vahvasti kysymyksissä käytetyn
asteikon keskiarvon yläpuolelle.

Oppimisorientaatio
Saavutusorientaatio
Pojat

Suoritusorientaatio

Tytöt

Ego-orientaatio
Välttämisorientaatio
1
Kuvio 5.25

2

3

4

5

6

7

Koulutyötä ohjaavat orientaatiot – kolmasluokkalaiset tytöt ja pojat, kevät 2017 (seitsenportainen
Likert-asteikko jossa 1 = ei lainkaan … 7 = juuri näin)

On kuitenkin muistettava, että kolmasluokkalaiset ovat vielä suhteellisen epäkypsiä tai -tarkkoja itsensä tuntijoina tai analysoijina (Harter, 1999; Demetriou & Kazi, 2006), joten yhteydet heiltä kysyttyjen asenteiden ja
osaamisen välillä eroavat vielä selvästi siitä, millaisiksi nuo yhteydet muotoutuvat oppilaiden koulupolun
myötä (vrt. kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten asenteita koskevat luvut 6.6 ja 7.6).

5.6.2

Oppiaineiden koettu tärkeys, kiinnostavuus ja arvio omasta osaamisesta

Edellä on jo viitattu motivaatiokyselyn lopussa olleisiin kysymyksiin siitä, miten tärkeänä ja kiinnostavana
oppilaat pitävät eri oppiaineita, sekä heidän arviotaan omasta osaamisestaan kyseisessä oppiaineessa. Kukin
ulottuvuus muodostaa itsessään suhteellisen yhtenäisen mittarin reliabiliteetin asettuessa lukuaineissa
välille α = 0,827 (tärkeys) ja α = 0,795 (oma osaaminen) ja taito-ja taideaineissa välille α = 0,797 (tärkeys) ja
α = 0,736 (kiinnostavuus).
Edellä raportoitu koulun ja siellä opittavan kokemisesta pääsääntöisesti melko tärkeäksi (oma suhde kouluun) vahvistuu kysyttäessä asiaa oppiaineittain. Sekä tytöt että pojat kokivat valtaosan erityisesti lukuaineista tärkeiksi (Kuvio 5.26). Tyttöjen ja poikien näkemyksissä oli eroja sekä tärkeys-, kiinnostavuus- että
osaamisarvioissa, joista ero äidinkielen kokemisessa kiinnostavana oli selvin (ka 5,23 vs. 4,46, p < 0,001, eta2
= 0,047). Myös ero poikien kiinnostavammaksi kokemassa matematiikassa oli tilastollisesti heikosti merkitsevä, mutta sukupuoli selitti siinä vaihtelusta vain yhden prosentin. Tärkeysarvioissa vain erot äidinkielessä
ja uskonnossa olivat tilastollisesti merkitsevät (p < 0,01 ja p < 0,05); toisaalta pojat arvioivat englannin ja
matematiikan osaamisensa paremmaksi kuin tytöt omansa (p < 0,01, eta2 = 0,021 ja eta2 = 0,016). Yksikään
oppilaiden arvioista ei jäänyt alle kysymyksissä käytetyn asteikon keskiarvon, mitä voidaan pitää positiivisena.
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TÄRKEYS

Äidinkieli
Matematiikka
Englanti
Ympäristö- ja luonnontieto

KIINNOSTAVUUS

Uskonto/ET
Äidinkieli
Matematiikka
Englanti

Pojat

Ympäristö- ja luonnontieto

Tytöt

Uskonto/ET

OSAAMINEN

Äidinkieli
Matematiikka
Englanti
Ympäristö- ja luonnontieto
Uskonto/ET
1
Kuvio 5.26

2

3

4

5

6

7

Lukuaineiden koettu tärkeys ja kiinnostavuus sekä arvio omasta osaamisesta – kolmasluokkalaiset tytöt ja pojat, kevät 2018(seitsenportainen Likert-asteikko jossa 1 = ei lainkaan … 7 = juuri näin)

Tyttöjen ja poikien väliset erot olivat taito- ja taideaineissa huomattavasti lukuaineita selvemmät, ja kuviossa
5.27 näkyvät erot ovat liikuntaa lukuun ottamatta tilastollisesti erittäin merkitseviä (käsityön tärkeys kuitenkin vain p < 0,01).

TÄRKEYS

Kuvataide
Käsityö
Musiikki

OSAAMINEN

KIINNOSTAVUUS

Liikunta
Kuvataide
Käsityö

Pojat

Musiikki

Tytöt

Liikunta
Kuvataide

Käsityö
Musiikki
Liikunta
1

Kuvio 5.27

2

3

4

5

6

7

Taito- ja taideaineiden koettu tärkeys ja kiinnostavuus sekä arvio omasta osaamisesta – kolmasluokkalaiset tytöt ja pojat, kevät 2018 (seitsenportainen Likert-asteikko jossa 1 = ei lainkaan … 7 =
juuri näin)
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Sukupuoliero on kaikilla ulottuvuuksilla suurin kuvataiteessa, ja tytöt näkevät taito- ja taideaineet liikuntaa
lukuun ottamatta ylipäätään selvästi poikia kiinnostavampina ja tärkeämpinä ja arvioivat myös osaamisensa
niissä poikia paremmaksi. Saa nähdä, onnistuuko digitaalisuuden ja robotiikan sisällyttäminen käsityön opetusohjelmaan murtamaan tämän jatkossa. Pojilla liikunta nousee ehdottomasti taito- ja taideaineiden
ykköseksi englannin ja matematiikan ylittäessä kiinnostuksen kohteena muut taito- ja taideaineet. Koetussa
kiinnostavuudessa näkyvä sukupuoliero heijastuu myös – ehkä tunnilla osoitetun kiinnostuksen ja yrittämisen
kautta – myös tyttöjen ja poikien arvioissa omasta osaamisestaan. Kuten jo neljännen luokan alussa saatoimme todeta, pohja myöhemmin perusopetuksen päättöarvosanoissa näkyvälle huomattavalle erolle tyttöjen ja poikien taito- ja taideaineiden arvosanoissa liikuntaa lukuun ottamatta luodaan selvästi jo alaluokilla
(ks. Kupiainen, 2016).
Kolmasluokkalaisten arviot oppiaineiden tärkeydestä, kiinnostavuudesta ja omasta osaamisestaan niissä olivat myös yhteydessä heidän raportoimaansa digilaitteiden käyttöön oppitunneilla. Yhteydet olivat pääsääntöisesti melko heikkoja ja saattavat osin selittyä muilla tekijöillä, sillä yhteys oli usein vahvempi muiden oppiaineiden kanssa kuin sen, jonka tärkeyttä, kiinnostavuutta tai osaamista kysymys koski. Näiden kysymysten
välinen yhteys on kuitenkin oppiainekohtaisten kokeiden puuttuessa se, jolla pääsemme lähimmäs tutkimusta ohjannutta kysymystä digilaitteiden käytön mahdollista vaikutusta oppimiseen ja oppimisen iloon, raportoimme ne taulukoissa 5.7, 5.8 ja 5.9.
Taulukko 5.7

Kolmasluokkalaisten raportoiman oppiainekohtaisen digilaitteiden käytön (rivit) yhteys heidän
arvioonsa oppiaineiden tärkeydestä (sarakkeet)
Äidinkieli

Äidinkieli

Matematiikka

Englanti

Ympäristöoppi

Uskonto/
ET

Musiikki

Kuvataide

Käsityö

,109*

Matematiikka
Englanti
Ympäristöoppi
Uskonto / ET
Musiikki

,097*
-,138**

,124**

,093*

,105*

,141**

,092*

,099*

,129**

,124**

,125**

,126**

-,093*
-,095*

Kuvataide
Käsityö
* Yhteys merkitsevä tasolla p ≤ 0,05. ** Yhteys merkitsevä tasolla p ≤ 0,01

Kuten taulukosta 5.7 voidaan nähdä, yhteys digilaitteiden käytön ja saman oppiaineen koetun tärkeyden välillä oli tilastollisesti edes heikosti merkitsevä (p ≤ 0,05) vain äidinkielessä, musiikissa ja kuvataiteessa. Yhteys
oli heikko, mutta tilastollisesti merkitsevä neljässä oppiaineessa: matematiikassa, englannissa, ympäristöopissa ja kuvataiteessa, myös silloin, kun kyseessä oli oppilaan näkemys oppiaineen kiinnostavuudesta (Kuvio
5.8). Edes tilastollisesti heikosti merkitseviä yhteyksiä oli sen sijana vähemmän, joten tuloksen voi arvella
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ilmaisevan aitoa yhteyttä oppiaineen koetun kiinnostavuuden ja digilaitteiden käytön välillä – kumpi sitten
onkaan yhteyden syy ja kumpi seuraus.
Taulukko 5.8

Kolmasluokkalaisten raportoiman oppiainekohtaisen digilaitteiden käytön yhteys (rivit) heidän
näkemykseensä oppiaineiden kiinnostavuudesta (sarakkeet)
Äidinkieli

Matematiikka

Englanti

Äidinkieli

Uskonto/
ET

Musiikki

,105*

,175**

Kuvataide

Käsityö

,101*

Matematiikka

,107*

Englanti
Ympäristöoppi

Ympäristöoppi

,100*
,099*

,109*

,097*

Uskonto / ET
Musiikki

,115*

,105*

Kuvataide

,095*

Käsityö
* Yhteys merkitsevä tasolla p ≤ 0,05. ** Yhteys merkitsevä tasolla p ≤ 0,01

Oppilaiden arvioissa omasta osaamisestaan yhteys oli sen sijaan edes heikosti merkitsevä vain englannissa –
jossa se siis oli merkitsevä kaikilla kolmella kysytyllä osa-alueella (Taulukko 5.9). Taulukossa näkyvät negatiiviset yhteydet sen sijaan antavat syyn epäillä, että yhteyksissä ei pääosin ole kyse syy-seuraussuhteesta vaan
jostain yleisemmästä oppilaiden henkilökohtaisiin näkemyksiin ja digilaitteiden oppituntikäyttöön liittyvästä
tekijästä.
Taulukko 5.9

Kolmasluokkalaisten raportoiman oppiainekohtaisen digilaitteiden käytön yhteys (rivit) heidän
arvioonsa omasta osaamisestaan eri oppiaineissa (sarakkeet)
Äidinkieli

Matematiikka

Englanti

Ympäristöoppi

Uskonto/
ET

Musiikki

Kuvataide

Käsityö

Äidinkieli
Matematiikka
Englanti

,114*

Ympäristöoppi
Uskonto / ET

,128**
-,115*

Musiikki
Kuvataide

-,096*

Käsityö

-,137**

,098*

* Yhteys merkitsevä tasolla p ≤ 0,05. ** Yhteys merkitsevä tasolla p ≤ 0,01

Koska tutkimukseen ei onnistuttu yhdistämään yhdenkään oppiaineen kaikille tutkimukseen osallistuneille
yhteistä oppisisällön hallintaa mittaavaa koetta, yllä raportoidut yhteydet jäävät ainoaksi yritykseksi etsiä
vastausta tutkimuksen yhteen pääkysymykseen eli siihen, onko digilaitteiden käytöllä vaikutusta oppilaiden
oppimiseen tai siihen kohdistuviin asenteisiin ja odotuksiin. Kuten edellä raportoiduista yhteyksistä voidaan
nähdä, joitain yhteyksiä on havaittavissa, mutta vähäisyydessään ja satunnaisuudessaan ne eivät valitettavasti anna oikeutusta kovin vahvoille johtopäätöksille.
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5.6.3

Oppimisasenteiden yhteys kolmasluokkalasten tehtäviin käyttämään aikaan

Edellä luvussa 5.5.3 raportoimme oppilaiden tehtäviin käyttämän ajan yhteydestä heidän suoriutumiseensa
tutkimuksen osaamistehtävissä todeten, että yhteys oli positiivinen eli paremmin suoriutuneet oppilaat käyttivät niihin keskimäärin heikommin menestyviä enemmän aikaa. Havainto saa lisäulottuvuutta, kun tehtäviin
käytettyä aikaa tarkastellaan suhteessa oppilaiden oppimisasenteisiin. Oppimisasenteiden yhteys tehtäväaikaan nousee esiin lähinnä vaikeammissa numeropäättelytehtävissä (Taulukko 5.10). Itsensä osaavammiksi
arvioivat, koulua tärkeämpänä pitävät ja yrittämisen merkitykseen uskovat oppilaat käyttivät siis tehtäviin
muita enemmän aikaa. Oppimisen kannalta haitallinen usko menestyksen tai sen puuttumisen johtuminen
ensisijaisesti itsen ulkopuolisista tekijöistä sekä luovutusherkkyys olivat myös yhteydessä oppilaiden ajankäyttöön nimenomaan näissä tehtävissä, joihin he siis käyttivät paremmin menestyneitä oppilaita vähemmän
aikaa. Viesti on siis ilmeinen: kielteisten oppimisasenteiden vaikutus suoritukseen tapahtuu suurelta osin heikon tehtävään sitoutumisen ja ajankäytön kautta (ks. Kupiainen ym., 2014).
Taulukko 5.10 Kolmasluokkalaisten tehtäviin käyttämän ajan ja oppimisasenteiden välinen yhteys (r)
Kuviosarjat

Kuvioanalogiat

Numeroanalogiat

Koulun tärkeys

Numerosarjat

Tehtäväaika
yhteensä

,124*

Ystävien suhde kouluun
Luokka oppimisympäristönä
Keino: Yrittäminen

,125*

,127*

Keino: Kyvykkyys
Keino: Sattuma

-,196**

-,261**

Oma yrittäminen

,132*

Oma kyvykkyys

,141*

Luovutusherkkyys

-,122*

-,138**

118*

-,226**

* Yhteys merkitsevä tasolla p ≤ 0,05. ** Yhteys merkitsevä tasolla p ≤ 0,01

Koulutyötä haittaavien asenteiden negatiivinen yhteys tehtäväaikaan oli nähtävissä myös tavoiteorientaatioissa, joissa sekä itseä suojelemaan pyrkivä ego-orientaatio (esim. ”Yritän välttää koulutilanteita, joissa saatan vaikuttaa kyvyttömältä tai tyhmältä.”) ja välttämisorientaatio olivat negatiivisessa yhteydessä oppilaiden
suoritukseen numerosarjatehtävässä (r = -0,142 ja r = -0,202).
Edellä raportoiduista motivaatioteoriaan pohjaavista asenteista poiketen oppilaiden tärkeys-, kiinnostavuusja osaamisarvioiden yhteydet heidän päättelytehtäviin käyttämäänsä aikaan olivat vähäiset. Vain matematiikan ja englannin koetun tärkeyden yhteys numerosarjatehtäväaikaan sekä ympäristöopin tärkeyden yhteys
oppilaiden ensimmäiseen kuviopäättelytehtävään käyttämään aikaan oli tilastollisesti edes heikosti merkitsevä (p < 0,05, r = 0,151, r = 0,136 ja r = 0,014).
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5.6.4

Koulujen väliset erot kolmasluokkalaisten oppimisasenteissa

Oppilaiden oppimisasenteissa oli ilmeisiä koulujen välisiä eroja (Kuvio 5.28). Erot olivat suurimmat oppilaiden
uskossa sattuman tai muiden itsen ulkopuolisten tekijöiden rooliin koulumenestyksen tai sen puutteen syynä
ja koulun koetussa tärkeydessä (p < 0,001 eta2 = 0,068 ja eta2 = 0,057) mutta tilastollisesti merkitsevä myös
uskossa omaan kyvykkyyteen, yrittämisessä ja arviossa omasta luokasta oppimisympäristönä (p < 0,01 eta2
= 0,050–0,044) ja heikosti merkitsevä luovutusherkkyydessä ja oppilaan uskossa kyvykkyyteen menestyksen
selittäjänä (p < 0,05 eta2 0,037 ja 0,034). Kuten edellä osaamisessakin luokkien väliset erot olivat koulujen
välisiä eroja suuremmat ja selittivät suurimmillaan 15 prosenttia oppilaiden asenteissa ilmenevistä eroista
selitysosuuden suuruuden seuratessa pääosin samaa järjestystä kuin edellä koulujen välisissä eroissa.
7

Koulu 5

1

Koulu 6

Kuvio 5.28

Keino: Kyvykkyys

Luovutusherkkyys

2

Oma kyvykkyys

Koulu 4

Oma yrittäminen

3

Keino: Sattuma

Koulu 3

Keino: Yrittäminen

4

Luokka
oppimisympäristönä

Koulu 2

Ystävien suhde kouluun

Koulu 1

5

Koulun tärkeys

6

Koulu 7
Koulu 8
Koulu 9
Koulu 10

Kolmasluokkalaisten oppimisasenteet kouluittain keväällä 2018

Oppilaiden tavoiteorientaatioissa (oppiminen, hyvä koulumenestys, muita parempi suoriutuminen, minuuden suojeleminen muiden arvioinnilta, pyrkimys tarpeettomaksi koetun työn välttämiseen) ilmeni koulujen
välisiä eroja vain viimeisessä (p < 0,01 eta2 = 0,043), mutta luokkien väliset erot olivat tilastollisesti merkitsevät myös kolmessa ensimmäisessä luokan selittäessä 10–11 prosenttia niissä ilmenevästä vaihtelusta. Myös
asenteiden osalta oppilaat siis mitä ilmeisimmin käyvät kouluaan luokissa, joiden oppimisilmapiirissä ja sen
myötä oppimiselle tarjoamassa tuessa on eroja (ks. Kupiainen & Hotulainen, tulossa).
Kolmasluokkalaisten oppiaineiden tärkeyttä, kiinnostavuutta ja omaa osaamistaan koskevissa näkemyksissä
ilmeni myös koulujen välisiä eroja. Ne saattavat tosin heijastaa yhtä lailla eroa oppilaissa tai opettajissa kuin
(alaluokilla tosin yläluokkia vähäisemmässä määrin) tarjolla olevia oppiainevalintoja. Erot olivat eri oppiaineiden koetussa tärkeydessä (Kuvio 5.29) hieman suuremmat kuin niiden koetussa kiinnostavuudessa (Kuvio
5.30) tai oppilaiden arvioissa omasta osaamisestaan niissä (Kuvio 5.31), mutta ero oli vähäinen koulun selittäessä kuudesta seitsemään prosenttia arvioissa ilmenevästä vaihtelusta.
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7

Koulu 1

6

Koulu 2

Koulu 7

Kuvio 5.29

Uskonto/ET

Liikunta

1

Musiikki

Koulu 6

Käsityö

2

Kuvataide

Koulu 5

Ympäristöoppi

3

Englanti

Koulu 4

Matematiikka

Koulu 3

4

Äidinkieli

5

Koulu 8
Koulu 9
Koulu 10

Eri oppiaineiden kokeminen tärkeäksi kouluittain, 3. luokat keväällä 2018

Erot olivat kaikilla ulottuvuuksilla suurimmat musiikissa, jossa koulu selitti 10–12 prosenttia arvioissa esiintyvästä vaihtelusta. Lukuaineissa eroja oli kaikilla ulottuvuuksilla ympäristöopissa, matematiikassa ja äidinkielessä. Erot olivat suurimmat niiden koetussa tärkeydessä, jossa koulu selitti 8,5–5,7 prosenttia oppilaiden
arvioissa esiintyvästä vaihtelusta. Matematiikassa ero oli tärkeysarvioiden tapaan erityisen merkitsevä
(p < 0,001) myös oppilaiden arvioissa osaamisestaan, mutta muissa osaamisarvioissa ja kaikkien kiinnostavuudessaan hieman pienempi selittäen neljästä kuuteen prosenttia niissä ilmenneestä vaihtelusta.
Musiikki osoittautui tärkeäksi ja kiinnostavaksi koetuksi oppiaineeksi erityisesti kouluissa 10,7, 6 ja 1, jotka
nousevat ehkä hieman yllättäen esiin myös matematiikan kohdalla. Samat koulut erottautuivat tosin jo
kuviossa 5.30 osin muista oppilaiden myönteisillä oppimisasenteilla mutta erityisesti koulun 10 oppilaat myös
muita vahvemmalla sattumauskollaan ja luovutusherkkyydellä.
7

Koulu 1

6

Koulu 2

Koulu 7

Kuvio 5.30

Uskonto/ET

Liikunta

1

Musiikki

Koulu 6

Käsityö

2

Kuvataide

Koulu 5

Ympäristöoppi

3

Englanti

Koulu 4

Matematiikka

Koulu 3

4

Äidinkieli

5

Koulu 8
Koulu 9
Koulu 10

Eri oppiaineiden kokeminen kiinnostavaksi kouluittain, 3. luokat keväällä 2018
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7

Koulu 1

6

Koulu 2

1

Koulu 7

Kuvio 5.31

Uskonto/ET

Liikunta

Koulu 6

Musiikki

2

Käsityö

Koulu 5

Kuvataide

3

Ympäristöoppi

Koulu 4

Englanti

4
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Kolmasluokkalaisten arvio osaamisestaan eri oppiaineissa keväällä 2018

5.7 Digitaalisten laitteiden käyttö, päättelytaito ja motivaatio kolmansilla luokilla
Kuten edellä raportoitujen tulosten perusteella on voitu havaita, oppilaiden digitaalisten laitteiden käyttö
oppitunneilla ei heijasta vain heidän omaa valintaansa vaan myös – ja luultavasti ensisijaisesti – niitä opetusmenetelmiä ja oppimisen tapoja, jotka kussakin koulussa ovat eri opettajien tunneilla käytössä. Näin ollen
oppilaiden oppituntien aikaisen digilaitteen käytön mahdolliset yhteydet heidän suoriutumiseensa tutkimuksen eri osaamistehtävissä tai yhteydet heidän oppimisasenteisiinsa voivat yhtä lailla heijastaa koulun kuin
oppilaan henkilökohtaisiakin ominaisuuksia. Vanhempien oppilaiden kohdalla olemme todenneet jo aiemmissa raporteissa, että mahdollisiin syy-seuraussuhteisiin ja niiden suuntiin päästään käsiksi aikaisintaan tutkimuksen myöhempien toteutuskertojen myötä. Kolmasluokkalaisten kohdalla tätäkään mahdollisuutta ei
ole, koska heidän kahtena ensimmäisenä tutkimusvuonna käyttämä kysely poikkesi yksinkertaisuudellaan ja
kysymysten sisällöillään nyt käytetystä. Vedämme kuitenkin tässä luvussa lyhyesti yhteen tulokset kevään
2018 tutkimukseen osallistuneiden kolmasluokkalaisten osalta.
Tämä toimikoon pohjustuksena tablettihankkeen näkökulmasta ehkä toiveiden vastaiselle negatiiviselle –
joskaan ei tilastollisesti merkitsevälle – yhteydelle oppilaiden oppitunneilla tapahtuvan digivälineiden käytön
ja heidän päättelytaidon tehtäviin käyttämänsä ajan sekä niissä suoriutumisen välillä (Kuvio 5.32). Yhteys
kaikkiin kysyttyihin oppimisasenteisiin – niin koulutyötä tukeviin kuin sitä haittaaviin – sekä oppiaineiden
koettuun tärkeyteen, kiinnostavuuteen ja omaan osaamiseen, on sen sijaan positiivinen. Yhteydet ovat kuitenkin pääosin varsin heikkoja ja vain yhteydet, joiden voimakkuus on r = 0,087 (oppimisorientaatio) tai suurempi ovat edes heikosti tilastollisesti merkitseviä. Huomio tosin kiinnittyy erityisesti siihen, että vahvin yhteys löytyy digilaitteiden oppimiskäytön ja niiden oppitunnilla omiin tarkoituksiin käyttämisen välillä.
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Päättelytehtäviin käytetty aika
Kuviosarjat
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Luokka oppimisympäristönä
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Keino: Kyvykkyys
Keino: Sattuma
Oma yrittäminen
Oma kyvykkyys
Luovutusherkkyys
Oppimisorientaatio
Saavutusorientaatio
Suoritusorientaatio
Ego-orientaatio
Välttämisorientaatio
Lukuaineet: Tärkeys
Lukuaineet: Kiinnostus
Lukuaineet: Osaaminen
Taito- ja taideaineet: Tärkeys
Taito- ja taideaineet: Kiinnostus
Taito- ja taideaineet: Osaaminen
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Kuvio 5.32
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Kolmasluokkalaisten raportoiman oppitunneilla tapahtuvan digilaitteiden käytön yhteys osaamiseen ja oppimismotivaatioon keväällä 2018

Näyttää siis siltä, että mitä enemmän oppitunneilla on käytetty digivälineitä, sitä heikompi on ollut oppilaan
suoriutuminen niillä tehdyissä päättelytehtävissä. Motivationaalisten asenteiden kohdalla kaikki yhteydet
ovat positiivisia mutta sikäli vaikeasti tulkittavia, että yhteys on positiivinen niin ’positiivisten’ kuin ’negatiivisten’ asenteiden kanssa. On kuitenkin syytä muistuttaa mieleen, että päättelytaidon ja digilaitteiden käytön
välinen yhteys oli syksyn 2015 neljäsluokkalaisilla huomattavasti vahvemmin negatiivinen kuin se nyt oli kolmasluokkalaisilla. Mutta kuten syksyllä 2015 yhteyden negatiivisuus asettaa haasteita tuloksen tulkinnalle.
Onko kyse siitä, että saadessaan valita välineen osaamiseltaan heikommat oppilaat valitsevat digilaitteen paremmin osaavia useammin? Vai siitä, että heikommin osaavat oppilaat yliarvioivat digilaitteiden käyttönsä
määrän tai tiheyden oppitunneilla? Tiettyä toivoa antavat luvuissa 6.6 ja 7.6 raportoidut kuudensien ja yhdeksänsien luokkien tulokset: näyttää nimittäin siltä, että digilaitteiden käytön ja päättelytaidon yhteys
muuttuu sitä positiivisemmaksi mitä pidemmälle opinpolullaan koululaiset etenevät!
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6 Digitaalinen oppiminen neljänneltä kuudennelle luokalle
Kuten edellä kolmasluokkalaisten kohdalla, myös tämän luvun tuloksia tulkittaessa on syytä pitää mielessä,
että tutkimukseen osallistui sen eri vaiheissa eri määrä eri koulujen oppilaita. Myös heidän opettajansa ovat
vaihtuneet eli tässä luvussa raportoitavassa muutoksessa sekoittuvat väistämättä niin vastaajajoukossa kuin
heidän oppimisympäristössään tapahtuneet muutokset. Koska kuvaa siitä, kenen näkemys olisi tilannetta
parhaiten edustava, ei ole, raportoimme digilaitteiden käytön osalta tilanteen kuhunkin kysymykseen vastanneiden oppilaiden vastauskeskiarvona.
Kuten jo luvussa 4 totesimme, seuraavissa alaluvuissa kuvattava kehitys perustuu ensisijaisesti vertailuun
kahden viimeisen tutkimuskerran, suunnilleen samaan aikaan lukuvuotta toteutettujen kevään 2017 ja kevään 2018 tutkimusten tulosten välillä. Tarkempi vertailu syksyn 2015 ja kevään 2017 tulosten välillä on luettavissa tutkimuksen kolmannessa väliraportissa, mutta silloin kun se on tapahtuneen muutoksen näkökulmasta tarpeen, olemme viitanneet myös tässä luvussa tuohon aiempien tutkimuskertojen välillä tapahtuneeseen muutokseen. Raportoimme tässä loppuraportissa lisäksi joidenkin sellaisten osakyselyjen tuloksia, jotka
ovat sisältyneet vain joihinkin aiempiin tutkimuskertoihin.

6.1 Digitaalisten laitteiden käyttö kuudensilla luokilla ja muutos vuodesta 2015
Oppilaiden raportoimassa digilaitteiden käytössä oppitunneilla on tapahtunut viimeisen vuoden aikana muutoksia (Kuvio 6.1), mutta muutos on ollut eri oppiaineissa erisuuntaista. Käyttöä koskevissa kysymyksissä käytettiin molemmilla kerroilla samaa neliportaista mittaria: ei koskaan, ainakin joillain tunneilla, useilla tunneilla, lähes kaikilla tunneilla. Vastausten mukaan enemmistö oppilaista ilmoitti käyttävänsä digitaalisia laitteita kaikissa lukuaineissa ”ainakin joillain tunneilla” tai useammin. Joissain oppiaineissa niiden oppilaiden
osuus, jotka vastasivat kysymykseen ”ei-koskaan” oli huomattavan vähäinen. Kun lukuaineita tarkastellaan
kokonaisuutena, näiden oppilaiden keskimääräinen osuus laski tarkastelujakson aikana 47 prosentista (syksy
2015) 33 prosenttiin (kevät 2018). Kuten kuvion palkkien järjestyksestäkin voi kuitenkin havaita, oppiaineiden
välillä oli selviä eroja jo nyt valitun yhden vuoden tarkastelukauden aikana tapahtuneessa muutoksessa. Osin
kyse voi olla myös eroista siinä, kuinka ahkerasti eri koulujen oppilaat kyselyyn vastasivat tai missä määrin eri
oppiaineita opettavat opettajat olivat vaihtuneet vuoden aikana. Kuvan voi olettaa olevan vakaampi yläluokilla, jossa sama opettaja opettaa useammin eri luokka-asteilla.
Kuva muuttuu hieman, jos oppilaiden vastauksia verrataan keväällä 2016 tehdyn sisällöllisesti suppeamman
kyselyn vastauksiin. Tässä Väliraportissa 2 (Kuvio 10) esitetyttä vertailussa digilaitteiden käyttö näytti peräti
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vähentyneen monessa oppiaineessa. Oma vaikutuksensa voi toki olla noiden tutkimuskertojen toisistaan
poikkeavilla ajankohdilla ja siitä mahdollisesti johtuvilla eroilla koulujen aikatauluissa.
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c)

Kuvio 6.1

Kevät 2017
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Kevät 2018

Kuudesluokkalaisten digitaalisten laitteiden käyttö eri oppiaineiden tunneilla keväällä 2017 ja keväällä 2018 esitettynä ”Ei koskaan” -vastausten mukaisessa järjestyksessä.

Oppilaiden ilmaiseman digilaitteiden käytön halun (”Jos saisit itse päättää, miten teet töitä, kuinka usein valitsisit tabletin tms. eri oppiaineissa?”, Kuvio 6.2a) ja niiden käytön hyödyllisyyttä koskevan arvion (”Kuinka
paljon hyötyä ajattelet tablettien käytöstä olevan eri oppiaineiden tunneilla?”, Kuvio 6.2b) ero todelliseen
käyttöön sen sijaan pieneni kolmen vuoden tutkimuskauden aikana, joskin eroa löytyi yhä.
Mutta kuten kuviosta 6.2 voidaan myös nähdä, selvästi alle viidennes kokee, että digitaalisen oppimisen
hyöty olisi ehdoton, ja samoin alle viidennes kokee, että haluaisi käyttää niitä kaikilla oppitunneilla. Verrattaessa oppilaiden vastauksia syksyn 2015 vastauksiin näyttäkin siltä, että – ehkä digilaitteiden käytössä tapahtuneen kasvun seurauksena – oppilaiden into niiden käyttöön on paremminkin hieman laantunut kuin
kasvanut. Avoimeksi jää, onko kyse siitä, että digilaitteiden käyttö oppitunneilla ei olekaan muuttanut oppimista ja sen vaatimaa työtä oppilaiden ehkä aluksi kuvittelemalla tavalla. Suurimman ryhmän näyttäisivät
kuitenkin muodostavan ne oppilaat, jotka eivät juuri näe digilaitteiden käytön tuovan hyötyä oppimiseen ja
jotka harvoin valitsisivat laitteen käytön, jos saisivat siitä itse päättää.
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a)

Kuvio 6.2

6.1.1

20 %

Valitsisin digin

b)

Hyöty

Kuudesluokkalaisten digitaalisten laitteiden toivoma käyttö (Kuinka usein valitsisit …?) ja koettu
hyödyllisyys (Kuinka paljon hyötyä…?) eri oppiaineiden tunneilla keväällä 2018 esitettynä ”Ei
koskaan / ei lainkaan” -vastausten mukaisessa järjestyksessä.

Mitä digilaitteilla tehdään eri oppiaineissa

Yksittäisistä tabletinkäyttötavoista kysyttäessä digilaitteiden käytössä näyttää keskimäärin tapahtuneen varsin vähän muutoksia ja käyttö näyttää jopa vähentyneen joillain osa-alueilla. On kuitenkin muistettava, että
koska kyse ei ole samojen oppilaiden vastauksista vaan yrityksestä tarjota mahdollisen muutoskuvan lisäksi
mahdollisimman laaja kuva digilaitteiden käytöstä kevätlukukauden 2018 alussa, vertailussa on huomioitu
kaikkien kysymyksiin vastanneiden oppilaiden vastaukset molemmilla tutkimuskerroilla.
Kuvioissa 6.3–6.7 on esitetty kevään 2017 ja kevään 2018 välisenä vertailuna digilaitteiden käytön jakautuminen eri toimintamuotoihin eri lukuaineissa. Yleiskuva näyttää siltä, että digilaitteiden käyttötavoissa ei ole
tapahtunut sen paremmin viimeisen vuoden kuin koko seurannan aikana kovinkaan suurta muutosta, joskin
laitteiden käyttö näyttää kuitenkin lisääntyneen hieman kautta linjan tässä kahden peräkkäisen vuoden vertailussa. Joissain yleisimmissä käyttömuodoissa, kuten esimerkiksi tiedonhaussa ja harjoitustehtävien teossa
sekä laitteiden käytössä pari- ja ryhmätöiden teossa, näyttää sen sijaan tapahtuneen joissain oppiaineissa
jopa lievää vähenemistä syksyyn 2015 verrattuna. Kyse saattaa kuitenkin olla erosta näiden tutkimuskertojen
toteutusajankohdassa. Merkittävin muutos toiseen suuntaan näyttää olevan digilaitteiden käytön lisääntyminen esitelmien valmistelussa. Selitys tällä löytynee pitkälti siirtymisessä kasvavassa määrin tableteista
Chromebookeihin, tarjoavathan jälkimmäiset selvästi paremman välineen kirjoittamiselle kuin kouluihin ensin hankitut tabletit. Ihmetystä herättää lähinnä se, kuinka vähän tämä laitekannan muutos näyttää vaikuttaneen digitaalisen tuntityöskentelyn kokonaiskuvaan. Myös oppiaineiden väliset erot kokonaiskäytössä ja
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käytön muodoissa näyttävät säilyneen yllättävän samankaltaisina läpi koko tutkimuskauden hitaasti tapahtuneesta ja esimerkiksi opettajien myönteisesti kommentoimasta laitevaihdoksesta huolimatta.
Harjoitustehtävät
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a)

Kuvio 6.3

Kevät 2017

b)

Kevät 2018

Kuudesluokkalaisten digitaalisten laitteiden käyttö äidinkielen tunneilla keväällä 2017 ja keväällä
2018. Kuviosta a) osin puuttuva teksti on vertaisarviointia ilmaisevaksi aiottu Muiden töiden kommentointi.

Kevään 2017 ja kevään 2018 välillä tapahtunut muutos digilaitteiden käytössä äidinkielen tunneilla on ilmeinen. Oppilailta tai edes kouluilta ei kysytty tarkemmin käytössä olevista välineistä, joten muutoksen yhteys
siirtymiseen tableteista Chromebookeihin jää oletukseksi. Tarkastelemme kuitenkin luvussa 9 tarkemmin kevään 2018 opettajakyselyn avovastauksia, joissa moni opettaja korosti nimenomaan laitesiirtymän tarjoamia
laajempia mahdollisuuksia erityisesti kirjoittamista vaativissa töissä.
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Kuvio 6.4
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Kevät 2018

Kuudesluokkalaisten digitaalisten laitteiden käyttö ympäristöopin tunneilla keväällä 2017 ja keväällä 2018. Kuviosta a) osin puuttuva teksti on vertaisarviointia ilmaisevaksi aiottu Muiden töiden kommentointi.
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Kuvio 6.5

Kevät 2017

b)

Kevät 2018

Kuudesluokkalaisten digitaalisten laitteiden käyttö englannin tunneilla keväällä 2017 ja keväällä
2018. Kuviosta a) osin puuttuva teksti on vertaisarviointia ilmaisevaksi aiottu Muiden töiden kommentointi.

Vuoden tarkastelujakson aikana englannin opetuksessa tapahtunut digisiirtymä näyttää myös ilmeiseltä.
Vaikka digilaitteiden käyttö on edelleen hämmästyttävän vähäistä – erityisesti ajatellen tarjolla olevan englanninkielisen aineiston määrää – niiden oppilaiden joukko, jotka sanovat digilaitteita käytetyn ”ainakin joillain tunneilla” tai useammin on selvästi kasvanut. Digilaitteiden käyttö tutkimuksen aikana kuudennen luokan opetusohjelmaan tulleessa toisessa kotimaisessa kielessä oli kaikilla osa-alueilla selvästi vähäisempää
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kuin englannin kielessä, joten sitä ei vertailuaineiston puutteessa ole esitetty erillisenä kuviona. Ruotsin
kieltä koskevaan kysymykseen vastasi myös selvästi harvempi oppilas kuin muita oppiaineita koskeneisiin
(noin 440 vs. muiden oppiaineiden keskimäärin 505).
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Kuvio 6.7

Kevät 2017

b)

Kevät 2018

Kuudesluokkalaisten digitaalisten laitteiden käyttö matematiikan tunneilla keväällä 2017 ja keväällä 2018. Kuviosta a) osin puuttuva teksti on vertaisarviointia ilmaisevaksi aiottu Muiden töiden kommentointi.

Digilaitteiden käyttö näyttää selvästi vähentyneen matematiikassa, kun kevään 2018 kuudesluokkalaisten
vastauksia verrataan heidän vastauksiinsa neljännen luokan alussa. Syy löytynee kuitenkin enemminkin
muutoksesta opiskeltavan matematiikan luonteessa kuin opettajien vähentyneestä halusta digin käyttöön.
Tästä kielii kuviossa 6.7 näkyvä vähäinen lisäys digin käytössä oppitunneilla.
Digilaitteiden (käytännössä lähinnä kai älypuhelimien) käyttö oppitunneilla henkilökohtaisiin tarkoituksiin ei
varsinaisesti kuulunut tutkimuksen sisältöalueisiin mutta sitä kuitenkin kysyttiin jokaisella tutkimuskerralla.
Oppilaiden henkilökohtaista digilaitteiden käyttöä eri oppiaineiden tunneilla koskevat vastaukset tarjoavat
kuitenkin kiinnostavan kuvan myös tässä käytössä tapahtuvasta muutoksesta. Laitteiden käyttö henkilökohtaiseen tarkoitukseen oli syksyllä 2015 ainakin oppilaiden itsensä raportoimana selvästi vähäisempää kuin
mitä asiasta median välityksellä nouseva kuva on antanut ymmärtää. Kevään 2017 alussa digilaitteiden käyttö
omiin tarkoituksiin oli edelleen vähentynyt suhteessa syksyyn 2015 etenkin äidinkielessä, jossa käyttö on ollut kaikilla tutkimuskerroilla yleisintä. Oppilaiden siirryttyä kuudennelle luokalle digilaitteiden käyttö näyttää
kuitenkin uudelleen lisääntyneen nimenomaan äidinkielessä, jossa runsas kolmannes oppilaista myönsi käyttävänsä digilaitteita henkilökohtaisiin tarkoituksiin ainakin joillain tunneilla (Kuvio 6.9).
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Kuvio 6.8

b)

Kevät 2018

Kuudesluokkalaisten digitaalisten laitteiden käyttö historian tunneilla keväällä 2017 ja keväällä
2018. Kuviosta a osin puuttuva teksti on vertaisarviointia ilmaisevaksi aiottu Muiden töiden kommentointi.
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Kuudesluokkalaisten digitaalisten laitteiden käyttö henkilökohtaisiin tarkoituksiin (some, chat,
ym.) joidenkin keskeisten lukuaineiden tunneilla keväällä 2017 ja keväällä 2018.

Yritimme pohtia jo aiemmissa raporteissa mahdollisia syitä sille, miksi oppilaat raportoivat muita oppiaineita
enemmän digilaitteiden henkilökohtaista käyttöä juuri äidinkielen tunneilla. Onko kyse siitä, että äidinkielen
tunnit tarjoavat muita enemmän tilaisuuksia keskittymisen herpaantumiseen vai koetaanko ne siinä määrin
vähän vaativiksi, että vielä kuudennellakin luokalla joka kolmas oppilas kaivaa puhelimensa repustaan ainakin
silloin tällöin juuri noiden tuntien aikana (myös) henkilökohtaiseen käyttöön? Digilaitteiden käyttö omiin tarkoituksiin oli negatiivisessa yhteydessä oppilaiden suoritukseen tutkimuksen päättelytehtävissä, joskaan
yhteys ei ollut erityisen voimakas (r = -0,14–-0,17) ja oli heikompi kuin vielä keväällä 2017.
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6.1.2

Kuka päättää, milloin digilaitteita käytetään?

Aiemmilla tutkimuskerroilla kyselyyn sisältyi myös kolmen kysymyksen sarja siitä, miten tablettien käyttöä
oppitunneilla hallinnoidaan, eli päättääkö asiasta opettaja vai oppilas itse, ja jos opettaja, koskeeko päätös
kaikkia vai onko kyse ennemminkin laitteiden jakamisesta tilanteissa, jossa niitä ei riitä kaikille. Kyselyn
lyhentämiseksi tämä jätettiin pois kevään 2018 kyselystä, joten alla kuviossa 6.10 on esitetty oppilaiden vastaukset syksyltä 2015 ja kevään 2017 alusta. On ilmeistä, että ainakin tuolla aikavälillä oppilaiden oma päätösvalta valitun työvälineen suhteen oli kasvanut selvästi.

Opettaja päättää ja kaikki tekevät tabletilla
Opettaja päättää ketkä tekevät tabletilla, ketkä eivät
Jokainen saa itse päättää käyttäääkö tablettia
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Kuvio 6.10

Oppilaiden näkemys neljännellä ja viidennellä luokalla siitä, kuka päättää tablettien/muiden digilaitteiden käytöstä luokassa, syksy 2015 ja kevät 2017

Tyttöjen ja poikien arvioissa ei juuri ollut eroa siinä, kuinka usein tablettienkäytön aloitteen teki opettaja,
kuinka usein oppilas, mutta käytänteissä oli ilmeisiä koulujen ja etenkin luokkien välisiä eroja (p ≤ 0.001).

6.1.3

Lisääkö digilaitteiden käyttö intoa oppimiseen?

Odotus digitaalisen oppimisen myönteisestä vaikutuksesta oppilaiden koulumotivaatioon ja oppimisen iloon
oli eräs tekijä, joka siivitti Vantaan kaupungin päätöstä 16 000 tabletin hankinnasta koulutoimen ja varhaiskasvatuksen käyttöön vuonna 2014. Digilaitteiden käytön yhteyttä oppimismotivaatioon on tarkasteltu tässä
tutkimuksessa kahdesta näkökulmasta: ensimmäisessä on kyse oppilaan näkemyksestä tablettien arvioidusta
vaikutuksesta hänen omaansa ja muiden tuntityöskentelyyn, toisen tarjoaa oppilaiden lyhyeen motivaatiokyselyyn antamien vastausten tarkastelu suhteessa heidän tablettien käyttöä koskeviin näkemyksiinsä. Tarkastelemme tässä luvussa lyhyesti ensimmäistä ja palaamme toiseen alaluvussa 6.6.
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Digilaitteiden arvioitua tai kuviteltua vaikutusta tuntityöskentelyyn kysyttiin kahdella kysymyksellä, joista toinen koski tablettien tai muiden digilaitteiden vaikutusta työhön keskittymiseen ja toinen työintoon. Molemmissa kysymyksissä oppilasta pyydettiin vertaamaan tablettityöskentelyä ’perinteisiin’ oppitunteihin – ilmaus, joka digilaitteiden käytön lisääntyessä lienee toki muuttumassa merkitykseltään. Molemmissa oppilaan tuli vastata väitteeseen sekä omasta puolestaan (”minä keskityn/keskittyisin” ja ”minua innostaa/innostaisi”) että sen mukaan, miten hän arvioi tabletin käytön vaikuttavan muiden oppilaiden opiskeluun. Syksyn
2015 ja kevään 2017 alun välisenä aikana niiden oppilaiden osuus, jotka aidosti epäilivät digilaitteiden käytön
myönteisiä vaikutuksia omaansa ja muiden oppimiseen, oli pienentynyt jonkin verran. Tosin myös niiden oppilaiden osuus, jotka uskoivat vahvasti digin myönteiseen vaikutukseen, oli pienentynyt (Väliraportti 3, Kuvio
11). Viimeisen vuoden aikana oppilaiden näkemyksissä tapahtunut muutos oli ehkä hämmästyttävänkin
vähäinen (Kuvio 6.11).
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Kevät 2018

Kuudesluokkalaisten arvio digilaitteiden vaikutuksesta omaan ja muiden oppilaiden työskentelyyn keväällä 2017 ja keväällä 2018

Alaluvussa 6.1.1 raportoitu koulujen ja oppilaiden osin eriparinen valmius digiloikkaan ja tässä avattu oppilaiden odotukset loikan vaikutuksesta omaan työskentelyynsä viittaavat siihen, että etenemisellä on siis edelleen haasteita edessään. Erityisesti se, että useampi kuin joka kolmas tämän diginatiivileiman sisällä kasvaneen ikäluokan edustajista arvioi digitaalisen oppimisen heikentävän luokkatovereidensa keskittymistä opiskeluun, antaa aihetta huoleen (ks. myös Kaarakainen & Kivinen, 2015). Vastaukset asettavat Vantaan digiloikan etenemiselle ilmeisen haasteen: Miten hyödyntää oppilaiden jo nyt jonkin verran tämänhetkistä käyttöä suurempaa halua ja uskoa digitaalisten laitteiden soveltuvuuteen koulussa tapahtuvaan oppimiseen ja
työskentelyyn? Miten löytää tai tuottaa sisältöjä, jotka ovat helposti omaksuttavissa osaksi päivittäistä opetusta ja auttavat luomaan uudenlaista oppimiskulttuuria? Koska moni opettaja käsitteli asiaa oman kyselynsä
avovastauksissa, voimme tarkentaa kuvaa heidän näkemyksiään kuvaavassa luvussa 10.
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Syksyllä 2015 tutkimuksen painopiste oli tableteissa, ja oppilaat arvioivat taitonsa niiden käytössä keskimäärin varsin hyviksi. Keväällä 2017 kysymyksen muotoilu oli sama, mutta vaikka molempina vuosina 66 prosenttia oppilaista arvioi taitonsa hyviksi tai erinomaisiksi (valitsi asteikolla 1–7 arvon 6 tai 7), taitonsa erinomaiseksi arvioineiden oppilaiden osuus oli keväällä 2017 pienempi. Ero voi johtua asennekyselyissä muutenkin näkyvästä positiivisten ääriarvojen käytön vähenemisestä vastaajien kehityksen myötä (Harter, 1999;
Demetriou & Kazi, 2006) mutta myös eroista siinä, mitä laitteilla oppitunneilla tehdään. Eroon saattoi myös
vaikuttaa se, että kouluihin oli hankittu tablettien rinnalle uusia digilaitteita, joiden tarjoamat mahdollisuudet
– mutta myös vaatimat taidot – olivat laajemmat. Tästä laitekannassa tapahtuneesta muutoksesta johtuen
kysymys jätettiin pois kevään 2018 kyselystä, jossa sen korvasi jo kevään 2016 kyselyyn lisätty luvussa 6.3
raportoitava kysymys oppilaiden TVT-taidoista ja niihin saadusta opetuksesta.

6.2 Koulujen ja luokkien väliset erot digilaitteiden käytössä
Kuten aiemmillakin tutkimuskerroilla, koulujen välillä oli eroja sekä digivälineiden käytössä eri oppiaineissa
että tavoissa, joilla laitteita käytettiin. Erot olivat tilastollisesti erittäin merkitsevät (p ≤ 0.001) kaikissa oppiaineissa ja olivat kasvaneet selvästi keväästä 2017 useimmissa oppiaineissa (koulun keskimääräinen selitysosuus vaihtelusta 34 % vs. 20 %). Digitaalisessa oppimisessa oli edetty koulussa 4 selvästi muita pidemmälle,
kun taas muutamassa (erityisesti koulut 1, 3 ja 7) digiloikan toteuttaminen oli vielä varsin kaukana (Kuvio
6.12). Kuten jo keväällä 2017 historia/yhteiskuntaoppi nousi myös nyt monessa kouluissa esiin oppiaineena,
jossa digilaitteiden käyttö oli muita oppiaineita runsaampaa.
4,0
3,5

3,0
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1,5
1,0
Integroidut
projektit
Koulu 4
Kuvio 6.12

Äidinkieli ja
kirjallisuus
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Ruotsi
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Koulu 3

Matematiikka
Koulu 1

Tablettien ja muiden digilaitteiden käyttö oppiaineittain ja kouluittain5 oppilaiden kokemana keväällä 2018 (1 = ei koskaan, 2 = ainakin joillain tunneilla, 3 = useilla tunneilla, 4 = lähes kaikilla
tunneilla)

Kuva tarkentuu, kun verrataan koulujen välisiä eroja digioppimiseen siirtymisessä niiden oppiainekohtaisten
profiilien avulla (Kuvio 6.13). Useimmista kouluista löytyy tällöin oppiaineita, joissa digilaitteiden käyttö on

5

Koulussa 2 kyselyyn vastasi vain seitsemän oppilasta, joten tulokset eivät välttämättä edusta koulun kaikkien oppilaiden näkemyksiä digilaitteiden käytöstä.
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muista yleisempää, mutta siinä, miten eri aineiden opettajat ovat eri kouluissa siirtyneet digilaitteiden käyttöön, on eroja. Näyttää siis siltä, että käytön vähäisyydessä ei ole ainakaan yksinomaan kyse välineen soveltumattomuudesta kyseisen aineen oppimiseen ja opetukseen tai oppimateriaalin puutteesta. Koulujen väliset erot viittaavat siihen, että kyse on usein yhden tai useamman aktiivisen opettajan vaikutuksesta, joka ei
kuitenkaan ole siirtynyt sen paremmin oman koulun sisällä luokasta toiseen kuin oppiaineen mukana koulusta kouluun. Vaikka koulujen numerointi ei ole sama, päällimmäinen havainto kevään 2017 ja kevään 2018
vertailussa on kuitenkin käytön lisääntyminen, joka näkyy tässä koulutason vertailussa selvempänä kuin
edellä oppilastason kuvioissa.
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Kuvio 6.13

Koulujen väliset erot tablettien käytössä eri oppiaineissa keväällä 2018 ja keväällä 2017 (1 = ei
koskaan, 2 = ainakin joillain tunneilla, 3 = useilla tunneilla, 4 = lähes kaikilla tunneilla)

Luokkien väliset erot olivat odotetusti koulujen välisiä eroja suurempia ja myös ne olivat kasvaneet keväästä
2017 (luokan selitysosuus 46 % vs. 35 %). Altistuminen digitaaliselle oppimiselle eri oppiaineissa riippuu siis
suuresti siitä, missä luokassa ja koulussa oppilas opiskelee.
Koulujen ja luokkien välillä on eroja myös siinä, mitä tableteilla ja muilla digilaitteilla tehdään. Koulujen väliset
erot kuviossa 6.14 esitetyissä käyttötavoissa ja käytänteissä (lukuaineiden tunneilla raportoidun käytön keskiarvo) ovat pienemmät kuin erot kokonaiskäytössä. Koulun selitysosuus oli muita suurempi tiedonhaussa ja
harjoitustehtävien teossa (eta2 = 0,269 ja eta2 = 0,267; muissa eta2 = 0,047–0,120). Päinvastoin kuin keväällä
2017 koulujen välillä oli nyt tilastollisesti merkitsevä ero myös siinä, kuinka paljon oppilaat ilmoittivat käyttävänsä digilaitteita tunnilla henkilökohtaiseen viestintään tai pelaamiseen, joskin koulun selitysosuus oli varsin
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pieni (eta2 = ,047). Koulun 4 muita kouluja selvemmin digitaalisuuteen siirtynyt opetus ja oppiminen näkyvät
myös tässä käyttötarkoituksen mukaisessa vertailussa, joskin vain selvästi muita runsaampana tiedonhakuna
ja harjoitustehtävien tekona. Koulu 10 sen sijaan erottuu muista runsaiden projektitöiden ja kirjoittamisen
osalta.
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Kuinka usein digilaitteita käytettiin eri tarkoituksiin eri kouluissa keväällä 2018 (1 = ei koskaan, 2
= ainakin joillain tunneilla, 3 = useilla tunneilla, 4 = lähes kaikilla tunneilla, eri lukuaineissa raportoidun käytön keskiarvo)

Luokkien väliset erot olivat digilaitteiden käytön määrän lailla selvästi koulujen välisiä eroja suuremmat myös
käytön tavoissa (eta2 = 0,125–0,429). Luokka selitti myös henkilökohtaisessa käytössä ilmenevästä vaihtelusta 12,5 prosenttia eli myös tässä oppitunnilla keskittymistä ilmaisevaan tekijään vaikuttaa se, missä luokassa oppilas opiskelee.
Digilaitteet tarjoavat aiempaa rikkaammat mahdollisuudet myös erilaisiin pedagogisiin ratkaisuihin. Kuviossa
6.15 on eritelty oppiaineittain digilaitteiden hyödyntäminen pari- tai ryhmätöissä ja kuviossa 6.16 projektityöskentelyssä.
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Sen välillä, mitä digilaitteilla tehtiin, ei ollut kokonaisuudessaan eroa, mutta digitaalisia laitteita hyödyntävä
projektityö oli koulussa 10 niin yleistä, että kuvioiden 6.15 ja 6.15 asteikko on ulotettu puolta porrasta ylemmäs kuin edellisissä kuvoissa on ollut tarpeen.
Kuvioissa väistämättä sekoittuvat kyseinen käyttömuoto ja digitaalisten laitteiden käyttö ylipäätään, mutta
niin koulujen välinen kuin koulujen sisäinenkin oppiaineiden välinen ero digialustalla tapahtuvassa pari- tai
ryhmätyössä tai projekteissa on selvästi nähtävillä. Koulujen väliset erot olivat pari- ja ryhmätöiden teossa
tilastollisesti erittäin merkitsevät (p ≤ 0.001), muissa oppiaineissa pienemmät (p ≤ 0.05). Ero oli selvästi suurin
englannin kielessä, jossa koulu selitti 16 prosenttia digilaitteiden käytössä ilmenevästä vaihtelusta. Ero koulujen välillä oli keskiarvon tasolla saman suuruinen projektitöissä, mutta kuten kuviosta 6.16 voidaan nähdä,
käytössä on huomattavasti enemmän oppiaineen mukaista vaihtelua ja etenkin koulu 10 mutta myös koulu
9 erottuvat muista lähes kaikissa oppiaineissa muita runsaammalla digiä hyödyntävällä projektityöskentelyllä. Ero koulujen välillä onkin tilastollisesti erittäin merkitsevä kaikissa muissa oppiaineissa paitsi matematiikassa.
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Digilaitteiden käytössä pari- ja ryhmätyössä sekä useampia oppiaineita yhdistävissä projekteissa ilmenevät
erot olivat luokkatasolla hieman suuremmat kuin koulutasolla, onhan kyse vielä kuudensillakin luokilla pitkälti yhden opettajan pedagogisista valinnoista (kuvioissa näkyvän kuuden lukuaineen keskiarvona pari- ja
ryhmätyö: eta2 = 0,162 vs. 0,154, projektityö: eta2 = 0,188 vs. 0,153). Ero koulu- ja luokkatason välillä oli
kuitenkin selvästi pienempi kuin vielä keväällä 2017.
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6.3 Tytöt ja pojat ja digitaalinen oppiminen
Kuten jo luvussa 2 toimme esiin, tyttöjen ja poikien digilaitteiden käytössä ilmenee selviä eroja sekä siinä,
mitä laitteilla tehdään että siinä, mihin laitteita käytetään. Tarkastelemme tässä alaluvussa tyttöjen ja poikien
eroa niillä digilaitteiden käytön ulottuvuuksilla, joita on mitattu tässä tutkimuksessa.

6.3.1

Tytöt ja pojat digin käyttäjinä koulussa

Tyttöjen ja poikien välillä ei ollut eroa heidän raportoimassaan digivälineiden käytössä oppitunneilla (yleinen
kysymys) lukuun ottamatta tyttöjen hieman poikia runsaammin raportoimaa käyttöä projektitöissä, joskin
myös siinä sukupuoli selitti alle kaksi prosenttia käytössä ilmenevästä vaihtelusta. Avoimeksi myös jää, onko
tässäkään pienessä erossa kyse nimenomaan erosta digilaitteiden käytössä vai siitä, että tytöt ylipäätään ovat
aktiivisempia projektityöskentelijöitä. Pojat sen sijaan ilmensivät tyttöjä suurempaa halua digilaitteiden käyttöön ja kokivat niiden käytön hyödyllisemmäksi eri oppiaineissa (keskiarvo kuviossa 6.1 esitetyssä kuviossa
esitetyistä lukuaineita ja eri oppiaineiden välisiä projekteja koskevista vastauksista). Ero oli nyt kuudennella
luokalla selvästi suurempi kuin vuotta aikaisemmin ja selitti seitsemän prosenttia käyttöhalussa esiintyvästä
vaihtelusta ja kuusi prosenttia hyödylliseksi kokemisessa esiintyvästä vaihtelusta. Olisi kiinnostava tietää tarkemmin, onko kyse mahdollisesti Chromebookien tarjoamasta paremmasta työskentely vai paremminkin
halusta pois perinteisimmistä oppimisen muodoista.
Edellä todetun valossa pojat raportoivat vähän yllättäen kuitenkin keskimäärin hieman tyttöjä runsaammasta
digilaitteiden käytöstä silloin, kun kysyttiin erikseen sitä, mihin digilaitteita eri oppitunneilla käytettiin. Tosin
sukupuoli selitti käyttömuodoissa ilmenevästä vaihtelusta suurimmillaankin vain 2,4 prosenttia eikä harjoitustehtävien teossa tai tiedonhaussa ollut lainkaan sukupuolieroa.

6.3.2

Tyttöjen ja poikien arvio TVT-taidoistaan

Keväällä 2016 toteutetun lyhyen lisäkyselyn tavoin oppilaita pyydettiin keväällä 2018 arvioimaan omia TVTtaitojaan ja sitä, missä määrin he ovat saaneet näihin opetusta tai ohjausta koulussa. Päinvastoin kuin
keväällä 2016 oppilaiden saamansa opetuksen riittävyyttä koskevissa näkemyksissä ei ollut sukupuolieroa, ja
myös ero heidän omia valmiuksiaan koskevissa vastauksissa olivat pienentyneet selvästi neljänneltä kuudennelle luokalle etenemisen myötä (Kuviot 6.17 ja 6.18). Vertailun helpottamiseksi molemmat kuviot on järjestetty suuruusjärjestykseen TVT-taitonsa paremmiksi arvioineiden poikien vastausten mukaan.
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TVT-taidoissa saadun opetuksen tai opastuksen koettu riittävyys sukupuolen mukaan (1 = ei lainkaan, 5 = riittävästi).

Ero saadun opetuksen riittävyyttä ja omia taitoja koskevien arvioiden välillä oli keväällä 2018 jopa hieman
suurempi kuin keväällä 2016. Kyse on ennen kaikkea siitä, että opetuksen riittämättömyys näyttää koetun
keväällä 2018 kahden vuoden takaista vahvempana. Muutoksen voi arvioida heijastavan niin opintojen etenemisen myötä kasvanutta tarvetta TVT-taitojen opetukselle kuin Chromebookien myötä noussutta tarvetta
taidoille, jotka ylittävät älypuhelinten ja tablettien perustoiminnot. Ero omia taitoja koskevissa arvioissa oli
pienempi, mutta niissä ei juurikaan näytä tapahtuneen muutosta. Koska tutkimukseen ei valitettavasti sisältynyt varsinaista TVT-taitoa mittaavaa osuutta, jää avoimeksi, onko todella näin vai saattaisiko kyse olla
paremminkin siitä, että vastaajat ovat tulleet tietoisemmaksi siitä, minkä tasoisia kysytyt taidot voisivat parhaimmillaan olla (oppilaiden kehittyvä kyky arvioida itseään ja muuttuva kuva itsestään osaajana, ks. esim.
Demetriou ja Kazi, 2006; Harter, 1985).
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Kuudesluokkalaisten arvio omista TVT-taidoistaan sukupuolen mukaan (1 = ei lainkaan, 5 = riittävästi).
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Kuten kuvioita 6.17 ja 6.18 vertaamalla voidaan nähdä, tyttöjen ja poikien väliset erot olivat heidän omia TVTtaitojaan koskevissa kysymyksissä koettua opetuksen riittävyyttä suuremmat, joskaan ero ei ole tilastollisesti
merkitsevä kuin osassa kysyttyjä taitoalueita (ohjelmointi, toimisto-ohjelmat, yhteisöllinen sisällöntuotanto,
tietotekniikan perustaidot sekä etäopetus ja videoneuvotteluohjelmat), ja niissäkin sukupuolen selitysosuus
on alle kaksi prosenttia. Tyttöjen kuviossa näkyvä poikia parempi arvio taidoistaan sosiaalisen median verkkopalveluissa sen sijaan ei ole tilastollisesti merkitsevä. Niin tytöt kuin pojat arvioivat kuitenkin koulutyön
näkökulmasta keskeiset tiedonhaun ja -hallinnan sekä tietotekniikan perustaitonsa keskimäärin selvästi kyselyssä käytetyn asteikon keskiarvoa paremmiksi. Mutta kuten jo edellä totesimme, se ovatko oppilaiden
taidot näillä osa-alueilla todellakin heidän omien arvioidensa mittaiset, jää tässä tutkimuksessa avoimeksi.
Siinä, missä edellä esitetty sukupuolen mukainen tarkastelu perustui keskiarvoihin, kuviossa 6.19 on osoitettu tarkemmin, kuinka suuri osuus tutkimukseen osallistuneista kuudesluokkalaisista arvioi saaneensa minkäkin verran oppia tai opastusta koulussa TVT-taitojen eri osa-alueilla.
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Ohjelmointi
Mediasisältöjen tuottaminen
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Kuudesluokkalaisten arvio koulussa saadun TVT-opastuksen riittävyydestä taitoalueittain

Myös näin tarkasteltuna oppilaat arvioivat taitonsa selvästi paremmin riittäväksi kuin niiden kehittämiseksi
saadun opastuksen. Digitaalisten välineiden käytön kannalta merkityksellisenä voidaan nähdä, että kun 9
prosenttia arvioi taitonsa toimisto-ohjelmien käyttäjänä täysin riittämättömiksi, 23 prosenttia vastasi, että ei
ole saanut niihin koulussa minkäänlaista opastusta. Toisaalta 40 prosenttia pitää tiedonhaun ja -hallinnan
taitojaan riittävinä, vaikka vain 20 prosenttia kokee saaneensa niissä koulussa riittävästi opastusta. Yllätys
on, että kun toisessa väliraportissa harmittelimme näiden kysymysten puuttumista syksyn 2016 ensimmäisestä kyselystä ja kuvittelimme, asian kehittyneen suotuisasti lukuvuoden 2016/2017 aikana, joudummekin
toteamaan, että kehitys näyttää kulkeneen seuranneen puolentoista vuoden aikana vastakkaiseen suuntaan!
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Digitaalisten laitteiden käytön myötä kasvava TVT-taitojen tarve huomioiden molemmat kuvat voivat kuitenkin olla ’tosia’ samanaikaisesti. On lisäksi muistettava, että myös kokemus avun riittävyydestä vaihtelee oppilaittain – jos jo osaa, vähänkin voi kokea riittäväksi, kun taas ilman perustietoja riittäväksi koettuun apuun
voi olla huomattavan pitkä matka.
Oppilaiden arviot TVT-taidoistaan muodostavat varsin yhtenäisen kokonaisuuden. Eri osa-alueiden väliset
yhteydet olivat reliabiliteetin avulla tarkasteltuna keväällä 2017 hieman vahvemmat kuin keväällä 2016 ja
pojilla hieman vahvemmat kuin tytöillä (Cronbachin alpha αpojat = 0,963 ja αtytöt = 0,942). Tämä näkyy myös
vertailtaessa eri tekijöiden yhteyttä oppilaiden arvioihin omista tietotekniikan perustaidoistaan (pojat r =
0,558–0,870 vs. tytöt r = 0,465–0,789).
Oppilaiden arvio TVT-taidoistaan oli kuudennella luokalla neljännen luokan tavoin yhteydessä heidän kotitaustaansa – isän koulutukseen hieman vahvemmin kuin äidin – mutta päinvastoin kuin tuolloin yhteys heidän itse ilmoittamaansa koulumenestykseen oli tätä kotitaustan vaikutusta heikompi. Kukin näistä selittää
vahvimmillaankin alle seitsemän prosenttia arvioiduissa taidossa ilmenevästä vaihtelusta (Kuvio 6.20).
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Kuudesluokkalaisten TVT-taitojen yhteys kotitaustaan ja koulumenestykseen järjestettynä koulumenestysyhteyden mukaiseen järjestykseen (korrelaatiota kuvaava asteikko on asetettu välille
0,0–,04 vertailun helpottamiseksi myöhempään kuvioon 6.22)

Vaikka yhteys ei ole kovin vahva, koulutuksellisen tasa-arvon näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeää, että
koulu pystyy turvaamaan digitaalisten laitteiden sovelluskäytön rinnalla myös niiden vaativamman omaehtoisen käytön edellyttämien TVT-taitojen kehittymisen kaikille oppilaille heidän tämänhetkisen kiinnostuksen
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asteestaan riippumatta. Muuten on vaara, että maahanmuuttajataustaiset oppilaat jäävät digitalisaation puserruksissa jälkeen kantaväestön lapsista myös tällä saralla (perustaitojen osalta ks. Harju-Luukkainen, Nissinen, Sulkunen, Suni & Vettenranta, 2014).

6.3.3

TVT-taitojen yhteys oppilaan äidinkieleen

Oppilaita pyydettiin vastaamaan myös heidän kotonaan ja kavereidensa kanssa puhumaansa kieltä koskeviin
kysymyksiin. Niiden oppilaiden osuus, jotka ilmoittivat käyttävänsä koulun ulkopuolella jotain muuta kuin
opetuskieltä (suomi, ruotsi, englanti) oli kasvanut tai muuttunut vastaajajoukossa tapahtuneen muutoksen
mukana kevään 2016 kyselyn 18 prosentista 31 prosenttiin. Koska eri kieliryhmiin kuuluvia oppilaita oli eri
määrä, esitämme kuviossa 6.21 vertailun, jossa kaikkia muuta kuin opetuskieltä kotonaan ja kaverien kanssa
puhuvia käsitellään yhtenä ryhmänä. Heidän arvionsa TVT-taidoistaan ei eronnut kantaväestöön kuuluvien
oppilaiden arvioista silloin, kun asiaa tarkastellaan TVT-taitojen keskiarvon tasolla, mutta ero oli tilastollisesti
merkitsevä oppimisen kannalta keskeisessä tiedonhaussa ja -hallinnassa, sähköisissä oppimisympäristöissä
ja tietotekniikan perustaidoissa sekä sosiaalisen median verkkopalvelujen hallinnassa (perustaidot p ≤ 0,05,
muut p ≤ 0,01).
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Tiedonhaku ja hallinta
Sosiaalisen median verkkopalvelut
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Kuudesluokkalaisten arvio TVT-taidoistaan kotona ja kaverien kanssa puhutun kielen mukaan
järjestettynä ryhmien välisen eron suuruuden mukaan

Ryhmittely perustuu oppilaiden ilmoitukseen kotona ja kavereiden kanssa käyttämästään kielestä, joten siihen on syytä suhtautua tietyllä varauksella. Tulokset käyvät kuitenkin varsin pitkälle yksiin kevään 2016 tulosten kanssa, vaikka muun kuin opetuskielen puhujien osuus on nyt selvästi suurempi. Se kuitenkin vastaa
lähemmin vai enemmän? tuolloin seitsemänsien luokkien oppilaiden ilmoitusta opetuksen tai koulun ulkopuolisesta käyttökielestään. Kuviossa 6.21 näkyvien erojen voi kuitenkin arvioida kuvaavan vähintäänkin
suuntaa näyttävästi eroa koulua äidinkielellään käyvien ja kotona tai kavereiden kanssa käytettävän kielen
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perusteella mahdollisesti maahanmuuttajataustaisten oppilaiden välillä (kyse voi toki olla vain monikielisyydestä). Huolestuttavaa on, että ero TVT-taidoissa on suurin nimenomaan niissä taidoissa, jotka voidaan
nähdä digitaalisen oppimisen kannalta tärkeimmiksi.

6.3.4

TVT-taitojen yhteys halukkuuteen hyödyntää digitaalisia laitteita koulutyössä

Kuten olemme jo edellä todenneet, digitaalisten laitteiden käyttö luokissa on mitä ilmeisimmin edelleen lisääntynyt viime lukuvuoden mittaan. Päinvastoin kuin kolmannessa väliraportissa voimme tällä kertaa verrata oppilaiden halua käyttää digitaalisia välineitä oppitunneilla heidän samaan aikaan ilmaisemaan arvioonsa TVT-taidoistaan. Päinvastoin kuin neljännellä luokalla keväällä 2018 oppilaiden arvio TVT-taidoistaan
oli yhteydessä sekä heidän haluunsa käyttää niitä opinnoissaan että heidän kokemukseensa digilaitteiden
hyödystä eri oppiaineissa (Kuvio 6.22). TVT-taitojen yhteys haluun käyttää digilaitteita ja näkemykseen niiden
hyödyllisyydestä olivat keskimäärin yhtä vahvat, mutta niissä ilmeni taitoalakohtaisia eroja. Vertailemalla kuviota 6.22 edellä olleeseen kuvioon 6.20 voidaan nähdä, että oppilaiden arvio TVT-taidoistaan on selvästi
vahvemmassa yhteydessä heidän haluunsa digivälineiden käyttöön ja näkemykseensä niiden hyödyllisyyteen
eri oppiaineiden tunneilla kuin heidän kotitaustansa tai edes koulumenestyksensä.
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Kuudesluokkalaisten itse arvioimien TVT-taitojen yhteys heidän näkemykseensä digilaitteiden
käytön hyödyllisyydestä ja haluunsa niiden käyttöön oppitunneilla hyötynäkemyksen mukaisessa järjestyksessä.

Yhteys oppilaiden TVT-taitojen eri ulottuvuuksien ja heidän hyödyllisyysarvio- ja käyttöhalunäkemystensä
välillä poikkesi nyt kuudennella luokalla aiemmasta ollen pojilla selvästi vahvempi kuin tytöillä – ilmiö, joka
vastaa keväällä 2016 seitsemäsluokkalaisilla havaittua. Yksittäisistä TVT-taitoarvioista sen sijaan pojilla oli
useampi yhteydessä syksyn tabletinkäyttötaidon arvioon kuin tytöillä (tytöt rka = 0,181, pojat rka = 0,248).
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6.3.5

TVT-taitojen yhteys arvioon eri oppiaineiden tärkeydestä ja kiinnostavuudesta

Pohdimme tutkimuksen toisen väliraportin seitsemäsluokkalaisia koskevassa osuudessa, onko niin, että digitaalinen maailma ainakin alakoulun päättyessä jakaa tytöt ja pojat eri leireihin. Siltä ainakin näytti, kun tarkastelimme seitsemäsluokkalaisten keväällä 2016 ilmaisemien TVT-taitojaan koskevien arvioiden yhteyttä
heidän moniin muihin kouluun ja oppimiseen liittyviin näkemyksiinsä. Tämä oppilaiden TVT-taitoarvioiden
yhteys heidän halukkuuteensa käyttää digitaalisia välineitä oppimisessa voidaan ajatella kausaaliseksi. Sama
– joskin vahvempi – sukupuoliero oli jo edellisessä tutkimusvaiheessa nähtävissä vanhemmilla oppilailla tyttöjen ja poikien TVT-taitoarvioiden ja heidän eri oppiaineiden tärkeyttä ja kiinnostavuutta koskevien näkemysten välillä.
Neljäsluokkalaisten vastauksista tuolloin muodostunut kuva oli selvästi erilainen. Tyttöjen arvio TVT-taidoistaan ei ollut yhteydessä sen paremmin heidän kokemaansa lukuaineiden koettuun tärkeyteen kuin niiden
kiinnostavuuteenkaan mutta oli yhteydessä heidän arvionsa osaamisestaan eri oppiaineissa, mikä ehkä heijastaa koulumenestyksen ja TVT-taitojen välistä yhteyttä. Pojilla sen sijaan vain heidän arvionsa tietotekniikan perus- ja ohjelmointitaidostaan oli yhteydessä heidän näkemykseensä osaamisestaan eri lukuaineissa.
Se mistä näin suuri ero neljäs- ja seitsemäsluokkalaisten arvioissa johtui, jäi tuolloin avoimeksi. Pohdimme
mahdollisena syynä sitä, että eri-ikäisten oppilaiden arviot omista TVT-taidoistaan eivät ehkä ole vertailukelpoiset, ovathan kolme vuotta nuorempien oppilaiden taidot väistämättä keskimäärin heikompia kuin vanhempia oppilaiden. Arvioimme myös, että nuorempien oppilaiden kuva itsestään eri oppiaineiden osaajana
voi arvosanoista huolimatta olla seitsemäsluokkalaisia heikompi – mikäli arvosanoja on edes vielä saatu.
Mutta mikä siis oli tilanne keväällä 2018, kun kevään 2016 neljäsluokkalaiset olivat edenneet kuudesluokkalaisiksi? Kuudesluokkalaisiksi kasvaneiden oppilaiden näkemykset olivat kiistatta lähentyneet kevään 2016
seitsemäsluokkalaisia. Oppilaiden TVT-taitoarvioiden yhteydet heidän eri oppiaineiden tärkeyttä ja kiinnostusta koskeviin näkemyksiinsä olivat vahvistuneet, joskin yhteydet olivat edelleen hajanaisia ja joidenkin yhteyksien tilastollisesta merkitsevyydestä huolimatta osin satunnaisen tuntuisia eivätkä kovin vahvoja (r =
0,124–0,211). Vahvimmat yhteydet löytyivät poikien lukuaineiden osaamista koskevien arvioiden yhteydestä
heidän TVT-taitoarvioihinsa, mutta on tietenkin mahdollista, että kyse on osin yleisemmästäkin uskosta
omaan osaamiseen. Kiinnostava havainto on, että yhteys löytyi useimmin ja vahvimpana ohjelmointi- tai tietoturvataidon ja kysytyn luku- tai taito- ja taideaineiden tärkeyden, kiinnostuksen tai oman osaamisen väliltä.
Ehkä odotetusti kolmas TVT-taidon osa-alue, joka oli sekä tytöillä että pojilla yhteydessä heidän arvioonsa
lukuaineosaamisestaan, oli tiedonhaku ja -hallinta. Muut yhteydet olivat tyypillisiä vain tytöille tai pojille.
Erityisenä piirteenä voi pitää tytöillä löytyvää yhteyttä taito- ja taideaineiden kiinnostuksen ja useamman
TVT-taidon välistä yhteyttä.
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6.3.6

TVT-taitojen yhteys oppilaiden päättely- ja ongelmanratkaisutaitoihin

Käsittelemme kuudesluokkalaisten päättelytaitoa ja työmuistia tarkemmin luvussa 6.4, mutta sivuamme niitä
tässä lyhyesti suhteessa oppilaiden itse arvioimiinsa TVT-taitoihin. Sivuamme myös lyhyesti toisessa väliraportissa tarkasteltua oppilaiden TVT-taitojen yhteyttä heidän suoritukseensa kevään 2016 tutkimukseen sisältyneessä digitaaliselle välineelle suunnitellussa interaktiivisessa MicroDYN-ongelmanratkaisutehtävässä
(Greiff & Funke, 2009; Greiff ym., 2013). Tehtävä muistuttaa läheisesti PISA 2012 -tutkimuksessa ollutta ongelmanratkaisutehtävää ja sitä on käytetty Vantaalla myös oppimaan oppimisen pitkittäistutkimuksen osana
(Marjanen ym., 2017). Oppilaan tulee tehtävässä selvittää kolmen eri tekijän vaikutus tiettyyn tavoitteeseen
pääsemisessä; tehtävässä on myös usein kolme ulottuvuutta (esimerkiksi kolmen eri ravintoaineen merkitys
ihmisen painon, voiman ja kestävyyden kasvulle). Ensimmäinen tehtävä on rakentaa malli tekijöiden välisistä
suhteista tutkimalla niiden itsenäistä ja mahdollista yhteisvaikutusta siirtämällä ’annostusnappuloita’ ja tulkitsemalla niiden vaikutusta ruudulle piirtyvän graafin avulla. Tämän jälkeen ohjelma esittää oppilaalle tuon
oikean mallin (siis myös silloin, kun hän ei ole löytänyt sitä itse), ja oppilaan tulee ratkaista, miten tehtävässä
asetettu tavoite voidaan saavuttaa ylittämättä annettua siirtojen määrää.
Oppilaiden TVT-taitojaan koskevien arvioiden yhteys heidän päättelytaitoonsa oli keväällä 2018 vähäinen.
Tyttöjen suoriutuminen kuviosarjatehtävässä oli yhteydessä heidän arvioonsa tiedonhaku ja -hallintataidoistaan ja heidän suoriutumisensa numeroanalogiatehtävästä heidän arvioonsa omista tietotekniikan perustaidoistaan, tiedonhaku ja -hallintataidoistaan, sähköisten oppimisympäristöjen hallinnastaan sekä mediasisältöjen tuottamistaidostaan. Pojilla vain suoriutuminen numerosarjatehtävässä oli yhteydessä heidän TVT-taitojaan koskevaan arvioonsa (ohjelmointitaito ja tietoturvan hallinta) – vahvistaen luvussa 2 siteerattua tutkimusta poikien tietokoneidenkäytön ja matematiikassa menestymisen välillä.
Koska interaktiivinen ongelmanratkaisutehtävä tehtiin vain keväällä 2016, emme katso perustelluksi suhteuttaa sen tuloksia oppilaiden keväällä 2018 osoittamaan päättelytaitoon vaan tukeudumme tässä suoraan toisen väliraportin tuloksiin. Poikien arvio joistain TVT-taidoistaan oli yhteydessä heidän suoritukseensa ongelmanratkaisutehtävän soveltamisosuuden suoritukseen. Tytöillä sen sijaan useampi itsearvioitu TVT-taitojen
osa-alue oli yhteydessä heidän suoritukseensa ongelmanratkaisutaidon eri osa-alueilla. Tytöillä erityisesti
tehtävään sisältyvä mallinrakennus oli yhteydessä heidän arvioonsa taidoistaan lähes kaikilla TVT-osaamisen
osa-alueilla.
Oppilaiden (itse arvioiduista) TVT-taidoista erillään tarkasteltuna heidän päättelytaitonsa oli myös odotusten
mukaisesti yhteydessä heidän ongelmanratkaisutaitoihinsa. Yhteydet olivat hieman vahvemmat kuin seitsemäsluokkalaisilla, vaikka niissä ilmenikin joitain ’aukkoja’. Tyttöjen suoritus vaikeimmassa numerosarjatehtävässä ei ollut yhteydessä heidän ongelmanratkaisutehtävässä käyttämänsä ratkaisustrategian laatuun
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(”muuta vain yhtä tekijää kerrallaan” eli VOT) eikä sen sovellusosaan mutta sen sijaan malliin, joka tuon strategian avulla tuli rakentaa. Pojilla strategiavalinta ei ollut yhteydessä työmuistiin ja sovellusosuuden suorituskin vain toiseen kahdesta kuviopäättely- ja kahdesta numeropäättelytehtävästä.

6.4

Kuudesluokkalaisten vapaa-ajan digin käyttö

Kuten jo kolmasluokkalaisten kohdalla luvussa 5.2 totesimme, kevään 2018 kyselyssä oli uutena kysymys,
jolle olisi varmaan ollut tilausta jo aiemmin, eli kysymys oppilaiden digilaitteiden käytöstä vapaa-ajalla. Koska
kysymys puuttui edellisiltä tutkimuskerroilta, siihen ei ole olemassa kevään 2018 kuudesluokkalaisten vertailukohdaksi seitsemäsluokkalaisten vastauksia syksyltä 2015. Jo kolmasluokkalaisten vastauksissa näkyi digilaitteiden käytön varhain alkava sukupuolittuminen, ja se on selvästi voimistunut oppilaiden edettyä kuudennelle luokalle (Kuvio 6.23). Lähes kolme neljäsosaa tytöistä mutta vain 15 prosenttia pojista käytti pelaamiseen aikaa vähemmän kuin tunnin päivässä ja joka viides poika ilmoitti pelaavansa päivittäin vähintään kuusi
tuntia. Sosiaalisessa mediassa (Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat ym.) vietti sen sijaan aikaansa vähintään pari tuntia päivässä yli kaksi tyttöä jokaista poikaa kohden. Ero oli huomattavasti pienempi siinä,
kuinka paljon tytöt ja pojat viettivät digiaikaa kotitehtävien parissa.
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Kuudesluokkalaisten tyttöjen ja poikien arvio päivittäisestä digilaitteiden käytöstään

Koska kysymys koski koulu/kotitehtävien tekemistä nimenomaan käyttäen digitaalisia laitteita, myönteiset
vastaukset koskenevat tältä osin vain niitä oppilaita, joille tämä on saatujen kotitehtävien luonteen vuoksi
ylipäätään mahdollista eivätkä ehkä anna kuvaa kotitehtäviin käytetystä ajata kokonaisuudessaan. Tämä on
syytä pitää mielessä seuraavissa tarkasteluissa, jotka kohdistuvat kuviossa 6.12 raportoidun digilaitteiden vapaa-aikana tapahtuvan käytön yhteyksiin muihin luvussa 6 raportoituihin ja raportoitaviin tekijöihin. Koska
niin näissä yhteyksissä kuin nyt kysytyn kolmen käytön välilläkin on selviä tyttöjen ja poikien välisiä eroja,
raportoimme kaikki yhteydet erikseen tytöille ja pojille.
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Taulukossa 6.1 on esitetty myöhempien tarkastelujen pohjaksi digilaitteilla tapahtuvan pelaamisen, sosiaalisen median käytön (some) ja koulu/kotitehtävien tekemisen väliset yhteydet tytöillä ja pojilla.
Taulukko 6.1

Kuudesluokkalaisten vapaa-ajan digilaitteiden käyttö: pelaamisen, somen käytön ja koulutehtävien tekemisen väliset yhteydet, kevät 2018
Tytöt
Some

Pelaaminen

Pojat
Koulutehtävät

,188**

Some

Koulutehtävät

,321**

Some
** Yhteys on merkitsevä tasolla p < 0,01.

Päinvastoin kuin kolmasluokkalaisilla (Taulukko 5.2), vain yhteys pelaamisen ja sosiaalisen median käytön
välillä oli tilastollisesti merkitsevä – ja positiivinen – ja pojilla selvästi voimakkaampi kuin tytöillä.
Digilaitteiden vapaa-ajan käytön yhteydet oppilaiden raportoimaan digilaitteiden käyttöön oppitunneilla olivat sen sijaan vähäiset lukuun ottamatta yhteyttä oppituntikäytön ja koulu/kotitehtävien välillä (Taulukko
6.2). Kyse lienee ennen kaikkea niiden koulujen tai luokkien oppilaista, missä laitteita on riittävästi henkilökohtaiseen käyttöön, ja digilaitteesta on näin tullut oppilaiden kaikkialla toimiva oppimisalusta.
Taulukko 6.2

Tytöt

Kuudesluokkalaisten vapaa-ajan digilaitteiden käyttö: pelaamisen, somen käytön ja koulutehtävien yhteydet luvussa 6.1.1 raportoituihin digilaitteiden käyttötapoihin oppitunneilla, kevät 2018

Tiedonhaku

Harjoitustehtävät

Kirjoitelma tai
esityksen
valmistelu

Pari- tai ryhmätyö

Projektit

Omat jutut

Pelaaminen

,190**

Some

,187**

Koulutehtävät
Pojat

,306**
Tiedonhaku

,225**

,213**

,157**

,121*

,208**

Harjoitustehtävät

Kirjoitelma tai
esityksen
valmistelu

Pari- tai ryhmätyö

Projektit

Omat jutut

Pelaaminen
Some
Koulutehtävät

,212**
,255**

,283*

,225**

,209**

,178**

,211**

* Yhteys on merkitsevä tasolla p < 0,05. ** Yhteys on merkitsevä tasolla p < 0,01.

Kuten taulukosta 6.2 voidaan nähdä, digilaitteiden koulussa ja kotona tapahtuvan oppimiskäytön yhteyden
voimakkuus vaihteli tytöillä ja pojilla jonkin verran, mutta ilmeisen satunnaisella tavalla. Digilaitteiden käyttö
oppitunneilla on sekä tytöillä että pojilla yhteydessä niiden käyttöön oppituntien ulkopuolella (pojilla tosin
vain sosiaalisen median käyttöön), joskin tuo käyttö selittää vain muutaman prosentin oppituntien aikaisesta
älypuhelimen tai muun laitteen käytöstä henkilökohtaisiin tarkoituksiin.
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Edellä raportoidusta poiketen digilaitteiden vapaa-ajan käyttö oli negatiivisessa yhteydessä oppilaiden tutkimukseen sisältyneissä päättelytehtävissä (Taulukko 6.3). Myös tässä tytöt ja pojat kuitenkin erottuivat toisistaan siten, että tytöillä yhteydet koskivat sosiaalisen median käyttöä ja – osin ehkä yllättäen – kotitehtävien
tekemistä, pojilla yksinomaan pelaamista. Jälkimmäinen yhteys on sikäli kiinnostava, että mitä ilmeisimmin
nyt oppilailla teetettyjen kaltaiset päättelytehtävät eivät ole onnistuneet herättämään eniten pelaavien poikien mielenkiintoa – ainakaan vaativimmassa numeropäättelytehtävässä, jossa myös yhteys pelaamisen ja
tehtävään käytetyn ajan välillä on negatiivinen. Sama negatiivinen yhteys on nähtävissä tytöillä sekä sosiaalinen median että kotitehtävien kohdalla, kun taas pojilla digilaitteiden käyttö kotitehtävissä oli positiivisessa
yhteydessä heidän valmiuteensa käyttää aikaa toisen kuviopäättelytehtävän osioihin.
Taulukko 6.3

Kuudesluokkalaisten vapaa-ajan digilaitteiden käyttö: pelaamisen, somen käytön ja koulutehtävien yhteydet luvussa 6.5 raportoituun päättelytaitoon, kevät 2018
Tehtäväsuoritus

Tytöt
Kuviosarjat

Tehtäväaika

Kuvioanalogiat

Numeroanalogiat

Numerosarjat

Kuviosarjat

Kuvioanalogiat

Numeroanalogiat

Numerosarjat

Pelaaminen
Some

-,133*

Koulutehtävät

-,247**

-,163*

-,179**

-,163*

-,212**

-,191**

Tehtäväsuoritus
Pojat
Pelaaminen

Tehtäväaika

Kuviosarjat

Kuvioanalogiat

Numeroanalogiat

Numerosarjat

-,232*

-,149*

-,237**

-,284**

Kuviosarjat

Kuvioanalogiat

Numeroanalogiat

Numerosarjat
-,178*

Some
Koulutehtävät

,157*

* Yhteys on merkitsevä tasolla p < 0,05. ** Yhteys on merkitsevä tasolla p < 0,01.

Oppilaiden vapaa-ajan digilaitteiden käyttö oli pelaamisen ja somen osalta negatiivisessa yhteydessä myös
heidän luvussa 6.6.2 raportoituihin, tässä vertailussa luku- sekä taito- ja taideaineiden osalta yhteen koottuihin näkemyksiin oppiaineiden tärkeydestä ja kiinnostavuudesta sekä omasta osaamisestaan niissä (Taulukko
6.4). Yhteys koulu/kotitehtävien tekoon oli sen sijaan – ja luultavasti olisi ollut välineestä riippumatta – positiivinen, joskin se oli tilastollisesti merkitsevä vain joidenkin yhteyksien kohdalla. On ehkä harmi, että kotitehtävien tekoa ei kysytty muuten, sillä olisi kiinnostava tietää, onko lukuaineiden koettu kiinnostavuus yhteydessä nimenomaan koulu/kotitehtävien tekoon digilaitteilla vai onko kyse vain siitä, että eri oppiaineet
kiinnostavammaksi kokevat oppilaat tekevät ne muita useammin välineestä riippumatta. Kuten edellä osaamistehtävissä, (negatiivinen) yhteys oli sekä tytöillä että pojilla vahvempi ryhmälle tyypillisemmässä käytössä
eli tytöillä sosiaalisen median käytössä ja pojilla pelaamisessa.
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Taulukko 6.4

Kuudesluokkalaisten vapaa-ajan digilaitteiden käyttö: pelaamisen, somen käytön ja koulutehtävien yhteydet heidän luvussa 6.6.2 raportoituihin näkemyksiin oppiaineiden tärkeydestä ja kiinnostavuudesta ja omasta osaamisestaan niissä, kevät 2018
Lukuaineet

Taito- ja taideaineet

Tytöt
Tärkeys

Kiinnostus

Pelaaminen
Some

Osaaminen

Tärkeys

Kiinnostus

Osaaminen

-,156*
-,199**

Koulutehtävät

-,252**

-,152*

-,176**

,179**

,128*

Lukuaineet

Taito- ja taideaineet

Pojat
Tärkeys
Pelaaminen

Kiinnostus

Osaaminen

-,142

-,199**

,197**

,160*

Tärkeys

Kiinnostus

Osaaminen

-,144*

-,172**

Some
Koulutehtävät

,144*

* Yhteys on merkitsevä tasolla p < 0,05. ** Yhteys on merkitsevä tasolla p < 0,01.

Tyttöjen vapaa-ajalla tapahtuva sosiaalisen median käyttö on yhteydessä heidän kaikkiin tässä tutkimuksessa
mitattuihin oppimista ja koulunkäyntiä ohjaaviin asenteisiinsa (Taulukko 6.5), kun taas tytöillä vähäisempi
pelaaminen on yhteydessä vain muutamaan. Yhteydet ovat digilaitteiden runsaaseen käyttöön liittyvien uskomusten suuntaisia, eli yhteys on negatiivinen oppimista tukevien ja positiivinen sitä haittaavien asenteiden
kanssa. Tilanne on pojilla heille tyypillisemmän digilaitteen käytön eli pelaamisen suhteen sama, joskin yhteydet yltävät tilastolliseen merkitsevyyteen tyttöjä harvempien asenteiden kohdalla. Poikien oppimisasenteet olivat kuitenkin yhteydessä myös digilaitteiden käyttöön kotitehtävien teossa, missä todennäköisesti on
osin kyse jo edellä mainitusta yhteydestä ylipäätään kotitehtävien teon ja oppimisasenteiden välillä.
Taulukko 6.5 Kolmasluokkalaisten vapaa-ajan digilaitteiden käyttö: pelaamisen, somen käytön ja koulutehtävien
yhteydet heidän luvussa 6.6.1 raportoituihin oppimisasenteisiinsa, kevät 2018
Ystävien
suhde
kouluun

Luokka
oppimisympäristönä

Keino:
Yrittäminen

Tytöt

Koulun
tärkeys

Keino:
Kyvykkyys

Pelaaminen

-,136*

Some

-,254**

-,159**

-,155**

-,106*

,147*

Pojat

Koulun
tärkeys

Ystävien
suhde
kouluun

Luokka
oppimisympäristönä

Keino:
Yrittäminen

Keino:
Kyvykkyys

Pelaaminen

-,130*

Oma
yrittäminen

Oma
kyvykkyys

Luovutusherkkyys

,146*

-,257**

-,249*

,146*

Keino:
Sattuma

Oma
yrittäminen

Oma
kyvykkyys

Luovutusherkkyys

,259**

-,133*

-,129*

,159*

Keino:
Sattuma
,195**

Koulutehtävät

-,129*

Some

,256**

Koulutehtävät

,146*

,146*

,140*

* Yhteys on merkitsevä tasolla p < 0,05. ** Yhteys on merkitsevä tasolla p < 0,01.

Pojilla näkyvä sattumauskon eli uskon menestyksen tai sen puutteen selittymiseen jostain itsestä johtumattomasta syystä (opettaja, ”huono päivä”, tms.) positiivinen yhteys digitaalisten välineiden käyttöön kotitehtävien teossa on sen sijaan vaikeammin selitettävissä. Sama odottamaton yhteys oli tosin havaittavissa vahvempana jo kolmansilla luokilla (Taulukko 5.6) sekä tytöillä että pojilla, joten nyt kuudensilla luokilla havaittu
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näyttää olevan kuin jälki tuosta nuoremmilla oppilailla selvästi vahvempana ilmenneestä vaikeasti selitettävästä yhteydestä.
Oppilaiden vapaa-ajan digilaitteiden käyttö oli myös yhteydessä siihen, mitä he tavoittelevat koulussa eli niin
sanottuihin tavoiteorientaatioihin (Taulukko 6.6). Tyttöjen pelaaminen ja sosiaalisen median käyttö olivat
negatiivisessa yhteydessä oppimisen ja koulumenestyksen tavoitteluun ja positiivisessa yhteydessä liian työn
välttämisen tavoitteluun, pelaaminen myös minuutta suojelemaan pyrkivään ego-orientaatioon ja. Pojilla pelaamisen yhteys välttämisorientaation oli erityisen voimakas, ja myös sen negatiivinen yhteys oppimis- ja
saavutusorientaatioon oli hieman tyttöjä vahvempi. Positiivinen yhteys minän suojelun ja digin käytön välillä
koski sen sijaan sosiaalisen median käyttöä ja, ehkä hieman yllättäen, kotitehtävien tekemistä. Digilaitteiden
käyttö kotitehtäviin oli sekä tytöillä että pojilla positiivisessa yhteydessä oppimisorientaatioon, mutta pojilla
myös kilpailulliseen suoritusorientaatioon ja tytöillä negatiivisessa yhteydessä välttämisorientaatioon.
Taulukko 6.6

Yhdeksäsluokkalaisten vapaa-ajan digilaitteiden käyttö: pelaamisen, somen käytön ja koulutehtävien yhteydet heidän luvussa 7.6.1 raportoituihin tavoiteorientaatioihinsa, kevät 2018
Oppimisorientaatio

Saavutusorientaatio

Pelaaminen

-,134*

-,173**

Some

-,185**

-,251**

Tytöt

Koulutehtävät

Suoritusorientaatio

Egoorientaatio

Välttämisorientaatio

,121*

,143*
,245**

,158*

-,142*

Pojat
Pelaaminen

-,186**

-,183**

,309**

Some
Koulutehtävät

,151*
,169*

,133*

,237*

,151*

* Yhteys on merkitsevä tasolla p < 0,05. ** Yhteys on merkitsevä tasolla p < 0,01.

Kuten taulukoista 6.1–6.6 voidaan nähdä, kuudesluokkalaisten vapaa-ajan digilaitteiden käyttö on yhteydessä niin heidän osaamiseensa kuin oppimisasenteisiinsakin. Tilastollisesta merkitsevyydestään huolimatta
taulukoissa kuvatut yhteydet eivät kuitenkaan ole kovin voimakkaat (selitysosuus vaihtelusta 1,1–9,5 %).
Muiden tässä raportissa esitettyjen tulosten tavoin ne saavat kuitenkin lisämerkitystä mahdollisuudesta verrata niitä kolmas- ja yhdeksäsluokkalaisten vastaaviin tuloksiin (Luku 5.2 ja Luku 7.2). Näin muodostuu kuva
nuorten vapaa-ajan digilaitteiden käytön sekä sen ja erilaisten kouluun ja oppimiseen liittyvien tekijöiden
välisten yhteyksien kehityksestä läpi perusopetuksen.

6.5 Päättelytaito ja työmuisti
Digitaalisen oppimisen mahdollisen vaikutuksen arvioimiseksi tutkimuksessa on kaikilla kerroilla mitattu tablettien tai muiden digilaitteiden käytön ohessa opiskelun myötä kehittyvää päättelytaitoa ja työmuistia. Kuten jo johdannossa totesimme, tavoitteena oli saada mukaan myös kaikissa mukana olevissa kouluissa toteutettava yhteinen, kunkin luokkatason mukainen oppiainekohtainen koe yhdessä tai useammassa lukuai-
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neessa. Tämä ei siis valitettavasti toteutunut, joten tutkimuksessa ei päästy missään vaiheessa tarkastelemaan, onko digilaitteiden käytöllä jossain nimenomaisessa oppiaineessa yhteyttä kyseisen oppiaineen osaamisen kehitykseen. Asenteiden osalta pystymme sen sijaan tarkastelemaan tietyn oppiaineen koetun kiinnostavuuden yhteyttä digilaitteiden käyttöön kyseisessä oppiaineessa. Aiempaan tutkimukseen perustuva
oletus kuitenkin oli tutkimusta aloitettaessa, että oppilaiden päättelytaito kehittyy tutkimusaikana tavalla,
joka on yhteydessä heidän oppiainekohtaisen osaamisensa etenemiseen (Adey ym., 2007), kun taas työmuisti
kehittyy tätä hitaammin. Työmuistin ajateltiin näin voivan toimia kontrollitekijänä tarkasteltaessa edellisissä
tapahtuvan muutoksen mahdollista yhteyttä tablettien ja muiden digivälineiden käyttöön sekä oppimismotivaatiossa tapahtuviin muutoksiin.
Päättelytaitoa mitattiin keväällä 2018 edellisen kevään ja syksyn 2015 tavoin induktiivisen päättelyn tehtävällä, joka koostui kahdesta hieman toisistaan poikkeavasta kuviopäättelytehtävästä sekä samoin kahdesta
hieman toisistaan poikkeavasta numeropäättelysarjasta. Kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten tehtäväsarjat olivat samat, mikä tarjoaa mahdollisuuden verrata täysimittaisesti iän ja kolmen kouluvuoden vaikutusta ajattelutaidon kehitykseen. Työmuistia mitattiin aikarajoitetulla visuo-spatiaalista muistia mittaavalla kymmenosioisella tehtäväsarjalla, jonka oppilaat tekivät testin lyhyen keston vuoksi myös kevään 2016 lisäosuudessa. Osaamistehtävien keskeiset tunnusluvut keväällä 2018 on esitetty taulukossa 6.7. Osanotto jäi jostain
syystä selvästi heikommaksi kuin keväällä 2017.
Taulukko 6.7

Osaamistehtävät: Osallistujat, reliabiliteetti, osioiden määrä, ratkaisuprosentti ja tehtäväaika, kevät 2017
Cronbach’s
N

alpha (α)

Kuviosarjat

436

0,861

Kuvioanalogiat

421

Numeroanalogiat

411

Numerosarjat
Muistitehtävä

Ratkaisuprosentti

Aika (min)

ka

kh

ka 6

15

70 %

24,22

5,46

0,878

15

67 %

26,94

5,02

0,768

8

45 %

28,31

4,11

402

0,838

8

37 %

29,63

4,63

534

0,764

10

52 %

22,60

–

Tehtäviä

Työmuistitehtävän muita suurempi osanottajamäärä johtuu siitä, että se oli tehtäväkokonaisuuden ensimmäisessä osassa heti digilaitteiden käyttöä koskevien kysymysten perässä. Lähes neljännes oppilaista siis jätti
testin jälkimmäisen osan tekemättä. Oppilaiden päättelytehtäviin käyttämä aika oli kuitenkin keskimäärin
varsin lyhyt, alle 20 minuuttia, joskin siinä esiintyi huomattavaa vaihtelua.

6

Tehtävän sisäänrakennetun aikarajoituksen vuoksi työmuistitehtävän aikaa ei ole analysoitu, koska tehtäväajassa ilmenevä oleellinen vaihtelu johtunee pääosin joidenkin oppilaiden sulkematta jääneestä selaimesta.
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6.5.1

Päättelytaito

Niin tehtävätyypin kuin tulostenkin perusteella testin päättelytaitoa mittava osuus jakautuu selvästi kahteen
ryhmään: kuviot ja luvut, joista jälkimmäiset osoittautuivat kaikilla tutkimuskerroilla selvästi edellisiä vaikeammiksi. Kuviopäättelyssä keskimääräinen ratkaisuprosentti oli yli 75 prosenttia puolessa tehtävistä, ja vain
kolmessa tehtävässä oikea ratkaisu jäi löytymättä yli puolelta oppilaista. Numeropäättelyssä sen sijaan yhdenkään tehtävän oikein ratkaisseiden osuus ei noussut 75 prosenttiin. Oikean ratkaisun löysi 16 osiosta
kymmenessä alle puolet oppilaista (kahdessa osiossa vain tai alle 10 %). Tehtävien vaikeutuminen ei kuitenkaan juuri vaikuttanut oppilaiden tehtävien tekoon ja yrittämiseen etenkään kuviopäättelytehtävissä, joista
jälkimmäisen aloittaneesta 408 oppilaasta 402 vastasi vielä viimeiseenkin tehtäväosioon. Kato oli jonkin verran suurempi ensimmäisessä numeropäättelytehtävässä, jonka aloittaneesta 401 oppilaasta vain 372 vastasi
viimeiseen osioon. Kiinnostavaa on, että itse asiassa hieman useampi vastasi ainakin joihinkin viimeisen ja
vaikeimman tehtävän osioista, minkä viimeiset osiot olivat oppilaille selvästi jo huomattavan vaikeita (ratkaisuprosentti putosi niissä kuudennen osion 37 prosentista 10 ja 9 prosenttiin). Tästä huolimatta myös numeropäättelytehtävissä löytyi oppilaita, jotka ratkaisivat kaikki osiot oikein. Kuviosarjatehtävässä heitä oli 28,
kuvioanalogiatehtävässä 40, numeroanalogiatehtävässä 20 ja numerosarjatehtävässä 13. Kaiken kaikkiaan
valtaosa oppilaista ilmeisesti koki tehtävät ja niiden tarjoaman haasteen myönteisenä vaihteluna jokapäiväiselle koulutyölle. Kuviossa 6.24 on esitetty oppilaiden suoritus viimeisenä olleessa ja vaikeimmassa numerosarjatehtävässä viidennellä luokalla keväällä 2017 ja kuudennella luokalla keväällä 2017. Voidaan nähdä, että
vaikka kyseessä on vain yksi kouluvuosi, oppilaiden numeropäättelytaito näyttää kehittyneen etenkin alun

c)

Kuvio 6.24

d)

Tehtävä 8

Tehtävä 7

Tehtävä 1

Kevät 2017

Tehtävä 6

0%

Tehtävä 5

0%

Tehtävä 4

20%

Tehtävä 3

20%

Tehtävä 8

40%

Tehtävä 7

40%

Tehtävä 6

60%

Tehtävä 5

60%

Tehtävä 4

80%

Tehtävä 3

80%

Tehtävä 2

100%

Tehtävä 1

100%

Tehtävä 2

helpompien tehtävien kohdalla.

Kevät 2018

Numerosarjatehtävän ratkaisuprosentti osioittain keväällä 2017 ja keväällä 2018

Kuviossa 6.25 on esitetty numerosarjatehtävän ratkaisuprosentti yhdistettynä oppilaiden osioiden ratkaisemiseen käyttämään aikaan. Voidaan nähdä, että tehtävien ilmeinen vaikeutuminen ei vaikuttanut oppilaiden
niihin käyttämään aikaan, paremminkin päinvastoin, joskaan tuo lisääntynyt aika ei useimmilla riittänyt oikean ratkaisun löytämiseen.
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100%
80%
60%
Ratkaisuprosentti

40%

Aika
20%
0%

Tehtävä Tehtävä Tehtävä Tehtävä Tehtävä Tehtävä Tehtävä Tehtävä
1
2
3
4
5
6
7
8
Kuvio 6.25

Numerosarjatehtävän ratkaisuprosentti ja tehtävään käytetty aika (sadasosaminuutti) osioittain
keväällä 2018: y-akselin prosenttiosuudet kuvaavat ratkaisuprosenttia, mutta koska tehtäväaika
sijoittuu numeraalisesti lähes samalle vaihteluvälille (60 % = 60 s eli 1 min), sitä kuvaavat palkit
on sijoitettu samaan kuvioon.

Yhteydet oppilaiden eri päättelytehtävissä osoittaman osaamisen välillä olivat aiempien tutkimuskertojen
tapaan varsin vahvat (kuviopäättelyssä r = 0,703, numeropäättelyssä r = 0,682 ja kuvio- ja numeropäättelyn
välillä r = 0,694). Tyttöjen ja poikien välinen ero päättelytaidossa poikkesi sen sijaan hieman siitä, mikä se oli
ollut keväällä 2017. Keväällä 2017 tytöt menestyivät kaikissa tehtävissä keskiarvon tasolla poikia paremmin,
vaikka ero ei yltänytkään tilastolliseen merkitsevyyteen kuin kuviopäättelytehtävissä. Keväällä 2018 poikien
tulos oli numeropäättelytehtävissä keskiarvona hieman tyttöjä parempi (Kuvio 6.26), mutta koska mikään
kuviossa näkyvä ero ei ole tilastollisesti merkitsevä, varsinaisesta erosta ei voi puhua.
100%
80%
60%
Tytöt
40%

Pojat

20%
0%

Kuviosarja
Kuvio 6.26

6.5.2

Kuvioanalogia Numeroanalogia Numerosarja

Päättelytehtävien ratkaisuprosentti sukupuolen mukaan keväällä 2018

Työmuisti

Työmuistia mittaavassa kymmenosioisessa tehtävässä tyttöjen ja poikien suorituksessa ei ollut tilastollisesti
merkitsevää eroa sen paremmin koko tehtävässä kuin osiotasolla (Kuvio 6.26). Taulukosta 6.2 puuttunut työmuistitehtävään käytetty aika selittyy sillä, että päättelytehtävistä poiketen työmuistitehtävä oli esimerkkiosioiden jälkeen osin aikarajoitettu: oppilas sai katsoa tiettyä kuviota 2 sekuntia, minkä jälkeen hänen tuli
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värittää ruudulle ilmestyvä ruudukko kuvion mukaisesti. Kuviossa 6.27 voidaan nähdä tehtävän vaikeutuminen ruutujen määrän lisääntyessä mutta myös tehtävän aikana tapahtuva mieleen painamisessa tapahtuva
oppiminen samanmuotoisten ruudukoiden kohdalla.
100%
80%
60%
Tytöt

40%

Pojat
20%
0%
12
12
14
14
15
15
18
18
18
16
ruutua ruutua ruutua ruutua ruutua ruutua ruutua ruutua ruutua ruutua
Kuvio 6.27

Työmuistitehtävän ratkaisuprosentti osioittain keväällä 2018

Oppilaiden suoriutuminen työmuistitehtävässä oli yhteydessä heidän suoritukseensa edellä luvussa 6.4.1 raportoiduissa päättelytaidon tehtävissä. Yhteys oli hieman voimakkaampi kuin keväällä 2017 ja vaihteli jossain
määrin tehtävittäin. Kuviopäättelyssä yhteydessä ei juuri ollut eroa (tytöt r = 0,439 ja r = 0,461 vs. poikien r =
0,430 ja r = 0,465) eli yhteys oli molemmilla kuvioanalogiassa hieman kuviosarjatehtävää korkeampi. Poikien
työmuisti oli sen sijaan vahvemmin yhteydessä heidän suoritukseensa numeropäättelytehtävissä (tytöt r =
0,328 ja 0,354 vs. poikien r = 0,378 ja r = 0,449) yhteyden siis ollessa etenkin pojilla selvästi vahvempi vaikeammassa numerosarjatehtävässä.

6.5.3

Tehtäviin käytetyn ajan yhteys tehtäväsuoritukseen

Sähköisen tehtäväsuorituksen eräs ilmeinen etu on mahdollisuus tarkastella suorituksen yhteyttä siihen käytettyyn aikaan. Rutiininomaisissa, jo opittua kertaavissa tehtävissä paremmin osaavat selviävät tehtävistä
heikommin osaavia lyhemmässä ajassa, mutta uudenlaisissa tehtävissä osaaminen yhdistyy pidempään ajankäyttöön (Goldhammer ym., 2014). Suomalaisaineistoon perustuvassa artikkelissa on puolestaan todettu
tehtävään käytetyn ajan keskeinen rooli yhdeksäsluokkalaisten kielteisten oppimisasenteiden ja tehtäväsuorituksen välisen yhteyden selittäjänä tilanteessa, jossa aiempi osaaminen on huomioitu arvosanojen avulla
(Kupiainen ym., 2014). Keskeinen johtopäätös tuossa tutkimuksessa oli, että siinä missä oppimista tukevat
positiiviset asenteet tulevat huomioiduiksi jo arvosanoissa ja niiden yhteys tehtäväsuoritukseen on sen
vuoksi jopa lievästi negatiivinen, haitalliset asenteet vaikuttavat itse tehtäväsuoritukseen vähäisemmän ajallisen investoinnin kautta. Vielä julkaisematon suomalaistutkimus sen sijaan viittaa siihen, että myös tehtävän
arvolla oppilaalle on merkitystä, ja tehtäväajan ja tehtäväsuorituksen välinen yhteys on vahvempi tilanteessa,
jossa tehtäväsuorituksella ei ole oppilaalle henkilökohtaista merkitystä esimerkiksi arvosanan muodossa (Kupiainen & Hotulainen, tulossa).
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Myös nyt raportoitavassa tutkimuksessa päättelytehtäviin käytetty aika oli positiivisessa yhteydessä tehtävämenestykseen eli pidempi tehtäviin keskittyminen tuli palkituksi paremmalla suorituksella. Syksystä 2015 selvästi parantuneesta suorituksesta huolimatta oppilaiden tehtäviin käyttämä aika oli keväällä 2018 lyhentynyt
joitain minuutteja, mikä selittynee oppilaiden kehittyneellä päättelytaidolla. Tehtävään käytetyn ajan ja tehtäväsuorituksen välinen yhteys voimistui tehtävien vaikeutuessa ja oli muita tehtäviä vahvempi vaikeimmassa numerosarjatehtävässä, jossa oppilaan tuli jatkaa aloitettua numerosarjaa valitsemalla sen kaksi seuraavaa lukua seitsemästä vaihtoehdosta (r = 0,422 vs. muiden tehtävien r = 0,107–0,308). Tyttöjen ja poikien
tehtäviin käyttämässä ajassa ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa, mikä vastaa sukupuolieron puuttumista
myös tehtäväsuorituksessa. Tehtäväajan ja tehtäväsuorituksen välinen yhteys vaihteli kuitenkin tehtävittäin
tyttöjen ja poikien välillä. Keskiarvon tasolla poikia enemmän aikaa ensimmäiseen kuviopäättelyyn käyttäneillä tytöillä (5,96 vs. 4,79 min) tehtäväaika ei ollut yhteydessä suoritukseen, kun taas pojilla oli (r = 0,183).
Muissa tehtävissä ajan ja suorituksen yhteys oli sekä tytöillä että pojilla tilastollisesti merkitsevä, ääripäinä
tyttöjen poikia vahvempi tehtäväajan ja suoriutumisen välinen yhteys numerosarjatehtävässä (r = 0,444).

6.5.4

Koulujen ja luokkien väliset erot päättelytaidossa

Päättelytehtävissä esiintyi jonkin verran koulujen välisiä eroja7. Ero oli tilastollisesti merkitsevä (p ≤ 0,01 tai
p ≤ 0,001) kaikissa tehtävissä. Koulu selitti keskimäärin kuusi prosenttia osaamisessa esiintyvästä vaihtelusta
muissa kuin vaikeimmassa numeropäättelytehtävässä, jossa koulun selitysosuus oli 8,5 prosenttia. Ero oli
selvästi pienempi (p ≤ 0,05) työmuistitehtävässä, jonka suorituksessa ilmenevästä vaihtelusta koulu selitti
alle neljä prosenttia. Kuviossa 6.288 koulut on esitetty oppilaiden päättelytehtävissä kokonaisuudessaan
osoittaman osaamisen mukaisessa järjestyksessä.
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Kuvioanalogia Numeroanalogia Numerosarja

Työmuisti
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Päättelytehtävien ratkaisuprosentit kouluittain keväällä 2018 järjestettynä päättelytehtävien kokonaissuorituksen (ka) mukaisesti

Huomionarvoista on, että suorituksellaan lähes kaikissa tehtävissä muista selvästi erottuvissa kouluissa 9, 3
ja 10 ero digilaitteiden käyttöä koskevaan kyselyyn vastanneiden ja sen lopussa olleen lyhyen työmuistitehtävän tehneiden ja erillistä kirjautumista vaatineen päättelytaito-osuuden tehneiden välillä oli selvästi muita
7

Vertailusta on jätetty pois koulu 2, jossa vain kolme oppilasta teki päättelytehtävät.
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kouluja vähäisempi. Näissä kolmessa koulussa osanottokato oli kuusi prosenttia tai pienempi, kun se muissa
kouluissa oli 16–40 prosenttia.
Metropolialueen yläkoululaisten osaamiseen ja hyvinvointiin kohdistuvassa MetrOP-tutkimuksessa luokkien
väliset erot nousivat selvästi koulujen välisiä eroja suuremmiksi (Kupiainen, 2016), mikä tukee kansainvälistäkin huomiota kiinnittänyttä TIMSS 2011 -tutkimuksessa8 esiin noussutta havaintoa (Yang Hansen, Gustafsson & Rosén, 2014). Myös tässä tutkimuksessa luokkien väliset erot olivat selvästi koulujen välisiä eroja suuremmat luokan selittäessä osaamisessa ilmenevästä vaihtelusta tehtäväkohtaisesti hieman vaihdellen 17–20
prosenttia mutta peräti 24 prosenttia vaihtelusta silloin, kun päättelytehtäviä tarkastellaan kokonaisuutena.
Koulun selitysosuus kasvoi näin tarkasteltuna yhdeksään prosenttiin. Myös työmuistitehtävässä ilmeni luokkien välistä vaihtelua, joskin se oli jonkin verran päättelytehtäviä vähäisempää (selitysosuus 11 prosenttia).
Koulut kuitenkin erosivat jonkin verran niin luokkien välisten erojen keskimääräisessä suuruudessa kuin siinä,
missä tehtävissä erot olivat suurimmat. Luokkien väliset erot olivat erityisen selvät koulussa 6, jossa luokka
selitti 19–29 prosenttia päättelytehtävissä ilmenevästä vaihtelusta. Luokkien väliset erot olivat selvät kaikissa
tehtävissä myös kouluissa 7 ja 5. Muissa kouluissa ei esiintynyt tilastollisesti merkitseviä luokkien välisiä eroja
tai ne koskivat vain ensimmäistä tehtävää (koulut 1 ja 8) eli kyse voi olla yksinkertaisesti erosta uudenlaiseen
tehtävään tarttumisessa.
Oppilaiden tehtäviin käyttämässä ajassa ilmeni koulujen välisiä eroja vain ensimmäisessä kuviopäättelytehtävässä (p ≤ 0,05, eta2 = 0,04), mikä saattaa selittyä edellä mainitulla uuteen tehtävään asettumisella. Kuten
osaamisessa, luokan rooli tehtäväajan vaihtelussa oli koulun roolia suurempi, ja ero oli tilastollisesti merkitsevä (p ≤ 0,01 tai p ≤ 0,001) kaikissa tehtävissä luokan selitysosuuden vaihdellessa 12 ja 22 prosentin välillä.
Ero oli suurin vaativimmassa numeropäättelytehtävässä, jossa joissain luokissa oppilaiden sitkeys oikean ratkaisun löytämiseksi oli selvästi muita luokkia vahvempi.

6.6 Oppimisasenteet
Kevään 2018 tutkimuskokonaisuuteen sisältyi jo syksyn 2015 testissä ollut lyhyt motivaatiota ja oppilaiden
eri oppiaineisiin kohdistuvia näkemyksiä (kiinnostus, koettu tärkeys ja arvio omasta osaamisesta) kartoittava
kysely näiden ja digitaalisten laitteiden käytön välisen mahdollisen yhteyden selvittämiseksi. Kysymykset ovat
osa Vantaalla aiemmin toteutettujen oppimaan oppimisen arviointien huomattavan kattavaa asennemittaristoa. Jo tämä lyhyt kokonaisuus sallii oppilaiden toimintaa ja koulutyötä ohjaavien uskomusten ja asenteiden tarkastelun kolmesta näkökulmasta: menestykseen vaikuttavat keinot (yrittäminen, kyvykkyys, sattuma),
oma toiminta ja sen edellytykset (yrittäminen, luovutusherkkyys, kyvykkyys) sekä koulun ja oppimisen koettu

8
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ja kontekstuaalinen tärkeys (oma suhde kouluun, ystävien suhde kouluun, luokka oppimisympäristönä). Kevään 2018 asennekokonaisuuteen sisältyi lisäksi jo kevään 2017 kyselyyn lisätty lyhyt oppilaiden kouluun
kohdistuvia tavoitteita tai tavoiteorientaatioita koskeva kokonaisuus: onko oppilaalle tärkeintä oppiminen,
siinä onnistumista ilmaiseva koulumenestys, muita paremmin menestyminen, oman mahdollisen riittämättömyyden peittely vai kaiken turhan työn välttely. Myös tämä kokonaisuus on sisältynyt jo aiemmin Vantaalla
toteutettuihin oppimaan oppimisen arviointeihin.

6.6.1

Oppimismotivaatio

Oppilaiden koulutyötä tukevat mutta myös sitä haittaavat asenteet ja itseä koskevat uskomukset näyttivät
keväällä 2017 hieman heikentyneen syksystä 2015, mutta kuten jo aiemmin totesimme, kyse voi olla ainakin
osin myös siitä, että oppilaiden kyky itsensä ja tuntemustensa tulkitsijana on kehittynyt tutkimusten välisen
runsaan vuoden aikana. Siinä missä syksyllä 2015 tyttöjen ja poikien välinen ero oli (joskin vain heikosti) tilastollisesti merkitsevä kolmen kysytyn asenteen tai uskomuksen kohdalla, eroa oli keväällä 2017 vain poikien
tyttöjä vahvemmassa uskossa (luontaiseen) kyvykkyyteen koulumenestyksen tai sen puutteen selittäjänä.
Siinäkin sukupuoli tosin selitti vaihtelusta vain yhden prosentin. Jonkinasteista muutosta näytti sen sijaan
tapahtuneen sekä uskossa yrittämiseen menestyksen (tai sen puutteen) selittäjänä että oppilaiden ilmaisemassa omassa parhaansa yrittämisessä. Koululaisten motivaatiota ja sitoutuneisuutta epäilevästä huolipuheesta huolimatta tulokset osoittivat, että oppilaiden oppimista tukevien asenteiden keskiarvo sijoittui viidennellä luokalla edelleen selvästi kysymyksissä käytetyn asteikon keskiarvon yläpuolelle ja oppimista haittaavien uskomusten sen alapuolelle. Jälkimmäisissä poikkeuksen muodosti viime aikoina vahvasti esillä ollut
usko (luontaisen) kyvykkyyden keskeiseen rooliin menestyksen avaimena (Dweck, 1986; Dweck, Chiu & Hong,
1995). On kuitenkin huomattava, että siinä missä kyseinen uskomus on tytöillä negatiivisessa yhteydessä (r =
-0,221) heidän koulumenestykseensä (tässä tutkimuksessa viiden itse ilmoitetun arvosanan keskiarvoon), pojilla yhteys ei ole tilastollisesti merkitsevä mutta on etumerkiltään positiivinen.
Oppimisasenteissa ei juuri ole tapahtunut muutosta oppilaiden edetessä viidenneltä kuudennelle luokalle
(Kuvio 6.29), ja tyttöjen ja poikien välinen asenne-ero on tilastollisesi merkitsevä vain jo vuotta aiemmin heitä
erottaneessa uskossa oman kyvykkyyden rooliin koulumenestyksen tai sen puutteen selittäjänä (p ≤ 0,001,
eta2 = 0,027) ja heikompana uskossa sattuman rooliin (p ≤ 0,05, eta2 = 0,010). Kyvykkyysuskomuksen kohdalla
esiin noussut ero teorian ja tämän tutkimuksen empiirisen näytön välillä koskee myös joitain muita kuviossa
6.28 näkyviä kouluun ja oppimiseen liittyvä uskomuksia. Siinä missä koulun koettu tärkeys ja usko yrittämiseen ovat tytöillä tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä heidän koulumenestykseensä (r = 0,216 ja 0,184),
pojilla yhteys ei ole tilastollisesti merkitsevä. Kyvykkyysuskon lisäksi myös sattumauskon ja luovutusherkkyyden yhteys koulumenestykseen on tytöillä negatiivinen (r = -,318 ja r = -0,194), kun taas pojilla yhteys ei ole
tilastollisesti merkitsevä, vaikka onkin etumerkiltään negatiivinen.
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Kuvio 6.29 Oppimismotivaatio – kuudesluokkalaiset tytöt ja pojat keväällä 2018 (seitsenportainen Likert-asteikko jossa 1 = ei lainkaan … 7 = juuri näin)

Tyttöjen ja poikien väliset erot olivat vähäiset myös siinä, millaiset tavoitteet oppilaat kokevat koulussa itselleen tärkeiksi (Kuvio 6.30). Siinä missä jo keväällä 2017 ilmennyt ero välttämisorientaatiossa, eli pyrkimyksessä päästä koulutyössä mahdollisimman vähällä ja välttää kaikkea ylimääräistä työtä, oli säilynyt ja jopa
kasvanut (p ≤ 0,001 eta2 = 0,048 vs. kevään 2017 eta2 = 0,039), keväällä 2018 tyttöjen ja poikien välille oli
auennut tilastollisesti merkitsevä, joskin (vielä?) vähäinen ero myös saavutusorientaatiossa eli hyvän koulumenestyksen tavoittelussa (p ≤ 0,05 eta2 = 0,009).
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Koulutyötä ohjaavat orientaatiot – kuudesluokkalaiset tytöt ja pojat keväällä 2017 (seitsenportainen Likert-asteikko jossa 1 = ei lainkaan … 7 = juuri näin)

Myös oppilaiden tavoitteiden näkökulmasta tarkasteluna koulutyötä tukevien asenteiden eli uuden oppimisen ja koulumenestyksen tavoittelun keskiarvot asettuivat selvästi kysymyksissä käytetyn asteikon keskiarvon yläpuolelle ja koulutyötä haittaavien asenteiden keskiarvon tuntumaan tai sen alapuolelle. Myös joidenkin tavoiteorientaatioiden yhteydessä koulumenestykseen ilmenee edellä esitettyjen uskomusten tai asenteiden mukainen ilmeinen sukupuoliero. Kun omaa menestystä muihin vertaavan suoritusorientaation yhteys menestykseen on pojilla positiivinen (r = 0,224), tytöillä ei niiden välillä ole yhteyttä. Välttämisorientaatio
taas on tytöillä negatiivisessa yhteydessä koulumenestykseen, mutta pojilla niiden välillä ei ole yhteyttä.
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6.6.2

Oppiaineiden koettu tärkeys, kiinnostavuus ja arvio omasta osaamisesta

Edellä on jo TVT-taitojen yhteydessä viitattu motivaatiokyselyn lopussa olleisiin kysymyksiin siitä, miten tärkeänä ja kiinnostavana oppilaat pitävät eri oppiaineita sekä heidän arvioonsa omasta osaamisestaan kyseisessä oppiaineessa. Kukin ulottuvuus muodostaa itsessään suhteellisen yhtenäisen mittarin reliabiliteetin
asettuessa lukuaineissa välille α = 0,807 (oma osaaminen) ja α = 0,756 (tärkeys), joskin ääripäiden järjestys
on vaihtunut. Näyttää siis siltä, kuten totesimme jo kevään 2017 tulosten yhteydessä, että oppilaiden näkemykset eri oppiaineiden tärkeydestä alkavat alakoulun lopulla eriytyä, kun taas osaamisessa alkaa näkyä yli
oppiaineiden käyvää yhtenäistymistä. Taito- ja taideaineissa oppilaiden näkemysten yhtenäisyys yli oppiaineiden oli varsin samaa luokkaa asettuen välille α = 0,800 (oma osaaminen) ja α = 0,727 (kiinnostavuus).
Edellisessä luvussa raportoitu tulos koulun ja siellä opittavan kokemisesta pääsääntöisesti melko tärkeäksi
(oma suhde kouluun) vahvistuu kysyttäessä asiaa oppiaineittain. Sekä tytöt että pojat kokivat valtaosan erityisesti lukuaineista tärkeiksi – englannin kielen hieman tärkeämmäksi ja uskonnon/ET:n vähemmän tärkeäksi kuin vuotta aiemmin (Kuvio 6.31). Katsomusaineita lukuun ottamatta mitkään arviot eivät jääneet alle
kysymyksissä käytetyn asteikon keskiarvon, mitä voidaan pitää positiivisena.
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Lukuaineiden koettu tärkeys ja kiinnostavuus sekä arvio omasta osaamisesta – kuudesluokkalaiset tytöt ja pojat kevät 2017 (asteikko 1 = ei lainkaan tärkeää / kiinnostavaa / hyvä … 7 = todella
tärkeä / kiinnostava / hyvä).
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Tyttöjen ja poikien välille on ehtinyt kasvaa lisää eroa kahden viimeisen tutkimuskerran välillä. Vielä keväällä
2017 tyttöjen ja poikien välillä oli edes heikosti tilastollisesti merkitsevä ero vain tyttöjen hieman poikia vahvemmassa arviossa äidinkielen kiinnostavuudessa ja poikien hieman tyttöjä vahvemmassa uskossa omaan
englannin kielen osaamiseensa. Keväällä 2018 tilastollisesti merkitseviä eroja ilmeni kaikilla mitatuilla osaalueilla: äidinkielen ja ruotsin kielen koetussa tärkeydessä, äidinkielen, matematiikan ja ruotsin kiinnostavuudessa sekä oppilaiden arviossa omasta osaamisestaan kaikissa muissa oppiaineissa paitsi ympäristöopissa.
Sukupuoli selitti näkemyksissä esiintyvästä vaihtelusta keskimäärin 2,5 prosenttia, mutta erot näyttävät ilmentävän kehitystä, joka ainakin arvosanoissa näkyvien erojen valossa voimistuu edelleen yläkoulun aikana
(ks. Kupiainen, 2016a). Tyttöjen ja poikien välinen ero on suurin vasta kuudennella luokalla alkaneessa ruotsin
kielessä (koettu tärkeys eta2 = 0,042, kiinnostavuus ja oma osaaminen eta2 = 0,033, kaikki p ≤ 0,001). Etenkin
poikia vaivaava ’pakkoruotsi’-syndrooma näyttää siis alkavan jo aikaisin eikä toisen kotimaisen kielen tuominen alakoulun puolelle näytä ainakaan toistaiseksi muuttaneen tilannetta. Muita keskimääräistä vahvempia
eroja ovat poikien usko itseensä englannin ja matematiikan osaajina (eta2 = 0,033 ja eta2 = 0,027, p ≤ 0,001).
Edellä jo mainittu suhteellinen yhtenäisyys taito- ja taideaineiden koetussa tärkeydessä ja kiinnostavuudessa
sekä oppilaiden arvioissa omasta osaamisestaan paranee kaikilla osa-alueilla selvästi, jos liikunta jätetään
kokonaisuuden ulkopuolelle (α = 0,782–0,800): liikunta erottuu niin tyttöjen kuin poikienkin arvioissa selvästi
muista taito- ja taideaineista (Kuvio 6.32) Tyttöjen ja poikien väliset erot olivat myös liikuntaa (kaikki ulottuvuudet) ja käsityön koettua tärkeyttä lukuun ottamatta huomattavasti lukuaineita selvemmät ja useimmat
tilastollisesti erittäin merkitseviä.
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Taito- ja taideaineiden koettu tärkeys ja kiinnostavuus sekä arvio omasta osaamisesta – kuudesluokkalaiset tytöt ja pojat, kevät 2017 (asteikko kuten kuviossa 6.30)
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Kuten keväällä 2017, liikunta erottui pojilla selvästi muita taito- ja taideaineita tärkeämpänä ja kiinnostavampana ja heidän arvionsa omasta osaamisestaan muita taito- ja taideaineita parempana. Koska tutkimuksessa
ei sitä kysytty, jää auki, voiko eräänä selityksenä olla, että liikunta olisi ollut ainoa oppiaine, jota tytöt ja pojat
eivät opiskele yhdessä. Muissa taito- ja taideaineissa tyttöjen arviot etenkin oppiaineen kiinnostavuudesta ja
omasta osaamisestaan ovat tilastollisesti erittäin merkitsevästi poikia myönteisemmät, ja tytöt kokevat ne
käsityötä lukuun ottamatta myös poikia tärkeämmiksi. Kuten jo aiemmilla tutkimuskerroilla, ero on erityisen
huomattava kuvataiteessa (kiinnostus eta2 = 0,121, osaaminen eta2 = 0,108, molemmat p ≤ 0,001), minkä voi
nähdä ennakoivan metropolialueella havaittua kuvataiteen arvosanojen muita oppiaineita suurempaa sukupuolieroa. Tämä sukupuoliero puolestaan selittänee kuvataidelukioiden poikkeuksellista tyttövoittoisuutta
muutenkin tyttövoittoisessa lukiossamme (Kupiainen, 2016a, 2016b). On huomionarvoista, että niin pojat
kuin tytötkin kokevat englannin kielen yhtä kiinnostavaksi kuin liikunnan, ja pojat kokevat myös matematiikan ja ympäristöopin muita taito- ja taideaineita kiinnostavammiksi. Jopa äidinkieli, jossa ero tyttöjen ja poikien kiinnostuksessa on selvä, nousee pojilla kiinnostavuudessa lähes käsityön ja musiikin tasolle ja ylittää
selvästi kuvataiteen kiinnostavuuden. Kaiken kaikkiaan, kuten saatoimme jo neljännen luokan alussa saman
kysymyssarjan tulosten valossa todeta, pohja myöhemmin perusopetuksen päättöarvosanoissa näkyvälle
huomattavalle erolle tyttöjen ja poikien taito- ja taideaineiden arvosanoissa liikuntaa lukuun ottamatta luodaan selvästi jo alaluokilla (Kupiainen, 2016a).
Kolmasluokkalaisten tavoin myös kuudesluokkalaisten arviot oppiaineiden tärkeydestä, kiinnostavuudesta ja
omasta osaamisestaan niissä olivat yhteydessä heidän raportoimaansa digilaitteiden käyttöön oppitunneilla.
Yhteydet olivat myös pääsääntöisesti melko heikkoja ja saattavat hyvinkin selittyä muilla tekijöillä, sillä yhteys
oli usein vahvempi muiden oppiaineiden kanssa kuin sen, jonka tärkeyttä, kiinnostavuutta tai osaamista kysymys koski. Koska näiden kysymysten välinen yhteys on kuitenkin oppiainekohtaisten kokeiden puuttuessa
se, jolla pääsemme lähimmäs tutkimusta ohjannutta kysymystä digilaitteiden käytön mahdollista vaikutusta
oppimiseen ja oppimisen iloon, raportoimme ne kolmansien luokkien tapaan (Taulukot 6.8, 6.9 ja 6.10).
Kuten taulukosta 6.8 voidaan nähdä, yhteys digilaitteiden käytön ja saman oppiaineen koetun tärkeyden välillä oli tilastollisesti merkitsevä (p ≤ 0,01) ympäristöopissa ja käsityössä, mutta etenkin hieman heikommin
merkitseviä yhteyksiä ilmeni myös etenkin ympäristöopin koetun tärkeyden ja monen muun oppiaineen tuntien digilaitteiden käytön kanssa. Vaikka yhteys on hieman vahvempi ympäristöopin kohdalla, on vaikea perustella, miksi se osoittaisi sen kummempaa syy-seuraussuhdetta kuin muutkaan yhteydet. Korkeintaan näyttää siltä, että ympäristöopin tärkeäksi kokevat oppilaat käyttävät digilaitteita eri oppiaineiden tunneilla keskimääräistä oppilasta useammin tai enemmän.
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Taulukko 6.8

Kuudesluokkalaisten raportoiman oppiainekohtaisen digilaitteiden käytön yhteys (r) heidän arvioonsa oppiaineiden tärkeydestä (sarakkeet)
Äidinkieli

Matematiikka

Englanti

Ruotsi

Ympäristöoppi

Uskonto/
ET

Musiikki

Kuvataide

Käsityö

Äidinkieli
Matematiikka
Englanti

,102*

Ruotsi

,090*

Ympäristöoppi

,118**

,095*
,089*

Uskonto / ET
Musiikki

,098*

Kuvataide

,099*

-,110*

Käsityö

,089*

,123**

,145**

* Yhteys merkitsevä tasolla p ≤ 0,05. ** Yhteys merkitsevä tasolla p ≤ 0,01.

Digilaitteen oppituntikäyttö oli yhteydessä oppiaineen koettuun kiinnostukseen jo edellä oppilaiden tärkeysarvioissa muista erottuneiden ympäristöopin ja käsityön lisäksi myös englannissa (Taulukko 6.9). Etenkin oppilaiden näkemys ympäristöopin ja englannin kielen kiinnostavuudesta oli yhteydessä heidän digilaitteiden
käyttöönsä myös monessa muussa oppiaineessa, mutta kuten jo edellä totesimme, yhteyksien todellista merkitystä on vaikea tulkita ja ne ovat tilastollisesta merkityksestään huolimatta melko heikot (kiinnostus – tai
digilaitteen käyttö – selittää ympäristöopissakin vain runsaan kolme prosenttia toisessa ilmenevästä vaihtelusta). Se, että yhteydet ovat kuitenkin vahvemmat kuin oppilaiden näiden kolmen oppiaineen tärkeyttä koskevien arvioiden kohdalla saattaa kuitenkin viitata aitoon syy-seuraussuhteeseen niiden välillä – kumpi sitten
onkaan yhteyden syy ja kumpi seuraus.
Taulukko 6.9

Kuudesluokkalaisten raportoiman oppiainekohtaisen digilaitteiden käytön yhteys (r) heidän näkemykseensä oppiaineiden kiinnostavuudesta (sarakkeet)
Äidinkieli

Matematiikka

Englanti

Ruotsi

Äidinkieli

Ympäristöoppi

Uskonto/
ET

Musiikki

Kuvataide

Käsityö

,104*

Matematiikka

,120**

,112*

Englanti

,141**

,146**

Ruotsi

,136**

,109*

Ympäristöoppi

,090*

,179**

Uskonto / ET
Musiikki

,102*

Kuvataide
Käsityö

,089*
,096*

,111*

,148**

,252**

* Yhteys merkitsevä tasolla p ≤ 0,05. ** Yhteys merkitsevä tasolla p ≤ 0,01.

Myös oppilaiden arvioissa omasta osaamisestaan nousevat esiin samat kolme oppiainetta eli yhteys oli ympäristöopissa ja käsityössä merkitsevä kaikilla kolmella kysytyllä osa-alueella, vahvistaen arviota aidon syyseuraussuhteen olemassaolosta ainakin näissä kahdessa oppiaineessa (Taulukko 6.10).
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Taulukko 6.10 Kuudesluokkalaisten raportoiman oppiainekohtaisen digilaitteiden käytön yhteys (r) heidän arvioonsa osaamisestaan eri oppiaineissa (sarakkeet)
Äidinkieli

Matematiikka

Englanti

Ruotsi

Äidinkieli

Ympäristöoppi

Uskonto/
ET

Musiikki

Kuvataide

Käsityö

,103*

,154**

,094*

Matematiikka

-,101*

,095*

Englanti

,143**

,155**

Ruotsi

,168**

,168**

Ympäristöoppi

,111*

,131**

Uskonto / ET
Musiikki

,113*

Kuvataide
Käsityö

,102*

* Yhteys merkitsevä tasolla p ≤ 0,05. ** Yhteys merkitsevä tasolla p ≤ 0,01.

Mutta kuten jo totesimme edellä kolmasluokkalaisten kohdalla, yllä raportoidut vaikutussuunnaltaan epävarmat yhteydet jäävät oppisisällön hallintaa mittaavien kokeiden puuttuessa ainoaksi yritykseksi etsiä vastausta tutkimuksen yhteen pääkysymykseen eli siihen, onko digilaitteiden käytöllä vaikutusta oppilaiden oppimiseen tai siihen kohdistuviin asenteisiin ja odotuksiin. Kuten edellä raportoiduista yhteyksistä voidaan
nähdä, joitain yhteyksiä on havaittavissa, mutta vähäisyydessään ja satunnaisuudessaan ne eivät anna oikeutusta kovin vahvoille johtopäätöksille.

6.6.3

Oppimisasenteiden yhteys oppilaiden tehtäviin käyttämään aikaan

Edellä luvussa 6.5.3 raportoimme oppilaiden tehtäviin käyttämän ajan yhteydestä heidän suoriutumiseensa
tutkimuksen osaamistehtävissä todeten, että yhteys oli positiivinen, eli paremmin suoriutuvat oppilaat käyttivät niihin keskimäärin heikommin menestyviä enemmän aikaa. Havainto saa lisäulottuvuutta, kun tehtäviin
käytettyä aikaa tarkastellaan suhteessa oppilaiden oppimisasenteisiin. Oppimisasenteiden ja tehtäviin käytetyn ajan välisissä yhteyksissä tapahtui syksyn 2015 ja kevään 2017 välillä ilmeisiä muutoksia, minkä arvelimme heijastavan etenkin kuviopäättelytehtävien muuttumista oppilaille aiempaa helpommiksi. Kun vielä
vuotta aiemmin oppilaiden heille ehkä koulukontekstissa uudenlaisena esittäytyneeseen ensimmäiseen kuviopäättelytehtävään käyttämä aika oli selvästi yhteydessä heidän oppimisasenteisiinsa, keväällä 2017 asenteiden yhteys tehtäväaikaan nousi esiin lähinnä vaikeammissa numeropäättelytehtävissä. Osaamiseensa keskimääräistä enemmän luottaneet, koulua tärkeämpänä pitävät ja yrittämisen merkitykseen uskovat oppilaat
käyttivät tuolloin muita enemmän aikaa nimenomaan lopun vaikeampiin tehtäviin. Vain oppimisen kannalta
haitallinen usko menestyksen tai sen puuttumisen johtuminen ensisijaisesti itsen ulkopuolisista tekijöistä oli
yhteydessä oppilaiden ajankäyttöön jo tehtäväsarjan ensimmäisessä tehtävässä, johon he käyttivät paremmin menestyneitä vähemmän aikaa. Tämä yhteys korostui lopun vaikeimmassa tehtävässä ja vahvisti aiempaa tutkimustulostamme siitä, että kielteisten oppimisasenteiden vaikutus suoritukseen tapahtuu suurelta
osin heikon tehtävään sitoutumisen ja ajankäytön kautta (Kupiainen ym., 2014).
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Tilanne oli keväällä 2018 samansuuntainen kuin keväällä 2017 (Taulukko 6.11). Yhteydet oppilaiden asenteiden ja tehtäväajan välillä ovat osin voimistuneet niin oppimista tukevien (koulun pitäminen tärkeänä ja usko
yrittämiseen menestyksen keinona) kuin sitä haittaavien uskomustenkin (etenkin sattumausko) kohdalla. Toisaalta myös esimerkiksi vuotta aiempi kyvykkyyden rooliin uskomisen negatiivinen yhteys ajankäyttöön tehtäviin paneutumisessa on poistunut eli sen rooliin uskovat ovat olleet valmiit käyttämään niihin suhteellisesti
enemmän aikaa kuin vuotta aiemmin. Omaan kyvykkyyteen uskomisen positiivinen yhteys tehtäväaikaan on
sen sijaan heikentynyt, vaikka on edelleen nähtävissä etenkin ensimmäisessä numeropäättelytehtävässä.
Taulukko 6.11 Kuudesluokkalaisten oppimisasenteiden yhteys heidän päättelytehtäviin käyttämäänsä aikaan
keväällä 2018
Kuviosarjat

Kuvioanalogiat

Numeroanalogiat

Numerosarjat

Tehtäväaika
yhteensä

,129**

,111*

,135**

,145**

,109*

-,178**

-,206**

Koulun tärkeys
Ystävien suhde kouluun
Luokka oppimisympäristönä
Keino: Yrittäminen
Keino: Kyvykkyys
Keino: Sattuma

-,170**

Oma yrittäminen

,099*

Oma kyvykkyys

,128*

Luovutusherkkyys
* Yhteys merkitsevä tasolla p ≤ 0,05

,095*
-,121*

** Yhteys merkitsevä tasolla p ≤ 0,01

Asenteiden yhteys tehtäväaikaan oli nähtävissä myös tavoiteorientaatioissa, joskin myös niissä yhteydet olivat pääosin heikentyneet. Vain ensimmäiseen numeropäättelytehtävään käytetty aika heijasti oppilaiden kyselyssä ilmaisemia tavoitteita: oppimis- ja saavutusorientaatiota positiivisesti ja välttämisorientaatiota negatiivisesti (r = 0,116 ja r = 0,126 vs. r = -0,99, kaikki p ≤ 0,05).
Oppilaiden tehtäviin käyttämän ajan yhteydet heidän näkemyksiinsä eri oppiaineiden tärkeydestä ja kiinnostavuudesta sekä omasta osaamisestaan niissä olivat voimistuneet kahden viimeisen tutkimuskerran aikana.
Etenkin ensimmäinen numeropäättelytehtävä, joka asetti oppilaat selvästi sitä edeltäneitä kuviopäättelytehtäviä suuremman haasteen eteen, erotteli oppilaita selvästi (Taulukko 6.12).
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Taulukko 6.12 Kuudesluokkalaisten oppimisasenteiden yhteys heidän näkemyksiinsä lukuaineiden tärkeydestä
ja kiinnostavuudesta sekä omasta osaamisestaan niissä
Kuviosarjat

Numeroanalogiat

Numerosarjat

Tehtäväaika
yhteensä

Äidinkieli

,162**

,123*

,130**

Matematiikka

,146**

Tärkeys

Kuvioanalogiat

,131**

Englanti

,108*

,111*

Numerosarjat

Tehtäväaika
yhteensä

,117*

,115*

Numerosarjat

Tehtäväaika
yhteensä

Ruotsi
Ympäristöoppi
Uskonto/ET
Kiinnostavuus

,098*
Kuviosarjat

Kuvioanalogiat

Äidinkieli

,114*
Numeroanalogiat
,144**

Matematiikka
Englanti
Ruotsi

,107*

Ympäristöoppi

,103*

Uskonto/ET
Oma osaaminen
Äidinkieli

Kuviosarjat

Kuvioanalogiat

Numeroanalogiat

,102*

,104*

,138**

Matematiikka
Englanti

,126*
,188**

,112*
,104*

Ruotsi
Ympäristöoppi
Uskonto/ET
* Yhteys merkitsevä tasolla p ≤ 0,05. ** Yhteys merkitsevä tasolla p ≤ 0,01

Kaiken kaikkiaan voimme todeta, että vaikka edellä raportoidut yhteydet eivät ole kovin vahvoja, ne osaltaan
tukevat erilaisten asennekyselyiden kykyä tavoittaa tekijöitä, jotka arjen koulutyössä ohjaavat oppilaiden toimintaa ja valintoja.

6.6.4

Koulujen väliset erot kuudesluokkalaisten oppimisasenteissa

Koulujen väliset erot oppilaiden oppimisasenteissa olivat suhteellisen vähäisiä, joskin useimmilla asenneulottuvuuksilla muutama koulu erottautui jossain määrin muista (Kuvio 6.33). Erot olivat selvimmät oppilaiden
näkemyksessä luokastaan oppimisympäristönä (p ≤ 0,001 eta2 = 0,089) mutta ylsivät heikkoon merkitsevyyteen myös oppilaiden omassa ja heidän arviossaan ystäviensä suhtautumisesta kouluun sekä uskossa kyvykkyyden rooliin menestyksen saavuttamisessa (p ≤ 0,05, eta2 = 0,031–0,035). Koulu 10 näyttää erottuvan
muista kouluista oppilaiden keskimäärin muita kielteisemmillä oppimisasenteilla. Kuten edellä osaamisessa,
luokkien väliset erot olivat koulujen välisiä eroja suuremmat ja luokka selitti suurimmillaan 13 prosenttia
oppilaiden koulun tärkeyttä ja luokkansa oppimisilmapiiriä koskevissa näkemyksissä. Myös asenteiden osalta
oppilaat siis mitä ilmeisimmin käyvät kouluaan luokissa, joiden oppimisilmapiirissä ja sen myötä oppimiselle
tarjoamassa tuessa on eroja (ks. Kupiainen & Hotulainen, tulossa).
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7
6
Koulu 1

5

Koulu 3

4

Koulu 4

3

Koulu 5

2

Koulu 6

Kuvio 6.33

Luovutusherkkyys

Oma kyvykkyys

Oma yrittäminen

Keino: Sattuma

Keino: Kyvykkyys

Keino: Yrittäminen

Luokka
oppimisympäristönä

Ystävien suhde kouluun

Koulun tärkeys

1

Koulu 7
Koulu 8
Koulu 9
Koulu 10

Kuudesluokkalaisten oppimisasenteet kouluittain keväällä 2018

Myös oppilaiden tärkeys-, kiinnostus- ja osaamisarvioissa ilmeni sekä koulujen että luokkien välisiä eroja,
jotka saattavat heijastaa yhtä lailla eroa oppilaissa, opettajissa kuin tarjolla olevia oppiainevalintoja. Erot olivat oppiaineiden koetussa tärkeydessä pääosin melko vähäisiä, eivätkä erot äidinkielessä, matematiikassa ja
englannissa olleet tilastollisesti merkitseviä (Kuvio 6.34). Ero oli suurin ympäristöopissa, missä selitys löytyy
lähinnä koulusta 9. Selvä, joskaan ei yli kaikkien koulujen tilastollisesti merkitsevä ero löytyi myös kuviosta
pois jätetyssä ruotsin kielessä, jossa koulun 6 oppilaat näkivät toisen kotimaisen kielen opiskelun selvästi
muiden koulujen oppilaita tärkeämpänä (ka 5,62 vs. muiden suomenkielisten koulujen ka 4,91). Erot olivat
hieman suuremmat oppiaineiden koetussa kiinnostavuudessa (Kuvio 6.35), mutta koulu selitti niin tärkeydessä kuin kiinnostavuudessa ilmenevästä vaihtelusta kuitenkin suurimmillaankin vain vähän yli viisi prosenttia.
7,00
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Koulu 1
Koulu 3
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Koulu 4
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Koulu 5
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Koulu 6
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Koulu 7
Koulu 8

Kuvio 6.34

Eri oppiaineiden kokeminen tärkeäksi kouluittain keväällä 2018
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Liikunta

Musiikki

Käsityö

Kuvataide

Uskonto/ET

Ympäristöoppi

Englanti

Matematiikka

Äidinkieli

1,00

Koulu 9
Koulu 10
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Koulu 1
Koulu 3

5

Koulu 4

4

Koulu 5
3

Koulu 6

2

Koulu 7
Koulu 8

Kuvio 6.35

Liikunta

Musiikki

Käsityö

Kuvataide

Uskonto/ET

Ympäristöoppi

Englanti

Matematiikka

Äidinkieli

1

Koulu 9
Koulu 10

Eri oppiaineiden kokeminen kiinnostavaksi kouluittain keväällä 2018

Erot oppilaiden arvioissa omasta osaamisestaan koskivat sekä tärkeys- että kiinnostavuusarvioita harvempia
oppiaineita mutta heijastivat niitä (Kuvio 6.36). Ero oli tilastollisesti merkitsevä oppilaiden ympäristöoppia,
kuvataidetta ja musiikkia koskevissa osaamisarviossa ja saattaa heijastaa joissain kouluissa olevia kyseiseen
oppiaineeseen painottuneita luokkia. Koska tutkimuksessa ei ole ainakaan tässä vaiheessa kerätty tietoa oppilaiden muuten arvioidusta oppiainekohtaisesta osaamisesta, oppilaiden arvioita omasta osaamisestaan ei
ole mahdollisuutta verrata heidän todelliseen osaamiseensa. Lähinnä kuvion voi nähdä kuvaavan useimpien
koulujen useimpien oppilaiden varsin vankkaa uskoa omaan osaamiseensa yläkouluun siirtymisen kynnyksellä
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Kuvio 6.36

Kuudesluokkalaisten arvio omasta osaamisestaan eri oppiaineissa
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Liikunta

Musiikki

Käsityö

Kuvataide

Uskonto/ET

Ympäristöoppi

Englanti

Matematiikka

Äidinkieli

1

Koulu 9
Koulu 10

6.6.5 Kuudesluokkalaisten oppimisasenteiden yhteys heidän TVT-taitoihinsa
Edellisissä luvuissa raportoitujen tekijöiden tavoin oppilaiden oppimisasenteet olivat yhteydessä myös heidän itse arvioimiinsa TVT-taitoihin (Taulukko 6.13).
Taulukko 6.13 Oppimisasenteiden yhteys kuudesluokkaalaisten arvioon TVT-taidoistaan keväällä 20189
Koulun tärkeys

Luokka opKeino:
pimisympäYrittäminen
ristönä

Keino: Kyvykkyys

Keino: Sattuma

Oma yrittäminen

Oma kyvykkyys

,137**

,234**

Tietotekniikan perustaidot

,152**

,172**

,094*

Tiedonhaku ja hallinta

,166**

,162**

,174**

-,112*

,216**

,309**

Sähköiset oppimisympäristöt

,119**

,146**

,091*

-,092*

,195**

,267**

Mediasisältöjen tuottaminen

,105*

,128**

,175**

Toimisto-ohjelmat

,118**

,104*

,172**

Äänen-, kuvan- ja videon käsittely

,135**

Sosiaalisen median verkkopalvelut

,133**

,096*

,119**

,174**

,113*

,102*

,161**

,222**

Etäopetus- ja videoneuvotteluohjelmat

,101*

,160**

,094*

,121**

,186**

Yhteisöllinen sisällöntuotanto

,113*

,176**

,092*

,156**

,199**

Tietoturva

,123**

,142**

,117**

,138**

,193**

Ohjelmointi

,151**

,133**

,140**

,124**

,189**

* Yhteys merkitsevä tasolla p ≤ 0,05. ** Yhteys merkitsevä tasolla p ≤ 0,01.

Kuten taulukosta 6.13 voidaan nähdä, oppilaiden digitaalisen työskentelyn näkökulmasta keskeinen arvio
TVT-taidoistaan on varsin laajasti (joskaan ei kovin vahvasti) yhteydessä heidän moninaisiin oppimisasenteisiinsa. Tarkempi analyysi osoittaa kuitenkin, että kyse on ensisijaisesti pojista, sillä vain taulukossa viisi lihavoitua yhteyttä ovat tytöillä tilastollisesti merkitseviä kaikkien muiden yhteyksien ilmaistessa ensisijaisesti
niiden huomattavasti taulukon lukuja vahvempaa yhteyttä pojilla (esim. oma yrittäminen rka = 0,251 ja oma
kyvykkyys rka = 0,340). Sattumaan uskomisen negatiivinen yhteys oppilaiden arvioimiin kahteen keskeiseen
TVT-taitoon sen sijaan heijastaa niiden yhteyttä tytöillä (r = -0,213 ja r = -0,133); sattumausko on pojilla yhteydessä huomattavasti useampaan TVT-taitojen osa-alueeseen, ja kaikissa tapauksessa tuo yhteys on positiivinen.

6.7 Digitaalisten laitteiden käyttö, päättelytaito ja motivaatio kuudensilla luokilla
Kuten edellä raportoitujen tulosten perusteella on voitu havaita, oppilaiden digitaalisten laitteiden käyttö
oppitunneilla ei heijasta vain heidän omaa valintaansa vaan myös – ja luultavasti ensisijaisesti – niitä opetusmenetelmiä ja oppimisen tapoja, jotka kussakin koulussa ovat eri opettajien tunneilla käytössä. Näin ollen
oppilaiden oppituntien aikaisen digilaitteen käytön mahdolliset yhteydet heidän suoriutumiseensa tutkimuksen eri osaamistehtävissä tai yhteydet heidän oppimisasenteisiinsa voivat yhtä lailla heijastaa niin koulun

9

Taulukosta on jätetty tilan puutteen vuoksi pois luovutusherkkyys, joka ei ollut yhteydessä yhteenkään TVT-taitojen
osa-alueeseen ja oppilaan arvio ystäviensä suhtautumisesta kouluun, mikä oli yhteydessä vain oppilaiden arvioon tietoturvan tuntemukseensa.
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kuin oppilaan henkilökohtaisia ominaisuuksiakin. Aito muutoksen tarkastelu vaatii analyysin rajoittamista niihin oppilaisiin, jotka ottivat osaa tutkimukseen molemmilla kerroilla. Vedämme kuitenkin tässä luvussa lyhyesti yhteen tulokset niiden kuudesluokkalaisten osalta, jotka osallistuivat kevään 2018 tutkimukseen.
Tämä toimikoon pohjustuksena tablettihankkeen näkökulmasta ehkä toiveiden vastaiselle heikolle ja joissain
tapauksissa jopa negatiiviselle yhteydelle oppilaiden oppitunneilla tapahtuvan digivälineiden käytön ja päättelytaidon sekä oppimismotivaation välillä (Kuvio 6.37).
Päättelytehtäviin käytetty aika

Kuviosarjat
Kuvioanalogiat
Numeroanalogiat
Numerosarjat
Työmuisti
TVT-taidot
Henkilökohtainen käyttö tunneilla
Koulun tärkeys
Ystävien suhde kouluun
Luokka oppimisympäristönä
Keino: Yrittäminen
Keino: Kyvykkyys
Keino: Sattuma

Oma yrittäminen
Oma kyvykkyys
Luovutusherkkyys
Oppimisorientaatio
Saavutusorientaatio
Suoritusorientaatio
Ego-orientaatio
Välttämisorientaatio
Lukuaineet: Tärkeys
Lukuaineet Kiinnostus
Lukuaineet: Osaaminen
Taito- ja taideaineet: Tärkeys
Taito- ja taideaineet: Kiinnostus

Taito- ja taideaineet: Osaaminen
-0,1
Kuvio 6.37

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

Oppitunneilla ilmoitetun tabletinkäytön yhteys osaamiseen ja oppimismotivaatioon keväällä 2018

Yhteydet ovat kuitenkin kehittyneet pääosin myönteiseen suuntaan tutkimuksen aikana. Erityisesti on huomioitava, että yhteys oppilaiden raportoiman digitaalisten laitteiden käytön ja heidän päättelytehtävissä menestymisen välillä oli keväällä 2018 ensimmäistä kertaa positiivinen (joskaan ei tilastollisesti merkitsevä)
muissa kuin vaikeimmissa numerosarjatehtävissä. Ehkä hieman yllättäen yhteys oli vaihtunut positiivisesta
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negatiiviseen (mutta taaskaan ei yltäen tilastolliseen merkitsevyyteen) oppilaiden ystäviensä kouluun suhtautumista ja luokkaansa oppimisympäristönä koskevissa väitteissä. Koska kyse on vain yhteydestä, jää auki,
haittaako digin käyttö oppimiseen aktiivisesti suuntautuvan luokkahengen muodostumista vai onko digin
käyttö vähäisempää luokissa, jotka tarjoavat jostain muista syistä heikomman ympäristön oppimiselle?
Mutta kuten sanottu, yhteydet ovat kauttaaltaan varsin heikkoja ja vain yhteydet, joiden voimakkuus on 0,1
tai suurempi, ovat tilastollisesti merkitseviä ja vain yhteys digilaitteiden käyttöön myös henkilökohtaisiin tarkoituksiin on tilastollisesti erittäin merkitsevä (p ≤ 0,001).
Lähes kaikkien motivationaalisten asenteiden yhteys digilaitteiden käyttöön oppitunneilla on positiivinen
riippumatta niiden yhteydestä osaamiseen ja koulutyöhön. Tulos on sinänsä looginen, koska digin käyttö koskenee useimmiten kokonaisia luokkia, joissa kaikki asenteet ovat esillä. Kuva on siis monella tavalla ristiriitainen ja vaikeasti tulkittava, ja tilanteen lopullinen tulkinta vaatii opettajien päivittäiseen havainnointiin perustuvaa lisätietoa ja tilanteen kehityksen seurantaa.
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7 Digitaalinen oppiminen seitsemänneltä yhdeksännelle luokalle
Kuten edellä kolmas- ja kuudesluokkalaisten kohdalla tuloksia tulkittaessa on myös tämän luvun kohderyhmänä olevien yhdeksäsluokkalaisten kohdalla syytä pitää mielessä, että tutkimukseen on osallistunut sen eri
vaiheissa eri määrä eri koulujen oppilaita. Yläluokilla opettajavaihdokset voivat olla vähäisempiä mutta niitäkin mahtunee oppilaiden kolmeen yläkouluvuoteen. Tässä luvussa raportoitavassa muutoksessa sekoittuvat
siis väistämättä niin vastaajajoukossa kuin heidän oppimisympäristössäänkin tapahtuneet muutokset. Koska
kuvaa siitä, kenen näkemys olisi tilannetta parhaiten edustava, ei ole, raportoimme edellisten ikäryhmien
tapaan digilaitteiden käytön osalta tilanteen kuhunkin kysymykseen vastanneiden oppilaiden vastauskeskiarvona.
Luvun 6 tapaan seuraavissa alaluvuissa kuvattava kehitys perustuu ensisijaisesti vertailuun kahden viimeisen
tutkimuskerran, suunnilleen samaan aikaan lukuvuotta toteutettujen kevään 2017 ja kevään 2018 tutkimusten tulosten välillä. Tarkempi vertailu syksyn 2015 ja kevään 2017 tulosten välillä on luettavissa tutkimuksen
kolmannessa väliraportissa, mutta milloin se on tapahtuneen muutoksen näkökulmasta tarpeen, olemme
viitanneet myös tämän luvun kuvauksissa tuohon aiempien tutkimuskertojen välillä tapahtuneeseen muutokseen. Olemme kuitenkin raportoineet tässä myös joidenkin sellaisten osakyselyjen tuloksia, jotka ovat sisältyneet vain joihinkin aiemmista tutkimuskerroista.

7.1 Digitaalisten laitteiden käyttö yhdeksänsillä luokilla ja muutos vuodesta 2015
Tablettien käyttö osoittautui tutkimuksen alussa syksyllä 2015 seitsemänsillä luokilla ainakin oppilaiden vastausten valossa suhteellisen vähäiseksi. Kuten edellä tarkastelluilla kuudensilla luokilla, tablettien ja muiden
digilaitteiden käyttö opetuksessa näytti kuitenkin lisääntyneen selvästi heti syksyn 2015 ja kevään välikyselyn
2016 välisenä aikana. Kuten kuitenkin edellä luvussa 6 totesimme, eroon on saattanut vaikuttaa mahdollisen
lisääntyneen käytön ohella myös tutkimusajankohta, joka mahdollisti oppilaille pidemmän aikaperspektiivin
tapahtuneeseen koulutyöhön. Käyttöä koskevissa kysymyksissä on käytetty läpi koko tutkimuskauden samaa
neliportaista mittaria: ”ei koskaan”, ”ainakin joillain tunneilla”, ”useilla tunneilla”, ”lähes kaikilla tunneilla”,
ja vastausten mukaan valtaosa oppilaista näytti käyttävän jo keväällä 2017 tabletteja kaikissa lukuaineissa
”ainakin joillain tunneilla” tai useammin. ”Ei-koskaan” vastanneiden oppilaiden osuuden keskiarvo laski syksyn 2015 ja kevään 2017 välillä 66 prosentista 48 prosenttiin, mutta oppiaineiden välillä oli osin varsin huomattaviakin eroja käytössä tapahtuneessa muutoksessa.
Päinvastoin kuin viidensillä luokilla kahdeksasluokkalaisten tammi-helmikuussa 2017 raportoima digin käyttö
erosi sen sijaan varsin vähän siitä, millaiseksi oppilaat raportoivat sen kevään 2016 lopun kyselyssä. Osaselitys
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saattaa löytyä siitä, että yläluokilla kyse on pitkälti samoista aineenopettajista, jotka uuteen työvälineeseen
siirtyessään todennäköisesti ovat löytäneet sille käyttötapoja ja sisältöjä, jotka mahdollistavat sen katkeamattoman käytön jatkamisen yli luokka-asteiden. Jonkin verran vaihtelua esiintyi toki myös yläluokkien oppilailla, mutta se selittynee tutkimusajankohtien erolla. Tätä taustaa vasten on kiinnostava nähdä, miten tilanne on kehittynyt oppilaiden viimeisen peruskouluvuoden aikana kevään 2017 ja kevään 2018 välillä.
Kuten kuviosta 7.1 voidaan nähdä, digilaitteiden käyttö oppitunneilla on kokonaisuudessaan lisääntynyt jonkin verran, mutta kasvu on ollut joissain oppiaineissa vahvempaa kuin joissain toisissa. Vastausten mukaan
enemmistö oppilaista ilmoitti edelleen käyttävänsä digitaalisia laitteita kaikissa lukuaineissa ”ainakin joillain
tunneilla” tai useammin, ja joissain oppiaineissa niiden oppilaiden osuus, jotka vastasivat kysymykseen ”Ei
koskaan” oli huomattavan vähäinen. Digilaitteiden käyttö on lisääntynyt selvimmin äidinkielessä ja englannissa sekä yhteiskuntaopiksi vaihtuneessa historiassa, joissa kaikissa lisääntynyttä käyttöä saattaa selittää
kasvava siirtyminen tableteista Chromebookeihin. Tarjoavahan jälkimmäiset aivan erilaisen alustan kirjoittamiselle kuin tutkimuksen lähtökohtana olleet tabletit. On kuitenkin pidettävä mielessä, että osin kyse voi olla
myös eroista siinä, kuinka ahkerasti eri koulujen oppilaat kyselyyn vastasivat tai missä määrin eri oppiaineiden opettajakunnassa on eri kouluissa tapahtunut vaihdoksia kuluneen vuoden aikana.
Äidinkieli

Äidinkieli

Englanti

Englanti

Biologia / Maantiede

Yhteiskuntaoppi

Yhdistävät projektit

Biologia / maantiede

Historia

Yhdistävät projektit

Terveystieto

Terveystieto

Ruotsi

Kemia / fysiikka

Uskonto / ET

Uskonto / ET

Kemia / Fysiikka

Ruotsi

Kuvataide

Kuvataide

Musiikki

Matematiikka

Matematiikka

Musiikki

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

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

ei koskaan

ainakin joillain tunneilla

ei koskaan

ainakin joillain tunneilla

useilla tunneilla

lähes kaikilla tunneilla

useilla tunneilla

lähes kaikilla tunneilla

a)

Kuvio 7.1

Kevät 2017

b)

Kevät 2018

Yhdeksäsluokkalaisten digitaalisten laitteiden käyttö eri oppiaineiden tunneilla keväällä 2017 ja
keväällä 2018 esitettynä ”ei koskaan” -vastausten mukaisessa järjestyksessä

Kuten kuudensilla luokilla kuva muuttuu hieman, jos oppilaiden vastauksia verrataan keväällä 2016 tehdyn
sisällöllisesti muuten suppeamman kyselyn vastauksiin (Väliraportti 2, Kuvio 1). Kuudensista luokista poiketen ero on kuitenkin monessa oppiaineessa vähäinen ja useimmissa oppiaineissa käyttö näyttää olevan laajempaa kuin tuossa kevään lopulla tehdyssä kyselyssä.
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Vaikka oppilaiden ilmaiseman digilaitteiden käytön halun ja niiden käytön hyödyllisyyttä koskevan arvion (Kuvio 7.2a, ”Jos saisit itse päättää, miten teet töitä, kuinka usein valitsisit tabletin tms. eri oppiaineissa?” ja
Kuvio 7.2b, ”Kuinka paljon hyötyä ajattelet tablettien käytöstä olevan eri oppiaineiden tunneilla?”) ero todelliseen käyttöön on edelleen etenkin vähäisimmän digikäytön oppiaineissa selvä, se on pienentynyt kolmen
vuoden tutkimuskauden aikana selvästi digilaitteiden käytön lisääntymisen myötä.

Äidinkieli

Englanti

Englanti

Biologia / Maantiede

Yhteiskuntaoppi

Äidinkieli

Biologia / Maantiede

Yhteiskuntaoppi

Ruotsi

Ruotsi

Terveystieto

Terveystieto

Projektit

Kemia / Fysiikka

Uskonto / ET

Uskonto / ET

Kemia / Fysiikka

Projektit

Kuvataide

Kuvataide

Matematiikka

Matematiikka

Musiikki

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

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

en koskaan

ainakin joillain tunneilla

ei erityistä hyötyä

jonkin verran lisähyötyä

useilla tunneilla

lähes kaikilla tunneilla

huomattavasti lisähyötyä

ehdottoman hyödyllistä

a)

Kuvio 7.2

Valitsisin digin

b)

Hyöty

Yhdeksäsluokkalaisten digitaalisten laitteiden toivottu käyttö (Kuinka usein valitsisit …?) ja koettu hyödyllisyys (Kuinka paljon hyötyä…?) eri oppiaineiden tunneilla keväällä 2018 esitettynä ”ei
koskaan / ei lainkaan” -vastausten mukaisessa järjestyksessä

Mutta kuten kuviosta 7.2 voidaan myös nähdä, useimmissa oppiaineissa harvempi kuin joka kymmenes oppilas kokee, että digitaalisen oppimisen hyöty olisi ehdoton, ja samoin lähes yhtä harva haluaisi käyttää niitä
edes lähes kaikilla oppitunneilla. Verrattaessa oppilaiden vastauksia syksyn 2015 vastauksiin näyttäkin siltä,
että – ehkä digilaitteiden käytössä tapahtuneen kasvun seurauksena – oppilaiden into niiden käyttöön on
paremminkin hieman laantunut kuin kasvanut. Avoimeksi jää, onko kyse siitä, että digilaitteiden käyttö oppitunneilla ei olekaan muuttanut oppimista ja sen vaatimaa työtä oppilaiden ehkä aluksi kuvittelemalla tavalla,
vai että oppilaiden näkemykset ovat tulleet realistisemmiksi havaitsemaan, millä oppimisen ja työnteon osaalueilla digilaitteista on aitoa hyötyä ja millä ei. Kuudensien luokkien tapaan selkeästi suurimman ryhmän
näyttäisivät kuitenkin muodostavan ne oppilaat, jotka eivät juuri näe digilaitteiden käytön tuovan hyötyä
oppimiseen ja jotka harvoin valitsisivat laitteen käytön, jos saisivat siitä itse päättää.

7.1.1

Mitä digilaitteilla tehdään eri oppiaineissa

Vaikka digilaitteiden käyttö näyttää kokonaisuudessaan lisääntynyt viimeisen vuoden aikana, yksittäisistä
tabletinkäytön tavoista kysyttäessä digilaitteiden käytössä näyttää keskimäärin tapahtuneen varsin vähän
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muutoksia ja käyttö näyttää jopa vähentyneen joillain osa-alueilla. Kuvioissa 7.3–7.11 on esitetty kevään 2017
ja kevään 2018 välisenä vertailuna digilaitteiden käytön jakautuminen eri toimintamuotoihin eri lukuaineissa.
Yleiskuvana näyttää siltä, että digilaitteiden käyttötavoissa on tapahtunut muutosta ennen kaikkea niissä työmuodoissa, joissa muutosta lienee siivittänyt jo mainittu siirtyminen tableteista Chromebookeihin, tarjoavathan jälkimmäiset ilmeisen edun kaikessa kirjoittamista vaativassa työssä. Ihmetystä herättää lähinnä se,
kuinka monen oppilaan digitalisen tuntityöskentelyn kokonaiskuvaan tämä laitekannan muutos ei kuitenkaan
ole ulottunut. Myös oppiaineiden väliset erot kokonaiskäytössä ja tuon käytön muodoissa näyttävät säilyneen yllättävän samankaltaisina läpi koko tutkimuskauden hitaasti tapahtuneesta ja esimerkiksi opettajien
myönteisesti kommentoimasta laitevaihdoksesta huolimatta.

Tiedonhaku

Tiedonhaku

Pari- tai ryhmätyö

Kirjoitelma

Projektityö

Esitelmä

Esitelmän teko

Pari ja ryhmätyö

Harjoitustehtävät

Projektit

Kirjoitelma

Harjoitustehtävät

Omat jutut

Omat jutu

Muistiinpanot

Muistiinpanot

Digitaalinen oppikirja

Koe

Koe

Digitaalinen oppikirja

Kommentoin muiden…

Kommentoin muiden…
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

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

ei koskaan

ainakin joillain tunneilla

ei koskaan

ainakin joillain tunneilla

useilla tunneilla

lähes kaikilla tunneilla

useilla tunneilla

lähes kaikilla tunneilla

a)

Kuvio 7.3

Kevät 2017

b)

Kevät 2018

Yhdeksäsluokkalaisten digitaalisten laitteiden käyttö äidinkielen tunneilla keväällä 2017 ja keväällä 2018. Kuvioista osin puuttuva teksti on vertaisarviointia ilmaisevaksi aiottu Kommentoin
muiden töitä.

Äidinkieli on hyvä esimerkki oppiaineesta, jossa uusien laitteiden tarjoamat mahdollisuudet näyttävät siirtyneen työkäytänteisiin kevään 2017 ja kevään 2018 välisenä aikana. Oppilailta tai edes kouluilta ei ole kysytty
tarkemmin käytössä olevista välineistä, joten muutoksen yhteys siirtymiseen tableteista Chromebookeihin
jää kuitenkin viime kädessä oletukseksi. Tarkastelemme kuitenkin luvussa 10 tarkemmin kevään 2018 opettajakyselyn avovastauksia, joissa moni opettaja korosti nimenomaan tämän siirtymän tarjoamia laajempia
mahdollisuuksia erityisesti kirjoittamista vaativassa työssä.
Kuten digilaitteiden käyttö myös siinä tapahtunut muutos matematiikan tunneilla on vähäinen (Kuvio 7.4).
Siinä missä arvelimme kuudennella luokalla havaitun suoranaisen käytön vähenemisen johtuneen muutoksesta opiskeltavan matematiikan luonteessa, käytön vähäisyyden jatkuminen yläkoulussa liittynee samaan
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ilmiöön. Näyttää kuitenkin ilmeiseltä, että oppilaat siirtyvät perusopetuksesta sähköiseen ylioppilastutkintoon valmentautuvaan lukioon ainakin matematiikan osalta huomattavan valmentautumattomina.

Harjoitustehtävät

Harjoitustehtävät

Opetusohjelma

Opetusohjelma

Tiedonhaku

Tiedonhaku

Pari- tai ryhmätyö

Omat jutu

Omat jutut

Koe

Koe

Digitaalinen oppikirja

Digitaalinen oppikirja

Projektit

Projektityö

Pari ja ryhmätyö

Kommentoin muiden…

Muistiinpanot

Muistiinpanot

Kommentoin muiden…
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

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

ei koskaan

ainakin joillain tunneilla

ei koskaan

ainakin joillain tunneilla

useilla tunneilla

lähes kaikilla tunneilla

useilla tunneilla

lähes kaikilla tunneilla

a)

Kuvio 7.4

Kevät 2017

b)

Kevät 2018

Yhdeksäsluokkalaisten digitaalisten laitteiden käyttö matematiikan tunneilla keväällä 2017 ja keväällä 2018. Kuvioista osin puuttuva teksti on vertaisarviointia ilmaisevaksi aiottu Kommentoin
muiden töitä.

Vuoden tarkastelujakson aikana tapahtunut digisiirtymä näyttää sen sijaan ilmeiseltä englannin opetuksessa,
joskin se näyttää jakautuneen esimerkiksi äidinkieltä ohuemmin ja tasaisemmin eri käyttötavoille (Kuvio 7.5).
Vaikka digilaitteiden käyttö on edelleen hämmästyttävän vähäistä erityisesti ajatellen tarjolla olevan englanninkielisen aineiston määrää, niiden oppilaiden joukko, jotka sanovat digilaitteita käytetyn ”ainakin joillain
tunneilla” tai useammin, on kasvanut.
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Tiedonhaku
Harjoitustehtävät
Pari ja ryhmätyö
Esitelmä
Projektit
Kielenopetusohjelma
Digitaalinen oppikirja
Kuullun ymmärtäminen
Omat jutu
Muistiinpanot
Koe
Kommentoin muiden…

Tiedonhaku
Harjoitustehtävät
Pari- tai ryhmätyö
Esitelmän teko
Projektityö
Kielenopetusohjelma
Koe
Digitaalinen oppikirja
Kuullun ymmärtäminen
Omat jutut
Muistiinpanot
Kommentoin muiden…

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

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

ei koskaan

ainakin joillain tunneilla

ei koskaan

ainakin joillain tunneilla

useilla tunneilla

lähes kaikilla tunneilla

useilla tunneilla

lähes kaikilla tunneilla

a)

Kevät 2017

Kuvio 7.5

b)

Kevät 2018

Yhdeksäsluokkalaisten digitaalisten laitteiden käyttö englannin tunneilla keväällä 2017 ja keväällä
2018. Kuvioista osin puuttuva teksti on vertaisarviointia ilmaisevaksi aiottu Kommentoin muiden
töitä.

Digilaitteiden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen oli sen sijaan huomattavasti vähäisempää ruotsin
kielessä (Kuvio 7.6), mikä kävi hyvin ilmi myös digilaitteiden käyttöä yleisesti kuvaavassa kuviossa 7.1. Huomio
kiinnittyy kuitenkin siihen, että käyttö näyttää olevan näiden yksityiskohtaisempien kysymysten valossa vielä
yleiskuvaakin vähäisempää.

Harjoitustehtävät
Tiedonhaku
Pari- tai ryhmätyö
Kielenopetusohjelma
Projektityö
Esitelmän teko
Koe
Kuullun ymmärtäminen
Digitaalinen oppikirja
Omat jutut
Muistiinpanot
Kommentoin muiden…

Tiedonhaku
Harjoitustehtävät
Pari ja ryhmätyö
Esitelmä
Kielenopetusohjelma
Projektit
Omat jutu
Kuullun ymmärtäminen
Digitaalinen oppikirja
Muistiinpanot
Koe
Kommentoin muiden…
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

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

ei koskaan

ainakin joillain tunneilla

ei koskaan

ainakin joillain tunneilla

useilla tunneilla

lähes kaikilla tunneilla

useilla tunneilla

lähes kaikilla tunneilla

a)

Kuvio 7.6

Kevät 2017

b)

Kevät 2018

Yhdeksäsluokkalaisten digitaalisten laitteiden käyttö ruotsin tunneilla keväällä 2017 ja keväällä
2018. Kuvioista osin puuttuva teksti on vertaisarviointia ilmaisevaksi aiottu Kommentoin muiden
töitä.
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Tiedonhaku korostuu ehkä odotetusti useimpien reaaliaineiden tunneilla tapahtuvassa digilaitteiden käytössä edellä käsiteltyjä kieliä ja matematiikkaa enemmän. Uusien Chromebookien tai muiden tabletteja monipuolisempien laitteiden hankinta kouluille näkyy kuitenkin monessa oppiaineessa laitteiden käytön monipuolistumisena pelkän tiedonhankinnan ohessa. Näyttää siis siltä, että digitaalisesti etsittävää tietoa usein
myös työstetään digitaalisesti eteenpäin.
Biologian ja maantieteen tunneilla digilaitteiden käytössä tapahtunut muutos näyttää ensisilmäyksellä vähäiseltä (Kuvio 7.7). Muutosta on kuitenkin tapahtunut: siinä vain ei näy äidinkielen kaltaista jyrkkää pyrähdystä
tiettyjen käyttötapojen kohdalla, vaan muutos on vain kuin hiljalleen vähentänyt niiden oppilaiden osuutta,
jotka sanovat, että he eivät ole koskaan käyttäneet digilaitetta oppitunnilla. Kuten monessa muussakin oppiaineessa, heidän osuutensa on yllättävän suuri ottaen huomioon, että vajaat 40 prosenttia oppilaista sanoi
digilaitteiden käyttöä yleisesti kysyttäessä, että ei ole koskaan käyttänyt niitä biologian tai maantieteen tunneilla. Molemmat vastaukset voivat tuskin olla totta samaan aikaan, ellei sitten ole käynyt niin, että nyt
kysytystä tarkemmasta käyttömuotojen listasta on jäänyt uupumaan jokin oleellinen. Kevään 2017 ja kevään
2018 välistä muutosta pohdittaessa on myös huomattava, että kyse voi olla vastauksista kahteen eri oppiaineeseen sen mukaan, miten opetus on kouluissa näiden oppiaineiden kohdalla vuosiluokkaistettu.

Tiedonhaku

Tiedonhaku

Pari- tai ryhmätyö

Harjoitustehtävät

Projektityö

Pari ja ryhmätyö

Esitelmän teko

Projektit

Harjoitustehtävät

Esitelmä

Muistiinpanot

Muistiinpanot

Koe

Kirjoitelma

Kirjoitelma

Digitaalinen oppikirja

Omat jutut

Omat jutu

Digitaalinen oppikirja

Koe

Kommentoin muiden …

Kommentoin muiden…
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

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

ei koskaan

ainakin joillain tunneilla

ei koskaan

ainakin joillain tunneilla

useilla tunneilla

lähes kaikilla tunneilla

useilla tunneilla

lähes kaikilla tunneilla

a)

Kuvio 7.7

Kevät 2017

b)

Kevät 2018

Yhdeksäsluokkalaisten digitaalisten laitteiden käyttö biologian ja maantieteen tunneilla keväällä
2017 ja keväällä 2018. Kuvioista osin puuttuva teksti on vertaisarviointia ilmaisevaksi aiottu Kommentoin muiden töitä.
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a)

Kuvio 7.8

Kevät 2017 Historia

b)

Kevät 2018 Yhteiskuntaoppi

Yhdeksäsluokkalaisten digitaalisten laitteiden käyttö historian ja yhteiskuntaopin tunneilla keväällä 2017 ja keväällä 2018. Kuvioista osin puuttuva teksti on vertaisarviointia ilmaisevaksi aiottu Kommentoin muiden töitä.

Historian ja yhteiskuntaopin kohdalla (Kuvio 7.8) on huomattava, että myös tässä vertailussa on kyse kahdesta eri oppiaineesta, vaikka niitä saattaa monessa koulussa opettaa sama opettaja. Vertailu ei paljasta,
missä määrin kyse on oppiaineiden eroista, missä määrin vuoden aikana edenneestä digiloikasta, missä määrin koulujen laitekannassa tapahtuneista muutoksista, mutta yhtä kaikki digilaitteiden käyttö yhteiskuntaopin
tunneilla keväällä 2018 on ollut selvästi laajempaa ja monipuolisempaa kuin niiden käyttö oli historian tunneilla keväällä 2017.
Kolmas usein saman opettajan opettaman reaaliaineparin, kemian ja fysiikan, tunneilla (Kuvio 7.9), digilaitteiden käyttö on matematiikan tavoin selvästi edellä esitettyä historia/yhteiskuntaoppi-paria vähäisempää.
Myös näissä oppiaineissa jää kuitenkin epäselväksi ero kuviossa 7.1 nähdyn kokonaiskäytön ja kuviossa 7.9
näkyvän käyttömuodoiksi jaetun käytön välillä. Kun kaksi kolmasosaa oppilaista sanoi käyttäneensä tablettia
tai muuta digitaalista laitetta kemian tai fysiikan tunnilla ainakin joskus kysymyksessä, jossa sitä kysyttiin yleisellä tasolla, lähes 60 prosenttia sanoo, että ei ole käyttänyt sitä esimeriksi tiedonhakuun ja selvästi useampi
mihinkään muuhun. Voiko olla, että eri käyttömuodot osuvat sen verran eri oppilaille, että lopputulos on
kokonaisuudessaan tuo kaksi kolmasosaa?
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Tiedonhaku
Harjoitustehtävät
Pari ja ryhmätyö
Esitelmä
Projektit
Muistiinpanot
Digitaalinen oppikirja
Kirjoitelma
Omat jutu
Koe
Kommentoin muiden…

Tiedonhaku
Harjoitustehtävät
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Projektityö
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Kirjoitelma
Omat jutut
Digitaalinen oppikirja
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a)

Kevät 2017

Kuvio 7.9

b)

Kevät 2018

Yhdeksäsluokkalaisten digitaalisten laitteiden käyttö kemian ja fysiikan tunneilla keväällä 2017 ja
keväällä 2018. Kuvioista osin puuttuva teksti on vertaisarviointia ilmaisevaksi aiottu Kommentoin
muiden töitä.

Kuvioissa 7.10 ja 7.11 on lopuksi esitetty digilaitteiden käyttö katsomusaineiden ja terveystiedon tunneilla.
Myös niissä on nähtävissä samanlainen kehitys kuin muissa reaaliaineissa tiedonhaun erottuessa selvästi
muita yleisempänä käytön muotona. Sekä uskonnossa (valtaosa vastaajista opiskelee oletettavasti sitä) että
terveystiedossa digilaitteiden käyttö on päässyt selvään kasvuun viimeisen kouluvuoden aikana, ja muiden
oppiaineiden tavoin käytössä korostuvat tiedonhaun ohessa kirjalliset työt, joita oletettavasti sisältyy myös
digilaitteen ääressä tehtävään pari- ja ryhmätyöskentelyyn sekä eri oppiaineita yhdistäviin projekteihin.
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Projektityö
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Muistiinpanot
Kirjoitelma
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Koe
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Kommentoin muiden…
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Koe
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Digitaalinen oppikirja
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
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ainakin joillain tunneilla

useilla tunneilla

lähes kaikilla tunneilla

useilla tunneilla

lähes kaikilla tunneilla

Kevät 2017

Kuvio 7.10

b)

Kevät 2018

Yhdeksäsluokkalaisten digitaalisten laitteiden käyttö uskonnon/elämänkatsomustiedon tunneilla
keväällä 2017 ja keväällä 2018. Kuvioista osin puuttuva teksti on vertaisarviointia ilmaisevaksi
aiottu Kommentoin muiden töitä.
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Kevät 2017

Kuvio 7.11

b)

Kevät 2018

Yhdeksäsluokkalaisten digitaalisten laitteiden käyttö terveysopin tunneilla keväällä 2017 ja keväällä 2018. Kuvioista osin puuttuva teksti on vertaisarviointia ilmaisevaksi aiottu Kommentoin
muiden töitä.

Digilaitteiden (käytännössä lähinnä kai älypuhelimien) käyttö oppitunneilla henkilökohtaisiin tarkoituksiin ei
varsinaisesti kuulunut tutkimuksen sisältöalueisiin. Tätä kaikilla tutkimuskerroilla kysyttyä oppilaiden henkilökohtaista digilaitteiden käyttöä eri oppiaineiden tunneilla koskevat vastaukset tarjoavat kuitenkin kiinnostavan kuvan myös tässä käytössä tapahtuvasta muutoksesta. Laitteiden käyttö henkilökohtaiseen tarkoitukseen oli syksyllä 2015 ainakin oppilaiden itsensä raportoimana selvästi vähäisempää kuin mitä asiasta median
välityksellä nouseva kuva on toistuvasti antanut ymmärtää tai miltä tilanne näyttää kaduilla, kahviloissa ja
liikennevälineissä. Kevään 2017 alussa digilaitteiden käyttö oli vähentynyt syksystä 2015 etenkin äidinkielessä, jossa käyttö on ollut kaikilla tutkimuskerroilla yleisintä. Siinä missä digilaitteiden käyttö näyttää kuitenkin kuudesluokkalaisilla kääntyneen uudestaan nousuun ennen kaikkea äidinkielessä (Kuvio 6. 9), yhdeksäsluokkalaisilla vastaava kehitys näyttää koskevan varsin tasaisesti kaikkia oppiaineita (Kuvio 7.12).
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Äidinkieli
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Historia
Terveystieto
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Kevät 2017

Kuvio 7.12

b)

Kevät 2018

Yhdeksäsluokkalaisten digitaalisten laitteiden käyttö henkilökohtaisiin tarkoituksiin (some, chat,
ym.) joidenkin keskeisten lukuaineiden tunneilla keväällä 2017 ja keväällä 2018

Yritimme pohtia jo aiemmissa raporteissa mahdollisia syitä sille, miksi oppilaat raportoivat muita oppiaineita
enemmän digilaitteiden henkilökohtaista käyttöä juuri äidinkielen tunneilla. Onko kyse siitä, että äidinkielen
tunnit tarjoavat muita enemmän tilaisuuksia keskittymisen herpaantumiseen vai koetaanko ne siinä määrin
vähän vaativiksi, että vielä kuudennellakin luokalla joka kolmas oppilas kaivaa puhelimensa repustaan ainakin
silloin tällöin juuri noiden tuntien aikana? Vai onko kyse vain siitä, että tuo henkilökohtainen käyttö on suora
seuraus digilaitteiden laajemmasta käytöstä ja sen myötä esillä olosta äidinkielen tunneilla. Digilaitteiden
käyttö omiin tarkoituksiin oli sen sijaan negatiivisessa yhteydessä oppilaiden suoritukseen tutkimuksen päättelytehtävissä, ja yhteys oli yhdeksäsluokkalaisilla selvästi vahvempi kuin kuudesluokkalailla (r = -0,182–0,230).

7.1.2

Kuka päättää, milloin digilaitteita käytetään

Aiemmilla tutkimuskerroilla kyselyyn sisältyi myös kolmen kysymyksen sarja siitä, miten tablettien käyttöä
oppitunneilla hallinnoidaan, eli päättääkö asiasta opettaja vai oppilas itse, ja jos opettaja, koskeeko päätös
kaikkia vai onko kyse ennemminkin laitteiden jakamisesta tilanteissa, jossa niitä ei riitä kaikille. Kyselyn lyhentämiseksi tämä jätettiin pois kevään 2018 kyselystä, joten alla on kuviossa 7.13 esitetty oppilaiden vastaukset syksyltä 2015 ja kevään 2017 alusta. Siinä, kuka päättää digilaitteiden käytöstä oppitunneilla näytti
tapahtuneen ehkä laitteiden määrän kasvun seurauksena oppilaiden päätäntävaltaa jonkin verran lisännyt
muutos huomioiden kuitenkin, että kysymys saattoi luonnollisestikin koskea vain tilanteita, jolloin laitteita
ylipäätään käytettiin. Tytöt sanoivat digilaitteen käyttöpäätöksen olevan oppilaalla hieman useammin kuin
pojat, mutta ero oli heikosta tilastollisesta merkitsevyydestään huolimatta vähäinen. Koulujen välillä oli sen
sijaan tilastollisesti erittäin merkitsevä ero siinä, kuinka usein oppilaat sanoivat kaikkien työskentelevän digilaitteilla opettajan niin päätettyä koulun selittäessä tässä ilmenevästä vaihtelusta kahdeksan prosenttia. Ero
syksyyn 2015 oli selvä ja saattoi heijastaa yhtä lailla digilaitteiden lisääntynyttä määrää kuin digitaalisten
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oppimateriaalien käytön lisääntymistä kouluissa. Luokkien väliset erot olivat koulujen välisiä suuremmat kaikissa käyttötavoissa selittäen 14–18 prosenttia käyttötavassa ilmenevästä vaihtelusta.
Tablettien tai muiden digilaitteiden käytöstä päättämisen ja niiden todellisen käytön välillä oli yhteys vain
muutamassa oppiaineessa ja tilanteessa, jossa kaikki käyttivät tunnilla digilaitetta opettajan päätöksellä. Syy
saattaa olla se, että laitteita riitti luokassa kaikille vain erityisjärjestelyin tai että kyse oli kaikkia koskevasta
digitaalisen oppimateriaalin käytöstä

Opettaja päättää ja kaikki tekevät tabletilla
Opettaja päättää ketkä tekevät tabletilla, ketkä eivät
Jokainen saa itse päättää käyttäääkö tablettia
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Lähes kaikilla tunneilla

Syksy 2015

Opettaja päättää ja kaikki tekevät tabletilla.
Opettaja päättää ketkä tekevät tabletilla, ketkä eivät.
Jokainen saa itse päättää käyttääkö tablettia.
0%
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10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Ainakin joillain tunneilla

Useilla tunneilla

Lähes kaikilla tunneilla

Kevät 2017

Kuvio 7.12

Nykyisten yhdeksäsluokkalaisten näkemys aikanaan seitsemännellä ja kahdeksannella luokalla
siitä, kuka päättää tablettien/muiden digilaitteiden käytöstä luokassa, syksy 2015 ja kevät 2017.

Tyttöjen ja poikien arvioissa ei juuri ollut eroa siinä, kuinka usein tablettienkäytön aloitteen teki opettaja,
kuinka usein oppilas, mutta käytänteissä oli ilmeisiä koulujen ja etenkin luokkien välisiä eroja (p ≤ 0,001).

7.1.3

Lisääkö digilaitteiden käyttö intoa oppimiseen

Odotus digitaalisen oppimisen myönteisestä vaikutuksesta oppilaiden koulumotivaatioon ja oppimisen iloon
oli eräs tekijä, joka siivitti Vantaan kaupungin päätöstä 16 000 tabletin hankinnasta koulutoimen ja varhaiskasvatuksen käyttöön vuonna 2014. Digilaitteiden käytön yhteyttä oppimismotivaatioon on tarkasteltu tässä
tutkimuksessa kahdesta näkökulmasta: ensimmäisessä on kyse oppilaan näkemyksestä tablettien arvioidusta
vaikutuksesta hänen omaansa ja muiden tuntityöskentelyyn, toisen tarjoaa oppilaiden lyhyeen motivaatiokyselyyn antamien vastausten tarkastelu suhteessa heidän tablettien käyttöä koskeviin näkemyksiinsä. Tarkastelemme tässä luvussa lyhyesti ensimmäistä ja palaamme toiseen luvussa 7.6.
Digilaitteiden käytön arvioitua tai kuviteltua vaikutusta tuntityöskentelyyn kysyttiin kahdella kysymyksellä,
joista toinen koski tablettien tai muiden digilaitteiden vaikutusta työhön keskittymiseen ja toinen työintoon.
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Molemmissa kysymyksissä oppilasta pyydettiin vertaamaan tablettityöskentelyä ’perinteisiin oppitunteihin’
– ilmaus, joka digilaitteiden käytön lisääntyessä lienee toki muuttumassa merkitykseltään. Molemmissa oppilaan tuli vastata väitteeseen sekä omasta puolestaan (”minä keskityn/keskittyisin” ja ”minua innostaa/innostaisi”) että sen mukaan, miten hän arvioi tabletin käytön vaikuttavan muiden oppilaiden opiskeluun. Syksyn 2015 ja kevään 2017 alun välisenä aikana etenkin niiden oppilaiden osuus, jotka epäilivät digilaitteiden
käytön myönteisiä vaikutuksia omaansa ja muiden oppimiseen (etenkin muiden oppilaiden keskittymiseen)
oli kasvanut hieman, ja niiden oppilaiden osuus, jotka uskoivat vahvasti digin myönteiseen vaikutukseen, oli
pienentynyt (Väliraportti 3, Kuvio 43). Viimeisen vuoden aikana oppilaiden näkemyksissä tapahtunut muutos
on ollut vähäinen, joskin digin käytön myönteiseen vaikutukseen uskovien osuus näyttää vähentyneen edelleen heikosti (Kuvio 7.13). Usko digin negatiiviseen vaikutukseen muiden oppilaiden keskittymiseen on sen
sijaan lieventynyt jonkin verran.
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Kevät 2017

Kuvio 7.13

20 %

b)

Kevät 2018

Yhdeksäsluokkalaisten arvio digilaitteiden vaikutuksesta omaan ja muiden oppilaiden työskentelyyn keväällä 2017 ja keväällä 2018

Alaluvussa 7.1.1 raportoitu koulujen ja oppilaiden osin eriparinen valmius digiloikkaan ja tässä avattu oppilaiden odotukset loikan vaikutuksesta omaan työskentelyynsä viittaavat siihen, että etenemisellä on siis edelleen haasteita edessään. Erityisesti se, että 40 prosenttia tämän diginatiivileiman sisällä kasvaneen ikäluokan
edustajista arvioi edelleen digitaalisen oppimisen heikentävän luokkatovereidensa keskittymistä opiskeluun,
antaa kuitenkin aihetta huoleen (ks. myös Kaarakainen & Kivinen, 2015). Vastaukset asettavat siis Vantaan
digiloikan etenemiselle ilmeisen haasteen myös yhdeksäsluokkalaisten osalta: Miten hyödyntää oppilaiden
jo nyt jonkin verran tämänhetkistä käyttöä suurempaa halua ja uskoa digitaalisten laitteiden soveltuvuuteen
koulussa tapahtuvaan oppimiseen ja työskentelyyn? Miten löytää tai tuottaa sisältöjä, jotka ovat helposti
omaksuttavissa osaksi päivittäistä opetusta ja auttavat luomaan uudenlaista oppimiskulttuuria? Koska moni
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opettaja käsitteli asiaa oman kyselynsä avovastauksissa, voimme tarkentaa kuvaa heidän näkemyksiään kuvaavassa luvussa 10.
Syksyllä 2015 tutkimuksen painopiste oli tableteissa ja oppilaat arvioivat taitonsa niiden käytössä keskimäärin
varsin hyviksi. Keväällä 2017 kysymyksen muotoilu oli sama ja molempina vuosina kaksi kolmesta oppilaasta
arvioi taitonsa hyviksi tai erinomaisiksi (valitsi asteikolla 1–7 arvon 6 tai 7). Yhdeksäsluokkalaisilla ei myöskään
esiintynyt kuudesluokkalaisilla ilmennyttä siirtymää huippuarvosta ’toiseksi parhaaseen’, mutta kuten heidän
kohdallaan luvussa 6.13 arvioimme, kyse saattaa olla yleisemmästä nuorten itseä koskevan arviointikyvyn
kehityksestä (Harter, 1999; Demetriou & Kazi, 2006). Kahdeksasluokkalaisilla vastaavaa muutosta ei tuossa
vaiheessa ilmennyt. Koulujen laitekannassa tapahtuneesta muutoksesta johtuen tämä tabletteja koskeva kysymys jätettiin pois kevään 2018 kyselystä, jossa sen korvasi jo kevään 2016 kyselyyn lisätty ja luvussa 7.3
raportoitava kysymys oppilaiden TVT-taidoista ja niissä saadusta opetuksesta.

7.2 Koulujen ja luokkien väliset erot digilaitteiden käytössä
Kuten aiemmillakin tutkimuskerroilla koulujen välillä oli eroja sekä digivälineiden käytössä eri oppiaineissa
että tavoissa, joilla laitteita käytettiin. Erot olivat tilastollisesti erittäin merkitsevät (p ≤ 0,001) kaikissa oppiaineissa ja kasvaneet selvästi keväästä 2017 useimmissa oppiaineissa (koulun keskimääräinen selitysosuus
vaihtelusta 24 % vs. 13 %). Koulujen väliset erot olivat siis selvästi pienemmät kuin edellä kuudensilla luokilla
raportoidut, mikä selittynee ainakin osin koulujen koolla. Digitaalisessa oppimisessa on edetty koulussa 1
selvästi muita pidemmälle, kun taas muutamassa (erityisesti koulu 3 mutta myös koulut 6 ja 7) digiloikan
toteuttaminen on vielä varsin kaukana (Kuvio 7.14). Kuten voidaan nähdä, digilaitteiden käytössä oli ilmeisiä
oppiaineiden välisiä eroja myös koulujen sisällä. Erityisesti silmään osuu muuten digiloikassa jälkijunassa
tuleva matematiikka, joka yllättäen paljastuu koulun 5 vahvimmin digitalisoituneeksi oppiaineeksi – jopa yli
englannin kielen, joka näyttää olevan kyseisen koulun toinen oppiaine, jossa digilaitteiden hyödyntäminen
on viety varsin pitkälle.
Kuva tarkentuukin, kun koulujen välisiä eroja digioppimiseen siirtymisessä tarkastellaan niiden oppiainekohtaisten profiilien avulla (Kuvio 7.15). Useimmista kouluista löytyy tällöin oppiaineita, joissa digilaitteiden
käyttö on muista yleisempää, mutta siinä miten eri aineiden opettajat ovat eri kouluissa siirtyneet digilaitteiden käyttöön, on eroja. Näyttää siis siltä, että käytön vähäisyydessä ei ole ainakaan yksinomaan kyse välineen
soveltumattomuudesta kyseisen aineen oppimiseen ja opetukseen tai oppimateriaalin puute. Koulujen väliset erot viittaavat ehkä paremminkin siihen, että kyse on usein yhden tai useamman aktiivisen opettajan
vaikutuksesta, joka ei kuitenkaan ole siirtynyt sen paremmin oman koulun sisällä luokasta toiseen kuin oppiaineen mukana koulusta kouluun. Kevään 2017 ja kevään 2018 vertailussa huomio kiinnittyy kuitenkin yllättävään käytön koulutason pirstaloitumiseen, joka tekee tarkan vertailun vaikeaksi. Kuvioita vertailtaessa on
myös oltava tarkka, sillä kouluista vain viisi (koulut 1, 2, 3, 6 ja 7) on samoja.

114

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5

Koulu 1
Kuvio 7.14

Koulu 2

Koulu 3

Koulu 4

Koulu 5

Koulu 6

Ruotsi

Kemia / fysiikka

Matematiikka

Uskonto / ET

Yhteiskuntaoppi

Biologia / maantiede

Äidinkieli

Terveystieto

Englanti

1,0

Koulu 7

Digilaitteiden käyttö oppiaineittain ja kouluittain yhdeksänsien luokkien oppilaiden kokemana
keväällä 2018 (1 = ei koskaan, 2 = ainakin joillain tunneilla, 3 = useilla tunneilla, 4 = lähes kaikilla
tunneilla)
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Kuvio 7.15

Koulujen väliset erot yhdeksäsluokkalaisten digilaitteiden käytössä eri oppiaineissa keväällä
2018 ja keväällä 2017 (1 = ei koskaan, 2 = ainakin joillain tunneilla, 3 = useilla tunneilla, 4 = lähes
kaikilla tunneilla)
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Luokkien väliset erot ovat odotetusti koulujen välisiä eroja suurempia, ja myös ne ovat kasvaneet keväästä
2017, joskaan ero ei ole kovin suuri (luokan selitysosuus 35 % vs. 31 %). Altistuminen digitaaliselle oppimiselle
eri oppiaineissa riippuu siis suuresti siitä, missä luokassa ja koulussa oppilas opiskelee.
Koulujen ja luokkien välillä on eroja myös siinä, mitä tableteilla ja muilla digilaitteilla tehdään. Koulujen väliset
erot kuviossa 7.16 esitetyissä käyttötavoissa ja käytänteissä (lukuaineiden tunneilla raportoidun käytön keskiarvo) ovat pienemmät kuin erot kokonaiskäytössä. Koulun selitysosuus oli muita suurempi tiedonhaussa
(eta2 = 0,252), muissa eta2 = 0,047–0,123). Päinvastoin kuin keväällä 2017 koulujen välillä oli nyt myös yhdeksäsluokkalaisilla tilastollisesti (heikosti) merkitsevä ero myös siinä, kuinka paljon oppilaat ilmoittivat käyttävänsä digilaitteita tunnilla henkilökohtaiseen viestintään tai pelaamiseen, joskin koulun selitysosuus oli pienempi kuin kuudesluokkalaisilla (p ≤ 0,05 eta2 = ,0428). Koulujen 1 ja 5 muita kouluja selvemmin digitaalisuuteen siirtynyt opetus ja oppiminen näkyvät myös tässä käyttötarkoituksen mukaisessa vertailussa.
3,0

tiedonhaku

2,5

harjoitustehtävät

2,0

kirjoitelma
omat jutu

1,5

pari- tai ryhmätyö
1,0
Koulu 1
Kuvio 7.16

Koulu 2

Koulu 3

Koulu 4

Koulu 5

Koulu 6

Koulu 7

projektityö

Kuinka usein digilaitteita käytettiin eri tarkoituksiin eri koulujen yhdeksänsillä luokilla keväällä
2018 (1 = ei koskaan, 2 = ainakin joillain tunneilla, 3 = useilla tunneilla, 4 = lähes kaikilla tunneilla,
eri lukuaineissa raportoidun käytön keskiarvo)

Luokkien väliset erot olivat digilaitteiden käytön määrän lailla selvästi koulujen välisiä eroja suuremmat myös
käytön tavoissa (eta2 = 0,111–0,315). Luokka selitti myös henkilökohtaisessa käytössä ilmenevästä vaihtelusta 11,5 prosenttia eli myös tässä oppitunnilla keskittymistä ilmaisevassa tekijässä on ilmeistä merkitystä
sillä, missä luokassa oppilas opiskelee.
Digilaitteet tarjoavat aiempaa rikkaammat mahdollisuudet myös erilaisiin pedagogisiin ratkaisuihin. Kuviossa
7.17 on eritelty oppiaineittain digilaitteiden hyödyntäminen pari- ja ryhmätöissä ja kuviossa 7.18 oppiaineita
yhdistelevässä projektityöskentelyssä. Digilaitteiden käyttötavoilla ei kokonaisuudessaan juuri ollut eroa (ka
1,52 ja 1,49), mutta niiden käyttö vaihteli kouluittain ja oppiaineittain varsin selvästi, ja koulun 1 muita aktiivisempi digilaitteiden käyttö näyttää liittyvän erityisen vahvasti oppiaineita yhdistelevään projektityöskentelyyn.
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Digivälineitä hyödyntävä pari- ja ryhmätyöskentely yhdeksänsillä luokilla eri oppiaineissa kouluittain keväällä 2018 (1 = ei koskaan, 2 = ainakin joillain tunneilla, 3 = useilla tunneilla, 4 = lähes
kaikilla tunneilla)

Kuvioissa väistämättä sekoittuvat kyseinen käyttömuoto ja digitaalisten laitteiden käyttö ylipäätään, mutta
niin koulujen välinen kuin koulujen sisäinenkin oppiaineiden välinen ero digialustalla tapahtuvassa pari- tai
ryhmätyössä tai projekteissa on selvästi nähtävillä. Koulujen väliset erot ovat pari- ja ryhmätyön teossa tilastollisesti erittäin merkitsevät (p ≤ 0,001) lukuun ottamatta uskonto/ET:tä (p ≤ 0,05) sekä äidinkieltä, jossa
eroa ei ollut. Ero oli muita oppiaineita suurempi kemiassa/fysiikassa sekä terveys- ja yhteiskuntaopissa (eta2
= 0,151 eta2 = 0,146 ja eta2 = 0,135) mutta selitti yli kymmenen prosenttia digilaitteita hyödyntävästä pari- ja
ryhmätyöstä myös englannin kielessä. Erot koulujen välillä olivat projektitöissä hieman suuremmat, mutta
kuten kuviosta 7.18 voidaan nähdä, keskeinen eron lähde oli koulun 1 muita kouluja huomattavasti runsaampi digilaitteita hyödyntävä projektityöskentely. Koska kysymyksen kohteena oli nimenomaan eri oppiaineita yhdistelevät projektit, samat projektit voivat tulla näin merkityksi eri oppiaineisiin.
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keväällä 2018 (1 = ei koskaan, 2 = ainakin joillain tunneilla, 3 = useilla tunneilla, 4 = lähes kaikilla
tunneilla)
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Ero koulujen välillä on tilastollisesti erittäin merkitsevä (p ≤ 0,001) kaikissa muissa oppiaineissa paitsi äidinkielessä, jossa siinäkin ero on merkitsevä tasolla p ≤ 0,01.
Erot digilaitteita hyödyntävässä pari- ja ryhmätyössä sekä useampia oppiaineita yhdistelevissä projekteissa
olivat luokkatasolla koulutasoa suuremmat. Tulos on kiinnostava, sillä päinvastoin kuin luvussa 6 raportoiduilla kuudensilla luokilla yhdeksänsillä luokilla kyse on useimmissa kouluissa vain muutaman eri opettajan
toiminnasta. Onko kyse eroistaan heidän toiminnassaan, vai siinä, että samakin opettaja saattaa toimia eri
tavoin eri luokissa, jää tässä yhteydessä valitettavasti auki, sillä luokkatason tietoja ei voida yhdistää tiettyyn
opettajaan.

7.3 Tytöt ja pojat ja digitaalinen oppiminen
Kuten jo luvussa 2 toimme esiin, tyttöjen ja poikien digilaitteiden käytössä ilmenee selviä eroja sekä siinä,
mitä laitteilla tehdään että siinä, mihin laitteita käytetään. Tarkastelemme tässä alaluvussa tyttöjen ja poikien
eroa niillä digilaitteiden käytön ulottuvuuksilla, joita on mitattu tässä tutkimuksessa.

7.3.1

Tytöt ja pojat digin käyttäjinä koulussa

Kuten kahdeksannella luokalla yhdeksäsluokkalaiset pojat raportoivat keskiarvon tasolla hieman tyttöjä runsaampaa digilaitteiden käyttöä oppitunneilla, mutta ero oli edes heikosti tilastollisesti merkitsevä vain muutamassa oppiaineessa, ja sukupuoli selitti enimmilläänkin äidinkielessä alle kaksi prosenttia käytössä ilmenevästä erosta. Käytön eri muotoja kysyttäessä sukupuolieroa ei ollut kuin digilaitteiden käytössä henkilökohtaisiin tarkoituksiin; ero oli tilastollisesti erittäin merkitsevä mutta selitti siinäkin vain hieman yli kaksi prosenttia käytössä ilmenevästä vaihtelusta (p ≤ 0,001 eta2 = 0,023). Sukupuoliero oli huomattavasti suurempi
kysyttäessä oppilaiden halua tai valmiutta digilaitteiden käyttöön oppitunneilla, missä ero oli tilastollisesti
merkitsevä kaikissa muissa oppiaineissa paitsi äidinkielessä – jossa siis digitaalisten laitteiden käyttö on jo nyt
muita oppiaineita laajempaa ja yleisempää. Ero tyttöjen ja poikien näkemyksissä oli vuotta aiemman tapaan
erityisen selvä matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa, mutta se oli voimistunut myös musiikissa ja kuvataiteessa (matematiikka eta2 = 0,092, muut eta2 = 0,054–0,059). Ero oli lähes yhtä suuri kysyttäessä oppilaiden näkemystä digilaitteiden käytön hyödyllisyydestä eri oppiaineiden opiskelussa. Myös näin kysyttäessä
tyttöjen ja poikien välinen ero oli suurin matematiikassa ja kemiassa/fysiikassa sekä musiikissa ja kuvataiteissa (p ≤ 0,001 eta2 = 0,037–0,058), mutta tilastollisesti merkitsevä myös muissa oppiaineissa äidinkieltä
lukuun ottamatta.

7.3.2

Tyttöjen ja poikien arvio TVT-taidoistaan

Keväällä 2016 toteutetun lyhyen lisäkyselyn tavoin oppilaita pyydettiin keväällä 2018 arvioimaan omia TVTtaitojaan ja sitä, missä määrin he ovat saaneet näihin opetusta tai ohjausta koulussa. Päinvastoin kuin kuudensilla luokilla poikien arvio saamansa opetuksen riittävyydestä oli yhdeksänsillä luokilla tyttöjä myöntei-
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sempi lähes kaikilla kysytyillä taitoalueilla. Ero oli tilastollisesti erittäin merkitsevä useimmilla osa-alueilla mukaan lukien digitaalisten laitteiden oppituntikäytölle keskeisessä tiedonhaussa ja -hallinnassa. Vain tiedonhaussa ja -hallinnassa ja sähköisten oppimisympäristön hallinnassa sukupuoliero ei yltänyt tilastolliseen merkitsevyyteen. Suurimmillaan sukupuoli selitti ohjelmoinnissa saadun ohjauksen riittävyydessä (tai kuvion 7.19
perusteella paremminkin riittämättömyydessä) ilmenevästä erosta hieman yli kuusi prosenttia. Koska opetuksen riittävyyttä kysyttiin ensin, raportoimme sen myös ennen oppilaiden arviota omista taidoistaan samoilla TVT-osaamisen ulottuvuuksilla (Kuviot 7.19 ja 7.20).
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Yhdeksäsluokkalaisten arvio TVT-taidoissa saamansa opetuksen tai opastuksen riittävyydestä
sukupuolen mukaan (1 = ei lainkaan, 5 = riittävästi)

Vaikka digilaitteiden käyttö oppitunneilla on oppilaiden vastausten perusteella selvästi lisääntynyt viimeisen
vuoden tai vuosien aikana, heidän kokemansa TVT-opetuksen riittävyys näyttää lähes romahtaneen keväästä
2016. Kun keväällä 2016 vain tyttöjen arvio saamansa opetuksen riittävyydestä etäopetus- ja videoneuvotteluohjelmissa, yhteisöllisessä sisällöntuotannossa ja ohjelmoinnissa jäi kysymyksissä käytetyn asteikon 1–5
keskiarvon (3) alle, keväällä 2018 vain poikien arvio saamansa tiedonhaun ja -hallinnan sekä tietotekniikan
perustaitojen opin riittävyydestä ylitti tuon keskiarvon. Vaikka kaikki kysytyt osaamisen ulottuvuudet eivät
ole edes digilaitteita hyödyntävän päivittäisen koulutyön kannalta ehkä merkittäviä, kuva oppilaiden näkemyksestä saamansa opastuksen riittävyydestä herättää huolta. Myös oppilaiden arviot TVT-taidoistaan olivat
heikentyneet keväästä 2016 selvästi. Kyse lienee samasta ilmiöstä, joka voidaan havaita verrattaessa yhdeksäsluokkalaisten arvioita edellä kuvioissa 6.17 ja 6.18 esitettyihin kuudesluokkalaisten vastauksia samoihin
kysymyksiin. Toisaalta kyse voi olla muuttuvan kontekstin eli digitalisoituvan oppimisen nousevat vaatimukset oppilaiden lähestyessä perusopetuksen päättymistä, toisaalta nuorten omaan itseen kohdistuvan arvioinnin iän mukaisesta kehityksestä. Yhdeksäsluokkalaisten selvästi kuudesluokkalaisia ja omia kevään 2016 arvioitaan negatiivisemman näkemyksen voi siis arvioida heijastavan sekä yleisempää tarvetta tietoteknisen
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osaamisen kehittämiseen että Chromebookien myötä noussutta konkreettista tarvetta taidoille, jotka ylittävät älypuhelinten ja tablettien perustoiminnot. Ero tyttöjen ja pokien omia taitojaan koskevissa arvioissa oli
suurempi kuin ero saadun opetuksen koetussa riittävyydessä. Ero oli saadun opetuksen riittäväksi kokemisen
tavoin tilastollisesti merkitsevä muissa paitsi sosiaalisen median verkkopalvelutaidoissa sekä tiedonhaku- ja
hallintataidoissa ja suurin ohjelmoinnissa. Koska tutkimukseen ei valitettavasti sisältynyt varsinaista TVT-taitoa mittaavaa osuutta, emme tiedä, onko tilanne todella se, millaiseksi oppilaiden vastaukset sen piirtävät.
Jos näin on, voimme todeta lukioille jäävän paljon työtä niiden ohjatessa opiskelijoita varsinaisen sisällöllisen
opetuksen ohessa kohti sähköisiä ylioppilaskirjoituksia. Myös ammatillisella puolella digitalisaation ja automaation eteneminen useimmilla työelämän lohkoilla asettanee omat haasteensa sen koulutuspolun valitseville nuorille.
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Yhdeksäsluokkalaisten arvio omista TVT-taidoistaan sukupuolen mukaan (1 = ei lainkaan, 5 =
riittävästi) poikien omia taitojaan koskevien arvioiden mukaisessa järjestyksessä

Kuten kuvioita 7.19 ja 7.20 vertaamalla voidaan nähdä, tyttöjen ja poikien väliset erot olivat useimmissa heidän omia TVT-taitojaan koskevissa kysymyksissä koettua opetuksen riittävyyttä suuremmat. Saadun opetuksen riittävyyttä koskevista näkemyksistään poiketen myös tytöt arvioivat koulutyön näkökulmasta keskeiset
tiedonhaun ja -hallinnan sekä tietotekniikan perustaitonsa ja sähköisten oppimisympäristöjen hallintansa
keskimäärin käytetyn asteikon keskiarvoa paremmiksi, joskaan tuon keskiarvon ylitys ei ollut kovin suuri.
Siinä missä edellä esitetty sukupuolen mukainen tarkastelu perustui keskiarvoihin, kuviossa 7.21 on osoitettu
tarkemmin, kuinka suuri osuus tutkimukseen osallistuneista yhdeksäsluokkalaisista arvioi saaneensa minkäkin verran oppia tai opastusta koulussa TVT-taitojen eri osa-alueilla, ja kuviossa 7.22 on vastaavalla tavalla
eritelty oppilaiden arvio omista taidoistaan. Myös näin tarkasteltuna oppilaat arvioivat taitonsa selvästi paremmiksi kuin niiden kehittämiseksi saadun opastuksen riittäväksi. Digitaalisten välineiden käytön kannalta
merkityksellisenä voidaan nähdä, että kun 20 prosenttia (kuudesluokkalaisista vain 9 %) arvioi taitonsa toimisto-ohjelmien käyttäjänä täysin riittämättömiksi, 34 prosenttia sanoi, että ei ole saanut niihin koulussa
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lainkaan opastusta. Toisaalta 35 prosenttia pitää tiedonhaun ja -hallinnan taitojaan riittävinä, vaikka vain 20
prosenttia kokee saaneensa niissä koulussa riittävästi opastusta.

Tiedonhaku ja hallinta
Sähköiset oppimisympäristöt
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Yhdeksäsluokkalaisten arvio koulussa saadun TVT-opastuksen riittävyydestä taitoalueittain
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Yhdeksäsluokkalaisten arvio TVT-taidoistaan taitoalueittain (Kuinka hyvin hallitset …?)

Yllätys on, että kun toisessa väliraportissa harmittelimme näiden kysymysten puuttumista syksyn 2016 ensimmäisestä kyselystä ja kuvittelimme asian kehittyneen suotuisasti tuon ensimmäisen tutkimuslukuvuoden
mittaan, joudummekin nyt toteamaan, että kehitys näyttää kulkeneen seuranneen puolentoista vuoden aikana vastakkaiseen suuntaan! TVT-taitojen laitteiden ja käytön myötä kasvava tarve huomioiden molemmat
kuvat voivat kuitenkin olla ’tosia’ samanaikaisesti. On lisäksi muistettava, että myös kokemus avun riittävyydestä vaihtelee oppilaittain – jos jo osaa, vähänkin voi kokea riittäväksi, kun taas ilman perustietoja riittäväksi
koettuun apuun voi olla huomattavan pitkä matka.
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Oppilaiden arviot TVT-taidoistaan muodostavat varsin yhtenäisen kokonaisuuden. Eri osa-alueiden väliset
yhteydet olivat reliabiliteetin avulla tarkasteltuina keväällä 2017 selvästi vahvemmat kuin keväällä 2016 ja
pojilla vahvemmat kuin tytöillä (Cronbachin alpha αpojati=i0,970 ja αtytöti=i0,948).
Oppilaiden arvio TVT-taidoistaan oli seitsemännen luokan tavoin yhteydessä heidän koulumenestykseensä ja
kotitaustaansa, mutta useimmat näistä yhteyksistä ovat heikenneet välissä kuluneen puolentoista vuoden
aikana. Vielä keväällä 2016 (Väliraportti 2, Kuvio 15) suhteellisen vahvana näkynyt yhteys isän koulutukseen
oli keväällä 2018 vain sähköisten oppimisympäristöjen hallinnassa edes heikosti tilastollisesti merkitsevä, kun
taas yhteys äidin koulutuksen oli suhteellisesti vahvistunut. Myös (itse arvioitujen) TVT-taitojen yhteys oppilaan (itse ilmoittamiin) lukuaineiden arvosanoihin oli heikentynyt, mutta yhteys oppituntityöskentelyn näkökulmasta keskeisiin taitoalueisiin oli edelleen tilastollisesti merkitsevä. Eri TVT-taitojen sukupuolittuneisuus
ja niiden erilainen suhde koulumenestykseen näkyy kuitenkin kuvion 7.23 kahdessa vahvimmassa yhteydessä: tiedonhaun ja -hallinnan positiivisessa ja ohjelmoinnin negatiivisessa suhteessa koulumenestykseen (r
= 0,226 ja r = 0,200, molemmat p ≤ 0,001). Vertailu luvun 6 kuvioon 6.20 osoittaa, että lähes kaikki yhteydet
– ja etenkin TVT-taitojen yhteys kotitaustaan – ovat yhdeksännellä luokalla heikommat kuin kuudennella.
Tämä saattaa tarkoittaa, että koulu onnistuu tasoittamaan digitaidoissa esiintyvää kotitaustaan liittyvää epätasa-arvoisuutta, mutta vaikutus saattaa toki tulla myös koulun ulkopuolella tapahtuvasta digitaalisten laitteiden kaikkialle ulottuvasta vaikutuksesta ja sen myötä kasvavasta taitotarpeesta ja taitojen kehittymisestä.
Vaikka kyse on osin tyttöjen ja poikien välisestä erosta TVT-taidoissa, yllättävänä tai huolestuttavana voitaneen pitää myös sitä, että yhteisöllinen sisällöntuotanto, tietoturvatuntemus ja etäopetusohjelmien hallinta
olivat negatiivisessa yhteydessä koulumenestykseen.
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Yhdeksäsluokkalaisten TVT-taitojen yhteys heidän kotitaustaansa ja koulumenestykseensä järjestettynä koulumenestykseen liittyvän yhteyden mukaiseen järjestykseen
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Vaikka kaikki kysytyt TVT-taidot eivät ehkä ole koulun näkökulmasta tärkeitä eivätkä kuviossa 7.23 näkyvät
yhteydet ole kovin vahvoja, koulutuksellisen tasa-arvon ja oppilaiden jatko-opintomahdollisuuksien näkökulmasta on olennaista, että koulu pystyy varmistamaan digitaalisten laitteiden välittömän sovelluskäytön rinnalla niiden laajemman käytön edellyttämien TVT-taitojen kehittymisen kaikille oppilaille näiden tämän hetken kiinnostuksen asteesta riippumatta.

7.3.3

TVT-taitojen yhteys oppilaan äidinkieleen

Oppilaita pyydettiin vastaamaan myös heidän kotonaan ja kavereidensa kanssa puhumaansa kieltä koskeviin
kysymyksiin. Niiden oppilaiden osuus, jotka ilmoittivat käyttävänsä koulun ulkopuolella jotain muuta kuin
opetuskieltä (suomi, ruotsi, englanti) oli kuudensien luokkien tavoin kasvanut tai muuttunut vastaajajoukossa
tapahtuneen muutoksen mukana kevään 2016 kyselyn 23 prosentista 31 prosenttiin. Koska eri kieliryhmiin
kuuluvia oppilaita oli eri määrä, esitämme kuviossa ensin 7.24 vertailun, jossa kaikkia muuta kuin opetuskieltä
kotonaan ja kaverien kanssa puhuvia käsitellään yhtenä ryhmänä. Kuten kuudennella luokalla, ryhmän oppilaiden arviot TVT-taidoistaan eivät eroa kantaväestöön kuuluvien oppilaiden arvioista silloin, kun asiaa tarkastellaan TVT-taitojen keskiarvon tasolla, mutta ero oli tilastollisesti merkitsevä oppimisen kannalta keskeisessä tiedonhaussa ja -hallinnassa ja sähköisissä oppimisympäristöissä (p ≤ 0,001) sekä sosiaalisen median
verkkopalvelujen hallinnassa (p ≤ 0,05), joskin ryhmä (kotona ja/tai kavereiden kanssa opetuskielen vs. myös
muun kielen puhuja) ei selittänyt taitoarviossa esiintyvästä vaihtelusta kuin alle kolme prosenttia.

Tiedonhaku ja hallinta
Sosiaalisen median verkkopalvelut

Sähköiset oppimisympäristöt
Tietotekniikan perustaidot
Mediasisältöjen tuottaminen
su ru eng

Toimisto-ohjelmat

muu

Äänen-, kuvan- ja videon käsittely
Tietoturva
Yhteisöllinen sisällöntuotanto
Etäopetus- ja…
Ohjelmointi
1
Kuvio 7.24

2

3

4

5

Yhdeksäsluokkalaisten arvio TVT-taidoistaan kotona ja kaverien kanssa puhutun kielen mukaan
järjestettynä ryhmien välisen eron suuruuden mukaan (suomi, ruotsi, englanti vs. muut kielet)

Ryhmittely perustuu oppilaiden ilmoitukseen kotona ja kavereiden kanssa käyttämästään kielestä, joten siihen on syytä suhtautua tietyllä varauksella väärintulkinnasta. Tulokset käyvät kuitenkin varsin pitkälle yksiin
kevään 2016 tulosten kanssa, vaikka muun kuin opetuskielen puhujien osuus on nyt suurempi. Kuviossa 7.24
näkyvien erojen voi kuitenkin arvioida kuvaavan vähintäänkin suuntaa näyttävästi eroa koulua äidinkielellään
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käyvien ja kotona tai kavereiden kanssa käytettävän kielen perusteella mahdollisesti maahanmuuttajataustaisten oppilaiden välillä (kyse voi toki olla vain monikielisyydestä). Kuviossa 7.25 esitettävä, tarkempaa erittelyyn perustuvan kuvion luokitteluun liittyy vielä enemmän epävarmuutta, sillä moni oppilas ilmoittaa puhuvansa kotona ja kavereiden kanssa ristiin milloin venäjää ja somalia, milloin viroa ja arabiaa. Osin kyse
lienee aidosti monikielistyvästä suomalaisnuorisosta, osin sellaisesta arjessa mukautuvasta monen kielen puhumisesta, jonka perusteella ei ole mielekästä tehdä kieliryhmien välisiä vertailuja. Koska tällainen tarkempi
vertailu on kuitenkin kevään 2016 tuloksiin perustuvassa raportissa tehty (Väliraportti 2, kuvio 6), esitämme
sen myös tässä. On myös huomioitava ryhmien huomattavat kokoerot: Kun suomen-, ruotsin- tai englanninkieliseksi luokittuneita on 390, venäjän puhujia on 70, somalin puhujia 42, viron puhujia 21 ja muiden kielten
puhujia 37.
Kuviosta 7.25 voidaan nähdä, että taitonsa keskimäärin parhaimmiksi arvioivien venäjää puhuvien oppilaiden
suhteelliset vahvuusalueet eroavat selvästi itsensä keskimäärin lähes yhtä taitaviksi opetuskieltä myös
kotona ja kavereiden kanssa puhuvien vastaavista.

Tiedonhaku ja hallinta
Sosiaalisen median verkkopalvelut
Tietotekniikan perustaidot
Sähköiset oppimisympäristöt
su ru eng

Mediasisältöjen tuottaminen

venäjä
Äänen-, kuvan- ja videon käsittely

muu
somali

Tietoturva

viro
Toimisto-ohjelmat
Yhteisöllinen sisällöntuotanto
Etäopetus- ja
videoneuvotteluohjelmat
Ohjelmointi
1

Kuvio 7.25

2

3

4

5

Yhdeksäsluokkalaisten arvio TVT-taidoistaan kotona ja kaverien kanssa puhutun kielen mukaan
järjestettynä yksinomaan suomen, ruotsin tai englannin kielen puhujiksi itsensä ilmoittaneiden
oppilaiden taitojen mukaisessa järjestyksessä.

Ryhmien välillä olevista eroista vain pari on tilastollisesti merkitsevää, mutta voidaan pitää huolestuttavana,
että toinen näistä on koulujen digilaitteiden käytön ytimessä oleva tiedonhaku ja -hallinta (p ≤ 0,01, eta2 =
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0,026). Kouluaan käyttökielellään käyvien oppilaiden paremmuus näkyy myös yhtä lailla digioppimisen näkökulmasta keskeisissä tietotekniikan perustaidoissa ja sähköisten oppimisympäristöjen hallinnassa. Venäjänkielisten oppilaiden TVT-taitojen vahvuus näkyy vahvemmin käytön teknisemmillä osa-alueilla, ainoana suhteellisen tasavertainen näiden joukossa ovat toimisto-ohjelmat, joissa ongelma on paremminkin kaikkien oppilaiden osaamisen heikkous (vain tässä mainitut ryhmät yltävät omien taitojensa arviollaan edes asteikon
puoleenväliin). Vaikka monet ryhmien väliset erot näyttävät hieman lieventyneen puolentoista vuoden takaisesta, edelleen on ilmeinen vaara, että maahanmuuttajataustaiset oppilaat jäävät digitalisaation puserruksissa jälkeen kantaväestön lapsista myös tällä saralla (perustaitojen osalta ks. Harju-Luukkainen, Nissinen,
Sulkunen, Suni & Vettenranta, 2014).

7.3.4

TVT-taitojen yhteys halukkuuteen hyödyntää digitaalisia laitteita koulutyössä

Kuten olemme jo edellä todenneet, digitaalisten laitteiden käyttö luokissa on mitä ilmeisimmin edelleen lisääntynyt viimeisen tutkimuksen kattaman lukuvuoden aikana. Päinvastoin kuin kolmannessa väliraportissa,
voimme tällä kertaa verrata oppilaiden halua käyttää digitaalisia välineitä oppitunneilla heidän samaan aikaan ilmaisemaansa arvioonsa TVT-taidoistaan. Oppilaiden arvio TVT-taidoistaan oli yhteydessä sekä heidän
haluunsa käyttää niitä opinnoissaan että heidän kokemukseensa digilaitteiden hyödystä eri oppiaineissa
(Kuvio 7.26). Päinvastoin kuin kuudesluokkalaisilla oppilaiden TVT-taitoarviointien yhteys heidän näkemykseen digilaitteiden hyödyllisyydestä oli keskimäärin hieman voimakkaampi kuin niiden yhteys heidän ilmaisemaansa haluun digilaitteiden käyttöön, ja ero oli erityisen selvä tietotekniikan perustaitojen ja tiedonhaun
ja -hallinnan kohdalla.

Toimisto-ohjelmat
Tietoturva
Yhteisöllinen sisällöntuotanto
Äänen-, kuvan- ja videon käsittely

Mediasisältöjen tuottaminen
Ohjelmointi
Etäopetus- ja videoneuvotteluohjelmat
Tietotekniikan perustaidot
Sosiaalisen median verkkopalvelut
Tiedonhaku ja hallinta
Sähköiset oppimisympäristöt
0,0
Hyöty

Kuvio 7.26

0,1

0,2

0,3

Käyttöhalu

Yhdeksäsluokkalaisten itse arvioimien TVT-taitojen yhteys heidän näkemykseensä digilaitteiden
käytön hyödyllisyydestä ja halusta niiden käyttöön oppitunneilla hyötynäkemyksen mukaisessa
järjestyksessä
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Vertailemalla kuviota 7.26 edellä olleeseen kuvioon 7.23 voidaan nähdä, että oppilaiden arvio TVT-taidoistaan on selvästi vahvemmassa yhteydessä heidän haluunsa digivälineiden käyttöön ja näkemykseensä niiden
hyödyllisyydestä eri oppiaineiden tunneilla kuin heidän kotitaustansa tai edes koulumenestyksensä. Oppilaiden TVT-taitojen eri ulottuvuuksien ja hyödyllisyysarvio- ja käyttöhalunäkemysten välinen yhteys oli kevään
2016 tapaan pojilla selvästi vahvempi kuin tytöillä.

7.3.5

TVT-taitojen yhteys arvioon eri oppiaineiden tärkeydestä ja kiinnostavuudesta

Pohdimme tutkimuksen toisen väliraportin seitsemäsluokkalaisia koskevassa osuudessa, onko niin, että digitaalinen maailma ainakin alakoulunpäätyttyä jakaa tytöt ja pojat eri leireihin. Siltä ainakin näytti, kun tarkastelimme seitsemäsluokkalaisten keväällä 2016 ilmaisemien TVT-taitojaan koskevien arvioiden yhteyttä heidän moniin muihin kouluun ja oppimiseen liittyviin näkemyksiinsä. Tämä oppilaiden TVT-taitoarvioiden yhteys heidän halukkuuteensa käyttää digitaalisia välineitä oppimisessa voidaan ajatella kausaaliseksi. Sama
sukupuoliero oli kuitenkin nähtävissä myös tyttöjen ja poikien TVT-taitojensa ja eri oppiaineiden tärkeyttä ja
kiinnostavuutta koskevien näkemysten välillä. Tilanne oli tuolloin neljäsluokkalaisilla selvästi erilainen, mutta
kuten edellä luvussa 6.3.5 totesimme, oppilaiden edettyä kuudennelle luokalle ero kevään 2016 seitsemäsluokkalaisiin on – osin ehkä iän myötä kehittyvän itsearviointitaidon, osin lisääntyneen digilaitteiden käytön
myötä – pienentynyt.
Myös yhdeksäsluokkalaisten TVT-taitoarvioiden yhteys heidän näkemykseensä eri oppiaineiden tärkeydestä,
kiinnostavuudesta ja omasta osaamisestaan niissä on voimistunut tutkimuskertojen välillä ja on edelleen
nuorempia oppilaita vahvempi. Yhteys vaihteli taitoalueittain ja oli lukuaineiden tärkeys-, kiinnostavuus- ja
osaamisarvioiden kohdalla yhtä satunnaista poikkeusta lukuun ottamatta pojilla voimakkaampi kuin tytöillä.
Yhteys oli voimakkain oppilaiden omaa osaamistaan koskevissa arvioissa (r = 0,103–0,310), mutta pojilla
useimmat TVT-taidot olivat yhteydessä myös heidän näkemykseensä lukuaineiden tärkeydestä ja kiinnostavuudesta sukupuolieron ollessa selvästi suurempi oppiaineiden koetun tärkeyden kohdalla (tärkeys: pojat r ka
= 0,233 VS. tytöt rka = 0,056, kiinnostavuus pojat rka = 0,179 vs. tytöt r ka = 0,119). Lukuaineiden osaamista
koskevien arvioiden yhteydestä TVT-taitoarvioihin voi toki myös olla kyse oppilaan yleisemmästäkin uskosta
omaan osaamiseensa. Kuudesluokkalaisista poiketen yhteys oli etenkin pojilla vahvin digitaalisen oppimisen
näkökulmasta keskeisissä tiedonhaun ja -hallinnan taidoissa, tietoteknisissä perustaidoissa ja sähköisten
oppimisympäristöjen hallinnassa. Kuten kuudennella luokalla yhdeksäsluokkalaisilla tytöillä löytyi lisäksi yhteys taito- ja taideaineiden kiinnostuksen ja useamman TVT-taidon välillä.

7.3.6

TVT-taitojen yhteys oppilaiden päättely- ja ongelmanratkaisutaitoihin

Käsittelemme yhdeksäsluokkalaisten päättelytaitoa ja työmuistia tarkemmin luvussa 7.4 mutta sivuamme
niitä tässä lyhyesti suhteessa oppilaiden itse arvioimiin TVT-taitoihinsa. Sivuamme myös lyhyesti toisessa
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väliraportissa tarkasteltua oppilaiden TVT-taitojen yhteyttä heidän suoritukseensa kevään 2016 tutkimukseen sisältyneessä digitaaliselle välineelle suunnitellussa interaktiivisessa MicroDYN ongelmanratkaisutehtävässä (Greiff & Funke, 2009; Greiff ym., 2013). Tehtävä muistuttaa läheisesti PISA 2012 -tutkimuksessa ollutta
ongelmanratkaisutehtävää ja sitä on käytetty Vantaalla myös oppimaan oppimisen pitkittäistutkimuksen
osana (Marjanen ym., 2017). Oppilaan tulee tehtävässä selvittää kolmen eri tekijän vaikutus tiettyyn tavoitteeseen pääsemisessä, jossa myös on usein kolme ulottuvuutta (esimerkiksi kolmen eri ravintoaineen merkitys ihmisen painon, voiman ja kestävyyden kasvulle). Ensimmäinen tehtävä on rakentaa malli tekijöiden välisistä suhteista tutkimalla niiden itsenäistä ja mahdollista yhteisvaikutusta siirtämällä ’annostusnappuloita’ ja
tulkitsemalla niiden vaikutusta ruudulle piirtyvän graafin avulla. Tämän jälkeen ohjelma esittää oppilaalle
tuon oikean mallin (siis myös silloin, kun hän ei ole löytänyt sitä itse), ja oppilaan tulee ratkaista, miten tehtävässä asetettu tavoite voidaan saavuttaa ylittämättä annettua siirtojen määrää.
Oppilaiden TVT-taitojaan koskevien arvioiden yhteys heidän suoritukseensa päättelytaitotehtävissä oli keskimääräistä vahvempi digilaitteiden oppituntikäytön kannalta keskeisillä TVT-taitojen alueilla (tiedonhaku ja hallinta, tietotekniikan perustaidot ja sähköiset oppimisympäristöt), joiden yhteys kaikkiin päättelytehtäviin
oli tilastollisesti erittäin merkitysevä (p ≤ 0,001, r = 0,172–0,286). Yhteys vaihteli kuitenkin sukupuolen mukaan ollen kahden ensimmäisen kohdalla pojilla selvästi tyttöjä vahvempi, kun taas sähköisten oppimisympäristöjen hallinnan yhteys päättelytaitoon oli tytöillä vahvempi kuin pojilla. Kokonaisuudessaan yhteydet
olivat yhdeksänsillä luokilla selvästi kuudensia luokkia vahvemmat, mikä viittaa siihen, että taitojen väliset
yhteydet voimistuvat oppilaiden edetessä opinnoissaan. TVT-taitojen osalta kyse on vain oppilaiden itse arvioimistaan taidoista, joten kyse voi ainakin osin olla myös jo edellä mainitusta oppilaiden itsearviointien
realististumisesta iän myötä.
Koska interaktiivinen ongelmanratkaisutehtävä tehtiin vain keväällä 2016, emme katso perustelluksi suhteuttaa sen tuloksia oppilaiden keväällä 2018 osoittamaan päättelytaitoon vaan tukeudumme tässä kuudennen
luokan tavoin suoraan toisen väliraportin tuloksiin: ”Kevään interaktiivisissa ongelmanratkaisutehtävissä […]
poikien suoritus oli sekä ratkaisustrategian (”muuta vain yhtä tekijää kerrallaan”) että rakennetun yhteysmallin soveltamistehtävän – mutta ei siis mallinrakentamisen – osalta yhteydessä heidän arvioonsa TVT-taidoistaan, kun sen sijaan tytöillä vain yhteys sähköisten oppimisympäristöjen hallinnan ja ongelmanratkaisutehtävän sovellusosuuden välillä oli tilastollisesti merkitsevä.”
Oppilaiden (itse arvioiduista) TVT-taidoista erillään tarkasteltuna heidän päättelytaitonsa oli kuitenkin odotusten mukaisesti yhteydessä heidän ongelmanratkaisutaitoihinsa siten, että yhteys oli pojilla jonkin verran
tyttöjä vahvempi ja koski kaikkia päättelytehtäviä. Hieman yllättäen tyttöjen ongelmanratkaisutaito ei ainakaan nyt interaktiivisella MicroDYN-tehtävällä mitattuna (Greiff ym., 2013) ollut yhteydessä heidän suorituk-
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seensa induktiivisissa kuviopäättelytehtävissä, vaikka sen yhteys heidän menestykseensä numeropäättelytehtävissä oli ilmeinen (r = 0,21–0,32). Pojilla vastaavat yhteydet liikkuivat välillä (r = 0,22–0,40) ja ero erityisesti rakennetun (tai sen väärin rakentaneille valmiina annetun) mallin soveltamisessa asetetun tavoitteen
saavuttamiseksi oli selvä (rka = 0,37 vs. rka = 0,26). Pojilla kuviopäättelytehtävissä suoriutumisen yhteys ongelmanratkaisutehtävässä menestymiseen oli tytöistä poiketen samaa luokkaa kuin numeropäättelytehtävissä.”
(Väliraportti 2, s. 15, aikamuodot muutettu imperfektiin.)

7.4 Yhdeksäsluokkalaisten vapaa-ajan digin käyttö
Kevään 2018 kyselyssä oli uutena kysymys, jolle olisi varmaan ollut tilausta jo aiemmin, eli kysymys oppilaiden
digilaitteiden käytöstä vapaa-ajalla. Koska kysymys puuttui edellisiltä tutkimuskerroilta, siihen ei ole olemassa vertailuvastauksia aiemmilta tutkimuskerroilta. Kevään 2018 vastauksissa näkyy kolmannesta luokasta
alkaen digilaitteiden käytön varhainen sukupuolittuminen, joka korostuu entisestään yhdeksännellä luokalla
(Kuvio 7.27, vrt. Kuviot 5.15 ja 6.23). Vain joka viides poika käytti pelaamiseen aikaa vähemmän kuin tunnin
päivässä, kun taas alle viidennes tytöistä käytti siihen enemmän kuin tunnin. Sen sijaan lähes kaksi tyttöä
kolmesta vietti aikaa sosiaalisessa mediassa (Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat ym.) vähintään neljä
tuntia päivässä. Myös poikien sosiaalisen median käyttö on yhdeksännellä luokalla selvästi kuudesluokkalaisia tiheämpää. Digilaitteiden käytössä kotitehtävien tekoon ei sen sijaan näy muutosta.
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%
Tytöt

Pojat

Tytöt

Pelaaminen
alle 1h

Kuvio 7.27

Pojat

Tytöt

SOME
2-3 h

4-5 h

yli 6h

Pojat

Koulutehtävät
jatkuvasti läpi päivän

Yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen ja poikien arvio päivittäisestä digilaitteiden käytöstään

Koska kysymys koski koulu/kotitehtävien tekemistä nimenomaan käyttäen digitaalisia laitteita, myönteiset
vastaukset koskenevat tältä osin vain niitä oppilaita, joille tämä on saatujen kotitehtävien luonteen vuoksi
ylipäätään mahdollista eivätkä siis kuvanne kotitehtävien tekoon käytettyä aikaa kokonaisuudessaan. Tämä
on syytä pitää mielessä myös seuraavissa tarkasteluissa, jotka kohdistuvat kuviossa 7.14 raportoidun digilaitteiden vapaa-aikana tapahtuvan käytön yhteyksiin muihin luvussa 7 raportoituihin ja raportoitaviin tekijöihin.
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Koska niin näissä yhteyksissä kuin nyt kysytyn kolmen käytön välilläkin on selviä tyttöjen ja poikien välisiä
eroja, raportoimme kaikki yhteydet erikseen tytöille ja pojille.
Taulukossa 7.1 on esitetty myöhempien tarkastelujen pohjaksi digilaitteilla tapahtuvan pelaamisen, sosiaalisen median käytön (some) ja koulu/kotitehtävien tekemisen väliset yhteydet tytöillä ja pojilla.
Taulukko 7.1

Yhdeksäsluokkalaisten vapaa-ajan digilaitteiden käyttö: pelaamisen, somen käytön ja koulutehtävien tekemisen väliset yhteydet, kevät 2018
Tytöt
Some

Pojat
Koulutehtävät

Pelaaminen
Some

Some

Koulutehtävät

,174**

,245**
,258**

** Yhteys on merkitsevä tasolla p < 0,01.

Kuten taulukosta 7.1 voidaan nähdä, tyttöjen diginkäyttö kolmella kysytyllä ulottuvuudella ei ollut yhteydessä
toisiinsa, kun taas pojilla pelaaminen oli yhteydessä sosiaalisen median käyttöön ja kotitehtävien teko digilaitteilla selvästi vahvemmin yhteydessä sekä’ pelaamiseen että sosiaalisen median käyttöön. Kaikki yhteydet
olivat (ehkä odotusten vastaisesti) positiiviset eli mitä useammin oppilas teki yhtä, sitä useammin hän teki
myös toista – tai päinvastoin.
Digilaitteiden vapaa-ajan käytön yhteydet oppilaiden raportoimaan digilaitteiden käyttöön oppitunneilla olivat sen sijaan vähäiset lukuun ottamatta yhteyttä oppituntikäytön ja koulu/kotitehtävien välillä (Taulukko
7.2). Kyse lienee ennen kaikkea niiden koulujen tai luokkien oppilaista, missä laitteita on riittävästi henkilökohtaiseen käyttöön, ja digilaitteesta on näin tullut oppilaiden kaikkialla toimiva oppimisalusta. Digilaitteiden
koulussa ja kotona tapahtuvan oppimiskäytön väliset yhteydet olivat harjoitustehtäviä ja projekteihin kohdistuvaa työtä lukuun ottamatta varsin samanlaiset tytöillä ja pojilla. Pojilla digilaitteiden käyttö tunneilla
näyttää kuitenkin olevan tyttöjä selvemmin ja vahvemmin yhteydessä sosiaalisen median käyttöön siten, että
tätä ilmeisesti tapahtuu eniten silloin, kun digilaitteita käytetään kirjoitelman tai esityksen valmisteluun paritai ryhmätyönä.
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Taulukko 7.2

Tytöt

Yhdeksäsluokkalaisten vapaa-ajan digilaitteiden käyttö: pelaamisen, somen käytön ja koulutehtävien yhteydet luvussa 7.1.1 raportoituihin digilaitteiden käyttötapoihin oppitunneilla, kevät 2018
Harjoitustehtävät

Tiedonhaku

Kirjoitelma tai
esityksen
valmistelu

Pari- tai ryhmätyö

Projektit

Omat jutut

Pelaaminen
Some
Koulutehtävät
Pojat

,125*
,157**
Tiedonhaku

,174**

,250**

,156**

,223**

Harjoitustehtävät

Kirjoitelma tai
esityksen
valmistelu

Pari- tai ryhmätyö

Projektit

Omat jutut

Pelaaminen

,123*

Some
Koulutehtävät

177**

,188*

,140*

,121*

,225**

,261**

,212**
,263**

,258**

* Yhteys on merkitsevä tasolla p < 0,05. ** Yhteys on merkitsevä tasolla p < 0,01.

Edellä raportoidusta poiketen digilaitteiden vapaa-ajan käyttö oli negatiivisessa yhteydessä oppilaiden tutkimukseen sisältyneissä päättelytehtävissä (Taulukko 7.3). Myös tässä tytöt ja pojat kuitenkin erottuivat toisistaan siten, että tytöillä yhteydet koskivat – osin ehkä yllättäen – viimeistä numerosarjatehtävää lukuun ottamatta vain kotitehtävien tekemistä, pojilla sekä sosiaalisen median käyttöä että kotitehtävien tekemistä digilaitteilla. Sama negatiivinen yhteys on nähtävissä sekä tytöillä että pojilla sosiaalinen median käytön yhteydessä heidän valmiuteensa käyttää aikaa päättelytehtävien parissa (koska myös yhteys tehtäväsuoritukseen
oli negatiivinen, kyseessä ei ole nopea mutta taitava työskentely). Pojilla vapaa-ajan sosiaalisen median sekä
digilaitteiden kotitehtäväkäyttö oli negatiivisessa yhteydessä myös työmuistiin (r = -,157 ja r = -,124), tytöillä
vain jälkimmäinen (r = -,167).
Taulukko 7.3

Yhdeksäsluokkalaisten vapaa-ajan digilaitteiden käyttö: pelaamisen, somen käytön ja koulutehtävien yhteydet luvussa 7.5 raportoituun päättelytaitoon ja työmuistiin, kevät 2018
Tehtäväsuoritus

Tytöt
Kuviosarjat

Tehtäväaika

Kuvioanalogiat

Numeroanalogiat

Numerosarjat

Kuviosarjat

Kuvioanalogiat

Numeroanalogiat

Numerosarjat

-,140*

-,198**

-,200**

Kuvioanalogiat

Numeroanalogiat

Numerosarjat

-,163*

-,202**

-,197**

Pelaaminen
Some
Koulutehtävät

-,207**
-,150*

-,159*

-,222**

-,165*

Kuviosarjat

Kuvioanalogiat

Numeroanalogiat

Numerosarjat

Some

-,233**

-,290**

-,257**

-,270**

Koulutehtävät

-,128*

-,193*

-,171*

-,132*

Tehtäväsuoritus
Pojat

Tehtäväaika
Kuviosarjat

Pelaaminen

* Yhteys on merkitsevä tasolla p < 0,05. ** Yhteys on merkitsevä tasolla p < 0,01.

Tyttöjen vapaa-ajan digilaitteiden käyttö oli pelaamisen ja somen osalta negatiivisessa yhteydessä myös heidän luvussa 7.6.2 raportoituihin, tässä vertailussa luku- sekä taito- ja taideaineiden osalta keskiarvoksi koot-
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tuihin näkemyksiin oppiaineiden tärkeydestä ja kiinnostavuudesta sekä omasta osaamisestaan niissä (Taulukko 7.4), joskaan, kuten taulukosta voidaan nähdä, yhteydet olivat tilastollisesti merkitsevät vain lukuaineissa. Yhteys oli muita selvästi voimakkaampi pelaamisen ja lukuaineiden tärkeäksi kokemisen välillä. Yhteydet koulu/kotitehtävien tekoon olivat sen sijaan – ja luultavasti olisivat olleet välineestä riippumatta –
positiivisen, joskin yhteys oli tilastollisesti merkitsevä vain poikien lukuaineisiin kohdistuvan kiinnostuksen
kohdalla. On ehkä harmi, että kotitehtävien tekoa ei kysytty muuten, sillä olisi kiinnostava tietää, onko lukuaineiden koettu kiinnostavuus yhteydessä nimenomaan koulu/kotitehtävien tekoon digilaitteilla vai onko
kyse vain siitä, että eri oppiaineet kiinnostavammaksi kokevat oppilaat tekevät ne muita useammin välineestä
riippumatta.
Taulukko 7.4

Yhdeksäsluokkalaisten vapaa-ajan digilaitteiden käyttö: pelaamisen, somen käytön ja koulutehtävien yhteydet heidän luvussa 7.6.2 raportoituihin näkemyksiin oppiaineiden tärkeydestä ja kiinnostavuudesta ja omasta osaamisestaan niissä, kevät 2018
Lukuaineet

Taito- ja taideaineet

Tytöt
Tärkeys
Pelaaminen

-,239**

Some

-,161**

Kiinnostus

Osaaminen

Tärkeys

Kiinnostus

Osaaminen

-,153*
-,150*

-,140*

Koulutehtävät
Lukuaineet

Taito- ja taideaineet

Pojat
Tärkeys

Kiinnostus

Osaaminen

Tärkeys

Kiinnostus

Osaaminen

Pelaaminen
Some
Koulutehtävät

,135*

* Yhteys on merkitsevä tasolla p < 0,05. ** Yhteys on merkitsevä tasolla p < 0,01.

Tyttöjen pelaaminen ja sosiaalisen median käyttö olivat negatiivisessa yhteydessä joihinkin keskeisiin oppimista ja koulunkäyntiä ohjaaviin asenteisiin (Taulukko 7.5). Yhteydet olivat digilaitteiden runsaaseen käyttöön liittyvien uskomusten suuntaisia, eli yhteys oli negatiivinen oppimista tukevien ja positiivinen oppimista
haittaavan luovutusherkkyyden kanssa. Ehkä hieman yllättäen sattumausko eli usko menestyksen tai sen
puutteen selittymisellä jostain itsestä johtumattomasta syystä (opettaja, ”huono päivä”, tms.) oli sekä tytöillä
että pojilla positiivisessa yhteydessä digitaalisten välineiden käyttöön kotitehtävien teossa, ja pojilla myös
pelaamisen ja sosiaalisen median käytön kanssa. Tytöillä puolestaan pelaaminen oli edellä mainittujen lisäksi
negatiivisessa yhteydessä koulun koettuun tärkeyteen sekä uskomiseen siihen, että yrittämisellä on merkitystä menestymisessä tai epäonnistumisessa.
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Taulukko 7.5

Yhdeksäsluokkalaisten vapaa-ajan digilaitteiden käyttö: pelaamisen, somen käytön ja koulutehtävien yhteydet heidän luvussa 7.6.1 raportoituihin oppimisasenteisiinsa, kevät 2018

Tytöt

Koulun
tärkeys

Pelaaminen

-,142*

Some

-,228**

Ystävien
suhde
kouluun

Luokka
oppimisympäristönä

Keino:
Yrittäminen

Koulun
tärkeys

-,143*

Oma
yrittäminen

Oma
kyvykkyys

-,173**

Ystävien
suhde
kouluun

Luokka
oppimisympäristönä

Keino:
Yrittäminen

,139*

,137*

Keino:
Kyvykkyys

Keino:
Sattuma

Pelaaminen

Luovutusherkkyys

,127*
-,122*

Oma
yrittäminen

Oma
kyvykkyys

Luovutusherkkyys

,159*

Some
Koulutehtävät

Keino:
Sattuma

-,155*

Koulutehtävät
Pojat

Keino:
Kyvykkyys

,187*
,154*

,190**

,150*

,273**

,132*

* Yhteys on merkitsevä tasolla p < 0,05. ** Yhteys on merkitsevä tasolla p < 0,01.

Yhdeksäsluokkalaisten vapaa-ajan digilaitteiden käyttö oli myös yhteydessä siihen, mitä he tavoittelevat koulussa eli niin sanottuihin tavoiteorientaatioihin, joskin yhteydet olivat harvempia ja heikompia kuin kuudesluokkalaisilla. Tyttöjen pelaaminen ja sosiaalisen median käyttö olivat negatiivisessa yhteydessä oppimisen
ja koulumenestyksen tavoitteluun, kun taas pyrkimys turhan työn välttämiseen (välttämisorientaatio) oli tytöillä positiivisessa yhteydessä heille tyypillisempään sosiaalisen median käyttöön ja pojilla heille tyypillisempään pelaamiseen (Taulukko 7.6). Digilaitteiden käyttö kotitehtäviin oli sen sijaan negatiivisessa yhteydessä
tyttöjen välttämisorientaatioon ja positiivisessa yhteydessä poikien oppimisorientaatioon.
Taulukko 7.6

Tytöt

Yhdeksäsluokkalaisten vapaa-ajan digilaitteiden käyttö: pelaamisen, somen käytön ja koulutehtävien yhteydet heidän luvussa 7.6.1 raportoituihin tavoiteorientaatioihinsa, kevät 2018
Oppimisorientaatio

Pelaaminen
Some

Saavutusorientaatio

Suoritusorientaatio

Egoorientaatio

Välttämisorientaatio

-,136*
-,206**

-,134*

,205**

Koulutehtävät

-,176**

Pojat
Pelaaminen

,182**

Some
Koulutehtävät

,121*

* Yhteys on merkitsevä tasolla p < 0,05. ** Yhteys on merkitsevä tasolla p < 0,01.

Kuten taulukoista 7.1–7.6 voidaan nähdä, yhdeksäsluokkalaisten vapaa-ajan digilaitteiden käyttö on yhteydessä niin heidän osaamiseensa kuin oppimisasenteisiinsakin. Tilastollisesta merkitsevyydestään huolimatta
taulukoissa kuvatut yhteydet eivät kuitenkaan ole kovin voimakkaat (selitysosuus vaihtelusta 1,5–8,4 %).
Muiden tässä raportissa esitettyjen tulosten tavoin ne saavat kuitenkin lisämerkitystä mahdollisuudesta verrata niitä kolmas- ja yhdeksäsluokkalaisten vastaaviin tuloksiin (Luku 5.2 ja Luku 6.2). Näin muodostuu kuva
nuorten vapaa-ajan digilaitteiden käytön sekä sen ja erilaisten kouluun ja oppimiseen liittyvien tekijöiden
välisten yhteyksien kehityksestä läpi perusopetuksen.
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7.5 Päättelytaito ja työmuisti
Digitaalisen oppimisen mahdollisen vaikutuksen arvioimiseksi tutkimuksessa on kaikilla kerroilla mitattu tablettien tai muiden digilaitteiden käytön ohessa opiskelun myötä kehittyvää päättelytaitoa ja työmuistia. Kuten jo johdannossa totesimme, tavoitteena oli saada mukaan myös kaikissa mukana olevissa kouluissa toteutettava yhteinen, kunkin luokkatason mukainen oppiainekohtainen koe yhdessä tai useammassa lukuaineessa. Tämä ei siis valitettavasti toteutunut, joten tutkimuksessa ei päästy missään vaiheessa tarkastelemaan, onko digilaitteiden käytöllä jossain nimenomaisessa oppiaineessa yhteyttä kyseisen oppiaineen osaamisen kehitykseen. Asenteiden osalta pystymme sen sijaan tarkastelemaan tietyn oppiaineen koetun kiinnostavuuden yhteyttä digilaitteiden käyttöön kyseisessä oppiaineessa. Aiempaan tutkimukseen perustuva
oletus kuitenkin oli tutkimusta aloitettaessa, että oppilaiden päättelytaito kehittyy tutkimusaikana tavalla,
joka on yhteydessä heidän oppiainekohtaisen osaamisensa etenemiseen (Adey ym., 2007), kun taas työmuisti
kehittyy tätä hitaammin. Työmuistin ajateltiin näin voivan toimia kontrollitekijänä tarkasteltaessa edellisissä
tapahtuvan muutoksen mahdollista yhteyttä tablettien ja muiden digivälineiden käyttöön sekä oppimismotivaatiossa tapahtuviin muutoksiin.
Päättelytaitoa mitattiin keväällä 2018 edellisen kevään ja syksyn 2015 tavoin induktiivisen päättelyn tehtävällä, joka koostui neljästä tehtävätyypistä: kahdesta hieman toisistaan poikkeavasta kuviopäättelysarjasta
sekä kahdesta numeropäättelysarjasta. Kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten tehtäväsarjat olivat samat, mikä
tarjoaa mahdollisuuden verrata täysimittaisesti iän ja kolmen kouluvuoden vaikutusta ajattelutaidon kehitykseen. Työmuistia mitattiin aikarajoitetulla visuo-spatiaalista muistia mittaavalla kymmenosioisella tehtäväsarjalla, jonka oppilaat tekivät testin lyhyen keston vuoksi myös kevään 2016 lisäosuudessa. Osaamistehtävien keskeiset tunnusluvut keväällä 2018 on esitetty taulukossa 7.7.
Taulukko 7.7

Osaamistehtävät: Osallistujat, reliabiliteetti, osioiden määrä, ratkaisuprosentti ja tehtäväaika,
kevät 2018
Cronbach’s
N

alpha (α)

Kuviosarjat

514

0,881

Kuvioanalogiat

500

Numeroanalogiat
Numerosarjat
Muistitehtävä

Ratkaisuprosentti

Aika (min)

ka

kh

ka 10

15

74 %

25,30

4,27

0,932

15

69 %

31,24

3,49

485

0,831

8

50 %

32,39

2,89

471

0,891

8

41 %

34,66

3,57

577

0,805

10

58 %

26,70

–

Tehtäviä

Työmuistitehtävän muita suurempi osanottajamäärä johtuu siitä, että se oli tehtäväkokonaisuuden ensimmäisessä osassa heti digilaitteiden käyttöä koskevien kysymysten perässä. Päättelytehtäviin tarttui kuitenkin

10

Tehtävään sisään rakennetun aikarajoituksen vuoksi työmuistitehtävän aikaa ei ole analysoitu, koska tehtäväajassa
ilmenevä vaihtelu johtunee pääosin joidenkin oppilaiden sulkematta jääneestä selaimesta.
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yhdeksäsluokkalaisista selvästi suurempi osuus kuin kuudesluokkalaisista ja vain 11 prosenttia jätti ne kokonaan tekemättä. Yhdeksäsluokkalaiset käyttivät päättelytehtäviin vähemmän aikaa kuin kuudesluokkalaiset
ja vähemmän kuin kahdeksannella luokalla keväällä 2017. Ehkä hieman yllättäen oikein ratkaistujen tehtävien osuus (Taulukon 7.7 ratkaisuprosentti) oli kolmessa ensimmäisessä tehtävässä täysin sama kuin vuotta
aiemmin ja kahdessa viimeisessäkin ero oli vain yksi prosenttiyksikkö!

7.5.1

Päättelytaito

Niin tehtävätyypin kuin tulostenkin perusteella testin päättelytaitoa mittava osuus jakautuu selvästi kahteen
ryhmään: kuviot ja luvut, joista jälkimmäiset osoittautuivat kaikilla tutkimuskerroilla selvästi edellisiä vaikeammiksi. Kuviopäättelyssä keskimääräinen ratkaisuprosentti oli yli 75 prosenttia kuudessatoista osiossa kolmestakymmenestä ja vain yhdessä oikea ratkaisu jäi löytymättä yli puolelta oppilaista. Numeropäättelyssä
sen sijaan yhdenkään tehtävän oikein ratkaisseiden osuus ei noussut 75 prosenttiin, kun taas oikean ratkaisun
löysi 16 tehtävästä yhdeksässä alle puolet oppilaista. Yhdessäkään tehtävässä ratkaisuprosentti ei kuitenkaan
jäänyt kuudesluokkalaisten tapaan alle kymmenen prosentin vaan vaikeimmankin ratkaisi oikein 16 prosenttia sen tehneistä. Tehtävien vaikeutuminen ei kuitenkaan juuri vaikuttanut oppilaiden tehtävien tekoon ja
yrittämiseen. Kato oli suurimmillaan ensimmäisessä numeropäättelytehtävässä, jonka senkin viimeiseen osioon vastasi 95 prosenttia tehtävän aloittaneista. Viimeisen ja vaikeimman tehtävän aloittaneista 456 oppilaasta sen sijaan peräti 452 oppilasta vastasi myös sen viimeiseen osioon, joskin kaikkiin kahdeksaan osioon
mielestään oikean vastauksen löytäneitä oli vain 420. On kuitenkin huomattava, että viimeiset osiot olivat
useimmille oppilaille jo huomattavan vaikeita (ratkaisuprosentti putosi niissä kuudennen tehtävän 41 prosentista 24 ja 16 prosenttiin). Myös numeropäättelytehtävissä löytyi kuitenkin oppilaita, jotka ratkaisivat
kaikki osiot oikein: Kuviosarjatehtävässä heitä oli 67, kuvioanalogiatehtävässä peräti 101, numeroanalogiatehtävässä 48 ja numerosarjatehtävässä 36. Etenkin kuviopäättelytehtävät olivat siis liian helppoja monelle
ja niiden kysy mitata oppilaiden välisiä eroja siis sen vuoksi osin puutteellinen. Kaikki 30 kuviopäättelytehtävää ratkaisi oikein 39 oppilasta (7,6 %), kaikki 16 numeropäättelytehtävää 14 oppilasta (2,9 %) ja kaikki 46
päättelytehtävää 7 oppilasta (1,4 %).
Kaiken kaikkiaan valtaosa oppilaista ilmeisesti koki tehtävät ja niiden tarjoaman haasteen myönteisenä vaihteluna jokapäiväiselle koulutyölle. Kuviossa 7.28 on esitetty oppilaiden suoritus viimeisenä olleessa ja vaikeimmassa numerosarjatehtävässä kahdeksannella luokalla keväällä 2017 ja yhdeksännellä luokalla keväällä
2018. Tehtävän ratkaisuprosentin pysyminen lähes muuttumattomana näkyy odotetusti vain vähäisinä muutoksina osiokohtaisissa ratkaisuprosenteissa.
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a)

Kuvio 7.28

Kevät 2017

b)

Tehtävä 8

Tehtävä 7

Tehtävä 6

Tehtävä 5

Tehtävä 4

0%

Tehtävä 3

0%

Tehtävä 2

20%

Tehtävä 1

20%

Tehtävä 8

40%

Tehtävä 7

40%

Tehtävä 6

60%

Tehtävä 5

60%

Tehtävä 4

80%

Tehtävä 3

80%

Tehtävä 2

100%

Tehtävä 1

100%

Kevät 2018

Numerosarjatehtävän ratkaisuprosentti osioittain keväällä 2017 ja keväällä 2018

Kuviossa 7.29 on esitetty numerosarjatehtävän jo kuviossa 7.28 esitetty ratkaisuprosentti yhdistettynä oppilaiden osioiden ratkaisemiseen käyttämään aikaan.
100%

80%
60%
Ratkaisuprosentti

40%

Aika
20%
0%
Tehtävä Tehtävä Tehtävä Tehtävä Tehtävä Tehtävä Tehtävä Tehtävä
1
2
3
4
5
6
7
8
Kuvio 7.29

Numerosarjatehtävän ratkaisuprosentti ja tehtävään käytetty aika (sadasosaminuutti) osioittain
keväällä 2018: y-akselin prosenttiosuudet kuvaavat ratkaisuprosenttia, mutta koska tehtäväaika
sijoittuu numeraalisesti lähes samalle vaihteluvälille (60 % = 60 s eli 1 min), sitä kuvaavat palkit
on sijoitettu samaan kuvioon.

Voidaan nähdä, että tehtävien ilmeinen vaikeutuminen ei ole vaikuttanut oppilaiden haluun käyttää aikaa
niiden parissa vaan paremminkin päinvastoin, joskaan tuo lisääntynyt aika ei useimmilla ole riittänyt oikean
ratkaisun löytämiseen. Sama ilmiö oli havaittavissa jo kuudesluokkalaisilla, mutta vertailu kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten välillä (Luku 6.4.1, Kuvio 6.24) osoittaa konkreettisesti, kuinka paljon enemmän kuudesluokkalaisten on pitänyt panostaa tehtäviin yltääkseen edes alun helpommissa osioissa suunnilleen saman tasoiseen suoritukseen.
Yhteydet oppilaiden eri päättelytehtävissä osoittaman osaamisen välillä olivat aiempien tutkimuskertojen
tapaan varsin vahvat ja hieman vahvemmat kuin kuudesluokkalaisilla (kuviopäättelyssä r = 0,737, numeropäättelyssä r = 0,752 ja kuvio- ja numeropäättelyn välillä r = 0,723). Päinvastoin kuin keväällä 2017 tyttöjen
ja poikien välinen ero päättelytaidossa oli tilastollisesti merkitsevä molemmissa kuviopäättelytehtävissä (Kuvio 7.30).
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100%
80%
60%

Tytöt

40%

Pojat

20%
0%
Kuviosarjat
Kuvio 7.30

7.5.2

Kuvioanalogiat Numeroanalogiat Numerosarjat

Päättelytehtävien ratkaisuprosentti sukupuolen mukaan keväällä 2018

Työmuisti

Työmuistia mittaavassa kymmenosioisessa tehtävässä tyttöjen ja poikien suorituksessa ei ollut tilastollisesti
merkitsevää eroa sen paremmin koko tehtävässä kuin osiotasollakaan lukuun ottamatta sarjan viimeistä
osiota, jossa poikien suoritus oli tilastollisesti merkitsevästi tyttöjä parempi (p = 0,01), joskin sukupuoli selitti
myös siinä ilmenneestä vaihtelusta vain hieman yli prosentin. Taulukosta 7.2 puuttunut työmuistitehtävään
käytetty aika selittyy sillä, että päättelytehtävistä poiketen työmuistitehtävä oli esimerkkiosioiden jälkeen
osin aikarajoitettu: oppilas sai katsoa tiettyä kuviota kaksi sekuntia, minkä jälkeen hänen tuli värittää ruudulle
ilmestyvä ruudukko kuvion mukaisesti. Kuviossa 7.31 voidaan nähdä tehtävän vaikeutuminen ruutujen lukumäärän kasvaessa, mutta myös sekä ensimmäisissä 12 ruudun että lopun 18 ruudun ruudukoissa voidaan
nähdä tehtävän aikana mieleen painamisessa tapahtuva oppiminen samanmuotoisten ruudukoiden kohdalla.
100%
80%
60%

Tytöt

40%

Pojat

20%
0%

12
12
14
14
15
15
18
18
18
16
ruutua ruutua ruutua ruutua ruutua ruutua ruutua ruutua ruutua ruutua
Kuvio 7.31

Työmuistitehtävän ratkaisuprosentti osioittain keväällä 2018

Oppilaiden työmuisti oli yhteydessä heidän suoritukseensa edellä luvussa 7.4.1 raportoiduissa päättelytaidon
tehtävissä. Yhteys oli hieman voimakkaampi kuin se oli ollut keväällä 2017 ja vaihteli jossain määrin tehtävittäin. Yhteys oli voimakkain ensimmäisessä ja viimeisessä tehtävässä (kuvio- ja numerosarjat) ja pojilla selvästi
vahvempi kuin tytöillä (kuviopäättely r = 0,577 vs. r = 0,442, kuvioanalogia r = 0,512 vs. 0,401, numeroanalogiat r = 0,496 vs. r = 0,402 ja numerosarjat r = 0,565 vs. r = 0,406). Eroa voi pitää yllättävänä, sillä esimerkiksi

136

kuviosarjatehtävässä edellä mainittu korrelaatioero tarkoittaa, että työmuisti selittää pojilla kaksi kertaa niin
suuren osuuden tehtäväsuorituksessa ilmenevästä vaihtelusta kuin tytöillä (32 % vs. 16 %).

7.5.3

Tehtäviin käytetyn ajan yhteys tehtäväsuoritukseen

Sähköisen tehtäväsuorituksen eräs ilmeinen etu on mahdollisuus tarkastella suorituksen yhteyttä siihen käytettyyn aikaan. Rutiininomaisissa, jo opittua kertaavissa tehtävissä paremmin osaavat selviävät tehtävistä
heikommin osaavia lyhemmässä ajassa, mutta uudenlaisissa tehtävissä osaaminen yhdistyy pidempään ajankäyttöön (Goldhammer ym., 2014). Suomalaisaineistoon perustuvassa artikkelissa on puolestaan todettu
tehtävään käytetyn ajan keskeinen rooli yhdeksäsluokkalaisten kielteisten oppimisasenteiden ja tehtäväsuorituksen välisen yhteyden selittäjänä tilanteessa, jossa aiempi osaaminen on huomioitu arvosanojen avulla
(Kupiainen ym., 2014). Keskeinen johtopäätös tuossa tutkimuksessa oli, että siinä missä oppimista tukevat
positiiviset asenteet tulevat huomioiduiksi jo arvosanoissa ja niiden yhteys tehtäväsuoritukseen on sen
vuoksi jopa lievästi negatiivinen, haitalliset asenteet vaikuttavat itse tehtäväsuoritukseen vähäisemmän ajallisen investoinnin kautta. Vielä julkaisematon suomalaistutkimus sen sijaan viittaa siihen, että myös tehtävän
arvolla oppilaalle on merkitystä, ja tehtäväajan ja tehtäväsuorituksen välinen yhteys on vahvempi tilanteessa,
jossa tehtäväsuorituksella ei ole oppilaalle henkilökohtaista merkitystä esimerkiksi arvosanan muodossa (Kupiainen & Hotulainen, tulossa).
Myös nyt raportoitavassa tutkimuksessa päättelytehtäviin käytetty aika oli positiivisessa yhteydessä tehtävämenestykseen eli pidempi tehtäviin keskittyminen tuli palkituksi paremmalla suorituksella. Tehtävään käytetyn ajan ja tehtäväsuorituksen välinen yhteys voimistui tehtävien vaikeutuessa ja oli muita voimakkain vaikeimmassa numerosarjatehtävässä, jossa oppilaan tuli jatkaa aloitettua numerosarjaa valitsemalla sen kaksi
seuraavaa lukua seitsemästä vaihtoehdosta (r = 0,587 vs. kuviosarjojen r = 0,130, kuvioanalogioiden r = 0,352
ja numeroanalogioiden r = 0,509). Tehtäväajan ja -suorituksen välinen yhteys oli yhdeksäsluokkalaisilla voimakkaampi kuin niihin enemmän aikaa käyttäneillä kuudesluokkalaisilla. Tyttöjen ja poikien tehtäviin käyttämässä ajassa oli tilastollisesti merkitsevä ero vain ensimmäisessä numeropäättelytehtävässä, johon tytöt
käyttivät enemmän aikaa kuin pojat (Kuvio 7.31), mistä ei kuitenkaan seurannut eroa tehtäväsuorituksessa.
Tehtäväajan yhteys tehtäväsuoritukseen oli kuviopäättelytehtävissä tytöillä vahvempi kuin pojilla, kun taas
numeroanalogiatehtävässä se oli ne keskimäärin nopeammin ratkaisseilla pojilla vahvempi kuin tytöillä (r =
0,573 vs. r = 0,467). Tehtäväajan ja -suorituksen välinen yhteys oli etenkin tytöillä mutta myös pojilla vahvin
numerosarjatehtävässä, jossa myös sukupuoliero oli pienin (r = 0,5894 ja r = 0,584).

7.5.4

Koulujen ja luokkien väliset erot päättelytaidossa

Päättelytehtävissä esiintyi ilmeisiä koulujen välisiä eroja. Ero oli tilastollisesti merkitsevä (p ≤ 0,001) kaikissa
tehtävissä. Koulu selitti neljästä viiteen prosenttia osaamisessa esiintyvästä vaihtelusta muissa kuin vaikeimmassa numeropäättelytehtävässä, jossa koulun selitysosuus oli 7,2 prosenttia. Päinvastoin kuin kuudennella
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luokalla kuviossa näkyvä vähäinen ero työmuistitehtävässä ei ollut tilastollisesti merkitsevä, kun sitä tarkastellaan yli kaikkien koulujen. Paritarkastelussa osa eroista on sen sijaan tilastollisesti merkitseviä. Kuviossa
7.32 koulut on esitetty oppilaiden päättelytehtävissä kokonaisuudessaan osoittaman osaamisen mukaisessa
järjestyksessä.
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Päättelytehtävien ratkaisuprosentit kouluittain keväällä 2018 järjestettynä päättelytehtävien kokonaissuorituksen (ka) mukaisesti

Kuviossa 7.32 näkyvään tulokseen on kuitenkin suhtauduttava tietyllä varovaisuudella etenkin koulujen 4 ja
1 osalta, joissa osanotto laski tehtävien etenemisen myötä ja viimeisen numeropäättelytehtävän teki vain 41
vs. 62 prosenttia työmuistitehtävään vastanneista. Myös kouluissa 5 ja 3 noin neljännes oppilaista lopetti
tehtävien teon ennen tuota viimeistä tehtävää. Numeropäättelytehtävissä heikoimmin menestyneiden koulujen oppilaiden suoritus jäi kuitenkin jälkimmäisessä tehtävässä siinä määrin muita heikommaksi, että on
syytä epäillä, monen tehtävään ryhtyneen oppilaan antaneenkin periksi tehtävien vaikeutuessa.
Metropolialueen yläkoululaisten osaamiseen ja hyvinvointiin kohdistuvassa MetrOP-tutkimuksessa luokkien
väliset erot nousivat selvästi koulujen välisiä eroja suuremmiksi (Kupiainen, 2016c), mikä tukee kansainvälistäkin huomiota kiinnittänyttä, TIMSS 2011 -tutkimuksessa11 esiin noussutta havaintoa (Yang Hansen, Gustafsson & Rosén, 2014). Myös tässä tutkimuksessa luokkien väliset erot olivat selvästi koulujen välisiä eroja
suuremmat luokan selittäessä osaamisessa ilmenevästä vaihtelusta tehtäväkohtaisesti hieman vaihdellen
13–21 prosenttia. Luokkien välillä oli eroa myös työmuistitehtävässä, kun taas koulujen välisistä eroista poiketen ero ensimmäisessä kuviosarjassa oli muita tehtäviä pienempi (p < 0,01 vs. muissa tehtävissä p < 0,001).
Kun päättelytehtäviä tarkastellaan kokonaisuutena, koulujen väliset erot kasvoivat hieman edellä raportoiduista yksittäisten tehtävien kohdalla ilmenneistä, mutta luokkien välinen ero vaikeimmassa tehtävässä
oli suurempi kuin ero päättelytaidossa kokonaisuutena.
Koulut kuitenkin erosivat jonkin verran luokkien välisten erojen keskimääräisessä suuruudessa ja siinä, missä
tehtävissä erot olivat suurimmat. Luokkien väliset erot olivat erityisen selvät kaikissa tehtävissä keskimää-

11

Trends in Mathematics and Science Study, IEA (http://www.iea.nl/timss).
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räistä paremmin suoriutuneessa koulussa 2, jossa luokka selitti 16–26 prosenttia päättelytehtävissä ilmenevästä vaihtelusta. Luokkien väliset erot olivat selvät vähintään kahdessa tehtävässä myös kouluissa 3, 5 ja 6.
Koulussa 5 luokkien välisiä eroja ilmeni muista kouluista poiketen vain kuviopäättelyssä, mikä saattaa heijastaa paremminkin tehtävien normaalista koulutyöstä poikkeavaa luonnetta kuin varsinaista eroa oppilaiden
päättelytaidossa; olivathan erot kaiken kaikkiaan tyypillisempiä vaikeammissa numeropäättelytehtävissä.
Koulussa 1 luokkien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä yhdessäkään tehtävässä ja koulussa 6
näin oli vain työmuistin kohdalla.
Oppilaiden tehtäviin käyttämässä ajassa ilmeni myös koulujen välisiä eroja (Kuvio 7.33). Eroa ei ollut yli kaikkien koulujen tarkasteluna ensimmäisessä kuviopäättelytehtävässä ja toisessakin se tilastollisesti vain heikosti merkitsevä (p < 0,05). Numeropäättelytehtävissä ero oli sen sijaan selvä (p < 0,001, eta2 = 0,060).
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Oppilaiden päättelytehtäviin käyttämä aika (min) kouluittain keväällä 2018 järjestettynä päättelytehtävien kokonaissuorituksen (Kuvio 7.32) mukaisessa järjestyksessä

Vertaamalla kuvion 7.32 koulukohtaisia tehtäväaikoja kuvion 7.31 tehtäväsuoritukseen voidaan nähdä, että
koulujen 4 ja 7 heikko tulos selittynee pitkälti jo edellä ennakoidulla oppilaiden haluttomuudella paneutua
kuviotehtäviä vaikeampiin ja ehkä tylsemmiksi koettuihin numeropäättelytehtäviin. Voidaan myös huomata,
miten koulun 2 oppilaat käyttivät numeropäättelytehtäviin selvästi enemmän aikaa kuin saman tasoiseen
tulokseen päätyneet koulujen 5 ja 6 oppilaat. Eroa ajankäytössä voi pitää hyvänä esimerkkinä siitä, mikä merkitys paneutuvalla yrittämisellä ja sinnikkyydellä voi olla oppimisen tai tehtäväsuorituksen lopputulokseen.
– Angela Duckworth (Duckworth, Peterson, Matthews & Kelly, 2007) on tuonut alan kansainväliseen tutkimukseen englanninkielisen termin ’grit’, jolla hän tarkoittaa vastaavaa paneutuvaa yrittämistä ja sinnikkyyttä
(engl. perseverance and passion).

7.6 Oppimisasenteet
Kevään 2018 tutkimuskokonaisuuteen sisältyi jo syksyn 2015 arvioinnissa ollut lyhyt motivaatiota ja oppilaiden eri oppiaineisiin kohdistuvia näkemyksiä (kiinnostus, koettu tärkeys ja arvio omasta osaamisesta) kartoittava kysely näiden ja digitaalisten laitteiden käytön välisen mahdollisen yhteyden selvittämiseksi. Kysymykset ovat osa Vantaalla aiemmin toteutettujen oppimaan oppimisen arviointien huomattavan kattavaa
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asennemittaristoa. Jo tämä lyhyt kokonaisuus sallii oppilaiden toimintaa ja koulutyötä ohjaavien uskomusten
ja asenteiden tarkastelun kolmesta näkökulmasta: menestykseen vaikuttavat keinot (yrittäminen, kyvykkyys,
sattuma), oma toiminta ja sen edellytykset (yrittäminen, luovutusherkkyys, kyvykkyys) sekä koulun ja oppimisen koettu ja kontekstuaalinen tärkeys (oma suhde kouluun, ystävien suhde kouluun, luokka oppimisympäristönä). Kevään 2018 asennekokonaisuuteen sisältyi lisäksi jo kevään 2017 kyselyyn lisätty lyhyt oppilaiden kouluun kohdistuvia tavoitteita tai tavoiteorientaatioita koskeva kokonaisuus: onko oppilaalle tärkeintä
oppiminen, siinä onnistumista ilmaiseva koulumenestys, muita paremmin menestyminen, oman mahdollisen
riittämättömyyden peittely vai kaiken turhan työn välttely. Myös tämä kokonaisuus on sisältynyt jo aiemmin
Vantaalla toteutettuihin oppimaan oppimisen arviointeihin.

7.6.1

Oppimismotivaatio

Oppilaiden koulutyötä tukevat asenteet ja itseä koskevat uskomukset näyttivät keväällä 2017 hieman heikentyneen syksystä 2015, mutta kuten jo totesimme edellä oppilaiden TVT-taitojaan koskevien arvioiden
sekä kuudesluokkalaisten yhteydessä, kyse voi olla ainakin osin myös siitä, että oppilaiden kyky itsensä ja
tuntemustensa tulkitsijana on kehittynyt tutkimusten välisen runsaan vuoden aikana (Demetriou & Kazi,
2006; Harter, 1999). Tyttöjen ja poikien väliset erot oppimisasenteissa olivat kuitenkin samanaikaisesti voimistuneet. Kun syksyllä 2015 tyttöjen ja poikien välinen ero oli ollut tilastollisesti edes heikosti merkitsevä
vain kolmen kysytyn asenteen tai uskomuksen kohdalla, keväällä 2017 kaikki muut paitsi oppilaiden omaa
kyvykkyyttään, yrittämisen merkitystä ja luokkaansa oppimisympäristönä koskevissa näkemyksissä ilmenevät
erot olivat vähintään heikosti merkitseviä. Oppilaiden oppimista tukevien asenteiden keskiarvo sijoittui kuitenkin lievästä laskusta huolimatta edelleen selvästi mittarin keskiarvon yläpuolelle ja oppimista haittaavien
uskomusten sen alapuolelle lukuun ottamatta tyttöjen hieman kasvanutta taipumusta luovutusherkkyyteen
vaikeaksi koettujen haasteiden edessä. Positiivista oli sen sijaan poikien heikentynyt usko viime aikoina vahvasti esillä olleen ja haitallisena nähtyyn (luontaisen) kyvykkyyden keskeiseen rooliin menestyksen avaimena
(Dweck, 1986; Dweck, Chiu & Hong, 1995). Näin siis huolimatta nykykoululaisten motivaatiota ja sitoutuneisuutta epäilevästä huolipuheesta ja epäilystä, että oppilaiden parhaansa yrittäminen on tutkimusten välisenä
aikana heikentynyt. On myös huomattava, että päinvastoin kuin edellä kuudesluokkalaisilla (Luku 6.5.1), yhdeksäsluokkalaisilla kyseinen uskomus ei ole sen paremmin tytöillä kuin pojilla yhteydessä heidän koulumenestykseensä (viiden itse ilmoitetun arvosanan keskiarvo).
Oppimisasenteissa viimeisen kouluvuoden aikana (kevään alusta viimeisen kevään alkuun) tapahtuneet muutokset ovat suhteellisen vähäisiä mutta suunnaltaan pääosin aiemman kehityksen tapaan kielteisiä. Koulutyön ja oppimisen näkökulmasta haitallinen välttämisorientaatio on pojilla heikentynyt hieman, mutta sekä
tyttöjen että poikien sattumaan tai muuhun itsen ulkopuoliseen syyhyn – mukaan lukien edellä mainittu kyvykkyys – on voimistunut, samoin kuin tyttöjen luovutusherkkyys. Oppilaiden usko yrittämisen merkityksen
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on sen sijaan heikentynyt hieman, mikä näkyy vastaavana heikentymisenä oppilaiden ilmaisemassa omassa
yrittämisessään.
Useimmissa asenteissa tai uskomuksissa ilmeni edellisten tutkimuskertojen tapaan sukupuolieroja (Kuvio
7.34).
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Kuvio 7.34 Oppimismotivaatio – yhdeksäsluokkalaiset tytöt ja pojat keväällä 2018 (seitsenportainen Likert-asteikko, jossa 1 = ei lainkaan … 7 = juuri näin)

Erot olivat selvimmät tyttöjen poikia vahvemmassa (itse raportoidussa) yrittämisessä, hyvän koulumenestyksen tavoittelussa ja arviossa siitä, että myös ystävät pitävät koulua tärkeänä (p < 0,001 eta2 = 0,045–0,047).
Ero oli selvä myös kahdessa vahvimmin sukupuolittuneessa haitallisessa uskomuksessa: tyttöjen poikia vahvemmassa luovutusherkkyydessä ja poikien tyttöjä vahvemmassa välttämisorientaatiossa (p < 0,001 eta2 =
0,038). Kyvykkyysuskomuksen kohdalla esiin noussut ero teorian ja tämän tutkimuksen empiirisen näytön
välillä koskee myös useita muitakin kuviossa 7.33 näkyviä kouluun ja oppimiseen liittyvä uskomuksia. Yhteydet ovat kuitenkin yhdeksäsluokkalaisilla selvästi vahvempia ja vahvemmin teorian mukaisia kuin edellä kuudesluokkalaisilla raportoidut. Koulun koettu tärkeys ja usko yrittämiseen ovat yhdeksännellä luokalla niin tytöillä kuin pojillakin tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä heidän koulumenestykseensä (r = 0,322 vs. 0,266
ja r = 0,258 vs. 0,222). Myös sekä sattumauskon että luovutusherkkyyden yhteys koulumenestykseen on niin
tytöillä kuin pojillakin negatiivinen (r = -0,305 vs. -0,214 ja r = -0,121 vs. -0,182).
Välttämisorientaation yhteys koulumenestykseen ei sen sijaan ollut tilastollisesti merkitsevä sen paremmin
tytöillä kuin pojilla. Näyttää siis siltä, että kyseinen uskomus mittaa ehkä paremminkin kaiken tasoisille osaajille yleisempää halua selvitä koulutöistä mahdollisimman vähällä työllä – tuon työn määrä saattaa siitä huo-
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limatta vaihdella oppilaittain ja on luonnollisestikin riippuvainen siitä, kuinka paljon työtä oppiminen eri oppilailla vaatii aikaa ja panostusta. Kuten saatoimme edellä nähdä (kuvio 7.32), se minkä verran aikaa tietyt
päättelytehtävät vaativat aikaa, saattaa vaihdella jopa koulutasolla. Myös teorian mukaisesti negatiivisena
nähty suoritusorientaatio, jossa keskeistä on oman menestyksen vertaaminen muiden oppilaiden menestykseen ja tuon eron näkeminen tärkeänä, on tässä – kuten useimmissa aiemmissa suomalaistutkimuksissa –
positiivisessa yhteydessä koulumenestykseen (tytöt r = 0,296, pojat r = 0,259).
Lievästä negatiivisesta kehityksestä huolimatta yhdeksäsluokkalaisten oppimista tukevat asenteet olivat
edelleen keskimäärin ’plussan puolella’ eli niiden keskiarvo asettui kysymyksissä käytetyn asteikon keskiarvon yläpuolelle. Tämä oli erityisen selvää tyttöjen erityisen tärkeäksi kokemassa hyvän koulumenestyksen
tavoittelussa, mikä selittynee tässä yhdeksännen luokan keväällä toteutetussa tutkimuksessa pitkälti heidän
halullaan saavuttaa opiskelupaikka haluamassaan lukiossa. Myös usko yrittämiseen menestyksen saavuttamisen keinona, usko omiin kykyihin ja oma yrittäminen (etenkin tytöillä) asettuvat keskiarvona selvästi mittarin keskiarvon yläpuolelle. Tyttöjen luovutusherkkyyttä lukuun ottamatta koulumenestystä ja oppimista
haittaavat uskomukset jäivät sen sijaan edelleen keskiarvoltaan alle mittarin keskiarvon.

7.6.2

Oppiaineiden koettu tärkeys, kiinnostavuus ja arvio omasta osaamisesta

Edellä on jo TVT-taitojen yhteydessä viitattu motivaatiokyselyn lopussa olleisiin kysymyksiin siitä, miten tärkeänä ja kiinnostavana oppilaat pitävät eri oppiaineita, sekä heidän arvioonsa omasta osaamisestaan kyseisessä oppiaineessa. Kukin ulottuvuus muodostaa itsessään suhteellisen yhtenäisen mittarin reliabiliteetin
asettuessa lukuaineissa välille α = 0,814 (oma osaaminen) ja α = 0,760 (kiinnostavuus), joskin ääripäiden järjestys on kuudesluokkalaisten tapaan vaihtunut myös yhdeksäsluokkalaisilla. Näyttää siis siltä, että kuten totesimme jo edellä kuudesluokkalaisten tulosten yhteydessä, oppilaiden näkemykset eri oppiaineiden tärkeydestä alkavat eriytyä heidän koulupolkunsa edetessä, kun taas osaamisessa alkaa näkyä yli oppiaineiden käyvää yhtenäistymistä. Taito- ja taideaineissa oppilaiden näkemysten yhtenäisyys yli oppiaineiden oli jonkin
verran heikompi asettuen välille α = 0,767 (oma osaaminen) ja α = 0,640 (kiinnostavuus).
Edellisessä luvussa raportoitu tulos koulun ja siellä opittavan kokemisesta pääsääntöisesti melko tärkeäksi
(oma suhde kouluun) vahvistuu kysyttäessä asiaa oppiaineittain. Sekä tytöt että pojat kokivat valtaosan erityisesti lukuaineista tärkeiksi (Kuvio 7.35) eikä heidän näkemyksissään ollut kokonaisuutena tapahtunut juuri
muutosta kevääseen 2017 verrattuna. Ilahduttavana voitaneen kuitenkin pitää poikien voimistunutta arviota
äidinkielen tärkeydestä (ka 5,24 vs. vuoden 2017 ka 4,81). Poikien arvio uskonnon/ET:n tärkeydestä oli myös
ainoa joka vuoden 2017 tapaan jäi alle kysymyksissä käytetyn asteikon keskiarvon. Puutteena voidaan kuitenkin pitää sitä, että oppiainelistasta olivat epähuomiossa jääneet pois digilaitteiden käyttöä koskevissa kysymyksissä olleet historia/yhteiskuntaoppi ja kemia/fysiikka.
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Lukuaineiden koettu tärkeys ja kiinnostavuus sekä arvio omasta osaamisesta – yhdeksänsien
luokkien tytöt ja pojat, kevät 2018 (asteikko 1 = ei lainkaan tärkeää / kiinnostavaa / hyvä … 7 =
todella tärkeä / kiinnostava / hyvä)

Päinvastoin kuin kuudensilla luokilla, tyttöjen ja poikien väliset erot olivat joiltain osin pienentyneet edelliseen kyselyyn verrattuna. Näin oli (ehkä hieman yllättäen) erityisesti ruotsin kielessä, jossa aiemmin tilastollisesti merkitsevä ero oppiaineen koetussa kiinnostavuudessa oli kokonaan kadonnut (tärkeys eta 2 = 0,042
vs. 0,027, osaaminen eta2 = 0,033 vs. 0,012). Poikien voimistuneesta tärkeysarviosta huolimatta ero oli kasvanut äidinkielessä matematiikan ollessa ainoa oppiaine, jossa eroa ei ollut. Kiinnostavuusarvioissa osa
eroista (äidinkieli ja ruotsi) on kadonnut, kun taas ero uskonnossa/ET:ssä ja biologiassa/maantieteessä on
noussut tilastollisesti vähintään heikosti merkitseväksi. Onko jälkimmäisessä muutoksessa kyse erosta kahden eri oppiaineen kiinnostavuudessa? Myös oppilaiden omaa osaamista koskevissa arvioissa uskonto/ET
nousee esiin ’tyttöjen oppiaineena’ (p < 0,01), kun taas ero muissa oppiaineissa on pienentynyt tai kadonnut
kokonaan.
Kuten kuudensilla luokilla edellä mainittu taito- ja taideaineiden koetun tärkeyden ja kiinnostavuuden sekä
oppilaiden omaa osaamistaan koskevien arvioiden yhdenmukaisuus paranee selvästi, jos liikunta jätetään
kokonaisuuden ulkopuolelle (α = 0,834–0,711): liikunta erottuu niin tyttöjen kuin poikienkin arvioissa selvästi
muista taito- ja taideaineista (Kuvio 7.36). Päinvastoin kuin kuudensilla luokilla muiden taito- ja taideaineiden
tärkeysarviot jäivät sekä tytöillä että pojilla keskiarvon tasolla alle kysymyksissä käytetyn mittarin keskiarvon.
Pojilla myös kiinnostavuusarviot jäivät tuon keskiarvon alle tai nousivat juuri sen yläpuolelle, kun taas tyttöjen
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arviot kuvataiteen ja musiikin kiinnostavuudesta ylittivät sen. Koska tutkimuksessa ei ole kysytty luokkienmuodostuksesta, emme voi tietää, mikä osuus tästä mahdollisesti selittyy musiikki- tai mahdollisilla kuvataidepainotteisilla luokilla.
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Taito- ja taideaineiden koettu tärkeys ja kiinnostavuus sekä arvio omasta osaamisesta – yhdeksänsien luokkien tytöt ja pojat, kevät 2018 (asteikko kuten kuviossa 7.34)

Kuten kuudensilla luokilla liikunta erottui sekä pojilla että tytöillä selvästi muita taito- ja taideaineita tärkeämpänä ja kiinnostavampana, ja oppilaiden arviot omasta osaamisestaan muita taito- ja taideaineita parempana. Koska tutkimuksessa ei sitä kysytty, jää auki voiko eräänä selityksenä olla se, että liikunta olisi ollut
ainoa oppiaine, jota tytöt ja pojat eivät opiskele yhdessä. Tyttöjen ja poikien välinen ero oli suurin kuvataiteen
osaamista ja kiinnostavuutta koskevissa arvioissa (p < 0,001 eta2 = 0,035/0,033) ja käsityön kokemisessa tärkeäksi (p < 0,001 eta2 = 0,032), joista ensin mainittu käy hyvin yksiin kuudesluokkalaisten arvioiden ja niiden
yhteydessä esiin nostettujen kuvataiteen perusopetuksen päättöarvosanojen ja kuvataidelukioihin hakemisen kanssa (Kupiainen, 2016a, 2016b). Käsityön nouseminen ’poikien aineeksi’ eroaa sen sijaan kuudesluokkalaisten arviosta mutta saattaa selittyä sen valinnaisaineeksi valinneiden poikien näkemyksillä.
Myös yhdeksäsluokkalaisilla englannin kielen kiinnostavuus nousee liikunnan tasolle, ja pojat kokevat myös
äidinkielen, matematiikan ja biologian/maantieteen muita taito- ja taideaineita kiinnostavammaksi. Kaiken
kaikkiaan, kuten saatoimme jo kuudensien luokkien kohdalla todeta, pohja myöhemmin perusopetuksen
päättöarvosanoissa näkyvälle huomattavalle erolle tyttöjen ja poikien taito- ja taideaineiden arvosanoissa
liikuntaa lukuun ottamatta luodaan selvästi jo alaluokilla eikä kehitys yläluokilla juuri muuta kuvaa (Kupiainen, 2016a).
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Yhdeksäsluokkalaisten arviot oppiaineiden tärkeydestä tai kiinnostavuudesta sekä omasta osaamisestaan
niissä olivat kolmas- ja kuudesluokkalaisia heikommin yhteydessä heidän raportoimaansa digilaitteiden käyttöön eri oppiaineiden tunneilla (Taulukot 7.8, 7.9 ja 7.10). Kuvataidetta lukuun ottamatta yhteydet olivat
satunnaisia ja niitä oli kaiken kaikkiaan vähemmän (vrt. kuudennen luokan vastaavat taulukot 6.8, 6.9 ja 6.10).
Taulukko 7.8

Yhdeksäsluokkalaisten raportoiman oppiainekohtaisen digilaitteiden käytön yhteys (r) heidän arvioonsa oppiaineiden tärkeydestä (sarakkeet)

Äidinkieli

Matematiikka

Äidinkieli

Englanti

Ruotsi

Biologia/Maantiede

Uskonto/
ET

,115**

Musiikki

Kuvataide

-,109*

Matematiikka
Englanti

-,117**

Ruotsi
Biologia/Maantiede
Uskonto / ET
Musiikki
Terveystieto
Kuvataide

-,139**

-,094*

,145**

* Yhteys merkitsevä tasolla p ≤ 0,05. ** Yhteys merkitsevä tasolla p ≤ 0,01.

Taulukko 7.9

Yhdeksäsluokkalaisten raportoiman oppiainekohtaisen digilaitteiden käytön yhteys (r) heidän näkemykseensä oppiaineiden kiinnostavuudesta (sarakkeet)

Äidinkieli

Matematiikka

Englanti

Ruotsi

Biologia/Maantiede

Uskonto/
ET

Musiikki

Kuvataide

Äidinkieli
Matematiikka

,103*

Englanti
Ruotsi
Biologia/Maantiede
Uskonto / ET
Musiikki
Terveystieto
Kuvataide

,175**

* Yhteys merkitsevä tasolla p ≤ 0,05. ** Yhteys merkitsevä tasolla p ≤ 0,01.

Kuten taulukoista 7.8–7.10 voidaan nähdä, vain kuvataiteessa on edes jonkinasteinen syy miettiä millä todennäköisyydellä digilaitteiden käytön yhteys oppilaiden tärkeys-, kiinnostavuus- ja osaamisarvioihin saattaisi heijastaa näiden välistä syy-seuraussuhdetta ja siinäkin tuon mahdollisen yhteyden suunta jää pakosta
auki.
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Taulukko 7.10 Yhdeksäsluokkalaisten raportoiman oppiainekohtaisen digilaitteiden käytön yhteys (r) heidän arvioonsa osaamisestaan eri oppiaineissa (sarakkeet)

Äidinkieli

Matematiikka

Englanti

Ruotsi

Biologia/Maantiede

Uskonto/
ET

Musiikki

Kuvataide

Äidinkieli
Matematiikka
Englanti

,119**

Ruotsi
Biologia/Maantiede

,132**

Uskonto / ET
Musiikki
Terveystieto
Kuvataide

,185**

* Yhteys merkitsevä tasolla p ≤ 0,05. ** Yhteys merkitsevä tasolla p ≤ 0,01.

Yllä raportoidut yhteydet – tai yhdeksäsluokkalaisilla ennen kaikkea niiden puute – jäävät oppisisällön hallintaa mittaavien kokeiden puuttuessa ainoaksi yritykseksi etsiä vastausta tutkimuksen yhteen pääkysymykseen
eli siihen, onko digilaitteiden käytöllä vaikutusta oppilaiden oppimiseen tai siihen kohdistuviin asenteisiin ja
odotuksiin. Kuten edellä raportoiduista yhteyksistä voidaan nähdä, yhteydet eivät ehkä kuvataidetta lukuun
ottamatta anna vähäisyydessään ja satunnaisuudessaan oikeutusta minkäänlaisille asiaa koskeville johtopäätöksille.

7.6.3

Oppimisasenteiden yhteys oppilaiden tehtäviin käyttämään aikaan

Edellä luvussa 7.5.3 raportoimme oppilaiden tehtäviin käyttämän ajan yhteydestä heidän suoriutumiseensa
tutkimuksen osaamistehtävissä todeten, että yhteys oli positiivinen, eli paremmin suoriutuvat oppilaat käyttivät niihin keskimäärin heikommin menestyviä enemmän aikaa. Havainto saa lisäulottuvuutta, kun tehtäviin
käytettyä aikaa tarkastellaan suhteessa oppilaiden oppimisasenteisiin. Yhdeksäsluokkalaisten oppimisasenteiden ja tehtäviin käyttämän ajan välinen yhteys voimistui syksyn 2015 ja kevään 2017 välillä etenkin vaikeimmassa numeropäättelytehtävässä, ja kokonaisuutena tarkasteltuna tehtäviin käytetty aika oli yhteydessä useimpiin mitattuihin asenneulottuvuuksiin.
Tilanne oli keväällä 2018 varsin samanlainen kuin keväällä 2018. Yhteydet oppilaiden asenteiden ja tehtäväajan välillä (Taulukko 7.11) ovat kevääseen 2017 verrattuna heikentyneet jonkin verran etenkin kuviopäättelytehtävissä mutta voimistuneet numeropäättelytehtävissä. Asennekokonaisuuksista vain usko kyvykkyyden
rooliin ja luovutusherkkyys eivät ole yhteydessä oppilaiden tehtäviin käyttämään aikaan. Kuva muuttuu kuitenkin radikaalisti, kun tarkasteluun lisätään mukaan oppilaan sukupuoli. Kahdella viimeksi mainitulla asenneulottuvuudella ei edelleenkään ole yhteyttä oppilaiden tehtäviin käyttämään aikaan, mutta tytöillä useimmat ulottuvuudet ovat yhteydessä myös heidän ajankäyttönsä kuviopäättelytehtävissä johtaen tilastollisesti
erittäin merkitsevään yhteyteen oppimisasenteiden ja tehtäviin kokonaisuudessaan käytetyn ajan välillä (p <
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0,001 r = 0,177–0,3271). Pojilla sen sijaan yhteys löytyy vain numeropäättelytehtäviin käytetyn ajan ja joidenkin asenneulottuvuuksien välillä siten, että heidän tehtäviin käyttämänsä kokonaisaika ei ole yhteydessä
yhdenkään asenneulottuvuuden kanssa!
Taulukko 7.11 Yhdeksäsluokkalaisten oppimisasenteiden yhteys heidän päättelytehtäviin käyttämäänsä aikaan
keväällä 2018
Kuviosarjat
Koulun tärkeys

Kuvioanalogiat

Numeroanalogiat

Numerosarjat

Tehtäväaika
yhteensä

,096*

,201**

,211**

,164**

,122**

,144**

,123**

Ystävien suhde kouluun
Luokka oppimisympäristönä

,115*

,152**

,159**

,130**

Keino: Yrittäminen

,110*

,199**

,214**

,167**

Keino: Sattuma

-,185**

-,187**

-,128**

Oma yrittäminen

,204**

,236**

,175**

Oma kyvykkyys

,197**

,239**

,168**

Keino: Kyvykkyys

Luovutusherkkyys
* Yhteys merkitsevä tasolla p ≤ 0,05. ** Yhteys merkitsevä tasolla p ≤ 0,01.

Asenteiden yhteys tehtäväaikaan on nähtävissä myös tavoiteorientaatioissa. Myös nämä yhteydet ovat tytöillä vahvemmat kuin pojilla. Yhteys on erityisen vahva hyvää koulumenestystä tavoittelevan saavutusorientaation ja oppilaiden numeropäättelytehtäviin käyttämän ajan välillä, ja taulukossa 7.12 näkyvistä monista
yhteyksistä tämä on ainoa, joka on tilastollisesti merkitsevä myös pojilla. Tytöillä välttämisorientaatio ennakoi vähäisempää tehtäväaikaa kaikissa muissa paitsi ensimmäisessä kuviopäättelytehtävässä (r = -0,134–0,174). Tämä vahvistaa kuviossa 7.3 sattumauskon kohdalla näkyvää kielteisten kouluasenteiden ajankäytön
kautta tapahtuvana vaikutusta (ks. Kupiainen ym., 2014).
Taulukko 7.12 Yhdeksäsluokkalaisten tavoiteorientaatioiden yhteys heidän päättelytehtäviin käyttämäänsä aikaan keväällä 2018.
Kuviosarjat

Kuvioanalogiat

Numeroanalogiat

Numerosarjat

Tehtäväaika
yhteensä

Oppimisorientaatio

,100*

,215**

,218**

,183**

Saavutusorientaatio

,148**

,258**

,268**

,219**

Suoritusorientaatio

,154**

Ego-orientaatio

,105*

Välttämisorientaatio

-,108*

* Yhteys merkitsevä tasolla p ≤ 0,05. ** Yhteys merkitsevä tasolla p ≤ 0,01.

Vertailu kuudesluokkalaisiin osoittaa, miten oppilaiden iän myötä tapahtuva kehitys vahvistaa oppilaiden itse
raportoimien asenteiden ja heidän toimintansa välisen yhteyden voimistumista. Pohdittavaksi jää kuitenkin,
onko tyttöjen ja poikien kyselyssä ilmaisemien asenteiden ja heidän tehtäviin käyttämänsä ajan välisen yhteyden erossa kyse siitä, että nyt tehtyjen tehtävien ’houkutusarvo’ on pojilla erilainen kuin tytöillä, vai voiko
olla niin, että kyselyn asenneväittämät tavoittavat pojilla ja tytöillä eri ominaisuuksia.
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Oppilaiden tehtäviin käyttämän ajan yhteys heidän näkemyksiinsä eri oppiaineiden tärkeydestä ja kiinnostavuudesta sekä omasta osaamisestaan niissä olivat edellä raportoitujen oppimista ohjaavien asenteiden tavoin yhdeksäsluokkalaisilla vahvemmat kuin kuudesluokkalaisilla (Taulukko 7.13). Myös näin tarkasteltuna
ero tyttöjen ja poikien asenteiden tai näkemysten ja heidän tehtäväsuorituksensa (ajankäytön) välillä on ilmeinen. Tytöillä huomattavasti useampi kuin taulukossa 7.5 koko oppilasjoukon tasolla näkyvä yhteys on
tilastollisesti merkitsevä. Pojilla sen sijaan vain yhteys äidinkielen, matematiikan ja englannin tärkeysarvion
sekä matematiikan ja englannin kiinnostavuusarvion yhteys heidän numeropäättelytehtäviin käyttämäänsä
aikaan on tilastollisesti merkitsevä – lukuun ottamatta vaikeasti tulkittavaa itse arvioidun ruotsin kielen osaamisen ja kuvioanalogian tehtäväajan välistä negatiivista sekä englannin kielen koetun kiinnostavuuden ja kokonaistehtäväajan välistä positiivista yhteyttä (molemmat p < 0,05).
Taulukko 7.13 Yhdeksäsluokkalaisten lukuaineiden tärkeyttä ja kiinnostavuutta sekä omaa osaamistaan koskevien arvioiden yhteys heidän päättelytehtäviin käyttämäänsä aikaan keväällä 2018
Kuvioanalogiat

Numeroanalogiat

Numerosarjat

Tehtäväaika
yhteensä

,122**

,244**

,207**

,179**

Matematiikka

,190**

,170**

,133**

Englanti

,164**

,147**

,130**

,102*

Numeroanalogiat

Numerosarjat

Tehtäväaika
yhteensä

Äidinkieli

,150**

,146**

,115*

Matematiikka

,140**

,173**

Englanti

,167**

,141**

,114*

Tehtäväaika
yhteensä

Tärkeys

Kuviosarjat

Äidinkieli

Ruotsi
Biologia/Maantiede
Uskonto/ET
Kiinnostavuus

Kuviosarjat

Kuvioanalogiat

Ruotsi
Biologia/Maantiede

,094*

,106*

Kuvioanalogiat

Numeroanalogiat

Numerosarjat

Äidinkieli

,117*

,152**

Matematiikka

,129**

,195**

Englanti

,107*

,147**

Biologia/Maantiede

,098*

,133**

Uskonto/ET

,118*

,135**

Uskonto/ET
Oma osaaminen

,097*
Kuviosarjat

,091*

Ruotsi

,104*

* Yhteys merkitsevä tasolla p ≤ 0,05. ** Yhteys merkitsevä tasolla p ≤ 0,01

Kaiken kaikkiaan voimme todeta, että vaikka edellä raportoidut yhteydet eivät yksittäin tarkasteltuna ole
kovin vahvoja, ne tukevat näkemystä asenteiden roolista oppilaiden toiminnan ja valintojen ohjaajana. Tulokset ohjaavat myös kiinnittämään huomion oppilaiden koulutehtäviin käyttämään aikaan ja sen rooliin
osaamisen, asenteiden ja tehtäväsuorituksen välisessä kokonaisuudessa.
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7.6.4

Koulujen väliset erot yhdeksäsluokkalaisten oppimisasenteissa

Koulujen väliset erot oppilaiden oppimisasenteissa olivat suhteellisen vähäisiä, joskin useimmilla asenneulottuvuuksilla muutama koulu erottautui jossain määrin muista (Kuvio 7.37). Kuudensien luokkien tavoin erot
olivat selvimmät oppilaiden näkemyksessä luokastaan oppimisympäristönä (p ≤ 0,001 eta2 = 0,041) mutta
ylsivät heikkoon merkitsevyyteen myös oppilaiden suhtautumisessa kouluun (koulun tärkeys) sekä heidän
uskoonsa kyvykkyyden rooliin menestyksen saavuttamisessa – mutta myös omaan kyvykkyyteensä (p ≤ 0,05,
eta2 = 0,0323–0,029). Koulu 5 näyttää erottuvan muista kouluista oppilaiden selvästi muita vahvemmalla uskolla sattumaan menestyksen tai sen puutteen syynä ja koulu 6 oppilaiden muita vahvempien koulutyötä
tukevien asenteiden vuoksi. Kuten edellä osaamisessa luokkien väliset erot olivat koulujen välisiä eroja suuremmat, ja luokka selitti suurimmillaan 22 prosenttia luokan oppimisilmapiiriä koskevissa näkemyksissä ilmenevistä eroista (esimerkkiosio: ”Luokassamme on minusta hyvä työskennellä”). Oppilaat siis mitä
ilmeisimmin käyvät kouluaan luokissa, joiden oppimisilmapiirissä ja sen myötä oppimiselle tarjoamassa
tuessa on eroja (ks. Kupiainen & Hotulainen, tulossa).
Oppilaiden tavoiteorientaatioissa ei esiintynyt tilastollisesti merkitseviä eroja yli kaikkien koulujen, vaikka
koulu 6 näytti eroavan hienoisesti muista oppilaiden vahvemmalla oppimis- ja saavutusorientaatiolla ja koulu
4 oppilaiden itseään muihin vertailevalla kilpailullisuudella.
7
6
5

Koulu 1

4

Koulu 2

3

Koulu 3

2

Koulu 4

Kuvio 7.37

Luovutusherkkyys

Oma kyvykkyys

Oma yrittäminen

Keino: Sattuma

Keino: Kyvykkyys

Keino: Yrittäminen

Luokka
oppimisympäristönä

Ystävien suhde kouluun

Koulun tärkeys

1

Koulu 5
Koulu 6
Koulu 7

Yhdeksäsluokkalaisten oppimisasenteet kouluittain keväällä 2018

Myös oppilaiden tärkeys-, kiinnostus- ja osaamisarvoissa ilmeni sekä koulujen että luokkien välisiä eroja, jotka
saattavat heijastaa yhtä lailla eroa oppilaissa, opettajissa (yläluokilla tosin ehkä vähemmän kuin alaluokilla,
opettavathan aineenopettajat koulussaan yleensä useampia luokkia) kuin tarjolla olevia oppiainevalintoja.
Oppiaineiden kokemisessa tärkeäksi vain ero matematiikassa, biologiassa/maantieteessä ja kuvataiteessa oli
tilastollisesti merkitsevä, mutta koulu selitti vaihtelusta suurimmillaankin alle viisi prosenttia. Kuten kuviosta
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7.38 voidaan nähdä, monessa muussakin oppiaineessa yhden koulun oppilaiden näkemys saattoi erota melko
selvästikin muista mutta ei riittänyt tekemään eroa yli kaikkien koulujen tilastollisesti merkitseväksi, vaikka
jotkut parittaiset vertailut koulujen välillä sitä ehkä olivat. Tilastollisesti merkitsevä ero löytyy myös kuviosta
pois jätetyssä ruotsin kielessä, jossa koulun 4 oppilaat näkivät toisen kotimaisen kielen opiskelun selvästi
muiden koulujen oppilaita vähemmän tärkeänä (ka 3,30 vs. muiden suomenkielisten koulujen ka 4,45). Eroja
oli hieman useamman oppiaineen koetussa kiinnostavuudessa (Kuvio 7.39), mutta koulu selitti siinä ilmenevästä vaihtelusta suurimmillaankin alle neljä prosenttia.
7
6

5

Koulu 1

4

Koulu 2

3

Koulu 3

2

Koulu 4
Koulu 5

Kuvio 7.38

Liikunta

Musiikki

Käsityö

Kuvataide

Uskonto/ET

Biologia/maantiede

Englanti

Matematiikka

Äidinkieli

1

Koulu 6
Koulu 7

Yhdeksäsluokkalaisten kokemus eri oppiaineiden tärkeydestä kouluittain keväällä 2018

7
6
5

Koulu 1

4

Koulu 2

3

Koulu 3

2

Koulu 4
Koulu 5

Kuvio 7.39

Liikunta

Musiikki

Käsityö

Kuvataide

Uskonto/ET

Biologia/maantiede

Englanti

Matematiikka

Äidinkieli

1

Koulu 6
Koulu 7

Yhdeksäsluokkalaisten kokemus eri oppiaineiden kokemisesta kiinnostavaksi kouluittain keväällä 2018

Kuten muissa edellä käsitellyissä oppimisasenteissa ja osaamisessa, erot luokkien välillä olivat selvästi suuremmat kuin erot koulujen välillä ja koskivat useampia tärkeys- ja kiinnostavuusnäkemyksiä. Luokan rooli oli
erityisen suuri kuvataiteen ja käsityön tärkeyttä koskevissa arvioissa mutta merkittävä myös lukuaineissa.
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Ensin mainituissa luokan selitysosuus oli 13 vs. 14 prosenttia mutta nousi yli kymmenen prosentin myös matematiikan, englannin ja ruotsin kohdalla. Kiinnostavuusarvioissa ero oli sen sijaan muita suurempi äidinkielessä, mutta luokan selitysosuus nousi yli kymmenen prosentin myös matematiikassa ja uskonnossa/ET:ssä
sekä taito- ja taideaineista musiikissa ja liikunnassa.
Erot oppilaiden arvioissa omasta osaamisestaan koskivat osin samoja oppiaineita kuin erot tärkeys- ja kiinnostavuusarvioissa ja olivat suurimmat matematiikassa ja uskonnossa/ET:ssä (p < 0,001, eta2 = 0,045/0,055)
(Kuvio 7.40). Näiden lisäksi ero oli tilastollisesti heikosti merkitsevä käsityössä ja liikunnassa. Koska tutkimuksessa ei ole ainakaan tässä vaiheessa kerätty tietoa oppilaiden muuten arvioidusta oppiainekohtaisesta osaamisesta, oppilaiden arvioita omasta osaamisestaan ei ole mahdollisuutta verrata heidän todelliseen osaamiseensa. Kuvion 7.40 voi siis nähdä kuvaavan useimpien koulujen useimpien oppilaiden varsin vankkaa uskoa
omaan osaamiseensa toisen asteen valinnan kynnyksellä.
7
6
5

Koulu 1

4

Koulu 2

3

Koulu 3

2

Koulu 4
Koulu 5

Kuvio 7.40

7.6.5

Liikunta

Musiikki

Käsityö

Kuvataide

Uskonto/ET

Biologia/maantiede

Englanti

Matematiikka

Äidinkieli

1

Koulu 6
Koulu 7

Yhdeksäsluokkalaisten arvio omasta osaamisestaan eri oppiaineissa keväällä 2018

Oppimisasenteiden yhteys oppilaiden TVT-taitoihin

Edellisissä luvuissa raportoitujen tekijöiden tavoin oppilaiden oppimisasenteet olivat yhteydessä myös heidän itse arvioimiinsa TVT-taitoihin (Taulukko 7.14). Kuten taulukosta voidaan nähdä, oppilaiden digitaalisen
työskentelyn näkökulmasta keskeinen arvio TVT-taidoistaan on varsin laajasti ja selvästi kuudesluokkalaisia
vahvemmin yhteydessä heidän oppimisasenteisiinsa. Kuudesluokkalaisten tapaan yhteys on pojilla voimakkaampi ja koskee useampia asenteita/TVT-taitoja kuin tytöillä, joskin valtaosa yhteyksistä on tilastollisesti
merkitsevä myös tytöillä. Luokan merkittävä rooli oppilaan asenteiden muokkaajana – tai keskenään suhteellisen samanlaisia oppilaita yhteen kokoavana – käy ilmeiseksi myös taulukossa esitettyjen tekijöiden välisissä
yhteyksissä, sillä oppilaiden näkemys luokastaan oppimisympäristönä on tytöillä ainoa, joka on tilastollisesti
merkitsevässä yhteydessä kaikkiin (itse arvioitujen) TVT-taitojen osa-alueisiin.
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Taulukko 7.14 Yhdeksäsluokkalaisten oppimisasenteiden yhteys heidän arvioonsa TVT-taidoistaan keväällä
201812
Koulun tärkeys

Luokka opKeino:
pimisympäYrittäminen
ristönä

Keino: Kyvykkyys

Keino: Sattuma
,118**

Tietotekniikan perustaidot

,237**

,128**

,269**

,258**

Tiedonhaku ja hallinta

,269**

,193**

,286**

,318**

Sähköiset oppimisympäristöt

,204**

,167**

,265**

,218**

Mediasisältöjen tuottaminen

,164**

,143**

,216**

,158**

Toimisto-ohjelmat

,126**

,099*

,171**

,149**

,087*

Äänen-, kuvan- ja videon käsittely

,134**

,131**

,201**

,187**

,127**

Sosiaalisen median verkkopalvelut

,210**

,184**

,247**

,264**

,143**

,113**

Etäopetus- ja videoneuvotteluohjelmat

,304**
,246**

,084*

,155**
,089*

,116**
,119**
,242**

,109*

,157**
,118**

,121**

,119**

,170**

,150**

,099*

Tietoturva

,186**

,131**

,203**

,173**

,136**

,092*

Oma kyvykkyys
,231**

-,165**

Yhteisöllinen sisällöntuotanto

Ohjelmointi

Oma yrittäminen

,140**

,114**
,120**

,203**

* Yhteys merkitsevä tasolla p ≤ 0,05. ** Yhteys merkitsevä tasolla p ≤ 0,01

Yhteys on vahvin digilaitteiden oppimiskäytön kannalta keskeisimmissä tiedonhaussa ja -hallinnassa, sähköisten oppimisympäristöjen hallinnassa ja tietotekniikan perustaidoissa (r = 0,298–0,267) ja heikoin ohjelmoinnissa (r = 0,120). Pojilla sen sijaan heidän arvionsa ystäviensä suhtautumisesta kouluun ja uskonsa yrittämiseen menestyksen keinona sekä heidän arvionsa omasta yrittämisestään ja kyvykkyydestään olivat yhteydessä kaikkiin TVT-taitojen osa-alueisiin. Kiinnostava yksityiskohta on, että sattumausko oli sekä tytöillä että
pojilla positiivisessa yhteydessä heidän arvioonsa ohjelmointitaidoistaan ja pojilla lisäksi heidän arvioonsa
etäopetus- ja videoneuvotteluohjelmien hallinnastaan, vaikka sen yhteys muihin TVT-taitoarvioihin oli negatiivinen tai ei-merkitsevä.

7.7 Digitaalisten laitteiden käyttö, päättelytaito ja motivaatio yhdeksänsillä luokilla
Kuten edellä raportoitujen tulosten perusteella on voitu havaita, oppilaiden digitaalisten laitteiden käyttö
oppitunneilla ei heijasta vain heidän omaa valintaansa vaan myös – ja luultavasti ensisijaisesti – niitä opetusmenetelmiä ja oppimisen tapoja, jotka kussakin koulussa ovat eri opettajien tunneilla käytössä. Näin ollen
oppilaiden oppituntien aikaisen digilaitteen käytön mahdolliset yhteydet heidän suoriutumiseensa tutkimuksen eri osaamistehtävissä tai yhteydet heidän oppimisasenteisiinsa voivat yhtä lailla heijastaa koulun kuin
oppilaan henkilökohtaisia ominaisuuksia. Aito muutoksen tarkastelu vaatii analyysin rajoittamista niihin oppilaisiin, jotka ottivat osaa tutkimukseen kaikilla kerroilla. Vedämme kuitenkin tässä luvussa lyhyesti yhteen
tulokset niiden yhdeksäsluokkalaisten osalta, jotka osallistuivat kevään 2018 tutkimukseen.

12

Taulukosta on jätetty tilan puutteen vuoksi pois luovutusherkkyys, joka ei ollut yhteydessä yhteenkään TVT-taitojen
osa-alueeseen, ja oppilaan arvio ystäviensä suhteutumisesta kouluun, joka oli yhteydessä vain oppilaiden arvioon tietoturvan tuntemukseensa.
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Tämä toimikoon pohjustuksena tablettihankkeen näkökulmasta ehkä toiveiden vastaiselle heikolle ja joissain
tapauksissa jopa (heikosti) negatiiviselle yhteydelle oppilaiden oppitunneilla tapahtuvan digivälineiden käytön ja päättelytaidon sekä oppimismotivaation välillä (Kuvio 7.41).
Päättelytehtäviin käytetty aika
Kuviosarjat
Kuvioanalogiat
Numeroanalogiat
Numerosarjat
Työmuisti
TVT-taidot
Henkilökohtainen käyttö tunneilla
Koulun tärkeys
Ystävien suhde kouluun
Luokka oppimisympäristönä
Keino: Yrittäminen
Keino: Kyvykkyys
Keino: Sattuma
Oma yrittäminen
Oma kyvykkyys
Luovutusherkkyys
Oppimisorientaatio
Saavutusorientaatio
Suoritusorientaatio
Ego-orientaatio
Välttämisorientaatio
Lukuaineet: Tärkeys
Lukuaineet Kiinnostus
Lukuaineet: Osaaminen
Taito- ja taideaineet: Tärkeys
Taito- ja taideaineet: Kiinnostus
Taito- ja taideaineet: Osaaminen
-0,05
Kuvio 7.40

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

Yhdeksäsluokkalaisten oppitunneilla tapahtuvaksi raportoiman tabletinkäytön yhteys osaamiseen ja oppimismotivaatioon keväällä 2018

Yhteydet ovat kuitenkin kehittyneet pääosin myönteiseen suuntaan tutkimuksen aikana. Erityisesti on huomioitava, että yhteys oppilaiden raportoiman digitaalisten laitteiden käytön ja heidän päättelytehtävissä menestymisen välillä oli keväällä 2018 ensimmäistä kertaa positiivinen, joskin se on tilastollisesti edes heikosti
merkitsevä vain ensimmäisen kuviosarjatehtävän kohdalla. Yhteys oli vahvin digilaitteiden oppitunti-ja henkilökohtaisen käytön välillä, mikä näyttäisi viittaavan siihen, että laitteiden käyttö luo helpompia tilanteita
myös muuhun kuin oppimiskäyttöön. Sen ohessa yhteys oli positiivinen ja tilastollisesti vähintään heikosti
merkitsevä myös monen ainakin teoriassa oppimista edistävän – mutta myös sitä haittaavan – asenteen tai
uskomuksen kanssa (kuviossa 7.40 arvon r = 0,98 ylittävät yhteydet eli koulun tärkeys, ystävien suhtautuminen kouluun, oma yrittäminen, keino: sattuma, keino: kyvykkyys ja oppimisorientaatio). Koska kyse on vain
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yhteydestä, jää auki, suosivatko opettajat digilaitteiden käyttöä luokissa, joissa tällaiset uskomukset ohjaavat
selvemmin oppilaiden työskentelyä vai onko digin käyttö vähäisempää luokissa, joissa näin ei ole. Kaiken
kaikkiaan yhteydet ovat kuitenkin ehkä tuota ’omiin tarkoituksiin’ käyttämistä lukuun ottamatta suhteellisen
heikkoja saattavat tilastollisesta merkitsevyydestään huolimatta selittyä jollain muulla molemmille yhteisellä
tekijällä kuin usein opettajan työskentelytavaksi valitsema digilaitteiden käyttö.
Lähes kaikkien motivationaalisten asenteiden yhteys digilaitteiden käyttöön oppitunneilla on siis positiivinen
riippumatta niiden yhteydestä osaamiseen ja koulutyöhön. Tulos on sinänsä looginen, koskeehan digilaitteiden käyttö useimmiten kokonaisia luokkia, joissa kaikki asenteet ovat esillä. Laitteiden käytöstä muodostuva
kuva on siis monella tavalla ristiriitainen ja vaikeasti tulkittava. Tilanteen lopullinen tulkinta vaatii opettajien
päivittäiseen havainnointiin perustuvaa lisätietoa ja tilanteen kehityksen seurantaa.
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8 Suomen- ja ruotsinkielisten koulujen digiloikka
Tutkimus on kohdistunut kaikissa vaiheissaan sekä suomen- että ruotsinkielisiin kouluihin, mutta vain ensimmäisestä, lukuvuonna 2015–2016 toteutetusta vaiheesta on julkaistu erillinen ruotsinkielinen raportti, jossa
tuloksia on tarkasteltu nimenomaan ruotsinkielisten koulujen osalta. Tuohon raporttiin sisältyi myös lyhyt
vertailu suomen- ja ruotsinkielisten koulujen tulosten välillä. Jo tuossa raportissa totesimme, että ruotsinkielisten oppilaiden pienestä määrästä ja suomenkielisten oppilaiden varmistamattomasta edustavuudesta johtuen suomen- ja ruotsinkielisten oppilaiden välisiin vertailuihin tulee suhtautua varauksin, etenkin kun aineisto ei siinä vaiheessa tarjonnut mahdollisuutta ottaa huomioon oppilaiden kotitaustaa mahdollisena erojen selittäjänä. Ruotsinkielisten oppilaiden tuloksia voitiin tuolla ensimmäisellä tutkimuskerralla kuitenkin pitää itsessään luotettavina, sillä tutkimukseen osallistuivat pääosin Vantaan kaikki ruotsinkielisten koulujen
ensimmäisten, neljänsien ja seitsemänsien luokkien oppilaat. Osanotossa on myöhemmillä tutkimuskerroilla
esiintynyt enemmän ja luokka-asteittain vaihtelevaa katoa, mikä entisestään heikentää vertailua, mutta ei
ehkä kuitenkaan vie siltä kaikkea mielenkiintoa.
Kaikki tutkimukseen osallistuneet – siis sekä suomen- että ruotsinkieliset oppilaat – sisältyvät toki lukujen 5,
6 ja 7 analyyseihin ja tulkintoihin. Noissa luvuissa esitetyn digilaitteiden käytön yksityiskohtaisen, vastausjakaumiin perustuvan raportoinnin sijaan esitämme vertailut tässä luvussa vain keskiarvojen tasolla. Koska
tutkimuskertoja on ollut monta ja osanottajamäärät ovat vaihdelleet kerrasta toiseen, rajaamme tämän luvun vertailun tutkimuksen alku- ja loppuvaiheeseen eli syksyyn 2015 ja kevääseen 2018, kuitenkin siten, että
painopiste on tilanteessa keväällä 2018.
Taulukossa 8.1 on esitetty suomen- ja ruotsinkielisten oppilaiden osallistujamäärät keväällä 2018 tässä luvussa esitettävien vertailujen kohteena olevilla osa-alueilla. Kuten taulukosta voidaan nähdä, osanottajien
määrä vaihtelee paitsi suomen- ja ruotsikielisten koulujen välillä myös molempien ryhmien sisällä vuosiluokittain ja tutkimuskerroittain. Tämä on syytä pitää mielessä seuraavissa luvuissa, joissa poimimme vertailuun
joitain ulottuvuuksia tutkimuksen oppilasosuuden eri osa-alueilta.
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Taulukko 8.1

Tutkimukseen osallistuneet oppilaat keväällä 2018
3. luokka

6. luokka

9. luokka

Ruotsinkieliset
koulut

Suomenkieliset
koulut

Ruotsinkieliset
koulut

Suomenkieliset
koulut

Ruotsinkieliset
koulut

Suomenkieliset
koulut

Kuinka paljon käytetään

13

500

26

498

45

525

Mihin käytetään

13

515

27

494

45

513

Kuviosarjat

27

436

40

514

Kuvioanalogiat

27

421

39

500

Numeroanalogiat

27

411

39

485

Numerosarjat

27

402

39

471

Digilaitteiden käyttö

Päättelytaito ja työmuisti

Työmuistitehtävä

13

546

28

509

47

577

Oppimisasenteet

11

515

27

496

46

560

Oppiaineiden tärkeys ym

12

460

27

478

41

499

Motivaatio

8.1 Digitaalisten laitteiden käyttö
Muutoksen hahmottamisen helpottamiseksi esitämme ensin lyhyen yhteenvedon syksyn 2015 tuloksista ja
sen jälkeen kevään 2018 osalta hieman laajemman luokka-astekohtaisen vertailun.

8.1.1

Digilaitteiden käyttö syksyllä 2015

Kuten olemme jo edellä todenneet, digitaalisen oppimisen seurantatutkimuksen ensimmäisen vaiheen tärkeimpänä tuloksena voidaan pitää sitä, miten vähäiseksi tablettien tai muiden digilaitteiden käyttö osoittautui syksyllä 2015 perusopetuksen eri luokka-asteilla. Tämä johtopäätös perustui kuitenkin ennen kaikkea suomenkielisten koulujen oppilaiden vastauksiin, kuten voidaan nähdä alla esitettävästä vertailusta suomen- ja
ruotsinkielisten seitsemäsluokkalaisten välillä.
Ensimmäisillä luokilla oppilaat vastasivat kysymykseen, kuinka monena päivänä viikossa he käyttivät tabletteja eri tarkoitukseen (käyttö kokonaisuudessaan, kirjaimien/lukemisen harjoittelu, numeroiden/laskemisen
harjoittelu, muut oppimispelit, valokuvaaminen ja kuvien teko). Kysymyksen kohteesta riippumatta noin viidennes suomenkielisten koulujen ekaluokkalaisista sanoi käyttävänsä tabletteja kaikkina päivinä, kun taas
runsas kolmannes sanoi, ettei käytä niitä koskaan. Ruotsinkielisissä kouluissa vain joka kymmenes sanoi käyttävänsä tabletteja kaikkina päivinä ja noin puolet, ettei niitä käytetä koskaan. Ero oli siis selvä mutta päinvastainen kuin ylemmillä luokilla. Suomenkielisten koulujen ekaluokkalaiset ilmoittivat käyttävänsä tablettia tai
muuta digilaitetta ruotsinkielisten koulujen ekaluokkalaisia enemmän myös koulun ulkopuolisessa toiminnassa. Kun suomenkielisistä oppilaista yli puolet sanoi käyttävänsä digilaitetta kotona tai muualla koulun ulkopuolella seitsemänä päivänä viikossa, ruotsinkielisissä kouluissa päivittäisten käyttäjien osuus oli alle 40
prosenttia.
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Tutkimukseen osallistuneiden suomenkielisten koulujen seitsemäsluokkalaisten digilaitteiden käyttö vaihteli
oppiaineittain siten, että ”Ei koskaan” -vastanneiden osuus vaihteli musiikin 91 prosentista biologian/maantieteen 46 prosenttiin (keskiarvo 64 %) ja neljäsluokkalaisilla käsityön 78 prosentista ympäristöopin 19 prosenttiin (keskiarvo 47 %). Ruotsinkielisten koulujen seitsemännen luokan oppilailla ”Ei koskaan” -vastanneiden osuus vaihteli uskonnon/ET:n 47 prosentista matematiikan 2 prosenttiin (keskiarvo 19 %) ja neljäsluokkalaisilla uskonnon/ET:n 84 prosentista äidinkielen 14 prosenttiin (keskiarvo 43 %). Ruotsinkielisten ja suomenkielisten koulujen erot tablettien tai muiden digilaitteiden käytössä eri oppituntien aikana osoittautuivat
siis erityisen suuriksi seitsemännellä luokalla (Kuvio 8.1).
Terveystieto
Uskonto / ET

Historia
Kuvataide
Biologia / maantiede
Musiikki

Suomenkieliset koulut

Toinen kotimainen kieli

Ruotsinkieliset koulut

Äidinkieli
Fysiikka / kemia
Englanti
Matematiikka
1
Kuvio 8.1

2

3

4

Digitaalisten laitteiden käyttö (ka) eri oppiaineiden tunneilla ruotsin- ja suomenkielisten koulujen
seitsemänsillä luokilla syksyllä 2015. Asteikko 1 = ei koskaan, 2 = joillain tunneilla, 3 = useilla tunneilla, 4 = lähes kaikilla tunneilla.

Ruotsinkielisten koulujen seitsemänsien luokkien oppilaat näyttivät käyttävän kaikissa oppiaineissa tabletteja
ja muita digilaitteita enemmän kuin suomenkielisten koulujen seitsemäsluokkalaiset. Erot olivat suurimmat
englannin ja matematiikan tunneilla, joilla tablettien tai muiden digitaalisten laitteiden käytön keskiarvo asettui ruotsinkielisissä kouluissa valintojen ”useilla tunneilla” ja ”lähes kaikilla tunneilla” väliin, kun taas suomenkielisissä kouluissa digilaitteiden käyttö ei keskiarvona yltänyt edes ”joillain tunneilla”-käyttötiheyteen. Erot
seitsemäsluokkalaisten digilaitteiden käytössä olivat huomattavia myös musiikissa, fysiikassa/kemiassa, äidinkielessä sekä toisessa kotimaisessa kielessä.
Myös neljännellä luokalla tabletteja käytettiin ruotsinkielisissä kouluissa kaikissa oppiaineissa enemmän kuin
suomenkielisissä kouluissa, mutta ero oli selvästi pienempi. Erot olivat sekä neljännellä että seitsemännellä
luokalla huomattavasti pienempiä niin digilaitteiden toivotussa (”käyttäisin jos…”) käytössä kuin niiden käytön kokemisessa hyödylliseksi, mikä tarkoittaa, että ero toteutuvan ja toivotun käytön välillä oli suomenkielisissä kouluissa selvästi ruotsinkielisiä kouluja suurempi.
Oppituntien aikaisen tabletin käytön ja työmuistin (tai ainakin työmuistitehtävässä suoriutumisen) välinen
yhteys oli suomenkielisten koulujen seitsemäsluokkalaisilla negatiivinen eli heikommin työmuistitehtävässä
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suoriutuneet oppilaat raportoivat tiheämpää digilaitteiden käyttö oppitunneilla. Ruotsinkielisten koulujen
oppilailla yhteys oli sen sijaan positiivinen, joskaan ei tilastollisesti merkitsevä.

8.1.2

Digilaitteiden käyttö keväällä 2018

Kuten edellä taulukosta 8.1 voitiin nähdä, kevään 2018 tulosten vertailua rajoittaa ruotsinkielisten koulujen
valikoiva ja luokka-asteittain vaihteleva osallistuminen tutkimukseen. Koska osassa kouluista kaikki oppilaat
tai ainakin osa oppilaista vastasi tutkimuksen digilaitteiden käyttöä koskeviin kysymyksiin ja osa (usein pienempi) myös tehnyt päättelytehtävät, katsomme vertailun teon perustelluksi.
Kolmannet luokat
Vain yhden ruotsinkielisen koulun 13 kolmasluokkalaista vastasi digilaitteiden käyttöä koskeviin kysymyksiin,
joten vertailun tekemiselle ei varsinaisesti ole pohjaa. Koska oppilaat kuitenkin vastasivat kyselyyn, esitämme
kuvioissa 8.2 ja 8.3 oppiainekohtaisen sekä käyttötapaan perustuvan vertailun. Sen arvioiminen, kuinka hyvin
tämän yhden koulun oppilaiden näkemykset edustavat tilannetta muissa ruotsinkielisissä kouluissa, jää ruotsinkielisen koulutoimen arvioitavaksi. Yllättävää on, että suomen- ja ruotsikielisten vastaajien huomattavasta
määrällisestä erosta huolimatta (525 vs. 13 oppilasta) osa eroista yltää heikkoon tilastolliseen merkitsevyyteen (p < 0,05) eli 95 prosentin todennäköisyydellä kyse ei ole sattumasta.

Matematiikka
Äidinkieli
Ympäristöoppi
Englanti
Projektit

Suomenkieliset koulut

Kuvataide

Ruotsinkieliset koulut

Uskonto / ET
Käsityö
Musiikki
1

Kuvio 8.2

2

3

4

Digitaalisten laitteiden käyttö eri oppiaineiden tunneilla ruotsin- ja suomenkielisten koulujen kolmansilla luokilla keväällä 2018. Asteikko 1 = ei koskaan, 2 = joillain tunneilla, 3 = useilla tunneilla,
4 = lähes kaikilla tunneilla. Järjestetty suuremman ryhmän eli suomenkielisten koulujen mukaiseen järjestykseen.

Kuten luvuissa 5, 6 ja 7 esitettyjen tulosten perusteella oli odotettavissa, myös tässä suomen- ja ruotsinkielisten koulujen/koulun välisessä vertailussa oli selviä oppiaineiden välisiä eroja digilaitteiden käytössä. Ja kuten edellä syksyllä 2015 digilaitteiden käyttö oli tutkimukseen osallistuneessa ruotsinkielisessä koulussa
useimmissa oppiaineissa selvästi suomenkielisiä kouluja yleisempää. Selvän poikkeuksen muodostavat äidinkieli, ympäristöoppi ja uskonto/ET, joissa kyse voi hyvinkin olla suomen- ja ruotsinkielisten koulujen erilaisesta asemasta oppimateriaalin suhteen (ks. Svedlin ym., 2013).
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Vaikka digilaitteiden kokonaiskäyttö oli tässä kolmasluokkalaisia koskevan vertailun ruotsinkielisessä koulussa suomenkielisiä kouluja yleisempää, roolit vaihtuvat, kun tarkastellaan sitä, mitä oppilaat sanoivat laitteilla tehtävän tunneilla (Kuvio 11.3).

Tiedonhaku
Harjoitustehtävät
Kirjoitelma

Suomenkieliset koulut

Pari- tai ryhmätyö

Ruotsinkieliset koulut

Projektit
Oma käyttö tunnilla
1

Kuvio 8.3

2

3

4

Mihin digitaalisia laitteita oppitunneilla käytetään eri oppiaineiden tunneilla ruotsin- ja suomenkielisten koulujen kolmansilla luokilla keväällä 2018. Asteikko 1 = ei koskaan, 2 = joillain tunneilla, 3 = useilla tunneilla, 4 = lähes kaikilla tunneilla.

Kuudennet luokat
Kuudensilla luokilla tutkimukseen osallistui kaksi ruotsinkielistä koulua, joten suomen- ja ruotsinkielisten
koulujen vertailu on hieman vahvemmalla pohjalla kuin kolmasluokkalaisilla. Kolmansien luokkien tapaan kuviossa 11.4 on ensin esitetty oppilaiden raportoima digilaitteiden käyttö eri oppiaineiden tunneilla ja sen
jälkeen kuviossa 11.5 se, mihin tai miten laitteita on lukuaineiden tunneilla käytetty.
Vaikka ryhmät ovat edelleen huomattavan erikokoiset (503 vs. 26 oppilasta), myös kuudesluokkalaisilla osa
eroista on tilastollisesti merkitseviä. Ero on suurin käsityössä ja kuvataiteessa (p < 0,001 eta 2 = 0,069 ja 0,030)
mutta merkitsevä myös englannin kielessä ja oppiaineita yhdistävissä projekteissa, joskin koulun suomen- tai
ruotsinkielisyys selittää niissä ilmenevästä vaihtelusta alle kaksi prosenttia. Ero tosin olisi mitä todennäköisimmin huomattavasti suurempi, jos ryhmien välinen kokoero olisi pienempi. Emme kuitenkaan katsoneet
perustelluksi valita suomenkielisten koulujen joukosta kahta yksittäistä koulua vertailupareiksi ruotsinkielisille kouluille. Kuten jo totesimme edellä tarkempien oppiainekohtaisten tulosten raportoinnin yhteydessä,
digilaitteiden käytössä ilmenevässä erossa eri oppiaineita yhdistävissä projekteissa voi olla yhtä hyvin kyse
ylipäätään eroista projektityöskentelyn määrässä kuin nimenomaisesti digilaitteiden käytöstä tuon projektityön osana.
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Äidinkieli
Projektit
Historia / yhteiskuntaoppi
Ympäristöoppi
Englanti

Suomenkieliset koulut

Uskonto / ET

Ruotsinkieliset koulut

Matematiikka
Musiikki
Kuvataide
Käsityö
1

Kuvio 8.4

2

3

4

Digitaalisten laitteiden käyttö eri oppiaineiden tunneilla ruotsin- ja suomenkielisten koulujen kuudensilla luokilla keväällä 2018. Asteikko 1 = ei koskaan, 2 = joillain tunneilla, 3 = useilla tunneilla,
4 = lähes kaikilla tunneilla. Järjestetty suuremman ryhmän eli suomenkielisten koulujen mukaiseen järjestykseen.

Päinvastoin kuin kolmansilla luokilla kuudensilla luokilla ruotsinkielisten koulujen suomenkielisiä laajempi tai
runsaampi digilaitteiden käyttö on nähtävissä myös silloin, kun on kysytty sitä, mitä digilaitteilla tunneilla
tehdään (Kuvio 11.5). Ero on myös näin kysyttynä suurin projektityön kohdalla, vaikka käyttötiheys jää tässä
oppilaiden yleisarviota alhaisemmaksi. Syy löytyy luultavimmin oppiaineiden välisistä eroista projektityön
yleisyydessä.

Harjoitustehtävät
Tiedonhaku
Kirjoitelma

Suomenkieliset koulut

Pari- tai ryhmätyö

Ruotsinkieliset koulut

Projektit
Oma käyttö tunnilla
1
Kuvio 8.5

2

3

4

Mihin digitaalisia laitteita oppitunneilla käytetään eri oppiaineiden tunneilla ruotsin- ja suomenkielisten koulujen kuudensilla luokilla keväällä 2018. Asteikko 1 = ei koskaan, 2 = joillain tunneilla, 3 = useilla tunneilla, 4 = lähes kaikilla tunneilla.

Yhdeksännet luokat
Ruotsinkielisiä yläluokkien kouluja on Vantaalla vain yksi, mutta sen osanotto tutkimukseen tarkoittaa, että
ruotsinkielisten oppilaiden määrä yhdeksännellä luokalla on alempia luokka-asteita korkeampi eli vertailu
suomenkielisten koulujen oppilaisiin on vielä kuudesluokkalaisiakin varmemmalla pohjalla. Kolmansien ja
kuudensien luokkien tapaan kuviossa 11.6 on ensin esitetty oppilaiden raportoima digilaitteiden käyttö eri
oppiaineiden tunneilla ja sen jälkeen kuviossa 11.7 se, mihin tai miten laitteita on lukuaineiden tunneilla käytetty. Koska kyse on suuremmasta oppilasmäärästä ja kaupungin ainoasta ruotsinkielisestä koulusta, myös
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vertailu edellä esitettyyn lähtötilanteeseen eli syksyn 2015 seitsemäsluokkalaisiin on erityisen kiinnostava,
onhan kyse periaatteessa samojen oppilaiden vertailusta kuin kuviossa 11.1 mutta kolme yläkouluvuotta
myöhemmin13.

Englanti
Äidinkieli
Historia / yhteiskuntaoppi
Biologia / maantiede
Terveystieto

Suomenkieliset koulut

Kemia / fysiikka

Ruotsinkieliset koulut

Uskonto / ET
Matematiikka
Musiikki
1

Kuvio 8.6

2

3

4

Digitaalisten laitteiden käyttö eri oppiaineiden tunneilla ruotsin- ja suomenkielisten koulujen yhdeksänsillä luokilla keväällä 2018. Asteikko 1 = ei koskaan, 2 = joillain tunneilla, 3 = useilla tunneilla, 4 = lähes kaikilla tunneilla. Järjestetty suuremman ryhmän eli suomenkielisten koulujen
mukaiseen järjestykseen.

Digilaitteiden käyttö suomen- ja ruotsinkielisessä perusopetuksessa näyttää tasaantuneen huomattavasti
tutkimuksen aikana. Siinä missä ero niiden välillä oli useimmissa oppiaineissa huomattava vielä seitsemännellä luokalla, digilaitteiden käyttö oppitunneilla oli keväällä 2018 Vantaan ruotsinkielisessä yläkoulussa tilastollisesti merkitsevästi suomenkielisiä kouluja laajempaa tai yleisempää vain matematiikassa, musiikissa
ja englannissa. Tosin ero oli näissä oppiaineissa huomattavasti suurempi kuin se oli äidinkielessä, historiassa/yhteiskuntaopissa ja terveystiedossa, joissa se oli nyt suomenkielisissä kouluissa tilastollisesti merkitsevästi ruotsinkielistä opetusta yleisempää.
Ruotsinkielisen koulun matematiikan ja englannin tuntien runsas digilaitteiden käyttö lienee syynä siihen,
että kaikki kysytyt digin käytön muodot tai tavat olivat siellä suomenkielisiä kouluja useammin tai laajemmin
käytössä. Ero on suurin harjoitustehtävien teossa (p < 0,001 eta2 = 0,094) mutta tilastollisesti merkitsevä
kaikissa muissa paitsi tiedonhaussa ja digilaitteiden käytössä oppilaan omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiin.
Joko ruotsinkieliset koululaiset eroavat pelaamisessa ja sosiaalisen median käytössä suomenkielisistä tai tuloksen on tulkittava vievän pohjaa edellä esitetylle päätelmälle, että digilaitteiden käyttö opiskeluun lisää
myös niiden opetuksen ulkopuolista käyttöä tunneilla.

13

Kyse ei siis ole yksilötasolla samoista oppilaista mutta samoissa kouluissa tutkimukseen näinä kahtena tutkimuskertana osallistuneista seitsemännen/yhdeksännen luokan oppilaista.
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Kirjoitelma

Pari- tai ryhmätyö

Suomenkieliset koulut

Harjoitustehtävät

Ruotsinkieliset koulut

Projektit
Oma käyttö tunnilla
1
Kuvio 8.7

2

3

4

Mihin digitaalisia laitteita käytetään oppitunneilla eri oppiaineiden tunneilla ruotsin- ja suomenkielisten koulujen kuudensilla luokilla keväällä 2018. Asteikko 1 = ei koskaan, 2 = joillain tunneilla, 3 = useilla tunneilla, 4 = lähes kaikilla tunneilla.

Edellä esitetty vertailu kattaa luonnollisesti vain pienen osan tutkimuksessa kartoitetusta digilaitteiden käytöstä, mutta koska ruotsin- ja suomenkielisen koulutuksen vertailu ei sisältynyt alkuperäiseen tutkimussuunnitelmaan, olemme jättäneet sen resurssisyistä näin lyhyeksi.

8.1.3

Digilaitteiden käyttö vapaa-aikana

Kevään 2018 kyselyssä oli kysymys, jolle olisi varmaan ollut tilausta jo aiemmin, eli kysymys oppilaiden digilaitteiden käytöstä vapaa-ajalla siten, että käytön määrää tai tiheyttä kysyttiin erikseen pelaamisen, sosiaalisen median käytön (Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat ym.) ja koulu/kotitöiden teon osalta. Tämä
käyttö ja sen yhteydet oppilaiden raportoimaan digilaitteiden käyttöön koulussa sekä heidän päättelytaidon
tehtävissä osoittamaansa osaamiseen ja oppimisasenteisiin on esitetty luokka-asteittain luvuissa 5.2, 6.2 ja
7.2. Yhteydet olivat pääsääntöisesti ennakko-odotusten mukaiset eli pelaamisen ja sosiaalisen median käytön
määrä oli negatiivisessa yhteydessä osaamiseen ja oppimista tukeviin asenteisiin ja positiivisessa yhteydessä
oppimista haittaaviin asenteisiin. Yhteydet olivat koulu/kotitehtävien teon osalta vaikeammin tulkittavissa,
osin ehkä sen vuoksi, että vain osalla oppilaista on edes mahdollisuutta tehdä kotitehtäviä sähköisesti. Koska
kysymys puuttui edellisiltä tutkimuskerroilta, siihen ei ole olemassa vertailuvastauksia aiemmilta tutkimuskerroilta.
Kevään 2018 vastauksissa näkyi selvästi digilaitteiden käytön varhainen sukupuolittuminen. Ruotsinkielisten
vastaajien osuus oli vähäinen, eikä suomen-ja ruotsinkielisten oppilaiden digilaitteiden käytössä keskiarvon
tasolla ilmennyt ero ollut tilastollisesti merkitsevä. koska vastausjakaumissa on kuitenkin havaittavissa ilmeisiä eroja, esitämme kuvioissa 8.8 ja 8.9 suomen- ja ruotsinkielisten koulujen kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten
tyttöjen ja poikien digilaitteiden käytön vertailun lukujen 5.2, 6.2 ja 7.2 tapaan. Koska ruotsinkielisistä kolmasluokkalaisista kukaan ei vastannut näihin kysymyksiin, vertailu koskee vain näitä kahta luokka-astetta.
Ruotsinkielisten oppilaiden vähäinen määrä ei myöskään puolla vertailun tekemistä digilaitteiden käytön ja
muiden tässä tutkimuksessa katettujen tekijöiden välillä kieliryhmien mukaan.
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Kuudesluokkalaisten tyttöjen ja poikien arvio päivittäisestä digilaitteiden käytöstään, suomen- ja
ruotsinkieliset koulut

Vaikka ero suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden välillä ei siis kokonaisuudessaan ollut tilastollisesti
merkitsevä, kaikissa käyttötavoissa on havaittava pieni ero suomenkielisten koulujen oppilaiden – niin tyttöjen kuin poikien – käyttäessä digitaalisia laitteita ruotsinkielisiä oppilaita enemmän. Ero näkyy lisäksi koulutehtäviä lukuun ottamatta selvemmin runsaan käytön kohdalla. Itse asiassa yksikään ruotsinkielinen kuudesluokkalainen ei valinnut yhdenkään käyttötarkoituksen kohdalla vaihtoehtoa ”jatkuvasti läpi päivän”. Sosiaalisen median kohdalla sen valitsi kuitenkin 11 prosenttia suomenkielistä tytöistä ja kuusi prosenttia pojista,
ja pojista yhdeksän prosenttia (tytöistä yksi prosentti) ilmoitti myös pelaavansa ”läpi päivän”.
Myös ruotsinkielisten koulujen oppilaiden digilaitteiden käyttö lisääntyy oppilaiden edetessä yhdeksännelle
luokalle (Kuvio 8.9).
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Yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen ja poikien arvio päivittäisestä digilaitteiden käytöstään, suomenja ruotsinkieliset koulut
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Vaikka kyse ei ole samojen oppilaiden seurannasta vaan kahdesta samaan aikaan kysymyksiin vastanneesta
ikäluokasta, näyttää siltä, että tyttöjen pelaaminen vähenee selvästi iän myötä, kun taas sosiaalisen median
käyttö lisääntyy siten, että 15 prosenttia ruotsin- ja 30 prosenttia suomenkielisistä oppilaista kutsuu käyttöään läpi päivän jatkuvaksi. Somen jatkuvakin käyttö oli kuitenkin suomenkielisillä oppilailla edelleen kaksinkertainen ruotsinkielisiin oppilaisiin verrattuna, ja lukua on kiinnostava verrata siihen, että alle kymmenen
prosenttia ilmoitti käyttävänsä digilaitetta henkilökohtaisiin tarkoituksiin edes lähes kaikilla tunneilla. Tosin
käyttö viime hetkeen ennen tunnin alkua ja heti oppitunnin päätyttyä mahtunee hyvin ilmauksen ”jatkuvasti
läpi päivän” kanssa. Ero on saman suuruinen – mutta toisin päin – niiden oppilaiden osuudessa, jotka viettävät aikaa sosiaalisen median parissa 2–3 tuntia, kun taas kokonaan sosiaalisen median ulkopuolella oli vain
vähän enemmän ruotsin- kauin suomenkielisiä tyttöjä (10 % vs. 9 %). Myös kotitehtävien teko digilaitteilla on
yhdeksäsluokkalaisilla tytöillä luokalla selvästi kuudesluokkalaisia laajempaa etenkin ruotsinkielisillä oppilailla – joko lisääntyneen digitaalisen oppimisen tai henkilökohtaisten laitteiden myötä.
Myös pojilla selvin lisäys yläluokille siirtymisen jälkeen näyttää tapahtuneen sosiaalisen median käytössä,
jossa ruotsinkieliset pojat ovat menneet jopa suomenkielisten edelle, joskin myös niiden poikien osuus, jotka
viettävät sosiaalisessa mediassa päivittäin alle tunnin, on ruotsinkielisissä kouluissa edelleen selvästi suomenkielisiä kouluja suurempi (44 % vs. 31 %). Sekä sosiaalisessa mediassa läpi päivän olevien että muiden
vähintään neljän tunnin käyttäjien osuudet ovat kuitenkin ruotsinkielisissä kouluissa poikien joukossa suomenkielisiä suuremmat (16 % vs. 14 % ja 40 % vs. 34 %). Tytöillä näkynyt digilaitteiden koulu/kotitehtäväkäytön lisäys ei sen sijaan näytä koskevan poikia. Muun tiedon puuttuessa jää auki, onko kyse peräti siitä, että
poikien kotitehtävien teko ei ylipäätään juuri lisäänny opintojen vaikeutuessa yläluokkien aikana.

8.2 Päättelytaito ja työmuisti
Päättelytaidon kohdalla vertailu jää kevään 2018 osalta sikäli edellä esitettyä digilaitteiden käytön vertailuakin heikommaksi, koska kolmansien luokkien digikysymyksiin vastanneet oppilaat eivät lainkaan tehneet erillistä sisäänkirjautumista vaativia päättelytehtäviä. Heidän osaltaan vertailu rajoittuu siis vain kyselyn lopussa
olleeseen työmuistitehtävään.

8.2.1

Päättelytaito syksyllä 2016

Syksyllä 20a16 ruotsinkielisten oppilaiden suoritus oli päättelytehtävissä suomenkielisiä parempi kaikilla
luokka-asteilla. Totesimme silloin, että asiaan on syytä palata ja lisätä myös ruotsinkieliseen lomakkeeseen
kysymys oppilaan kotitaustasta: suomenkielisissä kouluissa tämä tieto kerättiin jo kevään 2016 ylimääräisen
aineistonkeruun yhteydessä. Vasta verrattaessa keskenään suunnilleen samanlaisista kodeista tulevia oppilaita voimme selvittää, ovatko löydetyt erot ”todellisia” eroja suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden
päättelytaidossa ja työmuistissa vai heijastavatko ne vain eroja oppilaiden kotitaustassa.
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Ruotsinkielisten koulujen oppilaiden parempi suoritus päättelytehtävissä ja työmuistitehtävässä oli nähtävissä jo ensimmäisellä luokalla, jolle ei siis ole vertailuparia keväältä 2018. Erot olivat tilastollisesti merkitseviä kaikissa tehtävissä, joskin koulun ’kielisyys’ selitti oppilaiden taidoissa ilmenevästä vaihtelusta suurimmillaankin vain juuri yli kaksi prosenttia.
Myös neljänsillä luokilla päättelytehtävät ja työmuistitehtävä näyttivät olleen syksyllä 2016 helpompia ruotsin- kuin suomenkielisten koulujen oppilaille (Kuvio 8.10).
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Kuvioanalogiat Numeroanalogiat Numerosarjat

Työmuisti

Päättelytaito ja työmuisti suomen- ja ruotsinkielisten koulujen neljänsillä luokilla syksyllä 2016.
Kuviossa esitetty tehtäväkohtainen ratkaisuprosentti.

Ero oli suurempi numeropäättelytehtävissä (ratkaisuprosentti 40 % vs. 32 % ja 44 % vs. 31 %) mutta ehkä
hieman yllätyksellisesti myös työmuistitehtävässä (ratkaisuprosentti 42 % vs. 31 %). Nämä kuviossa suurelta
näyttävät erot olivat oppilaskohtaisen vaihtelun ja ruotsinkielisten oppilaiden vähäisen määrän vuoksi kuitenkin vain heikosti tilastollisesti merkitsevät.
Syksyllä 2015 ruotsinkielisten koulujen seitsemäsluokkalaiset menestyivät kaikissa tehtävissä tilastollisesti
erittäin merkitsevästi suomenkielisten koulujen oppilaita paremmin (Kuvio 8.11). Ero oli suurempi kaikille
oppilaille vaikeammaksi osoittautuneissa numeropäättelytehtävissä (ratkaisuprosentit 49 % ja 42 % vs. 68 %
ja 61 %), mikä vastaa osin ruotsin- ja suomenkielisten koulujen oppilaiden välistä eroa vuoden 2015 PISAtutkimuksen matematiikan tehtävissä (ks. Vettenranta ym., 2016). Neljänsien luokkien tapaan myös ero työmuistitehtävässä oli suomen- ja ruotsinkielisten koulujen seitsemäsluokkalaisten välillä selvä.
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Kuvioanalogiat Numeroanalogiat Numerosarjat

Työmuisti

Päättelytaito ja työmuisti suomen- ja ruotsinkielisten koulujen seitsemänsillä luokilla syksyllä
2016. Kuviossa esitetty tehtäväkohtainen ratkaisuprosentti.
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8.2.2

Päättelytaito keväällä 2018

Myös päättelytaidon kohdalla osanottajien määrässä oli sekä koulu- että oppilaskohtaista vaihtelua, mikä
lisää suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilasmäärien erosta johtuvaa vertailun epävarmuutta.
Kolmannet luokat
Kolmansilla luokilla vertailulle ei ole pohjaa edes sen vertaa kuin edellä digilaitteiden käytön kohdalla, koska
tutkimukseen osallistuneen ainoan koulun oppilaista kukaan ei edennyt tekemisissään päättelytehtäviin asti.
Oppilaiden suoritus kyselyn lopussa olleessa työmuistitehtävässä (Kuvio 8.12) sen sijaan hämmentää syksyn
2016 tulosten valossa. Kuviossa suurelta näyttävä ero suomenkielisten oppilaiden hyväksi on tosin heikosta
tilastollisesta merkitsevyydestään huolimatta todelliselta merkitykseltään vähäinen koulun ’kielisyyden’ selittäessä vaihtelusta alle prosentin, vaikka keskiarvon tasolla kyse on 30 vs. 16 prosentin ratkaisuosuudesta.
Jää kuitenkin arvoitukseksi, miten syksyllä 2015 kaikilla luokka-asteilla näkynyt ruotsinkielisten oppilaiden
paremmuus niin päättelytehtävissä kuin työmuistitehtävässäkin on vajaan kolmen vuoden aikana vaihtunut
ainakin kolmansilla luokilla suomenkielisten oppilaiden etumatkaan. Saa nähdä, löytyykö luvussa 8.3 tarkasteltavista asenteista selitystä asiaan.
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Kuvio 8.12

Työmuistitehtävän osiokohtainen ratkaisuprosentti suomen- ja ruotsinkielisten koulujen kolmansilla luokilla keväällä 2018.

Kuudennet luokat
Edellä raportoitu ruotsinkielisten koulujen (tai yhden koulun) kolmasluokkalaisten tulos näyttää todellakin
olevan vaikeasti selitettävä poikkeus, sillä seitsemänsillä luokilla ruotsinkielisten koulujen oppilaiden suoritus
oli syksyn 2015 tapaan suomenkielisten koulujen oppilaita parempi kaikissa tehtävissä (Kuvio 8.13).
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Kuvioanalogiat Numeroanalogiat Numerosarjat

Työmuisti

Päättelytaito ja työmuisti suomen- ja ruotsinkielisten koulujen kuudensilla luokilla keväällä 2018.
Kuviossa esitetty tehtäväkohtainen ratkaisuprosentti.

Päinvastoin kuin neljännellä luokalla ero ei ollut enää tilastollisesti merkitsevä kuviopäättelytehtävissä mutta
oli sitä numeropäättelytehtävissä (p < 0,001 eta2 = 0,033 ja 0,038) ja heikosti merkitsevä työmuistitehtävässä.
Suomenkieliset oppilaat käyttivät tehtäviin keskimäärin enemmän aikaa kuin ruotsinkieliset (19,5 minuuttia
vs. 15,7 minuuttia), mutta ero ei ollut yhdenkään tehtävän kohdalla tilastollisesti merkitsevä. Ruotsinkielisten
oppilaiden paremman suorituksen selitys ei siis löydy ainakaan sinnikkäämmästä työstä tehtävien parissa.
Ero tehtäväajassa oli kuitenkin numeropäättelytehtävissä pienempi kuin kuviopäättelyssä ja viimeisessä (vaikeimmassa) tehtävässä itse asiassa päinvastainen kuin muissa (4,62 vs. 4,81 minuuttia, kun se oli ensimmäisessä kuviopäättelytehtävässä 5,56 vs. 3,99 minuuttia).
Oppilaiden tehtäviin käyttämän ajan ja tehtäväsuorituksen välillä oli kuitenkin ilmeisiä eroja. Yhteys oli suomenkielisillä oppilailla huomattavasti ruotsinkielisiä oppilaita heikompi (r = 0,111–0,320 vs. r = 0,451–0,628)
lukuun ottamatta viimeisenä ollutta numerosarjatehtävää (r = 0,435 vs. r = 0,313). Suomenkielisten oppilaiden suoritus kaikissa päättelytehtävissä oli sen sijaan ruotsinkielisistä oppilaista poiketen yhteydessä heidän
työmuistiinsa (r = 0,336–0,459 vs. 0,114–0,32914). Myös oppilaiden numeropäättelytehtäviin käyttämän ajan
välinen yhteys oli ruotsinkielisillä oppilailla selvästi suomenkielisiä korkeampi (r = 0,591 vs. r = 0,261) eli jos
oppilas oli valmis investoimaan aikaa ensimmäiseen tehtävään, hän todennäköisesti teki niin myös toisessa
tehtävässä.
Yhdeksännet luokat
Myös yhdeksänsillä luokilla ruotsinkielisen koulun oppilaiden suoritus oli suomenkielisten koulujen oppilaita
parempi, joskin ero oli tilastollisesti edes heikosti merkitsevä vain ensimmäisessä ja viimeisessä päättelytehtävässä (Kuvio 8.14).

14

Ruotsinkielisten oppilaiden vähäisen määrän vuoksi r = 0,313 ei ole heillä tilastollisesti merkitsevä, vaikka suomenkielisillä oppilailla jo edellä mainittu r = 0,111 on sitä.
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Työmuisti

Päättelytaito ja työmuisti suomen- ja ruotsinkielisten koulujen yhdeksänsillä luokilla keväällä
2018. Kuviossa esitetty tehtäväkohtainen ratkaisuprosentti.

Myös yhdeksännellä luokalla suomenkieliset oppilaat käyttivät tehtäviin keskimäärin enemmän aikaa kuin
ruotsinkieliset, mutta kuudennen luokan tavoin ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä sen paremmin kokonaisajan kuin tehtäväkohtaisten aikojen osalta. Ero kokonaisajassa oli kuitenkin selvästi pienempi kuin kuudesluokkalaisilla (14,35 minuuttia vs. 12,60 minuuttia). Tälläkään kertaa ruotsinkielisten oppilaiden paremman
suorituksen selitys ei siis löydy tehtävien parissa käytetystä ajasta.
Tehtäväajan ja tehtäväsuorituksen välinen yhteys oli sen sijaan yhdeksäsluokkalaisilla vahvempi kuin kuudesluokkalaisilla, ja näiden tapaan vahvempi ruotsin- kuin suomenkielisten koulujen oppilailla (r = 0,465–0,725
vs. r = 0,127–0,592). Yhdeksäsluokkalaisilla myös tehtäväsuorituksen yhteys työmuistiin oli varsin vahva sekä
suomen- että ruotsinkielisten koulujen oppilailla, ja se oli ruotsinkielisillä jopa hieman suomenkielisiä oppilaita vahvempi (r = 0,461–0,619 vs. r = 0,444–0,531). Myös kahteen numeropäättelytehtävään käytetyn ajan
välinen yhteys oli yhdeksäsluokkalaisilla edellä raportoituja kuudesluokkalaisia vahvempi, mikä liittynee oppilaiden tietynlaiseen osaamiseen ja oppimisasenteisiin liittyvään polarisoitumiseen. Ruotsinkielisillä oppilailla tuo yhteys oli vahvuudeltaan jo sellainen, että oppilaan ensimmäiseen numeropäättelytehtävän käyttämä aika ennusti peräti 73 prosenttia siitä, kuinka valmis hän oli investoimaan aikaansa seuraavaan. Yhteys
oli siis jopa vahvempi kuin itse tehtäväsuorituksessa (r = 0,854 vs. r = 0,607).

8.3 Oppimisasenteet
Koska tutkimukseen sisältynyt asennekysely oli syksyllä 2016 vasta päättelytehtävien jälkeen mutta keväällä
2018 ennen niitä, kysymyksiin vastanneiden osuus kaikista tutkimukseen osallistuneista vaihteli sen mukaisesti.

8.3.1

Oppimisasenteet syksyllä 2015

Päinvastoin kuin osaamisessa suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden asenteissa ilmeni syksyllä 2015
vain vähäisiä eroja. Kuten kuviosta 8.15 voidaan nähdä, suomenkielisten koulujen neljäsluokkalaiset ilmaisivat hieman vahvempaa parhaansa yrittämistä ja arvioivat sekä oman että ystäviensä suhtautumisen kouluun
hieman myönteisemmin kuin ruotsinkielisten koulujen oppilaat.
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Oppimisasenteet suomen- ja ruotsinkielisten koulujen neljänsillä luokilla syksyllä 2016. Asteikko
1–7, jossa vain ääriarvot on sanallistettu: 1 = Ei pidä lainkaan paikkaansa ja 7 = Pitää täysin paikkansa.

Ero oli kuitenkin suurin edellä varsinaisissa tulosluvuissa jo esiin nostetussa oppilaiden uskossa kyvykkyyden
rooliin menestyksen takaajana (nk. entity mindset, ks. Dweck, Chiu & Hong, 1995). Tuon pääsääntöisesti haitalliseksi luokitellun uskomuksen lisäksi ruotsinkielisten koulujen oppilaat uskoivat myös sattumaan menestyksen tai sen puutteen selittäjänä hieman suomenkielisiä vähemmän ja ilmaisivat suomenkielisiä oppilaita
vähäisempää taipumusta luovuttaa vaikean tehtävän edessä. Useimmissa uskomuksissa erot eivät kuitenkaan olleet kovin suuret.
Seitsemänsillä luokilla ainoa merkitsevä ero oli jo edellä neljäsluokkalaisilla havaittu suomenkielisten oppilaiden vahvempi usko henkilökohtaisen kyvykkyyden rooliin menestyksen tai sen puutteen selittäjänä (Kuvio
8.16). Suomenkielisten koulujen oppilaat uskoivat myös hieman vahvemmin omaan yrittämiseensä ja kyvykkyyteensä, joskin niissä ero oli selvästi pienempi ja merkitykseltään vähäinen.
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Oppimisasenteet suomen- ja ruotsinkielisten koulujen seitsemänsillä luokilla syksyllä 2016. Asteikko 1–7, jossa vain ääriarvot on sanallistettu: 1 = Ei pidä lainkaan paikkaansa ja 7 = Pitää täysin paikkansa.
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8.3.2

Oppimisasenteet keväällä 2018

Niistäkin tutkimuksen ainoan ruotsinkielisen koulun kolmasluokkalaisista, jotka vastasivat digilaitteiden käyttöä koskevaan kyselyyn, moni jätti vastaamatta niiden jälkeen esitettyihin asennekysymyksiin. Olemme kuitenkin halunneet antaa arvoa niiden oppilaiden näkemyksille, jotka ovat sen ilmaisseet, joten olemme päätyneet esittämään vertailun niiden asenteiden osalta, joihin vastasi vähintään kymmenen ruotsinkielistä oppilasta. Muilla luokka-asteilla vastaajien osuus oli onneksi suurempi, joten niissä vertailu puoltaa paikkaansa
siinä kuin edellä raportoiduissa digilatteiden käytössä ja päättelytaidossakin.
Kolmannet luokat
Kuviossa 8.17 on esitetty vertailu niiden seitsemän asenteen osalta, joissa ruotsinkielisten koulujen vastaajia
oli vähintään kymmenen.

Koulun tärkeys
Ystävien suhde kouluun
Keino: Kyvykkyys
Keino: Sattuma
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Oppimisasenteet (osa, vrt. kuviot 5.26 ja 5.27) suomen- ja ruotsinkielisten koulujen kolmansilla
luokilla keväällä 2018. Asteikko 1–7, jossa vain ääriarvot on sanallistettu: 1 = Ei pidä lainkaan
paikkaansa ja 7 = Pitää täysin paikkansa.

Kuten kuviosta 8.17 voidaan nähdä, vastaajamäärän mukaan rajattu asennevalikoima on puutteellinen eikä
kata edes kahdella ulottuvuudella kuin kolme niistä teoreettisista asennekokonaisuuksista, joista kysely on
alun perin rakennettu (ks. luku 5.5). Näidenkin joukkoon mahtuu kuitenkin yksi, jossa ero suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden välillä on tilastollisesti merkitsevä (p < 0,05) ja se on sama, jossa ero oli edellä
raportoiduissa syksyn 2015 tuloksissa suurin eli usko sattuman rooliin menestyksen tai sen puutteen selittäjänä. Mutta silloisesta tuloksesta poiketen roolit olivat kuin vaihtuneet keväällä 2018, ja kyseinen uskomus
oli ruotsinkielisillä koululaisilla vahvempi kuin suomenkielisillä! Muut kuviossa näkyvät erot vaatisivat taustalleen suuremman oppilasjoukon sen arvioimiseksi, onko kyse pienen vastaajajoukon aiheuttamasta sattumasta vai todellisesta näille kahdelle kieliryhmälle leimallisesta erosta.
Vastaajamäärä oli myös ruotsinkielisessä koulussa hieman suurempi kysymyksissä, jotka koskivat eri oppiaineiden koettua tärkeyttä ja kiinnostavuutta sekä oppilaan arviota omasta osaamisestaan niissä (Kuvio 8.18).
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Ruotsinkieliset koulut

Oppilaiden näkemys eri lukuaineiden tärkeydestä ja kiinnostavuudesta sekä omasta osaamisestaan niissä suomen- ja ruotsinkielisten koulujen kolmansilla luokilla keväällä 2018. Asteikko 1–7,
jossa vain ääriarvot on sanallistettu: 1 = Ei pidä lainkaan paikkaansa ja 7 = Pitää täysin paikkansa.

Vaikka kuviossa 11.16 on useampikin oppiaine, jonka kohdalla suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden välillä näyttäisi olevan merkittävä ero, tuo vaakapalkkien kuvaama keskiarvoero ei ole tilastollisesti merkitsevä, mikä joko johtuu yksilöiden välisestä vaihtelusta ryhmien sisällä tai (luultavammin) ryhmien välisestä
kokoerosta (ulottuvuuden mukaan vaihdellen keskimäärin 460 vs. 12 oppilasta).
Suomen- ja ruotsinkielisten koulujen väliset erot ovat taito- ja taideaineissa keskiarvon tasolla selvästi lukuaineissa ilmeneviä suuremmat (Kuvio 8.19), mutta ero on tilastollisesti merkitsevä vain musiikissa (tärkeys p
< 0,01, muut ulottuvuudet p < 0,001). Erojen ohella huomio kiinnittyy siihen, miten lähellä positiivista ääriarvoa kysymyksiin vastanneiden ruotsinkielisen koulun oppilaiden näkemykset ovat. Kun tähän yhdistetään samojen oppilaiden monen lukuaineen kohdalla korkealle arvioima tärkeys, kiinnostavuus ja osaaminen, on
vaikea olla vetämättä johtopäätöstä, että ainakin tämän ruotsinkielisen koulun kysymyksiin nyt vastanneet
oppilaat ovat erityisen motivoituneita ja tyytyväisiä koululaisia. Vain kuviossa 8.17 näkynyt, yllättäen ainakin
tämän ruotsinkielisen koulun oppilaiden ongelmaksi kääntynyt sattumausko näyttäisi rikkovan tämän kuvan.
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Ruotsinkieliset koulut

Oppilaiden näkemys taito- ja taideaineiden tärkeydestä ja kiinnostavuudesta sekä omasta osaamisestaan suomen- ja ruotsinkielisten koulujen kolmansilla luokilla keväällä 2018. Asteikko 1–7,
jossa vain ääriarvot on sanallistettu: 1 = Ei pidä lainkaan paikkaansa ja 7 = Pitää täysin paikkansa.

Kuudennet luokat
Vaikka kuudensilla luokilla kaikki 27 tutkimukseen osallistunutta ruotsinkielistä oppilasta vastasi myös asennekysymyksiin (Kuvio 8.20), oli vain ero uskossa kyvykkyyteen menestyksen keinona (tai selityksenä samaisen
menestyksen puutteeseen) suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden välillä tilastollisesti edes heikosti
merkitsevä (p < 0,05). Ja vaikka ruotsinkielisten koulujen kuudesluokkalaiset näyttävät ottaneen kolmasluokkalaisten tavoin suomenkieliset oppilaat kiinni sattumauskossaan, usko kyvykkyyden rooliin on säilynyt suomenkielisten oppilaiden reviirinä. Muut kuviossa näkyvät erot vaatisivat kolmansien luokkien tavoin taustalleen suuremman oppilasjoukon sen arvioimiseksi, onko kyse edelleen varsin pienen ruotsinkielisen vastaajajoukon aiheuttamasta sattumasta vai todellisesta näille kahdelle kieliryhmälle leimallisesta erosta.
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Keino: Yrittäminen
Keino: Kyvykkyys
Keino: Sattuma
Oma yrittäminen
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Ruotsinkieliset koulut

Oppimisasenteet suomen- ja ruotsinkielisten koulujen kuudensilla luokilla keväällä 2018. Asteikko 1–7, jossa vain ääriarvot on sanallistettu: 1 = Ei pidä lainkaan paikkaansa ja 7 = Pitää täysin paikkansa.

Suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden välillä ei ollut eroa siinä, kuinka tärkeiksi tai kiinnostaviksi he
kokivat eri lukuaineet tai kuinka osaaviksi niissä he arvioivat itsensä (Kuvio 8.21).

TÄRKEYS

Äidinkieli
Englanti
Matematiikka
Ympäristö- ja luonnontieto

KIINNOSTAVUUS

Uskonto/ET
Äidinkieli
Englanti
Matematiikka
Ympäristö- ja luonnontieto
Uskonto/ET

OSAAMINEN

Äidinkieli
Englanti
Matematiikka
Ympäristö- ja luonnontieto
Uskonto/ET
1

2

Suomenkieliset koulut

Kuvio 8.21

3

4

5

6

7

Ruotsinkieliset koulut

Oppilaiden näkemys eri lukuaineiden tärkeydestä ja kiinnostavuudesta sekä omasta osaamisestaan suomen- ja ruotsinkielisten koulujen kuudensilla luokilla keväällä 2018. Asteikko 1–7, jossa
vain ääriarvot on sanallistettu: 1 = Ei pidä lainkaan paikkaansa ja 7 = Pitää täysin paikkansa.
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Tilanne on siis sama kuin kolmansilla luokilla eli eroja näyttäisi olevan, mutta niiden ei voida sanoa poikkeavan
sattumasta (p-arvo), mikä johtunee joko yksilöiden välisestä vaihtelusta ryhmien sisällä tai (luultavammin)
ryhmien välisestä kokoerosta (ulottuvuuden mukaan vaihdellen keskimäärin 477 vs. 27 oppilasta).
Taito- ja taideaineiden houkuttavuudesta näyttää selvästi haihtuneen terä niin suomen- kuin erityisesti ruotsinkielillä oppilailla kolmannen ja kuudennen luokan välillä (Kuvio 8.22), ja kuten kuviostakin voi hyvin edellisten tarkastelujen perusteella päätellä, mikään sen pienistä eroista ei ole tilastollisesti merkitsevä.
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Ruotsinkieliset koulut

Oppilaiden näkemys taito- ja taideaineiden tärkeydestä ja kiinnostavuudesta sekä omasta osaamisestaan suomen- ja ruotsinkielisten koulujen kuudensilla luokilla keväällä 2018. Asteikko 1–7,
jossa vain ääriarvot on sanallistettu: 1 = Ei pidä lainkaan paikkaansa ja 7 = Pitää täysin paikkansa.

Yhdeksännet luokat
Yhdeksännellä luokalla suomen- ja ruotsinkielisten oppilaiden asenteisiin alkaa ilmestyä uusia tilastollisesti
merkitseviä eroja (Kuvio 8.23). Edellä tarkastelluista luokka-asteista poiketen keväällä 2018 eroa löytyi sekä
menestystä tukevista uskomuksista (hyvää koulumenestystä tavoitteleva saavutusorientaatio, usko yrittämisen menestyksen keinona ja usko omaan osaamiseen) että koulutyön ja oppimisen kannalta haitallisessa sattumauskossa, joka on siis kaikilla luokka-asteilla ruotsinkielisillä oppilailla suomenkielisiä oppilaita vahvempi.
Erot näyttävät jo keskiarvon tasolla alempia luokka-asteita suuremmilta, mutta niille antaa voimaa myös yhdeksäsluokkalaisten kuudesluokkalaisiin verrattuna kaksinkertainen lukumäärä (46 vs. suomenkielisten koulujen kysymyksittäin hieman vaihteleva noin 514 oppilasta).
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Ruotsinkieliset koulut

Oppimisasenteet suomen- ja ruotsinkielisten koulujen yhdeksänsillä luokilla keväällä 2018. Asteikko 1–7, jossa vain ääriarvot on sanallistettu: 1 = Ei pidä lainkaan paikkaansa ja 7 = Pitää täysin paikkansa.

Kuten jo totesimme luvussa 7.5.2, oppiaineiden tärkeyttä ja kiinnostavuutta sekä oppilaiden arviota omasta
osaamisestaan niissä käsittelevistä kysymyksistä oli valitettavasti unohtunut pois historia/yhteiskuntaoppi

OSAAMINEN

KIINNOSTAVUUS

TÄRKEYS

sekä edellä jo mainittu kyselyn ruotsinkielisestä versiosta unohtunut suomen kieli (Kuvio 8.24).
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Ruotsinkieliset koulut

Oppilaiden näkemys eri lukuaineiden tärkeydestä ja kiinnostavuudesta sekä omasta osaamisestaan suomen- ja ruotsinkielisten koulujen yhdeksänsillä luokilla keväällä 2018. Asteikko 1–7.
jossa vain ääriarvot on sanallistettu: 1 = Ei pidä lainkaan paikkaansa ja 7 = Pitää täysin paikkansa.
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Kuviossa 8.24 näkyvistä eroista vain ero englannin kielen tärkeydessä ja uskonnon/ET:n osaamisessa ovat
tilastollisesti edes heikosti merkitseviä. Keskiarvon tasolla näyttäisi kuitenkin siltä, että suomenkielisten koulujen oppilaat kokevat useat oppiaineet ruotsinkielisten koulujen oppilaita jonkin verran tärkeämmiksi ja kiinnostavammiksi ja arvioivat myös osaamisensa niissä paremmaksi kuin ruotsinkielisten koulujen oppilaat. Kyse
voi olla sattumasta, mutta eräs mahdollinen selitys tälle – samoin kuin kuviossa 11.21 näkyneelle erolle oppilaiden asenteissa – saattaa olla suomen- ja ruotsinkielisten yhdeksäsluokkalaisten erilainen asema toisen
asteen valinnan kynnyksellä. Jo Vantaan omien lukioiden puitteissa kilpailu halutusta lukiopaikasta on väistämättä ensin mainittujen keskuudessa selvästi kovempi, puhumattakaan monista Helsingin myös hyvin menestyviä vantaalaisnuoria houkuttavista erikoislukioista tai muista korkean kynnyksen lukioista. Toki myös
osa ruotsinkielisistä nuorista kilpailee paikasta Helsingin ruotsinkielisissä lukioissa, mutta ruotsinkielisten oppilaiden mahdollisuus päästä halutessaan lukioon on kaiken kaikkiaan suomenkielisiä oppilaita suurempi.
Oppilaiden taito- ja taideaineiden tärkeyttä, kiinnostavuutta ja omaa osaamistaan koskevat arviot muuttuivat
selvästi yhä väheksyvämmiksi tai välinpitämättömämmiksi heidän siirryttyä yläluokille (Kuvio 8.25). Kolmansilla luokilla havaittu ruotsinkielisen koulun oppilaiden ’ylivalta’ näyttää myös siirtyneen suomenkielisiin kouluihin. Vain ero liikunnan koetussa tärkeydessä on kuitenkin tilastollisesti merkitsevä.
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Oppilaiden näkemys taito- ja taideaineiden tärkeydestä ja kiinnostavuudesta sekä omasta osaamisestaan suomen- ja ruotsinkielisten koulujen yhdeksänsillä luokilla keväällä 2018. Asteikko 1–7,
jossa vain ääriarvot on sanallistettu: 1 = Ei pidä lainkaan paikkaansa ja 7 = Pitää täysin paikkansa.

Tässä luvussa lyhyesti esitetyt erot suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden välillä ovat avanneet kiinnostavan ikkunan näiden kahden rinnakkain elävän koulun elämään, mutta oppilasmäärien epäsuhta estää
valitettavasti todellisen vertailun ja sen myötä aitojen johtopäätösten tekemisen mahdollisista eroista.
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9 Opettajien näkemyksiä digitaalisesta oppimisesta
Päinvastoin kuin edellä raportoidut oppilaita koskevat osuudet, tässä luvussa raportoitavat opettajakyselyt
toteutettiin vain kaksi kertaa, keväällä 2016 ja keväällä 2018. Ensin mainitun tulokset on esitetty väliraportissa 2 joten esittelemme niistä tässä vain sen osan, mikä on merkityksellistä kevään 2018 kyselyn tulosten
vertailun näkökulmasta. Kevään 2016 kysely suunniteltiin osin täydentämään Vantaan perusopetuksessa siihen mennessä jo kahdesti (2013 ja 2015) tehtyä, Tampereen yliopiston toteuttamaa opettajien TVT-valmiuksiin keskittyvää Opeka-kyselyä (http://opeka.fi/fi). Ensisijainen tavoite oli kuitenkin täydentää oppilaille suunnattujen tutkimusosuuksien tarjoamaa kuvaa oppitunneilla tapahtuvasta digitaalisten välineiden käytöstä.
Kevään 2016 kyselyn raportoinnissa oletimme, että edellisen vuoden Opeka-kysely oli verottanut opettajien
valmiutta vastata silloin vielä Tabletti-tutkimuksen nimellä kulkevaan kyselyyn (724 vs. 183 vastaajaa, 41 vs.
32 koulussa). Verratessamme kuitenkin tuon ensimmäisen kyselyn vastaajien määrää kevään 2018 kyselyn
vastaajiin on ilmeistä, että kyse ei ollut vain tästä. Nyt vastaajia oli vielä vähemmän eli 133. Osanotto jakautui
lisäksi epätasaisesti koulujen kesken siten, että vain viidessä koulussa kyselyyn vastasi useampi kuin kymmenen opettajaa (11–26) ja kahdeksassa viisi tai harvempi. Esitimme kyseisessä väliraportissa toiveen, että kuva,
joka kyselyyn osallistuneiden opettajien vastauksista piirtyi, innostaisi useamman opettajan tarttumaan seuraavaan opettajakyselyyn, mutta näin ei siis tapahtunut. Opettajilla kului molempina vuosina lomakkeen täyttämiseen keskimäärin 13 minuuttia, joskin lomakkeen avokysymyksiin vastanneet olivat käyttäneet siihen
varmasti jonkin verran tätä keskiarvoa enemmän aikaa. Suuri kiitos heille noista vastausjakaumia täydentävistä tiedoista ja kuvauksista. Keskimääräisen vastausajan lyhyys viittaa joka tapauksessa siihen, että vastaamiseen kuluvan ajan ei pitäisi olla ollut este aktiivisemmalle osanotolle sen paremmin edellisellä kuin tälläkään kerralla.
Kyselyyn vastaajien koulutustausta ja ikäjakauma olivat keväällä 2016 ja 2018 lähes samat (Kuvio 10.1) ja
sukupuolijakauma täysin sama. Kevään 2016 vastaajista 90 prosentilla ja kevään 2018 vastaajista 94 prosentilla oli ylempi korkeakoulututkinto. Suurimman ikäryhmän muodostivat molempina vuosina 30–49-vuotiaat,
joita oli vastaajista lähes kaksi kolmasosaa (64 ja 63 %), ja naisten osuus vastaajista oli molempina vuosina 83
prosenttia. Aineen- ja luokanopettajien suhteellinen osuus vastaajista sen sijaan kääntyi ympäri aineenopettajien osuuden ollessa keväällä 2018 selvästi suurempi kuin mitä se oli ollut keväällä 2016 (Kuvio 10.2). Kuviossa 10.1 näkyvät vähäiset erot eivät siis selittyne tutkimusten välisellä ikääntymisellä vaan vastaajajoukkojen todellisilla eroilla. Koska käytettävissä ei ollut ajantasaista tilastotietoa sen paremmin opettajien iästä
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kuin luokan-, aineen- ja erityisopettajien suhteellisesta osuudestakaan, ei voida tehdä päätelmiä vastaajajoukon edustavuudesta suhteessa kaikkiin perusopetuksen opettajiin.
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Kyselyyn vastanneiden opettajien ikäjakauma keväällä 2016 ja keväällä 2018
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Kevään 2016 kyselyssä luokan- ja aineenopettajien näkemysten välillä ilmeni useita eroja, joten on odotettavissa, että nämä erot näkyvät myös kevään 2016 ja kevään 2018 opettajien vastausten välillä. Eroa korostanee väistämättä myös muutos kyselyyn vastanneiden luokanopettajien jakautumisessa eri luokka-asteille
(Kuvio 10.3).
Siinä missä kolmansien ja kuudensien luokkien opettajat olivat vahvasti yliedustettuina keväällä 2018 (39 %
ja 43 % vastaajista), keväällä 2016 opettajat jakautuivat suhteellisen tasaisesti 1.–2., 3.–4. ja 5.–6. luokkien
opettajiin, joskin painopiste oli alemmilla luokilla (vastaavat prosentit 41 %, 35 % ja 24 %). Oliko niin että
tabletit aiheena houkuttivat tuolloin paremmin alempien luokkien opettajia? Ero joka tapauksessa vaikeuttaa
vertailua aiemman opettajakyselyn tulosten kanssa mutta antaa sen sijaan huomattavasti paremman pohjan
opettajien vastauksista nousevan kuvan peilaamiseen luvuissa 5 ja 6 raportoitujen kolmansien ja kuudensien
luokkien oppilaiden vastauksiin.
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Kyselyyn vastanneiden luokanopettajien jakautuminen luokka-asteen mukaan, kevät 2016 ja kevät
2018

Koska oppilaisvastaukset osoittivat oppiaineiden välillä olevan huomattavia eroja digilaitteiden käytössä, esitämme kuviossa 10.4 opettajien vastausten tulkinnan kehykseksi kyselyyn vastanneiden aineenopettajien jakautumisen oppiaineen mukaan. Ryhmien pieni koko ei valitettavasti kuitenkaan salli yksityiskohtaisia oppiaineiden välisiä erittelyjä.
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Kyselyyn vastanneiden opettajien jakautuminen oppiaineen mukaan, kevät 2018

9.1 Digitaalisten välineiden käyttö ja digitaalinen oppimisympäristö
Kyselyn ensimmäinen osuus keskittyi opettajien henkilökohtaisiin arvioihin Vantaan digitaaliseen oppimiseen
siirtymisestä ja heidän omasta arviostaan itsestään digitaalisen oppimisen omaksujana ja toteuttajana. Vastauksia saattaa kuitenkin osin värittää se, että koulujen vaihteleva laitekanta huomioiden kysymykset oli esitetty järjestelmällisesti muodossa ”tabletit tai muut digilaitteet” monen kokiessa ensin mainittujen käyttöarvon opetuskontekstissa marginaaliseksi, kuten moni opettaja kommentoi avovastauksissaan keväällä 201815:

15

Tablettien rajoitettuihin käyttömahdollisuuksiin kohdistuvaa kritiikkiä esitettiin toki jo keväällä 2016, nyt kuitenkin
kysymyksissä käytetty kaksoistermi herätti enemmän kommentteja, koska kouluissa alkoi jo olla enemmän myös muita
laitteita.
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Tähän kyselyyn oli hankala vastata, koska vastaukset ovat täysin erilaisia, jos ne koskevat tabletteja tai
jotain muita laitteita. Vantaan tabletit olivat mielestäni opetuskäyttöön todella huonoja. Esim. Chromebookit taas ovat huomattavasti järkevämpiä ja niitä voi hyödyntää paremmin opetuksessa.
Kyselyssä olisi pitänyt ottaa huomioon, että Vantaan tabletit ovat täysin hyödyttömiä vekottimia verrattuna kouluumme myöhemmin hankittuihin Chromebook -tietokoneisiin. Vastausten tulkinta ei tämän
vuoksi tule olemaan kovin todenmukaista.
Tähän kyselyyn oli hankala vastata, koska vastaukset ovat täysin erilaisia, jos ne koskevat tabletteja tai
jotain muita laitteita. Vantaan tabletit olivat mielestäni opetuskäyttöön todella huonoja. Esim. Chromebookit taas ovat huomattavasti järkevämpiä ja niitä voi hyödyntää paremmin opetuksessa.

Olemme luettavuuden parantamiseksi poistaneet kuvioiden sisällä olevista teksteistä termin ’tabletti’ lukuun
ottamatta niitä, joissa se on väitteen sisällön näkökulmasta keskeinen (esim. Vantaan alkuperäinen päätös
tablettien hankinnasta). On kuitenkin mahdollista, että sanan sisältyminen väitteisiin ’muiden digilaitteiden’
rinnalla on vaikuttanut joidenkin vastaajien vastausvalintoihin.
Kuviossa 10.5 on esitetty tarkemmin kevään 2018 vastaajien näkemys Vantaan digitaaliseen oppimiseen siirtymisestä ja arvio itsestään digitaalisen oppimisen omaksujana ja toteuttajana. Kuviossa 10.6 on esitetty
sama väitekohtaisen keskiarvon tasolla vertailuna vuosien 2016 ja 2018 vastausten välillä.

Tablettien ja/tai muiden digilaitteiden hankinta tukee
uuden opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamista.
Opetuksen digitalisoinnissa lähdettiin liikkeelle liiaksi
laitteet, ei sisällöt, edellä.
Puheet digitaalisen oppimisympäristön hyödyistä
oppimiselle tuntuvat monesti liioitelluilta.
Oma kokemukseni on, että tabletit ja/tai muut digitaaliset
laitteet voivat toimia lähinnä vain perinteisten oppikirjojen
ja -materiaalien tukena.

Minun on vaikea kuvitella, että tabletit ja/tai muut
digitaaliset laitteet korvaisivat perinteisiä oppikirjoja.
Perinteet oppikirjakustantamojen kanssa hidastavat
uudenlaisten sähköisten opetusmateriaalien käyttöönottoa.
Tabletteihin ja muihin digilaitteisiin käytetyt varat olisi
kannattanut käyttää ennemmin perinteisiin oppikirjoihin ja materiaaleihin.
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
ei lainkaan samaa mieltä

Kuvio 10.5
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4

täysin samaa mieltä

Opettajien näkemyksiä digitaaliseen oppimiseen siirtymisestä (eri vastausvaihtoehdon valinneiden prosenttiosuus), kevät 2018. Esitetty vastaajien samaa mieltä väitteen kanssa olevien näkemysten mukaisessa järjestyksessä. Vain mittarin ääriarvot ilmaistu sanallisesti.
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Opettajien vastaukset keväällä 2016 olivat varovaisen myönteisiä, ja tilanne on muuttunut ehkä odotettua
vähemmän kahdessa vuodessa. On tosin muistettava kevään 2016 tuloksissa näkynyt luokanopettajien aineenopettajia vahvempi digi-innostus, joka huomioiden aineenopettajien suurempi osuus kevään 2018 vastaajajoukossa tarkoittanee, että muutos on tosiasiassa ollut kuviossa 10.6 näkyvää suurempi. Tarkastelemme
luokan- ja aineenopettajien välisiä eroja tarkemmin luvussa 9.3.
Kuten kuviosta 10.5 voidaan nähdä, muutos keväästä 2016 on todellakin ollut varsin vähäinen. Näkyvin muutos koskee digilaitteiden roolia uudessa opetussuunnitelmassa, mutta opettajat näyttävät ottaneen jossain
määrin takaisin alkuperäistä varautuneisuuttaan myös henkilökohtaisemmissa arvioissaan.

Tablettien ja/tai muiden digilaitteiden hankinta tukee uuden
opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamista.
Opetuksen digitalisoinnissa lähdettiin liikkeelle liiaksi laitteet,
ei sisällöt, edellä.
Puheet digitaalisen oppimisympäristön hyödyistä oppimiselle
tuntuvat monesti liioitelluilta.
Oma kokemukseni on, että tabletit ja/tai muut digitaaliset
laitteet voivat toimia lähinnä vain perinteisten oppikirjojen…
Minun on vaikea kuvitella, että tabletit ja/tai muut
digitaaliset laitteet korvaisivat perinteisiä oppikirjoja.
Perinteet oppikirjakustantamojen kanssa hidastavat
uudenlaisten sähköisten opetusmateriaalien käyttöönottoa.
Tablettien ja/tai muiden digilaitteiden käytetyt varat olisi
kannattanut käyttää ennemmin perinteisiin oppikirjoihin ja…
1
Kevät 2018

Kuvio 10.6
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Kevät 2016

Opettajien näkemyksiä digitaaliseen oppimiseen siirtymisestä. Keskiarvo, kevät 2016 ja kevät
2018. Asteikon 1–5 nimikkeet ja kuviossa puutteellisina näkyvät tekstit kuten kuviossa 10.4. Esitetty kevään 2018 vastaajien samaa mieltä väitteen kanssa olevan keskiarvon mukaisessa järjestyksessä.

Moni vastaaja pohti avovastauksissaan varsin monipuolisesti Vantaan digitaalisten ratkaisujen hyviä ja huonoja puolia – myös valintaa näiden uusien sähköisten ja perinteisten sähköttömien välineiden välillä:
Tablettien hankkimisen takia kaupungilla ei ole varaa hankkia oppiaineeseeni perinteisiä kirjoja EIKÄ sähköisiä oppimateriaaleja. Kaiken materiaalin hankkiminen jää siis omalle vastuulleni. Tähän kuluu suhteettoman paljon aikaa. Olisin tyytyväinen, jos saisin käyttööni sähköiset oppimateriaalit tabletille oppilaiden
käyttöön, ja silloin pystyisin myös hyödyntämään tabletteja kunnolla. Vaihtoehtoisesti tabletti voisi olla
tukena perinteisen oppikirjan käytössä. Nyt tilanne on huono, ja mieluummin ottaisin pelkän kirjan opetukseen kuin pelkän tabletin ilman mitään materiaaleja. (Kevät 2016)
Tablettien tulisi olla nimenomaan opetusta tukevia välineitä, ei itse tarkoitus. Olen huomannut, että oppilaiden tietotekniset taidot ovat vuosi vuodelta heikompia. Vantaan kaupunki lähes velvoitti jokaisen
koulun hankkimaan tietyn määrän tabletteja vuosittain. Siltikään tähän ei ole annettu lisää resursseja, eli
käytännössä tablettien hankinta vie rahat muulta oppimateriaalilta. Kuitenkin tablettien tulisi olla vain se
tuki. (Kevät 2016)
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Mielestäni kirjoista ei missään tapauksessa pitäisi luopua. Moni oppilas kokee jatkuvan ruudun tuijottamisen raskaaksi ja useimmat nimenomaan toivovat perinteisiä kirjoja. […] Mielestäni opetusmenetelmissä
olisi syytä satsata etenkin oppilaslähtöisyyteen ja aitoon vuorovaikutuksellisuuteen ruudun tuijottelun sijasta. Sellainen opetus innostaa oppilaitakin. Paljon mieluummin oppilaat käyttävät kielen tunnin keskusteluun kyseisellä kielellä kuin oppimispelien naksutteluun. Oleellista pitäisi olla sisältö eikä puitteet. Laite
on paikallaan, jos se tuo jotain lisäarvoa opetukseen, mutta sen ei pidä olla itse tarkoitus. (Kevät 2018)

Joissain avovastauksissa nostetaan esiin myös edellä oppilaiden kohdalla mahdollisena ongelmana esiin nostettu oppilaiden TVT-taitojen puutteellisuus:
Digitalisointia ihannoidaan liikaa ja sen varaan perustetaan opetusta liikaa, tietämättä kunnolla vielä sen
hyötyjä ja haittoja. Ennen laitteiden käyttöönottoa pitäisi kouluttaa opettajat ja koulut kunnolla niiden
käyttöön, ja ottaa tietotekniikka kouluihin opetettavaksi aineeksi alaluokilta lähtien, jolloin kaikilla oppilailla olisi samat tiedot ja taidot ja mahdollisuudet laitteiden hyödyntämiseen. (Kevät 2016)

Kaikki kommentit eivät kuitenkaan ole vain kritiikkiä tehtyjä päätöksiä kohtaan, vaan Vantaan omassa digiloikassa nähdään myös aihetta iloon ja ylpeyteen:
Hankaluutena perinteinen kirjasidonnaisuus ja opettajien roolin jämähtäneisyys. Oppilaisiin ja heidän kykyynsä ratkaista ongelmia olisi tärkeä luottaa. Tässä aukenee yhteistyön mahdollisuus oppilaiden kanssa.
Myös niiden, joiden koulunkäynti muutoin saattaa olla haasteellista. Koulussamme on päästy hyvään alkuun gurutoiminnassa, jossa guruoppilaat ovat kiertäneet luokissa opastamassa tiettyjä ohjelmia. Tämän
jälkeen on pidetty "tablettijuhla" jossa parhaat tuotokset palkittu kunniakirjoin. Auttanut nimenomaan
opettajia murtamaan digipelkonsa. Kannattaisi vielä panostaa lisää opettajien omalla koululla tapahtuvaan koulutukseen. Hienoa, että Vantaa on kehityksessä mukana ja uraa uurtamassa. (Kevät 2016)
Ehdottomasti positiivinen asia. Oppilaat ovat motivoituneempia opiskeluun tabletin välityksellä/avulla.
Erityisesti pojat on helpompi saada mukaan. Uhkakuvana se, etten itse pysy perässä. (Kevät 2016)

Kuvioissa 10.5 ja 10.6 nähdystä, ehkä hieman pessimistisestä yleiskuvasta huolimatta opettajien näkemykset
digisiirtymästä omassa koulussaan näyttävät ainakin jonkin verran valoisammilta. Osin kyse voi toki ihan vain
realismista: vaikka liikkeelle olisi ehkä voitu lähteä myös toisin, on kuitenkin paras kääriä hihat ja tarttua
haasteisiin sellaisina kuin ne eteen tulevat. On myös muistettava, että jo kuviossa 10.5 suurin yksimielisyys
opettajien keskuudessa vallitsi siitä, että tablettien ja muiden digilaitteiden hankinta – mitä mieltä nimenomaan tableteista ehkä ollaankin oltu – tukee uuden opetussuunnitelman toteuttamista koulussa. Kuviossa
10.7 on esitetty tarkemmin opettajien digisiirtymään liittyviä näkemyksiä oman koulun kontekstissa ja kuviossa 10.9 siitä, miten he kokevat muutoksen näkyvän omassa luokassaan tai opetuksessaan. Molempiin liittyy
kuvion 10.6 tapaan vertailu kevään 2016 tilanteeseen.
Opettajien arvio koulunsa toimintakulttuurin tuesta digilaitteiden opetuskäytölle on vahva (Kuvio 10.7), joskin vain puolet vastaajista näyttää kokevan sen heijastumisena aitoon yhteistyöhön digitaalisen oppimisen
ympärillä. Kuva tarkentuu niiden opettajien kommenteilla, jotka vastasivat lomakkeen avokysymyksiin. On
kuitenkin pidettävä mielessä – kuten niin usein avokysymyksiä käytettäessä – että avokysymyksiin vastanneet
saattavat edustaa vielä koko kyselyyn vastanneista sitä suppeampaa ja ehkä kärjekkäämpää osaa opettajista,
niin myönteiseen kuin kielteiseenkin suuntaan.
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Koulumme toimintakulttuuri tukee digilaitteiden
opetuskäytön kasvua.
Vantaan päätös hankkia oppilaille tabletit otettiin
koulussamme innokkaasti vastaan.

Vertailemme henkilöstön kesken usein kokemuksiamme
sähköisistä oppimateriaaleista ja muista digilaitteiden…
Pohdimme henkilöstön kesken usein, miten digilaitteiden
käyttöä opetuksessa voi edistää.
Digilaitteiden käyttö on jäänyt koulussamme toistaiseksi
vähäisemmäksi kuin olin odottanut.
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

ei lainkaan samaa mieltä
Kuvio 10.7

2

3

4

täysin samaa mieltä

Opettajien näkemyksiä digitaaliseen oppimiseen siirtymisestä omassa koulussaan (eri vastausvaihtoehdon valinneiden prosenttiosuus), kevät 2018. Esitetty vastaajien samaa mieltä väitteen
kanssa olevien näkemysten mukaisessa järjestyksessä. Vain mittarin ääriarvot ilmaistu sanallisesti.

Myöskään tässä vertailu kevään 2016 vastaajiin ei paljasta suurta muutosta, joskin näin katsottuna vastauksissa on näkyvissä ilmeinen negatiivinen kehitys erityisesti konkreettisemmissa, koulun sisäistä yhteistyötä
koskevissa kysymyksissä (Kuvio 10.8). Ero selittynee kuitenkin pitkälti muutoksella luokan- ja aineenopettajien suhteellisessa osuudessa vastaajista. Tulos näyttää tältä osin myös tukevan edellä oppilaskohtaisissa tuloksissa havaittuja luokkien ja oppiaineiden välisiä eroja digilaitteiden käytössä antaen aiheen miettiä tarkemmin näiden erojen syitä ja mahdollisuuksia kuroa niitä umpeen kouluissa. Olisivatko joissain oppiaineissa
löydetyt ratkaisut digilaitteiden hyödyntämisessä sovellettavissa myös muihin oppiaineisiin? Ovatko jotkut
opettajat löytäneet sovelluksia tai oppimateriaaleja, jotka voisivat antaa suuntaa myös muille opettajille?

Koulumme toimintakulttuuri tukee digilaitteiden
opetuskäytön kasvua.
Vantaan päätös hankkia oppilaille tabletit otettiin
koulussamme innokkaasti vastaan.
Vertailemme henkilöstön kesken usein
kokemuksiamme sähköisistä oppimateriaaleista ja
muista digilaitteiden avaamista mahdollisuuksista.

Kevät 2018
Kevät 2016

Pohdimme henkilöstön kesken usein, miten
digilaitteiden käyttöä opetuksessa voi edistää.
Digilaitteiden käyttö on jäänyt koulussamme
toistaiseksi vähäisemmäksi kuin olin odottanut.
1

Kuvio 10.8
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Opettajien näkemyksiä digitaaliseen oppimiseen siirtymisestä omassa koulussaan. Keskiarvo,
kevät 2016 ja kevät 2018. Asteikon 1–5 nimikkeet kuten kuviossa 10.6. Esitetty kevään 2018 vastaajien samaa mieltä väitteen kanssa olevan keskiarvon mukaisessa järjestyksessä.
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Kuitenkin opettajien pohtiessa digitaalisen oppimisen rantautumista omaan opetukseensa, äänenpainot
muuttuvat uudestaan hieman varovaisemmiksi (Kuvio 10.9). Keskiarvotason vertailu kevääseen2016 on esitetty kuviossa 10.10.
Sähköiset opetus- ja oheismateriaalit tarjoavat minulle
perinteisiä oppikirjoja monipuolisemmat mahdollisuudet
vaikuttaa opetukseni sisältöön.
Digilaitteiden tulo kouluun on lisännyt oppilaiden intoa
oppimiseen.
Digitaaliset laitteet ohjaavat oppilaita oppikirjoja
selkeämmin vastuunottoon omasta oppimisessaan.
Digitaaliset laitteet saavat oppilaat keskittymään
oppimiseensa perinteisiä oppi- ja työkirjoja paremmin.
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
ei lainkaan samaa mieltä
Kuvio 10.9
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täysin samaa mieltä

Opettajien näkemys digitaaliseen oppimiseen siirtymisestä omassa opetuksessaan (eri vastausvaihtoehdon valinneiden prosenttiosuus), kevät 2018. Esitetty vastaajien samaa mieltä väitteen
kanssa olevien näkemysten mukaisessa järjestyksessä. Vain mittarin ääriarvot ilmaistu sanallisesti.

Digin tarjoamiin mahdollisuuksiin suhtaudutaan myönteisin odotuksin, mutta opettajien näkemys digitaalisten välineiden vaikutuksesta oppilaiden haluun ja kykyyn keskittyä oppitunneilla oppimisen vaatimaan työhön näyttäytyy epäilevänä ja toistaa oppilaiden omia näkemyksiä (vrt. edellä Kuviot 5.8, 6.11 ja 7.13). Myös
avovastauksissa moni opettaja nosti sekä keväällä 2016 että keväällä 2018 esiin ongelmat, jotka liittyvät oletukseen oppilaiden kasvavaan vastuunottoon omasta oppimisestaan.
Motivoituneet, hyvät työskentelytaidot omaavat oppilaat kykenevät työskentelemään yhtä hyvin menetelmästä riippumatta, mutta tablettien käytöllä voimme antaa heille enemmän liikkumatilaa ja viedä siten
ajattelua eteenpäin. Heikosti motivoituneista osa saattaa tarttua koulutyöhön tabletin avulla, mutta moni
keksii myös sille aivan muuta käyttöä. Jos oppilaalla on heikot työskentelytaidot, perinteinen painettu
materiaali auttaa rajaamaan asiasisältöä – sähköisen materiaalin laajuus voi olla ongelmallista oppilaalle,
joka ei kykene poimimaan oleellista. (Kevät 2016)
Lahjakkaat ovat usein myös vastuullisimpia oppilaita. He pystyvät itsenäiseen työskentelyyn ja pysyvät
työn touhussa, vaikka ope ei valvo. Heikot taas innostuvat, kun eivät tarvitse kynää ja paperia. He hairahtuvat myös helposti muuhun puuhailuun kuin opiskeluun. (Kevät 2016)
Perinteinen kirja tarjoaa selkeämmän, kompaktin kokonaisuuden niin lahjakkaalle kuin heikolle oppilaalle.
Digikirjan tekstien ja tehtävien välillä hyppiminen turhauttaa useimpia. Lisenssit myös kalliita verraten
useana vuonna kierrätettävään painettuun materiaaliin. Opettajalle pitäisi saada omalle koneelle ohjelma, josta näkee oppilaan ruudun. Tällaisia oli vuosituhannen alkuvuosina. Näin opettaja pystyi lopettamaan pelit ja surffaukset ja ohjaamaan oppilaan käsiteltävän asian pariin. (Kevät 2018)
Oppilaat lähtevät herkästi seikkailemaan tableteilla sellaisille nettisivuille, mitkä eivät edistä oppimista, ja
opettajan on vaikea valvoa asiaa. Oppikirjoja käytettäessä tällaista ei pääse tapahtumaan. Pitäisi olla halpa
ja helppokäyttöinen ohjelma, jolla voidaan hallita oppilaiden tabletin käyttöä, varsinkin kun toivotaan,
että oppilaat voisivat työskennellä muuallakin kuin luokkahuoneessa. (Kevät 2016)
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Digilaitteet ovat osa nykypäivää. Ne aiheuttavat kuitenkin monissa oppilaissa kärsimättömyyttä ja lyhytpinnaisuutta. On tärkeää, että digin ohella lapset osaavat tehdä töitä myös "manuaalisten käyttöliittymien
avulla". (Kevät 2018)

Sähköiset opetus- ja oheismateriaalit tarjoavat minulle
perinteisiä oppikirjoja monipuolisemmat mahdollisuudet…
Digilaitteiden tulo kouluun on lisännyt oppilaiden intoa
oppimiseen.
Digitaaliset laitteet saavat oppilaat keskittymään
oppimiseensa perinteisiä oppi- ja työkirjoja paremmin.
Digitaaliset laitteet ohjaavat oppilaita oppikirjoja selkeämmin
vastuunottoon omasta oppimisessaan.
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Kuvio 10.10
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Opettajien näkemys digitaaliseen oppimiseen siirtymisestä omassa koulussaan. Keskiarvo, kevät
2016 ja kevät 2018. Asteikon 1–5 nimikkeet kuten kuviossa 10.8. Esitetty kevään 2018 vastaajien
samaa mieltä väitteen kanssa olevan keskiarvon mukaisessa järjestyksessä.

Kuten kuviosta 10.10 voidaan nähdä, kahden vuoden aikana tapahtunut muutos on ollut varsin vähäinen,
joskin tulosta saattaa vinouttaa jo edellä mainittu vastaajajoukossa tapahtunut muutos.

9.2 Miten opettaja näkee digitaalisen oppimisen luokan arjessa?
Kyselyyn sisältyi myös tarkentavia kysymyksiä siitä, mitä mahdollisuuksia opettaja näkee digitaalisen oppimisen avaavan luokassa itselleen ja oppilaille. Kysymykset on jaoteltu tässä luvussa karkeasti kolmeen ryhmään,
joista kuviossa 10.11 on esitetty näkemys digilaitteiden tarjoamista mahdollisuuksista yleisemmin opetuksen
järjestämiseen, kuviossa 10.13 niiden joistain tarkennetuista käyttötavoista, kuviossa 10.15 digilaitteiden tarjoamista mahdollisuuksista mm. opetuksen eriyttämiseen ja kuviossa 10.17 edellä jo joissain avovastauslainauksissa sivuttu opettajien arvio oppilaidensa taidoista ja heidän tarvitsemastaan tuesta oppimisen siirtyessä digiaikaan. Kuten edellä myös tässä kutakin kevään 2018 tilanteen kuvausta seuraa keskiarvotasolla
tehty vertailu kevääseen 2016 (Kuviot 10.12, 10.14, 10.16 ja 10.18).
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Saan hyödyntää uutta tekniikkaa opetuksessani
haluamallani tavalla
Digilaitteet tarjoavat hyvät mahdollisuudet oppiaineiden
rajat ylittävien teemojen työstämiseen.
Digilaitteiden käyttö opetuksessa sopii toimintatyyliini.

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Kuvio 10.11

Täysin eri mieltä

Jokseenkin eri mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

Ei samaa eikä eri mieltä

Opettajien näkemys digilaitteiden avaamista mahdollisuuksista omassa työssään (eri vastausvaihtoehdon valinneiden prosenttiosuus). kevät 2018. Esitetty vastaajien samaa mieltä väitteen
kanssa olevien näkemysten mukaisessa järjestyksessä. Vain mittarin ääriarvot ilmaistu sanallisesti.

On ilmeistä, että opettajat kokevat digilaitteiden tarjoavan heille myönteisiä mahdollisuuksia uudessa opetussuunnitelmassa korostuvien oppiaineiden rajat ylittävien teemojen työstämiseen ja muutenkin sopivan
omaan toimintatyyliinsä. Vertailu kevääseen 2016 osoittaa, että myös tässä tapahtunut muutos on ollut vähäinen.

Saan hyödyntää uutta tekniikkaa opetuksessani haluamallani
tavalla
Digilaitteet tarjoavat hyvät mahdollisuudet oppiaineiden
rajat ylittävien teemojen työstämiseen.
Digilaitteiden käyttö opetuksessa sopii toimintatyyliini.
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Kevät 2016

Opettajien näkemys digilaitteiden avaamista mahdollisuuksista omassa työssään. Keskiarvo,
kevät 2016 ja kevät 2018. Asteikon 1–5 nimikkeet kuten kuviossa 10.8. Esitetty kevään 2018 vastaajien samaa mieltä väitteen kanssa olevan keskiarvon mukaisessa järjestyksessä.

Kyselyn muutamat tarkemmat – mutta edelleen yleisellä tasolla liikkuvat – kysymykset tavoista, joilla digilaitteita käytetään, ovat sen sijaan selvästi osuneet kauas siitä, mitä niillä opetuksessa tehdään (ks. luku 10.5).
Vaikka sekä alan kirjallisuudessa että päivälehtien palstoilla jo useamman vuoden esillä ollut sähköinen portfolio (esim. Helsingin Uutiset, 2015) ei vielä ole koulun arkea, näyttää juuri siinä tapahtuneen selvää kasvua
viimeisen kahden vuoden aikana (Kuviot 10.13 ja 10.14).
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Saan oppilailta uusia ideoita ja ehdotuksia digilaitteiden
käyttöön opetuksessa.
Oppilaat keräävät tunneillani itselleen portfoliota
sähköiseen oppimisympäristöön.
Järjestän opetustilanteita myös koululuokan ulkopuolella
digilaitteita hyödyntäen (luontoretket, museovierailut).
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
ei lainkaan
Kuvio 10.13

silloin tällöin

usein

säännöllisesti

Opettajien näkemys digilaitteiden avaamista mahdollisuuksista omassa työssään (eri vastausvaihtoehdon valinneiden prosenttiosuus), kevät 2018. Esitetty vastaajien samaa mieltä väitteen
kanssa olevien näkemysten mukaisessa järjestyksessä. Vain mittarin ääriarvot ilmaistu sanallisesti.

Saan oppilailta uusia ideoita ja ehdotuksia digilaitteiden
käyttöön opetuksessa.

Oppilaat keräävät tunneillani itselleen portfoliota sähköiseen
oppimisympäristöön.
Järjestän opetustilanteita myös koululuokan ulkopuolella
digilaitteita hyödyntäen (esim. luontoretket, museovierailut).
1
Kevät 2018

Kuvio 10.14

2

3

4

Kevät 2016

Opettajien näkemys digilaitteiden avaamista mahdollisuuksista omassa työssään. Keskiarvo,
kevät 2016 ja kevät 2018. Asteikon 1–4 nimikkeet kuten kuviossa 10.13. Esitetty kevään 2018 vastaajien samaa mieltä väitteen kanssa olevan keskiarvon mukaisessa järjestyksessä.

Kuvioissa 10.15 (kevät 2018) ja 10.16 (vertailu keväät 2016 ja 2018) on esitetty opettajien näkemys digityöskentelyn yleisistä reunaehdoista luokassa.

Oppilaiden valmiudet digilaitteiden käytössä vaihtelevat
suuresti.
Oppilaat auttavat usein toisiaan kohdatessaan ongelmia
digilaitteiden käytössä.
Oppilaat pyytävät minulta usein apua digilaitteiden
käytössä.
Oppilailla on hyvät valmiudet käyttää digitaalisia laitteita.
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Kuvio 10.15

Täysin eri mieltä

Jokseenkin eri mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

Ei samaa eikä eri mieltä

Opettajien näkemys oppilaiden valmiuksista digitaaliseen oppimiseen (eri vastausvaihtoehdon
valinneiden prosenttiosuus), kevät 2018. Esitetty vastaajien samaa mieltä väitteen kanssa olevien
näkemysten mukaisessa järjestyksessä. Vain mittarin ääriarvot ilmaistu sanallisesti.
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Myös avovastauksissa esiin nousseet oppilaiden väliset erot digilaitteiden käytössä ja monen laitteiden käyttöön tarvitsema apu tulivat vastauksissa esiin, vaikka puolet opettajista oli myös sitä mieltä, että oppilaiden
valmiudet laitteiden käyttöön ovat vähintään suhteellisen hyvät (arvo 4 tai 5 asteikolla 1–5).
Opettajien arvio oppilaiden valmiuksista tablettien ja muiden digitaalisten oppimisvälineiden käytössä ylittää
selvästi edellisissä luvuissa raportoidun kuvan oppilaiden itse arvioimistaan TVT-taidoista. Tuossa kyselyssä
tosin peräänkuulutettiin myös sellaisia taitoja, joita ei välttämättä tarvita niihin toimintoihin, jotka ovat etualalla siinä, mihin tabletteja ja viime aikoina kouluihin niiden rinnalle hankittuja Chromebookeja oppitunneilla
käytetään. Toisaalta opettajienkin arvio ylittää käytetyn mittarin keskiarvon vain niukasti, joten moni opettaja on ilmeisesti myös tietoinen näiden ’diginatiivien’ todellisista valmiuksista vaativamman digitaalisen oppimisen tullessa ajankohtaiseksi. Todellisuus lienee siis jossain edellisen luvun oppilasvastausten, tässä raportoitujen opettajavastausten ja oppilaiden syksyn 2015 kyselyn huomattavan positiivisten tabletinkäyttötaitoarvioiden välissä.
Myös näihin kysymyksiin löytyy lisäväriä opettajien vapaista kommenteista, joissa moni opettaja pohti digitaalisen oppimisen mahdollisia seurauksia nimenomaan heikoimpien oppilaiden oppimiselle. Vastauksissa
nousi kuitenkin esiin niin digiloikan positiivisia kuin sen mahdollisia negatiivisia vaikutuksiakin pohtivia
äänensävyjä sekä oppilaiden puutteelliset taidot ja niiden sisällölliselle opetukselle asettama haaste:
Ajattelun taidot ovat heikoimmilla niin heikot, että esimerkiksi jo hakukoneiden käyttö tuottaa suuria vaikeuksia koska etsittävän asian käsitteellistäminen on liian vaikeaa (hakukenttään kirjoitetaan kokonainen
kysymys ja vastauksien löytäminen/suodattaminen on lähes mahdotonta). Oikeanlaiset tehtävät tukevat
jokaisen oppimista, mutta heikoimmille on vaikeinta löytää valmiita tehtäviä/materiaaleja (sama pätee
perinteisiinkin oppimateriaaleihin). (Kevät 2016)
Edistyneet pääsevät pidemmälle/syvemmälle ja heikoinkin oppii enemmän asioita kuin mitä perinteisessä
opettajajohtoisessa opetuksessa oppisi. Heikoimpia pääsee ohjaamaan pidempään projektityyppisessä
työskentelyssä. (Kevät 2016)
Heikommilla oppilailla on usein myös heikommat taidot tietoteknisten laitteiden ja ohjelmien käytössä,
eivätkö he muista miten laitetta tai ohjelmia käytetään, vaikka niitä olisi juuri edellisellä tunnilla käytetty.
Kun ei keskitytä oppimiseen, ei ole väliä mitä opiskellaan, silloin ei keskitytä myöskään uuden laitteen tai
ohjelman käytön oppimiseen. Nykyisin heikkous johtuu usein juuri keskittymiskyvyn puutteesta. (Kevät
2016)
Alkuopetuksen oppilaita opetettaessa pitää lähteä laitteet edellä, koska ensin pitää tietää kuinka laitetta
käytetään, ennen kuin voi tuottaa sisältöä. Joskus tuntuu siltä, että opetussuunnitelmassa on niin paljon
sisältöjä, että joutuu todella miettimään, mistä otan tunnit esim. sähköpostin käytön tai muiden tietoteknisten asioitten opettamiseen alkuopetuksessa. (Kevät 2018)
Nopeimmat ja lahjakkaimmat oppilaat ehtivät tekemään enemmän. Ja auttamaan muita oppilaita. Kirjautumisongelmat ja salasana-ongelmat syövät hitailta oppilailta työskentelyaikaa. Lisäksi tukea tarvitsevat
oppilaat tarvitsevat tukea myös tablettityöskentelyssä tai siihen tottumisessa. (Kevät 2018)
Liikaa myös oletetaan, että oppilaat osaavat käyttää laitteita. He osaavat käyttää pelejä ja Facebookia,
mutta tulevaisuudessa he joutuvat taatusti myös keskittymään työhönsä ja kirjoittamaan dokumentteja,
raportteja ja esityksiä, jolloin vaaditaan ihan erilaisia taitoja kuin mitä oppimispelit opettavat.
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Niiden käyttöä olisi hyvä opettaa alaluokilta lähtien, sillä toisin kuin väitetään kaikki oppilaat eivät ole
"diginatiiveja". Moni hallitsee hyvin somen ja esim. tubekulttuurin, mutta tekstinkäsittelytaidot ja tiedonhakutaidot ovat olemattomia. (Kevät 2018)

Moni opettaja esitti näkemyksensä näiden ’diginatiivien’ digitaidoista varsin suoraan:
Heikoimpien oppilaiden digitaidot rajoittuvat pääasiassa pelaamiseen, eikä muiden sovellusten hallintaan. (kevät 2018)
Oppilailla on erittäin heikot TVT-taidot. Pelaaminen onnistuu, mutta ei juuri mikään muu. (Kevät
2018)
Opettajana aikani menee lähinnä laitteiden teknisen käyttämisen ohjeistamiseen. (Kevät 2018)

Tilanteessa ei ilmeisesti ole tapahtunut kovin paljon kehitystä viimeisen kahden vuoden aikana, mikä oli nähtävissä myös oppilaiden TVT-taitojaan koskevissa arvioissa. Kuten luvussa 7.32 totesimme, sekä kuudensien
että yhdeksänsien luokkien oppilaat arvioivat TVT-taitonsa hieman heikommiksi kuin vuotta aiemmin, ja
etenkin yhdeksäsluokkalaisten kokema TVT-opetuksen koettu riittävyys näyttää lähes romahtaneen. Kyse voi
pitkälti olla siitä, että kun kouluihin hankitut Chromebookit ja mahdolliset muut kannettavat tietokoneet tarjoavat aiempiin tabletteihin verrattuna aivan uudentasoiset työskentelymahdollisuudet, ne myös vaativat aivan eritasoisia taitoja laitteen käyttäjältä. Vaikka muutos opettajien kyselyssä antamiin vastauksiin oppilaiden digilaitteiden käyttövalmiuksista on vähäinen, myös se näyttäisi viittaavan tähän taitojen ja vaatimusten
välisen kuilun kasvuun (Kuvio 10.16).

Oppilaat auttavat usein toisiaan kohdatessaan ongelmia
digilaitteiden käytössä.
Oppilaiden valmiudet digilaitteiden käytössä vaihtelevat
suuresti.
Oppilaat pyytävät minulta usein apua digilaitteiden käytössä.
Oppilailla on hyvät valmiudet käyttää digitaalisia laitteita.

Kuvio 10.16
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Opettajien näkemys oppilaiden valmiuksista digitaaliseen oppimiseen. Keskiarvo, kevät 2016 ja
kevät 2018. Asteikon 1–5 nimikkeet kuten kuviossa 10.8. Esitetty kevään 2018 vastaajien samaa
mieltä väitteen kanssa olevan keskiarvon mukaisessa järjestyksessä.

Keskeisiä kirjallisuudessa esillä olevia digitaalisten oppimisalustojen tuomia etuja perinteiseen luokkahuonetyöskentelyyn verrattuna on niiden tarjoama mahdollisuus opetuksen ja työn eriyttämiseen paremmin kunkin oppilaan tarpeita vastaavaksi. Parhaiten tämä kuitenkin toteutuu käytettäessä sellaisia oppimisalustoja
ja -ohjelmia, joissa opettaja voi reaaliaikaisesti seurata jokaisen oppilaan etenemistä voidakseen tarjota yksilö- tai ryhmätason tukea ongelmien ilmetessä. On myös toivottu, että nämä tekijät – ehkä yhdessä itseisarvoisen ’digitalisuus on kivaa’ -asenteen kanssa – lisäisi oppimismotivaatiota ja oppilaiden sitoutumista opiskeluun.
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Opettajien vastaukset opetuksen eriyttämistä sekä oppilaiden oppimisen seurantaa ja tukemista koskeviin
väitteisiin on esitetty kuviossa 10.17.
Käyttämällä sähköisiä oppimateriaaleja pystyn eriyttämään
opetusta aiempaa paremmin oppilaiden tietojen ja taitojen
mukaisesti.
Sähköisten oppimateriaalien avulla pystyn seuraamaan
aiempaa paremmin oppilaitteni edistymistä.
Digilaitteidenn käyttö tunneillani pareittain ja ryhmissä
edistää selvästi oppilaiden sosiaalisten taitojen kehitystä.
Digilaitteiden käyttö houkuttaa mukaan myös ne oppilaat,
joiden aktivoiminen tunnilla on muuten vaikeinta.
Käyttämällä sähköisiä oppimateriaaleja pystyn tukemaan
aiempaa paremmin tukea tarvitsevien oppilaiden oppimista.
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Kuvio 10.17

Täysin eri mieltä

Jokseenkin eri mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

Ei samaa eikä eri mieltä

Opettajien näkemys digilaitteiden avaamista mahdollisuuksista opetuksen eriyttämisen ja oppilaiden etenemisen seurantaan (eri vastausvaihtoehdon valinneiden prosenttiosuus), kevät 2018.
Esitetty vastaajien samaa mieltä väitteen kanssa olevien näkemysten mukaisessa järjestyksessä.
Vain mittarin ääriarvot ilmaistu sanallisesti.

Kuten voidaan nähdä, noin puolet opettajista kokee näiden tavoitteiden toteutuvan ainakin jossain määrin
digilaitteita käyttäen, joskin on huomattava, että kysymykseen ei sisälly varsinaista vertailua siihen, missä
määrin sama olisi toteutunut perinteisemmillä opetusmenetelmillä ja -välineillä. Useammankin opettajan
avovastauksiin kirjoittamat kommentit viittaavat siihen, että kysymys, joka olisi selkeästi rinnastanut nämä
kaksi, olisi voinut tuottaa jossain määrin erilaisen tuloksen.
Aiemmin raportoidut vastaukset huomioiden ehkä hieman yllättäen puolet opettajista näyttää uskovan digitaalisten laitteiden käytön oppitunneilla houkuttavan mukaan erityisesti tai myös niitä oppilaita, joiden aktivoiminen tunneilla on muuten usein vaikeinta. Hyvä, jos näin on. Vastakkaisiakin näkemyksiä – mutta myös
yksi ratkaisu – nousee tosin esiin opettajien avovastauksissa:
Heikon oppilaan oppimistulokset paranevat opettajan henkilökohtaisella kommentoinnilla ja ohjauksella
tehokkaammin kuin tabletin kanssa, joka vain kertoo, onko vastaus oikein vai väärin. Heikolla oppilaalla
se vastaus on usein väärin, joten motivaatio laskee. Kielessä vastaus voi olla väärin, mutta silti riittävän
oikein, että sanoma menee perille. (Kevät 2016)
Heikompien oppilaiden on paljon vaikeampaa keskittyä tabletilla työskentelyyn, sillä tableteilla on liikaa
houkutuksia (jos siis vertaa tilannetta pelkkiin kirjojen tehtävien tekoon). (Kevät 2016)
Ne oppilaat, jotka haluavat oppia, oppivat millä tahansa tavalla. Ne oppilaat, joita oppiaine ei kiinnosta,
eivät jaksa motivoitua olipa edessä digiä tai kirja. Digilaitteella pääsee nimittäin pelaamaan tai kuuntelemaan musiikkia varsin helposti tehtävien sijaan. (Kevät 2018)

190

Levottomat oppilaat ovat edelleen levottomia ja heikoille digitaalinen oppikirja on haastavampi kuin tavallinen. (Kevät 2018)
Jotkut oppilaat yrittävät koko ajan mennä pelisivuille pelaamaan ja tehtävät jäävät tekemättä. Paras käytössä on ollut Opinaika, jossa opettaja pystyy koko ajan seuraamaan tehtävien tekemistä. (Kevät 2018)

Opettajien näkemykset ovat muuttuneet positiivisemmiksi vain koskien edellä lainauksessakin mainittua oppilaiden etenemisen seurantaa, mikä viittaa laitekannassa tapahtuneen muutoksen tarjoamiin uusiin mahdollisuuksiin. Muuten kehitys näyttää olevan paremminkin päinvastaista, joskin oppimisen tukemisen kohdalla kyse voi olla myös yleisemmästä erosta luokan- ja aineenopettajien välillä (ks. Ståhlberg ym., 2018).

Käyttämällä sähköisiä oppimateriaaleja pystyn eriyttämään
opetusta aiempaa paremmin oppilaiden tietojen ja taitojen…
Digilaitteiden käyttö houkuttaa mukaan myös ne oppilaat,
joiden aktivoiminen tunnilla on muuten vaikeinta.
Sähköisten oppimateriaalien avulla pystyn seuraamaan
aiempaa paremmin oppilaitteni edistymistä.
Käyttämällä sähköisiä oppimateriaaleja pystyn tukemaan
aiempaa paremmin tukea tarvitsevien oppilaiden oppimista.
Digilaitteidenn käyttö tunneillani pareittain ja ryhmissä
edistää selvästi oppilaiden sosiaalisten taitojen kehitystä.

Kuvio 10.18
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Opettajien näkemys digilaitteiden avaamista mahdollisuuksista opetuksen eriyttämisen ja oppilaiden etenemisen seurantaan. Keskiarvo, kevät 2016 ja kevät 2018. Asteikon 1–5 nimikkeet kuten
kuviossa 10.8. Esitetty kevään 2018 vastaajien samaa mieltä väitteen kanssa olevan keskiarvon
mukaisessa järjestyksessä.

Molempina vuosina noin puolet opettajista arvioi oppimisen eriyttämisen olevan sähköisten oppimateriaalien avulla aiempaa helpompaa. Näin on varmasti ainakin niissä oppiaineissa ja niillä luokka-asteilla, joilla
opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumista tukevaa oppimateriaalia on helposti saatavilla, kuten muun
muassa GAFEn avulla ilmeisesti kasvavassa määrin on.

9.3 Luokan- ja aineenopettajien eriävät näkemykset digisiirtymästä
Olemme edellä jo moneen otteeseen esittäneet epäilyn, että moni kevään 2016 ja kevään 2018 vastaajien
välisistä, sinänsä enimmäkseen varsin vähäisistä näkemyseroista saattaa selittyä eroista luokan- ja aineenopettajien suhteellisessa osuudessa noiden kahden tutkimuskerran vastaajajoukoissa. Kuten jo kevään 2016
tuloksista raportoitaessa totesimme, luokanopettajien näkemys ainakin siihen mennessä tapahtuneen digiloikan eduista oli selvästi myönteisempi kuin aineenopettajien. Totesimme tosin myös, että syy saattoi osin
löytyä siitä, että ainakin tuolloin vielä käytettävissä olleet digivälineet ja saatavilla olevat ohjelmat tarjosivat
ehkä nuoremmille oppilaille enemmän mahdollisuuksia kuin opinnoissaan jo pidemmälle ehtineille. Nyt on
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aika katsoa, onko laitekannan uudistuminen, GAFEn avaamien mahdollisuuksien hyödyntäminen sekä – ilmeisesti tosin toiveita heikommin toteutunut – oppilaiden digitaalisten valmiuksien kehitys onnistunut tasoittamaan tätä eroa.
Päinvastoin kuin edellä, missä opettajien vastaukset on ryhmitetty hieman kyselylomakkeen järjestyksestä
poikkeavasti, esitämme kuviossa 10.19 kevään 2016 kyselyn tulosten raportoinnin tapaan luokan- ja aineenopettajien vastaukset sen mukaan, kuinka suuri heidän vastaustensa välinen ero on.

Digilaitteiden tulo kouluun on lisännyt oppilaiden intoa
oppimiseen.
Sähköiset opetus- ja oheismateriaalit tarjoavat minulle
perinteisiä oppikirjoja monipuolisemmat mahdollisuudet…
Vantaan päätös hankkia oppilaille tabletit otettiin
koulussamme innokkaasti vastaan.
Koulumme toimintakulttuuri tukee digilaitteiden
opetuskäytön kasvua.
Oma kokemukseni on, että digitaaliset laitteet voivat toimia
lähinnä vain perinteisten oppikirjojen ja -materiaalien…

Vertailemme henkilöstön kesken usein kokemuksiamme
erilaisista sähköisistä oppimateriaaleista ja muista…
Minun on vaikea kuvitella, että digitaaliset laitteet korvaisivat
perinteisiä oppikirjoja.
Digilaitteiden hankinta tukee uuden opetussuunnitelman
tavoitteiden saavuttamista.
Pohdimme henkilöstön kesken usein, miten digilaitteiden
käyttöä opetuksessa voi edistää.
Digitaaliset laitteet saavat oppilaat keskittymään
oppimiseensa perinteisiä oppi- ja työkirjoja paremmin.
Digitaaliset laitteet ohjaavat oppilaita oppikirjoja selkeämmin
vastuunottoon omasta oppimisessaan.
Opetuksen digitalisoinnissa lähdettiin liikkeelle liiaksi laitteet,
ei sisällöt, edellä.

Digilaitteiden käytetyt varat olisi kannattanut käyttää
ennemmin perinteisiin oppikirjoihin ja -materiaaleihin.
Puheet digitaalisen oppimisympäristön hyödyistä oppimiselle
tuntuvat monesti liioitelluilta.
Digilaitteiden käyttö on jäänyt koulussamme toistaiseksi
vähäisemmäksi kuin olin odottanut.
-1
Kuvio 10.19
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Luokan- ja aineenopettajien digisiirtymää koskevien näkemysten ero keväällä 2018. 0-kohdan oikealla puolella luokanopettajien näkemys on vahvemmin väitteen mukainen kuin aineenopettajien,
vasemmalla aineenopettajien näkemys vahvemmin kuin luokanopettajien.

Väittämäkohtaiset erot ovat selvästi pienentyneet keväästä 2016 ja kuviossa 10.19 näkyvistä eroista vain
kolme ylintä on tilastollisesti edes heikosti merkitseviä (p ≤ 0,05) opettajatyypin selittäessä 5–15 prosenttia
noissa näkemyksissä esiintyvästä vaihtelusta. Päinvastoin kuin olemme edellä uumoilleet, tässä luvussa raportoidut vähäiset erot eivät siis ehkä sittenkään selity vastaajajoukkojen eroilla vaan kielivät mahdollisesta
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todellisesta muutoksesta. Johtopäätöksen kanssa on tosin syytä olla varovainen, sillä heikon vastaaja-aktiivisuuden vuoksi kyse on vain 50 luokanopettajan ja 65 aineenopettajan vastauksista. Sama rajoite koski tosin
jo aiempaa kevään 2016 kyselyä, jolloin kyselyyn vastanneita aineenopettajia oli vain 56. Luokanopettajien
määrä oli selvästi tämänkertaista suurempi eli 83. Heistä kuitenkin peräti 40 prosenttia oli 1. ja 2. luokan
opettajia, kun taas keväällä 2018 puolet kyselyyn vastanneista luokanopettajista opetti viidettä tai kuudetta
luokkaa. Jo tästä johtuva ero opetussisällöissä, joihin liittyen opettajat ovat vastanneet, saattaa hyvin selittää
luokan- ja aineenopettajien näkemysten välisen eron pienentymisen.
Luokan- ja aineenopettajat eroavat myös siinä, miten he näkevät digitaalisen oppimisen vaikuttavan oppilaiden työskentelyyn ja omaan rooliinsa tuon työn ohjaajina (Kuvio 10.20). Luokanopettajien näkemykset olivat
myös tässä selvästi aineenopettajia myönteisemmät, ja ero oli myös tilastollisesti merkitsevä useamman väitteen kohdalla. Kuten kuviosta voidaan nähdä, aineenopettajien samanmielisyys ei ollut yhdenkään väitteen
kohdalla suurempi tai vahvempi kuin luokanopettajien.
Järjestän opetustilanteita myös koululuokan ulkopuolella
digilaitteita hyödyntäen (luontoretket, museovierailut).
Digilaitteiden käyttö houkuttaa mukaan oppimiseen myös
ne, joiden aktivoiminen tunnilla on muuten vaikeinta.
Käyttämällä sähköisiä oppimateriaaleja pystyn eriyttämään
opetusta aiempaa paremmin oppilaiden tietojen ja taitojen…
Digilaitteiden käyttö opetuksessa sopii toimintatyyliini.
Oppilaat keräävät tunneillani itselleen portfoliota sähköiseen
oppimisympäristöön.
Digilaitteidenn käyttö tunneillani pareittain ja ryhmissä
edistää selvästi oppilaiden sosiaalisten taitojen kehitystä.
Saan oppilailta uusia ideoita ja ehdotuksia digilaitteiden
käyttöön opetuksessa.
Oppilaat auttavat usein toisiaan kohdatessaan ongelmia
digilaitteiden käytössä.
Saan hyödyntää uutta tekniikkaa opetuksessani haluamallani
tavalla
Sähköisten oppimateriaalien avulla pystyn seuraamaan
aiempaa paremmin oppilaitteni edistymistä.
Oppilailla on hyvät valmiudet käyttää digitaalisia laitteita.
Käyttämällä sähköisiä oppimateriaaleja pystyn tukemaan
aiempaa paremmin tukea tarvitsevien oppilaiden oppimista.
Digilaitteet tarjoavat hyvät mahdollisuudet oppiaineiden
rajat ylittävien teemojen työstämiseen.
Oppilaat pyytävät minulta usein apua digilaitteiden käytössä.
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Kuvio 10.20
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Luokan- ja aineenopettajien näkemysten ero digioppimisen vaikutuksessa luokkatyöskentelyyn
ja omaan opetukseensa. 0-kohdan oikealla puolella luokanopettajien näkemys on vahvemmin
väitteen mukainen kuin aineenopettajien. Aineenopettajien näkemys ei minkään väitteen kohdalla
ollut vahvempi/heikompi kuin luokanopettajien, mistä syystä 0-kohdan vasemmalla puolella ei
ole palkkeja.
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Pienen vastaajajoukon vuoksi eroja ei voida perustellusti tarkastella eri vastaajaryhmien kesken kuvioissa
10.19 ja 10.20 esitettyä luokan- ja aineenopettajajakoa tarkemmin, mutta monessa avovastauksessa nousee esiin myös konkreettisia, tietyn opettajaryhmän tekemiä huomioita. Osan kevään 2016 kommenteista
voi tosin arvioida siirtyneen jo menneisyyteen uusien laitehankintojen myötä.
Haluaisin hyödyntää tabletteja enemmän opetuksessa/ohjauksessa, mutta projektien kirjoittaminen ja
tallentaminen tableteilla on erittäin haasteellista. Varsinkin kun 8.lk oppilailla eikä 9.lk oppilailla ole omia
tabletteja. (Kevät 2016)
Erityisopetuksessa tabletit ovat haasteellisia. Ellei oppilaalla ole lukutaitoa, löytyy todella vähän hyödynnettävää materiaalia tai ne ovat lähinnä ajanvietettä. Tabletti ei korvaa muuta konkreettista materiaalia,
mikä on erityisoppilaalle tärkeää. Tabletti on kiva pikku lisä, mutta korvaa vain vähän aiempaa materiaalia.
(Kevät 2016)
Toisiin aineisiin tablettien käyttö käy varmasti hyvin, mutta äidinkielessä vaikkapa kirjoittaminen tableteilla ilman näppäimistöä on todella hankalaa. Myös lukeminen (oppilaidenkin mielestä) on paljon mielekkäämpää perinteisestä kirjasta. (Kevät 2016)
Materiaalia on ainakin omaan aineeseen aika vähän, toki tiedonhakuun tabletit sopivat hyvin. Haastavaa
on myös se, että oppilailla ei ole juuri minkäänlaista lähdekritiikkiä. Kaikki otetaan suoraan Wikipediasta.
(Kevät 2016)
Matematiikassa ei ole sellaista sovellusta (kirjoitusalustaa), johon tehtäviä voisi ratkoa välivaiheittain. Pelit ja pelkkä vastaus -tyyliset tehtävät sopivat paremmin alakoululla kertotaulujen ja muiden peruslaskutoimitusten kertaamiseen. Lausekkeiden kirjoittaminen ja sen, miten tehtävä etenee välivaiheiden kautta
vastaukseen, harjoittelu hoituu vieläkin edelleen parhaiten kynä käteen ja paperilla -menetelmällä. (Kevät
2016)
Koulussa on paljon laitteita mutta ei yhtään materiaaleja minun aineissani. kaikki pitäisi tehdä itse. (Kevät
2018)
Erityisopettajan silmin oppiminen ei ole muuttunut suuntaan eikä toiseen. Ne oppilaat, jotka haluavat
oppia, oppivat millä tahansa tavalla. Ne oppilaat, joita oppiaine ei kiinnosta, eivät jaksa motivoitua olipa
edessä digiä tai kirja. Digilaitteella pääsee nimittäin pelaamaan tai kuuntelemaan musiikkia varsin helposti
tehtävien sijaan. (Kevät 2018)
Kotitaloudessa käytännön työskentely ja kädentaitojen kehittyminen on tärkeintä. Lahjakkaille oppilaille
ja edistyneemmille ryhmille tarjoan lisätehtäviä perinteisen tyylin ohella digilaitteita käyttäen. (Kevät
2018)

Opettajilta kysyttiin myös lopuksi, keiden oppimista he arvioivat digitaalisten välineiden käytön erityisesti
hyödyttävän. Ainakin tähän kyselyyn vastanneet luokan- ja aineenopettajat eroavat jossain määrin myös
siinä. Kysymys kytkeytyy läheisesti kysymykseen opettajien näkemyksestä digitaalisten välineiden sekä niihin
tukeutuvien opetusohjelmien ja tehtävien soveltuvuudesta opetuksen eriyttämiseen ja oppilaiden oppimisen
etenemisen seurantaan (Kuvio 10.17). Johtuen joko kahden vuoden lisäkokemuksesta digitaalisen luokkahuonetyön parissa, vaativampaan toimintaan soveltuvista laitteista tai eroista vastaajajoukoissa opettajien
arviot ovat muuttuneet koulun tasa-arvotavoitteiden näkökulmasta aiempaa huolestuttavammiksi (Kuvio
10.21).
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Opettajien arvio siitä, keiden oppimista digivälineiden käyttö eniten hyödyttää, kevät 2018

Kuva muuttuu osin ehkä vielä huolestuttavammaksi, osin ehkä toisaalta helpommin tulkittavaksi, kun kevään

2018

Luokanopettaja
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vastauksia tarkastellaan erikseen luokan- ja aineenopettajien osalta (Kuvio 10.22).
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Opettajien arvio siitä, keiden oppimista digivälineiden käyttö eniten hyödyttää, kevät 2016 ja kevät
2018

Näin tarkasteltuna näiden kahden opettajaryhmän näkemykset näyttävät lähentyneen toisiaan, mutta huomio kiinnittyy ehkä erityisesti siihen, että yksikään luokanopettaja ei näe, että digitaitteiden käyttö tukisi
erityisesti heikompien oppilaiden oppimista – huolimatta niistä mahdollisuuksista, joita monet näkevät niiden tarjoavan opetuksen eriyttämiselle. Voisiko olla, että vastaajat ovatkin ajatelleet digitalisaation edusta
eriyttämisestä puhuessaan ensisijaisesti eriyttämistä ylöspäin?

9.4 Digitaalisten laitteiden käyttö oppitunneilla opettajan silmin
Kevään opettajakyselyssä toistettiin osin samoja kysymyksiä kuin oppilaskyselyssä, mutta tulosten raportointi
lomakkeen noudattamalla tarkkuudella ei valitettavasti ole mahdollista vastaajien vähäisen määrän vuoksi.
Kuvioissa eritelty oppiainekohtainen digivälineiden käyttö kuvaa siis niiden käyttöä eri oppiaineissa yhdistäen
niiden aineen- ja luokanopettajien vastaukset, jotka vastasivat kyseistä oppiainetta koskeviin kysymyksiin.
Kuviossa 10.23 on esitetty aluksi tablettien ja muiden digilaitteiden käyttö eri lukuaineiden tunneilla.
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Historia / yhteiskuntaoppi
Biologia / maantiede
Ruotsi
Kemia / fysiikka
Uskonto / ET
Matematiikka
Äidinkieli ja kirjallisuus
Englanti
Muu vieras kieli
Terveystieto
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Digitaalisten laitteiden käyttö eri lukuaineiden tunneilla keväällä 2018 opettajien silmin

Tulosten vertailu luvuissa 5, 6 ja 7 raportoituihin oppilaiden näkemyksiin samasta asiasta herättää epäilyn,
että kyselyyn ovat vastanneet ensisijaisesti poikkeuksellisen ahkerat digilaitteiden käyttäjät, sen verran kaukana opettajien ja oppilaiden näkemykset ovat toisistaan. Sekä aineen- että luokanopettajat kooten vastaajia
on pienimmässäkin ryhmässä (muu vieras kieli) 18, ja vastaajamäärä on suurimmillaan äidinkielessä ja matematiikassa (77 ja 84). Nämä oppiaineet ovat ainoat, joissa on perusteltua tehdä edes ohjeellinen vertailu
luokan- ja aineenopettajien välillä (Kuvio 10.24), joskin myös niissä aineenopettajien määrä jää molempina
vuosina huomattavan pieneksi. Koska kysymykseen vastanneet aineenopettajat edustavat vain murto-osaa
Vantaan kyseisten aineiden opettajista, kuvio palvellee lähinnä kysymyksen pohtimiselle kunkin omassa koulussa.
Huomio kiinnittyy etenkin (mahdolliseen) myönteiseen kehitykseen matematiikassa, jossa etenkin aineenopettajien horisontin lienee syytä olla jo siirtynyt myös oppilaiden valmentamiseen lukioon ja sen päättävään
sähköiseen matematiikan ylioppilastutkintokokeeseen. Toinen, mahdollisesti vastaajajoukkojen erolla selittyvä selvä ero kevään 2016 ja 2018 välillä näyttäisi olevan odotusten vastainen väheneminen aineenopettajien digitaalisten laitteiden käytössä. Todellisuutta vastaavan kuvan saaminen tilanteesta vaatisi kuitenkin
esimerkiksi nyt käytetyn kaltaisen kyselyn toistamista tietyin välein kaikissa kouluissa osana normaalia koulunkäyntiä ja opetustyötä.
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Kuvio 10.24

Digitaalisten laitteiden käyttö äidinkielen ja matematiikan tunneilla / luokan- ja aineenopettajat, kevät 2018 ja kevät 2016

Opettajien näkemykset siitä, kuinka hyvin digitaaliset laitteet sinänsä soveltuisivat eri oppiaineiden opetukseen ja oppimiseen ovat selvästi niiden raportoitua tämän hetken käyttöä myönteisemmät (Kuvio 10.25).

Äidinkieli ja kirjallisuus
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Opettajien näkemys digitaalisten laitteiden soveltuvuudesta eri oppiaineiden opetukseen, kevät
2018

Myös tässä on tosin nähtävissä ainakin matematiikassa ero luokan- ja aineenopettajien välillä (Kuvio 10.26).
Mutta siinä missä luokanopettajien näkemykset olivat pysyneet ryhmänä lähes ennallaan huolimatta siitä,
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että kyse oli varsin eri vuosiluokkien opettajista, aineenopettajien näkemykset olivat muuttuneet lähinnä siten, että kriittisimmätkin olivat siirtäneet vastauksensa ”ei lainkaan” -kategoriasta vaihtoehdoksi ”jokseenkin
huonosti”.
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Digitaalisten laitteiden soveltuvuus matematiikan opetukseen luokan- ja aineenopettajien silmin.
Kevät 2018.

Osasyy digioppimisen mahdollisuuksien näkemiseen sen toteutumista myönteisempänä näyttää liittyvän
vahvasti arvioon pedagogisesti mielekkään digitaalisen oppimateriaalin saatavuudesta (Kuvio 10.27). Myös
edellä näkynyt ero luokan- ja aineenopettajien arvioissa digitaalisen oppimisen soveltuvuudesta matematiikan oppimiseen saattaa selittyä pitkälti sillä, että kun puolet luokanopettajista arvioi sopivan materiaalin löytymisen olevan jokseenkin helppoa ja neljännes erittäin helppoa, matematiikan aineenopettajista kukaan ei
arvioinut sen löytymistä erittäin helpoksi, joskin keväästä 2016 poiketen lähes kaksi kolmasosaa arvioi sen
jokseenkin helpoksi. Tilanteen muuttumisen voi nähdä siitä, että keväällä 2016 peräti joka neljäs opettaja
arvioi sopivan materiaalin löytämisen erittäin vaikeaksi eikä kukaan ”jokseenkin helpoksi”. Tässä yhteydessä
voinemme palata uudestaan jo edellä lainatun opettajan kommenttiin keväältä 2016:
Matematiikassa ei ole sellaista sovellusta (kirjoitusalustaa), johon tehtäviä voisi ratkoa välivaiheittain.
Pelit ja pelkkä vastaus -tyyliset tehtävät sopivat paremmin alakoululla kertotaulujen ja muiden peruslaskutoimitusten kertaamiseen. (Kevät 2016)
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Opettajien arvio digitaalisen oppimateriaalin saatavuudesta: lukuaineet, kevät 2018.

Entä onko digitaalinen oppiminen vallannut myös taito- ja taideaineiden opetuksen? Kysymykseen on vastattu jo luvuissa 5, 6 ja 7 oppilaiden äänellä, joten voimme vain todeta, että opettajat raportoivat taito- ja
198

taideaineissa lukuaineiden tapaan selvästi oppilaita laajempaa digilaitteiden käyttöä (Kuvio 10.28). Myös
opettajista moni myöntää, että ei koskaan käytä digilaitteita oppitunneillaan, ja heidän osuutensa näyttää
kuvataidetta lukuun ottamatta lisääntyneen (tai vastaajat vaihtuneet) keväästä 2016.
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Digitaalisten laitteiden käyttö taito- ja taideaineiden tunneilla keväällä 2018 opettajien silmin

Myös taito- ja taideaineissa opettajilla näyttää olevan enemmän ajatuksia siitä, miten digitaalisia laitteita
voitaisiin opetuksessa hyödyntää (Kuvio 10.29), kuin mitä he vielä ovat ehtineet omassa opetuksessaan toteuttaa tai mihin he ovat löytäneet sopivia ohjelmia tai keinoja (Kuvio 10.30) ellei kyse sitten ole laitteiden ja
sopivien sovellusten ja ohjelmien puutteesta.
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Digitaalisten laitteiden soveltuvuus taito- ja taideaineiden opetukseen opettajien silmin, kevät
2018
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Opettajien arvio digitaalisen oppimateriaalin saatavuudesta: taito- ja taideaineet, kevät 2018
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Kaiken kaikkiaan opettajien vastausten perusteella näyttää siltä, että uuden opetussuunnitelman uumoama
digiloikka voi tapahtua tasatahtisesti niin luku- kuin taito- ja taideaineissakin, mikä lienee omiaan tukemaan
myös oppiainerajat ylittävien projektien toetutumista perusopetuksessa.
Opettajien avovastausten joukossa oli kuitenkin etenkin keväällä 2016 monia, joissa opettajat toivat esiin
turhautumisensa nimenomaan tableteilla toimivien ohjelmien vähäisyyteen:
Valitettavan monet opetusohjelmat ja -pelit vaativat flashplayerin jota ei tableteissamme ole. Harmittaa
kun hyviä juttuja olisi tarjolla mutta laitteet eivät tue niitä. Edelleen liian vähän hyviä sähköisiä materiaaleja, joten työskentely jää suppeaksi. (Kevät 2016)
Vantaalla opiskelu tablettien kanssa olisi ollut hyvä testata ensin yhden luokan, koulun kanssa, ennen kuin
olisi ostettu koko kaupungille. On paljon hyvä digitaalisia ohjelmia, esim. Opetushallituksella, jotka ovat
hyviä, ne eivät yksinkertaisesti toimi tableteilla. (Kevät 2016)

Jotkut vastaajat nostavat samalla esiin ongelman, joka syntyy siitä, että tabletteja ei riitä kaikille:
Saimme tabletit, jotka on tarkoitettu viihdekäyttöön. Tabletin kamera on huono, kosketusnäyttö on niin
huono, ettei sillä voi kirjoittaa. Lisäksi tablettien käyttö jää kovin irralliseksi, kun laitteet eivät ole oppilailla
henkilökohtaisia. Tileistä pois kirjautuminen on työlästä ja hankalaa oppilastableteilla.

Henkilökohtaisen, myös kotiin vietävissä olevan ja siis kotitehtäviin käytettävissä olevan laitteen merkitys
nousee esiin myös niin esimerkiksi luvussa 2 siteeratussa Marie Hullin ja Katherine Duchin tänä vuonna julkaistussa, Pohjois-Carolinassa toteutettuun pitkittäistutkimukseen perustuvassa artikkelissa kuin syksyllä
2016 julkaistussa Helsingin Sanomien artikkelissakin.

9.5 Digitaalisia välineitä käyttäminen luokassa käytetään: materiaalit ja tuki
Opettajilta kysyttiin digitaalisten välineiden tarkemmasta käytöstä oppitunneilla (Kuvio 10.31) käyttäen samaa tehtävätyyppiluokittelua kuin oppilaskyselyssä. Koska nyt myös opettajien vastauksissa suurin ryhmä oli
useammin ”Ei koskaan” vastanneet, esitämme vastaukset sen mukaisessa järjestyksessä.
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Opettajien näkemys siitä, mitä digilaitteilla tunneilla tehdään, kevät 2018
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Kuviossa 10.32 on vertailun vuoksi esitetty toisintona luvusta 7 yhdeksäsluokkalaisten vastaukset siihen,
kuinka usein he ovat käyttäneet digilaitteita äidinkielen ja kirjallisuuden tunneilla eri tarkoituksiin. Voidaan
nähdä, että opettajien näkemys (joka on siis koonti eri oppiaineista ja eri vuosiluokilta) on jonkin verran
myönteisempi digin käytön suhteen, mutta ero ei ole niin suuri kuin kuvioiden 10.23–10.30 perusteella olisi
voinut olettaa.
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Yhdeksäsluokkalaisten näkemys digilaitteiden käytöstä äidinkielen tunneilla keväällä 2018. Alkuperäinen kuvio: Luku 7.1.1, Kuvio 7.3b.

Monen opettajan turhautuneisuutta tablettien tuoman ristiriidan edessä kuvatkoot seuraavat opettajien
kommentit keväältä 2016 ja keväältä 2018:
Mikäli oppilaalla on haasteita esimerkiksi keskittymisessä ja ohjeiden vastaanottamisessa, saattaa hänelle
olla haasteellista suorittaa oppimistehtävää tabletilla. Tabletit kun houkuttavat pelaamaan. Toisaalta pelillisyyttä sisältävät ohjelmat saattavat kiinnostaa paljonkin. Tableteilla ei kuitenkaan voi aina pelata ja
välillä pelitkin vaativat keskittymistä ja esimerkiksi ongelmanratkaisutaitoja, jolloin heikommalla oppilaalla saattaa kiinnostus lopahtaa. (Kevät 2016)
Oppilaiden, joiden on vaikea keskittyä, on välillä todella vaikeaa keskittyä käytettäessä esim. tabletteja.
Tuntuu, että ne jopa toisinaan lisäävät levottomuutta joidenkin kohdalla. Ongelma on myös se, että sellaista materiaalia on äärimmäisen vähän käytettävissä, jota opettaja esim. pystyisi reaaliajassa seuraamaan omalta koneelta, mitä oppilaat esim. toisessa tilassa tekevät, eli tekevätkö ollenkaan annettuja tehtäviä vai seikkailevatko jossain ihan muualla netissä. (Kevät 2018)

Toinen opettajille esitetty digioppimisen käyttöä koskeva kysymys liittyi siihen, millaista sähköistä materiaalia
he opetuksessaan käyttivät. Kuviossa 10.33 on esitetty vaihtoehdot, jotka olivat valmiissa kyselyssä. Yleisin
sähköisen oppimateriaalin lähde olivat molempina vuosina perinteiset kustantamot, joiden osuus käytetyistä
ohjelmista tai sovelluksista pysyi lähes vakiona. Erityisesti itse tuotetun materiaalin säännöllinen käyttö oli
lisääntynyt selvästi (10 % vs. 22 %).
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Opetuksessa käytetyn sähköisen materiaalin lähteet, kevät 2018

Kyselyn kolmas näkökulma digitaalisten välineiden opetuskäytön edellytyksiin luokassa on se, mistä opettajat
ovat kokeneet saaneensa tukea niiden (mielekkääseen) opetuskäyttöön. Kysymystä vaivaa sama epämääräisyys kuin oppilaille esitettyjä tukea koskevia kysymyksiä eli vaihtoehdoiltaankin varsin karkean asteikon pyöriminen ’riittävän’ ympärillä. Tuen saamisessa (tai hakemisessa) on kuitenkin aina kyse myös sen suhteesta
koettuun tarpeeseen, joten lomakkeessa päädyttiin aikanaan tähän muotoiluun. Opettajien vastaukset on
koottu kuvioon 10.34, joka päättää tämän opettajakyselyn tulosten esittelyn.
Valitettavasti vastauksista ei käy ilmi, keneltä tukea tai opastusta haettiin, eli selittyykö esimerkiksi se, että
kolmannes opettajista ei koe saaneensa lainkaan tukea materiaalintuottajilta sillä, että he eivät ole edes käyttäneet tällaista materiaalia vai että he ovat saaneet käyttöönsä materiaalin ilman kaipaamaansa tukea ja
opastusta sen käyttöön. Joka tapauksessa on ilmeistä, että merkittävin tuen ja avun lähde useimmille opettajille on oma työyhteisö, ja myös Vantaan kaupungin tarjoama tuki näyttää saavuttaneen useimmat, joskin
yli puolet vastaajista kokee tuon tuen olleen ainakin toistaiseksi riittämätöntä tai peräti täysin puuttuvaa.

Muilta opettajilta
Koulun johdolta
Vantaan kaupungilta
Materiaalituottajilta
0%

20 %
En lainkaan

Kuvio 10.34

40 %
Liian vähän

60 %

80 %

100 %

Riittävästi

Opettajien saaman tuen ja opastuksen lähteet tablettien tai muiden digilaitteiden käyttöön, kevät
2018.

Keväällä 2016 vastaajat mainitsivat saaneensa tukea myös Vantaan omilta ’verkkopedoilta’, oman koulunsa
guruoppilailta, yliopistojen kursseilta ja muista TVT-koulutuksista, sosiaalisen median yhteisöistä ja netin keskustelupalstoilta unohtamatta omia osaavampia tuttuja. Keväällä 2018 tällaisia lisämainintoja oli vähemmän,
mutta niistä muodostuvat kuva on hyvin samanlainen: tutor-opettajat, alan lisäkoulutus, ystäväpiiri sekä
omat lapset ja oppilaat.
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10 Digitaalisen oppimisen pedagoginen johtaminen
Seurantatutkimukseen sisältynyt rehtorikysely toteutettiin osin edellisen kerran heikon osanoton vuoksi uudelleen vain kerran, syksyllä 2016, ja se on raportoitu Väliraportissa 2. Liitämme siis tuon osuuden lähes sellaisenaan tähän loppuraporttiin.
Rehtorikyselyn vastaajamäärä jäi toivottua vähäisemmäksi vain 19 rehtorin vastatessa kyselyyn, jonka keskimääräinen vastausaika oli avovastauksineen 19,5 minuuttia. Tässä luvussa raportoitaviin tuloksiin tulee siis
suhtautua tietyllä varauksella, koska on vaikea tietää, onko kyselyn vastaajien joukkoon valikoitunut digitalisaation etenemiseen Vantaan kouluissa ja sen johtamiseen omassa koulussaan tyytyväisiä ja tyytymättömiä
rehtoreita samassa suhteessa kuin heitä mahdollisesti on rehtorikunnassa kokonaisuudessaan.
Rehtorikyselyssä toistuivat osin samat kysymykset, jotka oli esitetty myös opettajille, mutta koska myös jälkimmäisen kyselyn vastaajamäärä jäi kovin pieniksi, emme ole katsoneet oikeutetuksi tarkastella niitä ristiin.
Toisaalta voisimme raportoida yhteydestä vain pienessä osassa Vantaan perusopetusta antavista kouluista,
toisaalta emme voi tietää, kuinka edustavan otoksen opettajakyselyyn vastanneet muodostavat omasta työyhteisöstään. Rehtorikyselyn eriaikaisuus edellisessä luvussa raportoidusta kevään 2018 opettajakyselystä
sallii joka tapauksessa vielä vähemmän tilaa yritykselle lukea yhteen näiden kahden vastaajaryhmän vastauksista kuin oli mahdollista Väliraportissa 2.

10.1 Tuen saanti digimuutoksessa
Rehtoreita pyydettiin arvioimaan sekä henkilöstön saamaa (Kuvio 11.1) että heidän itse saamaansa (Kuvio
11.2) tukea digitaalisten laitteiden ”mielekkääseen omaksumiseen osaksi opetusta ja oppimista”. Koska tukea koskevissa kysymyksissä käytetty asteikko oli opettajakyselystä poiketen tuen määrään viittaava, rehtoreita pyydettiin arvioimaan erikseen saamansa tuen riittävyys.

Muut opettajat
Vantaan kaupunki
Koulun johto
Materiaalituottajat
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Kuvio 11.1
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Rehtoreiden arvio henkilökunnan eri tahoilta saamasta tuesta digitaalisten laitteiden opetus- ja
oppimiskäyttöön, syksy 2016
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Opettajat
Vantaan kaupunki
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Rehtoreiden arvio eri tahoilta saamastaan tuesta digitaalisten laitteiden pedagogisesti perusteltuun käyttöön koulussa, syksy 2016

Opettajien tavoin myös rehtorit arvelivat (tai tiesivät) oman koulunsa opettajien olevan henkilökuntansa vahvin tuki digitaalisessa siirtymässä, joskin he arvioivat myös niin Vantaan kaupungin kuin koulun johdon antaman tuen merkittäväksi. Henkilökohtaisesti rehtorit kokivat saaneensa jossain määrin vähemmän tukea eri
tahoilta, mutta useimmille tämä ei ilmeisesti ollut ongelma, koska yli 80 prosenttia arvioi saamansa tuen
olevan riittävää.

10.2 Digitaalinen oppiminen koulun arjessa
Koska rehtorikyselyn painopiste oli digitaalisen siirtymän pedagogisessa johtamisessa, heille esitetyt opetuksen siirtymään liittyvät kysymykset poikkesivat osin opettajilta kysytyistä osan ollessa aivan samoja. Rehtoreiden vastauksia voidaan siis osin verrata opettajien vastaaviin kysymyksiin antamiin vastauksiin, vaikka onkin syytä pitää mielessä, että kummankin vastaajajoukon edustavuudessa on mitä todennäköisimmin puutteita. – Kuviossa 11.3 on esitetty rehtoreiden näkemys kysymyksistä, joita käsiteltiin opettajien osalta Väliraportin 2 luvussa 4.1 (Kuvio 19).
Vantaan kouluille viime vuosina hankitut digitaaliset laitteet
ovat välttämättömät uuden opetussuunnitelman tavoitteiden
saavuttamiselle.
Uskon digitaalisten laitteiden käytön tulevan luontevaksi
osaksi koulumme arkea tämän lukuvuoden aikana.
Vantaan päätös hankkia kouluille digitaalisia laitteita otettiin
koulussamme alusta asti innokkaasti vastaan.
Opetuksen digitalisoinnissa lähdettiin liikkeelle liiaksi laitteet,
ei sisällöt, edellä.

Puheet digitaalisen oppimisympäristön hyödyistä oppimiselle
tuntuvat monesti liioitelluilta.
1
Kuvio 11.3
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3

Rehtorien näkemys digitaaliseen oppimiseen siirtymisestä, syksy 2016
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5

Myös kuvion 11.4 esittämässä digitaaliseen oppimiseen siirtymisessä osa kysymyksistä oli samoja, joskin rehtoreilla painottui myös nimenomaan rehtorin vastuu siirtymän vaatiman työn huomioimisesta työjärjestyksessä.

Digitaalisten laitteiden käyttöön opetuksessa ja oppimisessa
suhtaudutaan koulussamme myönteisesti.
Olemme varanneet työjärjestykseen aikaa sille, että opettajat
voivat jakaa tietoa ja osaamista keskenään sähköisistä
oppimateriaaleista ja muista digitaalisten laitteiden…
Pohdimme koko henkilöstön kesken usein, miten digitaalisten
laitteiden käyttöä opetuksessa voi edistää.
Olemme varanneet opettajien työjärjestykseen aikaa tarjolla
oleviin digitaalisiin opetussisältöihin tutustumiseen ja niiden
käytön opetteluun.
Arvioimme usein yhteisesti sitä, tukeeko digitaalisten
laitteiden opetuskäytön lisääminen koulumme
toimintakulttuuria.
Digitaalisten laitteiden käyttö on jäänyt koulussamme
toistaiseksi vähäisemmäksi kuin olin odottanut.
1
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Rehtorien näkemys digitaaliseen oppimiseen siirtymisestä omassa koulussaan, syksy 2016

Vaikka kyselyyn vastanneiden rehtoreiden ja opettajien edustavuus on epäselvää, näyttää siltä, että rehtorit
näkivät myönteisestä suhtautumisestaan huolimatta siihenastisen digiloikan selvästi opettajia lyhyempänä.
Myös rehtoreiden usko digitaalisen oppimisen edellytyksiin koulussaan näyttää olevan varsin vahva, vaikka
myös näkemys lisäkoulutuksen tarpeesta on ilmeinen (Kuvio 11.5).
Opettajamme tarvitsevat lisää koulutusta siihen, kuinka
soveltaa digilaitteita pedagogisesti relevantilla tavalla
työssään.
Opettajillamme on vapaat kädet sen suhteen, missä määrin
he hyödyntävät uutta tekniikkaa omassa opetuksessaan.
Opettajiemme tieto ja taito digilaitteiden pedagogisesti
mielekkääseen hyödyntämiseen on keskimäärin varsin
korkeaa tasoa.
Digilaitteiden käytön tekninen hallinta on opettajiemme
keskuudessa keskimäärin varsin korkeaa tasoa.
Koulussamme kaikki opettajat ovat pyrkineet ja osallistuneet
aktiivisesti digitaalisen oppimisen koulutuksiin.
Opettajille on koulussamme tarjolla riittävästi teknistä tukea
digitaalisten laitteiden käyttöön.

1
Kuvio 11.5
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Rehtorien näkemys opettajien valmiuksista digitaaliseen oppimiseen siirtymisessä, syksy 2016
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Kysyttäessä TVT-taitotasojen mukaisen opetuksen toteutumista koulussa monen rehtorin vastauksista syntyi
kuitenkin mielikuva, että vastuu lopullisen digiloikan ottamisesta jää pitkälti yksityisen opettajan harteille:
Vastuu kuuluu oikeastaan luokanopettajalle. Hänen on suunniteltava opetuksensa niin, että taitotasot
saavutetaan. On osa opetusta. Seurannan tilanteesta en tällä hetkellä osaa sanoa. Oppimisympäristötiimi
voisi olla luontevahko paikka asiasta muistutteluun ja jonkinlaiseen seurantaankin.
Vastuu opettamisesta kuuluu opettajille. Koulussani toimii TVT-asioiden kehittämistiimit, johon kuuluu 10
opettajaa. Heidän tehtävänään on opetella, ottaa selvää ja jakaa osaamista ja ideoita toisille. Digitaalisuus
nähdään välineenä oppimiselle, ei itsetarkoituksena.
Vastuu tästä kuuluu opettajalle. Syksyn ensimmäisessä vesossa asiasta keskusteltiin ja opettajat ideoivat
siihen liittyvää opetusta yhdessä.

Siinä missä etenkin moni aineenopettaja harmitteli sopivien opetusohjelmien puutetta, kysymyksiin vastanneiden rehtorien enemmistön näkemys ohjelmiin näyttää ainakin nopealla silmäyksellä ristiriitaiselta: toisaalta rehtorit olivat sitä mieltä, että ohjelmien ja sovellusten valikoima ei ole ongelma ainakaan laajuutensa
puolesta, toisaalta useimmista kouluista näytti puuttuvan yhteinen ohjelma- ja sovelluspankki, josta opettajat voisivat hakea tarvitsemansa (Kuvio 11.6). Kaiken kaikkiaan rehtorit näyttivät keskimäärin varsin luottavaisilta sen suhteen, että opettajat löytävät itselleen digikäyttöön perinteisiä oppikirjoja rikkaampia aineistoja oppitunneilla käytettäväksi.

Koulussamme hyödynnetään laajasti digitaalisten laitteiden
tarjoamia mahdollisuuksia oppiainerajat ylittävien projektien
ja teemojen yhteydessä.
Sähköiset opetus- ja oheismateriaalit tarjoavat opettajille
perinteisiä oppikirjoja monipuolisemmat mahdollisuudet
vaikuttaa opetuksensa sisältöön.
Digitaaliset laitteet toimivat lähinnä vain perinteisten
oppikirjojen ja -materiaalien tukena.
Tarjolla olevien ohjelmien ja sovellusten suppea valikoima
vaikeuttaa digitaalisten laitteiden pedagogisesti monipuolista
käyttöä.
Meillä on yhteinen ohjelma- ja sovelluspankki, josta kaikki
voivat käydä hakemassa itselleen sopivia ohjelmia ja
sovelluksia
1
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Rehtorien näkemys digitaalisen oppimateriaalien saatavuudesta ja käytöstä koulussaan, syksy
2016

Opettajien tavoin rehtorit arvioivat oppilaidensa digitaalisissa taidoissa esiintyvän huomattavaa vaihtelua
(Kuvio 11.7) – seikka, joka todentui myös oppilaskyselyissä. Rehtoreiden näkemys oppilaiden valmiudesta
korvata sähköisillä laitteilla perinteisemmät oppimisen välineet näytti kuitenkin monen opettajavastauksen
valossa ehkä ylioptimistiselta.
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Oppilaamme auttavat usein toisiaan kohdatessaan ongelmia
digitaalisten laitteiden käytössä.
Oppilaidemme valmiudet digitaalisten laitteiden käytössä
vaihtelevat suuresti.
Digitaalisten laitteiden käyttö oppitunneilla on lisännyt
oppilaiden intoa oppimiseen.
Oppilaamme ovat valmiita ja halukkaita käyttämään
digitaalisia laitteita ja myös korvaamaan niillä perinteiset…
Digitaalisten laitteiden käyttö houkuttaa mukaan oppimiseen
myös ne oppilaat, joiden aktivoiminen tunnilla on muuten…

Digitaaliset laitteet ohjaavat oppilaita oppikirjoja selkeämmin
vastuunottoon omasta oppimisessaan.
Oppilaillamme on erinomaiset valmiudet käyttää digitaalisia
laitteita.
Digitaaliset laitteet saavat oppilaat keskittymään
oppimiseensa perinteisiä oppi- ja työkirjoja paremmin.
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Rehtorien näkemys oppilaiden digivalmiuksista, syksy 2016

Opettajien kommenteissa optimismi ei aina ollut samaa luokkaa kuin rehtorien vastauksissa:
Lahjakkaat tekevät mieluummin perinteisiä tehtäviä (esim. kirjasta), heikommat innostuvat itse tableteista ja
saattavat muun oheistoiminnan lomassa tehdä tehtäviäkin. Heikkoja innostaa se, että ei tarvitse kirjoittaa. (Kevät
2016)
Oppikirja on tärkeä lapsille, joilla on vaikeuksia kielen ymmärtämisessä. Kirjasta voin näyttää oppimisen tärkeimmät asiat, jotka oppilas lukee. Hahmotushäriöisille oppilaille sähköinen materiaali on liian sekavaa. Heille oppikirjakin saattaa olla vaativa. Paperilla on peitettävä epäolennaiset asiat, jotta he löytävät tärkeät asiat kirjasta.
Lahjakkaat selviävät tabletin monimuotoisuudesta eniten. Kotitaloudessa kuitenkin motoristen taitojen kehittyminen on tärkeintä. Silmä, aivot ja käsi- harjoituksia teemme joka kerta. Kuorimme porkkanoita, mittaamme
jauhoja ja oppilas saa kokea onnistumisia käytännön töissä. (Kevät 2016)
Yleensä oppilaan heikkous juontaa juurensa siitä, ettei hän saa aloitettua opiskelua eikä pysty keskittymään siihen. Tilanne ei muutu miksikään, jos lyödään tabletti kouraan kirjan, vihkon ja kynän asemasta. (kevät 2016)

Päinvastoin kuin opettajilta rehtoreilta kysyttiin avokysymyksenä myös oppilaiden TVT-taitojen edistämisestä
ja sen vastuunjaosta koulussa. Rehtoreiden vastaukset liikkuivat asiassa laidasta laitaan – osassa kouluista
asia oli vasta harkinnassa, joissain oli jo selvät toimintatavat ja vastuu on jaettu eri toimijoiden kesken:
TVT-taitotasoja ei juurikaan tunneta vielä koulussamme, eikä niiden opetus juurikaan toteudu tietoisesti.
TVT-taitotasojen mukainen oppiminen toteutuu vain osittain, mutta tilanne on korjautumassa.
Vantaan ops-taitotasot otettu käyttöön, nivoutuvat opetukseen monipuolisesti. Kyselyt aiheesta oppilaille on
tehty keväällä 2016. Vastuu kuuluu kaikille, mutta sparraajana toimii koulun TVT-tiimi.
Koulussamme on verkkopeto-opettaja, joka koordinoi laitteiden käyttöä, koulutusta ja erilaisten opetusympäristöjen sisäistämistä. Digitaaliset laitteet ovat säännöllisesti mukana tunneilla aineeseen katsomatta. Kokemuksia
niistä opetushetkistä, joissa digitaaliset laitteet ovat olleet mukana, jaetaan säännöllisesti opettajien pedagogisissa tiimeissä.
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Koska rehtorikyselyn painopiste oli digitaalisen siirtymän pedagogisessa johtamisessa, rehtoreilta kysyttiin
tarkemmin myös siitä, miten opettajien TVT-koulutuksesta oppilaitoksessa huolehditaan. Ja ainakin kuviossa
11.8 esitettyjen 19 rehtorin vastausten perusteella näyttää siltä, että asiasta todellakin kannetaan kouluissa
huolta, joskin vain puolet rehtoreista ilmoitti koulun opettajille laaditun henkilökohtainen ammatillisen kehittymisen suunnitelma.
Ohjaan opettajia täydennyskoulutukseen, jotta kaikki
saavuttaisivat riittävän teknisen taitotason digitaalisen
oppimisen monipuoliseen hyödyntämiseen.
Olen ollut opettajien tukena digitaalisten laitteiden
käyttöönotossa.
Seuraan aktiivisesti, että opettajat hakeutuvat omaa
osaamistaan rikastuttaviin digitaalisen oppimisen
koulutuksiin.
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Rehtorien näkemys opettajien digivalmiuksista, syksy 2016

Moni rehtori pohti kuitenkin opettajien motivaatiota ja digitaalisia taitoja myös kyselyn lopettaneessa avokysymyksessä, jossa rehtoreita pyydettiin miettimään digitalisaation keskeisiksi kokemiaan haasteita koulussaan:
Keskeisin haaste on mielestäni kullekin opettajalle mielekkään toimintatavan löytäminen ja näiden erilaisten tapojen yhteensovittaminen. Koulutusta on tarjolla runsaasti, joten se ei ole ongelma. Haaste on enemmänkin yhteisen selkeän linjan löytäminen kentässä, jossa avautuu hyvin erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa opetusta.
Opettaja tekee vielä tällä hetkellä paljon itse materiaalia ja siihen menee paljon aikaa. Myös erilaisten digiympäristöjen haltuunottoon menee paljon aikaa.

Täydennyskoulutusta, myös kouluille jalkautuen. Monet opettajat eivät arvota digitalisaatiota kovinkaan korkealle ja kykene näkemään, mitä hyötyjä siihen liittyisi.
Olemme miettineet järkeviä ostoksia laitteissa, mitä tällä hetkellä koulu tarvitsee. Koulutuksia olen suositellut ja
esitellyt. Meillä on ollut YT-ajalla aikaa kysellä mieleen tulevia asioita ja neuvoja annettu.

Opettajien henkilökohtaiset ammatillisen kehittymisen suunnitelmat laadittiin rehtorien vastausten mukaan
useimmiten vuosittain ja niiden toteutumista seurattiin kehityskeskusteluissa:
Kehityskeskustelussa syyskuun aikana lukuvuodeksi kerrallaan. Tässä huomioitu tiimin osaamisalueet ja se, että
ne täydentävät toisiaan. Asiaan palataan kevään kehityskeskustelussa.

Silloin kun suunnitelmia ei oltu tehty, syy löytyi useimmiten siitä, että asia hoidettiin epävirallisempien käytänteiden mukaan:
Kehityskeskusteluissa jokaisen kanssa puhutaan tästä, mutta kirjallista suunnitelmaa ei ole tehty.
Käyn kunkin opettajan kanssa säännöllisesti keskustelua henkilökohtaisesta osaamisesta ja kehittymisen tarpeista. Pyrin hyödyntämään jo näitä valmiiksi olemassa olevia erityistaitoja sekä ohjaamaan kutakin kehittämään
itseään mielekkäällä tavalla.
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Rehtoreilta tiedusteltiin avokysymyksellä myös mahdollisesta yhdessä sovitusta linjasta niiden keinojen suhteen, joilla digitaalisten välineiden avulla tuetaan oppimista esimerkiksi sitä eriyttämällä. Myös tässä eri koulut olivat syksyllä 2016 toimintansa kehittämisessä vielä selvästi eri vaiheissa:
TVT-opettajat ovat tehneet suunnitelman, mitä milläkin luokka-asteella tulee käydä läpi ja miten siihen päästään.
Eriytymistä ylös- ja alaspäin käytetään vaihtelevasti. Valitettavasti osa tilaamistamme materiaaleista ei toimi vieläkään tableteilla ja tämä on hidastanut toimintaa. Emme anna oppilaiden viedä tabletteja kotiin.
Ollut puhetta. Aloitetaan kehittämään tätä.
Olemme olleet hankkeessa, jossa TVT:tä käytettiin opetuksen eriyttämiseksi, jos oppilaalla oli oppimisvaikeuksia.
Oppimista tuettiin opetusohjelmien ja oppimispelien systemaattisella käytöllä. Nykyään lahjakkaat oppilaat saavat tasoaan vastaavia haasteita runsaammin ja nopeasti etenevälle tehdään vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen päätös vsop.
Ei ole yhteistä linjaa. Riippuu täysin opettajan omasta aktiivisuudesta.
Ei ole yhteistä linjaa, jokainen opettaja vastaa omasta eriyttämisestään ja opettamisestaan valiten parhaat mahdolliset keinot.
Opettajat jakavat paljon tietoa eri tavoista hyödyntää digilaitteita milloin minkäkin laisissa tilanteissa.
Digilaitteet eivät ole meillä erillinen keskustelu vaan luontevasti osana pedagogista kehittämistä. Keskusteluille
pyritään luomaan aikaa mahdollisimman säännöllisesti.
Meillä on tulossa tänä syksynä koulutusta tähän liittyen.

10.3 Opettajien tukeminen digitalisaation muutoksessa ja digitalisaation haasteet
Koska emme katsoneet aiheelliseksi tarjota tähän aiheeseen valmiita vaihtoehtoja, päätämme raportin tämän luvun rehtoreiden syksyn 2016 vapaamuotoisiin pohdintoihin digimuutoksen kulusta ja edistämisestä
koulussaan. Vastauksissa kuuluu niin turhautuminen ehkä liian hitaasti eteneväksi koetun muutokseen kuin
positiiviset odotuksetkin esimerkiksi monessa koulussa vasta kevään 2016 lopulla käyttöön otetun GAFEn
avaamista mahdollisuuksista:
Koetan itse ottaa omilla oppitunneilla digilaitteita käyttöön ja olla silla tavalla esimerkkinä muille.
En enää tiedä miten voisin puhua ja kannustaa kokeilemaan yhtään enempää. Koen, että myös minun tulee luottaa ammattilaisten tapaan tehdä omaa työtään. En halua tukahduttaa orastavaa uutta tapaa tehdä työtä hengittämällä jatkuvasti heidän niskaansa.
Oma innostuneisuuteni toivottavasti luo oikeanlaista ilmapiiriä käyttää laitteita rohkeasti ja ennakkoluulottomasti. Kokoan samaan tiimiin opettajia, joilla on samanlaista paloa suunnitella yhdessä opetusta. Rohkaisen
myös arempia opettajia olemalla esimerkki siitä, että he voivat sanoa ääneen, milloin tarvitsevat apua eikä kenenkään tarvitse peitellä osaamattomuuttaan. Kuuntelen digi tiimin ehdotuksia ja edistän niin hyvin kuin pystyn.
Tuomme asiaa esille YT-ajoilla ja olemme perustaneet työryhmän opettajista Verkkopedagogiikan edistämisessä.
Kannustan koulutuksiin ja olemme tilanneet yhteen oppiaineeseen yhdelle ikäluokalle digitaaliset materiaalit oppikirjojen tilalle. Muutakin materiaalia hankitaan ja pyrkimys on lisätä laitehankintoja. Olen avoin opettajien ideoille.
Johtoryhmämme on suunnitellut ja viime kädessä vastuu on rehtorilla. Koulumme on organisoitunut tiimeihin,
joista jokaisesta on yksi jäsen koulumme Verkkopedagogiikan kehittämistyöryhmässä, jonka tärkeä tehtävä on
viedä asiaa eteenpäin ja suunnitella yhdessä alueellisten verkkopedagogien kanssa esim. opettajakunnan koulutuksia ja uuden opsin linjauksia eteenpäin.
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Jotkut rehtorit palasivat haasteiden pohtimisen yhteydessä oppilaiden puutteellisiin TVT-taitoihin sekä niihin liittyvään eriarvoistumisen vaaraan:
Oppilaiden tietotekniikan osaamistaso riittävälle tasolle. Tämä vaatii taitotasokuvausten tuntemista opettajilta
ja myös perusasioiden opettamista kaikkien oppiaineiden yhteydessä. Olemme nimittäin huomanneet, että osa
oppilaista ei hallitse tietotekniikan peruskäyttöön, vaikka he voivatkin esim. pelata ja käyttää sosiaalista mediaa
paljonkin.

Useampikin rehtori näytti myös kokevan, että GAFEn käyttöön ottaminen tarjoaa mahdollisuuden digitaalisen oppimiskulttuurin nousemiseen uudelle tasolle koulussa, mistä esimerkkinä erään rehtorin listaus kolmesta tärkeimmästä digitaalisen opetuksen ja oppimisen kehityskohteesta:
1) Laitehankinta; meillä ei ole riittävästi tabletteja, kannettavia tietokoneita, laitteita hankittava lisää. Myös esitystekniikka on osassa luokissa vanhaa ja huonosti toimivaa
2) perusosaamisen varmistaminen; jokaiselle aikuiselle ja lapselle perustaidot tabletin käyttöön, TVT- taitotasojen varmistaminen...
3) GAFE-ympäristön käyttöönotto, Gurutoiminnan käynnistäminen/ jatkaminen. Kehittäminen vaatii tahtotilaa
johdolta, kannustamista käyttöönottoon ja vertaiskoulutusta opettajille.

Moni mainitsi myös ohjelmoinnin tai koodauksen opetuksen aloittamisen, minkä he toivoivat tarjoavan mahdollisuuden kuroa osaltaan umpeen oppilaskyselyn yhteydessä esiin noussutta sukupuolieroa oppilaiden
digivalmiuksissa ja -suhteessa.
Kuten tässä ja edellisessä opettajakyselyyn pohjaavassa luvussa on voitu nähdä, opettajien ja rehtoreiden
vastauksista piirtyy varsin moniulotteinen kuva Vantaan kouluissa käynnissä olevasta digitaalisesta murroksesta. Tämä siitä huolimatta, että kyselyyn vastanneet edustavat vain murto-osaa Vantaan peruskoulujen
opettajista ja rehtoreista ja kyselyt on toteutettu osin puolentoista vuoden erolla toisistaan. Toivomme, että
sekä edellä raportoitu että seuraavissa luvuissa tarjoutuva lähikuva siitä, miltä digioppimisen arki tutkijan
silmään näyttää eri luokka-asteiden oppilaiden ja opettajien kertomana ja paikan päällä havainnoituna, yllyttää tutkimuksen seuraavassa vaiheessa tämänkertaista useamman opettajan ja rehtorin tarttumaan heille
lähetettävään kyselyyn.
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11 Luokkahuonehavainnoinnit – ikkuna tuntityöskentelyyn
Tutkimuskokonaisuuden osana havainnoinnit ja haastattelut tuottavat sähköisin lomakkein kerättyä tietoa
täydentävää ja rikastavaa materiaalia. Vierailut kouluilla, koulutyön seuraaminen sekä opettajien ja oppilaiden kanssa käydyt keskustelut tarjoavat ikkunan koulujen tapaan käyttää, tai olla käyttämättä, digitaalisia
välineitä opetuksessa ja oppimisessa.
Tutkimuksen vuonna 2016 toteutettu kenttäosuus on koostunut kouluvierailuista, joiden aikana on havainnoitu oppitunteja ja haastateltu niin oppilaita kuin opettajiakin (luvut 12 ja 13). Kouluvierailujen rakenne on
ollut yhtenäinen alaluokilla, joissa on havainnoitu ensimmäisen ja neljännen luokan oppitunteja sekä haastateltu havainnoiduilla tunneilla olleita oppilaita ja näiden luokka-asteiden opettajia. Yläluokkien osuus muodostui oppituntihavainnoinneista ja se toteutettiin kahdeksansien luokkien oppitunneilla syksyllä 2016 eli
tunneilla olleet oppilaat edustavat samaa ikäryhmää kuin lukuvuonna 2015–2016 tutkimuksen muihin osaalueisiin osallistuneet seitsemäsluokkalaiset.
Alaluokkien havainnoinnit ja haastattelut toteutettiin siten, että kullakin tutkimuskoululla vietettiin yksi koulupäivä. Samasta koulusta osallistui tutkimukseen pääsääntöisesti yksi ensimmäisen ja yksi neljännen luokan
ryhmä. Havainnoinnit toteutettiin ensimmäisten ja neljänsien luokkien osalta niissä viidessä koulussa eli
niissä samoissa, joissa haastattelutkin tehtiin. Kahdeksansien luokkien oppituntihavainnointeihin valikoituivat pääosin eri koulut kuin missä vierailtiin ensimmäisten ja neljänsien luokkien osalta. Alaluokilla havainnointia varten ei määritelty etukäteen tiettyä oppiainetta, jolla havainnoinnin tulisi tapahtua. Alaluokilla tehtyihin havainnointeihin saatiin täydentävää tietoa haastattelujen kautta.
Kahdeksansien luokkien kohdalla havainnoitava oppitunti määriteltiin etukäteen, ja niinpä kaikki paitsi yksi
(terveystieto) havainnoiduista oppitunneista oli joko biologian tai maantieteen tunti. Oppiaineen ennalta
määrittämiseen kaikkien havainnoitujen tuntien osalta aineenopettajajärjestelmässä oli kaksi keskeistä
syytä. Ensinnäkin kyseiset kolme oppiainetta olivat oppilaskyselyssä mainittu niiden oppiaineiden joukossa,
joissa digitaaliset laitteet ja oppimisympäristöt olivat olleet suhteellisesti eniten käytössä. Toiseksi määrittelemällä oppiaine näin, oli mahdollista saada mahdollisimman yhteismitallista havainnointitietoa. Havainnointien yhteydessä tuntia pitäneen opettajan kanssa keskusteltiin digitaalisten laitteiden ja sovellusten opetus- ja oppimiskäytöstä, jotta saatiin yhtä oppituntia laajempi käsitys asiasta ja opettajan digitaalisten laitteiden, sovellusten ja ohjelmien opetuskäyttöä koskevista näkemyksistä ja kokemuksista. Keskusteluista tehtiin
muistiinpanot (opettajien näkemykset käsitellään luvussa 13).
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Havainnoinnin tukena käytettiin kaikilla luokka-asteilla samaa tunnin rakennetta ja luokan toimintaa strukturoivaa havainnointipohjaa. Alaluokkien havainnoinnit tehtiin kouluvierailupäivän kannalta parhaiten kokonaisaikatauluun sopivilla oppitunneilla ja ne kestivät kokonaisen oppitunnin verran. Oppituntien kestot ja
koulupäivien rytmitykset poikkesivat koulujen välillä hieman toisistaan, ja havainnoitavien tuntien pituudet
vaihtelivat, mutta tällä ei sinänsä ollut vaikutusta havainnoinnin suorittamiseen. Alaluokilla havainnoitiin
kaikkiaan 11 oppituntia, joista kuusi oli ensimmäisen ja viisi neljännen luokan. Pääosa havainnoiduista tunneista oli joko äidinkielen, matematiikan tai ympäristö- ja luonnontiedon tunteja. Koulujen valikoinnissa pyrittiin huomioimaan havainnointien suuntautuminen tasapuolisesti eri alueille. Yläluokkien osalta havainnoitaviksi tunneiksi valikoituivat jo edellä mainitut biologian tai maantieteen tunnit, ja yhdessä tapauksessa terveystiedon tunti. Havainnoidut kahdeksansien luokkien oppitunnit vaihtelivat pituudeltaan 45 ja 90 minuutin
välillä koulusta riippuen. Havainnointeja tehtiin kaikkiaan viidessä koulussa, yksi oppitunti/koulu. Koulujen
valikoinnissa noudatettiin samoja alueellisia perusteita kuin alaluokkien havainnointienkin kohdalla.
Luokkahuonehavainnoinnit raportoidaan tässä siten, että muistiinpanoista esiin nousseet tekijät esitetään
havainnointirungon tarjoamaa jäsentelyä mukaillen.


Lähtötilanne: opettajan ohjeistus



Työskentelyn aloitus ohjeistus jälkeen: tehtävään siirtyminen



Välineiden käyttö: välineiden kirjo ja eri välineiden suhde toimintaan



Luokan toiminta erilaisina ryhminä: ryhmien välinen vaihto, kokoonpano, kommunikaatio, välineet



Ryhmän sisäinen organisoituminen: välineiden käyttö (kuka, kenen), vaihtelu/pysyvyys

Analyysivaiheessa havainnointirungon tarjoamiin raameihin kirjatut havainnointimuistiinpanot luokiteltiin
tuntityöskentelyä ja digitaalisten laitteiden käyttöä kuvaavien yksityiskohtaisempien teemojen alle. Kaikkiaan
teemoja nimettiin 14, joista 11 esiintyi jokaisella luokka-asteella. Yhteiset teemat kattoivat sellaisia tekijöitä
kuten digitaalisia välineitä käyttäen tehty tehtävä, digivälineiden määrä ja käyttötarkoitus, käytetyt välineet
yleensä, digihaasteet, ryhmän sisäinen kommunikaatio ja organisoituminen, keskinäinen neuvonnan rakenne, oppilaiden työskentely-yksiköt sekä opettajan ohjeistukseen liittyvät seikat.
Havainnointeja koskevia luokka-astetasoisia kuvauksia lukiessa on hyvä muistaa, että ne kuvaavat vain yhtä
oppituntia eivätkä siten anna kokonaiskuvaa toiminnasta kyseisessä luokassa, koulussa tai Vantaan peruskouluissa yleensä. Kuitenkin havainnoinneista voidaan saada jonkinlainen käsitys siitä, mitä oppitunneilla tapahtuu ja miten digitaaliset laitteet ja niiden käyttö näkyvät tuntityöskentelyssä. Opettajia, joiden tunteja
havainnoitiin, pyydettiin pitämään tuntisuunnitelmiensa mukainen oppitunti, ja siten tunneilla käytettiin todennäköisesti tabletteja ja muita digitaalisia laitteita juuri siten kuin niitä olisi käytetty ilman teemaan liitty-
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vää tutkijan suorittamaa havainnointia. Toinen huomioitava seikka on se, että alaluokkien havainnoinnit tehtiin kevätlukukauden viimeisten viikkojen aikana. Tämä on voinut paikoin vaikuttaa tuntityöskentelyn luonteeseen. Lisäksi on tarpeen tuoda esiin, että Vantaalla saatiin käyttöön GAFE-ympäristö syksyllä 2016 ja siten
sen käytöstä ei ole eikä voikaan olla havaintoja alaluokkien kevään 2016 oppituntikuvauksissa.

11.2 Ensimmäiset luokat
Oppituntia on selkeää ryhtyä purkamaan opettajan ohjeistuksen kautta ja opetuksen digitalisaation yhteydessä etenkin siten, kuinka ja millaisia välineitä käyttäen tunnin tehtävät ja niihin liittyvä ohjeistus annetaan.
Oletusarvoisesti tämä osa oppituntia noudattaa varsin perinteisiä linjoja, ja liitutaulun ja piirtoheittimen sijaan käytössä ovat jo tutuiksi tulleet dokumenttikamera ja smartboard. Havainnollistamisvälineinä opettajat
käyttivät oppikirjoja joko perinteisessä kirjamuodossa tai digitaalisina versioina.
Oppitunteja tarkasteltiin siitä näkökulmasta, mitä välineitä niillä käytettiin: välineillä tässä tarkoitetaan kaikkia opiskelussa ja oppimisessa mukana olleita välineitä, kuten tabletit, omat puhelimet, kirjat ja vihot. Havainnoiduilla kuudella ensimmäisen luokan oppitunneilla käytössä olivat tabletit, ja tabletteja oli keskimäärin
noin puolelle luokan oppilaista. Joissakin tapauksissa oli yhdistetty kahden luokan tabletit, jolloin kaikkien
oppilaiden oli mahdollista saada oma väline, muutoin oppilaat käyttivät tabletteja kahden-kolmen hengen
ryhmissä.
Kahdella kuudesta havainnoidusta oppitunnista ei käytetty lainkaan tabletteja tai muita digitaalisia laitteita
tuntitehtävien tekemisessä. Tablettien käyttötarkoitus eri oppitunneilla vaihteli nopeimmille suunnatun lisätehtävän ja kaikille tarkoitetun tehtäväkokonaisuuden tekemisen välillä. Tabletteja käyttäen yhdistettiin
itseotettuja valokuvia kuvateksteihin, kirjoitettiin tekstejä mallitekstin mukaan ja pelattiin tunnin aihepiirin
mukaisia oppimispelejä. Oppitunneilla yhdistyi useiden eri välineiden käyttö, ja niinpä oppilailla oli usein
esillä myös oppi- ja työkirjat sekä omat vihot.
Tablettien käyttöön siirtyminen osana tuntityöskentelyä ei ollut ongelmatonta, sillä sisäänkirjautuminen ja
oikean ohjelman löytäminen tuottivat haasteita oppilaille ja toisinaan opettajillekin. Oppitunneilla vallitsi kuitenkin toimiva toisten neuvomisen kulttuuri, kun oppilaat keskenään tai opettajan avustuksella pyrkivät saamaan laitteensa toimimaan. Tosin tämä kaikki näytti vievän kohtalaisen paljon aikaa suhteessa tunnin kokonaiskestoon.
Eri välineiden käyttö synnytti luokissa luonnollista, tuntitehtävien tekemiseen liittyvää oppilaiden välistä vuorovaikutusta, ja liikehdinnän laajuus vaihteli usein sen mukaan, millaisiin työskentely-yksiköihin luokan oppilaat oli jaettu tai mihin he opettajan ohjeiden mukaan jakautuivat. Parityöskentelyssä oppilaat vaihtoivat välillä vetovastuuta välineiden käytön suhteen, pääasiassa omatoimisesti ja toisinaan opettajan ohjaamana.

213

11.2 Neljännet luokat
Neljänsien luokkien oppitunnit myötäilivät opettajan ohjeistuksen ja siinä käytettyjen välineiden osalta ensimmäisten luokkien oppitunteja. Tosin kaikkien alaluokkien havainnointien sijoittuminen aivan lukuvuoden
loppuun näkyi tuntityöskentelyssä erityisesti neljäsluokkalaisten kohdalla. Tunneilla työskentely perustui pitkälti meneillään olevien tehtävien loppuunsaattamiseen tai edellisellä saman aineen tunnilla aloitettuun tehtävään sekä täytetehtäviin tai luokkahuoneen siivoamiseen.
Neljä viidestä havainnoidusta oppitunnista olivat oppitunteja sanan varsinaisessa merkityksessä, ja näistä
tunneista kahdella käytössä olivat koulun tarjoamat tabletit ja yhdellä Chromebookit. Ryhmäkohtaisesti tabletteja oli noin puolelle luokan oppilaista, ja vastaavasti Chromebookit olivat henkilökohtaisia työvälineitä.
Tunneilla, joilla oli käytössä digitaalisia välineitä, niiden käyttö oli hyvin moninaista. Ensinnäkin tabletteja
käytettiin lukuvuoden lopulla täytetoimintaan, ja toiseksi niillä tehtiin oppiaineeseen sisältyviä harjoituksia
sähköisessä oppimisympäristössä (mm. Opinaika). Täytetehtävienkin kohdalla toiminta oli kuitenkin opettajan määrittämää oppimispelien pelaamista. Chromebookeja käyttäneen ryhmän tuntityöskentely perustui
täysin digitaalisten ympäristöjen käyttöön ja erilaisten tehtäväkokonaisuuksien suorittamiseen siellä. Oppitunneilla, joilla oli käytössä tabletteja, olivat ne ainoat tunnilla käytetyt välineet, kun taas Chromebookeja
käyttänyt ryhmä käytti kirjoja ja vihkoja omien tarpeidensa mukaan, ja tämän ohella oppilailla oli mahdollisuus käyttää omaa puhelintaan musiikin kuunteluun.
Kaikki digitaalisten välineiden kanssa opiskelleet oppilasryhmät saivat käyttää tuntityöskentelyn aikana luokkatilaa haluamallaan tavalla tehtävien tekemiseen, ja joillain oppitunneista oli mahdollista työskennellä myös
luokkahuoneen ulkopuolella. Pareittain tabletteja käyttävät oppilaat vaihtoivat tehtävän tekemisen vetovastuuta tai vuorottelivat laitteen käytössä sekä kiertelivät katsomassa oppilastovereiden työskentelyä. Sama
työskentelymalli toteutui myös ryhmässä, jossa kaikilla oli henkilökohtaiset välineet. Oppilaat neuvoivat toisiaan laitteiden ja sovellusten käytössä sekä tehtävien tekemisessä. Myös neljänsien luokkien oppituntihavainnointien yhteydessä tulivat esiin ajoittaiset ongelmat verkkoyhteyksissä ja laitteille kirjautumisessa
sekä laitteiden päivittämisen aiheuttamat katkokset työskentelyssä.

11.3 Kahdeksannet luokat
Opettajien hyödyntämien välineiden näkökulmasta yläluokilla oli käytössä samankaltaisia laitteita kuin alaluokilla. Kahdeksansien luokkien tunneilla opettajan ohjeistus oli pääosin suullista ja sitä tuki syksyllä 2016
käyttöön otettu GAFE-ympäristö, joka on tuonut oman lisänsä ohjeistusten ja tehtävien tekoa tukevien materiaalien ja internetlinkkien jakamiseen sekä tehtävien palauttamiselle sähköisessä muodossa. Tosin Vantaalla käytössä ollut Fronter-ympäristö on mahdollistanut samankaltaista opetusmateriaalien ja tehtävien
jakamista jo aiemminkin.
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Kaikilla havainnoiduilla oppitunneilla oli käytössä niin digitaalisia kuin perinteisimpiäkin oppimisen ja opetuksen välineitä. Yläluokilla oli yleistä, että oppilaat saivat käyttää puhelintaan yhtenä tiedonhaun kanavista.
Koulun puolesta tarjottiin tietokoneita ja tabletteja, joista ensimmäisiin ei ollut mahdollisuutta jokaisella tunnilla. GAFE-ympäristö oli käytössä kolmella oppitunneista, mutta sen käytön laajuus vaihteli saatavilla olevien
laitteiden mukaan siten, että tietokoneluokassa työskennelleet saattoivat tehdä tehtävänsä siellä kokonaisuudessaan, kun taas tablettien käyttäjät käyttivät sitä tehtävänannon lukemiseen ja tehtävää tukevan materiaalin selailuun. Välinenäkökulmasta koulujen resursointi vaihteli jonkin verran Vantaan sisällä. Osassa
kouluja tabletit olivat koulun puolesta tarjolla noin puolelle oppilasryhmistä, kun taas joissakin kouluissa ryhmän käytössä oli ainoastaan viisi tablettia pariakymmentä oppilasta kohden.
Kahdeksansien luokkien tunneilla työskenneltiin pääasiassa yksin tai pareittain, kuitenkin niin, että useimmiten kaikilla oli käytössä joko omat henkilökohtaiset tai koulun tarjoamat digitaaliset laitteet. Yksilösuuntautuneesta työskentelystä huolimatta oppilaiden kesken oli luonnollista tehtävän sisältöön tai laitteiden käyttöön liittyvä kommunikaatiota sekä tiedonvaihtoa. Joillakin tunneilla työskentely oli varsin perinteistä siten,
että oppilaat käyttivät pääasiassa oppikirjoja ja tehtävävihkoja tuntitehtävien suorittamiseen. Vastakohtana
tälle näyttäytyi GAFE-ympäristössä tapahtuva koko luokan kesken jaettu ja opettajan moderoima työskentely
saman tehtäväkokonaisuuden parissa. Koulussa tapahtuvan oppimisen yhdistämisestä laajempaan kansalaistoimintaan saatiin esimerkki oppilaiden ryhmätyöskentelystä osana laajempaa Helsingin yliopiston luonnontieteisiin liittyvää aineistonkeruuta hankkeen sovellusta käyttäen.
Haasteet kahdeksansilla luokilla olivat osin samoja kuin alaluokillakin: tableteille kirjautuminen sekä koulun
tarjoamien laitteiden kanssa koetut ongelmat, kuten laitteiden toimimattomuus, hidastivat ennestään hektisiä oppitunteja ja saivat oppilaat ja opettajat ajoittain turhautumaan. Tämän ohella koulun kautta käytettävissä olevan verkon rajautuminen ainoastaan koulun tiloihin tai aivan rakennuksen läheisyyteen koettiin rajoittavan kannettavien digitaalisten laitteiden monipuolista käyttöä etenkin niillä oppitunneilla, joilla olisi ollut käytettävissä sovelluksia koulun ympäristössä työskentelyyn. Verkon toimivuuden todettiin kuitenkin parantuneen vuosien kuluessa. Lisäksi yläluokat näyttäisivät tuottavan omat haasteensa niin sanottuun digitaaliseen kurinpitoon. Toisaalta yhteiset jaettavat työskentely-ympäristöt ovat tässä mielessä hyödyllisiä, koska
ne mahdollistavat monipuolisen kommunikaation tunnin aiheesta opettajan ja oppilaiden sekä oppilaiden
itsensä keskuudessa.
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12 Oppilashaastattelut keväällä 2016 ja keväällä 2018
Seurantatutkimuksen aikana toteutettiin kaksi haastattelukierrosta, ensimmäinen keväällä 2016 ja toinen
keväällä 2018. Molemmilla kerroilla haastateltiin sekä opettajia että oppilaita viidessä koulussa (opettajien
haastattelut luvussa 13). Koulut olivat samat molempina vuosina. Keväällä 2016 haastattelut toteutettiin ensimmäisillä ja neljänsillä luokilla ja kahta vuotta myöhemmin kolmansilla ja kuudensilla. Opettajia ja oppilaita
haastateltiin samana päivänä. Haastatteluryhmät muodostettiin siten, että kohteena olevilta luokkatasoilta
oppilaat tulivat samalta luokalta ja opettajat kunkin luokkatason kaikkien luokkien opettajista, jos se oli aikataulullisesti mahdollista.

12.1 Kevään 2016 oppilashaastattelut
Vuonna 2016 oppilaiden ryhmähaastattelut toteutettiin toukokuussa viidessä koulussa. Ryhmähaastatteluja
oli yhteensä yksitoista. Oppilaita osallistui haastatteluihin kaikkiaan 43, joista oli 23 tyttöjä ja 20 poikia. Haastattelujen kesto vaihteli 6–11 minuutin välillä. Vuoden 2018 haastattelut toteutettiin samoissa kouluissa kuin
vuoden 2016, ne ajoittuivat maalis-huhtikuulle ja haastatteluryhmiä oli kaikkiaan yhdeksän. Haastatteluun
osallistui yhteensä 34 oppilasta (pojat n = 17, tytöt n = 17), ja haastattelujen pituudet vaihtelivat 5–13 minuutin välillä.
Haastattelut ja havainnoinnit linkittyivät alaluokilla yhteen siten, että havainnoidun ryhmän oppitunnilta valittiin opettajan kanssa yhteistyössä oppilaat ryhmähaastatteluun ja haastattelu seurasi välittömästä havainnoitua oppituntia. Haastatteluissa oppilaiden kanssa reflektoitiin juuri pidettyä oppituntia digitaalisten laitteiden opetus- ja oppimiskäytön näkökulmasta. Tämä tapahtui siten, että oppilaita pyydettiin kertomaan,
oliko tunti ollut erilaisten välineiden käytön suhteen tyypillinen kyseisen oppiaineen tunti, ja kuinka paljon ja
missä tarkoituksessa heidän muilla oppitunneillaan käytetään digilaitteita. Tämän ohella oppilailta kysyttiin,
mikä heidän näkökulmastaan on koulussa tapahtuvaa mielekästä ja mikä ei-niin-mielekästä digilaitteilla työskentelyä. Lisäksi oppilaita pyydettiin kertomaan tablettien ja muiden digilaitteiden käytöstä kotona ja vertaamaan tätä koulussa tapahtuvaan käyttöön. Vertailua pyydettiin tekemään niin käytetyn ajan kuin sisällönkin
suhteen.
Oppilaiden haastatteluissa käytettiin puolistrukturoitua haastattelurunkoa, ja haastattelurunko oli sama molempina vuosina kaikkien luokka-asteiden oppilaille. Haastattelutilanteet olivat keskustelunomaisia ja ne toteutettiin rauhallisessa tilassa, nauhoitettiin ja myöhemmin litteroitiin analyysia varten. Ennen haastattelua
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oppilaiden kanssa käytiin keskustelu haastattelun tarkoituksesta, haastattelutilanteen luottamuksellisuudesta, nauhoituksen tarkoituksesta ja aineiston tulevasta käsittelystä. Kaikki oppilaat suhtautuivat haastatteluun ja sen nauhoittamiseen myönteisesti.

12.1.1 Digipuhetta ensimmäisillä luokilla
Oppilaiden kanssa digilaitteista keskustelu keskittyi tablettien käyttöön, koska ne ja niiden ohella tietokoneet
(tietokoneluokissa) olivat yleisimmin alaluokilla käytössä. Puhelimien käytön oppilaat totesivat tulevan mukaan vasta yläluokilla. Yleisesti ottaen oppilaat kokivat digilaitteiden käytön oppitunneilla mielekkäänä, ja he
myös näkivät olevansa osaavia tabletin käyttäjiä. Hämmennystä ja turhautumista tuntuivat tuottavan
ainoastaan auto correct -toiminto kirjoitettaessa sekä toistuvat kirjautumisongelmat tabletteja käytettäessä.
Oppilaat pohtivat eri välineiden käyttöä oppitunneilla ja totesivat pääosin käyttävänsä muita opiskelun välineitä kuin tabletteja. Käyttäessään tabletteja oppilaat käyttivät kertomansa mukaan vain niitä, ja niinpä niiden käyttö yhdistyi harvoin muiden välineiden, kuten kirjojen, käyttöön. Tosin tunneilla saatettiin käyttää
vuoroon useampia eri opiskeluvälineitä, kuten havainnointien yhteydessä tuotiin esiin.
Mitä ensimmäisten luokkien oppilaat sitten digitaalisilla laitteilla olivat kouluvuoden aikana tehneet? Paljon
tuli kertomuksia oppimispeleistä, joista mieluisiksi koettiin ainakin ekapeli, matikkakunkku ja kahoot. Pelien
mielekkyys perustui niiden riittävään haastavuuteen, sillä helppojen pelien todettiin olevan tylsiä ja vähemmän toimintaan innostavia. Pelaamisen ohella oppilaat kertoivat käyttäneensä digilaitteita tiedonhakuun ja
kuvien ottamiseen ja näitä toimintoja oli usein yhdistetty kirjoittamiseen (Word, Powerpoint). Lisäksi tablettien kanssa työskennelleet oppilaat olivat käyttäneet niitä tietojen- ja taitojen hakuun, eli kuvaamataidon ja
käsityön tehtävien teon tukena oli hyödynnetty internetissä tarjolla olevaa videomateriaalia esimerkiksi virkkaamisesta tai lumihiutaleen askartelusta. Tämän ohella ekaluokkalaiset raportoivat tehneensä itse vaiheittaisia työnkuvauksia omista töistään taltioimalla tekoprosesseja askel askeleelta. Kaikki edellä mainitut tehtävät videoiden kuvaamisen ohelle määriteltiin pääsääntöisesti mielekkääksi oppimiseksi ja opiskeluksi digitaalisia välineitä käyttäen. Vaikka oppilaat nostivat esiin useita kiinnostavia tableteilla tehtäviä asioita, eivät
he osanneet selkeästi perustella näkemyksiään. Joitakin perusteluja kuitenkin nousi esiin keskusteluista, kuten jo mainittu pelin haastavuus mielekkyyden edellytyksenä, ja sen lisäksi tabletilla kirjoittamisen mutkattomuus verrattuna kynätyöskentelyn kanssa koettuihin haasteisiin (mm. kynien katoaminen ja terien katkeaminen).
Oppilaiden näkökulmasta koulussa ei käytetä digitaalisia laitteita kovinkaan paljon, ja valtaosa oppilaista totesi käyttävänsä erilaisia digilaitteita kotona selvästi enemmän kuin koulussa. Tosin koti- ja kouluympäristöjen käytöllä oli suuri ero kotikäytön painottuessa erilaisten viihdepelien pelaamiseen, ohjelmien ja videoiden
katseluun sekä musiikin kuunteluun. Koti- ja koulukäytöstä puhuttaessa oppilaiden puheessa vilahtelivat koulua koskien paikoin sellaiset ilmaisut kuin ”tablettitunti” ja ”tablettipäivä” ja kodin yhteydessä ”pelipäivä”.
Digitaalisten laitteiden käytön määrän ja laadun ohella koti- ja koulukäytön eroksi muodostui se, että kotona
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oppilaille oli tarjolla laajempi kirjo erilaisia laitteita. Tosin haastateltujen joukkoon mahtui myös lapsia, joiden
kotona ei juuri ollut käytössä tai ainakaan heille tarjolla digilaitteita, mutta tämä ryhmä oli selkeä vähemmistö.

12.1.2

Digipuhetta neljänsillä luokilla

Neljäsluokkalaisilla digitaalisista laitteista yleisimmin käytössä olivat tabletit ja myös toisinaan tietokoneluokan pöytäkoneet, ja yhdellä ryhmistä oli henkilökohtaiset Chromebookit. Tablettien käyttö perustui pääosin
parityöskentelyyn, joka luokasta riippuen rakentui pysyvien tai vaihtuvien tablettiparien kautta. Joissakin
niistä luokista, joissa oli pysyvät työskentelyparit, oli myös parikohtaisesti nimetyt tabletit. Tablettien nimeäminen yhden työparin käyttöön ja siten kirjautumisen tapahtuessa vain yhden tai kahden käyttäjän tunnuksilla saattaa sujuvoittaa laitteen käyttöä verrattuna siihen, että siihen kirjauduttaisiin usein sattumanvaraisesti vaihtuvilla käyttäjätunnuksilla. Toisinaan sekaannusta näyttäisi nimittäin aiheutuvan siitä, etteivät kaikki
käyttäjät muista työskentelyn päätteeksi kirjautua ulos omalta tililtään, ja nämä ylimääräiset uloskirjaamiset
hidastavat työskentelyä.
Oppilaiden puheessa ilmeni joitakin eroja tabletteja ja Chromebookeja käyttäneiden ryhmien välillä. Erot liittyivät etenkin siihen, millainen suhde oppilailla oli digitaalisiin oppimis- ja opetusympäristöihin, ja seuraavassa tuodaan esiin niistä keskeisimmät. Ensinnäkin Chromebookien käyttäjille digitaalinen väline oli jokapäiväinen oppimisen ja opiskelun työkalu, joka kulki mukana kotona ja koulussa. Sen sijaan tabletteja käyttäneet
ryhmät totesivat käyttävänsä digitaalisia laitteita oppituntityöskentelyyn kohtalaisen harvoin, ja arviot vaihtelivat viikoittaisesta (1–2 krt/vk) satunnaiseen.
Toiseksi se, mitä digitaalisilla laitteilla tehtiin, näyttäytyi kovin erilaisena riippuen käytetyistä laitteista. Pääsääntöisesti tabletteja käyttäneet oppilaat kertoivat tabletti- tai tietokonetyöskentelynsä sisältävän koodausta, kirjoittamista ja tiedonhakua sekä sen myötä kuvien ja tekstin yhdistelemistä esimerkiksi Powerpointmuodossa. Suhtautuminen tableteilla kirjoittamiseen vaihteli jonkin verran neljäsluokkalaisten puheessa,
sillä osa koki sen olevan suhteellisen ongelmatonta, kun taas toiset eivät pitäneet sitä mielekkäänä, johon
yhdeksi syyksi nimettiin varsinaisten kirjoitusohjelmien puuttuminen: siten osa oppilaista kirjoitti mieluummin tietokoneella. Nelosluokkalaiset pelasivat oppimispelejä, ja heillä oli samat kriteerit pelin mielekkyydelle
kuin ykkösluokkalaisilla eli kiinnostava peli haastaa pelaajansa. Oppilaat eivät kuitenkaan suhtautuneet pelaamiseen täysin kritiikittömästi, vaan kokivat, että pitkäkestoinen saman pelin ”pakkopelaaminen” ei ole
motivoivaa. Jotta oppimispelien pelaaminen koetaan innostavaksi, tulisi sen olla riittävän vaihtelevaa niin
sisällöllisesti ja ajallisestikin (riittävästi vaihtoehtoja). Pääsääntöisesti tablettien käyttöön suhtauduttiin kuitenkin myönteisesti, ja myönteisyys korostui etenkin silloin, kun tabletin käytön koettiin tuovan vaihtelua
kouluarkeen – osa oppilaista totesi sen olevan piristävää, koska yleensä puhelimet ja muut laitteet olivat
kiellettyjä, ja tablettien käyttö mahdollisti poikkeaman tästä. Kaiken kaikkiaan pääsääntöisesti tabletteja
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käyttävien oppilaiden suhde digilaitteilla työskentelyyn perustui yksittäisten tehtävien tekemiseen ja oli luonteeltaan enemmän lyhytkestoista ja satunnaista kuin pitkäkestoista ja systemaattista.
Chromebookien kanssa työskennelleillä oppilailla kaikki oppiminen ja opiskelu keskittyivät hyvin pitkälti digitaaliseen ympäristöön. Oppilaiden työskentely tässä ympäristössä oli myös hyvin itseohjautuvaa ja itsenäistä.
Oppilaille asetettiin viikoittaiset tehtävät, joiden parissa he saivat työskennellä omaan tahtiinsa ja valita itse
järjestyksen, jossa tehtävät tehtiin. Oppilaat kokivat työskentelytavan antaneen heille vastuuta oppijoina,
vaikka alkuun työtapa oli vaatinut totuttelua. Tällainen työskentelymalli alkaa lähestyä työelämää projektinomaisine tehtävineen ja itseohjautuvuuden vaatimuksineen. Oppilailta ei kuitenkaan itseisarvoisesti vaadittu omatoimisuutta tai itsenäisyyttä viikkotehtävien suorittamisessa, vaan tehtävät oli mahdollista tehdä
opettajan antaman työsuunnitelman mukaisesti. Lisäksi oppilaat työskentelivät paljon pareittain tai pienissä
ryhmissä, auttoivat ja neuvoivat toisiaan tehtävien ratkaisujen ja laitteiden käytön suhteen. Tässä on kuitenkin hyvä huomioida, että tällainen työskentelymalli ei tule käytetyn välineen vaan pääasiassa opettajan oman
innostuksen ja orientaation kautta. Toki se, että luokassa on käytössä työtapaa tukevat välineet sujuvoittavat
sen toteutumista. Joka tapauksessa tämän neljännen luokan ryhmän kohdalla näkyi muihin verrattuna erilainen koulutyöskentelyn tapa, ei vain liittyen digitaalisten laitteiden käyttöön, vaan myös sellaiseen työtapaan,
joka ohjaa oppilaita vastuunottoon, ratkaisujen etsintään, yhteistyöhön ja omatoimisuuteen: työtapaan, joka
ohjaa pois perinteisemmästä opettajavetoisesta oppitunnista yhteisöllisempään työskentelyyn, jossa opettaja toimii oppimisen ohjaajana osana koko ryhmän työskentelyä.
Kaikki neljänsien luokkien oppilaat kertoivat yhdistelevänsä tuntityöskentelyssään erilaisten välineiden käyttöä. Etenkin tiedonhaku tapahtui yhdistelemällä erilaisia lähteitä, kuten internet, oppikirjat ja muut mahdolliset kirjat, ja vaikka työskentely olisikin painottunut digitaaliseen ympäristöön, usein mukana olivat työkirjat
tai vihot. Kaikessa digityöskentelyssä oli yhteistä se, että se mahdollisti yhteisten tehtävien tekemisen sekä
omassa tahdissa etenemisen. Lisäksi digilaitteiden käyttö ei vaikuttanut eristävän oppilaita toisistaan, vaan
oppilaat kertoivat kommunikoivansa oppilastovereiden kanssa niin laitteiden käyttöön kuin tehtäviinkin liittyvissä kysymyksissä. Oppilaat kertoivat tehneensä projekteja, joista laajimmin digitaalisuuden mahdollisuuksia hyödynsi yhteisprojekti toisen paikkakunnan oppilaiden kanssa videoyhteydellä kommunikoiden. Tuntityössä ongelmien ilmetessä oppilaat totesivat tukeutuvansa ensisijaisesti muihin oppilaisiin ja sitten vasta
opettajaan, ja tämän ohella jotkut haastatelluista ryhmistä mainitsivat heidän koulullaan olevan vielä oman
luokkayhteisön ulkopuolisen digiasioihin perehtyneen tukihenkilön. Digilaitteilla pelaamisesta puhuttaessa
oppilaat toivat esiin koulussa käytettyjen pelien eettisyysaspektin, ja kuvasivat sallittuja pelejä sellaisiksi,
jotka eivät sisällä toisia oppilaita loukkaavaa materiaalia, vilpillistä toimintaa tai väkivaltaa.
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Vertailtaessa kotona ja koulussa tapahtuvaa digitaalisten laitteiden käyttöä oppilaat kertoivat heillä kotona
olevan osin eri välineitä kuin kotona, kuten kannettavia tietokoneita ja puhelimia. Osa oppilaista kertoi käyttävänsä kodin digilaitteita harjoitellakseen koulutehtäviä digitaalisissa oppimisympäristöissä. Esimerkkinä
kotona tapahtuvasta työskentelystä annettiin vieraisiin kieliin liittyvät oppimisympäristöt, jossa lukemista ja
kappaleiden sisältöä saattoi opiskella ääninauhojen kanssa.

12.2 Kevään 2018 oppilashaastattelut
Oppilaiden haastatteluissa keskiössä oli digilaitteiden käyttö oppitunneilla ja se, mitä digilaitteilla tehdään.
Oppilaat kertoivat, kuinka he kokevat digilaitteilla työskentelyn. Lisäksi haastatteluissa puhuttiin tarjolla olevista laitteista sekä digilaitteiden kotikäytöstä.
Laitteiden käytön näkökulmasta vuosien 2016 ja 2018 haastattelukertojen välillä on tapahtunut ainakin kaksi
olennaista muutosta. Ensinnäkin kouluille on hankittu vuoden 2018 alkupuolella runsaasti Chromebookeja,
ja digilaitteita yleensä näyttäisi olevan henkilökohtaisessa käytössä yhä useammalla oppilaalla. Kevään 2018
tilanne näyttäytyy vastakohtana tutkimuksen alkutaipaleen tilanteelle, jossa useimmissa kouluissa oli tablettietokoneita yhteiskäytössä joko luokkien välillä tai luokkien sisällä. Toiseksi internetyhteydet toimivat keväällä 2018 jo kattavasti ja yhteyksien toimimattomuus ei enää noussut osaksi keskustelua.
Chromebookien tulon myötä isolla osalla oppilaista on mahdollisuus viedä koulun antama väline kotiin ja
käyttää sitä läksyjen tekoon. Oppilaiden kertoman mukaan digilaitteiden kotikäyttö painottuu niiden viihdekäyttöön kotona tarjolla olevia laitteita käyttäen, ja oppilaat kertoivat pääasiassa joko pelaavansa pelejä,
kuuntelevansa musiikkia tai katsovansa videoita. Kotikäytössä olevia välineitä ovat puhelin, tabletti ja televisio. Tosin erona vuoden 2016 haastatteluihin isompi osa oppilaista kertoi keväällä 2018 myös tekevänsä
koulutehtäviä kotona koulusta saamallaan laitteella. Joillekin oppilaista oli tärkeää kertoa myös siitä, että
koulutehtävissä käytössä on koulun Chromebook ja viihdekäytössä jokin kodin omista digilaitteista.
Seuraavaksi käsitellään erillisissä alaluvuissa tarkemmin sitä, mitä kolmannen ja kuudennen luokan oppilaat
tekevät oppitunneilla digilaitteilla. Oppilaat kertovat myös kokemuksistaan digityöskentelystä eri laitteilla ja
erilaisten tehtävien parissa yksin tai oppilastovereiden kanssa.

12.2.1

Digipuhetta kolmansilla luokilla

Kolmansien luokkien oppilaat kertoivat käyttävänsä digilaitteita useammassa oppiaineessa, ja etenkin matematiikka, äidinkieli, englanti ja ympäristöoppi saavat usein mainintoja. Oppilaiden mukaan osassa oppiaineista heillä on käytössään vain sähköisiä oppimateriaaleja. Se, mitä välineitä kulloinkin käytetään, riippuu
oppiaineesta.
Se riippuu vähän oppitunnista, että kyllä me niin kun välillä joissain oppitunneilla ollaan enemmän noilla esimerkiksi Chromella tai tämmöisillä digilaitteilla. Mutta sitten niin kun vaikka matematiikassa ollaan yleensä ihan vaan
kynällä ja paperilla silleen perinteisesti.
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Oppilailla oli käytössään Chromebookit, mutta saatavilla oli myös yhteiskäytössä olevia tabletteja. Digilaitteista Chromebookeilla tehtiin useimmiten kirjoitustehtäviä, pelattiin pelejä, haettiin tietoa tai koostettiin
projekteja. Tabletteja saatettiin käyttää kuvaamiseen.
Ja välillä katotaan niin kun videoita, jos me saadaan, niin kun kaikissa oppitunneissa, kun tulee sellasii
videoita. Niin ympäristöopissa ja sit välillä on tossa matikassa.
(..) matikan ja (..) kirjallisuuden (..), koska meillä on semmoinen Bingel [-pelimaailma, jossa on tehtäviä
eri oppiaineisiin liittyen], me mennään sinne yleensä. Siellä on sellaisia tehtäviä

Oppilaat kokivat pelaamisen mieluisaksi puuhaksi, ja heidän puheessaan pelien mielekkyys rakentuu kahta
kautta. Ensinnäkin oppilaat kertoivat pitävänsä pelaamisesta, koska pelatessa oppii uusia asioita. Toinen syy
sille, miksi pelaaminen on kivaa, oli se, että pelissä ei ole tehtäviä. Oppilaille oli siis tarjolla useanlaisia pelejä.
Tosin oppilaiden keskusteluissa pelit olivat vain yksi mieluisista digilaitteilla tehtävistä asioista. Matematiikan
tehtävien tekeminen ja erilaiset kirjoitustehtävät koettiin myös kiinnostavina.
Pohtiessaan eri digilaitteilla työskentelyä oppilaat pitivät Chromebookien tuloa hyvänä asiana, sillä niitä on
helpompi käyttää. Oppilaiden mukaan yhteiskäytössä olleet tabletit nimittäin hidastivat työskentelyä ja olivat hankalia käyttää. Lisäksi se, että yhtä laitetta (tablettia) oli käyttämässä useampi oppilas, ei osallistanut
kaikkia tasapuolisesti tehtävien tekoon.
(..) se kone on ehkä sen takia vähän helpompi käyttää, koska sitten jos on vaikka joku niin kun luokan
yhteiset tabletit, niin sitten niissä aina tulee vähän semmoista [erimielisyyttä], kun ne kaikki tabletit ei
olleet ihan samanlaisia.
(..) joutu pareittain [työskentelemään] ja jossain piti olla myös kolme kerrallaan (..) Mä muistan kun mulla
oli (..) pari sillee [ja minä kysyin], että voinko mäkin tehdä jotain? Ja sit jos mä sain tehä jotain, niin sitten
mulla niin kun oli silleen, että sit mä tein itse jotain tosi kauan ja sitten se mun kaveri vaan katto siinä, kun
mä tein jotain. Nyt kun on kaikilla omat (..)

Oppilaat kertoivat keväällä 2018 työskentelevänsä enemmän yksin kuin pareittain tai ryhmissä. Tosin ryhmätyö oli saanut uusia muotoja, kun kaikilla oli käytössä omat laitteet. Tehtäviä voitiin jakaa esimerkiksi muistiinpanojen teon ja tiedonhaun välillä, ja siten kaikilla oli mahdollisuus osallistua tasapuolisemmin digilaitetta
käyttäen.
Se oli semmoinen ilmiöviikko. Eli me siis aina ei ihan jokaisella viikonpäivällä, mutta aina kun meillä oli
ympän tunti, niin meillä oli jaettu sellaisia aihealueita veteen liittyen. Ja sitten me niin kun jakauduttiin
ryhmiin ja sit me tehtiin siitä koneella tutkimus, eli me niin kun etsittiin tietoa, kirjotettiin muistiinpanoja
ja sen sellasta.

Erona edelliseen haastattelukierrokseen vuonna 2016 oppilaat toivat esiin myös tekijänoikeuteen ja lähdekritiikkiin liittyviä seikkoja. Osalle oppilaista tuntui olevan kohtalaisen selvää se, että mitä vain verkosta löytyvää materiaalia ei ole sallittua kopioida ja käyttää omissa nimissään omiin tarkoituksiin. Myös se, että löydetyn tiedon suhteen tulisi olla kriittinen, nousi esiin keskusteluissa.
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(..) niitä niin kun sallittuja kuvia, koska kaikissa kuvissa on, siis ei kaikissa kuvissa, mutta joissain kuvissa
ne tekijänoikeudet, niin semmoisia kuvia mitä saa käyttää [me otamme sieltä käyttäämme]
[Haemme tietoa] kaikista tiedonlähteistä netistä ja tämmöisestä. Mutta kaikkia ei voida ottaa, koska
meillä on yleensä ollut aika tarkkaa se, että me ei oteta vaan mistä vaan sitä tietoa, että se on oikeasti
semmoista ihan oikeata tietoa, et se ei ole mitä vaan.

Kaiken kaikkiaan kolmannen luokan oppilaat suhtautuivat digilaitteiden käyttöön opetuksessa ja oppimisessa
myönteisesti. He myös kokivat, että heillä oli kohtalaisesti taitoa tehdä annettuja tehtäviä. Osa oppilaista
kertoi käyttäneensä digilaitteita alle kouluikäisestä saakka, kun taas osa koki, että he olivat vasta oppimassa
laitteen käyttöä muiden koulussa opittavien asioiden ohella. Ongelmatilanteen sattuessa oppilaat kertoivat
usein kääntyvänsä ensisijaisesti lähellä olevien oppilastovereidensa puoleen. Oppilailla ei näyttäisi muutenkaan olevan kynnystä pyytää apua toisilta oppilailta tai opettajalta digilaitteiden käytössä ja tehtävien teossa.

12.2.2

Digipuhetta kuudensilla luokilla

Kuudensien luokkien oppilaat kertoivat käyttävänsä digilaitteita päivittäin tai lähes päivittäin. Tästä huolimatta keskusteluissa korostui se, että useat oppilaat kokivat työskentelevänsä kuitenkin enemmän vihkoja ja
kirjoja hyödyntäen kuin sähköisiä oppimisympäristöjä käyttäen. Eri välineiden käyttö rinnakkain tai pelkästään yhden välineen käyttäminen oli myös kuudensien kokemusten mukaan oppiainesidonnaista.
Kyllä meillä on silleen aika, [että] ehkä vähän enemmän kirjoja käytetty, mutta se vaihteleeKyllä meillä
on kirjoja, me tehdään kaikki meidän tehtävät vihkoonJoskus on silleen, että me käytetään Chromebookeja ihan vaan siihen, että me etsitään jotain tietoa, sitä käytetään aika usein (..) käytetään melkein joka
tunti, pitäisi sanoa.

Oppilaiden kertomusten mukaan tuntityöskentelyssä painottui tiedon hakeminen yhtenä keskeisistä tavoista
käyttää digilaitteita eri oppiaineiden tunneilla ja tällöin oppiaineista painottuivat etenkin historia ja ympäristöoppi. Muita oppitunteja, joilla oppilaat kertoivat käyttävänsä digiä jossain muodossa, olivat äidinkieli, musiikki, matematiikka ja englanti.
Päinvastoin kuin kolmasluokkalaisten kuudesluokkaisten oppilaiden puheessa ei tullut esiin pelejä ja pelaamista osana koulupäivää liittyviä kommentteja. Digityöskentelyssä mielekkääksi kuudesluokkalaiset listasivat
esitelmien tai tiivistelmien teon. He myös antoivat arvoa sille, että tiedonhaku on verkkoympäristössä nopeaa. Yleensäkin se, että voidaan työskennellä ennemmin koneella kuin vihkon kanssa, koettiin myönteisenä.
Myös kolmasluokkalaisten mainitsema Bingel-maailma sai mainintoja paikkana, jossa voi harjoitella eri oppiaineiden tehtäviä.
Ainakin mun mielestä se, että kun tietokoneella voi kirjottaa vaan googleen jonkun eikä tarvitse niin kun
kirjasta etsii (..)
Kun saa vapaasti kirjoittaa jotain esitelmää tai tiivistelmää jostain jutusta
On se [Chromebookilla työskentely] kivempaa kuin ihan perustehtäviä tehdä vihkoon
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Edellä mainitun tiedon hakemisen ohella oppilaat kertoivat tekevänsä digilaitteilla esitelmiä, eri oppiaineiden
tehtäviä (mm. matematiikka ja englanti) sekä yhteisiä projekteja omien luokkatovereidensa tai toisten koulujen oppilaiden kanssa. Työskennellessään yhdessä oppilaat kertoivat jakavansa tehtäviä ja niiden eri vaiheita toisilleen Google Classroomissa. Eri tehtävissä oppilaat kertoivat yhdistelevänsä tekstiä, kuvaa ja videoita aina tarpeen mukaan.
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13 Opettajien haastattelut keväällä 2016 ja keväällä 2018
Opettajia haastateltiin samoina päivinä kuin oppilaitakin. Haastatteluryhmät muodostettiin kunkin luokkatason kaikkien luokkien opettajista, jos se vain oli mahdollista. Keväällä 2016 haastatteluun osallistuivat ensimmäisten ja neljänsien luokkien opettajat ja keväällä 2018 kolmansien ja kuudensien luokkien opettajat. Tämän lisäksi syksyllä 2016 toteutettujen kahdeksansien luokkien oppituntihavainnointien yhteydessä keskusteltiin oppitunnin pitäneen aineenopettajan kanssa opetuksen ja oppimisen digitalisaatiosta.
Ensimmäisellä kierroksella vuonna 2016 opettajien ryhmähaastatteluja toteutettiin kaikkiaan yhdeksän ja
ryhmissä oli 2–4 osallistujaa. Kaikkiaan opettajahaastatteluihin osallistui 26 opettajaa (naiset n = 22, miehet
n = 4). Yksittäisen haastattelukerran pituus vaihteli 9–33 minuutin välillä. Yläluokilla viiden aineenopettajan
kanssa pohdittiin lyhyesti digitaalista opetusta ja oppimista kahdeksansien luokkien oppituntihavainnointien
yhteydessä. Vuoden 2016 tutkimusosion raportoinnin osalta painotus on ensimmäisten ja neljänsien luokkien opettajien ryhmähaastatteluissa. Tämän ohella käydään summaten läpi keskeisiä teemoja, jotka nousivat esiin kahdeksansien luokkien aineenopettajien kanssa käydyistä keskusteluista. Vuoden 2018 ryhmähaastatteluissa oli mukana yhteensä 26 opettajaa (naiset n = 22, miehet n = 4), ja haastatteluryhmiä oli yhdeksän.
Haastattelujen pituudet vaihtelivat 14–36 minuuttiin.
Haastattelujen tarkoitus oli luoda opettajille ryhmäkeskustelutilanne, jossa saattoi kollegoiden kanssa keskustellen vaihtaa ja verrata kokemuksia sekä pohtia näkemyksiä digitaalisten välineiden ja sovellusten opetus- ja oppimiskäytöstä sekä työhön ja työyhteisöön liittyvistä tekijöistä. Ryhmähaastattelussa oli käytössä
puolistrukturoitu haastattelurunko, joka sisälsi molemmilla kerroilla kolme samaa teemaa: työyhteisö, kouluttautuminen (formaali, informaali) ja digitaalisten välineiden opetuskäyttö. Vuonna 2018 haastatteluissa
opettajia pyydettiin myös pohtimaan viime vuosina tapahtunutta muutosta edellä esitettyihin teemoihin liittyen. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin analyysivaihetta varten.
Opettajien ryhmähaastattelujen kertomaa ja etenkin aineenopettajien kommentteja lukiessa tulee muistaa,
että tutkimuksen kenttävaiheeseen osallistuneet opettajat edustavat vain pientä osaa Vantaan perusopetuksen opettajista. Esitetyt näkemykset eivät siis ole yleistettävissä. Toisaalta haastatteluissa esiintyi toistuvasti
tiettyjä yhtäläisiä tekijöitä eli varovaisesti voisi päätellä opettajien pohdiskelevan samansuuntaisia asioita
mahdollisesti muissakin perusopetuksen kouluissa.
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13.1 Opettajien haastattelut keväällä 2016
Opettajien haastattelut tuottivat rikasta materiaalia, ja analyysivaiheessa luotiin useita temaattisia kategorioita, kuten esimerkiksi asenteet, digin asema opetuskäytössä, digihaasteet, koulutus ja tuki, yhteisön asenteet ja opettajien kriittinen näkökulma. Tässäkeskityttiin käsittelemään luokanopettajien näkemyksiä digitaalisten välineiden asemasta opetuskäytöstä, digilaitetta välineenä ja myös kysymystä siitä, mitä opettajat digilaitteilla oppitunneillaan tekevät.
Yhdistävää haastateltujen luokanopettajien keskuudessa oli tunne siitä, että oman koulun yleinen ilmapiiri ja
asennemaailma ovat digimyönteisiä, ja koulun johto kannustaa kouluttautumaan ja kokeilemaan. Myös opettajien oma suhtautuminen digitaalisten opetuksen ja oppimisen välineiden käyttöön oli pääasiassa positiivista. Eniten alaluokkien opettajat käyttivät keväällä 2016 tabletteja. Eroja opettajien puheessa alkoi ilmetä,
kun siirryttiin puhumaan digivälineiden merkityksestä ja asemasta opetus- ja oppimiskäytössä. Kaikki opettajat näkivät tableteissa ja muissa digivälineissä olevan potentiaalia, vaikkakin osa opettajista toi esiin myös
kriittisiä ja epäileviä kantojaan sekä pohtii oman panostuksensa puutetta.
Haasteellisiksi asioiksi nousivat yleisellä tasolla verkkoyhteyden toimivuus, joka osassa kouluja tuotti esteitä
digitaalisten laitteiden kattavalle käytölle. Verkko-ongelmien tosin todettiin olevan vähäisempiä kuin pari
vuotta sitten (eli noin vuonna 2013), mutta silti Vantaalla oli olemassa kouluja, joissa yhteys ei ollut kaikille
oppilaille tasavertaisesti käytettävissä. Tämän ohella kriittistä pohdintaa herätti etenkin tablettien soveltuvuus opetus- ja oppimiskäyttöön joidenkin tärkeiksi koettujen oppimisympäristöjen toimivuuden suhteen.
Lisäksi keskusteluissa esiintyi usein kysymys ”digikurista” eli oppilaiden taipumuksesta tehdä tableteilla tuntisisältöihin lukeutumattomia asioita. Toisaalta tutkimuksen näkökulmasta kurikysymys on aina läsnä luokkahuonetyöskentelyssä, ja osalla opettajista on jo ratkaisuja, kuinka hillitä sitä digitasolla, ja osalle nämä keinot
ovat vähitellen avautumassa. Joka tapauksessa digitalisaatio tuottaa oppilaille opetuksen ja oppimisen mahdollisuuksien ohella myös uusia mahdollisuuksia vastustaa odotettua käyttäytymis- ja toimintakoodistoa.
Koulut, joissa haastattelut tehtiin keväällä 2016, poikkesivat koulutasolla toisistaan. Tarkasteltaessa luokanopettajia digitaalisten opetuksen ja oppimisen välineiden käyttäjinä, eroavuudet liittyivät siihen, kuinka koulutason yleinen myönteinen suhtautuminen oli siirtynyt osaksi opettajien käytänteitä ja suhdetta digilaitteisiin. Kyse on siis kouluyhteisön ja koulun toimintakulttuurin tekijöistä, jotka edesauttavat ja ohjaavat opettajia yhdessä ja yksin toimimaan tietyn suuntaisesti. Tällä ei sinänsä tarkoiteta sitä, etteivätkö kaikki mukana
olleiden koulujen haastatellut opettajat käyttäisi tabletteja tunneilla, kyse on ennemminkin siitä, kuinka
digivälineiden asema ja mahdollisuudet yhtenä oppitunneilla käytettävistä välineistä nähdään. Tämä ero ei
ole merkki koulujen keskinäisestä paremmuudesta tai huonommuudesta, vaan lähinnä siitä, että koulut ovat
edenneet ja omaksuneet asioita eri tahtiin, sekä siitä, mihin koulut ovat tablettien tultua toimintaansa priorisoineet.
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Kaiken kaikkiaan esitetyt erot lienevät tyypillisiä tilanteessa, jossa koulut ja opettajat etenevät eri tahtiin
uuden välineen käyttöönotossa ja opetus- ja oppimistilanteisiin soveltamisessa. Eroja tuodaan tässä esiin,
jotta saadaan kuvattua käytännön koulutyön näkökulmasta sitä, mille digimuutos koulujen ja opettajien työn
tasolla näyttää. Erot suhtautumisessa digilaitteisiin opetuksessa ja oppimisessa ja erot siinä, kuinka niitä käytetään, välittävät joka tapauksessa viestiä digilaitteiden käytöstä Vantaan peruskouluissa. Se, missä mittakaavassa käyttö tapahtuu ja mitä se sisällöllisesti on, ja kuinka nämä kehittyvät, on tekijä jota seuraamme
tutkimuksen edetessä.

13.1.1

Ensimmäisten luokkien opettajat

Ensimmäisten luokkien opettajien puheessa korostui tarve perustaitojen opettamiselle ja oppimiselle, ja joissakin keskusteluissa tämä asetettiin vastakkain digilaitteiden käytön kanssa. Toisaalta tableteilla nähtiin voitavan tukea perustaitojen opettelua erilaisten sovellusten avulla, ja etenkin koettiin, että taitojen opiskelun
kanssa haasteita kohdanneet oppilaat hyötyisivät ja motivoituisivat oppimiseen saatuaan onnistumisen kokemuksia tabletilla tehtävien harjoitteiden myötä.
Ainakin ite sillon syksyllä käytti paljon sit sitä (..) Molla ABC sovellusta, missä pääs niitä kirjaimia tekemään
sormen avulla, niin sitten, et se oli monelle helpompi sit kun oli aluks ollu se tabletti ja ehkä jotain muitakin
keinoja ennen kun lähettiin vihkoon kirjottamaan niitä kirjaimia

Opettajat korostivat toisinaan sitä, että tarjolla ei ole, tai ainakaan heillä ei ole tiedossa, hyviä sovelluksia
ensimmäisen luokan oppilaiden käyttöön. Kuitenkin näin kokevien opettajien tulkinnan mukaan tabletit näyttäisivät motivoivan kaiken tasoisia oppilaita oppimaan ja samalla tuottavan oppimista aivan huomaamatta,
ja siten he kokivat tarvetta löytää oppimisen kannalta mielekkäitä sovelluksia. Tälle näkemykselle osittaisena
vastakohtana tuli esiin kertomuksia, joissa opettajat mainitsivat koko koulun tasolla käytyjä keskusteluja,
joissa yhteisesti oli pohdittu digitaalisten välineiden mielekästä hyödyntämistä opetuskäytössä.
(..) et se ei oo vaan itse tarkotus se laite tai toteutetaan se vaan sen takia, että pitää niitä käyttää, vaan
ollaan todella mietitty yhessä täällä koulussa ja muissakin tilanteissa, et miten voidaan hyödyntää sitä
todellisena opetuksessa nimenomaan.

Näillä opettajilla vaikutti olevan käytössään kohtuullinen määrä oppimis- ja opetuskäyttöön sopivia sovelluksia ja oppimisympäristöjä. Tämä ero liittyy osittain eroihin koulukohtaisissa käytänteissä esimerkiksi sen suhteen, jakavatko opettajat konkreettisesti sovelluksiin liittyvää tietoa ja taitoa vai jääkö tästä työstä paljon
opettajien oman viitseliäisyyden ja ajankäytöllisten ratkaisujen varaan.
Yleisellä tasolla oppilaiden todettiin suhtautuvan digitaalisiin laitteisiin positiivisesti, mutta oppiminen niitä
käyttäen herätti myös pohdintaa. Keskusteluissa nousi esiin huoli sovelluksista (esim. matematiikka), joissa
voi edetä yritys-erehdysperiaatteella, eli joissa riittävästi kokeiltuaan osuu väistämättä oikeaan ratkaisuun.
Tai miten joku matikkatehtävä. Jotkut on semmosia, että siinä voit monta kertaa naputtaa sitä eri vastausta, ei menny oikein, no vaihampa tuohon. No ei ollu sekään, no kolmas kerta, no, se osu. Mut ei
lasketa oikein.
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Huoli näiden sovellusten kohdalla koski oppilaiden oppimista tai lähinnä sen puutetta ja sitä, että ajattelevatko ja laskevatko oppilaat lainkaan sovelluksella pelatessaan. Toisaalta joissakin keskusteluissa opettajat
toivat esiin oppilaiden suunnalta tulevaa aloitteellista suhtautumista tablettien käyttöön oppitunneilla ja
myös vähitellen kehittyvää käsitystä siitä, mihin he tabletteja tai omia mobiililaitteitaan voisivat käyttää
(osassa kouluja oppilaat saavat käyttää omia puhelimiaan tuntityöskentelyyn). Tähän keskusteluun liittyi läheisesti opettajien kuvaama tablettien viihde- ja opiskelukäytön ero, jossa samalla oli kyse koti- ja koulukäytön erosta. Tabletteihin, ja myös muihin digilaitteisiin, kohdistuu kahtiajako eri kontekstien käyttötarkoitusten eroina, ja tämä vaatii toisinaan yhteisen ymmärryksen rakentelua etenkin pienempien oppilaiden kanssa
tablettien opiskelu- ja oppimiskäytön tarkoituksesta.
Aiemmin esiin tuotuun perustaitojen opettelun tärkeyteen liittyen nousi esiin ero siinä, kuinka opettajat näkivät digilaitteiden merkityksen koulutyössä. Jotkut opettajista pohtivat tablettien kanssa työskentelyyn käytettävää aikaa suhteessa perustaitojen opetteluun käytettävään, ja taas joissakin keskusteluissa opettajat
puhuivat oppilaiden suuntaamisesta luovaa tablettien käyttöä kehittäviin ja tukeviin tehtäviin. Tämä kuvastaa opettajien puheessa ilmennyttä eroa siinä, että mikä digivälineen asema oppitunneilla on. Haastatteluissa
tabletit miellettiin kategorisesti kahdella eri tavalla, joista ensimmäiseen kuuluivat tabletin käyttö lisätehtävänä tai eräänlaisena palkitsemisjärjestelmänä. Tämä käyttötapa tosin herätti opettajissa itsessäänkin pohdintaa ja ajatuksia siitä, että tapaa voisi ja tulisi jatkossa kehittää. Toinen kategoria sisälsi näkemyksiä siitä,
kuinka tabletti nähdään yhtenä työvälineenä, jota käytetään opetuksessa ja oppimisessa suunnitelmallisesti
tietyntyyppisten tehtäväkokonaisuuksien ja projektien tekemiseen. Näihin kahteen kategoriaan myös linkittyivät erilaiset kokemukset siitä, ovatko ensimmäisen luokan oppilaat liian pieniä ja tabletin käyttö heille
opiskelumielessä liian haastavaa vai nähtiinkö oppilaiden pystyvän akateemisten taitojen karttuessa rikastamaan myös digilaitteilla tapahtuvaa työskentelyään ja tehtävien tekoa.

13.1.2

Neljänsien luokkien opettajat

Neljänsien luokkien opettajat kertoivat digitaalisten välineiden käytöstä skaalalla, jonka toisessa ääripäässä
oli tablettien käyttö pääasiassa oppimispelien pelaamiseen kun taas toisessa kaikki työskentely tapahtui sähköisessä ympäristössä. Yleisesti ottaen digilaitteista (pääosin tableteista) puhuttiin välineinä, joiden tulisi tukea ja hyödyttää opetusta ja oppimista. Vaikka kaikki opettajat eivät tätä käytännössä vielä toteuttaneetkaan,
idea tableteista muinakin kuin puhtaasti eri sovellusten tarjoamien pelien pelaamisen välineinä oli puheessa
mukana.
et sillon kun ne tabletit tuli, niin itekin sillon, ehkä se oli enemmän sitä näitten appsien tai pelien pelaamista,
että nyt on sitten oppinu, että mitä se järkevä käyttö voi olla, miten sitä oikeesti voi hyödyntää siinä oppimisessa ja opettamisessa sitten.
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Eri välineiden soveltuvuudesta opetukseen ja oppimiseen oltiin useaa eri mieltä. Yhtäältä kouluihin toivottiin
laajempaa digilaitteiden kirjoa, koska opettajat kokivat välineiden soveltuvan eri tavoin erityyppisten tehtävien tekoon. Jotkut pohtivat sitä, kuinka tableteilla kirjoittaminen koetaan hankalaksi ja siten kirjoitustehtäviin soveltuisivat paremmin laitteet, joissa on näppäimistö. Vastaavasti koulun ulkopuolella tapahtuvassa
työskentelyssä tablettien nähtiin olevan paikallaan niiden koon vuoksi.
Kyl mä tykkään, musta se on hienoa, että välineet on tollai saatavilla kuitenkin, Kyllähän siinä paljon ja
koko ajan niin kun kehittyy siinä, mitä kaikkea voi tehä (..) Sit tietysti just se, täytys olla sen läppäri rinnalla,
että sä voit, sitä läppärii mä en lähtis tonne ulos kantaan, niin sä voit sillä tabletilla tehä ne jutut siellä ja
sit jatkaa työstämistä ja tämmösii juttuja.

Keskusteluissa esitettiin myös kysymys siitä, että kuinka aito tuo kosketusnäytöllä kirjoittamisen hankaluus
on – onko kyse opettajien olettamuksesta omaan käyttökokemukseensa liittyen vai oppilaiden todellisista
kokemuksista, sillä kysyttäessä oppilaat eivät olleet näkökantaa välttämättä myötäilleet. Toisaalta tuotiin
esiin näkemystä, jonka mukaan laitteella sinänsä ei ole merkitystä, vaan olennaista on oikeanlaisen sähköisen
oppimis- ja opetusympäristön valinta. Tässä korostui ajatus siitä, että oikein valittu ympäristö on käytettävissä kaikilla oppilaille mahdollisilla laitteilla, aina omista puhelimista lähtien.
(..) että ei se oikeestaan ole se laite sillä lailla niin kun se mitä kannattaa miettiä, vaan kannattaa miettiä,
että mitä on sen ympäristön palvelut siinä (..) mikä niinko ratkasee, että sitä voijaan käyttää vaikka kännykällä loppupeleissä, mutta kivempihän sitä on aina käyttää isommalta ruudulta ja ammattimaisemmalla
koneella, se on selvä asia. Mutta lasten kohdalla, niin mun mielestä se vois ihan hyvin olla tabletti. Me olis
vaan sitten opetettu käyttämään kosketuskäyttöliittymää, ja ne olis varmaan ihan yhtä taitavia sen kanssa
jo nyt kun ton chromebookinkin kanssa.

Esitettyä asetelmaa välineiden soveltuvuuden suhteen voi pohtia kysymyksenä välinelähtöisestä ja sisältölähtöisestä lähestymistavasta digitaalisen opetuksen ja oppimisen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Tämän ohella
siinä on teknisesti kyse myös osaamisesta ja taidosta sekä riittävästä tuesta erilaisiin toteuttamismahdollisuuksiin nähden. Jälkimmäinen eli sisältölähtöinen näkökulma digitaaliseen opetukseen ja oppimiseen lienee
lähempänä sitä, mitä tulevaisuudessa tavoitellaan ja on hyvä, että kyseistä osaamista on kehittymässä.
Digitaalisilla laitteilla nähdään siis olevan potentiaalia, mutta opettajat totesivat sen vaativan paljon opettajilta itseltään. Kyse on siis siitä, että opettajalla tulisi olla aikaa ja taitoa kartoittaa ja valita oppilailleen soveltuvia oppimisympäristöjä sekä pelejä.
(..) etsitään niitä sopivia sovelluksia, mitkä sopis minkäkin aineen kanssa ja mitkä sopii opetussuunnitelmaan ja tälleen. Ja se on hirvittävän iso työ, kun sovelluksia piisaa, niitä on satoja. Kyllä siihenkin niin kun
kaivattas tosi paljon tukea.

Lisäksi työskentelyn infrastruktuurin tulisi olla sellainen, että sen toimimattomuus ei asettaisi esteitä tai hidasteita opettajien omalle oppimiselle ja sen myötä latistaisi motivaatiota tai synnyttäisi passiivisuutta digilaitteiden käytön kehittämiselle omassa työssä. Digitaalisten laitteiden opetus- ja oppimiskäyttöä hidastavat

229

tai supistavat tekijät opettajien puheessa painottuivat omaan osaamiseen sekä välineiden toimivuuteen/toimimattomuuteen sekä ongelmiin verkkoyhteyksien kanssa.
(..) sillon kun tää tekniikka ei oo toiminu, että menee pilalle jotain, kun verkko katkee tai muuta. Niin siinä
tulee se, että eiks olis paljon helpompi, kun olis kirja tai jotain muuta vastaavaa.

Nelosluokkien opettajien keskustelut kuvasivat myös runsaasti digilaitteiden käytön mahdollisuuksia, joista
osa oli jo toteutunut ja osa nähtiin mahdollisina toteutettaviksi. Käytössä olivat jo nyt erilaiset projektit, joista
osassa oli tehty yhteistyötä kotimaisten tai ulkomaisten koulujen oppilaiden kanssa. Keskusteluissa esiintyi
myös paljon tiedonhakuun liittyviä tehtäviä, kokeisiin harjoittelua sähköisissä oppimisympäristöissä sekä animaatioiden ja videoiden tekoa.
Opinaika on ollu ihan näppärää (..) Valmentauduttiin tohon äidinkielen loppukokeeseen, niin käytettiin
sitä aika paljon. Ja siinä oli tosi hyviä sanatehtäviä, jossa just se eriytettiin. Ja sit taas tossa, kun esim. Math
Duelii (..) matikan jotain sovelluksii, niin ne, joilla on vähän voimakkaampi se hinku päästä sit kisaamaan,
niin kyllä ne joskus pääsevätkin. Ja tota kyl se, tietysti kun on sovelluksii niin valtava määrä, niin joskus
sieltä löytää jonkun timantin, jonka totee, et okei, tää sopis just näille tyypeille

Nämä ovat esimerkkejä digilaitteiden käytöstä yhtenä, ei välttämättä jokapäiväisenä tai -viikkoisena oppimisen ja opetuksen välineenä. Lisäksi esitettiin digityöskentelyn malleja, joissa tuntityöskentely oli viety kokonaisuudessaan sähköiseen ympäristöön. Tässä vahvuuksina ja mahdollisuuksina tulkittiin olevan tietoteknisten taitojen kehittymisen, käytettävissä olevien sisältöjen laajenemisen, tehtävien visualisoinnin kasvun,
eriyttämispolkujen laajentumisen sekä tehtävien helpomman muokattavuuden alustavan palautteen mukaan. Mainitut mahdollisuudet lukeutuvat toki myös edellä mainittuihin lyhytkestoisempiin digilaiteilla tuotettuihin tehtäviin, mutta ne korostuivat kokonaisvaltaisempaa digiympäristön käyttöä kuvaavassa puheessa.
Tulevana suuntauksena kuvattiin sellaista toimintatapaa, jossa irtaannutaan oppikirjoista ja oppilaille suunnitellaan OPSin mukaisia sisältöjä siten, että jokaiselle avautuu seurattavaksi oppiaineksen mukainen peruspolku. Peruspolun ohella on tarjolla myös materiaalia sisältöjen laajentamiseen oppilaan valintojen mukaisesti.
Vaikka opettajien haastatteluissa tuli esiin monia eri tapoja suhtautua digilaitteisiin ja niiden käyttöön, ei
mikään lähestymistapa jättänyt ulkopuolelleen käsillä tekemistä. Opettajat näkevät tarpeelliseksi kehittää
oppilaissa myös niin sanotusti perinteisempiä työskentelymuotoja kuin mitä digitaalinen ympäristö tällä hetkellä tarjoaa. Keskusteluihin nousi myös pohdintaa siitä, kuinka digilaitteiden käyttö jakaa oppilaita selkeämmin esimerkiksi keskittymisvaikeuksien suhteen ääripäihin, ja siten niiden ei koeta soveltuvan automaattisesti kaikille. Tässä ei kuitenkaan nähty olevan kysymyksen siitä, että tarkkaavuuden ongelmat automaattisesti siirtyisivät digiympäristöön, sillä seuraus voi olla päinvastainenkin ja digilaite voi auttaa oppilasta keskittymään. Niissä kouluissa, joissa pääsääntöinen digilaite oli haastatteluhetkellä tabletti, parityössä nähtiin
positiivisia tekijöitä.
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Ja sit se on ihana huomata (..) kun se on kuitenkin tabletti on vähintään kahdelle, niin tuota yhessä ne
siellä. Ja sitten kaverit käy naapurista jeesimässä ja kato näin se tehään. Sehän se on sitä parasta, että kun
ne itte neuvoo ja tota kokee onnistuvansa siinä ja se toimii.

Parhaimmillaan jaettu väline ohjaa yhteistyöhön ja jaettuun ongelmanratkaisuun. Tämä näyttäisi tuottavan
onnistumisen kokemuksia niin oppilaille kuin opettajillekin.

13.1.3

Aineenopettajien kommentteja

Yläluokilla tutkimuksen kenttäosuus sisälsi oppituntihavainnoinnit sekä lyhyet keskustelut havainnoitujen oppituntien opettajien kanssa. Keskusteluissa opettajia pyydettiin kertomaan näkemyksiään ja kokemuksiaan
digitaalisesta oppimisesta ja digitaalisten laitteiden käytöstä osana työtään. Tässä alaluvussa esitetään yhteenveto keskusteluissa esiinnousseista asioista.
Aineenopettajien asenteet erilaisten digitaalisten laitteiden opetus- ja oppimiskäytöstä olivat valtaosin positiivisia, vaikkakaan eivät varauksettomasti. Näkemykset vaihtelivat epäilevästä ja käytöstä pidättäytyvästä
kannasta innostuneeseen kokeilemiseen. Epäilevän asennemaailman keskeisin argumentti rakentui käytön
mielekkyyden ympärille ja etenkin haluttomuuteen lähteä mukaan ennen kuin on todellista näyttöä, joka
puhuisi digitaalisten laitteiden ja etenkin tablettien opetuskäytön puolesta.
Useimmille aineenopettajille koulussa olevat tabletit olivat välineitä tiedonhakuun tai tehtävänantojen ja
materiaalien jakoon GAFE-ympäristössä. Pääasiassa opettajat olivat sitä mieltä, että käytön kannalta on sujuvampaa, jos oppilaat käyttävät oppimispeleissä ja myös tiedonhaussa omia puhelimiaan. Omien puhelimien
käytön koettiin nopeuttavan tehtävien tekoa, sillä näin vältytään kirjautumisongelmilta. Lisäksi omat laitteet
ovat oppilaille tuttuja ja siten helppoja käyttää. Suuri osa opettajista käytti havainnoidulla tunnilla GAFE-ympäristöä, ja GAFE koettiin pääsääntöisesti positiivisena asiana. Tosin osa opettajista totesi, että GAFEn käyttöä tableteilla rajoittaa se, että tableteilla tästä sähköisestä ympäristöstä ei saa sen koko potentiaalia irti.
GAFEn käyttö oli koettu sujuvammaksi pöytätietokoneilla.
Erilaisten opiskelun välineiden yhdistämisen näkökulmasta GAFEta käyttäneet opettajat totesivat, että kaikki
heidän oppilaansa eivät halua tehdä tehtäviään sähköisessä ympäristössä, vaan toivovat voivansa käyttää
kynää ja paperia. GAFEn käyttöönotto herätti opettajien keskuudessa pohdintaa siitä, että opettajille tarjottu
koulutus sen suhteen olisi pitänyt ajoittaa toisin. Nimittäin nyt opettajat kokivat, että GAFE tuli ennen kuin
sen käyttöön ja tarjoamiin mahdollisuuksiin oli päästy koulutuksen myötä tutustumaan. Tässä suhteessa erilaisten digitaalisten laitteiden ja sovellusten opetus- ja oppimiskäytössä on todennäköisesti eroja opettajien
kesken siten, että omatoimisesti opiskelevat ja itsenäisesti asioihin tutustuvat opettajat tarjoavat oppilaille
erilaisia digitaalisia oppimiskokemuksia kuin ensisijaisesti koulutuksen tukea digityölleen kaipaavat kollegat.
Tämä on toki seikka, jota ei ole tarkoitus arvottaa asteikolla hyvä-huono, vaan se kuvaa koulujen todellisuutta
sekä kutsuu pohtimaan sitä, onko kaikkien opettajien tarkoituksenmukaista käyttää samoja välineitä tarjo-
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takseen merkityksellisiä oppimiskokemuksia. Lisäksi opettajien näkemyksiä ja kokemuksia lukiessa on huomattava, että koulut ovat eri tavoin resursoidut digitaalisten välineiden saatavuuden suhteen. Kuitenkin
etenkin yläluokkien kohdalla olisi tarpeellista huomioida seikka, joka tuli esiin lukion opettajien haastattelujen alustavassa analyysissa (syksy 2016). Lukion opettajat nimittäin esittivät huolensa opiskelijoidensa niin
sanottujen akateemisten digitaitojen puutteesta. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi Office-ohjelmien (Word, Excel) hallintaa. Nyt toiselle asteelle siirtyvillä nuorilla näyttäisi olevan kovin vaihtelevat tietotekniset perustaidot.

13.2 Opettajien haastattelut keväällä 2018
Opettajien ryhmähaastattelujen pääteemoja olivat digilaitteiden ja erilaisten sovellusten sekä sähköisten materiaalien opetuskäyttö, koettu digiosaaminen ja osaamista tukeva koulutus. Lisäksi opettajien kanssa keskusteltiin yleisesti digilaitteiden käyttöön liittyvistä asenteista osana opetusta ja oppimista. Haastatteluissa
pohdittiin myös käytössä oleviin välineisiin liittyviä kysymyksiä. Kaikki teemat heijastelivat muutosta suhteessa edelliseen haastattelukierrokseen keväällä 2015.
Yksi haastattelukysymyksistä kohdistui suoraan siihen, kuinka opettajat kokevat yleisen asennemaailman kehittyneen suhteessa opetuksen ja oppimisen digitalisaatioon viimeisen noin neljän-viiden vuoden aikana.
Yleinen viesti, mikä opettajien puheessa välittyi, oli, että pahin yli-innostus ja vastustus olivat jääneet taakse.
Tällä opettajat viittasivat siihen, että laitteiden laajemman esiinmarssin aikana nousi selkeämmin esiin omina
ryhminään vahvasti digiin uskovat ja nojaavat opettajat sekä toisaalta digin vastustajat. Opettajat totesivat,
että pieni kuohunta on luonnollista muutoksen keskellä. Merkityksellisen muutoksen tuleekin herättää keskustelua, myös kriittistä.
(..) kyllä ehkä myönteisempään suuntaan se on opettajien keskuudessakin muuttunut. Tietysti välillä tulee
ehkä semmoinen ahdistus, että pitäisi oppia hirveen paljon koko ajan jotain uutta, eikä sitten rauhassa
ehkä saa tutustua kaikkeen opittavaan asiaan. Mutta (..) uskalletaan enemmän kokeilla, ainakin henkilökohtainen kokemus on se, että uskaltaa ehkä enemmän kokeilla kuin aiemmin. (opettaja, 3. lk)

Asennemaailma näyttäisi tasoittuneen, vaikka opettajien kesken yhä onkin eroja siinä, kuinka paljon digilaitteita sitä käytetään tai kuinka paljon digin tarjoamiin eri mahdollisuuksiin halutaan perehtyä. Opettajan oma
kokemus riittävästä osaamisestaan ja osaamiskyvystään uuden teknologian hyödyntämisessä omassa työssään vaikuttaa merkittävästi opettajan asennoitumiseen. Lisäksi opettajan halukkuus oppia uutta ja kokeilla
rohkeasti uusia menetelmiä on merkityksellistä.
(..) osa on varmaan edelleenkin meidän koulussa sellaisia opettajia, että ei siis todellakaan, joille se on
peikko se, että ei oikeastaan teknologiaa silleen käytetä. Mutta (..) luulen, että tosi monilla se on itsestään
selvyys enemmänkin (..) mutta osalla se on edelleen sitten pelko, tai semmoinen, että en mä osaa, en mä
halua (opettaja, 6. lk)
(..) aika paljon se on siitä opettajasta itsestäänkin kiinni, että kuinka paljon sä haluat sitä oppia, kuinka
paljon sä haluat itse tehdä sillä. Ja sitten tietysti se on se, että no, tässä on mulla hyvä, kun on kollegat,
jotka osaa (..) Mutta se on myös sitä, että en mä niin kun lähde heti ensimmäisenä kysymään, että mitä
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tässä pitää painaa, vaan ensin yritän (..) siinä oppii ja sitten voi itse (..) opiskella sitä koko ajan siinä käyttämisellään (opettaja, 6. lk)

Yksi olennainen tekijä opettajien suhtautumisessa digilaitteiden käyttöön ovat laitteet itse. On tärkeää, että
laitteet toimivat ja laitteita on saatavilla. Vantaan kouluissa on enenevässä määrin otettu käyttöön oppilaiden
oppilaskohtaisia Chromebookeja aiempien tablettien sijaan. Tämä on selkeä muutos välineiden saatavuuden
ja käytettävyyden näkökulmasta. Tällä laiteratkaisulla on ollut merkittävä vaikutus opettajien asenteisiin.
Enää ei voi olla se laite, tai opettajat ei voi vedota siihen, että kun ei oo laitteita. Nyt on laitteita, kun niitä
vaan käytettäisiin. Ja sitten se oma asenne siihen. (..) Mäkin olen ottanut itselle tämän vuoden, kun oppilailla on ne koneet, mä olen siinä opetellut itse (opettaja, 3. lk)
Meillä sillan, kun tabletit tuli, niin minä en jaksanut yhtään sitä, että ne piiputti jatkuvasti. Mä en jaksanut
niitä päivitellä, ne aika pian nurkkiin, että ne oli satunnaisessa käytössä. Siinä vaiheessa, kun tuli Chromebookit, ne on joka tunti käytössä (opettaja, 6. lk)

On kuitenkin huomioitava, että laitetyyppien vaihtelevuus herätti opettajien keskusteluissa myös kriittisiä
puheenvuoroja, sillä opettajat kokivat Vantaan digimuutoksen varsin kokeilevaksi tavoitteellisesti suunnitellun toiminnan sijaan. Siirtymät eri tavoin toimivien laitteiden välillä eivät olleet opettajille kivuttomia ja niiden on koettu tuottaneen lisätyötä laitteiden käytön jatkuvan opettelun näkökulmasta. Lisäksi epävarmuus
kehityksen suunnasta suhteessa laitteiden tyyppiin, saatavuuteen ja käytettävyyteen on osin vaikuttanut
opettajien motivaatioon ottaa digilaitteita osaksi omaa opetustaan ja luokkahuonetyöskentelyään.
Opettajilta kysyttiin kärjistäen, kumpi on suuremmassa roolissa heidän oppitunneillaan, digi vai kynä. Suuri
osa opettajista kertoi työskentelyn painottuvan perinteisemmäksi koettuun kynä, paperi ja kirja -työskentelyyn. Joukossa oli kuitenkin myös opettajia, joiden oppilaat opiskelivat enenevässä määrin tai pääsääntöisesti
digilaitteita hyödyntäen. Käytettävien välineiden valinta määrittyi osin oppiaineen tai tehtävätyypin mukaan.
Se riippuu hyvin paljon, että niin kun nyt meillä tehdään ymppää niin pelkillä Chromeilla, mutta se on nyt
tämä jakso, että okei nyt me puurretaan tämä kuukausi joka tunti näillä. Mutta sitten saattaa olla joku
jakso, missä ei sitten niin paljon tarvitse käyttää, että ne menee mun mielestä aika käsi kädessä. (opettaja,
6. lk)

Työskentelyvälineen valintaan vaikutti myös se, millaista materiaalia opettajilla oli käytettävissään ja millaista
oppilailla. Opettajilla näytti olevan kohtalaisen laajasti käytössä eri aineiden opettajamateriaali, vaikka oppilailla olisikin paperinen kirja.
Tietysti opettajan se sähköinen aineistohan meillä taitaa olla kaikissa oppiaineissa, että sitä käytetään.
Mutta ei niin kun oppilaiden omia sähköisiä esim. tehtäviä tai sähkösiä oppikirjoja, niin niitä ei oo meillä
tällä hetkellä käytössä. (opettaja, 3. lk)

Opettajat antoivat myös oppilaille mahdollisuuden valita itse, millä välineellä he halusivat työskennellä.
Opettajien mukaan itse välineen ei tulisi olla keskiössä vaan oppilaan opiskelun ja oppimisen.
Kyllä nämä koneet, kun ne vasta pari kuukautta sitten on tullut meille, niin ollaan siihen asti aika pitkälti
kirjojen kanssa, kirjojen ja vihkojen kanssa perinteisesti. (..) nyt sitten on enemmän sitä valinnan varaa,
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että sanon oppilaille, että saat tehdä vihkoon ja saat tehdä koneella niin kun itse parhaaksi näet. Ehkä se
just on semmoinen hyvä lisä tällä hetkellä. (opettaja, 3. lk)
Mulla on ehkä sama juttu, että kynä täydentää digiä. Aika paljon oppilaat saa itse valita, että haluaako ne
kirjoittaa tehtävän koneella vai käsin vai tehdä kokeen sähköisesti vai ihan paperiversiona. On eri vaihtoehtoja, kun on erilaisia oppijoita. Mutta aina usein se Chromebook on jostain syystä se, mikä lapsia motivoi
ihan itsessään jo se laite, että pääsee sillä tekemään töitä ja hommia. (opettaja, 6. lk)

Digin käyttöä opetuksessa ja oppimisessa käsitellään seuraavassa hieman yksityiskohtaisemmin ensin kolmansien luokkien opettajien ja sen jälkeen kuudensien luokkien opettajien kertomana. Tarkoitus on tuoda
esiin käytön laajuutta ja tapoja.

13.2.1

Kolmansien luokkien opettajat

Kolmansien luokkien opettajat kertoivat käyttävänsä digilaitteita ja sähköisiä oppimisympäristöjä ainakin matematiikan, ympäristöopin ja äidinkielen oppitunneilla. Merkitykselliseksi eri välineiden ja oppimisympäristöjen valinnassa tuli se, millaista materiaalia ja missä muodossa sitä oli tarjolla. Opettajien mukaan sähköisessä
oppimateriaalissa olisi yhä kehittämisen varaa, jotta se saavuttaisi täyden potentiaalinsa ja olisi pedagogisesti
merkityksellisempi työskentely-ympäristö.
Ja tällä hetkellä kustantamot ei ole ollenkaan kärryillä. Siellä on muutamia tekijöitä, jotka on oivaltanut
hyvän sähköisen oppimateriaalin päälle (..) nämä valtakustantamot (..) ihan vaan ne kopioi niitä samoja
[paperisia] Se ei ole se juttu, vaan [pitäisi] miettiä, että miten siitä sähköisestä oppimateriaalista saadaan
kaikki irti, kun tänä päivänä voidaan panna kuvaa, ääntä (..)
(..) joidenkin kirjasarjojen opettajamateriaali, musta ne on kyllä aika huonoja. Mikä on mun mielestä yllättävää, koska nyt kuitenkin tätä digiloikkaa niin hirveästi puhutaan ja sitä mainostetaan, niin sitten kuitenkin tuntuu, että ei sieltä aina niin hirveästi sitä lisäarvoa saa.

Kustantamojen tuottamat kirjasarjat ja niiden käyttö painottuivat opettajien puheessa opettajamateriaalin käyttöön. Sen sijaan oppilaille ei kuitenkaan niin usein näyttäisi olevan tarjolla lisenssejä kirjoihin kaikissa aineissa eikä kaikille luokka-asteille. Opettajat kertoivat osan oppilaille tarjolla olevista lisensseistä olevan yhteisiä, ei varsinaisesti oppilaskohtaisia.
Opettajien puheessa se, kuinka usein he käyttivät digilaitteita opetuksessaan jakaantui karkeasti ottaen kahteen kategoriaan, päivittäiseen kohtalaisen monipuoliseen käyttöön sekä käyttötapaan, jossa kokeillaan ja
opetellaan uutta. Laitteiden saatavuus ja opettajakollegoiden työskentelyn seuraaminen näyttäisivät olevan
merkityksellisiä siinä, kuinka opettajat vähitellen alkavat ottaa digityöskentelyä enenevästi osaksi omaa opetustaan.
On aika paljonkin, että kyllähän se, varsinkin matikan ja äidinkielen (..) osalta niin se digiopetusaineisto on
semmoinen, mitä tulee käytettyä ihan päivittäin. No, esim. matikassa, niin ei mulla ole semmoista perinteistä opettajan opasta enää ollenkaan ollut käytössä tänä vuonna, että kaikki on sieltä löydettävissä sitten
(..) ne Google-työkalut on tulleet jokapäiväiseksi ja arkipäiväiseksi, että silloin kun aloitin, niin se oli tavallaan itselle semmoinen uusi juttu, mitä ei ehkä osannut arjessa ajatella, että miten tätä nyt hyödyntäisin.
Mutta kyllä sitä käyttää joka päivä
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No nyt kun on ne Chromebookit tullut, niin tässä on vähän niin kun uuden edessä, että kuinka niitä käytetään. Tavallaan pikkuhiljaa alkaa, että seuraa, mitä muut opettajat tekee. (..) Pikku paloja [oppiainekohtaisesti] kerrallaan sitten, ainakin mulla, että se menee pikkuhiljaa eteenpäin.

Miten opettajat sitten hyödyntävät sähköisiä ympäristöjä oppitunneillaan? Kolmansien luokkien opettajat
kertoivat monipuolisista tavoista käyttää digilaitteita ja sähköisiä työskentely-ympäristöjä osana eri oppiaineiden tehtäviä. Esimerkiksi opettajat käyttävät Google Classroomia, kun he antavat tehtäviä oppilaille, ja
oppilaat käyttävät myös Google Classroomia jakaessaan tehtäviä opettajalle ja oppilastovereille. Projektitöissä hyödynnetään tiedonhakua (Google, Wikipedia) niin tekstien kuin kuvienkin osalta. Tehtäviin voidaan
myös liittää teksti-, ääni- tai videolinkkejä.
Sitten me tehdään, esim. ympäristöopissa tehdään projektityötä, [oppilaat] kirjottaa sinne [tekstinkäsittelyohjelmalla], kirjottavat projektia jostain eläimestä ja etsivät tietoa Googlesta ja tekevät siitä kirjaa (..)

Oppilaat kirjoittavat blogitekstejä ja pelaavat erilaisia oppimispelejä, joissa on mahdollista harjoitella oppisisältöjä. Pelejä oppimiseen tarjoavat eri kustantamot, ja opettajat kertoivat myös itse googlaamalla löytäneensä hyödyllisiä pelejä opetuskäyttöön. Pelit kuitenkin herättivät opettajissa edelleen pohdintoja siitä,
mikä niiden anti oppimiselle lopulta on. Etenkin pelien tarjoamat monivalinnat huolestuttivat, sillä oikean
valinnan teko toimii usein pelissä etenemisen ehtona ja riittävän usein kokeiltuaan oppilas päätyy oikeaan
valintaan – mutta mitä oppilas tässä prosessissa oppii? Opettajien mukaan oppimisen näkökulmasta hyödyllisempinä näyttäytyivät sellaiset tehtävät, joissa itse annetaan vastaus, eikä vastausta siis valita usean vaihtoehdon joukosta.
Pohtiessaan digin käyttöä koulumaailmassa, opettajat totesivat käytössä olevan monia varsin hyödyllisiä puolia, kun oppilaille oli saatu käyttöön oppilaskohtaiset Chromebookit. Opettajien mukaan oma laite auttaa
oppilasta organisoimaan ja säilyttämään eri oppiaineiden tunneilla ja eri luokka-asteilla tekemiään tehtäviä
yhteen paikkaan. Näin tehdyt tehtävät ja oppilaan työskentely ovat nähtävillä myös seuraaville opettajille,
tallessa ikään kuin osana oppilaan koulu- ja oppimishistoriaa. Opetuksen näkökulmasta digilaitteet mahdollistavat monipuolisemman opetusmateriaalin käytön, ja yhtä oppisisältöä voidaan havainnollistaa tekstin,
kuvien, äänen ja videon keinoin. Lisäksi opetuksen eriyttäminen eri tahtisille ja eri tasoisille oppijoille mahdollistuu entistä sujuvammin digivälineiden avulla.
Toki sitten voi aina helpottaa ja karsia, että se digitaalisesti on helposti, että mä pystyn tietyissä tehtävissä
antamaan enempi tehtäviä digitaalisesti tai eriyttäviä tehtäviä. Ma valikoin tietylle porukalle, jotka mä
tiedän, että nuo on nopeita, niin mä panen heille enempi niiden välttämättä itse tajuamatta, että heillä
on enemmän tehtäviä kun naapurilla.

Opettajien puhe erilaisten pelien ja sovellusten käytön mahdollisuuksista oli kohtalaisen myönteistä ja toiveikasta. Kuitenkin keskusteluissa tuli usein esiin laitemuutosten tuottamat haitat ja niiden tuottamat katkokset jo opittuihin sekä hyviksi todettuihin työskentelytapoihin.
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Se on just kun on nuo laitteet vaihtuneet, että kun oli ne tabletit ja sinne oli sitten kaikki pelit ja tämmöiset
matikkapelit ja sinne liittyvät ja suomenkieleen liittyvät ja enkkupelit ja näin. Niin nyt kun niitä samoja ei
olekaan sitten sinne Chromeen, että pitää tavallaan nyt löytää se, että mitä siellä käytetään
Samoten tässä ei oo ennen ollu sillain tämmöistä näin hyvää tilannetta, että oppilailla olis omat koneet,
että nyt pitäis vaan kaikkien keksiä, että mahdollisimman hyviä juttuja paljon sinne. (..) silleen lapsen kengissä vielä tämä, mutta kuitenkin yritetään käyttää, että ainakin harjoitellaan sitä kirjoittamista ja miten
sieltä löytyy nämä kaikki ja pikkuhiljaa

Vaikka keväällä 2018 opettajat olivatkin tyytyväisiä Chromebookien tuloon, kokivat he olevansa yhä tai jälleen alkumetreillä digin hyödyntämisessä omilla oppitunneillaan. Vantaa on kautta digiloikkansa järjestänyt
järjestelmällisesti koulutusta monessa eri muodossa, ja tutkimuksessamme esiin nousseet opettajien kertomat antavat viitteitä, että koulutukselle on tarvetta myös tulevaisuudessa. Verkkopedagogi- ja tutoropettajatoiminta saavat opettajilta kiitosta. Tosin omalla koululla järjestettävä koulutus on opettajien keskusteluissa näyttäytynyt kaksiteräisenä miekkana: Vahvuutena on se, että tällöin koulutus saadaan paremmin kytkettyä oman koulun toimintaan ja koulutus on helposti saavutettavissa. Toisaalta koulun ulkopuolelle koulutukseen lähteminen mahdollistaa paremmin omasta työstä irrottautumisen, toisin sanoen ei koeta huolta tai
vastuuta omista työasioista niin voimakkaasti. Omaa osallistumistaan pohtiessaan opettajat kuitenkin toivat
esiin varsin tyypillisiä opettajien kouluttautumiseen liittyviä seikkoja eli aikataulujen yhteensovittamisongelmat, oman aktiivisuuden ja oman ajan tai motivaation puutteen itseopiskeluun.

13.2.2

Kuudensien luokkien opettajat

Kuudensien luokkien opettajat pohtivat pääasiassa digin ja niin sanottujen perinteisten työskentelyvälineiden
suhdetta omilla oppitunneillaan. Opettajien puheessa tuli esiin se, että osalle Chromebookit ovat pääasiassa
vihkojen korvaaja, ja Chromebookien avulla tehdään muistiinpanoja ja kirjallisia tehtäviä. Osa taas kertoi
käyttävänsä digilaitteita erilaisten projektien tekoon, jolloin tiedonhaku ja erilaisten tiedon esittämismuotojen merkitys asettui keskeisempään rooliin.
No mä oon siis käyttänyt sitä enemmän semmoisena niin kun kirjoittamisen ja esitelmien tekemisen pohjana, että en ole käyttänyt pahemmin niitä digiopetusmateriaaleja. Oon kai mä nyt jotain, mutta en ole
silleen systemaattisesti, että se on ehkä, mitä voisin ruveta enemmän käyttämäänkin. (..) aluksi mä en
osannut niitä ollenkaan, että se on tavallaan vähän semmoinen vihkon tapainen nyt, ikään kuin vaan semmoinen kirjoittamisen työskentelyväline
(..) [verrattuna viime vuoteen, kun ei ollut laitteita kaikille, niin] nykyään käytetään päivittäin ryhmätöissä,
paritöissä, itsenäisissä töissä. Ja justiinsa aika paljon googlen työkaluja, että mistä löytyy tehtävät ja palautuskansiot ja sinne tulee myös arvosanat ja muutenkin [oppilaat] on tottuneet aika hyvin sen, että tehdään sähköisessä oppimisympäristössä

Opettajat totesivat digivälineiden käytön olevan runsaampaa keväällä 2018 kuin ennen Chromebookien tuloa. Opettajat hyödyntävät sähköisiä opettajamateriaaleja, mutta kuudensien luokkien opettajia pohditutti
sama kysymys kuin kolmansienkin opettajia, nimittäin pedagogisesti mielekkäiden sähköisten oppilasmateriaalien puute. Kuudensien luokkien opettajien puheessa korostui enemmän näkemys siitä, että digi on yksi
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väline muiden joukossa, ja koulun päätehtävä on oppilaiden oppiminen, ei tiettyjen välineiden itseisarvoinen
käyttö.
Opetusmateriaalia käytän. Mutta että niitä oppilaan materiaaleja, en mä ainakaan vielä kertaakaan ole
löytänyt mitään semmoista, mikä toimis tosi helposti ja hienosti. Jotain Bingeliä [oppilaat] nyt on pelanneet, mutta siinäkin on sitä vaan syksyn materiaalit ja sitten keväälle ei ollutkaan enää matikan materiaaleja, ei ainakaan keväällä tuossa ollut, enkä niitä jäänyt enää etsimäänkään. Varmaan vois käyttää enemmänkin, jos olisi tietoa niistä materiaaleista. (..) jotenkin tuntuu, että itse on sen verran, varsinkin tähän
aikaan keväästä sen verran kuormittunut (..) että ei pystyisi mitenkään enää nyt etsiskellä materiaalia
tässä kohtaa.
Todellinen tarkoitus ei ole se, että me opitaan käyttämään laitteita vaan se, että me todella opitaan niiden
avulla. Koska nyt ei ole niin hyvät materiaalit, että niitten kautta pystyisi opetussuunnitelmaa niin kun
tekemään

Sähköisten materiaalien käyttöön liittyy niiden pedagogisen mielekkyyden lisäksi kysymys siitä, että opettajat kokivat vielä olevansa taitamattomia olemassa olevien materiaalien käyttämisessä. Työskentelyn kouluissa koetaan olevan sen verran hektistä, että oma energia ei riitä uuden etsintään tai opetteluun ja tukea
toivottaisiin saatavan koulutuksen muodossa lisää.
Ollaan siirtymässä sähköisiin materiaaleihin, että ei ole välttämättä oppikirjaa ollenkaan, että pelkästään
sähköinen digikirja, niin siihen kyllä tarvitsee lisää koulutusta, ettei ne sitten jää käyttämättä. Kun nytkin
huomattiin, että meillä on ollut matskua, joka on jäänyt täysin käyttämättä, että siitä ei ole joko tiedetty,
että se on hankittu tai ei ole osattu käyttää
Siinä olisi se, että tulisi joku vakuuttava materiaali ja siihen olisi heti hyvä koulutus, niin sitten niitä alkaisi
käyttää

Toki opettajat tekevät itsekin materiaaleja ja jakavat niitä keskenään. Digiympäristöt ovatkin mahdollistaneet
omien ideoiden ja materiaalien sujuvan jakamisen, ja esimerkiksi opettajat kertoivat tekevänsä luokka-asteittain yhteistyötä oppimateriaalien osalta. Toisaalta itsetehtyjen materiaalien jakamisen ei koettu olevan kestävä ratkaisu, sillä siihen tulkittiin liittyvän työn tasapuolisen jakaantumisen kysymys – tekevätkö kaikki tasapuolisesti vai kasaantuuko tehtävien ja sähköisten kokeiden teko vain tietyille opettajille? Toinen itsetehtyihin materiaaleihin liittyvä kysymys, minkä opettajat nostivat esille, oli se, että itsetehdyt materiaalit saattavat
olla sisällöltään hyvinkin satunnaisia, ja silloin opettajalta vaaditaan kriittisyyttä sekä taitoa arvioida materiaalin mielekkyyttä suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin.
Kuudensilla luokilla oppilaiden työskentely alkaa jo olla itsenäisempää kuin kolmansilla. Kuudensien luokkien
opettajien puheessa esiintyi enemmän kuin kolmansien luokkien opettajien puheessa sitä, kuinka he antavat
omille oppilailleen mahdollisuuden itse valita omat työskentelyvälineensä tunnilla. Toisinaan opettajat valitsevat välineen itse riippuen tehtävätyypistä ja tarjolla olevasta materiaalista. Tutkimuksessa mukana olleissa
jo useamman vuoden digivälineillä työskennelleissä luokissa opettajat saattavat antaa oppilaille mahdollisuuden tehdä tehtävänsä parhaaksi kokemillaan työvälineillä, mutta vaativat tehtävän palautuksen kuitenkin
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sähköisenä. Oppilaat siis voivat itse tutkia eri työskentelymuotoja suhteessa annettuun tehtävään ja valita
parhaaksi katsomansa työskentelytavan.
Ehkä se on tarkentunut se, että miten tavallaan niin kun ohjaa sitä oppilaiden valintaa siinä, että mitä ne
tekee. Ja sitten kun oppilaat on kehittyneet tässä kolmen vuoden aikana niin paljon, niin mä ainakin olen
muuttanut siihen suuntaan, että annan tehtävän (..) [ja ei ole väliä, millä tehtävä tehdään] saa itse valita,
että millä tavalla ne tekee. (..) semmoiset tehtävät, mitkä minulle pitää palauttaa, niin mä vaadin, että ne
palautetaan sähköisesti (..) jos tekee kynällä paperille, niin se pitää pystyä kuvata ja palauttaa minulle
sähköisesti kuitenkin. Mutta olen siis antanut oppilaalle sen valinnan täysin nykyään jo siitä, että miten
tekee.

Opettajat totesivat, että oppilaiden digityöskentely vaatii ohjausta etenkin tehtävässä pysymisen ja lähdekriittisyyden osalta. Jos tehtävä ei miellytä tai sitä ei osata tehdä, on oppilaan kynnys tehdä koneella muita
kuin kouluun liittyviä asioita toisinaan varsin matala. Näiden seikkojen havainnointi vaatii oikea-aikaisuutta
oppitunnin aikana sekä riittävää ja pitkäjänteistä ohjausta ja harjoittelua annettujen tehtävien kautta.
No, jos mä mietin jotakin haittoja, niin ehkä sitä lähdekriittisyyttä pitää hirveästi opettaa, että mikä nyt
on oikeasti semmoista faktatietoa, että mistä sä erotat, että mikä teksti on faktaa ja mitä on väritetty. Sitä
pitää hirveästi korostaa oppilaille. Mutta onhan niissä, tavallaan se tulee sitten harjoituksen kautta

Opettajien keskusteluissa nousi esiin myös tasa-arvokysymys liittyen koulun tarjoamiin laitteisiin. Opettajat
pitivät hyvänä sitä, että nyt kaikille on tarjolla laite ja laitteen saa viedä kotiin, sillä tämä vähentää oppilaiden
välistä eriarvoisuutta digivälineillä työskentelyssä ja työskentelyn edellyttämien taitojen harjoittelussa.

13.3 Näkyykö digiloikka opettajien puheessa?
Otsikossa esitetty kysymys, näkyykö digiloikka opettajien puheessa, kohdistuu ennen kaikkea siihen, ilmeneekö opettajien puheessa kahden haastattelukerran välillä muutosta suhteessa opetuksen ja oppimisen digitalisaatioon Vantaan perusopetuksessa. Tätä osiota lukiessa on kuitenkin olennaista huomioida se, että
haastatellut opettajat edustavat vain pientä osaa opettajista, ja näin ollen heidän puheestaan ei voida vetää
yleistettäviä päätelmiä kunnan perusopetuksen digiloikan tilasta. Seuraavassa esiin nostetut tekijät ovat sellaisia, jotka tässä tutkimuksessa on tulkittu merkittäviksi opetuksen ja oppimisen digitalisaatiota sekä koulun
kehittämistä tarkasteltaessa.
Merkittävin muutos vuosien 2016 ja 2018 haastattelujen välillä näkyy opettajien puheessa tarjolla olevista
laitteista ja verkon toimivuudesta. Vantaa panosti vuonna 2014 tablettien hankintaan. Tabletit olivat oppilaiden yhteiskäytössä. Tämä koettiin vuoden 2016 haastatteluissa työskentelyä hankaloittavana ratkaisuna, sillä
laitteiden kanssa työskentelyn aloittaminen ei ollut sujuvaa erilaisten kirjautumisongelmien ja laitteiden toimimattomuuden vuoksi. Tabletit eivät siten soveltuneet yhteiskäyttöön. Tämän ohella internetyhteydet eivät silloin toimineet kattavasti, ja verkon saatavuuteen ei voitu tuntityöskentelyssä nojata. Haasteet välineiden ja verkkoyhteyksien kanssa tulivat esiin myös luokkahuonehavainnoinneissa vuonna 2016.
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Vuoden 2018 haastatteluissa opettajat eivät maininneet verkkoyhteyttä lainkaan, ja muutos tarjolla olevissa
laitteissa sai myönteistä palautetta. Tässä oli taustalla se, että alkuvuodesta 2018 kouluihin oli toimitettu
oppilaskohtaisia Chromebookeja. Osassa kouluja Chromebookit olivat olleet käytössä jo pidempään. Tämä
laajempi laiteuudistus oli yksi selkeä opettajien puheessa näkyvä muutos vuosien 2016 ja 2018 välillä.
Välineitä koskeva muutos tuli esiin opettajien puheessa kuvauksina lisääntyneestä digivälineiden käytöstä.
Joidenkin opettajien kohdalla tämä muutos tarkoitti sitä, että vuonna 2018 ryhdyttiin ottamaan digilaitteita
enemmän mukaan oppituntityöskentelyyn. Vuoden 2018 haastatteluissa jotkut opettajista kertoivat kärjistäen tablettien jääneen kaappiin, kun taas Chromebookien olivat päivittäisessä käytössä. Päivittäinen käyttö
taas saattoi merkitä opettajille monia eri asioita. Osa opettajista käytti digivälineitä lähes jokaisella tunnilla,
mutta suurin osa kuitenkin kuvasi opetustaan ja oppilaiden tuntityöskentelyä kynä ja kirja -vetoiseksi. Digimuutoksen näkökulmasta tilanne näyttäytyy siten, että Chromebookit saattaisivat olla ensimmäinen kunnon askel kohti laajempaa opetuksen ja oppimisen digitalisaatiota, sillä käytössä olevilla välineillä on merkitystä. Edellä esitetty muutos kertoo kuntatasolla tapahtuneesta muutoksesta, joka liittyy kouluille tehtyihin
laitehankintoihin. Vantaan perusopetuksen koulujen opetuksen ja oppimisen digitalisaation näkökulmasta
tämä saattaa olla merkittävä siirtymä kohti erilaisten välineiden käytön monipuolistumista kouluissa.
Siirryttäessä muutoksen tarkastelussa lähemmäs opettaja- ja luokkahuonetasoa opettajien puheessa vuosien
2016 ja 2018 välillä oli eroa siinä, minkä roolin digiväline sai oppitunneilla. Keväällä 2018 opettajat puhuivat
digilaitteista työvälineinä, joita oppilaat käyttävät oppitunneilla. Käyttötarkoituksen ja -tapojen kuvaus keskittyi ainoastaan oppimiseen ja opiskeluun. Vuonna 2018 opettajien kuvaukset digin käytöstä erosivat toisistaan pääsääntöisesti siinä, missä laajuudessa ja kuinka usein digivälineitä käytettiin. Joka tapauksessa digiväline kuvattiin yhtenä käytössä olevista työvälineistä perinteisempien kirjojen, vihkojen ja kynien rinnalla.
Sen sijaan keväällä 2016 opettajien puheessa digivälineen roolista oppitunnilla oli enemmän vaihtelua. Osa
kertoi digilaitteiden olevan edellä kuvatun kaltaisia työvälineitä. Mukaan mahtui kuitenkin myös kuvauksia
siitä, kuinka digilaitteita käytetään tunneilla palkitsemisjärjestelmän tavoin. Tämän ohella opettajien puheessa tuli esiin asetelmia, joissa digilaitteet olivat joko oppimis- tai pelivälineitä, joista jälkimmäinen ajoittain yhdistyi oppilaiden palkitsemiseen.
Haastatteluissa tuli esiin myös seikka, jossa ei ollut tapahtunut suurta muutosta vuosien 2016 ja 2018 haastattelukierrosten välillä. Usein toistuva kysymys koski oppimispelejä ja niiden suhdetta oppimiseen. Huolen
kohteena olivat pelit, joissa on vastausvaihtoehtoja, joita valitsemalla pelissä pääsee etenemään. Opettajien
puheessa molempina vuosina nostettiin esiin kysymys siitä, mitä oppilas oppii yritys-erehdys- menetelmään
perustuvaa peliä pelatessaan? Lisäksi pohdintaa herättivät sähköiset oppimateriaalit, jotka opettajien mukaan eivät vastaa opetuksen ja oppimisen digitalisaation tarpeisiin. Opettajien mukaan oppimateriaaleissa ei
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hyödynnetä kaikkia mahdollisuuksia, joihin digitalisaatiolla voitaisiin yltää. Oppimateriaalien toivottaisiin olevan pedagogisesti mielekkäitä ja perusteluja, ja tätä kautta opettajien halukkuus niiden käyttöön todennäköisesti kasvaisi.
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14 Yhteenveto
Nyt päättynyt kolmivuotinen tutkimusprojekti on ollut laaja niin sisällöllisesti kuin aikajänteensäkin puolesta.
Kaiken tutkimuksen aikana kertyneen tiedon suodattaminen yhdeksi yhteenvedoksi on vaativaa ellei peräti
mahdotonta. Olemme sen vuoksi rakentaneet tämän yhteenvedon poimien ensin aikajärjestyksessä aiempien väliraporttien keskeiset tulokset ja edeten sen jälkeen vuosien 2017 ja 2018 välillä tapahtuneeseen muutokseen. Koska tutkimuksen keskiössä on alusta alkaen ollut nimenomaan digitaalisten laitteiden käyttö ja
digitaalinen oppimiskulttuuri, keskitymme myös tässä yhteenvedossa ensisijaisesti tutkimuksen näitä käsitteleviin osiin huolimatta siitä, että raportin tulosluvuissa korostuvat niiden rinnalla itsenäisinä kokonaisuuksina oppilaiden päättelytaito ja oppimisasenteet sekä niissä tutkimuksen aikana tapahtunut kehitys.

Väliraporttien keskeiset tulokset
Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen keskeisimmäksi tulokseksi kirjasimme Väliraportissa 1 sen, miten vähäiseksi tablettien tai muiden digilaitteiden käyttö oppilaiden vastausten valossa osoittautui perusopetuksen
eri luokka-asteilla. Käyttö oli vastausten perusteella peruskoulussa jopa suppeampaa kuin hieman sitä aiemmin raportoidussa saman tutkimusosuuden lukioita koskevassa osuudessa. Toisaalta ero oli ehkä ymmärrettävä; olihan osa lukiolaisista jo valmentautumassa sähköiseen ylioppilastutkintoon (ks. tutkimuksen lukioosuuden loppuraportti). Tutkimukseen osallistuneen yli 600 neljäsluokkalaisen mukaan tablettien tai muiden
digilaitteiden käyttö vaihteli oppiaineittain siten, että ”ei koskaan” -vastanneiden osuus vaihteli ympäristöopin 19 prosentista uskonnon/ET:n 73 prosenttiin oppiainekohtaisen keskiarvon ollessa 38 prosenttia. Hieman yli 700 seitsemäsluokkalaisen joukossa näin vastanneiden osuus vaihteli biologian/maantieteen 49 prosentista terveystiedon 79 prosenttiin keskiarvon ollessa neljäsluokkalaisiin verrattuna lähes kaksinkertainen
eli 63 prosenttia. Neljäsluokkalaisista joka kymmenes mutta seitsemäsluokkalaisista vain kaksi prosenttia sanoi käyttävänsä digilaitteita lähes kaikilla tunneilla. Päinvastoin kuin lukioissa oppilaiden raportoima käyttö
erosi etenkin seitsemännellä luokalla selvästi oppilaiden ilmaisemasta halusta niiden käyttöön tai niiden käytön koetusta tai kuvitellusta hyödystä oppitunneilla.
Etenkin seitsemäsluokkalaisten tablettien tai muiden digilaitteiden käyttö näytti yleisen vähäisyytensä lisäksi
rajoittuvan lähinnä tiedonhakuun. Se oli ainoa käyttömuoto tai -tapa, jonka oppilaat totesivat toteutuvan
edes joidenkin oppiaineiden kohdalla keskimäärin ”ainakin joillain tunneilla”. Kaikki muut kysytyt tavat hyödyntää digivälineitä olivat siis vielä vähemmän käytössä. Neljänsillä luokilla tilanne oli selvästi digivaloisampi
useammassakin oppiaineessa niin harjoitustehtävien ja oppimispelien kuin projekti- sekä pari- ja ryhmätyön
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kohdalla. Vaikka oppilailla oli halua käyttää digilaitteita enemmän kuin he todellisuudessa niitä käyttivät,
asiaa suoraan kysyttäessä heidän uskonsa digilaitteiden oppimisen ja opiskelun intoa tai työhön keskittymistä
lisäävään vaikutukseen oli melko vähäinen. Lisäksi oppilaat arvioivat digilaitteiden käytön lisäävän muiden
oppilaiden oppimisintoa jonkin verran enemmän kuin omaansa. Vähäisestä kokonaiskäytöstä huolimatta tablettien ja muiden digilaitteiden käytössä oli myös koulujen ja luokkien välisiä eroja molemmilla tutkituilla
luokka-asteilla. Lähes joka koulussa oli joku oppiaine, jossa digitaalisen oppimisen saralla oli edetty muita
kouluja ja oman koulun sisällä muita oppiaineita pidemmälle, mikä viittaa siihen, että hallituksenkin erääksi
koulun kehittämisen painopisteeksi ottama ’digiloikka’ on kouluissa edelleen lähinnä yksittäisten opettajien
harteilla, ei koko koulun projekti.
Tyttöjen ja poikien väliset erot digivälineiden käytössä olivat vähäiset, mutta seitsemännellä luokalla hieman
neljättä luokkaa suuremmat. Seitsemännellä luokalla pojat myös osoittivat selvästi tyttöjä suurempaa halukkuutta digivälineiden käyttöön, arvioivat niiden käytön monessa oppiaineessa hyödyllisemmäksi kuin tytöt ja
ilmoittivat tyttöjä useammin hyödyntävänsä niitä luokkahuoneen ulkopuolisessa oppimisessa. Poikien arviot
digioppimisen vaikutuksesta oppimisen intoon ja keskittymiseen olivat myös hieman tyttöjä myönteisemmät.
Kevään 2016 täydentävän tutkimusosuuden tulokset osoittavat kuitenkin, että digilaitteiden käyttö tunneilla
oli lisääntynyt lukuvuoden mittaan huomattavasti, joskin muutoksessa – kuten käytössä ylipäätään – oli havaittavissa oppiaineiden välisiä eroja. Ero syksyyn 2015 verrattuna oli suurin niiden oppilaiden osuudessa,
jotka sanoivat, että laitteita ei ollut käytetty lainkaan painopisteen siirtyessä vaihtoehtoon ”ainakin joillain
tunneilla”. Muutos oli pienempi niiden oppilaiden osuudessa, jotka sanoivat digitaalisia laitteita käyttävän
useilla tai lähes kaikilla tunneilla, mutta myös heidän osuutensa oli kasvanut useimmissa oppiaineissa. Syksyn
2015 tapaan digitaalisten laitteiden käytössä oli oppiaineiden välisten erojen lisäksi edelleen myös selviä koulujen välisiä eroja.
Keväällä 2016 oppilaita pyydettiin ensimmäisen kerran myös arvioimaan omia TVT-taitojaan ja sitä, missä
määrin he ovat saaneet niihin opetusta tai ohjausta koulussa. Niin omia valmiuksia kuin opetusta koskevissa
vastauksissa oli selviä tyttöjen ja poikien välisiä eroja. Oliko saadun opetuksen riittävyyttä koskevassa erossa
kyse poikien hakeutumisesta tyttöjä useammin tilanteisiin, jossa TVT-opastusta on tarjolla, vai tyttöjen ja
poikien välisestä erosta siinä, minkä he tulkitsevat olevan TVT-opastusta? Näihin kysymyksiin ei saatu vastausta kuten ei saatu tutkimuksen seuraavissakaan vaiheissa. Oppilaat arvioivat TVT-taitonsa jonkin verran
paremmiksi tai ainakin ’riittäviksi’ kuin millaiseksi he arvioivat kysytyillä TVT:n osa-alueilla saamansa opastuksen. Moni tyttö arvioi kuitenkin tietonsa ja taitonsa monella alueella varsin heikoiksi.
Kirjasimme kevään 2016 tutkimusosuutta koskevaan Väliraporttiin 2, että eroa tyttöjen ja poikien taitoarvioissa on syytä pitää huolestuttavana, erityisesti koska ero oli suurin oppilaiden arvioidessa taitojaan toi-
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misto-ohjelmien eli tietokoneella tapahtuvan työnteon perustan käyttäjinä. Totesimme myös, miten tietoteknisten taitojen epäselvä asema ja ilmeisen vähäinen rooli opetuksessa on johtanut tilanteeseen, jossa
oppilaiden TVT-taidot ovat päivittäisestä digitaalisten laitteiden käytöstä huolimatta tosiasiallisesti varsin
vaatimattomat. Kyse ei tosin ole mitenkään vain suomalaisesta ilmiöstä vaan, kuten olemme jo luvussa 2
tuoneet esiin, se nousee toistuvasti esiin myös kansainvälisessä tutkimuksessa. Muun muassa Kirschner ja
van Merriënboer (2013) kritisoivat artikkelissaan Suomeenkin rantautunutta ’diginatiivi’-nimikettä vääriä
mielikuvia esiin nostavana kuvauksena nuorten suhteellisen rajatuista digilaitteiden käyttötaidoista. Oppilaiden arvio TVT-taidoistaan oli myös selvästi yhteydessä heidän kotitaustaansa ja koulumenestykseensä. Yhteyden vahvuuden voi nähdä osoittavan miten tärkeää koulutuksellisen tasa-arvon näkökulmasta on, että
koulu turvaa digitaalisten laitteiden sovelluskäytön rinnalla myös niiden omaehtoisen käytön edellyttämien
TVT-taitojen kehittämisen kaikille oppilaille näiden mahdollisesta henkilökohtaisesta kiinnostuksen asteesta
riippumatta. Kyse on myös oppilaiden edellytyksistä siirtyä digitaalista oppimista usein huomattavasti vahvemmin hyödyntäviin toisen asteen opintoihin.
Kevään 2016 tutkimuksen uusi aluevaltaus oli opettajakysely, oppituntihavainnoinnit sekä opettaja- ja oppilasryhmien haastattelut. Kyselyyn vastanneet opettajat näyttivät kokevan digitaalisten välineiden tulon kouluun sekä välttämättömänä että ainakin muodossa tai toisessa väistämättömänä ja usein jopa tervetulleena.
Rinnalla kulki kuitenkin melko vahva epäily turhan välinevetoisesta toiveajattelusta. Moni vastaaja pohtii avovastauksissaan varsin monipuolisesti Vantaan digitaalisten ratkaisujen hyviä ja huonoja puolia – myös valintaa näiden uusien sähköisten ja perinteisten sähköttömien välineiden välillä. Opettajat näyttivät olleen myös
tietoisia monen oppilaan puutteellisista TVT-taidoista ja sen digiloikan toteuttamiselle aiheuttamista vaikeuksista:
Digitalisointia ihannoidaan liikaa ja sen varaan perustetaan opetusta liikaa tietämättä kunnolla vielä sen
hyötyjä ja haittoja. Ennen laitteiden käyttöönottoa pitäisi kouluttaa opettajat ja koulut kunnolla niiden käyttöön ja ottaa tietotekniikka kouluihin opetettavaksi aineeksi alaluokilta lähtien, jolloin kaikilla oppilailla olisi
samat tiedot ja taidot ja mahdollisuudet laitteiden hyödyntämiseen. (Kevät 2016)

Vantaan omassa digiloikassa nähtiin kuitenkin myös aihetta iloon ja ylpeyteen:
Ehdottomasti positiivinen asia. Oppilaat ovat motivoituneempia opiskeluun tabletin välityksellä/avulla.
Erityisesti pojat on helpompi saada mukaan. Uhkakuvana se, etten itse pysy perässä. (Kevät 2016)

Moni opettaja toki myös haastoi yllä olevassa lainauksessa näkyvän uskon tablettien ja muiden digitaalisten
välineiden positiivisesta vaikutuksesta oppilaiden haluun ja kykyyn keskittyä oppitunneilla varsinaiseen oppimisen vaatimaan työhön. Näkökulma toistaa pitkälti oppilaiden omia näkemyksiä syksyn 2015 tutkimusosuudessa: näkökulma todentuu vielä kevään 2018 opettajakyselyssäkin, kuten saatamme nähdä luvussa 9.
Opettajien vastauksissa paljastui kuitenkin selvä jako kyselyyn vastanneiden painotetusti alempien luokkien
opettajia edustavien luokanopettajien ja aineenopettajien välillä. Eroa ei juuri esiintynyt kysymyksissä, jotka
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koskivat sitä, miten vastaaja koki digitaalisen oppimisen toteutuvan omassa koulussaan tai luokassaan, vaan
painottui kysymyksiin, jotka koskivat digitaaliseen oppimiskulttuuriin siirtymistä yleisemmin. Avovastauksissa
ero näyttäytyi vahvimmin aineenopettajien kritiikissä valittuja digivälineitä eli tabletteja kohtaan. Muutos
tässä näkyy selvänä kevään 2018 opettajakyselyssä, jossa moni avovastauksen tai -kommentin kirjoittaja nostaa esiin nimenomaan uusien Chromebookien ja muiden kannettavien tietokoneiden tarjoamat mahdollisuudet kehittää digityöskentely aivan uudelle tasolle
Kevään 2017 tutkimuksen yhteenvedossa saatoimme todeta, että tutkimuksen alussa ehkä yllättävänkin vähäiseksi osoittautunut tablettien tai muiden digilaitteiden käyttö oppitunneilla oli selvästi lisääntynyt ja
monipuolistunut tutkimuksen kahden ensimmäisen vuoden aikana useimmissa oppiaineissa. Neljäsluokkalaisilla käytön kasvu oli kuitenkin ilmeisesti tapahtunut pääosin jo ensimmäisen lukuvuoden (2015–2016) aikana
ja ehkä jopa hieman taantunut kevään 2017 tutkimukseen mennessä. Myös alun seitsemäsluokkalaisilla digilaitteiden käyttö näytti ainakin oppilaiden raportoimana lisääntyneen ennen kaikkea lukuvuoden 2015–
2016 aikana, mutta pysynyt ennallaan kevään 2016 lopun kevään 2017 alun välillä. Kuten kuitenkin myös
totesimme, vertailua saattaa värittää se, että kevään 2016 ja kevään 2017 tutkimukset ajoittuvat eri ajankohtiin – ensin mainittu loppukevääseen ja jälkimmäinen urheiluloman jälkeisiin viikkoihin.
Tablettien tai muiden digilaitteiden käyttö vaihteli edelleen oppiaineittain, mutta ”ei koskaan” -vastanneiden
osuus oli katsomusaineita lukuun ottamatta tasaantunut viidensillä luokilla tutkimusjakson aikana 30 ja 40
prosentin välille. Kahdeksansilla luokilla erot olivat selvästi suuremmat vaihdellen äidinkielen alle 30 prosentista matematiikan lähes 70 prosenttiin. On kuitenkin huomattava, että molemmilla luokka-asteilla oppilas,
joka oli ilmoittanut, että hän ei ollut käyttänyt digilaitteita lainkaan jonkin oppiaineen tunneilla, saattoi hyvin
vastata myönteisesti niiden tarkempaa käyttöä koskeviin kysymyksiin myös tuossa oppiaineessa. Kuva, joka
laitteiden käyttöä koskevan yleisen kysymyksen pohjalta nousee, on siis mitä ilmeisimmin todellisuutta varovaisempi arvio digitaalisen oppimisen etenemisestä kouluissa. Tulkintaa näyttäisi vahvistavan myös opettajavastausten tarjoama oppilaiden vastauksia rikkaampi kuva digitaalisten laitteiden hyödyntämisestä oppitunneillaan. Viidensien ja kahdeksansien luokkien väliseen vertailuun sekoittuu myös jo edellä mainittu laajemman pedagogisen vapauden mahdollistavan luokanopettajavaiheen ja oppiaineiden välisiä rajoja selkeämmin noudattavan aineenopettajavaiheen välinen ero. Myös opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamista tukevien digitaalisten materiaalien saatavuudessa sekä etenkin tablettien tarjoamien käyttötapojen
hyödynnettävyydessä on mitä ilmeisimmin selviä luokkatason mukaisia eroja.
Se mitä digilaitteilla tunneilla tehtiin, näytti myös monipuolistuneen molemmilla luokka-asteilla, vaikka on
selvä, että kysely ei edes voinut tavoittaa kaikkia käytön muotoja. Totesimme tuossa kolmannessa väliraportissa, miten digilaitteita näytettiin kuitenkin käytettävän yllättävän vähän siihen, missä niiden käyttö koulun
ulkopuolella on arkipäivää, eli tekstin tuotantoon – oli kyse sitten esitelmän tai kirjoitelman valmistelusta tai
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muiden töiden kommentoinnista. Tähän ihmetykseen löytyi kuitenkin vastaus kevään 2018 opettajakyselystä, jonka monessa avovastauksessa korostui juuri alun perin kouluille hankittujen tablettien heikko
käytettävyys tuohon tarkoitukseen verrattuna kouluissa myöhemmin lisääntyneisiin Chromebookeihin.
Keväällä 2017 toisella luokalla olleet oppilaat tekivät viides- ja kahdeksasluokkalaisista poiketen saman tehtäväkokonaisuuden, jonka he olivat tehneet tutkimuksen ensimmäisenä vuonna. Näiden tehtävät kuulokkeilla tehneiden oppilaiden digilaitteiden käyttöä koskeva kysely oli välineestä johtuen ehkä valitettavankin
suppea, onhan oletettavaa, että alkuopetuksen oppilaille sopivia digitaalisia pelejä ja ohjelmia olisi tarjolla
enemmän kuin vanhemmille oppilaille.
Digilaitteiden käytössä oli aiempien tutkimuskertojen tapaan oppiaineiden välisten erojen ohessa ilmeisiä
koulujen ja luokkien välisiä eroja kaikilla luokka-asteilla. Digitaalisten laitteiden hyödyntäminen oppimisessa
oli siis edelleen pitkälti kiinni yksittäisten opettajien ja koulujen aktiivisuudesta sekä osaamisen että digitaalisten oppimateriaalien hankinnassa ja jakamisessa koulun sisällä.
Odottamatonta oli viides- ja kahdeksasluokkalaisten suorituksen heikkeneminen tutkimukseen sisältyneissä
päättelytehtävissä syksyn 2015 ja kevään 2017 välisenä aikana. Kehitys oli kuitenkin selvä ja positiivinen nuorimmilla oppilailla sekä niillä kahdeksasluokkalaisilla, joiden saattoi nähdä tehneen tehtävät ajatuksella loppuun saakka. Päättelimmekin oppilaiden suoritustason laskun olevan vain näennäistä ja kertovan ennemminkin heidän haluttomuudestaan tarttua keskittymistä vaativiin tehtäviin – etenkään, jos niihin ei liity vapaaajan digitaalisista peleistä tuttua kuvastoa ja äänitehosteita. Koska koulun tarkoitus on kuitenkin kasvattaa
oppilaita myös sellaiseen, missä välitön palkinto ja audiovisuaalinen loisto eivät ole ensisijaisia työhön tarttumisen kriteereitä, totesimme että tulosta on syytä pitää huolestuttavana vaikka se ei ehkä kertoisikaan
todellisesta ajattelutaidon tason laskusta.
Päätimme tuon yhteenvedon todeten, että on vaikea tietää, oliko oppilaiden heikenneellä suorituksella päättelytaidon tehtävissä yhteyttä kaikilla luokka-asteilla myös aiemmilla kerroilla ilmenneeseen negatiiviseen
yhteyteen oppilaiden raportoiman digilaitteiden oppimiskäytön ja heidän päättelytehtävissä osoittamansa
ajattelutaidon välillä. Onko vaara, että digioppimiselle asetetut odotukset ja sen monet eittämättömät edut
voivat peittää luokassa näkyvistä monen opettajan kevään 2016 kyselyssä esiin nostaman huolen omaa oppimistaan heikommin hallitsevien oppilaiden asemasta digilaitteiden äärellä? Kuten joku opettaja taisi sen
silloin muotoillakin, digilaite on perusopetuksen luokassa hyvä renki mutta huono isäntä.

Koko tutkimuskauden keskeiset tulokset
Kevään 2018 ja koko tutkimuksen tulosten tiivistäminen muutamaan kappaleeseen tai edes sivuun jättää
väistämättä katveeseen monta alun tutkimuskysymysten näkökulmasta keskeistä kysymystä. Seuraamme
tässä yhteenvedossa kuitenkin raportin kokonaisrakennetta eli nostamme ensin joitain keskeisiä tuloksia
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digioppimisen etenemisestä tutkimuksen kattaman kolmen vuoden aikana ja sen tilasta keväällä 2018 kolmella eri luokka-asteiden seurannolla: ensimmäisestä kolmannelle luokalle, neljänneltä kuudennelle luokalle
ja seitsemänneltä yhdeksännelle luokalle. Kolmen vuoden aikana tapahtunut muutos ja digilaitteiden kevään
2018 käyttö poikkeavat näissä kolmessa ryhmässä selvästi. Kyse on eroista sekä oppiaineiden sisällöllisissä
tavoitteissa ja opettajien valmiuksissa ja halussa digitaalisten välineiden käyttöön että noiden välineiden saatavuudessa ja niihin helposti saatavilla olevien ohjelmien ja sovellusten taipumisessa eri oppiaineen tavoitteiden saavuttamiseksi erilaisissa luokissa. Kuten jo edellä totesimme, liikkumavara saattaa usein olla alaluokkien luokanopettajaopetuksessa yläluokkien tiukkaa ainejakoisuutta suurempi. Tämä ei kuitenkaan selitä
kaikkia eroja, sillä tulosten valossa on myös ilmeistä, että oppiaineiden ja koulujen väliset erot toistuvat varsin
samanlaisina luokka-asteelta toiselle, vaikka se, missä nimenomaisissa oppiaineissa digilaitteiden käyttö on
muita yleisempää tai laajempaa vaihtelee kouluittain.
Olemme poimineet luokka-astekohtaisten yhteenvetojen taustaksi kuvioon 14.1 kevään 2018 kolmansien,
kuudensien ja yhdeksänsien luokkien oppilaiden vastauksista piirtyvän kuvan digilaitteiden käytöstä eri oppiaineissa tutkimukseen osallistuneissa kouluissa (lukujen 5–7 kuviot 5.15, 6.23 ja 7.27). Kuten voidaan
nähdä, kuviossa näkyy ilmeisenä sekä edellä mainittu ero ala- ja yläluokkien välillä että oppiaineiden ja koulujen väliset erot kaikilla luokka-asteilla.
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9. luokat Huom.: Kuviosta on jäänyt tilanpuutteen vuoksi puuttumaan joka toisen oppiaineen nimi. Oppiaineet ovat
vasemmalta oikealle Englanti, Terveystieto, Äidinkieli, Biologia/Maantieto, Yhteiskuntaoppi, Uskonto/ET, Matematiikka, Kemia/Fysiikka ja Ruotsi

Kuvio 14.1

Digilaitteiden käyttö eri oppiaineissa tutkimukseen osallistuneissa kouluissa keväällä 2018; kolmannet, kuudennet ja yhdeksännet luokat. Huom.: Tutkimukseen osallistuneiden koulujen vaihtelusta johtuen koulujen numerointi eri luokka-asteilla ei vastaa toisiaan.

Muutos ensimmäiseltä kolmannelle luokalle
Raportin oppilaita koskevat tulosluvut on rakennettu pääosin tutkimuskokonaisuuden kolmen vuoden keston
kattavaksi vertailuksi syksyn 2015 ja kevään 2018 välillä. Tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista nuorimman
ikäluokan eli tutkimuksen aikana ensimmäiseltä kolmannelle luokalle edenneiden oppilaiden kohdalla, koska
he tekivät ensimmäisellä ja toisella luokalla testin kuulokkeisiin perustuvan version, jonka kysymysosuus oli
huomattavasti suppeampi kuin niillä tehtävät tehneillä, joiden testiversio perustui itse luettuihin ohjeisiin ja
kysymyksiin. Kolmasluokkalaisten vastauksia digilaitteiden käyttöä koskeviin kysymyksiin voidaan siis verrata
vain neljäsluokkalaisten vastauksiin tutkimuksen alussa syksyllä 2015. Tältä osin on todettava, että vähäisistä
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oppiainekohtaisista eroista huolimatta digilaitteiden käytössä tapahtunut muutos on niin vähäinen, että välissä kuluneen kahden ja puolen vuoden on vaikea ajatella edustavan kiihkeintä digiloikka-aikaa. Suurin muutos on tapahtunut matematiikassa, mutta koska kyse on kuitenkin kahden eri luokka-asteen oppilaista, on
vaikea tietää, onko erossa kyse yleisestä kehityksestä, satunnaisesta opettajavaikutuksesta, soveltuvan materiaalin saatavuuden paranemisesta vai erosta koulujen käytössä olevassa laitekannassa.
Myös yksittäisistä käyttötarkoituksista kysyttäessä laitteiden käytössä näyttää tapahtuneen vertailun kattamana aikana suhteellisen vähän muutoksia, joskin yleinen linja on digilaitteiden käytön hidas lisääntyminen
ja monipuolistuminen. Uusien laitteiden (kyse lienee useimmin Chromebookeista) lisääntyminen tablettien
rinnalla näyttää lisänneen digilaitteiden käyttöä eri oppiaineissa nimenomaan kirjoittamiseen perustuvassa
työskentelyssä. Matematiikassa sen sijaan näytetään siirtyneen monessa luokassa digitaalisiin harjoitustehtäviin ja opetusohjelmiin.
Vaikka digilaitteiden (lähinnä älypuhelimien) käyttö henkilökohtaisiin tarkoituksiin (some, pelaaminen, ym.)
ei varsinaisesti kuulunut tutkimuksen sisältöalueisiin, oppilaiden henkilökohtaista digilaitteiden käyttöä eri
oppiaineiden tunneilla koskevat vastaukset antavat kuvan eroista myös tässä käytössä. Käyttö näytti olevan
jo syksyllä 2015 ainakin oppilaiden itsensä raportoimana selvästi vähäisempää kuin mitä asiasta median välityksellä nouseva kuva antaa ymmärtää ja osoittaa ehkä jonkinlaista saturaatiota käytön (ja älypuhelinten)
määrässä tai pysyvyyttä koulujen säännöissä. Syksyn 2015 neljäsluokkalaisten ja kevään 2018 kolmasluokkalaisten välillä ei juuri ollut eroa tässä oppituntien aikaisessa ’omassa’ käytössä.
Kevään 2018 kyselyssä oli uutena kysymys, jolle olisi varmaan ollut kysyntää jo aiemmin, eli kysymys digilaitteiden käytöstä vapaa-ajalla. Kolmasluokkalaisten vastauksissa näkyy digilaitteiden käytön jo varhain alkava
sukupuolittuminen: joka kuudes poika sanoi pelaavansa päivittäin vähintään kuusi tuntia, kun taas sosiaalisessa mediassa (Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat, ym.) vietti aikaansa vähintään pari tuntia päivässä lähes kaksi tyttöä jokaista poikaa kohden.
Niiden oppilaiden osuus, jotka epäilivät digilaitteiden käytön myönteisiä vaikutuksia omaansa ja muiden oppimiseen, oli kolmasluokkalaisilla hieman pienempi kuin syksyn 2016 neljäsluokkalaisilla – ellei sitten kyse ole
hieman vanhempien oppilaiden kokemuksen myötä kasvaneesta suuremmasta skeptisyydestä. Erityisesti se,
että lähes joka kolmas diginatiiviksi leimattu kymmenvuotias arvioi edelleen digitaalisen oppimisen heikentävän etenkin luokkatovereidensa keskittymistä ja intoa opiskeluun, antaa aihetta huoleen (ks. myös Kaarakainen & Kivinen, 2015).
Kaiken kaikkiaan kolmasluokkalaisten vastaukset asettavat Vantaan digiloikalle ilmeisen haasteen: Miten
hyödyntää oppilaiden digitaalisten laitteiden todellista käyttöä jonkin verran suurempaa halua ja vahvempaa
uskoa niiden soveltuvuuteen koulussa tapahtuvaan oppimiseen ja työskentelyyn? Miten löytää tai tuottaa
sisältöjä, jotka ovat helposti omaksuttavissa osaksi päivittäistä opetusta ja auttavat luomaan uudenlaista
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oppimiskulttuuria? Samalla ei kuitenkaan pidä jättää huomiotta niiden tutkimusten näkökulmia, jotka varoittavat liiasta uskosta digilaitteiden avuihin oppimisen edistäjänä tai ovat huolissaan lasten ruutuajan kasvusta
puhtaasti terveydellisistä syistä.

Muutos neljänneltä kuudennelle luokalle
Tutkimuksen aikana neljänneltä luokalta kuudennelle luokalle edenneiden oppilaat ovat tehneet läpi tutkimuksen saman tehtäväkokonaisuuden, jossa muutos on koskenut vain tehtäväjärjestyksen vaihtumista syksyn 2016 ja kevään 2017 välillä. Tutkimukseen osallistuneiden määrä on kuitenkin vaihdellut tutkimuskerrasta toiseen, joten kuvaan muutoksesta sisältyy – mahdolliset opettajamuutokset huomioiden – useampiakin epävarmuustekijöitä. Kevään 2017 ja kevään 2018 oppilasvastausten mukaan digilaitteiden oppituntikäytössä on tapahtunut muutoksia, joskin tuon muutoksen suunta on osin vaihdellut oppiaineesta toiseen. Tutkimusaineisto ei valitettavasti tarjoa vastausta siihen, onko muutoksen syy oppiaineiden sisällöissä tai digitaalisten oppimateriaalien saatavuudessa tapahtuneesta kehityksestä vai mahdollisesti vain opettajakunnassa tapahtuneet vaihdokset. Kokonaisuudessaan digilaitteiden käyttö oppitunneilla näyttää joka tapauksessa lisääntyneen ja monipuolistuneen, ja joissain oppiaineissa niiden oppilaiden osuus, jotka vastasivat kysymykseen ”ei-koskaan”, oli keväällä 2018 huomattavan vähäinen. Oppilaiden ilmaiseman digilaitteiden käyttöhalun ja käytön hyödyllisyyttä koskevien arvioiden ero todelliseen käyttöön pieneni tutkimuskauden aikana
osin ehkä juuri lisääntyneestä käytön seurauksena, joskin eroa näissä löytyi edelleen keväällä 2018.
Verrattaessa oppilaiden vastauksia syksyn 2015 vastauksiin näyttääkin kuitenkin siltä, että – ehkä digilaitteiden käytössä tapahtuneen kasvun seurauksena – oppilaiden into niiden käyttöön on paremminkin hieman
laantunut kuin kasvanut. Avoimeksi jää, onko kyse siitä, että digilaitteiden käyttö oppitunneilla ei olekaan
muuttanut oppimista ja sen vaatimaa työtä oppilaiden ehkä aluksi kuvittelemalla tavalla. Suurimman ryhmän
muodostavat kuitenkin ne oppilaat, jotka eivät juuri näe digilaitteiden käytön tuovan hyötyä oppimiseen ja
jotka harvoin valitsisivat laitteen käytön, jos saisivat päättää siitä itse.
Yleiskuvaksi jää, että siinä, mihin digilaitteita tunneilla käytetään, ei ole tapahtunut sen paremmin viimeisen
vuoden kuin koko seurannan aikana kovinkaan suurta muutosta, vaikka laitteiden käyttö näyttää lisääntyneen hieman kahden viimeisen kevään välisessä vertailussa. Joissain yleisimmissä käyttömuodoissa, kuten
tiedonhaussa ja harjoitustehtävien teossa sekä laitteiden käytössä pari- ja ryhmätöissä näyttää joissain
oppiaineissa tapahtuneen jopa lievää vähenemistä syksyyn 2015 verrattuna, mutta kyse voi olla myös muutoksesta oppitunneilla ylipäätään käytetyissä opetusmenetelmissä ja -käytänteissä. Merkittävin muutos toiseen suuntaan näyttää olevan muiden luokka-asteiden tavoin digilaitteiden käytön lisääntyminen kirjoittamiseen perustuvissa työskentelytavoissa, joissa selitys löytynee jo edellä mainitusta siirtymisestä tableteista
Chromebookeihin. Ihmetystä tosin herättää kuinka vähän tämä laitekannan muutoskaan näyttää vaikuttaneen digitaalisen tuntityöskentelyn kokonaiskuvaan ainakaan sellaisena kuin oppilaat sen raportoivat. Kyse
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voi tosin olla osin koulujen välisistä eroissa laitekannassa, kuten keväällä 2018 toteutetun kyselyn kovin erilaisen kuvan asiasta piirtävistä opettajien avovastauksista käy ilmi:
Tablet-laite ei sovellu yläkoulun käyttöön. Nykyiset Chromebookit toimivat paremmin, mutta hienointa
olisi, jos oppilailla olisi henkilökohtainen laite. Nyt osa ei pysty jatkamaan töitä kotona, koska tietokonetta
ei ole käytössä esimerkiksi vanhempien asenteen takia. Osalla ei ole edes nettiä käytössä puhelimessaan.
Koulussakin menee turhaa aikaa koneiden varaamiseen, hakemiseen ja palautukseen.
Tabletit ovat kehno väline tietokoneeseen verrattuna. Odota innolla Chromebookien käyttöön ottamista.
Loistavaa, että lopulta jokaisella oppilaalla on henkilökohtainen kone, joka TOIMII!
Miten joissain Vantaan kouluissa on todella paljon laitteita käytössä (oppilailla jopa oma Chromebook)
kun taas toisissa jaetaan niukkuutta? Seuraako tätä asiaa kunnan tasolla kukaan?

Myös oppiaineiden väliset erot kokonaiskäytössä ja käytön muodoissa näyttävät säilyneen yllättävän samankaltaisina läpi koko tutkimuskauden hitaasti tapahtuneesta ja esimerkiksi opettajien myönteisesti kommentoimasta laitevaihdoksesta huolimatta. Mutta siinä, missä digitaalisten harjoitustehtävien teko näytti lisääntyneen monen koulun kolmansilla luokilla, kuudensilla luokilla tilanne näyttää kehittyneen päinvastaiseen
suuntaan.
Kuudesluokkalaisten omia TVT-taitojaan koskevissa arvioissa ei juuri näytä tapahtuneen muutosta kevään
2016 ja kevään 2018 välillä, mutta ero näiden arvioiden ja TVT-opetuksen koetun riittävyyden välillä kasvoi
jonkin verran. Muutoksen saattaa heijastaa opintojen etenemisen myötä kasvanutta tarvetta TVT-taitojen
opetukselle, mutta myös Chromebookien myötä noussutta tarvetta taidoille, jotka ylittävät älypuhelinten ja
tablettien perustoiminnot. Koska tutkimukseen ei sisältynyt oppilaiden TVT-taitoja mittaavaa osuutta, jää
avoimeksi onko taitojen ja opetuksen riittävyyttä koskevien arvioiden välisen kuilun kasvu todellista vai onko
kyse vastaajien muuttuneesta kokemuksesta siitä, minkä tasoisia kysytyt taidot voisivat parhaimmillaan olla.
Oppilaiden arvio TVT-taidoistaan oli kuudennella luokalla neljännen luokan tavoin yhteydessä heidän kotitaustaansa, mikä korostaa koulun roolia TVT-taitojen kehittymisen takaajana kaikille oppilaille.

Muutos seitsemänneltä yhdeksännelle luokalle
Kolmansien ja kuudensien luokkien tapaan digilaitteiden käyttö on lisääntynyt myös yläluokilla jonkin verran
ja se on ollut joissain oppiaineissa vahvempaa kuin toisissa. Kaikissa lukuaineissa enemmistö oppilaista ilmoitti käyttävänsä digilaitteita ”ainakin joillain tunneilla” tai useammin, ja joissain oppiaineissa ”ei koskaan”
vastanneiden oppilaiden osuus oli huomattavan vähäinen. Digilaitteiden käyttö on lisääntynyt selvimmin äidinkielessä ja englannissa sekä kahden viimeisen tutkimuskerran välissä yhteiskuntaopiksi vaihtuneessa historiassa, joissa kaikissa lisääntynyt käyttö saattaa selittyä edellä mainitulla vähittäisellä siirtymisellä tableteista Chromebookeihin. Useimmissa oppiaineissa harvempi kuin joka kymmenes oppilas kuitenkaan koki,
että digitaalisen oppimisen hyöty olisi ehdoton, ja lähes yhtä harva ilmaisi haluavansa käyttää niitä edes ”lähes kaikilla” oppitunneilla. Verrattaessa oppilaiden vastauksia syksyn 2015 vastauksiin näyttääkin siltä, että
– ehkä digilaitteiden käytön lisääntymisen seurauksena – oppilaiden into niiden käyttöön on paremminkin
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hieman laantunut kuin kasvanut. Kuudensien luokkien tapaan selkeästi suurimman ryhmän muodostavat oppilaat, jotka eivät juuri näe digilaitteiden käytön tuovan hyötyä oppimiseen ja jotka harvoin valitsisivat laitteen käytön, jos saisivat siitä itse päättää.
Vaikka digilaitteiden käyttö näyttää siis kokonaisuudessaan lisääntyneen, siinä mihin laitteita käytetään näyttää tapahtuneen yläluokilla varsin vähän muutoksia, ja käyttö näyttää jopa vähentyneen joillain osa-alueilla.
Kuten alaluokilla, muutosta näyttää tapahtuneen ennen kaikkea niissä käyttötavoissa, joissa Chromebookit
ja muut kannettavat tietokoneet tarjoavat ilmeisen edun tabletteihin verrattuna. Ihmetystä herättää lähinnä
se, kuinka monen oppilaan digitaalisen tuntityöskentelyn kokonaiskuvaan tämä laitekannan muutos ei kuitenkaan näytä ulottuneen. Myös oppiaineiden väliset erot kokonaiskäytössä ja tuon käytön muodoissa näyttävät säilyneen hitaasti tapahtuneesta ja esimerkiksi opettajien myönteisesti kommentoimasta laitevaihdoksesta huolimatta yllättävän samankaltaisina läpi koko tutkimuskauden. Äidinkieli, jossa yhdeksäsluokkalaiset
raportoivat useimmin käyttävänsä digilaitteita, on hyvä esimerkki oppiaineesta, jossa uusien laitteiden tarjoamat mahdollisuudet näyttävät siirtyneen työkäytänteisiin kevään 2017 ja kevään 2018 välisenä aikana.
Oppilailta tai edes kouluilta ei tosin ole kysytty tarkemmin käytössä olevista välineistä, joten muutoksen yhteys siirtymiseen tableteista Chromebookeihin jää viime kädessä oletukseksi. Digilaitteiden ilmeisen vähäinen käyttö matematiikassa herättää kuitenkin huolen lukioon siirtyvien oppilaiden lähes täydellisestä valmentautumattomuudesta ainakin tuon oppiaineen digitaalisia ohjelmia käyttävään sähköiseen ylioppilastutkintoon tähtäävään opiskeluun. Huolta lisää yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen ja poikien välinen selvästi kuudesluokkalaisia suurempi ero heidän arvioissaan tavallisimmistakaan TVT-taidoistaan. Lukioille näyttää siis
jäävän edelleen paljon työtä niiden ohjatessa opiskelijoita varsinaisen sisällöllisen opetuksen ohessa kohti
sähköisiä ylioppilaskirjoituksia. Myös ammatillisella puolella digitalisaation ja automaation eteneminen
useimmilla työelämän lohkoilla asettanee omat haasteensa sen koulutuspolun valitseville nuorille. Oppilaiden vastausten perusteella näyttää lisäksi siltä, että ongelma korostuu maahanmuuttajataustaisilla oppilailla,
joiden vaara jäädä digitalisaation puserruksissa jälkeen kantaväestön lapsista on erityisen korostunut.
Kuten edellä kuviossa 14.1 voitiin nähdä, koulujen väliset erot digilaitteiden käytössä olivat yhdeksänsillä
luokilla selvästi pienemmät kuin kuudensilla luokilla. Käytössä ilmeni kuitenkin oppiaineiden välisiä eroja niin
koulujen välillä kuin niiden sisälläkin. Useimmista kouluista löytyi oppiaineita, joissa digilaitteiden käyttö oli
muita kouluja yleisempää, mutta eroja oli myös siinä, miten eri aineiden opettajat ovat eri kouluissa siirtyneet
digilaitteiden käyttöön. Näyttää siis siltä, että käytön vähäisyydessä ei ole ainakaan yksinomaan kyse välineen
soveltumattomuudesta tietyn oppiaineen oppimiseen tai opetukseen tai tarvittavan oppimateriaalin puutteesta. Oppiaineiden välillä on tosin eroja myös siinä, kuinka suuri opettajan oma panos oppimateriaalin
tuottamisessa on ollut. Tämä huomioidenkin koulujen väliset erot viitannevat ennen kaikkea siihen, että kyse
on usein yhden tai useamman aktiivisen opettajan vaikutuksesta, joka ei kuitenkaan ole siirtynyt sen paremmin oman koulun sisällä luokasta toiseen kuin oppiaineen mukana koulusta toiseen.
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Opettajien näkökulma opetuksen digitalisaatioon ja sen etenemiseen
Päinvastoin kuin oppilaita koskevat osuudet opettajakysely toteutettiin vain kaksi kertaa, keväällä 2016 ja
keväällä 2018. Osanotto jäi molemmilla kerroilla varsin vähäiseksi (183 ja 133 opettajaa), minkä lisäksi keväiden 2016 ja 2018 vastaajat jakautuivat hyvin eri tavalla eri luokka-asteiden luokanopettajiin ja eri aineiden
aineenopettajiin. Kyselyn vastausten voi näin ollen ajatella olevan vain rajallisesti yleistettävissä kaikkiin Vantaan perusopetuksen opettajiin tai vertailtavissa keskenään. Se ei kuitenkaan viene kaikkea mielenkiintoa
siltä kuvalta, joka opettajien vastauksissa piirtyy Vantaan digiloikan tilasta ja sen etenemisestä kyselyiden
välisen kahden vuoden aikana.
Opettajien arviot Vantaan digitaaliseen oppimiseen siirtymisestä ja heidän arvionsa itsestään digitaalisen oppimisen omaksujana ja toteuttajana olivat keväällä 2016 varovaisen myönteisiä, mutta tilanne on muuttunut
ehkä odotettua vähemmän kahdessa vuodessa. On tosin muistettava kevään 2016 tuloksissa näkynyt luokanja aineenopettajien välinen ero digi-innostuksessa, joka huomioiden aineenopettajien suurempi osuus kevään 2018 vastaajajoukossa saattaa tarkoittaa, että muutos on tosiasiassa ollut suurempi. Siihen viittaa se,
että luokan- ja aineenopettajien välinen ero näyttää kaventuneen kuluneen kahden vuoden aikana, joskin
myös tämä tulos saattaa heijastaa kuudensien luokkien opettajien suurempaa osuutta kyselyyn keväällä 2018
vastanneiden luokanopettajien joukossa.
Moni vastaaja pohti avovastauksissaan varsin monipuolisesti Vantaan digitaalisten ratkaisujen hyviä ja huonoja puolia mukaan lukien digilaitteissa käytettävien sähköisten oppimateriaalien puute investointien painottuessa laitehankintoihin. Kaikki kommentit eivät kuitenkaan ole vain kritiikkiä tehtyjä päätöksiä kohtaan,
vaan Vantaan omassa digiloikassa nähdään myös aihetta iloon ja ylpeyteen. Opettajien näkemykset digisiirtymästä omassa koulussaan ovat myös näyttäneet molempina vuosina ainakin jossain määrin valoisammilta
kuin yleiskuvaa leimaava lievä pessimismi, jossa osansa saavat sekä edellä jo todetut oppilaiden puutteelliset
TVT-taidot että opettajien kokemus digitaalisten välineiden vaikutuksesta oppilaiden haluun ja kykyyn keskittyä oppitunneilla oppimisen vaatimaan työhön.
Erään opettajan kommentti keväältä 2016 kiteyttää monen opettajan kommentit myös keväältä 2018:
Motivoituneet, hyvät työskentelytaidot omaavat oppilaat kykenevät työskentelemään yhtä hyvin menetelmästä riippumatta, mutta tablettien käytöllä voimme antaa heille enemmän liikkumatilaa ja viedä siten
ajattelua eteenpäin. Heikosti motivoituneista osa saattaa tarttua koulutyöhön tabletin avulla, mutta moni
keksii myös sille aivan muuta käyttöä. Jos oppilaalla on heikot työskentelytaidot, perinteinen painettu
materiaali auttaa rajaamaan asiasisältöä – sähköisen materiaalin laajuus voi olla ongelmallista oppilaalle,
joka ei kykene poimimaan oleellista.

Opettajien arvio koulunsa toimintakulttuurin tuesta digilaitteiden opetuskäytölle oli vahvan positiivinen, joskin vain puolet vastaajista koki sen heijastuvan koulussaan aitona yhteistyönä digitaalisen oppimisen ympärillä. Äänenpainot muuttuivat kuitenkin varovaisemmiksi, kun opettajat pohtivat digitaalisen oppimisen rantautumista omaan opetukseensa. Moni koki digilaitteiden tarjoavan myönteisiä mahdollisuuksia uudessa
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opetussuunnitelmassa korostuvien oppiainerajat ylittävien teemojen työstämiseen ja muutenkin sopivan
omaan toimintatyyliinsä, mutta vertailu kevääseen 2016 osoittaa, että myös tässä tapahtunut muutos on
ollut vähäinen.
Ehkä selvin positiivinen muutos opettajien näkemyksissä koski aiempaa parempaa mahdollisuutta oppilaiden
etenemisen seurantaan, mikä viitannee laite- ja ohjelmakannassa tapahtuneen muutoksen tarjoamiin uusiin
mahdollisuuksiin. Muuten kehitys näyttää olevan paremminkin päinvastaista, joskin vastaajien vähäisessä
uskossa laitteiden tähän asti tarjoamaan apuun oppimisen tuen toteuttamisessa voi myös olla kyse yleisemmästä erosta luokan- ja aineenopettajien välillä asiassa (vrt. käynnissä oleva selvitys erityisen tuen toteutumisesta Vantaan perusopetuksessa, Ståhlberg ym., 2018).
Kuten jo kevään 2016 tuloksista raportoitaessa totesimme (Väliraportti 2), luokanopettajien näkemys ainakin
siihen mennessä tapahtuneen digiloikan eduista oli selvästi myönteisempi kuin aineenopettajien. Ero näyttävät kuitenkin pienentyneen näiden kahden tutkimuksen välillä ja saattaa kieliä todellisesta, ehkä laite- ja
ohjelmistokannan kehityksen aikaansaamasta muutoksesta. Johtopäätöksen kanssa on tosin syytä olla varovainen, sillä heikon vastaaja-aktiivisuuden vuoksi kyse on vain 50 luokanopettajan ja 65 aineenopettajan vastauksista. Luokanopettajien näkemykset olivat selvästi aineenopettajia myönteisemmät myös siinä, miten he
näkevät digitaalisen oppimisen vaikuttavan oppilaiden työskentelyyn ja omaan rooliinsa tuon työn ohjaajina.
Ellei opettajien avovastauksista löytyisi myös lukuisia kriittisiä kommentteja, heräisi epäily, että kyselyyn ovat
vastanneet ensisijaisesti poikkeuksellisen ahkerat digilaitteiden käyttäjät, sen verran kaukana opettajien ja
oppilaiden näkemykset ovat toisistaan siinä, kuinka paljon ja mihin digilaitteita tunneilla on käytetty. Myös
opettajien näkemykset siitä, kuinka hyvin digitaaliset laitteet soveltuvat eri oppiaineiden opetukseen ja oppimiseen, ovat silti selvästi niiden tämän hetken raportoitua käyttöä myönteisemmät. Osasyy digioppimisen
mahdollisuuksien näkemiseen sen toteutumista myönteisempänä näyttää liittyvän arvioon pedagogisesti
mielekkään digitaalisen oppimateriaalin saatavuudesta. Esimerkiksi luokan- ja aineenopettajien arvioiden ero
digitaalisen oppimisen soveltuvuudesta matematiikan oppimiseen saattaa selittyä pitkälti sillä, että kun puolet luokanopettajista arvioi sopivaa materiaalia löytyvän jokseenkin helposti ja neljännes peräti erittäin helposti, matematiikan aineenopettajista kukaan ei arvioinut sen löytymistä erittäin helpoksi, joskin lähes kaksi
kolmasosaa arvioi sen keväästä 2016 poiketen keväällä 2018 jo jokseenkin helpoksi. Myös taito- ja taideaineiden opettajilla näyttää olevan enemmän ajatuksia siitä, miten digitaalisia laitteita voitaisiin opetuksessa
hyödyntää, kuin mitä he ovat vielä ehtineet omassa opetuksessaan toteuttaa – ellei kyse ole yksinkertaisesti
laitteiden tai sopivien sovellusten ja ohjelmien puutteesta.
Opettajien haastatteluissa kahden haastattelukerran välillä merkitykselliseksi nousivat laitteet ja niiden saatavuus sekä verkkoyhteyksien toimivuus. Vuoden 2016 haastattelujen aikaan kouluilla oli yhteiskäytössä olevia tabletteja ja oppilaiden vaikeudet niihin kirjautumisessa sekä niiden toimivuus yleisemminkin tuottivat
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haasteita tuntityöskentelyyn. Vuonna 2018 keväällä haastattelukouluilla oli käytössä oppilaskohtaiset Chromebookit ja verkkoyhteysongelmia ei enää mainittu. Nämä olivat keskeisiä tekijöitä, joiden opettajat vuonna
2018 tulkitsivat lisänneen digilaitteiden hyödyntämistä opetuksessa ja oppimisessa omilla oppitunneillaan.
Haastateltujen opettajien mukaan heidän ja opettajakollegoiden digiasenteisiin ja digivälineiden käyttöön
vaikuttivat laitteiden toimivuus, tarjolla olevat sähköiset materiaalit sekä oma osaaminen. Opettajat kokivat,
että heille oli tarjolla kohtalaisen kattavasti digiaiheista koulutusta. He totesivat kuitenkin haastatteluissa,
että osaamisen kartuttaminen ja vahvistaminen edellyttävät opettajilta myös omatoimisuutta ja halua sekä
rohkeutta kokeilla itsenäisesti digin tarjoamia erilaisia mahdollisuuksia. Kysymys kuuluukin, kuinka opettajia
voisi tukea kouluissa vielä nykyistä enemmän? Opettajien jaksamisen näkökulmasta käytössä olevien laitteiden tulisi olla toimivia ja ominaisuuksiltaan pysyviä, jotta työskentelyyn ja opittuihin taitoihin syntyisi jatkuvuutta. Laitteiden erilaiset käyttöjärjestelmät ja niiden opettelu koetaan muutenkin hektistä kouluarkea
kuormittavina ja sovellusten jatkuva vaihtuvuus tuottaa lisäkuormitusta. Tämä korostuu etenkin niillä opettajilla, jotka kokevat digivälineet oppimisympäristöinä vieraammaksi. Tässä yhtälössä jatkuvuuden tunteen
syntyminen opetuksessa ja oppimisessa käytettävien menetelmien suhteen on erityisen merkittävä tekijä.
Mihin asemaan digivälineiden käyttö oppitunneilla lopulta asettuu haastateltujen opettajien puheessa? Keväällä 2018 kysyimme opettajilta kumpaa he käyttävät tunneillaan enemmän, digilaitteita vai kynää ja paperia. Suurin osa haastatteluihin osallistuneesta 24 opettajasta sanoi perinteisempien välineiden käytön yhä
painottuvan omassa työssään. Opettajien puheessa tuli kuitenkin esiin, että Chromebookit todennäköisesti
lisäävät digin käyttöä, kunhan opettajat ensin ehtivät tutustua paremmin niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Jälkisanat
Nyt päättynyt Vantaan digitaalisen oppimisen seurantatutkimus on tuottanut ainutlaatuisen määrän tietoa
istuvan hallituksenkin kärkihankkeeksi nimeämän digiloikan tiimoilta. Kuva digitaalisen oppimisen edistymisestä tai toteutumisesta Vantaan kouluissa ei ehkä ole niin ruusuinen tai ongelmaton kuin tablettien hankinnan yhteydessä ehkä oletettiin. Moni opettaja etenkin lukioissa mutta myös perusopetuksessa koki kouluihin
hankitut tabletit jo alun perin virheelliseksi investoinniksi. On kuitenkin vaikea uskoa, että Vantaan digiloikka
olisi ilman tablettien mahdollistamaa kerralla hankittujen laitteiden suurta määrää tällä hetkellä lähelläkään
sitä mihin nyt on päästy. Tablettien suuri määrä tarjosi kertaheitolla kaikille oppilaille mahdollisuuden – ja
kaikille opettajille velvollisuuden – tutustua digitaalisen oppimisen aakkosiin ja antoi syyn laajaan opettajien
täydennyskoulutukseen. Lienee kuitenkin aivan yhtä lailla kiistatonta, että ehkä alkuluokkia lukuun ottamatta
vasta tablettien rinnalle hankitut Chromebookit ja muut monipuolisemmat laitteet ovat avanneet mahdollisuuden digilaitteiden täysimääräiseen hyödyntämiseen. Tämän mahdollisuuden hyödyntäminen vaatii kuitenkin edelleen panostusta niin opettajien kuin oppilaiden digitaitojen kehittämiseen sekä opetuksen tavoit-
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teiden saavuttamista palvelevien ohjelmien ja sovellusten hankintaan. Digitaaliset laitteet voivat parhaimmillaan rikastaa opetusta ja oppimista tavoilla, joihin traditionaaliset välineet eivät taivu, mutta sen edellytyksenä on niiden nimenomaan pedagogisiin tavoitteisiin ankkuroituva käyttö. On myös kannettava huolta
siitä, että taito- ja taideaineet eivät jää ainoiksi, joiden tunneilla oppilas ei istu jatkuvasti ruudun äärellä.
Tutkimus tuotti huomattavan määrän tietoa digilaitteiden käytöstä oppitunneilla mutta myös jonkin verran
niiden käytöstä koulun ulkopuolella. Tämän lisäksi tutkimus tarjoaa kuvan oppilaiden päättelytaidon sekä
heidän oppimiseen ja kouluun kohdistuvien asenteidensa kehityksestä läpi peruskoulun. Tutkimus ei sen sijaan valitettavasti pystynyt vastaamaan sille alun perin asetettuun kysymykseen digilaitteiden käytön vaikutuksesta oppilaiden osaamiseen kyseisessä oppiaineessa. Myös digilaitteiden käytön yhteys oppilaiden eri
oppiaineita koskeviin tärkeys-, kiinnostavuus- ja osaamisarvioihin paljastui varsin heikoksi ja vaikeasti tulkittavaksi eli riittämättömäksi vastaukseksi siihen, lisääkö digilaitteen käyttö oppilaiden oppiainekohtaista motivaatiota. Digilaitteiden käytön vaikutuksen selvittämiseen olisi siis vaadittu alkuperäiseen tutkimussuunnitelmaan sisältyneet kaikille yhteiset oppiainekohtaiset kokeet, joiden avulla olisi vasta voitu arvioida, oppivatko ’digi-historian’ tai ’digi-fysiikan’ opiskelijat näistä oppiaineista sellaista, jota niitä perinteisemmin menetelmin opiskelevat eivät tavoita. Mikäli kysymykseen halutaan löytää vastaus, tähän on kuitenkin vielä
mahdollisuus niin kauan kuin koulujen tai luokkien välillä on eroja digilaitteiden käytössä eri oppiaineissa.
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