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TUTKIMUKSEN TAVOITTEET

Tavoitteena oli vastata kahteen keskeiseen kysymykseen:

 Edistääkö mobiililaitteiden käyttö lasten ja nuorten 
oppimista, motivaatiota, älyllistä uteliaisuutta, 
yhteistyötaitoja ja heidän välistään tasa-arvoa?

 Mikä on koulun ja opettajan rooli tässä prosessissa?

Vastausta on pyritty etsimään kolmella tasolla:

 Koulun muuttuva oppimis- ja toimintakulttuuri

 Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa

 Mobiililaitteiden käytön vaikutus eli yhteys oppilaiden 
oppimisasenteiden ja osaamisen kehitykseen.



HAVAINTOJA

 Digitaalisten laitteiden käyttö eri luokka-asteilla ja eri 
oppiaineissa oli pääsääntöisesti vähäisempää kuin ehkä oli 
toivottu tai kuviteltu ja niiden käytön muodot tai tavat 
olivat yllättävän rajoittuneet.

 Etenkin nuoremmat oppilaat ilmoittavat, että he mielellään 
käyttäisivät digitaalisia laitteita oppimisessa ja 
oppitunneilla nykyistä enemmän, mutta moni myös epäili 
niiden myönteistä vaikutusta niin omaan opiskeluunsa kuin 
muiden oppilaiden tai opiskelijoiden työskentelyyn.

 Moni oppilas ja opiskelija arvioi TVT-taitonsa 
huolestuttavan heikoiksi ja katsoi, että ei ole saanut niihin 
koulussa kylliksi opastusta.



 Chromebookien tulo kouluun näytti tosin aiheuttaneen 
alkavaa muutosta asiassa, tarjoavathan ne tabletteja 
paremman mahdollisuuden nimenomaan sellaisiin 
työskentelymuotoihin, jotka ovat keskeisiä etenkin ylemmillä 
luokka-asteilla.

 Lukiolaisten vastauksista välittyi huolta herättävä kuva 
heidän valmiudestaan sähköiseen ylioppilastutkintoon, 
joskin tilanne lienee tältä osin muuttunut tutkimuksen 
jälkeen oleellisesti.

 Huolta aiheuttaa kuitenkin edelleen sen, mikä vaikutus 
kokeen sähköistämisellä on tyttöjen matematiikkavalintaan.



 Luokanopettajat suhtautuivat digilaitteisiin aineenopettajia 
myönteisemmin, mikä saattaa pitkälti heijastaa eroja 
opetussuunnitelman painotuksissa tai tulkinnassa ja 
saatavilla olevissa ohjelmissa ja sovelluksissa.

 Moni opettaja oli kuitenkin erityisen huolestunut digitaalisen 
oppimisen vaikutuksesta niiden oppilaiden oppimiseen, joilla 
on vaikeuksia keskittyä työhön välineestä riippumatta.

 Hankkeen ehkä merkittävin havainto oli kuitenkin vaikeus 
minkä hyvänsä koulutuksellisen intervention vaikuttavuuden 
arviointiin tilanteessa, jossa edes saman kunnan 
tutkimukseen osallistuvissa kouluissa ei saada aikaan 
yhteisiä oppiainekohtaisia kokeita mahdollisten erojen 
havaitsemiseksi.   



“Knowledge is not wisdom, but it is a prerequisite for wisdom –
and that’s one thing the digital revolution hasn’t changed.”

William Poundstone, the author of Head in the 
Cloud: The Power of Knowledge in the Age of 
Google
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