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ABSTRAKTIT

I Teknologiakasvatus (pj. Manne Kallio)
Tila: Minerva sali, K112

Tuokiokuvia tietotekniikan tunnilta
Päivi Portaankorva-Koivisto, Helsingin yliopisto

Teknologian rooli koulun arjen arjessa on merkittävä. Yleisesti ajatellaan, että nettisukupolven opet-
tajat sisällyttävät teknologian luonnollisena osana opetukseensa, ja oppilaat omaksuvat ICT-taidot
ja -käytännöt muun oppimisensa ohella yhdistettyinä eri oppiaineisiin. Vuoden 2009 PISA-tutkimuk-
sesta (OECD 2011) kuitenkin ilmeni, että tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa on Suomessa



alle kansainvälisen keskitason, eivätkä oppilaat juuri käytä tietokonetta koulutehtävien tekemiseen.
Valtonen, Pontinen, Kukkonen, Dillon, Väisänen ja Hacklin (2011) raportoivat, että opettajaopiske-
lijoiden laatimissa tuntisuunnitelmissa teknologian käyttö oli kapeaa. Tyypillisesti Internet oli käy-
tössä oppilasryhmätöissä tiedonhaun välineenä, ja esitysgrafiikkaohjelmisto töiden tulosten esitte-
lyssä. Myös oppilaiden tietotekninen osaaminen, työvälineohjelmien hallinta ja medialukutaito oli-
vat puutteellisia ja paljolti itseopittuja.  Koulun tulee tarjota tulevaisuuden tietoyhteiskuntaa varten
riittävä teknologinen perusosaaminen ja verkkolukutaito jokaiselle oppilaalle. (Kaarakainen, Kivinen
& Tervahartiala, 2013). Tietotekniikka on kuitenkin uusien peruskoulun opetussuunnitelmien perus-
teiden 2014 jälkeenkin vain valinnaisaine, jota ainoastaan osa koulun oppilaista valitsee. Näkemyk-
seni mukaan eräs keino saada tietotekniikan opettamiselle arvoisensa asema on tutkia tietoteknii-
kan opetuksen pedagogisia kysymyksiä.  Esityksessäni pohdin, miten pedagoginen sisältötieto ja tie-
totekniikan opetuksen työmenetelmien kartoittaminen jäsentävät tietotekniikan opettajan amma-
tillista osaamista. Saeli, Perrenet, Jochems ja Zwaneveld (2011) ehdottavat, että ohjelmoinnin opet-
tajan pedagogiseen sisältötietoon kuuluvat 1) perustelut, miksi ohjelmointia opiskellaan, 2) mitä
ohjelmoinnista kannattaa missäkin vaiheessa opettaa ja miten edetä, 3) kuinka opetus tulee järjes-
tää, millaisia työtapoja ja tehtäviä suunnitella, sekä 4) millaisia oppimisen vaikeuksia tai virhekäsi-
tyksiä ohjelmointiin liittyy. Hadjerrouit (2015) puolestaan on jaotellut tietotekniikan opetuksen työ-
menetelmiä neljän eri luokittelun avulla. Hänen jaottelunsa nojaavat 1) opetuksen paradigmaan, 2)
formaaliin ja informaaliin oppimiseen, 3) vuorovaikutukseen ja 4) oppimispyramidiin. Näitä teoreet-
tisia lähtökohtia käyttäen analysoin havaintojani neljältä yläkoulun tietotekniikan tunnilta.

Pisasta paremmaksi - Teknologiakasvatuksen näkökulmia
Esa-Matti Järvinen, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot

Suomen koulujärjestelmää on viime aikoina ravisteltu aikaisempaa heikommilla Pisatuloksilla. Viih-
tyminen koulussa ei ole maailman kärkeä, eikä esimerkiksi tytöt suuntaudu opiskelemaan matema-
tiikkaa, luonnontieteitä ja tekniikkaa siitä huolimatta, että he pärjäävät näissä oppiaineissa koulussa.
Ovatko opittujen tietojen ja taitojen soveltaminen sekä luova ongelmanratkaisukyky kouluissamme
millä tasolla ja ja miten niitä voisi kehittää uuden OPSn hengessä - teknologiakasvatuksen näkökul-
masta?  Tämä esitys on käytännönläheinen puheenvuoro suomalaisen koulujärjestelmän, erityisesti
perusopetuksen kehittämiseksi. Näkökulmana on teknologiakasvatus ja kehittämiskohteina ovat
mm. luovan toiminnan lisääminen, oppimisen mielekkyyden ja opiskelumotivaation lisääminen, op-
piaineiden välinen integraatio, koulun toimintakulttuuri ja eriyttämiseen liittyvät haasteet. Teoreet-
tisen tarkastelun lisäksi esittelen muutamia käytännön tutkimuksia ja projekteja.

Teknologiakasvatuksen teoreettiset lähestymistavat
Mika Metsärinne1 ja Manne Kallio2, Turun yliopisto1, Helsingin yliopisto2

Tutkimustehtävänä on kehittää teknologiakasvatuksen tutkimuksen teoreettisia lähestymistapoja
didaktisia sovellutuksia varten. Kehittäminen pohjautuu teknologiakasvatuksen teoreettiseen viite-
kehykseen (Metsärinne & Kallio 2016). Teoreettisen viitekehyksen sisällönanalyysissä sovelletaan
teknologiakasvatuksen suunnittelumallin kolmea tasoa. (Metsärinne 2009). Tasomallianalyysin mu-
kaan metateoria koostuu luonnontieteissä ja ihmistieteissä tarvittavista teknologioista. Objektiteo-



ria koostuu insinööritieteiden ja taiteiden tuotanto-, tuottamis- ja käyttöteknologioista. Toiminta-
teoriataso koostuu edellä mainittujen teknologioiden erilaisista käyttötavoista ja niiden kehittelystä.
Johtopäätöksenä on, että meta- ja objektiteorian välisten tieteiden rajapinnat avaavat uusia tekno-
logiakasvatuksen tutkimuksen lähestymistapoja. Niiden kohdentaminen teknologisen toiminnan
ohjaamiseksi määrittyy seuraavina tiedesuhteina ja -sisältöinä: 1) Ihmistieteet ja insinööritieteet, 2)
Insinööritieteet ja luonnontieteet, 3) Luonnontieteet ja taiteet sekä 4) Taiteet ja ihmistieteet. Tek-
nologiakasvatuksen lähestymistavat antavat teoreettisia perusteita erityisesti ilmiölähtöisten ope-
tus- ja oppimistapahtumien tutkimiseksi.

Avainsanat: Teknologiakasvatus, teknologiakasvatuksen filosofia, teknologiakasvatuksen didak-
tiikka

II Teknologiakasvatus (pj. Manne Kallio)
Tila: Minerva sali, K112

Opetussuunnitelman perusteiden toteutuminen perusopetuksen oppimistehtävissä
Antti Hilmola, Helsingin yliopisto

Suomalaisen teknologiakasvatuksen lähtökohta ulottuu kotitalouksien tarveteknologioiden valmis-
tukseen käsityöoppiaineessa jo 1800-luvun maatalousyhteiskunnassa. Käsin valmistamisen taitoa
tarvittiin vielä 1940- ja 50-uvuillakin, jolloin kodin tarve-teknologioista oli pulaa, mutta 1900-luvun
puolenvälin jälkeen teollisuus ja kauppa ovat pystyneet huolehtimaan edullisesta ja yhä laaduk-
kaammasta tarjonnasta. Peruskouluun siirtymisen yhteydessä 1970-luvun taitteessa perinteinen
esinemallien jäljentämiseen perustuva opetus kyseenalaistettiin ja oppiainetta alettiin kehittää op-
pimiskäsityksen muuttuessa painottaen prosesseja, joissa valmiiden mallien jäljentämisen sijaan
alettiin kiinnittämään huomiota oppilaslähtöisten aihepiirien toteuttamiseen. Perusopetuksen tek-
nologiakasvatuksen tavoitteet ja sisällöt kuuluvat edelleen käsityöoppiaineeseen opetussuunnitel-
man perusteisiin. Vuosien 2004 ja 2014 opetussuunnitelmauudistukset perustuvat kokonaistoimin-
nan teoriaan, jonka mukaisesti oppija osallistuu omien oppimis- ja tuottamistavoitteiden asettami-
seen ennen toteutusvaihetta ja lopuksi niiden arviointiin. Toteutusvaiheeseen kuuluva teknologioi-
den ideointi, suunnittelu, valmistus ja arviointi ovat oppijakeskeisiä. Nyt, kun uudet perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteet 2014 on otettu käyttöön, voidaan kysyä, missä määrin opetussuun-
nitelman perusteiden keskeiset linjaukset ilmenevät oppimistehtävissä ja oppilaiden tuottamissa
tuotteissa? Tutkimusongelmat ovat: 1. Miten opetussuunnitelman perusteiden tavoitteet ja sisällöt
ilmenevät opettajien oppilaille antamissa oppimistehtävissä? 2. Miten oppimistehtävän tavoitteet
ja sisällöt ilmenevät oppimistehtävien perusteella tuotetuissa tuotteissa? Tutkimusongelmiin vasta-
taan Etelä-Suomalaisista peruskouluista kerätyn oppimistehtävä- ja tuoteaineiston analyysilla. Käsi-
työn kansallinen oppimistulosarviointi ja siihen perustuvat jatkoselvitykset antavat aihetta olettaa,
että perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden keskeiset linjaukset toteutuvat vain osittain.

Asiasanat: Oppimistehtävä, opetussuunnitelma



Sosiaalinen media ideoinnin ja suunnittelun lähteenä valaisinsuunnittelussa maahanmuuttajien
luokanopettajakoulutuksen teknologiakasvatuksen sisällöissä.
Kalle Virta, Turun yliopisto

Tämän tutkimuksen tehtävänä on selvittää millainen merkitys sosiaalisella medialla on maahan-
muuttajaopiskelijan valaisinprojektin ideoinnissa ja suunnittelussa. Tutkimuskysymys: kuinka moni
opiskelija käytti sosiaalista mediaa ideointi- ja suunnitteluvaiheessa ja mitä eri medioita he käytti-
vät? Tutkimukseen osallistui 16 maahanmuuttajataustaista luokanopettajaopiskelijaa, jotka suorit-
tivat opinnoissaan teknologiakasvatuksen sisältöihin liittyvän kurssin, jossa ideoitiin, suunniteltiin ja
toteutettiin USB-LED-valaisin. Ryhmä koostui 14 naisesta ja kahdesta miehestä. Tutkittavien iät oli-
vat 25–60 välillä. Tutkimuksen aineistona käytettiin opiskelijoiden portfoliota johon oli liitetty teh-
täviä ideointiin, suunnitteluun ja koko prosessin toteutukseen liittyen. Aineiston analyysi toteutet-
tiin laadullisella sisällön analyysilla. Tutkimus osoitti, että sosiaalisen median käyttö ja hyödyntämi-
nen teknologiakasvatuksen projekteissa on laajaa ja ennakkoluulotonta. Suurin osa opiskelijoista
käytti Pinterest ja Instagram palveluja ja hakivat ideoita valaisimen käyttötarkoitukseen, muotoon
ja materiaaleihin. Koska kyseessä on maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden pienryhmä, ei joh-
topäätöksiä voida suoraan yleistää yleisen haun kautta opiskelemaan tulleisiin luokanopettajaopis-
kelijoihin. Tutkittavien ikäerot ja erilaiset taustat viittaavat siihen, että luokanopettajaopiskelijoilla
saattaa olla myös sosiaalisen median hyödyntäminen suhteellisen korkealla tasolla. Tutkimuksen
tulosten perusteella voidaan sanoa, että maahanmuuttajataustaisten opettajaopiskelijoiden sosiaa-
lisen median hyödyntäminen teknologiakasvatuksen ideointi- ja suunnitteluvaiheissa oli yllättävän
monipuolista. Sosiaalisen median hyödyntämistä teknologiakasvatuksessa on syytä tutkia laajem-
min sekä selvittää miten luokanopettajaopiskelijat hyödyntävät sosiaalista mediaa teknologiakasva-
tuksessa.

Tutkiva tuottaminen teknologiakasvatuksessa
Manne Kallio1 ja Mika Metsärinne2, Helsingin yliopisto1, Turun yliopisto2

Teknologiakasvatuksen didaktiikkaa tarkastellaan yleensä joko luonnontieteen soveltamisen tai op-
pijan elämismaailman parantamisen näkökulmista. Teknologiakasvatuksen mielekäs oppiminen
edellyttää näiden molempien näkökulmien yhdistämistä. Tässä esityksessä näiden näkökulmien yh-
distämiseksi kehitellään tutkivaa tuottamista pedagogisten mallien avulla. Uudistettu malli sisältää
oppimisen säätelyn ja tiedon rakentamisen osa-alueet. (vrt. Metsärinne & Kallio 2011, 2016.) Tek-
nologian oppimisen säätelyn osa-alueet ovat: (i) tavoitteiden asettaminen, (ii) toteuttaminen ja (iii)
arviointi. Tiedon rakentamisen osa-alueet ovat oppimisen: (i) ehdot, (ii) oppisisällöt ja (iii) tavat.
Oppimisen vaiheittainen säätely viittaa deduktiivis-abduktiiviseen tai induktiiviseen lähestymista-
paan opetuksessa. Tiedon rakentamiseen perustuva oppiminen viittaa strategiseen lähestymista-
paan opetuksessa. Tarkastelu osoittaa, että nämä oppimisen ja opetuksen lähestymistavat ovat eri
tavoin yhteydessä oppijan itseohjautuvuuteen, vastuullisuuteen ja motivoitumiseen. Tutkivan tuot-
tamisen pedagogiikkaa voidaan soveltaa monin eri tavoin perusopetuksen ja opettajankoulutuksen
teknologiakasvatuksessa.

Asiasanat: tutkiva tuottaminen, oppimisen säätely, teknologiakasvatuksen pedagoginen malli


