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Tiivistelmä: Tutkimuksen tarkoituksena oli saada tietoa siitä, miten alakouluun sijoittuva 

tieto- ja viestintätekniikan oppimateriaali ottaisi huomioon erilaiset oppimistyylit, olisi 

motivoiva ja antaisi hyvän käyttäjäkokemuksen. Tutkimuksen teoriaosuudessa kuvataan 

tämän pro gradu -tutkimuksen teoreettinen tausta, joka koostuu sähköisestä oppimateriaa-

lista, oppimistyyleistä, motivaatiotekijöistä sekä käyttäjäkokemuksesta. 

Tutkimus toteutettiin keskisuomalaisessa koulussa viidennellä luokalla tammikuussa 2018 

ja tutkimukseen osallistui 20 oppilasta. Tutkimus koostui kolmesta aihekokonaisuudesta, 

jotka olivat ohjelmointi, valokuvaus ja tiedonhaku. Tutkimusta varten laadittiin tutkijan 

toimesta sähköinen oppimateriaali kustakin aihekokonaisuudesta. Tutkimusmenetelminä 

käytettiin havainnointia, haastatteluita ja kyselyitä. Havainnoinnin kohteena ja kyselyyn 

vastasivat kaikki tutkimukseen osallistuvat oppilaat. Haastatteluihin osallistui yhteensä 

neljä oppilasta. 

Tutkimustulosten perusteella sähköinen oppimateriaali ottaa erilaiset oppimistyylit huomi-

oon tarjoamalla teoriaa ja tehtäviä monipuolisesti eri muodoissa, kuten tekstinä, kuvina ja 

videoina. Sähköinen oppimateriaali koetaan motivoivaksi, kun se sisältää käytännönlähei-
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siä ja pelinomaisia tehtäviä. Sähköistä oppimateriaalia voidaan pitää käyttäjäystävällisenä, 

kun materiaali sijaitsee oppilaille tutussa ja helppokäyttöisessä oppimisympäristössä. 

Avainsanat: oppimistyyli, motivaatio, käyttäjäkokemus, tieto- ja viestintätekniikka, oppi-

materiaali, sähköinen oppimateriaali 

Abstract: The purpose of this study is to find out how the information and communication 

technology learning material for primary school considers various learning styles, motiva-

tional factors and user experience. In the theory part the concepts about e-learning mate-

rial, learning styles, motivational factors and user experience are described.  

The research was carried out in january 2018 in fifth grade class at school in Central Fin-

land and there were 20 pupils who took part in research. The research consisted three the-

mes, which were programming, photographing and information retrieval. The researcher 

made e-learning material of each theme for this research.  The research methods were ob-

serving, interviews and questionnaires. All 20 pupils answered to the questionaire and they 

all were observed by researcher. Four pupils were also interviewed. 

The results of this study show that e-learning material considers various learning styles 

when it is offering theory and tasks in various forms such as  text, images and videos. E-

learning material are experienced motivational when it includes practical and game-like 

tasks. E-learning material can be considered having good user experience when material is 

located familiar and user-friendly learning environment. 

Keywords: learning style, motivation, user experience, information and communication 

technology, learning material, e-learning material 
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1 Johdanto 

Kuten esimerkiksi Honey ja Mumford (2000) sekä Otala (2001) toteavat, kaikki oppilaat 

eivät opi samalla tavalla, vaan oppimateriaalin tulisi tukea jokaista eri oppimistyyliä par-

haansa mukaan. Toisaalta oppimateriaalilta vaaditaan motivointikykyä, jotta oppiminen 

olisi tehokasta ja oppimistulokset hyviä (Vettenranta, Välijärvi, Ahonen, Hautamäki, Hil-

tunen, Leino, Lähteinen, Nissinen, Nissinen, Puhakka, Rautopuro & Vainikainen, 2016). 

Sähköisen oppimateriaalin tulisi antaa vielä edellä mainittujen lisäksi hyvän käyttäjäkoke-

muksen, sillä huonosti käytettävästä materiaalista tulee harvoin pitkäikäistä (Mullet & Sa-

no, 1995). Tämän tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa siitä, miten alakouluun sijoittuva 

tieto- ja viestintätekniikan oppimateriaali ottaisi huomioon erilaiset oppimistyylit, olisi 

motivoiva ja antaisi hyvän käyttäjäkokemuksen. Tutkimuksen aihe muotoutui Jyväskylän 

yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan Oppimateriaalituotanto ja Ihmisen ja tekno-

logian välinen vuorovaikutus -kurssien pohjalta. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2016) mukaan vuosiluokkien 3-6 tavoit-

teina on mainittu oppimaan oppimisen taitojen kehittäminen sekä omien oppimistapojen ja 

-taitojen tunnistaminen ja kehittäminen. Tässä tutkimuksessa yhdistetään näihin tavoittei-

siin myös laaja-alaisen osaamisen kohta L5: tieto- ja viestintätekniikan osaaminen. L5:n 

mukaan tieto- ja viestintätekniikkaa tulee hyödyntää monipuolisesti eri oppiaineissa sekä 

muussa koulutyössä. Oppilaille tulee luoda mahdollisuuksia etsiä, kokeilla ja käyttää 

omaan oppimiseen ja työskentelyyn parhaiten sopivia työtapoja ja -välineitä. Oppilaat op-

pivat käyttämään erilaisia laitteita, ohjelmistoja ja palveluita sekä ymmärtävät niiden käyt-

tö- ja toimintalogiikkaa. Oppilaat harjoittelevat etsimään tietoa useammasta eri lähteestä 

hakupalveluiden avulla ja heitä ohjataan hyödyntämään lähteitä oman tiedon tuottamisessa 

ja harjoittelemaan tiedon kriittistä arviointia. Tätä tutkimusta varten tehdyt oppimateriaalit 

pyrkivät toteuttamaan näitä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa mainittuja 

tavoitteita. 

Tutkimus toteutettiin keskisuomalaisessa koulussa viidennellä luokalla tammikuussa 2018. 

Tutkimusmenetelminä käytettiin havainnointia, haastatteluita ja kyselyitä. Tutkimukseen 
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osallistui 20 oppilasta. Tutkimus koostui kolmesta aihekokonaisuudesta, jotka olivat oh-

jelmointi, valokuvaus ja tiedonhaku. Kullekin aihekokonaisuudelle oli varattu aikaa kaksi 

oppituntia, eli yhteensä aikaa oli kuusi oppituntia. Tutkimusta varten laadittiin tutkijan 

toimesta sähköinen oppimateriaali kustakin aihekokonaisuudesta. Luokan oma opettaja oli 

vastuussa oppituntien pitämisestä ja tutkimuksen tekijä oli mukana ensisijaisesti havain-

noimassa. Tutkimustulosten perusteella sähköinen oppimateriaali ottaa erilaiset oppimis-

tyylit huomioon tarjoamalla teoriaa ja tehtäviä monipuolisesti eri muodoissa, kuten teksti-

nä, kuvina ja videoina. Sähköinen oppimateriaali koetaan motivoivaksi, kun se sisältää 

käytännönläheisiä ja pelinomaisia tehtäviä. Sähköistä oppimateriaalia voidaan pitää käyttä-

jäystävällisenä, kun materiaali sijaitsee oppilaille tutussa ja helppokäyttöisessä oppi-

misympäristössä. 

Tutkielman toisessa luvussa määritellään tutkimuksen keskeisimmät käsitteet: sähköinen 

oppimateriaali, oppimistyylit, motivaatiotekijät sekä käyttäjäkokemus. Lisäksi tässä luvus-

sa pohjustetaan toteutettavaa tutkimusta teoriatiedolla. Luvussa kolme käydään läpi varsi-

nainen empiirinen tutkimus. Tästä luvusta löytyvät myös esittely tutkimusta varten tehdyis-

tä sähköisistä oppimateriaaleista. Luvussa neljä analysoidaan tutkimuksesta saadut tulok-

set. Lopuksi esitetään tutkimuksesta saadut johtopäätökset ja esitetään jatkotutkimusideoi-

ta. 
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2 Teoreettinen tausta 

Tässä luvussa kuvataan tämän pro gradu -tutkimuksen teoreettista taustaa, joka koostuu 

sähköisestä oppimateriaalista, oppimistyyleistä, motivaatiotekijöistä sekä käyttäjäkoke-

muksesta. 

2.1 Sähköinen oppimateriaali 

Palonen, Kankaanranta, Tirronen ja Roth (2011) toteavat, että suomalaiskoulujen mahdol-

lisuudet käyttää tietotekniikkaa ovat kasvaneet jatkuvasti. Hiidenmaan (2015) mukaan tek-

nologian lisääntyminen on johtanut oppimateriaalien uudistumiseen 2000-luvulla ja paine-

tut oppikirjat ovat saaneet vierelleen digitaalisia aineistoja. Sähköisen oppimateriaalin päi-

vittäminen ja jakaminen on paljon vaivattomampaa verrattuna painettuun oppikirjaan (Tos-

savainen, 2015). Sähköiset oppimateriaalit eivät vain sisällä uusia mahdollisuuksia vaan 

myös laajentavat vanhojen tekniikoiden, kuten kirjojen, liitutaulujen, television ja radion 

tarjoamia hyödyllisiä mahdollisuuksia (Bransford, 2004). Sallasmaa, Liimatainen, Mannu-

la, Peltomäki, Salakoski, Salmela ja Back (2011) huomauttavat, että opetuksesta ei tule 

interaktiivista, jos interaktiivista oppimateriaalia ei käytetä vuorovaikutteisesti. Pelkkä tek-

niikan läsnäolo ei kohenna oppilaiden oppimistuloksia tai edesauta oppimisen kehittymistä 

eikä myöskään pidä oppilaan motivaatiota riittävän pitkään yllä, vaan teknologiaa tulisi 

käyttää asianmukaisesti haluttujen tulosten saavuttamiseksi (Bransford, 2004; Krnel & 

Bajd, 2009; Tapola & Veermans, 2012). On odotettavissa, että sähköisten oppimateriaalien 

käyttö oppilaitoksissa yleistyy entisestään (Kankaanranta, 2015; Sallasmaa ym., 2011).  

Kenttälän, Kankaanrannan ja Neittaanmäen (2017) tutkimuksen mukaan jopa 87 % rehto-

reista arvioi luokkatyöskentelyn ohjeiden, tehtävien ja muiden oppimateriaalien tarjoami-

sen sähköisessä muodossa hyväksi keinoksi tukea oppilaiden tietotekniikan käyttöä. Hauta-

lan, Bakerin, Keurulaisen, Ronimuksen, Richardsonin ja Colen (2018) tutkimuksen mu-

kaan oppilaan on mahdollista oppia olennaisia ja tärkeitä oppisisältöjä itsenäisesti sähköis-

tä oppimateriaalia käyttämällä. Tutkimuksen mukaan oppimateriaalin tulee ottaa huomioon 

oppilaiden yksilölliset erot oppimisvalmiuksissa ja aikaisemmissa tiedoissa. Oppimisen 

todettiin olevan parempaa sähköisen oppimateriaalin sisältöihin liittyvissä päättelytehtävis-
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sä verrattuna kontrollitehtäviin. Huomattavaa oli myös se, että oppilaat pitivät tietokoneella 

opiskelua mukavana.  

Krnel ja Bajd (2009) muistuttavat, että vastuu onnistuneesta sähköisten oppimateriaalien 

käytöstä jää opettajalle itselleen. Opettajien puolelta on herännyt pelko siitä, että vastuu 

uusien oppimateriaalien teosta jää heidän harteilleen valtion ja kuntien tukien mennessä 

opetustilojen varustamiseen (Tossavainen, 2015). Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämi-

nen opinnoissa ja opetuksessa tulisi olla arkinen toimintatapa kouluissa, jolloin oppimista 

saataisiin kehitettyä yksinkertaisemmaksi, kiinnostavammaksi ja itsenäisemmäksi (Krnel & 

Bajd, 2009).  

Krnel ja Bajd (2009) toteavat, että laajalti olevan käsityksen mukaan sähköinen oppiminen 

on motivoivampaa ja tehokkaampaa verrattuna perinteisempään oppimiseen. Tutkimukset 

kuitenkin osoittavat, että sähköiset oppimateriaalit ovat tehokkaampia vain tietyin osin. 

Interaktiivisten oppimateriaalien ja -ympäristöjen mahdollisuuksista on keskusteltu pit-

kään, mutta niiden toteuttaminen on nähty hankalana (Sallasmaa ym., 2011). Toteutukseen 

vaikuttaa oppimisympäristöjen jatkuva muuttuminen uuden teknologian kehittyessä (Krnel 

& Bajd, 2009). Tossavaisen (2015) mukaan sähköisten oppimateriaalien laatu onkin vielä 

melko epätasaista. Esimerkiksi matematiikan oppiaineessa on osattu hyödyntää teknologi-

an mahdollistamia elementtejä monipuolisesti, mutta toisaalta markkinoilta löytyy esimer-

kiksi virheellistä tietoa ja huonolaatuisia videoita sisältäviä materiaaleja. Epätasaisuus joh-

tuu teknisistä ongelmista, kuvamateriaalin heikosta laadusta sekä resurssipulasta.  

Tossavaisen (2015) mukaan tulevaisuudessa sähköiset oppimateriaalit siirtyvät tekstikes-

keisyydestä kuvallisuuteen. Jos oppimateriaalin halutaan olevan vuorovaikutteinen, se ei 

voi olla ensisijaisesti tekstikeskeinen. Kuitenkaan tulevaisuuden sähköisten oppimateriaali-

en tarkoitus ei ole vain laajentaa perinteistä oppikirjaa multimediaelementeillä, vaan mah-

dollistaa uudenlaisen oppimisen syntyminen. Voitaisiin siis ajatella, että tulevaisuudessa 

oppijalla on virtuaalinen ja vuorovaikutteinen oppimisympäristö, jossa voi harjoitella tur-

vallisesti erilaisia taitoja ja prosesseja (Sallasmaa ym., 2011; Tossavainen, 2015). Kiristy-

vien resurssien myötä etä- ja verkko-opiskelusta voi tulla entistä laajempaa ja yleisempää 

(Sallasmaa ym. 2011).  
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Kuten Ekonoja (2014) ja Tossavainen (2015) toteavat, sähköiselle oppimateriaalille ei ole 

olemassa yksiselitteistä määritelmää. Sähköisenä oppimateriaalina voidaan pitää niin vuo-

rovaikutuksetonta e-oppikirjaa kuin interaktiivista oppimisympäristöäkin. Sähköisen op-

pimateriaalin keskeinen osa voi olla tekstin lisäksi erilaiset kuvat ja videot. Sähköistä op-

pimateriaalia käytetään tietokoneen tai jonkin muun tietoteknisen laitteen avulla. 

Tässä tutkielmassa sähköinen oppimateriaali määritellään Ekonojan (2014) ja Tossavaisen 

(2015) määritelmää mukaillen. Tässä tutkimuksessa sähköinen oppimateriaali tarkoittaa 

tietokoneella tai  muulla tietoteknisellä laitteella käytettävää materiaalia, joka sisältää teks-

tin lisäksi interaktiivista sisältöä, kuten videoita ja linkkejä. 

2.2 Oppimistyylit 

Otala (2001) toteaa oppimistyylin olevan oppilaan omin tapa vastaanottaa ja käsitellä tie-

toa. Kauppilan (2004) mukaan oppimistyylit kuvaavat tapaa, jolla oppilaat opiskelevat. 

Olennaisinta on kunkin oppijan luonteenomainen tapa havainnoida, ajatella ja toimia eri-

laisissa tilanteissa. Oppimistyyli riippuu oppilaan luonteenpiirteistä, iästä ja tavasta moti-

voitua opiskeluun. Myös opiskeluympäristö voi vaikuttaa oppimistyyliin. Lasten oppimis-

tyylit ja -tavat ovat muuttuneet, sillä esimerkiksi opetusvideoiden katsominen voi olla 

luontevampi tapa oppia verrattuna lukemiseen (Palonen ym., 2011). Oppimistyylien tun-

nistaminen on tärkeää, sillä voimme opettaa oppilaita vasta sitten, kun tiedämme miten he 

oppivat (Coffield, 2004).  

Oppimistyylit voidaan jaotella monin eri tavoin. Kirjallisuudesta nousi esiin jaotteluja, 

jotka olivat liian abstrakteja tätä tutkimusta varten. Tällainen oli esimerkiksi Kolbin (1984) 

jaottelu lähenevään, laajenevaan, yhtäläistävään ja mukautuvaan oppimistyyliin. Kirjalli-

suudesta löytyi myös tutkimukseen valittua Otalan (2001) jaottelua lähellä olevia oppimis-

tyylejä. Tällainen oli esimerkiksi Honeyn ja Mumfordin (2000) jako aktiiveihin, pohtijoi-

hin, teoreetikkoihin ja pragmaatikkoihin. Heidän mukaansa aktiivit ovat valmiita toimi-

maan ja olemaan esillä uusissakin tilanteissa, kun taas pohtijat ovat varovaisempia ja jät-

täytyvät useimmiten osallistumisen ulkopuolelle. Teoreetikot pitävät analysoinnista ja loo-



 

6 

 

gisista päättelytehtävistä, kun taas pragmaatikot haluavat kokeilla asioita käytännössä. 

(Coffield, 2004) 

Tässä tutkimuksessa määritellään oppimistyylit siis Otalan (2001) jaottelun mukaan, sillä 

jaottelun pohjalta on mahdollista tehdä monipuolisesti motivoivia ja jokaiseen oppimistyy-

liin sopivia sähköisiä materiaaleja ja tehtäviä. Otala (2001) esittää neljä erilaista oppimis-

tyyliä; käytännön toteuttajan, aktiivisen osallistujan, harkitsevan tarkkailijan sekä loogisen 

ajattelijan.  

Käytännöllinen toteuttaja oppii parhaiten tekemällä, harjoittelemalla ja seuratessaan mui-

den työskentelyä. Hän kokeilee rohkeasti uusia ajatuksia, teorioita ja tekniikoita, sillä hän 

haluaa nähdä toimivatko asiat myös käytännössä. Oppiakseen käytännöllinen toteuttaja 

tarvitsee opittavalle asialle välittömän soveltamismahdollisuuden. Hän ei kuitenkaan osaa 

siirtää uusia asioita useisiin erilaisiin ympäristöön, sillä opitut asiat ovat vahvasti sidoksis-

sa sovelluskohteeseen. Käytännöllinen toteuttaja pitää vauhdikkaasta tekemisestä ja hänen 

toimintansa on nopeaa ja varmaa. Hän ei välttämättä tee toimintaan liittyviä ehdotuksia, 

mutta nauttii muutoin päätöksenteosta ja ongelmanratkaisusta. Käytännöllisen toteuttajan 

tavoitteena on etsiä aina vain parempaa tapaa toteuttaa asioita ja hänen mielestään asioiden 

toimivuus tarkoittaa niiden hyvyyttä. Käytännöllinen toteuttaja oppii heikommin teoreetti-

sesti, perinteisessä koulumuotoisessa opetuksessa tai jos uusi asia pitää siirtää uuteen ym-

päristöön. (Otala, 2001) 

Aktiivinen osallistuja oppii parhaiten saadessaan haastavia tehtäviä, työskennellessään 

lyhyiden ja nopeatempoisten projektien parissa sekä silloin, kun oppimistilanteisiin liittyy 

jännitystä ja kriisejä. Hänen oppimistaan kannattaa tukea visuaalisin keinoin, kuten kuvin 

ja videoin, sillä pelkkä kirjallinen materiaali on hänestä pitkästyttävää. Hän heittäytyy en-

nakkoluulottomasti ja innostuneesti uusiin kokemuksiin sekä kokeilee mielellään uusia 

asioita. Aktiivinen osallistuja ei pelkää ottaa riskejä. Hän haluaa  olla toiminnassa koko 

ajan ja usein hänellä on monia tehtäviä samaan aikaan käynnissä. Aktiivinen toimija pitää 

ongelmanratkaisusta, jos siihen osallistuu muitakin. Hänen tekemänsä ratkaisut voivat jää-

dä pintapuolisiksi, sillä pitkäjänteinen työ saa hänet tylsistyneeksi. Aktiivinen toimija ha-

keutuu toisten ihmisten pariin ja mukautuu hyvin ryhmätyöskentelyyn. Hän oppii heikom-
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min ollessaan passiivisessa kuuntelijan roolissa tai jos uutta tietoa täytyy analysoida ja tul-

kita. (Otala, 2001) 

Harkitseva tarkkailija oppii parhaiten havainnoimalla ja työskentelemällä itsenäisesti, jol-

loin hän voi edetä omassa tahdissaan sekä pohtia ja analysoida uusia asioita syvällisesti. 

Hänen oppimistaan kannattaa tukea itseopiskeluohjelmilla sekä kirjoilla. Ryhmätilanteissa 

ja keskusteluissa hän on taka-alalla tarkkailemassa muiden toimintaa. Hän kuuntelee ensin 

mitä muilla on sanottavaa, ennen kuin käyttää oman puheenvuoronsa. Harkitseva tarkkaili-

ja ei halua tehdä nopeita valintoja ja lopulliseen päätöksentekoon menee usein aikaa, sillä 

hän vertailee jokaista tiedossaan olevaa näkökulmaa ja oletettavia seurauksia ennen kuin 

toimii. Hänen tiedoissaan yhdistyvät menneisyys ja nykyisyys, sekä toisten näkökulmat ja 

omat havainnot. Harkitseva tarkkailija oppii heikommin joutuessaan toimimaan ilman 

suunnitelmaa ja kiirehtimään tehtävästä toiseen. (Otala, 2001) 

Looginen ajattelija oppii parhaiten muodollisissa koulutusohjelmissa mallien, käsitteiden ja 

teorioiden avulla. Hän nauttii haasteista, lukemisesta, tutkimisesta, analysoinnista ja päätte-

lystä. Ongelmia kohdatessaan hän alkaa selvittää niitä järjestelmällisesti kohta kohdalta. 

Hän on taitava yhdistelemään havaintoja monimutkaisiksi ja loogisesti pitäviksi teorioiksi. 

Teoriat ovat riippumattomia soveltamiskohteesta, joten looginen ajattelija voi siirtää osaa-

misensa erilaisiin ympäristöihin ja tilanteisiin. Hänellä on taipumus pyrkiä täydellisyyteen 

ja olla luovuttamatta ennen kuin asiat on saatu kuntoon ja valmiiksi. Looginen ajattelija 

arvostaa järkiperäisyyttä ja hänen mielestään asioiden loogisuus tarkoittaa niiden hyvyyttä. 

Hän voi olla ehdoton ja suhtautua jyrkän torjuvasti omasta ajattelumallistaan poikkeavaan 

tapaan ajatella tai toimia. Looginen ajattelija oppii heikoimmin epävarmoissa ja epämää-

räisissä tehtävissä, erittäin tunnepohjaisissa tilanteissa tai joutuessaan toimimaan päämää-

rättömästi ja suunnittelemattomasti. (Otala, 2001) 

2.3 Motivaatiotekijät 

Motivaatiolle on useita erilaisia määritelmiä tieteellisessä kirjallisuudessa. Arkikielessä 

motivaatio näkyy tavoitteellisessa ja innostuneessa toiminnassa sekä luottamuksena omiin 

kykyihinsä (Tapola & Veermans, 2012). Usein motivaatio jaetaan sisäiseen ja ulkoiseen 
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motivaatioon (Ryan & Deci, 2008). Deci ja Ryan (2000) esittävät motivaation jatkumona, 

jonka toisessa päässä on täydellinen motivoitumattomuus ja toisessa päässä sisäinen moti-

vaatio. Flow'ta eli tilaa, jossa ajan ja paikan taju hämärtyvät ja oppijan toiminta on virtaa-

vaa, voidaan pitää sisäisen motivaation äärimmäisenä positiivisena ilmentymänä (Jaakkola 

& Liukkonen, 2002). Sisäinen motivaatio sisältää pätevyyden, autonomian ja yhteenkuulu-

vuuden tunteet (Halinen, Hotulainen, Kauppinen, Nilivaara, Raami & Vainikainen, 2016). 

Decin ja Ryanin (2000) mukaan ulkoista motivaatiota ohjaavat toive palkkiosta tai pelko 

rangaistuksesta, ja tekeminen koetaan suoritukseksi. Sisäistä motivaatiota omaavalle jo 

pelkkä tekeminen koetaan palkintona, eikä tekemistä ohjaa ulkoiset palkinnot tai rangais-

tukset. 

Jaakkola ja Liukkonen (2002) toteavat, että oppimistilanteet, jotka antavat oppijalle päte-

vyyden, autonomian ja yhteenkuuluvuuden kokemuksia lisäävät sisäistä motivaatiota. Toi-

saalta taas oppimistilanteet, joista oppija ei saa tyydytettyä näitä tunteita puolestaan kasvat-

tavat ulkoista motivaatiota. Myös palautteen antamisella on merkitystä sisäisen ja ulkoisen 

motivaation syntymisen kannalta. Erityisesti tietoa antava palaute on sisäisen motivaation 

syntymistä edistävä tekijä. Palautteen ja motivaation lisääntymisen yhteys pohjautuu oppi-

laan yksilöllisyyteen ja välittömyyteen (Tapola & Veermans, 2012).  

Tapola ja Veermans (2012) sekä Sankila (2015) toteavat jatkuvan, tehtävänaikaisen ja vä-

littömän palautteen vievän oppimisprosessia haluttuun suuntaan ja pitävän oppimisen mo-

tivaatiota yllä. Tämän kaltaista palautetta on mahdollista saada esimerkiksi simulaatioita ja 

pelejä hyödyntämällä (Tapola & Veermans, 2012). Palautteen tulee olla rakentavaa ja oh-

jaavaa ja se voi olla kannustamista tai osaamiseen perustuvaa (Sankila, 2015; Tapola & 

Veermans, 2012). Motivaatio on hyvin tärkeä osa oppimisprosessia, sillä se vaikuttaa oppi-

jan jokapäiväiseen käyttäytymiseen sekä toimintaan ja se on liikkeellepaneva voima sitou-

tumisen, oppimisen ja jopa uravalinnan takana (Nurmi, 2006; Vettenranta ym., 2016). 

Suomessa ulkoinen motivaatio on valitettavasti sisäistä motivaatiota korkeampaa (Vetten-

ranta ym., 2016). Vettenranta ym. (2016) kertovat, että Pisa 2015 -tutkimuksessa nousi 

erityisesti esiin suomalaisoppilaiden vähäinen kiinnostus luonnontieteitä kohtaan. Suoma-

laisista oppilaista ainoastaan 17 % oli kiinnostunut luonnontieteiden ammateista, kansain-
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välisen keskiarvon ollessa 24 %. Tilastoissa suomalaiset oppilaat olivat kahdeksanneksi 

vähiten kiinnostuneita luonnontieteistä. ICT-ammattilaisiksi halusi suomalaispojista 3 % ja 

tytöistä 0,2 %, kansainvälisten osuuksien ollessa 5 % ja 0,4 %.  

Kuparin, Sulkusen, Vettenrannan ja Nissisen (2012) mukaan luonnontieteiden lisäksi myös 

motivaatio lukemiseen on vähäistä. PIRLS-tutkimuksen mukaan suomalaisten alakou-

luikäisten lasten asenne lukemista kohtaan oli yksi heikoimmista. Motivaatio lukemista 

kohtaan on ensisijaisen tärkeää, sillä ainoastaan lukeminen kehittää lukutaitoa. Oppilaat, 

joilla on sisäistä motivaatiota lukea, lukevat useimmiten omasta halustaan, kun taas ulkoi-

sesti motivoituneet oppilaat lukevat esimerkiksi vanhempien tai opettajan pyynnöstä tai 

palkinnon toivossa. 

Nurmen (2006) mukaan motivaatio näkyy yksilöllisesti eri oppilaiden toiminnassa. Lapsil-

la on kullakin subjektiivinen tunne siitä, minkälaiset asiat he kokevat mielenkiintoisiksi. 

Eroja voi näkyä esimerkiksi siinä, millaisena lapset kokevat sosiaaliset tilanteet. Motivaa-

tio voi muodostaa sekä positiivisia että negatiivisia kehiä. Kun oppilas on motivoitunut, 

hän yrittää parhaansa, jolloin hän todennäköisemmin menestyy paremmin. Hyvä menestys 

vahvistaa entisestään motivaatiota.  

Tapolan ja Veermansin (2012) mukaan sähköisen oppimateriaalin hyödyntäminen opetuk-

sessa tarjoaa monipuolisia tapoja synnyttää ja tukea oppilaan motivaatiota. Oppimateriaali 

tai tehtävä, joka sisältää yllättäviä, konkreettisia tai humoristisia elementtejä herättää oppi-

laan mielenkiinnon. Myös pelimäisiä piirteitä ja multimediaa, kuten tekstejä, kuvia, videoi-

ta ja animaatioita hyödyntämällä saadaan oppilas kiinnostumaan oppimateriaalista. Mikäli 

verkkoympäristössä ja -materiaalissa on mahdollisuus edetä sopivalla nopeudella omaan 

taitotasoon nähden ja mukauttaa tietosisältöä oman mielenkiinnon mukaan, voi tämä lisätä 

oppilaan autonomian kokemusta. Tämä taas voi johtaa mielekkään ja aidon suhteen synty-

miseen opittavaa asiaa kohtaan.  

Löfström, Kanerva, Tuuttila, Lehtinen ja Nevgi (2006) toteavat, että oppimisen mielekkyy-

teen vaikuttavat esimerkiksi oppijan oma aktiivisuus, kontekstuaalisuus, siirtovaikutus, 

konstruktiivisuus, yhteisöllisyys ja vuorovaikutus. Oppijan oma aktiivisuus näkyy esimer-

kiksi omatoimisessa tiedonhaussa ja sen käsittelyssä. Oppijan aktiivisuutta voidaan tukea 



 

10 

 

verkkopohjaisessa oppimisympäristössä tuomalla ympäristöön elementtejä, joiden avulla 

oppija voi tallentaa muistiinpanojaan ja tekstejään ympäristöön. Kontekstuaalisuutta verk-

ko-oppimiseen saadaan tekemällä oppimistilanteista mahdollisimman autenttisia ja oikeaa 

elämää vastaavia. Tämä tarkoittaa esimerkiksi verkkopohjaisten simulaatioiden, videoklip-

pien ja internetlinkkien hyödyntämistä opetuksessa. Siirtovaikutusta eli opitun asian sovel-

tamista uusissa ja erilaisissa tilanteissa saadaan hyperteksteillä, tietopankeilla ja ongelman-

ratkaisutehtävillä. Konstruktiivisuutta eli vanhan ja uuden tiedon yhdistämistä tulee esiin 

aikaisemman tiedon varaan rakentuvina oppimistehtävinä tai aikaisempaa tietoa reflek-

toivina tehtävinä. Yhteisöllisyys voidaan kokea haasteena, kun oppimateriaalit tai tietyissä 

tilanteissa koko oppiminen tapahtuu verkossa. Yhteisöllisyyden luominen ei ole kuitenkaan 

mahdotonta. Oppilaat saadaan osallistumaan yhteiseen oppimiseen perustamalla verkko-

ympäristöön yhteisiä työskentely- ja keskustelualueita tai blogeja. Keskustelualueita voi-

daan hyödyntää muuhunkin vuorovaikutukseen, kuten omien näkökulmien esittelyyn ja 

perusteluun tai uusien ideoiden hakemiseen ja palautteen antamiseen. 

2.4 Käyttäjäkokemus 

Käytettävyys ja käyttäjäkokemus ovat toisiinsa liittyviä, mutta silti eri asioita tarkoittavia 

käsitteitä. Spoolin (2007) mukaan käytettävyys pyrkii kertomaan pystyykö käyttäjä saavut-

tamaan tavoitteensa, kun taas käyttäjäkokemus kuvaa, oliko käyttäjän kokemus mahdolli-

simman miellyttävä. ISO-standardin (ISO 9241-11, 1998) mukaan "palvelun käytettävyys 

kertoo kuinka hyvin käyttäjät pystyvät käyttämään palvelua tai tuotetta oikein, tehokkaasti 

ja miellyttävästi tavoitteiden saavuttamiseksi tietyssä käyttöympäristössä ja -tilanteessa" 

(Silvennoinen, 2018). Tässä tutkimuksessa haluttiin tutkia nimenomaan sähköisen oppima-

teriaalin käytön miellyttävyyttä visuaalisuuden ja teknisen alustan näkökulmista, ei niin-

kään oppimateriaalin käytön tehokkuutta, joten tässä tutkimuksessa käyttäjäkokemus on 

keskeinen termi. 

Garrettin (2011) sekä Lawin, Roton, Hassenzahlin, Vermeerenin ja Kortin (2009) mukaan 

käyttäjäkokemus kertoo millaista on käyttää palvelua tai tuotetta. Se on subjektiivinen,  

tilannekohtainen ja tunnepitoinen kokemus. Hassenzahlin ja Tractinskyn (2006) mukaan 

käyttäjäkokemus on seurausta esimerkiksi käyttäjän odotuksista, tarpeista ja motivaatiosta, 
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järjestelmän monimutkaisuudesta ja käytettävyydestä sekä ympäristöstä, jossa vuorovaiku-

tus tapahtuu. Heidän mukaansa kokemuksellisuus ja emotionaalisuus ovat tärkeä osa tek-

nologian käytön käyttäjäkokemusta. Tullis ja Albert (2008) määrittelevät, että käyttäjäko-

kemus pitää sisällään sekä käyttäjän että käyttäjän ja palvelun välisen vuorovaikutuksen. 

Sähköistä oppimateriaalia suunniteltaessa tuleekin ottaa huomioon miten materiaali sovel-

tuu sen kanssa käytävään vuorovaikutukseen (Mullet & Sano, 1995). 

2.4.1 Visuaalisuus 

Silvennoisen (2015) mukaan tiedon visuaalinen esitystapa on yksi osa käyttäjäkokemusta. 

Jotta sähköinen oppimateriaali on yhtenäinen ja johdonmukainen, sen kaikkien elementtien 

täytyy kuulua samaan visuaaliseen kokonaisuuteen (Mullet & Sano, 1995). Materiaalin 

yhdenmukaisuus vähentää muistamista ja näin ollen nopeuttaa oppimista (Silvennoinen, 

2015). Sähköisen oppimateriaalin visuaalisuuden suunnittelu voi olla esimerkiksi väri-

suunnittelua, sommittelua, ryhmittelyä sekä kontrastin ja tyhjän tilan suunnittelua (Silven-

noinen, 2015). Mulletin ja Sanon (1995) mukaan erityisen tärkeää on huomioida miten ja 

mihin oppijan huomio milloinkin suunnataan esimerkiksi elementtien sijainnin, liikkuvan 

kuvan ja värikoodauksen suhteen. 

Silvennoisen (2015) mukaan onnistuneen värisuunnittelun tarkoituksena on kommunikoida 

ja välittää viestejä värien avulla. Värit voivat vaikuttaa joko positiivisesti tai negatiivisesti 

käyttäjäkokemukseen ja oppimiseen (Tapola & Veermans, 2012). Oppimateriaalin väripa-

lettiin valittavien värien tulee toimia keskenään siten, että ne täydentävät toisiaan ilman 

kilpailua (Garrett, 2011). Värien yhdistelemisen päämääränä on värien harmonia, eli niiden 

sointuvuus toisiinsa (Albers, 1978).  Garrett (2011) myös toteaa, että väripalettia suunnitel-

taessa tulee ottaa huomioon värien kontrasti ja yhdenmukaisuus. Taustan ja tekstin värien 

välillä tulee olla tarpeeksi voimakas kontrasti, jotta teksti on luettavaa. Jos värit ovat kes-

kenään hyvin lähellä toisiaan, väripaletin tehokkuus heikkenee. Kirkkaita värejä tulee käyt-

tää silloin, kun oppijan huomio halutaan saada tiettyyn elementtiin. Hennommat värit sopi-

vat erityisen hyvin taustaväreiksi.  
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Krug (2006) toteaa, että visuaalisuutta suunniteltaessa tulee muistaa myös visuaalinen ko-

hina oppimateriaalissa. Visuaalinen kohina jaetaan kahteen luokkaan, sekavuuteen ja taus-

takohinaan. Kun oppimateriaalin jokainen elementti kilpailee oppijan huomiosta, puhutaan 

tällöin sekavuudesta. Taustakohina taasen tarkoittaa sitä, että mikään visuaalisen kohinan 

lähteistä ei ole yksinään liian häiritsevä, mutta kokonaisuutena lopputulos on oppijaa uu-

vuttava. Suurinta osaa oppijoista sekavuus ja taustakohina häiritsevät, mutta poikkeuksia-

kin löytyy, sillä oppijoilla on erilainen sietokyky häiriötekijöitä kohtaan.  

Albersin (1978) mukaan tekstin lukeminen on sitä helpompaa, mitä selvemmin kirjaimet 

erottuvat toisistaan, sillä emme sanoja luettaessa lue vain yksittäisiä kirjaimia vaan sanoja 

"sanakuvina". Isoilla kirjaimilla kirjoitetut sanat ovat vaikeampia lukea, sillä ne ovat kes-

kenään yhtä korkeita, leveitä ja voimakkaita.  

Sähköistä oppimateriaalia luodessa on siis hyvä muistaa materiaalin yhtenäisyys niin ra-

kenteen kuin värimaailmankin suhteen. Materiaaliin ei kannata laittaa liikaa materiaalia ja 

elementtejä, jottei oppija häiriinny sekavuudesta tai taustakohinasta. Materiaalin kirjasin-

tyyppiä miettiessä kannattaa ottaa huomioon tekstin luettavuus. 

2.4.2 Sähköisen oppimisympäristön valinta 

Hassenzahlin ja Tractinskyn (2006) mukaan yksi käyttäjäkokemuksen osa-alueista on 

sähköisessä oppimisympäristössä tapahtuva vuorovaikutus sekä sähköisen 

oppimisympäristön ominaisuudet, kuten sen monimutkaisuus ja käytettävyys. Kuten 

luvussa 2.4 mainittiin, Hassenzahlin ja Tractinskyn (2006) mukaan kokemuksellisuus ja 

emotionaalisuus ovat tärkeä osa teknologian käytön käyttäjäkokemusta. Huonosti toteutet-

tu oppimisympäristö saa käyttäjässä aikaan ärtymyksen ja turhautumisen tunteita nopeasti, 

kun taas ympäristön toimiessa moiteettomasti, ei käyttäjä useimmiten kiinnitä sen käytet-

tävyyteen huomiota (Rosenzweig, 2015).  

Bernardin ja Sheshadrin (2004) tutkimuksen mukaan verkkoympäristöjen käyttäjillä on 

kansallisuudesta riippumatta samankaltaiset odotukset yleisten web-objektien sijainnista. 

Esimerkiksi taaksepäin vievän linkin odotetaan olevan sivun vasemmassa yläreunassa, 

sivun navigoinnin vasemmassa reunassa ja uloskirjautumispainikkeen oikeassa yläreunas-
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sa. Alustalla, johon sähköinen oppimateriaali kootaan, on siis väliä. Häkkisen (2002) mu-

kaan oppimisympäristöä valittaessa tulee ottaa huomioon sen vaatimukset ja haasteet. Sa-

vander-Ranne ja Lindfors (2013) toteavat, että oppimisympäristön valinta vaikuttaa oppi-

misprosessiin, opitun tiedon ymmärtämiseen ja oppimisen siirtovaikutukseen.  

Yhdeksi tutkimuksen oppimisympäristöksi (ks. luku 3.4) valittiin Peda.net, joka on peda-

goginen ja oppijalähtöinen verkko-oppimisympäristö. Palvelua voivat käyttää oppilaitos-

ten, oppilaiden ja opettajien lisäksi myös yhdistykset, yritykset ja yksityishenkilöt. Alle 15-

vuotiaat voivat saada palvelun käyttöluvan huoltajan suostumuksella. Peda.net on päätelai-

teriippumaton ympäristö, jota käytetään internetselaimella. Peda.net tarjoaa mahdollisuu-

den oppi- ja kurssimateriaalien tekemiseen. Peda.net valittiin tutkimuksen yhdeksi oppi-

misympäristöksi, koska luokan oppilailla oli sinne valmiit käyttäjätunnukset, ympäristö oli 

heille tuttu ja se on mukautuvainen oppimateriaalin muodosta riippumatta. (Peda.net, 

2018) 

Toinen tutkimukseen valittu oppimisympäristö oli Blogger, joka on Googlen omistama 

maksuton blogipalvelu, jota käytetään internetselaimella. Blogin perustamiseen vaaditaan 

käyttäjän rekisteröityminen ja palveluun voi kirjautua Google-tunnuksilla. Tässä tutkimuk-

sessa oppilaiden ei tarvinnut kirjautua palveluun, vaan sähköinen oppimateriaali oli julki-

nen kaikille internetin käyttäjille. (Blogger, 2018) 

Kolmas tutkimukseen valittu oppimisympäristö oli Jyväskylän yliopiston tarjoamalle hen-

kilökohtaiselle verkkolevylle rakennettu nettisivu. Verkkolevyllä oleva oppimisympäristö 

on valituista ympäristöistä käyttäjän tarpeisiin mukautuvaisin, mutta vaatii oppimateriaalin 

tekijältä jonkin verran HTML- ja CSS-osaamista. Verkkolevystä voi tehdä joko kaikille 

internetkäyttäjille julkisen tai salatun. 
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3 Tutkimusasettelu 

Tässä luvussa esitellään tutkimuskysymykset, tutkimusmenetelmät, tutkimuksen luotetta-

vuusteoria, toteutetut oppimateriaalit sekä empiirisen tutkimuksen toteutusta. 

3.1 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa siitä, miten alakouluun sijoittuva tieto- ja viestin-

tätekniikan oppimateriaali ottaisi huomioon erilaiset oppimistyylit, olisi motivoiva ja antai-

si hyvän käyttäjäkokemuksen. Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Miten alakouluun sijoittuva tieto- ja viestintätekniikan oppimateriaali ottaisi huomioon 

erilaiset oppimistyylit? 

2. Miten alakouluun sijoittuva tieto- ja viestintätekniikan oppimateriaali olisi motivoiva? 

3. Miten alakouluun sijoittuva tieto- ja viestintätekniikan oppimateriaali antaisi hyvän 

käyttäjäkokemuksen? 

3.2 Tutkimusmenetelmät 

Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin sekä määrällisiä että laadullisia tutkimusmenetelmiä. 

Määrälliset eli kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät ja laadulliset eli kvalitatiiviset tutki-

musmenetelmät ovat tieteellisen tutkimuksen tutkimusmenetelmiä (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara, 2009). Tuomivaara (2005) toteaa, että vaikka määrällinen ja laadullinen tutki-

mus koetaan usein toisensa poissulkeviksi, ei tutkimusmenetelmien välille ole syytä vetää 

tiukkaa rajaa. Myös Lähdesmäki, Hurme, Koskimaa, Mikkola ja Himberg (2009) toteavat, 

että kumpaakin suuntausta voidaan hyödyntää samassa tutkimuksessa ja kummallakin 

suuntauksella voidaan selittää samaa tutkimuskohdetta, joskin eri näkökulmasta. Määrälli-

sillä tutkimusmenetelmillä kuvataan ja tulkitaan tutkimuskohdetta tilastojen ja numeroiden 

avulla, kun taas laadullisilla tutkimusmenetelmillä on tarkoitus ymmärtää kokonaisvaltai-

sesti tutkimuskohteen laatua, ominaisuuksia ja merkityksiä.  
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Tämän tutkimuksen tutkimusaineisto kerättiin tutkimuksen aikana havainnoimalla, haastat-

telemalla ja kyselyillä. Tämän lisäksi oppilaiden palauttamat tehtävät käytiin läpi. Anttila 

(1996) toteaa tieteellisen havainnoinnin olevan järjestelmällistä ja suunniteltua tiedon ke-

räämistä ja kokoamista. Koska havaintoja tehdään usein todellisissa tilanteissa, tulee ha-

vainnointimenetelmän olla suunniteltu huolellisesti etukäteen. Havainnointimenetelmän 

etuina on verbaalisen kommunikoinnin lisäksi eleiden, ilmeiden ja liikkeiden havainnointi. 

Haittapuolena voidaan nähdä, että havainnointi on aina valikoivaa ja tutkija voi kokea ti-

lanteen eri tavalla kuin tutkittavat. Myös Eskola ja Suoranta (1998) toteavat, että tutkijan 

ennakko-odotukset voivat suunnata havainnointia epärelevantteihin asioihin. Havaintojen 

subjektiivisuus voidaan toisaalta nähdä myös rikkautena.  

Anttilan (1996) mukaan haastatteluja ja kyselyitä kannattaa hyödyntää silloin, kun halutaan 

tietoa tutkittavien asenteista, mielipiteistä tai kokemuksista. Eskolan ja Suorannan (1998) 

mukaan haastattelua voidaan pitää tutkijan johdattelemana keskusteluna. Haastattelua voi-

daan käyttää niin määrällisessä kuin laadullisessakin tutkimuksessa. Tässä tutkimuksessa 

käytettiin ryhmähaastattelua, joka sopii hyvin tilanteeseen, jossa vastaajilla on yhteisiä 

opiskelukokemuksia (Anttila, 1996). Ryhmähaastattelun hyvänä puolena on se, että vastaa-

jat saavat toisistaan tukea ja rohkaisua, ja he saattavat herättää toisissaan muistikuvia, joita 

ei yksilöhaastattelussa välttämättä saataisi esiin (Eskola & Suoranta, 1998).  

Anttilan (1996) mukaan kyselyitä hyödynnetään usein erilaisten tilanteiden ja käytänteiden 

kartoitukseen ja vertailuun. Vaikka kyselyistä saatua tietoa käsitellään useimmiten numee-

risessa muodossa, ne sopivat myös laadulliseen tutkimiseen (Anttila, 1996; Soininen, 

1995). Tällöin kysymykset eivät useinkaan sisällä valmiita vastausvaihtoehtoja (Soininen, 

1995). Tourangeau, Conrad ja Couper (2013) toteavat web-kyselyiden olevan edullinen ja 

käytännöllinen vaihtoehto paperisille kyselyille. Internetselain on yleisin tapa vastata web-

kyselyihin. Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2009) mukaan hyvin suunniteltujen web-

kyselyiden vastaukset ovat nopeasti analysoitavissa tietokoneen avulla. Verkkokyselyiden 

suurin ongelma on usein kato eli vastaamattomuus, joskin kadon laajuus riippuu vastaaja-

joukosta ja tutkimuksen aihepiiristä. Muita kyselyihin liittyviä haittoja ovat väärinymmär-

rysten kontrolloimisen vaikeus sekä epävarmuus siitä, kuinka vakavasti vastaajat ovat suh-

tautuneet tutkimukseen tai onko oikea henkilö vastannut kyselyyn. 
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3.3 Tutkimuksen luotettavuus 

Eskola ja Suoranta (1998) toteavat, että laadullisen tutkimuksen aineiston analyysivaihetta 

ja luotettavuuden arviointia ei ole mahdollista erottaa toisistaan niin ehdottomasti kuin 

määrällisessä tutkimuksessa. Laadullisessa tutkimuksessa tutkija joutuu ottamaan jatkuvas-

ti kantaa sekä tutkimuksen analyysin perusteellisuuteen että tutkimuksen luotettavuuteen. 

Vilkka (2007) toteaa, että määrällisen tutkimuksen reliabiliteetti kertoo tutkimuksen tulos-

ten pysyvyydestä ja toistettavuudesta. Tutkimusta voidaan pitää luotettavana, kun tulokset 

ovat muuttumattomia toistetussa mittauksessa tutkijasta riippumatta. Määrällisen tutkimuk-

sen validiteetti kertoo tutkimuksen kyvystä mitata sitä, mitä tutkimuksen on tarkoitus mita-

ta. Validiuden kannalta on tärkeää, että tutkimuskysymykset määritellään selkeästi ja täs-

mällisesti. Reliabiliteetti ja validius muodostavat määrällisen tutkimuksen kokonaisluotet-

tavuuden. Tutkimuksen kokonaisluotettavuutta voidaan pitää hyvänä, kun otos edustaa 

perusjoukkoa ja mittaamisessa on mahdollisimman vähän satunnaisvirheitä. 

Anttilan (1996) mukaan laadullista tutkimusta voidaan arvioida määrällisen tutkimuksen 

tapaan sen reliabiliteetilla ja validiteetilla, joskin validiteettia voidaan pitää laadullisen 

tutkimuksen ensisijaisena mittarina. Laadullisen tutkimuksen reliabiliteetti tarkoittaa ai-

neiston käsittelyn ja analyysin luotettavuutta, ei niinkään tutkimuksen toistettavuutta. Ai-

neisto on tulkittu reliaabelisti silloin, kun se ei sisällä ristiriitaisuuksia (Eskola & Suoranta, 

1998). Laadullisen tutkimuksen validiteettia tarkasteltaessa voidaan pohtia sopiiko valittu 

tutkimusstrategia tutkittavan kohteen olemukseen (Anttila, 1996).  

Anttila (1996) jakaa laadullisen tutkimuksen validiteetin kolmeen osaan: aineiston validi-

teettiin, havaitsemisen ja ilmiön kuvaamisen validiteettiin ja tulkinnan validiteettiin. Ai-

neistoa voidaan pitää validina, kun se vastaa tutkittavaan ilmiöön. Havaitsemisen ja ilmiön 

kuvaamisen validiteettia arvioidessa voidaan miettiä erottuvatko kuvauksessa ilmiön olen-

naiset piirteet. Tulkinnan validiteetti tarkoittaa sitä, että tulkitaanko havaitut seikat toden-

mukaisesti. 

Eskola ja Suoranta (1998) jakavat validiteetin sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin. Sisäinen 

validiteetti tarkoittaa tutkimuksen teoreettisten ja käsitteellisten määrittelyjen yhdenmukai-
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suuteen. Ulkoinen validiteetti tarkoittaa tehtyjen tulkintojen ja johtopäätösten sekä tutki-

musaineiston keskinäisen suhteen kelpoisuutta.  

Soinisen (1995) suomentamat Lincolnin ja Guban (1985) käsitteet vastaavuus, siirrettä-

vyys, luotettavuus ja vahvistettavuus ovat suositellumpia käytettäväksi laadullisessa tutki-

muksessa reliabiliteetin ja validiteetin sijaan. Tutkimuksen vastaavuudella tarkoitetaan 

Soinisen (1995) mukaan sitä, miten "tutkimuksen tuottamat rekonstruktiot tutkittavien to-

dellisuuksista vastaavat alkuperäisiä konstruktioita". Siirrettävyydellä tarkoitetaan sitä, 

kuinka hyvin tutkimuksen tulokset ovat siirrettävissä toisiin konteksteihin. Siirrettävyys 

riippuu siitä, kuinka yhdenmukaisia tutkittu ympäristö ja sovellusympäristö ovat. Laadulli-

sessa tutkimuksessa tutkijan kannattaa perinteisen reliaabeliuden tarkastelun sijaan arvioi-

da koko tutkimusta luotettavuuden esittämiseksi. Vahvistettavuuden käsitettä suositellaan 

käytettäväksi objektiivisuuden käsitteen tilalla. Tutkimuksen vahvistettavuudella tarkoite-

taan tutkimuksen totuusarvon ja sovellettavuuden varmistamista erilaisin keinoin. 

3.4 Toteutetut oppimateriaalit 

Tutkimusta varten laadittiin tutkijan toimesta luokan omalle opettajalle sähköinen oppima-

teriaali liittyen kolmeen tietotekniseen aiheeseen: tiedonhakuun, valokuvaukseen ja ohjel-

mointiin. Ehdotukset aiheisiin tulivat opettajalta. 

3.4.1 Ohjelmointi-oppimateriaali 

Ohjelmointi-oppimateriaali on Peda.net-ympäristössä ja se löytyy osoitteesta 

https://peda.net/p/jesoryym/materiaali/ohjelmointi. Oppimateriaalin etusivulla on kerrottu 

lyhyesti oppituntien kulusta (Kuvio 1). Käyttäjäkokemukseen liittyen sähköinen oppimate-

riaali on neutraalin värinen, jotta se ei häiritsisi teoriaan, ohjeisiin ja tehtävänantoihin kes-

kittymistä (ks. luku 2.4.1). Koska materiaali on oppilaille tutussa ympäristössä, oletuksena 

oli, että navigointi olisi helppoa (ks. luku 2.4.2). Navigointipalkki löytyy etusivun vasem-

masta reunasta ja sieltä avataan haluttu ohje- ja tehtäväpaketti. 
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Kuvio 1. Ohjelmointi-oppimateriaalin etusivu. 

Ensimmäisenä sovelluksena on Scratch Jr. Oppimateriaalista löytyy ohjetekstit kuvineen 

sovelluksen yleisimmistä toiminnoista (Kuvio 2). Sähköisen oppimateriaalin oli tarkoitus 

tukea jokaista oppimistyyliä (ks. luku 2.2) eri keinoin. Käytännölliselle toteuttajalle oli 

aktiivista tekemistä koko oppitunnin ajan ja uudet opitut asiat pystyi heti kokeilemaan käy-

tännössä sekä Scratchissa että Angry Birds -pelissä. Samasta materiaalista löytyy myös 

lyhyitä, nopeatempoisia tehtävänantoja, jotka sopivat erityisesti aktiivisille osallistujille 

(Kuvio 3). Materiaalissa on huomioitu myös harkitsevat tarkkailijat tarjoamalla mahdolli-

suus itsenäiseen työskentelyyn. 
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Kuvio 2. Scratch Jr -ohjeistus. 

 

Kuvio 3. Scratch Jr -tehtäviä. 
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Scratch Jr -tehtävien jälkeen siirrytään Angry Birds -ohjelmointipeliin. Oppimateriaalista 

löytyy lyhyet ohjeet pelin toimintaan liittyen (Kuvio 4). Angry Birds -peli tarjoaa Scratch-

materiaalin tapaan loogiselle ajattelijalle ongelmanratkaisutehtäviä. 

 

Kuvio 4. Angry Birds -ohjeistus. 

Viimeiseksi oppimateriaalista löytyy ohjeet Code Combat -ohjelmointipeliin (Kuvio 5). 

 

Kuvio 5. Code Combat -ohjeistus. 



 

21 

 

Sähköinen oppimateriaali pyrki olemaan usealla tavalla motivoiva (ks. luku 2.3). Oppilaat 

pääsivät tekemään ja pelaamaan itse, tehtäviä oli helpommasta vaikeampaan tuomassa 

haastavuutta. Ohjelmoinnin näkökulmasta materiaalin helpoimmat tehtävät liittyivät 

Scratch Jr:iin, seuraavaksi haastavammat Angry Birds -peliin ja kaikista haastavimmat 

internetselaimella pelattavaan Code Combat -peliin, joka ei kuitenkaan toiminut kovin hy-

vin iPadeilla. Kaikkia materiaalissa olevia tehtäviä ei ollut pakko ehtiä tekemään oppitun-

nin aikana, vaan kukin oppilas sai edetä omaan tahtiinsa.  

3.4.2 Valokuvaus-oppimateriaali 

Valokuvaus-oppimateriaali on Blogger-ympäristössä ja se löytyy osoitteesta 

https://materiaaliv.blogspot.fi/. Oppimateriaalissa on ohjeita valokuvaamiseen tekstinä, 

kuvina ja videoina (Kuvio 6). Käyttäjäkokemukseen voi vaikuttaa uusi oppimisympäristö, 

johon oppilaat eivät olleet tottuneet (ks. luku 2.4). Blogger-oppimisympäristön navigointi 

oli oikeassa reunassa, kun Peda.netissä se oli vasemmassa reunassa. Navigointipalkkia ei 

tätä materiaalia käytettäessä kuitenkaan tarvita. Tehtävien palautuskansio sijaitsi eri oppi-

misympäristössä (Peda.net). Eri oppimisympäristöjen välillä liikkuminen voi tuntua oppi-

laasta turhauttavalta. Oppimateriaalin ulkoasu oli räikeän värinen, mikä saattoi vaikuttaa 

esimerkiksi piristävästi tai häiritsevästi (ks. luku 2.4.1). 

 

Kuvio 6. Valokuvaus-oppitunnin ohjeistus. 
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Ensimmäinen tehtäväpaketti keskittyi valokuviin ja valokuvaamiseen (Kuvio 7). Tämä 

sähköinen oppimateriaali pyrki tukemaan käytännöllistä toteuttajaa käytännönläheisillä 

työskentelyllä, aktiivista osallistujaa liikkumista vaativilla tehtävänannoilla, harkitsevaa 

tarkkailijaa itsenäisellä ja rauhallisessa tahdissa etenevällä työskentelyllä sekä loogista 

ajattelijaa luovuutta ja järjestelmällisyyttä vaativilla tehtävänannoilla (ks. luku 2.2). 

 

Kuvio 7. Valokuvaustehtäviä. 

Toinen tehtäväpaketti oli kuvanmuokkaukseen liittyvä (Kuvio 8). Sekä valokuvaus- että 

kuvanmuokkaustehtävät palautettiin Peda.netissä sijaitsevaan palautuskansioon. 

 

Kuvio 8. Kuvanmuokkaustehtäviä. 

Sähköinen oppimateriaali pyrki motivoimaan teoriatiedossa tekstiä, kuvia ja videoita yh-

distelemällä, aktiivisilla ja käytännönläheisillä tehtävänannoilla ja antamalla oppilaille va-

linnanvapautta inspiraatiokuvien, kuvauskohteiden ja kuvanmuokkauksen suhteen (ks. 

luku 2.3). 
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3.4.3 Tiedonhaku-oppimateriaali 

Tiedonhaku-oppimateriaali on tutkimuksen tekijän omilla users.jyu.fi-sivuilla ja se löytyy 

osoitteesta http://users.jyu.fi/~jesoryym/materiaalit/tiedonhaku/. Käyttäjäkokemukseen voi 

vaikuttaa vieras oppimisympäristö (users.jyu.fi-sivut) ja navigoinnin sijainti sivun yläreu-

nassa (ks. luku 2.4). Oppimateriaalia laatiessa käytettiin apuna Ekonojan (2012) Tieto- ja 

viestintätekniikan käyttötaidon sähköistä oppimateriaalia. Oppimateriaalin navigointi oli 

tällä kertaa sivun ylälaidassa horisontaalisesti ja sieltä löytyvät etusivun lisäksi kaksi tehtä-

väkokonaisuutta sekä linkki Peda.netissä sijaitsevaan palautuskansioon. Jokaisella tiedon-

haun oppimateriaalin sivulla on mahdollisuus muuttaa ulkoasua tyylipainikkeita klikkaa-

malla. Tämän toiminnon toivottiin lisäävän oppijan motivaatiota ja käyttäjäkokemusta (ks. 

luvut 2.3 ja 2.4). Oppimateriaalin etusivulla on tietoa oppitunnin kulusta sekä tiedonhakua 

helpottavia vinkkejä (Kuvio 9). Sähköisen oppimateriaalin tarkoituksena oli motivoida 

tekstin, videoiden ja linkkien yhdistämisellä teoriaosuudessa (ks. luku 2.3). Tehtävien pa-

lautuskansio sijaitsi eri oppimisympäristössä (Peda.net), mikä saattoi vaikuttaa materiaalin 

käyttökokemukseen. Tosin uuden välilehden avaaminen voi tuntua helpommalta tietoko-

neella verrattuna valokuvaus-oppitunnin iPadin internetselaimeen. Käyttäjällä oli myös 

mahdollisuus vaikuttaa sivuston ulkoasuun vaihtamalla ulkoasua painikkeiden avulla ja 

tämän toivottiin lisäävän käyttäjäystävällisyyttä (ks. luku 2.4). 

Tehtävät 1 -sivulla on lapsen maailmaan liittyviä kysymyksiä esimerkiksi musiikista, kir-

joista ja elokuvista, joiden oli tarkoitus lisätä oppilaiden oppimismotivaatiota (ks. luku 

2.3). Kuviossa 10 on klikattu yhtä tyylipainikkeista.  
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Kuvio 9. Tiedonhaku-oppimateriaali. 

 

Kuvio 10.  Lasten maailmaan liittyvät kysymykset ja muutettu ulkoasu. 
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Tehtävät 2 -sivustolla on Antiikin Kreikkaan liittyviä tiedonhakutehtäviä. Yksi tehtävistä 

oli tietovisa, josta saa heti tietää menivätkö omat vastaukset oikein (Kuvio 11). Tämänkal-

taisen tehtävän oli tarkoitus lisätä oppijoiden motivaatiota (ks. luku 2.3). 

 

Kuvio 11.  Antiikin Kreikkaan liittyvät tiedonhakutehtävät ja välitöntä palautetta antava 

tietovisatehtävä. 

Tämä sähköinen oppimateriaali pyrki tukemaan aktiivista osallistujaa teoriatiedolla, jossa 

on tekstin lisänä videoita ja lyhyillä, nopeasti suoritettavilla tehtävänannoilla, käytännöllis-

tä toteuttajaa useilla samankaltaisilla tehtävänannoilla, joiden avulla voi joka kerta kehittää 

työskentelyään, harkitsevaa tarkkailijaa itsenäisellä ja laajempaa näkökulmaa kaipaavalla 

työskentelyllä sekä loogista ajattelijaa ongelmanratkaisutehtävillä ja tiedon analysoimisella 

(ks. luku 2.2). 

3.5 Empiirisen tutkimuksen toteutus 

Empiirinen tutkimus toteutettiin keskisuomalaisessa alakoulussa viidennellä luokalla tam-

mikuussa 2018. Tutkimusta varten pyydettiin lupa luokanopettajalta, koulun rehtorilta, 

oppilaiden vanhemmilta ja kaupungilta. Luokan 21 oppilaasta 20 sai osallistua tutkimuk-

seen. Kuhunkin aiheeseen oli varattu aikaa kaksi oppituntia (2 x 45 min) eli yhteensä kuusi 

oppituntia. Luokan oma opettaja oli vastuussa oppituntien pitämisestä ja tutkimuksen tekijä 

oli mukana ensisijaisesti havainnoimassa. 
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3.5.1 Oppimistyylitesti 

Ennen oppitunteja ja oppimateriaalin koekäyttöä oppilaat tekivät oppimistyylitestin (Liite 

A) kotitehtävänä ja kyselyn vastaukset saatiin sähköpostitse. Oppimistyylitestin kysymyk-

set oli tehty Honeyn ja Mumfordin (1992) oppimistyylien arviointilomaketta mukaillen. 

Oppimistyylitestissä oli yhteensä 20 kysymystä. Neljässä ensimmäisessä kysymyksessä oli 

neljä vastausvaihtoehtoa, joista kukin vaihtoehto kuvasi tiettyä luvussa 2.2 esitettyä oppi-

mistyyliä. Valitusta vastauksesta sai pisteen vastausvaihtoehtoon liittyvästä oppimistyylis-

tä. Lopuissa 16 kysymyksessä oli kaksi vastausvaihtoehtoa; "enemmän samaa mieltä kuin 

eri mieltä" ja "enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä". Kustakin oppimistyylistä oli yh-

teensä neljä tällaista kysymystä. "Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä" -vastauksesta sai 

pisteen kysymykseen liittyvästä oppimistyylistä ja "enemmän eri mieltä  kuin samaa miel-

tä" -vastauksesta tuli nolla pistettä. Oppimistyylitestin kysymykset 5., 8., 16. ja 19. liittyi-

vät käytännölliseen oppimistyyliin, 6., 10., 13. ja 18. liittyivät harkitsevaan oppimistyyliin, 

7., 11., 15. ja 20. liittyivät aktiiviseen oppimistyyliin ja 9., 12., 14. ja 17. liittyivät loogi-

seen oppimistyyliin. Oppimistyylitestin tuloksia hyödynnettiin tutkimuksessa haastatelta-

vien oppilaiden valinnassa ja johtopäätösten tekemisessä. 

3.5.2 Ohjelmointi-oppitunnit 

Ensimmäisten kahden oppitunnin aiheena oli ohjelmointi. Sähköinen oppimateriaali (ks. 

luku 3.4.1) oli oppilaille tutussa oppimisympäristössä Peda.netissä ja kukin oppilas käytti 

materiaalia omalla iPadillaan. Ensimmäinen tehtäväpaketti liittyi Scratch Jr -sovellukseen. 

Materiaalia, ohjeita ja tehtäviä luettiin iPadin internet-selaimella ja tehtävät tehtiin Scratch 

Jr -sovelluksella. Seuraavaksi oppimateriaali ohjasi oppilaat internet-selaimella pelattavaan 

Angry Birds -peliin. Pelissä tuli ohjeet etenemistä varten ja peli kertoi, jos omassa vastauk-

sessa on jotain korjattavaa. Oppimateriaalissa oli ohjeet myös internetselaimella pelatta-

vaan Code Combat -peliin, mutta se ei toiminut kovinkaan hyvin iPadilla, joten sitä ei pe-

lattu tällä oppitunnilla lainkaan. 

Oppitunnin päätteeksi haastateltiin kolmea oppilasta. Haastateltaviksi päätyivät ne oppi-

laat, joilta luokan oma opettaja uskoi tulevan pidempiäkin vastauksia haastattelukysymyk-
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siin. Haastateltavilla tuli olla myös keskenään erilaiset oppimistyylit oppimistyylitestin 

perusteella ja heidän saamansa oppimistyylin pistemäärä tuli olla mahdollisimman suuri. 

Haastateltaviksi tuli aktiivisen, harkitsevan ja loogisen oppimistyylin omaavat oppilaat. 

Haastattelukysymykset löytyvät liitteestä B. Oppitunnin päätteeksi luokan oma opettaja 

kysyi koko luokalta, että pitivätkö he enemmän Scratchistä vai Angry Birdsistä ja minkä 

arvosanan (0-5) he antaisivat kummallekin sovellukselle.  

3.5.3 Valokuvaus-oppitunnit 

Seuraavien kahden oppitunnin aiheena oli valokuvaus ja kuvankäsittely. Näilläkin oppi-

tunneilla kullakin oppilaalla oli oma iPad. Oppimateriaali (ks. luku 3.4.2) oli Bloggerissa 

(https://materiaaliv.blogspot.fi/) ja se oli oppilaille uusi ympäristö. Oppimateriaali sisälsi 

teoriatiedon, ohjeet ja tehtävänannot. Ensimmäinen tehtäväpaketti liittyi valokuvaamiseen 

ja toinen tehtäväpaketti liittyi kuvanmuokkaukseen. Valokuvaustehtävissä etsittiin aluksi 

vapaasti käytettäviä inspiraatiokuvia kuvapalveluista ja valitut kuvat linkitettiin Pe-

da.netiin. Tämän jälkeen oppilaat saivat lähteä vapaasti kulkemaan koulun sisällä ja piha-

alueella valokuvaamassa. Oppilaat palasivat tämän jälkeen luokkaan tekemään kuvan-

muokkaustehtäviä. 

Oppitunnin päätteeksi haastateltiin kolmea oppilasta, joista loogisen ja harkitsevan oppi-

mistyylin omaavat oppilaat olivat samat kuin ohjelmointi-oppitunnin haastattelussa. Hei-

dän lisäkseen haastattelussa oli mukana käytännöllisen oppimistyylin omaava oppilas. 

Haastattelukysymykset löytyvät liitteestä C.  

3.5.4 Tiedonhaku-oppitunnit 

Viimeiset kaksi oppituntia käytettiin tiedonhaun opettelemiseen. Tämä oppitunti pidettiin 

ATK-luokassa ja käytössä oli koulun pöytäkoneet ja läppärit. Oppimateriaali (ks. luku 

3.4.3) sijaitsi oppilaille uudessa oppimisympäristössä, users.jyu.fi-sivuilla  

(http://users.jyu.fi/~jesoryym/materiaalit/tiedonhaku/). Sivun navigointi oli tällä kertaa 

sivun yläreunassa poikittain. Oppimateriaali sisälsi teoriatiedon, ohjeet ja tehtävänannot. 

Ensimmäinen tehtäväpaketti liittyi lasten maailmaan sopiviin aiheisiin: musiikkiin, kirjoi-

https://materiaaliv.blogspot.fi/
http://users.jyu.fi/~jesoryym/materiaalit/tiedonhaku/
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hin ja elokuviin, vapaa-aikaan sekä eläimiin. Toinen tehtäväpaketti liittyi luokan oman 

opettajan toiveiden mukaisesti antiikin Kreikkaan. Tunnin päätteeksi jokainen oppilas vas-

tasi itsenäisesti loppukyselyyn (Liite D).  
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4 Tutkimustulokset 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tuloksia oppimistyylitestin vastauksien, oppituntien 

havaintojen ja haastattelujen sekä loppukyselyn vastausten pohjalta.  

4.1 Oppimistyylitestin tulokset 

Taulukossa 1 on kuvattu oppimistyylitestin (Liite A) tulokset. Oikealla sivulla oleva sum-

ma kertoo oman oppimistyylin vahvuudesta, eli mitä pienempi luku, sitä vahvemmin oma 

oppimistyyli erottuu muista oppimistyyleistä. Oppimistyylitestin kysymysten pisteet mää-

räytyivät luvussa 3.5.1 esitetyn tavan mukaan. Taulukon alhaalla oleva summa kertoo op-

pimistyylin esiintyvyydestä tutkittavassa luokassa. Oppimistyylitestin tulosten perusteella 

harkitseva ja käytännöllinen oppimistyyli olivat kaikista eniten edustettuina tässä luokassa. 

Taulukossa on tummennettuna ne oppilaat, jotka olivat myöhemmin mukana haastatteluis-

sa ja tarkemmassa tarkastelussa tutkimustulosten analysointivaiheessa.  

  



 

30 

 

Oppilas Harkitseva Käytännöllinen Aktiivinen Looginen Summa 

o1 5 4 3 2 14 

o2 6 4 4 3 17 

o3 4 3 2 5 14 

o4 5 5 3 3 16 

o5 6 3 1 4 14 

o6 5 3 1 4 13 

o7 5 4 4 6 19 

o8 4 3 4 4 15 

o9 2 5 3 3 13 

o10 5 3 4 4 16 

o11 2 5 4 3 14 

o12 3 3 7 3 16 

o13 6 3 3 5 17 

o14 3 3 4 5 15 

o15 2 3 3 4 12 

o16 2 6 2 1 11 

o17 5 5 3 5 18 

o18 2 5 3 3 13 

o19 3 5 5 4 17 

o20 8 3 2 3 16 

o21 4 4 2 2 12 

Summa 87 82 67 76   

Taulukko 1. Oppimistyylitestin tulokset. 

4.2 Havainnointi oppitunneilla 

Tässä luvussa kuvataan oppitunneilla tehdyt havainnot. 

4.2.1 Ohjelmointi-oppitunnin havainnot 

Ohjelmointi-oppitunnilla kullakin oppilaalla oli oma iPad ja laitteen käyttö oli heille tuttua. 

Vaikka Peda.net oli oppilaille tuttu oppimisympäristö, koettiin vasemmassa reunassa sijait-

seva sivun navigointi hankalaksi huomata. Luokkahuone oli iso ja langaton netti toimi 

huonommin luokan toisessa reunassa. Oppilaat joutuivat välillä vaihtamaan paikkaa luo-



 

31 

 

kassa, jotta netti toimisi. Netin toimimattomuus saattoi vaikuttaa negatiivisesti käyttäjäko-

kemukseen. 

Siirtyminen ohjeista Scratchiin ja toisin päin koettiin välillä hankalaksi, sillä internetselain 

päivittyi uudelleen tai kaatui kokonaan. Scratchin animaatiohahmon saaminen liikkeelle 

ensimmäistä kertaa tuotti usealle vaikeuksia ja neuvoa piti kysyä opettajilta. Oppilaat näyt-

tivät mielellään tekemiään tuotoksia toisilleen. 

Kaikki oppilaat eivät menneet kirjallisten ohjeiden mukaan Scratch-tehtävien jälkeen itse-

näisesti pelaamaan Angry Birds -peliä, vaan opettajan piti ohjeistaa heitä eteenpäin. Angry 

Birds -peliä pelatessaan oppilaat olivat hiljaisempia ja keskittyneempiä, kun ohjeita ei tar-

vinnut katsoa internetselaimen kautta tai kysyä opettajalta. Oppilaat kysyivät toisiltaan 

missä kentässä he olivat menossa ja pientä nopeuskisailua oli ilmassa. Paria oppilasta tämä 

kisailu tuntui ahdistavan, sillä he eivät olleet vielä päässeet pelin ideasta perille. 

4.2.2 Ohjelmointi-oppitunnin haastattelu 

Kuten luvussa 3.5.2 todettiin, oppitunnin päätteeksi haastateltiin kolmea oppilasta, jotka 

edustivat aktiivisen, harkitsevan ja loogisen oppimistyyliä. Nämä kolme oppilasta ovat 

esitetty taulukossa 1 koodeilla O12, O13 ja O14. Haastattelukysymykset löytyvät liitteistä 

(Liite B). Haastattelun perusteella oppilaiden mielestä Peda.netin käyttö oli helppoa, koska 

se oli heille jo entuudestaan tuttu ympäristö. Harkitsevan oppimistyylin omaava haastatel-

tava piti oppituntia kivana, kun oppilaat saivat itse katsoa ohjeet ja tehdä tehtäviä, eikä 

heidän tarvinnut kysyä koko ajan ohjeita opettajalta. Heistä kaikista oli myös kiva, kun 

opettaja ei ollut koko ajan vieressä vahtimassa mitä kukin oppilas teki. Oppitunnin tehtäviä 

harkitsevan ja aktiivisen oppimistyylin omaavat haastateltavat pitivät sopivan haastavina ja 

loogisen oppimistyylin omaava haastateltava "semihelppoina". Hankaluuksia oli loogisen 

oppimistyylin omaavalla haastateltavalla Scratch-tehtävän alussa, kun hahmoa ei osannut 

laittaa itse liikkumaan tai sanomaan jotain, mutta asiat selvisivät, kun kysyi opettajalta tai 

luki ohjeet tarkemmin. Oppilaat pitivät ärsyttävänä netin toimimattomuutta ja sitä, kun 

internetselain latasi usein itsensä uudelleen. Luvussa 3.5.2 mainitun luokan oman opettajan 



 

32 

 

pitämän äänestyksen mukaan suurin osa oppilaista tykkäsi enemmän Scratchistä ja ar-

vosanaksi he antoivat sille 4/5. Angry Birds sai arvosanan 2/5. 

4.2.3 Valokuvaus-oppitunnin havainnot 

Tehtävänantojen ja kamera-sovelluksen välillä liikkuminen oli helpompaa verrattuna oh-

jelmointi-oppituntiin, kun selain ei päivittynyt koko ajan uudelleen. Osalle oppilaista oli 

vaikeaa keksiä millaisia kuvia he haluavat etsiä inspiraatioksi. Inspiraatiokuvien linkittä-

minen palautuskansioon koettiin vaikeaksi ja materiaalissa olevat ohjeet eivät toimineet 

täysin koulun iPadeissa. Suurin osa oppilaista sai kuitenkin palautettua tehtävänannossa 

vaaditut viisi inspiraatiokuvaa palautuskansioon. Myös omien kuvauskohteiden miettimi-

nen oli osalle hankalampaa, kun taas toiset lähtivät nopeasti liikkeelle valokuvaamaan. 

Oppilaat valokuvasivat koulun käytävillä ja piha-alueella haluamiaan kohteita. Kuvan-

muokkaustehtävien ohjeiden seuraaminen koettiin välillä hankalaksi, koska koulun iPa-

deissa kamerasovelluksen versio oli eri kuin oppimateriaalin ohjeissa. Kuvanmuokkausteh-

täviä tehdessä osalta oppilaista unohtui seurata oppimateriaalin ohjeita ja he päätyivät 

muokkaamaan kuvia omien mieltymystensä mukaan. 

4.2.4 Valokuvaus-oppitunnin haastattelu 

Luvussa 3.4.3 mainittiin, että valokuvaus-oppitunnin lopussa haastateltiin kolmea oppilas-

ta. Heistä loogisen ja harkitsevan oppimistyylin omaavat oppilaat olivat samat kuin ohjel-

mointi-oppitunnin haastattelussa. Heidän lisäkseen haastattelussa oli mukana käytännölli-

sen oppimistyylin omaava oppilas. Nämä kolme oppilasta ovat esitetty taulukossa 1 koo-

deilla O19, O13 ja O14. Haastattelukysymykset löytyvät liitteestä C.  

Kaikki haastateltavat pitivät kivana sitä, ettei tarvinnut istua koko aikaa pulpetissa, vaan 

tehtävät vaativat liikkumista ympäri koulua ja koulun pihaa. Heistä oli mielekästä, että 

kuvauskohteet sai valita itse ja sai kuvata juuri sitä, mistä itse tykkää. Kukaan haastatelta-

vista ei ollut kiinnittänyt huomiota siihen, että tämänkertainen materiaali erosi ulkoasultaan 

ohjelmointi-materiaalista. Heistä loogisen oppimistyylin omaava oli sitä mieltä, että värik-

käämpi ulkoasu oli kiva. Haastateltavista käytännöllisen oppimistyylin omaavan mielestä 
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Peda.netiä oli helpompi käyttää kuin näillä oppitunneilla käytössä ollutta Blogger-

ympäristöä. Harkitsevan ja loogisen oppimistyylin omaavat totesivat ympäristöjen olevan 

yhtä helppoja käyttää ja ympäristöjen välillä ei ollut merkittävää eroa. Kuvanmuokkaus oli 

jokaisen mielestä ihan helppoa, tosin käytännöllisen oppimistyylin omaava oppilas ei ollut 

tottunut käyttämään oppitunnilla käytettyä kuvanmuokkaussovellusta. Kaikkien haastatel-

tavien mielestä valokuvaus oli hauskempaa kuin kuvanmuokkaus. Heistä kukaan ei juuri-

kaan kuvaa vapaa-ajallaan, varsinkaan luontokuvia. Ulkomaan reissuilla kuvataan jonkin 

verran maisemia. 

4.2.5 Tiedonhaku-oppitunnin havainnot 

Kaikki kannettavat tietokoneet eivät toimineet, joten luokan oma opettaja kävi hakemassa 

kesken tunnin niitä lisää ATK-luokkaan. Laitteiden toimimattomuus saattoi vaikuttaa nega-

tiivisesti käyttäjäkokemukseen. 

Ensimmäisen tehtäväpaketin tehtävien suorittaminen sujui hyvin eri tavoin eri oppilaasta 

riippuen. Muutamalta oppilaalta tiedonhaku onnistui täysin ilman opettajan apua, suurin 

osa oppilaista selvisi tehtävän teosta kysymällä muutamaa vinkkiä ja muutamalle oppilaal-

le tehtävän teko tuotti suuria vaikeuksia. Osalle oppilaista kopioitiin tiedonhakukysymyk-

set palautuskansion tekstikenttään, jolloin ei tarvinnut liikkua niin monen välilehden välil-

lä. Luokan oma opettaja sanoi, että osalle oppilaista tekstinymmärtäminen on haastavaa, 

vaikka kaikki osasivatkin lukea. Kaikki eivät välttämättä ymmärtäneet mitä tehtävässä 

pyydettiin vastaukseksi, esimerkiksi kysymyksessä "Kuka on kirjoittanut Risto Räppääjä -

kirjat?" oppilas ei ymmärtänyt, että vastaukseksi haluttiin kirjailijan nimi, ja hän antoi vas-

taukseksi "Risto Räppääjä ja polkupyörävaras". 

Toisen tehtäväpaketin tehtävien suorittaminen oli haastavampaa. Kaikki luokan oppilaat 

kaipasivat opettajan neuvoa tehtävissä. Oppilaat eivät ymmärtäneet millaisia vastauksia 

tehtävänannoissa haettiin, eivätkä sitä miksi heidän pitäisi tehdä useita samanlaisia tehtäviä 

peräkkäin.  
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4.3 Loppukyselyn tulokset 

Tutkimuksen viimeisen oppitunnin lopussa oppilaat tekivät loppukyselyn (Liite D), jonka 

tarkoituksena oli selvittää oppilaiden mielipiteitä tutkimusta varten tehdyistä oppimateriaa-

leista.  

Oppilaiden mielestä mieluisimmat tehtävät olivat Scratch ja valokuvaaminen (Kuvio 12). 

Scratchia pidettiin monipuolisena, mielenkiintoisena ja hauskana sovelluksena, ja animoin-

ti on heidän mielestään mukavaa. Valokuvaustehtäviä pidettiin mieluisana, kun oppilaat 

saivat kierrellä ympäri koulun pihaa kuvaamassa mitä itse halusivat. Osa oppilaista oli 

muutenkin kiinnostunut valokuvaamisesta ja he käyvät vapaa-ajallaankin usein kuvaile-

massa. Tiedonhaku 2 -tehtävät eivät olleet kenenkään oppilaan mielestä mieluisia. Yhden 

oppilaan mielestä mikään tehtävistä ei ollut mieluinen. 

 

Kuvio 12.  Mieluisin tehtävä. 

Epämieluisin tehtävä oli selkeästi tiedonhaku 2, eli antiikin Kreikkaan liittyvät tiedonhaku-

tehtävät (Kuvio 13). Tehtävä oli ainoa, jossa oli varsinainen opetettava aihe. Tehtävää pi-

dettiin haastavana, vaikeana, itseään toistavana ja tylsänä. Myös Angry Birds oli saanut 

useamman äänen epämieluisimmaksi tehtäväksi, sillä se tuntui oppilaista tylsältä ja järjet-

tömältä. Peli ei toiminut iPadilla kovin sujuvasti, vaan se jumitti usein. 
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Kuvio 13.  Epämieluisin tehtävä. 

Suurin osa oppilaista piti Peda.net-oppimisympäristöä mieluisimpana (Kuvio 14). Peda.net 

valittiin mieluisimmaksi oppimisympäristöksi sen tuttuuden, käyttömukavuuden ja siellä 

olevien tehtävien vuoksi. Ne oppilaat, jotka valitsivat Bloggerin mieluisimmaksi oppi-

misympäristöksi totesivat sen olevan selkeä ja paljon hyödyllistä tietoa antava. Peda.net:in 

tapaan myös Blogger oli saanut ääniä siellä olevien tehtävien mieluisuuden vuoksi. 

Users.jyu.fi-sivut koettiin helppokäyttöisiksi ja selkeiksi. Sivuilla oli käytössä napit, joista 

pystyi vaihtamaan sivun ulkoasua ja suurin osa oppilaista kokeili erilaista ulkoasua. Tämä 

toiminto koettiin mukavaksi lisäksi kolmannen kysymyksen vastausten perusteella. 

Users.jyu.fi-sivut saivat myös kannatusta, koska oppilaista oli mukavaa olla ATK-luokassa 

ja sivuilla oli kivoja kysymyksiä. 
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Kuvio 14.  Mieluisin oppimisympäristö. 

Suurin osa oppilaista (13 kpl) huomasi, että ohjelmointi- ja valokuvaus-materiaalin ulko-

asut erosivat toisistaan. Oppilaista kuusi ei ollut huomannut eroa. Suurin osa oppilaista piti 

hillittyä värimaailmaa mieluisampana, koska oppilaat pitivät rauhallisista väreistä ja ne 

eivät sattuneet silmiin. Oppilaat eivät pidä monesta väristä samassa paikassa ja tietokoneen 

näyttö koetaan muutenkin kirkkaaksi. Räikeälle värimaailmalle löytyi myös kannattajia. 

Heidän mielestään räikeistä väreistä tulee parempi mieli ja ne ovat siistimpiä kuin hillityt 

värit. Edelliseen kysymykseen ("Huomasitko, että materiaalien ulkoasuissa oli eroa?") 

myöntävästi vastanneista kuusi oppilasta piti enemmän hillitymmästä ulkoasusta ja neljä 

oppilasta piti räikeämmästä ulkoasusta. Edelliseen kysymykseen kieltävästi vastanneista 

neljä oppilasta piti enemmän hillitymmästä ulkoasusta ja kaksi oppilasta piti räikeämmästä 

ulkoasusta. 

Lähes kaikki oppilaista pitivät tehtävistä, joissa voi tarkistaa heti oikeat vastaukset. Tutki-

musta varten tehdyssä oppimateriaalissa tällaisia tehtäviä olivat Angry Birds -peli ja antii-

kin Kreikkaan liittyvä tietovisa.  
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4.4 Oppilaiden oppimistyylien tarkastelu 

Analysoitaessa tutkimuksen empiirisiä aineistoja tarkempaan tarkasteluun otettiin neljä 

oppilasta, joista kaikilla oli toisistaan poikkeava oppimistyyli ja joiden oppimistyylitestistä 

saama pistemäärä oli mahdollisimman korkea oman oppimistyylin suhteen, eli oppilaat O9, 

O12, O13 ja O14 (Taulukko 1).  

O9:n oppimistyyli oli käytännöllinen ja hän sai oppimistyylitestistä viisi pistettä käytännöl-

liseen oppimistyyliin viittaavista vastauksista. Hänen mielestään valokuvaus oli mieluisin 

tehtävä, koska ei tarvinnut istua koko ajan pulpetin ääressä kynä kädessä. Valokuvaus on 

hänestä muutenkin kivaa, kun sai itse valita kuvauskohteet. Hän piti enemmän valokuva-

uksesta kuin kuvanmuokkaamisesta, sillä oppitunnilla käytetty kuvanmuokkaussovellus oli 

hänelle entuudestaan vieras. O9 teki valokuvaus-oppitunnilla töitä parin kanssa, koska pa-

rin iPad ei toiminut. He olivat oppitunnin aikana innostuneita ja nopeita tekemään annetut 

tehtävät. He kuvasivat enemmän kuin tehtävissä oli vaadittu, koska he löysivät niin monia 

kivoja kuvauskohteita. Epämieluisin tehtävä oli O9:n mielestä antiikin Kreikkaan liittyvät 

tiedonhakutehtävät (tiedonhaku 2), koska se oli kaikista tehtävistä vaikein. Hän piti Pe-

da.netiä mieluisimpana oppimisympäristönä, koska hän oli tottunut käyttämään sitä. Hän ei 

ollut huomannut eroa oppimisympäristöjen ulkoasujen välillä. Hillitty pohja oli enemmän 

hänen mieleensä, koska pitää niistä väreistä enemmän. Hän oli kokeillut muuttaa ulkoasua 

itse tiedonhaku-materiaalissa. O9 pitää tehtävistä, joista saa heti palautteen.  

O9:ssä oli piirteitä, jotka sopivat käytännöllisen toteuttajan oppimistyyliin. Valokuvaus-

oppitunti oli kaikista käytännönläheisin ja siellä tunnilla hän toimi nopeasti, innokkaasti ja 

rohkeasti kokeillen. Huomioitavaa oli myös se, että vaikka  hän oli käyttänyt aiemmin eri-

laisia kuvanmuokkaussovelluksia, hän ei osannut siirtää niitä taitojaan uuteen kuvanmuok-

kaussovellukseen. Sama toistui tiedonhaku-tehtävissä, sillä helpommat, lapsille tutumpiin 

aiheisiin liittyvät tehtävät sujuivat hyvin, mutta opittuja tiedonhakuniksejä ei osattu siirtää 

haastavampiin antiikin Kreikka-tehtäviin. Toisaalta samoja asioita toistavat antiikin Krei-

kan-kysymykset saattoivat pitkästyttää nopeampaa toimintaa kaipaavan käytännöllisen 

toteuttajan. 
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O12:n oppimistyyli oli aktiivinen ja hän sai oppimistyylitestistä seitsemän pistettä aktiivi-

seen oppimistyyliin viittaavista vastauksista. Hänen mielestään lapsille tuttuihin aiheisiin 

liittyvät tiedonhakutehtävät (tiedonhaku 1) olivat mieluisimmat tehtävät, koska hän pitää 

paljon tiedon etsimisestä. Epämieluisin tehtävä oli O12:sta mielestä antiikin Kreikkaan 

liittyvät tiedonhakutehtävät (tiedonhaku 2), koska siinä oli kaikkein isoin urakka. Ohjel-

mointi-tehtäviä hän piti sopivan haastavina, toiset tehtävät tuntuivat helpommilta ja toiset 

vaikeammilta. Hänen mielestään oli kivaa, kun pääsi itse tekemään ja vertailemaan tulok-

sia muiden kanssa. Tehtävien tekoa hidasti se, kun netti ei toiminut luokassa kovinkaan 

hyvin ja selain latautui aina uudelleen, kun meni katsomaan ohjeita. Oppimisympäristöistä 

hän piti eniten Peda.net:stä, koska se oli hänelle kaikkein tutuin. O12 oli  huomannut eroa 

oppimisympäristöjen ulkoasussa. Hän piti itse enemmän räikeämmästä ulkoasusta, koska 

siitä tulee parempi mieli. Hän ei ollut kokeillut muuttaa ulkoasua itse tiedonhaku-

materiaalissa. Hän pitää tehtävistä, joista saa heti palautteen.  

O12:sta oli osittain piirteitä, jotka sopivat aktiivisen osallistujan oppimistyyliin. Olemuk-

seltaan hän oli reippaan ja sosiaalisen oloinen oppilas. Tehtävien haastavuus ei häirinnyt 

häntä ja hän suoritti tehtävät nopeasti ja innokkaasti. Hän tykkäsi vertailla saamiaan tulok-

sia luokkakavereiden kanssa. Aktiiviselle osallistujalle voi olla ominaista tehtävien vasta-

usten pintapuolisuus, mutta O12:sta tehtävät olivat huolellisesti tehtyjä.  

O13:n oppimistyyli oli harkitseva ja hän sai oppimistyylitestistä kuusi pistettä harkitsevaan 

oppimistyyliin viittaavista vastauksista. Hänen mielestään valokuvaus oli mieluisin tehtä-

vä, koska silloin sai olla vapaasti ympäri koulua ja sai kuvata mitä haluaa. Hänen mieles-

tään kuvanmuokkaus oli ihan helppoa. O13:sta ei häirinnyt, vaikka tehtävien palautuskan-

sio oli eri ympäristössä (Peda.net) kuin tehtävänannot (Blogger). Epämieluisin tehtävä oli 

hänen mielestään antiikin Kreikkaan liittyvät tiedonhakutehtävät (tiedonhaku 2), koska piti 

etsiä tietoa yhdestä samasta aiheesta. Tosin tietovisasta hän tykkäsi. Ohjelmointi-tehtäviä 

hän piti sopivina, ne eivät olleet liian helppoja, mutta hän osasi tehdä niistä kaikki. Mielui-

sin oppimisympäristö oli hänen mielestään users.jyu.fi-sivut, koska siellä sai muokata itse 

sivun värejä ja hänen mielestään siellä oli kivat värivaihtoehdot. O13 ei ollut huomannut 

eroa oppimisympäristöjen ulkoasuissa. Hän tykkäsi enemmän hillitystä pohjasta, koska 

siinä ei ole järkyttävästi eri värejä.  
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O13:ssa oli piirteitä, jotka sopivat harkitsevan tarkkailijan oppimistyyliin. Olemukseltaan 

hän oli ujon ja rauhallisen oloinen oppilas. Hän tykkäsi siitä, kun sai tehdä yksin tehtäviä ja 

päättää itse esimerkiksi kuvauskohteet valokuvaus-oppitunnilla. Tehtävät olivat huolelli-

sesti tehtyjä. Haastattelutilanteessa hän antoi ensin muiden vastata, ennen kuin kertoi oman 

mielipiteensä.  

O14:n oppimistyyli oli looginen ja hän sai oppimistyylitestistä viisi pistettä loogiseen op-

pimistyyliin viittaavista vastauksista. Hänen mielestään mieluisin tehtävä oli lapsille tuttui-

hin aiheisiin liittyvät tiedonhakutehtävät (tiedonhaku 1), koska hän pitää tiedonetsimisestä. 

Epämieluisin tehtävä oli hänen mielestään antiikin Kreikkaan liittyvät tiedonhakutehtävät, 

koska tehtävissä oli eniten kohtia. Ohjelmointi-tehtäviä hän piti "semihelppoina". Valoku-

vaus -oppitunnilla oli kivointa, kun pääsi liikkumaan, eikä tarvinnut vain istua paikallaan. 

Hänestä Peda.net oli paras oppimisympäristö, koska se oli tuttu ja turvallinen entuudestaan. 

Hänestä parasta sähköisten oppimateriaalien käytössä oli se, että opettaja ei ollut koko ajan 

vieressä katsomassa mitä oppilas tekee. Hänestä oli mukavaa, kun ohjeet olivat selkeät, 

eikä tarvinnut koko ajan kysyä opettajalta neuvoa, mutta hän kuitenkin pyysi nopeasti apua 

tarpeen mukaan, eikä jäänyt itse miettimään liian pitkäksi aikaa ongelmaa. O14 ei ollut 

huomannut eroa oppimisympäristöjen ulkoasussa. Hän piti enemmän räikeämmästä ulko-

asusta, koska siitä tuli hyvä mieli. Hän ei ollut kokeillut muuttaa ulkoasua itse tiedonhaku-

materiaalissa.  

O14:ssa oli piirteitä, jotka sopivat loogisen ajattelijan oppimistyyliin. Olemukseltaan hän 

oli reippaan ja järjestelmällisen oloinen oppilas. Hän ei pelännyt sanoa ajatuksiaan ääneen, 

vaikka ne poikkeaisivatkin muiden oppilaiden tai opettajan mielipiteistä. Oppitunneilla hän 

teki keskittyneesti ja innostuneesti tehtäviä, ja tuli usein varmistamaan opettajalta onko 

tehtävän vastaus ok. Hänen mielestään mieluisin tehtävä, eli tiedonhaku vaati lukemista, 

tutkimista ja päättelykykyä. Vaikka hän piti antiikin Kreikkaan liittyviä tiedonhakutehtäviä 

epämieluisimpana, hän ei kuitenkaan luovuttanut, vaan sai nekin tehtävät suoritettua. 

Tämän tarkastelun perusteella oppimistyylitestin mukaiset oppimistyylit toteutuivat käy-

tännössä melko hyvin. Kaikki haastateltavat omasivat piirteitä, jotka sopivat heidän testin 

perusteella valittuun oppimistyyliinsä.   
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5 Johtopäätökset ja pohdinta 

Tässä luvussa esitellään vastauksia tutkimuskysymyksiin sekä pohditaan tutkimuksen luo-

tettavuutta ja jatkotutkimusideoita. 

5.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Seuraavissa alaluvuissa esitellään tutkimuksen tuloksista saadut johtopäätökset luvussa 3.1 

määriteltyihin tutkimuskysymyksiin. 

5.1.1 Miten alakouluun sijoittuva tieto- ja viestintätekniikan oppimateriaali ottaisi 

huomioon erilaiset oppimistyylit? 

Tutkimuksesta saatujen tulosten perusteella alakouluun sijoittuva tieto- ja viestintäteknii-

kan oppimateriaali ottaa huomioon erilaiset oppimistyylit tarjoamalla teoriaa ja tehtäviä 

monipuolisesti eri muodoissa, kuten tekstinä, kuvina ja videoina. Luvussa 2.2 esitelty op-

pimistyyliteoria tukee samaa johtopäätöstä. Tutkittavassa luokassa oli oppimistyylitestin 

tulosten (Taulukko 1, luvussa 4.1) mukaan eniten harkitsevan ja käytännöllisen oppimis-

tyylin omaavia oppilaita. Vaikutti siltä, että Scratch-, valokuvaus-, kuvanmuokkaus- ja 

tiedonhaku 1 -materiaalit sopivat hyvin tälle luokalle, sillä kaikissa näissä oli mahdollisuus 

itsenäiseen, toiminnalliseen ja käytännönläheiseen työskentelyyn. Scratch- ja valokuvaus-

tehtäviä pidettiin mieluisina myös siksi, että niissä yhdistyi opiskelun lisäksi oppilaiden 

omat vapaa-ajan kiinnostuksenkohteet. 

5.1.2 Miten alakouluun sijoittuva tieto- ja viestintätekniikan oppimateriaali olisi 

motivoiva? 

Alakouluun sijoittuva tieto- ja viestintätekniikan oppimateriaali olisi motivoiva tutkimuk-

sesta saatujen tulosten perusteella, kun materiaali sisältäisi paljon pelinomaisia, käytännön-

läheisiä ja liikkumista vaativia tehtäviä. Samoja motivaatiotekijöitä nousi esiin kirjallisuu-

desta (ks. luku 2.3). Tehtävät innostavat, kun ne ovat sopivan haastavia, kun niistä voi tar-

kistaa heti oikeat vastaukset ja kun tehtävien tuloksia voi esitellä luokkakavereille. Va-
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paampaa ja luovempaa suoritustapaa mahdollistavaa Scratchia pidettiin mukavampana 

sovelluksena kuin täsmällistä vastausta vaativaa Angry Birds -peliä. Toisaalta tehtävänanto 

ei saa olla liian lavea, sillä mahdollisuuksien ja vaihtoehtojen rajattomuus voi johtaa siihen, 

ettei oppilas osaa päättää miten etenee. Tällainen tilanne tuli esiin valokuvaus-oppitunnilla 

inspiraatiokuvia etsiessä ja valokuvauskohteita miettiessä. Toisaalta kuitenkin se, että oppi-

las sai päätösvaltaa valita omat kuvauskohteensa, lisäsi motivaatiota. Oppilaiden välinen 

pieni kisailu nosti monen kohdalla tunnelmaa, mutta toisaalta muutama oppilas tunsi kisai-

lun ahdistavana, sillä he halusivat edetä rauhassa omassa tahdissaan. Oppilaiden motivaatio 

katoaa, jos tehtävä koetaan liian vaikeaksi, kuten osalla oppilaista kävi inspiraatiokuvien 

linkittämisen ja tiedonhaku 2 -tehtävien kanssa. Myös tehtävänantojen samankaltaisuus ja 

toistuvuus heikensivät motivaatiota. 

5.1.3 Miten alakouluun sijoittuva tieto- ja viestintätekniikan oppimateriaali antaisi 

hyvän käyttäjäkokemuksen? 

Alakouluun sijoittuva tieto- ja viestintätekniikan oppimateriaali antaisi hyvän käyttäjäko-

kemuksen, kun materiaali sijaitsee tutussa ja helppokäyttöisessä oppimisympäristössä. Toi-

saalta myös oppimisympäristössä olevien tehtävien mieluisuus, tuttu tietotekninen laite tai 

siirtymä omasta luokasta ATK-luokkaan voi vaikuttaa hyvään kokemukseen ympäristöstä. 

Käyttäjäkokemukseen vaikuttaa negatiivisesti ohjeiden ja käytettävän sovelluksen väliset 

ristiriidat (ks. luku 4.2.3), ongelmat sivun navigointiin liittyen sekä vaivalloinen siirtymi-

nen kaatuvan internetselaimen ja käytettävän sovelluksen tai eri välilehtien välillä (ks. luku 

4.2.1). Tämän takia koko oppimateriaalin kannattaisi olla yhdessä ja samassa paikassa. 

Myös laitteiden ja langattoman netin toimimattomuus isossa tilassa heikensivät käyttäjäko-

kemusta. Oppimateriaalia tehdessä oli ajatuksena, että hillitympi ulkoasu parantaisi käyttä-

jäkokemusta. Suurin osa oppilaista piti hillitymmästä värimaailmasta, mutta toisaalta räi-

keämmällekin ulkoasulle löytyi kannattajia. Käyttäjäkokemusta paransi se, että käyttäjä sai 

itse valita sivulle ulkoasun, joten sitä kannattaa suosia. Verrattuna luvun 2.4.1 visuaalisuu-

den teoriaan, tämän tutkimuksen perusteella ulkoasun visuaalisuudella ei kuitenkaan ollut 

huomattavaa vaikutusta oppimateriaalista saatuun käyttäjäkokemukseen, sillä oppilaista 

hieman yli puolet oli huomannut eroa oppimateriaalien ulkoasuissa ja heidän vastauksensa 
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jakautuivat suunnilleen puoliksi sen suhteen, pitivätkö he enemmän hillitymmästä vai räi-

keämmästä ulkoasusta. 

5.2 Tutkimustulosten perusteella tuotettu sähköinen mallioppimateriaa-

li 

Tutkimustulosten perusteella tutkimuksen tekijä tuotti sähköisen mallioppimateriaalin, joka 

voisi olla tähän tutkimukseen osallistuneen luokan oppilaiden oppimistyylejä tukeva, moti-

voiva ja käyttäjäkokemukseltaan hyvä. Kuvia materiaalista on liitteessä E. Oppimateriaali 

tehtiin Peda.netiin (Liite E, Kuvio 15), koska se oli tutkimuksen kohteena olleille oppilaille 

tuttu ja loppukyselyn vastausten perusteella suosituin oppimisympäristö. 

Oppimateriaali antaa käyttäjälle mahdollisuuden vaihtaa sivun tyyliä tyylipainikkeiden 

avulla (Liite E, Kuvio 16) ja siinä on hyödynnetty tiedon monipuolista esitystapaa tekstin, 

kuvien ja videoiden muodossa (Liite E, Kuvio 17 ja Kuvio 18). Oppimateriaalin tehtävät 

ovat toiminnallisia ja käytännönläheisiä, ja oppilas voi tehdä niitä joko itsenäisesti tai 

luokkakaverin kanssa yhdessä pohtien (Liite E, Kuvio 18). Scratch Jr -sovellus on upotet-

tuna sähköiseen oppimateriaaliin, joten oppilaan ei tarvitse liikkua selaimen ja sovelluksen 

välillä (Liite E, Kuvio 19). Oppimateriaali sisältää edellä mainittujen lisäksi tehtäviä, joista 

saa heti tietää menivätkö omat vastaukset oikein (Liite E, Kuvio 20). 

5.3 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Kuten luvussa 3.2 mainittiin, tässä tutkimuksessa hyödynnettiin sekä määrällisiä että laa-

dullisia tutkimusmenetelmiä. Määrällisen tutkimuksen näkökulmasta oppimistyylitestin ja 

loppukyselyn tulokset olisivat samoilla tutkittavilla todennäköisesti samat, jos tutkimus 

toistettaisiin uudelleen. Laadullisen tutkimuksen näkökulmasta aineiston käsittelyä ja ana-

lyysiä voidaan pitää luotettavana. Molemmat näkökulmat yhdistäen tutkimuksen reliabili-

teettia ja luotettavuutta voidaan pitää melko hyvänä. Tutkimuksen tutkimuskysymykset 

määriteltiin selkeästi ja ne olivat täsmällisiä. Tutkimusstrategia ja -menetelmät sopivat 

tämänkaltaiseen pieneen tutkimukseen ja aineiston kuvaamisessa nousivat esiin tutkimus-

kysymysten kannalta olennaiset asiat. Nämä näkökulmat huomioon ottaen tutkimuksen 
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validiteettia voidaan pitää hyvänä. Kuitenkin yleistettävyyden kannalta olisi parempi, jos 

tutkimus tehtäisiin suuremmalla määrällä tutkittavia ja tutkittavat olisivat eri luokka-

asteilta.  

Oppimistyylitestiä voidaan pitää jossain määrin luotettavana, sillä luvussa 4.4 tarkemmassa 

tarkastelussa olleet oppilaat omasivat paljon tai jonkin verran samoja piirteitä oppimistyy-

leistä, joita oli esitetty teorialuvussa 2.2. Erityisesti oppilaat O9, O13 ja O14 vastasivat 

olemukseltaan ja käyttäytymiseltään testin heille osoittamia oppimistyylejä. O12 vastasi 

osittain testin hänelle osoittamaa oppimistyyliä, sillä hän heittäytyi uusiin tehtäviin ja haas-

teisiin nopeasti ja innokkaasti sekä toimi oppitunneilla ulospäin suuntautuneesti ja sosiaali-

sesti. Toisaalta hänen tekemänsä tehtävät oli huolellisesti tehtyjä, vaikka aktiiviselle osal-

listujalle voi olla ominaista vastausten pintapuolisuus. Oppimistyylitestistä olisi saanut 

vielä luotettavamman tuloksen, jos se olisi ollut laajempi ja kattavampi. 

5.4 Jatkotutkimusideat 

Sähköisten oppimateriaalien käyttö kasvaa jatkuvasti, joten olisi tärkeää muistaa samalla 

keskittyä parantamaan niiden laatua, motivointikykyä sekä antaa materiaalissa erilaisia 

oppimismahdollisuuksia monenlaisille oppijoille. Tämänkaltainen tutkimus voitaisiin to-

teuttaa isommassakin mittakaavassa, esimerkiksi koko koulun sisällä 1.-6. luokka-asteilla. 

Tutkimuksessa voitaisiin myös keskittyä tarkemmin erilaisiin oppimistyyleihin ja niiden 

huomioimiseen erilaisissa sähköisissä oppimisympäristöissä ja oppimateriaaleissa. 
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B Ohjelmointi-oppitunnin haastattelukysymykset 

1. Miltä oppimisympäristön (Peda.net) käyttö tuntui? Oletteko käyttäneet sitä aiemmin? 

2. Miltä tuntui työskennellä pääosin itsenäisesti? Eli lukea ohjeet ja tehdä tehtäviä ilman, 

että opettaja kertoo mitä tehdään seuraavaksi. 

3. Miltä tuntui, kuin teit koko oppitunnin ajan jotain? Oliko mukavaa olla koko ajan aktii-

vinen vai tuntuiko se raskaalta? 

4. Olivatko tehtävät liian helppoja, sopivia vai liian vaikeita? Jäikö joku tehtävä erityisesti 

mieleen helppona, sopivana tai vaikeana?  

5. Olitteko käyttäneet aiemmin Scratchia? 

6. Olitteko pelanneet aiemmin Angry Birdsiä? 

7. Miltä tuntui, kun Angry Birds -pelissä sai heti tiedon siitä, menikö tehtävä oikein, ja jos 

ei mennyt, niin peli kertoi mitä pitää muuttaa? 
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C Valokuvaus-oppitunnin haastattelukysymykset 

1. Miltä tuntui, kun materiaaliin liittyi tehtäviä, jotka vaativat liikkumista ympäri koulua tai 

koulun pihaa? 

2. Miltä tuntui, kun sai itse valita kuvauskohteet? Oliko kivaa, kun sai kuvata mitä halusi 

vai oliko vaikeaa keksiä kuvattavia kohteita? 

3. Ohjelmointitunnin materiaalin väritys oli hillitympi kuin tämän tunnin materiaali. Häirit-

sikö räikeän värinen materiaali tehtävien tekoa? 

4. Oliko Blogger-ympäristö teille tuttu? Miltä sen käyttö tuntui? 

5. Miltä tuntui, kun tehtävät olivat Blogger-ympäristössä ja palautuskansio oli Pe-

da.netissä? Tuntuiko helpolta vai hankalalta liikkua eri ympäristöjen välillä? 

6. Kumpi oli helpompaa, valokuvaus vai kuvanmuokkaus? 

7. Oliko kuvanmuokkaus helppoa, sopivaa vai vaikeaa? 



 

54 

 

D Loppukysely 
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E Mallioppimateriaalin kuvia 

 

Kuvio 15.  Mallioppimateriaalin etusivu, navigointi sivun vasemmassa reunassa. 

 

Kuvio 16.  Tyylipainikkeet, joista voi halutessaan vaihtaa sivun ulkoasua. 
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Kuvio 17.  Oppimateriaalin teoriaa monipuolisessa muodossa, kuten tekstinä ja kuvina. 

 

Kuvio 18.  Toiminnallisia ja käytännönläheisiä tehtäviä. 
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Kuvio 19.  Scratch Jr -sovellus upotettuna materiaaliin helpottamaan oppimateriaalin käyt-

töä. 

 

Kuvio 20.  Tietovisa, josta saa heti tietää oikeat vastaukset. 

 

 


