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Tässä tutkimuksessa keskityttiin erityisopettajien onnistumisen kokemuksiin vieraan kielen opetuksesta. Kokemusten avulla selvitettiin, mitä aiheita vieraan kielen suunnittelussa erityisopettajat huomioivat ja miten huomiot vaikuttavat erityisopettajien vieraan
kielen sisältöjen soveltamistapaan sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen.
Aineistonkeruu toteutettiin sähköisen kyselylomakkeen avulla, joka lähetettiin Facebookin kolmeen tarkasti valitun keskusteluryhmän keskustelupalstalle. Tulokset pohjautuvat
aineiston sisällönanalyysiin. Aineistosta luokiteltiin ilmiöitä yhteisiksi luokiksi, jotka teemoiteltiin sen mukaan, kuvaako luokka vieraan kielen opetuksessa huomioitavia ilmiöitä,
sisällön soveltamiskeinoja tai tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiskeinoja. Lopuksi
teemat tyypiteltiin tutkimuskysymysten mukaisesti laajemmiksi käsitteiksi.
Tämän tutkimuksen mukaan erityisopettajat kokevat onnistumisen kokemuksia, kun oppijat osallistuvat vieraan kielen opiskeluun. Lisäksi erityisopettajat kokevat onnistuneensa, kun pystyvät tarjoamaan oppimisen tukea sitä tarvitseville oppijoille. Erityisopettajat hyödyntävät pedagogista sisältötietoaan valitessaan oppimista tukevia tehtäviä ja
toimintaa sekä keskittyessään opetuksessa oppimisen kannalta tärkeimpiin ydinaiheisiin. Tieto- ja viestintäteknologia (TVT) mahdollistaa vieraan kielen opetuksen rikastamisen tarjoamalla vaihtoehtoista toimintaa sekä materiaalia.
TVT tarjoaa mahdollisuuden innostaa oppijoita opiskelemaan vierasta kieltä. Oppijan innostuksen puute vaikuttaa erityisopettajien mukaan vieraan kielen oppimiseen sekä tuntityöskentelyyn. Pelien rooli oppijan innostamisessa nähdään tämän tutkimuksen perusteella tärkeänä, koska pelien avulla vieraan kielen aiheita voidaan käsitellä innostavalla
tavalla. Myös välitön palautteenantaminen ja oppijan itsearvioinnin mahdollisuus nähtiin
pelien tärkeänä ominaisuutena. Lisäksi pelien avulla voidaan keventää vieraan kielen
oppitunnin toimintaa tarvittaessa.
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This research focuses on special educators’ experiences of successful foreign language
teaching. There have been found out from the experiences, what kind of subjects special
educators observe when they are planning for their foreign language teaching and how
the observations affect to the way of apply content of foreign language or the way of use
ICT. This research focus on what kind of ICT and how special educators use it during
teaching foreign language.
The data has been gathered using a web based questionary, which has been sent to
three different and carefully selected Facebook groups. The results have been created
by using content analysis. There has been made groups and themes from the data, if
the different groups describe notable subjects, the ways of apply contents of foreign language or the ways of use ICT in teaching foreign language. Themes have been typed
according to research questions.
The special educators will get experiences of success when all learners in the group
participate in the foreign language learning and when special educators are able to offer
help to the learners who need help. Special educators use their pedagogical content
knowledge to choose the best kind of exercises and focus to the most important subjects
to support learning. Information and connections technology (ICT) gives opportunities
and materials to enrich foreign language teaching.
The lack of enthusiasm to learn foreign language influences the learning and working
during the lessons. ICT offers opportunities to inspire learners to learn foreign language.
The results show that learning games have an important role to inspire foreign language
learners, because the subjects can be taught in the in inspirational way. The learning
games gives an instant feedback to learners and opportunity to learners to self-assessment, which are important features of learning games. Special educators can also make
foreign language lesson more lighten with the learning games.
Keywords: foreign language teaching, ICT, inspire, games, PCK, TPACK.
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JOHDANTO
Onnistumisen kokemuksia reflektoidessa voidaan havaita, miten oman osaamisen avulla
suunniteltu toiminta ja työskentely tuottavat halutunlaisen lopputuloksen. Myös epäonnistumisen kokemusten tutkiminen voi sisältää parannuskeinoja siihen, miten omaa toimintaa voi edistää. Erityisopettajien onnistumisen kokemukset vieraan kielen opetuksesta sisältävät tärkeää tietoa siitä, miten heidän vahvalla ammattiosaamisellaan voidaan luoda oppimista tukeva oppimistilanne sekä millaista toimintaa ja tieto- ja viestintäteknologia (TVT) käyttötapoja onnistuneet oppimistilanteet sisältävät. Lisäksi voidaan
havaita, millaista osaamista ja tietoa onnistunut vieraan kielen opetus ja TVT:n opetuskäyttö vaatii erityisopettajalta.
Vieraan kielen oppimiseen vaikuttavat oppimisen haasteista johtuva innostuksen puute
oppia uutta. Oppimisen haasteet vaikeuttavat oppimista, minkä vuoksi opiskelu koetaan
liian raskaaksi. Tällöin oppijan oppimisen into laskee ja opiskelu tuntuu oppijasta itsestään turhalle ja tarpeettomalta. Kuitenkin vieraan kielen opiskelua tulisi suorittaa ainakin
sen verran, että oppijan taidot tunnustetaan määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti hyväksytysti. Tämän vuoksi erityisopettajan tulee pystyä löytämään keinot, miten oppijan oppimista voidaan tukea ainakin hyväksyttyyn arviointiin.
Erityisopettajat hyödyntävät vieraan kielen opetuksen apuna opettajien välistä yhteistyötä sekä oppilaitokseen hankittuja painettuja ja sähköisiä materiaaleja. Oppijoiden yksilölliset tarpeet vaativat pohtimaan oppijakohtaisesti materiaalien toimivuutta sekä yhteistyön muotoja, jotta oppimisen tukeminen olisi mahdollisimman toimiva. Ajalliset resurssit asettavat yhteistyölle kuitenkin osaltaan raamit, joiden rajoissa vieraan kielen
opetusta voidaan suunnitella ja toteuttaa. Tämän vuoksi tärkeimmät käsiteltävät aiheet
ja taidot tulee pystyä sopimaan yhdessä.
TVT:n käyttäminen tukee oppimista, kun erityisopettaja on luonut oppimista tukevat lähtökohdat oppitunnille. Nopeasti kehittyvän TVT:n käyttäminen vaatii erityisopettajalta perehtymistä teknologisiin laitteiden ja sovellusten ominaisuuksiin. Laitteiden ja sovelluksien käyttämisen harjoitteluun kuluu myös oma aikansa, kunnes käyttäminen on sujuvaa
ja tarkoituksenmukaista. Riittävä perehtyminen TVT:n muotoihin ja käyttötapoihin mahdollistaa vasta sen, että laitteiden ja sovellusten opetuskäyttöä olisi mahdollista suunnitella oppimista tukevaksi.
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TVT:n hyödyntäminen vieraan kielen opetuksessa vieraan kielen oppimista tukevalla
vaatii erityisopettajalta vahvaa ammattiosaamista. Ammattiosaamisensa avulla erityisopettaja luo oppitunnille oppimista tukevan ilmapiirin ja tarjoaa oppimista tukevaa toimintaa. Oppimistilanteessa keskitytään oppijan oppimisen kannalta tärkeimpiin ydinaiheisiin, joiden valinnassa on huomioitu oppijan aiempi osaaminen. Tällöin erityisopettaja
kykenee tukemaan mahdollisimman laadukkaasti oppijan tasapuolista oppimista. Opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee myös huomioida vieraan kielen opetukselle määritetyt sisällöt sekä tavoitteet. Erityisopettajan tulee tiedostaa, millaisia yksilöllisiä tavoitteita oppijan oppimiselle on määritetty, jotta opetukselle ja oppimiselle voidaan
käytännössä määrittää sopivat oppimista tukevat tavoitteet.
TVT tarjoaa yksilölliseen tukemiseen sekä vieraan kielen oppimisen tukemiseen paljon
mahdollisuuksia. Positiivisina haasteina voidaan pitää TVT:n muotojen monipuolisuus ja
runsaus. Erityisopettajan tehtävänä on valita yksilön tukemiseen juuri se sopivin tieto- ja
viestintäteknologinen sovellus sekä käyttötapa. Valinnan haaste on erityisesti vasta valmistuneen erityisopettajan haaste, mikäli hän ei ole aiemmin hankkinut kokemusta
TVT:n opetuskäytöstä. Käytettävä sovellus tulisi olla helposti käyttöönotettava, joka sopii
oppijan tarpeisiin ja käsiteltävän aiheen käsittelyyn. Lisäksi se, että oppija ja erityisopettaja kokevat sovelluksen käytön miellyttäväksi oppimistilanteessa, lisää TVT:n käyttöä
vieraan kielen oppimisen tukena.

OPETTAJAN AMMATTITAIDON MUODOSTUMINEN
Käsitys opettajan ammattitaidon rakentumisesta on muuttunut ajan myötä. Shulman toteaa, että opettajan ammattitaito rakentuu ainoastaan opetettavan aiheen sisällön hallitsemiselle. Vähitellen huomattiin, että opettamiseen tarvitaan myös pedagogista osaamista, ryhmänhallintataitoja sekä oppimisprosessien ymmärtämistä. (Shulman 1985, 1.)
Näin opettajan pedagogista osaamista alettiin korostaa. Mishran ja Koehlerin mukaan
opettajien pedagogisen osaamisen tukeminen nähtiin entistä tärkeämpänä opettajan
koulutuksen tavoitteena. Lisäksi havaittiin, että tiedon osa-alueet eivät ole toisistaan irrallisia kokonaisuuksia vaan luovat yhtenäisen ammattiosaamisen kokonaisuuden, jota
tarvitaan laadukkaan opettamisen suunnitteluun ja toteuttamiseen. (Mishra & Koehler
2006, 1020.)
Opettajan ammattitaidon tietojen ja taitojen kokonaisuutta kuvataan Shulmanin (1985)
luomalla PCK-mallilla alaluvussa 2.1. Alaluvussa 2.2. kuvataan, miten TVT:n hyödyntäminen vieraan kielen opetuksessa on muuttunut 1900-luvun alusta 2000-luvulle. Alaluvussa 2.3. kuvataan TPACK-malli, jonka avulla kuvataan sitä opettajan ammattiosaamista, mitä TVT:n opetuskäyttöön vaatii opettajalta.

2.1

Opettajan ammattiosaamisen muodostumisen PCKmalli

PCK-mallin tarkoitus on kuvata sitä, miten opettajan ammattiosaaminen muodostuu
opettajan koulutuksesta saatujen tietojen ja opetustyöstä saamien kokemusten yhdistyessä. Shulmanin mukaan vasta valmistunut opettaja on opiskeltujen aiheiden asiantuntija. Hän hallitsee opinnoissaan tarjotut tiedot opettajankoulutuksen tavoitteiden vaatimalla tasolla. Käytännön opetustyön näkökulmasta vastavalmistunut opettaja on usein
vielä aloitteleva opettaja, koska opintoihin sisältyvä opetusharjoittelu toteutetaan erilaisessa työympäristössä, usein yliopiston yhteistyössä toimivassa harjoittelukoulussa. Lisäksi vastavalmistuneella opettaja ei ole vielä ennättänyt kerätä itselleen opetuskokemusta, mikäli hän ei ole työskennellyt opetustehtävissä aiemmin. Opiskelujen aikana
harjoiteltujen oppiaineiden aiheiden soveltaminen uuden työpaikan opetustyöhön on
usein haastavaa ja työlästä, koska opettajan sisällöllinen osaaminen on kyseisessä opetustilanteessa vallitsemaan kontekstiin sitomatonta tietoa. (Shulman 1985, 5.) Rahimi
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ym. toteavat, että pedagogisen osaamisen ja opetettavan aiheen sisällön hallinnan linkittyessä keskenään syntyy tietotaitoa, jota opettaja kerää itselleen koulutuksen tarjoamista tiedoista sekä myös kokemuksensa avulla. Pedagogisesti taitava henkilö kykenee
näin esittelemään käsiteltävän aiheen tärkeimmät ilmiöt oppimista tukevalla tavalla. (Rahimi ym. 2018, 182.)
Opettajan ammattiosaaminen rakentuu opetettavan aineen sisältötiedosta (eng. Content
knowledge), pedagogisesta osaamisesta (eng. pedagogical knowledge) sekä opetussuunnitelmallisesta tiedosta (eng. curricular knowledge). Tietokokonaisuudet asettuvat
osittain toistensa kanssa yhdistävien tietojen ja taitojen avulla. (Shulman 1985, 6.) Magnusson, Krajcik ja Borko tarkentavat, että opetuksen suunnittelu ja toteutus ovat kognitiivista työtä, johon vaaditaan vahvaa tietoa opetettavasta aiheesta. Lisäksi tarvitaan selkeää näkemystä siitä, miten opetettavaa aihetta voidaan käsitellä. Opetettavan aiheen
heikolla hallitsemisella ja vähäisellä opetuskokemuksella on haastavaa suunnitella ja toteuttaa oppimista tukevaa opetusta. (Magnusson, Krajcik & Borko 1999, 95.) Mishra ja
Koehler jatkavat, että edellä mainittujen tietojen osa-alueiden yhdistyneeseen keskiöön
rakentuu ammattitaitoa, jotka kutsutaan pedagogiseksi sisältötiedoksi (eng. pedagogical
content knowledge; Mishra & Koehler 2006,1027). Opettajan opetussuunnitelmallinen
tieto (eng. curriculum knowledge) sitoo edellä mainitut tiedot ja taidot opetusympäristön
kontekstiin sekä opetusta ohjaaviin määritelmiin ja tavoitteisiin. (kts. kuvio 1.)

Sisältötieto

Pedagogissisällöllinen osaaminen

Opetussuunnitelmallinen tieto

Pedagoginen
osaaminen

Kuvio 1. Shulmanin PCK-malli opettajien tiedon osa-alueiden suhteista ja tiedon rakentumisesta
(Shulman 1985, 6).
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Sisältötieto on opettajan ymmärrystä opetettavan oppiaineen sisällöistä sekä siitä, miten
tieto on jäsentynyt kyseisessä oppiaineessa. Shulmanin mukaan sisältötieto tarkastelee
tiedon rakenteita ja tiedon sisältöjä sekä näiden välisiä suhteita kyseisessä oppiaineessa
(1985, 6). Stefan, Brunner, Kunter ja Baumert lisäävät, että sisältötiedon avulla opettaja
kykenee perustelemaan, miksi asia on niin kuin on väitetty (2008, 717). Mishra ja Koehler
konkretisoivat oppiaineiden tiedon rakenteiden eroavaisuuksia vertaamalla matemattisten aineiden, historian ja kuvataiteen tietojen rakenteita. Matemaattisissa oppiaineissa
opettajan tulee kyetä käsittelemään matemaattisia teorioita. Historiassa tieto pohjautuu
taas historiallisiin uskomuksiin ja tutkimuksiin pohjautuvia tietoon, mikä opettajan tulee
pystyä ottamaan huomioon opetuksessaan. Kuvataiteessa käsitellään tunnettuja teoksia, taiteen historiaa ja vaikutteita sekä taidetta ohjaavia teorioita ja käytänteitä. (Mishra
& Koehler 2006, 1026.)
Oppiainekohtaisen sisältötiedon avulla opettaja ymmärtää, miten laajasti ja tarkasti kyseistä aihetta tulee käsitellä kyseisessä kontekstissa ja kyseisen kohderyhmän kanssa.
Koskelon ja Kaiston mukaan sisältötiedon hallitseminen auttaa huomioimaan aiheen tärkeimmät sisällöt ja huomioimaan kohderyhmän mahdolliset ennakko-osaamiset (2014,
66). Shulman lisää, että opettaja kykenee esittelemään aihetta oppijoille selkeästi ja tarkoituksen mukaisesti sekä tilanteeseen nähden sopivasti. Samalla opettaja pystyy tarjoamaan samasta tiedosta monta eri näkökulmaa ja selitystä, jotka tukevat oppilaan oppimista. (Shulman 1985, 6.) Schmidt, Baran, Thompson, Mishra, Koehler ja Shin tarkentavat, että oppiaineen tiedon tapojen rakenteiden ja yhteyksien ymmärtäminen mahdollistaa tiedon luonnollisen esitystavan löytämisen. Tällöin opettaja kykenee opettamaan
aiheen luontevasti sekä hyödyntämään tarkoituksen mukaisia esimerkkejä. (Schmidt,
Baran, Thompson, Mishra, Koehler ja Shin 2009, 125.)
Pedagoginen tieto on toinen opettajan ammattiosaamisen osa-alue. Harrisin ym. mukaan kyseinen tieto tukee opettajan ymmärrystä oppimisen prosesseista (2009, 397).
Pedagogiseen tietoon sisältyy opettajan kokemus toimivista pedagogista ratkaisuista.
Koskelo ja Kaisto tarkentavat, että pedagogisen tiedon avulla opettaja ymmärtää, miten
kohderyhmä oppii (Koskelo & Kaisto 2014, 67). Pedagogisen tiedon avulla opettaja tietää myös, mikä tekee aiheesta vaikean tai helpon oppia (Shulman 1985, 7).
Pedagogisen tiedon avulla opettaja osaa valita toimivia opetusmenetelmiä. Mishra ja
Koehler jatkavat, että pedagogiseen tietoon sisältyy tieto käytänteistä, havainnollistavista kuvista ja kuvioista, selityksistä sekä vertauksista ja toimintamuodoista, jotka tukevat kohderyhmän oppimista (2006, 1027). Pedagogisen tiedon avulla opettaja kykenee
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myös kartoittamaan oppijan aiemman osaamisen ja valitsemaan oppimiselle sopivimmat
harjoitteet ja tärkeimmät muodot. Shulman tarkentaa, että käsitys oppijan ennakkokäsityksiä ja osaamisesta tukee oikeanlaisen toiminnan suunnittelua ja toteuttamista (1985,
7).
Pedagogisen tietoon sisältyy opetukseen vaikuttavat tavoitteet ja arvot. Koskelon ja
Kaiston mukaan ne ohjaavat opettajaa suunnittelemaan loogisia ja oppimista edistävää
opetusta (Koskelo & Kaisto 2014, 67.) Mishra ja Koehler lisäävät, että samalla pedagogiset tiedot luovat opettajalle valmiudet luokkatilanteen hallintaa sekä arvioida oppimista,
mitkä tukevat opettajan osaamista tukea oppijoiden oppimista. (Mishra & Koehler 2006,
1027.)
Pedagoginen osaaminen ja sisältötieto rakentuvat luontevasti hyvin samanaikaisesti.
Clarke ja Hollingsworth toteavat, että nykyisen opettajan ammatillisen kasvun näkemyksen mukaan opettajan omien kokemusten ja tietojen lisäksi ulkopuolinen ohjaus ja tuki
vaikuttavat opettajan ammatilliseen kasvuun sekä osaamiseen. (Clarke & Hollingsworth
2002.) Rahimi, Henze, Hermans ja Barendsen (2018, 183) jatkavat, että pedagogisen
osaamisen ja opetettavan sisällön välinen suhde on havaittu myöhemmin tärkeäksi.
Muun muassa matemaattisten aineiden opetuksessa pedagogisen osaamisen ja sisältötiedon rakentuminen yhdessä on tärkeää, jotta matemaattiset ilmiöt voidaan esitellä
selkeästi ja ymmärrettävästi.
Pedagoginen sisältötieto (eng. pedagogical content knowledge) muodostuu opettajan
sisältötiedon ja pedagogisen tiedon päällekkäisistä tiedoista ja taidoista. Shulmanin mukaan pedagogisen tiedon ja sisältötiedon risteysalueen tiedot sisältävät hyödylliset opetettavan aiheen esityksen muodot, vastaavuudet, esimerkit, selitykset ja havaintoesitykset (Shulman 1985, 2). Opettaja pystyy lisäksi huomioimaan opetuksessaan ja sen suunnittelussa oppijoiden ikäryhmälle sopivat oppimistavat sekä erityispiirteet (Niemelä & Tirri
2018, 126).
Pedagogisen sisältötiedon avulla opettaja hallitsee monipuolisesti opetettavan aiheen
kontekstiin sopivia opetustapoja. Opettaja kykenee myös muokkaamaan opetusmenetelmiään opetukseen ja tilanteeseen sopiviksi (Mishra & Koehler 2016, 1027). Opettaja
tiedostaa lisäksi oppijoiden mahdolliset ennakko- ja virhekäsitykset kyseisestä aiheesta
hyödyntämällä omaa pedagogista sisältötietoaan (Koskelo & Kaisto 2014, 67). Niemelä
ja Tirri jatkavat, että opettajat kykenevät luomaan selkeää ja oppimista tukevaa opetusta,
joka ottaa oppijan tarpeet huomioon (2018, 126). Opetus on lisäksi voimassa olevan
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opetussuunnitelman mukaista ja oppimista on mahdollista arvioida opetussuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden ja vaatimusten mukaisesti (Harris ym. 2009, 398).
Pedagoginen sisältötieto tukee opettajaa huomioimaan oppiaineiden väliset yhteydet
opetuksessaan ja auttaa opettajaa rakentamaan oppiaineiden välille yhteyksiä sekä luomaan suurempia kokonaisuuksia. Niemelän ja Tirrin mukaan kyseistä integroivaa pedagogista sisältötietoa (eng. integrative pedagogical content knowledge) hyödynnetään
opettajien yhteissuunnittelussa ja –opetuksessa. Erityisesti oppiainerajoja ylittävien kokonaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa opettajat löytävät käytänteet, jotka sopivat yhteisen kokonaisuuden toimintaan ja opetukseen. Suunnitellessa opettajat jakavat
toisilleen omien oppiaineiden hyviä opetustapoja ja kokemuksia. Tällöin myös integroiva
pedagoginen sisältötieto kertyy. (Niemelä & tirri 2018, 126.)
Opetussuunnitelmallinen tieto (eng. curriculum knowledge) on tietoa, joka ympäröi PCKmallissa esitetyt tiedon osa-alueet opetussuunnitelman mukaiseen opetuskontekstiin.
Shulmanin mukaan opetuksen tulee noudattamaan opetussuunnitelman määritelmiä
(Shulman 1985, 7). Sahin ja Soylu jatkavat, että opetussuunnitelmallisen tiedon avulla
opettaja tiedostaa, mitä sisältöjä oppijoiden tulee opiskella ja harjoitella. Opetussuunnitelmallisen tiedon avulla opetukselle ja oppimiselle voidaan määritellä opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet. Opettaja pystyy lisäksi osoittamaan oppijoille selkeästi sen,
mitkä ovat heille asetetut oppimisen tavoitteet. (Sahin & Soylu 2017, 143.)
Opetussuunnitelmallisen tiedon avulla opettajat valitsevat voimassa olevan opetussuunitelman mukaiset materiaalit. Shulmanin mukaan valinta tapahtuu opettajan omien kokemusten ja mielipiteiden mukaan siitä, miten hyvin ne sopivat opetussuunnitelman sisältöihin ja käyttötarkoitukseen. Lisäksi tulee pohtia tukevatko ne oppimista. (Shulman
1985, 7.) Niemelä ja Tirri lisäävät, että opettajat voivat valita myös opetussuunnitelman
ulkopuolelta materiaalia ja opetusmenetelmiä, mikäli he näkevät niiden tukevan oppimista. Kyseistä tietoa materiaalien käytöstä kutsutaan vaihtoehtoiseksi opetussuunnitelmalliseksi tiedoksi (eng. knowledge of alternative curriculum materials; (Niemelä & Tirri
2018, 125.)
Opetussuunnitelmalliseen tietoon sisältyy taito vertailla opetettavien aineiden sisältöjä
keskenään. Shulman kutsuu tätä taitoa vaihtoehtoisten mahdollisuuksien taidoksi (eng.
lateral curriculum knowledge) sekä tietoon aiemmista opetetuista ja tulevista aiheista
(eng. the vertical ecquivalent of curriculum knowledge; (Shulman 1985, 7). Niemelä ja
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Tirri tarkentavat, että kyseisen tiedon avulla opettajat kykenevät vertailemaan opetettavan aiheen sisältöjä toisten opetettavien aiheiden sisältöihin ja näkemään aiheiden välisiä kytköksiä. Saman tiedon ja osaamisen avulla opettaja voi valita omaan käyttöönsä
käytänteitä, jotka tukevat laaja-alaisempaa oppimista. Sama tieto tukee opettajaa suunnitellessaan oppiainerajoja ylittäviä kokonaisuuksia. (Niemelä & Tirri 2018, 125.)
Opetussuunnitelmallinen tieto tukee opettajaa suunnittelemaan loogisia ja oppimista
edistäviä jatkumoita. Niemelä ja Tirri tarkentavat, että kyseisen tiedon avulla opettaja luo
opetuksensa sisällöstä loogisen kokonaisuuden, joka kulkee yksinkertaisista ydinaiheista kohti monimutkaisempia ja abstraktimpia aiheita. Opetuksessa voidaan huomioida myös tulevaisuudessa tarvittavat tiedot ja taidot. (Niemelä & Tirri 2018, 125.) Lisäksi
kyseisen tiedon avulla opettaja pystyy rakentamaan omaa materiaalivarastoaan, jotka
tukevat oppijan elinikäistä oppimista. (Shulman 1985, 7).
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TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPPIMISEN TUKENA
Opetusteknologiana pidetään TVT:a, joka tukee ja tuottaa oppimista. Erityisesti TVT:n
hyödyntämistapa vaikuttaa siihen, onko kyseessä opetusteknologia. Mikäli TVT:n avulla
ensisijaisesti pyritään tukemaan oppimista sekä eri oppimistapoja, on kyseessä opetusteknologia (Taalas 2005, 53 & 55). Holmberg jatkaa, että opetusteknologiaksi lasketaan
fyysiset laitteistot ja niiden sovellukset ja ohjelmistot (Holmberg 2019, 24). Kyseisten ohjelmistojen avulla voidaan myös arvioida oppimista sekä tukea opetuksen toteuttamista
(The Association for Education Communications and Technology). Angeli ja Valanides
jatkavat, että TVT ei itsessään ole ratkaisu opetuksen toteuttamiseen. TVT:n käytössä
on aina kyse laitteistoista tai sovelluksista, jota opettaja käyttää. Tämän vuoksi opettaja
tarvitsee erityisosaamista ja tietoa onnistuakseen työssään teknologian kanssa. (Angeli
& Valanides 2009, 157.)

3.1

1900-luvun alku

1900-luvun alussa TVT:lle ei vielä nähty sopivaa roolia tai paikkaa vieraan kielen opetuksessa. Taalas tarkentaa, että tieto- ja viestintäteknologia nähtiin jopa häiritsevän vieraan kielen opetukseen kuuluvaa vuorovaikutuksellisuutta. TVT:n puolustajat pohtivat
kuitenkin tuolloin, että TVT voisi tarjota oppijoille mahdollisuuden kokoontua yhteen, pohtia ja keskustella opiskeltavasta aiheesta. (Taalas 2005, 57.) Otto toteaa, että vähitellen
vieraan kielen opetukseen lisättiin lausumisen harjoittelua, autenttisia tekstejä sekä vapaampaa kirjoittamista kääntämisen sijaan. Tällöin alettiin myös nähdä tietokoneiden ja
teknologian hyötyjä opetuksen ja oppimisen kannalta. (Otto 2017, 10.)
Tietokoneita käytettiin aluksi 1900-luvun alussa vieraan kielen opetuksessa tehtävien
antajina, koska vieraan kielen opetus oli hyvin vahvasti opetusmateriaaliin pohjautuvaa
opetusta. Lisäksi kieliopin ja sanaston opettelu oli tärkeässä roolissa. Taalaksen mukaan
TVT:n avulla pyrittiin tuottamaan selkeä rakenteisia ja toistoa tuottavia tehtäviä, jotka
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tukisivat kielen oppimista sekä tarjoamaan välitöntä palautetta oppijoille (2005, 57). Wilsonin mukaan välittömät palautteet tukivat oppijan oman toiminnan ja vieraan kielen
käyttämisen syyseuraus -suhteiden oppimista, mikä tuki hänen sosiaalistentaitojen kehittymistä. (Wilson 2013, 56.) TVT:tä hyödynnettiin behavioristisella otteella. Teknologian käyttämisen keskiössä oli näin vahva ärsyke-vastaus -malli. (FluentU-blogi 2019.)
Tehtävien lisäksi TVT:n hyötynä nähtiin tuolloin jo sen innostava vaikutus. (Taalas 2005,
57.)

3.2

1950-1980 -luku: vieraan kielen opetuksen muutos

Vieraan kielen opetus muuttui 1950-luvulla tukemaan oppijoiden kommunikoinnin osaamista. Taalaksen mukaan vieraan kielen opettamisen orientaatiomuutos herätti pohtimaan uusia vieraan kielen oppisen ja opettamisen tapoja. TVT:n käyttö muuttui vieraan
kielen opetuksessa tämän vuoksi myös kommunikointitaitojen kehittymistä tukevaksi.
(Taalas 2005, 62.) Oppilaitosten kielistudioissa oli käytössä kelattavia kasettisoittimia.
Otton mukaan kasettisoittimien avulla oppijoilla oli mahdollista harjoitella kuuntelemaan
natiivisti kieltä puhuvien keskustelua yhä uudelleen ja uudelleen. Lisäksi kasettisoittimien
avulla mahdollistui harjoitusten toistaminen useaan kertaan samalla tavalla. (Otto 2017,
12.) Abbott’n mukaan tietokoneet tarjosivat lisäksi oppitunneille kiinnostavaa uutta tekemistä. Tämän vuoksi oppilaat eivät kyllästyneet vieraan kielen harjoituksiin eivätkä menettäneet mielenkiintoa opiskeluun. (Abbott 2013, 38.) Myös muistikortit olivat 19501970 -luvuilla hyvin käyttökelpoinen ratkaisu opetuksessa ja tiedon talletuksessa (Otto
2017, 13).
1960-70-luvuilla syntyi tietokoneavuteisen kielen oppimisen käyttöteoria, jota kutsutaan
CALL-teoriaksi (eng. Computer Assisted Language Learning). Otton mukaan teoria
edisti tietokoneiden käytön yleistymistä vieraan kielen opetuskäytössä sekä tietokoneiden opetusmuotojen kehittymistä (2017, 12). Kehittyneempien tietokoneiden ja TVT:n
paremmat ominaisuudet, kyky näyttää kuvia sekä toistaa ääntä, videoita ja animaatioita
tukivat lisäksi uusien materiaalien luomisen ja vieraan kielen oppimista teknologian
avulla. Erityisesti kuulunymmärtämisen harjoitteluun tietokoneiden kehitys toi uusia tapoja. (Otto 2017, 15.) CALL-käyttöteoriaa alettiin hyödyntää 1960-1970-luvuilla projekteissa, joiden avulla pyrittiin luomaan tietokoneavusteisia materiaaleja vieraan kielen
opetuksen tueksi. Taalas tarkentaa, että tietokoneiden käyttäminen rajautui tuolloin suureksi osaksi kielioppiharjoituksiin ja tekstin täydennys tehtäviin. Lisäksi tietokoneiden
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avulla tarjottava vieraan kielen opiskelumateriaali sisälsi ääntä sekä välittömän palautejärjestelmän. (Taalas 2005, 58.)
1980-luvulla autenttiset tekstimateriaalit ja äänitallenteet sekä vieraan kielen kommunikoinnin osaamista korostava vieraan kielen opetuksen lähestymistapa yleistyi entisestään. Otton mukaan tämä johtui siitä, että autenttisten materiaalien käyttäminen nähtiin
vaikuttavan positiivisesti vieraan kielen taitojen oppimiseen (2017, 15). Meiringin ja Normanin jatkavat, että vieraan kielen opetusmateriaaleihin lisättiin animaatioita, kuvia ja
ääntä. Kuviin ja sanoihin voitiin teknologian avulla liittää ääntä, jonka oppija kuuli painaessa kyseistä kuvan tai tekstin kohtaa. (Meiring & Norman 2013, 113.)
1980-luvulla tietokoneiden avulla pyrittiin tarjoamaan kontekstisidottuja tehtäviä. Tehtävien avulla oppijat pystyivät harjoittelemaan puhetilanteita ja samalla kielen käyttämistä.
Samalla opittiin myös kielioppia ja sanastoa (FluentU 2019). Tehtävät sisälsivät paljon
ongelmaratkaisutehtäviä. Ongelmissa oli paljon oikeita vastauksia ja valinnat tuli osata
perustella täsmällisesti. Valinnan mahdollisuuksilla haluttiin myös tukea oppilaan tunnetta vaikuttaa omaan osaamiseensa ja opiskeluun. (Taalas 2005, 61 & 63.) Otto lisää,
että materiaalit pyrittiin valitsemaan mahdollisimman läheltä oppijan arkea. Tämän
vuoksi materiaalit saattoivat sisältää materiaalia mainoksista, lasten ohjelmista, uutisista
ja muista arjesta tutuista sisällöistä. (Otto 2017, 15.)
1980-luvulla havaittiin, että pelit ja simulaatiot toimivat innostavina oppimisenmuotoina
oppia vieraan kielen taitoja. Otton mukaan pelien avulla oppijalla oli mahdollisuus tutustua luonnolliseen kielen käyttöön kontekstiin sidottuna. Samalla oppija voi harjoitella oikeanlaista kielen käyttöä kyseisessä ympäristössä ja tilanteessa. Internet mahdollisti
tuolloin myös verkkopohjaiset kielipelit, jossa samaa peliä pystyi pelaamaan useampi
pelaaja yhtä aikaa. (Otto 2017, 18.) Holmberg toteaa, että internet osaltaan mahdollisti
näin oppijoiden laadukkaamman osallistamisen yhdessä oppimiseen (Holmberg 2019,
28). Pelien lisäksi kurssien ja kurssimateriaalien muokkaustyökalut mahdollistivat entistä
nopeamman materiaalin muokkaamisen. Opettajan oli mahdollista valita tehtävämuotoja
useammasta vaihtoehdosta. Materiaalin muokkaaminen oli mahdollista suorittaa verkossa tai omalla työpisteellä. (Otto 2017, 18.) Internetin ansiosta oppijoiden ja opettajan
välinen yhteistyö myös mahdollistui (Holmberg 2019, 28).
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3.3

Opetusteknologia ja sen käyttö nykyään

Euroopassa on alettu puhua 2000-luvun alusta lähtien ja internetin yleistyessä internet
pohjaisen vieraan kielen oppimisen WELL-teoriasta (eng. Web-Enhanced Language
Learning). Internet on nähty antavan oppijoille mahdollisuuden olla keskenään yhteydessä toisiinsa verkon avulla jopa maapallon laajuisesti (Taalas 2005, 60). Näin koettiin,
että pystyttiin tukea oppijoiden välinen vuorovaikutuksen yleistymistä entisestään, mikä
osaltaan tukee myös vieraan kulttuurin oppimista. Kulttuurin osaaminen ja tiedostaminen
nähdään nykyisin olevan osa vieraan kielen oppimista ja yksi kielen osaamisen osa-alueista. (Otto 2017, 20.) Lisäksi vuonna 2001 määriteltiin kielten eurooppalainen viitekehys. Viitekehyksen avulla määriteltiin, millaista kielitaitoa ja kulttuurillista osaamista tarvitaan arjen toiminnassa. Otto jatkaa, että vuodesta 2001 lähtien TVT avusteiset ja teknologialla tuotetut materiaalit on pyritty luomaan noudattamaan kyseisen viitekehyksen
määrityksiä (2017, 20).
WELL-teorian näkökulmasta internetin avulla voidaan monipuolistaa ja edistää vieraan
kielen saatavuutta entisestää. Holmbergin mukaan internet tarjoaa nykyään oppijoille
vapaasti käytettäviä tietokantoja, joita he voivat hyödyntää verkko-oppimisen apuna
(Holmberg 2019, 16). Otto lisää, että internetin avulla verkossa voidaan tarjota myös
verkko-opetusta internetin suoratoisto-ominaisuuden (eng. streaming) avulla. Verkossa
tarjottava opetus on helposti saatavilla ja opetukseen mahdollista osallistua omalla mobiililaitteella. (Otto 2017, 20.)
2000-luvulla opetustieto- ja viestintäteknologian luokittelut muodostuivat nykyisiksi. Taalaksen mukaan materiaalit ja sovellukset voidaan jakaa käyttötarkoituksen mukaisesti
sähköisiksi oppaiksi (tutorials), harjoituksiksi (drills), simulaatioiksi (simulations), oppimispeleiksi (educational games), avointen oppimisympäristöjen sovellukset (applications for open-ended learning environments), opetussisältöjen luomisen työkalut (authoring tools) ja itsearvioinnin työkalut (self-assessment tools in language learning). (Taalas
2005, 75.)
Sähköisten oppaiden avulla oppijalle voidaan esitellä oppitunnilla käsiteltävät ilmiöt. Otton mukaan sähköiset oppaat ovat yleensä niiden kirjakustantamojen tuottamia, jotka
tuottava myös painettuja oppikirjoja ja kielioppaita. Sähköiset oppaat täydentävät painetuissa oppaissa olevia sisältöjä muun muassa tarjoamalla interaktiivista sisältöä sekä
ääni- ja videomateriaalia. (Otto 2017, 20.) Sähköisissä oppaissa on tarjolla lisäksi tehtä-
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viä, joiden yhteydessä oppija saa välitöntä palautetta osaamisestaan sekä menikö tehtävä oikein vai väärin (Taalas 2005, 67). Wilsonin mukaan sähköisten oppaiden huomattava tehtävien tukee opetuksen eriyttämistä. Sähköisen oppaan materiaaleja voidaan
muokata helpommin luettaviksi. (Wilson 2013, 53 & 58.) Materiaalien muokkaaminen on
yleistynyt sitä mukaa, kun tieto- ja viestintäteknologian kehittyminen on tehnyt muokkaamisesta yhä helpompaa (Abbott 2013, 34).
Simulaatioiden avulla voidaan kuvata yksinkertaistettuna tietty vieraan kielen harjoiteltava ilmiö ja sitoa tämä arjen kontekstiin. Taalaksen mukaan simulaatioissa keskitytään
yhteen tai muutamaan ilmiöön (2005, 72). Simulaatioiden avulla voidaan käsitellä tiettyä
ilmiötä sekä samalla harjoitella useampaa vieraan kielen taitoa samanaikaisesti. Meiringin ja Normanin mukaan ääniärsyke voidaan liittää vieraan kielen täydennystehtävien
sanoihin. Tällöin oppija näkee sekä kuulee sanan, jolloin hänen kuulunymmärtämistä
voidaan tukea samalla simulaatiolla. (Meiring & Norman 2013, 116.)
Oppimispelien ydinideana vieraan kielen opetuksessa on tarjota oppijalle kontekstisidottuja tehtäviä ja tilanteita vieraan kielen oppimisen tueksi. Oppimispeleissä pelin teeman
ja juonen rajoissa on mahdollista yhdistää useita vieraan kielen aiheita muiden oppiaineiden teemoja ja ominaisuuksia. (Taalas 2005, 72.) Oppimispelit luovat myös turvallisen ympäristön uuden opitun harjoitteluun ja soveltamiseen. Wilsonin mukaan oppimispelien keksitty juoni ja virtuaaliympäristö toimivat turvallisena ympäristönä, jossa oppijan
on helppo uskaltautua kokeilemaan harjoiteltavaa uutta taitoa (Wilson 2013, 55). Meiring
ja Norman mukaan oppimispelin virtuaaliympäristöissä käyttäjällä on mahdollista käyttää
hahmoja, joita ohjaillaan. Tällöin oppijan toiminnan seuraukset eivät kohdistu suoraan
oppijaan itseensä. (Meiring & Norman 2013, 118.)
Opetusmateriaalien muokkaus työkalujen (eng. authoring Tools) avulla opettaja pystyy
muokkaamaan vieraan kielen oppiainesisältöjä sähköiseen muotoon (2005, 74). Meiring
ja Norman lisäävät, että vieraan kielen oppisisältöihin voidaan liittää tarkoituksen mukaisia videoita, kuvia, liikettä ja muuta mediaa käsiteltävästä vieraasta kielestä. Myös keskustelu natiivipuhujen kanssa on mahdollista. (Meiring & Norman 2013, 116.) Holmberg
tarkentaa, että verkkotallennustilat ja pilvipalvelimet ovat mahdollistaneet entistä paremmin sähköisten materiaalien luomisen. Samalla myös materiaalien saatavuus oppijoiden
näkökulmasta on helpottunut, koska materiaaleihin voidaan päästä käsiksi muun muassa älypuhelimen tai tablettietokoneen avulla. (Holmberg 2019, 16.)
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Virtuaaliset oppimisympäristöt edistävät vieraan kielen oppimisen saavutettavuutta sekä
mahdollistavat joustavammat opiskelumahdollisuudet. Wilsonin mukaan virtuaaliset oppimisympäristöt tarjoavat mahdollisuuden opiskella yhdessä ja olla yhteydessä opetukseen koulurakennuksen ulkopuolelta (Wilson 2013, 58). Meiring ja Norman jatkavat, että
virtuaalisten oppimisympäristöjen avulla voidaan innostaa niiden oppilaiden vieraan kielen opiskelua, jotka joutuvat olemaan koulusta paljon poissa muuttojen, matkojen tai sairastelujen vuoksi. Näin myös tuetaan sitä, että kyseisten oppilaiden kanssa käydään
kaikki ne oppiainesisällöt läpi, jotka heidän on oikeus sekä opetussuunnitelman mukaan
tarkoitus oppia. (Meiring & Norman 2013, 112.) Tällöin verkossa olevan oppimisympäristön monipuoliset tehtävät mahdollistavat oppijan pysymään opetuksessa mukana
(Wilson 2013, 58). Lisäksi nettikameran avulla oppijalla on mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa koulun opetusryhmän kanssa esteettömästi. Toteuttaminen vaatii kuitenkin
koulun ja kodin tai mahdollisen kuntoutusjakson toteuttajan yhteistyötä toimivan teknologian suunnitteluun ja toteuttamiseen.
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TEKNOLOGISPEDAGOGISEN

SISÄLTÖTIEDON

TPACK-MALLI

TPACK-mallin avulla kuvataan, millaista osaamista opettajat tarvitsevat TVT:n oppimista
tukevaan hyödyntämiseen. TPACK-malli rakentuu Shulmanin PCK-mallin rakenteisiin,
koska laadukkaan TVT:n opetuskäytön pohjalla nähdään olevan vahvat opettajan ammattitaidot. TPACK-malliin on uudeksi tiedon osa-alueeksi liitetty teknologinen tieto. Lisäys tehtiin siksi, koska teknologian hyödyntäminen ei nähty sopivan täysin Shulmanin
esittämiin sisältö-, opetussuunnitelmalliseen tai pedagogiseen osaamiseen (Koskelo &
Kaisto 2014, 57 & 65). Harris ym. tarkentavat, että TPACK-malli konkretisoi sitä, miten
opettajan ammattiosaamisen osa-alueista rakentuu vahvaa tietotaitopohja TVT:n opetuskäytölle. Näin syntyvät teknologispedagoginen tieto ja teknologinen sisältötieto.
TPACK-mallin mukaan syntyy vielä opettajan sisältötieto ja pedagoginen osaaminen yhdistyvät teknologisen osaamisen ja tiedon kanssa teknologispedagogiseksi sisältötiedoksi. (Harris ym. 2009, 396.)
Opetussuunnitelmallinen tieto

Sisällöllinen tieto
Teknologispedagogi-

Teknologinen
tieto

Teknologispedagoginen tieto

nen sisältötieto

Pedagoginen
osaaminen

Kuvio 2. TPACK-malli Mishraa ja Koehleria mukaillen. Mukana on myös opetussuunnitelmallinen tieto, jonka Shulman on ottanut aiemmin huomioon (1986).
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Teknologinen tieto (eng. technology knowledge) on teknologian käyttöön tarvittavaa perustietoa. Malikin, Rohendin ja Widiatyn mukaan kyseistä perustietoa tarvitaan perinteisempien teknologioiden, kuten liitutaulun, ja uudempien teknologioiden, internetin, videoiden ja datatykkien käyttöön (Malik, Rohendi & Widiaty 2018, 499). Saricoban, Tosuncuoglu ja Kirmizi jatkavat, että tietoon sisältyy tiedostus käytössä olevista teknologioista
ja niiden ominaisuuksista. Tämä tieto auttaa lisäksi opettajaa käyttämään tieto- ja viestintäteknologisia työkaluja jokapäiväisessä elämässä. (Saricoban, Tosuncouglu &
Kirmizi 2019, 1124.)
Teknologisen tiedon avulla opettaja kykenee hyödyntämään TVT:a oikein opetustilanteessa sekä valitsemaan oikeanlaisen välineen omaan käyttöön. Voogt’n ja McKenneyn
mukaan teknologiseen tietoon sisältyy ymmärrys, minkälaiseen käyttöön tieto- ja viestintäteknologista sovellus tai laite on tarkoitettu. Tämä auttaa valitsemaan sopivan tieto- ja
viestintäteknologisen laitteen tai vieraan kielen opetukseen, muun muassa opetuksen
rikastamiseen tai mahdollistamiseen. (Voogt & McKenney 2017, 70.) Teknologinen tieto
on muuttuva tiedon osa-alue, koska teknologia kehittyy ja muuttuu hyvin nopealla vauhdilla koko ajan (Saricoban ym. 2019, 1124). Mishra ja Koehler tarkentavat, että tämän
vuoksi opettajien tulee opetella uusia taitoja ja tekniikoita, jotka sopivat uusien käytössä
olevan teknologioiden kanssa. Uudet teknologiset keksinnöt luovat lisäksi uusia käyttökonteksteja, minkä vuoksi opettajien tulee täydentää omaa sisällöllistä osaamistaan.
(Mishra & Koehler 2016, 1023.) Koskelo ja Kaisto kiteyttävät, että teknologisen tieto on
myös kykyä mukautua kehittyvien tieto- ja viestintäteknologioiden käyttöön (Koskelo &
Kaisto 2014, 67).
Teknologisen sisältötieto (eng. Technological content knowledge) rakentuu teknologisen
tiedon ja sisältötiedon yhdistyvistä tiedoista. Teknologisen sisältötiedon avulla opettaja
hahmottaa, mikä teknologinen laite, sovellus tai ohjelma tukee oppilaiden oppimista parhaiten kyseisessä opetettavassa aiheessa. (Koskelo & Kaisto 2014, 67.) Mishra ja
Koehler tarkentavat, että teknologinen sisältötieto rakentuu opettajan niiden käyttökokemusten ja opetettavan oppiaineen sisältöjen mukaan. Tiedon rakentuminen johtuu siitä,
että TVT:n käyttöön vaikuttavat opetettavan oppiaineen tavoitteet ja sisällöt. (Mishra &
Koehler 2016, 1030.)
Teknologisen sisältötiedon avulla opettaja ymmärtää, miten teknologia ja kyseisen oppiaineen opetettava sisältö ovat keskenään yhteydessä. Harris ym. mukaan opettajien teknologista sisältötietoa karttuu myös silloin, kun TVT:lle löydetään uusia mahdollisuuksia
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opetussisältöjen tarpeista. Uudet TVT sovellukset auttavat ymmärtämään käsiteltävää
oppiaihetta uusilla ja innostavilla keinoilla. Samalla käsiteltävät aiheet antavat teknologialle uusia käyttömahdollisuuksia, joissa teknologiaa olisi mahdollista käyttää ja tukea
oppimista. (Harris ym. 2009, 400.)
Opettaja kykenee opetussisältöjen muokkaamisen TVT:n avulla ja luo siitä samalla opetussuunnitelman mukaisia kokonaisuuksia, kun hänellä on tarpeeksi teknologista sisältötietoa. Teknologisen sisältötiedot tukevat sitä, että opettaja onnistuu tukemaan TVT:n
avulla käsiteltävän aiheen ymmärtämistä (Malik ym. 2018, 499). Teknologisen sisältötiedon avulla oppiaineen materiaalin muokkaaminen sekä esittely teknologian avulla pysyy
lisäksi opetussuunnitelman mukaisena (Voogt & McKenney 2017, 70). Koehler ym. jatkavat, että teknologisen sisältötiedon avulla voidaan havaita, mitkä oppiaineen aiheet
ovat tieto- ja viestintäteknologisin keinoin esitetty (Koehler ym. 2007, 743).
Teknologispedagoginen tieto (eng. Technological pedagogical knowledge) rakentuu teknologisen tiedon ja pedagogisen osaamisen päällekkäisistä tiedoista. Mishran ja Koehlerin mukaan kyseinen tietokokonaisuus sisältää tietoa, jonka avulla olemassa olevien
tieto- ja viestintäteknologioiden pedagogiset mahdollisuudet. Lisäksi opettaja tiedostaa
TVT:n rajoitukset sekä vaikutukset opetukseen. (Mishra & Koehler 2006, 1028.) Harris
ym. lisäävät, että ominaisuuksien hahmottaminen auttaa opettajaa rakentamaan luovan
sekä eri tieto- ja viestintäteknologioista koostuvan kokonaisuuden, jotka yhdessä tukevat
tasokkaasti opetusta ja oppimista (Harris ym. 2009, 399). Riittävän teknologispedagogisen tiedon avulla opettaja kykenee luomaan muun muassa oppimista edistävän virtuaalisen keskustelualustoja sekä ylläpitämään ja säilyttämään luokan omia äänityksiä ja
muita taltiointeja (Mishra & Koehler 2006, 1028).
Teknologispedagogisen tiedon avulla opettaja pystyy hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa opetuksessaan opetussuunnitelman mukaisesti (Voogt & McKenney 2017,
71). Opetussuunnitelmassa mainitut oppisisällöt ja aiheen osataan Malikin, Rohendin,
Widiatyn mukaan esitellä selkeästi TVT:n avulla, mikäli teknologispedagogista osaamista on tarpeeksi. Teknologispedagoginen osaaminen auttaa hyödyntämään TVT:a erityisesti abstraktien ja pienten monimutkaisten ilmiöiden esittämisessä oppimista tukevilla
tavoilla. (Malik, Rohendi & Widiaty 2018, 499.)
Teknologispedagoginen

sisältötieto

(eng.

Technological

Pedagogical

Content

Knowledge) rakentuu TPACK-mallin keskiöön. Mishran ja Koehlerin mukaan teknologispedagoginen sisältötieto kuvaa sitä, miten TVT:a käytetään taidokkaasti opetuksen ja
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oppimisen tukena. TPACK-mallin keskiössä yhdistyvät sisällöllisen, pedagogisen ja teknologisen tiedon päällekkäiset tiedot ja rakentavat tiedon kokonaisuuden (2006, 1028).
Harris ym. jatkaa, että jokainen opettaja löytää itselleen ja tilanteeseen sopivat teknologian käyttötapoja juuri tämän kyseisen tiedon osa-alueen avulla. (Harris ym. 2009, 402.)
Teknologispedagoginen sisältötietoa voidaan pitää osittain kokeneen opettajan yksilöllisenä tietona ja kokemuksena siitä, miten teknologiaa hyödynnetään tehokkaasti oppimisen tukena (Pierson 2001, 427). Harris jatkaa, että kyseisen tiedon avulla opettaja pystyy
valitsemaan oppimiselle hyödyllisiä teknologioita ja hyödyntämään niitä oppimista tukevalla tavalla opetuksessaan. Opettaja pystyy lisäksi perustelemaan käyttöä viitaten pedagogisiin perusteihin. Opettaja pystyy myös ottamaan huomioon kontekstiin liittyvät ilmiöt valitessaan teknologiaa opetukseensa. (Harris ym. 2009, 401.) Malik ym. tarkentaa,
opettajan teknologian hallinta antaa lisää mahdollisuuksia hyödyntää omaa vahvaa oppiaineen sisältöosaamista ja pedagogiikkaa (Malik ym. 2018, 499). Tämän vuoksi tässä
tutkimuksessa tutkitaan, millaisia tietoja ja taitoja erityisopettajat hyödyntävät suunnitellessaan ja toteuttaessaan vieraan kielen opetusta sekä TVT:n opetuskäyttöä.

TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN
Tämä tutkimus on laadullinen tutkimus, jonka tarkastelun kohteena ovat erityisopettajien
onnistumisen ja epäonnistumisen kokemukset vieraan kielen opetuksesta. Tutkija on itse
kerännyt laadullisen tutkimuksen käytänteiden mukaisesti itse tässä tutkimuksessa käytetyn tutkimusaineiston. Tällöin tuloksina esitettyihin kokemuksiin on vaikuttanut tutkijan
oma tapa nähdä vieraan kielen opetuksen onnistumiset ja epäonnistumiset. (Kiviniemi
2015, 74.) Erityisopettajien kokemuksista etsitään ilmiöitä, jotka tuottavat erityisopettajille onnistumisen tai epäonnistumisen kokemuksia. Lisäksi tarkastellaan niitä ilmiöitä,
jotka vaikuttavat TVT:n hyödyntämiseen vieraan kielen oppimisen tukena, oppimisen innostamisessa sekä erityisopettajien yhteistyön ja oppilaitoksen resurssien hyödyntämiseen.

5.1

Tehtävä ja tutkimuskysymys

Erityisopettajien tehtävänä on tukea oppijoiden oppimista sekä vastata opetuksessaan
oppijoiden yksilöllisiin tarpeisiin. TVT tarjoaa tähän uusia mahdollisuuksia. Käyttötapoja
syntyy lisää TVT:n kehittyessä nopeasti. Erityisopettajan tulee tietää, miten tarjolla olevaa TVT:a olisi mahdollista hyödyntää oppijan tarpeiden tukena. Onnistunut TVT:n opetuskäyttö edellyttää tarkkaa vieraan kielen opetuksen suunnittelua, oppijoiden taitojen
tiedostamista ja tarpeista sekä ymmärrystä opetettavasta aiheesta.
Tämän tutkimuksen päätavoitteena on selvittää, milloin erityisopettajat kokevat onnistuneensa tai epäonnistuneensa vieraan kielen opetuksessa. Kokemusten avulla selvitetään, miten he soveltavat vieraan kielen sisältöjä ja TVT:tä vieraan kielen oppimisen ja
innostamisen tukena. Lisäksi kokemusten avulla tutkitaan, miten erityisopettajat hyödyntävät saatavilla olevaa yhteistyötä ja oppilaitoksen resursseja toteuttaessaan onnistunutta vieraan kielen opetusta.

Tutkimus vastaa seuraavaan kysymykseen:
1. Millainen on onnistunut vieraan kielen opetus erityisopettajan kokemana?
Tutkimuksen tekoa ohjasivat lisäksi seuraavat apututkimuskysymykset:
1. Miten erityisopettajat hyödyntävät TVT:tä vieraan kielen oppimisen tukena?
2. Miten erityisopettajat innostavat oppijoita oppimaan vierasta kieltä TVT:n avulla?
3. Miten erityisopettajat hyödyntävät opettajien välistä yhteistyötä ja oppilaitoksen resursseja suunnitellessaan ja toteuttaessaan vieraan kielen opetusta?

5.2

Tutkimukseen osallistujat

Tämän tutkimuksen perusjoukoksi muodostuivat Facebookin Alakoulu aarreaitta, Erityisopettajat sekä Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education -keskusteluryhmien jäsenet. Perusjoukon lukumääräksi muodostui edellä mainittujen keskusteluryhmien jäsenten yhteenlaskettu summa eli 38409 henkilöä. Kyseisten keskusteluryhmien
valinnalla varmistettiin, että perusryhmään saadaan sellaisia erityisopettajia, joilla olisi
tämän tutkimuksen kannalta hyödyllisiä kokemuksia vieraan kielen opetuksesta sekä
TVT:n hyödyntämisestä vieraan kielenopetuksessa (Eskola & Suoranta 2008, 18). Vastaajille vastaaminen oli vapaaehtoista, minkä vuoksi otosryhmä on valikoitunut satunnaisesti. Tällä vahvistettiin motivoituneiden sekä asiasta tietävien vastaajien osallistuminen
tutkimukseen.
Tutkimukseen osallistui yhteensä 97 henkilöä. Vastaajista 31 (33,3%) oli iältään 30-39
vuotiaita ja 24 50-59 vuotiaita (25,8%; kts. taulukko 1.). 89 vastaajista ilmoitti olevansa
naisia ja kolme miehiä. Yksi vastaajista valitsi muu-vaihtoehdon sukupuolen kohdalla.
(kts. taulukko 2.) Tutkimukseen osallistujista 35 (37,6%) työskenteli aineistonkeruuhetkellä yläkoulussa ja 33 (35,5%) alakoulussa. 12 (12,9%) vastaajaa työskenteli yhtenäiskoulussa, 5 (5,4%) toisen asteen oppilaitoksessa ja 2 (2,2%) korkeakoulussa. 6 kyselyyn
osallistunutta (6,5%) työskenteli vastaushetkellä muussa kuin valittavissa olevissa oppilaitoksissa. Muiksi oppilaitoksiksi kerrottiin erityis- ja sairaalakoulut sekä perusopetusta
antavat taidepajat. (kts. taulukko 3.)
Kyselyyn vastanneista erityisopettajista 49 (52,7%) oli työkokemusta 10 vuotta tai enemmän, 29 (31,2%) 0-4 vuotta ja 15 (16,1%) 5-9 vuotta (kts. taulukko 4.). Vastanneista

12,9% oli erillinen vieraan kielen aineenopettajan pätevyys. Kuusi (n=6) kertoi olevansa
päteviä ruotsin kielen opettajia, neljä englannin ja saksan kielen opettajia. Kahdella vastanneella oli venäjän kielen ja yhdellä suomen kielen opettajan pätevyys. (kts. taulukko
5.)

5.3

Aineistonkeruu

Tämän tutkimuksen aineisto on kerätty sähköisen kyselylomakkeen avulla, joka lähetettiin kolmeen Facebookin keskusteluryhmiin. Sähköinen kyselylomake on luotu hyödyntämällä Webropol 3.0 -kyselyohjelmistoa, joka on Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden
käytettävissä oleva aineistonkeruuohjelmisto (Jyu.fi 2019). Kysely koettiin sopivaksi tutkimusmenetelmäksi, koska tutkimusta varten haluttiin kerätä erityisopettajien kokemuksia vieraan kielen opetuksesta sekä erityisesti TVT:n hyväksi havaituista käyttötavoista
nopeasti ympäri Suomea. Lisäksi aineisto haluttiin saada helposti tallennettavaan ja analysoitavaan muotoon. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 72.)
Sähköinen kyselylomake lähetettiin tarkasti suunniteltuihin kohderyhmiin, minkä avulla
haluttiin vähentää Tuomen ja Sarajärven mukaista vastaamattomuuden riskiä. Laadullisen tutkimuksen aineiston keruussa tiedonantajien valinta on tärkeää, jotta aineisto olisi
mahdollisimman laadukas laadullisesti eikä määrällisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 74 &
86.) Tavoitteena oli kerätä kattavasti tieto henkilöiltä, joilla on arvokasta tietoa vieraan
kielen opetuksesta sekä TVT:n opetuskäytöstä. Tutkija hyödynsi kohderyhmien valinnassa omaa kokemustaan ja tietoa keskusteluryhmien asiantuntemuksesta TVT:n hyödyntämisestä sekä vieraan kielen opetuksesta. Lisäksi keskusteluryhmien aktiivisuus
sekä jäsenlukumäärä huomioitiin ryhmien valinnassa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 74). Aineistonkeruun aikana tutkija ja tutkimukseen osallistujat olivat yhteydessä toisiinsa ainoastaan keskusteluryhmien keskustelupalstojen avulla. Vähäisen kontaktin tarkoituksena
oli varmistaa, että aineistoon kertyvät kokemukset ovat erityisopettajien omia ja joihin
tutkijan rooli ei ole vaikuttanut (Hirsjärvi ym. 2007, 189).
Aineistonkeruussa panostettiin siihen, että tutkimuksen aineistossa tulisi olemaan tarpeeksi toistuvuutta eli saturaatiota ja aineistosta saataisiin näin luotettava (Eskola & Suoranta 2008, 61). Riittävän kattavan sekä toistoa sisältävän aineiston avulla voidaan muodostaa tuloksia, jotka tukevat tutkimuskohteena olevan ilmiön ymmärtämistä (Eskola &
Suoranta 2008, 61). Saturaation keinoin voidaan löytää niitä luokkia ja teemoja, joita
tutkimuksen yleisimpinä tuloksina tullaan esittämään. Toisaalta tutkijan tulee huomioida
poikkeavat vastaukset aineistossa, jotta tutkittavaa ilmiötä voidaan tutkia tarkasti ja laajemmin eri näkökulmista. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 89.)
Sähköiseen kyselylomakkeeseen vastanneet vastaajat vastasivat samoihin kysymyksiin
ja samassa järjestyksessä. Kyselylomakkeesta luotiin Tuomen ja Sarajärven mukaisesti
kysymysten tarkalla asettelulla ja järjestelyllä looginen kokonaisuus, jossa kysymykset

on esitetty luontevassa järjestyksessä. Loogisen järjestyksen avulla tutkimuksen avulla
saatava aineisto ja tulokset ovat mahdollisimman luotettavia, kun vastaajat ymmärtävät
kysymykset oikealla tarkoituksen mukaisella tavalla. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 72.) Tämän tarkoituksena oli tukea sitä, että tutkimus tuottaa standardoitua aineistoa ja tuloksia
erityisopettajien osaamisen kokemuksista, onnistuneen vieraan kielen opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen vaikuttavista tekijöistä sekä TVT:n oppimista tukevista opetuskeinoista. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 188.) Lisäksi tutkimukseen osallistujat
kykenevät vastaamaan sähköisen kyselylomakkeen kysymyksiin ilman tutkijan apua ja
mahdollisimman itsenäisesti. Tällä vähennetään tutkijan ja tutkittavien välisiin riippuvuussuhteisiin, jotka vaikuttavat tuloksiin (Eskola & Suoranta 2008, 55).
Sähköisen kyselylomakkeen avoimilla kysymyksillä kartoitettiin strukturoidusti erityisopettajien hyväksi havaitsemia vieraan kielen sisältöjen soveltamistapoja sekä TVT:n
käyttötapoja ja sovelluksia. Lisäksi avoimilla kysymyksillä on kartoitettu, mitä tekijöitä erityisopettajat huomioivat vieraan kielen opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa.
Avointen kysymysten muotoilu toteutettiin Hirsjärven ym. mukaisesti tarkasti ja huolellisesti, jotta kysymykset ymmärretään oikein. Huolellisella kysymystenasettelulla varmistetaan, että avointen kysymysten aineistojen avulla on mahdollista kuvata erityisopettajien kokemuksia vieraan kielen opettamisesta sekä TVT:n opetuskäytöstä. Avointen kysymysten avulla mahdollistettiin myös niiden aiheiden keräämisen, joita tutkimuksen
suunnittelussa ei tutkija osannut ajatella. Tällöin tutkimuksen avulla on mahdollista kuvata tutkittavaa ilmiötä laajemmin ja tarkemmin, mitä on oletettu. (Hirsjärvi ym. 2007,
189.)
Sähköinen kyselylomake sisältää Tuomen ja Sarajärven mukaisesti lomakekyselylle
ominaisia monivalintakysymyksiä (2009, 75). Monivalintakysymysten avulla kerättiin tietoa kyselyyn vastanneiden sukupuolesta, iästä ja työkokemuksesta. Lisäksi monivalintakysymysten avulla kerättiin tietoa osallistujien vastaushetken työpaikan opetusasteesta.
Tutkimuksen sähköisen kyselylomakkeen rakenteesta hankittiin vertaispalautetta pro
gradu –ohjausryhmän jäseniltä sekä ohjaajalta ennen sen lähettämistä kohderyhmään
kuuluville henkilöille. Palautetta pyydettiin Jyväskylän yliopiston pro gradu-tutkimuksen
ohjaavalta opettajalta sekä ohjausryhmän opiskelijajäseniltä. Sähköisen kyselyn kysymykset muotoiltiin mahdollisimman selkeiksi, ettei kysymyksiä ymmärretä väärin (Hirsjärvi ym. 2007, 190). Näin varmistettiin, että kysymysten avulla saadaan mahdollisimman
tarkka ja totuudenmukainen kuvaus tutkittavasta aiheesta.

Palautteiden lisäksi sähköisen kyselylomakkeen kysymyksien muodostamisessa on hyödynnetty Shulmanin (1986) opettajan ammattitaidon rakentumista kuvaavaa teoreettistamallia. Lisäksi TVT:n käyttöä kartoittavien kysymysten luomisessa hyödynnettiin
Mishran ja Koehlerin (2006) mukaista teknologispedagogissiältötiedon TPACK-mallia
(kts. luku 2.3). Teorioiden hyödyntämisellä mahdollistetaan Eskolan ja Suorannan mukaisesti tutkimusaineiston ja –tulosten myöhempi vertailu yleisinä pidettyihin teorioihin.
Samalla mahdollistetaan se, että tämän tutkimuksen tuloksilla voidaan vahvistaa ja täydentää aiempia teorioita. (Eskola & Suoranta 2008, 81.)

5.4

Aineiston analyysi

Tutkimuksen laadullisen aineiston analyysissä hyödynnettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Aineiston analysointi toteutettiin neljällä kierroksella, joiden aikana tutkimusaineiston ilmauksista muodostettiin luokkia, teemoja ja tyyppejä tarkoituksenmukaisten analyysiyksiköiden avulla (Eskola & Suoranta 2008, 185). Näiden teemojen ja tyyppien avulla kuvataan erityisopettajien onnistuneita opetuskokemuksia sekä hyväksi havaittuja vieraan kielen sisältöjen ja TVT:n käyttötapoja (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108).
Jokaisella analyysikierroksella muodostettiin laajempia ja käsitteellisempiä kokonaisuuksia, jotka vastaisivat samalla tutkimuskysymykseen (Tuomi & Sarajärvi 2009, 113). Sisällönanalyysin avulla kokonaisuuksien sisältöjen kuvaukset pystyttiin järjestämään selkeiksi ja yksityiskohtaisiksi (Eskola & Suoranta 2008, 185). Aineiston analyysi noudatti
kuvion 4. rakennetta (kts. Kuvio 4.).

Aineiston pelkistäminen
Analyysiyksikkönä sana ja lause

Tutkimuksen kannalta tärkeiden ilmausten koodaaminen

Aineiston luokittelu ja abstrahointi (alaluokat)
Ilmausten luokittelu kysymyksittäin

Luokittelun yhdistely ja uudelleen muodostaminen

Aineiston teemoittelu (yläluokat)
Alaluokille kuvaavat yläluokat ja kuvaukset

Aineiston tyypittely (pääluokat)
Aineistosta esille nostetuille tuloksille kuvaavat kategoriat

(Kuvio 4. Aineiston sisällönanalyysin rakenne noudattaa Tuomen ja Sarajärven kuvailemaa analyysin prosessimallia (2009, 112))

Aineiston pelkistämistä ennen tutkija tutustui aineiston kirjoitusasuihin ja rakenteeseen,
koska aineisto rakentui sen mukaan, miten vastaaja oli kirjoittanut sähköiseen kyselylomakkeeseen. Mahdolliset kirjoitusvirheet oli tärkeä pystyä ennakoimaan aineiston varsinaisessa pelkistämisessä. Tarkastettu aineisto pelkistettiin merkitsemällä aineistoon
mielenkiintoisia sekä tutkimuksen kannalta tärkeitä aiheita (Tuomi & Sarajärvi 2009,
109). Pelkistämisen avulla tutkimusaineistosta tutkimuksen kannalta laadullisesti rikasta
sekä tutkimuskäyttöön sopivaa. Lisäksi laadullisen aineistosta tuli laadullisesti rikkaampaa. (Eskola & Suoranta 2008, 60.)
Aineistoa pelkistettiin ensin sanatasolla etsimällä tutkimukselle tärkeitä aiheita (kts. Kuvio 4). Tavoitteena oli löytää erityisopettajien kokemuksista tarkkoja määritelmiä. Sanatason analyysiyksikön käytön jälkeen analyysiyksikkö laajennettiin käsittämään kokonainen lause. Tarkoituksena oli löytää myös ne aiheet, joita vastaajat olivat kuvanneet kerronnallisemmin yhdellä tai useammalla lauseella pikemmin kuin pelkkinä termeinä. Analyysiyksiköiden vaihtamista nähtiin Eskolan ja Suorannan mukaisesti perusteltuna ratkaisuna, koska osa kyselylomakkeen kysymykset ohjasivat vastaajaa eläytymään onnistuneeseen tai epäonnistuneeseen vieraan kielen opetustilanteeseen sekä tilanteeseen,
jossa hän on hyödyntänyt TVT:a oppimisen tukena. Kysymysten lyhyet kehyskertomukset ohjaavat vastaajaa vastaamaan oletetusti kokonaisin lausein. (Eskola & Suoranta

2008, 112.) Löydetyt ilmiöt ja ilmaukset alleviivattiin eri väreillä analyysiä helpotukseksi
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 109). Sanojen ja lauseiden käyttäminen analyysiyksiköinä tuotti
aineiston pelkistämisessä tarpeeksi toistuvuutta ja aineistonanalyysin kannalta sopivan
määrän tutkimukselle tärkeitä ilmauksia, jotta analyysi olisi toteutettavissa sekä mahdollista kontrolloida (Alasuutari 1999, 40).
Pelkistetty aineisto luokiteltiin kaksi kertaa (kts. Kuvio 4). Ensimmäisellä kerralla aineisto
ryhmiteltiin Tuomen ja Sarajärven mukaisesti sähköisen kyselylomakkeen avointen kysymysten mukaisesti. Tämän jälkeen kyseisen kysymyksen aineistosta kuvaukset ryhmiteltiin yhteisiksi luokiksi sen mukaan, kuvasiko ilmaukset samaa ilmiötä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 110.) Lisäksi tarkasteltiin, kuinka useasti kyseinen kuvaus ilmeni kyseisen
kysymyksen vastauksissa, jotta voitiin selvittää alustavat yleisimmät luokat kyseisestä
kysymyksestä (Eskola & Suoranta 2008, 164).
Toinen luokittelukierros ja aineiston abstrahointi toteutettiin, kun kaikkien avointenkysymysten luokittelu oli tehty. Tällöin tarkasteltiin, onko eri kysymyksen vastauksiin muodostunut samanlaisia luokkia ja voiko kyseisiä luokkia yhdistää niiden sisältöjen tai kuvausten perusteella. Tämän jälkeen hyvin lähekkäiset luokat yhdistettiin keskenään
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 111). Näin luokittelujen sisällöistä saatiin muodostettua mahdollisimman tarkasti ja kattavasti tutkittavaa aihetta käsitteleviä kokonaisuuksia (Alasuutari 1999, 41). Abstrahoinnin lopuksi muodostetut luokat muodostivat tämän tutkimuksen
tulosten alaluokat, jotka kuvaavat onnistuneen vieraan kielen opetuksen toimivaa rakennetta ja sisältöä sekä keinoja tukea oppijan osallistumista oppitunnin toimintaan, ajan
puutteen vaikutusta yhteistyön hyödyntämiseen sekä oppilaitoksen hankkimien sähköisten materiaalien hyödyntämistä sekä oppijan innostamista ja vieraan kielen oppimista
tukevia TVT:n käyttötapoja (kts. Kuvio 4.).
Aineistosta saatuja alaluokat teemoiteltiin yhteisiksi teemoiksi, jotka esitellään tuloksissa
yläluokkina (kts. Kuvio 4.). Teemoittelussa keskityttiin löytämään luokkien välillä yhteyksiä ja yhteisiä isompia teemoja (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93). Teemojen sisällöt rakentuivat käytännön kokemuspohjaan pohjautuvilla ja samaa ilmiöitä kuvaavien luokkien
sekä ilmausten variaatioista ja osatekijöistä. Tällöin laajemmat käsitteet saivat monipuoliset kuvaukset samaa ilmiötä kuvaavista luokista ja niiden sisällöistä (Eskola & Suoranta
2008, 174.) Näin voitiin erityisopettajien kokemusten avulla rakentaa suurempia ja abstraktimpia käsitteitä, joilla voidaan kuvata onnistumisen ja epäonnistumisen kokemuksien
syitä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 112).

Teemoittelussa noudatettiin ensisijaisesti aiemmin sisällönanalyysissä luotuja luokittelua. Teemojen tarkkuuden varmistamiseksi luokitusten sisältöjä tarkasteltiin edelleen
teemoittelun aikana. Luokkia muokattiin ja luotiin uusia, mikäli se koettiin tarpeelliseksi.
Teemoittelun avulla muodostettiin tämän tutkimuksen tulosten yläluokat, jotka käsittelevät vieraan kielen oppitunnin toimivaa rakennetta ja sisältöä, oppijan osallistumista, oppimisen tuen ratkaisemisen vaikutusta, yhteissuunnittelua ja sähköisiä materiaaleja, motivaation vaikutuksia oppimiseen, vieraan kielen aiheiden yhdistämistä oppijan arkeen,
helppoja ja hauskoja TVT-sovelluksia, oppijan itsearvioinnin mahdollisuuksia, vieraan
kielen opetuksen rikastamista sekä äänne- kirjain –vastaavuuden, sanaston, kuulunymmärtämisen, lukemisen, kieliopin ja puhumisen oppimisen tukemista (kts. Kuvio 4.).
Aineiston analyysissä hyödynnettiin aiempia tutkimuksia ja teorioita. Teorioiden käytöllä
varmistettiin, että aineistonanalyysissä muodostetut luokittelut ja teemoittelut ovat tutkimuskentällä yleisinä totuuksina pidettyjen tutkimustulosten mukaisia (Tuomi & Sarajärvi
2009, 95 & 97). Sähköisen kyselylomakkeen luomisesta alkaen tutkimuksen tukena kulkenut teoriatausta ohjasi myös yläluokkien käsitteiden luomista. Tällöin empiirisiin kokemuksiin pohjautuvan aineiston ja teorian välille pystyttiin muodostamaan vuoropuhelua.
(Eskola & Suoranta 2008, 175.) Näin varmistetaan myös, että tutkimus on suoritettu laadullisen tutkimuksen luonteen mukaisesti (Eskola & Suoranta 2008, 83).
Kolmannella analysointikierroksella aiemmin muodostettuja teemoja tyypiteltiin yhteisiksi
käsitteiksi, jotka esitellään tuloksissa tulosten pääluokkina. Tyypittelyssä teemat tyypiteltiin sen mukaan yhteisiksi kokonaisuuksiksi, vaikuttavatko teemat erityisopettajan onnistumisen tai epäonnistumisen kokemuksiin, käsitteleekö teemat oppilaitoksen yhteistyötä
tai resursseja, oppijan innostamista TVT:n avulla vai vieraan kielen oppimisen tukemista
TVT:n avulla. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93 & 113; kts. Kuvio 4.) Onnistumisen ja epäonnistumisen kokemusten erillisellä tyypittelyllä kuvataan opetuksen suunnittelun sekä
huomioitavien ilmiöiden suhdetta vieraan kielen opetuksen onnistumiselle. Edellä mainittujen teemojen sisällöt nähtiin kuvailevan tutkimuskohdetta sen verran eri näkökulmista, minkä vuoksi niiden tyypittely nähtiin tarpeellisena (Eskola & Suoranta 2008, 181).
Kyseisellä tyypittelyllä on mahdollista myös kuvata erityisopettajien kokemusten rakennetta sekä kokemusten vaikutusta ammattitaidon rakentumiseen (Alasuutari 1999, 44).
Vieraan kielen sisältöjen soveltamisen tavat tyypiteltiin eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen mukaisesti luetun ja kuullunymmärtämistä, kirjoittamista sekä puhumista tukeviksi tavoiksi (kts. Kuvio 4.). Kyseinen viitekehys nähtiin tärkeänä ohjenuorana tyypitte-

lylle, koska viitekehyksen vaikutus vieraan kielen opetukselle on ilmeinen (Eskola & Suoranta 2008, 181). Kielitaidon osa-alueiden hyödyntämisellä halutaan myös tukea tämän
tutkimuksen avulla saatavien tulosten hyödyntämistä muissa tulevissa tutkimuksissa
sekä vieraan kielen opetuksessa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 97). Aiempien tutkimusten
tulosten hyödyntäminen tyypittelyssä tukee osaltaan myös tämän tutkimuksen tulosten
vertailua aiempien tutkimusten tuloksiin sekä liittää samalla tulokset tutkimusaihetta koskevaan tieteelliseen keskusteluun (Alasuutari 1999, 44).
Tieto- ja viestintäteknologian käyttötapojen teemat tyypiteltiin myös vieraan kielen osaalueiden mukaan (kts. Kuvio 4.). Lisäksi TVT:n käyttötapojen teemoja tyypiteltiin niiden
käyttötapojen teemoihin, joiden avulla erityisopettajat innostavat oppijoita oppimaan.
TVT:n käyttötapojen tyypistä luotiin Eskolan ja Suorannan mukaisesti sisällöltään monipuolinen, jotta tutkimus tuottaisi mahdollisimman paljon tietoa TVT:n opetuskäytöstä vieraan kielen opetuksessa. Erityisopetuksen kannalta valinta nähtiin tärkeänä, koska erityisopetuksen tavoitteena on tukea oppijan yksilöllisiä tarpeita. Tätä näkemystä mahdollisimman laaja tyyppi tuki analyysivaiheessa eniten. (Eskola & Sarajärvi 2008, 183.) Lisäksi mahdollisiin tuloksiin haluttiin saada käyttötapoja, joita tutkija ei ollut etukäteen
odottanut kyseisiä teemoja (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93)
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5.5

Eettiset ratkaisut

Tämä tutkimus on toteutettu noudattamalla tiedeyhteisön tunnustamia laadullisen tutkimuksen tekoa ohjaavia tutkimuseettisiä ohjeita (Tuomi & Sarajärvi 2009, 132). Näin on
Tuomen ja Sarajärven mukaisesti varmistettu, että tutkimusta tehdessä on suoritettu
kaikki tarpeelliset toimenpiteet, kuten tutkimusongelman päättäminen, aineiston hankinta
ja analysointi, tulosten muodostaminen sekä raportointi. Kyseisen menettelyn avulla varmistettiin, että tutkimus tuottaa tiedeyhteisölle julkaisu- ja käyttökelpoistatietoa tutkimusaiheesta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 128.)
Tutkimusaiheen sekä –asetelman valinnalla varmistetaan se, ettei tutkimuksen toteutuksesta aiheudu kenellekään haittaa tai liiallista vaivaa. Erityisopettajien kokemuksia vieraan kielen opetuksesta sekä TVT:n opetuskäytöstä tutkittiin Tuomen ja Sarajärven mukaisesti antamalla erityisopettajille mahdollisuus kuvailla itselleen hyödyllisiä työskentelytapoja. Tällä mahdollistettiin se, että aineistoon saadaan monipuolisesti TVT:n hyödyllisiä käyttötapoja. Kysymysten muotoilulla sekä tarkoituksen mukaisella aiheen rajaamisella varmistettiin tutkimuksen tulosten yleistettävyyttä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 129.)
Tutkimusaineiston aineistonkeruu suunnittelussa pohdittiin erilaisia mahdollisuuksia rakentaa sähköinen kyselylomake. Suunnittelun avulla varmistettiin, että aineisto rakentuu
helposti käsiteltävään sekä turvallisesti säilöttävään muotoon. (Tuomi & Sarajärvi 2009,
133.) Tutkimusaineisto säilytetään sähköisessä muodossa pilvipalvelimessa sekä siirrettävällä muistitikulla, johon tutkijalla ainoastaan on mahdollista päästä. Molemmat säilytyspaikat on suojattu vahvalla salasanalla, jonka vain tutkija itse tietää. Aineisto hävitetään asianmukaisesti tutkimuksen teon ja julkaisun jälkeen.
Tutkimusaineiston keruuseen valittiin Webropol 3.0 –kyselyohjelmisto. Kyseinen ohjelmisto on Jyväskylän yliopistossa yleisesti käytössä oleva aineistonkeruuohjelmisto
(Jyu.fi. 2019). Ohjelmiston avulla tutkimustulokset koettiin saamaan tarkasti analysoitavaan muotoon sekä mahdollistaa myös tulosten tarkan esittelyn (Webropol 2017, 89).
Ohjelmiston avulla kyetään keräämään tietoa niin, että vastaajien anonymiteetti säilyy.
Lisäksi ohjelmiston laatu ja maine koettiin tarpeeksi vakuuttavaksi, jonka vuoksi ohjelmiston valinta koettiin oikeaksi.

Sähköisessä kyselylomakkeen yhteydessä on tiedote, jossa vastaajalle on kerrottu tutkimuksen kohde ja tarkoitus. Vastaajalle kerrotaan, että hänen anonymiteetti säilytetään
keräämällä nimettömiä kyselyvastauksia. (Hirsjärvi ym. 2007, 24.) Tieto-osiossa mainitaan lisäksi, että tutkijan lisäksi pro gradu –tutkimuksen tekoa ohjaava ohjaaja voi käsitellä tutkimusaineistoa. Muuten tutkimusaineisto on ainoastaan tutkijan omassa käsittelyssä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 133.) Aineistosta poistetaan yksityiskohdat, joista vastaajan henkilöllisyys olisi mahdollista saada selville. Vastaajalle on myös kerrottu yhteystietojen keruusta vapaaehtoisen elokuvalippukilpailun yhteydessä. Kyseinen tietojen keruu pidetään irrallaan muusta tutkimusaineistosta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 130.) Euroopan Unionin alueella yhtenäistettiin henkilötietojen käsittelyä, kun Euroopan Unionin
yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) noudattaminen alkoi 28.5.2018. Tutkimuksessa on noudatettu kyseistä tietosuoja-asetusta aineistonkeruussa, koska Webropol 3.0 -kyselyohjelmiston asetukset noudattavat kyseistä tietosuoja-asetusta. (Webropol 2017, 9.)
Tutkimusaineistot ja aineistosta nousseet tulokset esitetään sellaisina, kuin ne ilmenevät
tutkimusaineistossa. Tulosten muodostamisessa on hyödynnetty Tuomen ja Sarajärven
mukaisesti yleisesti tunnustettuja toimivia sisällönanalyysimenetelmiä, jotta tulokset
muodostuvat tieteellisen tutkimuksen käytänteiden mukaisesti. Muodostuneita tuloksia
pohditaan kriittisesti sekä tehdään tarvittavat muutokset, jotta tuloksista saadaan laadukkaat ja kriitiikkiä kestävät. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 124.) Tämä näkyy muun muassa
siten, että tutkimuksen tuloksien muodostamisessa vältetään tarpeetonta yleistämistä
(Hirsjärvi ym. 2007, 26).
Tämän tutkimuksen toteuttamisessa on hyödynnetty tutkimusaiheeseen liittyviä aiempia
tutkimuksia. Hyödynnettävien tutkimusten valinnassa tärkeä kriteeri on ollut tutkimusten
tuoreus. Tuoreiden ja ajankohtaisten tutkimusten hyödyntäminen mahdollistaa sen, että
tämän tutkimuksen teoriatausta käsittää TVT:n ajankohtaiset hyödyntämistavat sekä teknologian muodot. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 125.) TVT:n nopea ja jatkuva kehittyminen
lisäsivät myös tutkimusten tuoreuden tärkeyttä. Ajankohtaisen tutkimustiedon avulla voidaan lisäksi perustella tämän tutkimuksen tulokset sekä tulosten samankaltaisuudet ja
eroavaisuudet aiempiin tuloksiin. Näin mahdollistetaan myös ajanmukaisten TVT:n käyttötapojen kuvaaminen sekä uusien hyödyllisten käyttötapojen havaitseminen, mikä oli
yksi tämän tutkimuksen tavoitteista. Hyödynnettyjä tutkimuksia kunnioitetaan viittaamalla
niihin asianmukaisin viittausmenetelmin (Tuomi & Sarajärvi 2009, 132). Lisäksi lähteet
listataan yhtenäiseksi lähdeluetteloksi.
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TULOKSET
Tuloksissa esitellään niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat erityisopettajien mukaan siihen,
onko vieraan kielen opetus onnistunut tai epäonnistunut. Jokaisessa alaluvussa on kuvattu ilmiö, joka tukee vieraan kielen opetuksen onnistumista. Ilmiöiden vaikutusta opetuksen onnistumiseen on tarkennettu kuvaamalla niitä tilanteita, joissa erityisopettajat
ovat kokeneet epäonnistuneet.
Tulosten alaluvuissa tarkastellaan ensiksi laajemmin sitä, millaisilla opetusmenetelmillä
tai keinoilla erityisopettajat pyrkivät vastaamaan huomioitavien ilmiöiden tuomiin tarpeisiin sekä tuottamaan onnistunutta vieraan kielen opetusta. Opetusmenetelmien yhteydessä kuvataan sitä, millaista tietoa kyseinen toiminta vaatii erityisopettajalta. Lopuksi
syvennytään tarkastelemaan sitä, miten TVT:a käytetään aiemmin kyseisessä alaluvussa kuvatussa tilanteessa.
Jokaisessa alaluvussa on kuvattu kuvioiden avulla sitä, miten erilaisten tietojen ja taitojen avulla erityisopettajat pystyvät tuottamaan vieraan kielen opetukseensa onnistumiseen vaadittuja ominaisuuksia. Osaamisen osa-alueiden määrittelyssä on hyödynnetty
aiemmin teoriaosuudessa esiteltyä TPACK-mallia. Osa-alueiden alle on jaoteltu aineistosta esille nousseita ilmiöitä.

6.1

Onnistunut vieraan kielen opetus erityisopettajan kokemana

Erityisopettajat kokevat onnistumista opetustilanteessa, kun heidän vieraan kielen opetuksen etukäteissuunnitelmansa onnistuu suunnitellusti. Onnistunut suunnitelma sisältää oppijoille sopivan haastavia harjoituksia ja sopivaa tekemistä. Tällöin erityisopettaja
on pystynyt hyödyntämään pedagogista, sisältö ja teknologista osaamistaan tarpeeksi
paljon luodakseen oppilaalle ja ryhmälle oppimista tukevan oppimistilanteen (kts. kuvio
5).
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Erityisopettajan pedagoginen
osaaminen: oppitunnin selkeä
ja joustava rakenne, oppijan
taitojen huomiointi
Erityisopettajan
sisältötieto:
monipuolisia aiheeseen
liittyviä tehtäviä

Opetussuunnitelmallinen tieto:

ryhmädynamiikan arviointi
ajankäyttö ja resurssit
koulupäivän tapahtumat

Erityisopettajan
teknologinen tieto:
mukauttavia
sovelluksia ja
tehtäväkokonaisuuksia

HOJKS

Onnistunut vieraan kielen
opetus
Kuvio 5. Onnistunut vieraan kielen opetus erityisopettajan kokemana.

Erityisopettajien kokemusten mukaan onnistunut vieraan kielen opetustilanne noudattaa
tuttuja ja hyväksi havaittuja rakenteita. Tiedostaminen siitä, että oppiminen vaatii selkeän
ja oppimista tukevan rakenteen, edustaa pedagogista osaamista. Onnistuneessa vieraan kielen opetustilanteessa on havaittavissa selkeästi yhteinen virittäytymisen ja opetuksen tilanne. Yhteisessä alussa voidaan kerrata vanhaa aihetta, jonka pohjalta tutustutaan uuteen. Tämän jälkeen jokaisella oppijalla on mahdollisuus työstää itselleen sopivia harjoituksia omaan tahtiin. Osa oppijoista työstää tehtäviä enemmän itsenäisemmin
kuin toiset.
”opetan yhteisen kielioppiasian, jonka jälkeen jokainen lähtee työstämään harjoituksia. Osa oppilaista etenee nopeammin ja omatoimisemmin, kun taas osan
kanssa edetään hitaammin ja ohjatummin. Tällöin tuki riittää kaikille.”
”Onnistunut tunti on struktuuriltaan selkeä ja noudattaa monesti samanlaista kaavaa. Teen ja teemme monipuolisia harjoituksia.”
”Onnistunut: jutustelu ja virittäytyminen, vanhan kertaus, uuden oppiminen ja jotain
toiminnallista mukaan.”

Erityisopettajat mainitsivat, että vieraan kielen opetuksen suunnittelussa tulee huomioida
oppilaiden ryhmätyötaidot. Ryhmätyötaidot vaikuttavat siihen, onko oppitunnilla mahdollista työskennellä pareittain tai jopa koko ryhmän kesken. Muutenkin ryhmän sisäinen
dynamiikka ja toimivuus vaikuttavat suuresti vieraan kielen tunnin toimintaan. Toimivalla
vieraan kielen opetuksen rakenteella erityisopettaja mahdollistaa sen, että hän pystyy
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tarjoamaan riittävästi tukea kaikille oppijoille. Rakenteen suunnittelussa huomioidaan
ryhmän kokoonpano, koska erityisopettajalla voi olla vieraan kielen opetusryhmässä oppijoita eri luokka-asteilta, eri tasoisilla taidoilla sekä eri oppiaineiden tekijöitä. Tällöin oppijat opiskelevat eri aiheita samaan aikaan.
”Keitä muita minulla on luokassa (välillä luokassani saattaa olla muiden oppiaineiden tekijöitä, joten oppilaille pitää miettiä sellaisia tehtäviä, joissa he pärjäävät
ajoittain itsenäisesti)”

Erityisopettajat toisaalta kokevat onnistuneensa, kun he onnistuvat muuttamaan opetuksensa suunnitelmaa yllättävän tekijän tai tilanteen mukaan sopivaksi. Kokemusten perusteella opetuksen muuttaminen vaatii erityisopettajalta nopeaa tilannetajua. Erityisopettajan tulee luottaa omaan tunteeseen siitä, toimiiko etukäteen tehty suunnitelma sillä
hetkellä vai ei. Vieraan kielen opetusta muutetaan hyödyntämällä vaihtamalla oppitunnin
tehtävät oppijan vireyteen ja opiskelutaitoihin sopivammaksi. Tehtävien vaihtaminen
vaatii erityisopettajalta kattavaa tietoisuutta kyseiseen aiheeseen liittyvistä erilaisista tehtävämuodoista. Tällöin tehtävien vaihtaminen tapahtuu nopeasti ja varmasti.
”Oppilaan ajatukset ovat sidottuna johonkin muuhun oppimisen kannalta epäolennaiseen asiaan. Tarvitaan nopeaa tilannetajua opettajalta muuttaa suunnitelmiaan. Ei kuitenkaan tarkoita, että oppitunti olisi epäonnistunut.”
”Usein yhteiset toiminnalliset tehtävät muuttuvat lennossa hatusta vedetyiksi itsenäisiksi tehtäviksi koska sosiaaliset taidot ovat juuri sinä päivänä hukassa.”
”Oppilaat ovat erittäin huonosti motivoituneita tai levottomia, että tuntisuunnitelma
tuntuu mielekkäimmältä vaihtaa aiottua mekaanisempaan tekemiseen.”

Erityisopettajat hyödyntävät TVT:a silloin, kun he havaitsevat oppijan vireystilan vaativan
vieraan kielen opetukseen kevennystä. Tällöin TVT:n toimii usein ratkaisukeinona onnistuneelle vieraan kielen opetustilanteelle.
”Huomioin lisäksi oppilaan terveydentilan/väsymyksen. Noina päivinä, kun heikkoa
mm. Kahoot -kisoja ym.keventävää. ”

Erityisopettajien mukaan onnistuneessa opetustilanteessa kaikki oppijat osallistuvat tunnin toimintaan. Vieraan kielen oppitunneille suunnitellaan ryhmälle sopivia ja motivoivia
tehtäviä, joiden avulla koko ryhmä saadaan toimimaan. Lisäksi vieraan kielen opetustilanne koettiin onnistuneeksi, kun oppija havaitsi itse omaa oppimistaan. Oppijan itse havaitsema oma oppiminen lisää oppilaan innostusta opiskeltavaan aiheeseen.
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”Onnistumisia ovat sellaiset tunnit, joissa kaikki lähtevät mukaan ja osallistuvat.”
”Parhaat hetket ovat niitä, kun oppilas tajuaa jonkun uuden asian tai huonaa itse oppineensa jotain.”

Erityisopettajat kokevat onnistumista myös opetustilanteessa, kun he kokevat löytäneensä ratkaisun oppijan oppimisen tukemiseen. Tällöin etukäteissuunnitelmaa muutetaan, jotta oppijan oppimista voidaan tukea entistä paremmin.
”Joskus suunnitelmat muuttuvat, kun erityisopettaja oivaltaa kesken tunnin, mistä
oppilaan vaikeus johtuu tai miten joku lukko saadaankin auki. Tällaiset tilanteet
ovat laaja-alaisen erityisopettajan arkea.”

Vieraan kielen oppimista pyritään tukemaan eriyttämällä vieraan kielen sisältöjä oppijalle
sopiviksi. Sisältöjen eriyttämistä tapahtuu yksilöllisesti sekä ylöspäin haastavammiksi
että alaspäin yksinkertaisempiin tehtäviin. Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä
koskeva suunnitelma (HOJKS) ohjaa erityisopettajan vieraan kielen sisältöjen soveltamista oppilaan oppimisen tukemisessa.
”Erityisluokanopettajana kaikki oppiaineet – myös siis kielet – on sovellettava
Hojks:ssa määriteltyihin tavoitteisiin eli Hojks menee kaikessa opiskelussa ops:n
edelle soveltamisessa.”

Erityisopettajan kattava oppijatuntemus on tärkeää tietoa, kun vieraan kielen opetukseen
valitaan sopivia tehtäviä ja toimintaa. Ilman kattavaa tietoa oppijoiden taitotasosta ja
aiemmista tiedoista opetukseen ei voida luoda vieraan kielen opetusta, jossa päästäisiin
käsittelemään tärkeintä ydin asiaa. Uuden aiheen oppiminen vaatii oppijoilta aiempien
aiheiden hallinnan. Erityisopettajan valitsemat ja hyväksi havaitsemat tehtävät voivat
myös olla oppijalle liian helppoja tai vaikeita mikäli oppijan osaamista ei tiedetä. Oppijat
voivat kokea tehtävät myös sekavina.
” Jos oppilaantuntemus heikkoa, on haastavaa laaja-alaiselle erityisopettajalle rakentaa sisällölisesti ja rakenteeltaan oppituntia jossa päästäisiin oppimisen ytimeen. Voin
olettaa esim. että oppilaalla on hallussa sanaluokat, mutta selviääkin ettei oppilas osaa
erottaa verbejä tai hallitse aikamuotoja suomeksikaan. Siinä on melko turhaa paukuttaa vaikka englannin kestoperfektiä.”
”- - Milloin aihe on ollut vaikeampi/helpompi kuin olen kuvitellut tai milloin oppilaiden
vireystila on ollut täysin sopimaton suunnitelmaani.”
” Joissain kirjoissa mukaviksi tarkoitetut tehtävät, esim. ristikot, ovatkin niin sekavia
oppilaalle, että välipalan sijaan tulee turhautuminen.”
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Vieraan kielen sisältöjen eriyttäminen tapahtuu luomalla oppijoille henkilökohtaisia tehtäviä ja kokeita, joissa käsitellään oppijan osaamistasolle sopivia sisältöjä. Erityisopettajat pohtivat yksilökohtaisesti, mitkä vieraan kielen sisällöistä ovat oppijan oppimisen kannalta tärkeimmät.
”Teen esim kokeet kullekin oppilaalle tämän henkilökohtaisten tavoiitteiden ja taitotason sekä toimintakunnon mukaisesti. Eriytän sekä ylös- että alaspäin.”

Erityisopettajien kokemusten perusteella etukäteissuunnitelma voi epäonnistua, jos vieraan kielen oppitunnilla ilmenee jokin odottamattoman tilanne tai tekijä. Vieraan kielen
opetustilanteeseen vaikuttaa se, jos oppijat ovat yllättävän väsyneitä. Opiskeluinnon
puutos vaikuttaa myös opetustilanteen onnistumiseen. Oppijalla voi olla lisäksi kotitehtävät tekemättä tai väärät oppikirjat oppitunnilla mukana. Lisäksi epätietoituus kurssin
tavoitteista voi yllättävästi vaikuttaa oppimisen ja opetuksen kulkuun.
” Opiskelijoilla ei ole oppikirjoja tai muuta materiaalia. He ovat hankkineet vanhat kirjat,
joissa on jo valmiina vastaukset tms. Opiselijoilla on hajanainen käsitys kirssin tavoitteista, eikä erityisopettajalla ole resurssia useaan viikkotuntiin. Kurssi etenee liian nopeasti.”
”- - Oppilaat eivät ole valmistautuneet kotona, eivät muista edellisen tunnin opiskelija
asioita - -”
” Motivaatio ei ole ja oppilaan ajatukset ovat muualla tai oppilas ei jaksa tulla tunnille”

Erityisopettajat hyödyntävät luokkahuoneen varusteluja vieraan kielen opetuksen toteuttamisessa. Oppijoiden oppimista tuetaan muun muassa seinämillä, mikäli hän taritsee
rauhallisen opiskelutilan.
”Oppilaiden yksilölliset tarpeet (esim. tarvitseeko hiljaista tilaa, seinämiä jne,)”

Erityisopettajat kokevat osaavansa hyödyntää TVT:a opetusmateriaalien ja -kokonaisuuksien luomisessa. Kokemusten perusteella verkkopohjaiset materiaalipankit ovat
hyödyllisiä työkaluja, joiden avulla voidaan luoda lisätehtäviä käytössä olevien kirjasarjojen sisältöihin. Opetuskokonaisuuksien ja tehtäväpakettien verkkoalustana hyödynnetään blogikirjoitusalustoja sekä alustoja, jotka sisältävät tehtävien luomismahdollisuuksia. Yksilöllistettyjen tehtävien lisäksi TVT:a hyödynnetään ryhmätehtävien luomiseen.
”Teemme paljon tehtäviä villessä (ville.utu.fi), sillä sinne saan luotua lisätehtäviä kirjasarjan kappaleisiin ja kielioppiasioihin melko helposti.”
”Google Classroomiin on helppo koota ryhmän tehtäviä, linkkejä yms. Teen myös yksilöllisen oppimisen kokonaisuuksia Classroomiin.”
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Vieraan kielen opetuksen epäonnistumiseen vaikuttaa sähköisten oppimateriaalien sekä
TVT:n toimimattomuus. Eriyttäminen ei välttämättä toteudu halutusti, jos sähköiset materiaalit eivät avaudu. Sähköisten harjoitteiden ja opetuskokonaisuuksien toimimattomuuden taustalla koetaan olevan mahdollisesti vanhentunut ohjelmisto. Lisäksi oppituntien vähäisyys vieraan kielen kohdalla hankaloittaa oppimisen tukemista halutusti.
” Opetushallituksen nyt kiireellä lisäämät sähköiset oppimisympäristöt ei kelpaa opiskelijoille. Taustalla onkin yli 10 v vanha ohjelmisto...”
”Verkko ei toimi, sähköinen oppimisympäristö ei toimi”
” Vaikka oli monipuolinen materiaali silti ei eriyttänyt tarpeeksi.”
” - - eikä erityisopettajalla ole resurssia useaan viikkotuntiin. - -”

Koulupäivän tapahtumat vaikuttavat oppijan oppimiseen. Vaikutuksia pyritään huomioimaan myös etukäteen jättämällä opettajalle itselleen ajallisesti joustovaraa opetuksen
toteutukseen. Erityisesti uuden aiheen käsittelyyn varataan riittävästi aikaa, jottei yllättävät tilanteet tai koulupäivän tapahtumat vaikuta liikaa uuden asian oppimiseen. Tällä tavoin pyritään vähentämään koulupäivän vaikutus vieraan kielen opiskeluun.
”Mietin riittävän ajan uuden opeteltavan asian käsittelyyn.”
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6.2

Vieraan kielen oppimisen tukeminen tieto- ja viestintäteknologian avulla

Erityisopettajan dedagoginen
osaaminen
• oppilaan kielitaustan
huomioiminen
• opiskeltavien kielten
opiskelun vaikutus keskenään
• oppilaan oppimisvaikeuksien
huomiointi
• eriyttäminen
• oppilaan oppimistan koskevat
asiakirjat

Erityisopettajan
sisältöosaaminen
• opetettavan vieraan
kielen osa-alueiden
tiedostaminen
• vieraan kielen
osaamisen arviointi
• opetussuunnitelmat

Erityisopettajan teknologinen
osaaminen
•
•
•
•
•
•

Opetussuunnitelmallinen

sanakirjat ja kääntäjät
oppimispelit
mediapalvelut
puheen äänitys
verkkoalustat
kirjasarjojen sähköiset
materiaalit
• kokemus

tieto:
vieraan kielen opetussuunnitelma
+ HOJKS

Tieto- ja viestintäteknologia ja sen käyttö oppijan vieraan
kielen oppimisen tukena, opetuksen rikastajana sekä
työkaluna opetussuunnitelman mukaisten materiaalien
luonnissa.

Kuvio 9. Tieto- ja viestintäteknologian onnistunut hyödyntäminen oppijan vieraan kielen taitojen
kehityksen tukena sekä siinä hyödynnetty osaaminen erityisopettajien kokemana.

Erityisopettajat hyödyntävät omaa opetussuunnitelmallista tietoa huomioidessaan valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteet ja niissä määrätyt opetussisällöt vieraan kielen opetuksen suunnittelussa. Perusteiden ja sisältöjen huomioinnilla erityisopettajat pyrkivät luomaan oppimista tukevan loogisen jatkumon ja linkittämään uuden aiheen aiempaan aiheeseen. Opetussuunnitelman lisäksi erityisopettaja huomioi mahdolliset oppimissuunnitelmat sekä oppijoiden henkilökohtaiset opetuksen järjestämistä koskevat
suunnitelmat eli HOJKSit. Näin erityisopettajat voivat tarkkaan suunnitella, mitkä sisällöt
ovat kyseiselle ryhmälle ja oppijalle kyseisellä hetkellä tärkeimmät sekä millaiset ovat
oppimista edistävät tavoitteet. Yksilöllinen opiskelutahti otetaan myös huomioon.
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”Erityisluokanopettajana kaikki oppiaineet - myös siis kielet - on sovellettava
Hojks:ssa määriteltyihin tavoitteisiin eli Hojks menee kaikessa opiskelussa ops:n
edelle soveltamisessa. Toisille ei ole mitään järkeä opettaa ja painottaa esim. oikeinkirjoitusta tai ääneen lausumista, jos noiden taitojen oppiminen ja osaaminen
on äidinkielelläkun mahdotonta tai tuskastuttavaa.”

Erityisopettajat ottavat huomioon oppijan taitotason vieraan kielen sisältöjen soveltamisessa niin, että ensin pyritään tukemaan kielitaidon perustaitojen kehittymistä. Perustaitojen oppimisen jälkeen voidaan pohtia haastavampien aiheiden opettamista.
”Kielioppia sillä tasolla kun kielitaito sen vaatii, ensin varmistetaan peruslausetasoinen
osaaminen ja sanaston hallinta.”

Erityisopettajan ja oppijan yhteisen kielen puuttuminen näkyy opetustilanteessa lisäksi
opetusmateriaalien kohdalla, koska materiaali on usein suomen kielisessä opetuksessa
suomen kielellä. Oppijan oman äidinkielen heikko osaaminen tuo erityisopettajien mukaan omat haasteensa vieraan kielen oppimiseen. Oppija ei välttämättä osaa lukea tai
kirjoittaa omalla äidinkielellä, mikä vaikuttaa osaltaan vieraan kielen lukemaan ja kirjoittamaan oppimiseen. Oman äidinkielen taidot vaikuttavat myös kielitietoisuuteen sekä
opiskeltavan kielen rakenteiden hahmottamiseen. Oppimisen lisäksi rakenteita on haastava tulkita tai tunnistaa. Lisäksi oman äidinkielen heikko osaaminen vaikuttaa siihen,
että vieraan kielen opiskelutaidot ovat myös heikot.
Erityisopettajien mukaan kielitaustan vaikutuksen vahvuutta vieraan kielen oppimiseen
on kuitenkin haastava arvioida. Suomea toisena kielenä opiskelevien oppijoiden kohdalla on haastava erottaa kielitaustan ja mahdollisten oppimisvaikeuksien vaikutusta kielen oppimiseen. Erityisopettajien kokemusten mukaan kielitaustan vaikutusta on mahdollista kuitenkin havaita muun muassa oppimisen nopeudessa.
”Esim. vironkieliset oppivat huomattavasti nopeammin, kun taas esim. arabiankielisillä oppiminen usein paljon hitaampaa.”

6.2.1

Äänne-kirjain –vastaavuuksien hahmottamisen tuki

Erityisopettajien mukaan vieraan kielen oppimista vaikeuttaa äänne-kirjain –vastaavuuksia hahmottamisen haasteet. Muun muassa englannin kielen kyseinen vastaavuus on
erilainen kuin suomen kielessä, mikä tuottaa erityisopettajien mukaan usein haasteita
vieraan kielen lukemaan oppimiselle. Äänteiden tunnistaminen vieraan kielen sanoista
sekä niiden yhdistäminen kirjoitettuun muotoon ovat haasteita, joita erityisopettajat ovat
opetustyössään havainneet.
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”Englannin kielen kirjain-äänne -vastaavuuden erilaisuus suhteessa suomen kieleen
tuottaa hankaluuskia oppilailla, joilla on lukemisen vaikeutta.”
”- - Sanojen ääntämisen tunnistaminen ja yhdistäminen kirjoitettuun muotoon ja sitä
kautta ylipäätään sanan tunnistaminen.”

Erityisopettajat mainitsivat, että kielelliset hahmottamisen pulmat näkyvät haasteina kirjain, tavu ja sana tasolla. Haasteet vaikeuttavat luku- ja kirjoitustaidoton oppimista. Lisäksi erityisopettajat mainitsivat, että he ovat havainneet oppijan auditiivinen toistamisen
ja äänne-kirjain -vastaavuuden tunnistamisen haasteiden vaikuttavan oppimiseen.
Äänne-kirjain –vastaavuuden hahmottamisen haasteet näkyvät kuullun oikein kirjoittamisena sekä äänteiden tunnistamisen pulmina.
”Oppilas ei pysty toistamaan kuulemaansa.”

Erityisopettajat hyödyntävät TVT:a sekä pelejä tukeakseen oppijan äänne-kirjain –vastaavuuksien hahmottamista. Pelien avulla erityisopettajat kokevat pystyvänsä tukemaan
oppijoita tunnistamaan eri mittaisia ja tuplakonsonantteja sekä erottamaan muita äänteitä toisistaan. Samalla erityisopettajat kokevat pystyvänsä tukemaan oppijoiden lukutaidon edistymistä pelien avulla. Ekapelin lisäksi kääntäjäsovellukset, kuten Google
Kääntäjä, on myös havaittu toimiviksi vieraan kielen lukemisen harjoitteluun.
”Käytän Ekapeliä tällä hetkellä valmistavan opetuksen oppilaiden kanssa suomen
kielen lukemisen oppimiseen. Lisäksi siitä on tukea äänteiden erottamisen, kaksoiskonsonanttien ja pitkien vokaalien oppimisessa.”

6.2.2

Sanaston laajentaminen sekä luetun- ja kuulunymmärtämisen tuki

Erityisopettajien mukaan samaan aikaan opiskeltavien kielten sanat sekoittuvat oppijoilla
keskenään. Erityisesti englannin ja ruotsin kielen sanat sekoittuivat keskenään. Erityisopettajat kokevat, että uusien sanojen oppiminen on nykyisin myös entistä vaikeampaa.
Sanojen oppimiseen vaikuttaa erityisopettajien mukaan lisäksi oppijan muistamisen
haasteet. 76 saadusta avoimen kysymyksen vastauksesta 11 vastauksessa kuvattiin
muistiin liittyviä vieraan kielen oppimisen haasteita. Oppijan heikko työmuisti voi hankaloittaa vieraan kielen oppimista jopa sen verran, että kielen hallinta jää vain sanasto tasolle.
”Oppilaan työmuisti on sen verran heikko, että sanaston oppiminen on hankalaa.”
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”Jos oppilaalla suuria oppimisen haasteita (esim. työmuisti heikko), jää vieraan
kielen opiskelu usein sanatasolle.”

Muistamiseen liittyvät ongelmat näkyvät sanaston oppimisen lisäksi myös mieleen palauttamisessa. Oppija voi muistaa opitut sanat tietyn hetken verran, mutta myöhemmin
sanat unohtuvat.
”Oppilas saattaa muistaa vielä sanakokeessa, mutta varsinaisessa kokeessa ei
enää muista.”

Erityisopettajat hyödyntävät TVT:a sekä sanojen drillaukseen ja epäsäännöllisten verbien harjoitteluun. QR-koodien avulla aihealueiden käsittelyyn voidaan lisäksi yhdistää
toiminnallisuutta. Harjoituksia voi tehdä joko itsenäisesti tai opettajan johdolla. Tieto- ja
viestintäteknologisten sovellusten käyttäminen sanojen kertaamisessa on koettu helpoiksi, koska valmiita sanastoharjoituksia on käytettävissä useita ja erilaisia. Lisäksi runsas valikoima tukee vieraan kielen opetuksen joustavuutta, koska sanastoharjoituksia
voi käyttää nopeasti ja ”extempore”.
”- - Quitzletillä toistoja saa helposti ja mielekkäästi luotua sekä se on nopeakäyttöinen
– sinne on tehty niin paljon valmiita sanastoharjoituksia joka oppikirjasta, että käyttäminen onnistuu extempore.”
”Tinycards ja quizlet sanojen ja epäsäännöllisten verbien harjoitteluun.”
”QR-koodien käyttö koulusanaston opiskelussa.”

Lauluja ja musiikkia hyödynnetään sanojen ja tekstien tulkitsemisen sekä kuuntelunharjoittelussa. Kappaleita voidaan kääntää tai etsiä opiskeltavia ilmiöitä, kuten verbejä tai
prepositioita.
”- - Olemme valinneet yhdessä oppilaiden kanssa tai olen valinnut itse etukäteen sopivia kappaleita, joota olemme kuunnelleet ja tulkinneet tekstiä yhdessä suullisesti tai
oppilaat ovat kääntäneet tekstiä itsenäisesti. Tekstiä on työstetty myö käsiteltyjen rakenneasioiden pohjalta, on etsitty verbejä, prepositioita tms.- -”

TVT:lla on nähty olevan myös negatiivisia vaikutuksia sanaston harjoitteluun. Sanaston
harjoittelu sähköisten kääntäjäsovellusten ei välttämättä tunnu oppijasta mielekkäältä,
koska oppija voi kääntää sanat sähköisen kääntäjä sovelluksen avulla eikä näe sanojen
harjoittelun tarpeellisuutta.
”Ei ymmärretä mielekkääksi harjoitella sanoja, koska erilaiset sähköiset sovellukset
auttavat esim. kieltä kääntäessä.”
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6.2.3

Kieliopin ja puhumisen harjoittelu sekä kielen kontekstiin tutustuminen

Erityisopettajat hyödyntävät TVT:a kieliopin oppimisen tukena. Erityisesti mediapankeissa saatavilla olevat videot on koettu selkeiksi ja käsiteltäviä ilmiöitä selkeästi havainnollistaviksi. Videoiden avulla erityisopettajat pilkkovat kieliopin asioita pienempiin ja oppijoille sopivampiin osiin TVT:n avulla. Lisäksi internetissä olevat videomateriaalit sopivat
soveltaviin tehtäviin tehtävämateriaaleiksi.
”YouTubesta löytyy hyvin paljon materiaalia, joissa esim. kielioppiasioita on pilkottu ja havinnollistetaan hyvin.”
”- - youtube soveltaviin tehtäviin ja tiedonhankkimiseen, ns. "kielen kuunteluun"

Erityisopettajien kokemusten mukaan harjoitukset, joissa on vuorovaikutusta, puhumista
ja paljon toistoa ovat hyviä harjoituksia vieraan kielen puhumista varten. Erityisopettajien
mukaan pelit, leikit, lorut ja laulut ovat toimivia tapoja harjoitella vieraan kielen sisältöjä
ja käyttöä. Kyseiset harjoitukset sisältävät paljon toistoja, vuorovaikutusta ja ääneen puhumista. Harjoituksissa oppijalla on mahdollista liikkua ja työskennellä muiden oppilaiden kanssa.
”Käytän paljon pelejä ja leikkejä sekä lauluja ja loruja. Opetan siis kolmatta luokkaa.”
”Leikin omaiset harjoitteet, joissa tulee paljon toistoja ja samalla vuorovaikutusta ja
ääneen puhumista ja myös liikkuminen sallitaan.”

Erityisopettajat hyödyntävät TVT:a vieraan kielen puhumisen harjoittelussa. Sovellusten,
kuten Puppet Pals, avulla oppilaat voivat nauhoittaa oman äänensä virtuaalihahmolle
sekä kuunnella sitä. Erityisopettajien mukaan kyseisen kaltaisilla sovelluksilla on rohkaiseva ja innostava vaikutus vieraan kielen puheen tuottamiseen.
”Tunnin tavoitteena oli rohkaista ja innostaa hiljainen ja puhumaton ryhmä harjoittelemaan vieraan kielen suullista ilmaisua. Päätin kokeilla vuoropuheluiden tekemiseen
Puppet pals-sovellusta, josta oppilaat innostuivat ja jokainen uskalsi puhua edes vähän.”

Tieto- ja viestintäteknologisina sovelluksina verkosta löytyvät laulusovellukset ovat erityisopettajien mukaan oppimista edistäviä sovelluksia vieraan kielen opetuksessa. Yhdessä etukäteen sovittuja sopivia kappaleita kuunnellaan ja tulkitaan yhdessä suullisesti.
Lauluja voidaan toistaa verkosta olevien mediapankkien avulla.
” youtube, esim. englanninkieliset lasten laulut, joissa on paljon sanojen kertausta jäävät hyvin lasten mieleen.”
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Erityisopettajat hyödyntävät TVT:a tiedonhaun harjoitteluun sekä vieraan kielen ilmiön
tutkimiseen. Samalla voidaan tutustua vieraan kielen ympärillä olevaan kulttuuriin ja sen
ilmiöihin.
”Google.... Ongelmaa lähdetään ratkaisemaan netistä. Hakuvastaukset voi rajoittaa
esim. Englannin kieleen.”
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6.3

Innostaminen tieto- ja viestintäteknologian avulla

Erityisopettajan
teknologinen
osaaminen
•hakukoneet
•innostavat
sovellukset
•tablet-laitteet

Erityisopettajan
pedagoginen
osaaminen
• oppijan minäpystyvyyden
tiedostaminen
• oppijan tarjotaan
mahdollisuus näyttää
osaaminen
• oppijan motivointi

Erityisopettajan
sisältöosaaminen

Opetussuunnitelmallinen tieto:
vieraan kielen opetettavat si-

•sisältöjen
yhdistäminen
arkeen ja muihin
aineisiin

sällöt

Oppijan innostaminen tieto- ja
viestintäteknologian avulla
Kuvio 9. Oppijan innostaminen tieto- ja viestintäteknologian avulla.

Erityisopettajien mukaan yleisin vieraan kielen oppimiseen vaikuttava tekijä on kiinnostuksen puute vieraan kielen oppimista kohti. Motivaatio ja innostuksen puute mainittiin
13 vastauksessa 76 saadusta avoimesta vastauksesta, kun erityisopettajilta kysyttiin vieraan kielen oppimiseen vaikuttavia tekijöitä. Kiinnostuksen puute näkyy vieraan kielen
opiskelussa siten, ettei oppija jaksa harjoitella opiskeltavia aiheita pitkäjänteisesti tai sinnikkäästi. Innostuksen puute näkyy lisäksi konkreettisesti tuntitehtävien teosta kieltäytymisenä sekä kotitehtävien tekemättä jättämisenä.
”- - Pahimpana ongelmana motivaation puute.”
”- - motivaation puute, läksyjen tekemättömyys, kieltäytyminen tuntitehtävistä”

Erityisopettajat pyrkivät innostamaan oppijoita vieraan kielen opiskeluun yhdistämällä
vieraan kielen sisältöjä toisten oppiaineiden sisältöihin. Lisäksi opiskeltavia aiheita pyri-
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tään linkittämään oppijan oman arjen tilanteisiin ja kiinnostusten kohteisiin. Aiheiden yhdisteleminen arkeen ja muihin oppiaineisiin mahdollistaa asian opiskelun useilla eri tavalla.
”Yhdistänyt niitä kiinteästi koulun arkeen - -”
”- - Matikantunnilla lasketaan vieraalla kielellä, ruokaloru luetaan vieraalla kielellä, heipat toivotetaan vieraalla kielellä jne.”
”Yhdistettynä ammatillisiin opintoihin”
”- - aidot työtilanteet esim. asiakaspalvelu oikeassa myyntitilanteessa.”
”oppilaiden kiinnostuksen kohteisiin.”
”Oppilaan omaan elämään linkittäminen.”
”Mopopojille/ tytöille mopoilusanastoa esim ruotsiksi/englanniksi…”

Erityisopettajat hyödyntävät tieto- ja viestintäteknologisia sovelluksia innostaakseen oppijoita vieraan kielen opiskeluun. Heidän mukaan hyväksi havaitut sovellukset ovat helppoja ja kivoja. Sovellukset mahdollistavat myös oppijoiden itsearvioinnin ja oman osaamisensa testaamisen. Lisäksi oppija opiskelee vieraan kielen aiheita innostavilla tavoilla.
”- - English singsing. Sopivan helppoja ja kivoja.”
”- - Quizlet, monipuoliset sisällöt, joista löytyy sopiva tapa erilaisiin tilanteisiin. Esim. sanojen
opettelu ja kuuntelu, omien taitojen testaaminen”

TVT:a hyödynnetään lisäksi vieraan kielen opetuksen rikastamisen keinona sekä palkintona tuntiaktiivisuudesta. Erityisopettajat mainitsivat, että aiemmin oppitunnilla monisteiden ja muiden tehtävien avulla käsiteltyä aihetta voidaan tutkia myös tablet-tietokoneiden avulla. Opitun taidon soveltamista harjoitellaan myös lautapelien ja pelikorttien
avulla.
”- - Monisteiden jälkeen käytettiin ipadeja tai tietokoneita, ja niillä etsittiin tietoja
erilaisista aihepiireistä (jokaisella oppilaalla oma, esim. kulkuvälineet, maassa asuvat eläimet, vedessä asuvat eläimet, ammatit...).
”Tunnin lopuksi pelattiin pelejä (joko lautapelit/Oppi&ilo -kortit (engl. ja ruotsi) tai
tietokonepelit).”

Erityisopettajat tukevat TVT:n avulla oppijan minäpystyvyyden vahvistumista. Thinglinkin
kaltaiset sovellukset tarjoavat innostavan mahdollisuuden vieraan kielen sanaston ja kirjoittamisen harjoitteluun. Hyväksi havaitut sovellukset ovat helppo käyttöisiä ja niissä on
käytetty hyödyksi moniärsykkeisyyttä.
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”Thinglink on kätevä kirjoitella kuvan päälle sanastoa. Motivoi sellaistakin oppilasta, joka ei
jaksa kirjoittaa paperille.”

TVT:a hyödynnetään oppijoiden itsearvioinnin apukeinona. Muun muassa videoiden
avulla oppilaat voivat itse arvioida omaa toimintaansa katsomalla videotallennetta itsestään. Lisäksi Qridi-sovelluksen kaltaisilla sovelluksilla pyritään tuomaan oppilaalle itselleen näkyväksi oman oppimisensa prosessit hyödyntämällä visuaalisuutta. Sovellusten
avulla erityisopettajat keräävät samalla itselleen tärkeää arviointimateriaalia. Lisäksi tarjotaan oppijalle osaamisen kokemuksia ja edistetään oppijan minäpystyvyyden tunteen
kasvua.

6.4

Yhteistyön ja oppilaitoksen resurssien hyödyntäminen vieraan kielen opetuksessa

Erityisopettajan
sisältötieto: vieraan
kielen
opetussisältöjen
hallinta ja
soveltaminen

Erityisopettajan
pedagoginen tieto:
oppijoiden
yksilöllisten tarpeiden
huomiointi

Erityisopettajan
teknologinen tieto:
kirjakustantajien
sähköiset materiaalit,
vapaasti käytettävät
materiaalit

Opetussuunnitelmallinen tieto:
opettajien opetuksen tavoitteet

Toimiva yhteistyö ja resurssien
käyttö
Kuvio 8. Toimiva opettajien yhteistyö ja resurssien käyttö.

Erityisopettajat tekevät yhteistyötä oppilaitoksen muun opetushenkilökunnan kanssa,
jotta vieraan kielen opetus onnistuisi. Muun muassa luokanopettajien suunnitelmat otetaan huomioon vieraan kielen opetuksen suunnittelussa. Yhteinen suunnitteluaika on erityisopettajien kokemuksen mukaan tärkeä tekijä onnistuneen opetuksen kannalta. Ajan-
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puutteen vuoksi erityisopettajat kokevat olevansa toisinaan toisten opettajien tuntisuunnitelmien ja -tavoitteiden varassa eivätkä kykene soveltamaan aiheita halutusti oppijoilleen sopiviksi. Myös yhteissuunnittelulle ei nähty jäävän tarpeeksi aikaa. Ajanpuutteen
vuoksi yhteistyön avulla ei myöskään pystytä suunnittelemaan oppijalle sopivaa opiskelutahtia. Tällöin tärkeimmille asioille ei jää aikaa ja kurssi etenee liian nopeasti.
”Valitettavasti en ehdi kovinkaan paljon suunnitella, jos opetan noin viittä eri ainetta
vuosiluokille 5-10 mennään siinä aika tunti kerrallaan periaatteella. Ja koska laajaalaisena erityisopettajana en opeta mitään porukkaa kaikkia aineentunteja, joudun
seuraamaan aineenopettajan ohjeita soveltaen.”
” - - Kurssi etenee liian nopeasti.”

Erityisopettajat hyödyntävät vieraan kielen opetuksessa oppilaitoksen hankkimia sähköisiä materiaaleja, erityisesti kirjakustantamon omia materiaaleja. Yleisimpiä käytössä olevia materiaaleja ovat Otavan ja Sanoma Pron sähköiset materiaalit. Lisäksi Sanoma
Pron:n Bingel-oppimisympäristöä käytetään oppijoiden oppimisen tukemises. Edellä
mainitut materiaalit on koettu selkeiksi ja käyttökelpoisiksi uuden opiskelun lisäksi myös
kertaamiseen.
” Oppikirjakustantajan digitehtävät oppilaille. Tehtäviä tehdään aina kappaleen tai jakson päätteeksi opituista asioista.”
” Oppimateriaalin (sanomapro; let's go) omat sähköiset materiaalit tukevat mielestäni
parhaiten.”
”Digimateriaalit ja lisämateriaalit on laadittu huolellisesti ainakin Otavalla. Käytän ainakin sieltä kuunteluita ja pelejä opetuksessa.”

Käytettävissä olevan verkkomateriaalin yksi tärkeä ominaisuus on interaktiivisuus. Interaktiiviset harjoitukset on havaittu toimiviksi vieraan kielen opetuksessa.
”Nettimateriaalista löytyneet interaktiiviset harjoitukset toimivat lähes joka kerralla”
”Oppikirjakustantajan digitehtävät - - Oppilaat tekevät mahdollisimman itsenäisesti - Itsenäinen tehtävien teko lisää onnistumisen ja pys[t]yvyyden kokemuksia.”
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POHDINTA
7.1

Onnistunut vieraan kielen opetus erityisopettajan kokemana

Onnistunut vieraan kielen opetus on erityisopettajien mielestä tilanne, jossa erityisopettaja kokee pystyvänsä tarjoamaan oppimisen tukea sitä tarvitseville oppijoille. Vieraan
kielen onnistuneella suunnittelulla erityisopettajat mahdollistavat itselleen mahdollisuuden antaa riittävästi oppimisen tukea. Opetustilanteesta tulee hallittava kokonaisuus,
joka sisältää tarpeeksi joustoa mahdollisten äkillisten muutosten kannalta. Opetus etenee luontevasti ja oppijoiden taitoihin nähden sopivalla tahdilla. Vieraan kielen opetus
noudattaa myös opetussuunnitelman määritelmiä sekä mahdollisia vieraan kielen kurssiaikatauluja, mahdollisia muutoksia noudattaen.
Erityisopettajan vahva pedagogissisältöosaaminen mahdollistaa sen, että jokainen tukea
tarvitseva oppija vieraan kielen ryhmässä saa tarvittavaa tukea kielen oppimiseen. Sisältötiedon avulla erityisopettajat kykenevät valitsemaan opetukseensa opetusryhmälleen tärkeimmät ydinaiheet, joita toiminnan ja tehtävät tulisi käsitellä. Henkilökohtaisen
opetuksen järjestämistä koskevat suunnitelmat (HOJKS) huomioidaan vieraan kielen sisältöjen suunnittelussa, jolloin erityisopettajat hyödyntävät opetussuunnitelmallista
osaamistaan. Opetussuunnitelmallista tietoa hyödynnetään myös määrittäessään opetukselleen tavoitteet. Toimivien ja onnistuneiden pedagogisten valintojen avulla vieraan
kielen opetus sisältää ryhmälle luontevaa ja oppimista edistävää toimintaa: opetus ja
tehtävät käsittelevät oppijoiden oppimisen kannalta tärkeimpiä aiheita ja työskentelymuodot ovat sopivia. Lisäksi teknologispedagogissisältötieto tukee oppijan tarpeisiin sopivan sekä vieraan kielen osa-alueiden kehitystä tukevien TVT-sovellusten valitsemista.
TVT:n vieraan kielen oppimista edistävän opetuskäytön yleistymisen kannalta on tärkeää, että erityisopettaja kykenee luomaan vieraan kielen opetustilanteesta oppimista
tukevan hyödyntämällä tarpeeksi vahvasti pedagogisia opetusmenetelmiä sekä myös
hallitsemaan opetusryhmän toimintaa. Ymmärrys oppimisen prosesseista ja eri tyyleistä
tukevat sitä, että erityisopettaja kykenee luomaan oppimista tukevan ilmapiirin oppimistilanteeseen. Lisäksi pedagoginen osaaminen auttaa erityisopettajaa joustamaan oppimistilanteissa äkillisen muutoksen tai ajanpuutteen vuoksi, koska esimerkiksi aiheen
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muuttuessa oppimisen tyylit eivät kuitenkaan muutu. Opetuksen rakenteen ollessa kunnossa erityisopettajalla on mahdollisuus hyödyntää TVT:n tarjoamia mahdollisuuksia vieraan kielen opetuksessa. Kyseistä lähestymistapaa voidaan perustella sillä, että oppimisen tuki perustuu oppijan yksilöllisten tarpeiden ja taitojen huomioimiseen. Tällöin on
luontevaa pohtia, mitkä aiheet oppijan kannalta ovat tärkeimpiä, miten oppimista voidaan
edistää mahdollisimman hyvin sekä millaisia mahdollisuuksia TVT tarjoaa.

7.2

Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen vieraan kielen oppimisen tukena

Erityisopettajat kokevat osaavansa hyödyntää TVT:a tukeakseen oppijan yksilöllistä vieraan kielen oppimista ja sen rakentumista oppijan aiemman osaamisen pohjalle. TVT:n
käytössä erityisopettajat hyödyntävät pedagogista osaamistaan ja vieraan kielen sisältötietoa, jotta TVT:n käyttötarkoitus olisi mahdollisimman tarkkaan suunniteltu. Pedagogista osaamista hyödynnetään huomioidessa oppijoiden yksilölliset tarpeet sekä aiemman osaamisen suunnitellessaan vieraan kielen opetustaan. Huomioituaan yksilölliset
tarpeet TVT:n opetuskäytön suunnittelussa erityisopettajat pystyvät suunnittelemaan ja
tarjoamaan sopivia tehtäviä ja materiaalia oppitunneillaan (Shulman 1986, 8). Verkkomateriaalit ja –tehtäväkokonaisuudet mahdollistavat joustavan sekä yksilöllisen opiskelutahdin. Lisäksi verkkoon kootut oppimateriaalit ja harjoitukset antavat niille oppijoille
mahdollisuuden oppia vieraan kielen sisältöjä, jotka ovat estyneitä osallistumaan fyysisesti opetukseen.
TVT:n avulla erityisopettajat pyrkivät rikastamaan aiheen käsittelyä ja samalla tukemaan
oppijan yksilöllisiä tarpeita. QR-koodien sekä mobiililaitteiden avulla on mahdollista lisätä
toiminnallisuutta oppituntien toimintaan. Näin vieraan kielen oppimisesta tulee elävämpää. Lisäksi QR-koodien avulla voidaan jakaa oppijoille ohjeita ja materiaaleja, jotka tukevat oppimista. Tämä kuvaa mielestäni sitä ajattelutapaa, missä on lähdetty pohtimaan
ensin TVT:n mahdollisuuksia vieraan kielen oppimiseen.
Erityisopettajat hyödyntävät TVT:a tarjotessaan uusia haasteita ja uudenlaista työskentelyä vieraan kielen oppimisen tueksi. Meiringin ja Normanin luokittelun mukaan erityisopettajat hyödyntävät TVT:a oppimisen laajentamiseen tarjotessaan oppilailleen lisähaasteita ja –tehtäviä. Myös tiedonhakutehtävissä erityisopettajat hyödyntävät TVT:a
laajentaakseen opetusta ja oppimista. (Meiring & Norman, 113.) Oppimista laajennetaan
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tällöin tarjoamalla mahdollisuus soveltaa uutta opittua taitoa oppijaa itseään kiinnostavien aiheiden parissa sekä myös linkittämällä oppimista arkipäivän tilanteisiin, kuten tiedonhakutilanteisiin.
TVT tarjoaa erityisopettajille mahdollisuuden koota yhdeksi kokonaisuudeksi moniärsykkeistä oppimateriaalia sekä materiaalin jakamisen oppijoille internetin avulla. Kaikki yksilölliset materiaalit voidaan tallentaa sähköiseen muotoon ja samaan tietopankkiin.
Tämä jo itsessään vähentää runsaiden kopiointimääriä sekä mahdollisuutta unohtaa tai
hävittää tärkeitä materiaaleja. Tehtävät ovat aina käytettävissä ja noudettavissa verkosta. Lisäksi arviointi voi tapahtua näin verkossa. Järvilehto lisää, että joustavan oppimisen avulla tuetaan oppijan oman elämän hallinnan tunnetta. Oppijan varmuus kasvaa,
kun he saavuttavat itselleen tärkeitä tavoitteita, kuten tehtävän teon kokonaan itsenäisesti. Tämä nostattaa samalla oppijoiden minäpystyvyyttä. (Järvilehto 2014, 28.)
TVT on havaittu hyödylliseksi tavaksi huomioida oppijoiden vireystilan tarpeet sekä eriyttää opetusta joustavasti. Erityisopettajat kokivat onnistuneensa, kun he osasivat valita
oppijan vireystasolle sopivaa tekemistä ja pystyi mahdollisesti muokkaamaan oppituntia
keveämmäksi. Erityisopettajat hyödynsivät hyväksi havaitsemiaan oppimispelejä, kun he
havaitsivat oppijan olevan väsynyt tai opiskelu ei muuten suju. Mishran ja Koehlerin mukaan erityisopettajat hyödyntävät omaa teknologispedagogista sisältötietoaan valitessaan käyttöön sopivia ja hyödyntäesään TVT:a oppimisen eduksi sekä toimivasti opetuksessaan. Tällöin erityisopettajat ovat onnistuneet valitsemaan käyttöönsä tilanteeseen sopivan tieto- ja viestintäteknologisen sovelluksen. (Mishra & Koehler 2016, 1029.)
TVT:n sekä erityisopettajien roolia vieraan kielen opetuksessa olisi hyödyllistä pohtia uusista näkökulmista. Erityisopettajan roolia voidaan pitää Meiringin ja Norman luokittelun
mukaisesti oppimisen mahdollistajana hänen tarjotessaan mahdollisuuden opiskella vieraan kielen taitoja verkossa. Toimiviksi rakennetut verkko-oppimisympäristöt mahdollistavat oppijaa opiskelemaan vierasta kieltä silloin, kun hän ei pysty osallistumaan fyysisesti läsnäolevana opetukseen. (Meiring & Norman 2013, 112.) Opetuksen saavutettavuuden ja esteettömyyden edistämisellä muun muassa verkkomateriaalien avulla voidaan mielestäni vähentää opetuksesta syrjäytymistä. Samalla voidaan lisätä oppijoiden
mahdollisuutta hankkia itselleen omassa arjessaan tarvittavia vieraan kielen taitoja. Saavutettavissa olevan opetuksen ja koulutuksen avulla oppijoille tarjotaan mahdollisuus
hankkia koulutus ja ammatti, johon he voivat työllistyä. Tämän myötä he voivat toimia
itsenäisinä yhteiskunnan jäseninä.

56

TVT:n roolia vieraan kielen oppimisen mahdollistajana on erityisen tärkeää pohtia tilanteiden kannalta, joissa lähiopetusta ei pystytä tarjoamaan oppijoille. Tällaisia tilanteita on
muun muassa vuoden 2020 Korona-pandemia tilanne. Tämän tutkimuksen tulos tukee
sitä, että etäopetuksessa tulisi pyrkiä hyödyntämään sovelluksia, jotka ovat oppijalle ja
opettajalle mielekkäitä sekä helppokäyttöisiä. Etäopetuksessa erityisesti oppijan TVT:n
käyttötaitojen huomioiminen on tärkeää, jotta oppijalle voidaan luoda mahdollisuus osallistua tarjottavaan etäopetukseen. Lisäksi olisi tärkeä tulevaisuudessa löytää oppijalle
käytännölliset tavat tehdä oppimistehtäviään ja osoittaa osaamistaan tarkoitukseen sopivalla tavalla. Opettajan kannalta osaamisen sähköiseen arviointiin tulisi myös löytää
hyvät käytänteet, jotta oppijan osaaminen voidaan arvioida mahdollisimman laadukkaasti.
TVT:n mahdollisuuksia tukea oppijoiden yhteisöön kuulumista sekä opiskeluarjen rytmin
ylläpitämistä etäopetuksessa tulisi tarkastella entistä tarkemmin. Tämän tutkimuksen
mukaan erityisopettajat hyödyntävät onnistuneesti sähköisiä opetusmateriaaleja oppijoiden oppimisen tukena, minkä perusteella laadukkaalle etäopetukselle voidaan rakentaa
hyvät lähtökohdat. Oppijan oppimisen kannalta oppijan näkökulmasta helppokäyttöiset
keinot osallistua etäopetukseen lukujärjestyksen mukaisesti, jotta TVT:n käyttäminen ei
estäisi osaltaan etäopetukseen osallistumista ja oppijan opintoihin kiinnittymistä voitaisiin ylläpitää. Lisäksi lähiopetukseen tuttua yhteisöllisyyttä ja yhdessä oppimista tulisi
pystyä tarjoamaan myös etäopetuksessa TVT:n keinoin. Näin voidaan ainakin ylläpitää
oppijoiden yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä ehkäisemään oppijoiden yksinäisyyden
tunnetta ja mahdollista syrjäytymistä.

7.3

Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen oppijan oppimiseen innostamisessa

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan oppijoiden opiskeluinnon puute on yksi tärkein huomioitava asia vieraan kielen opetuksen suunnittelussa. Erityisopettajat ovat lisäksi havainneet, että oppijoiden kiinnostuksen puute kohdistuu usein yleisesti koulunkäyntiä ja
opiskelua kohtaan. Suomalaisissa oppilaitoksissa on pakollisina opintoina jonkin vieraan
kielen opinnot. Innostuksen puutteen vuoksi oppija tarvitsee tukea näyttääkseen oman
osaamisensa innostuksen puutteesta huolimatta. Näin erityisopettajat tukevat omalla
työllään oppijan opintojen etenemistä sekä opetussuunnitelmissa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamista.
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Vieraan kielen oppimiseen innostaminen korostuu erityisopettajan työssä erityisesti silloin, kun oppija kokee käsiteltävän aiheen haastavana tai kokee ahdistuneisuutta oppitunnilla. Innostaminen on silloin myös tärkeässä roolissa, jos oppija ei koe aihetta itsensä
kannalta kovinkaan tärkeänä opittavana aiheena. Oppijan oppimisen haasteet hankaloittavat oppijan oppimista sekä vähentävät samalla intoa oppia uusia taitoja. Erityisopettajien mukaan oppija saattaa tällöin jopa kieltäytyä tuntityöskentelystä. Ryanin ja Deci’n
amotivaatio kuvaa tilannetta, jossa oppijalla ei ole toimintaan tarvittavaa tahtoa (2000,
41). Järvilehto jatkaa, että tällöin yksilö ei itse tee mitään tai toiminta on täysin ulkoa päin
ohjattua (2014, 25). TVT on nähty tarjoavan hyviä vaihtoehtoja opetuksen yksilölliseen
eriyttämiseen. Tärkeimpinä sovellusten ominaisuuksina pidetään selkeys ja helppokäyttöisyys.
Erityisopettajien mukaan oppijan huono oppijaminäkuva ja epäonnistumisen pelko vaikuttavat siihen, että oppija ahdistuu vieraan kielen oppitunnilla ja kieltäytyy tehtävien teosta. Pelien avulla voidaan tukea oppijaa arvioimaan omaa osaamistaan realistisemmin.
Näin voidaan vähentää oppijan epäonnistumisen pelkoa sekä tukea minäpystyvyyden
tunnetta. Pietilän toteaa, että attribuutioteorian kohdalla puhutaan yksilön toimintaan vaikuttavista selityksistä. Selitykset ovat muuttuvia, kestoltaan eri mittaisia ja voivat myös
olla sisäisiä ja ulkoisia. Huono onnisuus on lyhyt kestoinen attribuutio, kun taas lahjakkuus on melko pysyvä. Myös onnistuminen yhden kerran koetaan lyhyenä selityksenä,
hyvänä onnena, mutta onnistumisen toistuessa selitys pitenee ja koetaan aiheen hallitsemisena. (Pietilä 2014, 52.) Oppimispelien avulla oppija voi huomata oman huono onnisuutensa yhden tehtävän kohdalla saamistaan pistemääristä. Lahjakkuus tai muu pidempi aikainen pysyvä selitys näkyy oppijan omissa pistemäärissä tai ennätyksissä, joita
hän on kerännyt useampien pelikertojen aikana. Tällöin oppija itse pystyy reflektoimaan
omaa toimintaansa ja oppimistaan sekä tekemään tämän pohjalta itsestään arviointia
vieraan kielen käyttäjänä.
Pelien avulla vieraan kielen oppimiseen tuodaan oppijan arjesta tuttuja tapoja ja turvallisuutta vieraan kielen oppimiseen, minkä avulla pyritään innostumista opiskeluun. Tutut
toimintamallit antavat oppijalle turvallisuuden tunnetta sekä tukevat oppimaan innostumista. Pelit ovat usealle oppijalle iästä riippumatta tuttuja arjen askareista. Tehtävien
tutut muodot madaltavat kynnystä myös ryhtyä harjoittelemaan vierasta kieltä. Pelien
avulla Whittonin mukaan voidaan näin vähentää oppijan epäonnistumisen riskiä pelkoa,
koska opiskelu tapahtuu virtuaalimaailmassa eikä suoranaisesti oikeassa arjessa. Pelien
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hyödyntäminen kokeena tai arvioitavana tehtävänä voidaan madaltaa epäonnistumisen
pelkoa koetilanteessa. (Whitton 2014, 70.)
Pelien avulla voidaan tukea oppijan oppimisintoa tarjoamalla mahdollisuuksia näyttää
omaa osaamistaan sekä havaitsemaan omaa osaamistaan itsearvioinnin keinoin. Pelaamisen avulla hän myös saa myönteistä palautetta erityisopettajalta. Noelsin ym. mukaan
sisäistetyllä säätelyllä tarkoitetaan oppijan ulkoa tullutta oppimista ohjaavaa ajatusta,
joka on myöhemmin sisäistynyt oppijan omaksi ajatukseksi. Ajatus on peräisin toiselta
henkilöltä ja itse oppija voi kokea sosiaalista painetta ajatuksen täyttämiseksi. (Noels ym.
2003, 39.) Sisäistetyn säätelyn näkökannalta pelit mahdollistavat oppijalle sen, että hän
saa itselleen haluamaansa huomiota. Tämä mielestäni tukee oppijan vieraan kielen kiinnostuksen lisäksi myös keskittymisen säilyttämistä itse tehtävässä. Itsearvioinnin mahdollisuus tukee lisäksi erityisopettajan arviointityötä, koska sähköisten tehtävien tulokset
ja itsearvioinnit jäävät usein talteen ohjelmien tai pelien muistiin.
Erityisopettajat pyrkivät vastaamaan innostuksen puutteeseen palkitsemalla oppijoita
työskentelystä oppimispelien ja muiden sähköistentehtävien avulla. Tällöin oppijalle pyritään tuomaan esille hänen työskentelyn merkittävyys hänelle itselleen. Oppimispelien
välitön palautteenanto nähdään tässä tilanteessa hyvin tärkeänä ominaisuutena. Pietilän
mukaan oppijan kiinnostus ja innostus vieraan kielen opiskelua kohtaa muuttuu sen mukaan, onko oppijalla entuudestaan vahva tai heikko kiinnostus. Mikäli oppija kokee osanneensa esimerkiksi kokeessa käsiteltävät asiat, hänen innostus on korkealla. Tällöin välitön myönteinen palaute heti onnistumisen tai lyhyen työskentelyn jälkeen voi tukea oppimisinnostuksen kohoamista. Toisaalta jos oppija kokee tehtävien olleen liian helppoja
ja siksi hän sai hyvän arvosanan kokeesta, hänen motivaationsa tuskin pysyy korkealla
kovinkaan pitkään. Epäonnistumisten kohdalla vahvasti vieraan kielen opiskelusta kiinnostunut oppija voi kokea, että hänellä oli huono päivä ja siksi epäonnistui. Heikosti opiskeluun innostunut oppija kokee samassa tilanteessa, että hän on oppijana huono. (Pietilä
2014, 52.) Tämän vuoksi välitön ja rakentavasti annettu palaute oppijan innostamisessa
on erittäin tärkeässä roolissa opiskeluinnon ylläpidon tukemisen kannalta.
Erityisopettajat ovat kokeneet, että peleillä voi olla myös negatiivisia vaikutuksia vieraan
kielen opiskeluun ja oppimiseen. Tämän vuoksi pelien opetuskäyttöä tulee suunnitella
tarkasti. Whittonin mukaan pelien innostavasta ominaisuudesta puhuttaessa tulee käsitellä sekä houkutusta että kiinnittymistä (eng. engagement). Pelit houkuttelevat puoleensa pelaamaan. Peli lisää toimijan innostusta ja halua jatkaa pelin pelaamista, mikäli
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pelin aihe on kiinnostava ja sopivan haastava. (Whitton 2014, 70.) Tarkkaan suunniteltu
pelien opetuskäytön avulla voidaan tukea onnistuneesti oppijan innostumista ja kiinnittymistä vieraan kielen opiskeluun. Whitton lisää, että pelien pelaamiseen liittyy myös pahaa pelaamista (eng. bad play). Pahalla pelaamisella tarkoitetaan sääntöjen vastaista
pelaamista, jolla aiheutetaan harmia itselle ja muille pelaajille. Erityisesti kisailupeleissä
huijaaminen on yleistä, koska tällöin oppiminen ja itse pelaaminen eivät ole lähellä toisiaan. (Whitton 2014, 71.) Tällöin huijaaminen ja oppimista häiritsevä toiminta kiinnostaa
enemmän kuin uuden oppiminen, koska huijaamiseen vaaditaan ainoastaan pelin logiikan ymmärtämistä.

7.4

Käytettävissä olevien resurssien hyödyntäminen

Erityisopettajat kokevat osaavansa käyttää käytössään olevia laitteita sekä internetiä tiedonetsintään ja työnsä hallintaan. Erityisopettajat tietävät, milloin jokin sovellus alkaa olla
vanhentunut eikä enää tuo työhön haluttuja hyötyjä. Lisäksi erityisopettajat kykenivät tämän tutkimuksen perusteella nimeämään tieto- ja viestintäteknologisia nykyaikaisia sovelluksia. Tämä kertoo siitä, että erityisopettajalla on tarpeeksi teknologista osaamista
hyödyntää käytössä olevaa TVT:a omassa arjessaan sekä työssään. Mishran ja Koehlerin mukaan teknologinen osaaminen antaa opettajille mahdollisuuden hyödyntää käytettävissä olevaa teknologiaa omassa työssään. He korostavat, että teknologinen tieto on
muuttuvaa ja uudistuvaa, joka johtuu teknologian nopeasta kehittymisestä. (Mishra &
Koehler 2016, 1028.)
Erityisopettajat haluavat luoda vieraan kielen opetuksesta mahdollisimman tehokkaasti
oppimista tukevan tilanteen rikastamalla vieraan kielen opetusta TVT:n avulla. Käytössä
olevien oppikirjojen sähköiset materiaalit on havaittu toimiviksi ja helppokäyttöisiksi vieraan kielen opetuksen rikastamiskeinoksi. Kyseiset materiaalit myös esittävät opiskeltavan aiheen selkeästi. Lisäksi kirjasarjojen materiaaleissa on koettu tarjoavan riittävästi
materiaalia eriyttämiseen. Meiringin ja Normanin mukaan TVT:a on hyvä hyödyntää vieraan kielen opetuksessa silloin, kun oppijan taidoissa on aukkoja. Opetuksen rikastamisen avulla erityisopettajat kykenevät tukemaan uusien taitojen oppimisen lisäksi myös
aiempien tietojen vahvistumista. (Meiring & Norman 2013, 113.)
TVT:n vieraan kielen opetuskäyttöön vaikuttaa ohjelman tai laitteen koettu helppokäyttöisyys. Ajanpuute vaikuttaa osaltaan myös siihen, että TVT:n helppokäyttöisyyden tärkeys korostuu. Mikäli erityisopettajalla ei ole aikaa perehtyä haastavampana koettuun
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sovellukseen, on hänen valittava vaihtoehdoista helpompana koettu. Tällöin erityisopettaja pystyy mielestään hyödyntämään sovellusta oppimisen tukena laadukkaammin ja
varmemmin kuin haasteellisempana koettua. Toisaalta haastavana koetun sovelluksen
tarjoamat mahdollisuudet jäävät hyödyntämättä ajanpuutteen ja perehtymisen vuoksi.
Lisäksi erityisopettajan teknologian käyttökokemukset eivät kasva tai uudistu, minkä
vuoksi käyttötaidot voivat jäädä heikoiksi. Taidot voivat myös vanheta TVT:n uudistuessa
jatkuvasti.
Helppokäyttöisyyden lisäksi sähköisenmateriaalin valintaan vaikuttaa sen saatavuus.
Oppilaitoksen hankkimat käyttöoikeudet materiaaleihin edistävät materiaalien valintaa
vieraan kielen opetukseen. Lisäksi maksuttomuus ja vapaat käyttöoikeudet tukevat materiaalin käyttöä. Tästä johtuen ilmaiset kokeilujaksot sekä jaetut käyttökokemukset lisäisivät myös maksullisten materiaalien hyödyntämistä. Tällöin materiaalien hankinnassa
voidaan ennalta olla varmoja, että rahallinen panostus tulisi olemaan hyödyksi opetuksessa ja oppimisen tukemisessa.
Vieraan kielen materiaalien kokoaminen erityisopettajien yhteiseen tietopankkiin helpottaisi toimivien materiaalien valintaa. Vasta valmistuneen erityisopettajan kannalta vieraan kielen materiaalien valinta runsaasta valikoimasta voi tuntua haastavalta. Myöhemmin käyttökokemukset materiaalien toimivuudesta ohjaavat erityisopettajaa valitsemaan
toimivat materiaalit tiettyjen vieraan kielen aiheen opettamiseen. Materiaaleja on toisinaan koottu muun muassa verkkosivuille linkkipankeiksi, jotka tukevat erityisopettajaa
valitsemaan aihekohtaisesti materiaaleja. Luokiteltujen materiaalien yleistyminen tukisi
vasta valmistuneiden erityisopettajien työskentelyn lisäksi myös niitä, jotka kokevat ajanpuutteen vaikuttavan opetuksen laatuun.
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7.5

Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimushaasteet

Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin sähköisen kyselylomakkeen avulla joulukuussa
2018. Aineistonkeruun alussa määritellyllä vastaustavoitteella pyrittiin edistämään tutkimuksen laatua ja tukemaan laadun säilymistä koko tutkimusprosessin ajan (Eskola &
Suoranta 2008, 210). Tutkimusaineisto kerättiin valikoidulta ryhmältä lähettämällä sähköinen kyselylomake kolmeen tarkasti valittuun Facebookin keskusteluryhmään. Näin
pyrittiin varmistamaan, että vastaajat tietävät aiheesta ja haluavat vastata aiheeseen
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 73). On hyvin mahdollista, että sama henkilö voi kuulua kaikkiin
kolmeen ryhmään. Tällöin vastaaja edustaa sitä vastaajien ryhmää, jonka jäseniä tämän
tutkimuksen kannalta ovat erityisen tärkeitä (Alasuutari 1999, 232). Voidaan olettaa, että
ihanteellinen vastaaja kuuluu jokaiseen ryhmistä. Tällöin hänen tietonsa ja taitonsa sekä
mielenkiinto tutkittavaa aihetta kohtaan voidaan hyödyntää tutkimuksessa (Eskola &
Suoranta 2008, 211). Vastaajien valikointi on estänyt niiden erityisopettajien kokemusten
keräämistä, jotka eivät kuuluneet aineistonkeruu hetkellä kyseisiin keskusteluryhmiin.
Tämän vuoksi edustavat tietyn erityisopettajista koostuvan ryhmän kokemuksia.
Tutkimuskyselyyn vastasi yhteensä 92 henkilöä. Aineistonkeruuvaiheessa tavoitteeksi
asetettiin vähintään 100 vastausta, jotta aineiston avulla kerättävä määrällinen aineisto
edustaisi mahdollisimman riittävän luotettavasti tutkimuskohteen perusotantaa. Vastaajien määrä jäi hieman odotettua niukemmaksi, minkä vuoksi määrällisen aineiston avulla
saatuja tuloksia tulee tulkita suuntaa-antavina tuloksina (Alasuutari 1999, 231). Määrällistä aineistoa hyödynnettiin tässä tutkimuksessa ainoastaan kerätessä osallistujien
taustatietoja sukupuolesta, iästä, koulutuksesta ja työkokemuksesta. Vastauksien lukumäärästä huolimatta tutkimuksen laadullisessa aineistossa esiintyy toistuvuutta, joka lisää aineiston pohjalta muodostettujen päätulosten luotettavuutta. Lisäksi kyselylomakkeen kysymykset pyrittiin muotoilemaan Alasuutarin tapaan ymmärrettävään muotoon,
jonka avulla saadaan tarvittavaa aineistoa. Kysymyksien muodoissa suosittiin muotoja,
joissa vastaajat joutuisivat vastaamaan kuvaillen näkemyksiään miten- ja millaisia-kysymyksien avulla. Tällöin mahdollistettiin myös aineiston sisäisten vertailujen mahdollisuus. (Alasuutari 1999, 219.)
Tulosten muodostaminen toteutettiin useaan kertaan ja tarkasti, jotta tuloksista saataisiin
mahdollisimman tarkasti tutkimuskohdetta kuvaavia kokonaisuuksia (Eskola & Sarajärvi
2008, 213). Luokittelussa hyödynnettiin aiempien tutkimusten tuloksia, jotta tuloksia olisi
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mahdollista tulkita oikein eikä virhearvioita tulisi aineiston analyysissä (Alasuutari 1999,
263). Lisäksi erityisopettajien vahvat kokemukset vahvistavat tulosten luotettavuutta, mikäli tulokset ovat aiempien tutkimuksien mukaisia. Näin päätutkimustulokset on voitu rakentaa johdonmukaiseksi aiempien tutkimusten kanssa. Samalla mahdollistettiin tulosten totuudenmukaisuuden arviointi. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 135.) Aiempien tutkimusten
hyödyntämisellä haluttiin mahdollistaa, että tuloksia olisi mahdollista verrata PCK- ja
TPACK-malleihin sekä yhdistää tuloksia aiempien tutkimusten tuloksiin.
Päätulosten lisäksi muodostettiin tuloksia, jotka erosivat aineiston yleisimmistä tuloksista, mutta koettiin niiden tuovan tutkittavan aiheen kuvaukseen tutkijan mielestä uutta
näkökulmaa. Poikkeavat tulokset valittiin aineistosta tuloksen mielenkiintoisuuden mukaan. Tulosten nostamisen yhteydessä kuitenkin pohdittiin Tuomen ja Sarajärven (2009)
mukaisesti tulosten yhteys tutkimusaiheeseen sekä tulosten arvo tutkimukselle. Näin
varmistettiin, että tämän tutkimuksen päätuloksista eroavat tulokset voivat antaa hyödyllistä näkökulmaa tutkimuskohteesta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 135.) Muun muassa pelien ja käännössovellusten vaikutus keskittymiseen ja oppimiseen koettiin arvokkaiksi,
koska kyseiset tulokset eroavat yleisinä pidetyistä mielipiteistä (Eskola & Suoranta 2008,
213). Tulosten kyseinen ero lisää arvoa jatkotutkimusaiheelle siitä, millainen on hyvä
TVT opetussovellus vieraan kielen opetukseen. Voidaan pohtia, miksi pelit vaikuttavat
keskittymiseen juuri tuloksissa ilmenneellä tavalla sekä selvittää, miten oppimispelejä ja
niiden käyttöä voidaan entisestään kehittää. (Alasuutari 1999, 222.)
Tutkimuksen siirrettävyyden ja tulosten uskottavuuden kannalta seuraavaa tutkimusta
varten tutkimukseen osallistujilta tulisi erikseen tiedustella, onko vastaajalla erityisopettajan, erityisluokanopettajan tai laaja-alaisen erityisopettajan pätevyys. Erityisopettajan
koulutusta voidaan pitää yhtenä varmentavana kriteerinä sille, että vastaajat tietävät tarpeeksi vieraan kielen oppimisen haasteista ja tarpeista sekä TVT:n käyttömuodoista erityisopetuksessa. Koulutusta kysyttäessä tutkimus olisi toistettavissa paremmin ja samalla tutkimuksen avulla olisi mahdollista saada tarkempaa tietoa koulutuksen sekä työkokemuksen vaikutus onnistumisen kokemuksiin (Eskola & Suoranta 2008, 212). Kyselyyn osallistuneilta kysyttiin lisäksi myös, millaisessa oppilaitoksessa he työskentelevät
vastaushetkellä. Tällöin varmistettiin, että tutkimukseen on vastannut henkilö, joka työskentelee ilman erityisopettajan pätevyyttä erityisopettajana, mutta on hankkinut erityisopettajan työkokemusta.
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Tämän tutkimuksen pohjalta jatkotutkimuskohteeksi voidaan määrittää vieraan kielen aineenopettajan koulutuksen vaikutusta TVT:n hyödyntämiseen sekä erityisopettajien onnistumisen kokemuksiin. Tähän tutkimukseen 97 vastanneesta 12,9%:lla oli suoritettuna
jonkin vieraan kielen aineenopettajan pätevyys. Jatkossa olisi hyödyllistä toteuttaa tutkimus, jonka avulla olisi mahdollista vertailla vieraan kielen aineenopettajan koulutuksen
tai vieraan kielen opetukseen valmiuksia antavien opintojen vaikutusta erityisopettajan
onnistumisen kokemuksiin sekä TVT:n käyttötapoihin.
Jatkotutkimuskohteena kiireen tutkimus erityisopettajan työhön olisi myös suotavaa. Erityisopettajat mainitsivat kiireen vaikuttavan yhteissuunnittelun mahdollisuuksiin sekä samalla myös vieraan kielen oppimisen tukemiseen. Kiireen vähentämiseen ei tämän tutkimuksen avulla löytynyt vastausta. Kuitenkin kiireen mainitseminen normin kaltaisena
ilmiönä herätti Alasuutarin mukaisesti pohtimaan, miksi kiireen tuntu on nykypäiväisessä
opetuksessa enemmän sääntö vai poikkeus. Kiireestä on puhuttu myös aiemmissa tutkimuksissa ja puhutaan edelleen mikä vahvistaa, että kiireen vaikutus on opetukseen
sekä työskentelyyn on havaittu. (Alasuutari 1999, 227.) Kiire on yleisesti koettu vaikuttavan negatiivisesti työskentelyyn. Tämän vuoksi tulisi pohtia, miksi kiireen vaikutusta ei
havaita useammin työhön vaikuttavana tekijänä. (Eskola & Suoranta 2008, 213.)
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