


INTERNET-SELAUKSEN JA TIETOKONEIDEN OHEISKÄYTÖN VAIKUTUS OPPIMISEEN JA OPETUSTYÖHÖN
Tietokoneen oheiskäyttö mahdollisena oppimisen häiriötekijänä



TIIVISTELMÄ

Tutkimuksessa selvitetään 2-asteen ammatillisessa koulutuksessa olevien oppilaiden internetin käytön - sekä muun tietokoneiden oheiskäytön - vaikutuksia oppilaan keskittymiseen ja tuntityöskentelyyn. Tutkimus toteutettiin Lahden seudulla toimivan Koulutuskeskus Salpauksen yksiköissä. Tutkimukseen osallistuivat sekä opettajat että oppilaat.

Opettajista huomattava osa toteaa, että he pystyvät kyllä seuraamaan oppilaiden työskentelyä ATK-luokissa, mutta kokevat, etteivät pysty kontrolloimaan heidän tekemisiään riittävän hyvin. Opettajista valtaosa haluaisi rajoittaa Internetin käyttöä luokissa silloin, kun siitä ei ole hyötyä varsinaisen opiskelun tukena. Opettajien mielestä vapaa tietokoneen käyttö vaikeuttaa joidenkin oppilaiden tuntityöskentelyä huomattavasti.

Oppilaista lähes puolet katsoo tarpeelliseksi rajoittaa Internet – yhteyttä ATK-luokissa. Suurella osalla oppilaista on myös vaikeuksia keskittyä tuntityöhön muiden oppilaiden aiheuttaman häiriön johdosta. Oppilailla on hyvät tai melko hyvät tiedot siitä, mitä luokkien tietokoneilla saa tehdä, mutta he eivät kovinkaan hyvin noudata rajoituksia käytännössä.  

Oppimistutkimuksessa toteutettiin kaksi saman aineen koetta eri oppimisympäristöissä. Oppimistutkimus osoittaa, että varsinkin heikoimmin kokeessa menestyneet suoriutuvat kokeesta paremmin, jos he ovat opiskelemassa luokassa, jossa tietokoneen käyttöä rajoitetaan – tai tietokonetta ei ole lainkaan käytettävissä oppitunnilla. 

Asiasanat		ATK, Internet, tietoverkko, nettiriippuvuus, internet-selailu, flash -pelit, verkkopelaaminen, keskittyminen, oppimisen häiriötekijät, tietokoneiden käyttö oppitunneilla, käyttöoikeussopimus, sopimusehdot, 








1 Johdanto
Opettaja joutuu koulussa päivittäin tilanteisiin, joissa opiskelija ei ole seurannut luentoa tai tehnyt aktiivisesti omaa opiskelutyötään. ATK-luokissa kiertäessään voi opettaja havaita, että varsinainen työskentely opiskeltavan aiheen tehtävien parissa etenee vasta, kun opettaja saapuu oppilaan kohdalle. Tällöin on monesti nähtävissä, että oppilaalla on avoinna useita sovelluksia, joiden parissa puuhastelu on mahdollisesti vienyt huomiota opiskeltavalta aiheelta. Yksi suosituimmista sovelluksista on selainohjelma ja sen myötä avautuvat ajanvietemahdollisuudet internetissä.

Tietoverkot mahdollistavat myös interaktiiviset verkkopelit. Pelissä voi olla samaan aikaan useita pelaajia – jopa eri luokkatiloissa. Verkkopelaaminen kuormittaa tietoliikenneväyliä ja hidastaa muuta verkon käyttöä. Monet peleistä ovat ”K-18”-rajoitettuja, jolloin alaikäisten ei pitäisi niitä pelata. 

Tutkimuksen avulla halutaan selvittää, onko tarpeen rajoittaa tietokoneen käyttöä tuntien aikana. Koska oppilaitoksissa ei nykyisin ole aina järjestetty riittäviä mahdollisuuksia rajoittaa Internet-selausta - eivätkä oppilaat malta olla käyttämättä verkkoyhteyksien mahdollistamia palveluita oppituntien aikana – voi tietokoneiden käyttö vaikuttaa oppilaiden keskittymiseen ja oppimisprosessiin.

Tällä hetkellä Koulutuskeskus Salpauksen toimiyksiköiden luokissa käytetään verkkopalveluita käyttäviä tietokoneita, jolloin oppilailla on mahdollista tallentaa omia dokumenttejaan omille verkkolevyille ja paikallisesti tietokoneiden D- asemille. Lisäksi on mahdollista tulostaa verkkotulostimille, käyttää koulun sähköpostia sekä hakea lähdemateriaalia opettajien verkkolevyiltä – ja palauttaa töitään opettajien verkkolevyille. Myös Internetin käyttö on pääsääntöisesti rajoittamatonta. Opettajilla on ainoastaan kielistudiossa mahdollisuus valvoa oppilaiden työskentelyä seuraamalla oppilaiden tietokoneiden näyttöjä omalta työpisteeltään. (Tieto Heinolan toimipisteen osalta)




	Opettajakyselyn analysointi

Opettajakyselyssä paljastui selvästi, että opettajat haluavat kontrolloida oppimistilannetta. Samoin lähes yhtä selvää on se, että nykyinen tilanne huolettaa ja turhauttaa opettajia, sillä huomattavalla osalla oppilaista on opettajien mielipiteen mukaan suuria vaikeuksia keskittyä opiskeltavaan aiheeseen ATK-luokissa. Keskittymisvaikeudet johtuvat oppilaita kiinnostavista Internet- peleistä ja muusta tietokoneen oheiskäytöstä. Huomattava osa niistä opettajista, jotka eivät haluaisi rajoittaa luokkien internet-yhteyksiä, pelkäsi, että yhteyksien rajoittaminen tapahtuisi poistamalla yhteydet kokonaan. Mikäli kysymyksenasettelussa olisi huomattu tämä, olisi väitettä voitu tarkentaa muuttamalla väite muotoon ”Opettajalla pitäisi olla oppituntien aikana mahdollisuus tarvittaessa katkaista luokasta pääsy Internetiin” 
Vaikka monet opettajat kokevat pystyvänsä hyvin valvomaan tietokoneluokkatyöskentelyä (81%), vielä suurempi osa heistä toteaa, että joillakin oppilailla on suuria vaikeuksia tuntityössä heidän muun työskentelynsä johdosta. (92%)
Opettajakyselyn täydellinen analysointi ja vastaukset on esitelty kohdassa 5.1. 
	Oppilaskyselyn analysointi

Oppilaskyselyssä selkeitä ja ennakoltakin arvattavia kohtia olivat oppilaiden omat arvioinnit ATK-taidoistaan. Yllättävää oli, että niinkin suuri osa kuin 45% oppilaista oli sitä mieltä, että internetin ja verkon käyttöä olisi opettajien pystyttävä rajoittamaan. Toisaalta tämän ymmärtää, kun muiden oppilaiden tietokoneen oheiskäyttö vaikeuttaa joko jonkin verran tai merkittävästi vastaajien tuntityötä ja häiritsee opiskelua 37%:lla oppilaista.

Mikäli oppilaat noudattaisivat tuntemiaan tietokoneiden käyttösääntöjä, poistuisivat monet ongelmat. Oppilailla on oikeansuuntainen käsitys luvallisista toiminnoista, mutta – ilmeisesti toimivien rangaistusten puuttuessa – sääntöjen noudattaminen unohtuu useilta.

Kysyttäessä tietokoneiden oheiskäytön kohteita nousee suurimmaksi suosikiksi internetin pelitarjonta. Monet pelit ovat helposti opittavia ja niiden pelaamisesta voi tulla riippuvaksi, ainakin niiden suosiosta päätellen.

Oppilaskyselyn täydellinen analysointi ja vastaukset on esitelty kohdassa
5.2.
	Oppilastutkimus oppimisen eroista 


Oppilaat suorittivat 18 koetta. Kokeisiin osallistui yhteensä 9 opiskelijaa. Hyväksyttäviä koepareja, joissa oli toteutettu molemmat koetyypit oli siten 9 kappaletta. 

Osa oppimistutkimuksen koetuloksista jouduttiin hylkäämään opiskelijoiden tahallisen koetilanteen sabotoinnin vuoksi. Joku oppilaista oli todennut kokeen aluksi, että he voisivat tahallaan vastata toiseen koeosuuteen väärin, jolloin tulokset olisivat mitättömiä. Kyseisen luokan tuloksia ei otettu mukaan tutkimukseen.

Kokeen, jossa oppilaiden työskentelyä tietokoneilla tunnin aikana ei rajoitettu, muistipistemäärä oli keskimäärin 14,22 pistettä. Kokeessa, jossa tietokoneiden käyttö oli tarkasti kontrolloitua, tai koe suoritettiin teorialuokassa, muistipistemäärä oli 17,78 pistettä. Molemmissa kokeissa oli yhtä monta kohtaa – opettajan valinnan mukaan 10 – 14. Kokeiden yhteispistemäärien ero on 3,56 pistettä. Prosentuaalinen kasvu verrattuna alkutilanteeseen on 25,04 %. Molemmissa kokeissa kokeen maksimipistemäärä on 28.

	Yhteenveto

Tutkimuksen tuloksena voidaan todeta, että sekä opettajat että opiskelijat kokevat tietokoneiden käytön muuhun kuin oppituntien opiskeltavaan aiheeseen vaikuttavan opintosuorituksiin. Vaikutusta on myös sillä, että jotkut muut oppilaat häiritsevät omalla käytöksellään toisia oppilaita ja heidän keskittymistään opiskeltavaan aineeseen.

Osa opettajista kokee oman työnsä muuttuneen suuresti tietoteknisten ratkaisujen johdosta. Iäkkäimpien opettajien oma opiskelu suoritettiin aikana ennen tietokoneita. Koska monenkaan vanhemman opettajan vapaa-ajan harrastuksiin harvoin liittyy tietokoneella pelaaminen, kokee moni opettaja olevansa hämmentynyt nykyisessä tilanteessa. 

Opettajakyselyn vapaassa palautteessa on useita tutkimusta tukevia lausuntoja. Valtaosa opettajista lienee jo pitkään ollut turhautunut vaikutusmahdollisuuksien puuttuessa. Kun 92% opettajista toteaa, että joillakin oppilailla on suuria vaikeuksia selviytyä tuntityöstä, kun päähuomio on oheiskäytön myötä muussa kuin substanssiaineessa, on nähtävissä välitön tarve korjata tietokoneluokkien kontrollointimahdollisuuksia.

Oppilaiden elämässä tietokoneet ovat olleet olemassa koko elämän ajan. Mikäli kiinnostus kyseisten laitteiden avulla tapahtuvaan ajanvietteeseen on herännyt, luokissa vapaassa käytössä olevat tietokoneet ovat portti, joka avataan tarvittaessa. Oppilaiden ilmoittamat tietokoneen käyttötavat luokissa eivät ole aina hyväksyttyjä, mutta oppilaitos organisaationa ei kykene nykyisellä tekniikalla estämään tietokoneiden oheiskäyttöä. Vaikka suuri osa oppilaista kokee, että opettajilla pitäisi olla mahdollisuus katkaista Internet- yhteys tarvittaessa, suurempi osa haluaisi vapaan käytön jatkuvan entisellään. Tämä taas ei pääsääntöisesti tue käytäntöä parempaa oppimistulosta tavoiteltaessa. 


TUTKIMUKSEN LAAJENTAMINEN GRADUKSI
	
Edellä on esitetty pääkohtia työstäni, jonka tuloksia tulen käsittelemään laajemmin ja yksityiskohtaisemmin gradussani. Lisäksi tarkoituksenani on laajentaa tutkimusta haastattelututkimuksella, jotta saisin tarkemmin kartoitettua oppilaiden mielipiteitä. Haastattelututkimus voitaisiin tehdä myös opettajille, mutta en näe sitä nyt niin tärkeänä, kuin oppilaiden kohdalla.

Lisäksi voisin laajentaa tutkimukseen liittyvää kokeellista tutkimusta, koska tulokset aiemmalla pienellä otannalla olivat mielenkiintoisia.

Työni on lisäksi muutettava vastaamaan Jyväskylän yliopiston kriteerejä – niin formaatiltaan, kuin myös viitekehyksen osalta.














