
Kaarinan Tablet-hankkeen oppilas- opettaja- ja  
huoltajakyselyiden yhteenvetoja 

Taustaa 
Kaarinan tablet-hankkeessa on kohta ensimmäinen lukuvuosi takana. Joulukuussa 2014, kun 7.-9. 
luokkalaiset oppilaat ja opetushenkilöstö oli käyttänyt henkilökohtaisia tablet-laitteita n. 5kk, oppilaille ja 
opettajille lähetettiin kutsu osallistua tablet-hankkeen käyttäjäkyselyyn. Oppilaista n. 79 % (N=819) vastasi 
kyselyyn, yläkoulun opetushenkilöstöstä n. 71% (N=81). Huoltajakyselyyn vastasi 275 huoltajaa (N=275). 

Oppilaskyselyn analyysia (819 oppilasvastausta joulukuussa 2014, tulokset 
analysoitu tilastollisesti) 
 

Erot tyttöjen ja poikien välillä 

• Pojat ovat selkeästi ja tilastollisesti merkitsevästi innostuneempia tablet-laitteen opetuskäytöstä 
• Pojat kommunikoivat enemmän kuin tytöt: tablet-laite on lisännyt vuorovaikutusta. Ero tyttöihin on 

tilastollisesti merkitsevä 
• Pojat kokevat opetuksen ja oppimisen monipuolistuneen tablet-laitteen opetuskäytön myötä. Ero 

on tilastollisesti merkitsevä 
• Tytöt ovat enemmän materiaalien tuottajia, pojat kuluttajia. Ero on tilastollisesti merkitsevä. 

Erot luokka-asteiden välillä 

• 7. luokkalaiset ovat tilastollisesti merkitsevästi innostuneempia tablet-laitteiden opetuskäytön 
suhteen kuin 9. luokkalaiset. Myös 8. luokkalaiset ovat innostuneempia kuin 9. luokkalaiset, mutta 
ero ei ole tilastollisesti merkitsevä 

• 7. luokkalaiset käyttävät tablet-laitetta eniten vuorovaikutukseen ja kommunikointiin. Määrä 
pienenee 8. luokkalaisilla ja edelleen 9. luokkalaisilla. Kaikkien luokka-asteiden välillä ero on 
tilastollisesti merkitsevä 

• 7. ja 8. luokkalaisten kokemukset tablet-laitteen opetus- ja oppimiskäytöstä ovat tilastollisesti 
merkitsevästi positiivisempia kuin 9. luokkalaisten 

Tablet-laitteen käytön osaamistaso on tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä innostukseen käyttää tablet-
laitetta. 

Opettajakyselyn yhteenvetoa (81 vastausta, ei tilastollista analyysiä) 
• Opettajien tablet-laitteen käytön osaaminen on noussut lähtötilanteesta merkittävästi puolessa 

vuodessa, pedagogista koulutusta tarvitaan edelleen 
• Valtaosa opettajista suhtautuu myönteisesti tablet-hankkeeseen 
• Opettajat kokevat tablet-laitteen tukevan lahjakkaiden oppilaiden eriyttämistä 
• Reaaliaineiden opettajat suhtautuvat tablettien opetuskäyttöön eri aineryhmien opettajista 

myönteisimmin, kieltenopettajat kriittisimmin 
• Tiedon jakaminen on helpottunut, opetusmenetelmät ja oppimateriaalit ovat monipuolistuneet, 

oppilaat hakevat enemmän tietoa itsenäisesti, oppilaat voivat monipuolisemmin näyttää 
osaamistaan 

• Välillä tablet-laitteen viihde- ja somekäytön mahdollisuudet häiritsevät opiskeluun keskittymistä 



Kaarinan Tablet-hankkeen oppilas- opettaja- ja  
huoltajakyselyiden yhteenvetoja 

• Sähköisten oppikirjojen laadussa koettiin olevan parantamisen varaa 
• Syyslukukaudella langattomien verkkojen toiminnassa oli ongelmia, mutta tilanne on sittemmin  

korjautunut 

Huoltajakyselyn satoa (Maaliskuu 2015, 275 vastausta) 
• 99 %:lla vastanneista oli oppilaalla kotona mahdollisuus käyttää internetiä tablet-laitteellaan 
• Enemmistö huoltajista suhtautuu positiivisesti tablet-hankkeeseen (77 % osittain tai täysin samaa 

mieltä) 
• Tablet-hanke on lisännyt tasa-arvoa oppilaiden teknologian käytön mahdollisuuksien suhteen (77 % 

osittain tai täysin samaa mieltä) 
• Huoltajat näkevät tärkeimpinä tablet-hankkeen hyötyinä  

o opetusmenetelmien ja oppisisältöjen monipuolistumisen 
o oppilaiden teknologisten käyttötaitojen kasvun ja  
o mahdollisuuden hakea ja työstää tietoa itsenäisesti 

• Huoltajien mielestä suurimmat tablet-hankkeen haitat ovat 
o erilaisiin työtapoihin liittyvät muutokset, esim. pelaaminen houkuttelee, käsin 

kirjoittamisen vähentyminen, kirjojen lukemisen vähentyminen 
o opiskeluun keskittymisen vaikeutuminen 
o teknologian toimivuuteen liittyvät seikat 

• Huoltajien kiinnostus oppilaan koulunkäyntiä kohtaan ei ole kyselyn mukaan kasvanut. Huoltajat 
eivät myöskään koe, että heillä olisi nyt mahdollisuus seurata paremmin oppilaan koulunkäyntiä 
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