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Tutkimus kauko-opetuksen lainsäädännöistä ja opetuksen
järjestämisen käytännöistä kahdessa kunnassa.



Miksi valitsin työni aiheeksi kauko-opetuksen?

Se on uusi alue opetuksessa, varsinkin Ruotsissa. 

Opetan itse kauko-opetuksella suomea ja opinnon ohjausta. 

Halusin ottaa selvää siitä, miten kauko-opetusta hyödynnetään 

tai voitaisiin hyödyntää äidinkielen opetuksessa Ruotsissa. 

Sekä lainsäädäntö että selvitykset ovat kiinnostavia koskien äidinkieltä ja sen elvytystä.



Mitä halusin tutkia?

Pääasiallisesti halusin tarkastella kauko-opetusta koskevia

toimenpiteitä, miten kauko-opetus on järjestetty kahdessa

kunnassa ja johtaako kauko-opetus äidinkielen kysynnän kasvuun.



Mitä on kauko-opetus?

Kouluviraston mukaan kauko-opetus (fjärrundervisning) on
interaktiivista oppimista, joka tapahtuu reaaliajassa käyttämällä
informaatio- ja kommunikaatiotekniikkaa. Oppilaat ovat koulun
tiloissa ohjaajan kanssa ja kauko-opettajan kanssa samaan aikaan
toisessa toimitilassa.



Mitä on etäopetus?

Etäopetus (distansundervisning) on sen sijaan määritelty opetukseksi, joka ei

tapahdu reaaliajassa oppilaan ja opettajan välillä. Ruotsissa etäopetusta ei saa

käyttää opetuksessa peruskoulussa eikä lukiossa. Sen sijaan opettajalla on oltava

suora yhteys oppilaaseen (kauko-opetus).Koulun ulkopuolisella toimitsijalla on

lupa järjestää kauko-opetusta vain, jos koulun oma organisaatio on ensin yrittänyt

järjestää opetusta vaatimusten mukaisesti. Kunnan ei tarvitse järjestää kauko-

opetusta, vaikka opettajaa ei löydy kunnasta tai sen ulkopuolelta.



Kauko-opetus nykymaailmassa

Virtuaaliset opetusympäristöt ovat lisääntyneet. Digitekniikalla on

tämän päivän toiminnoissa vahva rooli. Sekä sylimikrojen että

opetusalustojen ja älypuhelinten käyttö on kasvanut lasten ja

vanhempien keskuudessa.Jo vuonna 2001 tietokirjailija Marc Prensky

teki tunnetuksi diginatiivikäsitteen, jolla hän tarkoitti 1980 - luvun

jälkeen syntyneitä lapsia ja nuoria, jotka puhuvat äidinkielenään

internetin, tietokoneiden ja videopelien diginaalista kieltä.



Aikaisempia tutkimuksia, 
viranomaisten raportteja 
ja selvityksiä

- Australiassa ”radio-opetus” (broadcasting) on ollut käytössä pitkään.  

- Amerikassa 3D-tekniikka (Opettaja mukana luokkahuoneessa digimuodossa).  

- Ifous (Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola); kauko-opetus voi olla jopa
antoisampaa kuin lähiopetus.  

- Skolverket: kaikki tutkimusryhmät ovat olleet pieniä, tuloksia ei voida yleistää.  

- Anu Anna Viik, etäopetusta yhteistyössä ”Kulkurin” kanssa.



Kunnat ja kuntien toimintatavat

Valitsin tutkittavaksi kaksi kuntaa. 

Toinen on etelästä ja toinen pohjoisesta.

Haastattelin rehtoreita useaan otteeseen sekä lähetin heille

kyselykaavakkeet. Kotisivuilla otetaan esille että he käyttävät 

kauko-opetusta äidinkielen opetuksessa ja opinnon ohjauksessa 

ja toimivat hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti

digitalisoimisstrategiassa.



Tutkimustulokset ja päätelmät

Voidaan todeta lyhyesti, että kansallisten vähemmistöjen äidinkielen

tilanne ei ole parantunut vähemmistöaloitteista tai säädöksistä

huolimatta. Sen seurauksena ei myöskään kauko-opetus ole saanut

käyttöönsä resursseja, jotka olisivat voineet edistää äidinkielen

kysyntää.Tutkimiseen osallistuneet kunnat ovat saaneet resursseja

hakemalla omatoimisesti apurahoja.



Tutkimustulokset ja päätelmät

Tutkimukset ja kokemukset Ruotsista ja ulkomailta osoittavat, että etäopetus
ja kauko-opetus ovat yhtä hyviä ja joskus jopa parempia opetusmetodeja kuin
lähiopetus. Johdannossa esille ottamani Jarmo Lainion selvitys on hyvä
esimerkki pyrkimyksestä vaikuttaa olosuhteisiin. Siinä ei pelkästään selitetä
nykypäivän tilannetta, vaan otetaan kantaa ja annetaan ehdotuksia äidinkielen
elvyttämiseen. Selvityksellä on selvä yhteiskunnallinen rooli, joka pyrkii
muuttamaan kriittisen teorian mukaan yhteiskuntaa ja sen mukana
vapautumaan epäoikeudenmukaisesta koulupoliittisesta toiminnasta
vähemmistökielisten oppilaiden asemaa kohtaan.



SAMMANFATTNING
Brist på modersmålslärare i de nationella
minoritetsspråken har lett till omfattande problem
gällande elever och deras rätt till likvärdig utbildning i
Sverige. Fjärrundervisning är möjligtvis lösningen på
problemet. Vilka rättigheter har elever att studera
finska som modersmål i fjärr? Syftet med studien är
att undersöka detta. På ena sidan tittar man på lagar,
dokument och läroplan som gäller fjärrundervisning
och på den andra sidan studerar man hur två
kommuner organiserar fjärrundervisning med finska
som modersmål. Resultatet visade att huvudmannen
enligt lag inte är skyldig att erbjuda fjärrundervisning
samt att de två kommunerna i studien har organiserat
fjärrundervisning på olika sätt och enligt rektorerna
har möjligheterna blivit bättre för elever som läser
finska som modersmål i fjärr.



Mitä on tapahtunut tutkimukseni jälkeen?


