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Suomalaisten koululaisten menestys kansainvälisessä vertailussa (OECD 

PISA) on nostanut suomalaisen koulutuksen maailman maineeseen. Vaikka 

lukemisen tulokset ovat hyviä, koulu on pysynyt aika muuttumattomana 

eikä se vastaa ajan ja oppilaiden tuomiin haasteisiin esimerkiksi sähköisen 

median kuluttajina (Suoranta, 2003). Tuoreimpien tutkimusten (Atjonen et 

al., 2008, Korkeamäki & Drehner, 2006) mukaan opetus on edelleenkin 

oppikirjapainotteista ja opettajajohtoista työskentelyä, vaikka opetussuun-

nitelman perusteet (2004) painottavat monipuolisia, oppilaskeskeisiä 

työskentelytapoja ja uusia oppimisympäristöjä. 

Yksi este opetuksen pedagogiseen ja didaktiseen kehittämiseen opetus-

suunnitelman perusteiden (2004) mukaisesti ovat saatavilla olevat oppi-

materiaalit, jotka eivät ota riittävästi huomioon oppilaiden erilaisuutta 

eivätkä oppimisen jatkumoa esiopetuksesta kouluun. Aapiset ovat aihe-

piiriltään yksipuolisia eivätkä ne vastaa oppilaiden mielenkiinnon kohteisiin. 

Aapiset keskittyvät koodin opettamiseen, oikeinkirjoittamiseen ja käsialan 

harjoitteluun, mikä rajoittaa tilaisuuksia sosiaalisten vuorovaikutustaitojen 

oppimiseen vertaisten kesken. Monet opetussuunnitelman sisällöt kuten 

lasten kirjallisuuden (erityisesti tietotekstit), mediatekstien ja tietoteknisen 

ympäristön käyttäminen jää vähälle. Oppimisesta puuttuu myös integra-

tiivisuus, toiminnallisuus ja oppimaan oppiminen. 

Toiminta 

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa oli tavoitteena kehittää ja kokeilla 

materiaaleja, joissa käytetään hyödyksi mm. oppilaiden ottamaa kuva-

materiaalia, painettuja ja verkkotekstejä. Kolmevuotinen hanke aloitettiin 

keväällä 2009 ja silloin tehtiin pilotti-kokeilu yhden koulun ensimmäisillä ja 

kuudensilla luokilla sekä yhdessä esiopetusryhmässä. Hanke on osa Future

School Research -hanketta (FSR). FSR-hanketta rahoittaa Euroopan 

sosiaalirahasto (ESR).

Tavoitteena hankkeessa on kehittää toimintamalli, jossa opetetaan 

ensiluokkalaiset lukemaan ja kirjoittamaan sähköisen median oppimis-

ympäristössä. Oppilaat aloittavat taitojensa mukaan ns. pientekstien ja 

muiden mielekkäiden tekstien kirjoittamisesta ja lukemisesta, animaa-

tioiden jne. tekemisestä. Työskentelyssä käytetään hyväksi sosiaalista 

vuorovaikutusta, toisia taitavampia vertaisia sekä kuudesluokkalaisten 

avustusta. Tekstejä kirjoitetaan alusta lähtien tietokoneella ja tuotokset 

ovat kaikkien yhteistä lukumateriaalia. Oppilaille ja esikoululaisille 

lukemaan ja kirjoittamaan oppimisesta muodostuu kommunikatiivinen 

tilanne, jossa koodin oppiminen tapahtuu mielekkäässä yhteydessä (ks. 

Korkeamäki, 1996). Samaa lähtökohtaa sovelletaan esiopetukseen. 
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Kuudesluokkalaiset kirjoittamassa tarinoita ensiluokkalaisille. 

Kuudesluokkalaiset työstävät ensiluokkalaisille sekä fiktiivisiä että tieto-

tekstejä, jossa otetaan huomioon molempia osapuolia kiinnostavat ja 

opetussuunnitelmassa olevat aiheet. Oppilaille opetetaan kriittistä eri 

tekstilajien vaatimia reflektiivisiä lukemisen ja näiden tekstilajien mukaisia 

kirjoittamisen taitoja, ongelmanratkaisutaitoja, prosessikirjoittamista, 

tietoteknisiä taitoja sekä mediataitoja.  Oppilaat ovat median tuottajia 

eivätkä vain sen vastaanottajia. 

Tutkimus 

Projektissa tutkitaan molempien oppilasryhmien sekä esiopetusikäisten 

äidinkielen oppimista, sosiaalista vuorovaikutusta, vertaistukea sekä näiden 

vaikutusta oppimismotivaatioon. Lisäksi tutkitaan hankkeeseen osallistuvien 

opettajien ammatillista kasvua. 

Tähän mennessä todettua

Keväällä 2009 toteutetun pilotin pohjalta oli huomattavissa, että kuudes-

luokkalaiset olivat hyvin motivoituneita tekemään  erilaisia tekstejä ensi-

luokkalaisille (mm. pääsiäistarina ja -askarteluohjeet).  Ensiluokkalaiset 

saivat henkilökohtaista ohjausta kirjoittamiseen ja tietokoneiden käyttöön 

ja he olivat motivoituneita toimimaan kuudesluokkalaisten kanssa.  


