
Mediamaailma on muuttunut: lukijasta on tullut tekijä, ja lasten ja

nuorten mediatekstit ovat vahvasti visualisoituneet. Samaan aikaan

varsinkin poikien kiinnostus äidinkielen perinteiseen opiskeluun on

vähentynyt (Luukka ym. 2008). Kouluissa koetaan sukupolvien

välinen mediakuilu varsin haasteellisena.

Videoiden käyttö oppijoita osallistavana, voimallisena oppimis-

menetelmänä on viime vuosina herättänyt suurta kiinnostusta.

Tähän kehitykseen ovat vaikuttaneet avautuneiden pedagogisten

mahdollisuuksien ohella myös laitteistojen ja ohjelmistojen

kehittynyt käyttömukavuus, sekä kuluttajaa suosiva hintakehitys.

Erityyppisten videotuotantoprojektien on jo havaittu innostavan ja

motivoivan monin tavoin oppijoita ikään ja sukupuoleen katso-

matta (Hakkarainen 2007; Kearney & Schuck 2003, 2004, 2005,

2006)

Tavoite

Tässä TEKES-rahoitteisen OPTEK-hankkeen osatutkimuksessa

halutaan kokeilla ja arvioida, miten digitaalinen videoteknologia-

perustainen sisällöntuotanto soveltuu pedagogisen toiminnan

tukemiseen. Toinen tarkasteltava kohde on se, millaisia

innovatiivisia mahdollisuuksia mainittu teknologia tarjoaa

yhteisöllisten ja yhteistoiminnallisten toimintamallien kehittä-

miseen alakouluikäisten oppimisen tukemisessa. Lisäksi pyritään

selvittämään, millaista vuorovaikutusta ryhmissä muodostuu ja

miten videoiden tekeminen ryhmässä vaikuttaa oppimiseen ja

motivaatioon sekä oppilaiden välisiin sosiaalisiin suhteisiin.

Menetelmät 

Tämä lähestymistavaltaan design based research -tutkimus on

toteutettu lukuvuoden 2009-2010 kuluessa Oulujoen koululla

kahdessa luokassa, 4- ja 5-luokkalaisten parissa. Kummassakin

luokassa on toteutettu samanaikaisopettajuutta jo pitkään, ja

oppilailla on käytössään henkilökohtainen kannettava tietokone.

Aineisto on kerätty sekä laadullisin (havainnointi, haastattelut) että

määrällisin menetelmin (kyselyt). Sosiaalisten suhteiden muutoksia

on seurattu sosiometrisillä tiedusteluilla.
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Tulokset 

Laajan aineiston analysointi saatetaan loppuun kevään 2010

kuluessa ja tulokset julkistetaan loppukesällä 2010.

Alustavat havainnot antavat viitteitä siitä, että liikkuvan kuvan

yhteisöllinen tuottaminen palvelee pedagogista toimintaa varsin

lupaavasti. Hyväksi havaituista toimintamalleista ja teknologioista

tiedotetaan tarkemmin lopullisten tulosten valmistuttua.

Projektissa kehitetään myös koulujen käyttöön netti-tv, jossa

oppilaat voivat jakaa tekemiään videoita, kommentoida toistensa

tuotoksia sekä vaikkapa vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia.

Pohdinta

Tuloksista ja tvt-kokeiluista uskotaan olevan hyötyä äidinkielen

opetuksessa sen laajassa merkityksessä. Tutkittavilla teknologioilla

ja toimintamalleilla on mahdollista motivoida lapsia ja nuoria

äidinkielen ja viestinnän opiskeluun ja harrastamiseen.


