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Future School Research Center (FSR) on Oulun

yliopistossa toimiva monitieteinen tutkijayhteisö ja sitä

koordinoi Kasvatustieteiden tiedekunta. FSR:n

toiminta tähtää tutkimukseen pohjautuvien

innovatiivisten oppimissovellusten kehittämiseen ja

vaalimiseen. Future School Research Centerin

tieteellisenä johtajana toimii professori Riitta-Liisa

Korkeamäki.

Future School Research – 1st Wave 2009-2011 

-hanke

FSR 1st Wave -hanke on FSR Centerin kärkihankkeita

ja sitä rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)

vuosina 2009-2011. Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään

tulevaisuuden koulun pedagogisia malleja. Hankkeen

yhteistyöpartnereita ovat Oulun kaupungin

opetustoimi, Polar Electro Oy sekä useita

tiedeverkostoja. Hanke koostuu kolmesta toisiaan

tukevasta tutkimus- ja kehitysprojektista, joista yksi on

teknologiaa fyysisen aktiivisuuden edistämisessä tutkiva

FutureStep-hanke. Hankkeen perustamisen taustalla

on havainto siitä, että tietotekniset laitteet ovat

yleistyneet ja samaan aikaan nuorten fyysinen kunto

on heikentynyt. FutureStep -hankkeessa tutkitaan,

voidaanko teknologian keinoin vaikuttaa myös

positiivisesti nuorten liikuntatottumuksiin ja

terveyteen kehittämällä uusia pedagogisia

toimintamalleja kouluun.

ActiveAquarium-kehitysprojekti

ActiveAquarium-kehitystutkimusta tehdään

yhteistyössä Teknillisen tiedekunnan (prof. Jukka

Riekki) ja Polar Electro Oy:n kanssa. ActiveAquarium

on tietokoneessa toimiva virtuaalinen akvaario, jonka

kala-avattaret heijastavat oppilaiden fyysistä

aktiivisuutta. Fyysistä aktiivisuutta mitataan Polarin

ranteessa pidettävällä aktiivisuusmittarilla, josta

aktiivisuusdata siirretään Internetissä olevaan

liikuntapäiväkirjaan. ActiveAquarium-ohjelma

puolestaan hakee aktiivisuusmittaria käyttäneiden

aktiivisuuden verkkopäiväkirjasta ja heijastaa

aktiivisuuden visuaalisesti käyttäjän kalaan. Kirkas,

eloisa ja nopeasti uiva kala kuvastaa aktiivista ihmistä.

Harmaa, hidas ja eloton kala puolestaan kuvaa

henkilöä, joka ei liiku tarpeeksi.

Future School Research Center / Mikkola, H., Kumpulainen, K.,  Riekki, J. & Rahikkala,  A. (2010).

Toteutettu tutkimus ja kehitystyö

Tässä tutkimus- ja kehitysprojektissa tutkitaan

ActiveAquariumin mahdollisuuksia pedagogisena

toimintamallina lasten liikunta-aktiivisuuden

edistämisessä. Nykyinen kulttuuriympäristö sisältää

kasvavan määrän teknologisia laitteita ja niitä käyttäviä

ihmisiä (vrt. Vygotsky) ja erityisesti lapset ja nuoret

ovat motivoituneita käyttämään teknologiaa osana

oppimistaan. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että

fyysiseen aktiivisuuden mittaamiseen kehitetty

teknologia on yhteydessä liikunta-aktiivisuuden

kasvuun (Bravata et al., 2007; Richardson et al., 2008).

FutureStep-hankkeessa on tähän mennessä todettu,

että teknologian ensisijainen anti liikunnan

näkökulmasta on oman liikkumisen määrän näkyväksi

tekeminen. Toteutetut interventiot kouluissa ovat

saaneet oppilaat ensisijaisesti kiinnittämään enemmän

huomiota oman liikkumiseensa.

ActiveAquariumia on pilotoitu Oulussa keväällä 2010

4.-5.-luokkalaisten oppilaiden (N=50) ja heidän

opettajiensa (N=2) kanssa. Tutkimuksessa oltiin

kiinnostuneita oppilaiden ja opettajien

käyttökokemuksista sekä virtuaaliakvaarion

mahdollisista vaikutuksista oppilaiden liikunta-

aktiivisuuteen. Tutkimusaineistoa kerättiin

kyselylomakkeiden ja haastatteluiden avulla ja

akvaarion kehittelyä jatketaan tulosten pohjalta.

Oppilaille jaettiin pilotin alussa Polar Electro Oy:n

aktiivisuusmittari ja molempiin luokkiin pystytettiin

LCD-näytölle heijastettu akvaario sekä ”latauspiste”

(kannettava tietokone ja FlowLink tiedonsiirtoa

varten). aktiivisuusdatan siirtämistä varten.

Aktiivisuusmittari kannustaa käyttäjäänsä liikkumaan

1,5 tuntia päivittäin (Nuoren Suomen fyysisen

aktiivisuuden suositus lapsille ja nuorille). Jokainen

oppilas sai valita itselleen oman kala-avattaren 24

kalamallin joukosta. Toisessa luokassa akvaarion kalat

nimettiin käyttäjänsä mukaan (esim. Marja) kun taas

toisen luokan oppilaat nimesivät kalansa nimimerkeillä.

Jokaisella kalalla on tunniste-kupla, jossa näkyy kala-

avattaren nimi, kertyneet aktiivisuuspisteet sekä

aktiivisuustaso tähtinä (max. 5 tähteä).

Tähän mennessä todettua

Oppilaiden ja opettajien käyttökokemukset ovat olleet

positiivisia: akvaarion ja kalojen ulkonäkö miellytti

lähestulkoon kaikkia osallistujia ja 74 prosenttia oli sitä

mieltä, että akvaario soveltuu kouluun hyvin.

Oppilaiden mielestä (76 %) akvaarion kalat heijastivat

hyvin heidän aktiivisuuttaan. Reilu puolet oppilaista (58

%) koki akvaarion katselun myös rahoittavaksi.

Lapsista 40 prosenttia koki, että liikunta-aktiivisuus

lisääntyi akvaariokokeilun aikana ja loput 60 prosenttia

ilmaisi, että liikunta-aktiivisuus säilyi ennallaan. Kukaan

ei kokenut, että liikunta-aktiivisuus olisi vähentynyt.

Tutkimuksessa oltiin myös kiinnostuneita siitä,

aiheuttaako akvaario oppilaiden välille kilpailua.

Luokassa, jossa akvaarion kalat nimettiin henkilön

omalla nimellä, koettiin akvaario kilpailullisemmaksi

kuin luokassa, jossa kaloilla oli nimimerkit (p=0,037*).

Mielenkiintoista on, että nimimerkki-akvaarion

käyttäjistä 54 prosenttia koki, että heidän liikunta-

aktiivisuutensa lisääntyi kokeilun aikana, kun vastaavasti

nimi-akvaarion käyttäjistä 27 prosenttia koki liikunta-

aktiivisuutensa lisääntyvän (p=0,063).

Virtuaaliakvaario tuo uuden ulottuvuuden fyysisen

aktiivisuuden näkyväksi tekemiseen; rannelaitteesta

saatavan henkilökohtaisen palautteen lisäksi aktiivisuus

heijastuu virtuaalisen akvaarion kalaan, joka on koko

luokkayhteisölle näkyvissä. Tulosten pohjalta on

perustelua tutkia edelleen sitä, minkälainen akvaario

parhaiten tukee oppilaiden liikunta-aktiivisuuden ja

hyvinvoinnin lisääntymistä. Liiallinen kilpailullisuus ei

välttämättä johda toivottuihin tuloksiin pitkällä

tähtäimellä. Tavoitteena FutureStep-hankkeessa on

kehittää käytänteitä, jotka tukevat

tehtäväorientoitunutta motivaatioilmastoa (ks.

Roberts, 1992), jolloin kilpailemisen sijaan keskitytään

ensisijaisesti oman kehittymisen seuraamiseen. Tähän

teknologia tarjoaa paljon mahdollisuuksia. Liikunnan

tulee olla hauskaa, nautinnollista ja antaa pätevyyden

kokemuksia kaikille lapsille. Oppilaat kokivat akvaarion

nimeomaan hauskana ja myös opettajien mielestä

akvaario innosti oppilaita ja sai heidät tarkkailemaan

omaa liikkumistaan. Tutkimus- ja kehitystyötä

ActiveAquariumin hyödyntämisestä liikunta-

aktiivisuuden edistämisessä jatketaan edelleen.

ActiveAquarium 
Virtuaaliakvaario oppilaiden liikunta-

aktiivisuuden heijastajana
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Opettaja ja oppilaat katselemassa akvaarion kaloja
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