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Alkusanat

Suomalaiset koululaiset ovat menestyneet kansainvälisissä oppimisvertailuissa 
(OECD PISA). Vaikka oppimistulokset ovat hyviä, koulu ei vastaa oppilaiden ja 
ajan tuomiin haasteisiin. Rohkeus siirtyä oppikirjapainotteisesta ja opettajajoh-
toisesta työskentelystä oppijoita motivoiviin, monipuolisiin ja oppilaskeskeisiin 
oppimisympäristöihin avaa mahdollisuuksia koulun kehittymiseen

Future School Research 1st Wave (FSR) -hanke toteutettiin Euroopan so-
siaalirahaston ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen (ELY) tuella vuosina 2009–2011. Sen tavoitteena oli vastata tarpeeseen 
kehittää opetuksen sisältöjä sekä edistää opettajien yhteisöllistä ja ammatillista 
kasvua hyödyntäen laajamittaisesti tieto- ja viestintätekniikan tarjoamia mah-
dollisuuksia. Hankkeen toiminta perustui yhteisöllisyyteen: kehittämistyötä to-
teutettiin verkostoissa, joihin kuului niin opettajaksi opiskelevia, kenttäopetta-
jia, koulujen rehtoreita kuin opetuksen kehittäjiä ja tutkijoita. Yhteistyötä teh-
tiin myös yli tiedekuntarajojen sekä yritysmaailman kanssa. Lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin edistäminen oli toiminnan tärkeimpiä lähtökohtia, ja heidän ko-
kemuksensa sekä heiltä saatu arvokas palaute ovat suunnanneet hankkeen toi-
mintaa.

Tämä teos kiteyttää FSR-hankkeen tutkimus- ja kehittämishankkeen tulok-
set. Kirjan valmistuminen merkitsee FSR-hankkeen ensimmäisen aallon päät-
tymistä. Haluamme hankkeen puolesta kiittää erityisesti mukana olleita 66 ke-
hittäjäopettajaa ja kasvatustieteiden tiedekunnan opettajaksi opiskelevaa, jotka 
ovat rohkeasti lähteneet mukaan kokeilemaan, tutkimaan ja kehittämään tule-
vaisuuden koulua. Kiitos kuuluu Euroopan sosiaalirahastolle ja Pohjois-Poh-
janmaan ELY-keskukselle, jotka mahdollistivat hankkeen toiminnan. Kiitäm-
me myös koulujen oppilaita, Oulun kaupungin opetustoimea, Oulun yliopis-
ton teknillistä tiedekuntaa, Oulun yliopiston Koulutus- ja tutkimuspalveluita, 
Ritaharjun monitoimitaloa ja Polar Electro Oy:tä. Erityiskiitoksen haluamme 
lausua hankkeen ohjausryhmälle, jonka jäsenet asiaan paneutuneisuudellaan ja 
aktiivisuudellaan tekivät kokouksista inspiroivia. Kiitos hankkeen eri vaiheissa 
työskennelleille: Kari Kumpulaiselle, Laura Palmgren-Neuvoselle, Mari Pitkä-
selle, Sanna Isopahkalalle, Laura Määtälle, Henna Koivikolle, Anna-Emilia Pa-
losaarelle, Johanna Paaso-Rantalalle ja Johanna Korkalalle.

Hanke toimi matkan varrella Oulussa 18 koulussa ja kahdessa päiväkodissa. 
Toiminnan piirissä oli yhteensä 1 160 oppilasta. Hankkeen lyhytkestoisiin kou-
lutuksiin osallistui yhteensä noin 300 opettajaa ja kasvatusalan toimijaa, ja eri-
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laiset seminaariesitykset ja tiedotustilaisuudet tavoittivat noin 1 600 henkilöä. 
Tulevaisuuden koulun pedagogisten toimintamallien kehittäminen ei kuiten-
kaan pääty tähän – toisen aallon hanke Future School Research Second Wave 
jatkaa uusien oppimisympäristöjen kehittämistä mediakasvatuksen näkökul-
masta vuosina 2011–2013 Euroopan sosiaalirahaston tuella.

Toivomme, että tutkimuksestamme ja sen tuloksista on konkreettista hyötyä 
niin opettajille, koulun kehittäjille kuin muille kasvatusalan toimijoille ja että 
hankkeen pääkohderyhmä eli opettajat saavat kirjasta vinkkejä ja ideoita päivit-
täiseen toimintaansa koulullaan.

Omistamme tämän kirjan lapsille ja nuorille, joiden tulevaisuus on.

Future School Research 1st Wave -hankkeen henkilökunta

Riitta-Liisa Korkeamäki, dekaani
Henna Mikkola, projektipäällikkö
Marja Hytönen, projektitutkija
Riku Korkeamäki, koordinaattori
Päivi Jokinen, tutkimusapulainen
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Ulkokehältä sisäpiiriin –  
Koulu muuttuvassa maailmassa

Riku Korkeamäki, Henna Mikkola, Päivi Jokinen, 
Marja Hytönen, Riitta-Liisa Korkeamäki

Maailma on ennen kokemattoman muutoksen keskellä. Koulu on vaikuttavuu-
deltaan yhteiskunnan verrattomasti suurin ja kattavin instituutio, joka kosket-
taa jollakin tavalla yhteiskunnan kaikkia jäseniä. On kuitenkin hätkähdyttävää 
havaita, kuinka vähän koulu on muuttunut pitkän historiansa aikana. Tämä ris-
tiriitaisuus haastaa kaikki koulun parissa työskentelevät ottamaan selvää, mil-
laisia tehtäviä koululla on tulevaisuudessa. Miten esimerkiksi uusi teknologia 
tulee avuksi tulevaisuuden taitojen oppimisessa, ja millaisia pedagogisia muu-
toksia se edellyttää? 

Colin Lankshear ja Michele Knobel (2003) havaitsivat, ettei koulu kykene 
seuraamaan maailman muutosta. He näkivät, että koulu jatkaa elämäänsä ikään 
kuin entisenlaisessa – vain hieman aiempaa teknistyneemmässä – maailmas-
sa. Näin on, vaikka digitaaliset sosiaaliset käytänteet vallitsevat kaikkialla. Me-
dioiden monimuotoisuus ja vuorovaikutteisuus edellyttävät laadullisesti aivan 
 uuden tyyppistä lukutaitoa sekä uudenlaista tietoa ja osaamista. Digitalisoitu-
neen maailman ”sisäpiiriläiset” eli oppilaat ymmärtävät tämän, kun taas ”ulko-
puoliset” eli koulujen hallinto ja opettajat eivät sitä ymmärrä. Silti näiden ulko-
puolisten näkökulma on koulun toiminnassa yhä kaikkein vaikuttavin. Samalla 
lasten oppimiskokemukset hämmentävät, harhauttavat ja jopa vieraannuttavat 
heitä koulusta. (Ks. emt.)

Koulun olisi löydettävä tiensä digimaailman oppilaiden luo. Future School 
Research 1st Wave (FSR) -hankkeen perustamisen tavoitteena oli rakentaa sil-
taa ulkokehän ja sisäpiirin välille, ja siksi se kutsui ulkokehän toimijoita yhdessä 
paneutumaan sisäpiirin sekä haastavaan että innostavaan diginatiivien ympä-
ristöön. Tulevaisuuden koulua rakennetaan vahvan käytännöllisen osaamisen 
ja opettamisen lujan perinteen pohjalle. Muutoksen edellytyksenä kuitenkin on, 
että opettamisen perinnettä tarkastellaan kriittisesti. Opettajien ammatilliseen 
kasvuun panostaminen on tärkeä tekijä tulevaisuuden koulun kehittämises-
sä. Avainasemassa muutoksessa on heidän kykynsä kyseenalaistaa ja reflektoi-
da omaa toimintaansa. FSR-hankkeen aikana opettajille tarjoutui mahdollisuus 
kehittää itseään ammatillisesti ja tutustua uusiin pedagogisiin toimintamallei-
hin. Oulun kaupungin opettajat oppivat muun muassa uusia lukutaidon terme-

Ulkokehältä sisäpiiriin – koulu muuttuvassa maailmassa



8 • 

jä ja käsitteitä, kouluttautuivat hyödyntämään liikuntateknologiaa osana lasten 
ja nuorten liikunta-aktiivisuuden edistämistä sekä toteuttivat digitarinapro-
jekteja eli pienoiselokuvia eri-ikäisten lasten parissa. Hankkeessa pyrittiin val-
mistamaan niin opettajia kuin oppilaita kohtaamaan 2000-luvun yhteiskunnan 
haasteita.

FSR-hanke toteutettiin kolmena osahankkeena: 1. Literacy in the 21st Centu-
ry – Uusi luku- ja kirjoitustaito, 2. Future Story – Digitarinat yhteistoiminnallisen 
oppimisen edistäjänä ja 3. Future Step – Teknologia fyysisen aktiivisuuden edistä-
jänä koulussa. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta toteutti hankkeen 
tiiviissä yhteistyössä Oulun kaupungin opetustoimen kanssa, jonka tulevaisuu-
sorientoitunut toiminta ja Ritaharjun Tulevaisuuden koulu -hanke kaipasivat 
yliopistoa tutkimukselliseksi yhteistyökumppaniksi vuonna 2008. Yhteistyötä 
tehtiin myös Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan ja yritysmaailman kans-
sa. FSR-hanketta rahoittivat Euroopan unionin Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 
ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, ympäristö- ja liikennekeskus. Hankkeessa 
tutkimus ja käytäntö kulkivat koko ajan rinnakkain. Toiminta oli hyvin käytän-
töpainotteista, ja uusia toimintamalleja testattiin ja kehitettiin yhteistyössä tut-
kijoiden, kenttäopettajien ja opettajaksi opiskelevien kanssa. Hankkeen aikana 
järjestettiin opettajille koulutuksia ja esiteltiin toimintaa avoimissa seminaareis-
sa. Käytännön toiminnassa ja koulutuksissa osallistujat saivat tehdä havaintoja 
siitä, miten oma pedagoginen ajattelu taipuu tulevaisuuden haasteisiin ja miten 
se saa niistä inspiraatiota. Oppilaiden vanhemmat olivat matkan varrella terve-
tulleita mukaan tutustumaan projektien toimintaan ja tuloksiin muun muassa 
digitarinafestivaalin ja vanhempainiltojen merkeissä.

FSR-hankkeen kolmen osahankkeen tärkeänä tavoitteena oli saada aikaan 
vuoropuhelua erilaisten tulevaisuuden opetusta, oppimista ja kasvatusta tarkas-
televien näkökulmien välille. Tulevaisuuden oppijalta edellytetään muun mu-
assa medialukutaitoa, yhteistyötaitoja, kommunikaatiotaitoja, kansalaistaitoja, 
kykyä kriittiseen ajatteluun, ongelmanratkaisutaitoja, luovuutta ja tuotteliai-
suutta (Webb ym. 2011). Myös omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehti-
minen on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää, kun maailman teknologisoitu-
minen vähentää ihmisten fyysistä aktiivisuutta. Aivan samoin voidaan arvioida, 
että opettajan työ vaatii tulevaisuuden koulussa yhteistyövalmiutta, luovuutta, 
aktiivisuutta, integrointi- ja arviointitaitoja, positiivista asennetta sekä tahtoa 
(emt.). Näin ollen voidaan havaita, että tulevaisuuden oppimisympäristöt eivät 
olekaan syvimmältä olemukseltaan pelkkiä digitaalisen teknologian sovelluk-
sia, vaan suurimmat haasteet ja inspiraation lähteet syntyvät asenteista muut-
tuvaa maailmaa kohtaan ja uudenlaisista kommunikoinnin mahdollisuuksista. 
Hankkeessa toimineet opettajat ja käytännön kasvattajat ovat yhdessä tutkijoi-
den kanssa uskaltautuneet kokeilemaan uusia teknologisia sovelluksia. Yhteisen 
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keskustelun ja harkinnan kautta on syntynyt monenlaisia malleja ja tapoja uu-
den teknologian hyödyntämiseksi tulevaisuuden koulussa.

Yhtenä koulun tärkeimmistä ja perinteisimmistä tehtävistä pidetään luku- 
ja kirjoitustaidon opettamista. Maailman muuttuminen on tuonut esille myös 
uutta koulua koskevaa terminologiaa sekä uusia käsitteitä. Näyttää siltä, et-
tei niiden sisältö ole vielä yhdenmukaistunut tai arkipäiväistynyt. Mitä ovat 
“new literacies” eli suoraan käännettynä “uudet lukutaidot” ja “multiliteracies” 
eli “monilukutaitoisuus”? Tätä aihetta käsittelee hankkeen tieteellinen johtaja 
Riitta-Liisa Korkeamäki artikkelissaan New Literacies – Millaista on oppia lu-
kemaan ja kirjoittamaan 2000-luvulla? Kirjan ensimmäisessä osassa Literacy in 
the 21st Century – Uusi luku- ja kirjoitustaito esitellään hankkeessa toteutettua 
tutkimus- ja kehitystoimintaa. Tavoitteena oli kehittää ja kokeilla materiaale-
ja erilaisissa digitaalisissa oppimisympäristöissä laajan tekstikäsityksen pohjal-
ta. Kirjoittajat käsittelevät muun muassa esi- ja alkuopetusikäisten digitaalista 
tarinankerrontaa, NFC-teknologian hyödyntämistä lukemaan ja kirjoittamaan 
oppimisessa, sosiaalista vuorovaikutusta, yhteistoiminnallista vertaisoppimista 
sekä näiden vaikutusta oppimismotivaatioon. Osan lopussa on professori Jackie 
Marshin puheenvuoro, joka luo katsauksen Ison-Britannian tilanteeseen artik-
kelissa Literacy pedagogy in the digital age: The use of Web 2.0 tools in early years 
settings and primary schools.

Kirjan toisessa osassa FutureStory – Digitarinat yhteistoiminnallista oppi-
mista edistämässä käsitellään digitarinoiden ja digitaalisen kuvallisen sisällön-
tuotannon hyödyntämistä alakouluikäisten oppilaiden kanssa. Pedagogisena 
toimintamuotona digitarinan tuottaminen tarjoaa mielenkiintoisia mahdolli-
suuksia niin opettajalle kuin oppilaalle. Prosessikirjoituksen keinoin toteutet-
tu käsikirjoitus, autenttiset haastattelut, still-kuvien kerääminen, äänitteiden 
ja videoklippien editoiminen, projektiesityksen koostaminen sekä tarinoiden 
julkinen esittäminen ja siitä saatava palaute ovat keinoja harjaannuttaa tut-
kivaan ja yhteistoiminnalliseen oppimiseen. Aineiston koostamisessa oppi-
laat oppivat luonnollisessa kontekstissa myös vuorovaikutustaitoja. Oppilai-
den yhteistyö on välttä mätöntä, ja yhteistyön myötä sosiaalinen vuorovaiku-
tus sekä ongelmanratkaisu taidot kehittyvät. Osassa esitellään hankkeessa to-
teutettuja käytänteitä, tutkimustuloksia sekä verkkotelevisiota julkaisuympä- 
ristönä.

Kirjan kolmas osa FutureStep – Teknologia fyysisen aktiivisuuden edis-
täjänä koulussa käsittelee uuden liikuntateknologian, kuten aktiivisuusmit-
tareiden ja sykemittareiden mahdollisuuksia edistää lasten ja nuorten lii-
kunta-aktiivisuutta. Tulevaisuuden koulussa kasvatetaan lapsia hyvinvoin-
tia edistäviin elämäntapoihin, joihin myös liikunta-aktiivisuus kuuluu. Osas-
sa esitellään, miten liikuntateknologiaa voidaan hyödyntää koulussa mie-
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lekkäästi niin liikuntatunneilla kuin muuhun toimintaan integroituna. Li-
säksi käsitellään, miten teknologian avulla voidaan kerätä tutkimusaineis-
toa lasten liikkumisesta ja toisaalta tutkia, miten teknologia vaikuttaa lasten 
liikunta-aktiivisuuteen. Osa esittelee hankkeen aikana yhteistyössä eri osa-
puolten kanssa kehitettyjä pedagogisia toimintamalleja, joilla voidaan tu-
kea lasten liikunta-aktiivisuutta ja -motivaatiota ja edistää näin heidän hyvin- 
vointiaan.
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OSA I
Literacy in the 21st Century – 
Uusi luku- ja kirjoitustaito

New Literacies –  
Millaista on oppia lukemaan ja kirjoittamaan 2000-luvulla? 

Riitta-Liisa Korkeamäki

Pedagogisia toimintamalleja uusien luku- ja kirjoitustaitojen oppimiseen
Marja Hytönen, Päivi Jokinen, Mari Pitkänen, Riitta-Liisa Korkeamäki

Literacy pedagogy in the digital age – The use of Web 2.0 tools in  
early years settings and primary schools

Tilannekatsaus Iso-Britanniaan
Jackie Marsh
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New Literacies –  
Millaista on oppia lukemaan ja 
kirjoittamaan 2000-luvulla?

Riitta-Liisa Korkeamäki

Tulevaisuuden koulun osaprojektimme sai nimen Literacy in the 21st Century, 
jolla viitataan tulevaisuuden lukutaitoon. Mutta miksi nimi annettiin englannin 
kielellä varsinkin, kun projektin tavoitteena oli paneutua pienten suomenkielis-
ten lasten lukutaitoon ja sen kehittämiseen? Lähestyn tässä artikkelissa literacy-
termiä kolmen englanninkielisen termin näkökulmasta: mitä tarkoittavat emer-
gent literacy, multiliteracies ja new literacies? Yritän hahmottaa näiden käsittei-
den avulla, miten tulevaisuuden lukutaidon saavuttaminen haastaa erityisesti 
pienten lasten pedagogiikkaa ja didaktiikkaa.

Suomalaiset ovat hyvin lukevaa ja lukutaitoista kansaa. Sitä tukevat maa-
ilman paras kirjastojärjestelmä, korkeatasoinen sanomalehdistö ja esimerkik-
si runsas lastenkirjojen määrä. Lukemisella ja lukutaidolla on Suomessa pitkä 
perinne, jota on seurannut koululaisten osaamisen hyvä kansainvälinen mai-
ne. Lukutaidon oppimisen perinne on tullut tutuksi Kiven Seitsemän veljek-
sen lukkarin koulusta ja aapisesta, joka on suomalainen käsite. Siihen olemme 
kaikki tutustuneet ensimmäisen luokan pulpeteissa. Vaikka aapiset ovat muut-
tuneet painoasultaan ja sisällöltään, niiden oppimisteoreettinen perusta on py-
synyt samana: oppiminen on kognitiivinen yksilön aivoissa tapahtuva prosessi 
(Lehtonen 1998), josta seuraa kyky lukea ja kirjoittaa. Didaktinen lähestyminen 
oppimiseen aapisten avulla on behavioristinen: opettaja opettaa äänne-kirjain-
vastaavuutta muun muassa niin, että oppilaat drillaavat tavuja. Baker, Pearson 
ja Rozendal (2010) kuvaavat tällaista oppimista äänteiden ja kirjainten kokoa-
misena liukuhihnalta. Oppimistulosta, toisin sanoen käyttäytymisen muutosta, 
voidaan havainnoida esimerkiksi erilaisissa testeissä menestymisessä. Tällaiset 
menetelmät ovat syntyneet behaviorismin kultakaudella, ja ne ovat olleet yleisiä 
eri kieli- ja kulttuurialueilla (ks. Tunmer & Nicholson 2011).

Vaikka koodin hallitseminen on luetun ymmärtämisen edellytys, lukemisen 
päämäärä ei kuitenkaan ole mekaaninen koodin hallitseminen vaan luetun ym-
märtäminen (Israel & Duffy 2009). Siitä huolimatta huomion kiinnittäminen 
luetun ymmärtämiseen ei ole ollut keskeistä lukemaan opettamisen pedagogii-
kassa (Pearson 2009). Suomessa vähän tunnetussa whole language -liikkeessä 
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lukemaan opettelevat lapset pyrkivät ymmärtämään tekstiä (make sense) kes-
kustelemalla luetusta sekä ennustamalla (predicting), mitä tekstissä on odotet-
tavissa (emt.). Myös tämän artikkelin kirjoittaja pani toimeen ja tutki lukemaan 
ja kirjoittamaan oppimista ympäristössä, jossa teksti oli lapsille merkityksellistä 
ja koodin oppiminen yhdistyi merkityksen selville saamiseen (ks. Korkeamäki 
1996). Koodi opittiin varsin luonnollisesti ja helposti toisten lasten ja aikuisten 
kanssa vuorovaikutuksessa toimien, ja lapset tuottivat runsaasti merkityksellistä 
tekstiä, sanoja, kuvitettuja kertomuksia ym. Luetun ymmärtäminen ei kuiten-
kaan ollut varsinaisesti tutkimuksen kohteena.

Tutkimuksen (Korkeamäki 1996) keskeinen taustateoria tuli englannin-
kielisissä maissa tehdystä tutkimuksesta, joka kantaa nimeä emergent litera-
cy. Käsitteen suomentamisessa tuli eteen ongelmia, joista pienempi oli kuvaa-
van vastineen löytäminen sanalle ”emergent”. Lehmuskallio (1983) oli jo aikai-
semmin käyttänyt samasta ilmiöstä termiä sukeutuva, joka onkin varsin osuva 
vastine. ”Literacy” sen sijaan oli ja on edelleen pulmallisempi, koska suomeksi 
sille ei ole vastinetta, joka kuvaisi yhdellä sanalla sekä lukemista että kirjoitta-
mista. (Sama ongelma on muissakin kielissä, esim. saksassa). Miksi nämä kak-
si sanaa, ”lukeminen ja kirjoittaminen” tai ”luku- ja kirjoitustaito”, ovat ongel-
ma? Ensinnäkin ilmaisu on kömpelö. Mutta ennen muuta se jättää lukemisen 
ja kirjoittamisen toisistaan irrallisiksi ja toisistaan erillään kehittyviksi taidoik-
si sen sijaan, että ne olisivat yksi yhteen sulautunut taito tai toisiaan tukevia ja 
kehittäviä taitoja. Literacy ilmaisee kirjoitetun kielen vastaanottamisen ja sen 
tuottamisen taidon, kun suomessa tarvitaan vastaanottamiselle ja tuottamisel-
le kummallekin oma termi. Sukeutuvan luku- ja kirjoitustaidon periaatteiden 
mukaisesti lapset ovat alusta saakka kielen tuottajia lukiessaan ja kirjoittaessaan  
leikisti1.

Sukeutuva luku- ja kirjoitustaito kuvaa siis ilmiötä, jossa lapsille vähitellen 
kehittyy ympärillä olevasta tekstimaailmasta käsitys siitä, miten kirjoitettu kieli 
toimii. Monet lapset saavuttavat vähitellen konventionaalisen (ns. oikean) luku- 
ja kirjoitustaidon ilman muodollista opettamista. Tätä teoriaa soveltava peda-
gogiikka on siten lapsilähtöistä: oppimista tuetaan mahdollisimman luonnolli-
sissa tekstiympäristöissä, ja myös leikisti lukemista ja kirjoittamista arvostetaan 
oppimiseen kuuluvina prosesseina. Kun lapset esimerkiksi kirjoittavat, he oi-
valtavat vähitellen kirjoitusjärjestelmän aakkosellisen periaatteen ja kirjoittavat 
sen mukaisesti (invent spelling) ensin vain joitakin sanoihin kuuluvia kirjaimia 
täydentäen sitten kirjoitustaan vähitellen. Oleellista sekä pedagogiikassa että 

1 Kun Ruotsi-Suomessa kansalaisilta alettiin vaatia lukutaitoa, se tarkoitti lähinnä Raamatun 
lauseiden ulkoa osaamista. Kirjoitustaidon oppimiseen ei edes kannustettu, koska se olisi 
saattanut olla poliittisesti vaarallinen taito.
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lasten taitojen kehityksessä ovat sosiaalinen vuorovaikutus: yhdessä lukemi-
nen ja kirjoittaminen aikuisen ja toisten lasten avustuksella (ks. Yaden, Rowe & 
MacGillivary 2000).

Sukeutuvan luku- ja kirjoitustaidon edellytys on siis kaikkialla oleva (ubi-
quitous) kirjoitetun kielen ympäristö. Tätä ympäristöä ovat esimerkiksi mai-
nokset, kyltit, lehdet, tekstit vaatteissa ja ruokapöydissä, iltasadut ym., joita lap-
set jakavat ympärillään olevien toisten lasten ja aikuisten kanssa. Lukutaito ei 
ala muodollisesta opettamisesta vaan arjesta niiden toimintojen kautta, joiden 
kanssa lapset ovat tekemisissä. Lukutaito kasvaa siis toisten seurassa ja kanssa. 
Näin ollen sukeutuva lukeminen ja kirjoittaminen ovat sosiaalista toimintaa 
kirjoitetun kielen ympärillä.

Sukeutuvan luku- ja kirjoitustaidon käsite, jonka Sulzby ja Teale (1991) 
määrittelivät ennen elektronisen median ja uuden teknologian valtakautta, si-
sältää siis niitä sosiaalisen vuorovaikutuksen elementtejä, joita uudet mediaym-
päristöt ovat tuoneet lukemiseen ja kirjoittamiseen ja jotka ovat vaatineet kai-
kenikäisten luku- ja kirjoitustaidon uudelleen määrittelyn.

Opetussuunnitelmassa (POPS 2004) on otettu huomioon muuttunut ym-
päristö, ja siksi siihen on kirjattu laajan tekstikäsityksen mukainen ympäristö, 
joka tarkoittaa puhuttuja ja kirjoitettuja, kuvitteellisia ja asiatekstejä, kuvallisia, 
äänellisiä, graafisia, sähköisiä ja verkkotekstejä. Tekstit ovat siis multimodaali-
sia ja multimediaisia. Lukijalle saattaa tulla mieleen, että laajan tekstikäsityksen 
mukainen oppimisympäristö koskee oppilaita sen jälkeen, kun he ovat oppineet 
niin sanotusti lukemaan. Näin ei asia kuitenkaan ole, vaan jo alkuopetuksessa 
on opetussuunnitelmankin mukaan tarjottava uuden teknologian oppimisym-
päristö. Koska kodeissa on paljon uutta teknologiaa (esim. Korkeamäki, Dreher, 
Pekkarinen & Karhumaa 2009), lapset ovat syntyperäisiä digikansalaisia. Tämä 
seikka vaikuttaa – tai sen pitäisi vaikuttaa – lasten luku- ja kirjoitustaidon opet-
tamiseen ja sen kehittymiseen. Opetussuunnitelmassa ei siis enää ole sisältönä 
vain kirjain-äännevastaavuuden ja muiden taitojen oppiminen painetun tekstin 
ympäristöissä, vaan luku-, kirjoitus- ja tekstitaidot ovat toimimista kaikenlaisis-
sa mediaympäristöissä.

Useat kansainväliset ja kotimaiset tutkijat (esim. Kupiainen & Sintonen 
2009) ovat olleet sitä mieltä, että lukutaidon käsite on mediaympäristössä ta-
pahtuneen muutoksen vuoksi pohdittava uudelleen, koska lukutaito käsitetään 
kapeasti tekstien lukemisen taitona. Kress (2003) esitti, että koska kuvaruutu 
yhä useammin korvaa kirjan ja kuva (image) kirjoituksen, on kyse kommuni-
koinnin vallankumouksesta. Tämän vallankumouksen täytyy muuttaa myös lu-
kemisen käsitettä.

Koska yhtäältä media muokkaa lukemisen ympäristöjä ja toisaalta maailma 
muuttuu yhä globaalimmaksi ja monikulttuurisemmaksi, lukemisestakin on 
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tullut yksilöllisen kognitiivisen suorituksen sijaan osallistavaa, kulttuuris-sosi-
aalista toimintaa, jossa teksteistä muodostetaan yhdessä ymmärrystä. Ymmär-
rykseen vaikuttaa luonnollisesti se ryhmä, jonka kanssa tekstejä jaetaan. Koska 
eri tekstejä luetaan hyvin eri tavoin, ei voidakaan puhua vain yhdestä lukutai-
dosta vaan lukutaidoista. Myös taito (skill) on tullut kiistanalaiseksi, koska se 
viittaa kognitiiviseen taitoon (Gee 2010). Tässä kovin muuttuneessa tilanteessa 
on yritetty hakea suomenkielistä vastinetta monille lukutaidoille. Tehtävä ei ole 
ollut kovin helppo, mutta laajaa tekstikäsitystä ja monilukutaitoa kuvaamaan on 
vakiintumassa termi tekstitaidot, joka on kuitenkin hieman pulmallinen. Teks-
titaidot assosioituvat automaattisesti kirjoitetun kielen ympäristöön, vaikka se 
on vain osa lukutaitojen ympäristöjä.

Yhdeksänkymmentäluvun puolivälissä kokoontui merkittävä kansainväli-
nen, eri tieteenaloja edustavien tutkijoiden ryhmä, joka antoi itselleen nimen 
New London Group (1996; New Literacy Studies, NLS), pohtimaan uutta lä-
hestymistapaa lukutaito (literacy) -pedagogiikkaan. Lähestymistavalleen tutki-
jat antoivat nimen multiliteracies – monilukutaidot. Termillä haluttiin kuvata 
juuri sitä moninaisuutta, joka kommunikoinnissa vallitsee eri kieli- ja kulttuu-
ritaustojen vuoksi. He kiinnittivät huomiota myös lapsuuden kulttuurien muut-
tumiseen, jossa media ja kaupallisuus (populaarikulttuuri, TV, lelut, vaatteet, 
pikaruoka jne.) vaikuttavat lasten ympäristöön jopa niin, että vanhempien ja 
opettajien kieli ja kulttuuri eivät tavoita lasten kieltä ja kulttuuria. Kulttuuris-
ten ja kielellisten taustojen moninaisuuden lisäksi ryhmä haastoi kehittämään 
pedagogisia ratkaisuja kiihtyvää vauhtia lisääntyviin erimuotoisiin teksteihin ja 
multimediateknologiaan sekä aivan erityisesti kuvien ja tekstien väliseen suh-
teeseen. New London Group väitti radikaalisti, että visuaalinen viesti on pal-
jon voimakkaammin yhteydessä kieleen kuin kirjallinen viesti. Helpompaa on 
varmasti uskoa ja myöntää, että uusi media muokkaa tapaamme käyttää kieltä. 
New London Groupin (NLS) jäsenet ovat tehneet tutkimusta multiliteracies-
näkökulmasta, joka levittäytyy siis paljon laajemmalle kuin traditionaaliseen 
lukutaitoon, alfabeettiseen koodiin ja tekstin ymmärtämiseen. Geen (2010) nä-
kemys oli, että NLS-ryhmän tavoite on ollut tutkia tekstitaitoja uudesta näkö-
kulmasta ja uudella tavalla.

Lähellä New London Groupin New Literacy Studies -näkökulmaa on toinen 
melkein samanniminen ryhmä New Literacies (Coiro, Knobel, Lankshear & 
Leu 2008) (huom. kieliopillinen ero yksikkö- ja monikkomuodoissa literacy ja 
literacies, joista jälkimmäinen on kirjaimellisesti käännettynä siis ”uudet luku-
taidot”). Kun yksikkömuotoinen New Literacy Studies tutkii lukemista sosiaa-
lisena, monikulttuurisena kieliympäristöjen muutoksena (multiliteracies), New 
Literacies on kiinnostunut nimenomaan digitaalisista tekstiympäristöistä ja nii-
hin liittyvistä käytänteistä populaarikulttuurin ja koulukulttuurin ympäristöis-
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sä. Ryhmille on kuitenkin yhteistä, että molemmat näkevät merkitysten olevan 
sidoksissa niihin sosiaalisiin, kulttuurisiin ja historiallisiin taustoihin, joita osal-
listujilla on (Gee 2010).

Coiro, Knobel, Lankshear ja Leu (2008) pohtivat, mikä on uutta. Loogises-
ti ajatellenhan uuden täytyy erota vanhasta. Mutta mikä digitaalisissa ympäris-
töissä on uutta, kun se mikä tänään on uutta teknologiaa, on todennäköisesti 
huomenna jo vanhaa? On jopa kysytty, ovatko animaatiot, musiikki tai vaikka-
pa videot tekstitaitoja vaativia ympäristöjä lainkaan. Coiro kollegoineen näkee, 
että vanhan ja uuden välinen ero on siinä, miten määrittelemme lukutaidon. Jos 
lukutaito merkitsee perinteistä tekstipohjaista lukemista, informaation muista-
mista, ei lukutaito ole uutta, mutta jos lukutaidot/tekstitaidot ovat kommuni-
kaatiota ja merkitysten esittämistä monimediaisesti ja multimodaalisesti, van-
han ja uuden välinen ero on aika selvä. Jos taas määrittelemme ”uudeksi” uuden 
teknologian ympäristöissä tapahtuvan lukemisen ja tekstitaidot, on uuden erot-
taminen hankalaa teknologioiden alati muuttuessa. Uutta onkin itse asiassa jat-
kuva lukutaidon/tekstitaidon luonteen muutos. Toisin sanoen uutta on pikem-
minkin se käyttäytymisen kulttuurinen ja sosiaalinen muutos, jota teknologia 
vain heijastelee. (Emt.)

Kuinka opettajat sitten voivat tulkita tätä lukutaidon muuttumista sekä 
teknologisesta että kulttuurisesta näkökulmasta? Ensi vaikutelma saattaa olla, 
että uudet teknologiset ympäristöt kuuluvat vain isompien lasten ja koululais-
ten elämään, kun perustaidot on jo opittu. Näyttää kuitenkin siltä, että lapset 
ovat aikuisia nokkelampia tekniikan haltuun saamisessa, koska he ovat syn-
tyneet teknologian keskelle. He oppivat uutta sanastoa, kuten näppäin, ikoni, 
näyttö, painike, tuplaklikata ja pikakuvake, sekä tekniikoita, kuten rullaamista, 
klikkaamista, näppäimistön ja hiiren käyttöä jne. Merchant (2008) onkin eh-
dottanut, että sukeutuvan luku- ja kirjoitustaidon määritteleminen vaatii päi-
vitystä, joka ottaa huomioon uuden teknologian ympäristössä tarvittavan kä-
sitteistön. Vaikka uusi teknologia on oleellista uusissa lukutaidoissa/tekstitai-
doissa, niissä on kuitenkin keskeisesti kysymys myös perinteisistä taidoista. 
Nopeasti muuttuva teknologinen ympäristö haastaa kehittämään pedagogisia 
käytäntöjä. On syytä ottaa käyttöön lasten kotona oppimat taidot ja hyödyntää  
niitä.

On tärkeää, että pienet koululaiset oppivat kirjoittamaan myös käsin. Käsin 
kirjoittaminen on arvokas taito, jota ei tule väheksyä, vaikka teknologian käyt-
tö kirjoittamisessa yleistyy. Teknologia tarjoaa kuitenkin uudenlaisia mahdol-
lisuuksia tuottaa tekstiä. Trageton (2007) on raportoinut kokeiluistaan, joissa 
esikoululaiset ja koululaiset aina kolmanteen luokkaan asti kirjoittivat vain tie-
tokoneella. Mielenkiintoista kokeiluissa oli muun muassa se, että pienten kirjoi-
tuksissa ilmeni samoja kehityspiirteitä kuin tutkijat ovat raportoineet sukeutu-
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van kirjoitustaidon näkökulmasta (ks. Korkeamäki 1996), esimerkiksi kirjain-
jonojen tuottaminen, kun lapset kirjoittavat sanoja leikkikirjoittaen ja panevat 
satunnaisesti kirjaimia peräkkäin.

On siis selvää, että uuden teknologian ympäristöt eivät tee turhaksi perin-
teisten taitojen oppimista. Edelleenkin lasten tulee oppia ns. koodin purkami-
nen eli kirjainten ja äänteiden välinen yhteys lukeakseen tekstiä joko paperil-
la tai sähköisesti, mutta oppiminen voi tapahtua mielekkäämmin kuin liuku-
hihnalta kirjaimia ja äänteitä yhdistäen edellä kuvattua analogiaa käyttääkseni. 
Knobel (2006) raportoi, kuinka viisivuotias Alex oli oppinut uuden lukutaidon/
tekstitaitojen mukaisia taitoja jo ennen kouluun menoaan ja tuottanut 13 Koa-
la-kertomusta isänsä avustuksella omille kotisivuilleen. Tälle kertomukselle oli 
muutaman vuoden kuluessa kertynyt miljoonia lukijoita. Alexin lukemista ja 
kirjoittamista motivoi mielenkiinto seikkailujen kirjoittamiseen, koska hän ei 
ollut löytänyt mitään pienille lapsille sopivaa internetistä. Alexin tarinat loivat 
interaktiivisen tilan, johon toiset lapset lähettivät hänelle sähköposteja. Kuiten-
kaan opettaja ei noteerannut Alexin taitoja, vaan koulussa hänen piti aloittaa lu-
kemaan oppiminen perinteisesti. Hänen opettajansa, kuten myös monet muut 
Knobelin haastattelemat opettajat, piti uuden teknologian ympäristöjä ongel-
mallisena tavanomaisen lukemaan oppimisen kannalta. Tilanne on yhtä para-
doksaalinen kuin ”väärinsammutettu tulipalo” eli tässä tapauksessa väärin opit-
tu koodin hallitseminen.

Olipa koodi opittu kuinka tahansa, se ei yksin riitä ymmärtämiseen eikä 
kriittisen lukutaidon saavuttamiseen. Internetin kaltaiset ympäristöt vaativat 
hyvin kehittyneitä strategisia taitoja relevantin informaation löytämiseksi ja 
ymmärtämiseksi (ks. Afflerbach & Cho 2009; Kierney 2009). Internet-ympäris-
tö on vaativa varsinkin pienille lukijoille. Esimerkiksi tiedon etsiminen vaatii 
oikean polun löytämistä usein monimutkaisen linkityksen takaa. Polulta ei saisi 
eksyä houkutteleville uusille mutta harhaan vieville poluille. Pienillä lukijoilla 
ei ole välttämättä taitoja säädellä omaa käyttäytymistään, joten he ovat alttiita 
houkutuksille aivan kuin marketin karkkihyllyn äärellä.

Uusien lukutaitojen antama haaste pedagogiikalle on otettava vakavasti. Jos 
jatkamme perinteisellä tavalla, annamme lapsille vain niitä valmiuksia, joita 
tarvittiin vuosikymmeniä sitten ns. suurten ikäluokkien kasvatuksessa ja ope-
tuksessa. Nykyiset ja tulevat lapsemme elävät aivan toisenlaisessa ympäristössä, 
yhä kiihtyvällä vauhdilla teknologisoituvassa ja globalisoituvassa maailmassa, 
jossa kieli ja kulttuuri muuttuvat. Siihen on myös meidän ammattilaisten yritet-
tävä vastata. On astuttava diginatiivien maailmaan ja tuotava sinne aikuisen ja 
opettajan rooli: opetettava taitoja – myös niitä traditionaalisia – joilla opitaan 
oppimaan, olemaan ja tekemään yhdessä, kyselemään ja kyseenalaistamaan 
sekä tekemään perusteltuja valintoja.
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Opettajan tarina

Yhteistyö innoittaa ja motivoi
Ulla Ruotsi 

Olimme keväällä 2009 mukana Oulun yliopiston projektissa, jossa kokeiltiin yh-
dessä oppimista eri-ikäisten oppilaiden välillä. Opetin itse kuudetta luokkaa, ja 
teimme yhteistyötä toisluokkalaisten kanssa.

Päätimme lähteä yhteistyössämme hakemaan apua ajankohtaiseen ongel-
maan: luokallani oli vaikeuksia käsin kirjoittamisessa. Osalle oppilaista se oli niin 
hankalaa, että tuotoksesta ei tahtonut saada selvää. Ensimmäiseksi kuudesluok-
kalaiset etsivät tietokonetta apunaan käyttäen tietoa juureksista ja vihanneksista 
ja kirjoittivat sekä kuvittivat tietoiskut käsin toisluokkalaisia varten. Teksteihin 
tehtiin myös kysymykset. Kun tuotokset olivat valmiit, niistä koottiin toimintapis-
teet, joita pikkuoppilaat kiersivät kuutosten toimiessa oppaina omien taulujensa 
luona. Kuudesluokkalaiset työskentelivät tehtävän parissa erittäin innokkaasti. 
Aihe oli helppo, joten tietoa tuntui löytyvän vaikeuksitta, myös muilta kuin Wiki-
pedia-sivustoilta. Oppilaat selvästi keskittyivät kirjoittamaan käsin huolellisesti, 
joten lopputulos oli kaikilla luettava. Paras palkinto työstä lienee ollut toisluokka-
laisten suorastaan ihastunut työskentely. Suoritusmerkintänä he saivat kultakin 
työpisteeltä tarran.

Hyvissä ajoin ennen pääsiäistä aloimme kuudesluokkalaisten kanssa valmis-
tella pääsiäistarinoita, jotka tällä kertaa kirjoitettiin tietokoneella. Aluksi tutus-
tuttiin pääsiäiskorttien avulla aihepiiriin ja sen monipuoliseen sisältöön. Tie-
donhaussa käytettiin hakusanoina korteista esiin tulleita pääsiäisasioita. Tässä 
tiedonhakuvaiheessa puhuimme siitä, kuinka kannattaa avata ja tutkia useita 
hakusanalla löytyviä internet-sivuja, ei pelkästään ensimmäistä otsikkoa. Haku-
sanat eivät olleet aivan yhtä helppoja kuin edellisessä tehtävässä, joten turhautu-
mistakin esiintyi, kun tietoa ei heti löytynyt. Tällöin oppilaan kanssa yhdessä mie-
tittiin, kuinka hakua voisi tarkentaa. Yksi opettaja kokonaiselle luokalle oli vain 
kovin vähän silloin, kun useampi tarvitsi apua. Ajoittain oli aikamoinen kiire!

Internetistä saadun materiaalin pohjalta jokainen oppilas valitsi tarinalleen 
päähenkilön ja muita kertomuksessa esiintyviä hahmoja. Muistiin merkittiin en-
nen varsinaista tarinan kirjoittamista myös päätapahtumat. Tarinaa kirjoitettiin 
vähitellen, useammalla kerralla. Kirjoittamisen edetessä tutustuttiin kunkin op-
pilasparin kertomukseen, esitettiin siihen liittyviä kysymyksiä ja keskusteltiin oi-
keinkirjoituksesta. Tämä oli selvästi kiinnostava mutta myös haasteellinen vaihe. 
Oli mukavaa lukea kaverin tarinaa mutta vähemmän hauskaa korjailla omia 
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virheitä. Valmiisiin tarinoihin tutustuttaessa huomattiin, että korjailuista huo-
limatta oikeinkirjoituksen ongelmia oli parin työstä vaikea havaita, samoin kuin 
juoneen liittyviä ongelmiakin. Valmiit työt olivat hyvin moninaisia ja eritasoisia, 
kuten yleensäkin. Tekijät olivat ylpeitä töistään ja antoivat ne innolla luettavak-
si. Mielenkiintoinen havainto oli, että lyhyet tarinat viehättivät lukijoita kovasti, 
vaikka jotkut pitemmistä pääsiäissaduista olivat suorastaan erinomaisia. Näin 
ollen kertomukset tarjosivat mukavasti eriyttävää materiaalia pienille lukijoille. 
Jokaiselle löytyi tasonsa mukaista luettavaa.

Tällainen pitkäkestoinen prosessikirjoitus oli osalle oppilaista hyvin innosta-
vaa, ja he jaksoivat miettiä ja hioa kertomuksiaan. Osalle taas se tuotti aikamoi-
sia ongelmia – millään ei jaksaisi paneutua kirjoittamiseen aina uudestaan. Pal-
kitsevaa pääsiäistarinoiden kirjoittamisessa oli kuitenkin se, että kaikilla työ tuli 
tehdyksi.

Vielä ennen kesää isot ja pienet oppilaat tekivät yhteisen pienen retken lähi-
metsikköön, jossa tarkkailtiin keväistä luontoa ja rakennettiin maja pikkuoppi-
laiden keksimille metsän asukeille. Osa oppilaspareista työskenteli mallikkaasti 
ja tehokkaasti yhdessä, mutta osa kuudesluokkalaisista – erityisesti pojista – piti 
tehtäviä kovin lapsellisina. Heidän tekemisiään täytyi valvoa hyvin tarkasti, ettei 
kenenkään mieli olisi liikaa pahoittunut. Retken aikana otettiin digikameroilla 
valokuvia, mikä puolestaan kiinnosti kaikkia. Koska tällainen retki täytyy suunni-
tella hyvissä ajoin, matkaan ei aina päästä parhaalla mahdollisella säällä. Nytkin 
oli aika lailla kosteaa, mikä vaikeutti erityisesti valokuvaamista. Siinä kuitenkin 
onnistuttiin! Kuudesluokkalaiset olivat harjoitelleet etukäteen valokuvien siirtä-
mistä kamerasta tietokoneelle. Silloin asian jo osaavat oppilaat toimivat apuopet-
tajina luokkatovereilleen, ja hyvin toimivatkin. Retken jälkeen muodostettiin ryh-
miä, joissa jokaisessa oli kuudesluokkalaisia ja toisluokkalaisia niin, että varmasti 
joku osasi kuvien siirron hyvin. Pieniä kärsivällisesti ohjaten isot oppilaat auttoi-
vat siirtämään retken kuvat tietokoneelle. He nimenomaan ohjasivat työskentelyä 
eivätkä pyrkineet tekemään kaikkea itse. Tunnelma tässä vaiheessa oli hyvin mo-
tivoitunut ja suorastaan hellyttävä, sillä niin omistautuneita asialle oltiin. Opet-
tajan osa oli tässä vaiheessa katsella onnistunutta työskentelyä ja nauttia siitä.

Näitä kevään aikana toteutettuja yhteistyömuotoja oli mielenkiintoista suun-
nitella yhdessä toisluokkalaisten opettajien kanssa. Ongelmana ei ollut löytää yh-
teistä tekemistä vaan valita lukuisista mahdollisuuksista. Valitsemamme työmuo-
dot olivat mielestäni kaikki järkeviä ja suurinta osaa oppilaista innostavia. Kun 
työtä tehtiin myös toisten käyttöön, se sai oppilaat yrittämään parastaan. Vaikka 
kevätretki ei tuottanut kaikille pelkästään iloa, se painotti myös velvollisuuksien 
hoitoa. On otettava vastuuta silloinkin, kun se on hankalaa.

Haasteellista tämänkaltaisessa työskentelyssä on ajan löytäminen sekä suun-
nitteluun että toteutukseen – ja aikaa tarvitaan paljon. Etenkin keväällä, jolloin 
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kouluelämä on muutenkin kovin hektistä ja täynnä erilaisia tapahtumia, sopivan 
yhteisen ajan löytäminen oli hankalaa. Pääsiäisprojekti oli sen verran laaja, että 
osaa oppilaista oli vaikea motivoida jaksamaan, vaikka toki suuri osa työskenteli-
kin mielellään. Onnistunein oli mielestäni ensimmäinen yhteistyömme. Sen kesto 
oli sopiva, ja yhteinen aika pikkuoppilaiden kanssa innostava. Myös valokuvien 
siirtäminen kamerasta koneelle oppilastovereiden – ensin isojen, sitten pienten – 
kanssa, oli erittäin onnistunut kokemus. Kun toimii toisen opettajana, tulee pa-
neuduttua asiaan tarkasti.

Teknologiaa käytimme apuna mielestäni mielekkäästi. Tiedon etsiminen in-
ternetistä on tärkeä mutta haastava taito. Sitä oli hyvä harjoitella, ja se inspiroi 
oppilaita kovasti. Erityisesti muiden lähteiden kuin Wikipedian käyttöä täytyi 
jatkuvasti painottaa. Vaikeuksia tuotti myös olennaisen tiedon erottaminen. Kun 
löydetty tieto kirjoitettiin käsin seinätauluksi, oli pakko valikoida tärkeitä asioita 
eikä vain kopioida pitkiä pätkiä valmista tietoa. Valokuvaaminen ja tulevaisuu-
dessa yhä enemmän myös kuvamateriaalin käsittely toivottavasti auttavat oppi-
laita suhtautumaan kriittisesti myös käsiteltyihin mediakuviin.

Kaiken kaikkiaan haastava mutta kiintoisa kevät!

Literacy in the 21st Century – Uusi luku- ja kirjoitustaito



 • 23

Uudet luku- ja 
kirjoitustaidot koulun 
haasteena

2000-luvun tekstit eivät ole pelkästään pa-
perille painettua kirjoitusta. Internet ja 
uusi teknologia ovat muuttaneet lukemi-
sen ja kirjoittamisen kulttuuria sosiaali-
seksi, multimodaaliseksi ja epälineaarisek-
si. Kuvat, äänet, videot ja vuorovaikutus 
kuuluvat siihen mediatodellisuuteen, jo-
hon lapset nykyisin kasvavat. Literacy in 
the 21st century -hankkeessa pyrittiin läh-
temään liikkeelle lasten omasta arjesta ja 
siten tekemään lukemisesta ja kirjoittami-
sesta heille merkityksekästä. Lukemisen 
ympäristöjä haluttiin laajentaa aapiseen ja 
pulpettiin sidotusta työskentelystä digitaa-
listen tekstien tuottamiseen ja tulkitsemi-
seen. Tavoitteena oli kokeilla uusia luku- ja 
kirjoitustaitoja kehittäviä varhaiskasvatuk-
sen sekä esi- ja alkuopetuksen oppimisym-
päristöjä ja tutkia niiden vaikutusta lasten 
oppimisprosesseihin.

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus-
suunnitelmassa (POPS 2004) alkuopetuk-
sen tavoitteeksi nostetaan luku- ja kirjoi-
tustaidon sekä viestintävalmiuksien kehit-
täminen tietoteknisessä oppimisympäris-
tössä. Hankkeessa uusien luku- ja kirjoi-
tustaitojen nähtiinkin ylittävän oppiaine-
rajat: äidinkielen laajan tekstikäsityksen 
ajateltiin nivoutuvan osaksi kaikkien op-
piaineiden sisältöä. 2000-luvun pedago-
giikkaa rakennettiin sukeutuvan luku- ja kirjoitustaidon pohjalta. Tässä luvussa 
käytetään käsitteitä ”uudet luku- ja kirjoitustaidot” sekä ”uudet luku-, kirjoitus- 
ja tekstitaidot” viittaamaan 2000-luvun tekstien parissa toimimiseen ja englan-
nin kielen termiin ”new literacies”. (Ks. tarkemmin Korkeamäki tässä julkaisus-
sa.)

Sukeutuva luku- ja kirjoitustaito
(emergent literacy) kehittyy sosiaali-
sesti luonnollisissa tekstiympäristöis-
sä ilman muodollista opettamista.

Uudet luku- ja kirjoitustaidot (new 
literacies) on kommunikaatiota ja 
merkitysten esittämistä monimediai-
sesti ja multimodaalisesti.

Multimodaalinen sisältö rakentuu 
tekstistä, kuvista, videoista, puheesta 
ja vuorovaikutuksesta.

Laaja tekstikäsitys
tarkoittaa puhuttuja, kirjoitettuja, sa-
nallisia, äänellisiä, graafisia, kuvitteel-
lisia sekä asiatekstejä ja näiden yhdis-
telmiä.

Yhteistoiminnallisuus
on pienryhmätyöskentelyä, jossa ku-
kin jäsen kantaa vastuuta yhteisten ta-
voitteiden saavuttamisesta. 

Vertaisoppimisessa lapset oppivat 
uutta edistyneemmän toverin ohjauk-
sessa. 

Toiminnallinen opetus saa lapset irti 
pulpeteistaan, liikkeelle ja ympäris-
töään tutkimaan. 

Oppimisympäristö
määrittyy oppijalle tarjoutuvina fyy-
sisinä, sosiaalisina, kulttuurisina, 
psyykkisinä ja teknisinä toiminta-
mahdollisuuksina.
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Tässä luvussa kuvataan Literacy in the 21st century -hankkeen osaprojek-
tien toteutusta, sisältöjä ja tuloksia. Osaprojekteissa uusia luku- ja kirjoitustaito-
ja lähestyttiin yhteistoiminnallisen vertaisoppimisen, digitarinoiden tekemisen 
sekä toiminnallisen kosketuspuhelinkokeilun osana. Osaprojekteja yhdistivät 
uuden teknologian oppimisympäristöt, joissa toimimiseen lukeminen ja kirjoit-
taminen nivoutuivat. Tuttu kummitoiminta sai uusia muotoja, kun kuudesluok-
kalaiset opettivat ensiluokkalaisia tuottamaan tekstiä ja etsimään informaatio-
ta internetistä. Digitarinoita tuotettiin mielikuvitusteksteistä ja omaa arkea do-
kumentoimalla, ja tavoitteena oli oppia käsikirjoituksen tekemistä, teknologian 
käyttöä sekä yhteistyötaitoja. Käyttäessään kirjainten ja omien nimiensä tunnis-
tamiseen omassa ympäristössään Near Field Communication (NFC) -teknolo-
giaa lapset melkein kirjaimellisesti lähtivät lentoon – kuten heidän sukeutuva 
lukutaitonsakin.

Literacy in the 21st century haastaa ja inspiroi!

Literacy in the 21st Century – Uusi luku- ja kirjoitustaito



 • 25

Yhteistoiminnallista vertaisoppimista uuden 
teknologian ympäristössä

”Kaksi poikaa istuu luokassa tietokoneen ääressä ja tutkii digikameraa. Edessä on 
ympäristö- ja luonnontiedon vihko, josta on tarkoitus ottaa kuva. Kuudesluokka-
lainen neuvoo ensiluokkalaista:

– No niin, tässä on nytte, tuossa lukkee power. Siitä se pannaan päälle.
Poika osoittaa kameran painikkeita.
– Nyt siihen tullee tämä [näyttö], ja sitte tällä [zoom] voi niinku tarkentaa, ja 

kauentaa.
Pienempi poika seuraa tarkkaavaisesti.
– Ja tästä se ottaa kuvan ku painaa pohjaan sitte noin. Täällä on tällasia sala-

moja että salama on pois päältä ja salama on päällä että ku se niinku välkähtää 
siihen tullee valo.

Ensiluokkalainen kysyy:
– Mitä eroa sillä salamalla oli siinä?
– No siihen tullee semmosta väriä enemmän, kuudesluokkalainen vastaa.
– Ai ku ottaa salamalla?
– Niin.”

Literacy in the 21st Century -hankkeessa pyrittiin ensi- ja kuudesluokkalaisten 
yhteisessä kummiprojektissa tutkimaan, miten yhteistoiminnallinen vertaisop-
piminen tukee tulevaisuuden taitojen omaksumista. Yhteistoiminnallisen ver-
taistyöskentelyn tavoitteena pidetään vuorovaikutusta lasten välillä: oppimis-
tilanteet kannustavat lasta omien ajatusten ilmaisemiseen ja perustelemiseen, 
erilaisten näkemysten ja vaihtoehtojen esittämiseen, uusien asioiden kokeile-
miseen sekä yhteisten ehdotusten tarkastelemiseen ja kehittämiseen (Makko-
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nen 2005). Kummiprojektin eri vaiheissa 
kuudesluokkalaiset opastivat ensiluokka-
laisia multimodaalisissa uusien luku- ja 
kirjoitustaitojen oppimisympäristöissä, 
joissa eri oppiaineet integroituvat luon-
tevasti sosiaaliseen vuorovaikutukseen. 
Tässä luvussa esitellään hankkeessa syn-
tyneitä hyviä käytänteitä sekä esitellään 
tutkimuksen tuloksia oppilaiden vuoro-
vaikutuksen sekä kokemusten näkökul-
masta. Ideoita opettajille -laatikoihin on 
koottu projektin aikana toteutettujen teh-
tävien työskentely tapoja, joista toivom-
me opettajien saavan ideoita ja virikkeitä 
omaan työhönsä.

Kirjoittamista ja lukemista 
yhdessä

Yhteistyötä kummiprojektissa tekivät 
kaksi kuudetta luokkaa ja kaksi ensiluok-
kaa. Aineistoa tuotettiin vuoden 2009 ai-
kana erilaisissa projekteissa, joita tutkijat 
olivat suunnitelleet yhdessä koulun opet-
tajien kanssa. Tutkijat toimivat luokis-
sa kerran tai kaksi viikossa noin kahden 
tunnin ajan kerrallaan. Aineistoa tuotet-
tiin videokuvaamalla lasten työskente-
lyä, kirjoittamalla muistiinpanoja luok-
katilanteista, haastattelemalla oppilaita ja 
opettajia sekä pyytämällä palautetta van-
hemmilta. Tutkimus perustui sosiokult-

tuurisen oppimisen teoriaan (Vygotsky 1978), jonka mukaan lapset oppivat 
uutta lähikehityksen vyöhykkeellään aikuisen tai edistyneemmän vertaisen tu-
ella. Tavoitteena oli, että tekemällä kirjoittamis-, tutkimus- ja tiedonhakuteh-
täviä lapset oppisivat uusia luku- ja kirjoitustaitoja itselleen tutussa uuden tek-
nologian ympäristössä. Tarkoituksena oli myös kehittää koulujen oppimis- ja 
opetuskulttuuria uuden teknologian ja oppilaskeskeisen pedagogiikan sovelta-
misessa.

Ideoita opettajille:

Pääsiäistiput ja -puput
Kuudesluokkalaiset valmistavat ensi-
luokkalaisille kirjalliset ohjeet Power-
Point-ohjelmalla kuvaten digikame-
ralla tipujen ja pupujen mallit. Pien-
ryhmä tuottaa aloitusvideoklipin. En-
siluokkalaiset lukevat ohjeista, miten 
edetä työskentelyssä.

Pääsiäistarinat
Kuudesluokkalaiset pohtivat keskus-
tellen pääsiäisen viettoa ja etsivät in-
ternetistä tietoa listaten pääsiäisaihei-
ta Word-tiedostoon. Aiheista työste-
tään tarinat, joita ensiluokkalaiset lu-
kevat pienryhminä.

Metsäretki
Kuudes- ja ensiluokkalaiset etsivät 
yhdessä pienryhmissä metsään liitty-
viä käsitteitä, jotka opettaja on kirjoit-
tanut lapuille. Metsästä löytyneet asiat 
kuvataan digikameroilla. Metsään ra-
kennetaan Mörrimöykyn lomanviet-
topaikka, joka kuvataan. Kuvista kir-
joitetaan tietoteksti ja tarina. 

Vitamiinitarinat
Kuudesluokkalaiset auttavat ensiluok-
kalaisia piirtämään mielikuvitusvita-
miinin Paint-ohjelmalla. Vitamiinista 
kirjoitetaan yhdessä fiktiivinen tarina, 
joka kuvituksineen tulostetaan kaik-
kien luettavaksi. 
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Käytännössä kummiprojekti toteutet-
tiin koulussa kirjoittamalla tarinoita, valmis-
telemalla ohjeita ja ruokareseptejä, tekemällä 
metsäretki sekä perehtymällä vuodenkiertoon 
pääsiäiseen ja jouluun liittyviä tehtäviä teh-
den. Tutkimuksen keskiössä olivat työskente-
lymuodot: tehtäviin liittyi digitaalisen tekno-
logian kuten minilaptop-tietokoneiden ja digi-
kameroiden käyttöä, ja kaikki tehtävät perus-
tuivat lasten keskinäiseen vuorovaikutukseen. 
Kuudesluokkalaiset toimivat ensiluokkalaisten 
opettajina. Kevään 2009 aikana toteutettiin kummiprojektin pilottivaihe, jos-
sa syntyneiden kehittämisideoiden pohjalta työskentelyä jatkettiin seuraavana 
syksynä.

Kuudesluokkalaiset opettajan roolissa

Kevään 2009 pilotointikokemusten jälkeen kummiprojektia valmisteltiin siten, 
että kuudesluokkalaiset harjoittelivat ensin keskenään opettajana ja oppilaana 
toimimista. Eri rooleja kokeillessaan he oivalsivat nopeasti, kummalla tavalla 
oppii tehokkaammin: kuuntelemalla, kun opettaja selittää ja näyttää esimerk-
kiä vai kokeilemalla tekemistä itse. Kun yhteistyö ensiluokkalaisten kanssa sit-
ten aloitettiin, vuorovaikutus eri-ikäisten oppilaiden välillä sujui enimmäkseen 
hyvin. Välillä keskittyminen yhteiseen työskentelyyn sujui niin paneutuneesti, 
että opettaja koki itsensä tarpeettomaksi.

Kuudesluokkalaiset ottivat vuorovaikutustilanteissa luontevasti opettajan 
roolin. He ohjasivat pienempiä oppilaita aktiivisesti sekä sisältöön liittyvissä ky-
symyksissä että etenemiseen liittyvissä tilanteissa. Alla olevassa taulukossa nä-
kyvät ne monenlaiset strategiat, joita kuudesluokkalaiset hyödynsivät ohjates-
saan nuorempia vertaisiaan.
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Kuudesluokkalaisten käyttämät ohjaamisen strategiat

SISÄLTÖÖN LIITTYVÄ  
OHJAAMINEN
(teknologian käyttö, ympäristö- ja 
luonnontieto, lukeminen ja kirjoit-
taminen)

ETENEMISEEN LIITTYVÄ  
OHJAAMINEN
(tilanteiden vieminen eteenpäin)

Ohjaaminen puheen avulla
(selittäminen, kyseleminen, käsittei-
den määritteleminen, neuvominen)

Seuraavan vaiheen ehdottaminen
(päättäminen, ehdottava kysyminen 
tai avoin kysyminen)

Näyttäminen ja demonstroiminen
(asian osoittaminen sormella, tehtä-
vän tekeminen malliksi)

Kannustaminen
(myönteisen palautteen antaminen, 
motivoiminen, rohkaiseminen)

Haastavissa tilanteissa  
avustaminen
(ohjeiden toistaminen, keinon tar-
joaminen, virheen korjaaminen)

Auktoriteetin osoittaminen
(hyväksyminen, käskeminen, kieltä-
minen)

Tutkimusperustainen ohjaaminen 
(asian yhdistäminen aiempaan tie-
toon, tiedonhaussa opastaminen, tie-
don arvioiminen)

Passiivisuus
(ei tee aloitteita, ei osallistu oma-
aloitteisesti)

Tyypillisimpiä tekemisen sisältöön liittyviä ohjaamisen muotoja olivat asioiden 
selittäminen ja neuvominen sekä aiheesta kyseleminen eli ohjaaminen puheen 
avulla. Jotkut olivat hyvin taitavia käyttämään käsitteitä:

– Haluatko sää tehä semmosen niinku esityksen että siihen tullee monta sivua… 
Vai silleen semmonen niinku word, tiiät sää.

– Mmm…
– Haluut sää woordille vai powerpointille?
– Mää voin ottaa wordin. 
– Joo. Eli se avataan tuplaklikkaamalla tuota Microsoft Office Word -pikaku-

vaketta.

Kuudesluokkalaiset olivat myös innokkaita opastamaan pienempiään demon-
stroimalla itse tekemistä tai osoittamalla kädellään, mistä painetaan seuraavak-
si ja mitä näytöllä on tapahtumassa. Innokkaimmat tosin päätyivät tekemään 
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koko tehtävän itse niin, ettei ensiluokka-
lainen päässyt edes kokeilemaan. Kärsi-
vällisimmät ohjaajat toistivat neuvonsa 
kerta toisensa jälkeen, kun pienempi esi-
merkiksi kamppaili saadakseen ison al-
kukirjaimen paikalleen. He myös keksi-
vät yhä uusia vinkkejä, joiden avulla te-
keminen lopulta onnistui. Jotkut kuudes-
luokkalaiset kyselivät tehtävän aluksi, mil-
lainen koneenkäyttäjä heidän ohjattavak-
seen oli sattunut: käyttääkö tämä kotona 
tietokonetta, pelaako paljon ja mitä sekä 
kirjoittaako Word-ohjelmalla. Tiedon-
haun haasteet nousivat esille lähes kai-
kissa tehtävissä, sillä kuudesluokkalaisia 
oli ohjeistettu kirjoittamaan tekstit omin  
sanoin:

– Katotaan mikä näistä näyttää luotetta-
vimmalta tiedolta. Täälä on kuvia leijonas-
ta. Wikipedia on semmonen sanakirja, sielä 
on yleensä aika hyvin. Mää voin lukea sulle 
vaikka siitä.

[Lukee tekstiä pienemmälle.]

– –

– No niin, mehän ei saatu ihan samalla 
tavalla kirjottaa kun siellä luki, niin mi-
ten…? Meiän pitäs keksiä siihen vähän jo-
tain muuta.

Kuudesluokkalaiset osasivat pääsääntöi-
sesti hyvin ohjata tilannetta eteenpäin. He 
tekivät päätöksiä ja ehdotuksia etenemi-
sestä. Osa kyseli huomaavaisesti, mitä pie-
nempi haluaisi seuraavaksi tehdä. Kannus-
taminen, rohkaisu ja myönteisen palautteen antaminen kuuluivat monen kuu-
desluokkalaisen tapaan ohjata pienempää: ”Nuin just, hienoa!”. Vuorovaikutuk-

Ideoita opettajille:

Vattumato
Kuudesluokkalainen toimii opettaja-
na, saduttaa ensiluokkalaista ja kir-
joittaa tarinan tietokoneelle. Pari lu-
kee ja tarkistaa tekstinsä, minkä jäl-
keen muut oppilaat lukevat toistensa 
tekstit. Kuudesluokkalainen esittää 
ensiluokkalaiselle kysymyksiä tari-
noista. Tarina kuvitetaan Paint-oh-
jelman tai internetistä etsityn kuvan 
avulla. 

Eläintietokortit
Kuudesluokkalaiset opastavat henki-
lökohtaisesti ensiluokkalaisia eläi-
meen liittyvän tiedon hakemisessa 
sekä tietotekstin laatimisessa ja kuvit-
tamisessa. Internetistä etsitty tieto tu-
lee ilmaista omin sanoin. Tiedon luo-
tettavuutta arvioidaan yhdessä. 

Reseptikirja
Tutustutaan erilaisiin resepteihin leh-
distä, keittokirjoista tai internetistä. 
Valitaan jokin ruoka, etsitään siihen 
resepti ja kirjoitetaan se kopioimatta 
kuitenkaan suoraan. Ensiluokkalaiset 
kirjoittavat reseptin ainekset ja kuu-
desluokkalaiset ohjeselostuksen. Re-
septiin liitetään piirretty tai löydetty 
kuva. Reseptit kootaan kirjaksi.

• • •

Internetistä löytyviä kuvia voi ottaa 
omaan käyttöön mutta ei julkaista. Va-
paasti hyödynnettävien kuvapankkien  
käyttö on hyvä vaihtoehto tuotosten 
kuvittamisessa. Parasta on tuottaa ku-
vat itse!
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sessa kävi ilmi, että he mielsivät olevansa 
auktoriteettiasemassa: he ilmaisivat usein 
hyväksyvänsä ensiluokkalaisten aloitteet 
tai tekemisen.

Vaikka vuorovaikutus lasten välillä 
enimmäkseen oli myönteistä, sujuvaa ja 
innostunutta, mukana oli joitain pare-
ja, joilla ilmeni ongelmia. Jotkut kuu-
desluokkalaisista komensivat tai kielsi-
vät pienempiään näiden toimissa: ”Hei 
ooppa kunnolla. Ville nyt rauhotu. Veh-
nä-jauho-a. Hei, Ville, tuuppa nyt tän-
ne.” Pitkään jatkuessaan kokeneemman 
vertaisen käskevä ohjaustyyli voi tuntua 
pienemmästä oppilaasta lannistavalta. 
Joissain tilanteissa kuudesluokkalainen ei 
oma-aloitteisesti ryhtynyt ohjaamaan ti-
lannetta, vaan tarvittiin tutkijan tai opet-
tajan väliintuloa, jotta toiminta saatiin 
käynnistymään. Onkin erittäin tärkeää, 
että kokeneempi vertainen tunnistaa vas-
tuunsa sekä toimintansa vaikutukset yh-
teistoiminnallisessa vertaisoppimistyös-

kentelyssä. Ongelmia saattoi ilmetä myös kuudesluokkalaisten keskinäisessä 
vuorovaikutuksessa, kuten eräs oppilas kertoo: ”En saanu ite olla esim. tietsikal-
la ja tunsin itseni välillä vähän syrjityksi ryhmässä.” Opettajan tai muun ohjaa-
van aikuisen aktiivinen läsnäolo ja riittävän varhainen tilanteisiin puuttuminen 
onkin keskeistä onnistuneen vuorovaikutuksen kannalta.

Kummiprojektin loppuvaiheessa kuudesluokkalaisilta kysyttiin myös kirjal-
lisesti arvioita ensiluokkalaisten taidoista. Heiltä kysyttiin mm. kummioppilaan 
kirjaintuntemuksesta, sanan alku- ja loppukirjaimen tunnistamisesta, sanojen 
ja lauseiden lukemisesta sekä tietokoneen käytöstä. Kaikki arvioivat ensiluok-
kalaisten luku- ja kirjoitustaidon edistyneen lukukauden aikana. Avoimiin ky-
symyksiin kuudesluokkalaiset kommentoivat pienempiensä lukutaitoa muun 
muassa, että ”hän ei osaa lukea mutta jotkut sanat sujuvat jo lukea, nämä sanat 
ovat yleensä lyhyitä”. Toinen kuudesluokkalainen osasi suhteuttaa pienempän-
sä taidot ikäryhmään: ”Hän osaa lukea ja kirjoittaa hyvin ikäisekseen. Huomaa 
jos sanassa on virhe tai puuttuu kirjaimia.” Arviot vastasivat pitkälti tutkijoiden 
testauksissa saamia tuloksia. Eräs oppilaista oli myös saanut konkreettisen tun-
tuman ohjattavansa lähikehityksen vyöhykkeeseen: ”Kummioppilaani ei kirjoita 

Ideoita opettajille:

Joulukalenteri
Kuudennessa luokassa kuunnellaan 
joulumusiikkia ja katsotaan valkokan-
kaalta jouluaiheisia kuvia. Oppilaat 
kirjoittavat pareittain muistiin mie-
leen tulevia jouluun liittyviä asioita. 
Asiat sekoitetaan, ja jokaiselle oppi-
laalle arvotaan yksi asia, josta hän et-
sii internetistä tietoa. Oppilaat laativat 
aiheesta tietotekstin sekä siihen liit-
tyvän monivalintakysymyksen. Tari-
noista rakentuu joulukalenteri, kun 
kuudesluokkalaiset käyvät joulukuun 
päivinä lukemassa pareittain tarinan-
sa kysymyksineen ensiluokkalaisille. 

Kansainvälinen joulu
Ensiluokkalaiset muodostavat parin, 
jota ohjaa yksi kuudesluokkalainen. 
Kullekin parille annetaan jokin maa. 
Tehtävänä on etsiä internetistä tietoa 
maan joulunviettotavoista siellä asu-
van tontun näkökulmasta. 
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itse lauseita mutta kun mietimme yhdessä niin hän kyllä löytää äänteet tai kirjai-
met ja niin kokoaa aina lauseita mutta joudun kuitenkin jonkun verran aina aut- 
tamaan.”

Kuudesluokkalaisten kokemuksia yhteistoiminnallisuudesta

Kuudesluokkalaisten kokemuksia ja mielipiteitä yhteistoiminnallisen vertaisop-
pimisen ja kummitoiminnan toteutumisesta selvitettiin tutkimuksessa kysely-
lomakkein ja haastatteluin. Enimmäkseen oppilaat olivat kokeneet projektin 
myönteisenä: ”No se on ihan kivvaa, oli jotaki erilaisempaa silleen ettei ollu aina 
vaan sellasta tylsää, että kirjasta tehtäviä ja.. se oli kiva niitten kans, hyvä olla ja 
jännää oli.” Työskentelytavan sosiaalisuus sopi hyvin osalle: ”Se oli ihan kivaa 
kun sai viettää aikaa kummioppilaan kanssa.” Eräs vastaajista nosti esille opetta-
misen näkökulman: ”Öö oli oikeen mukavaa opettaa pienempiä kun näki niinku 
tavallaan työn tuloksen että oppi nopeasti.” Oppilaiden kommenteissa nousivat-
kin esille yhteistoiminnallisen oppimisen vahvuudet.

Osa vastaajista oli kuitenkin kriittisempiä. Pohtimisen arvoisen näkökul-
man esittää vastaaja, joka totesi: ”Kummioppilaan kanssa olisi mukavampi teh-
dä jotain muuta kun vaan istua tietokoneella. Ei niin pienille tietokoneen käyttöä 
vielä tarvitse opettaa.” Olisi mielenkiintoista tietää, miten vastaaja perustelisi 
kuudesluokkalaisen näkökulmasta väitettään – onhan hänen oma ikäluokkansa 
kasvanut diginatiiveina. Kummien mielestä kaikilla ensiluokkalaisilla tietoko-
neella kirjoittaminen kokeneemman vertaisen tuellakaan ei helpottanut tyhjän 
paperin kammoa: ”Tarinoiden kirjoittaminen oli hieman tylsää Eliaksen mieles-
tä, joten hän ei jaksanut keskittyä --- Vaikeaa oli saada kummioppilas keksimään 
jotain ja tekemään juttuja.”

Teknologian käytössä nähtiin jonkin verran ongelmia. Projektin alkuvai-
heessa miniläppäreiden ja digikameroiden käyttöä harjoiteltiin. Huomattiin, 

Pedagogisia toimintamalleja uusien luku- ja kirjoitus taitojen oppimiseen

Haastattelija: 
”Miltä se tuntu ku sulla oli se oma iso pari joka neuvo sua 

siinä tietokoneen käytössä?” 

Ensiluokan poika:  
”Mua rupes kutittammaan mahasta (naurua) ... Jos mul-

la on semmonen joka niinku, jota mää en tunne, niin mua 
rupee kutittamaan mahasta.”
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että kaksi tai enintään kolme oppilasta yhdellä tietokoneella on sopiva määrä, 
jotta kaikille riitti tekemistä. Digikameroiden kanssa ongelmia oli erityisesti, 
koska patterit tyhjentyivät nopeasti. Eräässä palautteessa merkkitietoinen kuu-
desluokkalainen oppilas toteaakin: ”Huonoja kameroita! Hommatkaa Cano-
nit!!!!” On tärkeää, että digitaalisessa oppimisympäristössä hyödynnettävä tek-
nologia toimii eikä vaikeuta oppimista.

Ensiluokkalaisten kokemuksia kummiprojektista

Projektissa mukana olleita ensiluokkalaisia haastateltiin kahdessa ryhmässä. 
Oppilaat kertoivat lukemaan ja kirjoittamaan oppimisestaan koulussa sekä lu-
kutottumuksistaan. Kun kysyttiin, pitävätkö lapset enemmän käsin vai koneel-
la kirjoittamisesta, käsin kirjoittaminen oli yllättävän suosittua. Käsin kirjoitti 
mieluummin 11 oppilasta 21:stä, koska ”käsin ei tartte ettiä sitä kirjainta”. Ko-
neella kirjoittamista suosi oppilaista seitsemän. Heistä valtaosa oli osannut lu-
kea jo kouluun tullessaan, joten lukemisen ja kirjoittamisen sujuvuus oli voinut 
tehdä tilaa kirjainten etsimiselle. Kolme oppilasta kirjoitti yhtä mielellään käsin 
kuin koneella.

Tietokoneiden käytössä lapsia olivat useimmiten opettaneet vanhemmat ja 
sisarukset. Heistä lapset myös katsoivat mallia omassa tietokoneen käytössään. 
Osa lapsista oli oppinut käyttöä itse. Ensiluokkalaiset kertoivat käyttävänsä ko-
tona konetta pelaamiseen, tehtäviin, piirtämiseen, elokuvien katseluun, musii-
kin kuunteluun Youtubessa sekä yhteydenpitoon Messengerillä. ”Mää aina jos-
kus kaverin kanssa meen tonne, messengerriin tuota kirjottaa ja sitte mää joskus 
aina pellaan.” Myös videoesitysten tekemisestä esimerkiksi Photostory-ohjel-
malla oli kokemusta: ”Mää teen yleensä powerpointteja photostooriin.” Lasten 
vastaukset osoittivat, miten laajasti jo ensiluokkalaiset oppilaat käyttävät tieto-
konetta. Uusien luku- ja kirjoitustaitojen kannalta on hyvin mielenkiintoista, 
millaisia muotoja lukeminen ja kirjoittaminen saavat ensiluokkalaisten yhtey-
denpidossa Messengerissä.

Kysyttäessä lapsilta, miltä yhteistyö vanhempien kummioppilaitten kans-
sa tuntui, jotkut kuvasivat jännityksen tunnetta ”kutinana mahassa”. Pääsiäis-
tarinoiden kirjoittamisesta syntyi erilaisia kokemuksia: ”Oli vähän sillä tavalla 
hassuja ja joskus ihan tavallisia.” Ohjeiden lukeminen ei onnistunut täysin on-
gelmitta: ”Monimutkanen se, se noitahomma oli hirveen monimutkanen ku mää 
aloin että ööh, ko semmonen pikkunoita niin mää en tajunnu kovin hyvin siitä.” 
Yleensä ottaen yhteistyö koettiin hauskana tai tavallisena. Myös tietokoneen 
käyttöä pidettiin mieluisana. Metsäretkessä mukavinta oli majanrakentamisen 
ohella kuvaaminen. Lasten yksilöllisyys ja ainutlaatuisuus tulivat esille myös sii-
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nä, miten he kuvasivat kokemuk-
siaan. Siinä missä toisen mielestä 
metsäretkellä oli ”äly kivaa”, toinen 
piti sitä ”aika tylsänä”.

”Ekaluokkalaiset kysyvät 
vähän väliä, että joko on 
keskiviikko”

Yhteistoiminnallista vertaisoppimista pidetään työskentelytapana, jossa oppi-
jat kehittyvät monella tasolla: vuorovaikutus haastaa oppimaan samaan aikaan 
kognitiivisesti, emotionaalisesti sekä sosiaalisesti (Makkonen 2005). Kun kuu-
desluokkalainen opastaa itseään viisi vuotta nuorempaa ensiluokkalaista, on 
helppo ajatella pienemmän vertaisen kehittyvän monipuolisesti taidoissaan. 
Mutta mitä hyötyä vuorovaikutuksesta on edistyneemmälle vertaiselle?

Bruneria (1985) mukaillen voidaan todeta, että kummiprojektissa toteutu-
neen kaltainen vertaisoppiminen on vastavuoroista. Vuorovaikutus on kielellis-
tä toimintaa, jossa edistyneempi vertainen ohjaa pienempäänsä tämän lähike-
hityksen vyöhykkeellä. Kuitenkin myös vuorovaikutuksen nuorempi osapuoli 
osallistuu ohjauskeskusteluun ja haastaa ohjaajaansa. Kielenkäyttö kehittää ajat-
telua, koska opittavasta asiasta tullaan vuorovaikutuksessa tietoisiksi. (Emt.). 
Kertoessaan ensiluokkalaisille esimerkiksi digikameroiden ominaisuuksista 
kuudesluokkalaiset siis oppivat samalla hahmottamaan niiden käyttöä ja toi-
mintaa. Johnsonin ym. (1990) mukaan edistyneempi vertainen oppii yhteistoi-
minnallisessa oppimistilanteessa yhteistyö-, johtamis-, vuorovaikutus-, päätök-
senteko- sekä konfliktinhallintataitoja. Samaan aikaan hänen kykynsä ajatella, 
perustella ja selittää kehittyy ja hän ymmärtää opittavan asian syvemmin. Pe-
rustelu- ja ajattelustrategioiden kehittyessä vuorovaikutustilanteen ”ekspert-
ti” tulee myös tietoiseksi hyödyntämistään keinoista, minkä seurauksena hän 
pystyy jatkossa entistä tehokkaammin vastaamaan kysymyksiin ja selittämään 
ajatuksiaan. (Emt.). Tämä osoittaa, että yhteistoiminnallinen vertaisoppimi-
nen työskentelymuotona tavoittaa edistyneempien vertaisten potentiaalin jakaa 
osaamistaan ja kehittyä siinä.

Yhteistoiminnallisessa vertaisoppimisessa on kuitenkin myös haasteita. Kun 
kuudes- ja ensiluokkalaiset tekevät yhteistyötä, vuorovaikutuksen osapuolten 
roolit ja statukset eivät ole symmetrisiä. Tällöin asioita ei välttämättä ymmärre-
tä vastavuoroisesti, vaan kokonaisuus voi jäädä oppijalla hahmottumatta. Oppi-
misen kannalta on tärkeää, että vuorovaikutus on neuvottelevaa ja että erilaisten 
kysymysten esittäminen on mahdollista. (Häkkinen & Arvaja 1999). Opettajan 
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onkin ohjattava vertaisoppimista aktiivisesti ja puututtava ripeästi ongelmalli-
selta vaikuttaviin vuorovaikutustilanteisiin.

Tutkimuksen aineistossa kuudes- ja ensiluokkalaisten yhteistyö näyttäytyi 
tavoitteellisena. Lapset toimivat tehtävissään ahkerasti ja keskittyneesti. Eräs 
opettaja kommentoikin: ”Sillon on pakko keskittyä kummankin. Ei voi kyllä us-
koa että samat ihimiset tunnilla tuolla.” Kummiprojektissa kokeiltu työskente-
lymuoto motivoi erityisesti nuorempia oppilaita. Teknologiaympäristö innosti 
lapsia, ja varsinkin poikia tietokoneperustainen prosessikirjoittaminen voi mo-
tivoida yrittämään enemmän. Tulokset yhteistoiminnallisesta vertaisoppimi-
sesta uuden teknologian ympäristössä näyttävätkin lupaavilta.
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Digitarinat esi- ja alkuopetusryhmissä

Literacy in the 21st Century -hankkeessa työstettiin digitarinoita esi- ja alku-
opetusikäisten kanssa. Hankkeessa työskenneltiin 17 esi- tai alkuopetusluokas-
sa, ja toiminnan aikana lapset tekivät yli 60 digitarinaa yhteistyössä opettajien 
ja opettajaksi opiskelevien kanssa. Pienten lasten kanssa digitarinoita tehtiin so-
veltaen – lasten kanssa tuotetut digitaaliset tarinat eivät olleet perinteisiä digita-
rinoita, joita on kuvattu tarkemmin kirjan toisessa osassa FutureStory – Digita-
rinat yhteistoiminnallista oppimista edistämässä. Tässä luvussa kerrotaan, miten 
digitarinan työstöprosessi eteni esi- ja alkuopetusikäisten lasten kanssa sekä ku-
vataan toimintaan osallistuneiden opettajien ja opettajaksi opiskelevien koke-
muksia digitarinoista pedagogisena toimintamuotona.

Pienten lasten digitarinoiden tekemistä ei juuri ole tutkittu. On kuitenkin 
joitakin esimerkkejä siitä, miten jopa nelivuotiaat lapset voivat osallistua aikuis-
ten avustuksella työstämään sähköisiä tarinoita (ks. Di Blas ym. 2009). Tällai-
nen työskentelytapa tukee lasten sukeutuvan lukutaidon ja sukeutuvan teknolo-
gisen lukutaidon kehittymistä (ks. myös Korkeamäki tässä julkaisussa). Aiem-
pien tutkimusten mukaan lasten osallistuminen digitarinoiden tekemiseen ke-
hittää lasten taitoja kokonaisvaltaisesti, kun he suunnittelevat tekstejä ja valmis-
tautuvat niiden luomisen ja esittämisen eri vaiheisiin. Tällaisessa työskentelyssä 
tarvitaan esimerkiksi organisointi- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä sosiaalisia 
ja teknologisia taitoja. Samalla myös lasten luku- ja kirjoitustaidot kehittyvät. 
(Robin 2006.)
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Digitarinan työstöprosessi

Hankkeessa tuotettujen digitaalisten tarinoiden työstöprosessi noudatti digita-
rinoille tyypillisen prosessin vaiheita. Työstöprosessin vaiheet eivät olleet tar-
kasti erotettuja, ja eri vaiheet saattoivat tapahtua työstöprosessin aikana myös 
yhtä aikaa. Liikkeelle lähdettiin aiheen ideoinnista. Hankkeen aikana käytet-
tiin paljon myös sanaa ”pohjustus”, jolla tarkoitettiin sekä aiheeseen johdatte-
levia opettajan antamia virikkeitä että kaikkea sitä lasten toimintaa, joka auttoi 
lapsia digitarinan ideoinnissa. Useimmiten opettaja antoi ideoinnille raamit, 
joiden pohjalta lapset kehittelivät tarinan idean. Pohjustusvaiheessa lapsia pyrit-
tiin johdattelemaan ja motivoimaan tarinoimaan. Käsikirjoitusvaiheen apuna 
käytettiin muun muassa sadutusta ja leikkiä. Lapset keksivät tai suunnittelivat 
tarinan ja käsikirjoituksen aiheeseen liitty-
vän leikin lomassa. Digitarinan idea saat-
toi olla peräisin nimenomaan lasten lei-
kistä. Käsikirjoitusvaiheessa apuna käytet-
tiin myös kuvakäsikirjoitusta, johon lapset 
piirtämällä ja kirjoittamalla suunnitteli-
vat digitarinaansa. Käsikirjoitusvaiheen ja 
mediamateriaalin keruun välissä oli vai-
he, jossa lapset hankkivat ja tuottivat esi-
merkiksi draamaan ja tarinan kuvalliseen 
kerrontaan tarvittavaa materiaalia. Tässä 
vaiheessa tarinan idea vielä saattoi elää, 
muokkaantua ja saada lisäjuonteita.

Mediamateriaalin ja käsikirjoituksen hankkiminen ja tekeminen lomittui-
vat digitarinaprojektissa. Mediamateriaalia kerättiin ottamalla digikameroilla 
sekä valokuvia että videokuvaa. Lapset myös tekivät äänitallenteita mp3-soitti-
milla tai käyttivät tietokoneita äänittämiseen. Ääni- ja kuvamateriaalin tallenta-
miseen lasten omat puhelimet voivat olla hyvin käyttökelpoisia työkaluja. Me-
diamateriaalin keräämiseksi nähtiin näissä digitarinaprojekteissa paljon vaivaa 
ja etukäteistyötä, esimerkiksi suunnittelua, askartelua, näyttelemistä sekä musi-
soinnin ja puheen äänittämistä. Digitarinaprojekteissa korostui aineiden integ-
rointi. Yhden digitarinan tekemiseen saattoi sisältyä äidinkielen lisäksi esimer-
kiksi kuvataidetta, matematiikkaa, liikuntaa, musiikkia, ympäristöoppia ja kä-
sitöitä. Mediamateriaalin keruu voi tapahtua myös hyvin huomaamattomasti, 
kuten kouluarjen kuvaamisena.

Editointivaiheessa lasten kanssa käytettiin helppoja ohjelmia (Windows 
MovieMaker, Photostory 3, Audacity), jotka kuitenkin olivat useimmille lapsil-
le vielä outoja. Lapset oppivat hyvin nopeasti käyttämään ohjelmia, ja he löysi-

Digitarinoiden työstöprosessi esi- ja 
alkuopetusikäisten kanssa

1. Ideointi ja pohjustus

2. Käsikirjoitus ja mediamateriaali

3. Editointi

4. Julkistaminen
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vät ohjelmista erilaisia käyttömahdollisuuksia rohkeasti kokeilemalla. Ohjelmia 
opittiin käyttämään yhteistyössä, ryhmissä ja kavereiden kanssa. Vaikka digita-
rinaprojektissa oli mukana 6–8-vuotiaita lapsia, useimmilla heistä oli jo paljon 
kokemusta uusista teknologioista ja niiden käytöstä. Pienet oppilaat kuitenkin 
tarvitsivat alussa opastusta uuden teknologian käytössä ja aikaa oppia uusia oh-
jelmia erilaisten digitallenteiden valmistamiseen ja hyödyntämiseen.

Digitarinaprojektin päätteeksi järjestettiin tarinoiden julkistamistilaisuus. 
Julkistamistilaisuuksia voidaan järjestää oman luokan kesken tai pyytää mu-
kaan koulun muita oppilaita. Hankkeen aikana järjestettiin kerran digitari-
nafestivaalit yhdellä koululla, jossa esiteltiin seitsemän eri luokan tekemiä digi-
tarinoita. Tilaisuuteen kutsuttiin mukaan vanhempia ja sisaruksia. Lapset olivat 
innostuneita julkistamistilaisuuksissa, ja monet vanhemmat olivat vaikuttunei-
ta lastensa aikaansaannoksista, ja digitarinoita tallennettiin muistitikuille ko-
tiin vietäviksi. Digitarinaillat ovat hyvä tapa pitää yllä kodin ja koulun välistä 
yhteistyötä.

”Ja onhan se joillaki lapsilla, ku se
hienomotoriikkaki on vielä 

hakusessa, niin niillä on niin paljo 
helpompi tuottaa tietokoneella sitä

tekstiä…”

Opettaja 1-2lk
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Digitarinat — monipuolinen ja  
toiminnallinen työkalu kouluarjessa

Matkan varrella hankkeessa oli mukana 12 luokan- tai esikoulunopettajaa, jotka 
olivat innostuneita tekemään digitarinoita luokkansa kanssa. Digitarinoita työs-
tettiin yleensä 2–5 lapsen ryhmissä. Kahden hengen ryhmissä tekemistä riitti 
hyvin molemmille oppilaille koko prosessin ajaksi. Isommassa lapsiryhmässä 
sen sijaan tarvittiin enemmän ryhmätyötaitoja. Suurissa ryhmissä kävi helpos-
ti niin, että vain kaksi oppilasta pystyy työskentelemään tietokoneella ja toisille 
lapsille täytyi keksiä muuta tekemistä. Kokemusten perusteella digitarinoiden 
työstämisessä tarvitaan ohjaajaa siihen, että kaikkien lasten ääni saadaan kuu-
luville eivätkä vain äänekkäimmät määrittele digitarinan toteutusta ja sisältöä.

Digitarinan työstöprosessi on toiminnallinen alusta loppuun, ja se saa lap-
set liikkeelle perinteisen pulpetissa istuttamisen sijaan. Fyysinen liikkuminen 
ja oppimisympäristöjen vaihtelu on pienille lapsille luontaista. Hankkeessa kui-
tenkin huomattiin, että on tärkeää suunnitella oppilaiden työskentelyä siten, 
että lapset tietävät oman tehtävänsä ryhmässä. Näin toiminnallisuus ei muutu 
toisten työskentelyä häiritseväksi toiminnaksi. Kokonaisen luokan yhtäaikainen 
digitarinaprojekti koettiin haastavaksi toteuttaa etenkin siinä tapauksessa, että 
lapset olivat pieniä ja opettaja oli yksin luokkansa kanssa. Digitarinaprojektin 
voisi aloittaa esimerkiksi tavallisten oppituntien lomassa siten, että yksi ryhmä 
kerrallaan tekee digitarinaa tietokoneella ja muut oppilaat voivat työstää tari-
noita esimerkiksi kuvien, musiikin ja äänen osalta.

Yleisimmin hankkeessa toteutetut digitarinaprojektit kestivät kuukauden 
ajan ja tarinoita työstettiin noin kolme tuntia viikossa. Projektin kestoon 
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vaikuttivat eniten aihe ja digitari-
nan tekemisen tavoitteet. Tekniset 
haasteet digitarinoiden tekemises-
sä liittyivät erityisesti äänimaail-
man luomiseen ja tallentamiseen. 
Digitarinaprojektissa on syytä va-
rata tarpeeksi aikaa niin tietoko-
neilla ja digikameroilla työskente-
lyyn kuin myös tarinan editointivaiheeseen.

Digitarinat motivoivat yhdessä tekemiseen ja osallisuuteen

Hankkeeseen osallistuneet esi- ja alkuopetusryhmät eivät yhtä luokkaa lukuun 
ottamatta olleet osallistuneet digitarinoiden tekemiseen aikaisemmin. Mukana 
olleet luokat erosivat toisistaan siinä, kuinka yleisesti niissä oli totuttu käyttä-
mään tieto- ja viestintäteknologiaa. Useimmiten luokissa oli vain opettajan tie-
tokone, eikä tietokoneita tai digikameroita ollut käytetty tai käytettävissä ope-
tuksessa juuri ollenkaan. Hankkeen aikana opettajat saivat käyttöönsä mini-
laptop-tietokoneita, digikameroita ja mp3-soittimia, jotka mahdollistivat digi-
tarinoiden työstämisen. Eräs opettaja oivalsi hankkeeseen osallistuttuaan, että 
omaan opetukseen voisi ottaa enemmänkin mukaan tietokoneita. Kun minilap-
top-tietokoneet olivat vapaasti esikouluikäisten käytettävissä päiväkotiympäris-
tössä, lapset ottivat tietokoneita oma-aloitteisesti käyttöönsä leikkeihin. Esimer-
kiksi kauppaleikissä saatettiin kirjoittaa ostoslistoja koneella.

”…, että kyllä se  
varmaan kiehto lapsia niin,  

että ei ne ennen ole niitä tarinoita kuulleet  
silleen, että ne tulee puhuttuna ja omalla  

äänellä.”

Opettaja 0-1lk
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Lapset olivat pääasiassa hyvin in-
nostuneita digitarinoiden tekemisestä. 
Lapset pitivät tietokoneella kirjoittami-
sesta, tarinan keksimisestä ja kirjoitta-
misesta yleensä, mutta lähes aina uu-
den teknologian käyttäminen ja eten-
kin valokuvien ottaminen olivat kaikis-
ta mieluisinta. Kameroista ja tietokoneista jopa kinasteltiin. Digitarinoita teh-
dessään lapset näyttivät motivoituvan samoista syistä, joita on huomattu muis-
sakin uutta teknologiaa hyödyntävissä tutkimusprojekteissa (esim. Wild 2000): 
teknologian käytön lisäksi mielekkääksi koettiin yhdessä tekeminen, osallistu-
minen, julkistaminen ja omistajuus. Digitarinoita työstettiin ryhmissä, mikä 
vaati oppilailta monenlaisia taitoja: neuvottelua, roolitusta, tavoitteiden asetta-
misesta ja tuotosten yhdessä jakamista. Opettajien mukaan projektissa oli pal-
jon ”yhteen hiileen puhaltamista” ja yhteisöllisyyttä. Oppilaat saattoivat olla hy-
vin tarkkoja jokaisen työpanoksesta. Jos joku lapsi sattui olemaan sairaana, kun 
hänen vuoronsa olisi ollut digitarinan työstämisessä, muut lapset huolehtivat, 
että hän sai tehdä oman osansa tarinaan.

Omien tuotosten julkaisu ja jakaminen oli lapsille pääsääntöisesti mieluista. 
Opettajien mukaan lapset pitivät tärkeänä omaa omistajuuttaan digitarinaan. 
Omistajuus avasi hyvän tilaisuuden keskustella lasten kanssa tekijänoikeuksis-
ta, jotka liittyivät erittäin läheisesti myös digitarinoiden tekoon. On tärkeää, 
että lapset ovat tietoisia julkaisu- ja tekijänoikeussäännöistä ennen kuin levittä-
vät tuotoksiaan eteenpäin. Digitarinoissa käytetään paljon musiikkia. On hyvä 
huomata, että digitarinoiden ääniä, efektejä ja musiikkeja valittaessa on kunni-
oitettava tekijänoikeuksia. Hyödyllistä tietoa aiheesta löytyy Opettajan tekijän-
oikeusoppaasta (Toikkanen & Oksanen 2011). Parhaiten ongelmilta vältytään, 
jos äänet ovat lasten itsensä tekemiä. Näin ongelmia ei esimerkiksi tule siitä, että 
digitarina julkaistaan koulun internet-sivuilla tai verkkotelevisiossa (ks. osa 2, 
kOulu-TV).

Eettisesti haastavia tilanteita

Hankkeen toimintaan kuuluivat reflektiokeskustelut tutkijoiden kanssa projek-
tien aikana ja niiden jälkeen muun muassa haastavien tilanteiden käsittelemi-
seksi. Kun lapset pääsivät vauhtiin tarinankertojina, ei voitu välttyä sellaisilta 
lasten puheilta ja ideoilta, joita ohjaajat pitivät negatiivisina ja ”tuhmina”. Kes-
kusteluissa mietittiin paljon, miten opettajana pitäisi toimia, kun lapsi levittää 
ideoita sopimattomaksi koetuista aiheista, kuten tappamisesta ja juopottelusta. 

”Se on käytännön  
elämää varten, mulla yks poika il-
mottautu elo kuvan teko kursille, se 

sai siitä [digi tarinaprojektista]  
idean …”

Opettaja 1lk
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Joidenkin lasten arki voi olla hyvinkin järkyttävää, mutta ryhmätöissä nämä ai-
heet ovat kuitenkin ongelmallisia. Onkin tärkeää, että opettaja puuttuu tarvitta-
essa lasten keskusteluihin. Digitarinat voivat kuitenkin olla hyvin suotuisa tapa 
antaa lapsen käsitellä hämmentäviä tai jopa kipeitä kokemuksia. Lapsilla on 
myös tarve luoda kertomuksia omasta identiteetistään, suhteistaan ja tunteis-
taan (Whitehead 2009).

Toisinaan tunteiden, empatian ja koulukavereihin suhtautumisen kanssa 
jouduttiin vakavien pohdintojen eteen. Digitarinoita työstettäessä ei vältytty 
kiusaamistilanteilta. Kiusaamista tapahtuu luokissa, mutta koulun muista kiu-
saamistilanteista poiketen digitarinoiden teossa kiusaaminen paljastui ja tuli 
näkyväksi kuvissa sekä digitarinassa. Opettajan on hyvä tiedostaa, että digitari-
nat voivat olla julma keino kiusata toisia, mutta ne antavat myös hyvän tilaisuu-
den puuttua kiusaamiseen. Joskus lapset itse huomasivat, että digitarinoissa ei 
voi kertoa toisista lapsista mitä vain. Kuitenkin usein tarvittiin opettajan puut-
tumista. Esimerkiksi kaksi lasta halusi leikata digitarinastaan pätkän pois, kos-
ka siinä tapahtui kiusaamista. Kun kuvataan koulun arkea ja ihmisiä, on hyvä 
opastaa oppilaita, että kuvauksen kohteelta on kysyttävä lupa. Ennen digitari-
nan julkaisemista on tarpeen hyväksyttää kuvauksen kohteella tarinan viimei-
nen versio kirjoituksineen, kuvineen ja äänineen. Juuri nämä tilanteet opettavat 
kriittistä median käyttöä lapsille.

Digitarinointia tulevaisuuden koulussa

Opettajien ja opettajaksi opiskelevien mukaan digitarinoiden tekemisessä to-
teutui monia opetussuunnitelman (POPS 2004) mukaisia tavoitteita: tekemällä 
oppimista, vuorovaikutustaitoja, yhdessä tekemistä ja nykyteknologia hyödyn-

”Mut sit oli kauhean sulosta siinä  
vaiheessa, kun niitä esitettiin ja siinä oli ne kuvat ja  

sitte aina ne tekstit. Ne oli lukeneet siis ne ääninauhat ja 
kaikki lapset luki, eskaritkin, jotka jo osas. Kaikki ne siinä 
vaiheessa osas jo jotenkuten lukea omalla lukutaidollaan, 
mut sitten kun niitä esitettiin, niin ne oli niinku et: ”apua 

kauheaa nyt minä luen täällä ja kun minä en ossaa niin hy-
vin kuin muut!” Ni sitte ne kauheesti niinku rohkas toisiaan 
et: ” no sää oot harjotellut paljon vähemmän kuin mää, et 

tosi hyvin sää luet”

Opettaja 0-1lk
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tämistä oppimisessa. Literacy in the 21st Century -hankkeessa oltiin kiinnostu-
neita digitarinasta toimintamallina uusien luku- ja kirjoitustaitojen oppimises-
sa. Äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen tavoitteet, kuten tarinan kertomi-
nen, kirjoittaminen, itseilmaisu, lukeminen, tiedon etsintä ja neuvottelu, toteu-
tuivat digitarinan tekemisen lomassa hyvin laajasti.

Digitarinaprojektit antoivat pääasiassa hyviä kokemuksia niin lapsille kuin 
opettajillekin. Toiminnassa oli kuitenkin haasteita, joista muodostui tärkeitä 
oppimiskokemuksia. Työstöprosesseissa korostui iloinen yhdessä tekeminen ja 
reipas toiminnallisuus. Digitarinat osoittautuivat erinomaiseksi tavaksi lisätä 
opettajaksi opiskelevien ja kenttäopettajien välistä yhteistyötä.

Digitarinoiden työstö koettiin uusien luku- ja kirjoitustaitojen kehittymisen 
kannalta toimivaksi työskentelytavaksi. Sosiaalinen vuorovaikutus ja vertaistuki 
olivat vahvasti läsnä kaikessa toiminnassa. Projekteissa mukana olleet opettajat 
pääsivät osallisiksi toimintamalliin, jossa työskenneltiin uuden teknologian op-
pimisympäristöissä ja opittiin 2000-luvun tietoja ja taitoja. Oppilaiden innostus 
välittyi työskentelystä. Varmasti moni opettaja mielellään vastaisi lapsen kysy-
mykseen: ”Miks sää et oo opettaja kertonut, että meillä on tänään ne mukavat 
tunnit?”
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Kosketuspuhelimet toiminnallisen lukemaan ja 
kirjoittamaan oppimisen innoittajina

Oma nimi on usein ensimmäinen sana, jonka jokainen lukemaan opetteleva 
lapsi oppii tunnistamaan ja kirjoittamaan. Nykyisin lapset myös saavat oman 
kännykän ja aloittavat digitaalisten pelien pelaamisen hyvin varhain: Lasten 
mediabarometrin (Kotilainen 2011) mukaan digitaalisia pelejä pelaavat jopa 
alle kaksivuotiaat. Kouluun mennessään 93 prosentilla lapsista on mahdollisuus 
käyttää kännykkää (emt.). Lasten kasvu diginatiiveina alkaakin siis jo heti var-
haislapsuudessa.

Literacy in the 21st Century -hankkeessa pyrittiin kytkemään lapsille luon-
teva lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen uuden teknologian ympäristöön. 
Tähän tarjosivat hyvän mahdollisuuden Oulun yliopiston teknillisessä tiede-
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kunnassa kehitetyt Near Field Communication (NFC) -teknologian oppimis-
sovellukset, joita yhdessä FSR-hankkeen tutkijoiden kanssa kehitettiin päiväko-
tiin sopiviksi2. Tavoitteena oli kehittää lukemaan oppimisen pelejä, joita lapset 
voisivat pelata toiminnallisesti, sosiaalisesti ja omien mielenkiinnonkohteiden-
sa pohjalta. Taustalla oli ajatus sukeutuvasta luku- ja kirjoitustaidosta (emer-
gent literacy): jo varhaislapsuudessaan lapset tutustuvat kirjoitetun kielen maa-
ilmaan, ja lukemisen ja kirjoittamisen taidot kehittyvät heidän omien aktiivis-
ten tutkimustensa sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen tuloksena (Korkeamäki 
1996; ks. myös Korkeamäki tässä julkaisussa). Tutkijoiden yhteistyönä syntyi 
kokeiluvaiheessa kolme peliä, joiden toiminta perustui päiväkotiryhmän lasten 
omiin etunimiin sekä kirjaintuntemuksen kehittämiseen. Tutkimuspäiväkodis-
sa 3 -5-vuotiaiden ryhmän lapset saivat käyttöönsä NFC-puhelimen, johon pe-
lit oli ladattu.

Tämä luku on esimerkki siitä, miten uusia luku- ja kirjoitustaitoja harjoi-
teltaessa on mahdollista irrottautua pulpetista ja aapisesta ja lähteä liikkeelle 
omaan ympäristöön. Pelisovelluksia kehitetään edelleen erilaisissa oppimisym-
päristöissä sovellettaviksi.

NFC-puhelimet innostamassa 
oppimaan

Lukemaan oppimisen pelit on ohjel-
moitu puhelimiin, joissa on NFC-lu-
kija. Ympäröivään tilaan sijoitetaan 
NFC-tageja, jotka ovat eräänlaisia tar-
roja. Tagissa on antenni sekä siru, jos-
sa on kirjoittava muisti. Kun puhelin 
tuodaan tagin lähelle, puhelin lukee 
ja prosessoi sirun sisältämän tiedon. 
Tagi voi sisältää esimerkiksi tiedon 
lapsen etunimen alkukirjaimesta, jol-
loin puhelin sanoo ja näyttää kirjoitet-

tuna lapsen nimen, kun sillä koskettaa tagia. Tässä tutkimuksissa käytetyt tagit 
olivat tähtikuvioisia.

2 Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa kehitystyötä ovat tehneet professori Jukka 
Riekin johdolla Marta Cortés ja Iván Sánchez Milara. Kokeilusta on julkaistu tieteellinen 
artikkeli Riekki J, Cortés M, Hytönen M, Sánchez I & Korkeamäki R-L (2011) Learning to 
read by touching nametags with NFC phones.
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NFC-teknologia tekee mahdolliseksi 
lapsilähtöisen oppimisen yhdistämällä las-
ta ympäröivän fyysisen maailman ja digi-
taalisen tiedon. Lapsi voi oppia uutta itsel-
leen tutussa ympäristössä; informaatiota ei 
irroteta luonnollisesta kontekstistaan. Pu-
helinta käyttäessään lapsi pääsee liikkuen 
tutkimaan ympäristöään. Toimiessaan it-
senäisesti lapset voivat sekä yhdessä pohtia 
että keskenään jakaa saamiaan oivalluksia, 
mikä edistää vertaisoppimista. Siten oppi-
minen puhelinten innostamana on luon-
teeltaan myös hyvin sosiaalista.

Päiväkodilla pelaamassa

Tutkimuskokeilu käynnistyi toukokuussa 
2010 päiväkotiryhmässä, jossa 3–5-vuo-
tiaita lapsia oli 23. Lapset pelasivat yhtei-
sillä puhelimilla, sillä jokaiselle ei riittänyt 
omaa. Tageihin ohjelmoitiin lasten nimet 
isoin kirjaimin. Tagit sijoitettiin tuttui-
hin päiväkodin tiloihin, esimerkiksi lasten 
henkilökohtaisiin ja nimikoituihin loke-
roihin, vaatenaulakoihin, tuoleihin ja sän-
kyihin. Pelisovelluksia oli kolme: kettupeli, 
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Nimi- ja kirjainpelit

Pelejä varten luokkatilaan sijoitetaan 
nimi- tai aakkostageja, ja kullakin 
lapsella on oma puhelin käytössään. 
Tagit kiinnitetään esimerkiksi las-
ten sänkyihin, tuoleihin ja lokeroihin. 
Peli käynnistyy puhelimessa, kun lap-
si koskettaa aloitustagi-taulua (ks. alla 
olevat kuvat).

• • •

Kettupeli
Lapsi koskettaa puhe-
limella nimeä tai kir-
jainta. Puhelin näyt-
tää näytöllä nimen tai 

kirjaimen ja sanoo sen ääneen.

Sovellus kirjainpelistä: Lapset voi-
vat valita kirjoitettavaksi esimerkiksi 
oman nimensä, haluamiaan asioiden 
ja esineiden nimiä tai toivelistan jou-
lupukille. Ohjaajat kirjoittavat lapsen 
valitseman sanan lapulle, ja lapsi käy 
etsimässä kirjaimet oikeassa järjestyk-
sessä.

Pupupeli 
Puhelin sanoo ja 
näyttää nimen tai kir-
jaimen ja lapsi etsii 
sen. Kun lapsi kosket-

taa puhelimella nimi- tai kirjaintagia, 
puhelin antaa palautteen ”Hienoa” tai 
”Yritä uudestaan”.

Pelilauta
Pöydälle on aseteltu nimi- tai kirjain-
tagit muovitetun kartongin päälle si-
nitarralla. Tällä pelilaudalla voi pelata 
joko kettu- tai pupupeliä.
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pupupeli sekä pelilauta, jossa kumpaakin 
peliä oli mahdollista pelata. Lapsille an-
nettiin pelit käytettäviksi vapaasti kahden 
viikon ajaksi, jolloin he pelasivat omaeh-
toisesti aina sopivan hetken tullen. Tutki-
muksen tässä vaiheessa tutkijat ja päivä-
kodin henkilökunta opettivat pelien ide-
an lapsille. Samalla he havainnoivat pe-
laamista ja etsivät kehittämisideoita.

Kun tutkimus jatkui syksyllä 2010, 
kahdeksan jo keväällä aloittanutta lasta 
oli yhä mukana päiväkotiryhmässä. Yh-
teensä lapsia oli kymmenen. Tällä kertaa 
lapsia ei opastettu tutkimusjakson aluksi, 
vaan he saivat itse päätellä, miten puheli-
met ja pelit toimivat. Kehyskertomuksena 
kerrottiin tarina, jonka mukaan taikuri 
oli tuonut puhelimet ja pelit päiväkodille 
kultaisessa aarrearkussa. Kun arkku avat-
tiin, lapset löysivät henkilökohtaisesti ni-
mikoidun puhelimen sekä pelisovelluk-
sen käynnistävän kettu-nimipelin aloi-
tustagin. Vähitellen puhelimia tutkies-
saan lapset huomasivat, mistä ne avataan, 
miten peleillä pelataan ja mitä kaikkea 
muuta puhelimilla voi tehdä.

Tutkimusta varten tutkijat olivat päi-
väkodilla seuraamassa lasten pelaamista, 
ja toimintaa videoitiin. Puhelimet tallen-
sivat dataa pelaamisesta. Lapset osallis-
tuivat tutkimusjaksojen aikana luku- ja 
kirjoitustaitoa arvioiviin testeihin. Lisäksi 
hoitohenkilökuntaa haastateltiin. Kevään 
2010 tutkimusjaksossa myös lasten van-

hemmille tehtiin lyhyt kysely NFC-tutkimukseen liittyen.
Lukuvuoden 2010–2011 aikana pelejä kokeiltiin ja kehitettiin edelleen päi-

väkodin henkilökunnan ideoiden pohjalta. Nimipelien lisäksi kehiteltiin kir-
jainpelit sekä nimi- ja kirjainpelit yhdistävä karhupeli. Keväällä 2011 kehiteltiin 
vielä sovellus, joka rakennettiin Kolme karhua ja Kultakutri -sadun ympäril-
le. Tausta-ajatuksena pelissä oli, että lapset pääsisivät eläytymään sadun maa-

Karhupeli
Karhupelissä nimi- 
ja kirjainpelit yhdis-
tyvät. Puhelin sanoo 
jonkun ryhmään 

kuuluvan lapsen nimen ja näyttää 
näytöllä nimen ilman alkukirjainta 
sekä täydellisesti kirjoitettuna. Lapsi 
etsii nimen ensimmäisen kirjaimen ja 
koskettaa tagia. Puhelin antaa palaut-
teen ”Hienoa” tai ”Yritä uudestaan”.

Kolme karhua ja Kultakutri -sadun 
pohjalta kehiteltyjä pelejä.
Näissä sovelluksissa lapset voivat itse 
laatia kuvat tageihin. Opettajat voivat 
soveltaen käyttää tageja esimerkiksi 
osana valmiita tai itse keksittyjä satu-
ja, tarinoita ja oppimateriaaleja.

Perhe
(Esimerkiksi Jaakko-isä, Maija-äiti, 
Kaapo-lapsi ja Kaapon ystävä Kasper) 

Läheiset
(Esimerkiksi isä, lapsi, mummo, pap-
pa, poika…)

Numerot
(Esimerkiksi 1-6)

Värit
(Esimerkiksi punainen, vihreä, keltai-
nen…)

Asioita kotona
(Esimerkiksi ikkuna, lusikka, mat-
to…)
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ilmaan omassa päiväkotiympäristössään. 
Pelien aiheina olivat numerot, värit, per-
heenjäsenet, läheiset sekä kodin esineet. 
Uudet pelit kehitettiin mahdollisimman 
vapaasti sovellettaviksi: päiväkodin hen-
kilökunta ja lapset voivat jatkuvasti kek-
siä uusia pelejä ja leikkejä, joissa puheli-
mia ja tageja käytetään. Pelien tavoitteena 
oli myös opettaa sanojen luokittelua ala- ja 
yläkäsitteisiin.

Uusia luku- ja kirjoitustaitoja 
oppimassa

Tutkimusaineistoa analysoitiin tutkimuk-
sen eri vaiheissa. Lasten luku- ja kirjoitus-
taidon alku- ja lopputestien tuloksia tar-
kasteltaessa huomattiin, että samanikäis-
ten lasten osaaminen vaihtelee merkittä-
västi. Siinä missä toinen viisivuo tias osaa 
lukea, toinen opettelee tunnistamaan ni-
miä ja kirjaimia. Tutkimuksessa taitota-
so ei kuitenkaan yksiselitteisesti ollut ver-
rattavissa lasten innostuneisuuteen. Osalla 
etevistä lukijoista intoa riitti nimien opet-
teluun tarkoitettujen helppojen pelien pe-
laamiseen; lapsilla, joille nimien lukemi-
nen oli haastavaa, into pelien pelaamiseen 
saattoi huveta niiden vaativuuden vuoksi.

Lapset eivät yleensä ottaen jaksaneet 
pelata yhtä peliä kovin pitkään, mutta pe-
liajat vaihtelivat muutamasta minuutista 
yli 60 minuuttiin. Nimipeleistä eniten in-
nostuneet lapset, jotka pelasivat yli 19 mi-
nuuttia, oppivat myös parhaiten tunnis-
tamaan nimiä. Sen sijaan niillä, jotka pe-
lasivat kerrallaan alle 8 minuuttia, ei ta-
pahtunut muutosta alku- ja lopputestauk-
sen välillä. Kirjainpelien pelaamisessa oli 
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Perhe-, läheiset-, numerot-, värit-, ja 
asioita kotona -pelejä voidaan pela-
ta ainakin kolmella tavalla. Tagit voi-
daan sijoittaa luokkatilan eri puolille 
tai muualle ympäristöön. 

• • •

1. Puhelin sanoo ja näyttää käsitteen, 
kun tagia kosketetaan.
Sovellus: Annetaan lapsille jonkin pe-
lin tagit, jotka eivät sisällä käsitettä 
kirjoitettuna. Lisäksi annetaan lappu-
set, joissa tagien sisältämä informaa-
tio on kirjoitettuna. Lapsen tehtävänä 
on yhdistää laput ja tagit. Jos puheli-
men näytössä ja tagissa lukee samalla 
tavalla, yhdistäminen onnistui.

2. Puhelin sanoo ja näyttää käsitteen, 
mutta näytössä näkyvästä kirjoite-
tusta versiosta puuttuu alkukirjain. 
Lapsen tehtävänä on etsiä oikea alku-
kirjain aakkostageista. Puhelin antaa 
palautteen ”Hienoa” tai ”Yritä uudes-
taan”.

3. Lajittelupelissä eri pelien tagit on 
sekoitettu. Kun lapsi koskettaa esi-
merkiksi perhepelin aloitustagia, pu-
helin ohjaa etsimään tageista vain ky-
seiseen peliin liittyvät tagit ja antaa 
palautteen ”Hienoa” tai ”Yritä uudes-
taan”.
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havaittavissa, että sen jälkeen kun 
lapsi tunnistaa 10 kirjainta, uusien 
kirjainten oppiminen nopeutuu ja 
helpottuu merkittävästi. Siten myös 
aiempi osaaminen tukee oppimista.

Nimiä ja kirjaimia lukiessaan 
lapset oppivat samalla digitaalisen 
teknologian käyttöä. Tutkijan ha-
vainnointimuistiinpanojen mukaan 
”hoitaja totesi, ettei hän elämänsä aikana ole oppinut käyttämään puhelinta sillä 
tavoin, miten lapset oppivat käyttämään sitä puolessatoista tunnissa.” Saatuaan 
puhelimet ensimmäistä kertaa käsiinsä 4–5-vuotiaat lapset oppivat itsenäises-
ti muun muassa ottamaan puhelimella kuvia ja videoita sekä katselemaan niitä. 
Lapset myös löysivät puhelimen pelit, laskimen ja monia muita sovelluksia en-
nakkoluulottoman ja yritteliään opettelun tuloksena.

”Miten sää ton teit? Opeta mullekki!”

Kosketuspuhelinkokeilusta olivat innoissaan niin lapset, heidän vanhempansa 
kuin päiväkodin henkilökuntakin. Lapset halusivat jopa viedä puhelimet kotiin 
saadakseen jatkaa niiden käyttöä. Lastentarhanopettaja kuvaa: ”Nehän oli ihan 
täpinöissään ku oli oikeat kännykät ja sai vähä pelata ja nehän lähti niinku ku-
vaamaan ja vaikka mitä niillä, sellanen hirveän innostunut oli se vastaanotto.”

Tutkimuksen jatkuessa havaittiin, että tehtävänantoa muuttamalla lasten pe-
laaminen muuttui alun yksilökeskeisyydestä huomattavasti yhteistoiminnalli-
semmaksi. Kun lapset saivat puhelimet ja pelit käyttöönsä ilman ohjaajan anta-
mia ohjeita, he alkoivat yhdessä kokeilla ja päätellä, miten niitä voisi käyttää. He 
jopa kilpailivat siitä, kuka löytää puhelimesta mitäkin uusia toimintoja. Lapset 
opettivat toisiaan, ja aina jonkun löytäessä jonkin toiminnon muut ryntäsivät 
paikalle selvittämään, miten uusi juttu toimii. Yleensä lapset jakoivat löytönsä 
innostuneina; vaikkakin joskus oivalluksen tehnyt saattoi haluta pitää havain-
tonsa omana tietonaan ja kiusoitella muita, että ”enpä kerro, miten mää sen löy-
sin”. Lapset kysyivät toisiltaan aktiivisesti neuvoa ja apua sekä puhelimen käyt-
töön että lukemiseen liittyvissä tilanteissa.

Lapset olivat oivalluksistaan kauttaaltaan ylpeitä. ”Hoitaja kertoi ilahtuneen-
sa siitä, että puhelinten kanssa toimiessaan jotkut sellaiset lapset pääsivät loista-
maan taidoillaan, jotka eivät normaaleissa päiväkodin olosuhteissa saa taitojensa 
vuoksi juurikaan positiivista huomiota.” Opettajat arvioivat, että lapset saivat pe-
latessaan paljon myönteisiä oppimiskokemuksia: ”Aina oli niitä ihaniaki hetkiä 

”Lapsi tuli surullisena  
ohjaajalle kertomaan, että puhelin  

ei koskaan sano hänen omaa nimeään. Oh-
jaaja kannusti lasta vain jatkamaan, niin 

oman nimen vuorokin kyllä tulee aikanaan. 
Kohta poika sitten tuli hymyssä suin kerto-

maan, että nyt puhelimessa lukee hänen  
nimensä, ja puhelin oli myös  

sanonut sen.”
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niinku jotku lapset jotka niinku in-
nostu hirveesti, jotka olivat niin tyy-
tyväisiä itteensä ---. Oli siinä niinku 
varmaan lapsilla niinku semmosia 
henkilökohtasia onnistumisen tun-
teita.” Opettajat pitivät myöntei-
senä myös sitä, että toimeliaat lap-
set pääsivät pelatessaan liikkumaan 
vapaasti päiväkotiympäristössä.

Lapset itse keksivät uusia peli-
ideoita. Eräs poika ei vielä osannut 
muiden ryhmäläisten nimiä. Hän 
halusi pelata kettupeliä siten, että 
ohjaaja kirjoitti lapulle sen lapsen 
nimen, jonka poika ”kirjoittaisi” 
puhelimella. Vähitellen sanoja kek-
sittiin lisää. Osa sanoista oli lem-
piohjelmien ja satuhahmojen ni-
miä, kuten Bakugan, Bionicle, Star 

Wars, Lego ja dinosaurus. Myös muut lapset innostuivat ideasta niin paljon, että 
tunti vierähti nopeasti oikeita ja oikeassa järjestyksessä olevia kirjaimia etsien. 
Toiset taas keksivät käyttää kinkkaamista ja hyppimistä liikkumiseen tagilta toi-
selle.
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Kehittämistarpeita

Haasteena huomattiin, että kevään kokeilussa pelit olivat osalle lapsia liian help-
poja. Opettajat lisäsivät pelien haastavuutta sulkemalla puhelimesta äänet, jol-
loin lasten oli keskityttävä puhelimen näyttämän tekstin lukemiseen selvittääk-
seen nimet. Parhaana ajankohtana pelien käytölle pidettiin syksyä, jolloin lapset 
vielä tutustuvat toistensa nimiin sekä lukemiseen: ”Ku niitä kirjaimia vaikka on 
siellä seinällä niin ne alkaa niinkö sieltä katteleen heti että tuo on se mun kirjain 
ja tuo etana on sun kirjain.” Päiväkodin henkilökunta havaitsi lasten pelaamista 
seuratessaan, että lapsilla oli mielessään valmiina tasoittain etenevän pelin idea: 
”Huomas tässä, että kettupelikö se oli se ensimmäinen, ne halus äkkiä sen tehä et 
ne pääsee sit siihen oliko se jänis, et ne pääsee siihen kakkosvaiheeseen.” Pelien ke-
hittämisessä päiväkodin henkilökunnan kommentit ja ideat pystyttiinkin otta-
maan huomioon. Niiden avulla peleistä voitiin kehittää helpommin sovelletta-
via ja yhä paremmin päiväkodin arkeen integroituvia versioita.

Muut tutkimuksessa esille nousseet haasteet liittyivät erityisesti tekniikan 
toimivuuteen. Puhelimissa näytönsäästäjät menivät kesken kaiken päälle ja 
akut saattoivat yllättäen loppua. Lasten ennakkoluuloton uteliaisuus asetti myös 
omat tekniset vaatimuksensa: innokkaat käyttökokeilut johtivat jopa siihen, että 
eräs lapsista onnistui poistamaan koko pelisovelluksen puhelimestaan.

Innolla eteenpäin

Oman ja ystävien nimien lukeminen ja kirjoittaminen ovat lapselle merkitykse-
kästä toimintaa, johon liittyy arjen funktionaalisuutta: nimet löytyvät päiväko-
dista merkittyinä lasten henkilökohtaisiin lokeroihin, vaatenaulakoihin, tuolei-
hin, sänkyihin ja vaatteisiin. Myös digitaalisten pelien pelaaminen on osa lasten 
omaa arkea. NFC-puhelimiin rakennetut pelisovellukset palvelevatkin digina-
tiivien sukupolvea ja innostavat heitä oppimaan heidän omista lähtökohdistaan. 
Hankkeen aikana pienten lasten pelaamisessa oli leikinomaisia piirteitä: ”Ne 
eleet ja ilmeet ku ne otti ne kännykät ekaa kertaa, ku se oli niin reteetä toimintaa, 
että tässä nyt vähä rimpautellaan sinne ja tänne, ja otetaan vähä kuvia ja siinä 
tuli vähä niinku semmosta leikkiäki sitte sen kännykän kans.” Populaarikulttuu-
rista tuttujen pelien ja animaatiohahmojen, kuten Bakuganin ja Star Warsin, 
nimien lukeminen ja kirjoittaminen osoittautuivat kokeilun aikana myös lap-
sia innostaviksi tehtäviksi. Ollessaan aidosti motivoituneita tehtävistään lapset 
tutkivat ympäristöään, tekivät oma-aloitteisesti päätöksiä ja ratkaisuja, kysyivät 
apua sekä neuvoivat toisiaan. Päiväkodin henkilökunnan kokemusten perus-
teella NFC-puhelinkokeilu kannusti lapsia kokeilemaan ja toimimaan itsenäi-
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sesti. Päiväkodin aikuisten rooli muuttui siten, ettei hoitajan tai opettajan tar-
vinnut tietää oikeita vastauksia, vaan ongelmiin etsittiin ratkaisuja yhdessä.

NFC-puhelinten käyttö uusien luku- ja kirjoitustaitojen oppimisessa on ol-
lut kansainvälisesti ainutlaatuinen kokeilu. Tavoite yhdistää lapsille mielekäs 
oppimisympäristö sukeutuvan lukutaidon toimintatapoihin toteutui kokeilun 
aikana hyvin ja innosti kaikkia mukana olleita jatkamaan tutkimus- ja kehittä-
mistoimintaa. Tulevaisuudessa tavoitteena on kehittää peleistä sovelluksia, joita 
opettaja ja oppilaat voivat helposti muunnella. Näin opettajat ja oppilaat osal-
listuvat pelien sisällön tuottamiseen ja pelit voidaan rakentaa erilaisiin ympä-
ristöihin sopiviksi. Pelien kehittely jatkuu Future School Research 2nd Wave 
-hankkeessa.
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Esiopetusikäiset kirjoittamisen mestareina

Literacy in the 21st Century -hankkeessa kehitettiin toimintamallia, jossa hyö-
dynnetään toiminnallisuutta ja tutkivaa oppimista esiopetusikäisten lukemaan 
ja kirjoittamaan oppimisessa. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 
(2010) antaa opettajille vahvan viestin oppimisympäristön järjestämisestä niin, 
että se tarjoaa lapsille tilaisuuksia kokeilevaan oppimiseen toisten vertaisten 
kanssa. Sen mukaan lapsille on tarjottava esimerkiksi kokemuksia suullisesta ja 
kirjoitetusta kielestä sekä havainnollistettava puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Li-
säksi lasten tulee saada kokemuksia siitä, miten puhuttua kieltä kirjoitetaan ja 
miten sitä voidaan muuttaa suulliseksi kieleksi. Koska opetussuunnitelmassa ei 
ole asetettu oppimistavoitteita, esiopetusympäristö on varsin otollinen paikka 
kaikenlaiselle lapsia motivoivalle kokeilulle. Niinpä eräässä esiopetusryhmäs-
sä otettiin käyttöön digikamerat ja tietokoneet heti syksyn alussa ja lähdettiin 
luontoretkelle.

Retkellä lapset ottivat kuvia kaikenlaisista kohtaamistaan ötököistä. Näitä 
kuvia tutkittiin ja vertailtiin kirjoissa oleviin kuviin ja luettiin tekstejä. Tutkimi-
sen jälkeen lapset saivat piirtää oman ötökkänsä Paint-ohjelmalla ja kirjoittaa 
tietotekstin. Näin alkoi esiopetusryhmässä hankkeen kokeilu, jossa lapset saivat 
tuottaa sekä kuvia että tekstejä uutta teknologiaa käyttäen.

Ennen aloitusta lasten kirjaintietämyksen ja fonologisen tietoisuuden taso 
kartoitettiin. Kaikilla lapsilla oli jo sukeutunutta luku- ja kirjoitustaitoa. Viisi 
lasta 24:stä oli jo oppinut koodisysteemin niin hyvin, että osasi lukea jopa hö-
lynpölysanoja, ja moni tunsi kaikki suomalaisten sanojen lukemiseen tarvitta-
vat kirjaimet. Kaikilla oli myös alkuäänteiden tuntemusta. Työskennellessään 
pareittain tietokoneella tekstejä tuottaen lapset osasivatkin käyttää jo hallussa 
olevaa tietoaan kartuttaen sitä edelleen. Sen seurauksena joulun alla 75 % heistä 
osasi jo lukea. Edistyminen oli siis hyvin nopeaa, ja sitä paransi jo hyvällä alulla 
ollut kirjaintuntemus sekä fonologinen tietoisuus. Kirjoittaminen sanoja kuun-
nellen ja niistä äänteitä tunnistaen onkin hyvin tehokas fonologisen tietoisuu-
den ja kirjaintuntemuksen kehittäjä. Kun lapset kirjoittivat pareittain, he usein 
ratkaisivat yhdessä sen, miten sanat kirjoitetaan, ja saivat näin tukea toisiltaan. 
Koska oppimisen ja opettamisen taustalla oli sukeutuvan luku- ja kirjoitustai-
don lähestymistavan periaate, lasten kirjoituksilta ei vaadittu täydellistä oikein-
kirjoittamista. Kirjoittamista ei rajoitettu vain tuttuihin kirjaimiin, vaan lapset 
löysivät sanoihinsa tarvittavat kirjaimet itse sanoja kuunnellen ja makustellen. 
Tekstejä tuotettiin siis lasten kulloisenkin oman tarpeen mukaisesti, mikä lisäsi 
motivaatiota kirjoittamiseen.
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Tietokoneella kirjoittaminen ei ollut lapsille ennestään tuttua, ja siksi näp-
päimistön käyttäminen ja kirjainten sieltä hakeminen tuotti alussa vähän vaike-
uksia. Vaikka lapset saivat kirjoittaa oman taitonsa mukaan niitä kirjaimia, joita 
he ajattelivat sanoissa olevan, oli kirjoittaminen hidasta ja työlästä. Monet tar-
vitsivat alussa paljon apua ja rohkaisemista, mutta joskus opettajan istuminen 
vieressä auttoi lasta pääsemään kirjoittamisen alkuun. Parin kuukauden kulut-
tua useimmat kirjaimet löytyivät näppäimistöltä helposti ja äänne-kirjainvas-
taavuus kasvoi. Niinpä lapset tuottivat melko pitkiä, usean virkkeen mittaisia 
tekstejä. Välillä tarvittiin aikuisen apua esimerkiksi pitkien lauseiden muotoile-
misessa uudelleen niin, että niistä tuli luettavia. Samoin sanavälien pitämiseen 
tarvittiin harjoittelua ja apua. Kirjoittaminen tietokoneella ja kirjoittamiseen 
suhtautuminen oli yksilöllistä aivan kuten kynälläkin kirjoittaminen, mutta yh-
dessä työskenteleminen oli hyvin hedelmällistä ja siinä opittiin sekä yhdessä 
työskentelyn että kirjoittamisen taitoja.

Myös piirtäminen oli joillekin lapsille aluksi epämiellyttävää, vaikka he osa-
sivatkin käyttää piirustusohjelmaa. Parasta kannustusta lapset saivat kuitenkin 
toisiltaan, kun he kehuivat toistensa töitä. Melkein kaikki lapset halusivat tois-
ten näkevän heidän tekstinsä ja maalauksensa, ja he kertoivat ylpeinä toisil-
leen, mitä olivat tehneet. Ryhmään syntyi tapa, että työskentelyn lopussa kaikki 
lapset kiertelivät katselemassa, mitä toiset olivat tehneet. Vähitellen luottamus 
omiin taitoihin kasvoi ja työskentely oli mukavaa, vaikka jotkut lapset tahtoivat-
kin olla liian kilpailuhenkisiä ja kilpailivat sekä sanojen ja kirjainten määrissä 
että tietokonetietämyksessä ylpeillen taidoillaan esimerkiksi vaihtelemalla näy-
tön taustaväriä.
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Projektin aikana kävi selvästi ilmi, 
miten monipuolisesti lasten keskinäinen 
työskentely palvelee oppimista. Esimer-
kiksi tietokoneen avaaminen ja sulkemi-
nen eivät onnistuneet yksin työskennel-
lessä, mutta parin kanssa siitä selvittiin 
ja oppiminen oli nopeaa. Vaikka melkein 
kaikilla lapsilla oli kokemuksia tietoko-
neen käyttämisestä ja esimerkiksi hiiren 
käyttäminen ja kursorin liikkeet olivat 
tuttuja, ei kaksoisklikkaaminen ollutkaan 
aivan helppoa. Parin käyttökerran jälkeen 
ei enää juurikaan ollut ongelmia teknolo-
gian taitamisessa. Keskustellakseen kes-
kenään laitteista ja tietokoneen työkaluis-
ta lapset keksivät itse käteviä nimiä, jotka 
vakiintuivat heidän puheeseensa.

Teknologian käyttäminen näytti ole-
van innostavaa, ja lapset oppivat helposti 
käyttämään digikameroita ja tietokonei-
ta omiin tarpeisiinsa. He olivat hyvin en-
nakkoluulottomia kokeilemaan laitteiden 
toimintaa. Jotkut lapset kertoivat käyttä-
neensä digikameroita aiemminkin, ja he 
pystyivät kertomaan jokaisen painikkeen 
tarkoituksen.

Opettajat  
kirjoittajamestareiden opissa

Alussa lastentarhanopettajat pelkäsivät 
hieman käyttää uutta teknologiaa. He 
eivät olleet varmoja omista taidoistaan 
mutta huomasivat pian, että käytössä ole-
va teknologia oli suhteellisen helppoa. 

Projektin alussa lastentarhanopettajat avustivat lapsia huomattavan paljon, 
mutta mitä pidemmälle projekti eteni, sitä vähemmän he antoivat apuaan. 
Opettajien auttamisen tapa myös kehittyi enemmän lapsen oppimisprosessin 
mukaiseksi, kun he oppivat tarkkailemaan lasten edistymistä tai niitä ongelmia, 

Ötökkäprojekti

1. Aiheeseen tutustuminen
Lapset katselevat ja lukevat ötökkäai-
heisia kirjoja.

2. Ötökkäjahti
Lapset lähtevät ulos digikameroi-
den kanssa, ottavat kuvia ötököistä ja 
tutkivat niitä. Lapsille voidaan antaa 
myös ötökkälappu, jossa on tuttu-
jen ötököiden kuvia ja nimiä. Lasten 
tehtävänä on etsiä mahdollisimman 
moni lapun ötököistä lähimaastosta.

3. Paint-piirroksia ötököistä
Lapset piirtävät tietokoneen Paint-oh-
jelmalla kuvia ötököistä.

4. Tiedon etsintää ötököistä
Lapset etsivät tietoja ötököistä. Myös 
omat muistinvaraiset tiedot ovat sal-
littuja.

5. Tietotekstin kirjoittaminen
Lapset kirjoittavat tietokoneelle tie-
totekstit hankittujen tietojen perus-
teella sekä liittävät piirtämänsä kuvan 
tekstiin.

• • •

Kirjoittamista voidaan jatkaa esimer-
kiksi tekemällä fiktiivinen teksti ötö-
kän joulusta.

Projekti sisältää opetustuokioita esi-
merkiksi digikameran ja tietokoneen 
käytöstä.
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joita lapsilla oli. Alussa he antoivat usein lapsille suoran vastauksen tai avun, 
mikä saattoi olla hyvin pedagogista oppimisen siinä vaiheessa estämään liiallis-
ta turhautumista. Mutta myöhemmin he eivät enää kertoneet oikeaa vastausta 
välittömästi vaan antoivat erilaisia vihjeitä tai herättivät ajattelemaan tekemäl-
lä kysymyksiä tai auttamalla lasta kohdistamaan toimintansa oikeaan kohtaan. 
Esimerkiksi opettaja saattoi sanoa sanan, jota lapsi oli kirjoittamassa, ääntäen 
ensimmäisen äänteen. Myöhemmin, kun lapsi kirjoitti sanaa ja tuli pulma sa-
nan sisällä olevan kirjaimen löytämisessä, opettaja saattoi sanoa kyseisellä kir-
jaimella alkavan sanan ja pyytää lasta tunnistamaan äänteen siitä – alkuäänne 
on yleensä helpommin tunnistettavissa – ja siirtämään sitten kyseistä äännettä 
vastaavan kirjaimen keskeneräiseen sanaansa. Joskus seuraavan kirjaimen vihje 
saattoi olla tyyliä ”se on sama kuin sen ja sen lapsen alkukirjain”. Aikaa myöten 
lapsia kuitenkin pyydettiin yhä enemmän ratkaisemaan ongelmansa itse ja vih-
jeet kävivät epäsuoremmiksi ja vaativat enemmän lasten omaa päättelyä.

Jokainen oppituokio aloitettiin yhdessä siten, että opettaja kertoi oppilail-
le, mitä tehdään ja miten se tehdään. Aina kun uusi ohjelma tai laite otettiin 
käyttöön, opettaja kertoi lapsille, kuinka se toimi ja mitä heidän oletettiin teke-
vän sillä. Ohjeet annettiin aina ensin pienryhmille, ja sen jälkeen lapset kokei-
livat niitä itsekseen. Jotkut ohjeet annettiin jokaiselle lapselle erikseen. Opet-
tajat alkoivat myös huomata, mitkä parit toimivat hyvin yhdessä ja kykenivät 
tekemään aina vain parempia valintoja lukukauden loppua kohden mentäessä. 
Kun kirjoitustehtävä oli saatu päätökseen, opettaja luki tuotoksen, jonka jälkeen 
puuttuvia kirjaimia pantiin paikoilleen niin, että teksti oli helpompaa luettavaa 
myös toisille lapsille.

Kisälli-mestari toiminta esiopetuksessa

Esiopetusvuoden aikana lapset kehittyivät niin, että heistä tuli mestareita hyvin 
monella tasolla. Kokemus esiopetuksessa osoitti, että tietokoneet voivat tarjota 
hyvän avun siihen, miten lapset saavat kokemuksia kirjoitetusta kielestä ja mi-
ten he tutustuvat siihen ja oppivat samalla myös koodisysteemin. Samalla lapset 
oppivat lisää teknisiä taitoja, joita heille oli jo kertynyt kotonakin. Tietokone ei 
kuitenkaan ollut ainoa kirjoitettuun kieleen tutustumisen väline. Tuottaakseen 
tekstejä lapset tarvitsivat myös lastenkirjallisuutta ja muita lähteitä, joista he 
oppivat tutkittavia asioita, ja he opettelivat myös tiedon etsintää ja tiedon vali-
kointia.

Aivan yhtä merkittävää kuin lukemisen ja kirjoittamisen taitojen hyvä edis-
tyminen oli lasten sosiaalisen vuorovaikutuksen vahvistuminen ja oppiminen 
työskentelemään yhdessä toisiaan auttaen ja apua vastaanottaen. Mielenkiin-
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toista olikin, että lapset suoriutuivat parhaiten, kun he työskentelivät yhdessä. 
Yhteistyössä ikätoveriensa kanssa lapset kykenivät suoriutumaan annetuista 
tehtävistä paremmin kuin yksin (Kuiper & Volaman 2008). Kun esikoululaiset 
puhuivat heille annetuista tehtävistä, he suunnittelivat yhdessä mitä ja miten 
tehdä seuraavaksi. Etenkin silloin, kun lapset työskentelivät pareittain niin, että 
toinen lapsista oli osaavampi, he saivat aikaan paljon enemmän kuin kumpikin 
olisi saanut yksinään. Erityisesti lapsi, jonka taidot olivat vielä vähäisemmät, 
oppi enemmän kuin olisi oppinut omillaan (Vygotsky 1978). Yhteistyön avulla 
kaikilla lapsilla oli mahdollisuus tuottaa omaa tekstiä, ja heidän itseluottamuk-
sensa kasvoi prosessissa. Sitä mukaan kun projekti eteni, esikoululaiset lakka-
sivat pelkäämästä virheiden tekemistä. Onnistumisen ilo oli myös ilmiselvää. 
Etenkin piirrokset ja maalaukset olivat hyvin arvostettuja.

Deweyn (1956) mukaan lapset ovat aktiivisia osallistujia ja oppivat tekemäl-
lä. Usein tavallinen opetus passivoi lapsia ja tekee heistä tiedon vastaanottajia 
aktiivisen osallistumisen sijaan (Liang & Johnson 1999). Tässä tutkimukses-
sa lapsille annettiin mahdollisuus ilmaista itseään digitaalisin välinein. Lasten 
erinomainen edistyminen myös osoittaa, että lukemaan ja kirjoittamaan op-
piminen voi tapahtua muutenkin kuin perinteisesti äänne-kirjainvastaavuutta 
harjoitellen. Lapset voivat tehdä enemmän kuin keskittyä vain kielen pieniin, 
merkityksettömiin osiin: he voivat kokea merkityksellisessä kontekstissa onnis-
tumisen iloa omalla tasollaan.

Literacy in the 21st Century – Uusi luku- ja kirjoitustaito



 • 57

Uudet luku-, kirjoitus- ja  
tekstitaidot tulevaisuuden koulussa

PISA 2009 -tutkimuksessa seitsemän prosenttia suomalaisnuorista jäi heikon 
lukijan tasolle luetun ymmärtämisen ja tulkinnan sekä luetun arvioinnin ja 
pohdinnan osa-alueilla (Sulkunen ym. 2010). Tulevaisuuden koulua tutkitta-
essa onkin olennaista pyrkiä kehittämään luku-, kirjoitus- ja tekstitaitojen pe-
dagogiikkaa. Literacy in the 21st Century -hankkeessa tavoitteena oli tutkia 
luku- ja kirjoitustaitoja uuden teknologian oppimisympäristöissä. Tavoitteena 
oli myös kehittää koulujen tekstikäytänteitä sekä oppimis- ja opetuskulttuuria. 
Millaisia tuloksia hankkeessa sitten saatiin?

Hankkeen aikana uusien luku- ja kirjoitustaitojen oppitunneilla saatettiin 
yhtä lailla askarrella pääsiäispupuja kuin kuvata digitarinaa ”Ankan, hiiren ja 
hepan syntymäpäivistä”. Toiminta pohjautui opetussuunnitelman perusteiden 
(POPS 2004) laajaan tekstikäsitykseen: kuvat, äänet, videot ja puhe ovat osa 
2000-luvun mediaympäristöä. Uuden teknologian oppimisympäristöissä eri 
oppiaineiden integroiminen oli luontevaa, ja siten esimerkiksi ympäristö- ja 
luonnontieto sekä taito- ja taideaineet voitiin yhdistää tekstien laatimiseen ja 
tulkitsemiseen. Arvioidaan, että tulevaisuuden koulussa oppiaineiden rajat ylit-
tyvät ja katoavat.

Uuden teknologian käyttöä voidaan pitää osana 2000-luvun kansalaistaitoja. 
Tutkimuksessa mukana olleet lapset innostuivatkin tietokoneohjelmien, digi-
kameroiden ja kosketuspuhelimien kokeilemisesta. Kokeillessaan uusia laitteita 
ja tietokoneohjelmia lapset hyödynsivät yhteistoiminnallista oppimista: he neu-
voivat toisiaan, kysyivät apua kavereiltaan, jakoivat oivalluksiaan ja tekivät ko-
keiluja. Lapset pyrkivät huolehtimaan siitä, että vastuu jakautui tasaisesti ja että 
kaikki pääsivät osallistumaan työskentelyyn. Kumpulainen ja Lipponen (2010) 
toteavat, että tulevaisuuden koulussa projektimuotoinen työtapa ja tiimityös-
kentely korostuvat, minkä seurauksena lasten on opittava toimimaan erilaisissa 
ja nopeasti muuttuvissa ryhmissä. Tulevaisuuden oppijalta siis edellytetään yh-
teistyötaitoja, ja onkin tärkeää, että koulussa järjestetään tilaa niiden kehittymi-
selle. Hankkeen aikana esille nousseet vuorovaikutuksen haasteet tarjosivat ti-
lan neuvottelulle ja uuden oppimiselle, kun oma-aloitteisuus, rohkeat kokeilut, 
luokkakavereiden kuunteleminen ja yhteisten päätösten tekeminen olivat kes-
keinen osa työskentelyä.

Tulevaisuuden koulun työskentely ei ole sidottua pulpettiin tai luokkahuo-
neeseen (Huhta 2011). Toiminnallisuus, vaihtelevat oppimisympäristöt ja liik-
keelle lähteminen ovat osa myös tekstitaitojen pedagogiikkaa, ja Literacy in the 
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21st Century -hankkeen osaprojekteissa kokeillut työskentelytavat kannusti-
vatkin lapsia irrottautumaan paikaltaan. Erityisesti NFC-kosketuspuhelimet 
tarjosivat mahdollisuuden liikkumiseen, ja 5-vuotiaiden lasten keskittyminen 
toimintaan olikin poikkeuksellisen jakamatonta ja pitkäjänteistä. Kummipro-
jektissa niin ensi- kuin kuudesluokkalaisten myönteisin palaute koski yhdessä 
toteutettua metsäretkeä, jonka aikana kuvattiin digikameroilla keväistä luon-
toa tietotekstiä varten. On tärkeää, ettei uuden teknologian soveltaminen johda 
tietokoneen äärelle linnoittautumiseen vaan että teknologian käyttö nähdään 
myös mahdollisuutena liikkua ja toimia monenlaisissa ympäristöissä.

Tietokoneilla työskentely herätti hankkeen aikana kysymyksiä tiedonhaus-
ta sekä internetistä hankitun tiedon luotettavuudesta. PISA 2009 -tutkimuksen 
mukaan suomalaisnuorten luku- ja kirjoitustaidon erityinen haaste liittyy juuri 
tiedonhakuun, jossa jopa 12 prosenttia tutkimukseen osallistuneista nuorista jäi 
heikon lukijan tasolle (Sulkunen ym. 2010). Hankkeessa huomattiin, että lapset 
tarvitsivat ohjausta tietolähteiden arvioimisessa. On tärkeää, että tiedonhakua 
ja tiedon luotettavuuden arviointia opiskellaan koulussa. Uusiin luku-, kirjoi-
tus- ja tekstitaitoihin kytkeytyvät tehtävät toimivat hyvinä keskustelun avaajina 
käsiteltäessä internetin erilaisia tietolähteitä sekä internet-tekstien kirjoittajia, 
tekstilajeja ja julkaisukontekstia. Tehdessään digitarinoita lapset saivat omakoh-
taista kokemusta tuotosten julkaisemisesta internetissä. Vastaavien kokemus-
ten kautta tiedon luotettavuuden arviointi pohjautuu itse tehtyihin oivalluksiin 
siitä, miten kuka tahansa voi julkaista tietoa internetissä. Jopa lapset itse voivat 
päivittää Wikipedia-sivustoa – voiko tietoon tällöin sataprosenttisesti luottaa?

Hankkeessa mukana olleet opettajat kokivat roolinsa muuttuneen: lasten 
yhteistoiminnallinen työskentely korosti opettajien tehtävää toiminnan ohjaa-
jina. Opettajien ei tarvinnut perinteiseen tapaan siirtää omaa tietoaan oppilail-
le, vaan ongelmia ratkaistiin tarvittaessa yhdessä lasten kanssa. Myös opettajat 
kokivat oppineensa paljon uutta. Innostuessaan työskentelystä lapset oppivat 
toisiltaan teknologian käyttöä sekä uusia luku- ja kirjoitustaitoja kuin huomaa-
mattaan. Vaikka lasten väliset taitoerot näkyivätkin osaprojektien toiminnas-
sa, työskentelytavat olivat lähtökohtaisesti eriyttäviä. Kukin lapsi voi osallistua 
työskentelyyn omien taitojensa mukaan ja kehittyä omassa tahdissaan.

Erityisen myönteisiä tuloksia hankkeessa saatiin kodin ja koulun yhteis-
työstä. Lasten sekä päiväkodin ja koulujen henkilökunnan innostuneisuus vä-
littyi perheisiin. Uusi teknologia houkutti erityisesti isiä tutustumaan koulun 
työskentelyyn. Lisäksi lasten kokemuksia tiedusteltaessa vanhempien merkitys 
 uusien luku-, kirjoitus- ja tekstitaitojen omaksumisessa nousi vahvasti esille, sil-
lä vastaavathan tällä hetkellä kodit pitkälti teknologian käytön oppimisesta. Per-
he ja koti toimivat usein myös inspiraationa erilaisten tekstien rakentumiselle, 
sillä oppijalähtöisessä työskentelyssä lasten oma arki ja omat tarinat tarjoavat 
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tärkeimmän lähtökohdan. Vaikeidenkaan aiheiden käsittelyltä ei voi välttyä, sil-
lä lasten tuottamat ”identiteettitekstit” (ks. esim. Pahl & Rowsell 2005) puhuvat 
rehellistä kieltä heidän todellisuudestaan. Koska tulevaisuuden oppijalta edelly-
tetään myös osallistumisen, vaikuttamisen, itsetuntemuksen ja vastuullisuuden 
taitoja (Kansallinen tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelma 
2010), esimerkiksi kiusaamisen käsittelemistä ei koulussa voida ohittaa.

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelman perusteet (POPS 2004) 
pohjautuvat yhteisölliseen käsitykseen kielestä: omaksuessaan yhteisön tavan 
käyttää kieltä oppija kasvaa osalliseksi tietoon sekä yhteisönsä täysivaltaisek-
si jäseneksi. Vuorovaikutus ja yhteistoiminnallisuus kehittävätkin uusia luku-, 
kirjoitus- ja tekstitaitoja siten, että oppijat pystyvät täysipainoisesti toimimaan 
osana yhteiskuntaa ja kulttuuria. Panostamalla 2000-luvun tekstitaitojen peda-
gogiikkaan pystytäänkin ehkäisemään syrjäytymistä ja edistämään tulevaisuu-
den tekijöiden yhdenvertaisuutta.
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Literacy pedagogy in the 
digital age – The use of Web 
2.0 tools in early years 

settings and primary schools

Tilannekatsaus Iso-Britanniaan

Jackie Marsh, University of Sheffield, UK 

There is extensive evidence that young children are, from birth, immersed in a 
media and technology-rich environment. In the UK, Marsh et al. (2005) con-
ducted a survey of 1,852 parents of children aged from birth to six in ten Local 
Authorities in England in which young children’s use of popular culture, media 
and new technologies was identified. The ‘Digital Beginnings’ study concluded 
that many young children were competent users of technologies from an early 
age and that parents felt that children developed a wide range of skills, knowl-
edge and understanding in this use. This work resonates with a study conducted 
in the USA which indicated that children under the age of six are immersed in 
technology from birth (Rideout, Vandewater & Wartella, 2003). This trend con-
tinues beyond the age of six, of course. A survey of children aged 5-15’s media 
literacy, conducted by Ofcom in 2010 the UK, found that 87% of children had 
access to the Internet at home.  In the same year, a National Literacy Trust sur-
vey of children and young people’s reading practices, completed by over 18,141 
children aged 8-17, found that reading on screen was extensive, with children 
reporting that they enjoyed reading text messages, emails and websites. 

Children develop a wide range of skills as they engage with these online 
texts (Bearne et al., 2007). For young children, learning to become confident 
and competent communicators involves the ability to understand and create 
multimodal texts using a range of media. Multimodal communication involves 
a wide range of modes, such as written word, visual image, oral language and 
gesture. Kress (2003) suggests that in the new media age, communication relies 
less on traditional print and instead multiple modes are key to communication. 
As attention moves from the page to the screen, new literacy practices emerge 
that involve reading and writing using a wide range of modes and media (Lank-
shear and Knobel, 2006). For young children, learning to become confident and 
competent communicators involves the ability to understand and create multi-
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modal texts using a range of media. Much of children’s use of digital technolo-
gy can be characterised as creative and playful in nature as it offers potential for 
children to engage as ‘produsers’ (Bruns, 2006), to re-mix and mash-up cultural 
content in the production of new texts (Lankshear and Knobel, 2006). This is 
made possible through the developments relate to what is commonly known as 
‘Web 2.0’. ‘Web 2.0’ is a term popularised in 2004 by Tim O’Reilly, the founder 
of the American media company O’Reilly Media. It refers to a second genera-
tion of products and services on the web that facilitate collaboration and infor-
mation-sharing. 

Whereas the first generation of Internet products and services could be 
conceptualised as consisting of isolated blocks of information that could be ac-
cessed by users but not changed by them in any way, Web 2.0 applications are 
characterised by their ability to enable users to contribute information, upload 
texts, images and change webpages; in other words, to become active users. 
These second generation products and services facilitate communication be-
tween two or more people, they promote interactivity and user-generated web 
content. Web 2.0 products and services cannot be simply referred to as ‘soft-
ware’ although they enable the user to perform tasks that replicate the features 
of desktop software. Web 2.0 technologies include Rich Internet Applications, 
browers with plugins and extensions, the syndication of web content through 
RSS feeds (Really Simple Syndication) and web communication protocols. The 
range of Web 2.0 products and services is proliferating daily, but some of the 
more commonly-used applications have been established for some years. These 
are the products and services that are popular with the general public, such as 
Facebook, Blogger, Wikipedia and Twitter, which are also categorized as ‘social 
networking services’ (SNS).

Given the extent to which many young children are competent users of 
many of the Web 2.0 sites mentioned previously, it is important that schools 
provide pupils with opportunities to extend these skills in the classroom. In par-
ticular, social networking services can provide opportunities for pupils to en-
gage in classroom activities which are motivating because they connect to their 
out-of-school lives. 

Social networking in early years settings and classrooms

There is a range of ways in which SNS can be used in classrooms to foster the de-
velopment of literacy skills. In Monteney Primary School in Sheffield, the ICT 
teacher, Peter Winter, used blogs in a class project on dinosaurs, with children 
aged eight and nine. Blogs are online sites which enable users to post text, im-
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ages and videos. The most recent posts appear towards the top of the web page. 
Readers of blogs may comment on posts if authors allow this. The class at Mon-
teney were undertaking a project about dinosaurs, which involved them finding 
out information about dinosaurs. Peter used the site ‘Blogger’ to set up a class 
blog, which enabled children to upload posts relating to the topic (see Figure 1). 

Peter informed the children that they could use the blog to disseminate any 
aspects of the dinosaur topic that they felt to be important. As a consequence of 
the learner autonomy embedded in this pedagogical model, the blog soon wove 
together a range of genres – informative texts, reports, narratives, lists; replicat-
ing the textual mix pupils meet in online worlds outside of schools. 

The work of children in the blogging project was informed by the school’s 
Internet policy, which encouraged the use of critical literacy practices in the 
choice and use of online sources. In this way, the children were developing im-

Figure 1: Monteney Dinosaur Project Blog
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portant skills that they would use outside of the classroom, skills relevant to an 
information-economy (Lankshear and Knobel, 2006) and skills that could en-
able them to foster safer use of the Internet.  In this work, Peter frequently drew 
children’s attention to the way in which the project linked to home Internet 
practices, reminding them of the strategies they already knew and were using 
both in school and out-of-school:

Peter began the session by reminding children about the ‘rules’ they were already 
using at home and school when they went on the web i.e. they should not use 
their real name to identify themselves, they should never give out their real name 
and address to anyone over the web, if they came across untoward material, they 
should click off it immediately. Peter had placed the school’s Internet policy near 
each of the computers and drew children’s attention to it, but stressed that they al-
ready knew the policy. The children all greeted this remark with equanimity – there 
were no comments or questions, they simply moved to the computers with little 
fuss. None of the children referred to the policy throughout the session, but all ad-
hered to it.  This was obviously well-embedded practice for them.

(Field notes, May 18th, 2006)

A further area of consideration here is the issue of copyright.  As Web 2.0 fur-
ther dissolves the boundaries between production and consumption and cel-
ebrates a ‘remix’ culture (Lankshear and Knobel, 2006) in which ‘produsage’ 
(Bruns, 2006) abounds, anxieties around copyright and the line between collab-
oration and collusion proliferate. Peter had a number of concerns about this as 
the children began to mine the web for material to place on their blogs, but in-
stead of becoming paralysed by fears surrounding this issue, he encouraged the 
children to consider the nature of their sources and acknowledge them where 
appropriate, or link directly to their web source. There are no simple solutions to 
an area that confounds many copyright lawyers and as this field develops, teach-
ers need to be part of the dialogue about the nature of intellectual property in 
the digital age. 

Interdiscplinary work can be fostered in projects such as this. The dinosaur 
project enabled children to draw from and extend knowledge across a range of 
areas, including science, history, geography, literacy, technology and art. The af-
fordances of the technology meant that this cross-curricular approach was an 
integral part of the work, given the range of online sources the children could 
access and the variety of software they used throughout the project. The inte-
gration of knowledge occurred across blog posts, as popular cultural references 
were placed alongside posts in which children exchanged scientific and/ or his-
torical information about dinosaurs. The blogging project also enabled children 
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to integrate knowledge about literacy with technology in, for example, the de-
velopment of keyboard skills, but also fostered digital literacy skills in which lit-
eracy and technology were integrated. 

Further, the project developed children’s problem-solving skills. Peter en-
couraged the children to explore the blogging software in order to identify its 
affordances and constraints:

Two children had worked on their drawing of the dinosaur. They were unsure of 
how to post it on the blog, and so Peter encouraged the pupils to save it to their 
folder on the desktop, then log on to blogger and try and work out which icon they 
used to upload the picture. The boys took some to time to work out how to save 
their picture and then log on to blogger, but eventually they did so, identified the 
correct icon, uploaded their picture and posted a title.

(Field notes, June 6th, 2006)

There were other examples of children being challenged to address a range of 
technical and intellectual problems as they created short animated films for the 
blog using software they were previously unfamiliar with, investigated the proc-
ess of linking sites to the blog or worked out how to find out certain information 
they required about dinosaurs drawing from a range of online sources. 

The work discussed so far indicates the way in which blogging can promote 
a pedagogical approach which fosters creativity, although of course it is not nec-
essarily the case that all classroom blogging projects do so. What is significant in 
this example is the way that the blogging was predicated on the personal choices 
of children in terms of what they choose to write posts about and enabled them 
to draw extensively on out-of-school knowledge and practice.  In this way, is-
sues of voice, identity and agency rise to the fore. 

Blogging can also be used to foster communication with other people exter-
nal to the school, such as family members. One nursery used blogging in order 
to engage young children in digital literacy practices that integrated home and 
school experiences.  The blog was developed by children in the nursery of Shar-
row School, Sheffield, which was subject to a new build in 2005-2006. The ar-
chitects who designed the school were very forward looking and created a blog 
in which they informed the community about the progress of the re-build. To 
capture the imagination of the children, they featured two small teddy bears, 
named ‘Brix’ and ‘Morta’, who were used to report the news. Once the build-
ing was complete, a separate blog was set up titled ‘The adventures of Brix and 
Morta’ (see Figure 2).

Brix and Morta were placed in a backpack, along with a digital camera and 
a letter to families. The backpack was then sent home with children for a week 
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at a time. The letters asked families to help children to take photographs of Brix 
and Morta having adventures with the children. At the end of the week, children 
brought the backpack back to school. They sat with an adult as the photographs 
were uploaded to the blog. The children then talked about each photograph and 
what they said was scribed by an adult so that it could be typed in to the blog 
post. Each child uploaded about five photographs and related stories to the blog 
before it was someone else’s turn. The blog thus became a record of Brix and 
Morta’s adventures with a number of families.

Figure 2: Sharrow Nursery’s Blog
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The value of a blog is that it is openly accessible on the web, which meant 
that parents and other family members were able to read the blog and, in some 
cases, even comment on it. Four-year-old Zakariya, for example, was the first 
to contribute to the blog. Her parents had lived in Sheffield for many years, but 
had relatives living in Bangladesh.  The parents were keen to be involved in the 
project and enjoyed having the teddies and camera at home for a week. On the 
teddies’ return, Zakariya had lots of adventures to report, one of which outlined 
how the teddies had taken care of him when he was poorly (see Figure 3):

Figure 3: Zakariya’s post

One of the affordances of blogs is that commentators can leave messages for 
bloggers, a facility used by overseas relatives. Figure 4 outlines an observation 
from Zakariya’s uncle in Bangladesh:

Figure 4: Blog comment from Zakaria’s uncle
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This is an example of how blogging can be an excellent means of enabling 
families, in any location, to keep in touch with children’s interests. It also pro-
vides a means of encouraging young children to engage in the kind of partici-
patory practices that are commonplace in the digital age (Jenkins et al., 2006). 

While blogging is probably the most widely adopted SNS used in schools, 
other utilities are being used. Marsh (2010) outlines the work of a teacher of 6 
and 7 year-olds in the north of England, Martin Waller. He allows the children 
in ‘Orange Class’ to use Twitter to log their thoughts and activities over the 
course of a school day. Twitter enables users to upload to the internet messag-
es containing up to 140 characters, known as ‘tweets’. Users can log accounts of 
their activities over the course of a day and can foster the kinds of identity play 
and performance seen in the use of other SNS (Dowdall, 2009; Ito et al., 2008). 
Martin also enables the children to upload their photographs on Twitpic, which 
are then attached to their ‘tweets’ and used to extend the children’s communi-
cation, or reinforce their messages. Adults and other children use Twitter to re-
spond to ‘Orange Class’; in this way, Martin ensures the children have an exter-
nal audience for their work. It is worth noting that, in working with SNS in the 
classroom, educators need to cede some of the power normally entrenched in 
their role as authority figures, and to allow the children to lead learning in some 
of these spaces. In Martin’s classroom, children have increasingly taken respon-
sibility for what is ‘tweeted’. Martin’s work is a reminder of the opportunities 
offered as we move into an era in which pedagogy and curricula have to move 
from being teacher-directed to learner-led. 

There are many other Web 2.0 sites which are used by teachers in primary 
classrooms, including photo-sharing websites (e.g. Flickr; Bubblr) and text-pro-
duction sites (e.g. VoiceThread; Storybird). These sites enable pupils to develop 
a range of skills and knowledge which are vital for the digital age, outlined in 
Table 1.

Table 1:
Skills and knowledge
for the digital age

Examples from Web 2.0 projects

Understanding of the affordances of various mo-
des (the inherent properties of modes that enable 
or do not enable certain uses of those modes) and 
the ability to choose appropriate modes for spe-
cific purposes 

Children produced a wide range of multimodal 
texts that required understanding of the affordan-
ces of modes and how modes could work best to-
gether to achieve goals. These included: texts that 
were solely written or oral or consisting of only 
still images or moving images; texts combining 
one or more of these modes; animated films; live 
action films; podcasts; animated PowerPoint pre-
sentations; photostories.
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Understanding of various media and the ability to 
choose appropriately for specific purposes

Children used a wide range of media in the pro-
duction of texts and made critical judgements 
about which media to use. 

Skills in the various modes that enabled them to 
decode, understand and interpret, engage with 
and respond to and create and shape texts

Children developed a wide range of skills inclu-
ding: knowledge of the alphabetic principle and 
abilities in reading and writing print; ability to 
read both still and moving images; understanding 
of the features of various genres; understanding 
of the principles of transduction in the produc-
tion of multimodal texts; ability to navigate texts 
across media, follow hyperlinks, read radially etc.

Ability to analyse critically a range of texts and 
make judgements about value, purpose, audien-
ce, ideologies 

In the development of multimodal texts, children 
were reviewing a wide range of online and offline 
texts in order to inform their work. They also re-
gularly reviewed their own and peers’ work.

Ability to relate texts to their social, cultural, his-
torical contexts and literary traditions 

Children were able to relate multimodal texts to 
their social, cultural and historical contexts and 
were adept at recognising intertextuality.

Ability to select and use appropriately other texts 
for use in the design process

In the Monteney blogging project, children pro-
duced texts that remixed media content. Children 
made animated and live action films, and Power-
Point presentations, that incorporated music.

Ability to collaborate in text production, analysis 
and response

Children were successful in collaborating both 
with known and unknown others in the producti-
on and analysis of texts. Social networking servi-
ces (SNS), for example, enabled them to comment 
on others’ work and develop an understanding of 
the value of networks. 

Conclusion

This paper has offered a brief overview of the ways in which schools have be-
gun to use Web 2.0 sites to promote relevant literacy activities. If one examines 
children’s engagement with media texts over the last decade, it is clear that their 
involvement in online communication is becoming highly significant. These 
practices are not only popular with older children and young people, but are be-
coming an important part of children’s informal early learning. Therefore there 
is a need to identify what young children are doing on the Internet and how 
this is impacting on their literacy learning. It is also important that teachers are 
aware of the Internet experiences that children are likely to have had before they 
start school, so that curricula and pedagogy can be built on these foundations. 
If schools are to offer educational experiences that are relevant for a new media 
age, then these practices are as important as the various other reading and writ-
ing activities in which children engage. As Jenkins et al. suggest:
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Literacy skills for the twenty-first century are skills that enable participation in 
the new communities emerging within a networked society. They enable students 
to exploit new simulation tools, information appliances, and social networks; they 
facilitate the exchange of information between diverse communities and the abil-
ity to move easily across different media platforms and social networks. (Jenkins 
et al., 2006:55)

Children in kindergarten and primary schools should not be left out of the 
move to a digital, participatory media culture, and it is possible to create peda-
gogical and curricular opportunities which rise to this challenge.
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Opettajan tarina

Luokallinen innostuneita ja itsenäisiä oppilaita
Nina Niiranen

Mikä saa opettajan tuntemaan lopulta itsensä tarpeettomaksi? Missä pääsen 
nauttimaan vain lopputuotoksesta ja voin sitä ylpeänä esitellä kollegoilleni? Näi-
hin kysymyksiin löysin yhden vastauksen digitarinoiden kautta.

Luokallinen neljännen luokan oppilaita jaettiin ryhmiin siten, että jokaisessa 
ryhmässä oli yksi, joka oli käyttänyt aikaisemmin hieman jotain kuvankäsittely-
ohjelmaa tai kameraa. Hän sai kerätä rinnalleen kolme oppilasta lisää. Aluksi kir-
joitettiin käsikirjoitukset vapaamuotoisesti ja mietittiin kuvauspaikkoja. Viikon 
aikana oppilaat kuvasivat ja editoivat monta mukavaa tarinaa. Aiheet vaihtelivat 
salapoliisitarinoista koulukiusaamiseen.

Innostus oli käsin kosketeltavaa, kun kaikki osallistuivat niin suunnittelutyö-
hön, kuvauksiin kuin editointiinkin. Tekniset pulmat ratkesivat opettajan ja suju-
van yhteistyön avulla. Ryhmät neuvoivat toisiaan ongelmatilanteissa. Lasten oli 
hyvä nähdä, että opettajakaan ei ole kaikessa mestari, vaan noviisi, joka kokeilun 
kautta löytää oikean ratkaisumallin ongelmaan. Tai sitten ei, jotkut asiat olivat 
vain liian hankalia ratkaistaviksi. 

Opettajana annoin jonkinlaisen aihekehyksen oppilaille, esimerkiksi kou-
lulaisen haastattelu, sään vaikutus ihmisiin tai tyypillinen koululaisen päivä. 
Muutamat näistä filmeistä tehtiin joko suoraan englannin kielelle tai sitten ne 
tekstitettiin englanniksi, joten pystyimme hyödyntämään niitä myös koulumme 
Comenius-yhteistyöprojektissa.

Jatkoimme digitarinoiden työstämistä viidennellä ja kuudennella luokalla. 
Kehitys kuvallisessa ilmaisussa oli huimaa. Ne virheet, joita alussa esiintyi, vä-
henivät kokemuksen myötä. Äänitekniikkaan löytyi ratkaisuja, joista luovin tai-
si olla hiljaisessa hississä tehty haastattelu. Siinä saatiin ympäristön taustamelu 
poistettua. Kuvakulmat ja kamera-ajot olivat välillä hämmästyttäviä, kokonai-
suudet hiottuja.

Oppilaat laajensivat luvallisesti reviiriään, kiitos lähellä asuvan mummun ja 
perheiden, jotka auliisti tarjosivat kotejaan näyttämöiksi ja kuvauspaikoiksi. Luo-
kassa aran ja hiljaisen oloiset tytöt näyttelivät loistosuorituksia ja rohkeita roole-
ja. Opettajana löysin heistä aivan uusia piirteitä.

Lähes jokaisella kerralla ryhmät muodostuivat itsestään. Yhteistoiminnallisen 
oppimisen periaatteet tulivat tutuiksi, kun lapset opettivat toisiaan ryhmässä ja 
ryhmien välillä. Jokainen kertoi innostuneensa projektista. Siitä kertoi sekin, että 
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työtä aiheen kanssa jatkettiin kotona ja iltapäivisin koululla. Töihin käytettyjä 
tuntimääriä ei laskettu.

Yhdessä katsoimme tuotoksia. Jokainen filmi oli aplodinsa ansainnut. Opim-
me toistemme tekemistä filmeistä lisää. Usein seuraavilla kerroilla olivat parhaat 
ideat siirtyneet muihin teoksiin ja taas joku oli oivaltanut jotakin uutta. Heti en-
simmäisestä digitarinasta alkaen oppilaani olivat innostuneita tekemään niitä. 
Työn ilo ja vastavalmistuneiden tuotosten katsominen olivat varmasti monelle 
sellaisia helmihetkiä, jotka muistetaan vanhempanakin.

Digitarinoiden tekeminen sai suurimman osan luokasta kokeilemaan pieni-
muotoisten elokuvien tekemistä vapaa-ajallaan. Oppilaat huomasivat, että fil-
mien tekemiseen tarvittavien välineiden ei tarvinnut olla huippulaadukkaita, 
vaan tavallisella pokkarikamerallakin pärjäsi hyvin. Oppilaille jäi mukavia muis-
toja filmien teosta, ja niiden myötä yhteistyötaidot parantuivat. Jokaisella kerral-
la muodostimme ryhmät eri tavalla, joten toimeen täytyit tulla kaikkien luokka-
kavereiden kanssa. Joskus haastetta lisäsi se, että kuvausviikolla oli flunssa tai 
vatsatauti kiertänyt luokassa. Poissaolijan tilalle tuli silloin sujuvasti se oppilas, 
joka sattui palaamaan kouluun sairaslomaltaan.

Digitarinoiden innoittamat oppilaat pyysivät lupaa näyttää koko luokalle 
myös niitä tarinoita, joita he olivat vapaa-ajallaan kuvanneet. Taisipa yksi oppi-
las saada videokameran joulupukilta, eli harrastus siten jatkuu ja syvenee. Nyt 
kun kuudes luokka lähenee loppuaan, olisi jälleen aika tehdä tarina. Tällä kertaa 
suuntaamme katseemme kohti historiaa: kuvaamme mukavimmat muistot kou-
luvuosilta.
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Digitaalinen sisällöntuotanto  
oppimisen inspiroijana

Useiden tutkimusten mukaan lapset ja nuoret ovat alkaneet viime vuosina viih-
tyä yhä enemmän kuvallisten, vuorovaikutuksellisten mediatekstien äärellä 
(Kansallinen nuorisotutkimus 2008; Kupiainen & Sintonen 2009). Tämä muu-
tos haastaa koulun ja opettajat käyttämään oppilaita motivoivia työskentely-
tapoja, joissa sisällöt ja menetelmät nousevat lasten ja nuorten omasta arjesta. 
Myös opetuksen tavoitteet muuttuvat oppimisen ja osaamisen käsitteiden alati 
eläessä. Tulevaisuuden oppijalta edellytetään muun muassa digitaalista luku- ja 
kirjoitustaitoa, vuorovaikutustaitoja, yhteisöllisen työskentelyn ja yhteistoimin-
nallisuuden taitoja, luovuutta, kriittistä ajattelua sekä ongelmanratkaisutaitoja 
(Webb, Cox, Davis & Voogt 2011).

Digitaalisen tarinankerron nan (digital storytelling) hyödyntäminen oppi-
misen välineenä edellä mainittujen taitojen kehittämiseksi on levinnyt nopeas-
ti kouluissa ja myös esi- ja alku opetuksessa (ks. esim. Di Blas & ym. 2009). Va-
lokuvia, musiikkia ja jopa lyhyitä videoleikkeitä yhdistävässä digitarinassa pe-
rinteistä suullista tarinakulttuuria toteutetaan 2000-luvun multimediavälinein. 
Digitarina on eräänlainen pienoiselokuva, joka toteutetaan tietokoneella. Perin-
teisesti määriteltynä digi tarina on kestoltaan tyypillisesti 3–5 minuuttia ja luon-
teeltaan henkilökohtainen ja tunnelatautunut. Kertojan ääni on siinä oleellinen 
elementti. (Centre for Digital Story telling; Kearney 2009; Ohler 2008.)

Digitarinan työstäminen on hyvin toiminnallinen prosessi (ks. kuvio 1). 
Se sisältää tarinan tueksi aiotun mediamateriaalin hankintaa, kuten autenttis-
ten haastattelujen suunnittelua ja toteuttamista, kuvamateriaalin (video ja still) 
tuottamista ja editointia, lehtileikkeiden ja arkistokuvien keräämistä sekä taus-
tamusiikin ja tehosteäänien työstämistä (Kumpulainen 2008). Aikaisemmat 
tutkimukset osoittavat, että digitarinat tukevat luovuuden ja kriittisen ajattelun 
sekä informaatio- ja kuvallisen lukutaidon kehittymistä ja että tarinan tekemi-
nen harjaannuttaa tutkimaan tarinan taustoja, arvioimaan ja käsittelemään tie-
toa sekä käyttämään uusinta teknologiaa (Dogan 2011; Ohler 2006). Digitari-
noita voidaan tehdä myös pienissä ryhmissä (Robin 2008), mikä tarjoaa oivalli-
sen tilaisuuden harjoitella yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja digitarinan ideoin-
nissa, suunnittelussa ja toteutuksessa.
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Vuosina 2009–2011 toteutetussa FutureStory-hankkeessa lähdettiin vastaa-
maan edellä mainittuun tarpeeseen kehittää oppijoita innostavia toimintamal-
leja käytettäväksi opetuksessa. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa tutkimukseen 
perustuvaa tietoa digitarinoiden käyttömahdollisuuksista pedagogisena toi-
mintamuotona. Tutkimusta digitarinoista tehtiin yhteistyössä Literacy in the 
21st Century -hankkeen (ks. Digitarinat esi- ja alkuopetusryhmissä luvussa 1) 
sekä Opetusteknologia koulun arjessa (OPTEK) -hankkeen kanssa. Näissä kai-
kissa hankkeissa pyrittiin kehittämään uusia teknologiatuettuja toimintamal-
leja, joita hyödyntämällä voitaisiin kuroa umpeen formaalien ja informaalien 
oppimisympäristöjen välille syntynyttä mediakuilua. Yhteisenä mielenkiinnon 
kohteena olivat digitarinat ja digitaalinen videoteknologia eli digitaalinen me-
diatuotanto yleensä. Sosiokulttuurisen oppimisen teorioihin (Vygotsky 1978) 
pohjautuvassa FutureStory-hankkeessa tarkasteltiin erityisesti teknologiape-
rustaisen oppimisympäristön mahdollisuuksia tukea yhteistoiminnallista op-
pimista.

Kuvio 1: Digitarina-projektin vaiheet (Kumpulainen 2008; Hakkarainen & Kum-
pulainen 2011)
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Digitarinoita ja digitaalisia videoita

Joissakin oululaisissa kouluissa videotuotannolla on vuosia jatkuneet perin-
teet. Future School Research  hankkeen OPTEK-osatutkimuksen aikana (2009–
2010) neljännen ja viidennen luokan oppilaat toteuttivat kolme erityyppistä di-
gitaalista videotuotantoprojektia. He ideoivat, suunnittelivat ja käsi kirjoittivat 
fiktiivisiä ja faktapohjaisia digitaalisia elokuvia (DV/digital video) erikokoisissa 
pienryhmissä. Sen sijaan digitarinoita ei ollut aiemmin tehty Oulun kouluissa.
FutureStory-hankkeen alkuvaiheessa järjestettyyn digitarinakoulutukseen osal-
listuneet kolmetoista opettajaa tekivät sittemmin digitarinoita omien oppi-
laidensa kanssa kahdeksassa koulussa. Tutkimusaineistoa kerättiin kyselylo-
makkein näiltä digitarinakoulutukseen osallistuneilta opettajilta (N=13) ja hei-
dän oppilailtaan (N=83). Keväällä 2011 toteutettiin case-tutkimuksen tapaan 
opettaja- ja oppilashaastatteluja (3–4 hengen ryhmissä) eräällä tutkimuskou-
lulla, jossa oli tehty FutureStory-digitarinakoulutuksen jälkeen neljä erityyppis-
tä digitaalista sisällöntuotantoprojektia. Kaikki haastatellut kuudennen luokan 
oppilaat olivat tyttöjä. Lopputuotokset olivat alussa lähinnä stillkuviin perustu-
via digitarinoita, mutta myöhemmässä vaiheessa oppilaat valmistivat myös pi-
tempiä digivideoita. Koululla toteutettujen tuotantoprojektien lisäksi oppilaat 
tekivät yhden digimediatuotoksen elokuvakoulun mediapajapäivän aikana.

Seuraavassa luvussa kuvataan lähemmin hankkeessa toteutettua tutkimus- 
ja kehitystoimintaa, jonka aikana syntyi niin perinteisiä digitarinoita kuin digi-
taalisia videoitakin, sekä esitetään case-tutkimuskoululla kerätyn haastatteluai-
neiston perusteella saatuja tutkimustuloksia.

FutureStory – Digitarinat yhteistoiminnallista oppimisen edistäjänä



78 • 

Oppimistuloksia ja kokemuksia

FutureStory-hankkeen alkupuolella toteutettuun kyselyyn vastasi 13 opettajaa 
ja 83 oppilasta. Kerättyjen kyselyaineistojen perusteella digitarinoiden hyödyn-
täminen pedagogisena toimintamuotona tukee yhteistoiminnallista ja miele-
kästä oppimista ja opettaa oppilaille 2000-luvun taitoja. Opettajien mielestä di-
gitarinatuotanto lisäsi oppilaiden oppimismotivaatiota ja sitoutumista. Tarkas-
teltaessa oppilaiden tuloksia sukupuolen ja iän mukaan huomattiin, että tytöt 
pitivät poikia enemmän digitarinoiden tekemisestä. Tulokset osoittivat myös, 
että digitarinaprojektit lisäsivät yhteistyötä niin oppilaiden kesken kuin oppilai-
den ja opettajan välillä. Opettajien mukaan oppilaat oppivat digitarinoita teh-
dessään uusia teknologia- ja kommunikaatiotaitoja uusien sisältöjen ja yhteis-
työtaitojen lisäksi.

”sitte ku teki oppilaitten kans niitä töitä ja jos oli jotain kummallisia ongelmia 
niissä tietokoneissa ja sit me porukalla ratkottiin niitä, että joku aina tiesi jotaki… 
ja yllättävän välkkyjä ne on noi oppilaat että joku oli ’mää oon käyttäny tätä ai-
kasemmin, se menee tätä kautta’ja neuvo hirveen innokkaana toisiaan”

Suurin osa kyselyyn vastanneista opettajista osallistui digitarinaprojekteihin en-
simmäistä kertaa FutureStory-hankkeen aikana. Uuden teknologian käyttöön-
otto osana opetusta vei opettajilta paljon aikaa. Opettajista 40 prosenttia ra-
portoi ajankäytön tuottaneen eniten haasteita: aloittelijalla saattoi mennä jopa 
25 tuntia 10 minuutin videon editoimiseen. Opettajien mukaan digitarinoiden 
hyödyntäminen opetuksessa oli kannattavaa, vaikka niiden työstäminen vei ai-
kaa. Digitarinoiden tekemistä ei kuitenkaan pidetty vaikeana. Opettajat arve-
livat hyödyntävänsä digitarinatuotantoa opetuksessaan myös tulevaisuudessa. 
Hankkeessa mukana olleet oppilaat toivoivat enemmän digitarinaprojektien 
kaltaisia toimintatapoja kouluun.

Kyselyaineiston tuloksia haluttiin syventää opettaja- ja oppilashaastatteluil-
la. Haastattelut antoivat samansuuntaisia tuloksia kuin yllä kuvattu kyselyloma-
keaineisto. Case-koulun opettaja kertoi oppilaiden ottaneen luokan ensimmäi-
sen digitarinaprojektin alkaessa uuden teknologiatuetun toimintamuodon vas-
taan innostuneesti. Hänen mielestään parin vuoden aikana toteutetut digitari-
na- ja videoprojektit kehittivät oppilaiden oppimaan oppimisen taitoja: oppilaat 
oppivat tekemään suunnitelmia sekä kokeilemaan uusia asioita puutteellisilla-
kin taidoilla. Oppilaat eivät olleet aiemmin tehneet digitarinoita, ja harva oli 
edes käyttänyt DV-kameraa tai kuvankäsittelyohjelmia. Tulosten mukaan työs-
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kenteleminen ryhmissä edisti ryhmätyötaitoja, joustavuutta ja valmiuksia halli-
ta erilaisia tilanteita. Oppilaiden mukaan toisten tuotosten kommentointi mah-
dollisti omien taitojen kehittämisen. He oppivat samalla myös arviomaan omaa 
toimintaansa ja oppimistaan eli reflektoimaan.

Oppilaat kertoivat innostuneensa luovasta toiminnasta ja helppokäyttöisestä 
teknologiasta. Jokaiselle löytyi digitarinoinnissa innostava vaihe: yksi piti näytte-
lemisestä ja toinen kuvaamisesta tai editoimisesta. Lopputuotoksen näkeminen 
oli yksi digitarinaprojektin huippuhetkiä. Jotkut arvioivat motivaationsa kasva-
neen erityyppisten digitarinaprojektien myötä, ja useat oppilaista kertoivatkin 
tekniikan opittuaan tehneensä myös vapaa-ajallaan erilaisia digitaalisia videoita.

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli integroida eri oppiaineita. Digitarinapro-
jekteihin pystyttiin yhdistämään äidinkielen oppisisältöjä sekä englannin opis-
kelua, kun oppilaat tekivät käsikirjoituksia tai Comenius-projektissa tarvittavia 
tekstityksiä. Oppilaiden tekstityksissä saattoi esiintyä kielioppivirheitä, mutta 
opettaja ei tarkoituksella puuttunut niihin tässä projektissa. Hän piti tärkeäm-
pänä oppilaiden rohkaisemista ja innostamista Comenius-yhteydenpitoon.

Haastatellut oppilaat pitivät digitarinoiden ja -videoiden tekemistä nykytai-
doillaan varsin helppona, vaikka myönsivät, että alussa teknologian käyttö oli 
haasteellista. Oppilaat kertoivat oppineensa digitarina- ja digivideoprojektien 
ansiosta tietokoneen ja kameroiden käyttöä. Oppilaiden mukaan digitarinoiden 
ja -videoiden juonta kehitellessä sai käyttää mielikuvitusta ja luovuutta. Kuvaa-
misen ja äänittämisen apuna opittiin käyttämään soveltuvia lisälaitteita ja tek-
niikoita, ja elokuvan tekemisen taidot, kuten kuvakulmien hyödyntäminen ja 
leikkaaminen, tulivat tutuiksi: ”Tajuaa, mitä se leikkaaminen on... että saksillako 
sitä leikataan…” Oppilaiden mielestä myös näyttelemisen ja kuvaustilanteessa 
puhumisen taidot kehittyivät vuosien varrella.

Ensimmäisessä digitarinaprojektissa case-koulun opettaja jakoi luokkansa 
siten, että jokaisessa ryhmässä oli ainakin yksi, joka oli käyttänyt videokameraa 
aiemmin ja loput oppilaat arvottiin näiden osaavampien oppilaiden ryhmiin. 
Yhdessä digitarinaprojektissa opettaja antoi oppilaiden muodostaa itse ryh-
mänsä. Kun ryhmiin jako toteutettiin arpomalla, oppilas saattoi joutua samaan 
ryhmään myös sellaisten oppilaiden kanssa, joita ei tuntenut kovin hyvin tai joi-
den kanssa ei oltu aivan parhaita kavereita. Tätä pidettiin kuitenkin pääsääntöi-
sesti hyvänä ratkaisuna, sillä tällöin kaikille osoitettiin ryhmä eikä ketään jätet-
ty valitsematta. Joidenkin oppilaiden mielestä digitarinoiden tekeminen arvo-
tuissa ryhmissä antoi mahdollisuuden oppia tuntemaan luokkakavereita. Tosin 
luokassa oli jo totuttu ryhmätöiden tekemiseen ja oppilaat tunsivat toisensa hy-
vin. Arpomalla tehty ryhmäjako tarjosi tilaisuuden oppia työskentelemään eri-
laisten ihmisten kanssa, koska silloin ryhmän jäsenet joutuivat neuvottelemaan 
yhteisen tavoitteen asettamisesta ja saavuttamisesta.
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”No silloin kun saa valita itse niin tieten-
kin ossaa ottaa ne parhaimmat kaverit, 
niitten kanssa on ehkä vähän helpompi 
tehdä mutta samalla kuitenkaa se yhteis-
työ ei tai, tai että se opettelu on niinku eri-
laisten ihmisten kans tekemässä töitä, se ei 
oikeen niinku kehity.”

Osa oppilaista piti enemmän työskente-
lystä itse valituissa ryhmissä. Yhteistoi-
minnallinen työskentely opetti joidenkin 
oppilaiden mielestä yhteistyötaitoja, ku-
ten toisen kuuntelemista ja kompromis-
sien tekemistä. Eräs oppilaista tunnusti, 
että projektin onnistumiseksi oli myös 
kuunneltava opettajan ohjeita. Jotkut ar-
vioivat oppineensa antamaan muille op-
pilaille rakentavaa palautetta yksilökoh-
taisesti.

”…niin siinäki oppii sitä yhteistyötä ja mi-
ten käsitellään ihmisiä että, että osaa sa-
noa joskus suoraan ja joskus taas vähän 
niinku hellemmin.”

Näissä digitarinaprojekteissa katsot-
tiin parhaaksi noudattaa 3–5 oppilaan 
ryhmäkokoa, koska tällöin jokaisella oli 

mahdollisuus saada äänensä kuuluviin ryhmän toiminnassa. Jos ryhmän käy-
tössä oli vain yksi tietokone, yhden editoidessa muut pääsivät vielä katselemaan 
ja kommentoimaan vierestä. Sopivan pienessä ryhmässä jokainen ryhmän jäsen 
pääsi paremmin vuorollaan kokeilemaan editointia.

Digitarinan käytännön  
toteutuksesta

Selvitä, millaisia mahdollisuuksia di-
gitarinoilla ja DV-teknologian käytöl-
lä on ja mihin pyrit sen avulla omassa 
opetuksessasi.

Hyödynnä videotuotannon tuki- ja 
opetusmateriaaleja mm. Opettaja.tv:n 
Mediakasvatus-osiosta.

Toteuta digitarina- ja DV-projekte-
ja yhdessä muiden opettajien kanssa 
eri oppiaineita yhdistäen. Hyödyn-
nä muiden luokkien DV-tekniikassa 
edistyneitä oppilaita.

Voit jakaa oppilaat ryhmiin, arpoa 
ryhmät tai antaa heidän itse valita 
ryhmänsä. Sopiva ryhmäkoko on 3–5 
oppilasta.

Voit ohjata oppilaita ottamaan erilai-
sia tehtäviä ja vastuita projektin eri 
vaiheissa.

Anna oppilaiden oppia yhdessä ja 
neuvoa toisiaan esimerkiksi editointi-
vaiheessa.
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Alakoulun oppilaiden digitarinoiden sisältöjä

Oppilaiden tarinoissa aiheet olivat osaksi opettajan antamia ja osan aiheista op-
pilaat keksivät itse. Kuten opettaja alun tarinassa kertoo, hän oli antanut oppi-
laille aiheita, kuten koululaisen haastattelu, sään vaikutus ihmisiin tai tyypilli-
nen koululaisen päivä. Säävideoissa oppilaiden videot käsittelivät maanjäristys-
tä, matkalaukkujen vaihtumista lentokentällä ja siitä seuranneita hassuja tilan-
teita, haltijan säätiedotusta, säätoiveita, hulluja uutisia, tappavaa kylmyyttä ja 
sateenvarjojen käyttöä talvella aurinkovarjoina. Osa filmeistä oli tehty suoraan 
englannin kielelle tai tekstitetty englanniksi. Tämä osoittaa, miten hyvin oppi-
aineita voidaan integroida digitarinoita tehtäessä. Oppilaat olivat myös tehneet 
koulustaan esittelyvideon, jonka opettaja oli näyttänyt vieraillessaan yhteistyö-
koululla Englannissa. Oppilaiden muissa videoissa käsiteltiin monenlaisia ai-
heita, kuten kiusaamista, kotona yksin olemista ja tulevaisuutta.

Viimeisissä digitarinoissa oppilaat keksivät itse tarinoidensa aiheet. Suosi-
tuin lajityyppi oli jännitys ja kauhu. Yksi tarina kertoi noidasta, joka varasti pie-
nen vauvan ja vangitsi tämän linnaansa. Tyttövauvasta kasvoi noidan linnas-
sa kaunis prinsessa. Tarina oli selvästi saanut vaikutteita perinteisistä saduista, 
joissa prinsessa odottaa pelastajaansa, joka lopulta saapuukin. Mielenkiintoinen 
yksityiskohta videossa oli kesken jännittävimmän kohdan tullut mainoskatko, 
jossa mainostettiin jäätelöä. Oppilaat olivat tehneet mainoksen, jossa kaikki 
nappaavat jäätelöt ja kertojan ääni sanoo ”Syö sinäkin jätski ja sinäkin olet cool”, 
ja tytöt samalla haukkaavat jäätelöistä palasen hymyillen. Mainos oli rakennet-
tu samalla tavalla kuin televisiossa pyörinyt oikea jäätelömainos. Oppilaat olivat 
tiedostaneet mainoksen logiikan: mainokseen liitetään jokin hyvä lausahdus, 
jota toistetaan samalla kun kuvin esitetään jäätelön syömistä tunteisiin vedoten. 
Osallistuessaan digivideoiden ja -tarinoiden tuotantoon oppilaat oppivat tulkit-
semaan mediaa kriittisesti. Paras tapa oppia mediakritiikkiä on tehdä erilaisia 
digimediatuotoksia itse ja tutustua näin tuotannon taustoihin (ks. myös Laiti-
nen 2007).
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Ensiesitys ja palautetilaisuus luokassa

Useiden tutkimusten mukaan vertaiset kuvauskohteena ja kohdeyleisönä moti-
voivat tuottamaan yhä laadukkaampia videoita (mm. Kearney & Schuck 2006). 
Valmiiksi editoitujen lopputuotosten yhteinen katselutuokio luokassa on mu-
kava kokemus, joka vahvistaa tekijäryhmän osallisuuden ja tuotokseen koh-
distuvan omistajuuden tunteita. Tilaisuudessa on mahdollisuus antaa tekijöille 
palautetta siitä, mikä on hyvää ja mitä voisi vielä kehittää. Videoiden sisällöt ja 
niihin liittyvät ilmiöt saattavat aiheuttaa paljon keskustelua katselukertojen ai-
kana ja sen jälkeenkin.

Myös FutureStory-hankkeen aikana case-luokassa järjestettiin kunkin digi-
taalisen sisällöntuotantoprojektin päätteeksi koko luokan yhteinen katselu- ja 
palautetapahtuma. Oppilaat kertoivat saaneensa hyvän mielen, jos omaa digi-
tarinaa, sen kuvakulmaa tai ääntä kehuttiin, mutta joidenkin mielestä myös ke-
hityskohtien käsittely oli tärkeää oppimisen kannalta. Opettaja saattoi esittää 
vinkkejä, miten esimerkiksi epäselvää puhetta voisi korjata tai kehittää seuraa-
vaa kertaa ajatellen. Vaikka oppilaista oli hyödyllistä ja mukavaa saada palautet-
ta omista tuotoksistaan, kaikki eivät halunneet tai vielä osanneet antaa toisille 
oppilaille palautetta. Oppilaat kertoivat lähinnä ilmaisseensa katselutilaisuudes-
sa tykkäävänsä kavereidensa tuotoksista, mutta kokevansa rakentavan palaut-
teen antamisen vaikeaksi.

Vaikka mitään tuotosta ei ”pahemmin teilattu”, aivan kaikkien mielestä yh-
teiset katselutilaisuudet eivät kuitenkaan olleet vain miellyttäviä kokemuksia. 
Oman tuotoksen katselu saatettiin kokea jossain määrin kiusallisena. Joidenkin 
oppilaiden mielestä oli myös jokseenkin epämiellyttävää, että heidän digituo-
toksiaan saatettiin esittää muille luokille tai jopa koulun ulkopuolella vaikkapa 
paikallisen mediatyöpajan kilpailussa.

Useimmat haastatelluista oppilaista kertoivat esittäneensä digitarinoitaan 
myös kotona vanhemmilleen ja saaneensa heiltä mukavaa palautetta kuten  
”…mun vanhemmat silleen oli ihan ihmeissään, että miten ollaan osattu tehdä 
kaikki niin hienosti” ja ”… että ei ne meiän ikäsenä ois keksinyt yhtään niin hyviä 
juonia”. Jotkut oppilaat olivat vastaavasti näyttäneet myös vapaa-ajallaan teke-
miään digitarinoita oman luokkansa oppilaille.
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Verkko julkaisuympäristönä

Viime aikoina monenlaiset videoarkistot ja verkkotelevisiot ovat tulleet kaik-
kien ulottuville. Julkaisemis mahdollisuus internetpohjaisten jakelukanavien 
välityksellä antaa uuden ulottuvuuden kuvalliseen ilmaisuun. Verkossa julkais-
tua videota voi kuka tahansa kommentoida paitsi sanallisesti myös ”videokes-
kustelun” muodossa vastaamalla videoon omalla videolla. Vuoro vaikutteisen 
sosiaalisen median ansioista lukijasta on nyt tullut tekijä (Kupiainen & Sinto-
nen 2009). Myös lasten ja nuorten innostus jakaa kuvallisia tuotoksiaan, valo-
kuvia, videoita ja digitarinoita, on kasvanut räjähdysmäisesti. Julkaisemalla si-
sältöjä päästään ulos perinteisestä koululuokasta. Lasten tuotosten katselumah-
dollisuus lisää parhaimmillaan myös kotien ja koulujen välistä vuorovaikutusta 
(Wuorisalo 2010).

FSR:n OPTEK-osahankkeen aikana luotiin tutkimuskoulun oppilaiden di-
gimediatuotoksille jakelukanava, jonka ideointiin ja kehittelyyn osallistui FSR-
tutkijoiden lisäksi edustajia tutkimuskoulusta, Oulun kaupungin opetustoimes-
ta ja Valveen elokuvakoulusta. Eri vaihtoehtojen tarkastelun jälkeen verkkotele-
visio päätettiin toteuttaa YouTube-kanavana.

OPTEK-tutkimuskoulun opettaja otti rakentaakseen kOuluTV:ksi nimetyn 
verkkotelevisiokanavan (http://www.youtube.com/user/kOuluTV), jonka jul-
kistamistilaisuus päästiin pitämään loppuvuodesta 2010. Jakelukanavaa on sit-
temmin esitelty myös useissa seminaareissa ja konferensseissa. Mediatuotokset 
suunniteltiin ladattavaksi kOuluTV-kanavalle lajityypeittäin. Tämä toteutettiin 
soittolistatoimintona: kanavalle luotiin alustavia soittolistoja, kuten Animaa tiot, 
Fiktio, Kulttuuri sekä Uutiset ja dokumentit. Uutuudet-soittolistalla näkyvät 
viimeksi ladatut videot. Opetusvideot-soittolistalta löytyy kanavan rakentaneen 
opettajan tekemiä opasvideoita, jotka ohjaavat käyttäjää etsimään ja katsomaan 
videoita kOuluTV:stä ja neuvovat lataamisoikeudet saanutta opettajaa, miten 
ladata, nimetä ja merkitä oppilaiden videotallenteita kanavan soittolistoille. 
Soittolistoja voidaan tarpeen mukaan lisätä ja lajityyppejä muokata.

Jakelukanavan kehitystyöhön osallistuneita tutkijoita ja kasvattajia pohdi-
tutti teknisen toteutuksen lisäksi oppilaiden tuottaman materiaalin julkaisemi-
seen liittyvät eettiset näkökohdat. Viime vuosina koulut ovat luopuneet luok-
kakuvien ja muun oppilaita esittävän kuvamateriaalin julkaisemisesta verkko-
sivuillaan. On pelätty, että kuvia voidaan käyttää asiattomasti, jopa rikollisiin 
tarkoituksiin. Toisaalta suuntaus on ristiriidassa tämän päivän avoimen yhtei-
söllisen oppimis-, tiedonrakentamis- ja verkostokulttuurin kanssa. Oppijakes-
keisen opetuksen ja oppimiskäytön näkökulmasta parhaina palkituissa wikeissä 
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ja blogeissa oppilaat esittäytyvät kuvien ja nimien kera. Modernien medioiden 
avoimuus ja sosiaalista mediaa hyödyntävä mediakasvatus ovat omiaan opetta-
maan lapsille myös vastuuta täysin uudella tavalla.

Keskustelua kOuluTV-työryhmässä käytiin myös siitä, minkä tyyppistä 
vuorovaikutteisuutta kanavalla mahdollistettaisiin ja tuettaisiin: sallittaisiinko 
tuotoksista tykkääminen ja niiden kommentointi, tai voisiko katsoja ilmaista 
myös sen, ettei pidä jostain tuotoksesta. Vaikka vuorovaikutteinen media tar-
joaa oivallisen keskustelufoorumin, se myös mahdollistaa erilaisia nettikiusaa-
misen muotoja, kuten piikittelyä, haukkumista ja negatiivista kommentointia. 
Verkko kiusaaminen saattaa olla hyvin näkyvää myös YouTubessa.

Kouluympäristössä digitaalisen sisällön tuottaminen tallentamisineen ja 
julkaisemisineen on aiheuttanut viime aikoina jossain määrin huolestunutta-
kin keskustelua. Opettajat ovat epätietoisia siitä, miten oikeus yksi tyisyyteen ja 
omiin tuotoksiin toteutuvat koulun sisällöntuotanto projekteissa. Toikkasen ja 
Oksasen (2011) mukaan opetustilanteessa mukana olevat opettajat ja oppilaat 
saavat kuvata ja tallentaa luokan tapahtumia, mutta tallenteen julkaisemiseen 
on saatava lupa jokaiselta tallenteella näkyvältä henkilöltä, alaikäisen kyseessä 
ollessa hänen huoltajaltaan. Oppilas saa itse päättää omien tuotostensa julkaise-
misesta, paitsi siinä tapauksessa, että kyseessä on vapaaehtoinen kurssi ja loppu-
tuotosten julkaisemisesta on kerrottu etukäteen kurssikuvauksessa. Julkaisemi-
sen tulee tapahtua asiallisessa tarkoituksessa. Myös sitä, mitä oppilas saa kuvata 
ja julkaista, säädellään tarkoin. On esimerkiksi kohteliasta olla kuvaamatta hen-
kilöä, joka ei halua tulla kuvatuksi. Digimediatuotantoprojekteja toteutta vien 
opettajien onkin syytä perehtyä tarkoin niin yksityisyyttä kuin julkaisemista 
koskeviin lainkohtiin ja painottaa näiden seikkojen tärkeyttä oppilailleen.

Niin OPTEK-osahankkeen kuin FutureStory-hankkeenkin digimediatuo-
tannon aluksi oppilaiden vanhemmilta pyydettiin kirjallinen lupa lapsen osal-
listumiseen yhteiseen tuotantoprojektiin ja lapsen kuvaamiseen sekä toisaalta 
sellaisen kuvamateriaalin julkaisemiseen internet-ympäristössä, jossa lapsi itse 
esiintyy tai jonka tekemiseen hän on osallistunut. Tällaisesta julkaisuluvasta 
löytyy esimerkki tämän julkaisun lopusta (ks. liite 1).
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Verkkojulkaiseminen FutureStory-hankkeessa

Useimmille haastatelluille digitarinoijille oman tuotoksen yleisöksi riittivät 
luokkakaverit eivätkä he halunneet tuotoksiaan julkaistavan avoimessa verkos-
sa, jossa kuka tahansa voisi nähdä niitä. Jotkut pitivät Facebookia sopivana jake-
lukanavana, sillä siinä on mahdollista itse valita, kenelle video näkyy. Digituo-
tosten uusi jakelukanava kOuluTV jakoi vielä mielipiteitä. Varsin harva oppi-
laista oli valmis julkaisemaan omia digitarinoitaan kanavalla.

Kevään aikana koteihin lähetetty kOuluTV-julkaisulupa jäikin monelta per-
heeltä palauttamatta, koska jotkut oppilaista eivät olleet vieneet lappua kotiin, 
tai julkaisulupa oli evätty, koska lapsi itse ei halunnut tuotoksiaan julkaistavan. 
Ongelmaksi koettiin, että jos kaikki ryhmän jäsenten vanhemmat eivät antaneet 
suostumustaan, ryhmän yhteistä tuotosta ei voitu julkaista.

Oppilaiden julkaisemishaluttomuus on ymmärrettävää, mutta toisaalta har-
millista. Monet opettajat saattaisivat olla kiinnostuneita näkemään, millaisia di-
gimediatuotoksia yleensä tehdään, jotta rohkaistuisivat itse toteuttamaan digi-
tarinaprojekteja osana opetustaan. Erityyppiset lopputuotokset saattaisivat toi-
mia kannustimina ja esimerkkeinä muille opettajille ja oppilaille. Julkaisemis-
haluttomuus voi toisaalta viitata siihen, että oppilaat ovat todella ymmärtäneet 
internetin luonteen. Internetistä ei välttämättä koskaan saa pois tuotosta, jon-
ka sinne on kerran ladannut, ja siksi julkaisemista on aina harkittava tarkkaan.

Oppilaat kertoivat, että koulussa ja myös joidenkin oppilaiden kotona kes-
kusteltiin julkaisemiseen liittyvistä ilmiöistä. Varsinkin yksityisyyden ja ano-
nyymiuden tarvetta pohdittiin yhdessä, ja oppilaat toivoivat, ettei julkaistavassa 
tuotoksessa näkyisi koulun tai ainakaan oppilaiden nimiä. Opettaja puolestaan 
kertoi painottaneensa keskusteluissa tärkeänä pitämiään kuvien ja musiikin te-
kijänoikeuksiin liittyviä seikkoja ja suositelleensa käytettäväksi vain omia ääni-
maailmoja tai tekijänoikeusvapaata musiikkia.

Tekijänoikeuksiin liittyviin haasteisiin ei voida olla törmäämättä, kun tuote-
taan digitaalisia videoita ja digitarinoita koulussa. Varsin usein oppilaiden teke-
mät digitarinat sisältävät hittikappaleita. Internetissä löytyy kuitenkin vapaasti 
hyödynnettäviä mediasisältövarantoja, joihin kannattaa tutustua yhdessä oppi-
laiden kanssa. Toikkasen ja Oksasen (2011) Opettajan tekijänoikeusopas -kirja 
tarjoaa digitarinoita tekevälle opettajalle vastauksia tekijänoikeuksiin liittyen.
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Suositeltavaa luettavaa:

Toikkanen & Oksanen (2011). Opettajan tekijänoikeusopas. FinnLectura.

Muistettavaa ennen digitarinoiden ja DV-videoiden tekemistä ja jul-
kaisua:

• kuvattavalta henkilöltä tulee saada lupa kuvan ottamiseen
• oppilas pääsääntöisesti itse päättää omien tuotosten julkaisemisesta
• jokaiselta tallenteella näkyvältä henkilöltä (tai alaikäisen huoltajalta) tu-
lee saada lupa julkaisuun

Linkkivinkkejä ei-kaupallisessa toiminnassa vapaasti käytettäviin 
avoimiin mediasisältövarantoihin:

Kuvat: http://www.delicious.com/arongas/ilmaiskuvia (Anne Rongaksen 
kokoama linkkilista)

Ääni ja musiikki: https://wiki.uef.fi/pages/viewpage.
action?pageId=15467584 (Itä-Suomen yliopisto)
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Tarvittavat laitteet digitarinointiin  
FSR-lainaamosta

FSR:n FutureStory-hankketta varten perustettu lainaamo otettiin kouluissa vas-
taan innostuneesti. Oululaisilla opettajilla oli mahdollisuus saada käyttöönsä 
digitaalisessa mediatuotannossa tarvittavia laitteita: 26 kannettavaa minitieto-
konetta, joihin oli asennettu oppilaskäyttöön sopivat ohjelmistot, 10 digitaalista 
videokameraa jalustoineen sekä äänityksen tueksi 10 mp3-soitinta. Haastatel-
lut opettaja ja oppilaat olivat kiitollisia mahdollisuudesta käyttää niinkin suurta 
määrää tarvittavaa teknologiaa, sillä laitteiden ansiosta digitarinaprojektit saa-
tiin toteutettua jouhevasti.

”… tää on niinku paljo hedelmällisempää tehä et kaikki tekee yhtä aikaa ja kaikil-
la on välineet ja ei tarvi odottaa vuoroaan et siihen menee helposti viikkokausia 
sitte ihan niin siihen pikkuprojektiin… ”

Vaikka laitteiden toimivuutta kehuttiin, joitakin vähäisiä ongelmia ilmeni. Vi-
deokameran äänityksen toimimattomuuden takia eräästä videosta oli vähällä 
tulla mykkäfilmi. Tällaisia tapauksia varten päätettiin luoda vikailmoitusme-
netelmä, jotta vialliset laitteet tulisivat korjattua mahdollisimman pian. Lisäksi 
pienitehoiset tietokoneet osoittautuivat haastattelujen mukaan ajoittain hitaiksi 
suurten tiedostojen käsittelyssä. Digikameroiden akkujen kestoa pidettiin liian 
lyhyenä. Kolmen vuoden aikana rikkoutui kuitenkin aktiivisesta käytöstä huo-
limatta vain yksi kamera sekä kaksi mp3-soitinta.

Yhteistyössä Oulun kaupungin opetustoimen kanssa kehitetty lainaamo 
osoittautui kaikissa 1st Wave -osahankkeissa toimivaksi. Koska kouluilla oli 
puutteita teknologisessa varustuksessa, lainaamo oli välttämätön, jotta kaikilla 
kouluilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet toteuttaa erilaisia uuden teknologian 
projekteja. Future School Research Centerin sivuilta (www.oulu.fi/ktk/fsr) löy-
tyy tiedot kaikista hankkeen lainattavista laitteista. Olisi tärkeää, että tulevai-
suuden kouluihin saadaan tarpeellinen valikoima digimediaprojekteissa tarvit-
tavaa teknologiaa: digitaalisia kameroita ja äänitallentimia sekä kannettavia tie-
tokoneita tulisi olla helposti saatavilla riittävässä määrin.
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Digitarinat ja digitaalinen videotuotanto 
tulevaisuuden koulussa

FutureStory-hankkeessa tutkittiin edellä kuvatun teknologiaperustaisen oppi-
misympäristön yhteyttä sosiaalisen vuorovaikutuksen määrään ja syvyyteen, 
oppimistuloksiin ja teknologian käyttökokemuksiin sekä kehitettiin digitarina-
toimintamallia tulevaisuuden kouluun. Hankkeen avulla pyrittiin muuttamaan 
opetus- ja oppimiskulttuuria yhteisöllisempään suuntaan, jotta oppilaat pääsisi-
vät oppimaan 2000-luvun taitoja. Hankkeen tuloksena syntyi kokoelma opetta-
jien, oppilaiden ja opettajaksi opiskelevien tuottamia digitarinoita sekä tieteel-
lisiä artikkeleita.

Hankkeen tulosten perusteella digitarinoiden tekeminen innostaa ja moti-
voi oppilaita. Tulokset osoittavat myös, että digitarinoita tehdessään lapset saa-
vat tukea, ohjausta ja välineitä – niin teknisessä, sosiaalisessa kuin emotionaa-
lisessa mielessä – käsitellä mediasisältöjä yhdessä aikuisen kanssa. Digitarinoi-
den tekeminen vaatii tietoteknisten taitojen ohella ongelmanratkaisu- ja vuoro-
vaikutustaitoja sekä vastuunottamista ei vain omasta vaan myös toisten oppimi-
sesta. Oppilaiden yhteistyö on välttä mätöntä, ja yhteistyön myötä sosiaalinen 
vuorovaikutus lisääntyy ja ongelmanratkaisu taidot kehittyvät. Taitojen oppi-
misen ohella opitaan sisältöjä sekä kohotetaan opiskelumotivaatiota. Valmiin 
tuotteen julkaiseminen ja siitä saatu kannustava palaute kruunaavat yhteiseen 
päämäärään tähdänneen työskentelyn. Digitarinoiden avulla myös dokumen-
toidaan nykyhetkeä tuleville polville, ja fiktiiviset tarinat puolestaan voivat olla 
vaikkapa kuvitelmia tulevaisuudesta. (Ks. myös Kumpulainen 2008.)

Tutkimustulosten mukaan yhteistoiminnallinen tai yhteisöllinen digime-
diatuotanto mahdollistaa oppilasryhmien autonomisen työskentelyn ja vuoro-
vaikutuksen autenttisten oppimistehtävien parissa. Digitarinaprojektien avulla 
on mahdollista eriyttää opetusta, sillä jokainen ryhmä voi vaikuttaa varsin pal-
jon lopputuotoksen tasoon ja ottaa halutessaan isompia haasteita. Digivideoi-
den ja -tarinoiden tuottaminen sitouttaa oppilaat aktiiviseen työskentelyyn, jos-
sa jokainen oppilas voi tuoda oman tietämyksensä ja osaamisensa ryhmän käyt-
töön. Yhteinen toiminta konkretisoituu ryhmän yhteisenä tuotoksena, johon 
on muodostunut osallisuus ja omistajuus.

Digitarinaprojektin toteuttamiseksi ei tarvita teknistä huippuosaamista tai 
-varustusta. Tutkimustulokset osoittavat, että oppilaiden yhteisessä tuotantotoi-
minnassa monet ongelmat ratkeavat kuin itsestään. Opettaja on osa oppijayh-
teisöä, joka opettelee yhdessä oppilaiden kanssa erilaisia uusia digitaaliseen si-
sällöntuotannon taitoja. Tulevaisuuden koulun tulee olla ajanmukaisesti varus-
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teltu myös digimediaprojekteja ajatellen, mutta teknologialle ei aseteta suuria 
vaatimuksia: digitarinoiden tekemiseen näyttää riittävän peruslaatuinen digi- 
tai DV-kamera ja tietokoneiden vakio-ohjelmat.

Huimasti lisääntynyt ja muotoaan muuttanut tietoverkkovälitteinen media-
tarjonta korostaa yhä enemmän mediakasvatuksen ja -osaamisen merkitystä 
ja tarvetta koulussa. Tekemällä mediasisältöjä voidaan Laitisen (2007) mukaan 
oppia havainnoimaan ympäristöä ja tarkastelemaan medioita tietoisemmin. 
Omakohtainen sisällöntuotanto käsikirjoitus-, kuvaus- ja editointivaiheineen 
tarjoaa nuorelle tilaisuuden ilmaista itseään ja vahvistaa identiteettiään. Myös 
julkaisemiseen liittyvät seikat opettavat kriittistä ja vastuullista otetta median 
käyttöön.

Tässä julkaisussa kuvattujen tutkimustulosten ja kehityskokemusten nojalla 
on perusteltua tutkia digitaalisen mediasisältötuotannon hyödyntämistä edel-
leen. Siksi Future School Reseach Center on käynnistänyt uuden FSR Second 
Wave -hankkeen, joka jatkaa näiden hankkeiden viitoittamalla tutkimuksen 
tiellä.

FutureStory – Digitarinat yhteistoiminnallista oppimisen edistäjänä



90 • 

Hankkeessa on julkaistu seuraavat artikkelit:

Kumpulainen K, Mikkola H, Korkeamäki R-L & Pihlajakangas M (2010) Futu-
reStory – Learning with Digital Storytelling. In Chova L, Belenguer D & Torres I. 
Proceedings of International Technology, Education and Development Conferen-
ce, Valencia, Spain, March 8-10, 2010. INTED Conference 2010 Proceedings CD, 
p 86–96.

Kumpulainen K (2011) Digitarinat – elämyksiä, oppimista ja yhteisöllisyyttä. 
Teoksessa Hakkarainen P & Kumpulainen K (toim) Liikkuva kuva – muuttuva 
opetus ja oppiminen. Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Mediapeda-
gogiikkakeskus & Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chyde nius. Yh-
teisjulkaisu, s 53–70.

Hakkarainen P & Kumpulainen K (2011) Kuva liikkuu, pysytkö mukana? Teok-
sessa Hakkarainen P & Kumpulainen K (toim) Liikkuva kuva – muuttuva opetus 
ja oppiminen. Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Mediapedagogiikka-
keskus & Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Yhteisjulkai-
su, s 7–21. 

Palmgren-Neuvonen L, Kumpulainen K & Vehkaperä A (2011) Oppimisen taitoja 
liikkuvalla kuvalla – teknologioiden innovatiivista yhdistelyä äidinkielen opetuk-
sessa. Teoksessa Kankaanranta M (toim) Opetusteknologia koulun arjessa. Jyväs-
kylän yliopisto. Koulutusteknologian laitos, s 189–207.
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Opettajan tarina

Liikuntateknologia innostaa ja antaa 
konkreettista palautetta oppilaille
Soile Helistén-Mikkola

Työskentelen lukiossa liikunnan ja terveystiedon opettajana. Innostuin välittö-
mästi FutureStep-liikuntamotivaatiohankkeesta, kun sain kuulla, että hankkee-
seen etsitään pilottikouluja. Itselläni on kestävyysurheilijatausta, joten sykemit-
tarit olivat minulle jo entuudestaan tuttu juttu. Olen myös aina ollut innostunut 
kokeilemaan uusia opetusmenetelmiä ja -välineitä sekä liikunnan että terveystie-
don opetuksessa.

Kokeilimme Liikunta 2 -kurssin tyttöjen kanssa Polar Team2 Pro -sykkeenmit-
tausjärjestelmää, joka mahdollisti oppilaiden reaaliaikaisten sykkeiden samanai-
kaisen tarkastelun tietokoneruudulta. Oppilaiden kanssa tutustuimme ja testa-
simme aktiivisuusmittaria ja E40-sarjan sykemittaria terveystiedon 3. kurssilla.

Ryhmäliikuntalajiksi valitsin aerobicin. Edellisellä liikuntatunnilla olimme 
määritelleet oppilaille suuntaa antavat maksimisykkeet soveltaen kestävyyssukku-
lajuoksutestiä (Nupponen ym. 1999). Aerobictunnin alussa kävimme läpi sykkeen 
merkitystä ja tunnin sisältöä siltä osin, mikä oli tavoitesyke missäkin tunnin vai-
heessa (warm up, peruskestävyys, vauhtikestävyys ja tunnin lopuksi oppilaan niin 
halutessa maksimikestävyys sekä cool down). Oppilaat näkivät valkokankaalta 
sykkeensä, jonka seuraamista helpottivat sykkeen eri tasoja kuvaavat värit.

Oppilaiden kokemukset sykemittarin käytöstä olivat hyvinkin myönteiset. 
Heidän mielestään sykkeen seuraaminen valkokankaalta oli helppoa ja mielen-
kiintoista. Tunti herätti ajatuksia sykkeen eri merkityksistä ja innosti kokeile-
maan, kuinka sykkeeseen vaikuttaa mm. käsien käytön tehostaminen ja/tai jalan 
nostaminen. Osa oppilaista koki myös, että sykemittari lisäsi heidän tietämystään 
siitä, mitä harjoittelu on eri syketasolla ja kuinka he voisivat muuttaa omaa har-
joitteluaan.

Terveystiedon tunnilla oppilaat saivat parin päivän ajaksi aktiivisuumitta-
rin käyttöönsä. E40-sykemittarilla mittasimme maksimaalisen hapenottokyvyn 
 OwnIndex-kuntotestin avulla. Aktiivisuusmittarin tallentamat tiedot liikunta-ak-
tiivisuudesta kävimme yhdessä läpi. Oppilaat kirjasivat mittarin tallentamat tiedot 
lomakkeelle, jonka pohjalta keskustelimme siitä, oliko liikunta-aktiivisuustavoite 
täyttynyt seurantapäivien aikana. Analysoimme myös muut mittarin antamat tie-
dot. OwnIndex-kuntotestin tulokset katsottiin kuntotaulukosta, ja palautteen kun-
totesteistä annoin yleisesti kertomalla mm. huonon kunnon riskitekijöistä.
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Myös terveystiedon opetuksessa oppilaat suhtautuivat mittareiden käyttöön 
positiivisesti. Oppilaiden kokemukset mittareiden käytöstä terveystiedon opetuk-
sen tukena olivat pääsääntöisesti myönteiset. Havaitsin, että ne oppilaat, jotka ei-
vät välttämättä olleet innostuneita liikunnasta, olivatkin liikkuneet parin päivän 
aikana erittäin aktiivisesti. Joku oppilaista koki mittareiden käyttöjärjestelmän 
vaikeaksi, ja jollakin mittari ei ollut toiminut. Oppilaista oli myös mukavaa, kun 
kuntotesti suoritettiin levossa. Testin aikana maataan selällään viitisen minuut-
tia rentoutuneena, ei nostella käsiä tai jalkoja ja vältetään liikuttamasta kehoa.

Sykemittareiden kokeilu sopi erinomaisesti lukion terveystiedon 3. kurssin 
opetussuunnitelmaan. Kurssin tavoitteena on mm. tutkiva oppiminen tekemisen 
avulla. Sykemittareiden avulla oppilaat arvioivat ja seurasivat terveystottumuksi-
aan, mikä lisäsi ymmärrystä liikunnan merkityksestä ja avasi näkemystä liikun-
tateknologian hyödyntämisestä terveyden seurannassa.

Tunnin aikana heräsi paljon keskustelua mittareiden luotettavuudesta ja tek-
nisistä asioista sekä siitä, mihin mittarin antama tulos perustuu. Minun oli helppo 
vastata näihin kysymyksiin, sillä olen aikaisemmassa työssäni tutustunut hyvin-
kin läheisesti mittareiden käyttöön ja tulosten luotettavuuteen. Itselleni jäi tunne, 
että oppilaista oli mukava kokeilla mittareita ja että mittareiden antama infor-
maatio oli kiinnostavaa. Osa jopa kyseli, mistä mittareita voi ostaa.

Kokemuksena mittareiden ja laitteiden käytöstä jäi mieleeni, että opettajan 
on hyvä ensin itse testata ja tutustua sykemittareihin. Team2 Pro -sykkeenmittaus-
järjestelmää käyttäessä kannattaa oppilaiden taustatiedot kerätä edellisellä tun-
nilla ja ohjelmoida tiedot valmiiksi järjestelmään. Tämä helpottaa huomattavasti 
tunnin toimintaa.

Liikuntateknologiavälineet tukivat hyvin opetusta ja opetussuunnitelmaa. 
Tuntien valmistelut ja välineisiin tutustuminen veivät enemmän aikaa kuin nor-
maalin oppitunnin järjestelyt. Oppilaiden antama palaute ja heidän innostunei-
suutensa välineiden kokeilusta saa minut myös jatkossa käyttämään ja testaa-
maan liikuntateknologiaa oppituntien aikana. Mielestäni tämä antaa meille opet-
tajille uuden mahdollisuuden innostaa oppilaita kiinnostumaan omasta tervey-
destään ja hyvinvoinnistaan, sillä heille teknologia on nykypäivää.
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Lasten liikunta-
aktiivisuus koulun 
haasteena

Maailman teknologisoitumisen ja ihmis-
ten lisääntyneen tieto- ja viestintäteknii-
kan käytön on nähty vähentävän ihmisten 
fyysistä aktiivisuutta: teknologian käyttö 
vähentää päivittäistä energiankulutusta 
eikä kulttuurinen ympäristö aktivoi lap-
sia ja nuoria enää välttämättä automaatti-
sesti. FutureStep-hankkeessa tavoitteena 
oli tutkia, miten teknologian keinoin voi-
daan vaikuttaa positiivisesti lasten ja nuor-
ten liikunta-aktiivisuuteen. Viimeaikaiset 
tutkimukset lasten ja nuorten terveydestä 
ja liikunta-aktiivisuudesta antavat ristirii-
taisia tuloksia: liikunnan harrastaminen 
ei ole vähentynyt kyselytutkimusten pe-
rusteella ja harrastaminen urheiluseurois-
sa on jopa lisännyt suosiotaan (Kansalli-
nen liikuntatutkimus 2009–2010; Koulu-
terveyskysely 2009). Samaan aikaan kui-
tenkin lasten ja nuorten fyysinen kunto 
on heikentynyt, lihavuus on yleistynyt ja 
niska- sekä hartiakivut ovat lisääntyneet 
(Fogelholm ym. 2007; Huotari 2004; Kou-
luterveyskysely 2009.) Yhtenä selityksenä 
tähän ristiriitaiseen tilanteeseen on esi-
tetty arkiliikunnan vähentymistä lasten ja 
nuorten keskuudessa. Vaikka lapsi harras-
taisikin urheiluseurassa säännöllisesti, ei 
se riitä kerryttämään tarpeeksi päivittäistä 
fyysistä aktiivisuutta, jonka on oltava mo-
nipuolista ja ikään sopivaa.

Haasteena tällaisessa kulttuurisessa 
ympäristössä on herätellä lapsia ja heidän vanhempiaan ymmärtämään liikku-
misen tärkeys terveyden kannalta, kehittää tapoja, joilla voidaan edistää lasten 

Tutkittua tietoa suomalaisten lasten 
fyysisestä aktiivisuudesta:

Suomalaisista nuorista arviolta 40–50 
prosenttia liikkuu terveytensä kannal-
ta riittävästi (Fogelholm ym. 2007).

Erittäin vähän liikkuvia on nuoris-
ta 20–25 prosenttia (Fogelholm ym. 
2007).

7–18-vuotiaista lapsista ja nuorista 
11–25 prosenttia on ylipainoisia (Hei-
nonen ym. 2008).

Lasten ja nuorten liikkuminen on po-
larisoitunut (Kalaja & Kalaja 2007).

Suomalaiset lapset harrastavat liikun-
taa eniten 10-vuotiaina (Kansallinen 
liikuntatutkimus 2009–2010).

Pojat liikkuvat enemmän kuin tytöt 
(Fogelholm ym. 2007).
Suosituimpia lajeja ovat jalkapallo, 
pyöräily, uinti ja juoksu (Kansallinen 
liikuntatutkimus 2009–2010).

Käsitteitä:

Terveysliikuntaa on kaikki liikunta, 
joka vaikuttaa myönteisesti tervey-
teen.

Arki- tai hyötyliikuntaa on arkielä-
män toimien sisältämä liikunta, esi-
merkiksi liikunta koulumatkoilla. 

Ohjattua liikuntaa on organisoitu lii-
kunta, ja se tapahtuu yleisimmin ur-
heiluseuroissa.
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ja nuorten hyvinvointia, sekä motivoida heitä liikunnallisesti aktiiviseen elä-
mäntapaan. Ihmiset ovat eri tavoin motivoituneita liikkumaan ja nauttivat eri-
laisista tavoista harrastaa urheilua. Terveellisten elämäntapojen oppiminen pe-
rustuu motivaatioon ja sitoutumiseen, ja oppiminen tapahtuu aina tietyssä kult-
tuurisessa ympäristössä. Hankkeen teoreettisena viitekehyksenä on toiminut 
Vygotskyn (1978) sosiokulttuurinen teoria ja tavoiteorientaatioteoria (Nicholls 
1984), joka on yleisimmin käytetty viitekehys selittämään motivaatiota ja käyt-
täytymistä liikuntatilanteissa. Tämän teorian mukaan on olemassa kaksi mo-
tivationaalista suuntautumismallia, jotka vaikuttavat siihen, miten ihminen 
kokee ja tulkitsee omaa pätevyyttään ja osaamistaan liikuntatilanteessa. Näis-
tä suuntautumismalleista käytetään nimityksiä minäorientoitunut suuntautu-
neisuus ja tehtäväorientoitunut suuntautuneisuus. (Duda 2001; Nicholls 1984.) 
Minäorientoituneet yksilöt kokevat pätevyyttä verratessaan itseään toisiin yksi-
löihin ja voittaessaan toiset. Tehtäväorientoituneet puolestaan kokevat pätevyy-
den tunnetta kehittyessään omissa taidoissaan, yrittäessään kovasti tai oppies-
saan uusia asioita. (Nicholls 1984.)

Tutkimus- ja kehitystyö hankkeessa mukailivat toimintatutkimuksen peri-
aatteita, ja tavoitteena oli tutkimuksen keinoin parantaa opetuksen ja oppimi-

sen käytäntöjä (Koshy 2010). Hankkees-
sa tehtiin yhteistyötä liikunnanopetta-
jien kanssa, ja mukana oli noin kym-
menen opettajaa, joista muutama on ol-
lut erityisen aktiivinen kehittäjäopettaja. 
Kolmikantayhteistyö Oulun yliopiston, 
Oulun kaupungin opetustoimen ja lii-
kuntateknologiaa valmistavan yrityksen 
kanssa osoittautui hedelmälliseksi tavaksi 
kehittää innovaatioita koulumaailmaan. 

Hankkeen aikana huomattiin, että liikuntateknologia ei vain tarjoa käyttäjäl-
leen mahdollisuutta saada palautetta omasta fyysisestä aktiivisuudesta vaan an-
taa opettajille tilaisuuden myös oman toiminnan reflektoimiseen. Esimerkiksi 
aktiivisuusmittarista saatava data antaa opettajille palautetta siitä, kuinka aktii-
visia oppilaat ovat koulupäivän aikana olleet, mikä mahdollistaa tarvittaessa toi-
minnan uudelleensuunnittelun.

Koululla on kodin ohella merkittävä rooli terveysliikuntaan kasvattamisel-
la. Koululiikunnan viikkotuntimäärä on vähentynyt parin viime vuosikymme-
nen aikana, ja peruskouluissa on liikuntaa enää keskimäärin kaksi 45 minuutin 
pituista oppituntia viikossa. Pelkät liikuntatunnit eivät riitä kohottamaan lasten 
ja nuorten fyysistä kuntoa tai ylläpitämään sitä. Koulun tehtävänä on tarjota 
mahdollisuuksia positiivisiin liikunnallisiin elämyksiin ja kokemuksiin kaikil-

”Oppilaille tarjottujen oppimiskoke-
musten laatu riippuu opettajan kyvys-
tä vetäytyä, kyseenalaistaa ja reflektoi-
da omaa toimintaansa, ja jatkuvasta 
pyrkimyksestä tehdä tarvittavat muu-
tokset.”

Koshy 2010
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le oppilaille. Liikuntatunnit ovat yksi kei-
no tarjota näitä kokemuksia, mutta koulu-
päivään voidaan integroida liikuntaa myös 
muilla tavoilla, esimerkiksi tarjoamalla vä-
litunneille mielekästä liikunnallista teke-
mistä tai lisäämällä toiminnallisuutta op-
pitunneille. Opettajalta vaaditaan kuiten-
kin viitseliäisyyttä ja rohkeutta, kun halu-
taan hyödyntää teknologiaa lasten ja nuor-
ten innostamisessa ja motivoimisessa lii-
kunnan pariin.

FutureStep-hankkeessa liikuntatekno-
logiaa käytettiin koulussa niin liikuntatun-
neilla, välitunneilla kuin muuhun toimintaan integroituna. Teknologian avul-
la kerättiin tutkimusaineistoa lasten liikkumisesta ja toisaalta tutkittiin, miten 
teknologia vaikuttaa lasten liikunta-aktiivisuuteen. Tavoitteena oli kehittää yh-
teistyössä eri osapuolten kanssa kouluun erilaisia pedagogisia toimintamalleja, 
joilla voidaan tukea lasten liikuntamotivaatiota ja edistää näin heidän hyvin-
vointiaan. Kehitysyhteistyössä ovat olleet mukana Oulun kasvatustieteiden tie-
dekunnan lisäksi Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta ja liikuntateknologiaa 
valmistava Polar Electro Oy.

Fyysisen aktiivisuuden perussuositus 
kouluikäisille:

”Kaikkien 7–18-vuotiaiden tulee liik-
kua vähintään 1–2 tuntia päivässä 
monipuolisesti ja ikään sopivalla ta-
valla. Yli kahden tunnin istumisjakso-
ja tulee välttää. Ruutuaikaa viihdeme-
dian ääressä saa olla korkeintaan kak-
si tuntia päivässä.”

Nuori Suomi, Fyysisen aktiivisuuden 
suositus
(Heinonen ym. 2008)

Opettajat tarkkailemassa oppilaiden sykkeitä
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Seuraavaksi esitellään tarkemmin erilaisten liikuntateknologioiden käyttöä 
niin ala- ja yläkoululaisten kuin lukiolaistenkin kanssa. Opettajien käytössä ole-
via teknologioita olivat aktiivisuusmittarit, askelmittarit, GPS-satelliittipaikan-
timet, Wii-liikuntapelit ja Team2-sykkeenmittausjärjestelmä sekä koulukäyt-
töön tarkoitetut E40-sykemittarit. Hankkeessa tehdystä tutkimuksesta on jul-
kaistu tieteellisiä artikkeleita sekä opinnäytetyö (Koivikko & Peltoperä 2011), 
joihin lukija voi halutessaan tutustua tarkemmin. Tarkemmat tiedot muista jul-
kaisuista löytyvät tämän luvun lopusta.
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Aktiivisuusmittaus opettajan apuna 
terveysliikuntaan kasvattamisessa

Aktiivisuusmittaus soveltuu päivittäisen aktiivisuuden mittaamiseen ja kan-
nustaa erityisesti lisäämään terveysliikuntaa, kuten koulumatkojen kulkemis-
ta kävellen tai pyöräillen. Päivittäisen fyysisen aktiivisuuden mittaamiseen on 
olemassa ranteessa pidettäviä aktiivisuusmittareita sekä vyötäröllä pidettäviä 
askelmittareita. Aktiivisuuden mittaus perustuu kehon liikkeisiin, joita mittaa 
kiihtyvyysanturi. Askel- ja aktiivisuusmittareissa mittaaminen ei siis perustu sy-
dämensykkeeseen, eikä sykevyötä näin ollen tarvita. Tämän vuoksi aktiivisuus-
mittari soveltuu paremmin myös pienemmille lapsille. Askelmittarit mittaavat 
useimmiten askeleet, mutta ne voivat mitata myös kulutetut kalorit ja kuljetun 
matkan. Aktiivisuusmittari antaa lisäksi palautetta eri aktiivisuusalueilla viete-
tystä ajasta (tosi kevyt, kevyt, reipas, tehokas ja tehokas+). Aktiivisuusmittari 
tarjoaa siis mahdollisuuden seurata päivittäin, kuinka paljon kertyy istumista ja 
vastaavasti kuinka paljon aktiivista aikaa. Osassa aktiivisuusmittareita on omi-
naisuus, jonka avulla voidaan seurata myös unen määrää.

Hankkeen alkuvaiheessa tutkittiin kyselyin ja haastatteluin sekä oppilaiden 
että opettajien kokemuksia Polar FA20 -aktiivisuusmittarin ja internet-liikun-
tapäiväkirjan (polarpersonaltrainer.com) käytöstä sekä aktiivisuusmittarin vai-
kutuksista oppilaiden fyysiseen aktiivisuuteen. Tärkein havainto pilottitutki-
muksessa oli se, että FA20-aktiivisuusmittarin käyttö sai oppilaat kiinnittämään 
enemmän huomiota liikkumisensa määrään vapaa-ajalla. Vastaajista 70 pro-
senttia ilmoitti, että aktiivisuusmittari sai heidät kiinnittämään enemmän huo-

FutureStep – Teknologia fyysisen aktiivisuuden edistäjänä koulussa



100 • 

miota liikkumisen määrään, ja 44 pro-
senttia koki, että aktiivisuusmittarin an-
tama palaute oli kannuste lisätä liikku-
misen määrää. Puolet vastaajista ilmoitti, 
että aktiivisuusmittarin käyttö lisäsi hei-
dän liikkumistaan vapaa-ajalla.

Pilotin aikana huomattiin, että aktii-
visuusmittari sopii eri liikuntamuodois-
ta parhaiten kävelyyn, hölkkään ja juok-
suun, joihin se on suunniteltukin. Aktii-
visuusmittari näyttää sopivan vähän liik-
kuville keinona herättää kiinnittämään 
enemmän huomiota omaan liikkumi-
seen. Liikunnanopettajien näkökulmasta 
tärkeimmäksi anniksi mittarin hyödyn-
tämisjaksolla osoittautuivat opettajan ja 
oppilaan välinen vuorovaikutus, tuki, pa-
laute, kysymykset ja vastaukset internet-
liikuntapäiväkirjassa sekä positiivinen 
kannustaminen. Opettajien mukaan tuki 
ja kannustaminen voivat antaa oppilaalle 
kokemuksen siitä, että joku aikuinen on 
kiinnostunut hänen hyvinvoinnistaan ja 
välittää hänestä. Opettajien mielestä ak-
tiivisuusmittari ja verkkopalvelu voivat 
olla tärkeä väline juuri tämän vuorovai-
kutuksen tukemiseen.

Polar Electro Oy on kehittänyt uuden 
koulukäyttöön sopivan ja lasten liikku-
mista mittaavaan Polar Active -aktiivi-

suusmittarin, joka soveltuu käytettäväksi paremmin koululaisten kanssa kuin 
FA20-aktiivisuusmittari. Kokemusten mukaan aktiivisuusmittaus on parhaiten 
sovellettavissa koulumaailmaan eripituisina ajanjaksoina, interventioina, jol-
loin lasten ja nuorten kanssa seurataan yhdessä fyysisen aktiivisuuden määrää 
ja kannustetaan lapsia löytämään uusia tapoja kerryttää aktiivisuutta. Koke-
mukset osoittavat, että mittari kannustaa joitakin lapsia ainakin lyhyinä ajan-
jaksoina liikkumaan esimerkiksi välituntien aikana ja kerryttämään aktiivisuut-
ta mittariin.

Hankkeessa mukana olleet opettajat hyödynsivät aktiivisuusmittareita pää-
asiassa osana liikunnan ja terveystiedon opetusta. Oulun kaupungissa on myös 

Aktiivisuusmittaus koulussa:

Oppilaiden kokonaisaktiivisuuden 
mittaaminen ja terveysliikuntaan 
kannustaminen

Selkeät tavoitteet: 1,5 tuntia aktiivi-
suutta tai 10 000 askelta päivässä

Henkilökohtainen palaute oppilaalle 
ja opettajalle

Aktiivisuusmäärien yhteisöllinen ja-
kaminen koko luokan kesken

Aktiivisuusmittaus osana liikunnan ja 
terveystiedon opetusta

Aktiivisuusmittaus oppilas- ja opiske-
lijahuollollisena tukitoimena

Aktiivisuusmittaus itsenäisen liikun-
nan apuvälineenä

Vähän liikkuvien oppilaiden moti-
vointi

ActiveAquarium-virtuaaliakvaario

Aktiivisuusmittari yhdistettynä fyysi-
sen aktiivisuuden määrää visualisoi-
vaan järjestelmään
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pilotoitu aktiivisuusmittaria oppilas- ja opiskelijahuollollisena tukitoimena. Ko-
kemukset osoittivat, että tarvetta tällaiselle tukimuodolle on, mutta kehittämis-
työtä erityisesti haasteellisten oppilaiden parissa tarvittaisiin enemmän. Toi-
mintaa pitäisi järjestää pidempiaikaisina jaksoina tukea tarvitsevien oppilaiden 
kanssa. Nyt oppilaat ottivat itsenäisesti teknologiaa käyttöönsä mutta eivät si-
toutuneet pitkäaikaiseen käyttöön. Erään opettajan mukaan oman organisoin-
tinsa vaatisi se, että aikuinen seuraisi järjestelmällisesti oppilaan kanssa liikun-
tasuorituksia. Opettajat ovat kokeneet aktiivisuusmittarin myös hyvänä lisänä 
itsenäiseen liikuntaan, jossa esimerkiksi poissaolo liikunnantunnilta korvataan 
käymällä lenkillä aktiivisuusmittarin kanssa. Opettaja käy oppilaan kanssa jäl-
kikäteen yhdessä läpi aktiivisuusmittariin kertyneet tiedot ja antaa oppilaalle 
palautteen liikuntasuorituksesta.
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ActiveAquarium – virtuaaliakvaario fyysisen 
aktiivisuuden heijastajana

Hankkeessa tutkittiin yhteistyössä teknillisen tiedekunnan ja Polar Electro 
Oy:n kanssa liikkumisen määrää mittaavan ja visualisoivan järjestelmän yh-
teyttä alakoulun oppilaiden liikunta-aktiivisuuteen, -motivaatioon ja tavoiteo-
rientaatioon. ActiveAquarium on tietokoneessa toimiva virtuaalinen akvaario, 
jonka kala-avattaret heijastavat oppilaiden fyysistä aktiivisuutta. Fyysistä aktii-
visuutta mitataan ranteessa pidettävällä aktiivisuusmittarilla, josta aktiivisuus-
data siirretään liikuntapäiväkirjaan (polarpersonaltrainer.com) verkossa. Ac-
tiveAquarium-ohjelma hakee aktiivisuusmittaria käyttäneiden aktiivisuuden 
päiväkirjasta ja heijastaa aktiivisuuden visuaalisesti käyttäjän kala-avattareen. 
Käyttäjä saa valita kalamallivaihtoehdoista itselleen mieluisimman kala-avatta-
ren. Tämän jälkeen kalalle annetaan nimimerkki tai oma nimi, joka näkyy ka-
lan yläpuolella olevassa kuplassa. Kuplassa näkyvät tähdet (1–5) ilmaisevat sen, 
kuinka liikunnallisesti aktiivinen käyttäjä on ollut. Näiden lisäksi kuplassa nä-
kyy myös käyttäjän kerryttämä kokonaispistemäärä, joka perustuu kulutettui-
hin kaloreihin. Värikäs ja virkeästi liikkuva kala kuvastaa ihmistä, joka on liik-
kunut aktiivisuusmittarin suositukseen (1,5 h) nähden riittävästi. Liian vähän 
liikkuvan käyttäjän kala taas on väriltään harmaa, ja se liikkuu hitaasti virtuaa-
liakvaarion pohjalla. Aktiivisuusmittari ja virtuaaliakvaario tarjoavat oppilail-
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le konkreettisen tavan seu-
rata oman fyysisen aktii-
visuuden määrää,ja oman 
kalan avulla oppilaan voi 
olla helpompi hahmottaa 
myös liikunnan määrän 
vaikutusta hyvinvointiin 
kuin pelkkillä aktiivisuus-
luvuilla.

Kehitystutkimuksessa 
oltiin kiinnostuneita eri-
laisten nimimerkkiratkai-
sujen yhteydestä oppilai-
den tavoiteorientaatioon eli siihen, kokivatko oppilaat itsensä enemmän kilpai-
luorientoituneeksi vai tavoiteorientoituneeksi akvaariokokeilun aikana. Tästä 
oltiin kiinnostuneita siksi, että tiedettäisiin, miten akvaariota kannattaa koulus-
sa pedagogisesti soveltaa liikuntamotivaation lisäämiseksi.

Virtuaaliakvaarion toimintaperiaate

”Ainaki niinku tommonen  
yleinen innostus oli havaittavissa ja  

tavallaan tiedon vaihto siitä että miten on liikkunu 
ja jos joku oli aivan erityisen kauan aikaa liikkunu 
edellisenä päivänä niin kyllä ne kävi mullekki ihan 
suullisesti kertomassa, et nyt mulle tuli yli 2 tuntia 
eilen niinku liikkumista ja tuota että selvästi se oli 

niinku semmonen kunnia-asia.”

Opettaja oppilaidensa osallistumisesta  
ActiveAquarium-projektiin

FutureStep – Teknologia fyysisen aktiivisuuden edistäjänä koulussa
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Tutkimuksen tulokset osoittavat, että oppilaat kokivat akvaarion hauskana. 
Myös opettajien mielestä akvaario innosti oppilaita ja sai nämä tarkkailemaan 
omaa liikkumistaan. Tulosten mukaan aktiivisuusmittari ja akvaario eivät näyt-
täneet lisäävän kilpailullisuutta luokassa. Oppilaat kokivat oman tavoiteorien-
taationsa akvaariokokeilun aikana enemmän tehtäväsuuntautuneeksi kuin mi-
näsuuntautuneeksi. Tutkimuksessa havaittiin, että oppilaat, joiden kala oli ni-
metty heidän omalla nimellään, olivat minäsuuntautuneempia kuin oppilaat, 
jotka käyttivät nimimerkkiä. Tuloksen perusteella voidaan olettaa, että oman 
nimen näkyminen antoi mahdollisuuden kilpailullisuuden lisääntymiseen ja 
tuki näin ollen minäsuuntautuneisuutta siitäkin huolimatta, että samat oppilaat 
arvioivat itsensä enemmän minäsuuntautuneiksi myös liikkuessaan kokeilun 
ulkopuolella. Sovellettaessa aktiivisuusmittaria ja virtuaaliakvaariota kasvatuk-
seen ja opetukseen on syytä pohtia, millä tavoin niiden avulla voidaan parhaiten 
tukea oppilaiden tehtäväsuuntautuneisuutta. Tämän tutkimuksen perusteella 
nimimerkkien käyttö on eräs tällainen tekijä.

Kun usein liikuntatunneilla korostuvat suoritukset, aktiivisuusmittarin ja 
virtuaaliakvaarion käytössä korostuu pikemminkin se, että oppilas on ylipään-
sä liikunnallisesti aktiivinen. Tämä voi jo sinänsä motivoida niitä oppilaita, jot-
ka eivät ole liikunnallisesti lahjakkaita. Teknologiatuettu oppimisympäristö voi 
olla yksi mahdollisuus tarjota liikunnallisia pätevyyden kokemuksia myös niille 
oppilaille, jotka eivät ole liikunnallisilta taidoiltaan niin lahjakkaita.

FutureStep – Teknologia fyysisen aktiivisuuden edistäjänä koulussa
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Sykkeenmittaus antaa yksityiskohtaista 
palautetta liikuntasuorituksesta

Sykkeenmittaus koulussa:

Tarkka ja yksityiskohtainen palaute 
oppilaalle yksittäisestä harjoituksesta

Yksilöllinen harjoittelu turvallisilla 
sykealueilla

Antaa mahdollisuuden havainnollis-
taa eri sykealueiden harjoittelun mer-
kityksen oppilaille

Saatavilla henkilökohtaisia sykemitta-
reita tai ryhmävalmennukseen suun-
niteltu sykkeenmittausjärjestelmä

Osassa mittareita mahdollisuus siirtää 
harjoitustiedot liikuntapäiväkirjaan 
verkossa 

FutureStep – Teknologia fyysisen aktiivisuuden edistäjänä koulussa

Sykkeenmittaus on ollut jo pitkään arkipäivää kouluissa. Se soveltuu koulussa 
tilanteisiin, joissa halutaan seurata harjoituksen intensiteettiä ja saada tarkkaa 
ja yksityiskohtaista palautetta harjoituksen aikana. Kun aktiivisuuden mittauk-
sessa ollaan kiinnostuneita koko päivän aktiivisuudesta, sykkeenmittaukses-
sa ollaan kiinnostuneita yksittäisen harjoituksen yksityiskohtaisista tiedoista. 
FutureStep-hankkeessa sykkeenmittauksessa käytettiin ryhmäliikuntaan sovel-

tuvaa Team2-sykkeenmittausjärjestelmää 
sekä Polar Education -sarjan E40-syke-
mittareita.

Sykkeenmittauksen etuna voidaan pi-
tää sitä, että se opastaa liikkumaan yksi-
löllisellä tavoitesykealueella. Hankkees-
sa mukana olleet opettajat hyödynsivät 
E40-mittareita muun muassa oppilaiden 
yksilöllisten sykerajojen määrittämises-
sä. Yksilölliset sykerajat mahdollistavat 
turvallisen harjoittelun. Polarin FT-sar-
jan mittareista myös esimerkiksi FT60 
on käytännöllinen koululiikunnassa, sillä 
siinä tiedonsiirto liikuntapäiväkirjaan on 
helppoa FlowLinkin avulla. E40-mittaris-
sa liikuntapäiväkirjan pitäminen onnis-
tuu siirtämällä jokaisen harjoituksen tie-
dot mittarista perinteiseen paperiseen lii-
kuntapäiväkirjaan. Koulussa Polar Team² 
Pro -sykkeenmittausjärjestelmää voidaan 
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käyttää millä tahansa liikuntatun-
nilla, mutta se soveltuu hyvin esi-
merkiksi ryhmäliikuntatunneille, 
jolloin kaikkien oppilaiden reaali-
aikaiset sykkeet voidaan heijastaa 
valkokankaalle ja opettaja voi ohja-
ta oppilaita liikkumaan tavoitteelli-
sella, yksilöllisellä sykealueella. Jär-
jestelmän käyttöön ottaminen vaa-
tii opettajalta aikaa, ja esimerkiksi 
jokaisen oppilaan tiedot on syötettävä järjestelmään ennen liikuntatuntia.

Hankkeen tutkimustulosten mukaan sykkeenmittausjärjestelmä ja sykemit-
tarit lisäsivät opettajien mukaan yksilöllisyyttä liikuntatunneilla. Lisäksi syke-
mittareita käytettäessä voitiin huomata, että oppilaat voivat liikkua korkeam-
milla sykkeillä kuin mitä opettaja silmämääräisesti arvioi. Tämä on hyvin tärkeä 
tiedostaa erityisesti esimerkiksi heikomman kestävyyden omaavien oppilaiden 
kanssa. Oppilas voi antaa kaikkensa, vaikka se ei ulospäin välttämättä siltä näy-
täkään. Sykemittarin avulla opettajan on helpompi arvioida oppilaiden yksilöl-
lisiä liikuntasuorituksia heidän todellisen yrittämisensä perusteella ja ohjata op-
pilasta liikkumaan ennen kaikkea turvallisesti. Opettajat kokivat, että sykkeen-
mittaus lisää oppilasturvallisuutta koulussa.

Opettajat kokivat myös, että liikuntatunneilla Team2-sykkeenmittausjärjes-
telmän avulla oli helpompi havainnollistaa esimerkiksi tehokkuuteen vaikut-
tavia tekijöitä. Kokeiluun osallistuneiden opettajien mielestä laitteiston käyttö 
motivoi oppilaita liikuntatunneilla. Opettajat toivat esille, että oppilaat olivat 
selkeästi innostuneita päästessään henkilökohtaisesti kokeilemaan uudenlaista 
teknologiaa liikuntatunneilla. Oppilaiden kokemukset sykkeenmittauksesta oli-
vat pääasiassa positiivisia. Tutkimusryhmissä oli kuitenkin muutamia oppilaita, 
jotka kieltäytyivät kokonaan sykemittarin käytöstä ja tutkimukseen osallistumi-
sesta. Lisätutkimusta teknologian pidempiaikaisesta käytöstä ja motivoivuudes-
ta tarvitaan edelleen.

”Liikunnasta sai  
enemmän irti, kun pystyi  

seuraamaan omaa sykettä, onko keski-
tasoa vai maksimia, ja millä lukemilla 

mennään ja verrata sitä  
omaan oloon.” 

Lukiolainen
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Välitunnit ovat oiva mahdollisuus fyysisen 
aktiivisuuden lisäämiseen koulussa

Hankkeessa tarjottiin opettajille ja oppilaille mahdollisuus pelata välintuntien 
aikana liikunnallisia Wii-pelejä, kuten tanssipeliä ja Wii Sports -urheilupele-
jä. Eniten fyysistä kuntoa kohottavina peleinä oppilaat pitivät Wii-tanssipeliä ja 
nyrkkeilyä. Yli puolet mukana olleista oppilaista koki välitunnit mukavammiksi 
Wii-välituntiliikunnan aikana kuin normaalisti. Esimerkiksi yhdessä koulussa 
oppilaskunta päätti hankkia projektiin osallistuttuaan oman Wii-konsolin sekä 
liikunnallisia pelejä. Pienempien oppilaiden kanssa pelien käyttö onnistui par-
haiten pienryhmissä oppituntien aikana. Jos pelikonsolit voidaan sijoittaa lii-
kuntasalin läheisyyteen, niitä voidaan hyödyntää myös osana liikuntatunteja. 
Wii-välituntiliikunta osoittautui yhdeksi hankkeen suosituimmista toiminta-
malleista.

Lapset ja nuoret viettävät välitunneilla aikaa viitisen tuntia viikossa. Tarjo-
amalla oppilaille liikunnallista tekemistä välitunneilla voidaan tämä aika hyö-
dyntää fyysisen aktiivisuuden kerryttämiseen. Hankkeessa Wii-välituntilii-
kuntaan osallistuneet oppilaat (N=242) olivat pääasiassa tyytyväisiä koulunsa 
välituntiliikuntamahdollisuuksiin. Silti kyselyissä nostettiin esille toiveita, että 
omalle koululle saataisiin lisää välituntiliikuntavälineitä. Koulussa on usein ase-
tettava turvallisuussyistä sääntöjä esimerkiksi rajoittamaan juoksemista. Tur-
vallisuus ja toisten huomioiminen on tärkeää, mutta lapsille olisi myös tarjotta-
va tilaa, missä saa juosta ja pelata vapaasti. Yhtenä tulevaisuuden koulun kritee-
rinä voidaankin pitää sitä, että lasten luontaiselle liikkumiselle on koulussa tilaa.

FutureStep – Teknologia fyysisen aktiivisuuden edistäjänä koulussa
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Liikuntateknologia tarjoaa objektiivisen 
menetelmän fyysisen aktiivisuuden 
tutkimiseen

Lasten fyysisen aktiivisuuden määrästä tarvitaan objektiivisesti kerättyä tut-
kimustietoa. Kyselytutkimusten tiedetään usein antavan liian positiivisen ku-
van lasten liikkumisesta. Esimerkiksi viimeisimmän Kansallisen liikuntatutki-
muksen 2009–2010 mukaan 92 prosenttia 3–18-vuotiaista lapsista ja nuorista 
ilmoittaa harrastavansa urheilua. Myös FutureStep-hankkeessa tehdyssä tut-
kimus- ja kehitystyössä havaittiin sama ilmiö kerättäessä aineistoa sekä kyse-
lyiden että askelmittareiden avulla. Hankkeen yhdessä osatutkimuksessa seu-
rattiin neljäsluokkalaisten liikkumista kuukauden mittaisena ajanjaksona as-
kelmittarien avulla. Tutkimuksessa havaittiin, että tutkimusajanjaksona askel-
määrä laski selkeästi ensimmäisen viikon jälkeen. Pojat olivat alussa aktiivisia 
mutta passiivisempia kokeilun loppua kohden. Askelmittarilla kerätyn aineis-
ton mukaan kokeiluun osallistuneet neljäsluokkalaiset eivät liikkuneet terveys-
suositusten mukaisesti. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että lasten oma arvio 
askelmääristä ei vastannut askelmittarista saatua dataa, vaan haastatteluissa ja 
kyselylomakkeissa lapset arvioivat liikkuvansa enemmän kuin mitä askelmitta-
ridata ilmoitti. On tietysti syytä muistaa, että askelmittarikaan ei mittaa täysin 
objektiivisesti lasten liikkumista, koska se ei rekisteröi esimerkiksi pyöräilyä tai 
uimista, ja se soveltuu parhaiten kävely- ja hölkkätyyppiseen liikkumiseen. Sil-
ti teknologia tarjoaa tulevaisuudessa tutkijoille mahdollisuuden kerätä isompia 
aineistoja ja saada näin laadukkaampaa tutkimustietoa lasten kokonaisaktiivi-
suudesta, unen määrästä sekä esimerkiksi koulupäivän aikaisesta liikkumisesta.
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Liikuntateknologia tulevaisuuden koulussa

FutureStep-hankkeessa tavoitteena oli kehittää käytänteitä, joissa teknologiaa 
hyödynnetään kouluympäristössä lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden edis-
tämisessä siten, että se tukee oppimista ja kasvatustavoitteita laajemmin. Tekno-
logia ei voi motivoida kaikkia lapsia liikkumaan, mutta se voi kannustaa joita-
kin lapsia lisäämään liikkumistaan – ja jokainen yksilö on arvokas.

Tämän hankkeen tärkein anti teknologian hyödyntämisessä koulussa on se, 
että erilaiset interventiot saivat lapset kiinnittämään huomiota liikkumisensa 
määrään. Teknologia motivoi oppilaiden kokemusten perusteella heitä liikku-
maan ja asettamaan tavoitteita yksilöllisesti. Hankkeessa saadut tutkimustulok-
set viittaavat siihen, että oppilaat hyödynsivät esimerkiksi aktiivisuusmittaria 
ja virtuaaliakvaariota oman liikkumisensa reflektoimisessa. Reflektio on kes-
keisessä roolissa oppimisessa – sen avulla tarkastelemme toimintaamme eri ti-
lanteissa ja suuntaamme tulevaa toimintaamme (McAlpine 2009; Schön 1983). 
Teknologia tarjoaakin parhaimmillaan mahdollisuuden saada henkilökohtaista 
palautetta omasta fyysisestä aktiivisuudesta. Se antaa palautetta liikunnan mää-
rästä, ja kilpailemisen sijaan oppilaat voivat keskittyä myös omaan kehittymi-
seen. Tietysti on käyttäjästä itsestään kiinni, miten teknologiaa haluaa hyödyn-
tää. Teknologiaa voi hyvin käyttää myös kilpailullisesti, eikä kaikkea kilpailua 
tulekaan nähdä ongelmana. Itsensä vertaileminen toisiin on ihmiselle luontais-
ta. Opettajan rooli on tärkeä siinä, miten teknologiaa hyödynnetään koulussa. 
Opettaja voi omalla toiminnallaan, esimerkiksi palautteen antamisessa, kan-
nustaa oppilaitaan keskittymään henkilökohtaisiin tavoitteisiin tai edistää kil-
pailullisuuden syntymistä.

Koulumaailmaan tarkoitettua (liikunta)teknologiaa tulisi kehittää mahdol-
lisimman yksinkertaiseksi ja selkeäksi, jotta teknologia tukisi opettajan työtä ja 
oppilaan oppimista eikä kuormittaisi osapuolia liikaa. Yhteistyö liikuntatekno-
logiaa valmistavien yritysten kanssa on jatkossakin suositeltavaa, kun kehite-
tään kouluun erilaisia toimintamalleja tukemaan lasten liikkumista. Hankkees-
sa mukana olleiden opettajien kokemukset olivat pääasiassa positiivisia tekno-
logian käyttöönoton työläydestä huolimatta. Opettajat kokivat, että teknologia 
voi antaa lisäarvoa liikuntatunneille ja erityisesti palaute omasta toiminnasta on 
tervetullutta. Jatkotutkimusta teknologian hyödyntämisestä fyysisen aktiivisuu-
den edistämisessä tarvitaan edelleen, ja liikuntateknologiaa olisi hyvä kehittää 
myös tutkimusaineiston keräämisen näkökulmasta. Tutkijat tarvitsevat helpos-
ti analysoitavissa olevaa dataa, jolloin isommat otoskoot ovat mahdollisia. Näin 
saataisiin luotettavampaa tietoa lasten ja nuorten liikkumisesta.
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Hankkeen aikana Oulun yliopistossa 
opettajaksi opiskeleville liikunnan sivuai-
neen opiskelijoille tarjottiin mahdollisuus 
osallistua hankkeen tutkimus- ja kehitys-
toimintaan. Opiskelijat osallistuivat muun 
muassa koulutuksiin ja tutkimuksiin. Tu-
levaisuudessa kasvatustieteiden tiedekun-
nan liikunnan sivuaineen opiskelijoille 
tarjotaan mahdollisuutta tutustua liikun-
tateknologiaan omien opintojensa aika-
na. Kun opettajaksi opiskeleville tarjotaan 
opintojen aikana tällainen mahdollisuus, 
voidaan olettaa, että heillä on matalampi 
kynnys ottaa teknologiaa käyttöön kenttä-
opettajina tulevaisuudessa.

Teknologia on osa lasten arkea, ja siksi 
se on luonteva ottaa osaksi myös tulevai-
suuden koulun oppimisympäristöä. Tek-
nologia on kuitenkin usein hintavaa, eikä 
kouluilla ole välttämättä varaa hankkia op-
pilaille henkilökohtaisia syke- tai aktiivi-
suusmittareita. Oulun kaupungissa tämä 
ongelma on ratkaistu niin, että opettajat 
voivat lainata liikuntateknologiaa yliopis-
tolta sekä Oulun kaupungin opetustoimel-
ta. FSR-hankkeen ja opetustoimen lainaa-
mot toimivat yhteistyössä keskenään.

Maailma on muuttunut, ja ihmisten 
luonnollinen liikkuminen näyttää valitet-
tavasti vain vähenevän. Siksi on tärkeää, 
että tulevaisuuden koulussa otetaan huo-
mioon kokonaisvaltaisesti lasten ja nuor-
ten hyvinvoinnin tukeminen. Tulevaisuuden koulussa kasvatetaan lapsia ter-
veellisiin elämäntapoihin, joihin kuuluu myös liikunnallinen elintapa. Lasten ja 
nuorten hyvinvoinnin tukemisessa onnistutaan parhaiten tekemällä yhteistyötä 
moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa.

Lainaamo

*Polar FA20 -aktiivisuusmittarit, 
10 kpl

*Polar E40 -sykemittarit, 25 kpl

*Polar Team2 -sykkeenmittausjärjes-
telmä 28:lle oppilaalle, 1 kpl

*Omron-askelmittarit, 30 kpl

*Wii-pelikonsolit, Sports-peli, Dance 
Revolution -tanssipeli ja tanssimatto, 
isot näyttöruudut, 5 kpl

*Garmin Forerunner GPS-paikanti-
met, 10 kpl

*Polar Active -aktiivisuusmittarit, 
20 kpl (Oulun kaupungin opetus-
toimi)

Lisätietoa ja materiaaleja
FSR-hankkeen nettisivuilta osoit-
teesta:

www.oulu.fi/ktk/fsr

Edu.fi-sivuilta osoitteesta:
http://www.edu.fi/perusopetus/ 
liikunta/teknologia_liikunnanopetuk-
sessa
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Hankkeessa on julkaistu seuraavat tieteelliset artikkelit:

Mikkola H, Rahikkala A, Kumpulainen K & Riekki J (2011) ActiveAquarium – 
Virtual fish reflecting your physical activity. In Kumpulainen K & Toom A (eds) 
Journal of the European teacher Education Network JETEN 6. ETEN Conference 
2010. University of Helsinki, p 7–21.

Mikkola H, Kumpulainen K & Rahikkala A (2011) Pedometer intervention 
among 4th graders – Pedometers as pedagogical practise to enhance children’s 
wellbeing in formal and informal contexts. In Proceedings of Society for Informa-
tion Technology & Teacher Education International Conference, Nashville, Ten-
nessee, March 7-11, 2011. AACE, Chesapeake, VA, p 2586–2593.

Mikkola H, Kumpulainen K, Rahikkala A, Pitkänen M, Korkeamäki R-L & 
Hytönen M (2010) FutureStep – Enchacing children’s wellbeing by using activity 
monitors in formal and informal contexts. INTED Conference 2010 Proceedings 
CD, p 5687–5694.
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Kohti tulevaisuuden koulua

Henna Mikkola, Päivi Jokinen, Marja Hytönen, Riitta-Liisa Korkeamäki 

Vanha mies käveli aamunkoitteessa rantaa pitkin ja huomasi edessään nuoren 
miehen, joka poimi meritähtiä ja heitteli niitä mereen. Lopulta hän saavutti nuo-
rukaisen ja kysyi, miksi mies tekee näin. Nuori mies vastasi vanhalle miehelle, että 
rantautuneet meritähdet kuolisivat muuten jäädessään aamuaurinkoon. ”Mutta 
ranta jatkuu kilometrejä ja kilometrejä, ja meritähtiä on miljoonia”, totesi vanha 
mies. ”Kuinka voit saada aikaan mitään muutosta?” Nuori mies katsoi meritäh-
teä kädessään ja heitti sen sitten meren aaltoihin. “Sillä on merkitystä juuri tälle 
yksilölle”, hän sanoi.

Donald Quimby (Graham, Holt/Hale & Parker 2007)

Maailma on siirtynyt digitaaliseen aikakauteen, ja lasten ja nuorten arki on 
erilainen kuin heitä edeltävien sukupolvien. Tässä kirjassa on kuvattu Future 
School Research 1st Wave (FSR) -hankkeen tavoitteita, toimintaa ja tuloksia. 
Kirjan luvuissa on pohdittu, miten muutokset 2000-luvun toimintaympäristöis-
sä vaikuttavat kouluun. Millaista on tulevaisuuden koulun pedagogiikka? Mitä 
tehtäviä tulevaisuuden koululla on? Miten uusi teknologia tukee tulevaisuuden 
taitojen oppimista?

FSR-hankkeessa kehitettiin innovatiivisia pedagogisia käytänteitä ja oppi-
misen kulttuuria sekä edistettiin lasten ja nuorten hyvinvointia. Tieto- ja vies-
tintäteknologian käyttömahdollisuuksia oppimisessa tutkittiin, ja uusia tek-
nologiaperustaisia oppimisympäristöjä kehitettiin tieteidenvälistä yhteistyötä 
hyödyntäen. Tutkimukseen pohjautuvaa tietoa jaettiin kasvatusalan toimijoil-
le, ja kehitettyjä toimintamalleja jalkautettiin käytäntöön seminaareissa, kon-
ferensseissa ja koulutuksissa. Tulevaisuuden koulun toimintaa pyrittiin Oulun 
yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa hahmottamaan yhteistyössä tek-
nillisen tiedekunnan, Oulun kaupungin opetustoimen ja paikallisten yritysten 
kanssa. Hankkeen alkaessa ei osattu arvata, millaisia uusia inspiroivia kehitys-
ideoita ja toimintamalleja yhteistyö synnyttää. Syntyneillä yhteistyöverkostoilla 
ja kenttäopettajien panoksella oli keskeinen vaikutus tutkimus- ja kehittämis-
työn etenemiseen. Tulokset saivatkin muotonsa monien vaiheiden ja kehittä-
misehdotusten seurauksena. Kirjassa on keskitytty pedagogisten toimintamal-
lien (ks. taulukko 1) esittelemiseen, sillä kirja on suunnattu erityisesti opetta-
jille.
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Taulukko 1. Future School Research 1st Wave -hankkeessa syntyneet pedagogiset 
toimintamallit

Literacy 
in the 21st 
Century

Yhteistoiminnallisen vertaisoppimisen malli uuden teknolo-
gian oppimisympäristössä
Kosketuspuhelin-toimintamalli toiminnallisessa lukemaan ja 
kirjoittamaan oppimisessa
Esiopetusikäisten tutkivan oppimisen malli lukemaan ja kir-
joittamaan oppimisessa
Digitarinoiden tekemisen malli esi- ja alkuopetuksessa
Uudet luku- ja kirjoitustaidot –koulutus

FutureStory Digitarinoiden ja digivideoiden hyödyntämisen malli yhteis-
toiminnallisen oppimisen ja tulevaisuuden taitojen edistämi-
sessä
Digitarinoiden julkaiseminen verkkotelevisiossa
Digitarina-koulutus

FutureStep Aktiivisuusmittauksen (aktiivisuus- ja askelmittareiden) 
hyödyntämisen malli fyysisen aktiivisuuden edistämisessä
ActiveAquarium-virtuaaliakvaario fyysisen aktiivisuuden 
heijastajana
Wii-välituntiliikunta päivittäisaktiivisuuden lisäämisessä
Sykkeenmittauksen hyödyntäminen yksilö- ja ryhmäliikun-
nassa
FutureStep – Teknologia fyysisen aktiivisuuden edistäjänä 
koulussa -koulutus

Millainen tulevaisuuden koulu sitten on? Kehittämishankkeiden perusteella tu-
levaisuuden koulun toimintamalleissa korostuvat muun muassa toiminnalli-
suus, sosiaalisuus, vertaisoppiminen, yhteistoiminnallisuus, oppijalähtöisyys ja 
yhteisöllisyys. Uudet oppimisympäristöt osallistavat ja aktivoivat oppilaita sekä 
motivoivat heitä liikkumaan ja irrottautumaan pulpeteista. Oppiaineita integ-
roidaan, ja sisältöjä tuodaan opetukseen myös oppilaiden omasta arjesta ja elä-
mästä. Uusia luku-, kirjoitus- ja tekstitaitoja opitaan mielekkäästi uutta teknolo-
giaa hyödyntäen lasten omassa arkiympäristössä. Yhteistyötä tehdään moniam-
matillisissa verkostoissa. Koulu on aktiivisessa vuorovaikutuksessa ympäröivän 
maailman kanssa. Tutkijat, opettajaksi opiskelevat, opettajat ja opettajankoulu-
tuksen kehittäjät tekevät yhteistyötä ja luovat yhdessä parempaa tulevaisuutta. 
Kodin ja koulun yhteistyö saa uusia muotoja ja sisältöjä. Arvioinnissa tarkastel-
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laan tulevaisuuden oppijan taitoja kokonaisvaltaisesti. Oppijoiden henkiseen ja 
fyysiseen hyvinvointiin panostaminen on osa koulun jokapäiväistä toimintaa. 
Tutkimustulosten perusteella voidaan arvioida, että Future School Research 
-hankkeessa kehitetyt toimintamallit tukevat tulevaisuuden taitojen kehitty-
mistä.

Tulevaisuutta ajatellen opettajalta vaaditaan rohkeutta ja tahtoa irrottautua 
pulpetteihin sidotusta työskentelystä ja kokeilla uusia tapoja oppia ja opettaa: 
miten esimerkiksi suhteutuvat perinteinen työskentely aapisen parissa ja  uusien 
luku-, kirjoitus- ja tekstitaitojen sukeutuminen uuden teknologian oppimis-
ympäristössä? Tällä hetkellä opetus kouluissa on hyvin oppikirjapainotteista. 
Hankkeen aikana tunnistettiinkin tarve saada kustantamot mukaan tulevaisuu-
den koulun kehittämistyöhön, jotta myös oppimateriaalit kohtaisivat 2000-lu-
vun oppijoiden tarpeet. Hankkeessa saadut kokemukset osoittivat, että siirtymi-
nen perinteisistä oppikirjojen työskentelytavoista teknologiaympäristöihin mo-
tivoi oppijoita sekä edisti heidän keskittymistään ja oppimistaan. Oppimateri-
aaleja voitaisiinkin kehittää niin, että ne ohjaisivat toimimaan autenttisissa digi-
taalisissa ympäristöissä ja integroituisivat oppijoiden arkeen. Oppimateriaa lien 
toiminnallisuus tulisi myös nostaa keskeiseksi kehittämistavoitteeksi.

Tulevaisuuden koulun kehittäminen vaatii opettajien perus- ja täydennys-
koulutuksen kehittämistä. Suomen opettajaksi opiskelevien liiton SOOLin ja 
opetusministeriön yhteistyössä toteuttaman selvityksen (Alanen 2007) mukaan 
yhteensä noin 70 prosenttia opettajankoulutuksessa opiskelevista koki, ettei saa 
koulutuksessaan riittäviä valmiuksia mediakasvattajana toimimiseen. Opetta-
jaksi opiskelevien on hyvä tutustua jo opintojensa aikana uuden teknologian 
pedagogiseen käyttöön. Kasvatustieteiden tiedekunnan opettajaksi opiskelevat 
olivat mukana eri hankkeissa ja tutustuivat muun muassa liikuntateknologian 
käyttöön ja digitarinoiden tekemiseen yhteistyössä oppilaiden ja heidän opetta-
jiensa kanssa. Osa hankkeessa mukana olleista opiskelijoista innostui pedago-
gisista toimintatavoista niin, että otti niitä itsenäisesti käyttöönsä omassa ope-
tusharjoittelussaan.

Opettajien täydennyskoulutuksella on merkittävä rooli opettajan amma-
tillisen kasvun kannalta. Hankkeen aikana huomattiin, että teknologia tarjo-
aa opettajille uuden keinon reflektoida omaa toimintaansa. Esimerkiksi liikun-
tateknologisesta laitteesta saatava palaute voi olla opettajalle keino tarkastella 
omaa toimintaansa jälkikäteen. Teknologia voi näin tukea opettajan ammatil-
lista kasvua. Hankkeessa kehitetyt koulutukset (ks. taulukko 1) ovat hyödyn-
nettävissä opettajien täydennyskoulutuspaketteina myös hankkeen jälkeen. Eri-
ikäisten opettajien tavoittamisen täydennyskoulutuksissa nähtiin lisäävän tasa-
arvoa. Opettajat pääsivät yhtäläisesti oppimaan uuden teknologian pedagogista 
käyttöä.
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Tasa-arvon edistymisen ja syrjäytymisen ehkäisyn kannalta hanke onnistui 
tavoitteidensa saavuttamisessa. Uuden teknologian integroiminen eri oppiai-
neisiin motivoi poikia lukemisessa, kirjoittamisessa ja tiedonhaussa. Toisaalta 
tyttöjen kokemukset uuden teknologian käytöstä olivat hankkeen osatutkimuk-
sissa hyvin myönteisiä. FutureStep-osahankkeessa kehitettiin toimintamalleja 
vähän liikkuvien nuorten aktivoimiseksi teknologian keinoin, ja tulokset olivat 
kannustavia.

Vertaisoppimisesta saatiin hyviä kokemuksia, kun kuudesluokkalaiset osal-
listuivat ensiluokkalaisten opettamiseen. Hyödyntäessään omaa osaamistaan 
edistyneemmät vertaiset saivat osallisuuden kokemuksia ja oivalsivat taitojensa 
tärkeyden. Oppijalähtöisen pedagogiikan vahvuus on lapsen tai nuoren oman 
arkitodellisuuden mukaantulo koulutyöhön, mikä osaltaan synnytti osallisuu-
den kokemuksia. Osahankkeissa kehitetyissä toimintamalleissa pyrittiinkin 
syrjäytymisen ehkäisemiseksi siirtymään koulun perinteisestä toiminnasta lä-
helle lasten arkea 2000-luvun toimintakulttuurin jäseninä. Osallisuuden ko-
kemukset saattoivat ulottua perheisiin asti: hankkeen kokeiluista innostuneet 
lapset kertoivat kotonaan, mitä päiväkodissa tai koulussa oli tehty. Vanhem-
mat osallistuivat aktiivisesti esimerkiksi digitarinoiden ensi-iltoihin ja kertoivat 
hankkeessa mukana olleelle henkilökunnalle lastensa innostuksesta. Erityisen 
myönteisenä koettiin isien kiinnostus uutta teknologiaa käsitteleviin aiheisiin. 
Isät olivat lastensa tukena kotona digitaalisissa ympäristöissä toimittaessa, ja he 
myös osallistuivat tavallista innokkaammin vanhempainiltoihin, jotka liittyivät 
uuden teknologian soveltamiseen koulussa.

Digitaalisen aikakauden lapset ja nuoret tarvitsevat taitoja, joissa kasvatta-
jilla itselläänkin on opettelemista. Tulevaisuuden koulun kehittäminen ja tut-
kiminen ei ole ollut helppo tai yksinkertainen tehtävä, vaan hankkeen edetessä 
esiin on noussut uusia haasteita. Tapscott (2010) kuvaa, miten uuden nettisuku-
polven tapa oppia on perustavasti erilainen kuin aiempien sukupolvien: ”Enää 
ei ole tärkeää, mitä ihminen tietää, vaan mitä hän pystyy oppimaan.” Nettisuku-
polvi ei lue tekstejä alusta loppuun vaan aloittaa kuvasta, tulkitsee näytön iko-
neita, etsii leipätekstistä pääkohdat, tarkistaa avainsanoja hakukoneilta ja tar-
vittaessa kysyy neuvoa sosiaalisessa mediassa (emt.). Uudet luku-, kirjoitus- ja 
tekstitaidot ja niiden jatkotutkimuksen tarve näyttäytyivätkin FSR-hankkeen 
aineistossa ja tuloksissa keskeisinä. Lisäksi haasteita havaittiin erityisesti tut-
kimusaineiston tallentamisessa ja käsittelemisessä. Miten siis ohjata oppijoita 
kriittisiksi ja aktiivisiksi median tulkitsijoiksi ja tuottajiksi? Miten turvata kou-
lujen yhä moninaisemmista taustoista tuleville oppijoille yhtäläiset edellytykset 
uuden teknologian käyttäjinä ja ehkäistä uudenlaista mediasyrjäytymistä? Mi-
ten tulevaisuuden koulun pedagogista toimintaa tallennetaan ja analysoidaan 
luotettavasti?
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Hankkeen aikana tunnistettujen edelleen kehittämisen tarpeiden pohjalta 
FSR 1st Wave -hanke (2009–2011) sai jatkoa. Toimintaa jatkaa ja täydentää mo-
nitieteinen FSR Second Wave -hanke (2011–2013), jota rahoittavat Euroopan 
sosiaalirahasto (ESR), Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus (ELY) sekä Oulun kaupunki. Hankkeessa on mukana yhteistyökumppa-
neita, ja sitä koordinoi Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta. Tavoit-
teena uudessa hankkeessa on edistää uuden ajan taitojen kehittymistä, tukea 
lasten ja nuorten fyysistä ja henkistä hyvinvointia sekä ehkäistä mediasyrjäy-
tymistä uudenlaisissa toimintaympäristöissä. Hankkeessa kehitetään innova-
tiivisia ja luovia opetusmenetelmiä sekä toimintamalleja, joiden avulla koulu ja 
muut kasvattajat pystyvät vastaamaan muuttuvan ajan, työelämän ja kulttuurin 
haasteisiin. Yhteistyössä teknillisen tiedekunnan kanssa kehitetään teknologiaa 
ja hyviä käytänteitä pedagogisen toiminnan seurantaan, tallennukseen ja ana-
lyysiin.

FSR Second Wave -hankkeen kautta pyritään edelleen kehittämään tulevai-
suuden koulua niin, että lasten ja nuorten oma arki ja toimintaympäristö tuli-
sivat koulussa kuulluksi. Kuten alussa oleva tarina kertoo, jokainen yksilö on 
arvokas. Muutos etenee pienin askelin. FSR 1st Wave -hankkeen tavoitteena oli 
opettajien tavoittaminen ja verkostojen rakentaminen. Toiveena on jatkossa, 
että tulevaisuuden koulun pedagoginen kehittäminen etenee näiden opettajien 
toimiessa yhteisöllisesti opettaja-, kasvattaja- ja tutkijaverkostoissa.

Lisätietoa ja materiaaleja 

www.oulu.fi/ktk/fsr 
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Liite 1 Esimerkki julkaisuluvasta

Hyvät oppilaiden vanhemmat

Oulun opetustoimi, Oulun yliopisto ja Valveen elokuvakoulu ovat yhdessä ke-
hittäneen oululaisille kouluille julkisen kouluTV-kanavan You Tube -videopal-
veluun. Tästä kanavasta käytämme nimeä kOuluTV. Kanava on avoin kaikille 
internetin käyttäjille.

Kouluilla tehdään paljon laadukasta videomateriaalia oppimisen yhteydessä. 
Tämä on mediakasvatusta, osa opetussuunnitelmaa ja opetustoimen tietostra-
tegiaa. Koska oppilaiden tuotokset ovat usein todella hienoja, he haluavat itse-
kin jakaa vide oita muiden nähtäväksi. Tämän kOuluTV:n kautta koulut voivat 
julkaista oppilastöinä tekemiään videoita. 

Pyydämme lupaa julkaista internetissä kuvamateriaalia, jossa lapsenne esiintyy 
(alla olevista kysymyksistä ensimmäinen). Tarvitsemme myös luvan lapsenne 
yhdessä toisten lasten kanssa tuottaman kuva-/videomateriaalin julkaisemiseen 
(toinen kysymys). Jos ette halua, että lapsenne näkyy videolla, mutta hän saa 
olla mukana tekemässä videota esim. kuvaajana ja saamme teiltä luvan julkais-
ta tämän materiaalin, laittakaa kyllä-rasti alempaan kysymykseen. Yksittäistä 
lasta ei koskaan mainita koko nimeltä eikä osoitteita tai muita henkilökohtaisia 
tietoja julkisteta. Lupa on voimassa niin kauan kuin lapsenne opiskelee koulus-
samme.

Lisätietoja asiaan liittyen voi kysyä Anne Moilaselta
anne.moilanen@ouka.fi
p. 044 703 9194

Oppilaan nimi: _________________________________  luokka: _________

Liite 1 Esimerkki julkaisuluvasta
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Annan luvan julkaista kuva-/videomateriaalia, jossa lapseni esiintyy, julkisella 
You Tube -videopalvelun kOuluTV-kanavalla internetissä

    kyllä

    ei

Annan luvan julkaista lapseni yhdessä toisten kanssa tuottamaa kuva-/video-
materiaalia julkisella You Tube-videopalvelun kOuluTV-kanavalla internetissä.

    kyllä

    ei

Paikka ja päivämäärä

_____________________________________

Oppilaan allekirjoitus Huoltajan allekirjoitus ja nimen selvennys

___________________________ _________________________________
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