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Digitaaliset tarinat 



Digitarina><Digitaalinen tarina 
o Lyhyt 3-5 minuutin kestoinen ns. 

pienoiselokuva(Tässä projektissa jopa 20min.!) 

o Käsikirjoitus! 

o Sisältää kuvia, tekstiä, video- /audio-
materiaalia… 

o Toteutetaan tietokoneella 

o Henkilökohtainen, tunnelatautunut 

o (Yhteis)Toiminnallinen prosessi 

 !Lapset eivät ole vain  
median vastaanottajia,  
vaan ennen kaikkea  
sen tuottajia! 



Miksi digitarinoita? 

Ensimmäisellä ja toisella luokalla 
paneudutaan paljon oikeinkirjoi-
tukseen ja käsialaan, mutta 
muut tavat toteuttaa äidinkielen 
opetussuunnitelmaa jäivät 
vähäisiksi (Huismanin 2006).  

Digitarinoiden tekemiseen kehit-
tää lasten taitoja kokonaisvaltai-
sesti, kun he valmistautuvat teksti-
en suunnittelun, luomisen ja esit-
tämisen eri vaiheisiin. Työskente-
lyssä tarvitaan esimerkiksi organi-
sointi- ja ongelmanratkaisutaitoja 
sekä sosiaalisia ja teknologisia tai-
toja. Samalla myös lasten luku- ja 
kirjoitustaito kehittyy. (Robin 2006 ; Di 

Blas et.all 2009.)  

Jo alkuopetuksessa on Opetus-
suunnitelman mukaan tarjottava 
uuden teknologian oppimisym-
päristö, koska kodeissa on paljon 
uutta teknologiaa, jota lapset 
käyttävät. (Korkeamäki, Dreher, Pekkarinen 

& Karhumaa 2009; Lasten mediabarometri 
2011.) 



Digitarinatyöskentelyn taustaa 

• Sosiokonstruktivismi: Sosio-kulttuurinen 
teorian (Vygotsky, 1978)  

• Opetussuunnitelma (POPS 2004):sosiaalinen 
vuorovaikutus, laaja tekstikäsitys ja uusi 
teknologia 

• Lasten sukeutuvan lukutaito ja sukeutuva 
teknologinen lukutaidon 

• ”Uudet luku-, kirjoitus ja tekstitaitoja”-- New 
Literacies- taidot 



Käsitteitä 
• Laaja tekstikäsitys: Puhuttuja, kirjoitettuja, kuvitteellisia - ja 

asiatekstejä, kuvallisia, äänellisiä, graafisia, sähköisiä ja 
verkkotekstejä. Tekstit ovat siis multimodaalisia ja 
multimediaisia  

• Sukeutuva luku- ja kirjoitustaito: Luku ja kirjoitustaito eivät 
ole erillisiä, lapsille vähitellen kehittyy ympärillä olevasta 
tekstimaailmasta käsitys siitä, miten kirjoitettu kieli toimii 
(alkaen nimistä, kylteistä, teksteissä vaatteissa ja 
lempileluissa). Oppimista tuetaan mahdollisimman 
luonnollisissa tekstiympäristöissä. Oleellista on sosiaalinen 
vuorovaikutus. ( Sulzby & Teale 1991; Korkeamäki, 1996).  

• New literacies: ”Uudet luku- ja kirjoitustaidot” on 
kiinnostunut digitaalisista tekstiympäristöistä ja niihin 
liittyvistä käytänteistä populaarikulttuurin ja 
koulukulttuurin ympäristöissä. Merkitys on sidoksissa niihin 
sosiaalisiin, kulttuurisiin ja historiallisiin taustoihin, joita 
osallistujilla on. (Coiro, Knobel, Lankshear & Leu 2008) 
 



Literacyteracy in the 21st Century- 
projektien digitarinat 
o Mukana esi- ja alkuopetusikäisiä lapsia 

yhteensä 17:sta luokasta/ryhmästä 

o Digitarinoita työstetty yleensä 2-5 lapsen 
ryhmissä. 

o Opettajaopiskelijat ohjaamassa digitarinoiden 
teossa lapsia 

o Painotus luku- ja kirjoitustaidossa, mutta myös 
muita aineita integroitu opetukseen. 

o Aiheet ajankohtaisista teemoista ja lasten 
mielenkiinnonkohteista. 



Työstöprosessi 

o POHJUSTUS JA IDEOINTI  

o KÄSIKIRJOITUS (Sadutus, leikki, kuvakäsikirjoitus) 

    !Aineiden Integrointi! Askartelu, draama, piirtämistä… 

o MEDIAMATERIAALI (Kuvat, efektit, musiikit…) 

o EDITOINTI (Photostory 3, MovieMaker) 

o JULKISTAMINEN (Myös levittäminen) 

Työstöprosessin eri vaiheet saattoivat 
tapahtua myös yhtä aikaa. 

 



Kokemuksia/ Lapset 

o Hyvin innostuneita! 

o Pitivät tietokoneella kirjoittamisesta 

o Tarinoiden keksimisestä ja kirjoittamisesta 
yleensä 

o Uuden teknologian käyttäminen mm. 
kuvaaminen 

o Joka välissä piti saada kuunnella ja katsella itse 
tuotettuja mediamateriaaleja: kuvia, ääniä ym. 
tallenteita 

o Yhdessä tekeminen on mukavaa; osallisuus 

o Tärkeäksi koettiin myös digitaalisen tarinan 
julkistaminen/ oman tuotoksen/ levittäminen 
läheisille/ omistajuus 



Opettajat & Ohjaajat 
o Pienet lapset tarvitsevat vielä paljon aikuisen apua 
o Tietokoneilla ja muulla teknologialla työskentelyyn 

aikaa 
o Ryhmissä työskentely vaatii neuvottelua, roolitusta, 

tavoitteiden asettamista ja tuotosten yhdessä 
jakamista… 

o Ryhmäkoko? 
o Kriittinen median käyttö opetusaiheeksi 
o Ei sopiviksi koetut puheet? 
o Hämmentävien ja kipeiden kokemusten käsittely 

digitarinassa 
o Yhteisöllisyys ja ”yhteen hiileen puhaltaminen” 
o Toiminnallisuus ohjattava oikeille urille 
o Tuotosten jakaminen ja omistajuus: tekijänoikeudet? 
o Kiusaaminen paljastui, tuli näkyväksi kuvissa ja 

digitarinassa 



www.oulu.fi/ktk/fsr 
• Lisää tietoa Future School Research Ist Wave- 

hankkeesta 

• Uusi teknologia haastaa ja inspiroi- kirja 
sähköisenä 


