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Digivideot, yhteisöllisyys ja 

kOuluTV – uuden median 

mahdollisuuksia 
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FSR Second Wave (2011-2013) 

Toisen aallon projektit
1. Media Education in FutureSchool 

a. Digitaalinen sisällöntuotanto ja verkkotelevisio mediakasvatuksen 

välineinä

b. Sosiaalinen media moniammatillisen kasvattajaverkoston 

mediakasvatustyössä

2. TeknoLiteracy – Lasten teknologiaperustaiset oppimisympäristöt, 

alkaa 1.1.2012

3. Oppimisen ja opettamisen tukeminen tulevaisuuden koulussa -

Oppimisympäristöjen moniteknologinen havainnointi- ja 

analyysijärjestelmä
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Tutkimukseni taustaa…

• Mediamaailman muutos

• visuaalisuus, vuorovaikutteisuus, kommunikaatiovallankumous

Kress 2003; Kupiainen & Sintonen 2009; Strasburger et al. 2009

• Uudet mediat haastavat koulun

• laitteisto Pohjola & Johnson 2009

• opettajien tvt-taidot ja asenteet

Haaparanta 2008; Pohjola & Johnson 2009; Salomon 2002

• kuilu koulun ja vapaa-ajan oppimisympäristöjen välillä
Luukka et al. 2008

Silta yli mediakuilun?

• OPTEK-hankkeen FSR-osatutkimuksen (2009-2010) 
tavoite oli löytää teknologia, joka
• motivoi oppijoita äidinkielen opiskeluun ja harrastamiseen 

• kuroo umpeen mediakuilua

=> tarkastelun kohteeksi valittiin digitaalinen 
videoteknologia (DV), yhdistettynä yhteisöllisiin 
työskentelytapoihin
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Tutkimusten mukaan…

• Nuorten käyttämät 

mediat

• Oppijat tuottajina

• Oppijakeskeisyys

• Autonomia

• Kollaboraatio

• Osallisuus

• Omistajuus

DV-tuotannon motivoivia piirteitä

• Henkilökohtainen merkitys

• Autenttiset (real-world) 

oppimistehtävät

• Vertaiset kuvauskohteena ja 

kohdeyleisönä, opettajana ja 

oppilaana

Ros Cooper 2011; Hakkarainen 2007; Jonassen, Peck 

& Wilson 1999; Levin 2003; Potter 2005; Schuck & 

Kearney 2008

Käsitteistä

• Digitaalinen video, DV (tekstiä muistiinpanoissa)
• liikkuva kuva, elokuva (klipistä täyspitkään)

• videonauhan sijasta tallennettu digitaaliseen, numeeriseen ja sähköiseen muotoon 

• Digitarina (digital storytelling)
• tietokoneella toteutettu pienoiselokuva (3–5 minuuttia)

• yhdistää valokuvia, jopa myös lyhyitä videoleikkeitä, tekstiä, äänitteitä ja musiikkia

• luonteeltaan henkilökohtainen ja tunnelatautunut

• kertojan ääni on oleellinen elementti
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Projekti 1. (5 lk., N = 28)

Future School 2069

Projekti 2. (4 lk., N = 29)

Peilin heijastuksia

Projekti 3. (5 lk. , N = 28)

Uutismakasiini

Alkuperäinen 

oppimistehtävä

luokan yhteinen fiktiivinen 

näytelmä koulun joulujuhlaan; 

näytelmästä tehdään myös 

videoversio

käsiteltyyn kirjallisuusteemaan

liittyvä fiktiivinen elokuva, jossa

opiskellaan DV-tuotantoon ja

mediakasvatukseen liittyviä

seikkoja

uutiskatsauksen toimittaminen 

(fakta) tavoitteena opiskella 

substanssia sekä ‘tutkivaa 

journalismia’

Lopputehtävä luokan yhteinen elokuva 3–5 minuutin mittaiset

yksilölliset tuotokset

muutaman minuutin

uutisklipeista tehty kooste

Ryhmäkoko 4–11 oppilasta riippuen

vaiheesta

4–5 oppilasta 2–5 oppilasta

Sosiaalinen

asetelma

yhteistoiminnallinen yhteisöllinen yhteisöllinen/yhteistoimin-

nallinen

• Ideointi Istumajärjestyksen mukaiset 

pienryhmät

Opettajan ennalta 

suunnittelemat ryhmät (sekä 

tyttöjä että poikia)

Istumajärjestyksen mukaiset 

pienryhmät

• Suunnittelu lähinnä kiinnostuksen mukaan 

vapaasti muodostuvat ryhmät

samat ryhmät kuin yllä lähinnä aihekiinnostuksen 

mukaan vapaasti muodostuvat 

ryhmät

• Toteutus koko luokka opettajien johdolla, 

opettajat kuvasivat, ohjasivat ja 

editoivat

samat ryhmät kuin yllä, vertais-

oppiminen editointivaiheessa; 

jokainen teki oman versionsa, 

joista ryhmä valitsi parhaan 

‘Oscar-gaalaan’

samat ryhmät kuin yllä, 

vertaisoppiminen editointi 

lähinnä ryhmän yhden jäsenen 

toimesta yhdessä keskustellen 

(yhteistoiminnallinen)

Julkistaminen/ 

palaute

koulun joulujuhla ”Oscar-gaala”, äänestys 

parhaista suorituksista 

yhteinen katselutilaisuus

Yhteisöllisyys DV-tuotannossa

• LPN:n OPTEK-tutkimustuloksia
• miltei kaikissa pienryhmissä yhteisöllisyys koettiin voimakkaimpana

• oppilaat muodostivat ryhmänsä vain samaa sukupuolta edustavien kanssa

• opettaja jakoi sekaryhmiin => hyviä neuvotteluja => opittiin ryhmätyö- ja 
keskustelutaitoja

• Ryhmäjako (3-5 oppilasta/ryhmä)
• ryhmäjako sama alusta loppuun asti tai tarpeen mukaan DV-projektin eri vaiheissa

• opettaja jakaa ryhmiin 

• opettaja valitsee muutaman ”tvt-taitoisen”, joka muodostaa oman ryhmänsä

• ryhmät arvotaan

• oppilaat ideoivat teemoja ja ryhmäytyvät valitsemansa teeman ympärille

• oppilaat muodostavat keskenään ryhmät ja ideoivat teemansa
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Yhteisöllisyyden kokeminen DV-projekteissa

Vinkkejä DV-projektien toteutukseen by R Cooper

• Mieti, miten DV-tuotanto OPPILAILLE, OPPILAIDEN KANSSA ja 
OPPILAIDEN TOTEUTTAMANA eroavat toisistaan

• Suunnittele DV-projekti huolellisesti
• esim. miten sitoutat ryhmien kaikki jäsenet tuotantoprosessiin

• Jos DV-projektin kaikki tehtävät eivät kiinnosta, anna oppilaiden 
löytää oma kiinnostuksen kohteensa DV-sisällöntuotannossa

• Aloita helppokäyttöisellä teknologialla (PhotoStory3, Movie Maker)

• Pyri edistämään luku- ja kirjoitustaitoa sekä tarinankerronnan taitoja

• Anna oppilaiden työskennellä keskenään, puutu vain tarvittaessa 
(scaffolding-ohjausperiaate)
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Helppoa videontekoa nykyohjelmilla

• Ohjelmia esim. Windows Movie Maker, Windows Live Movie 
Maker (Windows7), iMovie, VideoPad, Pinnacle VideoSpin

• Movie Makerista demoja 
• http://www.youtube.com/watch?v=ZrFJLeF0tA0

• http://www.youtube.com/watch?v=JZXK68NS7gU

• http://explore.live.com/windows-live-movie-maker

• Aineiston tuonti digi(video)- ja webkamerasta tietokoneeseen

• Ääni-, stillkuva- ja videoaineiston muokkaaminen, leikkaaminen, 
tehosteiden, videosiirtymien sekä alku- ja lopputekstien 
lisääminen

• Tuotoksen tallentaminen tiedostoksi lopulliseen elokuvamuotoon 
(verkkoon, cd:lle) 

Tekijänoikeuksista mediasisällöntuotannossa

• Kuvattavalta henkilöltä tulee pyytää lupa kuvan 
ottamiseen

• Oppilas pääsääntöisesti itse päättää omien tuotosten 
julkaisemisesta

• Julkaisuun tulee saada lupa jokaiselta tallenteella 
näkyvältä henkilöltä (tai alaikäisen huoltajalta) 

• Myös sitä, mitä oppilas saa kuvata ja julkaista, 
säädellään tarkoin = > on suositeltavaa käyttää 
avoimia mediasisältövarantoja

• esim. http://www.metakka.fi/linkkeja
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Verkkotelevisio mediakasvatuksen välineenä
• Lopputuotoksen julkaisemismahdollisuus innostaa panostamaan 

sisältöön ja laatuun sekä oman työn kriittiseen arviointiin.

• Modernien medioiden avoimuus ja sosiaalista mediaa hyödyntävä 
mediakasvatus ovat omiaan opettamaan lapsille myös vastuuta 
täysin uudella tavalla. 

• Oululaisten koulujen oppilaiden tuotosten julkaisua varten 
YouTube-kanavana toteutettu kOuluTV
http://www.youtube.com/user/kOuluTV#p/p

• Opastusvideot videoiden etsimiseen, lataamiseen jne.

• Esimerkkejä oppilaiden tuotoksista
• Epäonnen peili (Oscar-kisan paras leikkaus)

• Kentän jäädytys (haastattelu)

• Eetu (animaatio)

• Joulumuori & Korvatunturin lahjapaja (haastattelu, elokuvakoulu)

Linkki- ja lukuvinkkejä

• http://mediakompassi.yle.fi/

• http://www.metakka.fi/linkkeja

• Videokamera koulutyössä (Kiesiläinen)

• http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/opetuubi/photostory.html

• http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/opetuubi/moviemaker.html

• http://video.about.com/desktopvideo/Import-Media.htm

• Toikkanen & Oksanen. 2011. Opettajan tekijänoikeusopas. Finn Lectura.

• http://www.eoppimiskeskus.fi/kotek

• http://www.edu.fi/materiaaleja_ja_tyotapoja/tvt_opetuksessa/tekijanoikeudet

• http://www.tslt.fi/ (4. lk oppilaille, opettajan aineisto)
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Mediasisällöntuotanto tuo tosimaailman 
tulevaisuuden kouluun…

Kiitos mielenkiinnostanne!

Tuloksia OPTEK Ensituloksia –julkaisussa, ITK-tutkijatapaamisen julkaisuissa 2010 ja 2011, 
http://futureschoolresearchfi.wordpress.com

laura.palmgren-neuvonen@oulu.fi

Future School Research Center /Kasvatustieteiden tiedekunta /Oulun yliopisto


