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ABSTRAKTIT

Ilmiötöntä oppimista
Hannu Salmi, Helsingin yliopisto

Lisäketodellisuus soveltuu uusimman tutkimuksen mukaan erityisesti koulussa muutoin heikommin
menestyville oppilaille. He kurovat umpeen osaamiskuilua muihin nähden ainakin luonnontieteiden
opetuksessa. Toisaalta myös koulussa hyvin menestyvät oppilaat saavat Augmented Realityn (AR)
avulla lisähaastetta ja laatua oppimiseensa. Lisäketodellisuus eroaa virtuaalitodellisuudesta. Se luo
täydennettyä todellisuutta lisäämällä visuaalisia elementtejä realistiseen, fyysiseen ympäris-
töömme. Tietotekniikan hyödyntämisestä oppimisessa puhutaan paljon. Valtaenemmistö kommen-
teista perustuu arjen anekdootteihin ja jokapäiväisiin kokoemuksiin. Siihen nähden tutkimuspohjai-
sia näyttöjä on varsin niukalti. Tyttöjen tiedeoppinen edistyi huomattavasti tässä lisäketodellisuutta
hyödyntävässä oppimiskokeilussa. Erityisesti heidän itsenäinen, autonomiseksi koettu toimintansa
edesauttoi visuaalisuuteen pohjautuvaa oppimista. Aiemminhan perinteisen tietotekniikan on ha-
vaittu hyödyttävän erityisesti poikien oppimista. Nyt he kiinnostuivat aiheista tilannemotivoitu-
neina. Tutkimukseen osallistui 216 pääkaupunkiseudun 12-vuotiasta oppilasta

Digitaalisen, fyysisen ja pedagogisen maailman kohtaaminen
Helena Thuneberg, Helsingin yliopisto

Valitettavan iso osa tietotekniikkaan pohjautuvista oppimateriaaleista muistuttaa edelleenkin vain
digitaaliseen muotoon siirrettyjä vanhanaikaisia ’rasti ruutuun’ työkirjoja. Uuden teknologian avulla
voi ja pitää tehdä uudentyyppisiä oppimisratkaisuja eikä vain siirtää vanhaa tietoa uuteen formaat-



tiin.” Opetuksellisia ratkaisuja on kuitenkin maailmalla ja Suomessa varsin vähän. Tässä tutkimuk-
sessa kehitettiin malleja, jotka keskittyivät rajattuun aiheeseen: molekyylien lämpöliikkeeseen, kas-
vihuoneilmiön fysikaaliseen pohjaan, lentokoneen siivekkeen periaatteeseen ja ääniaaltoihin. Tämä
kehittää sekä tekemisen ja ajattelun taitoja – oppimaan oppimista. Tutkimusote kritisoi pinnallista
’ilmiö-opetusta’, joka maalailee aasinsiltoja yhteismitattomien aiheiden välille. Luokkahuonetta ja
tiedekeskuksen näyttelyä yhdistävä oppimiskokeilu osoitti myös, että hyötypelien mahdollisuudet
ulottuvat informaalin oppisen kautta myös koulun ulkopuoliseen opetukseen. Jatkotutkimus onkin
jo suuntautunut mm. historian, taiteen ja kulttuurin opetukseen.

Näkymätön havaittavaksi: abstrakti konkreettiseksi lisäketodellisuuden (AR-Augmented Reality)
avulla
Mari-Pauliina Vainikainen, Helsingin yliopisto

Tämä tutkimusryhmä on tehnyt kansainvälistä yhteistyötä AR-kehityksen alalla jo vuosikymmenen
ajan EU-rahoituksella. Pokemon-ilmiön myötä vastaava tekniikka alkaa rantautua myös Suomeen.
Useimmat alan ammattilaiset eivät itse asiassa pidä Pokemonia edes AR-sovellutuksena, vaan ”vain
paikkasidonnaisena kaksiulotteisena viihteenä” kuten mm. tuore Scientific American lehti sitä luon-
nehtii.


