
TEKNOLOGIAVÄLITTEINEN	OPETUS	JA	OPPIMINEN	(pj.	Kati	Sor-
munen	ja	Kaiju	Kangas)	
	
(Jokaiselle	esitykselle	varattu	20	min,	josta	15	min	esitelmä	ja	5	min	keskustelu)	
	
	
13.00–14.20		Sessio	I		
	
13.00–13.20	Runokone	tukemassa	runojen	kirjoittamista		
Arja	Kangasharju	/	Helsingin	yliopisto		
		
13.20–13.40	ePortfolion	käytön	pedagogiset	ulottuvuudet			
Auli	Saarinen	/	Helsingin	yliopisto		
	
13.40–14.00		Käsityö-	ja	teknologiaoppimisen	kehittämistarpeet	varhaiskasvatuksesta	alkuope-
tukseen	
Leena	Kiviranta,	Saija	Tanhuanpää	&	Eila	Lindfors		/	Turun	yliopisto	
	
14.00–14.20	Ohjausvuorovaikutus	ohjelmoinnin	opettamisessa	5-8-vuotiaalle	lapselle	-	Videoai-
neistoon	perustuva	tutkimus	opettajan	toiminnasta				
Anna	Lundberg,	Saija	Tanhuanpää,	&	Eila	Lindfors	/	Turun	yliopisto	
	
	
	
14.45–15.45		Sessio	II		
	
14.45–15.05	Teknologiset	välineet	ja	tarinallisuus	projektiopiskelussa		
Liisa	Lavonen	/	Helsingin	yliopisto		
			
15.05–15.25		Kokeilevaa	ja	keksivää	toimintaa	esiopetuksen	teknologiakasvatusprojektissa	-	
Esimerkkinä	lasten	toteuttamat	Voimahahmot			
Marja-Leena	Rönkkö,	Virpi	Yliverronen	&	Kaiju	Kangas	/	Turun	yliopisto	&	Helsingin	yliopisto			
	
15.25–15.45	Opettajaopiskelijoiden	käsityksiä	tiedonala-	ja	ilmiölähtöisestä	eheyttämisestä	
Tomi	Kärki,	Heli	Keinänen	&	Marianna	Hoikkala	/	Turun	yliopisto		
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
ABSTRAKTIT	
	
Arja	Kangasharju	/	Helsingin	yliopisto		
Runokone	tukemassa	runojen	kirjoittamista		
	
Runoudella	on	tärkeä	rooli	 luovan	kirjoittamisen	 ja	ajattelutaitojen	oppimisessa,	oppilaat	pitävät	
usein	runojen	kirjoittamista	vaikeana	ja	tylsänä.	Tarkastelimme	tutkimuksissamme,	miten	digitaa-
lisen	työvälineen	avulla	voidaan	tukea	yläkouluikäisten	oppilaiden	runojen	kirjoittamisen	oppimis-
ta	 ja	 tuoda	 siihen	mielekkyyttä.	 Ensimmäisessä	 tutkimuksessa	 kartoitettiin	 kyselyin	 osallistujien	
käsityksiä	 runoudesta	 ja	kirjoittamisesta	sekä	ennen	että	 jälkeen	 runojen	kirjoittamista.	Toisessa	
tutkimuksessa		analysoitiin	kvantitatiivisin	ja	kvalitatiivisin	menetelmin	228	runoa,	jotka	seitsemäs-
luokkalaiset	oppilaat	olivat	kirjoittaneet	digitaalisen	Runokone-ohjelman	avulla.	Runokone	on	Hel-
singin	yliopiston	tietojenkäsittelytieteen	laitoksella	kehitetty	tekoälypohjainen	sovellus,	joka	tarjo-
aa	oppilaalle	luonnoksen	runosta	sekä	apuvälineitä	runon	kehittämiseen.	Sen	avulla	voi	mm.	saada	
apua	alku-	ja	loppusointuihin,	runomittoihin	sekä	uusiin	säkeisiin	ja	sanoihin.	Tutkijalle	Runokone	
mahdollisti	analyysin	tiedostoista,	joihin	olivat	tallentuneet	kaikki	oppilaiden	luonnoksiin	tekemät	
muutokset.	 Kyselyvastausten	 perusteella	 saatiin	 selville	 mm,	 että	 oppilaiden	 käsitykset	 runojen	
kirjoittamisesta	 muuttuivat	 positiivisemmiksi	 kokeilun	 aikana	 ja	 useimmat	 pitivät	 Runokoneen	
avulla	 kirjoittamista	 helppona	 ja	 hauskana.	 Pojat	 arvioivat	 Runokoneen	 tuen	 vielä	 hyödyllisem-
mäksi	kuin	tytöt.	Sen	sijaan	arvosanoilla	ei	ollut	korrelaatiota	siihen,	miten	oppilaat	Runokoneen	
kanssa	kirjoittamiseen	suhtautuivat.	Kvantitatiivisen	analyysin	perusteella	saatiin	selville,	että	op-
pilaat	 käyttivät	 	 enimmäkseen	 kuin	 tekstinkäsittelyohjelmaa	 eivätkä	 hyödyntäneet	 kaikkia	 sen	
suomia	tekoälyyn	perustuvia	mahdollisuuksia,	kuten	runomittatyökalua.	Samaa	tuki	kvalitatiivises-
sa	runojen	piirteiden	ja	rakenteiden	tarkastelussa	mm.	se,	että	oppilaat	kirjoittivat	pääosin	saman-
tyyppisiä	 runoja	 kuin	Runokoneen	 luonnokset.	Osa	oppilaista	 käytti	 paljonkin	 aikaa	muokkaami-
seen	ja	teki	jopa	125	muutosta,	ennen	kuin	oli	tyytyväinen	tulokseen.	Näiden,	tehtävään	paneutu-
neiden	oppilaiden	runot	kehittyivät	eniten,	mutta	niissäkin	heijastui	usein	alkuperäinen	runo	inspi-
raation	 lähteenä.	 Affordanssit	 siis	 vaikuttivat	 oppilaiden	 lopullisiin	 runoihin,	 mutta	 digitaalisen	
työkalun	tuoma	kirjoittamisen	helppous	 ja	valmiin	runon	malli	selvästi	 tukivat	oppilaita	kirjoitus-
prosessissa.	Seuraavaksi	tutkimme	Google	docs	-ohjelmalla	tapahtuvaa	runojen	yhteiskirjoittamis-
ta.	
	
	
Auli	Saarinen	/	Helsingin	yliopisto		
ePortfolion	käytön	pedagogiset	ulottuvuudet			
	
Sähköinen	 portfolio	 (ePortfolio)	 tähtää	 kommunikoinnin	 lisäämiseen	 ja	mahdollistaa	 sekä	 koke-
muksen	jakamisen	että	sen	uudelleentarkastelun.	ePortfolion	avulla	pystytään	palaamaan	oppijan	
dokumentoimaan	oppimistapahtumaan	 ja	 todentamaan	oppimisen	 kautta	 saavutettu	osaamisen	
taso.	 Tässä	 tutkimuskokonaisuudessa	 tarkasteltiin	 kuudelle	 vuodelle	 sijoittuvaa	ePortfolion	käyt-
töä	ja	sen	soveltuvuutta	käsityön	opetuksen	kontekstissa.	Tutkimusajanjakso	ajoittuu	kolmannelta	
luokalta	 kahdeksannelle	 luokalle.	 Tutkimuskokonaisuus	 koostuu	 kolmesta	 osatutkimuksesta,	 joi-
den	keskiössä	olivat	oppijoiden	kokemukset	(osa	I),	oppijoiden	tuotokset	(portfoliot)	(osa	II)	ja	tuo-
toksissa	 tapahtuneet	 muutokset	 (osa	 III).	 Tutkimushenkilöt	 (peruskoulun	 oppilaat	 iältään	 9–14-
vuotiaat)	dokumentoivat	oppilaslähtöisesti	käsityön	prosessiaan	valokuvien,	kertomuksien	ja	nau-
hoituksin	avulla	 iPad	applikaatioon	nimeltään	Book	Creator.	 Portfoliot	 sisälsivät	myös	arviointia:	



itse-,	vertais-	ja	opettajan	antamaa.	Tutkimuksen	tiedonkeruun	muodot	vaihtelivat	haastatteluista	
(Stimulated	 Recall	 &	 puolistrukturoitu	 teema)	 portfolioiden	 analysoitiin	 (laadullinen	 aineistoläh-
töinen	sisällön	analyysi	ja	Anderson	&	Krathwohl	(2001)	oppimisen,	opettamisen	ja	arvioinnin	tak-
sonomia).		Tutkimuksen	(Osa	I,	N=38)	tulokset	osoittavat,	että	ePortfolio	koettiin	toimivaksi	mene-
telmäksi,	 jonka	keskeisiksi	käyttötarkoituksiksi	nousivat	 tiedon	kerääminen	 ja	sen	käsittely,	kom-
munikointi	 ja	 kehittymisen	 todentaminen.	Menetelmän	 keskeisiksi	 eduiksi	 nousivat	 oppimispro-
sessin	 tukeminen:	 muistin	 harjoittaminen	 ja	 opeteltavien	 käsitteiden	 oppiminen	 ja	 syvemmän	
ymmärryksen	rakentaminen.	Analysoitaessa	ePortfolioiden	tekstuaalista	ja	visuaalista	sisältöä	(Osa	
II,	N=38)	havaittiin	neljä	painotusaluetta:	teksteissä	niistä	keskeisin	oli	prosessin	ja	vapaan	reflek-
toinnin	yhdistelmä.	Myös	visuaalisen	sisällön	keskiössä	oli	prosessi.	Tarkasteltaessa	kuuden	vuo-
den	painotusalueita	 taksonomian	avulla	 (Osa	 III,	n=8)	havaittiin	varhaisten	vuosien	kognitiivisten	
prosessien	painottuvan	konkreettiselle	tasolle	ja	myöhempinä	vuosina	siirtymistä	abstraktimpaan	
suuntaan.	Muutos	 tiedon	 lajeissa	oli	 puolestaan	monimuotoisemmasta	 kapea-alaisempaan.	Vas-
tauksena	tutkimuksen	pääkysymykseen	ePortfolion	pedagogisista	ulottuvuuksista	voidaan	todeta,	
että	ePortfoliot	ovat	oppimisprosessia	tukevia,	oppijalähtöisyytensä	vuoksi	vahvaa	prosessin	omis-
tajuutta	herättäviä	ja	monimuotoiseen	toimintaan	soveltuvia	teknologisia	apuvälineitä.	
	
	
Leena	Kiviranta,	Saija	Tanhuanpää	&	Eila	Lindfors		/	Turun	yliopisto	
Käsityö-	ja	teknologiaoppimisen	kehittämistarpeet	varhaiskasvatuksesta	alkuopetukseen	
	
Varhaiskasvatussuunnitelman	 perusteet	 velvoittavat	 varhaiskasvatuksen	 järjestäjiä	 ja	 perusope-
tuksen	 opetussuunnitelman	 perusteet	myös	 alkuopetusta	 ottamaan	 kantaa	 ja	 arvioimaan	 oppi-
misympäristöjen	tarkoituksenmukaisuutta,	uuden	teknologian	käyttöönottoa	ja	työssä	tapahtuvaa	
oppimista.		
OKM:n rahoittamassa	 Innoplay -hankeessa kehitetään käsityö-	 ja teknologiaoppimista	
(STEAM)	 varhaiskasvatuksessa sekä esi-	 ja	 alkuopetuksessa.	 	 Hankkeen	 toiminta-ajatuksena	 on	
kokeiltujen	toimintaprosessien	 implementoituminen	yksiköihin.	Länsi-Suomessa	sijaitsevissa	yksi-
köissä	 (N=8)	 tehtiin	 hanketyöntekijöiden	 ja	 henkilöstön	 yhteistyönä	 kehittämissuunnitelmat	 (KE-
SU).	Henkilöstö	asetti	omat	tavoitteensa	oppimisympäristöjen,	oppimistehtävien,	yhteisopetuksen	
ja	 lasten	 suunnittelu-	 ja	 työskentelytaitojen	 kehittämiseksi	 käsityön	 ja	 teknologian	 oppimisessa.		
Yksikön	 nykytilanne	 arvioitiin	 ja	 tavoitteet	 asetettiin	 yksikkökohtaisesti.	 Kehittämissuunnitelmat	
päivitettiin	toiminnan	päästyä	käyntiin.				Tutkimuksessa	asetettiin	kaksi	tutkimuskysymystä 5–8-
vuotiaiden	lasten	kohdalla	1)	mitä osa-alueita ja	2)	mitä kehittämiskohteita	henkilökunta	näkee	
käsityö-	 ja	 teknologiaoppimisessa?	Tutkimuksen	aineistoksi	muodostui	8	KESU:a.	Tutkimusmene-
telmänä	käytettiin	 teoriasidonnaista	sisällönanalyysia.	Analyysivaiheessa	aineiston	neljää	päätee-
maa	yhteisopetus,	oppimisympäristöt,	oppimistehtävät	ja	lasten	suunnittelu-	ja	työskentelytaidot	
tarkasteltiin	ensin	 ryhmittelemällä	ne	kehittämismahdollisuuksiin	 ja	haasteisiin.	Näistä	 tunnistet-
tiin	yhdistäviä	 ja	eriäviä	 teemoja,	 joista	muodostettiin	alaluokkia.	 	 	 	 	Keskeisimmäksi	 kehittämis-
teemaksi	 muodostui	 lasten	 suunnittelu-	 ja	 työskentelytaitojen	 tukeminen	 sekä	 heidän	 omien	
ideoidensa	 ja	 luovuuden	 jatkojalostaminen	 käsityö-	 ja	 teknologiaoppimisen	 sisällöksi.	Henkilöstö	
halusi	 kehittää	 oppimisympäristöjä,	 erityisesti	 luonto-	 ja	 lähialueiden	 käyttöä	 sekä	 laajentaa	 yh-
teistyötahojen	(vanhemmat,	isovanhemmat,	museot,	kirjastot)	hyödyntämistä	opetuksessa.	Tulok-
sia	 voidaan	 soveltaa	 5–8-vuotiaiden	 lasten	 käsityö-	 ja	 teknologiaoppimisen	 tukemisessa.	 Tutki-
muksen	tuloksena	syntyi	lomake,	jolla	yksiköt	voivat	arvioida	omaa	toimintaansa	ja	asettaa	kehit-
tämistavoitteita.					
	



	
Anna	Lundberg,	Saija	Tanhuanpää,	&	Eila	Lindfors	/	Turun	yliopisto	
Ohjausvuorovaikutus	ohjelmoinnin	opettamisessa	5-8-vuotiaalle	 lapselle	 -	Videoaineistoon	pe-
rustuva	tutkimus	opettajan	toiminnasta				
	
Esiopetuksen	 opetussuunnitelma	 tuo	 teknologiakasvatuksen	 uutena	 osa-alueena	 6-vuotiaiden	
lasten	 kasvatukseen.	 Perusopetuksen	 käsityön	 opetussuunnitelma	 nostaa	 esiin	 robotiikan	 ja	 oh-
jelmoinnin.	Usein	ajatellaan	perinteisesti,	 että	 ilman	aiempia	 taitoja	 lapsi	 ei	 voi	olla	 toimintansa	
subjekti	vaan	hänelle	täytyy	antaa	tarkat	ohjeet	tekemisen	vaiheista.			Tämä	tutkimus	tarkastelee	
lasta	ohjaavan	aikuisen	toimintaa,	kun	tavoitteena	on	kehittää	lapsen	teknologista	lukutaitoa.	Täs-
sä	teknologinen	lukutaito	ymmärretään	lapsen	kykynä	ohjelmoida	robotti	liikkumaan,	mihin	liittyy	
lapsen	pohdinta	toivottujen	siirtymien	ohjelmoinnista	 ja	epätoivottujen	siirtymien	korjaamisesta.	
Tutkimuskysymys:	 Mille	 ohjausvuorovaikutuksen	 osa-alueille	 teknologisen	 lukutaidon	 oppimista	
ohjaavan	 aikuisen	 toiminta	 kohdentuu	 lapsen	 osallisuutta	 tukevassa	 ohjelmoinnin	 opetuksessa?			
Tutkimuksessa	 analysoitiin	NVivo-ohjelman	 avulla	 videoaineisto	 (6	 ryhmää,	 18	 videota,	 yht.	 230	
min),	jossa	varhaiskasvatuksen	ja	esi-	ja	alkuopetuksen	opettajat	ja	ohjaajat	opettivat	ohjelmointia	
5–8-vuotiaille	 lapsille.	 Analysoinnin	 kehikko	 rakentuu	 kolmesta	 aiemmasta	 opettajan	 toimintaa	
opetustilanteessa	 kuvaavasta	 mallista:	 emotionaalinen	 tuki	 (ET,	 Emotional	 support),	 opetuksen	
organisointi	(OO,	Classroom	organisation)	sekä	ohjeiden	antaminen	ja	osallisuuden	tuki	(OT,	Inst-
ructional	support).	Niistä	muodostettiin	ohjausvuorovaikutusta	erittelevä	ECI-malli,	ja	tarkasteltiin	
ohjelmointia	 ohjaavan	 aikuisen	 vuorovaikutuksen	 kohdentumista	 lapsen	 osallisuutta	 tukevaan	
teknologian	 oppimiseen.	 Teorialähtöisen	 sisällönanalyysin	 toteutti	 kaksi	 tutkijaa.	 Kolmas	 tutkija	
varmisti	 tehtyjä	 tulkintoja.	 Aikuisten	 osallisuutta	 edistävä	 toiminta	 kohdentui	 tutkimustulosten	
perusteella	 lapsen	näkökulman	huomioon	ottamiseen	 (ET).	Analyysissä	 tunnistettiin	 selvästi	 lap-
sen	ottaminen	mukaan	päätöksentekoon	(OT)	sekä	oppimisen	tavoitteiden	 ja	 toiminnan	selkeyt-
tämiseen	(OO).		Aikuisen	suora	ohjeistus	edisti	lapsen	mekaanista	toimintaa,	muttei	tukenut	osalli-
suutta.	Tutkimuksen	mukaan	näyttää	siltä,	että	tukeakseen	lapsen	osallisuutta	teknologiaoppimi-
sessa,	 osa	 opettajista	 hyötyisi	 täydennyskoulutuksesta.	 Teknologinen	 lukutaito	 voi	 kehittyä,	 jos	
opettaja	antaa	lapselle	mahdollisuuden	päätellä	toimintaansa	itse	ja	tukea	ymmärryksen	kehitty-
mistä	lapsen	osallisuuden	avulla.	
	
	
Liisa	Lavonen	/	Helsingin	yliopisto		
Teknologiset	välineet	ja	tarinallisuus	projektiopiskelussa		
	
Esitykseni	tavoitteena	on	tarkastella,	miten	teknologisia	välineitä	ja	tarinallisuutta	hyödynnetään,	
kun	 suunnitellaan	opetusmoduuleja	 alakoulun	oppilaille.	Opetusmoduuleiden	 suunnittelu	perus-
tuu	kahteen	teoreettiseen	lähtökohtaan,	 joista	ensimmäinen	on	luonnontieteiden	ja	 insinööritie-
teiden	tietokäytäntöihin	sekä	tiedonrakenteluun	tukeutuva	projektioppiminen,	joka	on	kontekstu-
alisoitu	kotitalousoppiaineen	arjen	ilmiöihin.	Toinen	lähtökohta	on	alakoululaisten	ikäkautta	tuke-
vat	pedagogiset	 ratkaisut,	kuten	tarinallinen	 ja	vuorovaikutteinen	oppiminen	ryhmässä	sekä	tek-
nologian	käyttö.		Opetusmoduuleissa	teknologiset	välineet	ja	tarinallisuus	tukevat	oppilaiden	opis-
kelua	ja	siitä	kiinnostumista.	Ensimmäisessä	väitöskirja-artikkelissani	(Lavonen	et	al.	2021)	selvitet-
tiin,	miten	alakoulun	1.	 vuoden	oppilaat	 ilmaisevat	mobiililaitteella	 kuvattujen	 valokuvien	avulla	
opiskeluaan,	jossa	tukeudutaan	luonnontieteiden	ja	insinööritieteiden	tietokäytäntöihin.	Oppilaita	
motivoitiin	tarinan	avulla	esittämällä	ohjaava	kysymys,	 johon	oppilaat	vastasivat	kuvaamalla	mo-
biililaitteella	ne	havainnot	opiskelustaan,	jotka	olivat	heistä	kiinnostavia.	Tarinalla	ohjattiin	oppilai-



ta	säilyttämään	kuvat,	 jotka	päätyisivät	 tarinassa	esiintyvälle	 fiktiiviselle	professorille.	Oppilaiden	
tuottamia	 valokuvia	 käytettiin	 myös	 laadullisena	 tutkimusaineistona.	 	 Toisessa,	 valmisteltavana	
olevassa,	artikkelissa	samat	oppilaat	ovat	kolmannella	luokalla.	Opetusmoduulin	tavoitteet	perus-
tuvat	myös	tässä	tutkimuksen	vaiheessa	aiemmin	mainittuihin	teoreettisiin	lähtökohtiin.	Oppilaat	
hyödynsivät	 opiskelussaan	 kannettavaa	 ja	 tablettitietokonetta	 tuottaessaan	 oppimistoiminnan	
aikana	 kirjallisia	 ja	 kuvallisia	 tutkimusraportteja	 Office	 365	 Teams-ympäristössä.	 Tavoitteena	 on	
tutkia	 laadullisilla	 tutkimusmenetelmillä	 kerätystä	 videoaineistosta,	 mitkä	 projektioppimisen	 ta-
voitteet	 nousevat	 esiin	 oppilaiden	 puheessa	 ja	 toiminnassa.	 Esimerkiksi	 kiinnostuvatko	 oppilaat	
puhumaan	teknologisista	välineistä	osana	opiskeluaan	ja	miten	he	niistä	puhuvat.	
	
	
Marja-Leena	Rönkkö,	Virpi	Yliverronen	&	Kaiju	Kangas	/	Turun	yliopisto	&	Helsingin	yliopisto			
Kokeilevaa	ja	keksivää	toimintaa	esiopetuksen	teknologiakasvatusprojektissa	-	Esimerkkinä	las-
ten	toteuttamat	Voimahahmot			
	
Lapset	oppivat	 rakentamaan	 tietoa	havainnoimalla,	 kyselemällä,	ennakoimalla	 ja	arvioimalla.	 Sa-
malla	 heidän	 taitonsa	 käyttää	 ja	 ymmärtää	 erilaisia	 käsitteitä	 kehittyy.	 Esiopetuksen	 teknolo-
giakasvatuksen	tavoitteena	on	tarjota	 lapsille	mahdollisuus	tutustua	erilaisiin	 ilmiöihin	 ja	kuvailla	
havaintojaan	 omin	 sanoin.	 Teknologiakasvatuksen	 tavoitteissa	 korostetaan,	 että	 käsiteltävät	 ai-
heet	 liitetään	 lasten	 kokemusmaailmaan	 ja	 heidän	 toimintaympäristöönsä.	 Tällöin	 lapsilla	 on	
mahdollisuus	tutkia,	kokeilla	ja	pohtia	sekä	tunnistaa	erilaisia	ilmiöitä.	Tutkimuksen	tavoitteena	oli	
tarkastella	esiopetusikäisten	 lasten	 toimintaa	 ja	 tuotoksia	esiopetuksen	eri	oppimisen	alueita	 in-
tegroineessa	 Voimahahmo-projektissa.	 Lisäksi	 tarkasteltiin	 pedagogisia	 ratkaisuja,	 joiden	 avulla	
voidaan	tukea	esiopetusikäisten	lasten	kokeilevaa	ja	keksivää	toimintaa.	Voimahahmo-projektissa	
käytettiin	erilaisia	 lapsia	aktivoivia	 toimintatapoja,	kuten	 lasten	kirjoihin	perustuvia	keskusteluja,	
leikkejä,	virtapiiritutkimuksia	sekä	käsityötuotteen	suunnittelua	ja	valmistusta.	Tapaustutkimuksen	
perustana	 olleeseen	 Voimahahmo-projektiin	 osallistui	 19	 esikouluikäistä	 lasta.	 Tutkimusaineisto	
kerättiin	 videoimalla	 lasten	 oppimistuokioita,	 joissa	 he	 tutkivat	 arkipäivän	 teknologisia	 ilmiöitä,	
kuten	 sähkön	 johtavuutta	 ja	 virtapiirejä.	 Oppimaansa	 lapset	 sovelsivat	 pehmoleluun	 liitettävien	
led-valojen	virtapiirin	suunnitteluun	ja	valmistukseen.	Empiirinen	aineisto	koostui	kuudesta	video-
tallennetusta	 pienryhmäkerrasta,	 joihin	 sisältyi	 lasten	 tekemiä	 virtapiirikokeiluja,	 pehmolelun	
suunnittelua	ja	valmistusta.	Aineiston	tukena	käytettiin	projektityöntekijöiden	keräämiä	muistiin-
panoja	ja	valokuvia	sekä	lasten	tekemiä	luonnoksia	ja	valmiita	pehmohahmoja.	Aineiston	analyysi	
perustui	deduktiiviseen	sisällönanalyysiin.	Tulokset	osoittivat,	että	 leikillinen,	kokeileva	ja	keksivä	
toiminta	 tukee	 esikoululaisten	 arkiteknologista	 ymmärrystä.	 Toiminta	 auttaa	 lapsia	 siirtämään	
ymmärryksensä	 teknologisesta	 prosessista	 kontekstista	 toiseen.	 Pitkittäinen	 projekti	 tarjosi	 esi-
opetuksen	sisältöjä	 integroivan	perustan	pedagogisesti	mielekkäällä	tavalla.	Tämän	kaltainen	toi-
minta	vaati	huolellista	pedagogista	suunnittelua,	aikuisen	tukea	sekä	kykyä	ylläpitää	motivaatiota	
pitkäaikaisen	projektin	aikana.	
	
	
Tomi	Kärki,	Heli	Keinänen	&	Marianna	Hoikkala	/	Turun	yliopisto		
Opettajaopiskelijoiden	käsityksiä	tiedonala-	ja	ilmiölähtöisestä	eheyttämisestä	
		
Luokanopettajan	 kelpoisuus	 edellyttää	 perusopetuksessa	 opetettavien	 aineiden	 ja	 aihekokonai-
suuksien	monialaisten	opintojen	suorittamista.	Monialaiset	opinnot	antavat	valmiudet	suunnitella,	
toteuttaa	ja	arvioida	perusopetuksen	vuosiluokilla	1-6	opetettavien	aineiden	opetusta.	Eri	tiedon-



alojen	 tietojen	 ja	 taitojen	 lisäksi	 voimassa	 oleva	 perusopetuksen	 opetussuunnitelma	 edellyttää	
laaja-alaista	osaamista	ja	oppiainejakoisen	opetuksen	eheyttämistä	muun	muassa	monialaisia	op-
pimiskokonaisuuksia	 järjestämällä.	Turun	yliopiston	opettajankoulutuslaitoksen	Rauman	kampuk-
sella	monialaiset	opinnot	alkavat	oppiaineita	yhdistävällä	opintojaksolla.	Opintojaksolla	opiskelijat	
osallistuvat	 yliopiston	 opettajien	 suunnittelemaan	 eri	 oppiaineiden	 sisältöjä	 yhdistävään	 aloitus-
seikkailuun	 ja	 lopussa	he	 toteuttavat	pienimuotoisen	monialaisen	oppimiskokonaisuuden	omissa	
pienryhmissään.	Aloitusseikkailussa	opiskelijat	liikkuvat	5-6	henkilön	ryhmissä	Rauman	kaupungilla	
ja	 ratkaisevat	 aineisiin	 ja	 aiheisiin	 liittyviä	 tehtäviä	 paikkatietoihin	 perustuvan	 mobiililaitteille	
asennetun	 ActionTrack-sovelluksen	 ohjeistamana.	 Seikkailun	 jälkeisten	 opetuksen	 eheyttämistä	
käsitelleiden	luentojen,	kurssikirjallisuuden	ja	herättelykuvien	pohjalta	opiskelijat	suunnittelevat	ja	
toteuttavat	lyhytkestoisen	oppimiskokonaisuuden	valitsemastaan	aiheesta.	Syksyllä	2020	opiskeli-
joita	pyydettiin	opintojakson	päätteeksi	kirjoittamaan	essee	oppiainejakoisen	opetuksen	eheyttä-
misestä	sekä	ilmiö-	ja	tiedonalalähtöisyydestä	perustuen	opintojakson	kokemuksiin,	kirjallisuuteen	
ja	 perusopetuksen	 opetussuunnitelman	 perusteisiin.	 Tutkimuksemme	 tutkimusaineistona	 käy-
tämme	näitä	esseitä	 ja	selvitämme	niistä	aineistolähtöisen	sisällönanalyysin	perusteella,	millaisia	
erilaisia	käsityksiä	ensimmäisen	vuosikurssin	opettajaopiskelijoilla	on	ilmiö-	ja	tiedonalalähtöisestä	
eheyttämisestä.	Tutkimuksen	lähestymistapa	on	fenomenografinen.	
	
	


