
Oppijat – oppijalähtöiset verkko-oppimistyökalut, Jyväskylä
 
Tiivistelmä:
Kehittämistyötä on tehty oppijalähtöisen, elinikäistä ja informaalia oppimista tukevan sähköisen  
toimintaympäristön mallintamiseksi. Erityisenä painopisteenä on ollut perusopetuksen ja lukion  
oppijoiden tarpeista lähtevien, PLE-ajatukseen (Personal Learning Enviroment) pohjautuvien  
verkko-oppimisympäristöjen ja verkkotyötapojen kehittäminen. Kehittämistoiminta jakautui  
kolmeen rinnakkain etenevään työpakettiin, jotka olivat Oma tila, Pedagoginen yhteisöpalvelu ja  
Oppijalähtöisten toimintamallien kehittäminen. Aineistoa kehitystyöhön kertyi neljästä  
pilotoinnista, joissa verkko-oppimisympäristön pedagogisia mahdollisuuksia kokeiltiin  
käytännössä.  Kehittämishankkeen työn pohjalta syntyy hyvien käytäntöjen lisäksi verkko-
oppimisympäristöjen kehittämistyötä yleisesti hyödyttävä kuvaus oppijalähtöisestä verkko-
oppimisympäristöstä. Hankkeessa kehitetyt opetusteknologiset ratkaisut oppimisalustoineen ovat  
käytettävissä valtakunnallisesti hankkeen päätyttyä. Kts.https://peda.net 

OPPIAINE kuvaamataito, äidinkieli, kaikki oppiaineet

LAITTEET 
- tietokone

OHJELMISTOT 
- tekstinkäsittelyohjelma
- digikamera, tabletlaite tai kännykkäkamera kuvaamiseen
- Peda.netin oppimisalustat/oppimisympäristö

-Mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? Luovuus ja innovatiivisuus, oppimaan 
oppiminen (prosessioppiminen), kommunikointi, tvt-taidot

Aarreseikkailu kuvailmaisua ja kirjoittamista integroimassa

kohderyhmä: perusaste

teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä 

  avainsanat:    oppiainerajat ylittävä työskentely, kuvaamataitoa  ja kirjoittamista yhdistävä 
  projekti, savityö, aarrearkku, aarrekartta, seikkailutarina, verkko-oppimisympäristö

Yhdistämällä kuvaamataidon ja äidinkielen oppitunteja oppilaat voivat toteuttaa aarreseikkailun.  
Seikkailun valmistaminen antaa mahdollisuuden normaalia oppituntityöskentelyä pitempijänteiseen  
projektinomaiseen työskentelyyn, ja samalla päästään harjoittelemaan tvt-taitoja mielenkiintoisella  
tavalla. Oppilaat valmistavat aarrearkun ja -kartan, jotka kuvataan ja liitetään itse ideoituun ja  
tarinalliseksi seikkailuksi kirjoitettuun tekstiin. Projektin rakentamisessa voidaan hyödyntää 
oppilaitoksen käytössä olevaa verkko-oppimisalustaa ja siinä olevaa oppilaan ”omaa tilaa”.

Seikkailu sopii ala-asteelle esim. 3. luokan työskentelyyn. Oppitunteja toteutukseen tarvitaan n. 11,  
joista esimerkiksi kuvaamataidon kurssin tunteja kuusi ja äidinkielen viisi. Mikäli aarrearkun 
rakentaminen toteutetaan savityönä, käytössä tulee olla polttouuni. Aarrearkkujen ja -karttojen  

https://peda.net/


säilyttämiseen tarvitaan riittävästi tilaa, ja oppilaiden pääsy tietokoneille tekstin työstämisen  
vaiheessa tulee varmistaa ja huomioida. Aarrearkkujen ja -karttojen kuvaamiseen tarvitaan 
digikamera, tabletlaite tai esim. oman kännykkälaitteen kamera. Tällainen oppitunteja yhdistelevä  
projektinomainen työskentely on sovellettavissa monenlaiseen muuhunkin oppiainerajat ylittävään 
työskentelyyn eri oppiaineiden opettajien yhteisten ideointien pohjalta.  

Menetelmä voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavien työvaiheiden kautta:
1. Jokainen oppilas suunnittelee ja toteuttaa savityönä oman aarrearkun, joka poltettaan ja  
koristellaan (n. 3 oppituntia).
2. Oppilas suunnittelee ja toteuttaa kolmiulotteisen aarrekartan, jota työstettäessä suunnataan  
ajatuksia seikkailuun, joka kartan maisemassa tapahtuisi (n. 3 oppituntia).
3. Aarrearkut ja -kartat kuvataan aarreseikkailutarinaan liittämistä varten muun 
kuvataidetyöskentelyn ohessa. 
4. Kirjoittamista pohjustetaan yhteisellä pohdinnalla mm. tapahtumapaikasta, päähenkilöstä,  
kertomuksen vaiheista (2 oppituntia). Ennen tietokoneella ja tekstinkäsittelyohjelmalla työskentelyä  
(n. 3 oppituntia) oppilaalla tulee olla valmiina ajatuskartta sekä aloitus. Aarreseikkailun tarinallista  
tekstiä työstetään ja täydennetään oppituntien lisäksi myös kotitehtävänä.
5. Kun tarinat olivat valmiit, oppilaat lukevat toistensa tekstit ja antavat palautetta toisilleen.

Kokemus menetelmän soveltamisesta on ollut, että oppilailta on riittänyt innostusta niin  
kuvataiteiluun kuin kirjoittamiseenkin seikkailun parissa. Projektin aikana tehdään monenlaisia  
asioita, joista syntyy yksi kokonaisuus.  Tämä avaa myös opettajalle mielenkiintoisen näköalan 
ohjata oppilaiden työskentelyä ja yllättyä tekemisen lopputuloksista. Menetelmä mahdollistaa  
itsenäisyyden ja vastuunottamisen sekä pitkäjänteisen työskentelyn tukemisen sekä vahvistaa 
innostuksen syntymistä ja työniloa. Oppilaat ovat voineet työskennellä saman tekstin parissa sekä 
koulussa että kotona. Työtapa sopii kaikille, sillä tuotteliaimmilla on mahdollisuus kehittää  
tarinansa laajaksi kokonaisuudeksi, ja osa puolestaan saa kirjoitettua vain lyhyen tarinan. 
Aarreseikkailua toteutettaessa tulee huolehtia siitä, että tekeminen ei veny liian pitkälle ajanjaksolle  
esimerkiksi tila- ja tietokoneongelmien vuoksi.


