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Johdanto
Muutama sana projektista, kirjasta ja meistä
Tässä kirjassa kerrotaan pohjoismaisesta Beyond Technology -projektista ja
sen tuloksista. Projekti oli pohjoismaisen Nordplus Junior-ohjelman
rahoittama.
Beyond Technology -projekti toteutettiin oppilaiden, opettajien ja tutkijoiden
yhteistyönä kolmessa eri maassa. Mukana olivat Sofiendalskolen (Aalborg,
Tanska), Aalborgin yliopisto (Tanska), Ribbybergskolan (Haninge, Ruotsi),
KTH Royal Institute of Technology (Tukholma, Ruotsi) sekä Viikin normaalikoulu
(Helsinki, Suomi) ja Helsingin yliopisto (Suomi).
Projektin tavoite oli kaksiosainen. Ensinnäkin halusimme tunnistaa käytäntöjä
ja tarkastella niiden toimivuutta sellaisissa alakoulujen tilanteissa, joissa
tukeuduttiin oppilaiden omaan teknologiaan (’Bring Your Own Device’,
BYOD). Näihin teknologioihin lukeutuivat kaikki älylaitteet (puhelimet,
tabletit), kamerat, digitaaliset kellot, sekä kaikki sellaiset ohjelmistot, joita
kyseiset laitteet voivat käyttää tiedonhakuun tai datan keräämiseen. Toiseksi
olimme kiinnostuneita siitä, miten koulun omistamaa teknologiaa yhdistetään
näihin laitteisiin, ja minkälaista dataa oppilailta kerätään.
Tarkoituksemme oli tutkia näitä käytäntöjä kolmessa eri maassa ja tuoda
esiin niissä vallitsevia eroja ja yhtäläisyyksiä. Halusimme tutkia erityisesti,
miten teknologian käyttöön niin oppilaiden kuin opettajienkin osalta
vaikuttaa se, että oppilaiden omia laitteita (tietokoneita, puhelimia) tuodaan
kouluun. Projektissa verkostoiduttiin ja tutkittiin aihepiiriä yhteistoiminnallisesti
opettajien, oppilaiden ja tutkijoiden kesken. Työn tuloksena olemme
julkaisseet eri foorumeilla havaintojamme digitaalisten laitteiden
mahdollisuuksista ja haasteista koulutyössä.
Tavoitteemme tuoda yhteen kolmeen eri pohjoismaahan sijoittuvaa osaamista
ja tietoa sekä oppilaiden, perheiden, opettajien ja tutkijoiden kokemuksia
osoittautui antoisaksi. Huomasimme, että kasvatukselliset käytännöt pitää
aina ymmärtää kontekstissaan. Tämä tarkoittaa, että kaikilla osallistuvilla
mailla oli paljon yhteisiä käytännön kokemuksia, ongelmia, toiveita ja huolia
liittyen teknologian käyttöön luokkahuoneessa, mutta erojakin oli. Eri
kulttuurit, oppimisympäristöt, tavat ja rutiinit vaikuttavat teknologian käyttöön
luokkahuoneessa. Kuva oppilaiden omistaman teknologian käytöstä
kouluissa ei ole täysin ruusuinen, sillä potentiaalin ja lupausten ohella siihen
sisältyy usein myös haasteita.

4

Tässä kirjassa esittelemme tarinoita, jotka syntyivät yhteistyöstämme.
Toivomme, että niistä on hyötyä myös muille: opettajille, opettajankouluttajille,
tutkijoille – kaikille, joita kiinnostaa kuinka teknologia vaikuttaa nuorten
elämään.

Tarinoiden aihepiirit ryhmiteltyinä:
• T eknologian käyttö ja integrointi koulun ja opettajien toimintaan (kappaleet
3, 4 ja 5)
• Kännykät nuorten elämässä (kappaleet 6,7 ja 8)
• Teknologian kanssa liikkeellä (kappale 2)
Jokainen tarina sijoittuu tietyn maan kontekstiin ja tuottaa tietoa siihen
liittyen. Uskomme kuitenkin, että käytännöillä ja havainnoilla on merkitystä
maasta riippumatta.

Taustaa: mistä projektin tutkimuksessa on
kyse
Projektin sisältö painottui ennen kaikkea verkostoitumiseen ja kokemusten
vaihtoon. Tästä huolimatta siihen kuului myös tutkimusta, jonka pohjana
olivat sosiokulttuuriset, sosiomateriaaliset sekä posthumanistiset teoriat.
Näiden teorioiden valossa tutkimme oppimista sosiaalisina prosesseina,
joiden rakentumiseen vaikuttavat ihmiset, yhteisöt, materiaalit, ideat,
ympäristö ja tilat. Tutkiessamme teknologiaa luokkahuoneessa käytimme
etenkin etnografisia ja antropologisia menetelmiä. Kunkin tutkimustiimin
käyttämissä menetelmissä oli vaihtelua, mutta aineistoihin kerääntyi
haastatteluja, dokumenttien analyysejä, sekä havaintopäiväkirjoja, äänitteitä
ja videonauhoituksia koskien koululuokan tapahtumia. Projektissa kiinnitimme
paljon huomiota opettajien, oppilaiden ja toisinaan myös vanhempien
väliseen yhteistyöhön. Analyysissämme tarkastelimme tuloksia usein yhdessä
opettajien ja oppilaiden kanssa, jolloin saatoimme liikkua ilmiön makrotasolta
aina mikrotason yksityiskohtiin saakka. Yhteiset keskustelut, jotka liikkuivat
maan kontekstista toiseen, antoivat mahdollisuuden reflektoida omia
käytäntöjämme. Saimme arvokasta palautetta toisiltamme.
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Älykästä puhelimen

käyttöä museovierailulla
Helen
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Älypuhelimet luokkahuoneissa ja osana opetusta vaiko ei? Moni opettaja
painii tämän kysymyksen äärellä. Tässä luvussa esittelemme tapauksen,
jossa käytimme älypuhelinta oppimisen tukena aluksi huonolla menestyksellä.
Koska toimintaa oli mahdollista arvioida ja kehittää, uusi yritys onnistuikin
paremmin.
Älypuhelimet vaikuttavat lasten ja aikuisten arkeen ja myös luokkahuoneen
käytänteisiin, ja sen myötä nämä kysymykset - miten, mitä ja miksi - ovat
nousseet yhä tärkeämmiksi. Viimeisen kolmen vuoden aikana olemme
käyneet lukuisia keskusteluja internetin ja mobiililaitteiden vastuullisesta ja
turvallisesta käyttämisestä sekä siitä, miten laitteita voi hyödyntää
opetuksessa. Vuoden 2016 alussa koulussamme oli puhelinkielto ja
digitaalisia laitteita oli kouluissa vain harvakseltaan. Koulut eivät myöskään
saaneet olettaa, että oppilaat ottaisivat omia digilaitteitaan (kuten tietokoneita
tai iPadeja) mukaan kouluun, kuten muissa maissa näyttää olevan tapana.
Tällöin tiedonhausta ja kuvallisesta dokumentoinnista tuli hankalaa.
Pääasiassa tiedonhakua tehtiin yhdessä luokassa, tai jos oppilaat käyttivät
omia laitteitaan, dokumentoinnista kuitenkin vastasi pääasiassa opettaja.
Useimmat oppilaat omistivat älypuhelimen, mutta kaikki eivät aina ottaneet
niitä mukanaan kouluun.

Ensimmäinen yritys – vierailu
Keskiaikamuseoon
Keskiajan aikakauden esittelyn jälkeen oppilaat jaettiin ryhmiin, joiden
tehtävänä oli syventyä valitsemaansa aiheeseen. Aiheina olivat esimerkiksi
tyttöjen arki tai ruoka keskiajalla. Tavoitteena oli, että ryhmät keräävät tietoa
ja esittelevät aiheen luokkatovereilleen. Tehtävä sisälsi vierailun Tukholman
Keskiaikamuseoon ja oppilailla oli lupa käyttää halutessaan älypuhelimiaan
vierailun dokumentointiin. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun oppilaita
kannustettiin käyttämään puhelimiaan kouluretken yhteydessä.
Museolle saavuttaessa tehtävä ja vierailun tarkoitus kerrattiin. Vierailun
aikana kävi nopeasti selväksi, että valmisteluista huolimatta usealla ryhmällä
oli vaikeuksia keskittyä tehtävän suorittamiseen. Heillä vaikutti olevan
liian kiire.
Koulussa oppilaiden piti jatkaa työtä, mutta he huomasivat nopeasti, että
museossa otetut kuvat olivat suurimmaksi osaksi käyttökelvottomia
(Kuva 1). Oppilaiden, samoin kuin aikuistenkin odotukset älypuhelimien
hyödyllisyydestä osoittautuivat täysin vääriksi. Oppilaat olivat ottaneet
paljon valokuvia tietämättä mitä kuvasivat. Pettymys luokassa oli suuri.
6

”Se alkoi niin että luokka jaettiin ryhmiin, jotka yhdessä kävelivät
ympäriinsä ja keräsivät kännyköillä. tietoa keskiajasta Ongelma oli,
että hirveän moni ei jaksanut pysähtyä lukemaan kylttejä. Kaikki vaan
juoksivat ympäriinsä, ottamassa kuvia jokaisesta kyltistä jonka
näkivät. Ryhmät jakautuivat ja kuvat olivat rakeisia ja melkein
mahdottomia lukea. Kun tulimme takaisin koululle, jouduimme
hakemaan tiedot netistä.”
Ellinor, 10 v.
”Tässä kävi näin, koska en katsonut kuvia kun otin niitä, joten jotkut
kuvat ovat epäselviä ja siksi tekstistä ei saa selvää.” Stefan, 10 v.

Vaikka uskoimme, että olimme valmistautuneet hyvin, jälkikäteen oli helppo
nähdä, kuinka olisimme voineet toimia paremmin. Keskustelimme yhdessä
siitä, miten seuraavalla kerralla kannattaisi toimia. Oppilaat antoivat
konkreettisia ja viisaita ehdotuksia. Pääsimme hyödyntämään oppilaiden
ideoita pian, kun kouluretken kohteena oli 100 Innovaatiota Tukholman
Tekniikan museossa.

Toinen yritys – Tekniikan museo
Oppilaat jaettiin ryhmiin. Ryhmien tehtävänä oli valita innovaatio ja etsiä
siitä tietoa, joka esitettäisiin myöhemmin luokkatovereille. Puhelimen käyttö
7
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Älykästä puhelimen
dokumentointiin oli jälleen sallittua. Keskustelimme vielä, mikä edellisellä
kouluretkellä oli dokumentoinnin osalta mennyt pieleen ja mihin tällä kerralla
tulisi keskittyä. Oppilaat päättivät keskittyä seuraaviin asioihin:
•
•
•
•

Yksi oppilas kuvaa ja toinen kirjaa
Ryhmässä keskustellaan mitä dokumentoidaan/kuvataan
Tallennetun kuvan laadun riittävyys varmistetaan heti kuvanottohetkellä
Keskitytään tehtävään

Tällä kertaa kaikki sujui paljon paremmin: oppilaat olivat keskittyneitä ja
pystyivät suorittamaan tehtävän. Kun palasimme koululle, lähes kaikki
ryhmät olivat tyytyväisiä työhönsä ja pystyivät hyödyntämään kerättyä
materiaalia.

”Kaikki meni paremmin, koska nyt vaan yksi ryhmästä otti kuvia.”

Algot
”Tekniikan museolla meni hyvin. Oltiin tosi tarkkoja, että saatiin
mukaan kaikki mitä tarvittiin ja mistä piti ottaa kuvia.”
Kendra
“Kun olimme Tekniikan museolla, ryhmät järjestivät toimintansa
paremmin, ja kuvaamisesta päätettiin yhdessä. Tarkistimme etteivät
kuvat olleet epäselviä.”
Markus

käyttöä museovierailulla
Materiaali ja tiedot täydennettiin internethauilla ja innovaatiot esiteltiin
luokkatovereille. Tehtävä tuotti monta kiinnostavaa esitelmää.

Oppilaiden ja opettajien reflektiot
Älypuhelimen käytön salliminen opetuksessa voi olla hyvin hyödyllistä. Se
osallistaa oppilaita ja lisää kiinnostusta koulutehtävään. Haasteena on
saada oppilaat keskittymään itse tehtävään, sillä laitteen muut toiminnot –
sosiaaliset kontaktit, harrastukset ja muut kiinnostuksen kohteet voivat
helposti harhauttaa keskittymisen.
On tärkeää nähdä älypuhelin yhtenä apuvälineenä tiedonhaussa, mutta se
ei korvaa oppilaan työpanosta. Oppilailta vaaditaan edelleen ajattelua ja
reflektointia tekemisen äärellä. Lisäksi oppilaiden tulee ymmärtää, että
kyseessä on oppiminen, ei pelkästään hauskanpito. Opettajan tulee antaa
tehtävät selkeästi ja esitellä oppilaille eri dokumentointitekniikoiden hyötyjä
ja haittoja. Opettajan tulee myös auttaa oppilaita tehtävän rakenteen ja
toteutuksen suunnittelussa. Oppilaiden kanssa on tärkeä keskustella ja kuulla
heidän näkemyksiään.

”Mielestäni on tärkeää ajatella mihin tarkalleen puhelinta piti käyttää
ja että opettaja kertoo tämän selkeästi.”
Ellinor
”Että suunnitellaan etukäteen, käytetään puhelinta oikein ja otetaan
kuvia oikeista asioista.”
Kendra
”On tärkeää ajatella, ettei kuvaa muita henkilöitä, koska ehkä he
eivät halua olla mukana tai eivät saa olla mukana. On myös tärkeää
keskittyä siihen mitä pitää tehdä niin että on jotain, mitä kirjoittaa tai
työstää kun tulee takaisin.”
Tove

Ylläolevat esimerkit käsittelevät älypuhelimen käyttämistä työvälineenä
kouluretkien yhteydessä, mutta ne kertovat myös muusta. Vaikka oppilaat
ovat tottuneita käyttämään puhelimiaan, he eivät välttämättä osaa käyttää
laitetta opiskelun apuvälineenä. Paljon kuitenkin on tapahtunut kolmivuotisen
projektimme aikana. Esimerkiksi digilaitteiden määrä koulussa on kasvanut,
ja niitä käytetään paljon enemmän opetuksessa kuin silloin kun projekti
alkoi. Kännykät ovat nykyään entistä tärkeämpi osa arkipäivää, ja nuoret
ovat tietoisia niiden hyöty- ja haittapuolista liittyen koulussa tapahtuvaan ja
koulun ulkopuoliseen käyttöön. Opettajalla on koulussa kuitenkin ratkaiseva
rooli, minkä oppilaat kyllä tietävät.
8
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… mutta kuinka digitaalinen
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Välineelliset ja tiedolliset taidot
Luonnontieteellinen tutkimus vaatii oppilailta erilaisten välineiden ja
resurssien hyödyntämistä. Ne tukevat ja ohjaavat tutkimusta ja oppilaiden
opiskelua.
Seuraavat
esimerkit
pohjautuvat
tutkimusperustaiseen
tiedeopetukseen, jossa oppilaat pääsevät käyttämään digitaalista
teknologiaa. Osa teknologiasta on opettajien valitsemia, osa oppilaiden.

Hakukoneet tarkastelussa
Kun oppilaat etsivät tietoa internetistä, he käyttävät yleisimpiä hakukoneita,
kuten esimerkiksi google.com tai bing.com. Nämä hakukoneet tarjoavat
yleiskatsauksen siihen, mitä internetissä on tarjolla hakuun liittyen.
Tiedonhakuun ja järkevään digitaalisen teknologian käyttöön liittyy kuitenkin
haasteita.
Oppilaita pitää opettaa lähdekriittisyyteen, jotta voidaan arvioida
tiedonhaun tulosten pätevyyttä ja tuoreutta. Oppilaiden tulee kyetä
selvittämään, voiko tietyllä hakutuloksella vastata esitettyyn kysymykseen.
Kun tiedon pätevyys on varmistettu, oppilaiden pitää selvittää, onko tieto
hyödyllistä siinä kontekstissa, jossa tutkimus tapahtuu. Samoja haasteita
löytyy toki myös analogisessa tiedonhaussa, mutta hakukoneiden
käyttömukavuuden ja nopeuden vuoksi nämä askeleet unohtuvat helposti.
Lisäksi on jatkuvasti tärkeämpää tiedostaa kaupalliset intressit, joita
hakukoneiden tuottamien hakutulosten joukkoon soluttautuu. Sponsoroidut
verkkosivut asettuvat usein etusijoille hakutuloksissa. Verkkosivustot tuottavat
metadataa ja avainkäsitteitä varmistaakseen oman näkyvyytensä. Evästeet
ja muut lailliset (joskus myös laittomat) seurantaohjelmat seuraavat
tiedonhakua luoden ajan mittaan erittäin tarkkoja käyttäjäprofiileita, joihin
tallentuvat muun muassa henkilön sukupuoli, ikä ja kiinnostuksen kohteet.
Toisin sanoen hakukoneiden löytämät tulokset ovat osaltaan tulosta
teknologian nokkeluudesta.
Kahdeksannen luokan tähtitieteen opetuksessamme joukko oppilaita
kiinnostui gyroskoopin toimintaperiaatteesta. Heidän etsiessään siitä tietoa,
hakukone tarjoili elokuvan ”Fidget spinner movie” traileria. Hakukone oli
mahdollisesti profiloinut oppilaat, tunnistanut heidät ja tarjonnut kaupallisesti
kohdennettua tietoa, joka ei ollut lainkaan relevanttia oppilaiden tähtitieteen
ja gyroskooppien alueelle sijoittuvalle tutkimukselle.
10
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palapelin ratkaisemista
… mutta kuinka digitaalinen
teknologia sopii siihen?

Padlet
Padlet (padlet.com) on virtuaalinen ilmoitustaulu, joka soveltuu hyvin
osallistavaan oppimiseen. Padlet keskittyy aiemmin hankitun tiedon
esittämiseen sekä oppilaiden ideoiden ja tiedon jakamiseen. Padletin
toiminnot yhdistelevät konstruktivistista oppimista ja palapelianalogiaa.
Opittu tieto verbalisoidaan ja visualisoidaan tekstin, kuvien tai linkkien
avulla verkkoympäristössä, ja uutta tietoa rakentuu, kun oppilaat lukevat
toistensa kirjoituksia. Padlet-alustan periaate ei sinänsä ehdota tiedon
rakentelua, mutta Padletilla työskennellessä ajatukset yhdistyvät, tuottavat
uusia ideoita ja voivat johtaa tiedon uudelleenrakentumiseen. Näennäisesti
hajallaan olevat idean palaset loksahtavat hiljalleen paikoilleen. Padletin
käyttö on hyödyllistä erityisesti silloin, kun työstetään ideoita, joissa ryhmän
jäsenten eri näkökulmat ja niistä inspiroituminen on tärkeää.

Simulointi oppimisessa
Inquiry Based Science Education (IBSE) on pedagoginen lähestymistapa,
jossa oppimisprosessi ja oppimisen oppiminen ovat etusijalla. Prosessin
aikana opitaan esittämään kysymyksiä, luomaan tietoa, tarkistamaan sen
oikeellisuutta sekä ymmärtämään tiedonvälityksen periaatteita. Tyypillisesti
oppilas oppii nämä asiat tuottamalla oman tieteellisen tutkimuksensa.
Oikeiden tutkimusten tekeminen on kuitenkin haastavaa aikaan, tilaan ja
turvallisuuteen liittyvien seikkojen takia. Tietokonesimulointi voi auttaa
täydentämään luokkahuoneessa tai kentällä tehtyjä tutkimuksia. Simuloinnilla
voidaan myös kokeilla riskittömästi sekä esittää ”mitä jos” –tyyppisiä
kysymyksiä, koska parametrit ovat usein helposti muokattavissa.
Luokkahuoneessa havainnoimme tilannetta, jossa oppilaat löysivät
tietokonesimulointeja verkosta. He kysyivät opettajalta, sopisiko kyseinen
simulointityökalu heidän tutkimukseensa. Tämän jälkeen opettajat ja oppilaat
kokeilivat ja tutkivat simulaatiota yhdessä selvittäen sen tarjoamia
oppimismahdollisuuksia.
12

Padlet mahdollistaa nimettömänä osallistumisen, joka voi olla hyvästä, kun
alustavia ideoita kerätään. Tässä alustavassa keräilyssä on merkitystä sillä,
että sisältö on toisten nähtävissä saman tien, jolloin ajatukset voivat alkaa
virtailla vapaasti. Padletiin tehdyt lisäykset eivät tule esille järjestyneinä
annettuun rakenteeseen. Ympäristössä on tilaa päähänpistoille, jotka
yhtäkkiä voivat avautua täysin uusiin suuntiin. Lisäykset eivät muodosta
hierarkiaa, joten henkilö joka on lisännyt vain yhden asian ei erotu henkilöstä
joka on tehnyt useita. Määrä ei välttämättä tarkoita laatua.
Padlet tarjoaa käyttäjälle myös mahdollisuuden järjestää ja organisoida
päähänpistot eri periaatteiden tai loogisten tasojen mukaan. Työkalu toimii
verkossa, ja sitä voi käyttää useilta eri laitteilta samanaikaisesti joko
luokkahuoneessa tai eri kohteista välimatkojen päästä. Padletiin pääsee
käsiksi älypuhelimelta, tabletilta, tietokoneelta tai kannettavalta tietokoneelta,
mikä tekee siitä laitteistosta riippumattoman. Padletiin voi tehdä alustavan
tallennuksen, ja tietoja voi jatkokäsitellä myöhemmin. Vaikeutena Padletissa
on se, että alustalla ei voi rajata heikompia ideoita tai ajattelemattomia
viestejä pois, vaan ne näkyvät muiden lisäysten seassa ja voivat näin
aiheuttaa hämmennystä. Verkossa julkaistun sisällön pysyvyys on tärkeä
huomioida, sillä tehdyt sisällöt voivat näkyä paitsi koulutyöskentelyssä, myös
kaikessa koulun ulkopuolella tapahtuvassa verkkoviestinnässä.
13
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Micro:bit resurssina

ruotsalaisessa alakoulussa
Andre

Vaikka eri maiden opetussuunnitelmat poikkeavat toisistaan, ohjelmointi
tulee usein esille tärkeänä osana tieto- ja viestintäteknologiaosaamista.
Ruotsissa opetussunnitelma määrittelee teknologian oppiaineen tavoitteet,
sisällöt sekä ominaisuudet, joita oppilaiden halutaan kehittävän opetuksen
kautta. Sisällöistä ja opetusmenetelmistä ei kuitenkaan anneta suoraa ohjetta
vaan niiden suunnittelu jää opettajalle. Entuudestaan on tiedossa, että
opettajilta usein puuttuu ainepätevyyttä tai itseluottamusta opettaa
opetussunnitelmaan lisättäviä uusia ainesisältöjä sen edellyttämällä tavalla.
Tässä luvussa kuvataan ruotsalaisessa luokkahuoneessa tehty lyhyt
interventio, jonka tarkoituksena oli tukea opettajia heidän opettaessaan
ohjelmointia alakoulussa.

Micro:bit ja ohjelmointi
Ohjelmoinnin sisällyttäminen teknologian oppiaineeseen on herättänyt
paljon kysymyksiä ja pohdintaa. Esimerkiksi on jouduttu pohtimaan
ohjelmoinnin sisältöjä sekä sitä, miten opetus kannattaisi toteuttaa tuetusti ja
porrastetusti.
Tässä luvussa kuvattu projekti toteutettiin yhdessä opettajan ja hänen
kuudesluokkalaisten oppilaidensa (25 kpl) kanssa. Projektin tavoitteena oli
esitellä ohjelmointia oppilaille. Kaksi tutkijaa osallistui projektiin: toinen
tutkija vastasi opetuksesta ja toinen avusti tarvittaessa.

Ohjelmistolla on avoin lähdekoodi johon pääsee käsiksi Micro:bitin
verkkosivuilta ilman erillistä sisäänkirjautumista. Tämä helpottaa käyttöä
esimerkiksi GDPR:n suhteen. (Lisää tietoa https://microbit.org)
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Ensimmäisellä oppitunnilla oppilaat tutustuivat ohjelmointiin ja siihen liittyviin
peruskäsitteisiin kuten siihen, mitä tarkoitetaan ohjelmistolla ja laitteistolla
tai käsitteillä input ja output. Tämän jälkeen keskusteltiin siitä, mitä ohjelmointi
itse asiassa on ja millaisia asioita ojelmoidaan. Seuraavaksi oppilaat
pääsivät käyttämään Micro:bitin verkkosovellusta, jossa lyhyen esittelyn
jälkeen opittiin LED-valoja ohjelmoimalla kirjoittamaan oma nimi. Tavoitteena
oli tutustuttaa oppilaat käyttöliittymään ja näyttää esimerkkejä miten
virtuaalisia yksiköitä voidaan ohjelmoida. Oppitunnin lopussa opettaja
näytti oppilaille esimerkkitehtäviä ja videoita Micro:bitin kotisivuilta.
Seuraavaa kertaa varten oppilaita pyydettiin tutkimaan, mitä muuta
Micro:bitillä voi tehdä. Tutkijat olivat etukäteen päättäneet, etteivät oppilaat
käytä johdantotunnilla fyysistä Micro:bit yksikköä vaan keskittyvät sanoihin
ja termeihin.
Toinen oppitunti aloitettiin kertaamalla edellisen tunnin aiheita ja oppilaita
pyydettiin toistamaan ensimmäisen oppitunnin tehtävät. Seuraavaksi käytiin
läpi, miten Micro:bitillä tehdään kivi-sakset-paperi –peli (kuva 3). Tämän
jälkeen oppilaat saivat tehtäväkseen koodata kyseinen peli.

Valitsimme ohjelmoinnin esittelyn välineeksi Micro:bit –yksikön ja siihen
kuuluvan verkkoalustan (Kuva 1). Micro:bit on alun perin suunniteltu
kannustamaan tämän ikäisiä lapsia aktiiviseen osallistumiseen pelkän
digitaalisen median kulutuksen sijan. Ohjelman on kehittänyt
isobritannialainen BBC, mutta se on saavuttanut suosiota useissa maissa.

Kuva 3 kivi-sakset-paperi

Havaintoja

Kuva 1 micro:bit –laite
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Oppilaat käyttivät opettajan antamaa esimerkkiä tehdessään tehtäviä. Niitä
oppilaita, jotka saivat tehtävänsä valmiiksi ennen muita, pyydettiin tekemään
pieniä muutoksia koodiin (esimerkiksi soveltaa koodi arpomaan käyttäjälle
15
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Micro:bit resurssina
Kuva 4
Askelmittarin
ongelmanratkontaa

ruotsalaisessa alakoulussa

Tylypahkan tupa). Kun kaikki oppilaat olivat tehneet kivi-sakset-paperi
tehtävän, heille annettiin oma Micro:bit –yksikkö ja samalla käytiin askel
kerrallaan läpi miten verkko-sovelluksen koodi siirretään verkosta yksikölle.
Hieman yllättäen tämä tehtävä oli osalle oppilaista selkeästi haastavampaa
kuin itse ohjelmointi.

rohkaistuvat kokeilemaan. Oppilaiden mahdollisuuksien lisääminen
oppimisen, tutkimisen ja kokeilun kautta ovat tärkeitä tekijöitä
oppimisprosessissa. Suhde mahdollisuuksien ja teknologian käytön
rohkeuden välillä on tärkeä varsinkin ensimmäisten kouluvuosien aikana.

Oppilaat tutkivat laitetta ja ohjelmistoa itsenäisesti noin tunnin ajan.
Virheiden etsiminen ja ongelmanratkaisu nousivat hyödyllisiksi
ominaisuuksiksi. Tällä ei tarkoiteta pelkästään koodin oikolukua, vaan myös
ongelmanratkaisua itse laitteessa. Miten paristo asennetaan tai mihin kohtaa
vartaloa askelmittari kannattaa asettaa (Kuva 4) osoittautuivat haasteellisiksi
kysymyksiksi.

Yhteenveto

Vapaamuotoisen tutkimisen määrä kasvoi seuraavien oppituntien aikana.
Tehtäväksi tuli suunnitella mittalaite. Ehdotuksia olivat esimerkiksi.
rakkausmittari, askelmittari sekä erilaiset reaktiotestit.
Tutkimusryhmä vieraili koululla jonkin ajan kuluttua. Tutkijat sekä yllättyivät
että vakuuttuivat oppilaiden kehityksestä ja luovuudesta. Jotkut oppilaat
olivat toteuttaneet luovuuttaan erityisen upeasti keksiessään erilaisia
mittausratkaisuja, jonka lisäksi he toimivat apuopettajina luokkatovereilleen.

Koulun täytyisi edistää oppilaan luovuutta, kiinnostuneisuutta ja
itsevarmuutta sekä tahtoa kokeilla ja sisäistää ideoita käytännössä ja
ratkoa ongelmia. Oppilaiden tulee saada mahdollisuus tehdä aloitteita
ja ottaa vastuuta sekä kehittää kykyään työskennellä itsenäisesti sekä
yhteistyössä muiden kanssa. (Skolverket, 2018, s. 8).
Yllä kuvatusta ongelmanratkonnasta toimii esimerkkinä tapa, jolla Kim
toimi kehittäessään askelmittaria ja etsiessään parasta ratkaisua sen
asentamiseksi vartaloon (kuva 3). Toisessa esimerkissä kolme oppilasta
kehitti viestintälaitteen ja tutki, kuinka kaukaa viestien lähetys onnistuisi.
Vapaa tutkiminen ja oppiminen ei ole sama asia kuin oppilaiden
jättäminen omilleen. Projektissa Micro:bitiä käytettiin antamaan
oppilaille ensin ohjelmoinnin perusteet, ja tämän jälkeen syntyi
mahdollisuus tutkia ja kehittää omia ideoita luokkatovereiden ja
tutkijoiden tuella.

Seuraava lainaus Kimiltä (12 vuotta) kuvaa oppilaiden mietteitä.
Seurasin kotisivun ohjeita, kun ohjelmoin sen mittaamaan askelia.
Sitten keksin ohjelmoida yhden napeista käynnistämään askelmittarin.
Tämän jälkeen huomasin, että kyseinen nappi oli jo olemassa. Sitten
minulla oli paljon ylimääräistä aikaa, joten päätin ohjelmoida
rakkausmittarin, joka oikeastaan vaan valitsee luvun 0 ja 100 välillä.
Sitten ohjelmoin Micro:bitin toimimaan molempina samanaikaisesti.
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Kuten usein teknologian kanssa toimittaessa, avoimet ja rajatummat tehtävät
eivät ole erillisiä, vaan ne täydentävät toisiaan. Haaste kuitenkin on, että
kaikki oppilaat eivät kykene toimimaan näin.

Luokassa vieraillessaan tutkijat vaikuttuivat oppilaiden välisestä yhteistyöstä.
Yhteistyö ei näkynyt vain Micro:bitin kanssa puuhatessa, vaan se tuli
esiin laajemmin koko luokan ilmapiirin tasolla. Tässä suhteessa oppilaat
kehittyivät paljon. Pitemmälle edistyneet saivat tilaisuuden näyttää taitojaan
eri tilanteissa. Opettajan rooli yhteenkuuluvuuden ja sallivan ilmapiirin
edistämisessä on tärkeä. Hän ohjaa oppilaita yhteistyöhön ja toisilta
oppimiseen. Ohjelmointiharjoitus antoi toisille oppilaille mahdollisuuden
edetä pidemmälle, kun toiset taas saivat mahdollisuuden onnistua ja kehittyä.
Harjoituksen aikana parhaaksi ongelmanratkaisijaksi kehittyi oppilas, jolla
oli haasteita lukemisen ja kirjoittamisen alueella, mutta kyky etsiä virheitä
koodista paremmin kuin kukaan muu luokassa.

Tutkijaryhmä yllättyi, kuinka nopeasti oppilaat tarttuivat oppitunnilla toimeen.
Vaikka tutustumisvaiheen oppituntien rakenteet eivät sallineet paljoakaan
vapautta, siirryttiin tunti tunnilta kohti vapaampaa ja kokeilevampaa
lähestymistapaa. Skogh (2001) pitää tärkeänä, että teknologian
oppiaineessa oppilailla on mahdollisuus harjoitella käytännössä, jotta he

Tämän esimerkin tarkoitus on rohkaista opettajia ja oppilaita etenemään
myös sellaisille alueille, joissa aiempaa pätevyyttä ei kenties löydy,
kuten ohjelmointi. Projektin tavoitteena ei ollut kouluttaa ohjelmoijia,
vaan teknologiaa hyödyntäen innostaa oppilaita oppimaan yhdessä
luokkatovereidensa kanssa.
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Kännykän

kanssa koululuokassa
Riikka

Nykyisessä koululuokassa älypuhelimet
ovat mukana monin tavoin
Erään viidennen luokan touhuissa vuonna 2016 puhelimet sujahtavat
taskuun ja taskusta ulos, ne piiloutuvat vihkon sivujen väliin, niitä näprätään
luvalla tai ilman lupaa, ne keräävät ympärilleen porukkaa, niiltä kuuluva
musiikki säestää käsityötuntia, niillä kuvataan videota historian tehtävää
varten, ja niiden kautta haetaan netistä tietoja tai kuvia, jotka sitten
heijastetaan luokan edessä olevalle taululle dokumenttikameran avulla.
Älypuhelin avaa tuttuun koulutilaan uusia suuntia ja voimia. Sosiaalisen
median sisällöt, internetin tarjoamat ehdotukset ja unelmat, luokan
pedagogiset ja sosiaaliset kuviot ja virtuaaliset aktiviteetit kuten pelaaminen
ja vloggaaminen sekoittuvat sekunnin murto-osassa toisiinsa.

Suomessa viimeisin hallitus kirjasi ohjelmaansa digiloikan, jonka mukaan
jokaisella suomalaisella koululaisella tulee olla pääsy ajankohtaisiin
digitaalisiiin laitteisiin. Digiloikka on kuitenkin toteutunut eritahtisesti eri
kouluissa ja kunnissa, ja useissa luokkahuoneissa käytännössä hyödynnetään
koululle hankittujen laitteiden sijasta tai lisäksi helpoiten saatavilla olevaa
teknologiaa, oppilaiden omia älypuhelimia.
Me, neljästä suomalaisesta tutkijasta ja opettajasta koostuva ryhmä, olemme
olleet kiinnostuneita siitä, millaista kokonaisvaltaista muutosta kännyköiden
tulo koululuokkaan oikeastaan merkitsee. Erityisesti olemme miettineet, miltä
digiloikka näyttää sen päähenkilöiden, lasten ja nuorten näkökulmasta.
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Miten puhelin sopii kouluun?
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Tuttu näky, nuori puhelimellaan, tai ryhmä nuoria päät kallistuneena kohti
puhelimen näyttöä, on aina yhtä arvoituksellinen. On mahdotonta arvailla,
missä hän oikeastaan on, kun hän on puhelimellaan. Kun älypuhelin on
oppilaan taskussa, on hänen mukanaan useimmiten myös mobiili
verkkoyhteys. Eräs 13-vuotias mietti tuota verkottunutta olemassaoloa sen
kautta, millaista olisi olla ilman puhelinta: silloin ”en olisi elävä ihminen”.
Yleiseensä teknologiat nähdään oppimisen välineinä, joilla tulisi saavuttaa
tiettyjä, useimmiten ennalta määrättyjä tavoitteita. Me olemme kuitenkin
huomanneet, että digitaalisuus ei koskaan ole koskaan pelkästään
digitaalisuutta: kännyköiden mukana luokkaan tulee uudenlaista suhteisuutta,
ja koulu on yhä saumattomammin yhteydessä ulkopuoliseen maailmaan.
Samalla kun oppilaat käyvät puhelimella, puhelimet myöskin ”käyvät
oppilailla”, ja globaalit verkostot, ideat, kaupalliset ja poliittiset toimijat
sekä monenlaiset sosiaalisuuden muodot pääsevät kouluun.

Koulu nykymuodossaan kantaa mukanaan historiaa, jossa näkyy
teollistumisen ajan tuotannon tehostaminen ja synkronointi. Kouluista ei
juurikaan löydy paikkoja, jotka olisi tarkoitettu ”kännykällä olemiseen”.
Niinpä kännykkä-lapsi-yhdistelmiä usein näkee koulun välitiloissa kuten
portaikon alle jäävissä tiloissa tai käytävien tuulikaapeissa. Usein kännykällä
käydään siirtymien aikana, ei-kenenkään-ajalla, kuten oppituntien
vaihtumisen yhteydessä. Älylaitteen mukanaan tuoma avoimuus joutuu usein
jännitteeseen koulun rakenteen kanssa.

Kännykkä on rakas tavara
Puhelin on nuorille rakas esine. Monet 5.-luokkalaiset käyttävät harkiten
kuoria ja erilaisia koristeita – tarroja ja ulkonevia lisäosia – koristellakseen
puhelimesta omansa. Kun katselemme luokassa otettuja valokuvia ja
videoita, älypuhelimien ”voima” osana luokkaa tulee näkyviin. Ne loistavat
19
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Kännykän
hämärässä, kutsuvat ihmiset ympärilleen, taivuttavat ruumiita puoleensa ja
ovat kuin eläviä äänineen, värinöineen, hälytys- ja merkkiäänineen. Puhelin
määrittää jopa vaatetusta,sillä housuissa ja takeissa täytyy olla tasku, jossa
kuljettaa kännykkää. Lähellä kehoa, oman oloiseksi muokattuna puhelin on
kuin ruumiinosa, joka on yhtä luonteva osa itseä kuin silmät tai kädet.
Ruumiillinen olemassaolo puhelimen kanssa voi olla nuorelle hyvin
yksilöllinen ja intiimi kokemus. Sitä voisi kuvailla kumppanuutena, jossa
ihmisellä ja puhelimella on yhteinen, jaettu elämä ja muistot. Keskusteluissa
lapset kuvasivatkin kännykkää esimerkiksi sydänystäväkseen tai
sielunkumppanikseen. Kysymys siitä millaista olisi olla ilman puhelinta herätti
epäröintiä: kuinka voi ensinnäkin herätä aamulla ilman puhelinta, kuinka
olla yhteydessä kavereihin, kuinka kuunnella musiikkia? Kuinka suunnistaa
vieraissa paikoissa? Kuinka muistaa mitään? Näiden pohdintojen laajuus
hätkähdyttää. Niiden sanoma pitää mielestämme ottaa todesta, puhelimilla
todella on väliä nuorille käyttäjilleen.

kanssa koululuokassa
sanontoina, ruumiillisina eleinä, ja hyräiltyinä laulun pätkinä. Sekä tylsyys
että mielihyvä ovat läsnä kännykän käytössä. Rutiininomainen vilkaisu
kännykkään silloin tällöin, käden liike taskulle välitunnin alkaessa,
hypppytunnin kuluttaminen kännykällä ” roikkumiseen”.
Kuten aikuisilla, myös lapsilla on kaksijakoisia, ambivalentteja tuntemuksia
suhteessa kännykän käyttöön. Kun luokan opettaja jonkin aikaa uhkailtuaan
keräsi oppilailta kännykät tuntien ajaksi kokonaan pois, lapset olivat
yllättäen helpottuneen, jopa kiitollisen oloisia.
Lapset ja nuoret tietävät, mitä addiktio tarkoittaa. Toisaalta kännykällä
käyminen on ”hetki rentoutusta” koulutyön lomassa , toisaalta rennoksi aiottu
selailu ei välttämättä lopulta rentoutakaan. Älypuhelimien suunnittelussa on
mukana paljon ei-viattomia, kaupallisia tarkoitusperiä, mikä tekee
ahdistavaksi kasvaneen riippuvuuden verkostoista irti rimpuilemisesta todella
vaikeaa.

Samassa veneessä
Virallisen digiloikan ohella on Suomessa jo jonkin aikaa ollut meneillään
toinen, villimpi digiloikka tai –tanssi, jonka välineet kulkevat koulun ja kodin
väliä oppilaiden taskuissa. Miksi on tärkeää pohtia koulussa tapahtuvaa
älylaitteen käyttöä monitahoisesti? Vanhemmat, opettajat ja oppilaat ovat
kannettavan teknologian kanssa aidosti uudenlaisen ilmiön kanssa
tekemisissä. Älypuhelimien myötä ei luokkaan tule vain uudenlaisia suhteita
ja tunteiden virtoja, vaan myös aika ja paikka, sosiaalinen kanssakäyminen,
identiteetti ja todellisuus muuttuvat muokkautuvammiksi käsitteiksi.

Kännykkä liikuttaa ruumiita ja tunteita
Älylaitteiden kautta ja niihin kytkeytyvissä verkostoissa virtaa paljon tunteita.
Affektilla tarkoitetaan tunnetta tai liikutetuksi tulemista, joka tapahtuu sekä
yksilössä että liikkuu ei-yksilöllisenä suhteissa ja väleissä. Affektit ovat kuin
voimia, jotka valtaavat, kiinnittyvät ja saavat asioita liikkeelle ja tapahtumaan.
Affektin avulla voi tarkastella ilmiöitä kysyen, mikä tekee niistä voimakkaita
ja tarttuvia.
Kännykän kautta monet affektiiviset mediasisällöt matkustavat luokan seinien
sisälle ja luovat ”epidemioita”, jotka tulevat näkyviin tanssiliikkeinä,
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Kännyköiden mukanaan tuomaa avointa suhteisuutta ei voi täysin hallita,
joten koulussa se näyttäytyy helposti kaoottisuutena. Kännyköitä koskevat
neuvottelut ovat tulleet olennaisiksi osiksi kasvatuksen sisältöä. Kriittisyys on
tarpeen, mutta yksinkertaistavat ja välineelliset näkemykset helposti
kärjistävät valtasuhteita. ”Ruutuajan” käsite on esimerkki liian yksikertaisesta
tavasta hahmottaa digitaalisuutta, joka tänä päivänä kietoutuu kaikkeen,
mikä tekee ihmisestä ”elävän”: ystävyyksien ylläpitämiseen, harrastamiseen,
ruuanlaittoon. Samoin ovat liian yksinkertaisia sellaiset käsitykset, joissa
lapsi nähdään joko riskien kautta, uhanalaisena ja haavoittuvana, tai
ongelmattomasti syntymästään diginatiivina.
Ehdotamme lasten kuuntelemista ja heidän digitaalisuuteen kietoutuvien
maailmojensa kohtaamista. Kuitenkin digitaalisuutta koskevat pulmat ovat
useammin sekä lasten että aikuisten pulmia kuin vain lapsia koskeva huolia.
Mikä on laadukasta elämää, on jatkuvasti relevantti kysymys.
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Lapset, pikaviestit

ja vastavuoroisuuden paineet
Olli R
ekon
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Sanni:	Mul on yleensä se, et jos joku lähettää mulle viestii
ja mä en taho puhuu sille, mä en käy kattoo niitä
edes. Koska siis ku mul on niinku sillee, et ku mä
avaan puhelimen, mä pääsen sellaseen, et se
näyttää niit viestei muutenki. Nii sit mä katon sen
sieltä, et mitä sil on asiaa, mut jos sen asia ei oo
tärkee, mä en ees mee itsessään WhatsAppiin
kattoo sitä vaan siks, et se luulis et mä oon nähny
sen, koska jos se näkee...
Teen tutkimusta siitä, kuinka kuudesluokkalaiset yhdessä Helsingin alueen
peruskoulussa käyttävät kännyköitä sosiaalisten suhteiden hallintaan ja
ylläpitämiseen. Tutkimukseni aineisto koostuu yhden luokan oppilaiden
kanssa toteutetuista fokusryhmähaastatteluista. Tässä tekstissä avaan lasten
kännykkävälitteisen viestinnän vastavuoroista luonnetta. Vastavuoroisuudella
viittaan siihen, kuinka haastateltujen lasten kännykkävälitteistä
kommunikaatiota vaikuttaisi kontrolloivan normi, joka vaatii sitä, että
vastaanotettuihin viesteihin vastataan mahdollisimman nopeasti. Tällaisella
normilla on tärkeä rooli näiden lasten välisten sosiaalisten siteiden
ylläpitämisessä.
Lasten kännyköiden käytön vastavuoroinen luonne tulee selkeimmin esille
pikaviestipalveluiden käytön kontekstissa. Alla oleva aineisto-ote yhdestä
fokusryhmähaastattelusta havainnollistaa tätä varsin osuvasti. Siinä yksi
luokan tytöistä, johon viittaan tässä Sannina, sanoo, että muut saattavat
suuttua hänelle, mikäli hän ei vastaa WhatsApp-viestiin, jonka hän on
nähnyt. Tällaisessa tapauksessa hän on toiminut vastoin normia, joka
odottaa hänen vastaavan vastaanotettuun viestiin omalla viestillään niin
pian kuin mahdollista. Jos hän ei tee tätä, viestin lähettänyt ystävä saattaa
paheksua häntä. Toisin sanoen WhatsApp asettaa “olet nähnyt viestin,
vastaa nyt” -normin ja painostaa Sannia vastaamaan.
Tämä on nykypäivän pikaviestipalveluista kumpuava ilmiö, jota ei olisi edes
voinut samalla tavalla olla olemassa ennen WhatsAppin kaltaisia sovelluksia.
Tämä johtuu siitä, että WhatsAppin kaltaiset sovellukset näyttävät ovatko
viestien vastaanottajat nähneet saamiaan viestejään vai eivät ja milloin he
ovat viimeksi olleet “paikalla”. Alla olevassa otteessa Sanni puhuu siitä,
kuinka hän joskus haluaa lukea viestejä paljastamatta tällaista informaatiota
itsestään viestin lähettäjälle. Hän tekee tämän lukemalla viestit avaamatta
itse WhatsApp-sovellusta, jottei paljasta nähneensä viestiä. Sanni tekee
tämän, jotta viestin lähettäjä ajattelisi, ettei hän ole vielä nähnyt viestiä.
Voisi nähdä, että Sannin ajatuksista välittyy halu pitää taukoa älypuhelinten
mahdollistamista jatkuvan kommunikaation ja kontaktin paineista. Myös osa
luokan muista oppilaista puhui tällaisesta paineesta ja kuvaili eri keinoja,
joilla siitä pystyisi pitämään taukoja.
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Iina:

Sen voi laittaa pois sen moden!

Sanni:	Niin, koska jos se näkee, et mä oon nähny sen, nii
sit mulle saatetaan raivostuu siit, et mä en vastaa.
Siks mä just en käy kattoo niit viestei.
(Lasten anonymiteetin suojaamiseksi en ole käyttänyt heidän oikeita
nimiään tässä otteessa)

Iinan kommentti Sannin ajatuksista paljastaa, kuinka nykyaikaisten
älypuhelinten toiminnot mahdollistavat näiden paineiden välttelemisen.
Sovelluksen asetuksia säätämällä on mahdollista käyttää WhatsAppia
paljastamatta informaatiota siitä, milloin on viimeksi ollut “paikalla” ja onko
nähnyt viestejä vai ei. Jos tämän tiedon jakamisen tilan laittaa pois päältä,
seurauksena on kuitenkin myös se, ettei voi itsekään nähdä vastaavia tietoja
muista käyttäjistä.
Mitä hyötyä näiden asioiden huomioimisesta sitten on? Voisi nimittäin
perustellusti väittää, että vastavuoroisuus on luultavasti aina ollut osa ihmisten
välisiä suhteita ja yksilöiden välistä kommunikaatiota. Painottaisin kuitenkin
sitä tosiasiaa, ettei teknologia ole aina määrittänyt yhtä vahvasti kuin tänä
päivänä, kuinka paineet vastata muille asettuvat osaksi ihmisten käytännön
arkea. Nykyään suurempi osa kommunikaatiosta kuin koskaan aiemmin on
teknologisten laitteiden välittämää. Näistä laitteista älypuhelin on tällä
hetkellä merkittävin. Tämän vuoksi tällaisia asioita on tärkeä panna merkille
ja tutkia niin lasten kuin aikuistenkin kontekstissa. Koska WhatsAppin
kaltaisten sovellusten käytöstä on tullut niin keskeinen osa monen lapsen
elämää, on tärkeää sukeltaa syvemmälle lasten omiin näkemyksiin siitä,
kuinka he käyttävät puhelimia sen sijaan, että keskityttäisiin ainoastaan
aikuisten näkemyksiin lasten kännyköiden käytöstä ja siihen liittyvistä
ongelmista. Monet lapset ovat huomattavasti tietoisempia siitä, kuinka
käyttävät puhelimiaan, kuin saattaisimme ensiksi ajatella. Heillä on
mielessään paljon muutakin kuin älypuhelinten tarjoamat hauskuudet ja pelit.
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Mitä aikuisten pitäisi tietää

teidän kännykän käytöstä?
Katari

””Puhelimella tulee tehdä asiat silloin kun ne tapahtuvat, nyt.”
Älypuhelimien jalkautuminen lasten maailmaan on suhteellisen nuori ilmiö.
Lapsen ja puhelimen suhde saattaa aiheuttaa monissa aikuisissa
neuvottomuutta ja ahdistusta. Mitkä ovat rajat, jotka täytyy asettaa. Miten
niitä tulee valvoa? Kuinka paljon tulee tietää maailmasta, jossa lapsi viipyilee
älypuhelimensa mahdollistamana? Yhtälö lapsi- älypuhelin- aikuinen voi olla
vaikea ratkaistava. Helposti käy niin, että aikuisille lankeaa luonnostaan
”pahan poliisin” rooli toimia vahtivana nipottajana, käskyjen jakelijana,
kieltojen määrääjänä lasten osaksi jäädessä tottelevaisuus tai tottelemattomuus
mitään ymmärtämättömien aikuisten määräysten edessä.
Tämän ilmiön innostamana päätimme järjestää aiheen äärellä
kohtaamispaikan viidennen luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen.
Aluksi kokoonnuimme oppilaiden kanssa ja kysyimme heidän ajatuksiaan
otsikon kysymyksellä: ”Mitä aikuisten teidän mielestä pitäisi tietää teidän
kännykän käytöstä.” Oppilaiden ajatuksista luotiin kolmen teeman manifesti:
tärkeys, luottamus, yksityisyys.

2. Aikuisten tulee luottaa, että lapsi tietää
mitä hän tekee
Lapsia harmittaa aikuisten luottamuspula. Aikuiset kyselevät alituiseen,
haluavat tietää kenelle lapsi puhuu. ”Kenen kanssa puhut Facetimessa?” Tai
sitten aikuiset kuvittelevat, että aina kun lapsi on kännykällään, hän pelaa.
Aikuiset haluavat tietää kaiken. Se ei ole oikein. Aikuisten tulee ymmärtää,
että lapsi tietää, mitä hän tekee. Kyse on luottamuksesta, lapsen omasta
elämästä.

3. Aikuisten tulee käsittää, että älypuhelin
on yksityinen asia.

Lapset toivovat
vanhemmilta
ymmärrystä asioiden
tärkeydestä, luottamusta
ja yksityisyyden
kunnioittamista.

Mitä lapset kertoivat?
1. Aikuisten tulee ymmärtää, että asiat ovat
tärkeitä.
Moni aikuinen on huolissaan siitä, että lapsi viettää liikaa aikaa kännykällä.
Aikuiset helposti ajattelevat, että ”oikea” elämä on erillään älypuhelimista ja
niihin käytetty aika vie tilaa tärkeimmiltä asioilta. Oppilaat haluavat
vanhempien tietävän, että elämä tapahtuu älypuhelimen kautta tässä ja nyt
ja asiat tulee tehdä silloin kun ne tapahtuvat. Vanhemmat helposti käskevät
laittaa puhelimen pois vedoten siihen, että lapsi on viettänyt aikaa siellä jo
liian kauan. Mutta asia ei ole näin. Puhelimen kautta tulee paljon ilmoituksia
ja niihin tulee vastata heti. Viesteissä voi olla jotakin tärkeää ja ne tulee
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katsoa loppuun, niihin tulee reagoida. Viesteihin tulee vastata, koska viestin
lähettäjä näkee, onko viesti luettu. Vanhemmat eivät ymmärrä, että
keskeyttämällä he keskeyttävät jotakin oleellista, puhelimella tulee tehdä
asiat silloin kun ne tapahtuvat. Nyt. Kyse on vuorovaikutuksesta.
Ihmissuhteista. Kyse on tärkeistä asioista.
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Aikuisten tulee ymmärtää, että lapsi kaipaa oman yksityisen elämänsä, joka
tapahtuu myös älypuhelimen kautta. Sosiaalinen media ei ole paikka, jossa
lapset haluavat seurustella aikuisten kanssa. Ei ole oikein, että aikuiset
seuraavat lastensa tekemisiä sosiaalisessa mediassa. Olisi ahdistavaa, jos
vaikka äiti olisi Snapchatissa ja näkisi mitä siellä tapahtuu. Kyse on
yksityisyyden kunnioittamisesta.

Mitä vanhemmat vastasivat?
Kutsuimme vanhemmat ja oppilaat yhteiseen iltaan, jossa esittelimme
oppilaiden näkemysten pohjalta luodun kolmen asian manifestin. Kysyimme
aikuisilta, mitä he vastaavat oppilaille.
Ensimmäiseen kohtaan ”Aikuisten tulee ymmärtää, että asiat ovat tärkeitä”
vanhemmat vastasivat, että aina ei tarvitse olla saatavilla. Se on hyvä
tiedostaa. Maailma ei siihen kaadu, jos ei vastaa heti. Se ei ole kauhea
juttu. Olisi hienoa, jos lapsi itse tiedostaisi tämän sen sijaan että aikuinen
tuo sen esille. Tykkääminen ja kavereiden merkkaaminen sosiaalisessa
mediassa ei saa tulla liian tärkeäksi osaksi elämää. FOMO – fear of missing
out -pelko, että jää jostain ulkopuoliseksi ei voi johtaa elämää. Kyse on
uskalluksesta ottaa oma aika.
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Mitä aikuisten pitäisi tietää
Toiseen kohtaan ”Aikuisten tulee luottaa, että lapsi tietää mitä hän tekee”
vanhemmat toivat esiin huolen rajattomasta maailmasta. Sosiaalinen media on
ikkuna moniin mahdollisuuksiin, myös huolestuttaviin asioihin ja houkutuksiin,
jotka voivat viedä mukanaan. Mistä voi tietää, kuka nimimerkin takana on?
Mitä jos eksyy väärään seuraan, josta voi olla kohtalokkaat seuraukset.
Vanhemmilla on huoli myös kaksoiselämästä, johon lapsi voi solahtaa:
esitetään, että kaikki on kunnossa ja uskotellaan, että sosiaalisessa mediassa
ollaan vain kavereiden kanssa ja samaan aikaan voi sekaantua johonkin,
joka tuo ongelmia. Siksi aikuisten tehtävä on tietää, mitä lapsi sosiaalisessa
mediassa tekee. On tärkeää jutella avoimesti, puolin ja toisin. Kyse on
kommunikaation ja luottamuksen toimimisesta molempiin suuntiin.
Kolmanteen kohtaan ”Aikuisten tulee käsittää, että älypuhelin on yksityinen
asia” vanhemmat esittivät kysymyksen sosiaalisen median roolista niin lasten
kuin ylipäänsä perheiden elämässä: ohjaako se liikaa? Pitäisikö perheiden
tehdä enemmän asioita yhdessä ilman digilaitteita, ilman sosiaalista mediaa.
Aikuiset haluaisivat myös löytää keinoja rakentavan dialogiin lasten kanssa
digilaitteiden ja sosiaalisen median käytöstä perheiden sisällä ja pois
vanhemmille langenneesta ikävän poliisin roolista. Aikuiset ymmärtävät,
että kännykkä tuo ja luo sosiaalista turvaa: lapsen ei tarvitse olla yksin.
Mutta liika on liikaa. Aikuisten tehtävä on suojella lasta. Aikuisten tehtävä
varmistaa, että lapsi saa riittävästi unta. Aikuisen tehtävä on pitää huolta,
että opiskelu ei kärsi. Aikuisen tehtävä on huolehtia, että sosiaalinen media
ei johda vääränlaiseen rahan käyttöön. Kyse on elämänhallinnasta ja sen
varmistamisesta.

Vanhemmat
toivovat lapsilta
uskallusta ottaa omaa
aikaa, luottamusta
ja yhteistä
kommunikaatiota.

teidän kännykän käytöstä?
vanhempien esittämiin asioihin. Tavoitteenamme oli luoda aito dialogi
oppilaiden ja vanhempien ajatusten välillä: rakentaa siltoja muurien
pystyttämisien sijaan ja etsiä yhteisiä ratkaisuja. Keskustelu kuitenkin kesti
vain noin kymmenen minuuttia. Oppilaita ei aihe kiinnostanut
vähäisemmässäkään määrin, he eivät olleet kiinnostuneita vanhempiensa
ajatuksista. Tämä herätti ihmetyksemme, mutta olimme myös innostuneita
oppilaiden asenteista. Sosiaalinen media ja älypuhelimet ovat heidän
ystäviään, sielunkumppaneitaan, osa olemassaolon tavallisuutta. He
katsovat maailmaansa kännyköiden kanssa omistajuuden kautta eikä siinä
ole mitään sen suurempaa keskusteltavaa. Oppilaita aihe kyllästytti ja
suorastaan ärsytti, he eivät kokeneet tarvetta asian äärellä viipyilemiseen
sen enempää.

Lopuksi
Yhtälö lapsi- älypuhelin- aikuinen ei keskusteluissamme ratkennut. Oppilaille
kyse on tärkeistä asioista: vuorovaikutuksesta ja ihmissuhteista,
luottamuksesta, lapsen omasta elämästä sekä yksityisyyden kunnioittamisesta.
Aikuisille kyse on uskalluksesta ottaa oma aika, kommunikaation ja
luottamuksen syntymisestä molempiin suuntiin sekä elämänhallinnan
turvaamisesta.
Kulutuskulttuuri näyttää aina toimivan niin, että poliisin rooli lankeaa
aikuisille ja vanhempi toimii lapsen ja lapsen maailman välisenä tulppana.
Miten tämän asian voi ratkaista? Käsityksemme mukaan tähän ei ole
suoraviivaista vastausta. Mutta ehkäpä juuri se on vastaus. Tässä luvussa
kuvatun yhtälön ilmiö lapsi-älypuhelin-aikuinen on monitahoinen maasto,
jossa oleellista on pyrkiä välttämään polarisaatioita, ääripäitä ruokkivia
ajattelutapoja ja yksinkertaistamista. Tärkeintä on ymmärtää ilmiön
moninaista luonnetta selkeiden vastausten etsimisen sijaan.

Oleellista on
ymmärtää lasten
ja älypuhelimien
maailman luonnetta

Kolmas kierros
Koska oppilaita oli yhteisessä tapaamisessa paikalla vain muutamia,
järjestimme vielä kolmannen keskustelun aiheen äärellä luokan kaikkien
oppilaiden kanssa. Odotimme innostuneena oppilaiden vastauksia
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Älypuhelimet
Osa 1
ÄLYPUHELINTEN MAAILMASSA

Pyysimme Sofiendalskolenin
oppilaita kertomaan siitä,
millaista on elää
älypuhelimien kanssa. Aluksi
oppilaat kertoivat ajatuksiaan
opettajille ja tutkijoille. Tämän
jälkeen opettajat ja tutkijat
kertoivat ajatukset takaisin
luokalle siten kuin he asian
ymmärsivät, minkä jälkeen
oppilaat vielä tarkensivat
ajatuksiaan. Seuraava julistus
on tulosta tästä prosessista.

1. Miksi olemme riippuvaisia puhelimistamme
Meitä sitoo puhelimiin se, että on tärkeää tarkistaa siitä asioita. Puhelimen
jatkuva mukana olo vaikuttaa hyvinvointiimme sekä siihen, miten elämämme
järjestämme (esimerkiksi jos vastaanotamme viestejä yöllä). Älypuhelin
itsessään ei kuitenkaan aiheuta riippuvuutta. Riippuvuutta aiheuttavat ne
sovellukset tai verkkosivut, joita käytämme puhelimen kautta (mukaan lukien
sosiaalinen media kuten Facebook, Snapchat tai Instagram). Videot ja
nettipelit on suunniteltu koukuttamaan. Ilmoitukset ja muistutukset vaativat
huomiota ja puuttuvat elämäämme. Meidän pitäisi saada teknologiat
hallintaan. Useimmissa puhelimissa on ”älä häiritse” tai ”lentotila” –toiminnot
häiriöiden lopettamiseksi. Meidän pitää ehkäistä riippuvuutta sovelluksista.
Meidän täytyy tuntea sovellusten toimintatavat, oppia niiden vaikutuksista ja
ottaa vastuu siitä, miten teknologia vaikuttaa elämäämme.

2. Miksi tylsistymme
Tylsistymme nopeasti ilman älypuhelintamme. Olemme tottuneet siihen, että
laite viihdyttää meitä. Ilman puhelinta kyllästymme helposti. Tämä on
johtanut ilmiöön, jossa nykynuoriso on tylsistynyt, ei vain ajoittain, vaan
koko ajan. Älypuhelin on niin monipuolinen, että se helpottaa tilanteita,
joissa matkustetaan, odotetaan jotakin tai vietetään aikaa yksin. Me
voisimme hyväksyä sen, että joskus voi myös kyllästyä.

3. M
 iksi on tärkeää tuntea älypuhelimen
toiminnot

ja me – lasten julistus
4. M
 iten älypuhelimen käyttö liittyy ikään
ja kypsyyteen
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Koska älypuhelimen kautta pääsee käsiksi moniin erilaisiin sovelluksiin,
joissa on monia erilaisia ominaisuuksia, meidän on kiinnitettävä erityistä
huomiota käyttäjän ikään. Nuoremmilla lapsilla voisi olla ”kevyt” puhelin,
jossa on vähemmän toimintoja. Vanhempien ja aikuisten on tutustuttava
kunnolla lastensa älypuhelimien toimintoihin ja tarvittaessa lukita osa niistä.
Tämä koskee erityisesti sosiaalisen median sovelluksia (monissa niistä onkin
ikärajoitukset). Lapset ja nuoret viestivät paljon näiden sovellusten kautta,
eivät pelkästään ystävien, vaan myös tuntemattomien ihmisten kanssa.
Vanhempien tulee pohtia lapsensa kypsyyttä ja keskustella siitä. Vanhempien
tulee olla tietoisia myös riskeistä: asiat voivat mennä myös huonosti.

5. M
 iksi on tärkeää, että kaikki ottavat
vastuuta
Älypuhelimet ovat tehokkaita työkaluja. Vanhempien ja aikuisten tulee ottaa
vastuu ja ymmärtää, millaisiin asioihin älypuhelinta voi käyttää. Vanhempien
tulisi opettaa lapsilleen viestien lähettäminen ja puheluiden soittaminen eli
toiminnot joita tarvitaan tärkeiden asioiden hoitamiseen. Sen lisäksi on
tarpeellista opettaa, miten sovelluksia ladataan tai tietoa etsitään verkossa.
Vanhempien pitää valvoa nuoria lapsia, kun he käyttävät eri sovelluksia.
Vanhempien pitää myös päättää, milloin lapsi on valmis saamaan
älypuhelimen käyttöönsä. Älypuhelimen käytöstä tulee keskustella. Tämän
kuuluisi olla olennainen osa vanhemmuutta: eettisyys ja hyvät tavat kuuluu
nostaa etusijalle. Useimmat lapset oppivat erittäin nopeasti käyttämään
älypuhelinta, mutta paljon vaikeampaa on oppia hyvä nettikäytös ja
älypuhelimen vastuullinen käyttäminen. Vanhempien ja aikuisten tulee myös
miettiä omaa älypuhelimen käyttöään.

On tärkeä ymmärtää puhelimen toimintoja ja arvioida niiden tarpeellisuutta.
”Puhelin” on laitteen vähiten käytetty toiminto, vaikka se on pääsääntöisesti
syy laitteen hankintaan. Ajatellaan, että on tärkeää olla tavoitettavissa ja
soittaa, jos on hätätilanne. Kuitenkaan monet puhelimiemme toiminnoista
eivät ole meille tuttuja, sillä uusia malleja ja toimintoja ilmestyy jatkuvasti.
Ohjelmistopäivitykset mahdollistavat puhelimen käytön uusiin tarkoituksiin,
ja yritykset keräävät myös uutta tietoa siitä mitä puhelimellamme teemme.
Monet tärkeät toiminnot unohtuvat, ellei niitä käytä jokapäiväisessä
elämässä. Mikäli vanhemmilla ihmisillä ei ole ollut älypuhelinta (tai heillä on
ollut ainoastaan yksinkertainen älypuhelin), nuoret voivat auttaa heitä eri
toimintojen hyödyntämisessä.
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Älypuhelimet
Osa 2
ÄLYPUHELIMET KOULUSSA
6. Miten keskittyä keskittymiseen
Älypuhelimet pommittavat meitä jatkuvasti erilaisilla viesteillä; viesteillä
ystäviltä, peleistä tai erilaisilta ryhmiltä, jotka yrittävät olla meihin yhteydessä.
Jos puhelimet ovat mukana koululuokassa, ne voivat viedä huomiomme
pitkäksikin aikaa kerrallaan. Saapuvat viestit tai ”snäpit” houkuttelevat
katsomaan puhelinta, ja näin huomio siirtyy muualle. Meidän ei tarvitse
edes vilkaista puhelimiamme, sillä pelkät ilmoitukset, hälytykset ja värinät
siirtävät huomiomme viestin lukemiseen tai ystäville vastaamiseen – meistä
tulee poissaolevia. Meidän pitää ottaa ohjakset käsiimme eikä antaa
puhelimen viedä huomiotamme. Meidän pitää esimerkiksi hiljentää
ilmoitukset, laittaa puhelin laukkuun tai pois näkyvistä, laittaa puhelin
äänettömälle tai sulkea laite kokonaan.

ja me – lasten julistus
8. M
 iksi älypuhelimet sopivat hyvin digitaaliseen opiskeluun
Monet koulutehtävät ovat digitaalisia, ja kotitehtäviä voi tehdä missä vain ja
mihin aikaan tahansa. Älypuhelimen hyödylliset toiminnot kuten laskimet,
kamera videotoimintoineen ja erityiset sovellukset voivat tukea opetusta
luokkahuoneessa. Älypuhelimesta on suuri hyöty oppilaille jotka kärsivät
oppimisvaikeuksista kuten esimerkiksi lukemisen tai kirjoittamisen
vaikeuksista. Helppojen tehtävien aikana laitetta voi käyttää musiikin
kuunteluun kuulokkeiden avulla (kunhan muita oppilaita ei häiritä). Työtahti
voi nopeutua. On kätevää, kun voi ottaa materiaaleista kuvia, jos ei ole
aikaa kirjoittaa muistiinpanoja. Älypuhelimen sensorit voivat kerätä
mielenkiintoista dataa oppimisen kannalta. Älypuhelin voi olla oppimisen
Sveitsin armeijan linkkuveitsi. Mutta myös opettajat voivat hyötyä
älypuhelimen käytöstä; he voivat esimerkiksi ottaa kuvia ja jakaa ne
oppilailleen silloin jos oppilailla ei ole omia puhelimia mukana.

7. Omat älypuhelimet koulussa

9. M
 iksi pitää kiinnittää huomiota siihen
miten tietoja käsitellään

Useimmat nuoret tuovat oman älypuhelimensa kouluun, ja toisinaan heidän
odotetaan käyttävän laitetta erilaisten koulutehtävien tekemiseen. On
tärkeää ajatella sitä miten oppilaiden omat älypuhelimet vaikuttavat
kouluympäristöön. On huono idea ottaa älypuhelimet pois oppilailta, sillä
kun oppilaat jatkavat puhelimensa ajattelemista, he keskittyvät heikommin
opiskeluun. On parempi, että opettaja ja oppilaat yhdessä päättävät miten
menetellä älypuhelimien kanssa.

Kun lapset käyttävät puhelimia koulussa, opettaja tai koulu voivat helposti
kerätä heidän tuottamaansa tietoa. Voi olla hyvä, jos oppilaat ja opettajat
yhdessä päättävät mitä tietoa kerätään ja hyödynnetään oppimisessa.
Toisaalta on myös mahdollista, että yritykset keräävät meistä tietoja ja
käyttävät niitä ilman lupaa palveluja tai tuotetta myydäkseen. Meidän
datamme tulisi kuulua meille!

10. Ä
 lykkäät puhelimet - älykkäät oppilaat
- älykkäät opettajat
Lapset ja nuoret tietävät paljon älypuhelinsovelluksia, jotka eivät ole suoraan
opetuskäyttöön tarkoitettuja. Vanhemmat tai opettajat voivat kysyvät lapsilta
neuvoja näiden sovellusten käsittelyssä. Tästä huolimatta koulutehtävien
tekemiseen sopivat sovellukset eivät välttämättä ole oppilaille entuudestaan
tuttuja. Opettajan tulee näyttää ja opastaa näiden työkalujen toiminnoissa
ja käytössä. Ei voi olettaa oppilaiden tietävän ja osaavan vain koska he
ovat nuoria.
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Lopuksi
Pedagogiikka ja nuorten digitaalinen
todellisuus
Digitaalinen teknologia on tullut jäädäkseen. Digitalisaatio vaikuttaa
jokaisen ihmisen elämään niin hyvässä kuin pahassa: nuoret eivät ole tästä
poikkeus. Teknologian kehittymisen vauhti edellyttää, että käymme avointa
keskustelua opettajien, opiskelijoiden, vanhempien ja eri yhteisöjen kesken.
Tällöin voimme ymmärtää niitä huolia, toiveita ja mahdollisuuksia joita
digitaalinen teknologia tuo mukanaan kouluun.
Tässä kirjassa esittelemme tutkimusmatkaa, jonka tekivät opettajat, oppilaat,
vanhemmat ja tutkijat yhdessä. Tuo matka toi ymmärrystä siitä, kuinka monin
tavoin digitaaliset laitteet vaikuttavat koulun käytänteisiin. Erityisesti se, että
keskityimme oppilaiden omiin digitaalisiin laitteisiin (Bring Your Own
Devices, BYODs), auttoi meitä oppimaan kuinka tärkeää on kunnioittaa
toistemme lähtökohtia.
Olemme päässeet todistamaan erilaisia tapoja integroida digitaalista
teknologiaa opetukseen. Jotta digitaaliset laitteet tuovat nuorten
oppimiskokemuksiin lisäarvoa, vaaditaan opettajilta ja vanhemmilta
avoimuutta ja avautumista niiden monille mahdollisuuksille.
Meillä on kuitenkin ollut myös kriittisiä keskusteluja älypuhelimien kielteisistä
sivuvaikutuksista. Nämä ovat liittyneet erityisesti nuorten hyvinvointiin.
Vastuu sivuvaikutusten huomioimisesta kuuluu meille kaikille.
Projektimme myötä olemme myös oppineet paljon sekä koulutusjärjestelmistä
että opettajien ja oppilaiden työoloista Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa.
Eroista huolimatta jaamme samankaltaisia haasteita.
Digitaalinen teknologia on tullut jäädäkseen. Näemme, että tehtävämme on
liittyä yhteen ja yhdessä yrittää ymmärtää ilmiön haasteita ja mahdollisuuksia.
Meidän on jatkettava tutkimusta siitä, kuinka opiskelijoiden, vanhempien,
opettajien ja tutkijoiden välinen yhteistyö toimisi parhaiten ja tavoitteiden
mukaisesti. Olemme oppineet, että tämä on mahdollista vain, jos kaikkien
osallisten äänet tulevat kuulluiksi.
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Ruotsin kuninkaallisessa teknillisessä korkeakoulussa. Hänen väitöskirjansa
keskittyy päätöksenteon ja käytännön väliseen suhteeseen erilaisissa
teknologiakasvatusympäristöissä. Hän on kiinnostunut myös teknologian
filosofiasta ja teknologiakasvatuksen merkityksestä yhteiskunnassa.

FT Eva Hartell on luonnontieteiden, teknologian ja matematiikan
opettaja joka tällä hetkellä keskittyy erityisesti formatiivisen arvioinnin
tutkimiseen. Hän on tutkinut opetuksen käytäntöjä yhteistyössä opettajien,
koulujen ja kuntien kanssa niin Ruotsissa kuin kansainvälisestikin. Hän
työskentelee tällä hetkellä Haningen kunnan ja Ruotsin kuninkaallisen
teknillisen korkeakoulun palveluksessa. Hänen kiinnostuksen kohteenaan on
kehittää opetuksen ja oppimisen yhdistäviä lähestymistapoja luonnontieteiden,
teknologian ja matematiikan perusopetuksessa.

FT Riikka Hohti on työskennellyt muusikkona, luokanopettajana ja
opettajankouluttajana. Tällä hetkellä hän on tutkijatohtorina Helsingin
yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa, jossa hänen tutkimuksensa
kohdistuu lapsiin ja digitaalisuuteen, lapsi-eläinsuhteisiin, feministisiin
posthumanistisiin teorioihin sekä hoivan ja huolenpidon ilmiöihin.

Bjarne

Poulsen
toimii yläkoulun luonnontiedeopettajana
Sofiendalskolensissa, Aalborgissa, Tanskassa. Hän on teknologian ja
luonnontieteiden opetuksen uranuurtaja, jonka erityisenä mielenkiinnon
kohteena on oppiaineiden rajat ylittävä opetus ja teknologian integroiminen
opetukseen.

Olli Rekonen on sosiologian opiskelija Helsingin yliopistossa. Hän
on tehnyt pro gradu -tutkielmansa osana Nordplus-projektia. Hänen
tutkimuksensa keskittyy siihen, miten älypuhelimet vaikuttavat oppilaiden
sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen. Häntä kiinnostaa erityisesti lasten ja
teknologian vuorovaikutus lasten elämässä.

KT Katariina Stenberg toimii yliopistonlehtorina kasvatustieteel
lisessä tiedekunnassa, Helsingin yliopistossa. Tätä ennen hän toimi
luokanlehtorina Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa. Hänen
tutkimusintressejään ovat opettajankoulutus, opettajan ammatillinen
identiteetti ja opettajaksi opiskelevien ammatillinen kehittyminen. Hän on
myös kiinnostunut dialogisuudesta ja osallisuuden tematiikasta.

Mathias Mose Olesen toimii opettajana Sofiendalskolenissa,
Aalborgissa, Tanskassa. Hän opettaa luonnontieteitä ja matematiikkaa. Hän
on kiinnostunut tavoista, joilla digitaalista teknologiaa voidaan käyttää
luonnontieteiden ja matematiikan opetuksessa, esimerkkinä planeettojen
avaruudesssa tapahtuvan vuorovaikutuksen ymmärtäminen visualisoinnin ja
simuloinnin avulla.

34

Varsinaisten kirjoittajien lisäksi kirjassa kuuluvat
tärkeinä tanskalaisten, ruotsalaisten ja suomalaisten
lasten äänet. Suuret kiitokset kanssamme työs
kennelleille koululaisille yhteistyöstä.
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