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1 LÄHTÖKOHTA JA TAUSTAA 

Opetamme yhteisöllisessä ekaluokassa. Luokassa työskentelee myös 

koulunkäynninohjaaja ja erityisopettaja n. 7 h/ viikko. Oppilaat aloittelevat 

koulupolkuaan ja alussa taitotasoerot ovat suuret. Olemme aiempien 

oppilasryhmien kanssa tehneet animaatioita ja muita elokuvia ja halusimme 

toteuttaa mediaprojektin iPadeilla, jotka ovat uusia välineitä sekä oppilaille että 

opettajille.  

Osallistumme koulumme Comenius-projektiin ja lokakuussa oli määrä lähteä 

opettajavierailulle Unkariin. Luokkamme tehtävänä oli esitellä kiiminkiläistä 

luontoa ja Kiiminkiä yleisesti. Tavoitteena oli valmistaa ryhmissä luontokirja 

sekä pieni elokuva, jotka esitettäisiin Unkarissa muille yhteistyökumppaneille. 

1.1 Oppilasryhmän koko ja pedagogiset järjestelyt  

Oppilaita on luokassamme yhteensä 42. Tyttöjä on 18 ja poikia 24. Varsinaisia 

suurryhmäopetustunteja on uskonnossa ja ympäristötiedon tunneilla sekä 

liikunnassa. Äidinkielen tunnit on eriytetty kolmeen ryhmään taitotason mukaan. 

Matematiikan ja musiikin tunneilla opiskellaan 20 – 22 oppilaan ryhmissä. 

Jakotunteja on neljä, kaksi käsityössä, yksi matematiikassa ja äidinkielessä. 

Lisäksi viikoittain on kaksi pesätuntia, jolloin oppilaat työskentelevät n. 10 

oppilaan ryhmissä ja kiertävät erilaisilla pesillä 20 min tuokioissa. Ryhmien 

muodostamisessa otamme huomioon erilaiset oppijat ja oppimistyylit, jolloin 

eriyttäminen on helpompaa. 

1.2  Lähtötilanne 

Oppilaiden tvt-taitotasoerot ovat suuret. Osa on käyttänyt tietokoneita aiemmin 

ja osan kokemus on hyvin vähäistä. Ipad laitteena oli kaikille uusi. Siten kaikki 

olivat samalla viivalla ja kaikilla oli paljon oppimista. Ekaluokkalainen on hyvin 

innokas oppimaan uutta ja suhtautuminen iPadeihin oli ennakkoluulotonta. 
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2 OPPIMISYMPÄRISTÖ JA LAITTEISTO 

Käytössämme on iso ja avara luokkatila, jossa on siirrettävä väliseinä. Oppilaat 

istuvat 4-8 hengen pöytäryhmissä. Jokaisella on nimetty tuoli, jonka selkänojalla 

reppua säilytetään. Tuolien alla on rullat. Tämä mahdollistaa sen, että lapset 

voivat helposti kääntää tai tarvittaessa siirtää tuolinsa sinne, missä opetus 

tapahtuu. Omalla tuolilla istutaan lähinnä suurryhmien tunneilla, muulloin 

istumapaikat vaihtelevat. Oppilaat säilyttävät kirjojaan lokeroissa ja muita 

tavaroitaan yläpuolella olevissa laatikoissa. Liikettä luokassa tulee aina silloin, 

kun tavaroita ja kirjoja haetaan tai viedään omiin lokeroihin. Lokerikot ja laatikot 

helpottavat ryhmien muunneltavuutta luokassa. 

Luokan toisessa päässä on Eno-älytaulu osana kaapiston liukuovien 

kokonaisuutta. Keskellä luokkatilaa on Smart-älytaulu, jonka edessä on tila 

penkeille. Penkkipaikalla pidämme yhteiset opetustuokiot. Molempien 

älytaulujen lähettyvillä on lisäksi dokumenttikamerat ja pöytätietokoneet. Lisäksi 

molemmilla opettajilla on ollut käytössään iPadit viime toukokuusta lähtien. Niitä 

hyödynnetään opetuksen ja eriyttämisen tukena päivittäin. 

 

 

Luokkatilamme 
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Koulullamme ei ole tällä hetkellä ATK-luokkaa. Oppilaskäytössä on n. 40 

kannettavaa tietokonetta, joita säilytetään varastoissa hyllyillä. Sieltä ne 

haetaan luokkiin käyttöä varten. Varaaminen tapahtuu varauskalenterin kautta. 

Luokkamme oppilaat ovat käyttäneet niitä lähes viikoittain pesä- tai 

jakotunneilla.  

Tietokoneilla oppilaat ovat harjoitelleet mm. kirjoittamista Word-ohjelmalla 

(sanelut ym.) sekä tehneet matematiikan tehtäviä NettiMoppiin. Viimeisimpänä 

asiana olemme opetelleet Eduouka-toimialueelle kirjautumista ja jokainen on 

saanut miettiä itselleen sellaisen salasanan, jonka helposti muistaa. 

 

 

Läppärien lataushyllykkö 
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3 PROJEKTIN TOTEUTUS 

3.1 Laitteet ja ohjelmat 

Päätimme toteuttaa lopputyöprojektin iPadeilla, joiden toimintaan ja erilaisiin 

appseihin me opettajat olimme ehtineet perehtyä kevään, kesän ja alkusyksyn 

aikana. Saimme projektin toteuttamista varten Oulun opetustoimelta lainaan 

iPad –salkun, joka sisälsi 16 iPadia, iMac-koneen, langattoman tukiaseman ja 

Apple-TV:n. Salkkua säilytettiin koko projektin toteuttamisen ajan (2 viikkoa) 

meidän luokassa. 

Olimme toivoneet, että iPadeille asennettaisiin valmiita ohjelmia (Book Creator, 

iMovie ja Puppet Pals), joita aioimme hyödyntää lopputyöprojektissamme. 

Lisäksi iPadeille oli laadittu yhtenäinen sähköpostiosoite laitteiden hallinnan 

helpottamiseksi. 

 

3.2 Ryhmien muodostaminen 

Teimme jaksosuunnitelman ja suunnittelimme tarkasti, milloin mitäkin tehdään. 

Mietimme ryhmät etukäteen ja jaoimme lapset 2 -3- oppilaan ryhmiin. 

Ajatuksena oli, että jokaisessa ryhmässä on ainakin yksi oppilas, joka osaa 

kirjoittaa. Lisäksi otimme ryhmien muodostamisessa huomioon lasten 

temperamentit. Erityisesti hiljaiset lapset pyrittiin sijoittamaan kaltaiseensa 

seuraan. Näin heistä löytyi uudenlaista rohkeutta. Jokainen ryhmä sai 

käyttöönsä valmiiksi numeroidun iPadin ja siten työskentelyä oli helppo jatkaa 

samalla laitteella seuraavina päivinä. 
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Ryhmäjaot 

 

3.3 Perehtyminen iPadeihin 

Ensimmäisellä tunnilla kouluttaja Markus Aalto oli mukana perehdyttämässä 

oppilaita iPadin käyttöön. Harjoittelimme ryhmissä iPadin käyttöönottoa ja 

etsimme näytöiltä oikeita appseja. Kokeilimme myös kuvaamista ja 

perehdyimme kameran rullaan, johon kuvat tallentuivat. 

 

 

Kuvaamisen harjoittelua 
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3.4 Kuvaaminen 

Oppilaat alkoivat kuvata koulun sisällä ja lähiympäristössä. Ryhmän jäsenet 

kuvasivat vuorotellen ja tavoitteena oli ottaa sekä kuvia että videoita. Oppilaat 

oli ohjeistettu poistamaan epäonnistuneet kuvat. 

 

Kuvaamista koulun sisällä 

 

 

ja lähimetsässä. 

3.5 iMovie 

Kolmannella tunnilla perehdyimme iMovie-appsiin. Opetimme ohjelman 

perusperiaatteet ja oppilaat aloittivat oman tuotoksen työstämisen. Ohjelma oli 

helppo omaksua, koska toiminnot ovat selkeitä ja loogisia. Lisäsimme kuvia 
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aikajanalle ja kuvakäsikirjoitus alkoi muodostua. Perehdyimme myös 

äänitehosteisiin ja laadimme tekstitykset. Osa ryhmistä lisäsi myös aiheeseen 

sopivan taustamusiikin. 

 

 

Äänen lisäämistä iMovieen 

 

3.6 PuppetPals 

Jakotunneilla perehdyimme PuppetPals-appsiin. Oppilaat tekivät pieniä tarinoita 

ohjelmalla ja ne esitettiin koko luokalle. Harjoittelimme selvää ääntämistä ja 

yhdessä keksityn juonellisen tarinan esittämistä hahmoilla. Esityksiin lisättiin 

myös äänitehosteita ja erilaisia taustoja. Kävimme läpi käsitteet, päähenkilöt, 

sivuhenkilöt,  tapahtumapaikat  ja kuvakoot. Samoin opettelimme juonellisen 

tarinan vaiheita: aloitus, huippukohta ja lopetus. 

Ryhmien esitykset vaihtelivat . Osa lapsista omaksui ryhmässä työskentelyn 

helpommin, joillekin toisten huomioonottaminen oli vielä vaikeaa. Muutamien 

ryhmien tuotokset olivat juonellisia ja loogisia, osalla esitykset olivat pelkkää 

hahmojen tappelua ja huutoa. Tämä on erinomainen väline yhteistyötaitojen 

opettamiseen mediataitojen lisäksi. 
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3.7 Book Creator 

Harjoittelimme Book Creator-ohjelmaa pesätunneilla, jolloin paikalla oli 

kerrallaan 4 ryhmää eli 8-12 oppilasta. Kävimme läpi kaikki perustoiminnot 

Apple-TV:n avulla, jonne oli heijastettu opettajan iPadin näyttö. Etenimme vaihe 

kerrallaan niin, että ensimmäisellä tunnilla syntyi kansilehti ja ensimmäinen sivu 

kirjaan. Puolet luokasta teki Kiiminki-kirjaa ja toinen puoli Luonto-kirjaa. 

Aloitimme kuvan siirtämisellä kameranrullalta kansilehdelle. Seuraava vaihe oli 

nimen keksiminen kirjalle. Lopulta kansilehti sai myös sopivan taustavärin. 

Oppilaat muokkasivat kansilehdestä mieleisensä. Yhteisesti harjoittelimme vielä 

äänen lisäämisen kirjoihin. Kirjaa työstettiin useiden tuntien ajan. Sisältösivuja 

ryhmät tekivät omaa tahtiaan. Riippui ryhmästä ja jäsenten taitotasosta, 

millaisen tuotoksen he saivat aikaan. Valmiiden kirjojen sivumäärät vaihtelivat.   

 

 

Valmiin iBooksin kansi 

  



11 
 

4 ARVIOINTI 

4.1 Yleistä 

Testasimme viime keväänä omilla iPadeilla kakkosluokkalaisten kanssa 

kuvaamista ja joitakin opetusohjelmia. Odotusarvo oli, että oppilaat varmasti 

innostuvat laitteesta. Uuden luokan saatuamme havaitsimme, että tämä luokka 

on erittäin heterogeeninen ja erityislapset asettavat omat haasteensa 

päivittäiseen työskentelyyn. Jännitimme projektin onnistumista, koska hyvin 

impulsiivisesti käyttäytyvät oppilaat vaativat koko ajan silmälläpitoa. Oppilaat 

olivat olleet koulussa vasta pari kuukautta. 

Toisin kävi. Appsien haltuunotto oli huomattavasti helpompaa kuin etukäteen 

oletimme. Projekti onnistui erittäin hyvin ja oppilaiden välitön palaute oli 

positiivista. Työskentely oli motivoitunutta ja riemukasta; naurua ja iloa luokassa 

riitti. Joissakin ryhmissä työskentely aiheutti jonkin verran ristiriitoja, mutta niistä 

selvittiin. Toinen keskeinen tavoite projektissamme olikin yhteistyötaitojen 

harjoitteleminen. Työskentelyn onnistuminen edellytti tiukkaa 

etukäteissuunnittelua. Säännöt tehtiin selviksi ja opetustuokioiden rakenne oli 

aina samanlainen. Tärkeää oli myös oppia kuuntelemaan ja katselemaan 

toisten tuotoksia.  

Joidenkin oppilaiden kotona omille iPadeille ladattiin koulussa opeteltuja 

appseja. Vanhempainvarteissa esittelimme vanhemmille oman lapsen ryhmän 

tuotoksia. Heiltä saatu palaute oli positiivista. 

4.2 Tuotosten taltiointi 

Tarkoituksena oli saada tuotokset tallennettua niin, että niitä voitaisiin esitellä 

PC-koneella Comenius-kokouksessa. Tiesimme, että tallentaminen olisi 

haastavaa ja siksi olimme pyytäneet Oppiksen iPadeihin yhtenevää Dropbox 

osoitetta. PuppetPals-animaatioiden ja iMovien tallenteet eivät avautuneet 
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dropboxissa. Lopulta tallensimme tuotokset iPadien kameranrullalle, josta 

siirsimme ne USB-kaapelin avulla tietokoneelle.  

Book Creator-ohjelmalla laadittuja iBookseja ei pystynyt siirtämään 

kameranrullalle. Lähetimme valmiit iBooksit opettajan sähköpostiin iBooksina ja 

pdf-muodossa. Pdf-muotoiset kirjat avautuivat myös PC-koneella, mutta niistä 

puuttui äänitiedostot. iBooks-tiedostot oli mahdollista näyttää suoraan opettajan 

iPadilta. Kaikkia iBookseja emme saaneet siirtymään, koska tiedostot olivat liian 

suuria. Tästä huolimatta osa kuitenkin siirtyi. Syytä emme tiedä. 

4.3 Kehittämishaasteita 

Koska koulujen tietokonelaitteisto on hyvin PC-pohjaista, iPadien 

yhteensovittaminen siihen on haasteellista. Tämä edellyttää ajattelutavan 

muutosta. Onko kaikkea pakko saada talteen? Itse prosessi on tärkein. 

Jokaisen ryhmän tuotokset katsottiin ja niistä keskusteltiin rakentavasti 

luokassa. Jos tallentaminen on tarpeen, esim. iMoviet on mahdollista julkaista 

vaikkapa Youtubessa.   

 

 

Valmiiden animaatioiden esittäminen 
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5. JATKUMO 

iPad laitteena soveltuu erinomaisesti alkuopetukseen. Laitteen peruskäyttö on 

helppo omaksua ja eri ohjelmien toimintaperiaatteet ovat hyvin samanlaisia. 

Suojakuorin varustettua laitetta lapsen on helppo käsitellä. 

iPadit sopivat erittäin hyvin myös kielten opetukseen sekä erityisopetukseen. Ne 

motivoivat lasta opiskelemaan kieltä esim. pelien avulla. Erilaiset pelit ja 

sovellukset mahdollistavat myös eriyttämisen niin ylös kuin alaspäin. 

Tarkoituksenamme on hankkia koulullemme tablet-laitteita opetuskäyttöön. Olisi 

hyvä, jos myös opettajilla olisi oma iPad, jolloin laite tulisi oman käytön kautta 

tutuksi ja sen opetuskäyttöön ottamisen kynnys madaltuisi. Elämme 

murrosvaihetta ja tietotaitoa on syytä jakaa erilaisissa käyttäjätapaamisissa. 

Tablet-laitteet ovat tulleet jäädäkseen. Koulukulttuurin on muututtava kehityksen 

mukana. 


