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1 LÄHTÖKOHTA 

Mielenkiintoni teknologiaa kohtaan on viime vuosina kasvanut. Hakeuduin tekemään 

koulutusteknologian sivuaineopintoja saadakseni osaamista teknologian käyttöön omana 

työkaluna ja oppiakseni hyödyntämään koulumme tvt -välineistöä. Haluan monipuolistaa 

opetustani ja antaa oppilaille monipuolista osaamista tietokoneiden ja muiden tvt -laitteiden 

käyttöön. Aloitin opiskelun tammikuussa 2013, jolloin opetin 2.luokkaa. Syksyllä 2014 sain 

uudet 1- luokkalaiset opetettavakseni. Tässä projektityössäni kerron kokemuksistani 

alkuopetusikäisten kanssa tehdyistä tietotekniikan harjoituksista ja projekteista. 

Ensimmäiseksi kerron ekaluokkalaisten kanssa tehdyistä harjoituksista ja sen jälkeen 

tokaluokkalaisten kanssa tehdyistä harjoituksista, vaikka todellisuudessa tilanne oli 

toisinpäin. 

1.1 Kansainvälisen koulun tilanne 

Koulullamme toimii viidestä opettajasta koostuva koulutusteknologiatiimi (Educational 

Technology Team). Yksi tiimin jäsenistä on koulumme tvt -vastaava.  Tiimin tehtäviä ovat: 

laitteistojen ja tilausten suunnittelu ja sijoittelu, laitteiden ylläpito, henkilökunnan 

kouluttaminen, tutorointi ja auttaminen sekä ulkopuolisiin koulutuksiin osallistuminen ja 

tiedon jakaminen. Tämän lisäksi tiimi on tiiviissä yhteistyössä johtoryhmän kanssa ja vastaa 

heidän toiveisiinsa ja kyselyihinsä.  

Koulussamme on oppilaiden käytössä kannettavia tietokoneita 12, 25 iPadia, 10 Android-

tablettia, 7 älytaulua, 1 Student Respond- setti sekä 2 tietokoneluokkaa; pääluokassa on 25  

ja sivuluokassa 15 tietokonetta.  

 

1.2 Koulun tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma 

Koulumme tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma on jaettu 1-2-, 3-4-, ja 5-6-luokille. 

Tämä antaa mahdollisuuden jakaa opetuksen tavoitteet kahdelle vuosiluokalle. Taulukkoa 

katsottaessa näyttää siltä, että alkuopetusvuosina tietotekniikan tavoitteita on paljon, mutta 

tarkasteltaessa huomaa, että tavoitteisiin on merkitty kaikki alkeista lähtien.   
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2 PERUSTAITOJEN HARJOITTELUA 1- LUOKKALAISTEN 

KANSSA 

2.1 Suunnittelua  

Luokallani on 23 oppilasta. Osalle tietokoneen ja iPadin käyttö on jonkin verran tuttua, 

osalle ei ollenkaan. Ennen ensimmäistä tietokoneluokassa pitämääni tuntia valmistauduin 

siihen tarkistamalla tunnari:sta kaikkien oppilaideni käyttäjätunnukset ja vaihdoin kaikille 

saman salasanan. Kirjoitin jokaisen oppilaan käyttäjätunnuksen ja salasanan pienille Post 

It-lapuille. 

2.2 Tutustuminen tietokoneluokkaan kummioppilaiden kanssa 

Ensimmäisen tutustumiskäynnin tietokoneluokkaan tein puolen ryhmän kanssa yhdessä 

erityisopettajan ja kummioppilaiden (5.lk) kanssa. Annoin kummioppilaille Post It-laput, 

joissa 1- luokkalaisten käyttäjätunnukset ja salasanat olivat. Annoin heille ohjeeksi toimia 

apuopettajina ja opettaa ”kädestä pitäen” ekaluokkalaisille tietokoneen käyttöä aina 

koneen käynnistämisestä ja sisäänkirjautumisesta alkaen. Jo virtanäppäinten löytäminen 

ja oman käyttäjätunnuksen/salasanan näppäileminen oli osalle haasteellista. Myös 

Ctrl+alt+delete- yhdistelmä oli vaikeaa rytmittää oikein. Ensiksi oppilaat saivat opetella 

Internet Explorerin käyttöä avaamalla ohjelman ja tutustumalla koulumme kotisivuun 

http://www.ouka.fi/oulu/oulu-international-school.  Kotisivun etusivulta löytyy koulun lehti 

”OIS Dynamite”, jonka uusimmassa numerossa oli luokkani oppilaiden kirjoituksia sekä 

piirustuksia. Yhdessä kummioppilaiden kanssa he lukivat lehden ja sen jälkeen katsoivat 

koulumme mainosvideon. Aikaa jäi vielä tutustua Word-ohjelmaan, jota käyttäen oppilaat 

saivat kirjoittaa sanoja tai lauseita.  Oppilaat harjoittelivat lopetusmerkkejä, isoa 

alkukirjainta, erilaisia fontteja ja kirjainkoon muuttamista sekä värejä. Tässä vaiheessa 

emme vielä harjoitelleet tallentamista.  

2.3 Harjoittelua 

Toinen ja kolmaskin tietokoneluokassa pidetty oppitunti olivat noin kuukausi ensimmäisen 

kummioppilaiden kanssa vietetyn tutustumisen jälkeen. Ennen tuntia hieman jännitin, 

muistavatko oppilaat mitään, mitä edellisellä kerralla oli opeteltu. Huoli oli turha. Oppilaat 

muistivat hyvin tietokoneen käynnistämisen ja sisäänkirjautumisen. Aikaa kirjautumiseen 

kului kuitenkin paljon, sillä jo käyttäjätunnuksen ja salasanan kirjoittaminen kesti osalta 

oppilaista kauan. Oppituntien tavoitteena oli saada kirjautuminen ja Internet Explorer-

selaimen avaaminen sujuvammaksi. Tällä kerralla harjoittelimme käytössämme olevan 

Kirjakuja Aapisen verkkotehtäviä SanomaPron sivuilta. Kirjoitin ohjeet näkyväksi taululle ja 

kaikki oppilaat pääsivät tekemään motivoivia harjoituksia. 

2.4   Digitarina 

Yksi syksyn kuuden viikon kestävästä aihekokonaisuudesta ekaluokkalaisilla käsitteli omaa 

historiaa. Tähän liittyen teimme digitarinaa kummioppilaiden avustuksella Photostory-

http://www.ouka.fi/oulu/oulu-international-school


ohjelmaa käyttäen. Pyysin oppilaita tuomaan 3-5 omaan elämään liittyvää itselle tärkeää 

valokuvaa muistitikulla. Toinen vaihtoehto oli, että vanhemmat lähettäisivät kuvat minulle 

sähköpostiin. Mietin paljon, miten olisi järkevintä tallentaa kuvat, jotta pääsisimme helposti  

työstämään niitä. Päädyin tallentamaan valokuvat muistitikuille, jotta aikaa ei menisi 

OneDriveen kirjautumiseen ja sen käytön opetteluun. Aloitimme tutustumalla Photostory-

ohjelmaan. Näytin oman digitarinani esimerkkinä ja oppilaat alkoivat suunnitella omaa 

tarinaansa, kuvien järjestystä, kuvatekstejä ja mahdollista musiikkia. Tämä projekti jatkuu 

joululoman jälkeen ja on aika haastava toteuttaa, sillä kummioppilaiden apu on tässä 

tärkeää ja aikataulujemme sovittaminen vaikeaa.  

2.5 iPadit 

Koulullamme on käytössä iPadeja. Varaamme iPadit opetukseemme Google-kalenterin 

kautta. Ensimmäisen kerran tutustuimme oppilaiden kanssa iPadin matematiikan ohjelmiin. 

Kaikki matematiikan pelit ovat omassa kansiossaan ja siten helposti löydettävissä. Oppilaat 

saivat tutustua yksin tai pareittain eri peleihin. Hyväksi havaitsemiani pelejä ovat: Hungry 

Fish, Penguin Math ja Math Bingo. Ekaluokkalaiset ovat innokkaita kokeilemaan pelejä ja 

oppimaan uutta.   

   

Toisella tunnilla harjoittelimme miten iPadilla otetaan valokuvia. Ennen kuvaamista neuvoin 

miten iPadilla otetaan kuvia ja miten kuvat tallentuvat. Oppitunnin aiheena oli turvallisuus 

kouluympäristössä. Oppilaat saivat mennä pareittain etsimään koulun sisätiloista tai koulun 

pihalta kuvauskohdetta, jossa tulee huomioida turvallisuus. Purimme tehtävän 

dokumenttikameran avulla. Näytin oppilaiden kuvaamia kohteita ja oppilasparit saivat 

kertoa, miksi olivat kunkin kohteen valinneet. Oppilaat olivat innoissaan kuvaustehtävästä!  

Kolmannella tunnilla otimme työparini kanssa hieman isomman haasteen. Oppilaat tekivät  

pareittain iMovie- ohjelmaa käyttäen pienen elokuvan tai trailerin. Olimme keskustelleet 

lasten oikeuksista ja oppilaat olivat parin kanssa valinneet yhden oikeuden, josta tekevät 



julisteen ja seuraavaksi pienen trailerin. Neuvoin koko ryhmälle dokumenttikameraa apuna 

käyttäen, miten iMovie- ohjelma toimii. Luokassa oli aika ”härdelli” ja opettajien apua tarvittiin 

paljon (45 oppilasta ja kaksi opettajaa!), mutta lopputulos ensimmäiseksi kerraksi monella 

parilla oli hieno! Seuraavalla kerralla käytämme enemmän aikaa siihen, että oppilaat 

suunnittelevat enemmän minkälaisen ”tarinan” videossaan kertovat. 

Mielestäni iPad laitteena soveltuu hyvin alkuopetukseen. iPadin käyttö on helppo oppia ja 

laite on pienen lapsen käteen sopiva. Ekaluokkalaiset ovat innokkaita oppimaan uutta ja 

rohkeasti kokeilevat uusia ohjelmia. Pelit motivoivat lasta oppimaan ja ne sopivat erityisen 

hyvin eriyttämiseen. 

2.6 Yhteistyö laaja-alaisen erityisopettajan kanssa 

Teen päivittäin yhteistyötä koulumme laaja-alaisen erityisopettajan kanssa. Laaja-alainen 

erityisopettaja käyttää työssään tietokonepohjaisia opetuspelejä ja testejä (esim. 

junnauskoe ja muut Matikkamaan testit). Lexia- oppimispeli on myös yksi erityisopettajan 

työssään käyttämä peli. Lexia on oppimispeli, joka kuntouttaa erilaisia luku- ja 

kirjoitusongelmia. Niilo Mäki-Instituutin kehittämä Ekapeli on erityisopettajan luona 

vierailevien alkuopetuksen oppilaiden käytössä päivittäin sekä myös kotona.  Pelissä on 

lukemisen oppimiseen ja sujuvoittamiseen tehtäviä ja peli etenee oppilaan taitotason 

edetessä. Molla ABC-peli on iPadille ladattu oppimispeli, joka on kehitetty kirjainten ja 

numeroiden kirjoittamisen harjoitteluun. Peliä käytetään rotaation kuntouttamiseen.  

 

2.7 Suunnitelmia kevätlukukaudelle 

Koulussamme on ekaluokkalaisille suomen kielen opetusta 7h viikossa ja työparini kanssa 

olemme päätyneet siihen, että osa pitämistäni suomen tunneista käytetään koulun tieto- ja 

viestintätekniikan opetussuunnitelmassa asetettujen taitojen opetukseen. 

Kevätlukukaudella olen suunnitellut jatkavani digitarinoiden tekemistä kummioppilaiden 



kanssa. Myös oman eduouka-tilin käyttöönotto; sähköpostin ja OneDrive:n opettelu ovat 

suunnitelmissa, kuten myös kymmensormijärjestelmän opettelun aloittaminen. Animaation 

tekeminen oppilaiden kanssa olisi myös mukavaa toteuttaa kevään aikana, jolloin 

aiheenamme ovat erilaiset tarinat. 

 

 



3 PERUSTAITOJEN HARJOITTELUA 2- LUOKKALAISTEN 

KANSSA 

3.1 Kymmensormijärjestelmä 

 

Kävin syyskuussa 2013 Opetustoimen järjestämässä koulutuksessa, joka oli suunnattu 

alkuopettajille. Koulutuksessa käsiteltiin kirjoitustaidon opetuksen uudistamista ja miten 

kymmensormijärjestelmää voisi opettaa alkuopetusikäisille. Kymmensormijärjestelmän 

opettamista pidettiin motivoivana välineenä, joka mahdollistaa taidon automatisoimisen 

lisäksi prosessikirjoittamisen oppimisen, joka kehittää ajattelua. Koulutuksessa oli asetettu 

kymmensormijärjestelmän opettamisen tavoitteiksi, että oppilaat harjoittelevat kirjoittamista 

oikeilla sanoilla. He saavat asettaa omat tavoitteensa, näkevät oman etenemisensä ja 

etenevät omassa tahdissaan. 

Oppilaat tutustuivat kymmensormijärjestelmään ensiksi luokassa. Luokassa askarreltiin 

jokaiselle oppilaalle oma pahvinen sylitietokone. A3-kokoinen paperi taitettiin kahtia ja 

toiselle puolelle liimattiin tietokoneen näyttö ja toiselle puolelle näppäimistö. Oppilaat saivat 

koristella sylitietokoneen kannen mieluisekseen. Näppäimistöön lisättiin värisymbolit ja 

kerrottiin mitä värit tarkoittavat. Ideana on, että tiettyä sormea käytetään tiettyjen näppäimien 

painamiseen. Seuraavaksi piirrettiin omat kädet ja lisättiin samat värisymbolit oikeisiin 

sormiin. Jotkut oppilaat halusivat merkitä myös kynsiin nuo symbolit helpottamaan 

oikeinkirjoitusta. 

     

 

Ensimmäisellä oppitunnilla harjoiteltiin sanojen kirjoittamista pahvisella tietokoneella oikean 

käden näppäimillä (esim. joki, polku tai muki). Kun sanan kirjoittaminen onnistui katsomatta 

näppäimistöön, sana kirjoitettiin lyijykynällä ”ruutuun”. Näitä harjoituksia tehtiin ensin yksin 

ja sitten pareittain. Pari sanoi sanan, jonka pystyy kirjoittamaan vain oikean käden 

näppäimiä käyttäen ja toinen parista kirjoitti sen. Rooleja vaihdettiin samoin kuin kättä 

vasempaan. Näitä harjoituksia teimme 3-4 oppitunnin osaa. Oppilaat innostuivat ja halusivat 

kotiläksynäkin jatkaa kirjoittamista. Vasta näiden ”kuivaharjoitusten” jälkeen menimme 



tietokoneluokkaan ja teimme samoja harjoituksia oikeilla näppäimistöillä. Pikkuhiljaa 

vaikeutimme kirjoitusharjoituksia sanoilla koko näppäimistöön. Osa oppilaista oppi 

kirjoittamaan lauseista tarinoita, osa pelkkiä sanoja. Näitä harjoituksia tehtiin pieninä 

opetustuokioina pitkin 2.luokkaa.  

Kymmensormijärjestelmän opettamisen tärkeydestä on viime aikoina käyty keskustelua. 

Uudessa v. 2016 voimaantulevassa opetussuunnitelmassa ei enää ole yhtenä äidinkielen 

osa-alueena käsialakirjoitusta, joten kymmensormijärjestelmän opettaminen jo 

alkuopetusikäisille on varsin ajankohtainen aihe. Kymmensormijärjestelmää on helppo 

harjoitella eri oppiaineissa ja eriyttäminen on luontevaa.   

 

3.2 Musical Mysteries 

2- luokkalaisten kanssa opiskelimme musiikin tunnilla orkesterisoittimia. Työkaverini 
vinkkasi minulle hyvän verkkosivuston tähän oppimiskokonaisuuteen. Pohjois-Irlannin BBC 
on luonut sivuston musiikinopetukseen alakouluikäisille. ”Musical Mysteries” opettaa 

sinfoniaorkesterista, soitinperheistä ja orkesterisoittimista. Materiaali on erityisen toimiva 
Active Boardilla opetettuna.  

 

 
 
 

3.3 Power Point 

2- luokkalaiset opiskelivat viime keväänä Power Point-ohjelman käyttöä. Aiheena meillä 

oli:”Food and its journey to our tables”. Suunnittelimme käyttävämme Power Point:illa tehtyä 

esitystä osana kevätarviointia kohdassa, jossa arvioidaan oppilaan tutkimustaitoja. Aihetta 

oli käsitelty noin viisi viikkoa ja aihe oli jo oppilaille tuttu. Kotitehtävänä oli valita ruoka-aine 

tai osa ateriakokonaisuutta, jonka “matka” esim. pellolta lautaselle tuli selvittää. Tämä esitys 

tehtiin käyttäen Power Pointia ja oppilaat tekivät sen pareittain. Suurimmalla osalla 

oppilaista ei ollut kokemusta Power Pointin käytöstä, mutta kaikki alkoivat innokkaasti ja 



rohkeasti kokeilemaan ohjelmaa. Oppilaat käyttivät erilaisia fontteja, vaihtoivat taustaväriä 

ja hakivat taitavasti kuvia internetistä ja liittivät niitä tehtävään. Viime keväänä tallensimme 

valmiit työt Shared Drivelle, mutta tänä syksynä oppilaat pystyivät käyttämään PowerPoint 

Onlinea ja jakamaan esitykset opettajalle One Driven kautta. Oppilaat esittivät esitykset vielä 

toisilleen luokassa, opettaja arvioi kokonaisuuden ja oppilaat tekivät vielä esityksestä 

itsearvioinnin.  

 

 

Kuvien hakua ja niiden liittämistä PowerPoint- esitykseen. Esimerkki yhdestä 2.luokkalaisten tekemästä 

esityksestä. 

   

  



  

Opettajan käyttämä arviointilomake. 

 

Prepare a (Power Point) presentation to show the journey which some foods take before they reach our tables.  

Children will also write down the good and bad effects of these journeys.  

 

 Needs practice Ok Good Excellent 

Slides You have some 
slides.  

You have at least 3 
slides. They are 
colourful. 

You have at least 4 
slides. They are 
colourful and not 
too many pictures. 

You have at least 5 
slides. They are 
colourful and not 
too many pictures. 

Information You have told about 
1 food. 

You have told about 
1 food and the 
journey it makes to 
get to our tables. 

You have told about 
2 different foods 
and the journeys 
they make to get to 
our tables. 

You have told about 
3 different foods 
and the journeys 
they make to get to 
our tables. 

Spelling Some common 
words are correct. 

Some of your tricky 
words are correct. 
Most common 
words are correct. 

Most of your tricky 
words are correct. 
Common words are 
all correct. 

All of your spelling 
is correct. 

 

 

 



4 POHDINTAA  

 

Uusi opetussuunnitelma, joka tulee voimaan vuonna 2016, haastaa opettajat ottamaan tieto- 

ja viestintäteknologian osaksi jokapäiväistä arkea oppiaineisiin sitoutumatta. Sitä 

korostetaan tärkeänä kansalaistaitona, jonka osaamisen kehittäminen jokaiselle 

peruskoulun oppilaalle tulisi taata.  Tieto- ja viestintäteknologiaa tulisi hyödyntää kaikilla 

vuosiluokilla suunnitelmallisesti eri oppiaineissa, oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa 

koulutyössä. Opetussuunnitelman luonnoksesta lainattua: ”Oppilaat tarvitsevat perustietoa 

teknologiasta ja sen kehityksestä sekä vaikutuksista eri elämänalueilla ja ympäristössä. He 

tarvitsevat myös opastusta järkeviin teknologisiin valintoihin. Opetuksessa tarkastellaan 

teknologian monimuotoisuutta ja ohjataan ymmärtämään sen toimintaperiaatteita ja 

kustannusten muodostumista. Perusopetuksessa oppilaita ohjataan teknologian 

vastuulliseen käyttöön ja pohditaan siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä.”  

Neljä Opetussuunnitelmassa asetettua kehittämistavoitetta ovat:  
1) Oppilaita ohjataan ymmärtämään tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja 

toimintaperiaatteita ja keskeisiä käsitteitä sekä kehittämään käytännön tvt-taitojaan omien 

tuotosten laadinnassa. 2) Oppilaita opastetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa 

vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti. 3) Oppilaita opetetaan käyttämään tieto- ja 

viestintäteknologiaa tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä. 4) 

Oppilaat saavat kokemuksia ja harjoittelevat tvt:n käyttämistä vuorovaikutuksessa ja 

verkostoitumisessa. ”Kaikissa asetetuissa kehittämistavoitteissa tärkeätä on oppilaiden oma 

aktiivisuus, yhdessä tekeminen, oivaltamisen ilo ja itselle sopivien työskentelytapojen ja 

oppimispolkujen löytäminen (OPS 2016 luonnos). Oppilaiden tulee saada perusopetuksen 

aikana kokemuksia tieto- ja viestintäteknologian käytöstä myös kansainvälisessä 

vuorovaikutuksessa ja oppivat hahmottamaan sen merkitystä, mahdollisuuksia ja riskejä 

globaalissa maailmassa. 

Olen todella tyytyväinen vuoden mittaiseen intensiiviseen opiskelujaksoon. Koen saaneeni 

paljon uusia taitoja ja rohkeutta kokeilla pientenkin oppilaiden kanssa erilaisia työtapoja. 

Olen myös jakanut koulutusteknologia-oppimiskokonaisuudessa saamiani taitoja 

kollegoideni kanssa. Koulullamme on pätevä koulutusteknologiatiimi, joka kouluttaa 

opettajia tarpeiden ja toiveiden mukaan. Uutta opetussuunnitelman luonnosta tutkiessani 

ymmärrän opiskelujeni täydellisen ajoituksen. Meillä opettajilla on tärkeä tehtävä näiden 

uusien tieto- ja viestintätaitojen tavoitteiden saavuttamisen ohjaamisessa. Erityisesti me 

alkuopettajat olemme tärkeässä roolissa ohjaamaan oppilaita positiivisiin onnistumisen 

kokemuksiin tieto- ja viestintätaitojen harjoittelussa jo koulupolun alussa.  
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