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Tiivistelmä: Tutkielman tavoitteena on selvittää, minkälaisia näkemyksiä valmistuvilla 

ammatillisilla opettajaopiskelijoilla on videon hyödyntämisestä. Tarkastelu keskittyy vide-

on tavoitteelliseen käyttöön opetuksessa. Nuoret oppivat luontaisesti hyödyntämään trans-

mediataitoja eli yhteiskäyttävät eri media-alustoja. He tuottavat ja jakavat kuvia sekä vide-

oita sosiaalisessa mediassa. Kouluissa hyödynnetään näitä taitoja vielä todella vähän.  

Tutkimuksen teoriaosuudessa käydään aluksi läpi, miten paljon ja minkälaisissa tilanteissa 

nuoret käyttävät mediaa.  Seuraavaksi esitellään videoon käyttöön liittyvää tekniikkaa ja 

tuotantoprosessia. Videon hyödyntämisessä on kyse sulautuvasta opetuksesta, jossa video 

sulautetaan mukaan oppimisen prosessiin. Video on työkalu, jolla pyritään tukemaan op-

pimisen tavoitteita ja opettaja käyttää videota oman taitojensa mukaisesti. Opetusvideoita 

käytetään verkkovideopalveluiden kautta käänteisessä luokkahuoneopetuksessa ja video-

triggereinä. Oppilaat ja opiskelijat myös itse tuottavat käsikirjoituksenmukaisia videoita. 

Valittu tutkimusmenetelmä on fenomenografia, jolla etsittiin näkemyksiä videon käytöstä 

ilmiönä. Tutkimuksen aineisto kerättiin seitsemällä haastatteluilla, jotka tehtiin ammatilli-

sille opettajaopiskelijoille. Osa opiskelijoista oli jo valmistunut ja kaksi heistä oli saanut 

vuoden verran kokemusta opettajana.  

Tutkimuksella saatiin vastaus siihen, minkälaisia käsityksiä ammatillisilla opettajaopiskeli-

joilla oli videon käytöstä opetuksessa. Näkemys videon käytöstä ilmiönä pohjautui pääosin 
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kokemuksiin, mitä haastateltavat olivat saaneet opettajaopintojen kautta. Ammatilliset 

opettajaopiskelijat hyödyntävät videota erityisesti opetuksen lisämateriaalina ja opetettavan 

aiheen havainnollistamiseen.  Heillä oli muodostunut näkemyksiä, että videota voidaan 

käyttää työkaluna opetuksessa ja se tuo myös lisäarvoa oppimiseen. Videolla voidaan tukea 

erilaisten oppilaiden opetusta ja sillä voidaan saavuttaa suunnitelmallisia tavoitteita. 

Opettajat hyödyntävät jo omassa työssään verkkovideopalveluiden kautta opetusvideoita, 

mutta oppilaat kuvaavat videoita melko vähän. Videokuvaamisen hyödyntäminen opetuk-

sessa auttaisi nuoria ilmaisemaan itseään, ymmärtämään mediaa ja se lisäisi myös motivaa-

tiota oppimiseen. Videoiden kuvaaminen toisi suunnitelmallisuutta oppimisen prosessiin ja 

lisäisi myös reflektoinnin merkitystä. 

Avainsanat: opetusvideo, videotuotanto, mediakasvatus, oppimisen prosessi, sulautuva 

opetus, käänteinen opetus, transmediataidot, digitarina, yhteistoiminnallinen oppiminen. 

Abstract: The purpose of this Master’s thesis is to investigate the views of graduating vo-

cational teachers in regard to using video as a teaching tool. The analysis of this thesis fo-

cuses on the intentional use of video as a teaching method. These days, young people learn 

transmedia skills using different media platforms. Via various social media interactions, 

young people produce and share pictures and videos. As of yet, schools have made little 

use of these skills. 

The theory section of this thesis reviews how young people use the present-day media. The 

following chapter examines the video-related technology and production process. The vid-

eo utilization is a method of blended learning, where a video is integrated into the learning 

process. Therefore, video is a designated tool aimed to support the particular learning ob-

jectives. The teacher uses the video in accordance with their own skill set. The teaching 

videos are also utilized in flipped classroom teaching and in video triggers. Students also 

produce manuscript videos by themselves.  

The selected research method in this thesis is phenomenography, which describes the 

views of using the video as a phenomenon. The study material was collected using seven 

interviews of teacher students. Some of the participants had already graduated and two of 

them had one year of work experience as a teacher. 
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The survey gave viewpoints to the perceptions vocational teachers have on the use of video 

as a teaching method. The participants’ attitudes towards using video as a phenomenon 

was largely based on the experiences they had had in their own studies. It was identified 

that at the moment, vocational teachers use video especially as a supplementary teaching 

tool and in order to illustrate the topic being taught. The participants had formed the view 

that video can be used as a tool in teaching and it can also bring added value to the learning 

experience. The participants concluded that a video can support the instruction of different 

students and therefore, using videos can help students achieve systematic goals. 

At the moment, teachers are using video tutorials through their online video work, howev-

er, the students shoot videos only rarely. It can be asserted that increasing the usage of vid-

eo shooting as part of the teaching process would help young people to both understand the 

media context and to help them to express themselves better. Significantly, it would bring 

added motivation to the learning process. The activity of students shooting their own vide-

os can also lead to more ambitious attitudes towards the learning process. Videos can also 

increase the role of students’ self-reflection. 

Keywords: instructional video, video production, media education, learning process, 

blended learning, flipped classroom, transmedia skills, digital story, collaborative learning. 
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Termiluettelo 

CMS Content management system. Katso termiluottelosta kohta 

sisällönhallinta. 

DIGILOIKKA Tieto- ja viestintätekniikan integroiminen opetukseen. Hyö-

dynnetään teknologiaa opetuksessa ja oppimisessa. 

H5P Sovelluksella voidaan luoda HTML5-muotoista sisältöä. 

Voidaan asentaa liitännäisenä esim. Moodleen, Drupaliin ja 

Wordpressiin. H5P -työkalujen avulla voidaan luoda interak-

tiivisia sisältöjä, kuten interaktiivisia videoita, kysymyssarjo-

ja, vedä ja pudota -kysymyksiä, monivalintakysymyksiä, in-

teraktiivisia esityksiä. 

HTML5-SOVELLUKSET Sovellukset, jotka käyttävät nykyaikaisia webin tekniikoita 

(JavaScript, CSS, HTML) 

INFORMAALI OPPIMISSTRATEGIA 

 Sarja määriteltyjä toimintoja, joita suoritetaan yksilöllisesti 

tai yhdessä. Toiminnoilla arkipäivän erilaisissa ympäristöissä 

tapahtuvista kokemuksista ja vuorovaikutustilanteista hanki-

taan tietoja, taitoja sekä näkemyksiä. (Scolari 2018, 11) 

KAMERAKYNÄPEDAGOGIIKKA 

 Videokamera toimii samalla tavoin kuin kynä oppiaineiden 

opetuksessa. Videon kerronnallisuus on yleensä hyvin per-

soonallista tiedon välittämistä, vaikuttamista sekä itsensä il-

maisemista. Samoin kuin kirjoittamisessa, kuvaamisessakin 

on mietittävä esimerkiksi ilmaisutapaa, loogista järjestystä, 

kielellistä ulkoasua, visuaalisuutta ja vastaanottajaa. Videon 

tarkoituksellinen käyttö edellyttää medialukutaitoa. Kirjoitet-
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tu teksti samoin kuin katsottu video aiheuttaa aina jonkinlais-

ta reaktiota. 

KÄÄNTEINEN OPETUS Käänteisessä opetuksessa oppilaalle annetaan ennen kontak-

tiopetusta katsottavaksi video tai muu materiaali. Tämä mah-

dollistaa sen, että varsinaisella oppitunnilla jää enemmän ai-

kaa opettajan ja oppilaiden väliselle vuorovaikutukselle. 

LIGHTBOARD Valaistu läpinäkyvä hiiletön lasi, jota käytetään liitutaulun 

tavoin ja yleensä kalkkipohjaisilla tusseilla. 

MANNEQUINE CHALLENGE 

 Vuonna 2016 internetissä levinnyt videokuvaushaaste. Ihmi-

set yhdessä asettuvat kuin mainosikkunan mallinuket paikoil-

leen jotakin tilannetta kuvaavaan asentoon. Tilanteen kuvaaja 

liikkuu videokameran kanssa ja kuvaa pysähtyneitä asentoja 

sekä ilmeitä eri kuvakulmista. 

MEDIAKASVATUS Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perus-

teissa on useammassa kohdassa mainita, että koulun toimin-

takulttuurissa tulee harjoitella mediataitoja. Taitoja tulee ke-

hittää viestien vastaanottajan ja niiden tuottajana (ks. Perus-

opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014). 

MEDIALUKUTAITO Aluksi taito on hyvin mekaanista lukutaitoa ilman ymmärrys-

tä. Sen jälkeen kehittyy ymmärrys elokuvallisesta kielestä ja 

kieliopista, jolloin mediaa osataan käyttää viestien välittämi-

seen. Kehityksen kolmannessa vaiheessa omien ajatusten vä-

littämisen lisäksi pystytään hyödyntämään mediaa myös kriit-

tisen vaikuttamisen välineenä. 

MONIMUOTO-OPETUS Opetusta toteutetaan monimuotoisesti lähiopetuksena, etäope-

tuksena sekä itsenäisenä opiskeluna. Kuukaudessa saattaa 

mahdollisesti olla vain pari päivää kontaktiopiskelua, jossa 

tarkastellaan koulutuksen etenemistä. 
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MOOC Massive Open Online Courses eli massiivinen avoin verkko-

kurssi. Pääsääntöisesti kurssi on kaikille avoin eli kaikki pää-

sevät siihen vapaasti osallistumaan. Suomessa tämän kaltaisia 

kursseja järjestävät Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytie-

teen laitos ja Aalto-yliopisto.  

SIMULAATIOPEDAGOGIIKKA 

 Simulaatiopedagogiikka on tekemällä oppimisen menetelmä, 

jonka avulla pyritään luomaa simuloitu käytännön tilanne. Ti-

lanteen avulla pyritään kehittämään opiskelijan kykyä toimia. 

Tavoitteena on saada opiskelija toimimaan sujuvasti, turvalli-

sesti ja tarkoituksenmukaisesti.  Pedagogiikassa korostetaan 

myönteistä palautetta ja itsearviointia. 

SISÄLLÖNHALLINTA Digitaalista informaatiota pyritään hallitsemaan erilaisilla 

tietojärjestelmäohjelmilla. Esimerkiksi www-sisältöä voidaan 

muokata ohjelmilla: WordPress, Drupal ja Joomla. 

TRANSMEDIATAITO ”Transmediataidot ovat joukko digitaalisen, vuorovaikuttei-

sen median tuottamiseen, jakamiseen ja käyttämiseen liittyviä 

kykyjä. Nämä taidot vaihtelevat pelaamisenaikaisista ongel-

manratkaisutavoista sisällöntuottamiseen ja jakamiseen Inter-

netissä ja sosiaalisessa mediassa.” (Scolari 2018, 8) 

TRIGGERI Lähtökohta eli triggeri, jonka tehtävänä on tuoda kiinnostus-

ta, mielikuvaa, kontekstia tai perustietoa opetettavaan aihee-

seen. Triggerinä voidaan käyttää esimerkiksi kuvaa, tekstiä, 

ääntä tai videota (videotriggeri). 

TUBEROOM Videokuvaamiseen rakennettu, yleensä mustalla kankaalla 

vuokrattu huone, jossa kaikki videotuotannoissa tarvittava vä-

lineistö on valmiina. Huoneessa voi harjoitella tuetusti, itse-

näisesti tai pienessä ryhmässä esiintymistä, esittämistä ja edi-

tointia sekä samalla tuottaa opetusvideoita. 
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VERKKOVIDEOPALVELU 

 Palvelu, jossa käyttäjät voivat jakaa videoita toisilleen. Esi-

merkiksi Youtube ja Vimeo. 

VIDEOPENSSELI Elokuvakoulu Valveen opettajille kehitetty mediakasvatuksen 

työväline, jota voi yhdistää matematiikan, kuvataiteen ja äi-

dinkielen opetukseen. Soveltuu ensisijaisesti esi- ja alkuope-

tukseen. Sisältää kolme tehtävänantoa, jotka käsittelevät vä-

rejä, muotoja tai kirjaimia. Perusideana on, että oppilaat ku-

vaavat ympäristöstä kohteita, joilla on yhdistävä tekijä. (ks. 

Nevala 2009) 

WEBINAARI Internetin välityksellä toteutettu virtuaalinen tapahtuma, ku-

ten koulutus tai luento, johon katsojat osallistuvat omalla 

päätelaitteellaan. 
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1 Johdanto 

Media on suuri osa arkipäivää. Se rikastuttaa, ilahduttaa, turhauttaa ja välillä tuhoaa. Joka 

viikko, ellei päivittäin nähdään erilaisia uutisia, jotka pitävät sisällään urheilua, politiikkaa, 

kotimaista tai ulkomaista informaatiota, terveyteen tai ihmisiin liittyviä videoita. Tietotek-

niikkaa käytetään työelämässä, koulussa ja vapaa-ajalla. Media on helposti saatavilla ja se 

voidaan siirtää oppilaan taskussa olevaan puhelimeen (Tilastokeskus 2012).  

Kesällä 2016 tehtiin kyselytutkimus suomalaisten nuorten ja nuorten aikuisten (13–29 vuo-

tiaiden) sosiaalisen median käytöstä. Tutkimuksen toteutti ebrand Suomi Oy ja siihen osal-

listui 5520 vastaajaa. (Weissenfelt 2016.) Nuoret käyttävät internetiä 21–30 tuntia viikossa 

ja sosiaalisen median palveluiden osuus oli tästä noin 15 tuntia. Sosiaalista mediaa 95 % 

nuorista käyttää älypuhelimella ja käyttöaika on yleisemmin kello 18–21 aikaan illalla. 

WhatsAppia hyödyntää 88 % nuorista ja YouTuben palveluita 85 %. Videoiden avulla 

etsitään tietoa, mutta sillä on hyvin suuri viihteellinen merkitys. Facebookissa profiilin on 

luonut 81 % nuorista ja Instagram-tiliä käyttää 72 %. Snapchat on erityisesti 13–17-

vuotiaiden suosikki ja sitä kannattaa 60 % nuorista. Moni kouluikäinen hyödyntää mediaa 

ja oppii käyttämään uusia sovelluksia kokeilemalla (Vanas 2018, 11). Kuvia ja videoita 

tuotetaan sekä julkaistaan kavereiden kanssa sosiaalisessa mediassa päivittäin. 

Tämän tutkimuksen tekijä kysyi yhteisesti omilta oppilailtaan, onko heillä yleensä käytössä 

Facebook. Oppilaiden antamien vastausten mukaan Facebook ei ole niin suosittu alakoulu-

puolen oppilaiden keskuudessa, sitä käyttävät vain iältään vanhemmat. Myös Googlen 

omistama blogipalvelu oli alakoulupuolella hyvin vähän käytössä.  

Toukokuussa 2018 voimaan tullut EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016) eli GDPR:n (Ge-

neral Data Protection Regulation) antaa kuluttajalle enemmän oikeuksia oman datansa suh-

teen. Tämän johdosta WhatsApp ilmoitti, että haluaa kieltää ohjelman käytön kokonaan 

EU:n alueella alle 16-vuotiailta. (Riikonen 2018.) Tarkoituksena on suojella alaikäisiä ja 

estää heidän henkilötietojensa kerääminen erilaisiin tarkoituksiin. Tutkimuksen (Weissen-
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felt 2016) mukaan suosituin WhatsApp saattaa tämän johdosta menettää käyttäjiään. Poh-

dittavaksi jää, tuleeko YouTube-palveluiden käyttö kasvamaan. 

Media ei välttämättä ole sellaisessa muodossa kuin haluaisimme sen eikä sillä ei ole tarkoi-

tuksenmukaista oppimiseen liittyvää tavoitetta. Nuorten median käyttö ei ole kovin jäsen-

tynyttä ja eikä heillä ole siitä laajempaa ymmärrystä (Vanas 2018, 11). Median käyttö tuo 

kuitenkin luovia mahdollisuuksia laitteiden hyödyntämiseen opiskelussa ja opetusteknii-

koissa. Videota voisi hyödyntää esimerkiksi oppimispäiväkirjan tavoin, sen avulla voitai-

siin antaa ohjeita, sitä voisi käyttää suunnistuksessa ja sen avulla olisi mahdollista toteuttaa 

oppimistehtäviä. Kansainvälisen tutkimushankkeen työkalupakki valmistui keväällä 2018. 

(Vanas 2018, 11; Scolari 2018, 13.) Pakin välineistöön kuuluu esimerkiksi eri media-

alustojen yhteiskäyttöä eli transmediataitoa (Kuvio 1) käsittelevä sähköinen kirja 

(http://transmedialiteracy.upf.edu/fi) sekä oma YouTube-kanava (https://youtu.be 

/Eg2lTQ9Q4ro). Kanava sisältää asiantuntijan kommenteilla varustettuja oppituntivideoita 

sekä kymmeniä esimerkkejä transmediataitojen hyödyntämisestä. 

 

Kuvio 1. Transmediataitojen 44 päätaitoa ryhmiteltynä yhdeksään alueeseen (Scolari 

2018, 9). 

http://transmedialiteracy.upf.edu/fi
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Hyvin monia näistä transmediataidoista käytetään myös videon tuotantoprojektissa, johon 

on mahdollista hyödyntää informaalin oppimisen strategioita. Matkapuhelimen videokame-

ralla rakennetaan maailmaa ja sitä on helppoa käyttää.  Kameralla kerrotaan maailmasta ja 

itsestä informoivia tarinoita. Kuvaamista voidaan käyttää myös tutkivan oppimisen, koke-

muksellisen oppimisen ja ongelmanratkaisun välineenä. Mediakasvatuksessa käytetään 

käsitettä representaatio eli jonkin asian, ilmiön tai elinympäristön uudelleen esittäminen 

(Nevala & Kiesiläinen 2011, 24). Videon tekeminen on sitä toteuttavan ryhmän sisäistä 

vuoropuhelua tai vuoropuhelua ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Liikkuvaa kuvaa voi-

daan esittää yksittäiseltä henkilöltä toiselle, yksilöltä ryhmälle tai ryhmältä toiselle. Videon 

avulla jaetaan kokemuksia, jotka vahvistavat yhteisöllisyyden tunnetta. 

Kankaanrannan, Mikkosen ja Vähähyypän (2012) mukaan tieto- ja viestintätekniikan työ-

kaluja on opettajien käytössä erilaisia. Nämä työkalut jaetaan kognitiivisiin, konstruktiivi-

siin ja sosiaalisiin välineisiin riippuen käyttötarkoituksesta tai tavoitteista. Verkko-

oppimisympäristö, sisällönhallinta työkalut, virtuaalimaailmat sekä pelit tuovat oman osan-

sa opetuksen toteuttamiseen. (Kullaslahti 2011, 125–126.)  

Aluksi sähköistä materiaalia tuotettiin siinä muodossa kuin ne ovat olleet perinteisessä 

luokkahuoneessa tapahtuvassa opettajajohtoisessa kontaktiopetuksessa. Oppimistarkoituk-

sessa videoita jaettiin useimpien verkossa olevien palveluiden kautta, vaikka näitä ympä-

ristöjä ei kuitenkaan suunniteltu käytettäväksi oppimiseen. (Tuomi, Multisilta & Niemi 

2011, 167) Myöhemmin on mietitty myös käyttäjälähtöisyyttä. Sulautuvassa opetuksessa 

yritetään hyödyntää verkkoa ja erilaisia sovelluksia kontaktiopetuksen tukena, ottaen huo-

mioon käytettävät laitteet ja erilaiset tavat oppia. Esimerkiksi H5P-työkalulla pystytään 

toteuttamaan suoraan videomuotoista opiskelumateriaalia, jota voidaan käyttää matkapuhe-

limella. 

Videon käytöstä opetukseen ja oppimiseen liittyviä perusteoksia ei ollut ennen vuotta 2011 

suomeksi kirjoitettuna kovin montaa. Vasta tämän vuosikymmenen aikana on ilmestynyt 

joitakin oppaita ja kirjoituksia liikkuvan kuvaan käyttöön opetuksessa. Yksi esimerkki 

opettajien oppaista on edellä mainittu transmediataitojen kehittämiseen tarkoitettu työkalu-



 

 

4 

 

 

pakki (Scolari 2018, 13).  Hakkaraisen ja Kumpulaisen (2011) mukaan viimeisin teos en-

nen näitä on kirjoitettu 1980-luvulla, jossa käsitellään analogisten videoiden opetuskäyttöä. 

Liikkuvan kuvan tuottaminen on tekniikan kehittymisen myötä tullut entistä helpommaksi 

ja edullisemmaksi. Hakkaraisen (2011) mukaan kuka tahansa kuvaa, editoi ja jakaa videoi-

ta. Opetuksessa tarkoituksenmukaista ja suunnitelmallista käyttöä on hyödyntää videota 

esimerkiksi ongelmalähtöisessä opetuksessa, oppimistuotosten esittämisessä ja kontak-

tiopetusten nauhoituksissa. Videoiden hyödyntämisessä käytettäviä käsitteitä ovat kamera-

kynäpedagogiikka, videopedagogiikka, videodidaktiikka, videopensseli, videopajamene-

telmät ja videon käytön pedagogiikka (ks. Hakkarainen 2011). Video toimii välineenä ai-

heen tai asian oppimisessa sekä käytännön taitojen ja tunnetaitojen opetuksessa. Opetuk-

sessa käytettyihin videoihin liittyvät tutkimukset ovat yleensä olleet vain yksittäisiin opin-

tojaksoihin kohdistuvia tapaustutkimuksia, jotka antavat jotain tietoa videontuottamiseen ja 

oppimisen välisistä suhteista (Hakkarainen & Kumpulainen 2011, 16). 

Oppimiseen tarkoitetulla videolla on hyvä kuitenkin aina olla tavoitteellinen merkitys. 

Boster ja hänen kollegansa (2007) tekivät tutkimusta, miten videot vaikuttavat kuudes-

luokkalaisten ja kahdeksasluokkalaisten matematiikan oppimiseen. Opetusvideoita katsot-

tiin opettajan kanssa yhdessä opetustuntien aikana.  Opetustuntien jälkeen oppimista arvi-

oitiin testeillä. Ne, joille videoita ei ollut näytetty, pärjäsivät keskimääräisesti huonommin 

kuin ne, jotka olivat videoita katselleet. Tutkimuksesta ei käy kuitenkaan ilmi, mikä oli 

syynä oppimistulosten paranemiseen. Videoiden katselu saattaa mahdollisesti lisätä oppi-

laiden motivaatiota tai vahvistaa oppilaiden keskittymistä. Videoiden katsominen ja tuot-

taminen auttavat oppimista, kun mukana on selkeät tehtävänannot ja oppimisen eri vaihei-

den tukeminen (Hakkarainen 2011). Oppimisen prosessiin palataan vielä tarkemmin tässä 

tutkielmassa luvussa kolme.  

Videon käyttämiseen liittyy teknisten taitojen ja ohjelmien opettelua. Tietotekniset taidot 

vaihtelevat myös suuresti, resursseja on käytössä rajallisesti tai ei ole riittävästi tietoa, mi-

ten hyödyntää videota tehokkaasti sekä menetelmällisesti järkevällä tavalla (Kilpiö 2008, 

45). Saatetaan ajatella, motivoiko videon käyttö tarpeeksi opiskelijoita tai oppilaita. Ope-
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tusmenetelmän valinta vaikuttaa siihen, päästäänkö toivottuun oppimisen prosessiin tai 

tulokseen.  

Hobbs (2006) toteutti Yhdysvalloissa tutkimuksen, jossa kuuden vuoden ajan tutkittiin 

videon käyttöä opetuksessa ja säännöllisesti haastateltiin opettajia. Tämän tutkimuksen 

mukaan videota käytettiin opetuksessa viihdyttämisen keinona, palkintona, hengähdystau-

kona tai vain ajan kuluttamiseen. Opettajat saattoivat käyttää videoita kokonaan opettajan 

korvikkeina tai palkita oppilaita hyvästä käytöksestä. Joissakin kouluissa Yhdysvalloissa 

videoita on käytetty niin paljon opettajan korvikkeena, että siitä on muodostunut yleinen 

käytäntö. Videoon käyttöön opetuksessa tulee osata suhtautua myös kriittisesti ja suunni-

telmallisesti, muuten siitä saattaa muodostua työkalu, jota voidaan verrata vapaa-ajan pas-

siiviseen käyttöön.  

1.1 Aiheen rajaus ja tutkimuksen fokus 

Kokonaisvaltaisesti digitaalisen verkkomateriaaliin on perehdytty monipuolisesti ja on 

pystytty jo nostamaan ylös pääkohtia tai tärkeimpiä seikkoja, mitä ottaa huomioon sähköis-

tä materiaalia tehtäessä. Hyödyllisin näistä opettajan näkökulmasta on materiaalin pedago-

ginen käytettävyys tai soveltuvuus erilaisiin oppimistapoihin. Pedagogista käytettävyydestä 

on tehty tutkimuksia (Horila, Nokelainen, Syvänen & Överlund 2001, 22), joiden avulla on 

pystytty asettamaan jonkinlaisia kriteereitä sille, miten erilaisia oppimisympäristöjä ja eri-

tyisesti oppimateriaaleja tarkastellaan.  

Horila ym. (2001, 21) ovat koonneet pedagogisen käytettävyyden kriteereitä, joita voidaan 

muodostaa yhdistämällä Nielsenin (1995) käytettävyyden ominaisuudet Jonassenin (2000) 

mielekkään oppimisen piirteisiin. Käytettävyyden kriteereissä yhdistyvät soveltuvuus, vuo-

rovaikutteisuus, sosiaalisuus, tavoitteellisuus, lisäarvo opetukselle, laitteistovaatimukset, 

graafinen ulkoasu ja selkeys, käyttökynnys, motivaatio sekä koettu tehokkuus. Horilan ym. 

(2001) mukaan kaksi viimeisintä näistä olisivat keskeisimmässä asemassa. 

Tuntemukset sekä kokemukset vaikuttavat siihen, kuinka paljon innokkuutta on hyödyntää 

videota opiskelijoiden tai oppilaiden kanssa. Motivoiko videon käyttö opiskelijoita tai op-
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pilaita oppimiseen? Tehokkuus tarkoittaa sitä, että videon käytöstä saataisiin myös jokin 

tavoitteellinen tai tarkoituksenmukainen hyöty. Hyöty voi esimerkiksi olla se, että opettaja 

saa videon avulla enemmän aikaa henkilökohtaiseen ohjaukseen kontaktiopetuksessa. Vi-

deon tarkoituksenmukaiseen hyödyntämiseen luodaan aina tavoitteellinen suunnitelma tai 

mietitään, mitä lisäarvoa se voisi tuoda opetukseen. 

Jyväskylän ammatillisten opettajaopiskelijoiden pedagogisissa opinnoissa on käytetty vi-

deota. Tutkinnon suorittamiseen on pitänyt jokaisen opiskelijan kuvata omaa opetusta vä-

hintään kaksi kertaa. Videota hyödynnettiin itsearviointiin sekä myös havainnolliseen op-

pimiseen. Ammatilliset opettajaopiskelijat Jyväskylässä ovat saaneet kokemusta opiskeli-

jan roolissa videon hyödyntämisestä, minkä perusteella muutamat heistä ovat käyttäneet 

videota myös omissa opetustilanteissaan. He osaavat kertoa omia tuntemuksiaan ja näke-

myksiään siitä, minkälaista pedagogista hyötyä videosta on oppimisessa. Jotta videoiden 

käyttöä opetuksessa lisättäisiin, Jyväskylän ammattikorkeakouluun rakennettiin tuberoom, 

joka palkittiin eEemeli 2018 oppilaitossarjassa parhaana Välineitä digiajan löytöretkeilijäl-

le -kilpailussa. Tuberoomissa opettajat ja oppilaat voivat harjoitella omaa video-

osaamistaan itsenäisesti tai pienryhmätyöskentelyn kautta.  

Pro gradu -tutkielmassa ei nosteta esille pedagogisen materiaalin kriteereitä kovin vahvasti, 

vaan tutkimus rajataan pedagogisiin näkökulmiin siitä, miten videota ajatellaan käytettävän 

opetuksen välineenä tai opetuksen tukena. Tämä tutkimus keskittyy erityisesti videoon 

työkaluna ja sen sulauttamiseen mukaan osaksi opetusta. Pedagogisia toimintatapoja eri 

informaatiojärjestelmissä tai verkkosovelluksissa tuodaan esille vain, jos ne perustellusti 

ovat tarpeellisia. 

Pro gradu -tutkielma pyrkii selvittämään ammatillisten opettajien näkemyksiä videon käy-

töstä ilmiönä. Tutkimuksen tarkoituksena oli etsiä vastauksia kysymyksiin: Millaisia käsi-

tyksiä ammatillisilla opettajaopiskelijoilla on videon käytöstä opetuksessa? Millaisena 

opettajaopiskelijat näkevät videon käytön mahdollisuudet omassa työssään? Millaista tu-

kea/tietoa opettajaopiskelijat tarvitsivat, että voisivat hyödyntää videota opetuksessa? Tut-

kimusaineisto kerättiin haastattelulla ja metodina käytettiin fenomenografista tutkimus-

suuntausta. Videon käyttö on vain tietty yksittäinen osa-alue tai työkalu sulautuvassa ope-



 

 

7 

 

 

tuksessa. Pro Gradu -tutkielman teksteissä keskitytään tarkemmin juuri tähän alueeseen 

tarkastellen ja analysoiden. Tutkimusaineistosta pyrittiin nostamaan esille näkökulmia, 

minkälaisia kokemuksia videoiden käytöstä on tullut. 

1.2 Tutkijan tausta ja perehtyneisyys asiaan 

Aloitin työt Jyväskylän aikuisopiston palvelualojen yksikössä vuonna 2000 tietotekniikan 

ja viestinnän opettajana sekä mikrotukihenkilönä. Samana vuonna kaikissa Jyväskylän 

aikuiskoulutuksen yksiköissä otettiin käyttöön myös verkko-oppimiseen liittyviä ohjelmia 

ja työkaluja. Kuuluin kehitystiimiin, jonka tehtävänä oli luoda yhteisiä tavoitteita ja lin-

jauksia verkon kautta tapahtuvaan opetukseen. Ensimmäinen ympäristö Moodle oli käytös-

sä noin kaksi vuotta. Kehitystiimi osallistui vuonna 2003 Yhteistyö ja oppiminen -kurssille 

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Kurssilla vertailtiin eri verkkosovellusten tai verkko-

oppimisympäristöjen toimivuutta ja soveltuvuutta. Kehitystiimin tehtävänä oli tutkia, mikä 

ympäristöistä soveltuisi parhaiten Keski-Suomen alueella olevien aikuisopistojen tarkoi-

tuksiin. Samoihin aikoihin myös perehdyimme omassa palvelualojen organisaatiossamme 

videoneuvotteluiden käyttöön ja hyödyntämiseen. 

Liikkuvan kuvaa hyödynnettiin aluksi analogisena Jyväskylän aikuisopiston palvelualan 

yksikössä. Markkinoinnin, asiakaspalvelun ja viestinnän opettajien kanssa integroimme 

yhdessä opetustunteja, jotka sisältyivät palvelualan tutkintoihin suuntautuviin koulutuksiin. 

Oppilaille tehtiin käsikirjoituksia erilaisista asiakaspalvelutilanteista, joita videoitiin ennen 

varsinaista näytön arviointia. Tilanteet kuvattiin, minkä jälkeen videot katsottiin keskustel-

len ja analysoiden. Video antoi mahdollisuuden oman toiminnan reflektointiin, jonka kaut-

ta opiskelija toi esille myös omia kehitystarpeitaan. Oppilaat näkivät itse, miten he palvelu-

tilanteesta suoriutuivat ja pystyivät vertaisarvioimaan toisiaan. Video toi myös ohjaavalle 

opettajalle kuvaa siitä, miten hänen tulisi tukea oppilasta harjoittelussa ennen näyttöjä. 

Videoista valikoitiin kohtia, mitkä menivät asiakaspalvelutilanteessa erityisen hyvin tai 

mitä oppilaiden olisi mahdollisesti vielä kehitettävä. Työt tässä muodossa jatkuivat noin 

seitsemän vuotta. 



 

 

8 

 

 

Jyväskylän aikuisopiston jälkeen olin töissä Cimson koulutuspalveluilla kouluttajana ja 

verkko-oppimisympäristön ylläpitäjänä sekä sen jälkeen myös Mediamaisterilla Moodlen 

kouluttajana. Olin saanut melko paljon kokemusta videosta ja verkko-

oppimisympäristöistä ennen kuin aloitin koulutusteknologian opinnot Jyväskylän yliopis-

tossa. Päädyin lopuksi vielä tekemään luokanopettajan tutkintoa Kokkolaan. Sain paikan 

alakoulun yhdistelmäluokan luokanopettajana ennen kuin ehdin valmistua.  

Työpaikoista hankittu työkokemus sekä koulutusteknologian opiskelut ovat tuoneet minul-

le alustavaa asiantuntijuutta videon hyödyntämisestä opetuskäytössä. Nykyisen työni kaut-

ta olen myös päässyt hyödyntämään videota eri tavoin. Luokkahengen parantamiseksi sekä 

koulukiusaamisen vähentämiseksi lukuvuoden 2016 aikana katsoimme 5. ja 6. luokkien 

kanssa aamunavauksessa YLE Areenassa (2016) olevia Moraalimittari-keskusteluohjelman 

videoita ja mielenterveysseuran sivuilta löytyviä Jotain Rajaa -videoita (Yle TV2, Galaxy 

2009). Keväällä 2017 toteutettiin pääsiäisteemaan liittyvät videoprojekti oppilaiden kanssa 

(Liite A). Oppilaat jaettiin ryhmiin ja jokaiselle ryhmälle annettiin Raamatun tekstiin liit-

tyviä kohtauksia. Ryhmät saivat itse luoda käsikirjoituksen ja jakaa roolit. 

Koulussamme toteutettiin syksyn 2017 aikana kaikkien luokkatasojen yhteistyössä Suomi 

100 -aiheinen joulujuhlaprojekti (Liite C). Jokaisen luokkatason tehtävänä oli tuottaa näy-

telmä, kuunnelma tai video yhdestä vuosikymmenestä. Omaa luovuutta sai käyttää ja tehdä 

maksimissaan noin viiden minuutin kerronnallinen osuus. Suunnitelmasta (Liite C) käy 

ilmi, miten videoiden avulla rakennettiin koko joulujuhlaesityksen runko. Tämän lisäksi 

osallistuimme myös 6. luokan kanssa Kaikki kuvaa -kilpailuun, jossa teemana oli yhden-

vertaisuus, video suunniteltiin ja toteutettiin kahden äidinkielen oppitunnin aikana. En-

simmäisellä tunnilla mietittiin aiheita videolle ja tehtiin käsikirjoitus. Toisen tunnin aikana 

harjoiteltiin ja kuvattiin. Opettajan tehtäväksi jäi editoida kuvatut kohtaukset noin kahden 

minuutin kokonaisuudeksi ja lähettää video kilpailuun. 
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1.3 Tutkielman rakenteen kuvaus 

Tutkielmassa on yhteensä yhdeksän lukua, joissa on tutkittu videon käyttöä opetuksessa. 

Johdannossa kerron, minkälaisessa tarkoituksessa mediaa käytetään tänä päivänä ja miten 

erityisesti nuoret sitä hyödyntävät. Avaan seuraavaksi tutkimuksen lähtökohtia ja teen ra-

jauksen tutkittavalle aiheelle. Otan esille joitakin aikaisempia tutkimuksia ja tarkennan, 

mihin tällä tutkimuksella yritetään etsiä vastauksia. Kerron myös konteksteista, joissa olen 

itse hyödyntänyt videota ja saanut kokemuksien kautta aiheeseen liittyvää tietoa. Tutkijan 

kokemus ja tausta on ollut vaikuttamassa tutkielmassa mainitun esiymmärryksen muodos-

tumiseen ja tekstissä oleviin tulkintoihin.  

Toisessa luvussa kirjoitan videoon liittyvästä tuotannosta ja käytettävästä tekniikasta. Lu-

vussa käyn läpi eri tuotannon vaiheet, käytettävät laitteet ja ohjelmat sekä tiedostomuodot. 

Kolmannessa luvussa esittelen sulautuvan opetuksen ja käsittelen yleisesti videon liittämis-

tä mukaan opetukseen. Lukuun sisällytän tietoa oppimisen prosessista, erilaisista videon 

hyödyntämisen tavoista ja tavoitteista sekä opettajan roolista. Neljännessä luvussa on lista 

opetusvideoista ja niiden erilaisista käyttömuodoista opetuksessa. Tässä luvussa kerron 

myös käänteisen luokkahuoneen -mallista, jossa alun perin käytettiin tallennettuja videoita. 

Viidennessä luvussa otan esille erilaisia pedagogisia menetelmiä, jossa oppilaat kuvaavat 

tarkoituksenmukaisia videoita. Videon kuvaaminen on yksi osa tavoitteellista oppimisen 

prosessia.  

Kuudennessa luvussa perustelen valitsemaani tutkimusmenetelmää, esittelen tarkemmin 

tutkimuksen toteutuksen sekä aineiston keruutavan ja avaan analyysivaiheita. Luvussa seit-

semän käyn aineistoon perustuvia tutkimustuloksia läpi tutkimusanalyysissä nimettyjen 

kategorioiden mukaan. Tutkielman luotettavuutta ja pätevyyttä käsittelen kahdeksannessa 

luvussa. Viimeisessä yhdeksännessä luvussa pohdin, millaisia vastauksia tutkimus antoi ja 

mitä kysymyksiä jäi vielä avoimeksi. 
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2 Videon kuvaaminen, editointi ja julkaiseminen 

Videon toteutus alkaa tavoitteellisesta suunnittelusta, jossa on mukana videon tarkoitus, 

kohderyhmää ja pituus. Kohderyhmän mukaan valitaan videon jakotapa ja määritellään 

aika, kuinka kauan tuotos on katsottavissa. (Harmanen ym. 2012.) Synopsis esittelee vide-

on ideaa, rakennetta, sisältöä ja muotoa. Synopsis on hahmotelma tai luonnos videon sisäl-

löstä tiivistetyssä muodossa. Se avulla luodaan myös yksityiskohtaisempi käsikirjoitus, 

joka sisältää tapahtuman, tilanteen, tunnelman ja vuorosanat. Synopsis ja käsikirjoitus ovat 

tärkeitä jokaiselle, joka elokuvaa tuottaa. Niiden avulla jokainen tietää, mitä on tarkoitus 

tehdä ja toteuttaa. Jokaisessa tuotannon vaiheessa pitää ottaa huomioon myös tekijänoi-

keudet. Valmis video saa aina tekijänoikeussuojan tai lähioikeussuojan, joka estää esimer-

kiksi kopioinnin, luvattoman esityksen tai myymisen eteenpäin. (Harmanen ym. 2012.) 

2.1 Tuotannon vaiheet 

Tuotanto jaetaan kolmeen eri vaiheeseen, joita ovat esituotanto, tuotanto ja jälkituotanto. 

(ks. Harmanen ym. 2012.) Esituotannon vaiheessa valitaan yleensä kuvauspaikat sekä jos-

kus myös budjetti. Tässä tuotannon vaiheessa tutustutaan myös kuvattavan aiheen sisäl-

töön, mietitään mahdollisia tekijänoikeusasioita ja jaetaan näyttelijöille roolit. Tuotanto-

vaiheessa suunnitellaan, luodaan aikataulu sekä kuvataan, äänitetään ja kootaan materiaali. 

Kuvaaminen ja äänten nauhoittaminen voidaan myös tehdä ilman suunnittelua, mutta sil-

loin lopputulos on täysin kiinni editoinnista.  

Jälkituotantovaiheessa suunnittelun avulla on helpompaa kootusta materiaalista poistaa 

turhat ja epäonnistuneet otokset. (Harmanen ym. 2012.) Jälkituotantoon kuuluu ääniraito-

jen ja videon editointi, grafiikan tekeminen, tehosteiden lisääminen, videon kuvan muok-

kaaminen sekä tekstien lisääminen. Äänenvoimakkuutta voidaan jonkin verran säätää ja 

äänen laatua parantaa poistamalla taustamelua. Videon editointiin tarkoitettuja ohjelmia on 

erilaisia, mutta perusideana on asetella videota sekä ääntä oikeaan järjestykseen leikkaa-

malla ja yhdistelemällä. Kohtaukset muodostavat kokonaisen ja jatkuvan tarinan, joka lo-

puksi tallennetaan videotiedostoksi. 
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2.2 Videokuvauksen laitteistoa 

Tämän tutkimuksen tekijän kokemusten mukaan nykyään matkapuhelimella ja tabletillakin 

pystytään jo kuvaamaan melko laadukasta videokuvaa. Mobiililaitetta on kätevä kantaa 

mukana, ja editointiin tarvittavia ohjelmia pystytään lataamaan laitteeseen valmiiksi. Suu-

rin haaste on yleensä tasalaatuisen äänen nauhoittaminen. Kokeilemalla voidaan havaita, 

että iPadilla kuvatessa tallennuksen ääni muuttuu todella vaimeaksi, jos kuvaaja kääntyy 

kuvattavasta kohteesta poispäin. Actionkameran mikrofoni ei ole tarpeeksi herkkä, vaikka 

kuvan laatu olisikin riittävän hyvä. Matkapuhelimen mikrofoni ottaa kaikki mahdolliset 

häiriöäänet mukaan eikä sillä pysty tallentamaan kauempana olevaa ääntä. Myös useim-

missa matkapuhelimen malleissa hämärässä kuvatessa kuvan laatu on todella heikkoa. 

Laadukkaampaan videokuvaukseen on parempi käyttää kunnon videokameraa ja mikrofo-

nia. 

Videokuvaukseen tarkoitettuja laitteistoja on niin monenlaisia, että kaikkia on hyvin vaikea 

luetella. Yhtenä hyvänä esimerkkinä kuitenkin voidaan esitellä Jyväskylän ammattikorkea-

koulun tuberoom, jonka on rakennettu opettajien ja oppilaiden omaan käyttöön. Tuberoom 

on videopaja, jossa kaikki kuvaukseen tarvittava laitteisto sekä valaistus ovat valmiina, ja 

se soveltuu erittäin hyvälaatuisten opetusvideoiden toteuttamiseen. (vrt. Harmanen ym. 

2012.) Yleensä käytetään kolmepistevalaisua, jossa on päävalo, tasoitusvalo ja taustavalo. 

Päävalo antaa suorasti valoa kuvattavalle kohteelle. Taustavalona käytetään pehmeää va-

loa, jonka tarkoituksena tasoittaa päävalon muodostamia varjoja. Takavaloa käytetään vas-

tapuolella kameraa, sen tarkoituksena on irrottaa kuvattava kohde taustasta ja luoda kolmi-

ulotteisuutta. 

Tuberoomin varustus (Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2017): Lightboard eli liikuteltava, 

karkaistusta hiilettömästä turvalasista tehty lasiseinä, joka toimii tussitaulun tavoin. Lasiin, 

jonka mitat ovat 2063 mm x 1300 mm, kirjoitetaan kalkkipohjaisilla tusseilla. Lasia pystyy 

liikuttamaan pyörillä olevan alumiinikehikon avulla. Lasin ylä- ja alareunassa on molem-

min puolin lasia Airamin kaksimetristä LED-valonauhaa. Huoneen seinät on verhoiltu 

mustalla kankaalla ja lattialla on tumman harmaa kokolattiamatto. Huoneessa on 3 kappa-

letta säädettäviä Aputure Amaran HR672C LED-valoja Manfrotto-valojalustoilla. Video-
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kameralla voidaan kuvata vakaasti Manfrotto-videojalustan avulla, jossa on myös pyörät. 

Kameran jalusta on huputettu mustalla kankaalla heijastusten välttämiseksi. Lisäksi huo-

neesta löytyy vielä 4 kappaletta Ledgo LG-E60 12W LED-valoja jalustalla, joita käytetään 

taustan valaisuun. Huoneessa olevaa Green Screen-taustakangasta ja kangaskehikkoa voi-

daan tarvittaessa hyödyntää, jos halutaan editoida videokuvaan mukaan oma taustakuva. 

Tuberoomin laitteisto ja editointiohjelmat (Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2017): Kame-

rana käytetään Panasonic AG-HPX-170 videokameraa ADI HD-liitännällä. Tietokoneessa 

on kiinni Blackmagic Deklink SDI 4k -videokaappauskortti ja Blackmagic Intensity Pro 

HDMI -videokaappauskortti. Huoneesta löytyy työasema ja kaksi monitoria. Ohjelmana 

käytetään VMIX HD -videostriimaus ja tallennusohjelmistoa. NDI Scan Converterilla voi-

daan kaapata tietokonekuvaa mukaan esitykseen. Editointiin käytetään Sony Vegas-

videoeditoria ja jälkikäsittelyyn Adoben Creative Cloud -ohjelmistoa, kuten Premiere, Af-

ter Efects ja Photoshop. Mikrofonina on AKG VMS4500 langaton solmiomikrofoni ja ään-

tä prosessoidaan selkeämmäksi DBX 286 S -laitteen säätimillä. Logitechin wireless pre-

senterin avulla voidaan käynnistää ja lopettaa videon tallennus. 

Jyväskylässä yliopistolla on videoiden kuvaamiseen tarkoitettu tilatallennusstudio, jota voi 

tarvittaessa varata käyttöön. Tilassa on käytettävissä tilatallennusjärjestelmä, jolla voi talti-

oida verkko-opetusmateriaaleja, luentoja ja muita puheenvuoroja itsenäisesti. Tilatallen-

nuspisteen lisäksi myös pieni kuvausstudio, jossa voidaan videoida puheenvuoroja sekä n. 

2–3 hengen keskustelu- tai haastattelutilanteita ammattitason studiolaitteilla. Tällöin tallen-

teen kuvaamisessa voidaan hyödyntää laadukasta Canonin teräväpiirtokameraa, studion 

kolmipistevalaistusta ja erilaisia mikrofoneja mahdollisimman laadukkaan lopputuloksen 

takaamiseksi. Studiossa on tavallisen studioverhon lisäksi myös takaseinän kokoinen 

Green Screen -kangas. (Jyväskylän yliopisto, IT-palvelut 2016.) 

2.3 Muutamia peruskäyttöön tarkoitettuja ohjelmia 

Käyttäjä valitsee ohjelman helppokäyttöisyyden ja toimivuuden mukaan. Käyttöjärjestelmä 

ja käytettävä laite rajaa jonkin verran sitä, mitä sovelluksia on mahdollista hyödyntää. Oh-
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jelmia on niin paljon, että kaikkia näistä on vaikea luetella. Jatkuvasti syntyy uusia ohjel-

mia ja jotkut ohjelmista poistuvat kokonaan käytöstä tai niiden kehitystä ei enää jatketa 

eteenpäin. Tästä syystä tutkimuksen yhteydessä mainitaan vain muutamia esimerkkejä oh-

jelmista.  

Tämän tutkimuksen tekijän kokemuksien mukaan kuvaruudun videonkaappausohjelmia 

ovat esimerkiksi Applen Camtasia, QuickTime player ja ScreenChomp sekä Windowsiin 

soveltuvat Movavi ja Wink. Mobiililaitteilla videomuotoiseen ruutukaappaukseen voidaan 

asentaa Explain everything ja record it -sovellukset. Videon editointiin tarkoitettuja ilmai-

sia ohjelmia ovat esimerkiksi OpenShot, Filmora, Imovie ja Movie Maker. Imovie toimii 

vain Applen laitteilla ja Movie Maker on Windows-käyttöjärjestelmälle tarkoitettu ohjel-

ma. Maksullisia ja vähän laadukkaampia ammattilaisen käyttöön tarkoitettuja editointioh-

jelmia ovat esimerkiksi Adobe Premiere ja Final Cut Pro (ks. Harmanen ym. 2012.) Muu-

tamia mobiililaitteiden videon editointiohjelmia ovat FilmoraGo, Splice, Videoshow. 

Interaktiivisilla videoilla tarkoitetaan videota, johon on rakennettu katsojaa aktivoivia lisä-

osia, kuten monivalintakysymyksiä, tietolaatikoita ja linkityksiä. H5P:llä pystytään luomaa 

HTML5-sisältöä nettisivuihin sekä sisältöihin ja pystytään tekemään myös interaktiivisia 

videoita. H5P voidaan myös asentaa sisällöntuotantosovellukseen ja oppimisympäristöön 

liitännäisenä. Tutkimuksen tekijän edellinen työpaikka Mediamaisteri oli mukana toteut-

tamassa H5P:n kehittäjien kanssa projektia, jossa H5P saatiin myös Moodle-

oppimisympäristöön asennettavaksi liitännäiseksi. H5P:n työkaluilla on mahdollista lisätä 

normaaliin diaesitykseen erilaisia tehtäviä opiskelijalle tai tehdä kuvasta tai videosta inter-

aktiivinen eli kuvan päälle voidaan lisätä monivalintatehtäviä, avoimia kysymyksiä, raa-

haustehtäviä, taulukoita, lisäkuvia tai -videoita, kuvakohtien valintoja ja linkityksiä, jne. 

Interaktiivisen videon tekemiseen soveltuvia muita ohjelmia ovat esimerkiksi myös Ed-

puzzle ja PlayPosit. 

Äänen nauhoittamiseen ja pienimuotoiseen muokkaukseen soveltuu Audacity (ks. Palm-

gren-Neuvonen, Mikkola & Kumpulainen 2011). Myös Sibelius-Akatemia ohjeistaa sen 

käyttöön omilla nettisivuillaan. Kuvankäsittelyohjelmilla (Gimp, Krita, Paint.net) voidaan 

tehdä videoon tarvittavia yksittäisen kuvan pienempiä muokkauksia. Useammasta kuvasta 
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voi tehdä kokonaisen digitarinan Photo Story 3 -nimisellä ohjelmalla (ks. Pennstate News 

2017). 

Latvialaisesta elokuvakoulusta tulleet opettajat esittelivät koulussamme Nuke X -ohjelmaa. 

Ohjelmalla tehdään hyvin ammattimaista videon editointia. Eniten ohjelmaa käyttänyt Ja-

nis oli saanut ohjelmalla patsaan laulamaan musiikkivideossa ja hän oli kolmesta eri valo-

kuvasta muokannut 3D-rakennuksen elokuvaan mukaan. Ohjelmalla voidaan myös yhdis-

tää tehosteita, kuten esimerkiksi räjähdyksiä videoon. Kuvattuja ihmisiä on mahdollista 

hyvin vapaasti yhdistää ja monistaa samaan kohtaukseen. Ohjelma toiminnoiltaan jäljitte-

lee tavanomaista kuvankäsittelyohjelmaa. YouTubesta löytyy paljon Nuke X -ohjelman 

tutoriaaleja, joiden avulla ohjelmaa pääsee opettelemaan ja harjoittelemaan. 

Tutkimuksen tekijän kokemuksien mukaan yleensä kaikkiin tarvittaviin ohjelmiin on kir-

joitettu tai videoitu tutoriaaleja, joita on helppo löytää internetistä. Ohjelmien käyttömah-

dollisuuksiin tarvitaan kuitenkin perehtymistä, ja harjoittelu vie aikaa. Videota rakennetaan 

vaiheittain eri ohjelmilla, siksi ohjelmia on mahdollista opetella käyttötarpeen ja toteutuk-

sen mukaisessa järjestyksessä. Ensimmäisenä kannattaa selvittää, mitä ohjelmilla voidaan 

saada aikaiseksi. On järkevää miettiä erilaisia vaihtoehtoja ja sitä millainen toteutusmuoto 

antaa kohderyhmälle tavoitteellista tukea oppimiseen. 

2.4 Tiedostomuodot ja laatu 

Video julkaistaan tavallisesti jossain yleisesti käytössä olevassa videoformaatissa. Tiedos-

tomuoto määrää sen, millä katseluohjelmalla videota voi katsoa. Kokemuksieni mukaan 

yleisempiä tiedostomuotoja ovat esimerkiksi .mp4, .mov, .avi, .rm ja .vmv. Tiedostomuo-

tojen kanssa pitää aina miettiä onko katsojan koneelle asennettu oikea player eli ohjelma, 

jolla videota on mahdollista pyörittää. Joissakin tiedostomuodoissa joutuu asentamaan oi-

kean kodekin eli tietokoneohjelman tai algoritmin, joka pakkaa ja purkaa ääni- tai kuvasig-

naalia. (Harmanen ym. 2012.) Yksinkertaisinta on ladata video esimerkiksi YouTubeen tai 

Vimeoon, silloin ei yleensä tule vastaan videon pyörittämiseen liittyviä ongelmia. Interne-
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tin selain ja siinä olevat liitännäiset huolehtivat käyttäjän puolesta siitä, että videota voi-

daan katsoa. 

Jos oppilaat ovat kuvanneet matkapuhelimella kapeaa videota pystytasossa, videokuvan 

pikselit venyvät laajakuvanäytössä ja kuvatut ihmiset näyttävät lihavilta. Tällainen tilanne 

tuli vastaan, kun tutkimuksen tekijän omat oppilaat harjoittelivat videokuvausta. Videon 

julkaisun laatua kannattaa miettiä jo itse kuvausvaiheessa. DVD-videoiden resoluutio on 

korkeintaan 720x576 (PAL) tai 720x480 (NTSC) pikseliä. Kokemuksieni mukaan hd-

tasoinen resoluutio yleensä kuitenkin riittää oppilaiden tuottamiin videoihin eli minimis-

sään 720p (1280x720 pikseliä), jossa on 24–30 kuvaa sekunnissa. Käytännössä voidaan 

todeta, että tallennettaessa videota julkaistavaksi YouTubeen resoluutiota ei pysty enää 

suurentamaan tai tarkentamaan, mutta suurempaa resoluutiota on mahdollista pienentää. 

Pienemmästä resoluutiosta saattaa olla hyötyä, kun katsotaan videota mobiililaitteilla tai 

hitailla nettiyhteyksillä. 
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3 Videon sulauttaminen mukaan opetukseen 

Nykyään Suomessakin käytetään käsitettä sulautuva oppiminen. Aiemmin tämän tilalla on 

käytetty muita termejä, kuten esimerkiksi monimuotoinen opetus. Blended learning (sulau-

tuva opetus) -käsitteen toi esille ensimmäisenä Graham (2006). Hän listaa sulautuvalle 

opetukselle kolme määritelmää: pedagogisten toimintatapojen ja informaatiojakelujärjes-

telmien yhdistäminen, opetustapojen yhdistely, verkko- ja kontaktiopetuksen liittäminen 

toisiinsa. Näistä kaksi ensimmäisenä mainittua pitää sisällään pedagogisia metodeja, niiden 

käyttöä ja yhdistämistä. Informaatiojakelujärjestelmällä tarkoitetaan välineitä, joiden kaut-

ta hoidetaan kaikki opetukseen liittyvä tiedon jakaminen. Viimeiseksi mainittu käsite tar-

kastelee verkko-opetuksen ja kontaktiopetuksen yhdistämistä, kumpaakin hyödynnetään 

sopivassa suhteessa tarkoituksenmukaisesti. 

Grahamin (2006) mukaan sulautuvan menetelmän käytössä on kuitenkin myös omat haas-

teensa. Etäopetuksessa on omat puutteensa ja tarvitaan myös kasvokkain tapahtuvaa vuo-

rovaikutusta. Verkon käyttöä ja opetukseen liittyviä informaatiojakelujärjestelmiä mieti-

tään jo opetuksen tai koulutuksen suunnitteluvaiheessa. Koulutuksessa on tärkeää suunni-

tella opetuksen toteutustapa. Opetusta muokataan tavoitteiden ja opetettavan ryhmän tar-

peiden mukaan ennen kurssia, mutta myös sen aikana. Metodien valintaan vaikuttavat kou-

lutuksen sisältö, opettajat, resurssit, käytettävä laitteisto, pituus, kohderyhmä, aihekokonai-

suudet sekä myös opetukseen osallistuvien oppilaiden välimatkat. (ks. Kilpiö 2008, 44). 

Koulutuksen tarjoaminen etänä verkon kautta saattaa olla koulutuksen järjestäjälle suuri 

kilpailuetu. 

Erittäin kuvaavan ja selkeän määritelmän sulautuvaan opetukseen on antanut Soile Berg-

ström (2010). Määritelmä on kuvattu Joutsenvirran ja Myyryn (2010, 8) toimittamassa 

sulautuvan opetuksen verkkojulkaisussa: ”Sulautuvassa opetuksessa rakennetaan moninai-

sista elementistä koostuva oppimisympäristö, jonka tavoitteena on tarkoituksenmukaisesti 

integroida sekä opetuksen elementtejä ja prosesseja, että verkon tarjoamia ympäristöjä ja 

vuorovaikutusvälineitä soveltuvin menetelmin ja soveltuvissa tilanteissa.” 
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Soile Bergströmin (2010) kirjoittamassa määritelmässä on käytännössä paljon omaksutta-

vaa tai hallittavaa. Täydelliseen hallitsemiseen tarvitaan ymmärrystä sulautuvan oppimisen 

liittyvistä työkaluista ja siihen liittyvästä pedagogiikasta sekä myös käytännön kokemusta. 

Usein ymmärrys välineistä ja mahdollisuuksista jääkin oman kokeilun varaan tai muiden 

antamiin vinkkeihin. Tieto- ja viestintätekniikan pedagogista käyttöä ohjaa sattumanvarai-

suus ja joissakin tapauksissa jopa tekniikan ihannointi. Opettajat saattavat ihastua itse pal-

veluun tai välineeseen, mutta eivät tiedä, miten se todellisuudessa toimii itse opetuksessa 

tai oppimisessa.  

Sovelluksilla, palveluilla ja välineillä on erilaiset toimintalogiikat ja myös luotettavuusas-

teensa. Toimivuus ja luotettavuus voivat olla niitä kriteereitä, joilla arvioidaan pedagogista 

käytettävyyttä. Opetukseen tarkoitetut välineet saattavat jäädä myöhemmin kokonaan käyt-

tämättä, kun huomataan, että ei niillä päästykään toivottuun tavoitteeseen. Tekniikka me-

nee vauhdilla eteenpäin ja opetuksen käytänteet sekä siihen liittyvä teoria tulevat jonkin 

verran jäljessä. 

Opetukseen soveltuvia digitaalisia verkkoympäristöjä (mm. Moodle, Wordpress, Kahoot, 

Google, YouTube) sekä sisällöntuotantoon liittyviä työkaluja (mm. Google Docs, Blogger, 

Padlet) on hyvin erilaisia ja niitä sovelletaan eri tarkoituksissa. Kontaktiopetuksessa on 

myös omat opetukseen käytettävät sovelluksensa (OpenShot, Imovie, Audacity), kuten 

myös Internetissä (Answergarden, Padlet). Näistä yhtenä esimerkkinä on selaimen ja sovel-

luksen kautta käytettävä Kahoot.com, jolla tehdään oppilaille kysymyksiä vaihtoehtoisilla 

vastauksilla. Oppilaat liittyvät omilla matkapuhelimillaan, tableteillaan tai tietokoneillaan 

reaaliaikaisesti mukaan tietokilpailuun. Aloitukseen voi lisätä esimerkiksi informaatiota 

antavan videon, joka antaa vinkkejä kysymyksien oikeisiin vastausvaihtoehtoihin. 

Sulautuvan opetuksen vaatimuksena on, että oppilaat ottavat vastuuta omasta oppimises-

taan ja opettajat ovat vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa. Tarvitaan riittävästi motivaa-

tiota ja aikaa perehtyä tekniikkaan ja sen hyödyntämiseen. Kehittynyt tekniikka on esimer-

kiksi mahdollistanut sen, että videotallenteeseen voi kirjoittaa joihinkin merkittyihin koh-

tiin muistiinpanoja. Merkittyyn kohtaan voidaan helposti siirtyä ja katsoa videossa esiinty-

vä asia uudelleen.  Merkitty videon kohta pystytään myös jakamaan toisille linkillä. (ks. 



 

 

18 

 

 

Fill & Ottewill 2006.) Tätä mahdollistettua tekniikkaa voidaan käytännössä hyvin tehok-

kaasti hyödyntää esimerkiksi asioiden vaiheittaiseen opetteluun, toisten auttamiseen tai 

kokeeseen kertaamiseen. Tähän ei kuitenkaan vielä ole olemassa mitään pedagogista mal-

lia tai tietoa, missä muodossa se parhaiten toimisi. 

Sulautuvan opetuksen käyttöön pitää olla tarkalleen mietittyjä suunnitelmia. Stacey ja Ger-

bic (2008, 966) painottavat, että sulautuvaan opetuksen ja oppimisen opintokokonaisuuk-

sien suunnittelun pohjana tulisikin olla oppimistavoitteet ja opiskelijoiden, organisaation, 

opettajan tai opettajien tarpeet sekä motivaatio sitoutua. Opetuksessa on tärkeää suunnitella 

etukäteen, miten videon rooli sulautetaan opetukseen. Joidenkin oppilaiden kohdalla vide-

on käyttö ei kuitenkaan ole paras mahdollinen tapa toteuttaa opetusta. 

3.1 Oppimisen prosessi ja sen merkitys 

Oppiminen tapahtuu älyllisesti ymmärryksen, havaintojen ja kielellisten prosessien kautta. 

Tieto rakentuu yksilöllisissä ja sosiaalisissa tilanteissa, jossa aiemmin opittuja asioita hyö-

dynnetään (Tynjälä 1999). Vygotskyn sosiokulttuurisen kehitysteorian mukaan ihminen on 

suhteessa ympäristöön ja muihin ihmisiin. Kulttuurinen kehitys perustuu merkkien käyt-

töön sekä välineisiin ja työkaluihin. (Kumpulainen 2011, 62.) Esimerkiksi digitarinat, joita 

voidaan toteuttaa videon avulla, ovat syntyneet tällaisten prosessien tuotoksena. 

Ihmiset ovat vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa, mikä auttaa ajattelun ja 

ymmärryksen muodostumisessa. Woofolkin mukaan yksilön ongelmaratkaisutaidot kehit-

tyvät yhdessä muiden kanssa (Kumpulainen 2011, 62). Ihminen ei välttämättä yksin kyke-

ne ratkaisemaan ongelmaa, mutta jaetun asiantuntijuuden avulla yksilö yhdessä muiden 

kanssa rakentaa uutta tietoa. Opettaja ei ole enää se, joka toimii tiedon antajana ja siirtäjä-

nä, sen sijaan oppilas etsii omaehtoisesti informaatiota ja käsittelee sitä. Opetustilanne 

muuttuu aktiiviseksi prosessiksi, jossa oppija rakentaa osista kokonaisuutta. Kokonaisuu-

desta oppilas pystyy muodostamaan henkilökohtaisen tulkinnan. (Atjonen ym. 2008, 23) 

Vygotskyn (1978) mukaan yksilöllä on olemassa kaksi kehityksellistä tasoa, jotka ovat 

aktuaalisen kehityksen taso ja lähikehityksen vyöhyke. Aktuaalinen kehityksen taso on 
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yksilön tämänhetkinen henkisen toiminnan taso, joka on syntynyt aikaisempien kehityssyk-

lien tuloksena. Lähikehityksen vyöhyke puolestaan on kehityksen taso, jolle on mahdollista 

päästä opettajan ja muiden oppijoiden avustuksella (Kuvio 2) (Kumpulainen 2011, 63). 

Opettajan rooli on tärkeä erityisesti epäonnistumistilanteissa. Oikea-aikainen itsetuntoa 

kehittävä ohjaaminen tukee oppilaan kehittymistä. (Rantala 2006, 69, 77–81.) 

 

Kuvio 2. Potentiaalinen taso saavutetaan oikea-aikaisen tukemisen (scaffolding) kautta 

(mukaillen Kumpulaisen tulkintoja Vygotskyn (1978) ja Brunerin (1976) ajatuk-

sista) 

Oppilas saattaa tarvita opettajan apua jonkin asian ratkaisemiseen, mutta tulevaisuudessa 

hän kykenee suoriutumaan samankaltaisesta tehtävästä itsenäisesti. Brunerin (1976) teorian 

mukaan oppijaa tulee tukea oikealla hetkellä ja hyvin minimaalisella oppijakohtaisella 

avulla. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa yhteisön kanssa ja yksilö pystyy rakenta-

maan sitä kautta itselleen oppimisstrategian, jonka avulla hänen on mahdollista saavuttaa 

asetettuja tavoitteita (ks. Rantala 2006, 41, 57, 60, 79–81).  

Samankaltaisen ajatuksen intersubjektiivisuudesta ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ke-

hittyvästä ongelmanratkaisutaidosta on esittänyt myös Berk ja Winsler (1997). Intersubjek-

tiivisuudessa kaikilla on sama tavoite, johon pyritään saamaan yhteinen ymmärrys sosiaali-

sen vuorovaikutuksen ja oikea-aikaisen tukemisen avulla (Kumpulainen 2011, 64). Tär-

keintä on, että oppilas työstää asiaa ja menee omakohtaisesti oppimisessaan eteenpäin. 

Juntunen (2011, 88) kirjoittaa, että omakohtainen kokemuksellinen ja tekemällä oppiminen 
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liittyy myös John Deweyn (1967) kehittämään oppimismetodiin. Hänen kehittämässään 

pragmatismissa oppiminen on ihmisessä muutos, joka antaa hänelle valmiuksia toimia eri-

laisissa tilanteissa. Deweyn mukaan kasvatuksessa prosessi ja päämäärä ovat yksi ja sama 

asia. (Juntunen 2011, 88.)  

Kolbin (2014, 51) kehittämän teorian mukaan tieto syttyy kokemuksellisen oppimisen 

kautta. Kertyvä kokemus tuo ymmärrystä, jonka kautta yksilö rakentaa tietoa. Kokemuk-

sellinen oppiminen on kehä, jossa on neljä vaihetta. Ensimmäinen vaihe on konkreettinen 

kokemus, toinen vaihe on reflektiivinen havainnointi, kolmas on abstrakti käsitteellistämi-

nen ja neljäs aktiivinen kokeileminen (Kuvio 3). Kehän alussa muodostetaan henkilökoh-

taisia kokemuksia, joiden avulla tehdään havaintoja. Havainnoista luodaan yleistyksiä ja 

konkreettisia käsitteitä, joita yhdistellään tiedossa oleviin teorioihin. Viimeisessä vaiheessa 

omaksuttuja asioita kokeillaan aktiivisesti käytännössä. (Kolb 2014, 51.) Kolbin kokemuk-

sellisen oppimisen tyylit löytyivät myös oppilaiden tuottamista videomateriaalista, kun 

Tuomi ym. (2011) tekivät MoViE-verkkovideopalvelu pilottikokeilun Kauniaisten Kasa-

vuoren yläkoululle vuonna 2009. Verkkovideopalvelua kokeiltiin biologian ja kulttuuri-

maantiedon kursseilla 90 oppilaan ja kahden opettajan kanssa, palveluun ladattiin yhteensä 

76 videota. 

 

Kuvio 3. Kolbin (2014) kokemuksellinen oppimisen kehä  
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Kokemuksellisen oppimiskehän kautta oppilaan on mahdollista saavuttaa jo tässä tekstissä 

esitelty muuttunut aktuaalinen kehityksen taso. ”Kriittisen reflektoinnin kautta oppiminen 

voi yltää transformatiivisen, yksilön merkitysskeemoja ja -perspektiivejä muuntavalle ta-

solle. Merkitykset ja merkitysrakenteet puolestaan ohjaavat tiedon hankintaa, oppimista, 

kehittymistä ja toimintaa yksilön elämän vaiheissa”. (Poikela 2009.)   

Poikela ja Poikelan (2005, 44) mukaan oppimisen lähtökohta on ongelma. Ongelma voi 

olla tietty kuvauksellinen todellisen elämän tilanne, tapaus tai ilmiö, joka voi olla yksi osa 

suurempaa kokonaisuutta. Oppilaiden kiinnostus voidaan herättää ”triggerillä”, joka voi 

olla myös videokatkelma. Ongelmanratkaisuun perustuva oppiminen on vuorovaikutteinen 

prosessi, jossa tekemällä yhteistyötä muiden kanssa saadaan kokemusta ja ymmärrystä. 

Kuviossa 4 on esitetty Poikela ja Poikelan (2005, 36) esittämä ongelmaperustaisen oppimi-

sen ja itsenäisen tiedonhankinnan malli. 

 

Kuvio 4. Ongelmaperustainen oppiminen ja itsenäinen tiedonhankinta 

Ongelmanratkaisuprosessi muodostaa kehän, jossa on samankaltaisia piirteitä kuin Hakka-

raisen, Longan ja Lipposen (2002) tutkivan oppimisen -mallissa.  Kehän ensimmäisessä 
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vaiheessa opiskelijat yrittävät yhdessä ymmärtää, mistä ongelmassa on kyse. Toisessa vai-

heessa pyritään hyödyntämään kunkin henkilön aikaisempaa kokemusta asiasta ja luodaan 

ideoita ongelman tarkastelulle (aivoriihi). Kolmas vaihe on ideoiden erottelu ja ryhmittely, 

jossa yhdistellään samankaltaisia käsitteitä. Neljännessä vaiheessa valitaan oppimisen kan-

nalta tärkeimmät löydetyt aihekokonaisuudet. Viidennessä vaiheessa asetetaan oppimisen 

tavoitteet ja muodostetaan prosessin aikana suoritettavat tehtävät.  Tämän jälkeen kuuden-

nessa vaiheessa opiskelijat jakaantuvat hakemaan tietoa eri lähteistä yksin tai pienissä 

ryhmissä.   Seitsemännessä vaiheessa eri lähteistä löydettyä tietoa käytetään apuna, kun 

ongelmaa tarkastellaan uudelleen. Itsenäisesti tai pienissä ryhmissä tehty opiskelu on on-

nistunut, jos ongelma synnyttää uusia ajatuksia ja näkökulmia. Viimeisessä kahdeksannes-

sa vaiheessa palataan takaisin tarkastelemaan, mistä lähdettiin liikkeelle, jolloin voidaan 

nähdä, mitä matkan varrella on opittu. Ongelmaperustaiseen oppimiseen kuuluu jatkuva 

arviointi, jossa on mahdollista saada palautetta eri vaiheiden työskentelystä. (Poikela & 

Poikela 2005, 36.) 

3.2 Videon hyödyntämisen tavat 

Opettajalta vaaditaan pedagogista näkemystä siitä, miten videota voidaan hyödyntää oppi-

misen välineenä ja miten se tukee oppimisen prosessia (ks. Hakkarainen & Kumpulainen 

2011, 8–9). Esimerkiksi jaetun opetusvideon avulla pystytään tarjoamaan mahdollisuus 

aiheen kertaukseen tai antaa oikea-aikaista tukea ongelmatilanteissa. Hyödyntämisen tapo-

ja voidaan ryhmitellä ainakin sen mukaan, minkälaisia tavoitteita niillä on eli miksi video 

tehdään. Video voidaan tuottaa reaaliaikaisesti tai se voi olla tallennettuna ja myöhemmin 

katsottavissa. Videon avulla voidaan tehdä myös kaksisuuntaista vuorovaikutusta (Hakka-

rainen & Kumpulainen 2011, 9).  

Videoita voidaan hyödyntää opetuksessa ainakin seuraavilla tavoilla: 

• luentojen suorat lähetykset, esimerkiksi webinaarit tai niiden tallenteet (esim. mais-

teri.tv:n webinaarit) 

• opettajan itse tuottamat videoleikkeet oppimisen materiaalina (Virtanen 2018) 
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• videokokoukset ja muut reaaliaikaiset vuorovaikutustilanteet (ks. Kiesiläinen & 

Toiviainen 2008, 8) 

• opetuksen triggerit eli keskustelujen ja pohdintojen liikkeelle laittavat virittäjät (ks. 

Hakkarainen & Kumpulainen 2011, 13) 

• oppilaan oppimispäiväkirjat 

• oppimisen tuotokset videoportfoliona 

• käyttöohjeistukset tai -oppaat (esimerkiksi kuvankäsittelyohjelman käyttöopas) 

• opettajan palaute opiskelijoille 

• informaation välittäminen tai mainonta 

• tarinan kerronnan esitystapa – digitarina (ks. Kumpulainen 2011, 55) 

• havainnointi, tarkkailu tai tutkimus (ks. Kiesiläinen & Toiviainen 2008, 10) 

• interaktiiviset videot (Ahoniemi & Kaasinen 2018) 

Käyttötarkoituksia tai hyödyntämisen tapoja löytyy mahdollisesti lisääkin. Videot pyritään 

kuitenkin tekemään siten, että tarkoituksenmukainen kohdeyleisö katsoisi niitä. Mietitään, 

miten ja missä video näytetään sekä kuinka kauan video on katsottavissa. (ks. Kumpulai-

nen 2011, 56). 

3.3 Videon käytön tavoitteet oppimisessa 

Soveltamalla aktiivista oppimista voidaan saavuttaa tuottavia oppimisen prosesseja ja hy-

viä oppimistuloksia. Video tekee oppimisesta monipuolisempaa ja sen avulla voidaan 

myös mahdollistaa oppimista. Aiheeseen ja tilanteeseen sopivat opetusmenetelmät auttavat 

tietojen ja taitojen omaksumista. Schwartz ja Hartman (2007) kehittivät suunniteltujen vi-

deoiden käyttöön mallin, millä voidaan tukea oppimisen neljää osaa (Taulukko 1). Näitä 

ovat esittäminen, sitoutuminen, kertominen ja tekeminen. Jokaisella osa-alueella on aina 

oma videon käytön tavoitteensa. 
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Käytön tavoite Arviointi Genre Ulottuvuus 

Opitut ja tutut asiat Tiedossa olevien asioi-

den tunnistaminen 

Matkavideot, simulaati-

ot, näkökulmaa avartavat 

videot, historialliset 

kuvaukset 

 

Esittäminen ja havain-

nollistaminen 
Asioiden erottaminen Huomaaminen ja erotte-

lukyky 

Mielenkiinnon ja kiin-

nostuksen herättäminen 

Vaikuttaminen ja rea-

goiminen 

Mainokset, trailerit, 

triggerit, opetukseen 

räätälöidyt videot 

 

Sitouttaminen 

Kontekstin luominen Tavoitteellinen oppimi-

nen ja tavoitteisiin pyr-

kiminen 

 

Vaikuttaminen asentei-

siin 

Asennoitumisen ja moti-

voitumisen taso 

Mallin antavat videot, 

demonstraatiot, ohjeis-

tukset, vaiheistetut vide-

ot 

 

Tekeminen 

Taitojen kehittyminen Suoriutuminen tai suorit-

taminen 

Faktojen kertominen ja 

tiedon kartuttaminen 

Asioiden kertaaminen ja 

mieleen palauttaminen 

Assosiaatiot, tietopake-

tit, analogiat, selostuk-

set, matematiikassa 

laskutoimitusten sanoit-

taminen, itsearviointi, 

palautteen anto 

 

Asioista kertoiminen ja 

tiedottaminen 
Selitykset ja sanoittami-

set 

Päätteleminen, analy-

sointi ja pohdinta 

Taulukko 1. Videoiden käytön malli (mukaillen Schwartz & Hartman 2007, 338) 

Video toimii ensisijaisesti esittämisen, havainnoinnin, erottelun tai tuttujen jo ennalta ole-

vien asioiden tunnistamisen keinona (Schwartz & Hartman 2007, 338). Tiettyjä yksityis-

kohtaisia asioita ei nähdä muulla tavoin kuin videon kautta (Hakkarainen & Kumpulainen 

2011, 12). Urheiluvalmentaja esimerkiksi havainnollistaa kehon liikkeitä tallennetun vide-

on avulla. Hidastuksissa voidaan perehtyä yksityiskohtiin paremmin. Biologian tunnilla 

kamera tai videokamera voi toimia suurennuslasina tutkittaessa luontoa. Fysiikassa tai ke-

miassa oppilaat voivat itse videoida tutkimuksellisia kokeita ja katsoa niitä sen jälkeen 

yhdessä. 
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Hakkarainen ja Kumpulainen (2011, 12–13.) kirjoittavat, että videon avulla herätetään 

kiinnostus asiaan tai ilmiöön sekä sitoutetaan oppilas opittavaan aiheeseen. Tähän tarkoi-

tukseen tehtyjä videoita kutsutaan nimellä ankkuroivat videot tai videotriggerit. Triggerei-

den tarkoituksena on johdatella opiskelija ongelmanratkaisuun tai sen tehtävänä on viritellä 

käyntiin keskustelua. Ankkuroidulla videolla yleensä annetaan opittavalle asialle konteksti 

tai kehys, jonka ympärillä olisi tarkoitus käsitellä aihetta. (Hakkarainen & Kumpulainen 

2011, 12–13.) Esimerkiksi triggeriä käytetään case-pohjaiseen, ongelmalähtöiseen ja myös 

ilmiölähtöiseen oppimiseen fysiikassa, kemiassa, matematiikassa tai maantiedossa. Ope-

tus.tv on tehnyt opiskelijoiden sitouttamiseen ja omaehtoisen opiskeluun liittyvää työtä. 

Lyhyillä videopätkillä on tarkoitus herättää kiinnostus ja oivaltamisen ilo sekä synnyttää 

sisäinen motivaatio opiskelijoille. Videot toimivat hyvin myös eriyttämisen välineenä, op-

pilaat käyvät videoiden avulla itsenäisesti omaan tahtiin asioita läpi.  

Videon tavoitteena on saada aikaan jotain toivottua suorittamista (Hakkarainen & Kumpu-

lainen 2011, 13–14). Video voi toimia asenteellisen mallin antajana tai sen kautta voidaan 

mallioppia. Malliopetuksen video rakennetaan yleensä vaiheistamalla opeteltava asia. Esi-

merkiksi Rockway.fi:n videot tehdään siten, että niiden avulla voidaan oppia mallin mu-

kaisesti soittamaan tai laulamaan. Eteneminen musiikin opiskelussa tapahtuu vaihe kerral-

laan. Tietokoneohjelmien käyttöön tarkoitetut ruutukaappauksella tehdyt opastetut tutoriaa-

livideot ovat yleensä myös vaiheistettuja opetusvideoita. 

Videon tehtävänä voi yksinkertaisesti olla vain tiedon jakaminen (Schwartz & Hartman 

2007, 338). Erilaiset eläimistä, avaruudesta tai historiasta kertovat tiededokumentit sisältä-

vät paljon omaksuttavaa informaatiota. Video teemana voi olla ajankohtainen uutinen, tai 

video sisältää fiktiivisen tarinan. Hyvä esimerkki tiedon jakamiseen liittyvästä tavoitteelli-

sesta videon kuvaamisesta on Kaikki kuvaa -kilpailu (http://kaikkikuvaa.fi). Kilpailu jär-

jestetään joka vuosi ja siinä opettaja voi omien oppilaidensa kanssa lähteä toteuttamaan 

ajankohtaiseen aiheeseen liittyvän fiktiivisen kuvausprojektin. Kuvausprojektin aikana 

oppilaat oppivat perehtymällä teemaan ja jaetun kilpailuvideon avulla he kertovat tärkeästä 

asiasta myös muille. Vuonna 2018 kilpailun sarjoja yhdistävä pääteema oli ystävyys.  

http://kaikkikuvaa.fi/
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Osallistuimme 6. luokan kanssa Kaikki kuvaa -kisaan syyslukukauden puolella vuonna 

2017, jolloin teemana oli yhdenvertaisuus. Kilpailuvideomme nimi oli ”Sori! Ei syrjitä 

ketään”. Oppilaat itse kehittelivät käsikirjoituksen ja näyttelivät (Kuvio 5) videossa.  Video 

sisältää fiktiivisen tarinan, jossa kahta luokkatoveria syrjitään. Opettajan johdolla tilanne 

kuitenkin yhdessä sovitaan ja ratkaistaan.  

 

Kuvio 5. Lahden kristillisen koulun Kaikki kuvaa -kilpailuvideo 2017 

Erilaiset käyttötavoitteet ja videon soveltamisen tavat saattavat käytännössä kuitenkin hi-

venen yhdistyä. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -päivillä 2018 oli workshopissa 

puhetta interaktiivisesta videosta. Esimerkiksi ”Jotain Rajaa!” -opetusaineisto koulukiu-

saamisesta, jonka tekeminen aloitettiin vuonna 2008, on toteutettu samankaltaisella teknii-

kalla. Materiaalia voidaan käyttää luokassa keskustelun herättäjänä eli triggerinä, mutta 

oppilas voi myös itsenäisesti katsoa videoita läpi. Videot on toteutettu näytellen käsikirjoi-

tuksen mukaan ja niiden päälle on tiettyihin kohtiin lisätty kysymyksiä tai pohdintoja, jotka 

tulevat esille. Video pysähtyy kysymyksen ajaksi ja jatkuu vasta sitten, kun kysymykseen 

on vastattu. Videossa on siis mukana ohjeikkunoita tai vaiheistettuja tehtäviä, joiden avulla 
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on mahdollista sitouttaa katsoja tiedon tai taidon opetteluun. Interaktiivisen videon toteu-

tustapa eroaa jonkin verran tavallisesta videosta editoinnin viimeisessä vaiheessa, jossa 

video rikastutetaan tietoiskuilla ja tehtävillä, jotka tulevat esille tietyissä kohdin videon 

aikana. 

3.4 Opettajan rooli videon käytössä 

Opettaja suunnittelee opetuksen ja asettaa oppilaiden työskentelyille tavoitteet. Tavoittei-

siin liittyvät haasteet on suunniteltava niin, että ne ylittävät aktuaalisen kehityksen tason, 

mutta sijoittuvat lähikehityksen vyöhykkeelle. Kun haasteet ovat sopivat oppijan kykyihin 

ja oppimisen tasoon nähden, opiskelijan on helpompi sitoutua aktiiviseen ja tavoitteelliseen 

työskentelyyn. Tähän auttavat tietysti myös selkeät toimintamallit ja ohjeet sekä se, että 

yhteistoiminnallinen vuorovaikutus on miellyttävää, lämmintä ja vastavuoroista. Oppilaan 

pitää saada yrittää ratkaista ongelmaa aluksi itse omassa rauhassa ja aktuaalisen kehitysta-

sonsa avulla. Huhtasalon (2017) mukaan opettajaa motivoi nähdä, kuinka pitkän pohdinnan 

ja kamppailun jälkeen oppilas yhtäkkiä löytääkin ratkaisun tai ymmärtää jonkun asian. 

Ohjausta ja oikea-aikaista tukea tarjotaan vasta siinä tilanteessa, kun oppilas ei näytä pää-

sevän eteenpäin (Kumpulainen 2011, 64). 

NET Forum -tapahtumassa Jenni Huhtasalo (2017) kertoi omassa esityksessään tutkivansa 

opettajuuden muutosta digitaalisessa oppimisympäristössä. Tutkimuksen tarkoituksena on 

nostaa esiin kysymyksiä teknologian tuomasta ”uudesta opettajuudesta”. Tutkimus yrittää 

selvittää, mitä opettajat itse kokevat sen olevan. Opettajiin kohdistuu paineita ja odotuksia, 

jotka muodostuvat uudesta opetussuunnitelmasta, digitalisaatiosta, rahasta, oppilaiden van-

hemmista ja yhteiskunnasta, ja työtoverit ja esimies vaikuttavat opettajan rooliin. Video on 

vain väline, joka antaa mahdollisuuden luovaan toimintaan ja saattaa helpottaa tai mahdol-

lisesti myös vähentää opettajan työn määrää. Tekniikan opettelu tai epävarmuus omasta 

osaamisesta voi kuitenkin olla pedagogisen kokeilun esteenä. 

Opettajat hyödyntävät videoita parhaalla katsomallaan tavalla käyttäen lähtökohtana moti-

vaatiota, omia tieto- ja viestintätekniikan taitojaan sekä henkilökohtaista käsitystään peda-
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gogiikasta (Horila ym. 2001, 25). Parhaiten opetuksessa osaa hyödyntää juuri niitä osa-

alueita tai välinettä, joista opettajalla itsellään on teoriassa ja käytännössä eniten tietoa tai 

kokemusta. Haastavampaa on lähteä kokeilemaan omassa opetuksessa jotain, josta on en-

nalta vähän tai ei yhtään kokemusta (Kilpiö 2008, 29).  

Oppijaa ei pysty jättämään omilleen, sillä oppimisen prosessissa tarvitaan opastusta, tukea 

ja ohjausta (Stacey & Gerbic 2008, 966). Oppijat tarvitsevat selkeitä tehtävänantoja, joissa 

oppimisen tavoitteet tulevat esille. Koulujen toimintaympäristöt sekä myös opetukseen 

tarkoitetut tieto- ja viestintätekniikan resurssit vaihtelevat. Olemassa olevat mahdollisuudet 

kuten laitteet, ohjelmat ja kuvauspaikat vaikuttavat siihen, miten videota voidaan soveltaa. 

Konteksti, pedagogiikka ja tekninen tietämys ensisijaisesti kuitenkin yhdessä muodostavat 

sen, miten opettaja käyttää videota (Kuvio 6). Eri konteksteissa käytetään eri työtapoja ja 

videon kanssa hyödynnetään monenlaisia välineitä tai työkaluja. 

 

Kuvio 6. Yhdistelemällä omaksuttuja tietoja opettaja soveltaa videota opetukseen (mukail-

len Mishra & Koehler 2006) 

Tämän tutkimuksen tekijän omille 6. luokan oppilaille toimi motivoinnin keinona se, että 

ympäristöopin ja historian liittyviä lukuläksyjä (opetuksen aihe) käytiin läpi tietokilpailuna 

Kahoot-työkalun (tekniikka) avulla. Kotitehtävien tarkastukseen eli kontekstiin osallistui 

aktiivisesti jokainen oppilas luokassa. Kahoot.com avulla tehdyssä kotitehtävien tarkastuk-

Konteksti

Opetettava 
asia/aihe

Tekniikka

Pedagogiikka
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sessa kuudesluokkalaisten kanssa käytettiin kysymyksiä, joilla tavoitteellisesti testattiin 

oppilaiden muistamista, ymmärtämistä ja myös soveltamista. 

Opettaja voi opetuksessa hyödyntää jo olemassa olevia pedagogisia toimintatapoja, mutta 

tarvittaessa pitää osata synnyttää uusia innovaatioita. Palgren-Neuvosen ym. (2011, 199–

200) mukaan kokeilemalla voidaan oppia käyttämään uudenlaista toimintamallia, keksin-

töä tai teknologiaa. Onnistuneet kokemukset kerrotaan myös muille, jotta niitä voitaisiin 

yleisesti hyödyntää. (Palmgren-Neuvonen, Kumpulainen & Vehkaperä 2011, 199–200.) 

Tämänkaltaisia innovatiivisia opettajuuteen, oppimiseen sekä teknologiaan liittyviä tiedon 

levityksen paikkoja ovat esimerkiksi NET Forum -tapahtuma ja Interaktiivinen tekniikka 

koulutuksessa -konferenssi, jotka järjestetään kerran vuodessa. Uusien innovaatioiden ta-

voitteena on tukea mielekästä oppimista ja oppimismotivaatiota. 

Opettajan rooli videon käytössä voi esimerkiksi olla opettaja, ohjaaja, valmentaja, taustatu-

en antaja, editoija, kuvaaja, käsikirjoittaja. Opettajan rooli suhteutuu erilaisiin oppimisen 

vaiheisiin kuten siihen, miten toteutetaan prosenttilaskujen sääntöjen opiskelu tai kielen 

epäsäännöllisten verbien ulkoa opettelu. Tähän vaikuttaa se, kuinka hyvin oppilaat ovat 

asian jo omaksuneet. Onko kyse uudelleen kertaamisesta vai siitä, että oppilaat osaavat jo 

itse soveltaa oppimaansa tietoa. Bloomin (1956) taksonomian (Åhlberg 1990) mukaan 

(Kuvio 7) tieto on omaksuttu parhaiten, kun oppilaat osaavat arvioida sitä kriittisesti tai 

hyödyntävät sitä luovalla tavalla. Opettaja voi ottaa pelkästään ohjaajan roolin siinä vai-

heessa, kun oppilaat pystyvät oma-aloitteisesti toteuttamaan itsensä ilmaisuun tarkoitettuja 

videoita.  

 

Kuvio 7. Benjamin Bloomin (1956) taksonomia (Åhlberg 1990) 
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Opettaja ohjaa toimintaa, kannustaa ja antaa tarvittavia ohjeita. Alkuopetuksessa ainakin 

ensimmäisillä kerroilla vaaditaan opettajan läsnäoloa pienryhmätyöskentelyssä. Hän aikui-

sena jakaa kuvausvuoroja ja toimii tilanteen rauhoittajana. Pedagogisesti opettajan tehtävä-

nä on miettiä, käytetäänkö videokuvausta työkaluna kaikkien kanssa samanaikaisesti vai 

onko se vain yksi rastitehtävä. Oppilaat tarvitsevat opettajaa myös antamaan vaikeustason 

mukaan sopivan haasteellisia ja kehittäviä tehtäviä. 
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4 Opetusvideot ja niiden merkitys 

Voi olla vaikeaa löytää juuri oikeanlaista videoleikettä opetusta varten tai sen etsiminen vie 

liikaa aikaa, joten oman videon tekeminen voi olla yleensä helpompi ratkaisu (Hakkarainen 

& Kumpulainen 2011, 8). Kontaktitunti tai luento halutaan yleensä valmistella huolelli-

semmin, jos opetuksesta on aikomus tallentaa video. Kun liikkuvaan kuvaan saadaan tal-

lennettua opetustilanteen tapahtumat ja vuorovaikutus, niin nähdään mitä tunnin aikana 

tapahtui. Selkeimmistä videoista voidaan erottaa myös osallistujien eleet ja ilmeet. (Kentz 

& Kukkonen 2011, 122.)  

Opetustuntien verkkovideopalveluun tallennettuja videoita oppilaat pystyvät käyttämään 

itseopiskeluun. Mentchin (2008) tekemän tutkimuksen mukaan opetuksen tallennuksia 

katselevat yleensä ne opiskelijat, jotka muutenkin haluavat aktiivisesti osallistua mukaan 

kontaktitunteihin. Hillin ja Nelsonin (2011) tutkimuksen mukaan videoiden katsominen 

auttoi oppilaiden muistamista, mutta video ei antanut riittävästi tietoa asian sisäistämiseen 

ja ymmärtämiseen. Opetuksesta tehty tallenne ei palvellut interaktiivisesti, minkä takia 

monta kysymystä saattoi jäädä avoimeksi. Sillä on merkitystä, kuinka selkeästi tai millä 

tavalla asioita videolla esitetään. Joitakin asioita ei mahdollisesti edes pysty esittämään tai 

havainnollistamaan pelkästään videon avulla, vaikka Schwatzin ja Hartmanin (2007) mu-

kaan havainnointi on yksi oppimisen neljästä osasta, jota videolla voidaan tukea. 

4.1 Opetusvideotyypit 

Verkko-opetuspäivillä 2014 Linda Saukko-Rauta (2014) listasi erilaisia opetusvideotyyp-

piä (Liite F), jotka ovat yleisesti käytössä. Luentotaltiointi oli mainittuna listassa kahteen 

kertaan. Erona oli vain se, onko tallennus tehty videokameralla vai mobiililaitteella. 
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Videoinnin toteutuksessa huomioidaan opetusvideotyyppi, millä tavalla luento tai opetus 

on aikomus toteuttaa. Tekniikan valintaan vaikuttaa, käytetäänkö opetuksessa mukana jo-

tain oheismateriaalia sekä ketä opetukseen on osallistumassa ja minkälaisilla välineillä. 

Yleensä opetusvideoissa yksi puhuu ja muut kuuntelevat, mutta ohjelmat ja tekniikka mah-

dollistavat myös puheenvuorojen jakamisen sekä täten jaetun asiantuntijuuden. Kun osal-

listujia on vähän, voidaan käyttää Skypeä, Googlen Hangoutsia tai Facebookin Messenge-

riä videopuheluihin. Näistä jokaisesta voidaan tehdä videotallennus. Osa näistä ei kuiten-

kaan sovellu kovin kätevästi näyttökuvan jakamiseen tai oheismateriaalin käyttöön. Vaati-

vampaan käyttöön soveltuvat esimerkiksi Adobe Connect Pro, Office 365 tai BigBlueBut-

ton. Nämä verkkokokousjärjestelmät mahdollistavat useamman osallistujan sekä myös 

videon, esitysgrafiikan, kuvan, äänen tai muun oheismateriaalin jakamisen. 

4.2 Videon hyödyntäminen käänteisessä opetuksessa 

Käänteisen opetuksen pioneerit Bergman ja Sams (2012, 24–25) ovat esittäneet flipped 

classroomista toimintamallin. Tässä mallissa opiskelija perehtyy videomateriaalin avulla 

etukäteen tunnilla käsiteltävään asiaan. Oppilas voi videota katsoessaan tarvittaessa pysäyt-

tää, palata taaksepäin, tehdä muistiinpanoja, kirjata ylös epäselviä kohtia ja kysymyksiä. 

(Bergman & Sams 2012, 24–25.) Muistiin kirjoitetut asiat käydään heti ensimmäisenä tun-

nin alussa läpi. Kontaktituntia käytetään yhteisölliseen ongelmaratkaisuun ja vuorovaiku-

tukseen (Taulukko 2). (Bishop & Verleger 2013; Brame 2013.) Tavoitteena on lisätä vuo-

rovaikutusta ja oppilaiden aktiivisuutta oppitunneilla. 

Videon käyttäminen saattaa vapauttaa tehokkaasti lisää resursseja käyttöön. Jos video on 

katsottu etukäteen ennen kontaktitunteja, kontaktitunneille jää enemmän aikaa toiminnalli-

suudelle, keskusteluille ja yksilölliselle ohjaukselle (Seppänen 2014, 22–23). Perinteisessä 

mallissa opettaja puhuu kontaktitunneilla ja esittää kysymyksiä opiskelijoille, käänteisessä 

mallissa roolit saattavat vaihtua ja opiskelijat esittävätkin kysymyksiä opettajalle (ks. 

Bergman & Sams 2012). 
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Perinteinen luokkahuoneopetus Käänteinen luokkahuoneopetus 

Sisältö Käytetty aika Sisältö Käytetty aika 

Tunnin aloitus 5 min Tunnin aloitus 5 min 

Kotitehtävien tarkas-

tus 

20 min Videosta syntyneiden 

kysymysten läpikäynti 

75 min 

Uuden aiheen opetus 30–45 min Ohjattu ja itsenäinen 

harjoittelu tai työsken-

tely 

75 min 

Ohjattu ja itsenäinen 

harjoittelu tai työsken-

tely 

20–35 min   

Taulukko 2. Perinteisen ja käänteisen luokkahuoneopetuksen ajan vertailu (Bergman & 

Sams 2012, 15) 

Videoiden käyttäminen on parantanut oppimistuloksia sekä keskittymistä ja tuonut tunneil-

le työrauhaa (ks. Brame 2013). Videon tekemiseen kuitenkin kuluu aikaa eikä se välttämät-

tä takaa hyviä oppimistuloksia. Erityisen tärkeää käänteisen oppimisen mallissa on se, mi-

ten videota käytetään yhteiseen oppimiseen ja tiedon rakentamiseen (Seppänen 2014, 24–

25). Hyödyllisiä syitä videon hyödyntämiseen käänteisesti ovat esimerkiksi (ks. Brame 

2013; Bergman & Sams 2012, 19–33):  

• Havainnollistavaa videomateriaalia voidaan käyttää uudelleen samankaltaisilla op-

pitunneilla. 

• Opettajat voivat tehdä opetusvideon yhdessä heille sopivana ajankohtana. 

• Opettajat voivat luvan kanssa hyödyntää toistensa videoita. 

• Opiskelijat valmistautuvat videon avulla oppituntiin tai kokeisiin.  

• Video tukee opiskelijoita, joilla on haasteita opeteltavan aiheen kanssa.  

• Videot auttavat asioiden kertaamisessa. Video voidaan katsoa uudelleen ja tarvitta-

essa myös pysäyttää. Helpommat ja tiedossa olevat opetuskohdat voi ohittaa.  

• Opiskelijat pystyvät katsomaan videoita yhdessä ja antamaan samalla ohjeita toisil-

leen.  

• Video tuo joustavuutta opiskeluun ja auttaa kiireisiä opiskelijoita. 
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• Video auttaa oppilaiden vanhempia perehtymään opittavaan asiaan yhdessä lapsen 

kanssa. 

Oppijoiden motivaatiot videon katseluun vaihtelevat aiheen mukaan, mutta myös videon 

pituudella on merkitystä. Virtanen (2018) suositteli workshopissaan omiin tilastoihin pe-

rustuvan kokemuksen mukaan pituudeksi noin kolmea minuuttia. Se on aika, jonka You-

Tuben käyttäjät keskimääräisesti katsovat yhtä videota. Usein pyritään tekemään hyvin 

lyhyt video, koska kiinnostus saattaa lopahtaa jo alle viidessätoista minuutissa (Bergman & 

Sams 2012, 44; vrt. Guo, Kim & Rubin 2014). Guo ym. (2014) kirjoittavat, että opetusvi-

deossa puhe voi olla nopeaa ja innokasta. Katsojan on mahdollista tarvittaessa palata takai-

sin ja katsoa jokin kohta uudelleen. Yleensä opastus- ja opetusvideoissa yritetään puhua 

ehkä jopa liian hitaasti ja rauhallisesti. Myös yksi aihe videossa, jossa suunnitellusti pysy-

tään, toimii paremmin kuin oppitunti pilkottuna pienempiin pätkiin. (Guo ym. 2014.) 

Animaatiot ja liike tekevät videosta mielenkiintoisemman sekä ne auttavat myös ymmär-

tämään ja muistamaan esitetyn asian (ks. Bergman & Sams 2012). Bergman omassa kokei-

lussaan viihdytti oppilaitaan ja muutti omaa ääntään eri kielten murteilla. Huumori toi mu-

kanaan kiinnostusta ja oppilaat alkoivat seurata, milloin hän saattaa taas käyttää jotain toi-

senlaista ääntä. Keskustelut toisen opettajan tai asiantuntijan kanssa toimivat myös pa-

remmin kuin yksittäisen ihmisen puhe. Radiossa yleensä aina käytetään useampaa juonta-

jaa, jotta mielenkiinto säilyy.  

Merkinnät, lisäykset ja tekstilaatikot videossa auttavat omaksumaan tärkeimmät tiedot vi-

deosta. Visuaalisilla kohdistuksilla voidaan vielä tehostaa muistamista ja huomion keskit-

tämistä. Kohdistukset havainnollistavat videossa kerrottua asiaa. Esimerkiksi opeteltaessa 

laskemaan tilavuutta voidaan kuvaaminen kohdistaa astiaan, jonka tilavuutta lähdetään 

ratkaisemaan. Kaarisulkumerkinnöillä voidaan esittää korkeuden, leveyden ja pituuden 

mittoja sekä tekstikehyksessä voi olla esillä kaava, jota käytetään tilavuuden laskemiseen. 

(ks. Bergman & Sams 2012, 46–47) 

Lähitulevaisuudessa yhä useampi opettaja käyttää käänteistä luokkahuonetta omalla taval-

laan tai metodillaan (ks. Bergman & Sams 2012). Koskinen, Lämsä, Maunuksela, Hämä-
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läinen ja Viiri (2018) kehittelivätkin käänteisestä luokkahuoneesta sovelletun primetime-

oppimismallin (Taulukko 3). Mallissa on neljä vaihetta ja neljä ymmärrystasoa, joilla pyri-

tään Bloomin taksonomian mukaisesti syventämään oppimista. Ymmärryksen tasot ovat 

muistaminen, ymmärtäminen, soveltaminen ja arvioiminen. Neljään eri vaiheeseen kuuluu 

jatkuva arviointi ja opiskelija kerää kurssin aikana pisteitä perustiedoista (7), käytännöstä 

(10) ja ongelman ratkaisusta (22). Kurssin päätteeksi opettaja arvioi koko kokonaisuuden 

(7) ja opiskelijat tekevät myös ryhmäarvioinnin (7) ja itsearvion (7). Kokonaispistemäärä 

kaikista arvioinneista on yhteensä 60 ja opiskelijan pitää saada vähintään puolet päästäk-

seen kurssista läpi. Primetime-mallia vertailtiin käänteiseen luokkahuoneeseen vuosina 

2015–2017 ja Koskinen ym. (2018) tulivat siihen tulokseen, että opiskelijat olivat primeti-

me-oppimismallissa aktiivisempia.  

Vaihe Aktiviteetti Asian omaksuminen Arviointi  

ja palaute 

Perustiedot Aihetta tutkitaan yksin ja 

muodostetaan yleiskuva 

aiheesta. 

Katsotaan videot ja luetaan 

kirja. Voidaan tehdä milloin 

tahansa, mutta mieluiten ennen 

seuraavaa vaihetta. 

Tehdään testi verkkoym-

päristössä. Välitön palaute  

(oikeat vastaukset ja pis-

temäärät). 

Käytäntö  

(käsitteellinen 

tieto) 

Ryhmä kokoontuu hyö-

dyntämään löydettyjä 

perustietoja ja käsitteitä. 

Verkkoympäristön tehtävät: 

käytännön kysymykset, simu-

laatiot, numeeriset harjoitukset, 

lyhyet ongelmat ja reflektoivat 

tehtävät, jotka tukevat yhteis-

toiminnalliseen tutkimukseen 

perustuvaa oppimista. Ryhmä 

voi tavata missä ja milloin ta-

hansa. Opettaja ei ole läsnä. 

Verkkoympäristö tarjoaa 

välitöntä palautetta  

(oikeat vastaukset, tapaa-

misessa läsnä olleet ryh-

män jäsenet jakavat tieto-

ja). 

Ongelman  

ratkaisu 

Käytetään aikaisempaa 

tietoa kokonaisvaltaises-

sa ongelmanratkaisussa. 

Ratkaise ongelmat yksin tai 

yhteistyössä. Vahvistetaan sel-

keitä ongelmanratkaisutaitoja. 

Opettajan tuki saatavilla tarvit-

taessa. Ratkaisut toimitetaan 

verkkoympäristöön määräajan 

kuluessa. 

Määräajan jälkeen Verk-

koympäristö paljastaa 

oikeat ratkaisut. Opiskelija 

arvioi ja korjaa ratkaisun-

sa tietyn kriteerin perus-

teella. Opettaja tarkistaa 

korjaukset ja antaa pa-

lautetta. 

Primetime (me-

takognitiivinen 

tieto) 

Opiskelijat ja ryhmä 

saavat opettajalta henki-

lökohtaista tukea (laatu-

aikaa). 

Ryhmä tapaa opettajan yksityi-

sesti ja keskustelee ratkaisemat-

tomista ongelmista. 

Opettaja antaa suullisen 

palautteen ryhmälle ja 

jokaiselle opiskelijalle 

henkilökohtaisesti. 

Taulukko 3. Primetime-oppimismalli (Koskinen ym. 2018) 
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Käänteiseen luokkahuoneeseen löytyy jo nyt monia verkkovideopalveluita, mistä opettaja 

voi etsiä tarkoituksenmukaisia videoita. Tämä tarkoittaa myös sitä, että videoita tuotetaan 

koko ajan enemmän eikä jokaisen tarvitse lähteä tekemään videoita itse. Opetusvideoiden 

käytössä on olemassa riski, että toisten videoita saatetaan helposti käyttää myös tekijänoi-

keudellisesti väärin. Salman Khanin perustamalla, opetusvideoille suunnitellulla Khan 

Academyllä (MOOC-palvelu) on miljoonia käyttäjiä (tarkkaa lukumäärää on vaikea selvit-

tää, koska Khan Academyä ei voi verrata sosiaalisen median Facebookiin). Academyssä on 

ryhmitelty videoita perusopetuksesta aina yliopistotason kursseihin asti ja ne on jaoteltu 

opetettavien aineiden mukaan. YouTube on avoin tietolähde ja sieltä löytyy myös hyviä 

kansainvälisten yliopistojen tekemiä videoita. YouTubeen pystyy myös luomaan opetuska-

navia, joita ovat esimerkiksi Opetus.tv ja Yleisradion Opettaja.tv. Katsomalla videoita voi 

mahdollisesti omaksua saman asian, jonka oppisi kirjasta lukemalla. Lisäksi hyvin tehdyllä 

videolla voidaan ehkä korvata esitysgrafiikka-tyyppistä luentoa luokassa.  

Luokanopettajana ja tutkijana ajattelen, että perusopetuksessa videota voidaan hyödyntää 

käänteisessä opetuksessa, kunhan se toimii kasvatuksellisesti ja tarjoaa tarkoituksenmu-

kaista sisältöä. Video saattaa aktivoida passiivisia oppilaita kontaktiopetuksessa ja tehdä 

opettajan elämästä helpompaa. Huonosti valittu video ohjaa oppijaa täysin vastoin pedago-

gisia periaatteita, se ei sovi tilanteeseen tai ei ajankohtaisesti liity opetettavaan asiaan. Vi-

deossa saattaa sisältää tietoa, joita ei ole vielä käyty läpi tai opetettu. Mikäli oppilas ei 

ymmärrä videon sisältöä, se voi heikentää oppilaan käsitystä itsestään oppijana. 
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5 Oppilaat ja opiskelijat tuottamassa tarkoituksenmukaisia 

videoita 

Oppilaat ovat tottuneita digitaalisten ympäristöjen ja resurssien hyödyntämiseen vapaa-

ajallaan. Tätä osaamista tulisi osata hyödyntää myös opetuksessa. ”Näin oppilaiden vapaa-

ajan digitalisoitunut mediamaailma ja koulun oppisisällöt muodostaisivat yhtenäisen ko-

kemusmaailman, jotka molemmat edistävät tulevaisuuden taitojen omaksumista ja harjoit-

tamista.” (Kaarakainen, Kaarakainen, Tanhua-Piiroinen, Viteli, Syvänen & Kivinen 2017, 

32–33.) Oppika-kyselyssä kysyttiin, minkälaista sisältöä kouluikäiset ovat tehneet mobiili-

laitteilla ja tietokoneillaan. Yleisimmin eri-ikäiset olivat tuottaneet valokuvaamiseen ja 

videoon liittyvää sisältöä (Kuvio 8) (Kaarakainen ym. 2017, 32). 

 

Kuvio 8. Oppilaiden sisällöntuotanto digitaalisilla laitteilla. 

Videon tuottaminen ei ole pelkästään itsenäisesti tapahtuva prosessi. Videota suunnitellaan 

ja kuvataan vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Tarkoituksenmukaisesti ja tavoitteellisesti 

toteutettu videoprojekti kehittää myös sosiaalisia taitoja. Oppijat oppivat itse, mutta opet-

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Tehnyt äänityksiä tai musiikkia

Tehnyt animaation

Julkaissut videon verkossa

Muokannut videota

Kuvannut videon

Julkaissut valokuvan verkossa

Muokannut valokuvaa

Valokuvannut

Minkälaista sisältöä olet tehnyt jollain digitaalisella 
laitteella?

2. lk 5. lk 8. lk
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tavat myös toisiaan. Pienenä vaarana on, että huomio kiinnittyy enemmän välineeseen kuin 

itse käsiteltävään tai opeteltavaan asiaan. Tästä syystä kuvaamisella on oltava aina yksi tai 

kaksi toiminnallista tavoitetta. Toiminnallisia tavoitteita ovat tiedon välittäminen, itsensä 

ilmaiseminen, havainnointi ja käsittely sekä vuorovaikutus. (Nevala & Kiesiläinen 2011, 

34) 

Schuck ja Kerney (2004, 10; 80) tekivät tutkimusta viidessä eri australialaisessa koulussa, 

joka oli suunnattu peruskouluikäisille oppilaille. He löysivät yhteensä kolme käyttötarkoi-

tusta opiskelijoiden videon tuottamiselle, jotka on esitetty taulukossa 4.  Samankaltaiseen 

tulokseen tulivat myös Reid, Burn ja Parker (2002), jotka tekivät tutkimusta digitaalisen 

videon käytön vaikutuksista oppilaiden oppimiseen ja motivaatioon. Tähän tutkimukseen 

osallistui noin 50 koulua Englannissa. 

Videon tuottamisen käyttötarkoitus Esimerkit käyttötavoista 

Videon käyttö informaation välittämisen 

sekä ajatusten ja tunteiden ilmaisuun 

Uutiset, animaatiot, mainokset, dokumentit, 

ruutukaappaukset, digitarinat, kamerakynä, 

raportointi 

Videon käyttö havainnointiin, analysointiin 

ja palautteen saantiin 

Luonnonilmiöiden kuvaaminen ja havain-

nollistaminen, videopensseli, draama-

tuotokset, puheen pitäminen 

Videon käyttö itsearviointiin sekä reflek-

tointiin ja omien ajatusten jäsentämiseen 

Videopäiväkirjat ja -dokumentit, portfolio 

Taulukko 4. Opiskelijoiden tekemien videoiden kolme käyttötarkoitusta (mukaillen 

Schuckin & Kearney 2004) 

Opiskelijoiden tekemien videoiden käyttötarkoituksia voidaan löytää myös Schwartzin ja 

Hartmannin (2007) luomasta videoiden käytön mallista (ks. aikaisemmin esitelty Taulukko 

1). Schuckin ja Kearney (2004) mukaan selkeimmin erottuva käyttötarkoitus oli kuitenkin 

ajatusten ja tunteiden ilmaisu. 
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5.1 Oppilaiden tekemien videoiden edut opetuksessa 

Tutkimusten mukaan oppijat innostuvat helposti yhteisestä tekemisestä sekä lisäksi heitä 

kiinnostaa kehittää teknologiaan, esiintymiseen ja ilmaisuun liittyviä taitoja. (ks. Palmgren-

Neuvonen, Kumpulainen & Vehkaperä 2011, 197–199; Hakkarainen 2011.) Videotuotan-

toprojektissa on monenlaisia vaiheita, joista on helppoa löytää kullekin oppijalle mielen-

kiintoinen osa-alue. Valmiit videot katsotaan yleensä yhdessä muiden oppilaiden tai ylei-

sön kanssa. Videot voidaan lopuksi ladata verkkovideopalveluun ja rajata katsomisoikeu-

det vain omalle luokalle tai laittaa julkisesti näkyviin. Videoita on mahdollisuus myös ver-

taisarvioida ja niistä voidaan yhdessä keskustella. 

Hung, Keppell ja Jong (2004) omassa tutkimuksessaan totesivat, että videotuottamisella 

voidaan tukea opettajaksi opiskelevien motivaatiota ja luovuutta sekä mielekästä opiskelua. 

Hakkarainen (2008, 23) kirjoittaa, että Schuck ja Kearney (2004) olivat oman tutkimuk-

sensa jälkeen sitä mieltä, että videon tuottamisella voidaan kehittää oppilaiden kommuni-

kaatiotaitoja sekä esiintymis- ja yhteistyötaitoja. Opetussuunnitelman mukaan oppilaita 

ohjataan ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen sekä toimimaan monimediallisis-

sa ympäristöissä. Tähän voidaan liittää myös medialukutaidon kehittäminen. Toiminnan 

ohjaamiseen on lisätty sanat tarkoituksenmukaisuus ja elämyksellisyys sekä tunteiden il-

maiseminen. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 21; 159.) Schuckin ja 

Kearneyn (2004) tutkimuksen mukaan omia videoita tehdessä kehitetään seuraavia taitoja: 

• oppiainekohtaisten tietojen ja asioiden omaksuminen 

• videon tuottamiseen prosessiin liittyvien taitojen kehittyminen 

• medialukutaitojen oppiminen 

• kirjallisen, kuvallisen sekä suullisen taidon kehittäminen ja hyödyntäminen 

• suunnitelmallisten ja sosiaalisten taitojen käyttäminen 

• ongelmanratkaisutaitojen opettelu sekä kognitiivinen ajattelu 

• itsereflektio ja analysointi 

• itsetuntemus, asioiden arvostus ja kunnioitus sekä vastuun ottaminen 
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Tutkimuksen kautta (Schuck & Kearney 2004) löydetyt kehitettävät taidot linkittyvät ope-

tussuunnitelmaan melko saumattomasti. Suunnitelmallisten ja sosiaalisten taitojen käyttä-

minen ja tämän lisäksi myös kirjallisen, kuvallisen sekä suullisen taidon kehittäminen ja 

hyödyntäminen ovat opetussuunnitelman mukaan kommunikaatiotaitojen oppimista. Pe-

rusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan taidoissa lähtökohtana on 

tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen erilaisissa tilanteissa. Tavoitteena on, että 

oppilas on vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa, tulee ymmärretyksi ja ymmärtää itse-

kin muita ryhmän oppilaita sekä aikuisia. Kielen ja kommunikaation opetus sisältää kielel-

listä tietoisuutta, ilmaisua, sanavarastoa, symbolien tunnistamista sekä ajattelun kehittämis-

tä. Video voidaan ottaa hyvin yksinkertaisella tavalla mukaan kommunikaatiotaitojen ke-

hittämiseen. Vuorovaikutusta harjoitellaan esimerkiksi kuvaamalla draamatilanteita videol-

le. Kuvauksen toteutusvaihe jo itsessään kehittää edellä mainittuja taitoja. Tämän lisäksi 

videon katseluvaiheessa sosiaalisia taitoja pystytään yhdessä reflektoimaan. Sosiaalisten 

taitojen tavoitteena on, että oppilaan ryhmässä toimimisen taidot ja osallisuuden kehittyvät. 

(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014.) 

Peruopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) on esimerkiksi myös kirjattuna kog-

nitiivisten taitojen kehittäminen. Kognitiivisissa taidoissa oppimisen tavoitteena on luke-

misen, kirjoittamisen ja matemaattisten taitojen kehittäminen. Schuckin ja Kerneyn (2004) 

tutkimuksesta voidaan todeta, että videoita kuvatessa oppilas aktivoituu ja oppii käyttä-

mään aistejaan ympäröivän todellisuuden hahmottamiseen. Videon tuottaminen harjoittaa 

aistien käyttöä ja ajattelutaitoja. Menetelmä tukee oppimiseen, muistamiseen ja ajattelemi-

seen liittyvien prosessien kehittymistä. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

2014.; vrt. Schuck & Kerney 2004.) 

5.2 Ilmaisutaidon kehittäminen videon avulla 

Blogikirjoitukset tai videoblogi ovat tapoja kertoa omia mielipiteitään. Freinet-

pedagogiikan yhtenä ajatuksena on, että jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa ilmaisemalla 

itseään. (Lange 2000, 78–79; Starck 1996, 30–31.) Oppilasta rohkaistaan aktiiviseen ute-

liaisuuteen, jonka kautta hän itse rakentaa oman tietonsa. Tietoa voidaan tuottaa kirjoitta-
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malla, piirtämällä, puhumalla, videoilla tai muilla esitystavoilla. Liikkuvan kuvan avulla 

voidaan kehittää subjektiivista itseilmaisua, jossa omaa näkökulmaa tuotetaan taiteellisin 

keinoin. 

Mielipidevideon lähtökohtana on asia, joka halutaan ilmaista. Esimerkiksi Kaikki kuvaa - 

kilpailun ideana oli miettiä, miten ilmaistaan asiaa syrjintä ja miten se näkyy koulumaail-

massa tai vapaa-ajalla. Mitä seurauksia syrjinnällä on, minkälaisia tuntemuksia se aiheuttaa 

tai miten sitä voidaan ehkäistä. Jokainen koulu, joka kuvauskilpailuun osallistui, esitti 

oman näkökulmansa asiasta noin kahden minuutin videona.  

Mielipidevideon tekemiseen käytettävää työmenetelmää Ismo Kiesiläinen kutsuu (2011, 

44) videomielipidekirjoitukseksi. Työmenetelmän tarkoituksena on auttaa oppilaita ilmai-

semaan videokameran avulla mielipiteitään. Mielipidevideon teemana voi olla ympäristö, 

historia, maantiede, matematiikka, taide, liikunta, terveys tai jokin muu aihepiiri. (Kiesiläi-

nen 2011, 44.) Esimerkiksi Nevalan (2011, 39) mukaan syksyllä 2008 Oulun maahanmuut-

tajaoppilaat toteuttivat esittelyvideoita paikkakuntansa palveluista. Mukana videoissa ovat 

olleet taidemuseo, kasvitieteellinen puutarha, eläinmuseo, kierrätyskeskus ja jätekeskus. 

(Nevala 2011, 39.) Mielipidekirjoitus-menetelmää voidaan soveltaa kaiken ikäisille oppi-

laille. Tärkeintä kuitenkin on se, että annetaan opiskelijalle mahdollisuus keksiä idea tai 

tarina. Aluksi mietitään, minkälaisella videolla voisi olla suurin vaikutus. Kirjataan ylös 

ehdotuksia ja tehdään kuvaamisesta suunnitelmaa.  

Ismo Kiesiläinen (2011, 46) ehdottaa, että voitaisiin luoda pienet ryhmät, joissa lähdettäi-

siin työstämään videota ideointivaiheen aiheesta. Videosta luotaisiin käsikirjoitus hyödyn-

tämällä eri tapoja kuten ajatuskarttaa, kuvakäsikirjoitusta tai aiheen jakamista osiin. Käsi-

kirjoitusta voidaan luoda myös kirjoittamalla lappuihin videon kohtausten sisältöjä, minkä 

jälkeen valikoidaan parhaat laput. Käsikirjoitus alkaa muodostua yhteisen pohdinnan avul-

la siitä, miten lappuihin kirjoitettuja tekstejä juonellisesti yhdistetään toisiinsa. Tärkeintä 

on, että löydetään sopiva tapa ja kaikki sitoutuvat tuotantoprosessiin. (Kiesiläinen 2011, 

46.) 
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Kiesiläinen (2011) oman toteutuksensa mukaan neuvoo käytettäväksi käsikirjoituskortteja 

(Liite D). Kortit ovat kaavakkeita, jotka on otsikoitu: ”haastattelu, juonto kameralle, kuvi-

tus ja selostus, toiminta, montaasi ja grafiikka.” Yhden kortin, lukuun ottamatta montaasin, 

on tarkoitus toimia pohjana yhdelle kuvatulle kohtaukselle. Montaasilla rinnastetaan tai 

ketjutetaan yksittäisiä otoksia toisiinsa. Liikkuvien kuvien välille suhteita voidaan luoda 

vetoamalla katsojan tunteisiin ja tiedollisiin käsityksiin eli logiikkaan. (Kiesiläinen 2011.) 

Nevalan (2011, 42) mukaan videokameraa voi käyttää kuin perinteistä kynää. Kameralla 

voidaan kirjoittaa esseitä, runoja, ainekirjoituksia, muistilappuja ja dokumentteja. Tämä 

kaikki edellyttää kuitenkin audiovisuaalisen kirjoitustaidon opettelemista. Viestejä osataan 

tulkita ja käsitellä paremmin, kun mediakasvatusta ja ilmaisuvälineiden käyttöä harjoitel-

laan ohjatusti. Videopensselin avulla voidaan luoda hyvin ensikosketus videokameraan ja 

käyttää sitä ilmaisun välineenä. (Nevala 2011, 42.) Kuvaamisen tapa kertoo siitä, kuinka 

hyvin kuvaaja kykenee kommunikoimaan katsojalle ja missä vaiheessa elokuvallisen kir-

joittamisen taidot ovat (Haanpää & Oravala 2011, 103). Jos ilmaisussa ei ole mietitty ta-

voitetta, katsoja ei oikein tiedä, mitä video esittää tai mitä sillä on haluttu sanoa. 

Suomen kielen ja kirjallisuuden opetus tukee oppilaan monilukutaidon, kielellisen identi-

teetin ja kielitietoisuuden kehittymistä. Oppilaiden itse tuottamiin videoihin kuuluvat oike-

astaan kaikki vuorovaikutustilanteissa toimimisen tavoitteet perusopetuksen opetussuunni-

telmassa (2014) eli T1–T4 (Liite G). Opetussuunnitelmassa videon pedagoginen käyttämi-

nen on helppo yhdistää sisältöihin S1 –  vuorovaikutustilanteissa toimiminen. 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

2014, 162.): Oppilaalle annetaan mahdollisuuksia harjoitella omien kokemusten, ajatusten 

ja mielipiteiden jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja 

saamista eri viestintäympäristöissä. Harjoitellaan sosiaalisia taitoja ja esitystilanteita hyö-

dyntäen myös draaman toimintamuotoja. Käsitellään ajankohtaisia aiheita ja teemoja. Tar-

jotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan suun-

nitteluun ja toteutukseen. 
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5.3 Montaasipedagogiikkaa dokumentoivaan videointiin 

Dokumenttielokuvien teossa yksi toteutuksen tapa on, että kamera ja mikrofoni käännetään 

oman arkielämän yksityiskohtiin. Aihe tai idea dokumenttiin voi löytyä seuraamalla ja ha-

vainnoimalla ympärillä olevia asioita, tapahtumia ja ihmisiä. Lopullinen tarina ja muoto 

tulevat näkyviin vasta materiaalin leikkaamisvaiheessa, jossa montaasin keinoin voidaan 

lähestyä eri tavoin aihetta. Oppimisen prosessin kannalta olennaisinta on, että oppilaat itse 

tutkivat aihetta ja kokeilevat eri keinoja kertoa aiheesta kiinnostavasti videon keinoin. Ker-

ronnallisuuden kerroksia voidaan lisätä sitä mukaan, kun kokemukset karttuvat. 

Haanpään ja Oravalan (2011, 111–112) mukaan montaasiajattelua voidaan soveltaa media-

kriittisyyden, havainnoinnin, analysoinnin ja tulkitsemisen kykyjen sekä luovan ajattelun 

kehittämisessä. Elokuvassa montaasi tarkoittaa keinoa kommunikoida sekä ilmaista asioita 

älyllisesti ja emotionaalisesti ilman puhetta. Laajasti ajateltuna se tarkoittaa kykyä löytää 

asioiden yhteyksiä ja eroja. Montaasilla voidaan luoda uusia tulkintoja ja merkityksiä ja 

sen kautta voidaan jäsentää, tutkia, rajata ja yhdistellä eri asioiden ja käsitteiden välisiä 

suhteita toisiinsa. (Haanpää & Oravala 2011, 111–112.) 

Harjoiteltaessa montaasiajattelua opettaja miettii etukäteen näkökulmaa, jolla asiaa analy-

soidaan tai tutkitaan. Lähtökohta voi olla esimerkiksi mainokseen liittyvä kysymyksien 

asettelu: Miten mainos vaikuttaa ostopäätökseemme? Millaisia tuntemuksia mainokset 

herättävät? Saako mainoksesta selkeän kuvan, mitä siinä mainostetaan? Mainosta voidaan 

tutkia myös vapaasti ja kerätä mielipiteitä, kommentteja ja näkemyksiä omista havainnois-

ta. Elokuvallisesti voidaan miettiä, miten mainosta varten kuvatut kohtaukset liittyvät toi-

siinsa. 

Dokumenttielokuvalle tyypillisiä ovat Haanpään ja Oravalan (2011, 155) listaamat tutkivan 

elokuvan teemat: väittämät, kysymysten esittäminen, aiheen luova käsittely sekä reflektii-

vinen lähestyminen asiaan. Tutkiva näkökulma liikkuvan kuvan soveltamiseen on omak-

suttu vasta, kun oppilaat löytävät opettajan avulla keinoja hyödyntää kameraa tutkivan elo-

kuvan teemojen käsittelyyn. Kun mukaan otetaan montaasipedagogiikkaa videoprojektien 
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toteuttamisessa, on mahdollista kehittää analyyttisempaa ja ilmaisullisempaa näkökulma 

arkisten asioiden havainnointiin ja kuvaamiseen. (Haanpää & Oravala 2011, 115.) 

5.4 Tutkivaa oppimista videon avulla 

Opettaja voi käyttää videopensseliä erityisoppimiseen ja sovellettuna myös eri-ikäisten 

oppilaiden kanssa, vaikka se on tehty erityisesti alakoulussa käytettäväksi työvälineeksi. 

Perusideana on, että oppilas tutkii ympäristöään ja tekee havaintoja (ks. Nevala 2009). Vä-

linettä voidaan käyttää esimerkiksi aakkosten opettelussa. Lapsi etsii ympäristöstään paik-

koja, missä hän näkee a-kirjaimen. Hän kuvaa kirjainta ensin läheltä ja lopulta vie kameraa 

kauemmaksi kuvauskohteesta.  

Pedagoginen tietämys ja tekniikan hallinta sekä konteksti yhdessä muodostavat sen, miten 

opettaja käyttää opetuksessa videota (ks. aikaisemmin esitelty Kuvio 2).  Hyödyntämällä 

tutkivan oppimisen mallia (Kuvio 9) videopensseli-menetelmää on mahdollista soveltaa 

käytettäväksi myös 5.–6. -luokkalaisten kanssa esimerkiksi ympäristöopissa. Oppiaineen 

aiheena on esimerkiksi opetella tunnistamaan kasveja. Kasvista voidaan kuvata ensin ku-

kinto, lehti ja varsi. Lopuksi kuvataan myös kasvin ympäristö, jossa se kasvaa. Keskeisenä 

tavoitteena videopensselityöskentelyssä on ympäristön aktiivinen hahmottaminen ja ha-

vainnointi uudella tavalla. Keskitytään tarkastelemaan yksityiskohtia, mutta hahmotetaan 

myös laajempia kokonaisuuksia. Tekemisen kautta opitaan laitteiden ja median käyttötaito-

ja, medialukutaitoa sekä -kriittisyyttä. 

Esteettiset ja motoristiset tavoitteet saavutetaan, kun lapsi valitsee ympäristöstä ensin koh-

teen, jota aikoo videoida. Videokuvauksessa tulee käyttää erilaisia kuvakulmia ja pitää 

osata rajata kuva oikealla tavalla. Kamera on pidettävä vakaana, jotta kohde pysyy suoras-

sa. Samaan aikaan painetaan tallennusnappia ja yritetään pitää katse kameran kautta tiukas-

ti kuvauskohteessa. 
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Yhteistyö opettajan 

ja oppilaiden kanssa 

Oma elämän 
tarkastelu

Kysymysten 
asettaminen

Ratkaisuun 
johtavan 

Työskentely-
tavan valinta

Analysointi ja 
pohdinta sekä 

kriittinen 
arviointi

Syventävä 
tutkiminen

Tiedon 
tuottaminen ja 

esittäminen

Kuvio 9. Tutkivan oppimisen malli  

(mukaillen Hakkarainen, Bollström-Huttunen, Pyysalo & Lonka 2004, 30) 

Oppiainekohtaisten tavoitteiden lisäksi videopensseli-menetelmän avulla saavutetaan kog-

nitiivisia tavoitteita (Nevala 2011, 36–37). Videokameran välityksellä oppilas hahmottaa ja 

taltioi ympäristöä. Kuvattu materiaalin avulla opetellaan luokittelemaan tai videot toimivat 

lähtökohtana keskusteluille. Videoita voidaan hyödyntää syy-seuraussuhteiden analysoin-

tiin tai kehittää niiden avulla loogista ongelmanratkaisu- ja päättelykykyä. Oppilaiden on 

myös mahdollisesti osattava yhdistää videossa oleva kuva paikkaan, missä se on kuvattu. 

(ks. Nevala 2011, 36–37.) Tietoa soveltava kysymys voisi esimerkiksi olla, millä suotyy-

pillä videossa oleva lakka kasvaa. Tämänkaltaisessa toiminnassa videota käytetään tiedon 

omaksumisen ja ajattelunkehittymisen välineenä. On hyödyllistä, että ohjatusti ja tarkoi-

tuksenmukaisesti opettaja pyrkii oppilaille luomaan sisäsyntyistä motivaatiota sekä uteliai-

suutta perehtyä ympärillä olevaan maailmaan. 

Hakkarainen, Lonka ja Lipponen (2002, 30) kirjoittaa, että Jerome Brunerin mukaan on 

kaksi tapaa hahmottaa maailmaa: tieteellinen ajattelu ja tarinallinen ajattelu. Tieteelliseen 

ja tutkimukselliseen ajatteluun liittyy hypoteesin tekeminen. Voidaan siis aluksi tehdä olet-

tamus asioista, jonka jälkeen niitä lähdetään testaamaan, tutkimaan ja kokeilemaan sekä 

todistamaan. (Hakkarainen, Lonka & Lipponen 2002, 30.) Videokameran avulla pystytään 
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esimerkiksi hidastetun kuvan avulla havainnoimaan, miten kasvi kasvaa tai kuinka nopeas-

ti erilaiset nesteet reagoivat keskenään. Hakkaraisen, Lonkan ja Lipposen (2002, 30) mu-

nan tarinallisessa suuntautumisessa tarkoituksena on ymmärtää inhimillisiä tapahtumia, 

toimintaa ja kokemuksia tietyissä tilanteissa. Luodaan tarinoita, draamoja sekä uskottavia 

historiallisia kuvauksia. (Hakkarainen, Lonka & Lipponen 2002, 30.) Tarinallisessa ajatte-

lussa videon avulla rakennetaan yksilöiden kokemuksia kuvaavaa todellisuutta, esimerkiksi 

kuvaamalla koulukiusaamisen aiheuttamia tuntemuksia. 

5.5 Mannequine challenge osana videon kuvausprojektia 

Keväällä 2017 toteutettu videointiin liittyvä pääsiäisprojekti koulullamme lähti liikkeelle 

ideasta mannequine challenge. Tämä videotrendi tuli suosituksi vuonna 2016 ja levisi kou-

lulaitoksista aina urheilijoihin, poliitikkoihin ja uutisiin asti. Jopa BBC:n uutisryhmä kuva-

si oman mannequine challenge -videon. (ks. Rautio 2016.) Videossa on tavoitteena asettua 

ryhmän kanssa paikalleen johonkin asentoon patsaan tavoin ja ottaa tietty ilme. Jokainen 

muodostaa yhdessä ryhmän kanssa tapahtuman tai tilanteen, joka ikään kuin olisi pysähty-

nyt paikalleen. Se, mitä seuraavaksi mahdollisesti saattaa tapahtua tilanteessa, on kiinni 

katsojan omasta mielikuvituksesta. Kohtauksen kuvaaja liikkuu videokameran kanssa pat-

saiden lomitse ja kuvaa asentoja sekä ilmeitä eri kuvakulmista. Editointi vaiheessa videoon 

voidaan liittää mukaan musiikki. Ensimmäisissä tähän aiheeseen liittyvissä videoissa soi 

taustalla Rae Sremmurdin kappale ”Black Beatles”.  

Trendi levisi myös Lahden kristilliseen kouluun ja oppilaat julkaisivat verkkoon omia ver-

sioitaan tästä mannekiinihaasteesta. Pohdin voisiko tätä ilmiötä käyttää keinona oppia. Pe-

rusopetuksen opetussuunnitelmassa laaja-alaisen osaamisen mukaan oppilaita kannustetaan 

sekä rohkaistaan tieto- ja viestintätekniikan käyttöön yksin tai yhdessä (ks. Perusopetuksen 

opetussuunnitelma perusteet 2014, 467; 488). Meillä ei ollut vielä suunnitelmaa, miten 

järjestäisimme koulun pääsiäisjuhlan ja ehdotus koko koulun kanssa toteutettavasta man-

nequine challenge -tyyppisestä videointiprojektista sai kannatusta. 
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Oppilaat omassa koulussamme kyselivät malttamattomina, että milloin toteutamme pääsi-

äisen videointiprojektin. Innostusta yhteisestä tekemisestä näkyi selvästi. Oman yhdistel-

mäluokkani (5.–6.lk) kanssa äidinkielen tunneilla ennen projektia perehdyimme käsikirjoit-

tamiseen ja kuvakäsikirjoitukseen. Kehitimme oppilaiden kanssa myös tiedonhallintataitoja 

ja opettelimme arvioimaan mediasisältöjä kriittisesti. Katsoimme mannequin challenge -

videoita, joita oli kuvattu ja tallennettu verkkovideopalveluun (YouTube). Harjoittelimme 

videokuvaamista ja sitä, että oppilaat osaisivat pysyä liikkumatta kuvauksen aikana. Tilan-

nekohtauksia kuvatessa oli ymmärrettävä, että jokainen yksittäinen oppilas oli osa kohtaus-

ta. 

Projektin tavoitteena oli oppia pääsiäisen Raamatun tapahtumia ja niiden järjestystä (ks. 

Perusopetuksen opetussuunnitelma perusteet 2014, 467), viestintää, ryhmässä toimimista, 

teknisten välineiden käyttöä sekä kuvakäsikirjoitusta. Tavoitteena tai tarkoituksena oli 

käyttää videota erityisesti esittävällä tai informoivalla tavalla. Toiminnallisia tavoitteita, 

joihin oppilaiden huomion piti keskittyä, oli kaksi: tiedon välittäminen ja itseilmaisu. Neljä 

opettajaa ja alakoululuokat 3.–6. suunnittelivat Raamattuun liittyvistä tapahtumista manne-

quin challenge -tyyppisen videoinnin. Aluksi yhdessä päätettiin, mitkä tapahtumat voisivat 

olla videoinnin pääkohtia. Jokaiseen viiteen päätapahtumaan valittiin kaksi kohtausta. Ku-

vauksia varten tarvittiin yhteensä kymmenen ryhmää eri luokkatasoilta (Liite A). 

Kohtauksiin luotiin kuvakäsikirjoitus ja kullekin oppilaalle annettiin oma rooli. Kuvauksen 

aikana näyttelevät oppilaat seisovat patsaana liikkumatta esittäen Raamatun tapahtumaa 

(Kuvio 10). Koulun videokameralla kuvattiin ”patsaita” aluksi kauempaa, jonka jälkeen 

kamera siirtyi lähemmäksi kuvaamaan eleitä ja ilmeitä. Kameraa ei voinut liikuttaa liian 

nopeasti tai heiluttaa kuvatessa, muuten ilmeet ja eleet eivät erottuneet tarpeeksi tarkasti 

videolla. Oli mielenkiintoista opettajana havaita, että myös erityisoppilaat, jotka yleensä 

tunnilla eivät malta pysyä paikallaan, suorittivat patsasroolinsa erittäin hyvin. 
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Kuvio 10. Oppilaat patsaina kohtauksessa Jeesuksen ristiinnaulitseminen. 

Yhdistelmäluokan 3.–4. oppilaat etsivät Raamatun paikkoja ja lukivat Raamatun kohdat 

ääneen, puhe nauhoitettiin Audacitylla. Alkuopetuksen 1.-2. luokkalaiset tekivät kohtauk-

siin äänitehosteita musiikin tunnilla, kuten esimerkiksi veden lorinaa ja kansalaisten puhet-

ta. Opetusta eheytettiin myös 5.–6. luokkalaisten kanssa. Heillä oli oma tuntisuunnitelman-

sa, jossa käytiin läpi Raamatun tekstiä ja sen jälkeen piti suunnitella tapahtumiin äänimai-

semia (Liite B). Muutamat oppilaat halusivat myös piirtää kuvia (Kuvio 11).  

 

Kuvio 11. Oppilaan piirtämä viimeisen ehtoollisen kattaus 

Koulussamme koneillamme on käytössä Ubundu-käyttöjärjestelmä ja ääninauhoituksiin 

hyödynnettiin internetistä ilmaiseksi ladattavaa Audacityä. Joidenkin yksittäisten piirros-

kuvien muokkaukseen käytimme Gimp-kuvankäsittelyohjelmaa. Kuvat skannattiin ensin 
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koulun omalla monitoimikoneella. Kuvaamiseen käytettiin koulun omaa pientä action ka-

meraa, joka oli merkiltään Sony. Yläkoulun oppilaat leikkasivat ja muokkasivat videot 

tietotekniikan valinnaistuntien aikana OpenShot-videoeditorilla sekä lisäsivät mukaan ala-

koulupuolen tekemät äänet, musiikit, piirustukset sekä Raamatun lainaukset. 

Oppilaille annettiin selkeät ohjeet videon kuvaamisesta ja heidän kaikkien olisi pitänyt 

keskittää huomionsa vain oikeanlaisen tiedon välittämiseen. Olisi pitänyt erikseen mainita, 

että kameralla on vain rajattu tallennuskapasiteetti. Muutama oppilas ehti ihastua kameran 

tekniikkaan ja päätti kuvata omia mielivaltaisia pätkiä. Kameran muistikortti oli täynnä, 

kun viimeisen ryhmän piti toteuttaa omat kuvaukset. Viimeisen ryhmän oppilaat joutuivat 

käyttämään kuvaamiseen omaa matkapuhelintaan, josta videot oli hiukan vaikeampaa saa-

da siirrettyä tietokoneelle. Hyvin nopeasti oppilaat huomasivat, että käyttäessä matkapuhe-

limen kameraa, puhelin kannattaa pitää vaakatasossa. Editointi vaiheessa, kuvattua videota 

on melko mahdotonta saada enää vaakatasoon.  

Pääsiäisen jälkeen koulussamme pidettiin taiteiden ilta, jossa oli mukana oppilaiden luku-

kauden aikana tehtyjä töitä ja myös pääsiäisaiheinen koko koulun tekemä video. Oppilaat 

keskustelivat keskenään, mikä tuotantoprosessissa oli mennyt hyvin ja miten joitakin koh-

tauksia olisi voinut vielä kehittää. 

Jokainen tuotantoprosessin vaihe vaati omalta osaltaan ongelman ratkaisua. Esimerkiksi 

kuvakäsikirjoituksessa ja kuvauspaikkaa valitessa piti tehdä kompromisseja toisten oppi-

laiden kanssa. Käytiin keskustelua, minkälaisiin asentoihin kukin kohtauksessa asettuisi. 

Joku oppilaista saattoi jopa suuttuakin kesken kaiken ja syntyi väittelyä. Tiukka aikataulu 

vaati kuitenkin nopeaa sovittelua ja sovintoja. 

Kuvausprojektin aikana oppiainekohtaista sisällöistä käytiin läpi äidinkielessä ainakin kir-

joittamista, itsensä ilmaisemista, sosiaalisten taitojen käyttämistä sekä medialukutaidon 

kehittämistä. Raamatun tekstien tulkitseminen liittyi suoraan uskontoon, samoin kuin it-

sensä itsetuntemuksen kehittäminen ja toisten kunnioitus. Projektissa oli erittäin luontevaa 

se, että koko ajan hyödynnettiin tieto- ja viestintätekniikan välineitä: kuvan- ja tekstinkäsit-

telyä, äänen tallennusta sekä videon kuvaamista ja muokkausta. 
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5.6 Digitarinat 

Digitarina on käsikirjoituksen mukaan lineaarisesti tietokoneella toteutettu kuvakertomus. 

Digitarinat soveltuvat eri-ikäisille oppijoille ja niiden avulla voidaan käsitellä sisältöjä jot-

ka liittyvät esimerkiksi kieliin, maantietoon, biologiaan, historiaan, musiikkiin ja kuvatai-

teeseen. Äidinkieli ja kirjallisuus ovat helppoja liittää mukaan ja näiden oppiaineiden yh-

distäminenkin onnistuu. Vuosina 2009–2011 toteutettiin Suomalainen tutkimus- ja kehit-

tämishanke FutureStory, sen tavoitteena oli kehittää yhteistoiminnallista oppimista edistä-

vä toimintamalli. Mukana tutkimukseen osallistui oululaisia kouluja, opettajia, oppilaita ja 

yliopisto-opiskelijoita. (Kumpulainen 2011, 54–55; ks. Palmgren-Neuvonen, Mikkola & 

Kumpulainen 2011) 

Digitarinan tuottaminen alkaa tavallisesti, jostain aiheesta ja sen ideoinnista, sisällön suun-

nittelusta. Aiheen tulee olla sellainen, että se on mahdollista toteuttaa ja se myös motivoi 

tekijöitä. Kari Kumpulainen (2011, 57) on luokitellut tarinoita seuraaviin kategorioihin: 

henkilökohtaiset ja yhteisölliset narratiivit, historialliset tapahtumat, fantasiatarinat, oppi-

minen ja opastus, huumori. Henkilökohtaiset narratiivit kertovat tarinoita sukulaisista tai 

läheisistä. Tarinat voivat olla läheisten muistelmia tai ne voivat kertoa jonkun harrastuksis-

ta. Oppiminen ja opastus -kategorian tarina saattaa sisältää ohjeita tai vaiheita taidon op-

pimiseen, esimerkiksi purjehdusretki opettaa purjehdukseen liittyviä perusteita. Opetus-

muotoon tehty uutinen tai dokumentti voi sisältää tarinan saimaannorpasta. 

Ideoinnin jälkeen valittuun aiheeseen voidaan lähteä keräämään sekä tuottamaan materiaa-

lia. Materiaalin kerätään yleensä tutkivan oppimisen keinoin. Esimerkiksi pääsiäisprojektin 

alkupuolella tutkimme oppilaiden kanssa Raamatun tekstejä, niiden perusteella tuotettiin 

taustaääniä ja etsittiin aiheeseen sopivia lauluja. Materiaalin kerääminen on yhteisöllistä ja 

yhteistyössä tapahtuvaa toimintaa, jossa oppilaat sitoutetaan aktiiviseen työskentelyyn sekä 

ottamaan vastuuta omasta roolistaan (Kumpulainen 2011, 58).  

Juonellinen käsikirjoitus voidaan tehdä ennen materiaalin keräämistä, mutta myös sen jäl-

keen. Jos aikaa on vähän, voidaan hyödyntää valmiita vitsejä, tarinoita tai satuja. Kumpu-

laisen (2011, 58) mukaan kirjoitusvaihe on kuitenkin yksi opettavaisimmista vaiheista ja 
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siksi sitä ei kannata ohittaa. Käsikirjoituksen kirjoittaminen kehittää prosessikirjoittamista, 

mielikuvitusta ja loogista ajattelua. Käsikirjoituksen avulla myös editoidaan digitarina tie-

tokoneella yhdeksi kokonaisuudeksi. 

Helmikuussa 2018 viikolla 8 koulussamme oli vierailijoita Latvian kansainvälisestä eloku-

vakoulusta. He esittelivät trailereita, elokuvia ja musiikkivideoita, mitä erilaisissa projek-

teissa olivat tehneet. He myös kertoivat käsikirjoituksen ja kuvakäsikirjoituksen merkityk-

sestä, kuinka tärkeää se on kuvatessa elokuvan kohtauksia. Käsikirjoituksen ja kuvakäsikir-

joituksen avulla kaikki videon tekemiseen osallistuvat tietävät, mitä on tarkoitus tehdä. 

Kuvakäsikirjoitusharjoituksena 5.–6. -luokan oppilaat saivat jokainen piirtää yhden kuva ja 

esitellä sen latvialaisille vieraillemme. Osa opiskelijoista uskalsi esitellä oman piirustuk-

sensa myös englanniksi. 

Kuten kirjoitetussa tekstissä, myös videossa käytetään symboleja, vertauskuvia ja motiive-

ja ilmaisullisina keinoina. Tarinankerronta on kummallekin ilmaisumuodolle yhteinen 

ominaisuus. Videossa kerronta muodostuu kuvan ja äänen kokonaisuudesta, kun kirjalli-

suus kertoo tarinansa sanoin. Esimerkiksi lähikuva vastaa kirjallisuudessa yksityiskohtais-

ten asioiden kirjoittamista. Videon avulla voidaan tehdä myös viittauksia kuvataiteeseen, 

kun toteutetaan esimerkiksi mannequin challenge -tyylinen kohtaus aiheesta viimeinen 

ehtoollinen. (ks. Kovanen, Metsätähti-Koistinen, Puura-Castrén & Freese 2013, 99) 

Yläkoululaiset pääsivät pääsiäisprojektissamme editoimaan alakoulun kuvaamat kohtauk-

set OpenShot-ohjelmalla. Editointi toteutettiin käsikirjoituksessa luodun juonen mukaises-

ti. Editointiin varattiin aikaa valinnaisesta tietotekniikan kurssista noin neljä tuntia. Tehtä-

vä suoritettiin loppuun kotitehtävänä, mihin sai myös käyttää koulun tietokoneita koulu-

päivän jälkeen. Editointiohjelman käyttö ei ollut vaikeaa, mutta yleensä saadaan palaute ja 

arvio vasta editoinnin jälkeen julkaisemisen yhteydessä siitä, miten digitarinan luomisessa 

onnistuttiin. 

Digitarinan toteuttamisessa voidaan perehtyä tarkemminkin Lambertin (2010) kirjoittaman 

kirjan avulla. Hänen mukaan digitarinan teemana voisi olla henkilötarina, seikkailukerto-

mus, tarina saavutuksista, jokin merkittävä kohde tai paikka sekä kertomus oman elämän 
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ammatista. Lambert (2010) ehdottaa aiheeksi myös muita henkilökohtaisia tarinoita kuten 

selviytymis- tai rakkaustarina. Käyttämällä jotain näistä teemoista oppilas pääsee ilmaise-

maan itseään käyttäen lähtökohtana oman elämän havaintoja tai kokemuksia. Itseilmaisus-

sa sovelletaan Freinet-pedagogiikan ajatusta käytäntöön. Kirjassa Lambert (2010, 9–24) 

esittää tarinan luomiseen seitsemän askeleen mallin, jossa on tarkoitus kiinnittää huomiota 

erityisesti tarinan sisällöllisiin ja kerronnallisiin kohtiin. 

1. Tarinan tavoitteellinen näkökulma – Onko tarinalla jokin tarkoitus tai opetus? 

2. Tunteiden ja tuntemuksien herättäminen – Herättääkö tarinasi jotain tunteita? 

3. Merkityksellisen hetken korostaminen – Mikä ovat tärkeimpiä tai ratkaisevia kohtia 

tarinassasi? 

4. Tarinan esille tuominen – Minkälaisia esille tuovia tehosteita on mahdollista käyt-

tää? 

5. Tarinan huomiota herättävä kerronnallisuus – Miten kerrot tarinan vakuuttavasti? 

6. Kokoa vain oleellinen – Miten tiivistät tarinasi, että siitä löytyy oleellisin? 

7. Tarinan jakaminen – Kenelle tarinasi on osoitettu?  

Edellä esitetyt seitsemän kohdan avulla keskitytään erityisesti tarkoituksenmukaisiin ilmai-

sukeinoihin. Mietitään kohderyhmää kenelle tarina olisi tarkoitus kertoa ja minkälaisessa 

muodossa se olisi paras esittää. Digitarinoihin löytyy myös Ylen videoilla varustettu Ideas-

ta elokuvaksi -opas (Rajavaara 2016), joka perustuu ohjelmaan Mediakompassin kuvakou-

lu (2006). Tästä oppaasta löytyy hyvin samankaltaisia ohjeita elokuvan tai digitarinan te-

kemiseen kuin Kari Kumpulaisen (2011) ja Lambertin (2010) malleista. 
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6 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

Aloittaessani tutkimusta, olin jo saanut joitain näkemyksiä siitä, mitä videon hyödyntämi-

nen voisi olla. Se voi olla esimerkiksi videoluentoja, ruutukaappausvideoita tai havainnol-

listavaa opetusmateriaalia videon muodossa. Videon käyttötapaan vaikuttavat erilaiset 

käyttötarkoitukset sekä lisäksi myös pedagogiset ja tekniset käyttötaidot. Videon hyödyn-

tämisen näkemykset ja mielipiteet muodostuvat myös niistä kokemuksista, onko videota 

käytetty opettajan vai oppilaan roolissa. Tutkimuksessa selvitetään, minkälainen tietämys 

tai perehtyneisyys ammatillisilla opettajaopiskelijoilla on videon tarkoituksenmukaiseen 

käyttöön opetuksessa. Tutkimukseen liittyvät kysymykset ovat: 

1) Millaisia käsityksiä ammatillisilla opettajaopiskelijoilla on videon käytöstä opetuk-

sessa? 

2) Millaisena opettajaopiskelijat näkevät videon käytön mahdollisuudet omassa työs-

sään? (Millaista lisäarvoa videon käyttö tuo opetukseen?)  

3) Millaista tukea/tietoa tarvitsisi enemmän, että opettajaopiskelijat voisivat hyödyn-

tää videota opetuksessa? 

Tässä tutkimuksessa keskitytään erityisesti kahteen ensimmäiseen kysymykseen. Kolman-

nen kysymyksen merkitys on ensisijaisesti tietoa täydentävä. Kahdessa ensimmäisessä ky-

symyksessä kerätään tietoa pedagogisista näkemyksistä. Minkälaisissa tilanteissa ammatil-

liset opettajaopiskelijat ovat havainneet käytettävän videota ja miten se heidän mielestään 

näissä tilanteissa on toiminut? Kolmannen kysymyksen kautta tiedustellaan, että toteuttai-

siko omaa opetustaan toisinlaisin metodein käyttämällä videota, jos saisi sen käyttöön liit-

tyvää tukea tai tietoa. Kaikki näistä kolmesta kysymyksestä antaa tietoa, minkälaista tietoa 

videon käytöstä ammatillinen opettajaopettaja on omaksunut ja miten hän soveltaa saa-

maansa tietoa käytännön opetukseen. 

Seuraavassa luvussa perustelen tutkimustavan valintaa ja avaan empiiristä osuutta. Kerron 

myös tarkempia syitä, miksi tutkimusmetodiksi on valittu juuri fenomenografia ja siihen 

sisältyvä haastattelu. Metodikuvauksen jälkeen siirryn kertomaan tavasta, jolla tutkimuk-

seen liittyvä aineisto on kerätty. 
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6.1 Tutkimusmenetelmän valinta 

Fenomenografia on yksi laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmä, jossa käytetään in-

duktiivista logiikkaa. Sen lähtökohtana on, että tutkijalla ei ole itsellään mitään selkeitä 

ennakko-oletuksia tutkittavasta aiheesta. Lähtökohtana käytetään empiiristä aineistoa, jon-

ka pohjalta asiaa selvennetään teoreettisilla käsitteillä (Raunio 1999, 99). Esiymmärrystä 

kuitenkin tarvitaan, jotta voidaan valita aihe tutkimukselle (Raunio 1999, 100). Teorian 

toimii apuna, kun selvitetään näkökulmia ja sitä mistä suunnasta sekä lähtökohdasta aihetta 

voidaan lähteä tutkimaan. Oletus ilmiöön liittyvistä käsityksistä luo pohjan tutkimuskysy-

myksille. Tutkimuskysymysten muodostaminen antaa jo konkreettista lähtökohtaa feno-

menografiselle lähestymistavalle.  Fenomenografia on lähestymistapa, analyysimenetelmä, 

paradigma, tutkimusote, tutkimusmenetelmä, tiedonhaara, metodologia, viitekehys (Häk-

kinen 1996, 15). Käytän tässä tutkimuksessa sanoja lähestymistapa, analyysimenetelmä, 

tutkimusmenetelmä ja viitekehys. Marton (1988) kuitenkin nimittää fenomenografiaa tut-

kimusotteeksi tai lähestymistavaksi. 

Alun perin fenomenografia kehitettiin selvittämään oppijoiden erilaisia tapoja ymmärtää 

oppimistehtäviään (Häkkinen 1996, 6). Fenomenografiassa tarkastellaan, kuvaillaan, ana-

lysoidaan ja yritetään ymmärtää ihmisten erilaisia käsityksiä jostakin ilmiöstä. Lisäksi 

pohditaan ja analysoidaan käsitysten keskinäisiä suhteita. (Huusko & Paloniemi 2006, 

163.) Fenomenografia etymologisesti tarkoittaa sitä, miten jokin yksilö käsittää ilmiön 

(Niikko 2003, 8). Fenomenografiassa ja myös fenomenologiassa käsitykset rakentuvat ko-

kemuksista (Marton 1988). Käsitys on kokemuksen kautta rakentunut näkökulma, ymmär-

rys tai ajatus aiheesta.  Fenomenografiassa saatetaan puhua yleensä konstituoinnista (ks. 

Uljens 1991). Martonin ja Boothin (1997) mukaan maailma ei olisi mitään ilman ihmisen 

kokemuksia ja ihminen tarvitsee kokemuksiinsa maailmaa.  

Fenomenologiassa tutkimuksen kohteena olisi esimerkiksi videon käytön mahdollisuudet 

opetuksessa opettajien kokemana. Tutkitaan samankaltaisia näkemyksiä samassa konteks-

tissa ja voidaan tehdä mahdollisesti jonkinlaista yhteenvetoa samankaltaisista käsityksistä. 

Videosta materiaalina tai sen vaikutuksesta oppimiseen saattaisi voida löytyäkin joitain 

tekijöitä fenomenologiseen tutkimukseen, jotka voitaisiin filosofisesti analysoida. Tässä 
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tutkimuksessa lähestymistapa on kuitenkin fenomenografinen, koska se perustuu käsityk-

siin, miten vaihtelevilla toisistaan eroavilla tavoilla ammatilliset opettajaopiskelijat ajatte-

levat videon käyttöä opetuksessa. 

 Aikaisemmin luvussa 3.4. kirjoitin jo siitä, että opettajat soveltavat videota kontekstiin, 

opetettavaan aiheeseen, pedagogiikkaan ja käytettävänä tekniikkaan. Videon käytön vaih-

televiin käsityksiin vaikuttaa esimerkiksi se, minkälainen kokemuksellinen suhde on raken-

tunut käytettävään tekniikkaan. Ammatillisten opettajaopiskelijoiden tekniikan hallinnassa 

on mahdollisesti eroja ja myös siinä, miten he hyödyntävät pedagogiikkaa erilaisiin ope-

tusaiheisiin eri konteksteissa. Osa on mahdollisesti tekniikan puolestapuhuja ja osa pyrkii 

jopa hiukan välttelemään sitä. Tässä tutkimuksessa pyritään fenomenografian mukaisesti 

kuvaamaan ilmiötä niiden käsitysten kautta, jotka ovat rakentuneet ammatillisille opettaja 

opiskelijoille videoon liittyen. (Marton 1988). Frence Martonin (1988) mukaan käsityksiä 

on kuitenkin olemassa tietty rajallinen määrä. Voidaan ajatella, että tässä tutkimuksessa 

fenomenografiseen liittyvä käsitysten rajallisuus perustuvat siihen, kuinka suppeasti tai 

laajasti kokemuksellista tietoa opettajaopiskelijat ovat saaneet. 

Marton ja Booth (1997, 111) ajattelevat, että fenomenografia ei ole metodi, vaikka siinä 

jotain samankaltaisia elementtejä onkin. Tutkimuksessa haastattelin ammatillisia opettaja-

opiskelijoita, jotka olivat käyttäneet videota oman oppimisen tukena. Lisäksi heillä oli 

myös opintojensa kautta pedagogista näkemystä, videon soveltuvuudesta erilaisiin opetus-

tilanteisiin. Fenomenografia oli sopiva tapa lähestyä ja tulkita asiaa, sillä siinä on myös 

mukana yksilön ja ympäristön välillä oleva suhde (Häkkinen 1996, 23). Haastattelussa oli 

otettava huomioon, että opettajaopiskelijoilla oli kaikilla kokemusta videon pedagogisesta 

käytöstä oppilaana. Osa heistä toimi valmistumisensa jälkeen muissa työtehtävissä kuin 

opettajana. Vain muutamalla oli omakohtainen käytännön kokemus työnsä kautta siitä, 

miten video on omassa opetuksessa toiminut. 

Opettajaopiskelijoilla on yksilöllisiä käsityksiä ja ymmärryksestä videon hyödyntämisestä, 

ja nämä käsitykset tai näkemykset ovat tulleet omista kokemuksista. Fenomenografiassa 

käytetään termiä toisen asteen näkökulma, joka korostaa toisen ihmisen tapaa ajatella maa-

ilmaa omien kokemuksiensa kautta. Tutkija perehtyy näihin ihmisen ajatuksiin ja käsityk-
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siin sekä samalla pyrkii sulkemaan pois omia näkemyksiään. (Niikko 2003, 24 – 25.) Tut-

kimuksen tieto muodostuu dialogissa tutkittavien kanssa ja dialogin muoto voi olla esimer-

kiksi haastattelu. Uljensin (1992, 114; 131) mukaan tutkimuksen kohteena ei ole kokemuk-

set itsessään, vaan yksilöiden käsitykset ja näkemykset kokemuksestaan kontekstualisoitu-

na (ks. Raunio 1999, 96). Tämänkaltaista lähestymistapaa, jossa suositaan yksilön tapaa 

tulkita ja käsittää maailmaa, kutsutaan idiografiseksi (Cohen & Manion 1994, 7–8). Kerä-

tyssä tutkimusaineistossa tuli näkyviin nämä kontekstiin liittyvät erilaiset käsitykset videon 

käytöstä opetuksessa. Aineistosta löytyy myös yhteneviä perussyitä videon käytölle, johtu-

en siitä, että yksilöiden käsitysten rakentajana on ollut yhteiset pedagogiset opinnot. 

Häkkinen (1996, 16) kirjoittaa, että Larson (1986) luokittelee fenomenografiset tutkimuk-

set neljään eri kategoriaan: koulutuksen vaikuttavuutta mittaaviin, ainedidaktisiin, yleispe-

dagogisiin ja ei-pedagogisisiin. Oma tutkimukseni keskittyy näistä yleispedagogiseen alu-

eeseen. Lähtökohtana on siis videon käyttö, jossa tarkastellaan pedagogisia tapoja sulauttaa 

se opetukseen. Käsitykset ja tutkimusanalyysi muodostetaan kerrottujen kokemusten kaut-

ta.  

Fenomenografiassa aineistosta nousseet käsitykset luokitellaan analyysivaiheessa kuvaus-

kategorioihin (Marton 1988), jossa jokaisella erilaisella kokemuksella on merkitystä (Mar-

ton & Booth 1997, 124). Kollektiivisesti kerätyt kuvauskategoriat jollain tavalla eroavat 

toisistaan. Tutkijan on osattava tarkastella aineistoa riittävän ennakkoluulottomasti ja mo-

niulotteisesti. Aikaisempien, vastakkaisten ja tukevien teorioiden kanssa käydään kuitenkin 

keskustelua (Huusko & Paloniemi 2006, 166). Induktiivisen logiikan mukaan analysointia 

tapahtuu jo aineiston keruu vaiheessa ja analysointia voidaan hyödyntää myös kuvauskate-

gorioita luodessa (Niikko 2003, 32; Marton & Booth 1997, 129; Ahonen 1994, 125). Ku-

vauskategoria ei kuitenkaan saa muodostua tutkijan olettamuksien tai teorian pohjalta 

(Niikko 2003, 38). Kuvauskategoriat liittyvät muihin kategorioihin ja ovat osana suurem-

paa kategoriajärjestelmää. Liitos kategorioiden välillä voi olla horisontaalinen, vertikaali-

nen tai hierarkinen. Kategoriointi on fenomenografian analyysin lopullinen tulos (ks. Ul-

jens 1992). Fenomenologiassa nämä kategoriat yhdistettäisiin merkitysverkostoiksi.  
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6.2 Tutkimuksen kohdejoukko ja aineiston keruu 

Tutkimuksen tavoite oli tuoda esille videota pedagogisena työkaluna ja välineenä, jota käy-

tetään innovatiivisesti opetuksessa. Toteutin tutkimuksen haastatteluilla, joiden avulla ana-

lysoin erilaisia näkemyksiä videon käytöstä opetuksessa. Haastatteluilla selvitin, miten 

tutkittavat olivat videota käyttäneet ja missä tilanteessa, minkälainen käsitys heillä oli vi-

deosta sekä minkälaisilla tapoja tai opetusmetodeja he olivat hyödyntäneet. Haastattelusta 

saadulla aineistolla analysoin ammatillisten opettajaopiskelijoiden pedagogista ajatusmaa-

ilmaa. Tarkoituksenani oli syventyä sisälle tutkittavien henkilöiden käsityksiin ja koke-

muksiin sekä siihen, miten he ajattelivat tai ymmärsivät asioita (Åkerlind 2008, 635).  

Lähestyin aihetta avoimilla kysymyksillä, joihin ammatilliset opettajaopiskelijat saivat 

vastata omakohtaisesti ja hyvin vapaasti. Yritin saada haastattelussa esille yksilön omakoh-

taisia kokemuksia ilmiöstä. (Niikko, 2003, 30–31.) Yritin löytää haastatteluiden vastauk-

sista erilaisia käsityksiä, mutta sain osittain myös tietoa, mistä käsitykset olivat muodostu-

neet (ks. Huusko & Paloniemi 2006, 164). Esiymmärrykseni mukaan opettaja koulutuksen 

kautta saadut kokemukset sekä mahdollisesti videon käyttöön liittyvät yleiset tiedot ovat 

vaikuttaneet näkemyksien muodostumiseen. Opin kuitenkin itsekin paljon perehtyessäni 

haastatteluista tulleeseen aineistoon. 

Ennen haastatteluja ja tutkimusta poimin kirjallisista lähdemateriaaleista vain pinnallista 

teoriatietoa opettajan roolista hyödynnettäessä videota oppimisessa. Tutkimuksen jälkeen 

lisäsin tarkempia rooliin liittyviä tekstejä käyttäen lähteitä. Opettajan rooli yleensä vaihte-

lee, kun on kyse sulautuvasta opetuksesta. Siksi minun oli tärkeää saada esille tutkittavilta 

oman käsitys siitä, minkälaisena he kokivat opettajan roolin kontekstiin liittyen. Näkyikö 

videon käytössä oppimisen prosessi tai se mitä sen avulla opittiin? 

Oman esiymmärrykseni mukaan, tarvitaan jotain kokemusta, että videota osattaisiin hyö-

dyntää opetuksessa tehokkaammin tai paremmin. Tutkimuksen kautta halusin kuitenkin 

selvittää, olisiko tarvetta saada jonkinlaista lisäkoulutusta, jotta ammatillisten opettajaopis-

kelijoiden videoon liittyvää osaamista voisi kehittää. Samalla sain tietoa siitä, mikä on me-

netelmällisesti merkityksellistä ja oleellista (Niikko 2003, 32). 
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Ryhmän opettaja lähetti sähköpostiviestin opiskelijoilleen, joita oli yhteensä kaksitoista. 

Näistä kahdestatoista opiskelijasta seitsemän vastasi myönteisesti ja suostui haastatteluun. 

Sain sähköpostiviestillä näiden seitsemän oppilaan sähköpostiosoitteet ja lähetin jokaiselle 

opiskelijalle henkilökohtaisen viestin. Muutamalta heiltä sain vastauksen heti ja motivoitu-

nein heistä olisi halunnut sopia kasvotusten haastattelun jo samalle viikolle. Sopiessani 

haastatteluaikoja annoin oman Skype-nimeni, johon he voisivat ottaa yhteyttä. Parille haas-

tateltavalle lähetin sähköpostia useampaan kertaan, kunnes sain onneksi lopulta sovittua 

ajan. Yhtä haastattelua lukuun ottamatta, toteutin kaikki haastattelut Skypen kautta. Nau-

hoitin haastattelut Ifree Skype Recorder nimisellä ohjelmalla. Kasvotusten haastatteluun 

käytin Android-puhelimen tallenninta.  

Noin vähän alle puolet haastatteluun osallistuneista opiskelijoista oli jo saanut pedagogiset 

opintonsa suoritettua ja osalla oli vielä opiskelu kesken. Valmistuneista vain pari oli opet-

tajan töissä kouluissa. Kysymysten esittämisen muotoa oli mietittävä tarkasti, koska kaikil-

la haastateltavilla ei ollut omakohtaista kokemusta videon käytöstä opettajan roolissa. En 

siis voinut suoraan esimerkiksi kysyä, miten he opettajana arvioivat videon tukeneen tai 

auttaneen oppilasta. Oli mukautettava kysymykset haastateltavan kohde ryhmän mukaan. 

Haastatelluissa kolmelle kysymykset esitettiin suomenkielellä ja neljälle kysymykset esi-

tettiin englanniksi. Englanti ei kuitenkaan ollut heidän oma äidinkielensä. 

Ensimmäinen haastattelu oli suunnitelmissa olla testihaastattelu, jossa tarkastetaan kysy-

mysten sopivuus ja oikea muoto. Tein haastattelun Skypen avulla yhdelle ammatilliselle 

opettajaopiskelijalle seitsemästä haastateltavasta. Jo tästä ensimmäisestä haastattelusta läh-

tien arvioin aineiston sopivuutta suhteessa tutkimusongelmiin. Haastattelulla selvitin ky-

symysten esittämisen tapaa sekä sitä, minkälaisia tarkentavia kysymyksiä olisi hyvä tehdä. 

Haastattelun aikana selvisikin, että pääkysymykset yksistään esitettynä antavat hyvin teo-

reettisia kommentteja. Esimerkiksi ”Mitä ajattelet videoiden käytöstä opetuksessa tai op-

pimisessa?”-kysymykseen sai hyvin lyhyen kuvauksen: 

"kun on paljon erilaisia oppijoita, niin se videoiden käyttäminenkin niinku helpottaa, aut-

taa varmaan tota osaa oppijoista.” (2403) 
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Haastatteluvastaus ei kerro tavasta, miten videon käyttäminen saattaa auttaa erilaisia oppi-

joita. Voidaan olettaa, että video tukee joitakin oppimisen osa-alueita tai ulottuvuuksia, 

joita myös Schwartz ja Hartman (2007) omassa mallissaan esittivät. Haastateltava tarkensi 

vastaustaan omaan henkilökohtaiseen kokemukseen liittyvällä lauseella: 

”Sitten jos ihan itteeni ajattelen niin tota, siitä on, itelleen kans niin ku se, havainnollistaa 

jonkun muun opetuksen lisäksi, jos on ihan verbaalista opetusta.” (2403) 

Tästä voidaan tarkemmin päätellä, että videolla havainnollistetaan tai esitetään opittavaa 

aihetta ja tuetaan näin näkemiseen liittyvää oppimisen osaa. Opittavana aihe voi olla joku 

tiedossa oleva asia tai tieto, joka pitäisi tunnistaa tai löytää videolta. Ymmärsin, että haas-

tateltavien vastauksiin olisi hyvä saada mukaan konkreettista esimerkkiä, joka kertoo 

enemmän pedagogisesta metodista ja videon käyttöön liittyvästä kokemuksesta. Ensim-

mäiseen haastatteluun kului aikaa noin viisitoista minuuttia ja liitin sen mukaan analysoi-

tavaan tutkimusaineistoon. Kuusi muuta haastattelua etenivät haastateltavien vastausten 

mukaan, mutta tarvittaessa oli pyydettävä esimerkkejä oppimiseen tai opettamiseen liitty-

vistä tilanteista. Lisäksi oli esitettävä jotainkin tarkentavia kysymyksiä. Skype-haastattelu 

kesti 15–40 minuuttia ja haastattelun pituuteen vaikutti itse haastateltava sekä hänen anta-

mat vastauksensa. Kasvotusten haastattelu kesti yli kaksi tuntia. 

Kirjallisuus katsaus antoi jo viitekehyksen sille, mistä lähtökohdasta käsin videon käyttöä 

lähdettiin tutkimaan. Haastatteluista luotiin hyvin luottamuksellinen tilanne ja haastattelu-

kysymyksien (Liite E) avulla kukin haastateltava sai yksilöllisesti hyvin vapaasti kertoa 

kokemuksensa sekä oman näkemyksensä. Jokainen haastateltava sai kiinnittää huomionsa 

omalla tavallaan haastattelukysymykseen ja vastata oman käsityksensä mukaan. Näkemyk-

siä piti kuitenkin tutkijana suhteuttaa siihen, minkälainen tausta kullakin ammatillisella 

opettajaopiskelijalla oli.  

Heti samana päivänä haastattelun jälkeen litteroin eli puhtaaksi kirjoitin jokaisen haastatte-

lun. Äänitiedoston toistoon käytin VLC media playeria, jolla tarvittaessa pystyi hidasta-

maan puhetta. Joissakin haastatteluissa oli mahdollista hyödyntämään Google Docsin pu-

hekirjoitus-työkalua. Suomenkielisten haastatteluihin työkalu toimi erittäin hyvin, jos taus-
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talle ei ollut tallentunut muuta ylimääräistä ääntä. Kuuntelin vielä puhekirjoituksen jälkeen 

haastattelun ja samalla luin tekstiä läpi, jotta teksti tulisi sanatarkasti oikein ja virheiden 

mahdollisuus olisi todella pieni. Englannin kielisissä haastatteluissa puhetunnistus ei josta-

kin teknisestä syystä toiminut yhtä hyvin. Tunnistukseen oli valittavissa monta erilaista 

vaihtoehtoa englannin kielelle Intian englannista Australian englantiin. Voi olla, että en 

ehkä osannut valita mahdollisesti oikeaa vaihtoehtoa. Helpompaa kuitenkin oli toistaa 

haastattelun sanat itse englanniksi puhekirjoitukselle tai kirjoittaa ne näppäimistöllä. 

Heti litteroinnin jälkeen suomensin englannin kielisen haastattelun. Kääntäminen oli hel-

pompaa, kun haastattelu oli vielä tuoreessa muistissa. Suomentaminen oli kuitenkin hidas-

ta, johtuen siitä, että englanti ei ollut haastateltavien äidinkieli. Tein käännöstyötä huolelli-

sen tarkasti. Joihinkin sanoihin hyödynsin internetissä olevia sanakirjoja ja kääntäjiä. Jot-

kut lauseet olivat haasteellisia tulkita ja välillä joutui miettimään, mitä haastateltava halusi 

sanoa. Yhdistelemällä kontekstia ja ympärillä olevia lauseita, sai kuitenkin erittäin selkeän 

tulkinnan aiheesta. Keräämällä palasia yhteen pystyi myös ratkaisemaan tiettyjen lauseiden 

asiasisällön. Englanninkielinen aineisto olisi mahdollisesti ollut paras analysoida alkupe-

räiskielellä. Päädyin kuitenkin aluksi kääntämään tekstin, että tulkitsisin ilmauksia oikein. 

Tulkinnoissa on kuitenkin aina olemassa pieni virheiden mahdollisuus. Suomennusten jäl-

keen haastatteluista oli kertynyt rivivälillä 1 yhteensä 23 sivua tekstiä. 

6.3 Aineiston analyysi 

Aineistoanalyysissä selvitin subjektiivisesti ajatuskokonaisuuksia. Poimin ja valikoin yksi-

tyiskohtaisesti asioita, joiden avulla videon käytöstä alkoi hahmottua kokonaiskuvaa. Kir-

jallisilla lähteillä tarkensin jo olemassa olevaa kuvaa siitä, minkälaisissa tilanteissa videota 

hyödynnetään opetuksessa sekä minkälaisia tavoitteellisia tarkoituksia videolla on. Huus-

kon ja Paloniemen (2006, 166) mukaan Ahonen käyttää tästä termiä teoreettinen perehty-

neisyys. Hyödynsin teoriatietoa koko ajan tutkimuksen eri vaiheissa. Teoriatieto antoi jo 

viitteitä, jonka avulla tutkimusta oli mahdollista tulkita. Tulkinta perustui kuitenkin amma-

tillisen opettajaopiskelijoiden haastatteluvastauksiin. 
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Etenin tutkimuksessa vaiheittain ja tein tulkintaa monella eri tasolla. Tarkastelin teoriaa ja 

empiiristä aineistoa siten, että ne olivat vuorovaikutuksessa keskenään. Muodostin tulkin-

tani aineistosta, jossa yksittäisten haastattelujen vastaukset olivat osa kokonaisuutta. Ana-

lysoinnissa tein löytöjä ilmiöstä ja poimin sellaisia eroja, jotka selventävät käsitysten suh-

detta. Erojen avulla muodostin mahdollisimman selkeitä kategorioita tai kuvauksia, jotka 

kertovat miten videon käyttö opetuksessa käsitetään ja miten nämä kuvaukset tai kategoriat 

yhdistyvät toisiinsa. (Huusko & Paloniemi 2006, 166.) Kun lähdin tutkimaan koko koko-

naisuutta, analysoinnin alkuvaiheessa tutkimuksessa oli fenomenologisia piirteitä.  

Analyysin vaiheita on yhteensä neljä. Avaan jokaista vaihetta yksitellen siten, kun kävin 

aineistoa tutkimuksessa läpi: (vrt. Huusko & Paloniemi 2006, 167–169) 

1) Tutustuin huolellisesti koko aineistoon 

a) Kävin läpi videon käyttöön liittyvää aineistoa ja loin siitä yleiskuvan tai alustava 

hahmotelma asiasta. 

b) Pyrin löytämään tekstistä tutkittavaan aiheeseen liittyviä tärkeitä ilmauksia. 

Kun olin saanut kaikki haastattelut tehtyä, luin haastateltavien vastaukset kertaalleen läpi. 

Lukemisen vaiheessa aloin jo luoda aineistosta mielessäni yhteenvetoa ja hahmottamaan 

näkemyksiä. Lukiessani mietin, mihin voisin kerätä haastattelusta löytyneitä ilmauksia. 

Aluksi maalasin tekstiä Google Docsissa ja lisäsin kommentin valitsemaani kohtaan.  Vali-

tusta tekstistä löysin myös oikean hiirennapin avulla komennon tallenna Keep-muistioon. 

Kun käytin komentoa ja valittu teksti kopioitui erilliseen näkymään muistilappuna. Muisti-

lappuun pystyin myös lisäämään ilmausta kuvaavan otsikon. Oli teknisesti helppoa valita 

tekstistä kohta, lisätä siihen kommentti ja samalla kertaa tehdä myös lisäys Keep-

muistioon. Kommenttien merkitys oli se, että pystyin nopeasti löytämään haastatteluista 

kohdan, mistä ilmaukset oli lisätty muistioon. Keep-muistion lisäyksillä haastatteluista 

alkoi kertymään ilmauksia analysointia varten. 

Ilmaukset hahmottivat kokonaiskäsitystä ja erityisesti viitekehystä, jotka olin asettanut 

tutkimuskysymyksiin. Ilmauksista valitsin sanan, lauseen, puheenvuoro, tietyn kysymyk-

sen, kysymyksen vastauksen tai koko haastattelun, josta tuli analyysiyksikköitä. Haastatte-
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luista karsiutui yhteensä 93 analyysiyksikköä. Keep-muistiossa lisäsin analyysiyksikköihin 

tunnistesanoja eli teemoja, mihin asiayhteyksiin niiden voitiin ajatella kuuluvan. Tunniste-

sanoina käytin kontekstia, tilannetta tai asiaa esimerkiksi etäopetus, erilaiset oppijat, kään-

teinen luokkahuone, triggeri, jne. Tämän jälkeen vähensin tunnistesanojen määrää. Jokaista 

yhtä ilmausta kohden oli lopulta vain 1–2 tunnistesanaa. Aineistosta nousi esiin merkitys-

ten ryhmä, johon ilmaukset kuuluivat. Kiinnostukseni kohteena oli erityisesti se tieto, joka 

tutkittavalla oli, ei itse haastateltava. Tästä syystä koodatessani empiiristä materiaalia en 

erotellut haastateltavia. Hylkäsin rajat tutkittavien välillä ja otin kiinnostuksen kohteeksi 

aineistosta nousevat merkitykset (ks. Niikko ym. 2003, 33.). Lopulta halusin vielä koodata 

kontekstit eli pääryhmät värein. Jokainen ilmaus sai sen värin, mihin käsitekategoriaan se 

voitiin yhdistää. Näin pystyin visuaalisesti helpommin erottamaan erilaiset ilmaukset toi-

sistaan (Kuvio 12). 

 

Kuvio 12. Koodausta Googlen Keep-muistion avulla. 

Analyysi vaiheessa valikoin tutkimuksessa näkemyksiä ja käsityksiä videon käytöstä ope-

tuksessa. Ilmausten avulla muodostin tilannesidonnaiset käsitekategoriat, joihin pohdinnat 

perustuvat. Haastatteluiden avulla keräsin kokemuksellisia variaatioita, joissa kuvailtiin 

videon hyödyntämisen keinoja tai opetuksellisia metodeja. Kontekstuaalisuudesta johtuen 

perehdyin tutkimuksessa tarkemmin tiettyihin yksittäisiin tapauksiin, joissa videota oli 
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käytetty opetuksen apuna. Vertailin haastatteluissa esiintyvää tietoa kirjallisuudesta ja 

muista tutkimuksista satuihin tietoihin ja yritin löytää konkreettisia tekijöitä videon hyö-

dyntämiseen. Koitin selvittää, onko sillä ollut lisäarvoa opetustilanteeseen tai oppimisen 

prosessiin. Kun lisäsin löytämääni tiedon määrää konstruktiivisesti, tieto tarkentui tutki-

muksen aikana. Näin ollen tutkimuksesta löytyi myös hermeneuttisia piirteitä. 

Lukiessani empiiristä aineistoa läpi sain yleiskuvan, että ammatillisten opettajaopiskelijoi-

den näkemykset videon käytölle olivat pääosin muodostuneet pedagogisten opintojen aika-

na. Haastateltavien vastauksissa ei ollut mitään mainintaa videoon liittyvästä kokemukses-

ta, joka olisi tullut ennen opettajaopintoja. Löysin asioille aluksi hyvin yhteneväisiä ja loo-

gisia piirteitä. Jotkut näkemykset olivat hyvinkin samankaltaisia. Valmistuneet opettajat 

olivat omassa opetustyössään hyödyntäneet videota hyvin samalla tavalla kuin sitä oli käy-

tetty heidän opinnoissaan. Tämä saattaa antaa viiteitä siihen, että pedagogisessa koulutuk-

sessa olisi hyvä tuoda esille erilaisia tapoja videon käytölle, jotta innovatiivinen käyttö 

siirtyisi myös omaan opetustyöhön.  

Löysin aineistosta erittäin syvällisiä pedagogisia pohdintoja ensimmäiseen kysymykseen 

(”Millaisia käsityksiä ammatillisilla opettajaopiskelijoilla on videon käytöstä opetukses-

sa?”). Ammatilliset opettajaopiskelijoiden mielestä video oli yksi pedagoginen työkalu 

muiden joukossa, jota käytetään opetuksen tukena. Kahteen muuhun tutkimuskysymykseen 

en saanut omasta mielestäni yhtä selkeitä vastauksia. Sen sijaan näiden kysymysten esittä-

misen jälkeen haastateltavat lähtivät täydentämään ensimmäistä kysymystä ja jopa vastaa-

maan kysymyksiä laajemmin aiheeseen. Ensimmäinen selkeä havaintoni oli se, että amma-

tilliset opettajaopiskelijat ovat käyttäneet tai käyttäisivät videota jonkun asian tai toiminnan 

havainnollistamiseen. 

2) Merkitysyksiköiden etsiminen 

a) Tulkintojen pohjana voi olla jonkinlainen analyysikehikko tai teema, jonka avulla 

muodostan ajatuksellisen kokonaisuuden. Tässä vaiheessa en keskity yksittäisiin 

lauseisiin tai sanoihin. 

b) Poimin tutkimuksesta vastaajien käsityksiä ja niiden taustalla olevia asiayhteyksiä  
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c) Merkitysyksiköiden löytämistä tai määrittelyä helpottavat erilaiset kysymykset, joi-

ta mahdollisesti voin esittää aineistolle. 

Kävin aineistoa läpi poimien ja valikoiden sieltä omasta mielestäni tärkeimpiä tutkimusai-

heeseen liittyviä kohtia. Aineistoista valittuihin ilmauksiin lisäsin Googlen Keep-

muistiossa tunnisteita. Tunnisteiden ja teemojen muodostamiseen auttoi jonkin verran pe-

rehtyminen teoriaan ja vertailu aikaisempiin tutkimuksiin, joissa on noussut esille hyvin 

samankaltaisia taustoja videon hyödyntämiseen. Näitä ovat erityisesti olleet esimerkiksi 

videon hyödyntämisen tavat ja tarkoitukset. Joukossa on myös muutama erilainen tai poik-

keava merkitys. Käytin kuitenkin analyysin pohjana haastattelun aineistoa, johon myös 

luokittelurunko ja teoria perustuivat.  

Otin jokaisen Keep-muistioon poimitun ilmauksen yksitellen tarkastelun kohteeksi. Luin 

ilmauksen ensiksi läpi ja mietin sen sisältöä. Pohdinnan jälkeen nimesin sisältöön liittyvän 

aiheen aina tunnisteeksi ilmaukselle. Esimerkiksi: ” Joten näytin heille videon, keskuste-

limme aiheesta sen jälkeen ja kyselin, että mitä asioita videolla oli ja mistä oppilaat pitivät 

tai mitä he asiasta oppivat…” -ilmauksen tunnisteeksi oli helppo nimetä aiheeksi triggeri. 

Tiesin tarkalleen tämän tunnisteen avulla, mitä ilmaus sisältää. Esimerkiksi Triggeri määri-

telmässä videota käytetään oppitunnilla opetettavan aiheen kontekstin luojana sekä mie-

lenkiinnon herättäjänä ja sen jälkeen seuraa tekemisen kautta syventyminen aiheeseen. 

Tunnisteen nimi perustui aikaisempiin tutkimuksiin ja teoriatietoon, joita olin lukenut. Jo-

kaisen ilmauksen kohdalla en aina lisännyt uutta tunnistetta, vaan käytin ilmaukseen jo 

aikaisemmin keksittyjä tunnisteita. Kun jokaiseen ilmaukseen olin lisännyt 1–4 kappaleita 

tunnisteita, Keep-muistioon kertyi yhteensä 16 erilaista tunnistetta.  

Kävin uudelleen vielä kerran ilmauksia läpi ja jätin jokaiseen maksimissaan vain kaksi 

tunnistetta. Poistin teemoista etäopiskelun, koska siihen liittyvät ilmaukset pystyin jaka-

maan kahteen osaan ja liittämään mukaan oppimisen prosessin ja yhteisölliseen oppimiseen 

-teemoihin.  Opettajan rooli toistui hyvin monessa aiheessa ja sillä en pystynyt erittele-

mään ilmauksia toisistaan, poistin myös sen kokonaan. Simulaatiopedagogiikka-tunnisteen 

yhdistin mukaan yhteisölliseen oppimiseen. Opetuksen lisämateriaali oli liian laaja teema-

kokonaisuudeksi, joten jaoin siihen liittyvät ilmaukset kahteen muuhun teemaan (tunnis-
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teeseen). Kertominen ja tiedottaminen tai opettajan pedagogisen puitteet teemoihin liitty-

vät ilmaukset jaoin kolmeen muuhun teemaan.  

Teemoja muodostui karsinnan jälkeen tunnisteiden avulla yhteensä 10. Näitä olivat: Aiheen 

opettaminen havainnollistaen, triggeri, havainnointi ja analysointi, oppimisen prosessi, 

käänteinen luokkahuone, yhteistoiminnallinen oppiminen, erilaiset oppijat, oppijoiden ko-

kemus digivälineistä, tukitarve tekniikkaan sekä oppijoiden kohtaaminen.  Oppijoiden koh-

taaminen -teemaan sisältyi pedagogisesti kriittistä pohdintaa videon käytöstä, mutta se toi 

esille näkökulmaa myös opetustilanteista. 

3) Merkitysyksiköt liitetään kategorioihin 

a) Vertaan ilmauksia tai merkitysyksiköitä toisiinsa. 

b) Teen rajoja kategorioiden välille sekä tunnistan erilaisia variaatioita. 

c) Vertailun avulla pyrin löytämään samankaltaiset ja erilaiset ilmaukset. Samankal-

taiset ilmaukset ryhmittelen samaan kategoriaan.  

Miettiessäni kategorioita ja vertaillessani merkitysyksiköitä toisiinsa, päätin tehdä teemois-

ta (tunnisteista) kaavion (Kuvio 13). Kaavioon kirjoitin kaikki teemat, jotka analyysiyksi-

köistä löytyi. Kaaviosta pystyi hahmottamaan, miten jotkut teemojen analyysiyksiköt lin-

kittyivät toisiinsa. Eniten linkityksiä oli teemoihin oppimisen prosessi sekä yhteisöllinen 

oppiminen. Vähiten linkityksiä teemaan oppijoiden kohtaaminen. 
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Kuvio 13.  Videon käyttöön liittyvien teemojen linkittyminen toisiinsa.  

Kävin uudelleen läpi analyysiyksikköjä ja samalla tein mielessäni kysymyksen: Mitä osa-

aluetta tai aihetta ilmauksessa erityisesti käsitellään? Keep-muistiossa on mahdollista kat-

sella muistiinpanoja tunnisteiden mukaan. Samaan tunnisteeseen liittyvät muistiinpanot 

(ilmaukset) näkyvät yhtä aikaa. Kävin analyysiyksikköjä läpi yksi tunniste kerrallaan ja jos 

mielestäni ilmaus selkeästi käsitteli vain jotain yhtä teemaa, poistin ylimääräisen tunnis-

teen. Esimerkiksi: ”Niin toki siinä on hirveän tärkee ensinnäkin ymmärtää se opiskelijan 

lähtökohta. Nyttenkin mulle tulee ulkomaalaisia opiskelijoita, mä en tiedä heidän tausto-

jaan eli hirveän tärkeetä on niinkun kartottaa se, että mikä se opiskelijan osaaminen on, 

jos ajatellaan videoita ja yleensäkin niin kun digivälineiden käyttöä…”  Ilmauksessa oli 

kaksi tunnistetta: oppijoiden kokemus digivälineistä ja erilaiset oppijat. Poistin tästä il-

mauksesta erilaiset oppija ja jäljelle jäi vain oppijoiden kokemus digivälineistä.  
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Tunnisteen poistaminen poisti myös linkityksiä toisiin teemoihin, jolloin aikaisempi kaavio 

(Kuvio 13) muuttui yksinkertaisemmaksi. Jätin jäljelle vain selkeästi toisiinsa linkittyvät 

ilmaukset, joissa haastateltavan vastaus sisälsi useamman kuin yhden teeman aihetta. Lop-

putuloksena oli vain muutama limittäinen analyysiyksikkö. Nämä jäljelle jääneet linkityk-

set helpottivat muodostamaan teoriaan pohjautuvat yläluokat, joihin teemat sisältyivät. 

Kuviossa 14 on näkyvissä jäljelle jääneet tunnistelinkitykset. Oppimisen prosessi -

kategoriasta muodostui yksi näistä neljästä yläluokista. Siihen liittyviä analyysiyksiköitä 

esiintyi vain vähän, mutta alkuperäisessä kuviossa (ks. aikaisemmin esitelty Kuvio 13) se 

linkittyi niin monen muun teeman kanssa yhteen. Yhteistoiminnallinen oppiminen -

kategoria linkittyi melko saumattomasti havainnoinnin ja analysoinnin kanssa, mutta nämä 

kaksi voitiin selkeästi aihesisällöltään erottaa muista teemoista. 

 

Kuvio 14.  Yläluokat, teemat ja analyysiyksiköiden esiintymismäärät 

4) Kuvaan kategorioita abstraktimmalla tasolla ja tarkennan niiden välisiä suhteita.  

a) Määrittelen kategorioille toisistaan selkeästi erottuvat laadulliset kriteerit, minkä 

perusteella ne eivät yhdisty toisten kategorioiden kanssa. 

b) Lisään empiirisestä aineistosta kategoriaan lainauksia, jossa tulee näkyville viiteke-

hys ja kategorian erityispiirteet. Kategorioiden välisten suhteiden kuvaamista hel-

pottaa se, että kirjoitan niiden sisällöt. On samalla myös helpompi kuvata teoreetti-

sesti kategorian piirteitä ja tehdä siitä pohjaa kuvauskategoriajärjestelmälle tai tu-

losalueelle. 

c) Kuvauskategorioita voidaan tarkastella määrällisesti, suhteessa toisiinsa tai painot-

taa niiden eroja. Kuvauskategoria voi olla hierarkkinen, vertikaalinen tai horison-

taalinen. Viimeisessä muodossa kuvauskategoriat ovat tasavertaisia tai samanarvoi-

sia. Vertikaalisessa muodossa kuvauskategorioiden yleisyydellä, tärkeydellä tai 
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ajalla on merkityksensä. Hierarkia kertoo eritasoisuudesta, johon voi olla vaikutta-

massa esimerkiksi se, että toiset käsitykset ovat kehittyneempiä. Niikon (2003, 36) 

mukaan kuvauskategoriajärjestelmä ei synny teorian pohjalta, kuten sisältöanalyy-

sissä, vaan aineistosta.   

Kategorioissa on selkeät sisältöihin liittyvät aiheet, jonka mukaan ne erottuvat toisistaan. 

Erilaisia käsittämisen tapoja on havainnollistettu lainaamalla tekstiä aineistosta. Lainaus on 

koodattu haastatteluun liittyvällä päivämäärällä, joka on vain itse haastateltavan ja tutki-

muksen tekijän eli haastattelijan tiedossa. Tekniikan käyttämisen -kategoria muodostuu 

erityisesti laitteiden käyttöön ja hallintaan liittyvistä ajankohtaisista pohdinnoista: ”Mieles-

täni opin, miten käyttää tätä tekniikkaa, mutta luulen, että uusi sukupolvi jo osaavat käyt-

tää tekniikkaa melko hyvin.  mutta ei niinkään sitä, miten hyödyntää sitä pedagogisella 

tavalla.” (1104) 

Opetusvideoiden käyttämisen -kategoria sisältää pelkästään ilmauksia liittyen opetusvi-

deoihin. Pääosin se käsittelee valmiiden opetusvideoiden käyttöä erilaisissa opetustilanteis-

sa: ”On joitakin malleja, mitä käytetään esimerkiksi yritystoimintaan, sieltä löytyy business 

model canvas, joita käytetään eri aloilla. Niistä löytyy hirveästi hyviä videoita, niin kuin 

tavallaan pähkinänkuoressa kiteytetään se, mitä opettaja siellä tunneilla saattaa puhua 

kahden tunnin ajan.” (2303) 

Yhteistoiminnallinen oppiminen -kategoria on ilmauksia, joissa video on jossain muo-

dossa ollut mukana yhteisissä oppimisen tilanteissa (konteksteissa) ja se on ollut osa ryh-

män toimintaa: ”Tekniikka mahdollistaa sen, et sitten sitä tilannetta voi seurata vaikka 

sata ihmistä, ja siinä pienessä tilassa on näyttelemässä vaikka vaan kolme ihmistä, mutta 

sen niinku voimakkainta tai semmonen niinku tehokkain anti on sitten myös se, että pystyy 

katsomaan sitä videota jälkikäteen.” (1803) 

Oppimisen prosessi -kategoria video on osa oppimisen prosessia tai kehää sekä yksilöllis-

tä oppimista. Videolla on mahdollisesti tuettu eri oppimisen vaiheita tai siitä on voinut olla 

tavoitteellista hyötyä erilaisille oppijoille: ”Video on semmoinen, että sen voi kattoa uudel-

leen ja siihen voi palata. Me ollaan niin erilaisia oppijoita, että joku vaatii tosi monta ker-
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taa sitä toistoa. Tietysti oppimista tapahtuu eri tavallakin, mutta toiset ovat nopeita ja toi-

set hitaita. Niin se saattaa vaatia sitä, että palaa ja kattoo sitä useamman kerran.” (2403) 

Kuten kuvauskategorioiden esittelystä voi jo osittain päätellä, jotkut teemat osittain linkit-

tyvät kevyesti toistensa kanssa yhteen. Kuvauskategoriat ovat kaikki saman arvoisia, niihin 

ei oikein pysty soveltamaan muuta linkitystä. Kategorioiden sisällöllisiä eroja käydään läpi 

tarkemmin luvussa seitsemän. Jokainen luvun otsikko kuvaa lähtökohtaisesti erilaisia nä-

kökulmia ilmiöön. Ammatilliset opettajaopiskelijat muodostavat käsityksiään ajatellen 

tekniikkaa, opetusvideoita, yhteistä oppimistilannetta ja sitä, miten video soveltuu oppimi-

sen prosessiin. 
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7 Tutkimustulokset 

Käytän tässä luvussa aineistosta löydettyjä kategorioita. Asioiden esittämisen järjestykseen 

käytän samaa järjestystä, jolla esittelin kategoriat edellisessä luvussa 6.  Järjestys myös 

joiltain osin sama kuin teorian etenemisjärjestys. Aluksi avaan ammatillisten opettajaopis-

kelijoiden mielipiteitä digitaidoista ja tekniikasta. Seuraavassa alaluvussa siirryn tarkaste-

lemaan, minkälaista käytäntöön liittyviä ajatuksia haastateltavilla oli opetusvideoista. 

Kolmas alaluku sisältää ilmauksia yhteisöllisestä oppimisesta. Neljännessä luvussa ilmauk-

sien avulla tuon esille, minkälaista vaikutusta videolla on ollut oppimisen prosessissa. Tut-

kimuksella pyrittiin ensisijaisesti hakemaan näkemyksiä ilmiöön, jossa opettaja innovatii-

visesti sulauttavat videota mukaan oppimisen prosessiin. Oppimiseen liittyy toiminnallista 

ja ongelmalähtöistä prosessia ryhmässä sekä opetusta, jossa otetaan huomioon erilaiset 

oppilaat. 

7.1 Tekniikan käyttäminen 

Haastateltavien vastaukset antoivat suurimmaksi osaksi hyvin samansuuntaisia näkemyksiä 

tekniikasta. Opetukseen sovellettavia ohjelmia on käytössä lukuisia ja koko ajan niitä on 

tulossa lisää. Uudet sovellukset ja palvelut tuovat mukanaan paljon mahdollisuuksia, mutta 

myös haasteita. Osa saattaa olla jopa sellaisia, että ei välttämättä täytä vaatimuksia tai ta-

voitteita. Digiloikka on erittäin laaja-alaisesti tieto- ja viestintätekniikkaa kuvastava termi. 

Termiä on helppo käyttää, mutta kuten seuraavasta haastateltavan vastauksesta käy ilmi, 

että kehityksessä ei ole helppoa pysyä kunnolla mukana:  

”Tämä digiloikka on viikoittainen, että joka viikko lukee jostain uudesta sovelluksesta. 

Ehkä aavistuksenkin verran liian nopeasti mennään eteenpäin, jos ajatellaan sitä opetusta 

ja sitä arkea, sitä työtä. Sekä myös sitä opiskelijaa ja oppijaa, että tänä päivänä opiskelijat 

ottavat niin paljon erilaisia työkaluja käyttöön, että ne tietävät paljon enemmän kuin me.” 

(2303) 
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Ilmaukseen sisältyy ajatus siitä, että olisi hyvä vähän hidastaa tahtia ja keskittyä tiettyihin 

asioihin, jotka käytännössä ovat olennaisia. Pystytäänkö edes hyödyntämään kaikkia niitä 

sovelluksien määriä, mitä tällä hetkellä on olemassa? Nuoret oppijat ehkä tuntevat sovel-

luksia ja hallitsevat transmediaalisia taitoja. Tutkimuksista voidaan kuitenkin todeta, että 

nuoret taidot keskittyvät enemmän erityisesti vuorovaikutteisen median tuottamiseen, ja-

kamiseen ja käyttöön (ks. Weissenfelt 2016; Scolari 2018, 9). Oppilaat oppivat matkapuhe-

linten avulla itsenäisesti käyttämään YouTubea, Instagramia ja Snapchattia. He oppivat 

kokeilemalla ja antamalla ohjeita toisilleen (vrt. Vanas 2018, 11). Nuorten tiedon etsintä 

vapaa-ajalla on suurimmaksi osaksi viihteellistä ja siinä ei pyritä erityisesti mihinkään ta-

voitteisiin. Tätä oppimisen tapaa olisi hyvä saadaan enempi hyötykäyttöön myös kouluissa. 

Tekniikan opetteluun ja kokeiluun mahdollisesti voisi myös opettaja osallistua opetusryh-

mänsä kanssa.:   

”Mielestäni opin, miten käyttää tätä tekniikkaa, mutta luulen, että uusi sukupolvi jo osaa-

vat käyttää tekniikkaa melko hyvin.  mutta ei niinkään sitä, miten hyödyntää sitä pedagogi-

sella tavalla.” (1104) 

Ammatillisen opettajaopiskelijan vastauksessa selkeästi on mukana menetelmällistä poh-

dintaa ja sitä, miten tekniikasta olisi hyötyä oppimisessa. Nuorten pelaamisessa ja sosiaali-

sessa mediassa käyttämiä transmediaalisia taitoja voidaankin valjastaa myös tavoitteelli-

seen oppimiseen. (ks. Scholari 2018.) Siihen löytyy joitakin vinkkejä keväällä 2018 val-

mistuneesta työkalupaketista, joka on vapaasti opettajien käytössä ja hyödynnettävissä. 

Tekniikka hyödyntäminen vaatii kuitenkin opettelua ja siihen on hyvä myös varata aikaa. 

Tarkoituksenmukaista mobiililaitteen käyttöä ei ole kuitenkaan helppo hallita. Nuoret käyt-

tävät mobiilipalveluja yleensä iltaisin ja myös samanaikaisesti, kun tekevät läksyjä kotona 

(ks. Bergman & Sams 2012, 20). Koulussa ollessa heidän matkapuhelimensa takavarikoi-

daan, jos ne ovat tunneilla ilman lupaa näkyvissä. Iltapäivällä käyttöä voi olla valvomassa 

myös vanhemmat. Peruskoulun opettaja tietää, että ruutuajasta puhutaan myös yleensä 

vanhempien kanssa. Digiajan peruskoulu tilannearviossa (Kaarakainen ym. 2017) ei löydy 

tutkimustietoa siitä, että sovelletaanko jotain keinoja käytön rajoittamiseen tiettyinä kel-
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lonaikoina ja juuri tästä syystä nuoret mahdollisesti käyttävät mobiililaitteita iltaisin salaa. 

Kouluissa tekniikan käyttöön pyritään sopimaan yhteisiä sääntöjä: 

”Nimenomaan lähdetään siitä, että tunnilla vallitsee sellainen yhteinen näkemys, mitkä 

ovat ne digivälineet, mitä hyödynnetään ja että opiskelijat oppii myös toisiltaan. Että ei 

niin kun kahmaista sitten liian haastavia asioita, mutta ei myöskään se, että pysytään koko 

ajan sillä omalla mukavuusalueella. Et se on mun mielestä se opettajan rooli, on siinä tär-

kee, että nähdä se, että opiskelija oikeasti oppii.” (2303) 

Oppitunneilla sovitaan yhdessä tavoitteelliseen oppimiseen käytettävät laitteet ja tapa, mi-

ten niitä hyödynnetään. Valitaan sopivan haasteelliset tehtävät, jotta voidaan saavuttaa 

Vygotskyn (1979) ja Brunerin (1976) ajatukseen liittyvä uusi aktuaalinen kehitystaso (ks. 

Rantala 2006). Sopivan tason ja käyttötarkoituksen löytämiseen tarvitaan opettajaa ja hä-

nen ohjaustaan: 

”Niin toki siinä on hirveän tärkee ensinnäkin ymmärtää se opiskelijan lähtökohta. Nytten-

kin mulle tulee ulkomaalaisia opiskelijoita ja mä en tiedä heidän taustojaan. Hirveän tär-

keetä on niinkun kartottaa se, että mikä se opiskelijan osaaminen on, jos ajatellaan videoi-

ta ja yleensäkin digivälineiden käyttöä. Että meillä nyt on aika luonnollista lähteä, vaikka 

ihan älypuhelimesta liikkeelle tai tabletista.” (2303) 

Lähtökohtaisesti opiskelijat voivat olla hyvin eri tasoisia. Opettajaopiskelijan mielestä on 

tärkeää tietää opiskelijan osaamisen taso ja edetä sen mukaan. Helpointa on lähteä hyödyn-

tämään ja käyttämään omaa mobiililaitetta. Ryhmätyöskentelyissä yleensä opiskelija saat-

taa automaattisesti ottaa sellaisen roolin, minkä hän parhaiten jo osaa. Parhaiten tekniikkaa 

käyttävä oppilaat pystyvät itse helposti ottaa haltuun videon editoinnin tai kuvaamisen, 

mutta kyse on kuitenkin yhdessä tekemisestä: 

”Ajatellaan et, jos vaikka tehdään tiimeissä, ryhmissä, millä tavalla mä pystyn huomioi-

maan sitä, että opiskelijoiden digiosaaminen saattaa olla hyvinkin eri tasolla. Et pystyn 

sitten jakamaan ryhmät sillä tavalla, että jokainen pääsee itse toteuttamaan itseään, mutta 

myös sitten oppimaan toisiltaan. Tää on niin kuin se lähtökohta.” (2303) 
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Haastateltavat halusivat sanoa omia näkökulmiaan erityisesti tekniikkaan liittyen. Tätä 

aiheitta sivuttiin vähän jokaisessa haastattelussa. Aihe nousi eniten esille viimeisen kysy-

myksen aikana (Millaista tukea / tietoa tarvitset, että voisit hyödyntää videota opetukses-

sa?). Tuloksista voitiin päätellä, että ammatillisilla opettajaopiskelijoilla oli kokemusta 

tekniikan hyödyntämisestä tässä vaiheessa ehkä vielä liian vähän: 

”Minusta se suurin kynnys ehdottomasti liittyy siihen epävarmuuteen sen tekniikan kanssa, 

et sitten ei haluta käyttää niitä videolaitteistoja, koska menee niin paljon energiaa, niinku 

tavallaan siitä itse opetuksesta ja substanssista, niiden laitteiden säätämiseen.” (1803) 

Opettajaopiskelijoiden ilmaukset kertovat siitä, että erityisesti laitteiden käyttämiseen ku-

luu liikaa energiaa tai aikaa ja se energia on pois itse aiheen opetuksesta. Laitteita tai tek-

niikkaa he eivät koe sellaisena, että siitä voisi olla aina jotain apua opetukseen. Opettaja-

opiskelijat eivät kunnolla tiedä, miten tekniikkaa voisi mahdollisesti hyödyntää aiheen 

opettamisessa yhteistyössä oppijoiden kanssa. Koulutuksen aikana he olivat kyllä opetel-

leet laitteiden käyttämistä. Muistaminen auttaa tiettyjen perustoimintojen (säätöjen) hallin-

taan, jolla pystyy selviämään arjessa. Laajempi ymmärrys tekniikasta tuo mahdollisuuden 

soveltaa sitä erilaisiin käyttötarkoituksiin. Mitä enemmän teknisiä laitteita ja ohjelmia 

käyttää, sitä varmemmaksi niiden kanssa tulee ja vain sen kautta niistä lopulta saattaa tulla 

tavallista arkirutiinia. Jotkut opettajaopiskelijat eivät kuitenkaan käyttäneet omasta mieles-

tään tekniikkaa tarpeeksi monta kertaa, että siitä olisi ehtinyt muodostua rutiinia: 

”Joka kerta siellä jotakin pientä säätämistä sen tekniikan kanssa ja osittain se johtuu siitä, 

että niissä laitteissa on varmaan jotain pulmaa. Sitten kyl aika varmaan usein on myös 

käyttäjässä se, että kun en käytä sitä joka päivä, vaan esimerkiks joka toinen viikko. Niin 

sitte niitä on eri ihminen käyttäny ja laittanut johonkin eri asentoon ja ne ei oo niinku siinä 

kunnossa tavallaan, et siitä nyt suitsait vaan toimii sillä tavalla, kun mulle on opetettu.” 

(1803) 

Ammatillisten opettajien koulutuksessa oltiin perehdytty tuotannon eri vaiheisiin. He olivat 

opetelleet tekniikan käyttöjä ja kuvaamista. Tuotantoprosessissa sovelletaan tekniikkaa 
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tarkoituksenmukaisesti. Yksi valmistuneista kertoi saaneensa opettajilta erittäin hyödyllistä 

ohjeita: 

”Sain hieman käytännön ohjeita... minkälainen valaistuksen tulisi olla ja miten pitäisi 

käyttää mikrofonia ja niin edelleen ... tietenkin, nämä ovat tärkeitä, koska muuten videon 

laatu olisi erittäin huono. Myöhemmin vasta muokkaus vaiheessa huomaisi, että kuva näyt-

tää huonolaatuiselta.” (1104) 

Se minkälaisissa olosuhteissa kuvaa ja mitä laitteitta käyttää vaikuttaa lopulliseen tulok-

seen. Erityisesti opetusvideoita tehdessä videon laadulla on väliä. Huonolaatuisia videoita 

ei jaksa seurata kovin pitkään. Kohinat äänessä ja ylikirkkaus kuvassa häiritsee keskitty-

mistä. Tästä syystä myös Jyväskylän ammattikorkeakouluun rakennettiin tuberoom. Val-

miiksi asennetut laitteet ja ohjelmat tekevät tekniikan käytön hivenen helpommaksi. Tämä 

ei kuitenkaan poista sitä tekijää, että tarvitaan myös ymmärrystä tekniikan käytöstä. Se 

miten tekniikkaa sovelletaan vaikuttaa videon laatuun, kuten kuvan tarkkuuteen ja äänen 

selkeyteen. 

Tuotannon ja jälkituotannon vaiheisiin kuuluu myös erilaisten ohjelmien käyttöä ja sovel-

tamista. Erityisesti juuri ohjelmien kehityksessä on haasteellista pysyä mukana. Kukaan 

opettaja yksinään ei voi olla täysin perehtynyt kaikkiin sovelluksiin. Yhteistyö ja tiedon 

jakaminen auttavat tässä asiassa: 

”Palaute kollegoilta ja heidän mielipiteet ja sitten toisilta opettajilta, mikä toimii ja mikä 

ei, jos ei ole aikaisempaa kokemusta. Mahdollisesti nämä verkkopedagogiikan asiantunti-

jat, heiltä kysyn ensimmäisenä mitä mieltä he ovat sovelluksesta, että onko se ainut vaihto-

ehto vai onko jotain parempia mahdollisuuksia.” (2303) 

Tällä opettajaopiskelijalla oli taustalla tukihenkilöitä, joihin turvautua. Pedagogisesti tärke-

ää on, että sovellus toimii siinä käytössä mihin se on tarkoitettu. Aluksi sovellus pyrkii 

täyttämään niitä käytännön perustarpeita, minkä takia se alun perin suunniteltiinkin. (vrt. 

Horila ym. 2001, 21.) Jaettujen kokemuksien avulla päästään perille siitä, miten hyvin oh-

jelma käytännössä toimii. Käyttökokemusten avulla sovellusta myös kehitetään eteenpäin. 

Jokaisella opettajalla ei ole aikaa tehdä sovelluksille testikäyttöä oman työnsä ohella ja 
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saada sitä kautta tarvittavia kokemuksia. Koulutusteknologit ovat oman alansa ammattilai-

sia, joiden työtehtävänä on perehtyä opetuksessa käytettäviin sovelluksiin ja he myös pys-

tyvät suunnittelemaan sekä ohjelmoimaan sovelluksia itse. Verkkopedagogiikka on vain 

yksi monimuotoisista opetustavoista, jossa videota voidaan käyttää yhtenä työkaluna. Vi-

deon jakamiseen on myös tarjolla monta erilaista tapaa ja tekniikkaa:  

”Tukea tekniikkaan, että minkä kautta sitä kannattaa pyörittää tai miten niitä nyt jakaa. 

Taas kun ei tiedä, että mitä kaikkea niinkun on. Et mitä mä tiiän ja mitä kaikkea mahdolli-

suuksia siihen on, siihen videon näyttämiseen.” (2403) 

Opettajaopiskelija oli tietoinen, että videon jakamiseen on monta mahdollisuutta ja käyttö-

tarkoituksen mukaan voidaan valita myös tapa näyttää video. Erityisesti tässä Pro Gradu -

tutkielmassa pyritään tuomaan esille videon käytön pedagogisia mahdollisuuksia. Tähän 

mennessä on jo selvinnyt, että videon käytölle kannattaa asettaa tavoitteita, mihin oppimi-

sen prosessilla pyritään. Jakaminen toteutetaan käyttötarkoituksen mukaisesti verkkosovel-

luksissa, verkko-oppimisympäristöissä, sisällönhallintatyökaluissa, verkkovideopalveluissa 

tai pilvipalveluissa. Video voidaan myös katsoa yhdessä oppitunnilla opetuksen lisänä ja 

käyttää sitä triggerinä. 

Videota jakaessa on otettava huomioon myös videoon liittyvät tekijänoikeudet ja tietoturva 

asiat. Videomateriaali samoin kuin kuva muodostaa henkilörekisterin, jos henkilö on ku-

vasta tunnistettavissa. Videon laajempaan käyttöön saatetaan vaatia lupa. (ks. EU yleinen 

tietosuoja-asetus 2016.) Yhdessä haastattelussa tuli mainintaa, että kuvaamiseen olisi hyvä 

pyytä lupa. Näkemys asiasta oli todella ajankohtainen, koska GDPR muutos tuli voimaan 

toukokuussa 2018: 

”Kun esimerkiksi opetan aikuisia, niin voisin kysyä heiltä suoraan, onko sopivaa, että ku-

vaan luokassani. Vaikka heitä ei näkyisikään kuvassa, silti minun tarvitsee pyytää heiltä 

suostumus paperilla, missä he antavat luvan. Tilanne voi olla hiukan haasteellinen, jos 

opiskelijat ovat hiukan erilaisia. En usko, että voimme tehdä jotain yleistä käytäntöä siitä, 

miten teemme videoita luokkahuoneessa tai miten se pitäisi tehdä.” (1104) 
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7.2 Opetusvideoiden käyttäminen 

Osittain oli selvilläkin jo ennen kuin haastatteluja lähdettiin tekemään, että suurin osa opet-

tajaopiskelijoista ei ollut ehtinyt tehdä opetustöitä vielä. Ammatilliset opettajaopiskelijat 

olivat opinnoissaan oppilaan roolissa tutustuneet muutamiin opetusvideotyyppeihin, mutta 

heillä oli hyvin vähän kokemusta sellaisen suunnittelusta ja kuvaamisesta: 

”Vielä en ole tehnyt mitään opetustunteja videona, missä opetan itse jotain oppilaille. Se 

ehkä on seuraava vaihe, mutta olen vasta aloittanut opettamaan. Olen nyt ollut opettajana 

vasta yhden vuoden. Opettelen koko ajan lisää ja tällä hetkellä kurssi on niin suunniteltu, 

että oman opetuksen nauhoittamista ei tarvita.” (0204) 

Omien opiskeluiden aikana he olivat hyödyntäneet joitakin valmiita opetusvideoita, käy-

neet videoneuvotteluita, kuvanneet itseään ja hyödyntäneet videoita monin tavoin. Heillä 

oli siis muodostunut jonkinlainen näkemys ja ymmärrystä valmiiden opetusvideoiden käy-

töstä. Heidän opinnoissaan videolla tuettiin kaikkia niitä neljää osaa, mitkä löytyvät 

Schwartzin ja Hartmanin (2007) kehittämästä mallista (ks. aikaisemmin esitelty Taulukko 

1). Näitä siis olivat esittäminen, sitoutuminen, kertominen ja tekeminen. Opettajaopiskeli-

jat olivat saaneet videon avulla tekniikkaan liittyviä vinkkejä tai informaatiota opiskeluun. 

Koulutuksessa käytettiin myös ohjevideoita, joilla luotiin konteksti tehtävälle ja herätettiin 

mielenkiinto opiskeltavaan aiheeseen: 

”Koulutuksen aikana he (opettajat) tekivät myös lyhyitä videoita, joissa kertoivat, mitä he 

halusivat meiltä ja uskon, että se avasi hyvin näkökulmia siitä, miten voisimme käytännös-

sä käyttää videoita.” (1104) 

Haastateltavien joukosta oli yksi valmistunut opettajaopiskelija, joka oli saanut kokemusta 

oman opetusvideon tekemisestä. Opetusvideon toteuttaminen oli lähtenyt liikkeelle ope-

tuksen tavoitteista ja siitä, että asian havainnollistaminen videon avulla oli käytännössä 

kaikkein yksinkertaisinta:  

”Esimerkiksi jos opetan teknistä piirtämistä. Käytän videoita, missä piirrän. Opiskelijoi-

den tarvitsee vain katsoa, mitä kädelläni teen, eikä välttämättä tarvitse puhua mitään. Teen 
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videon ja lähetän sen opiskelijoille, niin he käytännössä voivat harjoitella esimerkin mu-

kaisesti. Samalla pystyin kiertämään luokassa ja tarkkailla, mitä he tekevät. Olen myös 

käyttänyt videoita myös hitsaukseen, jossa kaksi metallia liitetään yhteen.” (2503) 

Piirtämistä tai hitsaamista esitetään videon avulla, joka kautta opiskelijat saavat ohjeet 

myös omaan tekemiseen (ks. aikaisemmin esitelty Taulukko 1) (ks. Schwartz & Hartman 

2007, 338). Vaiheistettu video toimii tämänkaltaisessa tilanteessa todella hyvin. Hakkarai-

sen ja Kumpulaisen (2011, 12) mukaan joitakin asioita ei pysty havainnollistamaan muuten 

kuin videon avulla. Lisäksi videon tavoitteellinen käyttö vapauttaa resursseja myös muu-

hun toimintaan. Kun luokassa opetellaan piirtämistä videon avulla, opettaja pystyy kiertä-

mään ja tarkkailemaan, mitä kukin tekee. Tarvittaessa antamaan opiskelijoille haasteellisis-

sa kohdissa oikea-aikaista tukea (ks. Kumpulainen 2011, 63; vrt. Berk & Winsler 1997). 

Kokemukset toivat videon käyttöön liittyviä näkemyseroja. Näkemyksien muodostumiseen 

vaikutti opetettava aihe ja missä kontekstissa se esitetään. Voitiin tehdä tulkinta, että opet-

taja käyttää videoita ensisijaisesti sen mukaan minkälainen tietämys hänellä on kontekstis-

ta, pedagogiikasta ja tekniikasta (Kuvio 6) (ks. Mishra & Koehler 2006). Kumpikin edelli-

sen ja seuraavan ilmauksen antaja oli jo valmistunut sekä tehnyt opetukseen liittyvää työtä. 

Opetuksen videoinnista ja tekniikan käytöstä oli kuitenkin muodostunut hieman erilaisia 

näkemyksiä: 

”Jos omista oppitunneista tekee videon, on valmistauduttava paremmin, koska oppitunti 

pitää jäsennellä. Opettajakoulutuksessa kerrottiin, että osa opetuksesta on improvisointia. 

Opetus ei aina mene niin kuin suunnittelee. Olet ehkä tehnyt tallennuksen ja tekniikka ei 

toimikaan niin kuin pitäisi, silloin sinun täytyy improvisoida. Myös silloin, kun teet tallen-

nusta on vielä vähemmän tilaa improvisaatiolle, opetus on organisoitava siten, että se on 

selkeää. Siinä ei ole mahdollista hyödyntää vuorovaikutusta, kun viestintä on vain yksi-

suuntaista. Kun nauhoitat omaa opetusta, sinun pitää esittää asia todella selkeästi, että 

vastaanottaja ymmärtää. Toisin, kuin tilanteessa jossa olla ollaan samassa luokkahuo-

neessa, jossa on vuorovaikutusta…” (0204) 
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Tämän näkemyksen mukaan ei ollut siis mahdollista, että lähtisi vain kuvamaan opetuk-

seen liittyvää toimintaa samanaikaisesti, kun asiaa esitetään tai havainnollistetaan. Opetus-

ta olisi suunniteltava ja valmisteltava paremmin. Ilmauksessa tuodaan esille konteksti, että 

opetettavassa aiheessa olisi hyvä olla mukana vuorovaikutusta, jonka avulla asia on he 

helpompi ymmärtää. Tätä edeltävässä ilmauksessa olevaa teknistä piirtämistä voidaan ope-

tella yksinkin ilman vuorovaikutusta. Kontekstiin liittyvänä tavoitteena on vain havainnol-

listaa piirtämistä ja sen avulla tehdä mallin mukaan. Vasta myöhemmin piirtämistä saate-

taan soveltaa omien piirroksen luomiseen, jolloin konteksti sekä mahdollisesti opettajan 

roolikin muuttuu toisenlaiseksi. 

Opettajaopiskelijoilla oli hyvin selkeitä kokemuksia tai näkemyksiä siitä, miten olemassa 

olevia valmiita opetusvideoita voidaan tavoitteellisesti hyödyntää. Opetustilanteisiin sopi-

via videoita opettajaopiskelijat olivat käyttäneet verkkovideopalveluiden kautta. Seuraa-

vassa ilmauksessa tuodaan esille, miten videota voidaan käyttää havainnollistamistarkoi-

tuksissa: 

”Sitten, jos on esimerkiksi sisältöjä, jos puhutaan vaikka teoriatiedosta. Sisältöä, joka on 

englannin kielistä ja äidinkielenä on suomi. Siellä on hyvin paljon artikkeleita tai vaikkapa 

kirja, jossa sitten on aika raskasta tekstiä. Mun mielestä, jos vaan löytyy video siitä opitta-

vasta asiasta, niin se havainnollistaa tosi paljon sitä opittavaa asiaa.” (2303) 

Videon avulla voidaan selkeyttää asiaa, joka tekstinä on vaikeasti tai liian raskaasti kerrot-

tu. Sillä voidaan myös havainnollistaa käytännön tilanteita tai se voi toimia muun opetuk-

sen tukena. Opetusaiheisiin liittyviä videoita opettajaopiskelijat käyttäisivät ainakin silloin, 

kun silloin sillä on joku lisäarvo.  Yksi selkeä lisäarvo on se, että asiantuntijan ei tarvitse 

matkustaa. Videon avulla opetus voidaan välittää pitkienkin matkojen päähän: 

”Videon avulla voi saada, vaikka jollekin kurssille joku huippu asiantuntijan maapallon 

toiselta puolelta, että voi saada jonkun gurun opettamaan ilman, että hänen tarvii matkus-

taa Suomeen asti” (1803) 

Asiantuntija voi olla opettamassa videoneuvotteluohjelman kautta, kuten Adobe Connect 

Pro. Videoneuvottelussa ajalla ja paikalla ei ole merkitystä. Vaihtoehtoisesti asiantuntija 
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tekee tallennetun opetusvideon, jonka opiskelijat katsovat luokassa yhdessä muiden kanssa 

tai valitsemanaan ajankohtana. Käytettäessä tallennettua videota vuorovaikutus asiantunti-

jan kanssa ei kuitenkaan onnistu. Videoneuvottelu mahdollistaa sen, että asiantuntijalle 

voidaan esittää kysymyksiä opetuksen aikana. Videoneuvottelun välityksellä tapahtuvaan 

opetukseen tuli esille muutama kriittinen kommentti:  

”Kun tekee videota itsestään tai tallentaa omaa oppituntia, on muutamia seikkoja mitä 

pitää ottaa huomioon. Opetuskalvojen on hyvä olla tietyssä järjestyksessä, että esitys ete-

nee loogisesti. Monta asiaa tapahtuu samanaikaisesti ja se on hyvin uuvuttavaa... Itse pi-

dän mielummin face-to-face -kontaktista. Mielestäni videoneuvottelu on hyvä työkalu, mut-

ta on tehokkaampaa olla tekemisissä kasvotusten... Videoneuvottelujärjestelmissä täytyy 

improvisoida ja kiinnittää moniin seikkoihin huomiota.” (0204) 

Videoneuvottelussa (webinaarissa) puolen tunnin opetuskin voi pitää sisällään hyvin paljon 

asiaa. Luennoitsija tai asian esittäjä pääosin puhuu opetuksen aikana yksinään ja muut 

kuuntelevat ja katselevat esitystä. Asian esittämiseen voidaan käyttää kameran kautta vi-

deokuvaa tai hyödyntää tietokoneen näytön kuvaa. Samaan aikaan neuvottelun aikana joku 

esittää kysymyksen keskusteluikkunaan eli sitäkin pitäisi pystyä seuraamaan. Opettajan on 

hyvä valmistautua esitykseen loogisella ja selkeällä esitysrungolla. Tilanne on sen verran 

intensiivinen, että joku haastatelluista opettajaopiskelijoista ei videoneuvotteluista pidä. 

Lisäarvona videota voidaan käyttää myös opetusta tukevana työkaluna, jonka avulla oppija 

alkaa kognitiivisesti pohtimaan aihetta ja mahdollisesti myös järjestelemään konstruktiivi-

sesti tietoa. Kun asia käydään läpi videon jälkeen yhdessä opettajan kanssa läpi, oppijalle 

on jo ehtinyt muodostua jonkinlainen käsitys opetettavasta asiasta. Toinen näistä asian esi-

tysmuodoista voi olla yksilöllisesti myös helpompi ymmärtää tai sisäistää: 

”On joitakin malleja, mitä käytetään esimerkiksi yritystoimintaan, sieltä löytyy business 

model canvas, joita käytetään eri aloilla. Niistä löytyy hirveästi hyviä videoita, niin kuin 

tavallaan pähkinänkuoressa kiteytetään se, mitä opettaja siellä tunneilla saattaa puhua 

kahden tunnin ajan.” (2303) 
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Asiat ei aina ole esimerkin mukaisesti opetusvideossa esitetty. Jotkut opetusvideot voivat 

olla todella havainnollistavia, mutta niihin on vaikeaa päästä sisälle. Video voi sisältää 

paljon konkreettista asiaa, josta on vaikeaa löytää tärkeimmät pääkohdat. Erään opettaja-

opiskelijan näkemys opetusvideoiden käytöstä oli: 

”Opettajan rooli on ehkä se, että ohjaa oppijaa poimimaan sieltä videosta niitä asioita, 

mitä halutaan ja minkä kautta lähdetään oppimaan. Antaa oppijalle kysymyksiä, että mieti 

näitä asioita, kun katot videolta. Opiskelija videota katsoessa tietää, että kiinnitä noihin 

asioihin huomiota.” (2403) 

Näkemyksen mukaan videon tavoitteena on oppia erottelemaan tai havainnoimaan asioita. 

Kiinnittämään huomio videon tärkeisiin pääkohtiin. Opetusvideoita käytetään erityisesti 

tunneilla mielenkiinnon ja kiinnostuksen herättämiseen sekä kontekstin luomiseen. Teoria 

tiedon mukaan käytetään sanaa videotriggeri (ks. Hakkarainen & Kumpulainen 2011, 13). 

Opettajaopiskelijoilla oli muutamia esimerkkejä siitä, miten videotriggeriä voidaan käy-

tännössä käyttää. Näkemykset triggerin hyödyllisyydestä ja toimivuudesta tulivat pääosin 

opettajaopintojen kautta: 

”Annettiin joku tehtävä, että esimerkiksi tutustukaa johonkin tiettyyn aiheeseen ja annettiin 

ihan semmonen muutaman minuutin pituinen video jo ennen luentoja, että kattokaa ja tu-

tustukaa sen videon kautta siihen aiheeseen. Mun mielestä se oli jo hirveen hyvä, että ei 

ollu semmoinen, et lue tää monisivuinen joku juttu, mikä ei hirveesti niinku innostakaan. 

Että nopeesti joku lyhkänen muutamien minuuttien pituinen video, niin se kyllä, sieltä tulee 

sitä informaatiota aika hyvin ja sitten sen niinku viihtii myös tehdä.” (2403) 

Yksi ratkaiseva tekijä tässä kuitenkin on videon pituus, joka tuli esille monissa muissakin 

ilmauksissa: 

”Jos video on yli 10–20 minuuttia, opiskelijat eivät jaksa kovin keskittyä videoon. Joten 

yritän aina käyttää lyhyitä videoita. Noin 3–5 minuuttia maksimissaan, jotta opiskelijat 

keskittyvät videoon sekä sen sisältöön.” (2703) 
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Bergman & Sams (2012, 44) toivat esille, että kiinnostus saattaa lopahtaa alle viidessätois-

ta minuutissa ja Virtanen (2018) omassa workshopissaan ehdotti videon pituudeksi kolmea 

minuuttia. Guo ym. (2014) tutkimuksen mukaan oppijat jaksoivat sitoutua noin 3–6 minuu-

tin videoon. Guo ym. (2014) tutkimuksessa kuitenkin videon sisältö vaikutti siihen, kuinka 

kauan sitä katseltiin. Näistä tutkimustuloksista voidaan päätellä, että siitä tavasta jolla nuo-

ret katsovat YouTube-videoita on tullut myös tapa katsoa opetusvideoita. Muutaman mi-

nuutin pituinen video kuitenkin toimii kiinnostuksen ja mielenkiinnoin herättäjänä: 

”Näytin kaksi lyhyttä videota kurssin aikana, jossa oli kansainvälisen toiminnan asiantun-

tija... Ensimmäinen video oli ehkä kolme minuuttia, toinen oli ehkä noin viisi minuuttia ... 

Siinä haastateltiin henkilöä, joka kertoi erilaisista neuvottelutilanteista... miksi lähteä jaa-

rittelemaan tai selittää jotain ylimääräistä. On mielestäni tärkeää, että saa opiskelijat täy-

sin keskittymään asiaan… Erilaiset lyhyet sisällölliset pätkät opetusta eri muodoissa, kuten 

tässä tapauksessa videoina, ovat mielestäni hyödyllisiä. Koska siten ei pelkästään saa 

opiskelijat takaisin aiheen pariin, vaan voi pitää pieniä yhteisiä keskusteluja sekä mahdol-

lisesti voi toteuttaa jotain työpajoja. Video ehdottomasti on yksi tapa saada uudelleen vuo-

rovaikutusta.” (1104) 

Ilmauksissa tulee esille yksi opetusvideotyypeistä eli asiantuntijan haastattelu (ks. Saukko-

Rauta 2014). Seuratessa useampaa kuin yhtä puhujaa mielenkiinto säilyy paremmin, jos 

vain haastattelu pysyy tarkoituksenmukaisessa aiheessa. Opetusvideo toimii tilanteeseen 

sopivana triggerinä, jossa asia tuodaan opettajan omaa kerrontaa tehokkaammin esille. Il-

mauksessa mainitaan käänteiselle luokkahuoneelle tai triggerille asetetut käytön tarkoituk-

set (ks. Hakkarainen & Kumpulainen 2011, 13; vrt. Brame 2013; Bergman & Sams 2012, 

19–33). Kun tutkin aineistoa ja kävin läpi haastatteluja, oli välillä vaikea tehdä eroa sille, 

että käytettiinkö videota käänteisen luokkahuoneen tapaan ennen oppituntia vai vasta tun-

nilla yhdessä oppijoiden kanssa. Pedagogisesti videolla oli kummassakin tapauksessa trig-

gerin kaltainen merkitys: 

”Nyt sitten ite oon työssäni kanssa käyttänyt näitä videoita, jos on tietty aihe mitä lähde-

tään opiskelemaan, niin näitten pienempien ja lyhkästen videopätkien kautta sitten ollaan 
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siihen aiheeseen menty ja nostettu sieltä keskustelua. Oon huomannu, että opiskelijatkin 

ovat siitä pitäneet hirveästi.” (2403) 

Video kautta on saatu tietty aihe, missä on sitten tunnin aikana keskusteltu. Tässä ilmauk-

sessa ei erikseen maininta sitä, että oliko videota käytetty ennen tuntia vai tunnin aikana. 

Videotriggeri on kuitenkin todistettavasti toiminut tavoitteensa mukaisesti. Videon avulla 

kognitiivisesti pohditaan opetettavaa aiheita ja tehdään johtopäätöksiä. Videon kautta syn-

tyneet ajatukset tulee osata myös selittää ja kuvailla toisille (sanallistaminen): 

”…näyttänyt jotakin videonpätkiä, käyttänyt elokuvaa semmosena, että elokuvasta on voi-

tava jotakin ilmiötä analysoida tai tehdä jotain argumentaatiota tai niinku keskustelukult-

tuuria…” (1803) 

7.3 Yhteistoiminnallinen oppiminen 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014, 467, 488) mukaan tieto- ja viestin-

tä tekniikkaa on tarkoitus integroida useampien eri aiheiden opetukseen. Laitteiden ja oh-

jelmien käyttöä opetellaan yksin, mutta myös yhdessä muiden kanssa. Scolari (2018, 11) 

kirjoittaa, että oppiminen tapahtuu tavoitteellisen toiminnan kautta, jota tehdään yksin tai 

yhdessä.  Erilaisissa ympäristöissä tapahtuvista kokemuksista ja vuorovaikutustilanteista 

hankitaan tietoja, taitoja sekä näkemyksiä. (Scolari 2018, 11.) Oppimista tapahtuu vuoro-

vaikutuksessa yhteistyössä muiden kanssa ja yksilö pystyy rakentamaan sitä kautta itsel-

leen oppimisstrategian, jonka avulla hän saavuttaa tavoitteita (ks. Rantala 2006, 79–81). 

Yhteisöllisessä oppimisessa ymmärretään paremmin, minkälaisissa tilanteissa tieto- ja 

viestintätekniikkaa voidaan hyödyntää. Myös ammatilliset opettajaopiskelijat olivat löytä-

neet oman opiskelunsa kautta luontaisia tapoja opetella tekniikkaa ja hyödyntää sitä tilan-

teissa, joissa on mukana tavoitteellista oppimista:  

”Omassa opettajakoulutuksessa tallensin videoita ja teimme nauhoituksia omasta esiinty-

misestä. Katsoimme tallennettuja videoita yhdessä ja yritimme oppia, minkälaisia olemme 

esiintyessä ja mitä esiintymisessä voisi vielä hioa… Oman itsensä nauhoittamiseen tarvi-

taan siihen sopiva laitteisto. Auttaa, jos pelkästään ei tarvitse yksin katsoa omaa esiinty-
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mistään läpi. Aluksi voi itse pohtia, että mitä omassa esiintymisessään näki. Kysymyslistan 

avulla pystyy kiinnittämään niihin tiettyihin asioihin huomiota, että mitä teki oikein ja mitä 

ei. Jos videota katsoo myös joku toinen hän voi myös huomioida samoja seikkoja ja sekä 

myös opettaja. Sen jälkeen niistä asioista voidaan keskustella. Itse reflektoimalla voi löy-

tää jotain opittavaa, mutta vertaispalautteella voi saada suuremman hyödyn.” (0204) 

Ammatilliset opettajaopiskelijat olivat kuvanneet omaa esiintymistään videolle. Aluksi 

opettajaopiskelijat itse reflektoivat omaa videota kysymyslistan avulla, jonka jälkeen he 

yhdessä muiden kanssa olivat käyneet läpi esitystilanteita ja keskustelleet niistä. Videota 

oli käytetty havainnollistamisen välineenä yhteisöllisesti, jokaisen opiskelijan esityksestä 

oli mahdollista oppia jotain. Yhteisöllisyyden yksi tarkoitus on, että päästään hyödyntä-

mään muiden kokemuksia, näkemyksiä, mielipiteitä ja päätelmiä. Ammatilliset opettaja-

opiskelijat olivat yhteisesti sitä mieltä, että videolla oli hyvin konkreettinen merkitys ope-

tuksessa. Yksi näistä oli oman esiintymisen kehittäminen:   

”Just esiintyminen on yks, jossa opiskelija pääsee havainnoimaan myös sitä omaa liikku-

mistaan tai puhetapaa… miten viestintä toimii esitystilanteessa. Jos ei videoida niin opis-

kelijahan ei pääse näkemään, että käyttääkö katsekontaktia ja osaako ottaa yleisön huomi-

oon… Opiskelija joutuu tilanteeseen, että havainnoi koko kokonaisuutta ja omaa krop-

paansa…” (2303) 

Videointi oli syynä ehkä sille, että opettajaopiskelijat valmistautuivat kuvattavaan tilantee-

seen paremmin tai kokivat esiintymisen hieman haasteellisempana. Se toi tavanomaista 

esitystilannetta tehokkaammin kokemusta esiintymisestä ja antoi mahdollisuuden yhteiseen 

reflektointiin. Videon avulla ammatilliset opettajaopiskelijat vietiin oman mukavuusalu-

eensa ulkopuolelle ja se avulla oli mahdollista käydä tilanne uudelleen läpi: 

”Videointi on hyödyllinen työkalu, mutta ymmärrän kyllä, miksi oppilaat vastustavat sitä. 

Siitä vaan pitää päästä yli ja joskus on asetettava ihmisille haasteita.  On mentävä oman 

mukavuus vyöhykkeen ulkopuolelle, jos haluat kehittää itseään, se on jotain, mitä opin 

opettaja koulutuksessa.” (0204) 
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Ammatillisten opettajaopiskelijoiden koulutukseen kuului pakollisena osana videoida 

omaa opetusta minimissään kaksi oppituntia. Videon avulla oli helpompi käydä läpi toisten 

tekemiä tunteja, eikä ollut tarvetta sopia oppitunnin seuraamiseen yhteistä aikaa. Video 

ratkaisi myös monia välimatkoihin liittyviä ongelmia: 

”Kun olin saanut tehtyä videon opetusharjoittelusta, lähetin sen alustalle. Opettajien oli 

mahdollista arvioida minua käyttäen tätä alustaa. Ei tarvinnut tuhlata aikaa matkustamal-

la Jyväskylään. Heillä ei myöskään ollut aikaa tulla tänne (harjoittelupaikkakunta). Seura-

takseen, mitä olin tekemässä tai arvioidakseen minua.” (2503) 

Videointi saattoi joidenkin opettajaopiskelijoiden kohdalla vähentää suorituspainetta. Kun 

luokassa on opetuksen aikaan ylimääräisiä ihmisiä seuraamassa, tilanne voi tuntua aluksi 

hyvin ahdistavalta. Videon avulla opettajaopiskelijoiden ei tarvinnut erikseen sopia aikaa 

toistensa oppituntien seuraamiseen: 

”Opetusharjoitteluiden aikana oli mielestäni loistavaa ja todella hyvää se tapa miten käy-

timme videoita. Ymmärsin, että aiemmin oli tarvinnut pyytää lupa mennä seuraamaan ope-

tusta erilaisissa kouluissa ja se on tuonut jonkinlaisia paineita uusille opettajille” (1104) 

Opettajaopintojen aikana käytetty kokemus, jota haastateltavat olivat kuvanneet omaa ope-

tusharjoitteluaan, oli jäänyt mieleen. Sillä oli melko iso vaikutus näkemykseen, miten vi-

deota voidaan käyttää opetuksessa. Yksi haastateltavista oli käyttänyt videota oman työnsä 

kehittämiseen: 

”Olen itse omaa opetustani tai ryhmän vetämistä tai tämmöstä kuvannu ja sitten analysoi-

nut. Katsonut niitä videoita sen jälkeen, että miten on toiminut siinä opetus tai oppimisti-

lanteessa.” (1803) 

Toinen haastateltava oli ohjannut videon avulla omien opiskelijoidensa harjoittelujaksoa: 

”Mulla oli paljon noita harjoittelun ohjauksia elikkä opiskelijat olivat kentällä harjoitte-

lussa ja osa oli vähän kauempana, mihin ei ollut mahdollista opettajana mennä tai matkus-

taa. Niissä tilanteissa mä halusin, että ne kuvaa jonkun pienen tota pätkän tai jonkun poti-

lastilanteen. Yks tilanne kuvattiin ihan livenä.” (2403) 
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Ilmauksista voidaan päätellä, että ammatillisten opettajaopiskelijoiden näkemykset tulivat 

melko suoraan heidän omista kokemuksistaan, joita he olivat saaneet omien opintojen ai-

kana. Pedagogisilla opinnoilla on siis merkitystä siihen, minkälaisia metodia opettajat tule-

vat innovatiivisesti hyödyntämään omassa työssään. Yhteistoiminnalliseen oppimiseen 

näkemys oli vielä melko suppea verrattuna niihin kokonaisvaltaisiin menetelmiin, mistä 

nykypäivänä on olemassa oppaita tai mistä on kirjoitettu. Tämän tutkielman luvussa viisi 

on kirjoitettu joitakin mahdollisia menetelmiä. 

Haastattelussa tuli esille menetelmä, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi potilastilanteissa. 

Simulaatiopedagogiikan tilannetta esittää muutama ihminen, mutta videon avulla se voi-

daan jakaa useammalle katsojalle yhtä aikaa. Katsojat seuraavat tilanteen livenä ja käyvät 

sen jälkeen keskustelua. Tilanteen tapahtumiin voidaan palata myöhemmin uudelleen ja 

tarvittaessa pysäyttää video sopivassa kohdassa. Yksi haastateltavista oli hyvin perillä tästä 

metodista: 

”Tekniikka mahdollistaa sen, et sitten sitä tilannetta voi seurata vaikka sata ihmistä, ja 

siinä pienessä tilassa on näyttelemässä vaikka vaan kolme ihmistä, mutta sen niinku voi-

makkainta tai semmonen niinku tehokkain anti on sitten myös se, että pystyy katsomaan 

sitä videota jälkikäteen.” (1803) 

Kun kuvataan videota yhteiseen käyttöön, se ei välttämättä ole ensimmäisellä kerralla 

helppoa ja se voi tuntua jopa hyvin epämiellyttävältä kokemukselta. Kolme opettajaopiske-

lijaa seitsemästä eivät aluksi kovin mielellään kuvanneet videoita:  

”Koska jos ajatellaan, että opiskelija ei ole tottunut ollenkaan videoimaan niin kun itse-

ään, se itsensä videoiminen, se itsensä katsominen sieltä videolta voi olla aika shokeeraa-

vaa. Että jos ei tehty materiaalia, jossa opiskelijaa videoidaan ja hän joutuu tavallaan 

arvioimaan myös itseään siinä tilanteessa… Mun mielestä se opettajan rooli on olla siinä 

tuki ja semmoinen sparraus.” (2303) 

Kun lähdetään toteuttamaan yhteistä videon tuotantoprojektia, missä oppilaat kuvaavat 

itseään, opettaja on melko tärkeässä asemassa. Hän tehtävänään on rohkaista, antaa tukea, 

luoda valmiuksia ja kokonaisvaltaisesti muodostaa tilanteesta hivenen helpompi oppijoille. 
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Opettajaopiskelijoiden oman videoinnin esteenä oli aluksi jonkin verran itsekriittisyyttä tai 

se oli muuten haastavaa nähdä itsensä videolla. Tässä asiassa voi jonkin verran olla apua 

positiivisesta kokemuksesta. Oppika-kyselyn mukaan kouluikäiset olivat tuottaneet eniten 

kuvaamiseen ja videoon liittyvää materiaalia (Kaarakainen ym. 2017, 32). Kouluikäisillä 

oletusarvoisesti suurimmaksi osaksi on jo saatua kokemusta myös itsensä kuvaamisesta. 

He eivät kuitenkaan kuvaa itseään kehittääkseen omaa esiintymistaitoaan: 

”Olen nähnyt monta tilannetta, missä oppilaat olisivat hyötyneet siitä, että olisivat käyttä-

neet 10–15 minuuttia siihen, että olisivat nauhoittaneet omaa esiintymistään. Nauhoituksen 

avulla he olisivat pystyneet kehittymään ja oppimaan jotain. Opiskelijoille pitää kuitenkin 

antaa se ihan selkeänä tehtävänä, muuten he eivät sitä tee.” (0204) 

Kuvaamisen toteuttamiseen tarvitaan ohjeita, tavoitteellista tehtävänantoa sekä myös opet-

tajaa. Haastateltava oli antanut suosituksen omille opiskelijoilleen, että he nauhoittaisivat 

esityksensä. Kun videointi ei ollut pakollinen tehtävä, monikaan heistä ei lähtenyt sitä to-

teuttamaan. Ne jotka sen olivat toteuttaneet, olivat oppineet jotain ja osasivat myös esiin-

tymistilanteessa kiinnittää huomiota tärkeisiin seikkoihin: 

”Yksi tehtäviä, minkä annoin opiskelijoille oli esittää ostamiseen liittyvä artikkeli luokan 

edessä ja valitettavasti samoin kuin minulla, monet oppilaat eivät osanneet olla kovin ren-

toja esiintyessään. Näin kuitenkin sen nauhoittamisen merkityksen, niiden oppilaiden koh-

dalla, jotka sain tekemään tallennuksen. Näin, että he suoriutuivat esitystilanteesta pa-

remmin ja heillä oli enemmän itseluottamusta esiintyä” (0204) 

Seuraava askel tästä voisi mahdollisesti olla oman itsensä ilmaisemiseminen videon avulla 

tai hyödyntää videota dokumentin tai digitarinan tavoin. Perusopetuksen opetussuunnitel-

man perusteiden (2014, 162) mukaan vuorovaikutusta on tarkoitus kehitttää erilaisissa ti-

lanteissa. Tähän liittyen myös freinet-pedagogiikan ajatuksena on, että opetellaan erilaisia 

itsensä ilmaisemisen tapoja. Kaksi ammatillista opettajaopiskelijaa olivat tarttuneet toteut-

tamaan itsensä ilmaisua ja kuvanneet yhdessä videon: 

”Työparini ehdotti videon kuvaamista, niin suostuin sitten siihen... Hän oli samassa opis-

keluryhmässä opettajankoulutuksessa. Joten en sitten halunnut sanoa ei, ajattelin että kat-
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sotaan nyt, miten se toimii. Niinpä kuvasimme itseämme ja tulos olikin erittäin hyvä ja olin 

hieman yllättynyt, kemiat toimivat erittäin hyvin yhteen. Täydensimme toisiamme hienosti. 

Kun olimme saaneet videon kuvattua ja näin lopputuloksen ajattelin, että tämähän meni 

todella hyvin.” (0204) 

Tehtävän toteutusmuoto oli vapaa ja siinä sai hyödyntää myös videota. Moni ammatillinen 

opettajaopiskelija ei tavallisesti kuitenkaan opiskeluidensa aikana käyttänyt itsensä ilmai-

suun tai luovaan tuottamiseen kuvaamista. Tehtävien toteutusmuoto oli yleensä kirjallinen. 

Tämän tutkimuksen toteuttajan omasta mielestä videota voisi ehkä kuitenkin hyödyntää 

enemmänkin, koska tutkimusten mukaan oppijat ovat innokkaita toteuttamaan yhdessä 

tarkoituksenmukaisia videoita (ks. Palmgren-Neuvonen, Kumpulainen & Vehkaperä 2011, 

197–199). Erityisesti nuoret ovat kiinnostuneita tekniikasta ja heitä oppimistaan saattaa 

motivoida myös videon tuotannollinen käyttö. 

7.4 Oppimisen prosessi 

Opetuksessa yksittäistä aihetta suunnitellaan opetettavan tietyn ajan ja sen jälkeen mahdol-

lisesti oletetaan, että aihe on nyt kaikkien kanssa käsitelty. Opettaja arvioi oppilaiden suori-

tuksen ja sen mitä he osaavat tai eivät osaa sekä antaa arvosanat. Shalman Khan (2011) 

vertaa TED-konferenssin esitelmässään tätä asiaa pyörällä ajamiseen. Lapselle annetaan 

pyörä ja ohjeet ajamiseen sekä harjoitteluun. Jonkin ajan päästä arvioidaan, että hän osaa 

polkea, mutta ei osaa ohjata pyörää yhdellä kädellä. Opettelija saa suorituksestaan arvosa-

nan ja seuraavaksi häntä pyydetään ajamaan yksipyöräisellä. (Khan 2011.) Aiheissa voi-

daan mennä liian nopeasti eteenpäin ja jotain asiaa ei opita kunnolla hallitsemaan. Yksi 

haastateltavista kuvaili tätä asiaa seuraavasti: 

”Tarkistaako kukaan, miten opiskelijoilla menee, onko asiat kunnossa vai ei. Opiskeluihin 

tarvitaan kokoajan enemmän valmennusta, kun on opiskelijoita, joilla on vaikeuksia henki-

sesti omien opiskelujen kanssa. Heiltä odotetaan kokoajan enemmän.” (0204) 

Vastauksessa käytetään sanaa valmennus, joka liitetään opiskeluun. Monet jopa haasteelli-

set opiskelun tavat saattavat vaatia opiskelutaitojen kehittämistä tai niiden opettamista. 
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Video on yksi moduuli lisää opiskeluun ja sen tarkoituksenmukainen käyttö vaatiikin opet-

telua. Kuinka hyvin käänteisessä opetuksessa oppijat sitten käyttävät videoita? Haastatelta-

va oli tehnyt omassa opetuksessaan kartoitusta, kuinka moni oli käynyt katsomassa videon 

etukäteen ennen tuntia: 

”Olen käynyt läpi puoliväliarviointeja, jotka ovat vain minua itseäni varten. Saan niissä 

palautetta, että tämä opetusmenetelmä ei sovi joillekin opiskelijoista. 40–45 % heistä sa-

noo, että opetusjärjestelmä ei tue heidän oppimistaan… Noin 50 opiskelijasta vain kuusi, 

jotka ovat valmistautuneet etukäteen oppituntiin saavat korkeimmat pistemäärät.” (0204) 

Tämän ammatillisen opettajaopiskelijan tekemän tutkimuksen mukaan vain kuusi viidestä-

kymmenestä oli käynyt katsomassa videon etukäteen. Videosta hyötyivät kuitenkin ne 

opiskelijat, jotka olivat toteuttaneet tarkoituksenmukaista käänteisen luokkahuoneen mu-

kaista oppimista. Nämä havainnot perustuivat erityisesti suomalaiseen opiskeluryhmään: 

”Minulla oli myös aikaisemmin kansainvälinen ryhmä ja nämä toiset oppilaat olivat aktii-

visempia kuin suomalaiset opiskelijat. Suomalaisessa ryhmässä oppilaat ajattelevat, kun-

han tulen tunneille niin se riittää.” (0204) 

Jos videota ei katsota etukäteen, aihetta ei pysty opettamaan käänteisen luokkahuonemallin 

mukaisesti. Oppijoilla ei ole oppitunnille tullessaan mukana videoon liittyviä kysymyksiä 

tai muistiinpanoja. Video on katsottava oppijoiden kanssa tunnin alussa ja vasta sen jäl-

keen siitä voidaan lähteä keskustelemaan. Video ei silloin toteuta käänteisen luokkahuo-

neeseen liittyvää tarkoitusta, mutta sitä voidaan käyttää aiheen triggerinä tunnilla. Oppijat 

ei kyseisessä tapauksessa ole oikein osanneet ajatella videoon liittyvää tavoitteellista mer-

kitystä. Oppiminen tapahtuu jokaisen kohdalla eri tavoin ja opettaja pyrkii parhaalla mah-

dollisella pedagogisella tietämyksellään tukemaan prosessia. Aina ei kuitenkaan ole mah-

dollista tarjota kaikille sopivia tapoja. Haastateltavan ratkaisuna oli pyrkiä opetuksessa 

tietynkaltaiseen kompromissiin: 

”Haasteellista siinä on se, miten pystyy sopivalla tavalla tavoittamaan kaikki opiskelijat. 

Opiskelijoita pitää johdatella, stimuloida ja aktivoida tekemään. Mikä toimii jollekin opis-

kelijalle, ei välttämättä toimi toiselle.” (0204) 
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Haastateltava puhui oppilaan tavoittamisesta eli miten päästään samalle aaltopituudelle 

opiskelijan kanssa oppimisen merkityksestä ja tavoitteellisuudesta sekä saadaan myös op-

pilas mukaan prosessiin. Haastateltava ajattelee tässä lähtökohtaisesti opiskelijaa ja lähtee 

hänen tarpeistaan liikenteeseen. Missä kohdin oppija tulee vastaan opettajan tekemää 

suunnitelmaa ja onko hän valmis sopeutumaan opetustapaan? Kuusi opiskelijaa oli saanut 

käänteisen luokkahuoneopetuksen kautta korkeimmat mahdolliset pistemäärät. Onko hyö-

tyä siitä, että opettaja lähtee soveltamaan jotain uutta opetusmetodia, jos opiskelijat eivät 

ole edes yrittäneet edellistä? Parhaimmassa mahdollisessa tilanteessa videolla voidaan kui-

tenkin tukea oppimisprosessin eri vaiheita ja se toimii myös oppimisen mahdollistajana: 

”Jos ajatellaan opiskelijan tai sen oppijan näkökannalta, niin toki videoiden käyttäminen 

on minun mielestä oppimisen mahdollistaja, joskin tämä riippuu hyvin paljon oppijasta eli 

kaikki me opitaan hieman eri tavalla ja se, miten oppija sisäistää sen opetusen sisällön sen 

videon avulla… Itse niin kun nään omassa työssäni sen, et se monipuolistaa, videot moni-

puolistaa paljon, ei ainoastaan sitä oppimistilannetta vaan nimenomaan se myös valmistaa  

sitä tulevaa ammattia ja yleensäkin elämää varten.” (2303) 

Videoiden käyttö vaatii oppilaiden oma-aloitteista toimintaa ja osallistumista. Ainoastaan 

silloin sitä voidaan käyttää oppimisen prosessissa. Videon tuottamiseen ja katsomiseen 

tarvitaan myös, että opettaja antaa selkeät tehtävän annot ja osaa tukea oppijaa oikealla 

hetkellä (Brophy 2004, Hakkarainen 2011):  

”Kun asiaa ei ymmärretä, silloin opettajan tarvitsee olla auttamassa. Auttamistilanne kui-

tenkin vaatii aktiivista otetta kummaltakin osapuolelta sekä opettajalta, että oppilaalta, 

minun mielestäni. Videot ovat hyvä työkalu oppilaiden aktivointiin, mutta se vaatii oppi-

lailta oma-aloitteisuutta. Et voi tehdä joitain asioita oppilaiden puolesta.” (0204) 

Joidenkin opetettavien aiheiden kanssa videon tavoitteena voi olla syvällisempi oppiminen 

eli Bloomin taksonomian mukaan analysoiminen. Opettaja antaa ohjeita tai kysymyksiä, 

minkä avulla kiinnittää videossa huomiota tiettyihin asioihin. Opettajaopiskelijan ilmauk-

sessa tulee esille Bloomin taksonomiaan liittyvä ymmärryksen taso: 
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”Tämänkaltainen käänteinen opetus toimii siten, että se auttaa oppilaita oppimaan tehok-

kaammin, koska useimmin ehkä ymmärtävät asian vasta myöhemmässä vaiheessa. Videon 

välityksellä he opiskelevat aluksi kotona ennen kuin tulevat tunnille. Joten ennen kuin ne 

tulevat tunnille he ovat jo perehtyneet aiheeseen, jota opettajalla on aikomus läpikäydä. 

Joten ainoastaan he vain esittävät tunnilla kysymyksiä” (2503) 

Tässä haastateltava esitti asian oman teoreettisen näkökulman mukaan eli hän ei kertonut 

omasta kokemuksestaan. Opetettavalla aiheella ja tilanteella on kuitenkin merkitystä, kun 

käytetään erilaisia videoita triggereinä. Verkkovideopalvelusta valitun videon sisällöllä on 

merkitystä ja sillä, mikä on videon käyttötarkoitus. Onko videon tarkoitus kehittää muis-

tamista, ymmärtämistä tai soveltamista. Yksi haastateltavista oli tehostanut omaa opetus-

taan käyttämällä videota aiheen kertaamiseen tai toistoon: 

”Omassa opetuksessani hyödynnän videota siten, että valmiiksi tallennettua videota oppi-

laat voivat katsoa läpi useampaan kertaan ... jos he eivät ymmärrä sitä ensimmäisellä ker-

ralla, he voivat katsoa sen uudestaan, kunnes ovat ymmärtäneet. Oppituntien aikana näy-

tän ryhmälle videon vielä uudelleen. Kysyn videoon liittyviä kysymyksiä. Mitkä asiat siinä 

heidän mielestä oli tärkeimpiä? He ajattelevat asiaa toistuvasti ja alkavat pohtia asiaa 

syvällisemmin. Sitten käyn läpi esitysdiat ja selitän asian vielä kerran omin sanoin…” 

(0204) 

Opettaja tarkastaa, mitä asioita oppijat olivat videosta oppineet ja jatkaa oppitunnin aikana 

aiheen opettamista. Hän pyrkii syventämään asian ymmärrystä tai tarvittaessa kertaa asiaa, 

että se muistettaisiin paremmin. Ammatillisella opettajalla oli teoreettinen syy asian tois-

tamiseen: 

”Meidän täytyy keskittyä enemmän opetuksen toistoon, kun opetamme opiskelijoita ... Tie-

dät tämän käyrän, kun alkaa unohtaa asioita. Viikon jälkeen muistaa vain 30–40 % ja 

kahden viikon jälkeen vain vain 20 %. Jotain sellaista. Mitä kauemmin odotat ja mitä vä-

hemmän toistoja teet, sen nopeammin unohdat asioita. Joten periaatteessa mitä kannattaa 

yrittää tehdä on opettajana yrittää rakentaa niin monta toistoa oppitunneille kuin mahdol-

lista, jotta se pysyy pidempään opiskelijan muistissa.” (0204) 
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Myös toinen haastateltava suositteli videon hyödyntämistä aiheen kertaamiseen ja toista-

miseen. Hänen ilmauksessaan oli enemmän painotettu oppilaiden erilaisuuttaa: 

”Video on semmoinen, että sen voi kattoa uudelleen ja siihen voi palata. Me ollaan niin 

erilaisia oppijoita, että joku vaatii tosi monta kertaa sitä toistoa. Tietysti oppimista tapah-

tuu eri tavallakin, mutta toiset ovat nopeita ja toiset hitaita. Niin se saattaa vaatia sitä, että 

palaa ja kattoo sitä useamman kerran.” (2403) 

Haastatteluissa tuli esille, että opetusvideoiden käyttö palvele joidenkin oppilaiden tapaa 

oppia sekä myös auttaa erilaisissa tilanteissa. Khan (2011) mainitsee omassa esityksessään, 

että jotkut opiskelijat saattavat tehdä työtä elättääkseen omaa perhettään ja he kokevat no-

loksi sen, että eivät ole pystyneet osallistumaan opetukseen tai eivät hallitse opetettua asi-

aa. Opiskelijat voivat illalla kotiin palatessaan katsoa opetuksen videolta. (Khan 2011.) 

Oppilaiden tilanne on länsimaissa kuitenkin hivenen erilainen ja opetustunneilta ollaan 

pois ihan erilaisista syistä: 

”Jotkut opiskelijat eivät oikein pidä siitä tilanteesta, kun seisot heidän edessään opetta-

massa. He eivät oikein keskity. Joten he haluavat olla omalla mukavuus vyöhykkeellä ja 

opiskella itse. Joten videon käyttö todella auttaa. On myös opiskelijoita, joilla ei ole aikaa, 

he ovat myös erittäin aika orientoituneita. Joten heillä ei ole mahdollisuutta olla aina läs-

nä luokassa. Joten he tarvitsevat tämänkaltaista videota, joita he voivat käyttää. Edellyttä-

en sitä, että video on tarpeeksi korkealaatuinen.” (2503) 

Tämänkaltaisesta ilmauksesta alkaa ajatella, että onko opiskelijoiden opetukseen liittyvä 

vaatimustaso noussut. Yksilökeskeisyys synnyttää vaatimuksen erilaisille oppimismene-

telmille. Jotkut koulutusorganisaatiota kilpailevat opiskelijoista ja haluavat tästä syystä 

mahdollistaa oppimisen erilaisin menetelmin: 

”Monet koulutukset ovat menossa kuitenkin tähän suuntaan, koska se on halvempaa. En 

kuitenkaan usko, että opettaja tai opiskelija hyötyy tästä pitemmän päälle. Kun teet vi-

deoneuvottelua satojen opiskelijoiden kanssa, et pysty havainnoimaan, kuka tekee ja mitä. 

Saavatko he opetuksesta mitään irti. Luulen, että monilla opiskelijoilla menee ihan ohi. He 

ehkä kuitenkin saattavat pystyä tekemään tehtävän ja pääsevät kurssista läpi, mutta ovatko 
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he todella ymmärtäneet kaiken tarpeellisen… Mielestäni opettajat hakeutuvat opettajiksi, 

koska siinä on se sosiaalinen näkökulma ja saa toimia opiskelijoiden kanssa. Näkee, miten 

heitä pystyy auttamaan kehittymisessä, ymmärtää heitä ja opettaa sen mukaan.” (0204) 

Onko suunta oikea, että lähdetään luomaan lisää ja tarjoamaan erilaisia tapoja opiskella? 

Pysyykö opiskelijakaan enää kelkan kyydissä? Mahdollisesti voisi olla syytä myös keskit-

tyä opiskelutaitojen opettamiseen tai kehittämiseen. Tutkimusaineistosta löytyi monta tä-

hän aiheeseen liittyvää ilmausta: 

”Kun ajatellaan yksityiselämää, sosiaalista mediaa, jos ei osata varoa etäopiskelusta saat-

taa tulla yksi sosiaalisen median muoto, ei ymmärretä, että sen on sitä koulutusta, jota 

tarvitset elämää varten.” (0204) 

Ilmauksen antaja kuvailee tilannetta, missä etäopiskelun muoto ei toimi enää tavoitteen-

mukaisesti. Kaiken tarkoituksena on kuitenkin asioiden oppiminen ja omaksuminen. Jotkut 

sisällönhallintaohjelmat kuten esimerkiksi WordPress ei ole ensisijaisesti tarkoitettu oppi-

misen ympäristöksi ja käyttötarkoitus ei välttämättä ole kovin selkeä. Verkko-

opetusympäristöjen ja verkkovideopalveluiden kehitys menee kuitenkin vauhdilla eteen-

päin. Khan Academy on opetukseen keskittyvä verkkovideopalvelu, joka toimii ilmauksen 

mukaisella tavalla: 

”Tulevaisuuden koulu voi mahdollisesti olla sellainen, jossa on vain muutama luokkahuo-

ne ja ehkä tuhansia niissä luokissa. Kaikki loput katsovat videota studioissa. Opettajat 

valmistelevat opetukset ja sen jälkeen pitävät tallennettuna verkossa ja opiskelijat voivat 

kuunnella niitä silloin, kun se heille parhaiten sopii tai he voivat olla suorassa lähetykses-

sä videoneuvottelun kautta olla vuorovaikutuksessa opettajan kanssa. Itse en halua tätä.” 

(0204) 

Opetusvideoiden käyttö oppimisen prosessissa tuo positiivisia, mutta myös negatiivisia 

näkemyksiä. Khan Academy (ks. Khan 2011) on omalta osaltaan ratkaissut sen, miten voi-

daan seurata oppijaa verkossa. Videoiden katselua ja tehtävien suorittamista voidaan tar-

kastella yhteenvetonäkymästä. Tehtävien muoto on kuitenkin hyvin ratkaiseva, että onko 

niillä tarkoitus testata asioiden ymmärtämistä, muistamista vai soveltamista. Ympäristöllä 
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voidaan kuitenkin seurata oppijoiden etenemistä ja tehdä havainnointeja. Voidaan tarkasti 

nähdä, kuinka kauan opetusvideota on katsottu ja onko video pysäytetty jossakin tietyssä 

kohdassa. 

Haastatteluista löytyi yksi nerokas tapa hyödyntää videota opetuksessa. Videointia oli käy-

tetty koko kurssin ajan kestävässä oppimisen prosessissa. Opetukseen oli sovellettu osittain 

ongelmaperusteisen oppimisen mallia (ks. Poikela & Poikela 2005, 36). Ammatillinen 

opettaja oli jo saanut tutkintonsa valmiiksi ja päässyt toteuttamaan menetelmää omien 

opiskelijoiden kanssa.  Menetelmässä oli neljä eri vaihetta: 

”Esimerkiksi opetin kurssia, Kansainvälinen kaupankäynti. Kurssin alussa annoin opiske-

lijoille keksityn neuvottelutilanteen kirjallisena ja pyysin heitä jakautumaan ryhmiin ja 

sitten heidän piti keskustella ryhmissä… Enkä kertonut syytä, mutta pyysin heitä kuvaa-

maan neuvottelun videolle.  

Kurssin aikana tuotiin esille teoriaa ja harjoiteltiin neuvotteluja käytännössä, perehdyttiin 

eri kulttuureihin ja niin edelleen.  

Kurssin lopussa oppilaat jaettiin jälleen kerran samoihin ryhmiin kuin alussa, mutta nyt 

oppilaille annettiin myös maan nimi ja keksitty tilanne ja tehtävänä oli neuvotella. Maan-

osan nimi auttoi siihen, että he pystyivät hyödyntämään tunnilla läpikäytyä kulttuuritietoa. 

Ja ihan lopuksi, heidän piti tehdä esitys, jossa heillä oli koottuna pätkiä aiemmin tallenne-

tusta neuvottelusta. He näyttivät sen luokassa kaikille… Pyysin heitä leikkaamaan videosta 

kohtia, mitkä heidän mielestä olivat tärkeimpiä oppimisen kannalta myös muille.” (1104) 

Ensimmäisessä vaiheessa opiskelijoilla oli ongelmana neuvottelutilanne, jota he yrittivät 

ratkaista. Aiheesta käytiin vapaasti keskustelua ja neuvottelua, jonka he kuvasivat videolle. 

Toisessa vaiheessa toteutettiin yksilö- ja ryhmäkohtaista tiedonhakua. Opiskelijat kävivät 

kurssilla viestintää, kulttuuritietoutta ja perehtyivät tarkemmin kansainvälisiin neuvottelu 

aiheisiin. Kolmannessa vaiheessa ryhmät saivat uudelleen neuvottelutilanteen, joka myös 

kuvattiin. Neljännessä ja viimeisessä vaiheessa he valitsivat kuvatuista videoista pätkijä ja 

kokosivat neuvotteluista esitelmän. Videokoosteen tarkoituksena oli havainnollistaa opittu-
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ja asioita. Esityksien avulla opiskelijat hyvin konkreettisesti näkivät sen, mitä olivat koko 

kurssin aikana oppineet. Lisäksi kootut videot toimivat kansainvälisinten neuvottelutilan-

teiden esimerkkeinä ja niillä pystyttiin havainnollistamaan aihetta. Videotriggerin tavoin ne 

myös herättivät aiheeseen liittyvää keskustelua. Haastateltavalla oli hyvin vahva näkemys, 

että videon käytöstä oli ollut apua: 

”Videoiden käyttö on mielestäni hyvin ainutlaatuinen työkalu, sen avulla opiskelijat voivat 

myöhemmin analysoida suoritustaan, mutta sen avulla voi leikata pois tarpeettomat koh-

dat... Voi olla ajanhukkaa näyttää koko video, koska osa neuvottelu kesti tunnin. Riittää, 

kun tiivistetään sisältö 15 minuuttiin ja reflektoidaan sitä, minkälaista vuorovaikutus oli. 

Nousi ehkä esille myös asioita, mitä olisi pitänyt tehdä toisin tai hiukan eri tavalla ja niin 

edelleen. Tämä oli todellakin sellainen hetki, missä ymmärsin, miten video voi todella aut-

taa pedagogisesti.” (1104) 

Kumpulaisen (2011, 64) mukaan sosiaalisen vuorovaikutuksen ja oikea-aikaisen tuen kaut-

ta voidaan päästä yhteisiin tavoitteisin. Woofolkin mukaan jaetun asiantuntijuuden avulla 

yksilö yhdessä muiden kanssa rakentaa tietoa ja oppii ratkaisemaan ongelmia (Kumpulai-

nen 2011, 62). Berk ja Winsler (1997) esittivät samanlaisen ajatuksen vuorovaikutustaito-

jen kautta kehittyvästä ongelmanratkaisutaidosta. Haastateltavan antaman esimerkin mu-

kaan voidaan todeta, että opettaman antaman tehtävänannon kautta ongelmanratkaisuun 

liittyvää oppimista tapahtuu parhaimmillaan yhdessä muiden kanssa. Videota voidaan hyö-

dyntää työkaluna oppimisen prosessissa ja sen avulla voidaan tarkoituksenmukaisesti ha-

vainnollistaa, kuvailla, esittää, opettaa, tutkia, tiivistää tai määrittää opetettavaa aihetta. 
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8 Tutkimuksen luotettavuus  

Tutkimuksen pätevyyttä ja luotettavuutta olen arvioinut työni kaikissa vaiheissa. Olen pi-

tänyt kirjaa prosessin vaiheista ja tiivistänyt tutkimuksen kulun luvussa kuusi. Kaikki työ-

vaiheet, tallennetut haastattelut, litteroinnit, englanninkieliset tekstit, käännöstekstit ja si-

sältöanalyysit ovat tallessa Googlen Driven -kansioissa. Haastattelut olen järjestänyt päi-

vämäärän mukaan. Sovittujen haastatteluaikojen avulla on tarvittaessa mahdollista selvit-

tää, kenen kanssa jokin tietyn haastattelun olen toteuttanut. Google Keep-sovelluksesta on 

mahdollista tarkastaa haastatteluista valitsemani ilmaukset ja lisäämäni teemat (tunnisteet). 

Sovelluksessa on myös valitsemistani ilmauksista suorat linkit yksittäisiin haastatteluihin. 

Olen tehnyt selkeät merkinnät ylimääräisin teemoihin, jotka karsin pois. Nämä merkinnät 

erottuvat valittujen teemojen merkinnöistäni. Lukuun seitsemän hyödynnetyt ilmaukset 

ovat löydettävissä yhdestä näkymästä. Kaikki tehdyt merkinnät lisäävät tutkimuksen lä-

pinäkyvyyttä ja helpottaa aineiston tarkastelua.  

Tutkielman seitsemännessä luvussa on esillä analyysissä tekemiäni valintoja ja tulkintoja-

ni. Tulkinnat olen tehnyt aineistosta ja sen jälkeen hyödyntänyt olemassa olevia tutkimuk-

sia sekä teorioita pohdinnoissani. Tavoitteenani ei ole ollut esittää lopullisia vastauksia, 

vaan tuoda esille erilaisia ilmiöön liittyviä näkökulmia. Tutkin aineistoa käyttäen lähtökoh-

tana sen sisältöön perustuvaa kokemuksien tuomaa tietoa asiasta (empirismi) eli minkälai-

sia käsityksiä juuri ammatillisilla opettajaopiskelijoilla on muodostunut ilmiöstä. 

Tutkimukseen pystyin hyödyntää voimassaolevaa lupaa, joka oli aikaisemmin haettu Jy-

väskylän opettajakorkeakoulun puolelta kansainväliselle opiskelijaryhmälle. Ryhmä oli 

aiemmin osallistunut myös toiseen tutkimukseen. Ammatilliset opettajaopiskelijat saivat 

sähköpostiviesteissä tiedon, että kyseessä on videon pedagogiseen käyttöön liittyvä laadul-

linen Pro Gradu -tutkielma. Viesteissä kerrottiin myös, että lopullinen tuotos palautetaan 

samaan aikaan tietotekniikan ja kasvatustieteen laitoksiin. Haastattelun aineistot käsitelin 

nimettömänä ja lainauksiin käytin haastatteluiden päivämäärään liittyviä koodeja. Kaikilla 

näillä valinnoillani olen pyrkinyt parantamaan haastateltujen oikeuksia ja muodostamaan 

luottamusta tutkielmaani kohtaan. 
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Tutkielmani noudattaa neljää yleisesti hyväksyttyä moraalisten periaatteiden kategoriaa: 

Informed consent, deception, privacy and confidentiality, accuracy (Christians 2005, 144–

145). Osallistuminen on perustunut vapaaehtoisuuteen (informed consent), jossa ammatilli-

set opettajaopiskelijat ovat antaneet oman suostumuksensa olla mukana tutkimuksessa. 

Haastateltavat ovat olleet tietoisia omasta roolistaan tutkimuksessa. Heitä ei ole annettu 

missään vaiheessa väärää tietoa (deception), vaan pyritty kertomaan, minkälaisesta tutki-

muksesta on kyse. Haastavien yksityisyyttä on suojeltu (privacy) ja vastauksia käsitellään 

nimettöminä. Tutkittaville ei haluta aiheuttaa minkäänlaista haittaa julkistetuilla tutkimus-

tuloksilla (confidentiality). Tuloksia on tarkasteltu tieteellisen tutkimuksen periaatteiden 

mukaisesti ja kaikki tutkimuksen kaikki vaiheet on tuotu avoimesti esille (accuracy). Tal-

lennettujen materiaalien ja alkuperäisen aineiston avulla on mahdollista jäljittää tutkimuk-

seen liittyvät tulokseni. (vrt. Christians 2005, 144–155.) 

Pidän haastattelutilanteita onnistuneena suhteessa siihen, mihin lähdettiin tutkimuskysy-

myksillä etsimään vastauksia. Aineiston avulla oli mahdollista saada monipuolisia näke-

myksiä ilmiöstä. Oli vaikea arvioida, oliko tutkimukseen liittyvää haastatteluaineistoa tar-

peeksi. Martonin (1988) mukaan haastatteluaineistoa on tarpeeksi, kun käsityksiä on löy-

dettävissä tietty rajallinen määrä. Tällä tutkimuksella ei ole ollut tarkoituksena tavoitella 

tilastollista yleistettävyyttä. Tulosten perusteella on ollut tarkoitus esittää kiinnostavia väit-

tämiä, jotka toimivat tietyssä kontekstissa ja niiden avulla käsityksiä on pyritty tarkastele-

maan myös yleisellä tasolla (Mason 2002, 1). Aineistosta löydettyjä johtopäätöksiä on 

mahdollisuus verrata yleisiin teoreettisiin ongelmiin. (Ahonen 1994, 152.)  

Uusia käsityksiä olisi saanut vain tekemällä aiheen ulkopuolelle kuuluvia kysymyksiä. 

Tämä tutkimus haluttiin kuitenkin rajoittaa vain yhteen kontekstiin eli videon sulauttami-

seen opetukseen. Aineistosta esille nouseviin näkemyksiin vaikutti hyvin paljon myös 

haastateltavat ja heidän kokemuksensa. Haastateltavien vastaukset määrittelivät sen, kuin-

ka syvällisesti ilmiötä pääsin avaamaan. Tutkimustuloksia tarkastellessa pitää ottaa huomi-

oon, että ammatilliset opettajaopettajat olivat haastatteluvaiheessa oman opetustyönsä al-

kuvaiheissa.  
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Omasta koulutustaustastani ja työkokemuksestani oli hyötyä haastatteluiden analysoinnis-

sa. Omakohtaiset kokemukset opetukseen liittyvästä videon tuotantoprosesseista ja videoi-

den julkaisuista toivat lisää tarkkuutta tulkintaan. Ammatillisten opettajaopiskelijoiden 

mainitsemat opetusmetodit, käytetyt tekniikat ja -termit olivat tuttuja. Tekemäni kuvauska-

tegorioiden määrä oli riittävä, sillä kaikki haastattelut voidaan sijoittaa kategoriajärjestel-

män sisälle. Erilaiset eroavat käsitykset olen tuonut esille kuvauskategorioiden sisällä lu-

vussa seitsemän. 

Tutkielman teoriaosuuteen liittyvää materiaalia olen kerännyt jo vuodesta 2013 alkaen eri 

tietolähteistä. Olen hyödyntänyt kirjoja, tutkimuksia, väitöskirjoja, seminaareja, julkaisuja, 

oppaita, lehtijulkaisuja ja kansainvälisiä lähteitä. Käyttämällä erilaisia lähteitä ja hakemalla 

tutkimustietoa eri tietokannoista olen pyrkinyt lähestymään aihetta eri puolilta parantaen 

aineistotriangulaatiota (ks. Tuomi & Sarajärvi 2009, 143–145). Tämä on lisännyt myös 

tutkimuksen luotettavuutta. 
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9 Johtopäätökset ja pohdinta 

Tutkimuksella saatiin vastaus siihen, minkälaisia käsityksiä ammatillisilla opettajaopiskeli-

joilla oli videon käytöstä opetuksessa. Näkemys videon käytöstä ilmiönä pohjautui pääosin 

tietoon, mitä haastateltavat olivat saaneet oman opiskeluidensa kautta. Tämä olikin ymmär-

rettävää, koska omaan opetustyökokemusta ei ollut ehtinyt kertyä kovinkaan paljon ja sitä-

kin vain muutamalle valmistuneelle. 

Ammatilliset opettajaopiskelijat olivat oman oppimisen aikana käyttäneet videota erityises-

ti havainnollistamiseen ja ymmärtääkseen jotain tiettyä asiaa paremmin.  Heillä oli muo-

dostunut näkemystä, että videota voidaan käyttää työkaluna opetuksessa ja se tuo myös 

lisäarvoa oppimiseen. Opetuksesta tulee menetelmällisesti monipuolisempaa ja erilaisia 

oppilaita tukevaa toimintaa. Opettajaopiskelijat olivat huomanneet, että videota käyttäessä 

voidaan saavuttaa suunnitelmallisia tavoitteita. Videota oli hyödynnetty erityisesti oman 

toiminnan kuvaamiseen, mutta myös opetusvideo muodossa triggerinä ja käänteisessä ope-

tuksessa. Videon avulla he olivat saaneet erilaisia ohjeita tehtäviin ja tukea oppimiseen. 

Haastateltavien vastauksista päätellen heidän opiskelussaan oli ollut etäopetusta ja käytetty 

siinä apuna myös videoneuvotteluita. 

Opettajan opintojen kautta tulleet yhteiset kokemukset antoivat jotain hyvin samansuuntai-

siakin näkemyksiä kysymykseen: Millaisena opettajaopiskelijat näkevät videon käytön 

mahdollisuudet omassa työssään? Jokaisen mielestä videota on mahdollista jossain määrin 

tarkoituksenmukaisesti liittää omaan opetukseen mukaan. Tekniikan opettelu ei kuitenkaan 

saa viedä liikaa huomiota varsinaisen aiheen opetuksesta. Video ei saa myöskään poistaa 

mahdollisuutta olla henkilökohtaisesti kontaktissa oppijoiden kanssa. Kohtaamalla opiske-

lijat tai oppilaat saadaan paremmin käsitys siitä, mitä he omaan oppimiseensa tarvitsevat. 

Jokaisessa opetuksen metodissa on omat hyödylliset puolensa ja tästä syystä haastatelta-

vien mielestä niitä tulee osata hyödyntää oikealla tavalla sekä oikeassa tilanteessa. 

Kolmas kysymys (Millaista tukea/tietoa tarvitsisi enemmän, että opettajaopiskelijat voisi-

vat hyödyntää videota opetuksessa?) oli tietoa täydentävä eli sen avulla selvitettiin, kuinka 

hyvin ammatillisilla opettajaopiskelijoilla oli omasta mielestään hallussaan videon käytön 
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tekniikat ja pedagogiset menetelmät. Opettajaopiskelijat omasta mielestään olivat käyttä-

neet omien opintojensa aikana videoita monin eri tavoin. He olivat saaneet tarvittaessa 

myös tukea videon käyttöön. Yksi haastateltavista haluaisi, että tekniikan käytöstä muo-

dostuisi rutiinia ja osaisi soveltaa sitä omassa käytössään paremmin. Muutamista haastatte-

luiden vastauksista poimin näkemyksen siitä, että ohjelmien ja tekniikan kehityksessä on 

haasteellista pysyä mukana.  

Monella oli näkemystä opetusvideoiden käytöstä ja verkkovideopalveluista sekä niiden 

pedagogisesta soveltamisesta. Opettajaopiskelijat toivat myös esille, että opiskelijat voisi-

vat kuvata itseään työharjoittelujaksoilla tai kehittääkseen esiintymisen taitoja. Haastatel-

tavien vastauksista puuttui kuitenkin se tieto, että tarvitsevatko ammatilliset opettajat käsi-

kirjoituksenmukaista videotuotantoa muutenkin kuin omissa opetusvideoissa. Hyödyntäi-

sivätkö he omassa työssään opiskelijoiden kuvaamia videoita enemmän, jos he omissa 

opiskeluissaan käyttäisivät videota suunnitellusti esimerkiksi itseilmaisuun, tutkivaan op-

pimiseen, montaasipedagogiikkaan tai digitarinoihin? Videointia voidaan soveltaa varmasti 

monissa tilanteissa, mutta aina siitä ei ole pedagogista hyötyä. Tietyissä tilanteissa videon 

käyttö voi kuitenkin olla perusteltua tai tarpeellista. 

Kameraa käyttäessä opitaan teknisiä taitoja, mutta videon kuvaaminen voi toimia myös 

samanaikaisesti tiedon hankkimisen, oivaltamisen sekä esittämisen keinona. Kun hankitaan 

kuvaamalla tietoa ympäröivästä maailmasta, saatetaan tallentaa videoon myös jo ratkaisu 

ongelmaan tai tehtävään. Esimerkiksi, kun tieteellisesti halutaan tutkia ruusupavun kasvua, 

voidaan kameralla ottaa yksittäisiä kuvia pavun kasvuvaiheista. Kun peräkkäisistä kuvista 

editoidaan video, saadaan aikaan havainnollinen esitys tutkittavasta aiheesta. Video toimii 

tässä tapauksessa kokemuksellisen oppimisen työkaluna, joka tavoitteellisesti sitouttaa 

opiskelijan tekemään havaintoja ja ymmärtämään opittavaa asiaa. 

Aikaisemmin tekstissäni mainitsin, että olen ollut itsekin tutkijana oppijan roolissa. Tutki-

mus on tuonut ymmärrystä siihen, kuinka monin eri tavoin videota voidaan hyödyntää ta-

voitteellisesti opetuksessa ja oppimisessa.  Tutkijana ajattelen henkilökohtaisesti, että me-

netelmät, jossa oppijat kuvaavat itse videoita lisääntyvät. Esimerkiksi kamerakynä, video-

pensseli tai digitarinan luominen ovat menetelmiä, joita saatetaan käytännössä hyödyntää 
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enemmänkin tulevaisuudessa. Tämä pohdinta perustuu kehitettyihin innovatiivisiin ope-

tusmenetelmiin ja aikaisemmin tehtyihin videoon liittyviin tutkimuksiin. Esimerkiksi, 

kuinka paljon nuoret käyttävät videota ja missä muodossa omassa arjessaan tällä hetkellä. 

Tämän tutkimuksen aineisto ei antanut tähän kuitenkaan mitään tarkkoja vastauksia, mutta 

pohdintojen kautta voisi mahdollisesti löytyä uusi tutkimusaihe. 

Jos sama haastattelu toteutettaisiin muutama vuosi myöhemmin uudelleen samalle kohde-

ryhmälle, heillä saattaisi olla enemmänkin annettavaa aiheeseen liittyen. Kokemukset voi-

sivat tuoda lisää tietoa menetelmistä, mitä he ovat kokeilleet omassa työssään. Lisäksi 

ammatilliset opettajat ovat mahdollisesti pystyneet arvioimaan menetelmiensä tavoitteellis-

ta vaikuttavuutta oppimiseen tai oppimisen prosessiin.  

Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014, 47–60) perusteissa 6. luku käsittelee oppimisen 

arviointia ja siellä erittäin tärkeä osa-alue on oppilaan itsearvioinnin kehittäminen. Uusi 

tutkimus voisi perustua perusopetuksen opetussuunnitelmaan ja oppilaat voisivat itse arvi-

oida, onko videon käytöllä ollut vaikutusta oppimiseen, asioiden omaksumiseen, muistami-

seen tai motivaatioon. Aineiston kautta tutkimustuloksissa nousi esille myös paljon uusia 

kysymyksiä, jotka myös mahdollisesti saattaisivat johdatella ihan uuteen tutkimukseen. 

Ainakin yksi kysymys jäi ilman vastausta: Onko oleellista toteuttaa opetusta erilaisilla me-

netelmillä, jos opiskelijoilla ei ole valmiuksia tai motivaatiota hyödyntää nykyisiä oppimi-

sen muotoja? 
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Liitteet 

A Pääsiäisvideoprojekti Lahden kristillisellä koululla keväällä 2017 

Raamatun tapahtumat ja niihin liittyvät kohtaukset: 

1) Opettaja A ohjaa: Palmusunnuntai (Kaksi kohtausta) (Musiikki: 1. ryhmä - Tiellä ken 

vaeltaa) 

a) Jeesus puhdistaa temppelin 

b) Jeesus ratsastaa aasilla Jerusalemiin 

2) Opettaja B ohjaa: Viimeinen ateria (Valitaan kaksi kohtausta) (Äänet: 2. ryhmän ääni-

maisema) 

a) Jeesus on pessyt opetuslasten jalat 

i) Veden lorinaa 

ii) Aterimien ja lautasten kalinaa 

b) Juudas kavaltaa Jeesuksen 

i) Rahojen kilinää 

c) Jeesus rukoilee Getsemanessa 

i) Öisiä ääniä 

ii) Kuorsausääniä 

d) Sotilaat vangitsevat Jeesuksen Getsemanessa 

i) sotilaiden huutoa ja ketjujen kalinaa 

3) Opettaja C ohjaa: Ristiinnaulitseminen (Valitaan kaksi kohtausta) (3. ryhmän äänimai-

sema) 

a) Oikeudenkäynti 

i) “Ristiinnaulitse” ja muuta kansan mölinää 

b) Jeesus kantaa ristiä 

i) Mekkala 

ii) Sotilaat heittävät arpaa 

iii) Jeesukselle tarjotaan juotavaa 
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iv) Laulu: “Tahdon muistaan pitkäperjantain” → 4. lk hoitaa äänitettynä! 

4) Opettaja D ohjaa: Tyhjä hauta (Valitaan kaksi kohtausta) (4. ryhmän äänimaisema) 

a) Jeesus ilmestyy opetuslapsille suljettujen ovien takana 

b) Jeesus ilmestyy opetuslapsille rannalla (Joh. 21) 

c) Jeesus antaa lähetyskäskyn 

Toteutukseen valitut kohtaukset:  

Opettaja A: Jeesus ratsastaa Jerusalemiin ja Jeesus puhdistaa temppelin 

Opettaja B: Viimeinen ateria, ehtoollinen ja Jeesus rukoilee Getsemanessa 

Opettaja C: Oikeudenkäynti ja Jeesus kantaa ristiä 

Opettaja D: Tyhjä hauta ja Jeesus ilmestyy opetuslapsille lukittujen ovien takana, sekä 

myös Jeesuksen taivaaseen astuminen 

Suunnittelupäivä 

Asiat: 

1) Kohtaukset selkeäksi 

2) Roolijako 

3) Mitä rekvisiittaa tarvitaan? 

4) Jokainen ryhmäläinen tietää mitä pitää tehdä 

5) Oppilaat tekevät kirjallisen suunnitelman valmiiseen pohjaan. Pohjasta pitää löytyä: 

a) Tapahtumat 

i) Tapahtumat kerrataan heti työskentelyn aluksi 

b) Roolivaatteet 

c) Henkilöt ja roolit 

d) Kuvakäsikirjoitus 

Kuvaus- ja puuhapäivä 

08.15–09.15 Opettaja C:n ohjaama ryhmä kuvaa ensin.  
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• Muille ulkopelejä, lautapelejä ja kuvaamataitoa 

09.15–10.50 Opettaja A:n ryhmä kuvaa toisena (välkkä välissä)  

• Muille ulkopelejä, lautapelejä ja kuvaamataitoa  

11.30–12.15 Opettaja D:n ryhmä kuvaa kolmantena 

• Muille sisäliikuntaa ja lautapelejä  

12.15–13.15 Opettaja B:n ryhmä kuvaa neljäntenä 

• Muille sisäliikuntaa ja kuvispiste  

B Pääsiäisvideoprojekti  ̶  5. ja 6. luokan uskonnon ja musiikin eheytys 

Tutustukaa pääsiäisen tapahtumiin Raamatun valossa. Kukin ryhmä saa oman evanke-

liumin. Pääsiäisen tapahtumat löytyvät: 

• Matteuksen evankeliumi 26–28, Markuksen evankeliumi 14–16,  

• Luukkaan evankeliumi 22–24, Johanneksen evankeliumi 18–20 

Etsikää teksteistä seuraavat asiat: 

• Millaisia erilaisia tapahtumia pääsiäisen kertomuksessa on? 

• kustakin tapahtumasta tehdään a5 -kokoinen tilannekatsaus 

• Tilannekatsauksesta pitää löytyä seuraavat tiedot: mitä tilanteessa tapahtuu, ketä on 

paikalla, mikä on tapahtumapaikka, mitä tärkeää tilanne kertoo Jeesuksesta. 

• Merkitkää tilannekatsaukseen Raamatunkohta (esim. Mark 14:12–21) 

Äänimaiseman luominen 

Ryhmän aihe: Suunnitelkaa äänimaisema teille annettuun tapahtumaan. Etsikää Raamatus-

ta teille annettu kohta ja lukekaa mitä siinä tapahtuu. Kuvitelkaa, millainen äänimaisema 

(puhetta, huutoa, luonnon ääniä jne.) tapahtuman aikana voisi kuulua. Mielikuvituksen 

käyttö sallittu. 
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Miettikää, miten ohjeistatte luokan tekemään ääniä. Teidän vastuullanne on toimia ohjaaji-

na koko luokalle. Voitte jakaa luokan ryhmiin ja osastoihin. 

Suunnitelkaa tämän paperin kääntöpuolelle. Mitä paremmin suunniteltu, sitä helpompaa 

koko luokan ohjaaminen on. 

C Suomi 100-joulujuhlan suunnitelma 

Joulujuhla 2017 - Wanhan ajan joulu - Suomalaisia jouluja eri vuosikymmeniltä 

Kehyskertomus, jossa muistellaan menneitä jouluja. Kehyskertomukseen yläkoulusta van-

hus ja alakoulusta tyttö sekä poika (3.-4.lk oppilaita lapsiksi) 

• Kukin luokka ottaa yhden vuosikymmenen ja tutkii sen ajan erityispiirteitä ja jou-

lunaikaa 

• Kukin luokka tekee vuosikymmenestä omanlaisensa tulkinnan 

• Välillä otetaan yhteislauluja eri vuosikymmeniltä 

• Tutkikaa historiaa 

Vuosikymmenet ja niihin liittyvät aiheet: 

1910–1920 - 7. luokka, 1920–1930 - 9. luokka, 1930–1940 - 8. luokka, 1940–1950 - 6. 

luokka, 1950–1960 - 5. luokka 

1960–1980 - 3.-4. luokka. 1960 radion ulaverkko peitti maan. Radiota kuunneltiin paljon. 

Joululahjoja ostettiin yhä enemmän kaupoista. Sähkövatkain oli uutta ja sähkökyntteliköt 

yleistyivät kodeissa. Radio hiljeni lopulta, kun luettiin jouluevankeliumi. Video, missä 

perhe kuuntelee radiota, on sähkövatkain ja kynttelikkö, video päättyy siihen, kun tyttö 

alkaa lukea raamattua. 

1970- luvulla lähes jokaisessa suomalaisessa kodissa oli televisio. Alussa oli vain kaksi 

kanavaa ja ohjelmat näkyivät mustavalkoisina. Suosittuja ohjelmia olivat mm. Patakakko-

nen; tv:n ensimmäiset miespuoliset julkkiskokit Kolmonen ja Vanamo sekä Iltatähti; erityi-
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sesti nuorten suosima musiikkiohjelma. Video, missä katsomme Patakakkosta ja Iltatähteä. 

The Beatles hajosi. Lopuksi livenä Lennonin Happy Xmas. 

1980–1990 - 2. luokka 

1990–2000 - 1. luokka. Uutisvideo vuodelta 1995, jossa sivutaan lyhyesti lama ja lähestyvä 

2000-luku. Videolla Martti ja Eeva Ahtisaari, Vesa-Matti Loiri kauneimmissa joululauluis-

sa, jääkiekon MM-voitto ja Jari Litmanen sekä haastattelu 90-lukulaisten toivelahjoista 

(mm. aromipata, “nmt-puhelin” ja Aikakoneen cd-levy). Uutiset päättyvät näin: “Lopuksi 

kuulemme vielä säveliä maailmalta. Myös tänne Pohjolaan on vähitellen löytänyt tiensä 

useampi kansainvälisesti tunnettu joululaulu.” ---> Ykköset laulavat Feliz Navidad ja ylei-

sö voi tulla mukaan.  

AIKATAULU: 

Vuosikymmenet valmiina joulukuun alkuun mennessä. 

Dianäytökset/videot koostettuna 4.12 mennessä, jonka jälkeen videoiden avulla kirjoitetaan 

kehyskertomuksen runko. Kehyskertomus valmiina 8.12 mennessä. 

Läpikäynti salissa torstaina 14.12 klo 11.30 (ilman videoita) 

Kenraaliharjoitukset salissa 15.12. klo 11.30 (ilman videoiden katselua) 
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D Käsikirjoituskortit 
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E Haastatteluun liittyviä kysymyksiä 

Avoimet ja mahdolliset tarkentavat kysymykset: 

1) What do you think about using video in teaching or in learning? 

• Do you have any examples of how to use the digital video? 

• What kind of usage you are talking here?  

• Can you give some specific examples what this situation is where you have used 

video?  

• What kind of experiment you have using video? 

• What aspects should be considered when using the digital video? 

• Do you think digital video allows people to express themselves and their views 

about the world? If so, in what way? 

• Do you think that digital video offers things that other modes of communication, 

and other learning technologies, do not? If so, what? 

2) How do you see the use of video in your work?  

• What kind of situation would you use for video? 

• What kind of added value does video use bring to teaching? 

• Do you think digital video enables the development of skills such as team-working, 

problem solving, project management, organisation? Do you have any examples? 

How do you evaluate these? 

3) What kind of support / information do you need to use the video in teaching?? (Kysy-

mys antaa mahdollisesti tarkempaa kuvaa siitä, minkälaiseen kokemuspohjaan näkemys 

perustuu) 

Kysymykset suomeksi: 

1) Mitä ajattelet videoiden käytöstä opetuksessa tai oppimisessa? 

• Onko sinulla esimerkkejä digitaalisen videon käytöstä? 
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• Minkälaisesta videon käytön muodosta tässä tapauksessa puhut eli eli tarkennatko 

vähän mitä se videon käyttö on? Minkälaista kokemusta on videon käytöstä? 

• Mitkä näkökulmia on otettava huomioon digitaalisen videon käytön yhteydessä? 

• Antaako digitaalinen video ihmisille mahdollisuuden ilmaista itsensä ja näkemyk-

sensä maailmasta? Jos antaa niin miten? 

• Tarjoaako digitaalinen video asioita, joita muut viestintä muodot ja oppimisteknii-

kat eivät tee? Jos tarjoaa, niin mitä? 

2) Missä hyödyntäisit videota omassa työssäsi? 

• Minkälaisissa tilanteissa käyttäisit videota? 

• Millaista lisäarvoa videoiden käyttö tuo opetukseen? 

• Mahdollistaako digitaalinen video sellaisten taitojen kehittämisen, kuten ryhmätyö, 

ongelmanratkaisu, organisointi ja projektinhallinta? Onko sinulla näistä esimerkke-

jä? Miten arvioit näitä? 

3) Millaista tukea / tietoa tarvitset, että voisit hyödyntää videota opetuksessa? 
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F Opetusvideotyypit (Mukaillen Saukko-Rauta 2014) 
Opetusvideotyyppit Otettava huomioon toteutuksessa Käytettävät teknologiat 

Opettaja opettaa esi-

tysdiojen avulla 

Persoonallisen ja sujuvan opettajan esitystä 

on miellyttävä kuunnella. Esitysdioissa ole-

vaa tekstiä ei saa olla liian paljon. 

Ruutukaappausvideolla kuvataan 

esitysdiat. 

Opettajan puhe nauhoitetaan mik-

rofonilla. 

Luentotaltiointi (mel-

kein sama kuin esitys-

diojen avulla opetus) 

Tuo joustoa opiskeluun ja helpottaa oppilai-

ta, joilla on tunteja päällekkäin. Taltioinnit 

ovat yleensä pitkiä eikä niissä ole otettu 

huomioon oppilasta, joka ei ole ollut mukana 

luennolla. Yleensä mikrofoni tallentaa vain 

opettajan vastaukset eivätkä oppilaiden esit-

tämät kysymykset kuulu. 

Koko opetukseen liittyvä toiminta 

kuvataan yhdellä videokameralla. 

Puhe tallennetaan mikrofonilla. 

Oppilaiden puheen nauhoittami-

seen käytetään mahdollisesti myös 

lisämikrofonia. 

 

Kuvassa näkyvät pel-

kät esitysdiat ja opetta-

jan ääni kuuluu taus-

talla (webinaarit) 

Äänen merkitys korostuu eikä huomio kiinni-

ty liikaa opettajaan. Esitysdiat eivät saa olla 

liian tylsiä eikä niissä saa olla liian paljon 

tekstiä. 

Ruutukaappausvideolla kuvataan 

esitysdiat ja mahdollinen keskuste-

lu (chat) verkossa. 

Opettajan puhe nauhoitetaan mik-

rofonilla. 

Videoneuvotteluohjelmalla (esim. 

Adobe Connect Pro) jaetaan kuva 

ja ääni. 

Monella kameralla 

kuvattu yhden asian-

tuntijan esitys 

Ammattimainen, jos opettaja osaa esiintyä. 

Kameran voi viedä käytännön tilanteisiin ja 

havainnollistaa siten asioita paremmin. Opet-

tajan on osattava pysyä asiassa. 

Opetustilanne voidaan kuvata 

yksityiskohtaisemmin useammalla 

videokameralla. 

Opettajan puhe nauhoitetaan mik-

rofonilla. 

 

Asiantuntijan haastat-

telu 

Luonnollinen ja ihmisläheinen tilanne. Ky-

symysten avulla pystytään säilyttämään mie-

lenkiinto. Kysymysten ja vastausten pituus 

pitää olla sopiva, että ei päästä jaarittele-

maan. 

Haastattelutilanne kuvataan yhdel-

lä tai useammalla videokameralla. 

Haastattelijan ja haastateltavien 

puhe nauhoitetaan yhdellä tai use-

ammalla mikrofonilla. 
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Videoneuvottelu  

webinaari 

Voi olla yhden tai useamman asiantuntijan 

tekemä verkko-opetus. Samaan aikaan voi-

daan hyödyntää kameraa ja jakaa näkymä 

tietokoneelta tai käyttää esitysdioja. Opetuk-

sen aikana osallistujat pystyvät laittamaan 

keskusteluviestejä ja kysymyksiä, jotka nä-

kyvät myös tallennetussa videossa. Pitää olla 

selkeät esitysdiat eikä jaetulla näkymällä saa 

toimia liian nopeasti. 

Käytetään ainakin kahta eri video-

kameraa esiintyjien kuvaamiseen. 

Ruutukaappausvideolla havainnol-

listetaan esitysdioja ja tietokone-

ruudulla tapahtuvaa toimintaa. 

Yhdellä tai useammalla mikrofo-

nilla nauhoitetaan esiintyjien puhe. 

 

Ohjevideo/tutoriaali 

(mukaan lukien ruutu-

kauppausvideot) 

Ohjeisiin on yleensä kuvattu eri työvaiheet. 

Oppilaan on mahdollista pysäyttää video 

hetkeksi ja jatkaa siitä vaiheesta, missä itse 

on menossa. Ohjeen antaja ei saa olla liian 

nopea, mutta ei myöskään liian hidas.  

Videokameralla tai ruutukaap-

pauksella kuvataan vaiheittainen 

video. Animoinnilla ja tekstityksel-

lä voidaan havainnollistaa sekä 

rikastuttaa videota. 

Mikrofonilla nauhoitetaan ohjeiden 

antajan puhe. 

Ohjevideo voi olla toteutettu myös 

animaatiosovelluksella. 

Video voidaan rikastuttaa interak-

tiivisilla sovelluksilla. (esim. inter-

aktiivinen video H5P:llä) 

Piirrosvideo Tekninen toteutus saattaa olla haastavaa. 

Vaikea asia pystytään mahdollisesti esittä-

mään yksinkertaisella tavalla, mutta pitää 

osata piirtää luovalla tavalla. 

Ruutukaappauksella tai videoka-

meralla kuvattu vaiheittainen ani-

maatiovideo. Videon toteutus 

mahdollisesti myös animaatioso-

velluksella. Annotaatiolla tuotettu 

ääni tai mikrofonilla nauhoitettu 

puhe. 

Toisten tekemät videot Videoita tulee käyttää lähdekriittisesti. Oike-

anlaisen videon löytäminen saattaa viedä 

aikaa. 
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G Suomen kielen ja kirjallisuuden keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 

3–6 (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 162) 

Opetuksen tavoitteet 

 

Tavoitteisiin 

liittyvät sisäl-

töalueet 

Laaja-alainen 

osaaminen 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen    

T1 opastaa oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia 

rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä ja 

ilmaisemaan mielipiteensä 

S1 L1, L2, L7 

T2 ohjata oppilasta huomaamaan omien kielellisten 

ja viestinnällisten valintojensa vaikutuksia ja huo-

mioimaan toisten tarpeita ryhmäviestintätilanteissa   

S1 L1, L2, L3, L7 

T3 ohjata oppilasta käyttämään luovuuttaan ja il-

maisemaan itseään monipuolisesti erilaisissa vies-

tintä- ja esitystilanteissa, myös draaman avulla  

S1 L1 L2, L4, L7 

T4 kannustaa oppilasta kehittämään myönteistä 

viestijäkuvaa sekä halua ja kykyä toimia erilaisissa, 

myös monimediaisissa vuorovaikutustilanteissa 

S1 L1, L2, L3, L4 

 

 


