
Uudet lukutaidot Lappi -hankeverkostossa työskentelevän Ville-Juhani Nivasalon mukaan nykyinen 
opetussuunnitelma muodostaa varsin väljät raamit eri vuosiluokilla opiskeltaville sisällöille. Tärkeää on 
laaja-alainen osaaminen, ja tähän linkittyvät koulussa opiskeltavat tulevaisuus- ja teknologiataidot. 

− Näen opetussuunnitelman taitokeskeisyyden ja laaja-alaisen osaamisen siten, että opimme ymmärtä-
mään ja hallitsemaan omaa ympäristöämme, joka on paljolti teknologinen. Samalla harjoittelemme niitä 
keskeisiä inhimillisiä taitoja, joissa ihmiset ovat hyviä ja erityisesti parempia kuin koneet. Voimme tuoda 
näitä teemoja tiedonalalähtöisen oppimisen kautta kouluun, Lapin yliopiston harjoittelukoululla työsken-
televä Nivasalo kertoo.

Tiedonalalähtöisessä oppimisessa halutaan ymmärtää eri oppiaineiden kautta erilaisia laajoja ilmiöitä. 
Rovaniemellä onkin etsitty erilaisia käytänteitä ja malleja laaja-alaisen osaamisen edistämiseksi pe-
rusopetuksen arjessa. Erityisesti alakoulun opetusta 
varten tehdyt mallit on räätälöity yhdessä sekä verkos-
tokumppaneiden että opettajien kanssa.

− Olemme käyttäneet sisällöntuotannon välineenä 
esimerkiksi erilaisia ohjelmointialustoja. Pohjoismaita 
opiskeltaessa mukana on ollut tiedonhakua, mutta 
myös Scratch-ohjelmointia sen verran, että oppilaat 
ovat pystyneet sijoittamaan Peppi Pitkätossun ja Djur-
gårdenin Scratch-animaatioon. Näin he ovat harjoitel-
leet sisältöjen ohella laaja-alaista osaamista ja uusia 
lukutaitoja, projektipäällikkö Nivasalo sanoo.

Scratch-ohjelmoinnissa koodi rakennetaan siirtelemäl-
lä palikoita hiirellä. 

Myös Ranualla on hyödynnetty ohjelmoinnin mah-
dollisuuksia, sillä siellä ohjelmointia on yhdistetty 
sisällöntuottamiseen. Näin on laajennettu ajatusta 
siitä, millaista mediaa kouluissa voidaan tuottaa. Lapin 
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hankkeessa onkin useita kokeiluja, joista 
jokainen testaa hieman eri asiaa.

− Meillä on johtoajatuksena kaikissa 
hankkeissa laaja-alainen oppiainerajat 
ylittävä toiminta.

Myös alakoulun historian oppimisko-
konaisuus on rakennettu kokonaan 
sähköiseen ympäristöön ja mukaan on 
yhdistetty kuvataidetta. Tavoitteena on 
pilotoida oppimisanalytiikkaa, ja selvit-
tää, miten arviointidataa voidaan saada 
sähköisten ympäristöjen kautta helposti 
opettajan saataville. Tämä tarjoaa opettajalle mahdollisuuksia jatkuvaan arviointiin.

Nivasalo korostaa aikaa ja armollisuutta sekä pieniä onnistumisia opettajien pohtiessa, mitä opetus-
suunnitelma varsinaisesti edellyttää. Rovaniemellä on mietitty, miten irtaantua oppikirjasidonnaisesta 
opetuksesta ja painottaa enemmän varsinaista opetussuunnitelmaa, jolloin opetuksessa voi keskittyä 
laaja-alaiseen osaamiseen ja suurempiin kokonaisuuksiin. Oppikirjaa pidetään kuitenkin edelleen hyvänä 
tukimateriaalina ja tiedonlähteenä. 

Nivasalo nostaa vielä esiin, että yhteisopettajuuden ja ilmiöopettamisen kohdalla kynnys lähteä mukaan 
on välillä korkea, mutta kerran aloittaneet eivät ole halunneet luopua näistä. Erityistä kiinnostusta on 
herännyt, miten tällaista yhteistyötä voitaisiin tukea aineenopettajien kesken.

Nivasalo haluaa rohkaista ihmisiä lähtemään mukaan hankkeisiin ja hakemaan hankerahaa. Tällöin voi 
pysähtyä kohtaamaan ihmisiä ja nähdä, miten asioita tehdään muualla. Nykyisin erilaiset innovaatiot 
tapahtuvat usein hankerahalla ja hankkeet mahdollistavat asioita, joihin perusrahoitus ei riitä.

Saara Paatero
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Ohjelmoinnillista ajattelua oppimassa. Kuva: Ville-Juhani Nivasalo
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