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Tohtorintutkinnot
Lisensiaatin tutkinnot
Yliopistot
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Yliopistot
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Ammattikorkeakoulut
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Yliopistot
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Ammattitutkinnot*

Ylioppilastutkinnot
Lukiot

Ammatilliset perustutkinnot*
Ammatilliset oppilaitokset
*  koulutusta järjestetään myös
 oppisopimuskoulutuksena

Lisäopetus
(10. luokka)

Perusopetus
7–16-vuotiaat
Peruskoulut

Esiopetus - 6-vuotiaat
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Suomen koulutusjärjestelmä

Vapaa sivistystyö

Kansalaisopistot
Kansanopistot
Kesäyliopistot
Opintokeskukset
Liikunnan koulutuskeskukset

11/2015

Lapsilla	on	oikeus	
läpi	elämän	
oppimiseen







Otsikko ”monilukutaitajat”
sisältää oletuksen pienen lapsen 
emergentistä (moni)lukutaidosta
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Miten 
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voivat arjen 
käytännöissä 
ilmentyä?
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muunnos

sävy/ilmapiiri



MOPET	(15op)	2015-16		
Monilukutaitoa,	mediakasvatusta,	mobiili-	ja	pelioppimista	sekä	>eto-	ja	

vies>ntätekniikkaa	varhaiskasvatuksessa	ja	esiopetuksessa	
18	opeBajaa	13	eri	kunnasta	Helsingistä,	Iisalmeen	
Lisää	hankkeesta:	aducate.wixsite.com/mopet

UNBOXING



Koulutuksen	lähtökohdat*
• Millaisia	monilukutaidon	uloBuvuuksia	digitaalinen	
tuoBaminen	mahdollistaa	varhaiskasvatuksen	ja	esiopetuksen	
pedagogisissa	käytännöissä	(lasten	ja	aikuisten	toimijuus)?	

• Miten	pienten	lasten	monilukutaitoon	liiByvät	kompetenssit	
saataisiin	paremmin	näkymään	varhaiskasvatuksessa	ja	
esiopetuksessa?	

• Millaisia	yhteises>	jaeBuja	monilukutaidon	pedagogisia	
käytänteitä		syntyy	varhaiskasvatuksen	ja	esiopetuksen	
ammaSlaisten	tuoBamina?	

*	Vasu2017	ja	esiops		2016	suunnassa



https://www.youtube.com/
watch?v=S4lWymI25n8

Because of children



Case: Avoin 
oppimateriaali 
monilukutaidon 

tueksi
http://

herkatkorvat.tumblr.com/ 

https://youtu.be/
Qb5lmTJ8Lrk?t=3m14s 

Kortit lasten tuotosten
 lähtökohtana



• Lähi-	ja	etäpäivien	opit	saman>en	oman	lapsiryhmän	arkeen	

• Opetuskokeilut	

• TavoiBeena	edistää	lapsille	luontaisia	tapoja	leikkiä,	kertoa,	esiBää	
—>	luoda	remix-tarinoita	sekä	yksin	eBä	yhdessä	kaverin	kanssa	

• Mul>modaalisuus	-	merkitysten	ilmaisua	monin	eri	tavoin	

• Samasta,	koulutuksessa	kokeilusta,	ideasta	useita	eri	ratkaisuja	
digitaalisten	välineiden	avulla	

• Nostaa	esiin	yhtäaikaises>	useita	eri	monilukutaidon	osa-alueita	
(esim:	pelin	tekeminen	ja	pelaaminen:	modaliteeSylitykset:	
kirjoiBaminen/vies>minen,	lukeminen,	englan>,	matema>ikka)



• Yhdessä	tuoBaminen:	osallisuus,	luovat	ratkaisut/ideat,	sosiaaliset	taidot,	
sensi>ivisyys,	auBaminen		

• Tuotoksiin	palaaminen	on	osa	oppimisprosessia:	”Hei	me	teh>in	tää!"	

• TuoBamisen	mahdollisuus	koko	ajan	tarjolla	(vs.	satunnainen/yksiBäinen	
interven>o)	

• spontaanisuus,	omaehtoisuus,	oppimisen	ilo:	leikki+	suunniBelu	+	
tuoBaminen	

• Asioista	(esim.	media,	pelaaminen	jne.)	keskusteleminen	(oppiminen)	tekemisen	
ohella	

• Nopeampi	ryhmäytyminen	ja	uudet	leikkikaverit	

• Itse	tuoBaminen:	keskiByminen,	uppoutuminen/flow/intensiivisyys	

• Kukkaan	puhkeamisia!

Havaintoja



• Asioiden	yhdisteleminen	-	ilmiön	tarkasteleminen	eri	näkökulmista	

• (Jo)	Lineaarises>	lukeville	lapsille	vahvempaa	(moni)lukutaitoa	

• Digitaalinen	tuoBaminen	monipuolistaa	oppimista	ja	oppimisen	ympäristöt	
laajenevat	

• Lasten	videohavainnoin>	-	aikuisen	lapsituntemus	parempaa	

• Esiopsin/Vasun	konkre>soituminen	perheille	monin	eri	tavoin

Havaintoja



Digitaalinen kulttuuri

Kuluttaja

Tuottaja



Aikuisten		
digitaalinen		
kulBuuri?

Lasten	ja	nuorten	
digitaalinen	
kulBuuri?



Lasten	digitaalisen	toimijuuden	
arvostaminen!



Leino	2016:	Nuoret	käy+ävät	ne.ä	vapaa-
ajallaan	eniten	niin	sano+uun	huvikseen	

surffailuun.	Tällöin	toiminta	on	vaikkapa	Youtube-
videoiden	katselua,	erilaisten	sivujen	selailua	ja	

ylipäänsä	rentoa	ajanvie-oa.

Toimijuus:	tekemisessä	onkin	järkeä	ja	
suunnitelmallisuuBa	ja	se	on	pedagogista



Läpi		
kuvallistunut		

kulBuuri	-->	videon	aika!



2013



2014



2015



Lineaarinen	lukutaito

lee right



Radial	browsing

Mul>modal	reading



Kress (2010) 

TransdukNo:	prosessi,	jossa	merkityksiä	ja	merkkejä	luodaan	
siirtymällä	merkkijärjestelmästä	toiseen	(modalitee>sta	tai	mediasta	

toiseen)

Translukutaito:	prosessi,	jossa	lukutaitojen	risteymät	ja	rajapinnat	
tuoBavat	kokoajan	uuBa	ja	jossa	toimijalla	itsellään	on	ak>ivinen	

rooli Frau-Meigs, 2013



Monilukutaitoa	digiaikaan–	lukemisen	ja	kirjoiBamisen	uudet	haasteet	ja	mahdollisuudet	//	Monilukutaidon	pedagogiikka	ja	sosiaalinen	diversiteeS	//	Kupiainen	2016

Lapsen 
oma 

elämys-
maailma



Lasten toimijuuden arvostaminen, tukeminen, digitaalisesta 
kulttuurista keskusteleminen (opastaminen), rinnalla 
kulkeminen: Olen kiinnostunut sinusta!

Digitaalinen kulttuuri on tai se voi 
olla osa lasten arkea

Lapsen 
oma 

elämys-
maailma



remix.hiphop+tubetus



remix-
pedagogiikka

MODALITEETTI TILANNE

MEDIA KULTTUURI

tutkiminen,	luovuus,	tuoUaminen,	ilmaisu,	
analogisesi	tuoteUu	-	digitaalisesN	käyteUy



Haaste

Monilukutaidon	kehiUämisen	lähtökohtana	yhteisötaiteen	projekN





maj-britt.kentz@valteri.fi

Lisää monilukutaidosta


