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1 JOHDANTO 
 

STORIES-projektissa tutkittiin laajan osallistujajoukon kanssa digitaalista tari-

nankerrontaa päiväkodeissa.  Tutkijoiden tuella lastentarhanopettajat suunnitte-

livat ja toteuttivat digitaalisen tarinankerronnan projekteja yhdessä lasten kans-

sa. Yleisenä tavoitteena oli tunnistaa varhaiskasvatuksen digitarinankerronnan 

käytänteiden tyypillisiä pedagogisia piirteitä.  Lisäksi projektilla oli monia tar-

kempia tavoitteita: edistää medialukutaitoa, tukea lasten narratiivisia taitoja ja 

vahvistaa lastentarhanopettajien osaamista digitaalisten välineiden pedagogi-

sessa käytössä. 

Projektissa oli mukana neljä maata (Italia, Saksa, Turkki ja Suomi) ja yhteensä 

kuusi partneritahoa. 

COOPSELIOS (Italia), projektin koordinaattori. Coopselios on osuuskuntamuo-

toinen kasvatus- ja hyvinvointipalvelujen tarjoaja, jonka toiminta perustuu tun-

nettuun Reggio Emilia -pedagogiikkaan. Monissa sen päiväkodeissa on koulutet-

tu lastentarhanopettajia tarinankerronnan lähestymistapaan ja menetelmiin, ja 

se on osallistunut useisiin hankkeisiin liittyen digitaaliseen mediaan päiväkodis-

sa.  

UNIVERSITY OF MODENA AND REGGIO EMILIA (Italia). Yliopistolla on paljon koke-

musta kansallisista projekteista, jotka liittyvät tekstin ymmärtämiseen sekä tari-

nankerrontaan alle kouluikäisten lasten kanssa ja joissa hyödynnetään visuaalis-

ta ja audiovisuaalista materiaalia. Se on myös ollut mukana aiemmassa euroop-

palaisessa CREANET-projektissa, joka liittyi luovuuden edistämiseen varhais-

kasvatuksessa.  

COMPUTER LEARNING (Italia). Computer Learning on osuuskunta, jonka asian-

tuntijuusalue liittyy organisaatioiden (erityisesti koulujen) tukemiseen niiden 

tarpeita ja käytänteitä vastaavien digitaalisen teknologian hankinnassa ja käyt-

töönotossa. Computer Learningin kehittämää i-Theatrea käytettiin osassa tähän 

projektiin osallistuneista päiväkodeista. i-Theatre on interaktiivinen, 3–10-

vuotiaille lapsille suunnattu digitaalisen tarinankerronnan ja yhteistoiminnalli-

sen oppimisen väline, jolla lapset voivat tehdä animaatiomaisia tarinoita käyttä-

en intuitiivista fyysistä käyttöliittymää.  

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO (Suomi). Projektiin osallistuneella ryhmällä on paljon ko-

kemusta erilaisista kansallisista ja kansainvälisistä projekteista, jotka liittyvät 

digitaaliseen pedagogiikkaan. Yliopisto oli myös mukana edellä mainitussa 

CREANET-projektissa, jossa sen fokusalueena oli erityisesti luovuuden ja digitaa-

listen välineiden suhde varhaiskasvatuskontekstissa. 

MIMAR SINAN FINE ARTS UNIVERSITY (Turkki). Hankkeeseen osallistuneella tut-

kimusryhmällä on kokemusta EU-projekteista niin kasvatustieteiden (mm. kog-

nitiotieteen näkökulma) kuin graafisen suunnittelun alueilta. Yliopisto tekee yh-

teistyötä  University of Modena and Reggio Emilian kanssa erityisesti lasten luo-

vuuden edistämisen ja arvioinnin merkeissä. 
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PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE KARLSRUHE (Saksa). Projektiin osallistuva tutkimus-

ryhmä on erikoistunut kielen oppimiseen varhaiskasvatuksessa sekä mediakas-

vatukseen. Yliopisto on parhaillaan mukana digitaalisen tarinankerronnan käyt-

töä vieraan kielen oppimisessa tarkastelevassa projektissa.  
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2 DIGITAALINEN TARINANKERRONTA JA MEDIALUKUTAITO 
VARHAISKASVATUKSESSA 

 
Annamaria CONTINI, Chiara BERTOLINI, Lorenzo MANERA 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Italia 
 

2.1 Kun kerronta kohtaa teknologian: Pedagoginen näkökulma digitaali-

seen tarinankerrontaan 

 

Lapset elävät monenlaisen median ympäröiminä. Jo varhaislapsuudesta alkaen 

he ovat vuorovaikutuksessa teknologian kanssa siinä määrin, että heitä jopa jos-

kus nimitetään ”diginatiiveiksi”. Pelkkä varhainen teknologian parissa oleminen 

ei kuitenkaan välttämättä tarkoita hyvää digitaalista osaamista. STORIES-

projekti tarkastelee tätä kontekstia, pyrkien tarjoamaan mahdollisuuksia media-

lukutaidon tukemiseen varhaiskasvatuksessa. STORIESin tavoitteena on tukea 

digitaalisen osaamisen kehittymistä hyödyntämällä digitarinankerrontaa, jossa 

nimensä mukaisesti digitaaliset välineet yhdistyvät kerrontaan. 

Ihmiset ovat jakaneet tietoa kautta aikojen, ja tarinat ovat edelleen yksi tärkeä 

opettamisen tapa.  Kertomalla tarinoita lapsille aikuiset voivat luoda lapsille ko-

kemuksia, ruokkien heidän kykyään ymmärtää ja keksiä itsekin tarinoita. 

Digitaalisen tarinankerronnan viitekehystä voidaan tarkastella kahden avain-

sanan, medialukutaidon ja kerronnan, kautta. Medialukutaito on olennainen käsi-

te siitä syystä, että digitaalinen tarinankerronta sisältää teknologian käyttöä. 

Vaikka lapset käyttävät teknologiaa hyvin varhaisesta iästä lähtien, digitaalinen 

osaaminen ei ole synnynnäinen taito (Prensky, 2000). Digiosaamisen ja medialu-

kutaidon edistämisen tavoitteena on se, että yksilö osaa käyttää teknologiaa it-

senäisesti, kriittisesti ja tavoitteellisesti. Se on yksi aktiivisen kansalaisuuden 

taidoista ja siten tärkeä kasvatuksellinen tavoite.  Kirjallisuudessa medialukutai-

toon katsotaan kuuluvan sekä median käyttö että tuottaminen, minkä lisäksi sii-

hen liittyy myös tunteisiin ja asenteisiin liittyviä ulottuvuuksia (Dezuanni, 2015; 

Palsa, 2016). Medialukutaitoa voidaan pitää mediakasvatuksen tuloksena; me-

diakasvatus on prosessi, joka tukee medialukutaidon kehittymistä (Buckingham, 

2003). Digitaalinen tarinankerronta on yksi mediakasvatuksen keino ja medialu-

kutaidon kehittämisen väline. 

Kerronta on toinen tärkeä käsite digitaalisessa tarinankerronnassa. Tarinan-

kerrontaan kuuluu kaksi eri puolta (Rollo, 2007). Toisaalta se tarkoittaa kerrot-

tujen tarinoiden kuuntelemista – esimerkiksi kun lapset kuuntelevat aikuisten 

kertomia satuja. Tällöin tarinat tarjoava mahdollisuuden olla vuorovaikutukses-

sa aikuisen kanssa, kokea tunteita sekä tutustua ja kokea maailmaa epäsuoralla 

ja turvallisella tavalla. Toisaalta tarinankerronta viittaa tarinoiden tuottamisen 

prosessiin. STORIES-hankkeessa nojataan tähän jälkimmäiseen tarinankerron-

nan määritelmään lasten digitaalisen ja narratiivisen osaamisen sekä opettajien 

digipedagogisen osaamisen tukemisessa.  
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Tarinoiden rakentelu on ihmisille luontaista. Brunerin (1986, 1996) mukaan 

sekä aikuiset että lapset pystyvät narratiiviseen ajatteluun. Ihmisillä on siis ta-

pana jäsentää ja selittää kokemuksiaan tarinamuodossa. Lapset osaavat jo kertoa 

tarinoita käyttäen narratiivisen ajattelun taitojaan, jotka ilmenevät myös symbo-

lisessa leikissä (Yuksel, 2011). Kun lapset leikkivät olevansa vaikkapa lääkäreitä, 

he keksivät tarinaa. Vygotskin (1962) mukaan tarinoiden keksiminen on myös 

luova tapahtuma, koska lasten täytyy yhdistää itselleen tuttuja asioita luodak-

seen jotakin uutta. Tarinoiden keksiminen antaa lapsille mahdollisuuden toimia 

vapaasti (vapaus keksiä juuri halutunlainen juoni), mutta tiettyjen ajattelua ja 

toimintaa määrittävien rajoitusten puitteissa.  

Lasten kannustaminen tarinankerrontaan tarkoittaa heidän narratiivisten tai-

tojensa sekä monenlaisten muiden taitojen (kuten kielellisten ja luovien taitojen) 

tukemista. Digitaalinen tarinankerronta tukee myös digitaalista osaamista. Tari-

noiden keksimiseen kuuluu aiemman tiedon aktivointi sekä erilaisen materiaalin 

käyttö uusien narratiivien rakentamisessa. Tässä prosessissa lapset siis sekä 

hankkivat uutta tietoa maailmasta että yhdistelevät olemassa olevaa tietoa (Bar-

ret, 2006), minkä lisäksi he hankkivat ja yhdistelevät myös (digitaalista ja narra-

tiivista) osaamistaan toiminnan kautta. Tätä prosessia voidaan kutsua mekaani-

sen oppimisen sijasta ”keksiväksi oppimiseksi” (vrt. Ausubel, 2000).  

Digitaalinen tarinankerronta on siten toimintaa, jossa keksitään tarinoita ja 

kerrotaan niitä useammalla kuin yhdellä kielellä: verbaalisella, visuaalisella, au-

ditiivisella ja digitaalisella. Digital Storytelling Associationin (2002) mukaan digi-

taalinen tarinankerronta on moderni tapa toteuttaa vanhaa tarinankerronnan 

taitoa käyttämällä digitaalista mediaa mediarikkaiden sisältöjen kertomiseen, 

jakamiseen ja tallettamiseen. Myös Garrety (2008) toteaa, että digitaalinen tari-

nankerronta yhdistää tarinankerronnan digitaalisiin välineisiin kuten kuvaan, 

ääneen ja videoon. Digitaaliselle tarinankerronnalle on monta määritelmää, mut-

ta yleisesti ottaen se voidaan määritellä tarinoiden kertomiseksi ja tiedon jaka-

miseksi multimediavälineiden ja -resurssien avulla (Yuksel, 2011) eli toisin sa-

nottuna digitaalisten välineiden käyttämiseksi tarinan kertomiseen (Robin, 

2008, Yukselin, 2011, mukaan). 

Digitaalinen tarina on mediatuote; se on tarina, joka on kerrottu yhdistellen ja 

integroiden sekä auditiivista (puhuttu kieli, äänet) että visuaalista (kuvat, videot, 

grafiikka) kanavaa. Lisäksi se tallennetaan ja jaetaan digitaalisen median kautta 

(Boase, 2013; Garrety, 2008). 

Boasen (2013) ja Yukselin (2011) mukaan digitaalisen tarinankerronnan vah-

vuus on juuri eri viestintämuotojen ja -kanavien yhdistämisessä. Lisäksi sen lop-

putuotos kestää aikaa sekä on saavutettava ja siirrettävä. Digitaalisesta tarinan-

kerronnasta on tullut tehokas kommunikaatioväline uusien teknologioiden 

muuttuessa edullisemmiksi ja tullessa yhä useampien saataville (McLellan, 2001, 

Yukselin, 2011, mukaan). 

 Garrety (2008) on eritellyt kouluissa hyödynnettävää digitarinankerrontaa 

viiteen eri tyyppiin: 
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― Perinteinen digitarinankerronta. Oppijat kertovat tarinoita henkilökohtai-

sista tapahtumista ja omista kokemuksistaan. Meadows (2003) kuvaa täl-

laisia digitarinoita lyhyiksi, henkilökohtaisiksi ja avoimesti kerrotuiksi 

multimediakertomuksiksi. 

― Oppimisen digitarinat. Oppijat kuvailevat johonkin sisältöön liittyviä tieto-

jaan. Digitarinankerronnasta tulee oppimista tukeva työkalu, sillä se ohjaa 

oppijat käsittelemään sisältöä syvemmin: yhdistelemään sitä, muunta-

maan sen tarinaksi sekä kertomaan paitsi sanoin, myös kuvin ja äänin. 

Tämän prosessin tuotos voidaan nähdä yksilön oppimisen tarinana (Gar-

rety, 2008). 

― Projektimuotoisen oppimisen digitarinat. Tässä digitaalisen tarinankerron-

nan muodossa fokus on tarinan rakentamisen prosessissa. Sekä projek-

tioppiminen että digitarinankerronta vaativat monipuolisia oppimisympä-

ristöjä, joissa oppijoilla on mahdollisuus käsitellä mielekkäällä tavalla to-

sielämän ilmiöitä (Season, 2005, Garretyn, 2008, mukaan).  

― Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja kulttuurin digitarinat. Oppijat raken-

tavat ja kertovat tarinoita, jotka liittyvät oikeudenmukaisuuteen, yhteisö-

jen kehittämiseen ja kulttuuriin. 

― Henkilökohtaisen reflektion digitarinat. Digitarinankerronta on tarkoitettu 

itsereflektion tueksi. 

 

STORIES-hankkeessa on pyritty edistämään ymmärrystä siitä, miten varhaiskas-

vatuskontekstissa on mahdollista tukea lapsia sekä henkilökohtaisiin kokemuk-

siin perustuvien että fiktiivisten digitarinoiden tuottamisessa.  

Moni tutkija näkee digitaalisen tarinankerronnan menetelmänä, jota voidaan 

käyttää monin tavoin ja moniin erilaisiin lopputuloksiin tähdäten. Boasen (2013) 

mukaan digitaalinen tarinankerronta on menetelmä digitaalisten laitteiden käyt-

töön oppimisprosessin tukena, 

 

2.2 Miten tukea lapsia digitarinoiden rakentamisessa?  

 

STORIES-tutkimusryhmä lähestyi tätä kysymystä kahdella tavalla: analysoimalla 

sekä kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta että varhaiskasvatuksessa toteutettuja 

digitaalisen tarinankerronnan käytänteitä. 

Kirjallisuuden mukaan on tärkeää, että digitaalinen tarinankerronta rakentuu 

tarinan pohjalle ja saa alkunsa siitä. Esimerkiksi Boase (2013) korostaa sitä, että 

digitarinan ytimessä on nimenomaan tarina, jota määrittävät temporaaliset ja 

kausaaliset yhteydet. Tarina voidaan ajatella tapahtumien ketjuna (Mishler, 

1995, Boasen, 2013, mukaan), mikä tarkoittaa sitä, että tarinassa on syy-

seuraussuhteita ja ajallinen järjestys, ja se on myös temaattisesti yhtenäinen 

(Rollo, 2007). Tarinalle olennaista on myös se, että sillä on juoni, joka yhdistää 

koko tarinan tapahtumat (Boase, 2013). Lisäksi tarinalla tulee olla yleinen merki-

tys. Tästä syystä meidän on tarinaa luodessamme valittava, mitä tietoa haluam-
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me kertoa: tarina ei jäljittele todellisuutta, vaan se heijastaa tekijänsä valintoja 

siitä, mitä hän haluaa kertoa ja mistä näkökulmista tarkastella asioita (Boase, 

2013). 

Centre for Digital Storytelling (2010; Yuksel, 2011; Barret, 2006) erittelee di-

gitaalisen tarinankerronnan seitsemän pääelementtiä (termit on suomennettu 

DST Finland -yhteisön1 sivustolla esitettyjen käännösten mukaisesti): 

 

― Näkökulma, joka näyttää tarinan tarkoituksen ja tekijän tarkastelukulman. 

― Avainkysymys, joka herättää yleisön uteliaisuuden ja johon annetaan seli-

tys tarinan loppuun mennessä. 

― Emotionaalinen sisältö, joka vetoaa tarinan yleisöön emotionaalisella tasol-

la. 

― Oman äänen lahja, jolla tarkoitetaan sitä, että oman äänen käytöllä tuetaan 

tarinan ymmärtämistä. 

― Taustaäänen voima eli harkittu ja tarinaa tukeva musiikin ja äänitehostei-

den käyttö. 

― Taloudellisuus, jolla tarkoitetaan sitä, ettei yleisön aisteja ylikuormiteta lii-

allisella visuaalisella ja/tai auditiivisella sisällöllä. 

― Vauhti eli tarinan rytmitys – miten nopeasti tai hitaasti tarinankerronta 

etenee. 

 

Hall (2001, Yukselin, 2011, mukaan) toteaa, että lapsia voidaan tukea tarinoiden 

keksimisessä kolmella eri tavalla: 

 

― Ensimmäinen tapa ovat itse tallennetut tarinat. Lapset kertovat tarinaa ja 

opettaja (tai lapsi itse) tallentaa sen. Vaikka yksityiskohtaisten tarinoiden 

kertominen voi olla lapselle vaikeaa, tällä tavoin hän saa kuulla oman ää-

nensä tarinankertojana. Hall esittää joitakin tähän tekniikkaan liittyviä pe-

riaatteita opettajille. Yukselin (2011) mukaan pääasiallinen sääntö on, ett-

eivät lapset kuuntelisi omaa tarinaansa heti tallennuksen jälkeen. Boase 

(2013) esittää, että ensimmäisellä kerralla lapsi keksisi tarinan ja opettaja 

äänittäisi sen, ja lapsi kuulisi kertomansa tarinan vasta myöhemmin. Taus-

talla on ajatus siitä, että tarinan kuuntelu toimisi pohjana tarinan jatko-

työstämiselle, muokkaamiselle ja digitaalisessa muodossa toteuttamiselle. 

― Toinen tapa ovat aikuisen tallentamat tarinat. Tässä tarinankerronnan 

muodossa aikuinen kirjoittaa muistiin lapsen kertoman tarinan ja toistaa 

usein lapselle sen, mitä hän on sanonut (vrt. reflektiivinen kuuntelu; Ro-

gers, 1951). Hall (2001, Yukselin, 2011, mukaan) toteaa, että tarinoiden 

muistiinkirjoittamisen prosessi itsessään voi kertoa paljon lasten kielen 

hallinnasta. Myös tällä tavoin tallennetut tarinat voivat toimia pohjana di-

gitarinoiden luomiselle. 

                                                        
1 https://dstfinland.ning.com/page/digitaalisen-tarinan-7 
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― Kolmas tapa on tarinankerronta symbolisen leikin kautta. Lapset siis luovat 

tarinoita mielikuvitusleikin aikana, mikä toimii yhteisöllisenä tarinanker-

ronnan kokemuksena. Hallin (2001, Yukselin, 2011, mukaan) mukaan täl-

lainen tarinankerronnan tapa on moniulotteinen ilmiö, ja se, että se yleen-

sä tapahtuu melko spontaanisti ja saumattomasti, on osoitus lasten älylli-

sistä ja narratiivisista kyvyistä.  

 

Keskimmäinen edellä esitetyistä tarinankerrontatavoista muistuttaa sadutusta 

(Karlsson, 2013). Tätä menetelmää on käytetty monenikäisten osallistujien 

kanssa sekä yksilö- että ryhmäkontekstissa. Sadutuksessa aikuinen rohkaisee 

lasta keksimään tarinan. Lapsen kertoessa tarinaa aikuinen kirjoittaa sanasta 

sanaan muistiin, mitä lapsi sanoo. Kun lapsi lopettaa tarinan, aikuinen lukee ta-

rinan takaisin lapselle muuttamatta tai korjaamatta sitä – tavalla joka muistuttaa 

”sanallisen peilaamisen” (reflektiivisen kuuntelun) tekniikkaa (Rogers, 1951; 

1982). Tarinaa kuunnellessaan lapsella on mahdollisuus muokata sitä. Lopulli-

nen versio tarinasta voidaan kertoa yleisölle (joko aikuisille tai lapsille), joka ei 

ole aiemmin kuullut sitä. 

Petruccon ja De Rossin (2009) mukaan kuvakäsikirjoitusten tekeminen voi 

auttaa lapsia muuntamaan suullisesti kerrotun tarinan digitaaliseksi tekstiksi. 

Lapset piirtävät kuvasarjan, joka kertoo visuaalisesti heidän aiemmin suullisesti 

keksimänsä tarinan. Digitaalinen tarina muodostuu siis tämän kuvasarjan ja 

suullisen tarinan integroinnin avulla. 

Yleensä tarinoiden keksimistä tuetaan ja helpotetaan avoimien kysymysten 

avulla. Jo muutamalla sopivasti suunnatulla kysymyksellä opettaja voi edistää 

tarinoiden rakentumista (Boase, 2013). Mielikuvitusta voidaan tukea myös esi-

merkiksi ”fantastic binomial” -tekniikalla (Rodari, 1973). Digitaalista tarinanker-

rontaa suositellaan toteutettavan pienissä ryhmissä työskennellen (Boase, 2013; 

Garrety, 2008, Petrucco & De Rossi, 2009; Yuksel, 2011). 

Tarinoiden keksiminen vaatii myös luovuutta. STORIES-tutkimusryhmä onkin 

lisäksi tarkastellut kirjallisuutta, joka liittyy luovan asenteen ja toiminnan tuke-

miseen varhaiskasvatuskontekstissa, ja tunnistanut joitakin tärkeitä elementtejä 

(ks. Gariboldi & Catellani, 2013).  

 

― Riittävän ajan järjestäminen, jolloin lapsilla on aikaa ajatella, luoda, ja ar-

vioida tuotoksiaan. 

― Tilat, jotka muuttuvat ja tukevat lasten kasvu- ja oppimisprosesseja. 

― Ei-strukturoitujen materiaalien saatavuus. 

― Avointen kysymysten tai haasteiden esittäminen pienryhmille siten, että 

niille on monenlaisia eri ratkaisumahdollisuuksia.  

― Monien eri kielten ja modaliteettien yhdistelyn tukeminen. 

― Aikuisen ei-arvosteleva läsnäolo ja tuki lasten toiminnassa, ohjaten lapsia 

projektissaan ja ottaen huomioon lasten ideat ja ehdotukset. 
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2.3 Aiempien digitarinankerronnan käytänteiden analyysi  

 

Kirjallisuuteen perehtymisen jälkeen STORIES-tutkimusryhmä keräsi ja analysoi 

19 erilaista digitaalisen tarinankerronnan käytännettä, joista 14 oli peräisin Eu-

roopasta (Italiasta, Suomesta, Saksasta ja Kreikasta) ja viisi Euroopan ulkopuo-

lelta (Turkista ja Australiasta). Analysoidut käytänteet on dokumentoitu tai jul-

kaistu vuosien 2009 ja 2016 välillä. Suurin osa käytänteistä on julkaistu kansalli-

sissa tai kansainvälisissä kirjoissa tai lehdissä, mutta muutama on julkaisematon 

(lisää käytänne-esimerkkejä on esitetty lähteessä Bertolini & Contini, 2018).  

Käytänteitä tarkasteltiin seuraavien pääteemojen näkökulmista: ajan organi-

sointi, tilojen organisointi, käytetyt materiaalit, hyödynnetty teknologia, tarinan-

kerronnan lähtökohta/kimmoke, tarinan kehittämisen strategiat, aikuisen rooli 

prosessissa, toiminnan sosiaalinen ulottuvuus sekä keskeiset kriittiset piirteet. 

Kerättyjen ja analysoitujen 19 käytänteen tavoitteissa korostuivat erityisesti 

teknologisten, viestinnällisten (kerronnallisten, kielellisten ja joissakin tapauk-

sissa vieraan kielen) sekä sosiaalisten taitojen edistäminen. Käytänteet oli pää-

asiassa toteutettu pitkän ajan sisällä (usein yli kolme kuukautta) sekä avoimissa 

että suljetuissa ympäristöissä. Joissakin tapauksissa ne oli toteutettu tietyissä 

tiloissa, kuten erityisesti digitaaliseen tarinankerrontaan suunnatuissa työpa-

joissa. Yleensä lähtökohtana oli se, että pienryhmää pyydettiin keksimään uusi 

tarina heille jo tuttujen tarinoiden (esim. Elmer, kansantarut) tai heitä kiinnosta-

vien sisältöjen (esim. merieläimet) pohjalta. Monissa käytänteissä lapsia pyydet-

tiin ensin keksimään tarinan teema, sen jälkeen tuottamaan sen visuaaliset ele-

mentit (piirrokset, valokuvat jne.), ja vasta lopussa yhdistämään ne digitaaliseksi 

tarinaksi. Eniten käytettyjä teknologioita olivat digitaaliset kamerat (sekä valo-

kuvien että videon kuvaamiseen), tietokoneet ja niiden videotyökalut, i-Theatre 

(joka yhdistää erilaisia teknologioita kuva- ja äänisisällön työstämiseen) sekä 

projektorit, joilla tuotoksia lopussa katsottiin. Aikuiset toimivat useimmiten toi-

minnan ohjaajina, ja lapsille annettiin runsaasti mahdollisuuksia arvioida ja 

muokata töitään. 

Käytänteissä mukana olleet kokivat kohdanneensa haasteita erityisesti ajan ja 

tilojen organisointiin sekä omaan teknologiseen osaamiseensa liittyen. Oli siis 

selvää, että tukeakseen ja ohjatakseen lasten digitaalista tarinankerrontaa opet-

tajien tulee osata monia muitakin asioita kuin pelkästään se, miten voidaan kek-

siä tarinoita. Mitä enemmän koulutusta opettajille tarjotaan, sitä laadukkaampia 

ja vaikuttavampia digitarinankerronnan aktiviteetit ovat: kun opettajilla oli hy-

vät valmiudet, he osasivat paitsi kuvata tarinankerronnan piirteitä yleisesti, 

myös liikkua luontevammin digitaalisissa maailmoissa, käyttää monia eri ilmai-

sukieliä ja ratkoa käytännön järjestelyihin liittyviä haasteita (Bertolini & Contini, 

2018). STORIES-hankkeen osallistujille järjestetyssä koulutuksessa (ks. luku 3) 

hyödynnettiin näitä kirjallisuudesta ja käytänteiden analyysista nousseita sisäl-

töjä. 
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3 DIGITAALISEN TARINANKERRONNAN KOULUTUSMALLI  

VARHAISKASVATTAJILLE 
 

Daniela SCHLEMMER & Marie KIEFER 

Pädagogische Hochschule Karlsruhe, Saksa 

 

3.1 Johdanto 

  

STORIES-hankkeen yhteydessä kehitettiin kompetensseihin nojaava digitaalisen 

tarinankerronnan koulutusmalli. Se pohjautuu sekä kansallisiin että kansainväli-

siin opetussuunnitelmiin ja sen avulla pyritään edistämään varhaiskasvatuksen 

ammatillisten koulutusten laatua ja läpinäkyvyyttä (vrt. Fröhlich-Gildhoff ym., 

2011). Malliin perustuva koulutus toteutettiin kaikissa hankemaissa ja sen avulla 

pyrittiin varmistamaan hankkeeseen osallistuvien varhaiskasvattajien tarvittava 

kompetenssi. Koulutukselle varattiin kokonaisuudessaan 20 tuntia. Jotta eri han-

kemaiden välillä ei törmättäisi kansallisten käytännön erojen aiheuttamiin on-

gelmiin, tehtiin koulutusmallista modulaarinen ja pyrittiin näin lisäämään jous-

tavuutta paikallisesti. Modulaarinen malli tukee myös koulutuksen läpinäkyvyyt-

tä ja sen soveltuvuutta koulutusjärjestelmiin, mahdollistaen monenlaisia amma-

tillisen kehittymisen muotoja, joiden tarvetta on korostettu myös tutkimuskirjal-

lisuudessa (esim. Oberhuemer, 2008). 

 

3.2  Kompetenssit varhaiskasvatuksessa 

 

Kompetenssiajattelussa on siirrytty kohti näkökulmaa, jossa fokuksessa ovat 

oppimisen tulokset eli saavutetut taidot eikä se, millaisten sisältöjen kautta niitä 

on opetettu. Tällaiseen ”tulosorientaatioon” viitataan myös European Qualifi-

cations Framework (EQF) -viitekehyksessä, joka pyrkii parantamaan oppimistu-

losten vertailtavuutta ja tekemään siten koulutuspoluista läpäisevämpiä sekä 

kansainvälisesti yhteensopivampia ja vertailukelpoisempia (European Commis-

sion, 2017; Fröhlich-Gildhoff ym., 2011). Tämän on tarkoitus edistää elinikäistä 

oppimista, parantaa palveluiden laatua ja vaikuttaa ammattitaidon kasvuun. 

Ammattimainen toiminta voidaan määritellä tietoisena toimintana, jota ref-

lektoidaan ja arvioidaan kriittisesti. Se eroaa pelkästä osaavasta toiminnasta sii-

nä, että se on aina reflektoitua toimintaa (Fröhlich-Gildhoff ym., 2011). Kriittinen 

reflektointi nähdään usein kaikista tärkeimpänä osana ammattimaista toimintaa 

(Urban, 2008; vrt. CoRe, 2011a). Ammattimaistuminen on jatkuva prosessi, jossa 

yksilön omat käytänteet ja uskomukset ovat jatkuvan kyseenalaistamisen koh-

teena kontekstien muuttuessa. Se voidaan nähdä läpi elämän jatkuvana proses-

sina. 

Kompetenssin käsitteestä on tiedekirjallisuudessa lukuisia määritelmiä, jotka 

voivat erota paljonkin aihepiirin mukaan (Fröhlich-Gildhoff ym., 2011; Weinert, 

2001a; Klieme, Hartig & Rauch, 2008). Weinert määrittelee kompetenssit ”kogni-
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tiivisiksi kyvyiksi ja taidoiksi, joita yksilöllä voi olla tai joita hän voi hankkia rat-

kaistakseen tiettyjä ongelmia, kuin myös motivoiviksi, vapaavalintaisiksi ja sosi-

aalisiksi komponenteiksi ja kyvyiksi, jotka mahdollistavat niiden hyödyntämisen 

erilaisissa tilanteissa” (Weinert, 2001b, 27). Tämä kompetenssien konsepti nä-

kee psykososiaalisten resurssien (kognitiiviset, käytännölliset, motivoivat, emo-

tionaaliset ja sosiaaliset komponentit) ja kontekstien olevan oleellisia kompe-

tenssin määrittäjiä, ja ne voidaan ymmärtää systeemisinä ja dynaamisina 

(Klieme, Hartig & Rauch, 2008). Tästä syystä kompetenssia ei voida nähdä aino-

astaan kognitiivisena ulottuvuutena. Kompetenssi käsitetään moniulotteisena 

konseptina, joka koostuu useammasta tekijästä kuten tiedosta, taidoista, asen-

teista, luovista taidoista, motivaatiosta ja arvoista (Weinert, 2001a; 2001b; CoRe, 

2011a; European Commission, 2018a; 2018b; OECD, 2005). 

Kompetenssin määritelmää varhaiskasvattajien ja opettajien kontekstissa kä-

sitellään “Study of competence requirements of staff in early childhood educati-

on and care” (CoRe) -raportissa (CoRe, 2011a; 2011b). CoRe pyrkii määrittele-

mään Euroopan laajuiset kompetensseihin perustuvat pätevyysvaatimukset ja 

tuomaan näin yksittäisten maiden historialtaan erilaiset kasvatus- ja opetusjär-

jestelmät (ks. Oberhuemer, Schreyer & Neumann, 2010) yhdeksi yhteiseksi mal-

liksi. Osana CoRe-projektia tuotettiin systemaattinen analyysi kansainvälisestä 

tiedekirjallisuudesta tarkastellen, mitä kompetensseja varhaiskasvattajille on 

asetettu. 

CoRe näkee kompetenssin tärkeänä käsitteenä, jonka kautta varhaiskasvatuk-

sen ammatillista toimintaa voidaan tarkastella. Kompetenssia lähestytään moni-

ulotteisesti ja systemaattisesti: kompetenssi sisältää tiedon, käytänteiden ja ar-

vojen ulottuvuudet, jotka ilmenevät kaikilla opetus- ja kasvatustoimen tasoilla. 

CoRe erittelee neljä ammatillisen kompetenssin ulottuvuutta: 1) yksilökohtaiset, 

2) institutionaaliset, 3) instituutioiden väliset ja 4) hallinnolliset kompetenssit. 

CoRe painottaa kriittisen reflektoinnin merkitystä, sillä ainoastaan sen kautta 

yhdistyvät tieto, käytänteet ja arvot. Tarkoituksena on siirtyä pois teknisestä 

tarkastelunäkökulmasta kohti reflektoivaa näkökulmaa (CoRe, 2011b). 

Koska STORIESin koulutusmalli tultaisiin toteuttamaan useassa Euroopan 

maassa, sen kuvaus perustuu CoRe-viitekehykseen. Vain kansainvälinen viiteke-

hys voi vastata liikkuvuuden, läpinäkyvyyden ja läpäisevyyden tarpeeseen (vrt. 

Fröhlich-Gildhoff ym., 2011). 

CoRen keskeisten elementtien (tieto, käytänteet ja arvot) mukaisesti koulu-

tusmallin perustaksi tunnistettiin erityisiä kompetensseja, jotka mahdollistavat 

varhaiskasvatuksen ammattilaisille mediakasvatuksen toteuttamisen digitaali-

sen tarinankerronnan avulla. 
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3.3 Digitaalisen tarinankerronnan kompetenssit  

 

Tiedon, käytäntöjen ja arvojen kriittinen tarkastelu on keskeinen taito opetus- ja 

kasvatusalan ammattilaisille (Fröhlich-Gildhoff, 2017; CoRE, 2011a; vrt. OECD, 

2005). Vaikkakaan näitä ulottuvuuksia ei voida käytännön tasolla erottaa toisis-

taan, seuraava kompetenssimalli havainnollistaa eri ulottuvuuksien kannalta 

oleelliset taidot eritellysti. Se sisältää digitaalisen tarinankerronnan toteuttami-

seen tarvittavat yksilökohtaiset pedagogiset kompetenssit. Seuraavaksi esiteltä-

vät kompetenssit toimivat ennen kaikkea ohjeellisina suuntaviivoina ammatillis-

ten koulutusten suunnittelulle. 

STORIES pyrkii ensisijaisesti tukemaan medialukutaitoon liittyvien kompe-

tenssien kehitystä. Tästä syystä kasvattajien ja opettajien täytyy ensinnäkin tie-

tää, mitä sillä tarkoitetaan (eli muodostaa ymmärrys käsitteestä). Lisäksi heidän 

täytyy oppia medialukutaidon kompetenssit myös itse. Oleellisia kompetensseja 

ovat median tuottamis- ja käyttötaidot sekä sen kriittinen tarkastelu (esim. Mo-

ser, 2012).  

Omien medialukutaitoon liittyvien kompetenssiensa lisäksi kasvattajien ja 

opettajien tulee osata opettaa medialukutaitoa (vrt. Blömecke, 2000). Medialu-

kutaidon oppiminen vaatii median käyttöä ja sen reflektointia. Näin ollen kasvat-

tajien ja opettajien tehtävä koostuukin ohjeiden antamisen sijaan enemmänkin 

erilaisten medioiden käytön ja kokeilun mahdollistamisesta ja kriittisen ajattelun 

tukemisesta. Erilaisten pedagogisten strategioiden osaaminen ja tiedostaminen 

on tärkeää, jotta medialukutaidon opettaminen on mahdollista varhaiskasvatuk-

sessa, ja digitaalinen tarinankerronta voi tarjota yhden tavan siihen.  

Kasvattajien ja opettajien tulee ymmärtää digitaalisten tarinoiden luonne ja 

kuinka ne rakentuvat, jotta pedagogisen toiminnan suunnittelu olisi mahdollista. 

Samoin taustalle tarvitaan kokemusta digitarinaprojektien rakentamisesta ja 

taito arvioida niiden vaikutuksia medialukutaidon kehitykselle. Erilaisten oppi-

misteorioiden (konstruktivismi vs. kognitivismi) ymmärtäminen rakentaa poh-

jan onnistuneelle työskentelylle hyödyntäen mediadidaktisia menetelmiä (vrt. 

Blömecke, 2000). 

CoRen eri aihealueiden mukaisesti (tieto, käytänteet, arvot) seuraavat kompe-

tenssit ovat tarpeellisia digitaalisen tarinankerronnan kautta tapahtuvan media-

kasvatuksen kannalta: 
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Tieto Käytänteet Arvot 

Kasvattajat/opettajat...   

 
Ymmärtävät käsitteet “medialukutaito” ja “mediakasvatus” 
sekä niiden välisen eron 

 
Tuntevat pienten lasten median käyttöä ja sen saralla tehtyä 
tutkimusta 

 
Tuntevat ajankohtaiset kysymykset ja havainnot koskien 
median ja sen sisällön vaikutuksia 

 
Tuntevat relevantit koulutus- ja sosiaalipoliittiset linjaukset 

 
Tiedostavat mediakasvatuksen mahdollisuudet ja sitä rajoit-
tavat tekijät varhaiskasvatuksessa 

 
Tuntevat konstruktivistiset teoriat ja käytänteet  

 
Tuntevat (digitaalisten) tarinoiden rakenteen ja piirteet 

 
Tuntevat digitarinaprojektin suunnittelun eri vaiheet 

 
Tietävät keinoja, joiden avulla digitarinaprojekteja voi 
suunnitella ja toteuttaa 

 
Tietävät, kuinka toteuttaa digitaalista tarinankerrontaa 
varhaiskasvatuskontekstissa 

 
Tuntevat toiminnallisen työskentelyn periaatteita digitari-
nankerronnan kontekstissa 

 
Osaavat käyttää ainakin yhtä digitaaliseen tarinanker-
rontaan soveltuvaa teknologiaa 

 
Osaavat perustoiminnot digitarinankerrontaan sovel-
tuvista laitteista ja sovelluksista 

 
Osaavat luoda mediatuotoksen digitaalisen tarinanker-
ronnan menetelmiä käyttäen 

 
Osaavat suunnitella ja toteuttaa digitarinaprojekteja 

 
Osaavat soveltaa teoreettista tietoa digitaalisesta tari-
nankerronnasta käytäntöön 

 
Osaavat integroida digitarinaprojektit osaksi päiväko-
din arkea ja pedagogisia käytänteitä 

 

 
Omaavat positiivisen ja avoimen asenteen teknologi-
aa kohtaan 

 
Osaavat selittää digitaalisen tarinankerronnan poten-
tiaalin kompetenssien kehitykselle ja reflektoida sitä 

 
Osaavat perustella median käyttöä varhaiskasvatuk-
sessa ja reflektoida sitä 

 
Toteuttavat digitaalista tarinankerrontaa lapsilähtöi-
sesti ja korostaen lasten omaa toimijuutta ja oppimis-
ta (1) 

 
Ymmärtävät oppimisen olevan sosiaalisesti rakentu-
va ja lopputulemaltaan avoin prosessi, joka varmistaa 
lapsen onnistuneen sosiaalisen osallistumisen ja 
kannustaa oppimaan lisää (1) 

 
 

 

(1) vrt. CoRE, 2011b 
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3.4 Koulutusmalli  

 

STORIES-hankkeen yhteydessä kehitettyä koulutusmallia voidaan hyödyntää 

näiden kompetenssien oppimisessa. 

 

3.4.1 Didaktinen konsepti  

 

Kasvattajilla ja opettajilla tulisi koulutuksen suoritettuaan olla tarvittava osaa-

minen digitarinaprojektin toteuttamiseen ja sen merkityksen perustelemiseen 

pedagogisesta näkökulmasta.  

Didaktinen malli noudattaa konstruktivistista näkemystä oppimisesta oletta-

en, että tieto rakentuu yksilöllisen prosessin tuloksena (esim. Reich, 2002; Rein-

mann-Rothmeier & Mandl, 1999). Tästä syystä on valittu oppijakeskeiset mene-

telmät, jotka pohjautuvat oppijan aikaisempiin kokemuksiin ja tietoon. 

Koulutuksen kulku on seuraavanlainen: Ensin osallistujat omaksuvat perus-

tiedon mediasta ja mediakoulutuksesta sekä digitaalisesta tarinankerronnasta 

menetelmänä. Seuraavaksi he tuottavat omat digitaaliset tarinat oppimansa poh-

jalta ja lopuksi suunnittelevat ja toteuttavat digitarinaprojektin omassa päiväko-

dissaan. Kouluttajien rooli on suunnitteluvaiheessa avustava ja suunnitteluun 

puututaan vain tarvittaessa. Lopullisesta projektisuunnitelmasta keskustellaan 

lopuksi kouluttajien kanssa ennen kuin se toteutetaan käytännössä. 

Toinen osio koulutuksesta on siten rakenteeltaan samankaltainen kuin ”kog-

nitiivinen harjoittelu” (Collins, Brown & Newman, 1989): osallistujat oppivat 

ensin asiantuntijan esittämän mallin ja soveltavat lopulta sitä itse oikeassa op-

pimistilanteessa. Mallintamisvaiheen (jossa prosessi esitellään ja avataan tar-

kemmin) jälkeen oppija omaksuu aktiivisen roolin ja kouluttajan tehtävä on tu-

kea häntä oppimisprosessin aikana vetäytyen sitä mukaa kun oppijan taidot kas-

vavat. Reflektiovaiheessa harjoitellaan myös metakognitiivista strategiaa ajatella 

ja käsitellä omaa aiempaa toimintaa ja sen pohjalta tapahtuvaa käytänteiden 

muuttamista. 

 

3.4.2 Moduulit 

 

Koulutusmalli on jaettu seuraaviin moduuleihin:  

1. Digitaalinen tarinankerronta pedagogisena menetelmänä 

2. Tekninen koulutus 

3. Omien projektien suunnittelu ja tuottaminen 

4. Lapsiryhmässä toteutettavan projektin suunnittelu 

 

Moduuli 1: Digitaalinen tarinankerronta pedagogisena menetelmänä  

Moduulissa 1 osallistujat omaksuvat tarvittavan pedagogisen osaamisen hyödyn-

tääkseen digitaalista tarinankerrontaa varhaiskasvatuksessa. 



 18 

 Moduuli 1a: Medialukutaito ja mediakasvatus: Osallistujat pohtivat media-

lukutaidon ja mediakasvatuksen käsitteitä ja pohtivat niiden merkitystä ja vaiku-

tusta pienten lasten elämään nyky-yhteiskunnassa. Samalla tarkastellaan ope-

tussuunnitelmia sekä kansallisia linjauksia ja pohditaan niiden pohjalta, kuinka 

uutta teknologiaa voi ja tulisi käyttää pedagogisten tavoitteiden saavuttamiseksi 

varhaiskasvatuksessa. Sen lisäksi tämä moduuli käsittelee oppimisteorioita 

(kognitivismi vs. konstruktivismi) ja tarjoaa osallistujille pedagogisen pohjan 

toiminnan suunnittelulle ja digitaalisen tarinankerronnan hyödyntämiselle. 

 Moduuli 1b: Digitaalinen tarinankerronta: Hyödyntäen hyviksi havaittuja 

esimerkkejä, osallistujat tarkastelevat digitaalista tarinankerrontaa ja digitari-

noiden rakennetta. Lisäksi tämä moduuli tarjoaa perustiedot digitarinaprojek-

tien toteuttamiselle varhaiskasvatuksessa. Käytännön tekemisen kautta osallis-

tujat oppivat suunnittelemaan ja luomaan tarinoita lasten kanssa. Huomioiden 

lasten kognitiivisen, sosioemotionaalisen ja kielellisen kehityksen, tämä muodos-

taa pohjan digitaalisen tarinankerronnan tarjoamien hyötyjen reflektoinnille eri 

lukutaitojen näkökulmasta. 

 

Moduuli 2: Tekninen koulutus 

Moduuli 2 tarjoaa tietoa digitarinankerrontaan soveltuvien teknisten laitteiden 

ja sovellusten, kuten tietokoneiden, tablettien, kameran ja i-Theatren käytöstä. 

Osallistujat oppivat hyödyntämään laitteita digitaalisen tarinankerronnan to-

teuttamiseen. 

 

Moduuli 3: Omien projektien suunnittelu ja tuottaminen 

Moduulissa 3 osallistujat suunnittelevat ja tuottavat oman digitaalisen tarinan. 

Tämän moduulin tarkoituksena on syventää ja soveltaa käytännössä aiemmissa 

moduuleissa opittua pedagogista ja teknistä tietoa.  

 

Moduuli 4: Lapsiryhmässä toteutettavan projektin suunnittelu 

Moduulissa 4 osallistujat suunnittelevat lapsiryhmässä toteutettavan tarinan 

tavoitteineen, sisältöineen sekä käytettävine laitteineen ja sovelluksineen.  
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Moduuli 1: Digitaalinen tarinankerronta pedagogisena menetelmänä 

 

Moduuli 1a: Medialukutaito ja mediakasvatus 

Varattu aika 3 h 

Pohjatiedot - 

Tavoitteet/  
kompetenssit 

Kasvattajat/opettajat...… 
 Ymmärtävät käsitteet “medialukutaito” ja “mediakasvatus” sekä 

niiden välisen eron; 
 Tuntevat pienten lasten median käyttöä ja sen saralla tehtyä 

tutkimusta; 
 Tuntevat ajankohtaiset kysymykset ja havainnot koskien median 

ja sen sisällön vaikutuksia; 
 Tuntevat relevantit koulutus- ja sosiaalipoliittiset linjaukset; 
 Tiedostavat mediakasvatuksen mahdollisuudet ja sitä rajoittavat 

tekijät varhaiskasvatuksessa; 
 Tuntevat konstruktivistiset teoriat ja käytänteet oppimisessa. 

Sisältö Medialukutaito ja mediakasvatus; medialukutaito ja kommunikaa-
tio; reflektoiva, itsestä lähtevä ja luova median käyttö; pedagoginen 
pohja median käytölle (kognitivismi vs. konstruktivismi) 

Opetusmuoto Lähiopetus 

Oppimisen tavat Keskustelupohjainen opetus ja oppiminen, pari- ja ryhmätöitä 

Moduuli 1b: Digitaalinen tarinankerronta 

Varattu aika 5 h 

Pohjatiedot Moduuli 1a 

Tavoitteet/ 
kompetenssit 

Kasvattajat/opettajat...… 
 Tuntevat (digitaalisten) tarinoiden rakenteen ja piirteet; 
 Tuntevat digitarinaprojektin suunnittelun eri vaiheet; 
 Tietävät keinoja, joiden avulla digitarinaprojekteja voi suunnitel-

la ja toteuttaa; 
 Osaavat selittää digitaalisen tarinankerronnan potentiaalin 

kompetenssien kehitykselle ja reflektoida sitä; 
 Tietävät, kuinka toteuttaa digitaalista tarinankerrontaa varhais-

kasvatuskontekstissa; 
 Tuntevat toiminnallisen työskentelyn periaatteita digita-

rinankerronnan kontekstissa. 

Sisältö Tarinoiden rakenne; tarinoiden tärkeys pedagogisesti varhaiskasva-
tuksessa; perinteinen ja digitaalinen tarinankerronta; digitaalinen 
tarinankerronta varhaiskasvatuksessa; digitaalinen tarinankerronta 
ja kompetenssien kehittyminen. 

Opetusmuoto Lähiopetus 

Oppimisen tavat Pari- ja ryhmätyö 
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Moduuli 2: Tekninen koulutus 

Varattu aika 1 h 

Pohjatiedot Perustason tekninen osaaminen 

Tavoitteet/  
kompetenssit 

Kasvattajat/opettajat...… 
 Tuntevat useita tekniikoita, joita voi hyödyntää digitaalisessa 

tarinankerronnassa; 
 Osaavat käyttää ainakin yhtä digitaaliseen tarinankerrontaan 

soveltuvaa teknologiaa. 

Sisältö Riippuen projektista: tietokone tai kamera, tabletit tai i-Theatre 

Opetusmuoto Verkko-oppiminen (videomateriaalia) 

Oppimisen tavat Itseopiskelu 

  

Moduuli 3: Omien projektien suunnittelu ja tuottaminen 

Varattu aika 4 h  

Pohjatiedot Moduuli 1 ja Moduuli 2 

Tavoitteet/ 
kompetenssit 

Kasvattajat/opettajat...… 
 Osaavat perustoiminnot digitarinankerrontaan soveltuvista lait-

teista ja sovelluksista; 
 Osaavat luoda mediatuotoksen digitaalisen tarinankerronnan 

menetelmiä käyttäen. 

Sisältö Digitaalisen tarinan luominen 

Opetusmuoto Lähiopetus 

Oppimisen tavat Projektityöskentely, tuotosten esittely, pari- ja ryhmätyöskentely 

 

Moduuli 4: Lapsiryhmässä toteutettavan projektin suunnittelu 

Varattu aika 7 h 

Pohjatiedot moduuli 1, moduuli 2 ja moduuli 3 

Tavoitteet/ 
kompetenssit 

Kasvattajat/opettajat...… 
 Osaavat suunnitella ja toteuttaa digitarinaprojekteja; 
 Osaavat soveltaa teoreettista tietoa digitaalisesta tarinanker-

ronnasta käytäntöön; 
 Osaavat integroida digitarinaprojektit osaksi päiväkodin arkea 

ja pedagogisia käytänteitä. 

Sisältö Digitarinaprojektin suunnittelu 

Opetusmuoto Monimuoto-opetus: 
 Lähiopetuksena toteutettava tehtävänanto (1h) 
 Itsenäistä työskentelyä yksilöllisellä ohjauksella kasvotusten 

tai verkon välitykselle (5 h) 
 Yhteinen lopputapaaminen (1 h) 

Oppimisen tavat Projektityöskentely, tuotosten esittäminen 
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4 TUTKIMUKSEN PÄÄTULOKSIA 
 

Tuula NOUSIAINEN, Olli MERJOVAARA, Leena TURJA, Susanna ISOTALO 

Jyväskylän yliopisto, Suomi 

 

Tämä luku esittelee STORIES-hankkeen keskeiset tulokset. Hankkeen aikana to-

teutettuja digitarinaprojekteja tarkasteltiin useasta eri näkökulmasta. Tutkimuk-

sessa määriteltiin yhteensä kolme kaikille hankemaille yhteistä ja kolme maa-

kohtaista tutkimuskysymystä. 

 

1. Mitä digitaalisia narratiivisia elementtejä esiintyi lasten digitaalisissa 

tarinoissa?  

2. Mitkä ovat ominaisia piirteitä interaktiivisen digitaalisen narratiivin 

luomisprosessille varhaiskasvatuksessa?  

3. Mitkä ovat opettajien (varhaiskasvattajien) kompetenssit yksilöllisel-

lä ja kollektiivisella tasolla?  

4. Kuinka lasten toimijuus näkyy digitaalisten tarinankerronnan proses-

sissa? (Suomi) 

5. Pienten lasten luovuuden kehitys: mitä voimme oppia digitaalisen ta-

rinankerronnan kautta varhaiskasvatuksessa? (Italia) 

6. Kuinka digitaalinen tarinankerronta tukee lasten sosioemotionaalista 

kehitystä suhteessa lasten verbaaliseen ja nonverbaaliseen vuorovai-

kutukseen ja tarinaprosessissa esiintyviin narratiivisiin elementteihin? 

(Turkki) 

 

Seuraavissa alaluvuissa esitellään tiivistetysti keskeiset tulokset tutkimuskysy-

myksittäin. 

 

4.1 Digitaaliset narratiiviset elementit lasten digitaalisissa tarinoissa  

 

Ensimmäinen tutkimuskysymys koski tuotosnäkökulmaa. Aineistona käytettiin 

kaikkia eri hankemaissa tuotettuja tarinoita (N=174). Analyysi keskittyi tarkas-

telemaan tarinoiden narratiivisia elementtejä digitaalisuuden näkökulmasta se-

kä tarinoiden ja käytettyjen digitaalisten työkalujen suhdetta. Analyysin teoreet-

tinen tausta perustui narratiivisen kompetenssin (mm. Rollo, 2007) ja tarinara-

kenteen tasojen (Glenn & Stein, 1980; Leslie, 1987; Peterson & McCabe, 1983) 

teorioihin sekä aikaisempaan digitaalisia affordansseja koskevaan tutkimukseen 

(mm. Marsh, 2006; Petersen, 2015). 

Hankkeen aikana tuotetuissa tarinoissa esiintyi eroja sekä niiden tarinatyy-

pissä että piirteissä. Joidenkin tekijöiden kohdalla eroavaisuuksia löytyi myös 

hankemaiden väliltä, mutta pääasiassa tarinat olivat kaikissa maissa samankal-

taisia. Tarinoiden tyypillisimmät piirteet on esitetty taulukossa 1. Lisäksi tarina-

rakenteiden ja muiden eri tekijöiden välisiä yhteyksiä tarkasteltaessa tarinanra-
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kenteen monimutkaisuuden ja lähtökohdaksi tarjotun narratiivisen rakenteen 

väliltä löytyi heikko korrelaatio; näyttäisi siltä, että mitä vähemmän tarinan 

struktuuriin pyrittiin vaikuttamaan ennalta, sitä korkeatasoisempia tarinoista 

muodostui narratiivisen struktuurin näkökulmasta. 

 
TAULUKKO 1. Tarinoiden tyypillisimmät piirteet 

 

Yleisin tunnuspiirre Osuus tarinoista 

Tarinarakenne  

Kuvailevan toiminnan jakso 

 

35,6 % 

Tarinarakenteen tarkempi taso 

Reaktiivinen jakso 

 

24,7 % 

Tuotoksen tyyppi 

Animaatio 

 

54,0 % 

Tarinan lähtökohdat 

Oman tarinan rakentaminen kimmokkeiden avulla. 

 

60,7 % 

Lähtökohtana toiminut struktuuri 

Ei struktuuria. Lapsi valitsee aiheen ja muodostaa narratiivin. 

 

34,7 % 

Tarinatyyppi 

Fiktiivinen tarina 

 

79,9 % 

 

Useita eri digitaalisia laitteita käytettiin tarinoiden tuottamiseen, mutta vain tie-

tokoneita ja tabletteja käytettiin enemmistössä kaikista tarinoista. Digitaalisen 

tarinankerronnan multimodaalinen luonne näkyi myös selkeästi tarinoista, ja ne 

sisälsivät useita erilaisia mediaelementtejä, kuten taulukosta 2 on nähtävissä. 

 
TAULUKKO 2. Viisi yleisintä mediaelementtiä ja eniten käytettyä laitetta 

 

Mediaelementti Osuus tarinoista 

Kertojaääni 71,3 % 

Dialogi 55,7 % 

Tunnelmamusiikki (taustamusiikki, ei peräisin toiminnasta) 21,8 % 

Kirjoitettu teksti 21,3 % 

Diegeettinen musiikki (peräisin tarinassa esitetystä toiminnasta) 14,9 % 

Käytetty laite (joko lasten, opettajien tai molempien toimesta) Osuus tarinoista 

Tietokone 65,5 % 

Tabletti 56,3 % 

Kamera 36,2 % 

i-Theatre 24,1 % 

Älypuhelin 15,5 % 

 

Tietokoneella ja tabletilla käytettiin monia erilaisia sovelluksia, kuten tarinan-

kerronta-, videoeditointi-, animaatio- ja e-kirjasovelluksia. Lisäksi i-Theatre-laite 
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sisälsi oman ohjelmistonsa. Eri sovellustyyppien välillä ei kuitenkaan ollut mer-

kittävää eroa siinä, millaisia tarinastruktuureja niillä tuotetut tarinat sisälsivät. 

Eri työkalujen (laitteet ja sovellukset) tarjoamien affordanssien analysointia 

varten tarkastelimme työkalujen ja tarinoissa esiintyneiden mediaelementtien 

välisiä yhteyksiä. Taulukon 3 vihreät solut kuvaavat sitä, että jokin mediaele-

mentti esiintyi erityisen todennäköisesti tietyllä työkalulla, kun taas punainen 

solun väri viittaa siihen, että mediaelementti esiintyi erityisen harvoin kyseisellä 

työkalulla tuotetuissa tarinoissa. Tyhjät solut kertovat siitä, että kyseisten me-

diaelementtien ja työkalujen välillä ei havaittu merkittävää eroa.  

 
TAULUKKO 3. Yhteydet multimediaelementtien ja laite- sekä sovellustyyppien välillä. 

 

Mediaelementti 

Laitetyyppi Sovellustyyppi 

T
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Piirrokset/kuvat/sanat  -  +  - - +  + 

Kirjoitettu teksti   + -  - + - + - 

Dialogi    +   -  - + 

Kertojaääni           

Tunnelmamusiikki           

Diegeettinen musiikki           

Ääniefektit  +  -    + - - 

 

Eri mediaelementtien väliltä löytyi myös keskinäisiä yhteyksiä. Kun tarina sisälsi 

kirjoitettua tekstiä, oli epätodennäköisempää, että tarinassa oli myös kertojaään-

tä tai dialogia. Toisaalta tunnelmamusiikin ja kirjoitetun tekstin väliltä löytyi po-

sitiivinen korrelaatio. Tunnelmamusiikin ja lasten tuottamien piirrosten, kuvien 

tai sanojen välillä oli negatiivinen korrelaatio, mutta tunnelmamusiikin sijaan 

diegeettisen musiikin kanssa korrelaatio oli positiivinen. Myös ääniefektien ja 

diegeettisen musiikin väliltä löytyi positiivinen korrelaatio. Yhteyksiä havaittiin 

myös joidenkin mediaelementtien ja tarinarakenteen tasojen väliltä: tarinat, jois-

sa esiintyi kertojaääni, dialogi tai ääniefektejä, olivat tarinarakenteeltaan moni-

mutkaisempia kuin tarinat, joissa edellä mainittuja elementtejä ei ilmennyt.                                                                                       

 

4.2  Digitarinankerronnan prosessin tunnuspiirteet  

 

Toinen tutkimuskysymys liittyi digitaaliseen tarinankerrontaan interaktiivisena 

prosessina lasten ja varhaiskasvattajien välillä. Aineisto koostui projektilomak-

keista (N=146) ja vuosittaisista yhteenvedoista (N=53), joihin opettajat olivat 

kuvanneet toimintakauden aikana toteutetut digitarinankerronnan aktiviteetit. 
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4.2.1 Digitarinankerronnan projektien konteksti 

 

Projektilomakkeiden mukaan digitarinaprojektit toteutettiin suurimmaksi osaksi 

yhdessä ryhmässä ja koko lapsiryhmän kesken. Ryhmät muodostettiin lasten 

kiinnostuksen kohteiden, iän ja sosiaalisten taitojen mukaan. Projektit kestivät 

yhdestä kuuteen viikkoon ja koostuivat suurimmaksi osaksi 9-12 tuokiosta en-

simmäisenä vuonna ja 5-6 tuokiosta toisena vuonna. Tyypillisimpiä paikkoja ta-

rinoiden tekemiseen olivat ryhmätilat, joiden lisäksi hyödynnettiin erityisiä digi-

taaliseen työskentelyyn omistettuja tiloja. Digitaalisten työkalujen lisäksi tari-

noissa hyödynnettiin erilaisia lisämateriaaleja, joista piirto- sekä maalausväli-

neet, kuvat ja ympäristöstä poimitut esineet olivat yleisimmin käytettyjä.  

Suurin osa projektilomakkeista ilmaisi lasten narratiivisten taitojen edistämi-

sen projektin pääasialliseksi tavoitteeksi, ja opetusmetodeina käytettiin erityi-

sesti digitaalista tarinankerrontaa, keskustelua ja pohdintaa kysymysten avulla. 

Noin puolessa kaikista projekteista tarinoiden aloitukseen liittyi piirityöskente-

lyä (avoimia kysymyksiä, keskustelua, analogioita jne.), lapsille esitettyjä kuvalli-

sia mediasisältöjä (kuvia, sarjakuvia, dokumentteja, elokuvia jne.) tai erilaisia 

ääniä (lauluja, ääniefektejä jne.). Opettajat mainitsivat myös joitakin asioita, joita 

he olisivat tehneet toisin, jos olisivat voineet aloittaa alusta. He olisivat esimer-

kiksi tarjonneet lapsille enemmän mahdollisuuksia kokeilla käytettyjä laitteita 

etukäteen. 

Toisena vuonna tabletit ohittivat tietokoneen ja i-Theatren käytetyimpänä 

laitteena niin lasten, opettajien kuin molempien yhdessä käyttämänä. Hankkeen 

toisena vuonna myös käytetyt sovellukset monipuolistuivat sekä yksittäisten 

sovellusten että sovellustyyppien puolesta. Puppet Pals oli yksittäisistä sovelluk-

sista eniten lasten käyttämä sovellus molempina vuosina. Kamerasovellus oli 

yksi käytetyimmistä sovelluksista ensimmäisenä vuonna, kun taas monimutkai-

semmat sovellukset, kuten Windows Movie Maker tai Stop Motion Studio ja iMo-

tion nousivat esille toisena vuonna. Erilaisten sovellusten tarjoaminen lasten 

käytettäväksi voidaan nähdä lasten medialukutaitoa kehittävänä tekijänä. 

 

4.2.2 Opettajien arvioita lasten mediataidoista  

 

Opettajia pyydettiin vuosilomakkeissa arvioimaan digitarinaprojekteilla saavu-

tettuja hyötyjä lasten mediataitojen ja teknisten taitojen näkökulmasta.  Ensim-

mäisenä vuonna opettajat keskittyivät arvioinneissaan teknisiin taitoihin, kun 

taas toisena vuonna he toivat esille, kuinka olivat havainneet lapsissa kehitystä 

median positiivisen käytön ymmärtämisessä. Seuraavaksi esitellään tarkemmin 

opettajien havaintoja lasten medialukutaidon kehityksestä eri näkökulmista. 

Lapset osoittivat lähinnä perustason teknisiä taitoja laitteita ja sovelluksia 

käyttäessään. Opettajien mukaan työskentely mahdollisti lasten visuaalisten (eri-

tyisesti valokuvien ottamiseen liittyen) ja taiteellisten taitojen kehityksen. Narra-

tiivisten taitojen osalta lapset osoittivat kompetenssia hahmojen integroinnissa 
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osaksi tarinoita, mutta tapahtumapaikan, juonen ja tarinassa esiintyvien kään-

teiden näkökulmasta tarvittiin vielä kehittymistä.  

Multimodaalisuuden ymmärtämisen osalta eniten kehitystä tapahtui ymmär-

ryksessä siitä, mitä eroja erilaisten ilmaisumuotojen (esim. sanallinen, visuaali-

nen ja auditiivinen) tarjoamissa mahdollisuuksissa on. Projektien myötä lapset 

löysivät tilanteita esitellä ja edistää kehittyvää lukutaitoaan sekä perusymmärrys-

tään audiovisuaalisesta kielestä. Jälkimmäisen kohdalla lapset sekä tunnistivat 

audiovisuaalisen kielen komponentteja että osoittivat ymmärrystä siitä, kuinka 

hyödyntää tätä osaamista erilaisten digitarinoiden (esim. kuvatarina, animaatio 

tai elokuva) luontiin käyttäen monentyyppisiä sovelluksia.  

Kriittisessä tarkastelussa tapahtunut kehitys antoi viitteitä siitä, että lapsista 

oli tullut osaavampia arvioimaan omia tuotoksiaan ja tekemään tarvittavia muu-

toksia oman arviointinsa pohjalta. Yleisön huomiointi osoittautui lapsille haas-

teelliseksi. Vertaisten mielenkiinnon huomioon ottamisen voidaan katsoa edus-

tavan korkeamman tason taitoja, joiden kehittyminen vaatii enemmän harjoitus-

ta ja kokemusta.   

 

4.2.3 Opettajien arvioita lasten sosiaalisista taidoista  

 

Mediataitojen lisäksi opettajat arvioivat, kuinka lapset osoittivat sosiaalisia taito-

ja tuottaessaan digitarinoita. Kaikissa maissa yhteistyötaidot nousivat vahvim-

min esille ensimmäisenä vuonna. Toisena vuonna myös muiden kunnioittaminen 

nousi yhteistyötaitojen ohelle. Toiminta siis tarjosi lapsille sekä kokemuksia 

työskennellä yhdessä yhteisen päämäärän eteen että kohdata toisensa kunnioit-

tavalla tavalla.  

Sosiaalisten taitojen piirteiden (kaverisuhteet, kommunikaatio, kognitiiviset 

taidot, vetäytyvä tai häiritsevä käyttäytyminen) kohdalla maiden välillä näyttäy-

tyi joitakin eroavaisuuksia, mutta kokonaiskuvassa tulokset olivat samassa lin-

jassa eri maiden välillä. Lapset suhtautuivat ja toimivat pääasiassa positiivisesti 

kaverisuhteiden osalta. Suurimmassa osassa hankemaista lapset myös osoittivat 

kehitystä perustavanlaatuisissa kommunikaatiotaidoissa, kuten kuuntelemisessa 

ja kysymysten esittämisessä. Kuitenkin esimerkiksi toisten lasten ideoiden ja 

ehdotusten kommentoinnissa ja niihin vastaamisessa sekä dialogiin osallistumi-

sessa näyttäytyi kehitettävää. Kognitiivisten taitojen osalta lapset osoittivat kehi-

tystä uusien ideoiden ja aiheiden esille tuomisessa verbaalisesti, ideoiden jaka-

misessa, muiden ideoiden kehittämisessä sekä omien ideoiden esille tuomisessa 

niin verbaalisesti, graafisesti kuin fyysisestikin. Vain hyvin pieni prosentti lapsis-

ta osoitti merkkejä vetäytyvästä tai häiritsevästä käytöksestä.  

 

4.3  Varhaiskasvattajien digitarinankerronnan kompetenssit  

 

Kolmas tutkimuskysymys käsitteli varhaiskasvattajien kompetenssia tukea las-

ten medialukutaitoa digitaalisen tarinankerronnan kautta. Tarkastelimme opet-
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tajien koettuja kompetensseja tiedon, taitojen ja käytänteiden sekä asenteiden ja 

arvojen osalta (Binkley ym., 2012; European Commission, 2018; Tigelaar, Dol-

mans, Wolfhagen & Van Der Vleuten, 2004). Lisäksi CoRe-raportin (CoRe, 2011) 

mukaisesti kompetensseja ei nähty vain yksilötasolla vaan myös kollektiivisesta 

näkökulmasta käsittäen koko toimintayksikön. Pääasiallinen aineisto koostui 

opettajakyselyistä (ennen ja jälkeen, N=66 ja N=50). Aineistoa täydensivät opet-

tajahaastattelut (N=13) Suomessa, fokusryhmähaastattelut (N=14) Italiassa sekä 

opettajien digitaaliset tarinat (N=12) Turkissa. 

 

4.3.1 Digivälineiden pedagoginen käyttö ja asenteet teknologiaa kohtaan 

 

Laitteista tietokone, projektori, kamera ja webkamera olivat suurimman osan 

opettajista saatavilla – useamman kuin tabletti, älypuhelin tai i-Theatre. Tietoko-

ne ja kamera olivat myös pedagogisessa toiminnassa eniten käytettyjä laitteita. 

Dokumentoinnin lisäksi yleisin tapa hyödyntää digitaalisia laitteita oli käyttää 

niitä tukemaan käsiteltävän asian havainnollistamista. Harvemmin niitä käytet-

tiin sisällön tuottamiseen, asioiden harjoitteluun tai pelaamiseen. Digitaalinen 

tarinankerronta oli itsessään täysin uusi menetelmä yli puolelle (56,1 %) opetta-

jista. 

Opettajat kokivat, että teknologiaa voitaisiin hyödyntää erityisesti uusiin me-

dian muotoihin tutustumiseen, uusien opetusmenetelmien löytämiseen ja lasten 

mediakulttuuriin tutustumiseen. Opettajat näkivät myös teknologian tarjoaman 

potentiaalin pedagogiselle toiminnalle positiivisessa valossa, erityisesti pedago-

gisten toimintojen rikastamisessa sekä luovien ja uusien ideoiden mahdollistaja-

na.  

 

4.3.2 Varhaiskasvattajien koetut kompetenssit 

 

Varhaiskasvattajat arvioivat omia kompetenssejaan neljällä ulottuvuudella: me-

dialukutaito yleisellä tasolla, digitaalisen tarinankerronnan kompetenssi, tekniset 

taidot käyttää digitaalisia työkaluja digitarinoiden tuottamiseen ja käytännön 

taidot sisällyttää digitaalinen tarinankerronta osaksi omaa työtä. Tarkastelimme, 

oliko yksikään ulottuvuus yhteydessä johonkin tiettyyn taustatekijään, ja ainoa-

na erona nousi esille vastaajan ikä ja koulutus suhteessa koettuun digitaalisen 

tarinankerronnan kompetenssiin. Yli 50-vuotiaat kokivat digitarinankerronnan 

kompetenssinsa huomattavasti alhaisemmaksi kuin nuoremmat ikäryhmät. Sa-

moin ammatillisen koulutuksen saneet varhaiskasvattajat kokivat digitarinan-

kerronnan kompetenssinsa alhaisemmaksi kuin ne, joilla oli korkeakoulututkin-

to. Odotettavasti ne opettajat, joilla oli aiempaa kokemusta digitaalisesta tari-

nankerronnasta, kokivat kompetenssinsa korkeammaksi kuin ne, joilla kokemus-

ta ei ollut. 

Tarkastelimme myös mahdollisia eroavaisuuksia opettajien kokemissa kom-

petensseissa hankkeen alun ja lopun välillä. Tilastollisesti merkittävä ero löytyi 
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kaikista neljästä ulottuvuudesta. Tulosten pohjalta voidaan päätellä, että var-

haiskasvattajien digitaalisen tarinankerronnan kompetenssit sekä teoreettisella 

että käytännöllisellä tasolla kehittyivät STORIES-hankkeen aikana. 

 

4.3.3 Opettajien digitaaliset tarinat 

 

Turkissa analysoitiin opettajien tuottamia digitarinoita tavoitteena tunnistaa 

sekä opettajien vahvuusalueita että kehitystarpeita. Kokonaisuudessaan suurin 

osa tarinoista oli riittävällä tasolla niiden sisältämien erilaisten tarinaelement-

tien puolesta. Korkeimmalle arvioituja elementtejä olivat sisältö (johdonmukai-

suus läpi tarinan ja yhteys tarinan aiheeseen), kieli (selkeys, yksinkertaisuus se-

kä tarkoituksenmukainen sisältö ja kieliasu) ja taloudellisuus (visuaalisten ja 

verbaalisten elementtien taloudellinen käyttö sekä niiden sopusuhtaisuus tari-

nan kestoon nähden). Elementti, jonka osalta opettajat saivat heikkoimmat pis-

teet, oli tarinan äänimaailma: äänimaailman ja tarinan tunnelman yhteensopi-

vuudessa havaittiin puutteita tai taustaääni häiritsi kertojaäänen kuulumista. 

 

4.3.4 Digitaalisten työkalujen ja digitarinankerronnan koetut hyödyt ja haasteet 

 

Laadullisessa aineistossa (avoimet kysymykset, haastattelut ja fokusryhmähaas-

taattelut) opettajat toivat esille erilaisia hyötyjä, joita voidaan saavuttaa teknolo-

gian pedagogisella hyödyntämisellä ja varsinkin digitaalisella tarinankerronnal-

la. Yksi pääseikoista oli tulevaisuuden taitojen (Binkley ym., 2012) kehittyminen. 

Työskentelyn (erityisesti digitaalisen tarinankerronnan) nähtiin kehittävän luo-

vuutta, kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisutaitoja ja päätöksentekokykyä. Digi-

tarinankerronta yhdistettiin erityisesti yhteistyö- ja kommunikaatiotaitojen, ku-

ten neuvottelutaidon, kehittymiseen. Informaatiolukutaito ja TVT-lukutaito nou-

sivat myös aineistosta esille: teknologia nähtiin monipuolisena työkaluna sekä 

käytön että lasten oman sisällön tuottamisen näkökulmasta. Opettajat mainitsi-

vat teknologian keinona tutustua muihin kulttuureihin ja apuvälineenä lasten 

toimijuuden, osallisuuden, autonomian ja osallistumisen toteutumisessa. Siten 

teknologian käyttö voi tukea lasten itseluottamusta ja keinoja olla aktiivinen osa 

yhteiskuntaa. Haastatteluissa nostettiin esille myös se, että digitaalisen tarinan-

kerronnan avulla saatiin lisättyä yhteistyötä lasten vanhempien kanssa. 

Kielelliset taidot ja lukutaito olivat myös teemoina vahvasti esillä. Digitaalisten 

työkalujen multimodaalisuus mahdollisti lapsille sellaisia keinoja itseilmaisuun, 

jotka eivät pelkän puhutun tai kirjoitetun kielen kautta olleet mahdollisia. Tek-

nologian, ja erityisesti digitaalisen tarinankerronnan, nähtiin kuitenkin myös 

edistävän perinteisiä kielellisiä taitoja, mukaan lukien narratiiviset taidot, kie-

lioppi ja äänneoppi. Digitaalisten tarinoiden kautta pystyttiin myös tunnista-

maan mahdollisia haasteita yksittäisten lasten kielellisessä kehityksessä. 

Opettajien kohtaamat pääasialliset haasteet teknologian käytössä liittyivät 

teknisiin ongelmiin (toimimattomat sovellukset ja laitteet, internetyhteyden on-
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gelmat ja rajoitettu pääsy verkossa olevaan materiaaliin), kompetenssin puutte-

seen (heikot teknologiset taidot), lasten teknologian käytön hallitsemiseen 

(sääntöjen asettaminen, lasten heikot teknologiset taidot) ja pedagogisen toi-

minnan suunnitteluun (riittävä aika, sopivat tilat ja materiaalit). Keinoina vastata 

haasteisiin opettajat mainitsivat koulutuksen, kollegiaalisen tuen ja valmiuden 

improvisointiin tarvittaessa. Opettajat suosittelivat huolellista tutustumista lait-

teisiin ja sovelluksiin etukäteen oppiakseen niiden asettamat mahdollisuudet ja 

rajoitukset. Yleisesti opettajat korostivat omaa rooliaan digitaalisten laitteiden 

mielekkäässä pedagogisessa hyödyntämisessä.   

 

4.4  Lasten toimijuus digitarinankerronnan prosessissa  

 

Neljäs kysymys koski digitaalisen tarinankerronnan prosessin eri vaiheiden vai-

kutusta lasten toimijuuteen ja lasten subjektiivista kokemusta oppimisestaan ja 

toimijuudestaan. Aiempiin tutkimuksiin pohjautuen pyrimme tunnistamaan digi-

taalisten työkalujen ja ei-digitaalisten materiaalien toimijuuteen liittyviä affor-

dansseja, tarkastelemaan tilojen käyttöä ja niiden omistajuutta sekä havainnoi-

maan tarinankerrontaprosessin osallistujien vuorovaikutusta (vrt. Fróes & Tos-

ca, 2018; Giddens, 1979; Marsh, 2006; Paju, 2013; Petersen, 2015; Rowe & Mil-

ler, 2017). Molempien hankevuosien aikana kerätty aineisto koostui suomalais-

ten opettajien (N=13) ja lasten (N=51) haastatteluista, lasten digitarinoista, opet-

tajien tarinaprojekteista tuottamasta dokumentaatiosta sekä turkkilaisten tutki-

joiden tarinaprosesseista tekemistä havainnoista.   

 

4.4.1 Digitaaliset työkalut 

 

Lapsiystävällisyys, joustavuus, yhteensopivuus ja opettajien käyttäjäkokemukset 

havaittiin lasten toimijuuteen vaikuttaviksi tekijöiksi. Ensimmäiset kolme liitty-

vät suoraan yksittäisiin laitteisiin ja sovelluksiin. Intuitiiviset, lapsiystävälliset 

työkalut (erityisesti tarinankerrontaan suunnitellut) mahdollistivat lapsille tari-

noiden tuottamisen itsenäisesti, mutta pidemmällä aikavälillä ne koettiin jous-

tamattomiksi, ja ne rajoittivat lasten ilmaisumahdollisuuksia. Mahdollisuus teh-

dä kaikki tarinaprosessin vaiheet samalla laitteella tuki lasten itsenäistä työsken-

telyä. Opettajien aiempi kokemus käytetyistä laitteista ja sovelluksista vaikutti 

myös lasten toimijuuteen, sillä opettajat tekevät lopulta ratkaisut siitä, mitä lait-

teita ja sovelluksia he tarjoavat lapsille käytettäväksi. 

 

4.4.2 Tilat ja ei-digitaaliset materiaalit 

 

Digitaalinen tarinankerronta tarjosi lapsille normaalia enemmän mahdollisuuk-

sia vaikuttaa fyysisten tilojen käyttöön. Välillä tarinan sisältö (kuten tiettyjen lelu-

jen käyttäminen ulkona tai tilojen järjestely epätyypillisellä tavalla) ja välillä pro-

sessi (kuten tarve hiljaiselle tilalle nauhoittamista varten) antoivat lapsille pää-
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syn heille uusiin tiloihin. Digitaalisen tarinankerronnan kautta digitaalinen ulot-

tuvuus siirtyi myös ei-digitaaliseen leikkiin. Tämä oli toimijuuden kannalta tärke-

ää, koska se antoi lapsille mahdollisuuden dokumentoida lyhytkestoisia ei-

digitaalisia leikkejään ja pidentää niiden olemassaoloa jakamalla ne tarinoiden 

kautta muille. Samalla lasten leikki konkretisoitui myös aikuisille ja sen arvostus 

lisääntyi.  

 

4.4.3 Aika 

 

Pitkä ja monimutkainen tarinaprosessi saattoi johtaa lapsissa ulkopuolisuuden 

tunteeseen, vaikka toiminta oli suunniteltu pedagogisin perustein. Samalla oli 

kuitenkin tärkeää, että aikaa varattiin tarpeeksi laitteisiin ja sovelluksiin tutustu-

miseen leikinomaisesti ennen kuin ryhdyttiin tuottamaan tarinoita tavoitteelli-

semmin. Tämä liittyy myös toimijuuden kehittymiseen toimintaan käytetyn ajan 

myötä: lasten aiemmat (digitaaliset) kokemukset – positiiviset tai negatiiviset – 

vaikuttivat myöhempään toimintaan. Vastuun antaminen lapsille heidän ajan-

käyttönsä ja toimintansa suunnittelusta näyttäytyi myös tärkeänä. 

 

4.4.4 Aikuisten rooli 

 

Lasten toimijuuden kannalta aikuiset voidaan nähdä portinvartijoina ja tasapai-

nonhakijoina. Ensimmäisellä viitataan siihen, kuinka he hallitsevat materiaalisia 

resursseja digitarinankerrontaprosessissa (vrt. Giddens, 1979) ja jälkimmäinen 

liittyy osallisena olevien ihmisten kanssa toimimiseen. Portinvartijoina opettajil-

la on velvollisuus luoda mahdollisuuksia lasten toimijuuden toteutumiselle var-

mistamalla, että tarjolla on relevantti ja monipuolinen valikoima välineitä sekä 

ajanhallinta on hoidettu oikein. Tasapainonhakijan roolilla viitataan siihen, kuin-

ka opettajat pyrkivät suunnittelemaan toiminnan niin, että se tukee lasten toimi-

juutta parhaiten. Käytännössä tämä tarkoittaa opettajan oman roolin tasapainot-

tamista niin, että tehty tarina on aidosti lasten itsensä toteuttama. Lasten haas-

tattelut korostivat aikuisten roolia erityisesti toiminnan käynnistäjinä: aikuiset 

ehdottivat digitaalista tarinankerrontaa, mutta lapset tuottivat itse tarinat.  

 

4.4.5 Lasten kokema toimijuus 

 

Lapset kertoivat kokeneensa aktiivista toimijuutta erityisesti hahmojen suunnit-

telu- ja luomisvaiheessa sekä sisällön suunnittelu- ja tuottamisvaiheessa yhdessä 

muiden kanssa. Lapset tunnistivat myös eri sääntöjä toiminnassa ja ymmärsivät, 

että heidän toimijuuteensa kuului näiden sääntöjen noudattaminen. Osa sään-

nöistä liittyi laitteiden käyttöön ja osa taas toimintaan osallistuneiden väliseen 

vuorovaikutukseen. Prosessista oppimiseen liittyen lapset mainitsivat tarinan 

rakentamiseen liittyviä taitoja, kuten tarinankerronnan, mielikuvituksen käytön 
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ja tarinan suunnittelun. Lisäksi lapset toivat esiin yksittäisten laitteiden käyttöön 

vaadittuja taitoja. 

 

4.5  Lasten luovuus digitaalisessa tarinankerronnassa  

 

Viides tutkimuskysymys (johon paneuduttiin Italiassa) liittyi lasten luovuuden 

kehitykseen erityisesti metaforien kautta. Kielen lisäksi metaforia voi ilmentää 

myös elekielen ja kuvakielen kautta (Lakoff, 1979). Uudet teknologiat osoittavat 

suurta potentiaalia lasten havaintojen ja mukaansa tempaavan kuvakielen yhdis-

tämiseen, mitä kautta lapset pääsevät syvempään kontaktiin käsiteltävien tee-

mojen kanssa (Gallagher, 2015), sekä sellaisten toimintaympäristöjen (enactive 

landscapes; Kirsh, 2013) tarjoamiseen, joiden avulla lapset voivat oppia tarjolla 

olevien rakenteiden uusia affordansseja. Konstruktionistisen teorian näkemyk-

sen mukaan narratiivi toimii merkityksien luonnin työkaluna (Bruner, 1991), ja 

digitaalisen tarinankerronnan avulla projektiin osallistuneet lapset saivatkin 

kiinnostavan kontekstin, jossa he voivat tutkia uusia mahdollisia affordansseja ja 

muodostaa metaforia tavallisista objekteista sisällyttämällä niitä tarinoihinsa. 

 

4.5.1 Esimerkkejä metaforista digitaalisessa tarinankerronnassa 

 

Tarinan juonta luodessaan ryhmä 4-vuotiaita lapsia päätti sijoittaa tarinan suol-

le, jossa osa tarinan hahmoista asui. Tutkijoiden kirjaamassa keskustelussa yksi 

lapsista sanoo, että “suot ovat mustia” ja “suot ovat aina pimeitä”. Toinen lapsi on 

samaa mieltä ja ehdottaa, että he käyttäisivät pientä mustaa mattoa esittämään 

suota. Esimerkissä voidaan havaita metaforisen prosessin alustavia vaiheita. Se 

kuvastaa prosessia, jossa etsitään yhtäläisyyksiä, olematta kuitenkaan vielä ai-

don metaforan luomista. 

Luodessaan toista digitarinaa, ryhmä 5-vuotiaita lapsia päätti käyttää keltaista 

juoma-automaatista tippuvaa palloa kuvaamaan kohtausta, jossa avaruusalus 

tiputtaa liemipommin piirretyn maailman päälle. Kuten aiempi tutkimus painot-

taa, nuoret lapset keskittyvät usein kategorisoinnissaan pinnallisen tason yhtä-

läisyyksien, kuten värin, muodon tai tekstuurin, etsimiseen (Namy & Gertner 

2002). Keskittymällä yhtäläisyyksiin, joita lapset tunnistavat aisteillaan, voidaan 

mahdollistaa siirtyminen pois perinteisistä konseptualisoinneista ja tukea uusien 

löytämistä (Van Weelden, Maes, Schilperoord, & Cozijn, 2011). Tässä tapaukses-

sa tunnistettu yhdenmukaisuus perustuu muotoon ja väriin, mutta jotta kohtaus 

on mahdollista ymmärtää, tulee visuaalisen sisällön olla yhteydessä verbaaliseen 

sisältöön. Kuten semioottisissa tutkimuksissa on ilmaistu, kirjoitetulla viestillä 

on yleensä ankkuroiva rooli: se voi vähentää kuvan monimerkityksellisyyttä yh-

distämällä sen määriteltyyn joukkoon mahdollisia merkityksiä (Barthes, 1964). 

Kuvatakseen pommin räjähdystä ja liemen valumista kaupunkiin, 5-vuotias 

lapsi ehdottaa keltaisten villapalojen heittämistä pöydältä samalla kun kuvataan. 

Ennen ratkaisun tekemistä ryhmä on keskustellut eri vaihtoehdoista opettajan 
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kanssa: ”voisimme värjätä liemen keltaisella maalilla ja etsiä ison ympyränmuo-

toisen esineen, kuten ilmapallon”. Edellä esitellyn prosessin pohjalta voidaan 

havaita, kuinka esineiden yhtäläiset ominaisuudet vaikuttavat eri asiayhteyksiin 

kuuluvien esineiden vertailuun (osa visuaalisten metaforien rakentamista). 

Opettajien nauhoittamista keskusteluista havaittiin, kuinka lapset käyttivät esi-

neiden varsinaisia nimiä; tämän pohjalta näitä prosesseja voidaan pitää todelli-

sina esimerkkeinä metaforista.  

 

4.6  Digitaalisen tarinankerronnan vaikutus lasten sosioemotionaaliseen 

kehitykseen 

 

Kuudes tutkimuskysymys keskittyi lasten sosioemotionaaliseen kehitykseen 

digitarinaprosessissa. Sosiaalinen ja emotionaalinen kehitys viittaa lapsen kehit-

tyvään kykyyn kokea, hallita ja ilmaista laajaa skaalaa positiivisia sekä negatiivi-

sia tunteita; luoda läheisiä ja miellyttäviä ihmissuhteita muiden lasten ja aikuis-

ten kanssa; sekä aktiivisesti tutkia ympäristöään ja oppia (Cohen ym., 2005). Ai-

neisto koostuu havainnoista (N=44) niistä lapsista, jotka osallistuivat kuuteen 

digitarinaprojektiin Turkissa kahden hankevuoden aikana. Havaintolomake (vrt. 

CASEL, 2016; Elias, 2006; Greenberg ym., 2017) pohjautuu 25 havainnoitavaan 

kohteeseen ja on jaettu kahteen osaan: “lasten verbaalinen ja nonverbaalinen 

vuorovaikutus ryhmässä tarinan luontivaiheessa” ja “yksittäiset tarinan luonti-

vaiheessa esiintyvät narratiiviset elementit”. Aineisto analysoitiin sekä deskrip-

tiivisin että graafisin menetelmin.  

Tulokset osoittivat, että digitaalinen tarinankerronta vaikutti sekä lasten so-

sioemotionaalisiin oppimistapoihin yksilö- ja ryhmätasolla että kognitiivisten 

taitojen kehitykseen. Muutokset näkyivät lähinnä itsehillinnän, itsetuntemuksen 

ja vuorovaikutustaitojen kohdalla. Lapset oppivat esimerkiksi erilaisissa ryhmis-

sä toimimista, suunnitelmallisuutta ja kriittistä ajattelua. Havaittu muutos osoit-

ti, että edellä mainittujen taitojen esiintyminen muuttui hankkeen myötä sään-

nölliseksi (tämä muutoksen suunta esiintyi 87,5 %:ssa kokonaismuutoksesta 

ensimmäisenä vuonna ja 87,9 %:ssa toisena vuonna). Voidaan sanoa, että tulok-

set tukevat aiempaa tutkimustietoa digitaalisen tarinankerronnan kautta saavu-

tettavista hyödyistä (esimerkiksi kommunikaatio-, yhteistyö- ja korkeamman 

tason ajattelutaitojen kehitys) (Baki, 2015; Bozdoğan, 2012; Robin, 2008; Dupain 

& Maguire, 2005; Sadik, 2008; Ayvaz-Tunç & Karadağ, 2013; Yang & Wu, 2012; 

Yüksel ym., 2011).  

Vähiten muutosta havaittiin tarinan hahmojen määrittelyssä ja niiden visuaa-

lisessa esittämisessä. Edellä mainitun voidaan kuitenkin nähdä olevan yhteydes-

sä lasten kognitiivisten taitojen kehitykseen, mihin vaikuttavat ikä ja kehitystaso. 

Myös opettajien havainnot tukivat huomiota siitä, että lasten narratiiviset taidot 

eivät olleet vielä kehittyneet tarvittavalle tasolle ja he tarvitsivat vielä harjoitus-

ta. Toisaalta erityisesti ne lapset, joiden lähtötaidot narratiivisissa taidoissa oli-

vat muita alemmat, osoittivat kehitystä hankkeen aikana. Tämä antaa viitteitä 
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siitä, että digitaalisen tarinankerronnan avulla voidaan kuitenkin tukea kyseisten 

taitojen kehitystä.  

Suurin osa lapsista, joiden kohdalla havaittiin ensimmäisen vuoden aikana 

positiivista kehitystä, osoitti samaa kehityssuuntaa myös toisena vuonna. Opet-

tajien havainnot ja kommentit osoittivat, että ensimmäisten projektien aikana 

kohdatut haasteet oli suurimmaksi osaksi selätetty seuraaviin projekteihin men-

nessä. Lapset siis kehittyivät tasaisesti itsehillinnän, itsetuntemuksen, muiden 

huomioimisen, vuorovaikutustaitojen ja vastuullisen päätöksentekotaidon saral-

la.  

Lisäksi ne lapset, joilla ei havaittu muutosta edellä mainituissa taidoissa, oli-

vat kaikkien näiden taitojen suhteen joko ”kehittymässä” tai he jo valmiiksi 

”osoittivat niitä säännöllisesti”. Aineistosta löytyi myös lapsia, jotka kehittyivät 

työskentelyn aikana, mutta palasivat lopulta takaisin alemmalle taitotasolle. 

Opettajien kommenttien mukaan kyseisten lasten kohdalla oli kyse kuitenkin 

tilanteista, joissa lapsilla oli vaikeuksia sopeutua osaksi ryhmää joko ikänsä tai 

kehitystasonsa vuoksi. Tulosten pohjalta voidaan todeta, että digitaalinen tari-

nankerronta osoittautui innovatiiviseksi ja merkittäväksi lasten holistisen kehi-

tyksen tukijaksi kognitiivisten ja sosioemotionaalisten taitojen puolesta sekä 

yksilö- että ryhmätasolla.  

  

4.7  Johtopäätökset  

 

Lasten tuottamien digitaalisten tarinoiden kannalta yksi kiinnostavimmista 

löydöksistä oli se, että mitä avoimempi tarinan lähtöasetelma oli lapsille, sitä 

korkeatasoisempi tarinasta tuli struktuurisesti. Yksi mahdollinen selittävä tekijä 

voi olla, että monipuolisemmat vaikutusmahdollisuudet tarinan rakentumiseen 

motivoivat lapsia ja näin kannustivat luomaan yksityiskohtaisempia tarinoita. 

Sovellustyypin valinnalla ei näyttäytynyt olevan vaikutusta siihen, minkä tasoi-

nen tarinan struktuurista muodostui. Tämän pohjalta voidaan päätellä, että 

kaikki käytetyt sovellustyypit soveltuvat narratiivisten taitojen kehityksen tuek-

si. Jotkut mediaelementit olivat kuitenkin yhteydessä tiettyihin sovellustyyppei-

hin, korostaen niiden tarjoamia affordansseja. Esimerkiksi monet tablettisovel-

lukset mahdollistivat erilaisten elementtien, kuten ääniefektien ja tekstin, helpon 

lisäämisen tarinaan, kun taas piirustusten lisääminen koettiin vaikeammaksi. i-

Theatren kohdalla taas tilanne oli päinvastainen.  

Digitaalisen tarinankerronnan prosessin todettiin tukevan monella tapaa las-

ten kielellisten, sosiaalisten ja emotionaalisten kompetenssien kehitystä sekä 

medialukutaitoa. Erityisesti se nähtiin hyödylliseksi keinoksi neuvottelutaitojen, 

luovuuden, muiden huomioimisen ja itseilmaisun harjoittelussa. Yksi tärkeim-

mistä huomioista on digitarinaprosessin rakentaminen niin, että se on lapsille 

merkityksellinen, esimerkiksi liittämällä aihe päiväkodissa muutenkin käsiteltä-

vänä olevaan teemaan tai lasten leikkiin. Opettajien kokemassa kompetenssissa 

tapahtui kehitystä kaikilla mitatuilla alueilla sekä yksilöllisellä (liittyen medialu-
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kutaitoon, digitaaliseen tarinankerrontaan ja teknisiin taitoihin) että kollektiivi-

sella tasolla (vrt. CoRe, 2011), kuten digitaalisen tarinankerronnan integroimi-

sessa institutionaalisella tasolla ja vanhempien kanssa käydyssä viestinnässä. 

Vaikka moni opettaja kokikin hankkeeseen liittyvän koulutuksen jokseenkin ai-

kaa vieväksi, sen käytännönläheinen luonne teki siitä kuitenkin merkityksellisen 

ja palkitsevan. Kokonaisuudessaan opettajien asenteet digitaalista pedagogiikkaa 

ja digitarinankerrontaa kohtaan olivat positiiviset ja ne nähtiin tärkeiksi työka-

luiksi, joilla voidaan tukea lasten tulevaisuuden taitoja (Binkley ym. 2012), aktii-

vista osallistumista sekä perinteistä ja uusia lukutaitoja. 

Lopuksi voidaan suositella, että digitaalisen tarinankerronnan tukena käytet-

täisiin erilaisia laitteita ja sovelluksia monipuolisesti, jotta lapset saisivat erilai-

sia multimodaalisia mahdollisuuksia itseilmaisuun. Havaitsimme, että tablettien 

hyödyntäminen projekteissa lisääntyi hankkeen aikana, ja yhtenä niiden etuna 

digitaalisessa tarinankerronnassa voidaankin nähdä se, että koko prosessi voi-

daan suorittaa alusta loppuun samalla laitteella. Tämä eliminoi osan mahdollisis-

ta teknisistä ongelmista esimerkiksi laitteiden yhteensopivuuden osalta ja lisää 

samalla lasten työskentelyn autonomisuutta. Projektin huolellinen suunnittelu ja 

laitteisiin sekä sovelluksiin ennalta tutustuminen osoittautui erittäin tärkeäksi 

tekijäksi sen kannalta, että toiminta säilyy pedagogisesti järkevänä, mahdollisiin 

haasteisiin osataan varautua ennalta, ja tiloja ja muita resursseja pystytään käyt-

tämään hyväksi tehokkaasti ja monipuolisesti. Kuten varhaiskasvatuksen arjessa, 

myös digitaalisen tarinankerronnan kohdalla valmius improvisointiin sekä vaih-

toehtoisten suunnitelmien keksimiseen ja toteuttamiseen on hyvä taito. 
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5.1  Johdanto  

 

Nykypäivän digitaalisessa maailmassa on tärkeää huomioida myös opetus- ja 

oppimisprosesseissa uuden sukupolven teknologioiden mielekäs hyödyntämi-

nen, jotta kuilu kouluympäristön ja sen ulkopuolisen maailman välillä pienenisi. 

Digitaalisen teknologian mielekkäällä käytöllä  on nähty olevan tärkeä rooli oppi-

joiden motivaation ja innostamisen lisäämisessä (Marks ym., 2013). Voidaan sa-

noa, että nykypäivänä opetus vaatii teknologian integrointia, sillä se sekä auttaa 

lapsia kehittämään erilaisia tuotoksia että toimii osana opetussisältöjä ja tehok-

kaan oppimisympäristön luomista (Gubacs, 2004; Moursund, 1999). On siis 

olennaista keskittyä siihen, miten teknologiaa voidaan soveltaa opetus- ja oppi-

misprosesseissa ja millaisia hyviä käytänteitä voidaan muodostaa uusien työka-

lujen ja menetelmien hyödyntämiseen erityisesti varhaiskasvatuksessa. Kirjalli-

suudessa tuodaan kuitenkin esiin, että tällaisista hyvistä käytänteistä ja erilais-

ten teknologioiden pedagogisista käyttötavoista lasten kanssa tiedetään vasta 

melko vähän (DiPietro ym. 2008; Donohue, 2003; Hastie, Chen &, Kuo, 2007; Ru-

begni, Colombo & Landoni, 2013; Thompson, 2014).  

STORIES-projektin päätavoitteena on ollut pyrkiä lisäämään tietoisuutta digi-

taalisen median luovista käyttötavoista sekä edistää digitaalisen tarinankerron-

nan soveltamista pedagogisena lähestymistapana, menetelmänä ja oppimisen 

välineenä varhaiskasvatuksessa. Erityisinä painopisteinä oli edistää 1) lasten 

medialukutaitoa ja 2) varhaiskasvatuksen henkilöstön valmiuksia tukea sitä digi-

taalisen tarinankerronnan kautta. Tässä luvussa tarkastellaan STORIES-

hankkeen päiväkodeissa toteutettuja hyviä pedagogisia käytänteitä, tarkoitukse-

na antaa vinkkejä henkilöstölle pedagogisesti mielekkäiden digitaalisen tarinan-

kerronnan projektien toteuttamiseen. 

 

5.2  Tutkimusprosessi 

 

STORIES-hankkeessa oli mukana varhaiskasvattajia kaikista partnerimaista (Ita-

lia, Turkki, Suomi ja Saksa) kahden toteutuskierroksen ajan. Heillä oli tavoitteena 

toteuttaa lapsiryhmissään kolmen digitarinaprojektin sarja molemmilla toteu-

tuskierroksilla, joista ensimmäinen oli noin viiden kuukauden jakso vuoden 

2017 tammi- ja kesäkuun välillä ja toinen noin kuuden kuukauden jakso syys-

kuusta 2017 maaliskuuhun 2018. Jokainen osallistujaryhmä dokumentoi toteu-

tustaan projektilomakkeilla, joita oli siis tavoitteena kerätä kahden toteutuskier-

roksen aikana yhteensä kuusi. 
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Jokaisesta partnerimaasta valittiin kaksi projektia esimerkeiksi hyvistä käy-

tänteistä perustuen hankepartnereiden muodostamaan kriteerilistaan. Kriteerit 

pohjautuivat edellä kuvattuun kirjallisuuteen ja kattoivat seuraavat eri ulottu-

vuudet: 1) projektin toteutuksen piirteet, 2) lasten toteuttamien tuotosten piir-

teet sekä 3) sekä prosessiin että tuotokseen liittyvät piirteet. Nämä piirteet liit-

tyivät mm. projektien suunnitteluun, toteutusprosesseihin sekä tuotosten laa-

tuun. Kutakin valittua käytännettä tarkasteltiin tapaustutkimuksena, ja niiden 

pohjalta muodostettiin kuvaus laadukkaiden varhaiskasvatuksen digitarinanker-

ronnan käytänteiden yhteisistä piirteistä. 

 

5.3  Varhaiskasvatuksen digitaalisen tarinankerronnan keskeiset piirteet: 

Käytänteiden holistinen arviointi ja yhteenveto 

 

Seuraavassa esitetään ensin holistinen arviointi käytänteiden yhteisiin piirteisiin 

liittyvistä tuloksista. Sen jälkeen tehdään kirjallisuuden ja käytänteiden analyy-

sin pohjalta yhteenveto, jonka tavoitteena on tarjota suuntaviivoja digitaalisen 

tarinankerronnan onnistuneeseen toteutukseen varhaiskasvatuksessa. 

Hyvien käytänteiden kriteerien valossa yhdeksi keskeisimmistä ulottuvuuk-

sista nousee opettajan rooli. Siinä korostuvat ei-arvostelevan kontekstin tarjoa-

minen, toiminnan mahdollistajana toimiminen, useamman toimintakerran järjes-

täminen (mielellään ainakin neljä kertaa yhtä projektia kohti) sekä ohjaaminen 

tarinan rakenteen suunnittelussa siten, että tarinoissa esiintyisi mielellään aina-

kin kolme tarinarakenteen tasoa: kuvailevien ilmausten sarja, toimintaa kuvaa-

vien ilmausten sarja ja reaktiivinen sarja.  

Kuten STORIES-hankkeessa koostetussa Manual Book of Best Practice about 

Digital Storytelling in Early Childhood -julkaisussakin (Bertolini & Contini, 2018) 

todetaan, yhtenäisten tarinoiden tekeminen tarkoittaa tiedon aktivointia sekä 

erilaisten materiaalien käyttöä uusien narratiivien rakentamiseksi. Tämän pro-

sessin kautta lapset voivat oppia uutta tietoa maailmasta ja/tai yhdistellä heillä 

jo olevaa tietoa. Lisäksi se antaa heille mahdollisuuden hankkia ja yhdistellä 

myös (digitaalista ja narratiivista) osaamistaan toiminnan kautta, mitä Ausubel 

(2000) kutsuu ”keksiväksi oppimiseksi”. Siten lapset saavat paitsi erilaisia ko-

kemuksia monipuolisten materiaalien avulla, myös mahdollisuuksia aktiiviseen 

osallistumiseen ja autonomiaan. Tämä painotus muistuttaa konstruktivistisen 

oppimisen käsitettä.  

Myös digitarinaprojektien tavoitteet ovat tärkeitä hyvien käytänteiden valin-

taprosessissa. Käytänteiden valintakriteereissä nousivat esiin projektin tuotos-

ten ja niiden toteutusprosessien suhde sekä tavoitteiden ja pedagogisten mene-

telmien yhteensopivuus. Digitarinankerronta ei siis ole pelkkä teknologialähtöi-

nen tuotosten toteutustapa, vaan prosessin soveltuvuus tavoitteisiin vaikuttaa 

digitarinaprojektin laatuun. 

Tulokset tukevat sitä, että samoin kuin missä tahansa oppimisprosessissa 

(Brooks & Brooks, 1999; Marlowe & Page, 2005; Fok & Watkins, 2007), kon-
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struktivistisen oppimisympäristön tarjoaminen on tärkeää myös digitarinanker-

ronnan toteuttamisessa varhaiskasvatuksessa. Monipuoliset ympäristöt, joissa 

käytetään erilaisia oppimis- ja opetusmenetelmiä sekä -materiaaleja, joissa opet-

taja toimii mahdollistajan roolissa ja joissa oppijat ovat aktiivisia osallistujia, tar-

joavat lapsille paitsi rikkaita oppimiskokemuksia (Berris & Miller, 2011; Brewer, 

2004; Loebach, 2004; Nuikkinen, 2011; Rentzou, 2014; Taylor, 2009), myös 

mahdollisuuksia autonomiseen toimintaan niin tarinankerronnassa kuin tekno-

logian käytössäkin. Digitaalisten tarinoiden luomisprosessissa on siis hyvä pai-

nottaa yhtälailla sekä kerrontataitoja (kuten tarinakieliopin kehittymistä) että 

kertomusten toteuttamista digitaalisesti, pitäen huolta lapsen autonomian toteu-

tumisesta molemmissa vaiheissa.  

Lisäksi hyvin suunniteltu ja autonomiaa tukeva ympäristö tukee yksilöllisten 

tuotosten kehittämistä ja edistää siten lapsen ymmärrystä digitaalisen tarinan-

kerronnan prosessista. Digitarinankerronnan prosessia ei kuitenkaan tulisi pitää 

pelkkänä digitaalisen tuotoksen tekemisenä: digitarinoiden toteutuksella on aina 

jokin tavoite, jonka mukaan myös toteutusprosessi määrittyy, ja tämä puolestaan 

johtaa siihen, että lopputuotos – eli digitarina – linkittyy aina johonkin mielek-

kääseen kontekstiin. Digitaalisten ja ei-digitaalisten elementtien yhdistäminen 

on yksi tapa, jonka kautta toiminta voi kytkeytyä selkeämmin lasten omaan elä-

mään. Tätä on korostettu myös aiemmassa kirjallisuudessa esiteltyjen hyvien 

käytänteiden yhteydessä (Daniels & Bizar, 2005; Zemelman, Daniels & Hyde, 

1998). Sekä keskeiset teoreetikot, kuten Werner, Piaget ja Montessori, että mo-

net muut tutkijat (Berris & Miller, 2011; Brewer, 2004; Loebach, 2004; Nuikki-

nen, 2011; Rentzou, 2014; Taylor, 2009) korostavat fyysistä ympäristöä aktiivi-

sena, välttämättömänä ja erottamattomana osana oppimisprosessia sekä väli-

neenä, joka mahdollistaa rikkaan oppimiskokemuksen erityisesti varhaisessa 

oppimisessa.  Tästä näkökulmasta voidaan todeta, että yli puolessa STORIES-

projektin hyvistä käytänteistä on korostettu hyvin suunniteltujen ympäristöjen 

tarjoamista lapsille. Tällaisten ympäristöjen ominaisuuksiin kuuluu mm. lasten 

yhteistoiminnan, kommunikaation, jakamisen sekä yksilö- ja ryhmätyöskentelyn 

mahdollistaminen. 

Kirjallisuuden ja valittujen käytänteiden analyysin pohjalta on tunnistettu 

varhaiskasvatuksen digitarinankerronnan hyvien käytänteiden pääpiirteet, jotka 

voidaan luokitella kolmen näkökulman mukaan: A) opettajan rooli, B) toteutus-

olosuhteiden ominaisuudet ja C) digitarinaprojektien prosessin ja arvioinnin 

suunnittelu.  
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A. Opettajan rooli 

 

A1. Pääasiallisena roolina on toimia mahdollistajana tai fasilitaattorina, joka 

kannustaa lasten tutkimis- ja keksimistaitoja konstruktivistisella tavalla. Pääasial-

lisia tehtäviä ovat ei-arvostelevan kontekstin tarjoaminen lapsille, lasten ohjaami-

nen digitarinaprosessin aikana, ohjaavien kysymysten kysyminen, ympäristön ja 

materiaalien valmistelu ennen aktiviteetteja sekä johdonmukainen auttaminen 

teknologian käytössä.  

 

Monet tutkijat ovat korostaneet, että mahdollistajan tai fasilitaattorin roolissaa 

toimiminen tarkoittaa sitä, että lapsille annetaan tukea ja neuvoja tarvittaessa, 

tarjotaan heille rikas oppimisympäristö ja tuetaan heidän oppimistaan ohjatusti 

tarpeen mukaan (scaffolding) (Berris & Miller, 2011; Brewer, 2004; Loebach, 

2004; Nuikkinen, 2011; Rentzou, 2014; Taylor, 2009; Tout, 2016). Taitojen tu-

keminen liittyy mm. seuraaviin näkökulmiin: 1) toiminnan tavoitteiden ja todel-

lisen maailman välisten yhteyksien tunnistaminen, jotta lapset oppivat siirtä-

mään taitojaan uusiin konteksteihin; 2) oman toiminnan ja oppimisen reflektoin-

ti ja pohtiminen; 3) tuotosten kuvailu ja välittäminen toisille sekä niistä keskus-

teleminen; ja 4) sopivien teknologioiden käyttäminen toiminnassa. Varhaiskas-

vatuksen digitarinankerronnassa opettajan rooli voidaan siis nähdä strategiana, 

jolla lapsille annetaan mahdollisuus luoda digitaalinen tarina tutkivan lähesty-

mistavan kautta ja monipuolisesti tietojaan ja taitojaan käyttäen. Tämä rooli on 

olennainen, jotta lapsilla on mahdollisuus autonomiaan sekä tarinankerronta-

prosessissa että teknologian käytössä, ja jotta he voivat aidosti kokea omistajuut-

ta lopputuotoksistaan – eli digitarinoistaan. 

 

A2. Lasten aktiivista osallistumista tuetaan tarinan rakennusprosessissa siten, että 

lapset ovat tarinan eri komponenttien suunnittelijoita. Lapsilähtöisten oppimispro-

sessien suunnittelu. Digitarinankerronnan aktiviteetit suunnitellaan siten, että 

prosessiin sisältyy mielellään vähintään neljä työskentelykertaa, jotka muotoutu-

vat myös lasten kiinnostuksen mukaan.  

 

Hohmann ja Weikart (1995) painottavat sitä, että lapsen henkilökohtaiset kiin-

nostuksen kohteet, kysymykset ja intentiot johtavat tutkimiseen, kokeilemiseen 

sekä uuden tiedon rakentamiseen ja ymmärtämiseen. Suunnittelemalla oppimis-

prosessit lasten omien mielenkiinnon kohteiden, tarpeiden, vahvuuksien, käsi-

tysten ja valmiuksien pohjalta voidaan varmistaa se, että oppiminen on lapsille 

paitsi kiinnostavaa, myös merkityksellistä ja relevanttia.  

Tällainen suunnittelu edistää myös lasten aktiivista osallistumista oppimis-

prosessiin, joka voidaan nähdä tutkivana ja keksivänä prosessina, jonka aikana 

lapset yhdistelevät materiaaleja, kokemuksia ja ideoita tuottaakseen jotakin uut-

ta. Siten kasvattajan toinen tärkeä rooli liittyy lasten toimijuuden ja osallisuuden 
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edistämiseen tarinan rakentamisprosessin aikana siten, että aktiviteetit ovat lap-

silähtöisiä, niitä on prosessin aikana riittävä määrä – mielellään vähintään neljä 

työskentelykertaa –, ja ne muovautuvat lasten kiinnostuksen mukaan.  

 

A3. Lapsia tuetaan kertomuskieliopiltaan yhtenäisen tarinan muodostamisessa 

siten, että siihen sisältyisi mielellään vähintään kolme ensimmäistä tarinan raken-

teen tasoa (kuvailevien ilmausten sarja, toimintaa kuvaavien ilmausten sarja ja 

reaktiivinen sarja). Lapsia autetaan yhdistämään erillisten elementtejä käyttäen 

digitarinan kehittämisprosessissa vaiheistusta, jossa siirrytään sanallisesta muo-

dosta visuaaliseen ja lopulta teknologiseen. Ensimmäiseen vaiheeseen sisältyy ai-

heen valinta ja tarinan muodostaminen, toiseen vaiheeseen kuuluu tarinan visuaa-

listen elementtien luominen esim. piirtämällä tai maalaamalla, ja kolmannessa 

vaiheessa koostetaan teknologiaa käyttäen tarinan komponenteista digitaalinen 

tuotos. 

 

Yhtenä tarinan tavoitteena voidaan pitää narratiivin mielekästä etenemistä ym-

märrettävyyden ja yhtenäisyyden näkökulmista. Yksi mahdollinen tapa tämän 

saavuttamiseksi ja osoittamiseksi on ottaa tavoitteeksi se, että tarinaan sisältyisi 

esimerkiksi kolme ensimmäistä kertomuskieliopin mukaista tarinarakenteen 

tasoa (kuvailevien ilmausten sarja, toimintaa kuvaavien ilmausten sarja ja reak-

tiivinen sarja). STORIES-projektissa kerättyjen hyvien käytänteiden analyysin 

perusteella opettajia voidaan myös suositella seuraamaan ”sanallinen – visuaali-

nen – teknologinen” -vaiheiden mukaista etenemistä: ensimmäisessä vaiheessa 

valitaan aihe ja muodostetaan tarina, toisessa tuotetaan kuvalliset elementit ta-

rinaan ja viimeisessä koostetaan digitaalinen tuotos. Tällaisen lähestymistavan 

voidaan ajatella auttavan lapsia hahmottamaan ja ymmärtämään erityyppisten 

elementtien yhdistämistä ja tukevan kertomuskieliopiltaan yhtenäisen tarinan 

syntymistä. 

 

A4. Tarjotaan monipuolisia teknologian käyttötapoja ja hyödynnetään digitaalis-

ten välineiden affordansseja mielekkäällä ja tehokkaalla tavalla. Tuetaan lapsia 

yhdistelemään erilaisia multimodaalisia elementtejä tarinantekoprosessin aikana 

ja ymmärtämään niiden yhteyksiä. 

 

Teknologiasta saatava lisäarvo riippuu siitä, mihin tarkoituksiin ja millä tavoin 

sitä käytetään. Kun tavoitteena on kognitiivisten, affektiivisten ja sosioemotio-

naalisten taitojen sekä medialukutaidon edistäminen varhaiskasvatuksessa digi-

taalisen tarinankerronnan avulla, kasvattajien tulisi ohjata lapsia teknologian 

käyttöön tavoilla, jotka tukevat näitä kompetensseja. Tähän liittyy olennaisesti 

laaja, multimodaalinen ajatus monilukutaidosta (New London Group, 1996) sekä 

monentyyppisistä esitysmuodoista (esim. kuva, ääni ja video), jotka tulevat 

mahdollisiksi tarinankerronnan ja digitaalisten välineiden yhdistämisen kautta 
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(Garrety, 2008). Monilukutaito laajentaa perinteistä lukutaiton käsitystä, joka 

keskittynyt kirjoitetun tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen. Multimodaalisuu-

teen liittyy myös viestien ja merkitysten ymmärtäminen suhteessa henkilökoh-

taisiin mielenkiinnon kohteisiin ja eri viestintämuotojen käyttöön (esim. sanat, 

kuvat, ääni, kosketus). Monenlaisten multimodaalisten elementtien yhdistelyn 

tukeminen teknologian tarjoamien affordanssien avulla voidaan siis nähdä yhte-

nä opettajan tärkeänä roolina digitaalisen tarinankerronnan projekteissa. 

  

A5. Edistetään lasten autonomista teknologian käyttöä digitarinoiden toteutus-

prosessissa tarjoamalla välineitä, joita käytetään kosketusnäytön ja/tai fyysisen 

käyttöliittymän kautta. Tällaisia käyttöliittymiä voidaan pitää kätevämpinä ja alle 

kouluikäisten lasten ikätasoon ja motoriseen kehitykseen paremmin sopivina kuin 

erillisiä ohjauslaitteita (kuten hiirtä tai näppäimistöä) vaativia ja esimerkiksi mo-

nimutkaisia valikkoja sisältäviä käyttöliittymiä. 

 

Painettuihin kirjoihin tai videoon verrattuna kosketusnäyttölaitteet mahdollista-

vat jo hyvin nuorille lapsille intuitiivisen ja yksinkertaisiin toimintoihin (kuten 

objektien koskettamiseen, napauttamiseen tai raahaamiseen sekä välittömään 

palautteeseen) perustuvan vuorovaikutuksen (Lovato & Waxman, 2016; Wang 

ym., 2016). Hendricksin (2016) mukaan tablet-laitteiden käyttö antaa lapsille 

mahdollisuuden harjoitella oppimissisältöjä omalla tasollaan ja omaan tahtiinsa, 

ja lapsilla on myös positiivisia asenteita tablettien avulla oppimista kohtaan. Ku-

ten edellisessä luvussa on kuvattu, STORIES-tutkimuksen tulokset ovat linjassa 

kirjallisuuden kanssa. Tabletit sekä i-Theatre-laite (joka hyödyntää sekä koske-

tusnäyttöä että fyysistä käyttöliittymää) olivat yleisimmin käytettyjä laitteita 

molempina projektin toteutusvuosina erityisesti silloin, kun lapset käyttivät lai-

tetta itsenäisesti. Sama havainto toistui myös valittujen hyvien käytänteiden ana-

lyysissa: kosketusnäyttö ja fyysinen käyttöliittymä koettiin kätevimmiksi lasten 

käytössä. Näiden tulosten valossa yksi opettajan rooli digitarinankerronnassa 

liittyy lasten autonomisen teknologian käytön mahdollistamiseen tarjoamalla 

heidän käyttöönsä kosketus- tai fyysisen käyttöliittymän kautta toimivia digitaa-

lisia välineitä. 

 

A6. Osallistutaan ammatillisiin oppimisen yhteisöihin, joiden avulla voidaan sekä 

edistää omia tietoja ja taitoja liittyen alan kehitykseen (uusiin opetusmenetelmiin, 

teknologian käyttöön jne.) että kehittää lasten oppimista. 

 

Ammatilliset oppimisen yhteisöt voidaan nähdä jatkuvina täydennyskoulutus-

mahdollisuuksina ja oman työn tukemisen muotoina. Tällaiset mahdollisuudet 

voivat edistää varhaiskasvatuksen laatua. Copplen ja Bredekampin (2009) mu-

kaan laatu ja vastuu paranevat, kun jokainen lapsen kanssa toimiva ymmärtää 

tavoitteet, joihin pyritään; suunnitelmat, joilla lasta autetaan tavoitteiden saavut-
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tamisessa; jatkuvan arvioinnin etenemisen; sekä sen, miten tuloksia analysoi-

daan. Oppimisyhteisöjen kautta opettajille voi tarjoutua mahdollisuuksia jatku-

vaan keskusteluun varhaiskasvatuskäytänteistä ja näkemysten vaihtoon toisten 

opettajien kanssa.  Kirjallisuudessa (Fairfield, 2011) on tunnistettu tällaisilla yh-

teisöillä olevan positiivinen vaikutus opetuksen uudistumiseen ja oppijoiden 

oikeudenmukaisen aseman takaamiseen. On siten tärkeää osallistua yhteisöihin, 

joissa opettajat voivat tehdä yhteistyötä innovatiivisten lähestymistapojen, kuten 

digitaalisen tarinankerronnan, hyödyntämisessä sekä jakaa hyviä käytänteitään 

toistensa kanssa. 

 

B. Toteutusolosuhteiden ominaisuudet 

 

B1. Toteutusolosuhteet tukevat lasten sosiaalisia taitoja, oppimista ja aktiivista 

roolia yhteisössä. Tärkeää on esim. pienryhmätyöskentelyyn kannustaminen koko 

digitarinaprojektin ajan sekä huomion kiinnittäminen ryhmien muodostamiseen 

siten, että jäsenet tuovat ryhmään erilaisia tietoja ja taitoja. 

 

Wasikin (2008) mukaan kirjallisuudesta löytyy näyttöä sille, että varhaiskasva-

tuksessa pienet ryhmät tarjoavat tärkeitä mahdollisuuksia sekä lapsille että hei-

dän opettajilleen. Lapset saavat yksilöllistä huomiota ja ohjausta, mikä ei välttä-

mättä ole mahdollista suurissa ryhmissä toteutettavissa aktiviteeteissa. Samalla 

opettajat pystyvät paremmin havainnoimaan yksittäisten lasten toimintaa ja 

vuorovaikutusta toisten lasten kanssa. Sharan (1980) esittää, että erilaisista ja 

eritasoisista oppijoista koostuvien pienryhmien muodostaminen voi lisätä yhtei-

söllisen oppimisen mahdollisuuksia, edistäen kaikkien ryhmän lasten oppimista. 

Samalla opettajat saavat myös mahdollisuuden auttaa lapsia kommunikaation, 

sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kielellisten taitojen vahvistamisessa sekä tun-

nistaa lapsissa erilaisia ryhmätyöskentelyn aikana ilmeneviä taitoja.  

STORIES-hankkeessa kerättyjen hyvien käytänteiden pohjalta tehdyt havain-

not ovat linjassa edellä esitettyjen näkökohtien kanssa. Käytänteistä on käynyt 

ilmi, että pienet, erilaisista oppijoista koostuvat ryhmät toimivat usein parhaiten 

digitaalisen tarinankerronnan aktiviteeteissa, etenkin jos ryhmän muodostami-

sessa on otettu huomioon kielelliset, ilmaisulliset ja narratiiviset taidot. Jotta 

digitaalisen tarinankerronnan toteutusolosuhteet tukisivat lasten sosiaalisia 

kompetensseja, osallisuutta ja aktiivista roolia yhteisössä, yksi keskeinen tekijä 

on siis pienryhmätyöskentelyn painottaminen siten, että ryhmässä on monenlai-

sia oppijoita. 
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B2. Lapsille tarjotaan paljon vaihtelevia resursseja ja materiaalisia (sekä digitaali-

sia että ei-digitaalisia) sekä tarinankerrontaan johdattelevissa vaiheissa että digi-

taalisen tarinan toteutusvaiheessa. Tämä auttaa lapsia yhdistelemään digitaalisia 

ja ei-digitaalisia materiaaleja luovalla tavalla ja edistämään joustavan, luovan ja 

divergentin ajattelun taitoja. 

 

Lapsille on tarjolla laajasti erilaisia oppimista tukevia materiaaleja. Näihin kuu-

luvat konkreettiset objektit (lelut, pahvilaatikot, kinesteettinen hiekka, nuket, 

rakennusvälineet kuten LEGO- tai puupalikat jne.), piirros- ja maalausvälineet 

(paperi, maalit, vesivärit, kynät, tussit, siveltimet, liima, teippi, sakset jne.), erilai-

set kirjat, valokuvat ja muut kuvat, musiikki-instrumentit, luonnonmateriaalit 

(kävyt, lehdet, kivet jne.), arkiset esineet (vaatteet, astiat, hedelmät, vihannekset, 

mausteet, saippua jne.), strukturoidut ja ei-strukturoidut fyysisen ympäristön 

objektit (muovi, köydet, värilliset helmet jne.), tutkimusvälineet (mikroskooppi, 

koeputket, kemikaalit jne.) ja 3D-mallit (ruumiinosien mallit, luuranko, talo, 

maailma, aurinkokunta, käsinuket jne.). 

Oncu (2015) ja Rule ym. (2011) huomauttavat, että erityisesti ei-

strukturoidut objektit ovat hyödyllisiä luovan ajattelun edistämisessä: nämä ma-

teriaalit stimuloivat kritiikkiä jokapäiväisten esineiden tavallisista käyttötavoista 

ja auttavat lapsia kehittelemään innovatiivisia tapoja käyttää tai uudelleenkäyt-

tää objekteja. Nykyään oppimista tukevat materiaalit eivät kuitenkaan enää ole 

pelkästään perinteisiä ei-digitaalisia materiaaleja, vaan niihin kuuluu myös tieto- 

ja viestintäteknologia (tvt). Tvt-välineet koostuvat laajasta kirjosta erilaisia digi-

taalisia resursseja, kuten grafiikka, kuva, ääni, video, simulaatiot, animaatiot sekä 

erilaiset ohjelmoidut oppimismoduulit. Dixin ym. (2004) mukaan näille kaikille 

on yhteistä se, että ne on varta vasten suunniteltu helpottamaan vuorovaikutus-

ta, tukemaan sosiaalista toimintaa, edistämään luovuutta sekä lisäämään tietoa 

ja taitoja. Auttaakseen lapsia yhdistelemään digitaalisia ja ei-digitaalisia materi-

aaleja luovalla tavalla sekä digitarinankerronnan johdattelu- että toteutusvai-

heissa – ja siten tukeakseen lasten joustavan, luovan ja divergentin ajattelun tai-

toja – opettajien olisi hyvä pyrkiä tarjoamaan lapsille olosuhteet, joissa heille on 

tarjolla paljon erilaisia digitaalisia ja ei-digitaalisia resursseja ja materiaaleja.  

 

B3. Lapsille tarjotaan erilaisia tiloja, joissa he voivat suoraan ja jatkuvasti kokeilla 

ja olla vuorovaikutuksessa teknologian kanssa. 

 

Biddlen ym. (2014) mukaan tilajärjestelyillä on tärkeä rooli lasten sosiaalisessa 

ja kielellisessä vuorovaikutuksessa, kasvussa ja kehityksessä, sillä fyysisen ym-

päristön suunnittelu ja järjestelytapa vaikuttaa lasten kokemukseen, toimintaan, 

käyttäytymiseen ja oppimiseen. Fyysisen ympäristön tulisi mukautua lasten iän 

ja määrän samoin kuin erilaisten aktiviteettien tavoitteiden mukaan.  
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STORIES-projektissa kerättyjen käytänteiden analyysin perusteella opettajia 

voidaan suositella tarjoamaan lapsille digitarinankerronnan aikana mahdolli-

simman monipuolisia toimintatiloja; luokkahuoneen tai ryhmätilan lisäksi tär-

keitä ovat esimerkiksi ulkotilat sekä mahdollisuuksien mukaan erilaiset digitaa-

liset laboratoriot, teknologiatyöpajat tai ateljeet, joissa lapsilla on pysyvä mah-

dollisuus olla tekemisissä teknologian kanssa ja suunnitella digitaalisia tuotoksia 

motivoituneesti. 

 

B4. Tilat ja oppimisympäristöt järjestellään mielekkäällä tavalla tarjoten lapsille 

inspiroiva ja soveltuva ympäristö. Tähän liittyvät esimerkiksi tilan fyysinen koko, 

sisustus (esim. luonnonvalo, kalustus ja varusteet), erilaisten toimintojen mahdol-

listaminen (leikki, tutkiminen jne.) sekä laaja kokoelma helposti saatavilla olevia 

leikki- ja oppimateriaaleja ja -resursseja (sekä luonnonmateriaaleja että teollisesti 

valmistettuja objekteja). 

 

Rentzoun (2014) mukaan lasten kokemusten laatuun vaikuttavat a) kou-

lun/päiväkodin tilojen koko, b) luokkahuoneen tai ryhmätilan koko ja yhtä lasta 

kohti käytössä oleva tila, c) ympäristön organisointitapa – onko erilaisille toi-

minnoille olemassa eri alueita tai tiloja, d) materiaalien määrä ja laatu, e) huone-

kalut ja varusteet, f) yksityisen tilan saatavuus, g) huonekorkeus, pintamateriaa-

lit ja seinien värit sekä h) melutaso. Myös muissa tutkimuksissa (Acer ym., 2016; 

Edwards ym., 2014; Havu-Nuutinen & Niikko, 2014; Sheridan, Williams, & Sa-

muelsson, 2014) on havaittu oppimisprosessien laadun liittyvän mielekkäisiin, 

organisoituihin ja monipuolisiin leikkimateriaaleihin; sisätilojen luonnonvaloon, 

kalustukseen ja varusteisiin; sekä erillisiin leikki- ja tutkimispaikkoihin. Näiden 

huomioiden sekä STORIES-projektin hyvien käytänteiden analyysin pohtalta 

voidaan suosittaa, että digitaalisen tarinankerronnan aktiviteeteissa käytettävien 

tilojen valinnassa ja järjestelyssä otettaisiin mahdollisuuksien mukaan huomioon 

em. näkökohdat. 

 

C. Digitarinaprojektien prosessin ja arvioinnin suunnittelu 

 

C1. Aktiviteetit liittyvät yhteen tai useampaan opetussuunnitelman tai varhaiskas-

vatussuunnitelman tavoitteeseen. Nämä tavoitteet ja niiden tuotokset ovat yhte-

neväisiä käytettävien opetusmenetelmien ja -strategioiden kanssa, ja menetelminä 

painotetaan erityisesti digitaalista tarinankerrontaa ja projektioppimista. 

 

Yksi tapa integroida digitaalinen tarinankerronta kansallisiin varhaiskasvatus- 

tai opetussuunnitelmiin on ottaa digitarinaprojektin suunnittelun lähtökohdaksi 

yksi tai useampi opetus- tai varhaiskasvatussuunnitelmassa määritelty tavoite. 

Opetussuunitelmat ympäri maailmaa painottavat yleensä vahvasti lasten holis-

tista kehitystä käsittäen niin kognitiiviset, motoriset, sosioemotionaaliset kuin 
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kielellisetkin taidot. Digitaalista tarinankerrontaa voidaan pitää hyvänä lähesty-

mistapana näiden tavoitteiden edistämiseksi. Yhteyksien muodostaminen digi-

tarinaprojektin aiottujen vaikutusten ja opetus- tai varhaiskasvatussuunnitel-

man tavoitteiden välille voi auttaa kasvattajia toteuttamaan pedagogisesti mie-

lekkään ja vaikuttavan digitarinaprojektin. 

Hyvissä käytänteissä on olennaista, että toiminnan pedagogiset tavoitteet ovat 

ensin selvillä, ja opetusmenetelmät ja -strategiat valitaan sen jälkeen sen mu-

kaan, mikä parhaiten soveltuu tavoitteiden saavuttamiseen juuri kyseisessä kon-

tekstissa. Esimerkiksi projektimuotoinen oppiminen voidaan nähdä digitarinan-

kerrontaan hyvin soveltuvana lähestymistapana, sillä sen lähtökohdat ovat kon-

struktivismissa. Tärkeinä näkökohtina digitaalisen tarinankerronnan prosessien 

suunnittelussa nousevat siis esiin yhteen tai useampaan opetussuunnitelmata-

voitteeseen painottuminen, näiden tavoitteiden yhteneväisyys käytettävien ope-

tusmenetelmien kanssa sekä erityisesti projektimuotoisten menetelmien käyttö. 

 

C2. Ennen digitarinaprojektien aloittamista varataan aikaa ennakkovalmisteluille. 

Opettajien on hyvä tutustua niihin teknologisiin välineisiin, joita he aikovat käyt-

tää digitarinan eri toteutusvaiheissa, ja testata näitä välineitä käytännössä. Lasten 

puolestaan on hyvä ennalta tutustua kerrontaan ja teknologian käyttöön. 

 

Digitaalinen teknologia on tänä päivänä olennainen osa lasten oppimisympäris-

töjä, ja siitä syystä myös opettajilla on tarve kiinnittää huomiota siihen, mitkä 

ovat tehokkaita ja toimivia tapoja hyödyntää teknologiaa oppimisprosesseissa. 

Monissa tutkimuksissa (Arslan, 2006; Christanse, 2002; European Commission, 

2001; Karataş, 2002; Zavenbergen, 2007) on kuitenkin havaittu, että moni var-

haiskasvattaja ei vielä osaa tai koe osaavansa toteuttaa digitaalista pedagogiik-

kaa riittävän hyvin.  

Jotta varhaiskasvattajat pystyvät toteuttamaan toimivia ja mielekkäitä digitaa-

lisen tarinankerronnan käytänteitä, tarvitaan usein teknologisten laitteiden ja 

sovellusten käyttötaitojen kehittämistä. Tässä on olennaista erityisesti hyvä val-

mistautuminen: digitaalisessa tarinankerronnassa käytettävien teknologioiden 

riittävä testaaminen etukäteen sekä myös lapsille tarjottava mahdollisuus niiden 

kokeilemiseen ennen varsinaisia tarinaprojekteja. 

 

C3. Käytetään soveltuvaa arviointi- ja dokumentointiprosessia sen seurantaan, 

missä määrin digitaalisen tarinankerronnan projektin tulokset vastaavat toimin-

nalle asetettuja päätavoitteita. Painotetaan erityisesti prosessin reflektointia. Ote-

taan huomioon myös lasten toteuttamien tarinoiden jakaminen perheiden, toisten 

opettajien ja toisten lasten kanssa. 

 

Varhaiskasvatuksen digitarinankerronnalla voi olla monenlaisia tavoitteita, ku-

ten narratiivisten, kielellisten tai ilmaisullisten taitojen edistäminen, sosiaalisten 
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ja yhteistoiminnallisten taitojen kehittäminen, teknologisen kompetenssin li-

sääminen, kognitiivisen tai motorisen kehityksen tukeminen tai mielikuvituksen 

ja luovuuden edistäminen. Kuten oppimisprosessissa ylipäätään, on tärkeää seu-

rata tavoitteiden toteutumista (ks. edellinen kohta).  

Stacey (2015) korostaa pedagogisen dokumentoinnin – joka on formatiivisen 

arvioinnin menetelmä ja erityinen havainnoinnin muoto – roolia lasten ja opetta-

jien ajattelun näkyväksi tekemisessä. Hän määrittelee pedagogisen dokumen-

toinnin lasten ja opettajien välisen yhteistoiminnan tallentamiseksi ja tehok-

kaaksi viestintävälineeksi lasten ja opettajien, perheiden ja koulun/päiväkodin, 

kollegoiden sekä laajemman yleisön välillä. Pedagoginen dokumentointi tarjoaa 

välineen reflektointiin, soveltuen sekä oppimista tukevaan arviointiin (assess-

ment for learning) että arviointiin oppimisena (assessment as learning).  

Digitaalisen tarinankerronnan toteuttamisessa korostuu tärkeinä elementtei-

nä siis myös arviointi- ja dokumentointiprosessi. Se käsittää sekä digitarinapro-

jektin lopputuloksen arvioinnin suhteessa tavoitteisiin että itse prosessin arvi-

oinnin. Olennaista on myös ottaa huomioon tehtyjen digitaalisten tarinoiden ja-

kaminen perheiden, toisten opettajien ja toisten lasten kanssa. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että varhaiskasvattajien on hyvä pyrkiä otta-

maan edellä kuvatut hyvien käytänteiden ominaispiirteet huomioon. Ne voivat 

auttaa suunnittelemaan ja toteuttamaan lasten kanssa laadukkaita ja toimivia 

digipedagogisia aktiviteetteja digitaalisen tarinankerronnan muodossa. 
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Tähän julkaisuun koottuihin suuntaviivoihin kiteytyy STORIES-hankkeessa kol-

men vuoden aikana tehty työ, johon on osallistunut yliopistoja ja päiväkoteja 

Italiasta, Turkista, Suomesta ja Saksasta. Julkaisussa on pyritty esittämään yh-

teenveto hankkeen taustatutkimuksesta, siinä kehitetystä koulutusviitekehyk-

sestä, hankkeessa tehdyn tutkimuksen päätuloksista sekä osallistujapäiväkodeis-

ta kerätyistä hyvistä käytänteistä. Toivomme tämän dokumentin innostavan ja 

rohkaisevan muita opettajia ja tutkijoita toteuttamaan uusia digitaaliseen tari-

nankerrontaan – sekä yleisemmin monilukutaitoon ja mediakasvatukseen – liit-

tyviä projekteja varhaiskasvatuksen kontekstissa.  

Digitaalinen tarinankerronta sisältää teknologisen ja narratiivisen ulottu-

vuuden, mistä syystä sen voidaan nähdä soveltuvan hyvin lasten ja opettajien 

digitaalisen osaamisen sekä monilukutaidon kehittämisen menetelmäksi. Narra-

tiivit ovatkin tärkeässä roolissa lasten ja opettajien välillä. Ne antavat lapselle 

mahdollisuuden olla päähenkilöitä: kuten Bruner (1986) on todennut, narratii-

vinen ajattelu on yksi niistä tavoista, joiden avulla voimme selittää, ymmärtää ja 

järjestellä tietoa.  

Kannustamalla lapsia keksimään tarinoita opettajat ruokkivat heidän narra-

tiivisia taitojaan sekä tukevat monenlaista muuta osaamista, kuten luovuutta ja 

kielellisiä taitoja. Tarinoita keksimällä lapset puolestaan pystyvät jäsentämään 

tietojaan ja oppimaan uutta tietoa (Barret, 2006). Lisäksi se, että lapsille tarjo-

taan mahdollisuus käyttää tarinoiden keksimisen yhteydessä teknologiaa, edis-

tää digitaalisten kompetenssien kehittymistä ja kriittisen ajattelun taitoja. Kuten 

ylempänä on kuvattu, mediakasvatus auttaa ymmärtämään paremmin digitaali-

sen teknologian mahdollisuuksia ja rajoitteita. Mediakasvatus voidaan määritellä 

medialukutaidon edistämisen prosessiksi (Buckingham, 2003). 

Digitarinankerronta tarjoaa siis mahdollisuuksia teknologian kriittiseen käyt-

töön. Digital Storytelling Association (2002) määrittelee sen moderniksi tavaksi 

toteuttaa vanhaa tarinankerronnan taitoa käyttämällä digitaalista mediaa me-

diarikkaiden sisältöjen kertomiseen, jakamiseen ja tallettamiseen. Toinen määri-

telmä kuvaa sitä tavaksi kertoa tarinoita ja jakaa tietoa multimediavälineiden ja  

-resurssien avulla (Yuksel, 2011). 

Kuten olemme nähneet edellisissä luvuissa, digitaalisen tarinankerronnan 

vahvuus liittyy erilaisten viestintämuotojen ja -kanavien yhdistelemiseen peda-

gogisessa kontekstissa (Boase, 2013; Yuksel, 2011). STORIES-hankkeen ensim-

mäinen tavoite oli kirjallisuuskatsauksen toteutus varhaiskasvatuksen media-

kasvatusta tukevista pedagogisista näkökohdista. Tässä vaiheessa analysoitiin 

myös 19 aiempaa digitaalisen tarinan käytännettä eri maista. Näistä nousi esiin 
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kiinnostavia elementtejä erityisesti liittyen varhaiskasvatuksen henkilöstön ja 

oppimisympäristön rooliin medialukutaidon edistämisessä. 

Opettajan roolin osalta tutkimuskirjallisuudessa korostetaan mm. ei-

arvostelevan kontekstin tarjoamista lapsille. Lisäksi on tärkeää tukea ja kannus-

taa lapsia kehittämään omia ideoita ja hypoteeseja (Gariboldi & Catellani, 2013). 

Olosuhteisiin ja oppimisympäristöön liittyen on pidetty merkittävänä varsinkin 

sitä, että tilat, joissa lapset toteuttavat digitaalisia tuotoksia, ovat muuttuvia ja 

lasten oppimisprosesseihin mukautuvia. Myös ei-strukturoitujen materiaalien 

saatavuus edistää luovuuden kehittymistä (Rule ym., 2011; Oncu, 2015). Tutki-

musryhmän alustavien analyysien mukaan olosuhteisiin liittyvistä tekijöistä 

olennaisimpia ovat aika ja työskentelyryhmien organisointi. Lapsille tulisi antaa 

runsaasti aikaa kehittää ja toteuttaa projekteja, ja työskentelyn olisi hyvä tapah-

tua pienissä ryhmissä jokaisen ryhmän jäsenen aktiivisen osallistumisen edistä-

miseksi. 

Aiempien käytänteiden ja tutkimuskirjallisuuden perusteella tutkimusryhmä 

kehitti osallistujamaiden varhaiskasvattajille suunnatun koulutusmallin. Jokai-

sessa partnerimaassa toteutettiin malliin pohjautuva koulutus hankkeeseen osal-

listuville opettajille, jotka sen jälkeen ryhtyivät toteuttamaan digitarinankerron-

nan projekteja käytännössä. 

Useiden Euroopan maiden opettajille suunnatun koulutusmallin kehittäminen 

vaati taustalleen kansainvälisen viitekehyksen. Tällaisena taustana toimi opetta-

jien ja kasvattajien kompetensseja jäsentävä CoRe-viitekehys (CoRe 2011a, 

2011b). CoRe (Study of Competence requirements of staff in early childhood 

education and Care) pyrkii määrittelemään yhteiset kompetenssivaatimukset, 

jotka yhdistävät Euroopan eri maiden koulutusjärjestelmiä. Tässä viitekehykses-

sä kompetenssi tulkitaan moniulotteiseksi systeemiseksi tekijäksi, johon sisälty-

vät koulutusjärjestelmän eri tasoille ominaiset tiedot, käytänteet ja arvot. 

Koska yksi projektin päätavoitteista oli kehittää opettajien kompetensseja 

lasten medialukutaidon edistämisessä, mukana olleet opettajat saivat tähän kes-

kittyvää koulutusta. Koulutus käsitteli erityisesti digitaalisten tuotosten luomista 

ja siihen liittyvää kriittistä metakognitiivisen prosessia. Koulutus oli suunniteltu 

konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan, nähden tieto yksilön tiedonra-

kennusprosessien tuloksena (Miller, 2011). 

     Ensin osallistujat saivat teoreettista pohjatietoa media- ja monilukutaidosta, 

mediakasvatuksesta ja digitaalisesta tarinankerronnasta. Sen jälkeen heillä oli 

tehtävänä luoda oma digitaalinen tarina projektissa käytettävien menetelmien 

avulla. Tarkemmin ottaen opettajien oli tarkoituksena käydä läpi digitaalisen 

tarinankerronnan prosessi kehittäen tarinan juoni ja toteuttaen se digitaalisesti. 

Tavoitteena oli edistää ymmärrystä digitarinankerronnan menetelmällisistä läh-

tökohdista ja toisaalta antaa kokemusta, jonka pohjalta opettajilla olisi hyvä poh-

ja ryhtyä toteuttamaan digitarinoita lasten kanssa. Lisäksi tämä osa koulutusta 

todettiin todella tärkeäksi, koska monelle osallistujalle se oli ensimmäinen kerta, 

jolloin he suoraan kokeilivat teknologian hyödyntämistä pedagogisesti. Tarinois-
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ta ja digitaalisten välineiden käytöstä keskusteltiin ryhmässä, ja eri työkalujen 

soveltuvuutta lasten kanssa käytettäviksi pohdittiin yhdessä kouluttajien kanssa. 

Koulutuksen viimeisessä vaiheessa osallistujat suunnittelivat digitaalisen ta-

rinankerronnan projektit, jotka he aikoivat toteuttaa lasten kanssa ensimmäise-

nä projektivuonna. Kokeilut toteutettiin kouluttajien tuella. 

Koko koulutus on siten ollut hyödyllinen siitä näkökulmasta, että se tuki las-

ten digitaalisten taitojen kehittämiseen liittyvien kompetenssien, tietojen ja ar-

vojen reflektointia ja edistämistä. Koulutuksen lopussa käynnistyivät varsinaiset 

päiväkodeissa toteutetut kokeilut: osallistujat Italiasta, Saksasta, Suomesta ja 

Turkista toteuttivat digitarinankerronnan projekteja kahden projektivuoden 

ajan. 

Tutkijat analysoivat digitaalisen tarinankerronnan aktiviteetteja kolmen kai-

kille osallistujamaille yhteisen tutkimuskysymyksen avulla. Ensimmäinen kysy-

mys liittyi tarinoissa esiintyviin digitaalisiin tarinaelementteihin. Päiväko-

deissa toteutettujen 174 tarinan analyysissa havaittiin, että tarinarakenteen nä-

kökulmasta useimmat tarinat sisälsivät hahmojen ja ympäristön kuvauksen sekä 

yksinkertaista syy-seuraus-tyyppistä toimintaa kronologisessa järjestyksessä. 

Tarinatyyppien näkökulmasta 54% tarinoista oli animaatioita – joko erillisillä 

tarinankerrontasovelluksilla tai pysäytyskuvatekniikalla toteutettuja. 

Noin 61%:ssa digitarinoista tarinankerronnan lähtökohtana toimi jokin lapsil-

le tarjottu kontekstuaalinen, visuaalinen tai sanallinen kimmoke, kuten kirjan 

lukeminen, kuvien katselu tai erilaisilla konkreettisilla objekteilla leikkiminen. 

Useimmissa tapauksissa lähtökohta oli myös hyvin avoin, ja lapsilla oli mahdolli-

suus kehitellä tarinaa vapaasti. Lähes 80% toteutetuista digitarinoista oli fiktiivi-

siä tarinoita.  

Mitä multimediaelementteihin tulee, eniten käytettiin äänitettyä puhetta, ää-

niä sekä valokuvia ja muuta grafiikkaa. Lapset esimerkiksi saattoivat piirtää tai 

askarrella tarinansa hahmot, minkä jälkeen ne skannattiin tai valokuvattiin. Käy-

tetyimpiä laitteita digitarinoiden tekemisessä olivat tietokoneet ja tabletit, sillä 

ne tarjoavat lapsille mahdollisuuden kokeilla ja käyttää monenlaisia erityyppisiä 

sovelluksia.  

Yksi tarinankerrontaprojekteissa käytetyistä laitteista oli myös i-Theatre: 

melkein neljännes tarinoista tuotettiin tällä nimenomaan digitaaliseen tarinan-

kerrontaan suunnitellulla laitteella. Sen avulla lapset pystyivät itsenäisesti tuo-

maan piirroksia ja kuvia, ”animoimaan” hahmoja kosketusnäytön avulla sekä 

samalla kertomaan ja äänittämään tarinaa. Laitteella voi myös työskennellä use-

amman lapsen ryhmä yhtäaikaisesti. 

Toinen tutkimuskysymys liittyi digitarinoiden rakentamisen vuorovaikut-

teisen prosessin piirteisiin. Ensimmäisen ja toisen projektivuoden välillä 

huomattiin jossakin määrin kehitystä, mikä on osoitus siitä, että opettajat reflek-

toivat ja arvioivat omia käytänteitään ja tekivät niihin muutoksia. Esimerkiksi 

projektien pituus samoin kuin tarinan työstämiskertojen määrä pieneni jälkim-

mäisenä vuonna. Tämä liittyi osittain siihen, että digitaalisten tarinoiden tekemi-
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seen liittyvä toiminta oli jo tutumpaa, ja osittain haluun toteuttaa tarinaprojektit 

tiiviimmin, hajauttamatta niitä kovin pitkälle ajalle.  

Samalla omistettiin yhä enemmän aikaa kokeilemiseen ja tutkimiseen. Joissa-

kin tapauksissa oli toisena projektivuonna esimerkiksi perustettu jokin tila (ku-

ten laboratorio tai digitaalinen ateljee), jossa lapset voivat tutkia digitaalisia vä-

lineitä ja yhdistellä niitä muihin materiaaleihin. Toisena vuonna myös lapsille 

tarjottujen sovellusten määrä ja monipuolisuus lisääntyivät: opettajat hyödyn-

sivät laajemmin erilaisia sovelluksia tallentamiseen, uusien mahdollisuuksien 

kokeilemiseen ja digitaalisen tarinan tekemiseen. Tämä voidaan nähdä merkkinä 

siitä, että opettajien tietoisuus monipuolisten kokeilu- ja tutkimismahdollisuuk-

sien merkityksestä media- ja monilukutaidon kehittymiselle on lisääntynyt. 

Molempien toteutusvuosien lopussa opettajat vastasivat kyselylomakkeisiin, 

joissa heitä pyydettiin arvioimaan lasten osaamisen kehittymistä aktiviteettien 

myötä. Yleisellä tasolla he pitivät nimenomaan digitaalisten taitojen sekä tekno-

logian käyttöön liittyvän ymmärryksen lisääntymistä digitarinankerronnan suu-

rimpina hyötyinä. Tähän liittyy myös opettajien oman digipedagogisen osaami-

sen kehittyminen, mitä on tarvittu siihen, että he ovat pystyneet työskentele-

mään näiden aiheiden parissa lasten kanssa. Toinen osaamisalue, jonka kehitty-

misestä lomakkeissa kysyttiin, liittyi lasten sosiaalisiin taitoihin: näistä korostui-

vat erityisesti yhteistyötaidot ja toisten kunnioittaminen. Digitaalinen tarinan-

kerronta nähtiin siis hyödyllisenä sosiaalisten taitojen ja medialukutaidon 

edistämisen välineenä. 

Kolmas ja viimeinen kaikkien partnereiden yhteinen tutkimuskysymys liittyi 

opettajien digipedagogisiin kompetensseihin varhaiskasvatuksessa. Opettajien 

itsearviointien mukaan heidän koetut taitonsa lisääntyivät hankkeen aikana, eri-

tyisesti koska päiväkodeissa toteutetut digitarinankerronnan projektit liittyivät 

läheisesti niiden päivittäiseen toimintaan. Digitaalista teknologiaa pidettiin 

yhtenä keskeisenä teemana omassa ammatillisessa kehittymisessä sekä 

lasten oppimisessa, mikä onkin varmasti yksi syy siihen, miksi osallistujat olivat 

erittäin motivoituneita toteuttamaan digitarinaprojektejaan. Osallistujien ylei-

nen asenne digitaalista tarinankerrontaa kohtaan on siis ollut positiivinen huo-

limatta joistakin epäilyksistä hankkeen alussa. Varhaiskasvattajien opetustekno-

logisissa taidoissa on kuitenkin edelleen jossakin määrin samoja haasteita kuin 

aiemmassa kirjallisuudessa on tuotu esiin (vrt. Arslan, 2006; Christanse, 2002; 

European Commission, 2001; Zavenbergen, 2007). 

Kahden hankevuoden aikana toteutettiin yhteensä 174 digitaalista tarinaa. Ne 

kaikki analysoitiin sekä tarinan itsensä sisältämien ominaisuuksien että tari-

naprojektien dokumentaation näkökulmista. Toisen projektivuoden lopussa jo-

kaiselta partneritaholta valittiin kaksi esimerkkiä hyvistä käytänteistä, jotka vas-

tasivat tiettyjä tutkimusryhmän määrittelemiä kriteerejä: yhteensä käytänteitä 

valittiin Italiasta neljä sekä Suomesta, Saksasta ja Turkista kustakin kaksi. Tutki-

jat tarkastelivat sen jälkeen käytänteiden yhteisiä piirteitä.  

Yksi keskeinen havainto oli, että digitarinoiden kehittäminen ei ollut pelkäs-
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tään lopputuotosorientoitunutta, vaan projektit kytkettiin kokonaisuudessaan 

tiiviisti muihin pedagogisiin tavoitteisiin ja laajempiin päämääriin. Tämä tarkoit-

ti myös sitä, että digitaaliset ja ei-digitaaliset elementit kietoutuivat projekteissa 

toisiinsa, koska digitarinankerronnan aktiviteetit saivat alkunsa päiväkodin ole-

massa olevasta toiminnasta.  

Toinen yleinen piirre liittyi siihen, että fyysinen konteksti voitiin nähdä käy-

tänteissä aktiivisena, olennaisena ja erottamattomana osana oppimisprosessia 

samalla tavalla kuin digitaaliset välineet ja tarinarakenne. Hyvin organisoitujen 

oppimiskontekstien sekä lasten uteliaisuutta, tutkimista ja sosiaalisia taitoja (ku-

ten yhteistyötä, kommunikaatiota ja jakamista) tukevien tilojen tarjoaminen ko-

rostuu yhtenä valittujen käytänteiden ominaisuutena.  

Valittujen esimerkkikäytänteiden piirteet vaikuttavat siis olevan samankaltai-

sia hankkeen alussa analysoitujen aiempien käytänteiden keskeisten ominai-

suuksien kanssa. Lisäksi niistä voidaan tunnistaa joitakin yhteisiä tekijöitä, jotka 

edistävät digitarinaprojektien onnistunutta toteuttamista. 

Opettajalla on useimmissa esimerkkikäytänteissä mahdollistajan rooli: hän 

tukee lapsia tutkimaan ja kokeilemaan tarjoamalla heille monipuolisen ja ei-

arvostelevan kontekstin sekä antamalla mahdollisuuksia kokeilla eri materiaale-

ja ja keksiä tarinoita. Lapset pystyvät siten toimimaan autonomisemmin sekä 

tarinan rakentamisessa että teknologian käytössä. Yksi opettajan tehtävistä näis-

sä projekteissa onkin lasten aktiivisen osallisuuden tukeminen: lapsia tuetaan 

juonen kehittämisessä, audiovisuaalisten elementtien valitsemisessa ja tuottami-

sessa sekä digitaalisen lopputuotoksen luomisessa. Opettaja siis tarjoaa erilaisia 

digitaalisia työkaluja sekä riittävän ajan niihin tutustumiseen, käyttöön ja yhdis-

telyyn. Esimerkkikäytänteissä lapset ovat pääasiassa käyttäneet kosketusnäyt-

töön ja/tai fyysiseen käyttöliittymään perustuvia laitteita. Tällaiset käyttöliitty-

mät ovat osoittautuneet sopivimmiksi varhaiskasvatuksen kontekstiin, sillä nii-

den avulla lapset pystyvät käyttämään laitteita itsenäisemmin eikä vain aikui-

sen välityksellä.    

Opettajat osallistuivat hankkeen toteuttamaan koulutusprosessiin, mikä aut-

toi heitä ratkomaan projektin alkuvaiheessa vastaan tulleita teknisiä haasteita. 

Erityisesti mahdollisuus jakaa kokemuksia ja keskustella sekä ongelmista että 

onnistumisista kollegoiden ja tutkijoiden kanssa tuki digitarinaprojekteihin liit-

tyvien teknisten valmiuksien kehittämistä. 

Onnistunutta digitarinankerrontaa tukivat siis niiden toteutuskontekstien 

piirteet. Työskentely pienissä ryhmissä on ollut onnistunut lähestymistapa, 

sillä se on mahdollistanut lasten sosiaalisten kompetenssien, oppimisprosessien 

ja aktiivisen osallisuuden tukemisen. Ryhmiä on muodostettu siten, että ne olisi-

vat heterogeenisiä, pyrkien edistämään oppimista eritasoisten oppijoiden yhteis-

työskentelyn avulla (vrt. Sharan, 1980). Myös erilaisten digitaalisten ja ei-

digitaalisten materiaalien tarjoamisella on pyritty edistämään niiden luovaa 

käyttöä ja niiden välisten yhteyksien luomista. 

Digitarinankerronnan toteuttamisen ympäristön ja olosuhteiden tarjoamiin 
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edellytyksiin kiinnitettiin paljon huomiota valituissa käytänteissä. Tärkeää oli, 

että ne tarjosivat inspiraatiota sekä tarinankerronnan että digitaalisten välinei-

den hyödyntämisen näkökulmasta. Monessa tapauksessa lapsilla oli myös käy-

tettävissä jokin erityinen ympäristö (kuten laboratorio), jossa heillä oli mahdol-

lisuus kokeilla ja testata digitaalisten teknologioiden erilaisia toimintoja. 

Yksi käytänteiden tärkeä elementti oli myös digitarinankerrontaprosessin 

eri vaiheiden ja aktiviteettien suunnittelu sekä prosessin arviointi. Käytän-

teistä on käynyt ilmi, miten digitaalisen tarinankerronnan käyttö opetusmene-

telmänä on vastannut opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien sisältöjä ja ta-

voitteita, tukien mm. kognitiivista, motorista, sosioemotionaalista ja kielellistä 

kehitystä holistisella tavalla. 

Prosessiin kuului suunnitelman tekeminen ennen digitarinaprojektien aloit-

tamista. Tämä antoi opettajille mahdollisuuden pohtia lähtötilannetta, yhdistää 

toimintaa muihin ajankohtaisiin teemoihin ja käynnissä oleviin projekteihin sekä 

suunnitella toiminnan arviointia sen aikana. Lopuksi he myös reflektoivat koko 

prosessia ja hyödynsivät havaintojaan seuraavissa projekteissa. Prosessin 

suunnittelua tuki se, että opettajat olivat etukäteen kokeilleet välineitä ja aktivi-

teetteja hankkeeseen kuuluneen koulutuksen aikana. Kuten aiemmin on kuvattu, 

koulutukseen kuului digitaalisen tarinankerronnan projektin suunnittelu ja to-

teutus, jonka tavoitteena oli antaa etukäteen käsitystä siitä, millaiset toteutusta-

vat voisivat olla toimivia. 

Tässä dokumentissa esitettyjen tulosten ja havaintojen pohjalta voidaan suo-

sitella digitaalisen tarinankerronnan käyttöä pedagogisena menetelmänä eu-

rooppalaisessa varhaiskasvatuksessa. Digitaalisen tarinankerronnan soveltami-

nen linkittyy yleisiin tavoitteisiin, joissa pyritään edistämään lasten ja opettajien 

digitaalista osaamista ja digitaalisten teknologioiden mielekästä käyttöä. 
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7 LIITE: ESIMERKKITARINAT 
 

Alla olevien linkkien kautta on mahdollista tutustua muutamiin esimerkkitari-

noihin eri partnerimaista. Kaikki linkitetyt tarinat on tekstitetty englanniksi. 

 

IT – The mysterious character 

https://youtu.be/vwM2xuW01Sw 

 

IT – Travelling characters 

https://youtu.be/JbWxaQ9Xlyw 

 

IT – The monkey, the dragon and the cake become 
friends 

https://youtu.be/2HOR9h4dRLg 

 

IT – Skateboard's friends 

https://youtu.be/89JBWbqDgac  

 

FI – Pippi, pappa & kycklingen 

https://youtu.be/zynCv6KcxMI 

 
 

 

https://youtu.be/89JBWbqDgac
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FI – Karkurieläimet 

https://youtu.be/FQrSj6nX-nc 

 

FI – Urheilu-uutiset 

https://youtu.be/B62O6tl8DMQ 

 

TR – Talking Fruits Best Practice 

https://youtu.be/IKRGyzVk8DM 

 

TR – Planting a Rainbow 

https://youtu.be/pIXORUvI-ko 

 
 

 
 


