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Perustiedot 
● Oulun yliopisto 

● Teknologiapainotteisen luokanopettajakoulutuksen ensimmäisen vuosikurssin 

opiskelijat (20 opiskelijaa) 

● Suunnitelma sisältää kaksi opintojaksoa, joista ensimmäinen ehdittiin toteuttaa, ja 

toinen jäi koronatilanteen vuoksi suunnitelman tasolle ensimmäistä tapaamiskertaa 

lukuun ottamatta. 

 

Kokonaisuuden kuvaus 
Perusajatuksena oli ottaa maker -oppimista pala kerrallaan opettajaopiskelijoille, sillä maker 

lähestymistapa oli opiskelijoille uusi, ja erityisesti digitaalinen valmistaminen oli heille 

entuudestaan täysin tuntematonta (3D printtaaminen, laserleikkaaminen, ohjelmointi ja 

robotiikka). Niinpä otin tähän kehittämishankkeeseen kaksi kasvatustieteen perusopintojen 

opintojaksoa, joista ensimmäisessä keskityimme design prosessiin teoriassa ja käytännössä, 

teknisistä välineistä keskityimme erityisesti 3D-tulostukseen ja laserleikkurin käyttöön. 

Toisessa opintojaksossa, jota en sitten pystynytkään toteuttamaan alkuperäisen 

suunnitelman mukaisesti, oli tarkoitus ottaa mukaan myös MicroBitien koodaus. Seuraavissa 

luvuissa kuvataan molempien opintojaksojen tavoitteet, sisällöt ja toteutustapa. 

Molemmat opintojaksot koostuivat luento-osuudesta (3 op), ja sisältöjen käsittelyä tukevasta 

seminaariosasta (2op). Maker-projektit toteutimme osana seminaariosia. 

Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet 
Oppiaineet 
Opintojaksot: Kasvatuksen yhteiskunnalliset ja kulttuuriset  kontekstit (5 op) sekä Kasvatuksen 

filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät (5 op) 

Tavoitteet 
Kasvatuksen yhteiskunnalliset ja kulttuuriset kontekstit 

 

Tietotavoitteet: 

 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: 

- käyttää yhteiskuntatieteellisen kasvatustutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja analysoida 

niihin liittyviä peruskysymyksiä kasvun ja kasvatuksen eri konteksteissa 

- soveltaa kasvatuksen ja koulutuksen sosiaalisia, monikulttuurisia ja oikeudellisia 

kysymyksiä arkielämän eri tilanteissa 

- kuvata suomalaisen koulutusjärjestelmän ja koulutuspolitiikan historiallisia, 

yhteiskuntapoliittisia ja ammatillisia lähtökohtia, 
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- määritellä maker oppimiseen liittyviä sisältöjä ja käsitteitä, sekä 

- nimetä innovaatioprosessin eri vaiheita. 

 

Taitotavoitteet: 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: 

- työskennellä tuottavasti osana ryhmää, 

- käyttää 3D-tulostinta ja suunnitella 3D-mallinnoksia, sekä 

- käyttää laserleikkuria ja suunnitella leikkaamiseen soveltuvia osia. 

 

Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät 

 

Tietotavoitteet: 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: 

- käyttää kasvatusfilosofiaan ja kasvatuksen etiikkaan liittyvää käsitteistöä eritellessään 
ja ratkaistessaan kasvatustyön käytännössä eteen tulevia kysymyksiä 

- kuvata tärkeimpiä kasvatusfilosofisen tutkimuksen suuntauksia ja ajattelutapoja sekä 
analysoida näiden suhteita 

- soveltaa kasvatusfilosofista osaamistaan rakentavalla tavalla toimiessaan toisten 
kasvatusalan toimijoiden kanssa kasvatuksen filosofisten ja eettisten kysymysten 
yhteydessä, 

- määritellä ohjelmoinnillisen ajattelun peruspiirteitä, sekä 
- kuvata OP:n design sprintin keskeiset vaiheet suhteessa innoivaatioprosessiin. 

 

 

Taitotavoitteet: 

 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: 

- osaa työskennellä tuottavasti osana ryhmää, 

- hallitsee MicroBitin peruskäytön, sekä 

- osaa toteuttaa monialaiset maker projektin. 

Käytettävät digitaaliset välineet 
3D-tulostin, Tinkercad, laserleikkuri, Inkscape, MicroBitit 

 

Arviointi 
Itsearviointi, vertaisarviointi, opettajan suullinen ja kirjallinen palaute. 
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Toiminnan kuvaus ja aikataulutus: Kasvatuksen 
yhteiskunnalliset ja kulttuuriset kontekstit 
 

 

1. kerta (2h): Seminaariosan tavoitteiden, sisältöjen, ja 
innovaatioprosessin esittely, ryhmäytyminen ja 
tehtävänanto 

 

Tavoite 
Maker-ajatukseen ja innovaatioprosessiin tutustuminen ja virittäytyminen opintojakson 

työskentelyyn. Seminaariosan aikana opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat oppimispelin 

opintojakson teemoihin liittyen. Oppimispelien aiheiden valinta. 

 

Kuvaus 
 

Seminaarikerran aluksi käydään läpi opintojakson sisällöt, tavoitteet, toteutustavat ja arviointi. 

Tämän jälkeen esitellään maker oppimisen idea, ja tutustutaan Innokkaan 

innovaatioprosessiin. Lopuksi opiskelijat valitsevat pienryhmissä aiheet oppimispelilleen siten, 

että opettaja esittelee aiheet (1. kasvatussosiologia ennen ja nyt, 2. sosialisaatio, 3. 

syrjäytyminen, 4. elämänkulku), ja tämän jälkeen ryhmät valitsevat keskenään neuvotellen 

itselleen aiheen. Tunnin lopuksi opettaja antaa kotitehtäväksi perehtyä kurssikirjallisuuden 

kautta ryhmän valitsemaan teemaan.  

 

2. kerta (2h): Lämmittele, määrittele, ideoi 
Tarvittavat välineet 

● Pahvia, liimaa, saksia, kyniä ja tarralappuja oppimispelien prototyyppien rakenteluun 

 

Tavoite 
Luovuuteen virittäytyminen, oppimispelin idean keksiminen 

 

Kuvaus 
Seminaarikerta alkaa q&a -tuokiolla, jossa opiskelijoilla on mahdollisuus kysyä opettajalta ja 

muilta opiskelijoita epäselvistä käsitteistä, joihin he olivat törmänneet oman oppimispelin 

aiheeseen tutustuttaessa. Tämän jälkeen jakaannutaan pienryhmiin, ja ryhmät alkavat miettiä 
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oppimispeliinsä liittyviä oppimistavoitteita, ja kirjata niitä ylös suunnitteludokumenttipohjaan. 

Seuraavaksi ryhmien tehtävänä oli  tuottaa ideoita (villi 8) oppimispelin toteuttamiseen 

liittyen, ja valita lopuksi yksi idea, jota he lähtevät toteuttamaan. Teknisinä vaatimuksina oli 

3D-tulostimen ja laserleikkurin käyttö. Kotitehtäväksi annettiin varata aika FabLabiin, ja 

tutustua 3D-tulostimeen ja laserleikkuriin sekä Tinkercadiin ja Inkscapeen. 

 

3. kerta (2h), oppimispelin toteutus 
Tarvittavat välineet 

● Sakset, pahvi, tussit, laserleikkuri, 3D-tulostin 

 

Tavoite 
Oppimispelin käytännön toteutus 

Kuvaus 
Ryhmät toteuttavat oppimispelin valitsemmallaan tavalla, ja samalla pohtivat oppimispelin 

säännöt, oppimisen arvioinnin sekä suunnittelevat yhden tunnin mittaisen pelisession 

opiskelukavereilleen. 

 

4. kerta (2h) ja 5. kerta, peliseminaari 
Tarvittavat välineet 

● Kunkin ryhmän oppimispeli 

 

Tavoite 
Perehdytään opintojakson keskeisiin sisältöihin oppimispelejä pelaten.  

Kuvaus 
Kunkin pelin pelaamiseen oli varattu aikaa yksi tunti. Pelituokio alkaa pelin esittelyllä. Tämän 

jälkeen peliä pelataan noin 30 min  ajan, minkä jälkeen käydään yhteistä arviointikeskustelua. 

Arviointikeskustelu alkaa aina siten, että pelin laatinut ryhmä kertoo peliin liittyvät 

oppimistavoitteet, ja arvioivat havaintojensa pohjalta oppimistavoitteiden saavuttamista. 

Tämän jälkeen muut opiskelijat arvioivat pelin toteutusta ja pelikokemustaan. Opettaja 

osallistuu arviointikeskusteluun yhdessä opiskelijoiden kanssa. Viimeisen pelikerran lopuksi 

opettaja antaa kotitehtäväksi kirjoittaa ryhmän omaan verkkolehteen artikkelin 

oppimispelistään. Alla linkit kunkin ryhmän oppimispeliä käsittelevään verkkolehtiartikkeliin: 

Ryhmä1: https://teknojenkasvatustiede.wordpress.com/2020/03/19/projektina-

kasvatussosiologian-opetuspeli/ 

 

Ryhmä 2: 

https://kasvatustieteellisentutkimuksenkohteena.wordpress.com/2020/02/18/raportti/ 
 
Ryhmä 3: https://teknotieteilijat.wordpress.com/2020/02/20/oppimispeli-sosialisaatiosta/ 

https://teknojenkasvatustiede.wordpress.com/2020/03/19/projektina-kasvatussosiologian-opetuspeli/
https://teknojenkasvatustiede.wordpress.com/2020/03/19/projektina-kasvatussosiologian-opetuspeli/
https://kasvatustieteellisentutkimuksenkohteena.wordpress.com/2020/02/18/raportti/
https://teknotieteilijat.wordpress.com/2020/02/20/oppimispeli-sosialisaatiosta/
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Ryhmä 4: https://teknottajat.wordpress.com/2020/03/01/lautapeli-syrjaytymisesta/ 

 

 

Toiminnan kuvaus ja aikataulutus: Kasvatuksen 
filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät  
 

1. kerta (2h): 
 

Tavoite 
Tutustua opintojakson tavoitteisiin, sisältöihin ja suoritustapoihin, sekä ohjelmoinnilliseen 

ajatteluun ja OP:n Design sprintiin 

 

Kuvaus 
Seminaarikerta aloitetaan käymällä läpi opintojakson perustiedot keskittyen erityisesti 

kurssitehtävän suorittamiseen. Opiskelijaryhmät saavat tehtäväkseen pohtia opintojakson 

luento-osuuden teemoihin liittyen opettamiseen/kasvatukseen liittyvän, eettisesti 

haasteellisen tilanteen, ja demonstroida ratkaisu tähän haastavaan tilanteeseen draaman 

keinoin (nukketeatteri). Teknisinä vaatimuksina on 3D-tulostimen, laserleikkurin sekä 

Microbitin käyttö.  

Seminaariosan työskentelymallissa sovelletaan OP:n Design sprinitiä, joka esitellään 

ensimmäisen kokoontumiskerran osana. Seminaarikerran lopussa käydään läpi 

ohjelmoinnillisen ajattelun käsitettä, ja annetaan opiskelijoille kotitehtävät, jotka ovat:  

1.Kasvatuksen eettisiin kysymyksiin liittyvään luentomateriaaliin perehtyminen, erityisesti 

Atjonen, P. (2004) Pedagoginen etiikka koulukasvatuksen karttana ja kompassina. 

2.Microbitien koodaukseen tutustuminen: https://www.innokas.fi/materiaalit/microbit-

kayttoohje/  sekä https://archive.microbit.org/fi/ 

 
 

2. kerta (2h): Mictobitien käyttö ja Design Sprint 
vaiheet 1 ja 2, haasteen esittely ja ideointi 

Tarvittavat välineet 
● MicroBit ja MakeCode-ympäristö 

 

https://teknottajat.wordpress.com/2020/03/01/lautapeli-syrjaytymisesta/
https://www.innokas.fi/materiaalit/microbit-kayttoohje/
https://www.innokas.fi/materiaalit/microbit-kayttoohje/
https://www.innokas.fi/materiaalit/microbit-kayttoohje/
https://archive.microbit.org/fi/
https://archive.microbit.org/fi/
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Tavoite 
Tavoitteena oppia MicroBitien peruskäyttö 

 

Kuvaus 
Seminaarikerran aluksi tutustutaan yhdessä MicroBitien peruskäyttöön ja visuaalisen 

koodaamisen alkeisiin. Opiskelijoille esitellään myös MicroBitiin liitettäviä lisäosia, joita he 

voivat halutessaan käyttää. Yhteisen MicroBit-tutustumisen jälkeen opiskelijoille esitetään 

haastekuvaus, joka on kuvakollaasi opettajan monista rooleista (opettaja arvioijana, opettaja 

kasvattajana, opettaja kaverina, opettaja auktoriteettina yms). Opiskelijat keskustelevat 

pienryhmissä kuvien esittämiin tilanteisiin liittyvistä eettisistä haasteista, ja niiden 

ratkaisemisesta. Ryhmien tehtävänä on päättää, minkä tilanteen ja ratkaisun valitsevat, ja 

kuinka tätä tilannetta lähdetään demonstroimaan draaman keinoin.  

Seminaarikerran lopuksi opiskelijoille annetaan kotitehtäväksi ratkaisumallin/ prototyypin 

valmistaminen. 

 
 

3. kerta (2h): Design Sprintin vaiheet 3 ja 4: 
Tuotoksen valmistus 

Tarvittavat välineet 
● 3D tulostin, laserleikkuri, MicroBitit laajennusosineen, kangasta, pahvia, liimaa, teippiä, 

sakset 

 

Tavoite 
Tavoitteena aloittaa ratkaisumallin valmistus 

 

Kuvaus 
Kukin ryhmä aloittaa ratkaisumallin työstämisen suunnitelmiensa mukaan. Osa työskentelee 

FabLabissa, osa KTKn digiluokassa ja tarvittaessa teknisentyön luokassa. Kotitehtävänä on 

tuotosten viimeistely ennen viimeistä seminaarikertaa.   

 

4. kerta (4h): 
Tarvittavat välineet 

● Kunkin ryhmän valmistamat tuotokset. 

 

Tavote 
Lisätä ymmärrystä opettajan työssään kohtaamista eettisesti haastavista tilanteista. 
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Kuvaus 
Seminaarikerta käytetään ryhmien töiden esittelyyn. Valmiit työn voivat olla esim. 

nukketeatteri lavasteineen ja nukkeineen tai kolmiuloitteinen visualisointi eettisesti 

haastavasta tilanteesta ja sen ratkaisusta. Töiden esittelyn pohjalta käydään keskustelua 

kasvatuksen eettisistä kysymyksistä.  

Seminaarikerran lopuksi käydään arviointikeskustelua maker projekteista. 

Kotitehtäväksi annetaan kirjoitettavaksi kuvaus prosessista ja tuotoksesta ryhmien 

verkkolehteen. 

 

Reflektio 
Innokas-koulutukseen lähtiessäni minua mietitytti, miten saan maker ajatusta vietyä 

käytäntöön menossa olevilla opintojaksoilla, joissa sisällöt ovat varsin haastavia ja abstrakteja.  

Lopputulokseen olen varsin tyytyväinen, ja opiskelijapalaute on ollut pelkästään positiivista. 

Ensimmäistä makers projektia, jonka siis ehdimme myös toteuttaa, pidettiin sisältöjen 

oppimista erittäin hyvin tukevana, maker ideologiaa hyvin konkretisoivana ja 

opiskelumuotona motivoivana. Opettajaopiskelijat pitivät positiivisena myös sitä, että he 

saivat konkreettisen työvälineen itselle tulevana opettajana lähteä suunnittelmaan ja 

toteuttamaan makers oppimista tulevissa työpaikoissaan.  

 

Kuvia 
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