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Muuttuva muutos
Matti Ruippo ja Leena Unkari-Virtanen

Hyvä teknologian integrointi oppimiseen ei tarkoita kaikkein mielikuvituk-
sellisimman työkalun käyttämistä, vaan tavoitteena on käyttää teknisiä 
ratkaisuja, jotka vahvistavat oppimiskokemusta. Opettajan ammattitaitoa on 
tietämys vaihtoehdoista ja oikean strategian – tai strategioiden – valitse-
misesta oppitunnille. Integroinnin syvyyttä tai sen aiheuttamia muutoksia 
pedagogisessa toiminnassa ja ajattelussa voi tarkastella esimerkiksi Ruben 
Puenteduran SAMR-mallilla. Lyhenne tulee sanoista Substitution – Aug-
mentation – Modfication – Redefinition (Puentedura 2006).

SAMR-malli esittelee neljä verkko-oppimisen tasoa, jotka on esitetty muu-
toksen syvyyden mukaan. Ensimmäiset kaksi vaihetta käsittävät teknii-
kan opettamisen tehostamisvälineenä ja kaksi viimeistä ovat oppimisen 
muutostyökaluja: 

• korvaa (Substitution)

• lisää (Augmentation)

• muokkaa (Modification)

• määrittele uudelleen (Redefinition).

Digi ei aina muuta mitään
SAMR-muutosmallissa korvaaminen tarkoittaa esimerkiksi perinteisten 
toimintojen ja materiaalien korvaamista digitaalisilla versioilla eli tieto- ja 
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viestintätekniikalla (jatkossa TVT). Sisällössä ei ole merkittäviä muutoksia. 
Tällaisia arjen digitointeja ovat esimerkiksi lukujärjestykset ja flippausvideot. 
Toimintaa kohennetaan tekniikan avulla, mutta sen käyttö on valinnaista 
eikä se ole välttämätöntä.

Lisäämisen taso sisältää vuorovaikutteisten digitaalisten parannusten ja 
elementtien, kuten kommenttien ja eri aisteja hyödyntävän multimedian, 
mukaantulon. Teknologia on silloin jo olennainen osa toimintaa, joka näin 
tehostuu sekä auttaa opetusresurssien uudelleenkäyttöä. Nämä kaksi 
ensimmäistä vaihetta ovat opettajalle tärkeitä varsinkin silloin, kun opettaja 
opettaa verkossa ensimmäisiä kertoja.

Syvempi muutos lisää oppijoiden yhteistyötä 
Korvaaminen ja lisääminen ovat monesti opettajajohtoisia tasoja, mutta 
seuraavat tasot kääntävät oppimisen vielä enemmän oppijakeskeiseksi. 
Kolmannella tasolla (muokkaaminen) muuttuu esimerkiksi luokkahuonekä-
sitys. Toiminta perustuu yhteistyölle, joka on mahdollista tieto- ja viestintä-
tekniikan (TVT) avulla. Toiminnan myötä tehdään julkaisuja, jotka esittelevät 
osaamisen kehittymistä, ja julkaisuista  saadaan sekä annetaan vertais-
palautetta. Samalla oppimisviestintä muuttuu monikanavaiseksi. Toisaalta 
viestin osallisina ovat perinteiseen tapaan opettaja ja oppilaat. Uutena ele-
menttinä viestintään liittyvät myös oppilaiden väliset viestit. Lisäksi toimin-
taan kuuluu merkittävä määrä asynkronista, ei reaaliaikaista toimintaa, joka 
antaa rauhaa prosesseille ja tukee verkkaisempien oppilaiden oppimista.

Uudelleen määrittelyn tasolla tulee mukaan teknologian innovatiivinen 
käyttö. Se määrittelee uudelleen oppimisen laatua ja saa aikaan tuloksia, 
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joita ei voida ennalta nähdä. Tällä tasolla opetusta on mahdotonta toteuttaa 
pelkästään luokkahuoneessa. Opiskelijat löytävät ehkä opettajaansakin ket-
terämmin tekniikalle uusia ja syventäviä käyttötarkoituksia. He ovat oman 
työnsä luojia ja julkaisijoita esimerkiksi erilaisissa medioissa tai osallistuvat 
digitaalisiin foorumeihin muiden ikäistensä kanssa ympäri maailmaa. Tällai-
sessa toiminnassa ovat hyödynnettävissä myös opiskelijan ääni ja valinnat. 

Musiikin opetusta muuttaa moni asia
Digitalisaation on ennustettu muuttavan toimintatapoja ja tekemisen 
välineitä vuosikymmeniä eteenpäin. Musiikin opettamisessa digitalisaa-
tion tuoma muutos punoutuu moniin muihin saman aikaisiin muutoksiin. 
Säveltämisen pedagogiikan kautta voidaan hahmottaa esimerkiksi seuraavia 
muutostrendejä:

Säveltäminen – mitä säveltäminen on ja kuka sitä tekee?

OPSit – miten säveltäminen, improvisointi ja luova musiikin  tuottaminen 
toteutetaan yhdenvertaisesti osana kaikkea musiikin opettamista ja 
oppimista?

Oppiminen – mikä on käsityksemme oppimaan oppimisesta, kuka on vas-
tuussa oppimisesta?

Opettaminen – miten opettajan rooli ja tehtävät muuttuvat osana ajatteluta-
pojen, opetustilojen ja toiminnan rakenteiden muutosta?

Oppilaitosten toimintakulttuuri – mitä ovat mielikuvamme koulusta, ope-
tuksesta, oppimisesta? Vastaavatko ne sitä, miten nykyisin oppilaitoksissa 
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toimitaan?

Onkin yhä kiinnostavampaa pohtia, miten jatkuvassa muutoksessa oikein 
eletään, miten muutoksessa toimitaan ja samalla luodaan hyvää tulevai-
suutta. SAMR-mallin muutoksen tasojen erittely on oiva esimerkki siitä, 
miten muutosvoimia voi ainakin hiukan säädellä omaan opetukseen sopi-
vaksi. Kaikkea ei ole tarpeen muuttaa kerralla, voimalla tai nopeasti.

Mikä muutoksessa sitten kannattaa?
Kulunut pandemiavuosi on muuttanut opetusta siten, että TVT:n mahdolli-
suuksia on otettu laajamittaisesti käyttöön samalla, kun muut musiikinope-
tuksen muutokset ovat edenneet opetuksen arjessa. TVT:n käytössä lienee 
kyse kriisinhallinnasta, mutta on helppoa havaita siellä täällä myös inte-
grointi-intoa, jota voidaan peilata SAMR-portaisiin. Työ on valmistanut meitä 
myös pandemian jälkeiseen aikaan: digitaaliseen oppimiseen kiinnitetään 
enemmän huomiota, vaikka palaamme fyysisiin kouluihin ja hyödynnämme 
lähiopetuksen mahdollisuuksia.

Opettajan, joka tekee pedagogisia valintoja TVT:n käytöstä, kannattaa kysyä 
välineitä valitessaan esimerkiksi seuraavat kolme kysymystä:

Onko tekniikka parantanut oppimistuloksia? Jos on, kannattaa käyttää tek-
niikkaa. Jos ei, niin perinteiset menetelmät saattavat olla parempia. 

Tarvitaanko oppimisessa tai tehtävässä yhteistoiminnallisuutta? Kannattaa 
muistaa se, kuinka teknologia mahdollistaa tai ainakin helpottaa yhteistoi-
minnallisuutta. Sosiokonstruktiivinen lähestymistapa auttaa oppijaa myös 
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arvioimaan omaa toimintaansa suhteessa toisiin. 

Onko oppimisessa tai tehtävässä tarpeen kehittää kulttuurista ymmärrystä 
ja kansainvälistä ajattelua? Tieto- ja viestintätekniikan avulla voidaan helposti 
laajentaa näköaloja ympäröivään maailmaan. 
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