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Lähde: UK Children’s media literacy 2009: http://www.ofcom.org.uk/advice/media_literacy/medlitpub/medlitpubrss/
uk_childrens_ml/full_report.pdf 
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Lähde: Noppari, 
Uusitalo, Kupiainen 
& Luostarinen 2008
“Mä oon nyt online!” 
Lasten 
mediaympäristö 
muutoksessa.
http://tampub.uta.fi/
tulos.php?tiedot=227
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(Source: Common Sense media 2009: http://www.commonsensemedia.org/teen-social-media?
utm_source=newsletter08.13.09&utm_medium=email&utm_campaign=feature1)

Is Social Networking Changing Childhood? National Poll / USA
13–18-year-old kids



Lähde: UK Children’s media literacy 2009: http://www.ofcom.org.uk/advice/media_literacy/medlitpub/medlitpubrss/
uk_childrens_ml/full_report.pdf 





New Millenium Learners 
(NML)

• Syntyneet 1980–2000
• Hakevat informaatiota pääasiassa 

digitaalisista lähteistä
• Antavat etusijan kuville, liikkeelle, 

ja musiikille ennen perinteistä 
tekstiä

• Käyttävät 
“moniajoa” (multitasking)

• Saavuttavat tieto prosessoimalla 
apäjatkuvaa, epälineaarista 
informaatiota

(Source: Pedro, The New Millenium Learners, OECD 2006: 
http://www.oecd.org/dataoecd/1/1/38358359.pdf)

Picture: Noppari et. al. 2008. Online life! Children’s media environment 
in change. http://tampub.uta.fi/tulos.php?tiedot=227
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NML
• Visuaaliset, tekniset ja 

spatiaaliset taidot
• Ei-verbaalinen älykkyys, 

visuaalinen luovuus
• Medialukutaito
• Informaalisen oppimisen 

keskeisyys
• “Super Communicators” 

(Pew Internet and American 
Life Project 2007)
• Nuoret jakavat 

tuotoksia verkossa ja 
odottavat 
kommentteja,  
keskustelua ja 
tunnustusta

Lähde: http://www.pewinternet.org/Reports/2007/Teens-and-Social-
Media.aspx
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Lähde: Barbara Ischinger, Director of Education, OECD. http://www.nml-conference.be/wp-content/uploads/
2009/09/Barbara-Ischinger.pdf
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• Oppilaiden ja opettajien media- ja tekstiarki eroavat 
toisistaan

• Opettajien median käyttö on perinteisempää - 
printtimedia ja lineaariset tekstit. Multimodaalinen 
tekstimaailma on vieras

• Nuorten suosimat median käytöt ovat opettajille vieraita
• Internet on opettajilla hyötykäytössä: viihdekäyttö ja 

sosiaalinen käyttö vähaisempää
• Asenteet teknologiaa kohtaan myönteiset: teknologia on 

työväline
• Ei innostusta tuoda teknologiaa luokkahuoneeseen

Opettajat vs. oppilaat
(Luukka ym. 2008, Maailma muuttuu - Mitä tekee koulu?)



Digitaalinen kuilu koulussa
• Koulussa ei opiskeltu niitä ohjelmia, mä tunnen ne jo. Ja 

sitten ope vaan, että tämä ohjelma tässä on Paint, vaikka 
se on mulle niin tuttu ohjelma, että tutumpaa ei voi olla. 
(Poika, 11-v, HA)

• No siis kyllä mun mielestä koulussa vois enemmän 
käyttää tietokoneita. Mutta toisaalta kun ajattelee niin ei 
välttämättä opettajat niinku kauheen hyvin osaa käyttää 
niitä koneita. Ja kun on tietenkin sellaisia oppilaitakin, 
jotka ei välttämättä osaa käyttää. Niin varsinkin ala-
asteella oli tosi puuduttavaa kun ”nyt avataan koneet ja 
sitten tuplaklikkaatte siitä sitä e:n kuvaa”. Kun jos on 
pienestä asti käyttänyt tietokoneita niin ei jaksa sillai. 
(Tyttö, 14-v, HA)

Lähde: “Mä oon nyt online!” -tutkimus



Ope: “Ne tuli meille, niitä ei tilattu, jonakin kaupungin kylkiäisenä. Ne 
aina tökkii, niissä oli jo valmiiksi liian vähän muistia.”
Oppilas: “Mulla on uudempi versio kun mää teen elokuvia. Siihen 
hankittiin heti lisää muistia.”
Ope: “Tää ei ollut toimiva paketti. On vähän ilmennyt teknisiä 
hankaluuksia, kun ei toimi.”

Vieläkään ei Final Cut Express aukea
‐ Ope: “Onkohan siinä jokin jumitus?”
Odotelun kälkeen päätetään vaihtaa toinen kone. Kone aukeaa ja alkaa 
ehdottamaan päivityksiä. Päivityksiä ei voi kuitenkaan asentaa ilman 
ylläpitäjän tunnusta ja salasanaa:
    Ope: “Nää on kaupungin koneita. Ei meillä ole salasanaa. Jonkun ATK‐
tuen pitäisi käydä.”

Digitaalinen kuilu koulussa

Lähde: Kupiainen, Nuoret, lukutaidot ja muuttuva mediaympäristö -tutkimus (2009–2011)



Lukutaitokuilu
• out-of-school literacy 

vs. school literacy
• out-of-school literacy: 

nuorten omat tarinat, 
mediakulttuurin 
tarinat, 
multimodaaliset, 
synkreettiset ja 
hybridit esitystavat ja 
lukutaidot



21.-vuosisadan lukutaito
Jenkins ym. 2006

• Leikki ja pelaaminen (play)
• Asioiden esittäminen ja tarkastelu eri näkökulmista (performance)
• Kyky mallintaa todellisuuden prosesseja (simulation)
• Sisältöjen omaksuminen ja merkityksellinen uudelleenkäyttö 

(appropriation)
• Monikanavaisuus (multitasking)
• Hajautettu havaintokyky (distriputed cognition)
• Yhteisöllisesti rakennettu tieto (collective intelligence)
• Kriittinen arviointi (judgement)
• Ylimediaalinen- ja moodinen tarinankerronta (transmedia navigation)
• Verkostoituminen (networking)
• Erilaisissa yhteisöissä toimiminen (negotiation)

Jenkins ym. 2006, Confronting the Challence of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century
http://www.digitallearning.macfound.org/atf/cf/%7B7E45C7E0-A3E0-4B89-AC9C-E807E1B0AE4E%7D/
JENKINS_WHITE_PAPER.PDF
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