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>zA-luol€n pålvä alkaa ilmaisutaidolla.
Opettaja Oksanen asethru luokan eteen
:r.t$¿iqäî" puura ja pyyrää stren oppi_
lailta ehdotuksia, mitä muutâ tuvaiia
voisi ollâ-

Lapset tulevat vuorotellen Oksasen
viereen esitt'åmäån esimerkiksi kiveä ja
taloa. Kun oppilaat,ovat paikoillaan, ók_
sanen laskee vüdestä nollaan, jolloin esi_
neet jåihmeff¡vât paikoilleen.

Kuvaharjoituksen ajatuksena on, et_
tä oppilaat oppivat kåyltämå¿in kehoaan
väänfá)'tyessään erilaisün olomuotoihin
ja asentoihin. Samalla ryhmän yhteis_
henki paranee, kun jokaisen pános vai_
kuttaa kuvan onnistumiseen.

Valokuvaleikki on hyvä esimerkki sütâ,
miten liike on tullut osaksi opetusta. On
vaikea kuvitella, ettå vaikkapa 3O vuot_
ta sitten kouluaamu olisi alkanut keholli_
sella draamametodilla.

Xuratra¡þltulsen jälkeen on vuorosså
musükkia. Oksanen panee soimaan Et_
sivätoimisto Pamauksen biisin. pamaus
seikkailee luokan käyttämissä äidinkie_
len ja kirjallisuuden oppimateriaaleissa.

-L¿ihde hiipimään laulun aikana luo_
kassa niin kuin etsivâ., hän ohjeistaa.

- Oksanen puhuu lapsille selkeästi, rau_
hallisesti ja sävykkiästi. pian kahdek_
san'uotiaat konttaavat ympäri luokkaa
pulpettien ali.

_ Kappaleen jåilkeen oppilaat låihtevät lu_
keTaan salapoliisiteemaan liittyvää koh_
tal kirjpla opetrajan jakamissaþhmissä
eri puolille luokkaa ja kerrosta.

, Lükunnaltisuuden, ilmaisutaidon ja lu_
kemisen yhdistäminen on esimerkki iI_
miÖpohjaisesta oppimisesta, joka on ai_
heuttanut paljon polemiikkiá nyþkou_
luun liitgvässii keskustelussa.

tmöoppimben tausralìa on ajarus, ettá
maaiìmassa on paljon asioita, jotka eivåit
noudattele oppiaineiden ra¡o¡a. Siksi nii
t'â voidaan ktisitellä laaja-alaiiesti eri ai_
neiden tunneilla.

Uusimmassa opetussuunnitelmassa
edellytetään kouluilta lukuvuotta koh_
$çn.vrihiltlian yhtä selkeää teemaa, pro_
jektia tai jaksoa, "jossa yhd.isteilä¿in eri
oppiaineiden sisältÖjä ja käsitellään valit_
tua aihetta useiden oppiaineiden näkö_
kulmista". Oppilaat paasevät itse vaikut_
tamaan teemojen sisältöihin suunnittelu_
vaiheesta låihtien.

. t{Vþaan myös esimerkiksi koulujen
luokkatilat suunnitellaan muunneltavit_
si nün, että ryhmätöiden ja projektien te_
keminen sekä Hikkuminén õn irelpom_-
paa. Norssin koulurakennus on vaìha ¡ahieman sokkeloinen, mutia monen luó_
\an 9wi on auki ja oppilaat voivat hyö_
dyntää oppimisessa muitakin tilojikuin
omia työpóytiään.

Tp¡öoppünüEn tgrrkeyryy vahvasti myös
digitaalisuuteen, joka on toinen nyki_
ko$y" näþvéisti määrfträvä teki¡ã. "

Rehtori Markus Leppiniemi toistaa
useasti, että ainakaan Norssissa digilait_
teet eivät itsessään ole påüimäârä, únoas_
taan váline kohti parempaa oppimista.

- Digioppimisesta puhutaan ilin tuin
se muuttaisi koulun perusolemusta. Mut_
þ rTr ei tapahdu, eikã nün pidä tapah_
tua, hän_sanoo.

- Teknologia mahdollistaa joidenkin
asioiden tekemisen näppärämmin ja te_
hokkaammin, mutta ha_luan korosiaa, et_
tä teknologian täytyy olla rengin asemas_
sa. Ihmisten kohtaaminen ja aito vuoro_
vaikutus on aina tärkeintã.

ONsasentuolon viereisessã kakkosluo-
kassa on meneillãäl matematükan tun_
ti. Oppilaiden työpöydät on sürretty reu_
noille, ja luokan keskellä on punaióil_
la matoilla ja pehmeillä istuimilla t¿iytet_
ty tila.

Nyt oppilaat kuitenkin istuvat pöytien
ä?iressä ja tekevät parin kanssa taståtetr_
tãvüi kirjasta. TyÖskentely sujuu rauhalli_
sesti, ja myös erityisopettaja on luokassa
auttamassa.

- Jonkin ajan kuluttua luokanopetta_
ja Susanne Roòs kilisyttäa keloa ja ke_
huu, kuinka hienosti ôppilaat ovat saa_
neet tehtyä laskuja. On aika siirtyä kak_
soistunnin toisen aiheen eli hkánnekau_
pungin parün.

-Mä en haluu leikkü autoilla, eräs t¡rt_
tö huudahtaa.

Roos ottaa älynäytôlle esün Lükenne_
turvan yllåipitämËÌn Turvapupu_sivus_
ton, jossa on erilaisia liikentèeseen liitty_
vfi te$a¡na ja oppimateriaateja. Oppilár
olivat halutessaan voineet t¿iyaa tiitustu_
massa sivustoon jo kotona. Nyt Roos ryh_tyykäymäåin oppilaiden kanisa läpi eá_
laisia lükennemerkkejä, joita lOyqry hs_
ten koulumatkan varrelta.

Sitten jatketaan jo aiemmilla tunneil_
la aloitettujen liikennetelyjen tekemis_
tä. Oppilaat pürtävat levyihinsä liiduilla
suojatien ja lükennemerkkejå. TyÖskente_
ly tapahtuu jåilleen pareittain.

Piürån våiliturmin alkajaisiksi 2A:n opet_
taja Oksanen pukee keltaisen lüvin, jos_
sa lukee "Sari vâlkkåvalvoja". Hän lâ.irtee
kiertelemään koulun aluefta ja selittää
samalla, että Norssi on mukana Liikkuva
koulu -ohjelmassa.

_ Qksalen sanoo, että koulupäivän ai_
kainen lükkuminen auttaa tutkimuksi_
en mukaan oppimiseen. Nünpâ oppilai_
ta yritetään aktivoida Uitt<umaan^riratl_

dollisimman paljon, ja oppilaat nä)ttåvät
noudattavan toivetta: isoilã hiekkfüen_
t:iilä kåigrnistyvät nopeasti jatkapallope_
lit, puissa küpeileminen on suosittu hu_
vi, eivätkâ lapset muutenkaan malta juu_
ri notkua paikallaan.

-Kaikki liikkuminen on sallithra.
Kjinnyköitä ei näy. Koulussa on tehty

sopimus, että puhelimia ei käytetã koú_
lupåüvåin aikana lainkaan, ei édes v¿ili_
tunneilla, paitsi opettâjan luvalla silloin
kun tekeminen lütt¡y koulutehtâviin.

Vüder¡nen h¡okur biologian tunnilla on
h¿ilinää. Luokanopetta¡a Heikki tuumi
käy läpi koetuloksia. .zitytautuila on kuvia
erilaisista sienistä, ja oppilaiden tehtävä_
nâ on kertoa, mikä takki sopii mihinkin
jalkàan. Oikeat takit raahatâan kosketus_
nå1töllä oikeaan paikkaan.

Luokka on hetkeä aiemmin palannut
koulun salista, jossa pidetyss¿i kouluvuo_
den avausjuhlassa on esüntynyt muun
muassa klovni Dodo. Våilitunti ja ruokai_
lukin lähestyvätieikä osa lapsiÁta malt_
taisi millään keskittyä koevastauksün.
Etupenkissä istuva poika nappaa iuokan
edestå tableÚitietokoneen 

; 
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Pþso Possu -piirretln.
Kun karvarouskuille ja muille sienil_

le on löydetty oikeat lakit, on puhuttu eri
¡ienten myrþlislydestä ja kokeet on pâ_

lalJettu, Luumi k¿iynää triangetia luolian
hiljentämiseksi. KotilÍiksyn kuulemi_
sen jäIkeen lapset katoavat våilitunnile, ja
Luumi ehtii jutella hetken työstään.

lllmdssam hilþttain otettu kä¡ttöön ai_
empaa pidemmât 75 minuutin oppitun_
niJ, Vastapainoksi myös nüden jlilkeinen
våIitunti on pidempi. Luumi sanoo, et_
tä esimerkiksi kuvaamataidossa ¡ã iü_
kunnassa pidemmästâ tunnista ón hyO_
tyâ, kun taas lukuaineissa pitka yhüiiak_
:oi"gl keskitgmirien on oiale óppiíais_
ta vaikeaa.

Luumi on itse käynyt ala-asteen
1980-luvulla. Hän näkee yhtenä koulun

Teknologian
täytyy olla rengin
asen.lassa
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