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Teknologian nopean kehityksen ansiosta yhä useammalla henkilöllä on jo varhaislapsuudes-

taan asti mahdollisuus päästä erilaisten virtuaalimaailmojen pariin. Lisätty todellisuus hyö-

dyntää toiminnassaan tehokkaasti erilaisia mobiili-alustoja ja on siten suosittu ja käytännölli-

nen virtuaalitodellisuuden muoto yhä useamman oppilaan keskuudessa. Lisätty todellisuus on 

vasta hiljattain alkanut ottaa jalansijaa viihteellisissä sovelluksissa ja opetuksen tukena ne 

ovat vielä tällä hetkellä suhteellisen kömpelöitä ja rajoittuneita. Tutkielmassa tarkastellaan li-

sätyn todellisuuden hyötyjä opetuksessa tutustumalla aiheesta tehtyjen tutkimusten tuloksiin 

ja päätelmiin sekä perehdytään aiheesta julkaistuun kirjallisuuteen. Lisätty todellisuus oppimi-

sen tukena on ilmiö, josta ollaan oltu kiinnostuneita jo pitkään, mutta tutkimuksissa käytetyt 

sovellukset ovat useasti kömpelöitä ja vain tiettyyn käyttöön soveltuvia prototyyppejä. Siksi 

niiden tarkka arviointi on vaikeaa ja tutkimustuloksiin on syytä suhtautua varauksella.  

Tutkielma pyrkii vastaamaan kysymyksiin, kuinka lisättyä todellisuutta voidaan hyödyntää 

opetuksessa sekä millä tavoilla se tehostaa oppimista. Lisätyn todellisuuden hyödyistä on 

saatu positiivisia tutkimustuloksia. Tutkielmassa lisätyn todellisuuden oppimista tukevat tasot 

on jaettu kolmeen eri kategoriaan. Tilallisen hahmottamisen sekä abstraktille tasolle siirtymi-

sen tukemisessa lisätyllä todellisuudella nähdään olevan potentiaalia mielenkiintoisten ja kol-

miulotteisten oppimisympäristöjen mahdollistajana. Virtuaalisessa maailmassa fysiikan lakeja 

voidaan muuttaa siten, että normaalisti vaikeasti havainnollistettava ilmiö, esimerkiksi mag-

neettikenttä voidaan muuttaa visuaaliseen muotoon. Tällöin abstraktista asiasta tehdään konk-

reettinen ja helpommin lähestyttävä. Muistin ja ymmärtämisen tukemisessa lisättyä todelli-

suutta voidaan hyödyntää esimerkiksi muuntamalla luettu teksti visuaaliseen muotoon. Tämän 

on todettu olevan tehokas keino etenkin lukemisen alkutaipaleella olevilla oppilailla sekä sel-

laisilla oppilailla, joilla on vaikeuksia lukemisen kanssa. Autenttiset oppimisympäristöt ja au-

tenttisten tilanteiden simulointi vaikuttaa motivaatioon ja innokkuuteen tehtävän suoritta-

miseksi. Tulevaisuuden sovelluksilta odotetaan nopeaa kehitystä muun muassa käytettävyy-

den ja nopeutuvien datan siirtonopeuksien kasvaessa. Teknologian kehittyessä yhä lähemmäs 

ihmistä, esimerkiksi puettavat älylasit tuovat yhä uusia mahdollisuuksia lisätyn todellisuuden 

hyödyntämiselle. 

Avainsanat: Lisätty todellisuus, Virtuaalitodellisuus, Opetus, Oppiminen, 
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1 Johdanto  

Mobiiliteknologian nopean kehityksen ansiosta, yhä useammalla henkilöllä on jo varhaislap-

suudestaan asti mahdollisuus oppia ja huvitella virtuaalitodellisuutta hyödyntäviä sovelluksia 

ja välineitä käyttäen. Erilaisista virtuaalimaailmoista suurimman yleisön tavoittavana voidaan 

pitää lisätyn todellisuuden teknologiaa, sillä se soveltuu hyvin mobiililaitteiden tarjoamaan 

alustaan. Lisätty todellisuus onkin ottanut vahvasti jalansijaa niin yritysten, kuin yksittäisille 

käyttäjille tarkoitettujen palveluiden kehittämisessä. Kuten tässä tutkielmassa myöhemmin ker-

rotaan, virtuaalitodellisuus on osa laajempaa viitekehystä johon kuuluvat virtuaalitodellisuus, 

lisätty todellisuus ja lisätyn virtuaalisuuden tasot. Tämä teknologia on sulautunut osaksi joka-

päiväistä arkeamme, sillä lisätyn todellisuuden sovellutuksia löytyy niin maitopurkki mainok-

sista, leluesitteistä kuin kouluissa käytetyistä oppimateriaaleistakin. Syy lisätyn todellisuuden 

yleisyydelle löytyy siitä, että se ei tarvitse toimiakseen muuta kuin älykännykän tai tabletin 

sovelluksineen. Tämän tutkielman tarkoituksena on avata lukijalle laajemmin lisätyn todelli-

suuden teknologiaa ja perehtyä lisätyn todellisuuden mahdollisuuksiin opetuksen tukemisessa. 

Kiinnostus audiovisuaalisen oppimateriaalien hyödyntämiseen opetuksessa kumpuaa omasta 

lukivaikeudesta ja siitä johtuvista kokemuksista. Verrattain hitaan lukutaidon omaavana olen 

kokenut saavani apua äänikirjoista, havainnollistavista videoista ja animaatioista sekä kuvite-

tuista oppimateriaaleista niin tulosteina, kuin digitaalisessakin muodossa.  

Mobiiliteknologia ja yhteiskunta sen myötä ovat kehittyneet nopeasti viimeisen kolmenkym-

menen vuoden aikana. Oma ikäluokkani on kasvanut varhaislapsuudesta asti matkapuhelinten 

kanssa ja tottunut näin pitämään suurta informaatiolähdettä jatkuvasti läheisyydessään. Ikä-

luokkaani voidaankin pitää jo diginatiivina, eli olemme olleet varhaislapsuudesta asti digitaali-

sen teknologian ympäröimänä. Hyödynnämme jatkuvasti erilaisia virtuaalisen todellisuuden ta-

soja jokapäiväisessä elämässämme. Monet pelit ja karttaohjelmat hyödyntävät kiihtyvyysantu-

reita, kompassia ja GPS-signaalia virtuaalimaailmoissa liikkumiseen (Aurelia, Raj & Saleh, 

2014) ja esimerkiksi eri sosiaalisen median kuvapalvelut tarjoavat monenlaisia reaaliajassa toi-

mivia kasvonaamioita, efektejä ja kuvamanipulaatioita. Käytämme siis jo nyt jopa huomaa-

matta virtuaalisia ympäristöjä niin viihteellisessä tarkoituksessa kuin ympäröivän maailman ja 

ilmiöiden hahmottamisen helpottamiseksi. 

Kirjallisuuskatsauksessa keskitytään enimmäkseen mobiililaitteiden tarjoamiin virtuaalitodel-

lisuuksiin ja lisättyyn todellisuuteen, sillä mobiiliteknologia on tällä hetkellä selvimmin läsnä 
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diginatiivien oppilaiden arjessa. Lisätyn todellisuuden teknologia kykenee yhdistämään virtu-

aalista sisältöä reaaliaikaisesti ympäröivään maailmaan erilaisten näyttöpäätteiden avulla. Tut-

kielmassa avataan myös virtuaalitodellisuuden eri tasoja ja niiden merkityksiä.  

Virtuaalitodellisuudesta on puhuttu jo pitkään ja sillä nähdään olevan paljon potentiaalia myös 

opetuksen ja oppimien tukena sillä virtuaalisen todellisuuden fyysiset rajat voivat olla huomat-

tavasti laajemmat, kuin tavallisessa maailmassa olemme tottuneet ajattelemaan. Esimerkiksi 

painovoiman voimakkuutta voidaan muuttaa siten, että virtuaalimaailmassa voidaan leijua ja 

liikkua ilmassa ilman mitään apuvälineitä. Silti virtuaalitodellisuuksien hyödyntäminen koulu-

maailmassa tuntuu olevan vielä alkutekijöissään ja laadukkaat massoille suunnitellut sovelluk-

set pysyvät selkeästi viihteellisyyden puolella. Tällä hetkellä lisätyn todellisuuden hyödyntä-

minen opetuksessa vaatii opettajalta syvällistä perehtymistä aiheeseen ja sovelluksiin sekä in-

novointikykyä mielenkiintoisien ja toimivien oppimiskokonaisuuksien luomiseksi virtuaaliseen 

muotoon.  

Teoriaosuuden ensimmäisessä kappaleessa perehdytään lisätyn todellisuuden teknologiaan 

sekä avataan virtuaalitodellisuuksien rakenteita. Lopuksi avataan lisätyn todellisuuden nykyti-

laa, esitellään tämän hetken merkittävimpiä sovelluksia sekä pohditaan tulevaisuuden näkymiä 

ja odotuksia. Toisessa teoriaosuudessa pohditaan opetuksen ja digitalisoituvan yhteiskunnan 

muutoksessa olevaa suhdetta sekä esitellään keskeisiä tutkimustuloksia lisätyn todellisuuden 

hyödyntämisestä opetuksessa. Kappaleessa pyritään muodostamaan yleiskuva oppimisesta sekä 

avaamaan siihen liittyviä käsitteitä ja taitoja. Toistuvia ja yleisimpiä lisätyn todellisuuden tut-

kimuksista nousseita osa-alueita olivat muun muassa oppiminen, luku- ja kirjoitustaito, monilu-

kutaito ja motivaatio. Käsitteet ovat todella laajoja ja ne sisältävät useita eri suuntauksia. Näitä 

käsitteitä esitellään tutkielmassa vain suurpiirteisesti ja pyritään yhdistämään niitä lisätyn to-

dellisuuden teknologiaan. Tutkielmassa esitellään tarkemmin vain Suomessa yleisesti vallit-

seva oppimiskäsitys, jota luonnehditaan usein sosiokonstruktivistiseksi oppimiskäsitykseksi. 

Yhteenveto ja pohdintaa kappaleessa tarkastellaan tutkimustulosten tärkeimpiä havaintoja ja 

pyritään muodostamaan eheä kuva lisätyn todellisuuden hyödyntämisen mahdollisuuksista. 

Kappaleessa pohditaan myös teknologian ja siitä tehtävän tutkimustyön problematiikkaa sekä 

tämän työn herättämiä ajatuksia ja huomioita. 

Tutkielmassa on haettu tietoa kirjaston tietokannoista löytyvistä kirjoista, artikkeleista, tutki-

muksista sekä lopputöistä. Tutkielmassa esiteltävät sovellukset ovat löytyneet googlen hakuko-
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neen avulla käyttämällä hakusanoja ”best AR apps for education”. Lisäksi suosituksia hyödyl-

lisistä sovelluksista sekä linkkejä lisätyn todellisuuden opetusmateriaaleihin saatiin virtuaali-

maailmoista kiinnostuneiden opetusalan henkilöiden facebook-ryhmästä ”Virtuaalitodellisuus 

Oppimisessa.” Sovellusten toimintaperiaatteet ja kuvat ovat kirjoittajan ottamia sekä perehty-

mistä sovellusten toimintaan.  
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2 Tutkielman tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tutkielman tavoitteena on antaa lukijalle käsitys, millaisia tietoja lisätyn todellisuuden käytöstä 

on tällä hetkellä saatavilla sekä mihin lisätyn todellisuuden hyödyt opetustilanteissa perustuvat. 

Lisätyn todellisuuden teknologia ja sovellukset valikoituivat tarkastelun kohteeksi, koska ne 

hyödyntävät toiminnassaan mobiiliteknologiaa ja ovat näin suurten massojen välittömässä vai-

kutuspiirissä. Tutkielman tavoitteisiin pyritään vastaamaan kahdella kysymyksellä: 

1. Kuinka lisättyä todellisuutta voidaan hyödyntää opetuksessa 

2. Miten lisätty todellisuus tukee oppimista.  
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3 Mitä on lisätty todellisuus? 

Lisätyn todellisuuden avulla ympäröivää maailmaa voidaan muokata digitaalisesti. Siinä todel-

linen ja virtuaalinen sisältö sulautuu ympäristöön sekä kaikki tämä tapahtuu interaktiivisesti ja 

reaaliaikaisesti. Käyttäjä voi katsoa ympäristöään näytön läpi ja saada sitä kautta itselleen en-

nalta määriteltyä ja havainnollistavaa lisäinformaatiota. (Di Serion, Ibanez & Kloos, 2013) 

Lisätyn todellisuuden sovellukset perustavat toimintansa usein joko kameran kautta kuvantun-

nistuspohjaisesti tai paikkatietopohjaisesti GPS-signaalin avulla. Eri käyttöliittymät ja laittei-

den tehokkuus määrittelevät kumpaa tunnistuskeinoa käytetään. (Kalalahti, 2014) Esimerkiksi 

massojen suosioon noussut viihteellinen peli Pokemon Go käyttää ensisijaisesti paikkatietotun-

nistusta pelihahmojen sijoittamiseen kartalla, mutta tehokkaampien mobiililaitteiden kameran 

kautta pelihahmo voidaan sijoittaa myös virtuaalisesti ympäröivään maastoon. 

Lisätyn todellisuuden etuna onkin sen kytkeytyminen vahvasti mobiiliteknologiaan. Mobiili-

teknologian nopean kehittymisen myötä yhä suuremmalla osalla ihmisistä on mahdollisuus sen 

tarjoamien sovellusten ja palveluiden hyödyntämiseen. Lisätyn todellisuuden teknologiaa on 

kehitelty pitkän aikaa, mutta helppokäyttöiset ja massoille suunnitellut lisätyn todellisuuden 

laitteistot ja sovellukset ovat luoneet yhä enemmän mahdollisuuksia sen hyödyntämiseen. (Au-

relia, ym. 2014) Virtuaalitodellisuudet muuttavat uniikilla tavalla tapaa oppia mobiililaitteiden 

avulla, sillä ne muodostavat minkä tahansa tilanteen, paikan, ympäristön tai kokemuksen siir-

tämisen kokonaan uudelle ymmärtämisen tasolle. (Haag, 2013)  

Mobiiliteknologian nopeaan kehitykseen on vaikuttanut muun muassa jatkuvasti nopeutuvat 

datansiirtoyhteydet, pienet ja tarkat näytöt sekä sijaintitietojen tarkkuus. Yhä useampi palvelu, 

kuten sähköposti, tekstiviestit, nettiselaimet, mobiilimaksut, videokonferenssit, videoiden ja 

musiikin suoratoistopalvelut sekä monet muut sosiaalisen median palvelut hyödyntävät mobii-

liteknologiaa ja niistä on muodostunut yleisesti hyväksytty standardi niin kuluttaja- kuin yri-

tyspuolella. (Joan, 2015) Lisätty todellisuus mahdollistaa opetuksen suunnittelijoille ja koulut-

tajille uusia mahdollisuuksia ajatella syvemmin diginatiivien oppilaiden opettamista. Samalla 

se muuttaa jatkuvasti tapaa miten opimme mobiililaitteidemme avulla. (Haag, 2013) 
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3.1 Virtuaalimaailmojen rakenne 

Virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus määritellään toisistaan erillisinä teknologian haaroina, 

mutta niillä on myös paljon yhteisiä piirteitä. Tätä voidaan havainnollistaa hyvin Milgramin ja 

Kishinon määrittelemällä virtuaalisuuden jatkumolla. (Kuvio 1, 1994, 1321)  

Kuvio 1. 

Mixed Reality (MR) 

 

 

Virtual Continuum (VC) 

 

Milgramin ja Kishonon mukaan erilaisia virtuaalisia ympäristöjä on neljässä eri kategoriassa. 

Nykypäivänä lisätyn todellisuuden sovellukset ja laitteet hyödyntävät toiminnassaan lisätyn 

todellisuuden ja lisätyn virtuaalisuuden tasoja. 

1. Todellinen ympäristö. (Real Environment) 

Todellinen, ympärillä oleva fyysinen maailma. 

 

2. Lisätyn todellisuuden tila. (AR) 

Näyttöpäätteellä näkyvä interaktiivinen kuva, jossa ratkaistaan ongelmia laitteen ulkopuo-

lelta. Ihminen on vahvasti läsnä fyysisessä maailmassa, mutta saadaan kokemus todelli-

suuden täydentymisestä erilaisten virtuaalisten elementtien ansiosta. 

 

3. Lisätyn virtuaalisuuden tila. (AV) 

Näyttöpäätteelle ilmestyy kuva ympärillä olevasta tilasta esimerkiksi kameran kautta ja 

näytöllä näkyvään tilaan voidaan lisätä erilaisia virtuaalisia elementtejä. 

 

4. Virtuaalitodellisuuden tila. (Virtual Environment) 

Virtuaalitodellisuuden tilassa pyritään sulkemaan fyysisen maailman ärsykkeitä pois ja an-

tamaan aisteille virikkeitä virtuaalisin menetelmin, kuten kuulokkeilla ja VR-lasien avulla. 

Real 

Environment 

Augmented 

Reality (AR) 

Augmented 

Virtuality (AV) 

Virtual 

 Environment 
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3.2 Lisätyn todellisuuden sovellusten nykytila 

Mobiililaitteiden tehokkuus sekä jatkuvasti kehittyvät ja muuntuvat sovellukset muuttavat ta-

paa kommunikoida ja oppia nykymaailmassa. Lisätty todellisuus on ottanut jalansijaa useilla 

eri aloilla ja on jopa hyväksytty tiedonsiirron standardi niin yritysten, kuin yksityistenkin asi-

akkaiden keskuudessa. (Joan, 2015) Sovelluksia, jotka hyödyntävät lisätyn todellisuuden tek-

nologiaa löytyy jo tuhansia (Laakso, 2018) Esimerkiksi mobiilimaksamisen tukena OP-mobii-

lisovellus tunnistaa kameran kautta laskussa lukevan viivakoodin ja kerää sen perusteella tar-

vittavat maksutiedot käyttäjän puolesta. (Kuva 1A) Monet muutkin sovellukset hyödyntävät 

skannaustekniikkaa QR-koodien (KUVA 1B) avulla ja niistä onkin muodostunut suosittu keino 

myös erilaisten opetustilanteiden järjestämisessä. Laakson mukaan QR-koodit ovat lisättyä to-

dellisuutta yksinkertaisimmillaan. Koodi toimii tunnistekuvana, jota luetaan QR-lukusovelluk-

sen avulla. Sovellus ohjaa käyttäjän verkkosivustolle, joka koodiin on asetettu. 

 

 

Navigaattorit ja eri karttaohjelmat, kuten Google maps (KUVA 2A) tai B-bark (KUVA 2B) 

käyttävät paikkatietopohjaista tunnistamista sijainnin näyttämiseksi kartalla ja esimerkiksi 

reittitietoja halutessaan useimpiin sovelluksiin voi kirjoittaa osoitteen, jolloin sovellus laskee 

käyttäjälle mahdollisimman nopean reitin haluttuun paikkaan. B-bark sovellus sisältää maas-

tokartat. Sovellus piirtää kartalle kuljetun reitin ja sen avulla voi mitata matkan pituuksia 

maastossa. Käyttäjät voivat itse valita tarpeelleen sopivimman karttapohjan, kuten satelliit-
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tinäkymän, graafisen tiekartaston tai maastokartan. Google Earth -sovellus (KUVA 2C) tar-

joaa lisäksi myös kolmiulotteisen näkymän ja vielä tarkemman kuvan saa ”street view” näky-

mästä, joka koostuu useista valokuvista. 

 

 

 

 

Pelimaailmassa suosittuja sovelluksia ovat esimerkiksi Pokemon Go (KUVA 3A) ja Ingress 

(KUVA 3B), joissa pelaajat etsivät tietoa liikkumalla fyysisessä ympäristössä, kuten kaupun-

gin kaduilla ja puistoissa. Pelaajat saavat tietoa pelin etenemisestä näyttöpäätteellensä ja sen 

perusteella päättelevät, mitä seuraavaksi kannattaa tehdä. Pelit perustuvat paikkatietopohjai-

seen tunnistukseen pelaajan ja pelin objektien sijoittamiseen kartalla. Lisäksi tehokkaimmilla 

mobiililaitteilla voidaan hyödyntää kameraa, joka mahdollistaa objektien sijoittamisen virtu-

aalisesti todelliseen ympäristöön. Stack AR- pelissä (KUVA 3C) rakennetaan mahdollisim-



 

12 

 

man korkea torni. Torni voidaan rakentaa haluttuun ympäristöön, esimerkiksi oman työpöy-

dän päälle. Kameralla kuvataan pöytää ja torni alkaa kasaantua näyttöpäätteellä  näkyvän pöy-

dän päälle. 

 

  

  

Googlen hakuselain ehdotta useita sivustoja hakusanoilla ”best ar apps for education”. Opetus-

käyttöön hyödyllisiä sovelluksia on listattu useita kymmeniä. (Lee, luettu 25.4.2018) Muun 

muassa HP Reveal (KUVA 4A), Amazin Space Journey (KUVA 4B), sekä FETCH! LUNCH 

RUSH (KUVA 4C) ilmaantuvat useilla sivustoilla. Esimerkiksi HP Reveal -sovellus tarjoaa 

mahdollisuuden luoda omaa virtuaalista sisältöä, kuten esimerkiksi kuvia, videoita ja animaa-

tioita. Oppilas pääsee näihin käsiksi kuvaamalla sovelluksen kameralla tunnistekuvaa. Amazing 

Space Journey tarjoaa omia tulostettavia kortteja, joita kuvaamalla ilmestyy tietoa muun mu-
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assa tietoa aurinkokunnan planeetoista. Lisäksi sovellus tarjoaa VR-näkymän ja sormilla liiku-

teltavan käyttöliittymän aurinkokuntamme tarkasteluun. FETCH! LUNCH RUSH -sovellus 

tarjoaa pelillisen ympäristön matematiikan opetteluun. Peli esittää laskutoimituksen, joka pitää 

laskea päässä. Vastaus annetaan kuvaamalla edessä olevia tunnistekuvia, joihin on merkitty eri 

vastauksia. oikeaa vastausta napauttamalla peli etenee seuraavaan kysymykseen. 

 

 

Opetuskäyttöön soveltuvia pelejä ja sovelluksia on lukuisia. Aktiiviset opettajat sekä kasva-

tusalojen asiantuntijat ovat listanneet hyödyllisiä sovelluksia ja keskustelevat niistä esimer-

kiksi Facebook ryhmissä.  Muun muassa suomalainen sivusto www.terapiapsi.fi on lajitellut 

yli kolmekymmentä lisätyn todellisuuden sovellusta eri kategorioihin. TAULUKKOON 1. on 

kerätty listauksia opetuskäyttöön hyödyllisistä sovelluksista usealta eri sivustoilta ja Facebook 

-ryhmästä, Virtuaalitodellisuus oppimisessa. 

 

http://www.terapiapsi.fi/
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TAULUKKO 1. Opetuskäytössä hyödyllisiä sovelluksia. 

 

 

Taulukon pystysarakkeissa ilmoitetaan sovellusten kategoriat. Vaakarivillä luetellaan opetus-

käytössä hyödyllisiä sovelluksia. Taulukko on laadittu 25.4.2018  

 

3.3 Lisätyn todellisuuden sovellusten tulevaisuus 

Lisätyn todellisuuden odotetaan kehittyvän ja muuttuvan paljon lähivuosina. Tekniikan kehit-

tymisen myötä sovellukset pystyvät tuottamaan yhä vaativampia ja tarkempia visuaalisia kol-

miulotteisia malleja, jotka reagoivat käyttäjän tekemisiin entistä pienemmällä viiveellä ja intui-

tiivisemmin. Nopeutuvien datayhteyksien kehittyessä tekoäly, ja koneoppiminen nousevat yhä 

suurempaan rooliin ja noin viiden vuoden päähän ennustetaan toimiviksi ratkaisuiksi muun mu-

assa vieraskielisen puheen reaaliaikainen kääntäminen, täysin virtuaaliset laboratoriot ja puet-

tava teknologia. (Becker, Cummins, Freeman & Rose, 2017) Mobiilikäyttäjien suuresta mää-

rästä muodostuva tarve kehittää sovelluksia, nopeuttaa kehitystyötä yhä käyttäjäystävällisem-

mäksi. (Mekni & Lemieux, 2014) Lähivuosien aikana ihmiset eivät välttämättä käytä enää kan-

nettavia mobiililaitteita, sillä ne koetaan kömpelöiksi pienien näyttöjen ja näppäinten vuoksi. 

Piirustus Quiver Cromville Crayola World Brush SketchAR  

Anatomia Anatomy 

4D 

Humanoid 4D AR Brain    

Kemia ja 

Matema-

tiikka 

Elements 

4D 

Fetch! Lunch 

Rush 

Math Ninja AR Eureca Platonic 

AR 

AR Grapher 

Eläimet Animal 4D Zookazam AR Safari Zoo AR Wild Ani-

mals 

iDinosaur Eureca 

Avaruus iSolar sys-

tem AR 

Space 4D Star Walk Amazing 

Space Journey 

  

Tarina Storyfab Kouji     

Kielet Language 

Learnin 

AR Flashcards Taptapsee Catchy Words Mon-

dlyAR 

Google translate 

Leikki Tuomas Ve-

turi AR 

Mur Eli Karhu Toy Drive AR Basketball Qlone  

Luo itse si-

sältöä 

Blippar Layar HP-Reveal Zappar Augment Figment AR 
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Tulevaisuudessa puettavat lisätyn todellisuuden lasit tai piilolinssit mahdollistavat käyttäjälle 

yhä käytännöllisempiä mahdollisuuksia lisätyn todellisuuden sisällön liittämiseen ympäröivään 

maailmaan. (Aurelia, Raj, Saleh, 2014) Viime aikoina myös pienet kannettavat videoprojektorit 

ovat kehittyneet niin tehokkaiksi ja pienikulutteisiksi, että niiden käytölle nähdään myös paljon 

potentiaalia. (Mekni & Lemieux, 2014)  
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4 Lisätty todellisuus opetuksen ja oppimisen tukena 

Oppimisen ajatellaan jatkuvan läpi elämän, mutta sen erityispiirteet vaihtelevat ikätason, yksi-

lön ominaisuuksien ja oppimistilanteen mukaan. Globalisoituneessa ja teknologisoituneessa 

maailmassa elinikäinen oppiminen onkin koettu yhä tärkeämmäksi taidoksi kaikille ihmisille 

ja yhteisöille. (Savolainen, Vilkko & Vähäkylä, 2017) Lisätty todellisuus kykenee antamaan 

opetuksen suunnittelijoille ja kouluttajille uusia mahdollisuuksia ajatella syvemmin diginatii-

vien oppilaiden opettamista. Se muuttaa jatkuvasti tapaa, miten opimme mobiililaitteidemme 

avulla, sillä lisätyn todellisuuden teknologiat mahdollistavat minkä tahansa tilanteen, paikan, 

ympäristön tai kokemuksen muuttamisen aivan uudelle ymmärtämisen tasolle.  (Haag, 2013) 

Pohdittaessa lisätyn todellisuuden hyötyjä opetuskäytössä, on tärkeää ymmärtää sille ominai-

set piirteet verrattuna muihin opetusteknologioihin. Olennaista olisi löytää ja ymmärtää sen 

eri vahvuusalueita ja hahmottaa, minkä tyyppisten asioiden opetukseen se parhaiten sopii (Ka-

lalahti 2014). Dunleavyn, Deden & Mitchelin (2008 ) mukaan lisätyn todellisuuden oppimista 

tukevat mahdollisuudet liittyvät vahvasti sen kykyyn lisätä reaalimaailmaan virtuaalisia ob-

jekteja, sekä niiden kykyä interaktiiviseen vuorovaikutukseen reaaliaikaisesti. 

Oppiminen, tietäminen ja osaaminen ovat jatkuvan muutoksen alla digitaalisesti kehittyvissä 

yhteiskunnissa. Uudenlaiset viestinnän tavat kehittävät ja muovaavat ihmisten toimintatapoja 

nopealla tahdilla. Erityisesti lasten ja nuorten, jotka hahmottavat maailmankuvansa ja omaksu-

vat merkittävän osan tiedoistaan ja taidoistaan sosiaalisen median kautta koetaan olevan vah-

vimmin muutosten vaikutuspiirissä. Nämä muutokset saattavat vaikuttaa niin oppimisen edel-

lytyksiin kuin aivojen kehitykseenkin sillä mediavälitteinen kommunikointi voi vahvistaa tiet-

tyjä osaamisen alueita, mutta myös samalla heikentää toisia. Tutkimukset ja ilmiöt aivojen 

muovautuvuudesta ovat vielä niin tuoreita, että käytössä on vasta vähän tutkittua tietoa siitä, 

kuinka voimakas vaikutus niillä on ihmisiin. Tietotyö lisääntyy, mikä korostaa tiedon ja osaa-

misen merkitystä. Tämän takia onkin erittäin tärkeää saada yhä tarkempaa ja ajankohtaisempaa 

tutkimustietoa oppimisen ja osaamisen mekanismeista, edellytyksistä, mahdollisuuksista ja uh-

kakuvista. (Savolainen, ym., 2017) 

Oppimisen käsite on erittäin laaja, eikä sille ole löydetty yhtä pätevää vastausta. Käsitykset 

siitä miten ihmiset muodostavat ymmärryksensä maailmasta, oppivat tietoja ja taitoja toimia 

ympäristössään sekä miten ne liittyvät biologiseen perimään, kypsymiseen ja yksilön mielen 

spontaaniin kehitykseen, vaihtelevat laajasti eri tieteenalojen suuntausten, ikäryhmien ja kult-
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tuurien välillä. (Lehtinen, ym., 2016) Suomessa vallitseva käsitys ja opetushallituksen opetus-

suunnitelman perusteisiin (2014) kirjattu oppimiskäsitys kumpuaa useasta eri oppimisteori-

asta. Vallitsevaa oppimiskäsitystä luonnehditaan konstruktiiviseksi, itseohjautuvaksi, tilan-

nesidonnaiseksi ja yhteistoiminnalliseksi. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan oppi-

minen on tilannesidonnaista todellisuuden rakentamista ja havaitun tiedon jäsentelyä. Oppimi-

nen nähdään yhteisöllisenä prosessina, jossa tietoa rakennetaan jakamalla ja työstämällä sitä 

muiden kanssa. (Hailinen, ym., 2016) 

Opetussuunnitelman perusteisiin laaditun oppimiskäsityksen mukaan (2014, 17) 

”Oppilas on aktiivinen toimija. Hän oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia 

sekä itsenäisesti, että yhdessä muiden kanssa. Oppiminen on erottamaton osa yksilön ihmi-

senä kasvua ja yhteisön hyvän elämän rakentamista. Kieli, kehollisuus ja eri aistien käyttö 

ovat ajattelun ja oppimisen kannalta olennaisia. – Myönteiset tunnekokemukset, oppimisen ilo 

ja uutta luova toiminta edistävät oppimista ja innostavat kehittämään omaa osaamista.” 

Oppimisella on myös yhteisöllinen ulottuvuus. Oppiminen ja monipuolinen vuorovaikutus 

edistävät oppilaiden luovaa ja kriittistä ajattelua sekä ongelmanratkaisutaitoja. (Hailinen, 

2016) Oppimisprosessi tapahtuu yhdessä toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten 

sekä yhteisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa. Yhteisöllinen oppiminen mahdollista myös 

oppilaiden kiinnostuksen kohteiden laajentumisen. (OPH, 2014) Lisäksi perusopetuksen ope-

tussuunnitelmassa listataan oppimisen olennaisiksi tekijöiksi oppilaan oma tahto kehittyä ja 

toimia yhdessä sekä kykyä ymmärtää erilaisia näkökulmia. Oppilaan kiinnostuksen kohteet, 

arvostukset, työskentelytavat ja tunteet sekä kokemukset ja käsitykset itsestä oppijana ohjaa-

vat oppimisprosessia ja motivaatiota. 

Savolaisen ym. (2017) mukaan oppimista ei tapahdu ainoastaan koulussa vaan se on muovau-

tunut ja luonut jalansijaa moniin erilaisiin yhteisöihin ja kiinnostusryhmiin, kuten harrastustoi-

mintoihin ja sosiaaliseen mediaan. Oppimisprosessit ovat hajautuneet ja verkostoituneet siten, 

että ne mahdollistavat entistä laajemmin esimerkiksi toisten ja oman osaamisen arviointia, yk-

silön kehittymisen sekä keskinäisen palautteen antamisen. Esimerkiksi useilla koululaisilla on 

luokkakavereidensa kesken yhteinen whatsapp- viestittelykanava, jossa he voivat vaivattomasti 

pyytää neuvoja tai sopia yhteisiä asioita keskenään. Verkostoituneet oppimisprosessit tukevat 

yhteisöllistä tiedonrakentamista erilaisten ryhmien välillä ja toimivat siten oman ajattelun ja 

toiminnan tukena. Monimediaisten oppimisjärjestelmien etuja on myös eri aisteja stimuloivat 
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mahdollisuudet, jotka kykenevät huomioimaan yhä paremmin oppijoiden jatkuvasti muutok-

sessa olevat tarpeet. (Savolainen, ym., 2017) Monimediaisilla oppimisjärjestelmillä tarkoite-

taan esimerkiksi videoita tai animaatioita, joissa yhdistyvät sekä visuaalinen, että auditiivinen 

tieto. Lisätyn todellisuuden teknologian etuna on muun muassa mahdollisuus hyödyntää laajasti 

eri aistikanavia sekä sen tarjoama reaaliaikaisesti toimiva käyttöjärjestelmä, jossa videon tai 

animaation hahmot saadaan liikkumaan ja reagoimaan oikean ympäristön kanssa. (Kalalahti, 

2014) 

Tampereen yliopiston professori Joanna Kalalahti on perehtynyt laajasti lisätyn todellisuuden 

teknologiaan ja julkaissut laajan kokoelman tehdyistä lisätyn todellisuuden tutkimuksista. Ka-

lalahden (2014) mukaan iso osa lisätyn todellisuuden tutkimuskäytössä hyödynnetyistä ohjel-

mistoista on vain tiettyyn käyttöön soveltuvia prototyyppejä ja siksi niiden tarkka arviointi on 

vaikeaa. Lisätyn todellisuuden avulla saavutettujen oppimistulosten arviointiin vaikuttaa myös 

vaikeuttavasti Billinghurstin & Dunserin (2012) mukaan se, että opetuksen laatu syntyy niin 

useasta tekijästä, että sitä on vaikeaa esittää mitattavassa muodossa. Kalalahti kehottaakin suh-

tautumaan tehtyihin tutkimustuloksiin varauksella, eikä niitä voi vielä yleistää. Niistä on kui-

tenkin löydettävissä yhteisiä piirteitä sille, millaisten kokonaisuuksien opetuksessa lisätystä to-

dellisuudesta voisi olla hyötyä. Lisää tutkimusta tarvitaan ja sille nähdään potentiaalia tämän-

kaltaisilla osa-alueilla: 

  

- Tilallisen hahmottamisen tukeminen 

- Kognitiivisena tukena toimiminen siirryttäessä abstraktien ja konkreettisten 

oppisisältöjen välillä 

- Muistin ja ymmärryksen tukena toimiminen 

- Oppimisen vieminen autenttisiin ympäristöihin ja autenttisia vastaavien ti-

lanteiden simulointi 

(Kalalahti, 2014, 7) 
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4.1 Tilallisen hahmottamisen sekä abstraktille tasolle siirtymisen tukeminen 

Yhtenä merkittävimmistä lisätyn todellisuuden eduista pidetään tilallisen hahmottamisen tuke-

mista. Se luo opettajille mahdollisuuden tarjota useanlaisia erilaisia visuaalisia ja toisiaan täy-

dentäviä näkökulmia ongelmaan, jotka sijoittuvat tavalliseen fyysiseen ympäristöön. Fyysisen 

ja virtuaalisen maailman yhdistäminen luo uuden ulottuvuuden oppilaan tarkkailtavaksi. Esi-

merkiksi geometriassa opeteltavia kolmiulotteisia muotoja voidaan tarkastella ja muokkailla 

virtuaalisesti AR Grapher-sovelluksen (Taulukko 1.) avulla ja sijoittaa niitä luokkaympäris-

töön. Oppilaat voivat kierrellä luokassa etsien ja tunnistaen eri muotoja sekä tarkastella niiden 

ominaisuuksia kolmiulotteisesti. Virtuaalista kolmiulotteista mallia voidaan tarkkailla, mani-

puloida ja analysoida helposti useista eri näkökulmista, joita ei muuten tavallisessa luokkahuo-

neessa pystyisi tarjoamaan. (Dunleavy & Dede, 2013)  

Kalalahden mukaan (2014) myös abstraktien ja konkreettisten oppisisältöjen välillä liikuttaessa 

lisätystä todellisuudesta voidaan saada apua, sillä se mahdollistaa toiminnan keskipisteen säi-

lymisen jatkuvasti tietyssä paikassa. Tällöin huomiota ei tarvitse suunnata samanaikaisesti eri 

kohteisiin, kuten esimerkiksi oppikirjan ja opettajan taululle heijastaman opetusvideon välillä. 

Kalalahti puhuu niin sanotusta näkymättömästä käyttöliittymästä, joka mahdollistaa toiminnan 

reaalimaailmassa manipuloiden suoraan objekteja ilman häiriötekijöitä, kuten esimerkiksi net-

tisivujen tai videon erillistä avaamista. Heikomman tilallisen hahmottamisen omaavien tai muu-

ten heikommista lähtökohdista tulleiden oppilaiden on havaittu hyötyvän eniten lisätyn todelli-

suuden tarjoamasta kolmiulotteisesta havainnollistamistavasta. Opiskeltavan ilmiön tai muo-

don ympärillä voi kulkea vapaasti ja tarkastella sitä eri perspektiiveistä. Virtuaalista esinettä 

voidaan pitää myös kädessä ja se reagoi käsien ja ympärillä olevien objektien liikkeisiin. (Ka-

lalahti, 2014) 

Yoon & Wangin tutkimuksen (2014) mukaan lisätyn todellisuuden yksi vahvuusalue on sen 

kyky havainnollistaa silmältä normaalisti näkymättömiä ilmiöitä sekä sen mahdollistama dy-

naaminen ja interaktiivinen esitystapa. Tutkimuksessa taidemuseoon sijoitettiin muun muassa 

kaksi erilaista magnetismia havainnollistavaa tehtävää. Toisessa tehtävässä opiskelijoilla oli 

tutkittavanaan normaali sauvamagneettipari ja toisessa tehtävässä oli apuna sovellus, joka ha-

vainnollisti magneettikenttien käyttäytymistä sen mukaan, miten sauvaa liikutti. Tämä siis mah-

dollisti normaalisti silmältä täysin näkymättömissä olevan energian liikkeen havainnollistami-

sen ja tällä tavalla yhdisti abstraktin ilmiön konkreettisen esineen ympärille. Lisäksi interaktii-
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vinen visualisointi oli selvästi mielenkiintoisempi ja mukaansa tempaavampi, sillä tulosten mu-

kaan lisätyn todellisuuden sovellus lisäsi magneettien tutkimiseen käytettyä aikaa verrattuna 

pelkkien magneettien tutkimiseen. Ajankäytön kasvamisella nähtiin olevan positiivisia vaiku-

tuksia oppimiseen. 

4.2 Muistin ja ymmärtämisen tukeminen  

Myös muistin ja ymmärtämisen tukemisessa lisätyllä todellisuudella nähdään olevan paljon 

mahdollisuuksia, sillä uuden tiedon yhdistäminen fyysiseen tilaan tai tapahtumaan on todettu 

olevan tehokasta muistamisen kannalta. (Kalalahti, 2014)  

Valimont ym. (2007) tutkivat lisätyn todellisuuden vaikutusta oppimiseen ja muistamiseen. 

Heidän oletuksenaan oli, että lisätty todellisuus saattaisi tukea asioiden mieleen painamista, 

muistamista ja opittujen asioiden siirtovaikutusta, koska lisätty todellisuus mahdollistaa usei-

den mielikuvien syntymisen pystyessään hyödyntämään laajasti eri aistikanavia. Tutkimuksen 

testihenkilöt jaettiin neljään erilaiseen koeryhmään: normaali paperi, video, interaktiivinen vi-

deo ja lisätty todellisuus. Koehenkilöiden muistamista testattiin ilman lisäharjoittelua heti ko-

keen jälkeen sekä useasti myöhemmin parin viikon aikana. Tulosten mukaan eri testiryhmillä 

ei ollut huomattavasti eroavaisuuksia vastaustuloksissa heti kokeen jälkeen, mutta pidemmän 

ajan kuluessa lisätyn todellisuuden avulla opetellut ryhmä muisti kuitenkin parhaiten. 

E-kirjojen integroiminen opetukseen on antanut positiivisia viitteitä lukemisen ja luetunymmär-

tämisen tukemiseksi. Ertemin (2010) tutkimuksessa oppilaat jaettiin kolmeen ryhmään. Yksi 

ryhmistä luki tarinan tavallisesta kirjasta. Toisen ryhmän jäsenet lukivat e-kirjan ilman animaa-

tioita ja kolmas ryhmä sai e-kirjaansa lukemisen tueksi tekstiin liittyviä animaatioita. Tutki-

mustulosten mukaan oppilaat, joilla oli käytössään tavallinen paperinen versio, menestyivät 

huonommin luetunymmärtämisen tuloksissa. Oppilaat joilla oli käytössään animoitu e-kirja, 

olivat yleensä enemmän innoissaan lukemisesta ja käyttivät lukemiseen huomattavan paljon 

enemmän aikaa kuin muut ryhmät. Tutkijat päättelivät, että lukemisajalla voi olla merkitystä 

tehostuneeseen luetun ymmärtämiseen, lukunautintoon ja keskittymiseen. Samansuuntaisia tu-

loksia on saatu muistakin lisätyn todellisuuden tutkimuksista ja niille näyttää olevan yhtenäistä 

juuri ilmiön tarkasteluun käytetty aika, uppoutuminen ja motivaatio. (Kalalahti, 2014) 

Luku- ja kirjoitustaitoa pidetään maailmanlaajuisesti yhtenä tärkeimmistä ja varjelluimmista 

modernin sivilisaation ja demokraattista yhteiskuntaa ylläpitävänä voimavarana. (Kupiainen 
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& Sintonen, 2009) Heidän mukaansa luku- ja kirjoitustaito toimii koulutuksen, kommunikaa-

tion, hyvinvoinnin ja kansalaisuuden ydinalueena, jonka turvin ihmiset kykenevät hahmotta-

maan yhteiskuntaa, osallistumaan keskusteluun ja kysymään syitä epäoikeudenmukaisuuteen 

ja vaatia muutosta vallitsevaan tilanteeseen. Savolainen ym. (2017) toteavat, että kirjoitettu 

kieli ja lukeminen ovatkin läsnä kaikkialla jokapäiväisessä elämässämme. Luku- ja kirjoitus-

taito mahdollistaa muun muassa tiedon hankkimisen ja sillä muovataan maailmankuvaa. Sen 

avulla päästään syventymään omaan ja muihin kulttuureihin, saadaan oivalluksia, koetaan elä-

myksiä, käsitellään tunteita ja sen kautta voi käsitellä vaikeitakin tuntemuksia (Savolainen, 

ym., 2017)  

Digitaalisten viestintävälineiden kehittymisen ja informaation tuottamisen, tulkinnan ja välit-

tämisen muotojen uudistumisen myötä luku- ja kirjoitustaidon rinnalle on haluttu löytää uusi 

käsite, joka yhdistäisi oppimisen, opetuksen ja jatkuvasti muuntuvan viestinnän muodot. Lu-

kemisen ja kirjoittamisen lisäksi on alettu käyttää paljon myös muita käsitteitä, kuten kulttuu-

rinen lukutaito, teknologinen lukutaito, informaatiolukutaito, verkkolukutaito, kuvanlukutaito, 

visuaalinen lukutaito, globaali lukutaito, tietokonelukutaito, mainonnan lukutaito ja medialu-

kutaito. (Kupiainen, ym., 2015) Lukutaito- käsitteen laajennuttua viime vuosikymmenten ai-

kana on luonut tarpeen löytää kokoava käsite, joka yhdistäisi mahdollisimman hyvin edellä 

mainitut taidot. Yhtenä ratkaisuna lisättiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 

(2014) uusi käsite monilukutaidon osaamiskokonaisuus.  

Visuaalisen tiedon tulkitsemisen ja tuottamisen taidot yhdistyvät monilukutaidossa myös vah-

vasti kuvataiteen opetustavoitteisiin. Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) mukaan ku-

vataiteen oppiaineen tehtävänä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurillista to-

dellisuutta taiteen keinoin. Kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla vahvistetaan oppilaan identitee-

tin rakentumista, kulttuurillista osaamista ja yhteisöllisyyttä. Kuvataiteen sisältökokonaisuuk-

sia ovat visuaalinen havaitseminen ja ajattelu, kuvallinen tuottaminen, visuaalisen kulttuurin 

tulkinta sekä esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen. Laaja-alaisen osaamisen yhtenä 

kokonaisuutena esitellään monilukutaito, joka viittaa erilaisten viestien tulkitsemiseen, tuotta-

miseen ja arvottamisen keinoihin (OPH, 2014).  Näköhavaintoon perustuvat viestintä- ja me-

diateknologiat ovat kehittyneet ja mahdollistaneet tiedon muuttumisen äärimmäisen visuaa-

liseksi. Visuaalisten kuvakulttuurien merkitys on noussut yhä suurempaan asemaan ihmisten 

arjessa, jossa ne näyttäytyvät muun muassa lehdistön, television, internetin, mainonnan ja elo-

kuvien muodossa sekä muissa kuva-alustoissa, kuten taiteessa, valokuvissa, tuotepakkauk-
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sissa, korteissa ja julisteissa. Muotoiluun liittyvät olennaisesti käyttöesineet ja design, ulkonä-

köön ja pukeutumiseen kampaukset, ehostus ja vaatetus. Lisäksi sanattomiin viestinnän muo-

toihin kuuluu esimerkiksi ilmeet, eleet, painotukset ja asennot. (Herkman, 2017) 

Perinteisesti luku- ja kirjoitustaito on määritelty yksilön tiedolliseksi ja toiminnalliseksi ky-

vyksi irrottaa informaatiota kirjoitetusta tekstistä ja käyttää sitä moniin erilaisiin tarkoituksiin. 

Suppeimmillaan lukutaito voidaan kuitenkin määritellä peruslukutaidoksi, jolla tarkoitetaan 

teknistä kirjainten koodaamista sanoiksi sekä luetun ymmärtämistä (Kupiainen, ym., 2015) 

Lukemaan oppiminen vaatii yleisesti pitkäjänteistä harjoittelua, jossa merkeistä ja merkityk-

sistä syntyvistä perusoivalluksista edetään vähitellen kohti ymmärtävää ja sujuvaa lukemista. 

Tekninen lukutaito vaatii muun muassa kielen äännetietoisuutta sekä kykyä hakea sanoja no-

peasti omasta sanavarastosta. Lisäksi kielen äänteiden ja kirjainten yhdistäminen toisiinsa on-

nistuu helpommin, kun oppijalla on selkeä käsitys siitä, millaisia äänteitä kielessä on ja mil-

lainen vaikutus esimerkiksi äänteiden järjestyksen muuttumisella on. (Savolainen, ym., 2017) 

Oppimisvaikeuksilla on todettu olevan haitallisia vaikutuksia yksilön elämään. Usein niihin 

liittyy muun muassa oppimistaantumaa, huonoa itsetuntoa ja ne saattavat vaikeuttaa yksilön 

itsenäistymistä ja yhteiskunnallista toimijuutta. Oppimisvaikeuksien varhainen toteaminen ja 

ennaltaehkäisevät toimenpiteet ovat yhteydessä ongelmien vähenemiseen. (Savolainen, ym., 

2017) Heikkisen (2015) tutkimuksen mukaan suomalaiset opettajat hyödynsivät laajasti erilai-

sia virtuaalisia oppimisympäristöjä, kuten ekapeliä lukivaikeuksista kärsivien oppilaiden 

kanssa.  Lisäksi on tärkeää huomioida, että lasten välillä on yksilöllisiä eroja kognitiivisissa 

taidoissa, kuten hahmottamisen, tarkkaavaisuuden, muistin sekä ongelmanratkaisun taidoissa 

ja nämä erot heijastuvat usein oppimiseen. (Jaakkola, Kanerva & Kyttälä, 2012) Luetun ym-

märtäminen ja kyky hyödyntää lukemaansa määritellään lukemisen ylemmän tason proses-

siksi, jolloin työmuisti nousee tärkeään rooliin. (Savolainen, ym., 2017) Työmuisti varastoi 

tietoa lyhyeksi aikaa ja sen avulla käsittelemme nopeasti tapahtuvia ilmiöitä. Työmuistin tar-

koituksena on siirtää tieto prosessoituna kokonaisuutena säiliömuistiin, mutta työmuistissa 

oleva tieto unohdetaan pian, ellei sitä aktiivisesti ylläpidetä tai tallenneta säiliömuistiin. (Jaak-

kola, ym. 2012) Hitaalle lukijalle luetun ymmärtäminen voi olla vaikeaa, koska virkkeen alku 

ehtii pudota työmuistista pois jo ennen kuin lukija pääsee sen loppuun. Pelkkien virkkeiden 

loppuosien perusteella tekstin ajatus jää vailla selkeää merkitystä, eikä sitä voi ymmärtää. 

Työmuistin tehtävä on myös tarkkailla, syntyykö luetusta lauseesta järkevä ajatus. Jos sel-

laista ei muodostu, on palattava takaisin ja luettava teksti uudestaan. (Savolainen, ym., 2017)  
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4.3 Autenttiset oppimisympäristöt ja autenttisia vastaavien tilanteiden simulointi 

Lisätyllä todellisuudella nähdään olevan myös vahva sosiaalista vuorovaikutusta tukeva omi-

naisuus. (Fizgerald, ym., 2013) Lisäksi sen on havaittu lisäävän oppilaiden uppoutumista an-

nettuun tehtävään sekä auttavan muun muassa tehtävissä, jotka vaativat kokeilemista ja yhteis-

työtä muiden kanssa. (Di Serio, ym., 2013) Opetushallitus (2014) mainitsee monipuolisten ja 

turvallisten oppimisympäristöjen hyödyntämisen perusopetuksen opetussuunnitelmassa useissa 

eri yhteyksissä ja siihen kirjatussa oppimiskäsityksessä korostetaan, miten tärkeää oppilaiden 

on oppia tuntemaan ja ymmärtämään omaa oppimistaan ja ottamaan siitä vähitellen yhä enem-

män itse vastuuta. Tavoitteena on siis edistää oppilaan itseohjautuvuutta. Oppisisältöjen työs-

tämisen ohella myös oppimisen prosessin, kokemusten ja tunteiden tutkiminen kehittää itsetun-

temusta ja vahvistaa oppimaan oppimisen taitoja. Kun oppilas tunnistaa vahvuuksiaan ja löytää 

toimivia tapoja oppia, luottamus omiin taitoihin ja motivaatio oppimiseen voi kasvaa. (Haili-

nen, ym., 2016)  

Tekemällä oppiminen ja oppijalähtöisyys korostuvat, kun jokaisella oppilaalla on käytössään 

mobiililaite. Oppilaat voivat kiertää itsenäisesti tai pienryhmissä valmiiksi suunnitellussa oppi-

misympäristössä ja seurata ohjeita vaiheittain omalta laitteeltaan. Näin oppilaat pääsevät suo-

rittamaan tehtäviä omaan tahtiinsa. Kalalahden (2014) mukaan juuri kyky luoda erilaisia mu-

kaansatempaavia oppimisympäristöjä, jossa yhdistyvät digitaaliset ja fyysiset objektit ovat li-

sätyn todellisuuden yksi tärkeimpiä ominaisuuksista. Nämä ympäristöt voivat tarjota oivallisia 

paikkoja kehittää prosessitaitoja, kuten kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisua ja kommunikoin-

tia yhteistoiminnallisesti ratkaisevien tehtävien kautta. 

Tutkimusta autenttisiin tilanteisiin sidonnaisilla lisätyn todellisuuden sovelluksilla on tehty mo-

nipuolisesti. Sovellukset ovat pääsääntöisesti olleet niin sanottuja simulaatiopelejä, joissa läh-

detään ratkaisemaan aluksi annettua ongelmaa pienryhmissä. Pelaajat kulkevat fyysisessä ti-

lassa seuraten mobiililaitteelle ilmestyviä paikkasidonnaisia ohjeita, joita he voivat saada esi-

merkiksi virtuaalihahmoilta tai tekstin muodossa virtuaalisilta toimintapisteiltä. Pelaajat kokoa-

vat satujen vihjeiden perusteella aineistoa ja niitä yhdistelemällä pyritään ratkaisemaan alkupe-

räinen ongelma.  (Kalalahti, 2014) Nimenomaan lisätyn todellisuuden luoma todellisen tilan-

teen simulointi mahdollisti tilanteeseen eläytymisen ja opiskelijoiden henkilökohtaisten pelita-

voitteiden merkitykset muuttuivat pelin kuluessa sen temmatessa mukaan. Tutkimuksissa ha-

vaittiin myös opiskelijoiden lisääntyvää sitoutumista tehtävän suorittamiseksi loppuun. Jopa 
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aikaisemmin vähemmän motivoituneet henkilöt osallistuivat pelilliseen toimintaan mielek-

käämmin. (Kalalahti, 2014)  

Motivaatiolla viitataan yleensä haluun saavuttaa jokin tavoite. Tieteellisessä kirjallisuudessa 

sanaa käytetään kuitenkin laajemmassa merkityksessä ja sille on esitetty myös vaihtoehtoisia 

määritelmiä. (Hailinen, 2016) Motivaatio ohjaa ihmisen tekemiä valintoja sekä toimintaa ja sen 

tasosta riippuukin kuinka määrätietoista, intensiivistä ja sinnikästä toiminta on. Se määrittelee 

yksilön ajattelua ja tunteita toiminnan aikana sekä vaikuttaa myös siihen, kuinka määrätietoi-

sesti yksilö ryhtyy toimeen, miten intensiivistä hänen toimintansa on ja miten selkeästi hän 

keskittyy aloittamaansa tehtävään. (Lehtinen, Vauras & Lerkkanen, 2016) Lehtisen ym. mu-

kaan motivaatiota on pohdittu useasta eri näkökulmasta ja erilaisia motivaatioteorioita on ole-

massa jo iso joukko. Useimmat motivaatioteoriat käsittelevät kuitenkin yksilön henkilökohtai-

sia tavoitteita ja uskomuksia mahdollisuudesta vaikuttaa omaan toimintaansa sekä emootioiden 

viriämiseen. Ihmiset määrittelevät omat tavoitteensa usein aiheista, jotka kokevat itse merki-

tyksellisinä ja omista mielenkiinnon kohteistaan. Joidenkin oppilaiden tavoite voi olla ensisi-

jaisesti asioiden syvällinen ymmärtäminen, kun taas toiselle oppilaalle tärkeintä on koulun ko-

keista selviäminen. Decin ja Ryanin (2000) itsemääräämisteoriassa motivaatio esitetään jatku-

mona. Toisessa päädyssä sijaitsee täydellinen motivoimattomuus, jota seuraa ulkoisesti mää-

räytynyt motivaatio. Toisessa ääripäässä taas sijaitsee sisäinen motivaatio, jolloin motivaatioon 

kuuluvat pätevyyden, yhteenkuuluvuuden ja autonomian tunteet. Motivaatioon pyritään myös 

vaikuttamaan näiden tuntemusten kautta. (Hailinen, 2016) Kalalahden mukaan lisätyn todelli-

suuden on havaittu vaikuttavan motivaation tukemisessa, mutta sovellusten kömpelyys ja tek-

nologian heikkoudet esimerkiksi ulkona erilaisissa sääolosuhteissa voivat vaikuttaa sovelluksen 

käytettävyyteen ja näin myös heikentää motivaatiota.  
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5 Yhteenveto ja pohdintaa 

Lisätyn todellisuuden tavoitteena on lisätä vaihtoehtoinen informaatiotaso oikeaan fyysiseen 

paikkaan tai esineeseen. Se on vasta hiljattain alkanut ottaa jalansijaa koulutuksessa ja on jo nyt 

yksi vaikuttavimmista teknologioista liiketoiminnassa ja koulutuksessa. (Rodgers, 2014) Tek-

nologian avulla ollaan jo usean vuosikymmenen ajan pyritty helpottamaan ja kehittämään ih-

misten elämää ja siinä on onnistuttu ennätyksellisen nopeasti. Nuorilla on mahdollisuus pelata 

ryhmäpelejä, jotka yhdistävät virtuaalimaailman ja todellisen ympäristön. Tietoverkossa pelat-

tavaan peliin voidaan hakea vihjeitä muun muassa paikkatietopohjaisesti ympäröivästä maas-

tosta (Kalalahti, 2014) tai vaikkapa ostoskeskusten mediapintojen kautta. (FinnSight, 2006) 

Ympärillä olevaa maailmaa ja opetusmateriaaleja voidaan elävöittää liikkuvilla ja interaktiivi-

silla elementeillä. Puhelimen kameralla luetun tunnisteen, esimerkiksi QR-koodin kautta näy-

tölle saadaan ilmestymään erilaisia virtuaalisia hahmottamista helpottavia elementtejä. Esimer-

kiksi HP Reveal sovelluksen avulla opettaja voi luoda käytännössä mihin tahansa luokassa nä-

kyvään kuvioon oman tunnisteensa, jonka avattua oppilaan näyttöpäätteelle ilmestyy haluttu 

kysymys tai vaikkapa opetusvideo. Lisäksi tekemällä oppiminen ja oppijalähtöisyys korostuvat, 

kun jokaisella oppilaalla on käytössään oma mobiililaite. Oppilas voi kiertää itsenäisesti val-

miiksi suunnitellussa oppimisympäristössä ja seurata ohjeita vaiheittain omalta laitteeltaan. 

Näin oppilaat pääsevät suorittamaan tehtäviä omaan tahtiinsa. Yhteisöllisiä ongelmanratkaisu-

tilanteita voidaan järjestää roolittamalla oppilaita pienryhmiin, jossa jokaisen oppilaan tietoja 

yhdistelemällä saadaan ratkaistua kaikille yhteinen ongelma. 

Fyysisen ja virtuaalisen maailman yhdistelmä on todettu tehokkaaksi tavaksi havainnollistaa 

abstrakteja ja teoreettisia asioita, sillä se mahdollistaa samanaikaisesti fyysisten objektien ja 

niihin liittyvien käsitteiden saattamisen näkyvään muotoon. Samalla fyysisen ja virtuaalimaa-

ilman yhdistelmä säilyttää vahvan todellisuuden tunnun opetustilanteessa. Visuaaliset ja inter-

aktiiviset oppimateriaalit innostavat oppilaita uppoutumaan annettuun tehtävään syvällisem-

min, kun oppilaat voidaan viedä todellisiin ympäristöihin ja tukea siinä tapahtuvaa oppimispro-

sessia sekä tarjota havainnollistavaa lisätietoa kohteista. Lisäksi lukihäiriöstä kärsivän oppilaan 

luetunymmärtämistä voidaan tehostaa muuntamalla luettu tieto katsottavaan muotoon. 
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Lisätyn todellisuuden tutkimukset antavat usein positiivisen käsityksen oppimisen paranemi-

sesta ja sille nähdään yleisestikin paljon potentiaalia. Koulutukseen hyödynnettäviä lisätyn to-

dellisuuden ohjelmia ja sovelluksia on jo useita kymmeniä ja niitä voidaan hyödyntää todella 

laajasti opetuskäytössä. Ongelmana tällä hetkellä saattaa olla se, että uuden teknologian käyt-

töönotto vaatii vielä opettajilta paljon perehtymistä ja innostusta aiheeseen, sekä se että sovel-

lukset, kuten HP Reveal tai Layar eivät ainakaan vielä tarjoa valmista pelillistä ympäristöä, 

vaan opettajan täytyy itse keksiä pelillisiä ja mielenkiintoisia tehtäviä ja sijoitella ne itse lä-

hiympäristöön. Suosioon nousseet oppimispelit, kuten Ekapeli alku tai 10monkeys Kertotaulu 

tarjoavat pelaajille yleensä valmiiksi selkeitä ja yhä haastavampia tehtäviä, eikä opettajan tar-

vitse itse käyttää pelin suunnittelemiseen paljon aikaa. Tällaisten pelien negatiivisina puolina 

pidetään kuitenkin sitä, että ne ei tarjoa pelaajalle tarpeeksi autonomiaa valita itselleen mielen-

kiintoisia tehtäviä. (Ronimus, 2012) 

Yhteiskunnan ja teknologian nopean kehittymisen myötä myös koulutuksen on kyettävä rea-

goimaan muutoksiin nopeasti. Oppilaat omaksuvat nuorena valtavasti tietoa ja taitoa. Jos kou-

lutus ei vastaa lasten tarvitsemaa ja omaksumaa tapaa oppia uusia asioita voi koulutus joutua 

suurten haasteiden eteen. (Savolainen, ym., johdanto) Chen, Liu & Huang (2016) tarkastelee 

tutkimuksessaan 55 erin lisätyn todellisuuden tutkimuksen tuloksia ja listaa lisätyn todellisuu-

den tärkeimmiksi mahdollisuuksiksi parantuneet oppimissuoritukset sekä motivaation kasva-

misen oppimista kohtaan, koska se pystyy tuottamaan interaktiivista ja autenttista graafista ope-

tussisältöä. Muuttuvan yhteiskunnan myötä myös opettajalta vaaditaan yhä enemmän itseoh-

jautuvuutta ja taitoja toimia kehittävällä tavalla ammatissaan. 

Yksi haaste oppimissovellusten kehittäjille on rahoituksen järjestäminen. Diginatiivit oppilaat 

ovat tottuneet käyttämään viimeisintä teknologiaa ja jatkuvasti käyttäjien tarpeisiin hioutuvia 

sovelluksia, kuten Googlen eri palvelut, Facebook ja Instagram. Tällaisten sovellusten kehittä-

jillä on käytössään moninkertaisesti enemmän resursseja ja henkilöstöä parhaan mahdollisen 

käyttäjäkokemuksen saavuttamiseksi. Kyseinen asettelu luo suuria haasteita pienemmille so-

vellusten kehittäjille, sillä huonosti toimivat ja visuaalisesti kömpelöt sovellukset mielletään 

herkästi tylsiksi ja vaikeakäyttöisiksi vaikka niillä olisikin paljon potentiaalia. 

Tämä loi haasteen myös kirjallisuuskatsausta laatiessa. Iso osa tutkimuksista oli tehty tutkimuk-

siin erityisesti suunnitelluilla sovelluksilla, eivätkä välttämättä vastaa sovellusten nykytilaa ja 

käyttäjäystävällisyyttä. Lisäksi haasteena oli päästä käsiksi kaikista uusimpaan tieteelliseen ai-
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neistoon ja tutkimuksiin, joka teknologiaa ja siihen liittyviä ilmiöitä tutkittaessa olisi äärimmäi-

sen tärkeää. Teknologian nopean kehitystahdin myötä jo kaksi vuotta vanhat sovellukset ja lait-

teet ovat usein vanhanaikaisia ja kömpelöitä uusimpaan tekniikkaan verrattuna. Tieteellisistä 

lähteistä etsiessä teoreettinen tieto täytyy kaivaa suhteellisen kaukaa historiasta, eikä se välttä-

mättä tue ja huomioi enää nykypäivän käsitystä ja mahdollisuuksia. Kirjallisuuskatsaus ei juu-

rikaan mahdollista uuden tiedon luomista vaan onkin luonteeltaan katsaus historiaan ja niiden 

tietojen yhdistelemistä. Lisätutkimusta tarvitaan jatkuvasti ja maisterivaiheen lopputyössä ha-

luaisinkin jatkaa saman aihepiirin kanssa. Oliopohjaisen koodauksen kehitys ja tekoälyn yleis-

tyminen ovat kiinnostavia puheenaiheita tällä hetkellä ja ne voisivatkin mahdollistaa myös li-

sätylle todellisuudelle yhä parantuvia mahdollisuuksia muun muassa visuaalisten mallien ja ob-

jektien intuitiivisessa luomisessa. 
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