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MITÄ DIGITAALINEN 
TARINANKERRONTA ON?
Digitaalinen tarinankerronta (Digital Storytelling, 
DST) on Suomessa vielä melko tuntematon, mutta 
maailmalla nopeasti levinnyt ja suosiota saavuttanut 
menetelmä. Tässä menetelmässä ikiaikainen tarinan-
kerronnan perinne yhdistyy uuden digitaalisen media-
teknologian tarjoamiin ilmaisukeinoihin. Digitaalinen 
tarina on tyypillisimmillään minä-muodossa kerrottu 
omaelämänkerrallinen ja henkilökohtainen tarina, 
jossa ääni, kuvat ja teksti yhdistyvät pienimuotoiseksi 
multimediateokseksi. Digitarina on yleensä kestoltaan 
vain muutaman minuutin mittainen.
Digitaalinen tarinankerronta soveltuu moniin eri käyt-
tötarkoituksiin ja konteksteihin. Siinä liikutaan osallis-
tuvan median, mediakasvatuksen, taidekasvatuksen ja 
omaelämänkerrallisen työskentelyn rajapinnoilla. Me-
netelmä on osoittanut olevan merkityksellinen työka-
lu voimaantumisen ja itsetuntemuksen prosessissa. 

ODOTETUT TULOKSET
-  Innovatiivinen digitaalisen tarinankerronnan 

menetelmä
-  Ammatillisesti koulutettuja opettajia ja ohjaa-

jia, jotka ovat perehtyneet metodin käyttämi-
seen ja sen soveltamiseen kohderyhmälle 
osana vammaisten ja erityistä tukea tarvitse-
vien henkilöiden oppimisprosessia

-  Uusi käytännönläheinen ja yksityiskohtainen 
opaskirjanen opettajille ja ohjaajille tuke-
maan metodin kanssa työskentelyä ja tavoit-
tamaan sen avulla toivottuja oppimistuloksia: 
vahvemmat perustaidot ja sosiaaliset taidot.

-  Uusi käytännönläheinen ja helppolukuinen 
ohjeistus erityistä tukea tarvitseville henki-
löille digitaalisen tarinan työstämisestä. 

-  Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden vah-
vistuneet perustaidot, erityisesti digitaidot ja 
lukutaidot, jotka tukevat heidän sosiaalista ja 
yhteiskunnallista osallisuuttaan.

PROJEKTI ON SUUNNATTU  
KAHDELLE PÄÄKOHDERYHMÄLLE

TAVOITE
Projektin päätavoite on kehittää innovatiivinen oppi-
misen menettelytapa – digitaalisen tarinankerronnan 
soveltaminen erityistä tukea tarvitseville oppijoille. Ta-
voitteena on tuottaa uusi voimaannuttava ja hauska 
työkalu vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien pa-
rissa työskenteleville opettajille ja ohjaajille.

ERITYISET PÄÄMÄÄRÄÄT
-  Lisätä opettajien ja ohjaajien osaamista 

digitaalisen tarinannkerronnan soveltami-
seen vammaisille ja erityistä tukea tarvit-
seville oppijoille sekä lisätä menetelmän 
avulla oppijoiden taitoja lukemisessa, kir-
joittamisessa, digitaidoissa ja sosiaalisissa 
taidoissa. 

-  Lisätä vammaisten ja erityistä tukea tarvit-
sevien oppijoiden koulutusmahdoolisuuk-
sia vahvistamaan heidän osallisuuttaan 
yhteiskunnassa sekä yksilönä että työmark-
kinoilla.

-  Vahistaa kohderyhmän oppijoiden peurs-
taitoja ja näin lisätä heidän sosiaalista osal-
lisuuttaan.

-  Kehittää ja ylläpitää digitaalisen tarinanker-
ronnan innovatiivista soveltamista tuotta-
malla ohjeistuksen sekä opettajille ja ohjaa-
jille että kohderyhmän oppijoille.
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