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Kirjoittajakutsu
Kielikukon 37. vuosikertaan
Kielikukko on FinRAn (Finnish Reading Associationin) julkaisema lehti, 
jonka tavoitteena on kertoa ajankohtaisesta lukemisen, kirjoittamisen ja 
oppimisen tutkimuksesta sekä hyvistä opetuskäytänteistä. Kielikukossa 
julkaistaan artikkeleita, kuvauksia opetuskokeiluista, puheenvuoroja, 
haastatteluja ja kirja-arvioita.

Uusi perusopetuksen opetussuunnitelmamme korostaa laaja-alaisen 
osaamisen tavoitteita. Nämä osaamisalueet ovat 1) ajattelu ja oppimaan 
oppiminen, 2) kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, 3) 
itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, 4) monilukutaito, 5) tieto- ja 
viestintäteknologinen osaaminen, 6) työelämätaidot ja yrittäjyys, 7) 
osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen. 
Keskitymme edellä mainittuihin osaamisalueisiin seuraavassa 
numerossa 3/2017. Tämän vuoden viimeinen numero (4/2017) 
tulee olemaan juhlanumero. Siihen toivomme tekstejä erityisesti eri 
opettajankoulutuslaitosten opiskelijoilta.

Artikkelit toimitetaan sähköpostitse Kielikukon päätoimittajalle osoitteella 
vuokkokaartinen@gmail.com. Numeroon 3 tarkoitettujen artikkelien 
tulisi olla toimituksessa 15.8. mennessä. Numeroon 4 tulevia artikkeleita 
pyydetään toimitukseen 24.10. mennessä.

Mikäli haluat artikkelisi vertaisarvioitavaksi, lähetä se hyvissä ajoin ja 
mainitse asiasta lähetyksen yhteydessä.

Kirjoitusohjeet löytyvät FinRAn nettisivuilta 
http://finnishreadingassociation.blogspot.fi
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Hyvät lukijat
Me Kielikukko-lehdessä kiitämme lukijoitamme 
palautteesta, josta näimme, että lehtemme palvelee 
lukijoitamme ammattitaidon ylläpidossa ja amma-
tillisessa uudistumisessa. Tämä palaute auttaa ja 
innostaa meitä toimituskuntalaisia ponnisteluis-
samme. Jotkut teistä ilmaisivat halunsa kirjoittaa 
lehteemme, ja toivotamme tekstinne tervetulleik-
si. Näin voisimme edistää opettajien keskeistä sekä 
tutkijoiden ja opettajien välistä vuorovaikutusta.

Tämän numeron artikkeliosastossa keskitymme 
uuden opetussuunnitelman korostamiin teks-
ti- ja tiedonhakutaitoihin sekä opettajan työn 
haastavimpiin puoliin: psyykkisesti oireilevien 
oppilaiden kohtaamiseen. Artikkelissaan Miten 
historiaa luetaan Anna Veijola muistuttaa, että  
uusiin opetussuunnitelmiin on kirjattu entistä 
vahvemmin näkökulma jokaisesta opettajasta 
kielen opettajana. Esimerkiksi historian opetta-
jan tehtävänä on opettaa sitä, miten historiassa il-
maistaan asioita erilaisten tekstityyppien yhteyk-
sissä. Anna Veijola antaakin artikkelissaan run-
saasti konkreettisia vinkkejä siitä, mitä opettaja 
voi tehdä auttaakseen oppilastaan ymmärtämään 
ja toimimaan historiallisten tekstien parissa. 

Loretta Saikkonen ja Meri-Tuulia Kaarakainen 
tähdentävät artikkelissaan Opettajat tiedonha-
kijoina – peruskoulun ja lukion opettajien infor-
maatiolukutaito, että opettajien informaatioluku-
taidon hallinta edesauttaa uusien opetussuunni-
telmien tavoitteiden toteuttamista. Tavoiteltaessa 
hyviä monilukutaidon, tiedonhallinnan ja infor-
maatiolukutaidon oppimistuloksia on ensin var-
mistettava opettajien osaaminen.

Kansainvälistä näkökulmaa lukutaidon pulmiin 
tuovat unkarilaiset Ildicó Szabó ja Veronika Szin-
ger. He kuvaavat artikkelissaan TÁLENTUM: 
Reading and learning support pilot programme at 
Kecskemét College lukutaidon edistämisprojektia, 
jonka he ovat toteuttaneet korkeakoulussa kol-
men eri tiedekunnan opiskelijoille.

”Opettajaan investoiminen kantaa kauas”, huo-
mauttaaTerhi Ojala väitöskirjaansa pohjaavassa 
artikkelissaan Kun peruskoulun oppilaat oireile-
vat psyykkisesti – opettajien kokemuksia. Opetta-
jien pedagogisilla tukitoimilla ja osaamisen lisää-
misellä tuetaan paitsi opettajia, edistetään myös 
oppilaiden psyykkistä hyvinvointia. 

Opetuskokeilut-osastossa Tapio Heino, Juli-An-
na Aerila ja Suvi Sario esittelevät  Rauman opet-
tajankoulutuslaitoksen inspiroivan kirjaston. Eli-
sa Grönholm puolestaan näyttää, miten rap-mu-
siikki tuo lukemisen lähelle ammattikoululaisia. 
Kielen valta ilmenee muun muassa metaforissa.
Tarja Strandén on hyödyntänyt metaforien voi-
maa  opettajan työssään ja kuvaa toimintatapaan-
sa artikkelissaan Minä, metafora ja oppilas - tari-
noita, joilla olen vienyt oppimista eteenpäin.Luo-
kanopettajaopiskelijat Eetu Salli, Henrik Salo & 
Tuomas Seppälä esittelevät kehittämänsä pilkun-
viilauspelin: Kerrankin pilkunviilaaja palkitaan.

Lopussa esitellään lyhyesti lukijakyselyn tuloksia.
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Miten historiaa luetaan?
Anna Veijola

Istun lukemassa 7.-luokkalaisten yläkouluajan 
ensimmäisiä historian koevastauksia. Olen na-
pannut kokeeseen yhden tehtävän oppikirjan 
tehtäväpankista. Tehtävä liittyy Ranskan vuo-
den 1789 suureen vallankumouksen. Sen en-
simmäisessä osiossa oppilaiden tulee alleviivata 
keskeisiksi kokemansa kohdat Ranskan ihmis-
oikeuksien julistuksen katkelmasta. Jälkimmäi-
sessä osiossa oppilaita pyydetään perustelemaan, 
miksi he alleviivasivat kyseiset kohdat. Tehtävää 
tarkastaessani totean, että oppilaat olivat yleisesti 
ottaen löytäneet ja alleviivanneet keskeiset koh-
dat. Perustelut kuitenkin ontuvat: ”Koska tehtä-
vän a-kohdassa käskettiin alleviivaamaan keskei-
set kohdat, alleviivasin ne.” tai ”Alleviivasin, kos-
ka koin näiden kohtien olevan keskeisiä.” Konk-
reettisuudessaan ja suoruudessaan vastaukset 
huvittivat itseäni. Ne kuitenkin myös osoittivat 
kouriintuntuvasti sen, ettei  oppilaille ollut selvää, 
millaisia odotuksia historian tehtäviin sisältyy. 

Olimme analysoineet oppitunnilla samaista 
Ranskan ihmisoikeusjulistusta. Tehtävää kokee-
seen valitessani oletin, että koetilanteessa oppi-
laat osaisivat kontekstualisoida heille tutun läh-
dekatkelman syntyajankohtansa yhteiskunnal-
liseen ajatteluun ja vallankumouksen henkeen. 
Odotin oppilaiden perustelevan alleviivauksiaan 
sillä, että Ranskan suuren vallankumouksen ar-
vot vapaus, veljeys ja tasa-arvo ovat dokumen-
tissa näkyvästi läsnä. Samoin ajattelin oppilaiden 
pohtivan ihmisoikeusjulistuksen laatineiden ih-

misten ajatusmaailmaa ja perustelevan lähteen 
avulla, kuinka ihmiset halusivat itsevaltiuden ja 
sorron tilalle kansanvaltaa ja perustuslailla sää-
dettyjä oikeuksia. 

Oppilaiden vastauksia lukiessani hymähdin itsel-
leni. Oppitunneilla olimme sisältötiedon opiske-
lun lisäksi opetelleet lukemaan ja analysoimaan 
erilaisia menneisyyttä käsitteleviä tekstejä, kon-
teksualisoineet niitä syntyajankohtaansa, pohti-
neet lähteiden laatijoiden intentioita sekä miet-
tineet näille lähteille ja niiden kertomille aihepii-
reille annettuja merkityksiä. Emme kuitenkaan 
olleet vielä erityisesti pysähtyneet miettimään 
historian oppiaineen ja tiedonalan tapoja käyttää 
kieltä ja kielentää asioita, emmekä käsitellä sitä, 
millaisia vastauksia erilaisiin historian tehtävä-
tyyppeihin odotetaan. Tämä heijastuikin siinä, 
miten oppilaat tulkitsivat koekysymyksen aivan 
toisin kuin minä – tai oppikirjan tekijät – sen tar-
koitin. 

Historian tekstitaidot ja 
historiallinen ajattelu

Historia on kielellinen tiedonala, jossa kielen 
avulla sekä välitetään tietoa, että osoitetaan ajat-
telua (Monte-Sano 2011, 213; myös Moje ym. 
2011). 7.-luokkalaisten vastaukset osoittivat, että 
heillä oli vielä oppimista uusissa opetussuunni-
telmissakin esiin nostetuissa historian tekstitai-

» Anna Veijola KT, FL
työskentelee historian ja yhteiskuntao-
pin opettajana ja opettajankouluttaja-
na Jyväskylän normaalikoulussa.

doissa. Historian tekstitaidoilla tarkoitetaan tai-
toa analysoida tekstejä ja tuottaa niiden pohjalta 
päteviä tulkintoja (Opetushallitus 2014). Histo-
rian tekstitaidoissa kyse ei ole siitä, että oppilas 
oppisi lukemaan erilaisia tekstejä vain kerätäk-
seen lisää tietoa menneisyyden tapahtumista, 
vaan siitä, että hän oppisi analysoimaan ja tulkit-
semaan menneisyyden tapahtumille annettujen 
merkityksiä (esim. Shanahan & Shanahan 2012). 
Tätä tehdäkseen oppilaan tulee osata ajatella his-
toriallisesti. Menneisyyden tietomassaa jäsen-
netään historiassa kronologian ja aikasuhteiden 
avulla, syiden ja seurausten analysoinnilla sekä 
muutoksen ja jatkuvuuden avulla. Historiallinen 
ajattelu on näiden menneisyyden jäsennyskeino-
jen osaamista. Historialliseen ajatteluun kuuluu 
myös historiallinen empatia, eli menneisyyden 
ihmisen asemaan asettuminen. Lisäksi olennais-
ta on kyetä pohtimaan niitä merkityksiä, mitä 
eri aikoina ja eri henkilöiden toimesta on niin 
tapahtumille, ilmiöille kuin ihmisillekin annettu. 
(Seixas & Ercikan 2015, 2; Lèvesque 2008; VanS-
ledright 2010, 114; Wineburg & Reisman 2015). 

Historian tekstitaidot hallitsevan tuleekin ym-
märtää, miten historiatieteessä muodostetaan ja 
ilmaistaan tietoa. Historia on ihmisen toimintaa 
tarkasteleva tiede, jossa menneisyyden tapahtu-
mia tarkastellaan lähdeaineistoon pohjaten jos-
tain tutkimuskysymysten avaamasta näkökul-
masta käsin. Tietoa tuottaessaan historioitsija 
vertaa saamaansa tietoa kriittisesti toisista läh-
teistä saatavaan tietoon. Historiallinen tieto on 
pätevää suhteessa tutkijan lähdeaineistolle esittä-
miin kysymyksiin sekä olemassa olevien lähtei-
den luotettavuuteen. Historia ei siis kuvaa neut-

raalisti menneisyyden maailmaa, vaan esitetyt 
tulkinnat on muodostettu tietystä näkökulmasta 
ja ovat päteviä suhteessa käytettyyn lähdeaineis-
toon. (Esim. Kalela 2000, 76–78; Rantala & Aho-
nen 2015, 152.) 

Tiedon tulkinnallisuus ei kuitenkaan aina näy 
historian koulukirjoissa, vaan niissä historia esi-
tetään kertomuksena menneisyydestä. Koulu-
kirjoissa ja kokeissa esiin ponnahtaa kuva histo-
riasta muistiin perustuvana oppiaineena: se, joka 
muistaa eniten menneisyyden tapahtumia, nimiä 
ja vuosilukuja, osaa parhaiten historiaa (Virta 
2002, 38-39). Tämä on alleviivannut eroa kou-
lun historian opetuksen ja akateemisen historian 
tutkimuksen välillä. Samalla se on aikaansaanut 
sen, että historian opetuksessa ovat korostuneet 
historian sisältötiedot historian tulkintataito-
jen sijaan. Tutkimuksissa onkin todettu, etteivät 
suomalaisten nuorten historian tekstitaidot ole 
kehuttavia. Lukiolaisilla on ongelmia niin risti-
riitaisen aineiston kanssa toimimisessa, lähtei-
den kontekstualisoinnissa kuin myös kirjoittajan 
intentioiden pohtimisessa (ks. Rantala & van 
den Berg 2013, Rantala & Veijola 2016, Veijola 
& Mikkonen 2016, Veijola 2016). Lukiolaisista 
osa ei myöskään hallitse riittävää ”rivien välistä 
lukemisen” taitoa (ks. Rantala & van den Berg 
2013). Tällöin vaarana on, että tekstejä luetaan 
mustavalkoisesti jakaen menneisyyden toimijat 
”hyviksiin” ja ”pahiksiin”, jolloin menneisyyden 
toimijoista valitaan ne, joiden toiminta näyttäy-
tyy järkevänä ja ymmärrettävänä ja ne, joiden 
toiminta leimataan vääräksi (ks. Veijola 2016). 

Oppiaineen osaaminen edellyttää oppiaineelle 
tyypillisten kielen käyttötapojen osaamista. Ei 
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– Mietitään, onko tekstissä käsitteitä, joilla tar-
koitetaan eri konteksteissa eri asioita

– Pohditaan, onko tekstissä sanoja tai käsittei-
tä, joita nykyään ei yleisesti käytetä enää lain-
kaan 

Historian kielelle tyypillistä on myös käsitteel-
lisyys ja käsitteiden monitasoisuus. Osalla kä-
sitteistä kuvataan varsin suppeita (esimerkiksi 
salamasota), osalla puolestaan hyvin laajoja il-
miöitä (esimerkiksi imperialismi). Oppikirjoissa 
monimutkaisiakin ilmiöitä kuvaavia käsitteitä 
avataan yksinkertaistettujen selitysten kautta. 
Monelle lienevät tuttuja myös koetehtävät, joissa 
pyydetään “selittämään” käsitteet, eli käytännössä 
toistamaan oppikirjojen käsitelitaniat. Käsitteet 
ovat kuitenkin sidoksissa käyttöympäristöönsä. 
Historian kielen oppimisen kannalta olennais-
ta on käsitteiden merkityksen tietämisen lisäksi 
oppia käyttämään käsitteitä asianmukaisesti. Op-
pikirjaselityksen rinnalle onkin hyvä tuoda op-
pilaiden itse kielentämät selitykset, sillä ne pal-
jastavat, kuinka hyvin oppija on sisäistänyt paitsi 
itse käsitteen merkityksen, myös sen, miten hän 
hahmottaa käsitteen kuvaamaa ilmiötä sekä il-
miöiden välisiä yhteyksiä (esim. Ogle, Klemp & 
McBride 2007).  

Historian tekstit tulee asettaa yhtäältä syntyko-
ntekstiinsa ja toisaalta siihen kontekstiin, jossa 
sitä tulkitaan. Tätä tehdäkseen oppilas tarvitsee 
riittävästi historian sisältötietoa siitä ajasta ja ti-
lanteesta, missä teksti on laadittu. Sisältötiedon 
hallitseminen auttaa oppilasta ymmärtämään, 
mihin keskusteluun teksti on omana aikanaan 
ottanut osaa, mikä tekstin laatijan asema on ol-
lut, pohtimaan tekstin laatijan intentioita sekä 

sitä, kuka on ollut tekstin oletettu vastaanottaja. 
Koska menneisyyttä koskevaa tietoa jäsenne-
tään syy- ja seuraussuhteiden, aikakäsityksen ja 
muutoksen ja jatkuvuuden avulla, on luontevaa, 
että myös oppilaat käyttävät näitä jäsennystapoja 
työskennellessänsä tekstien kanssa. 

Tekstitaitojen opetuksen lähtökohtana tulee olla 
erilaisten tekstien kanssa työskentelyn taitojen 
harjoittelu. Historian tekstitaidoissa olennaista 
on lähteen kontekstualisointi sekä lähteen laati-
jan intentioiden pohtiminen (Wineburg & Reis-
man 2015). Tähän oppilasta voidaan luotsata 
erilaisten apukysymysten avulla, jotka ohjaavat 
lähestymään lähdettä vaihe vaiheelta: 

– Lähteen perustiedot: 
• Mikä on lähteen otsikko? 
• Milloin lähde on laadittu? 
• Mikä on lähteen laji (kirje, päiväkirjamer-

kintä, kokouspöytäkirja, valokuva…)? 

– Lähteen laatijan intentiot: 
• Lähteen laatija: Miten hänen taustansa, 

sukupuolensa, sosiaaliluokkansa, koulu-
tuksensa jne. vaikuttaa siihen, mitä hän 
sanoo/kirjoittaa? Mikä on hänen näkö-
kulmansa asiaan? 

• Lähteen oletettu yleisö ja tämä vaikutus 
siihen, mitä lähteen laatija ilmaisee 

– Lähteen kontekstualisointi: 
• Aika ja paikka: Milloin ja missä lähde on 

julkaistu? 
• Historiallinen konteksti: Mitä Suomes-

sa/maailmalla tapahtui samaan aikaan? 
Mitä tapahtui aiemmin/jälkeen? Mihin 
keskusteluun lähde ottaa osaa? 

riitä, että oppilas osaa lukea lähteitä, konteks-
tualisoida ne ja pohtia lähteen laatijan intentioita, 
vaan oppijan tulee myös hallita ne tavat, joilla tie-
toa kysytään ja esitetään historiassa. Uusiin ope-
tussuunnitelmiin on kirjattu entistä vahvemmin 
näkökulma jokaisesta opettajasta kielen opet-
tajana. Tällöin historian opettajan tehtävänä on 
opettaa historian kieltä, eli sitä, miten historiassa 
esitetään ja ilmaistaan asioita erilaisten teksti-
tyyppien yhteyksissä. 

Historian tekstitaitojen 
harjaannuttaminen

Historian tekstien kanssa työskentelyn tekee 
haastavaksi niiden moninainen luonne. Koulu-
jen oppikirjat toistavat historian tutkimuksista 
omaksuttua kieltä, jonka tyypillisiä piirteitä ovat 
käsitteellisyys sekä se, että lauseiden toimijoi-
ta ei ole välttämättä nimetty, vaan ne voivat olla 
geneerisiä tai ei-inhimillisiä toimijoita. Usein 
historian tunneilla käytetään lisäksi erilaisia pri-
määri- ja sekundääridokumentteja, kuten kirjei-
tä, päiväkirjamerkintöjä, puheita, erilaisia asia-
kirjoja, kaunokirjallisia lähteitä, kuvia, karttoja 
tai erilaisia multimodaalisia lähteitä. Kyetäkseen 
tekemään päteviä päätelmiä, oppilaan tuleekin 
paitsi ymmärtää tekstin sisältö, myös sen näkö-
kulmaisuus ja konteksti, jossa teksti on syntynyt. 

Tiedonalakohtaisten tekstitaitojen opettamista 
voidaan perustella muun muassa kielitaidoltaan 
heikkojen oppilaiden oppimisen tukemisella. 
Historian tekstitaitojen opettaminen ei hyödytä 
kuitenkaan vain niitä oppilaita, joilla on kielen 
kanssa toimimisen ongelmia, vaan aivan kaikkia. 

Kun historian tekstitaitojen opetuksen lähtökoh-
daksi otetaan historiallisen tiedonmuodostuksen 
tapa, palvelee tekstitaitojen opetus sekä erilaisten 
tekstien kanssa toimimisen taitoa että historial-
lisen ajattelun kehittymistä (Monte-Sano 2011, 
212). Historian tekstien kanssa työskentely alkaa 
tekstin ilmisisällön ymmärtämisestä. Jos oppilas 
ei tiedä, mitä käytetyt sanat tai käsitteet tarkoitta-
vat, on sisällön ymmärtäminen haastavaa. Vierai-
den sanojen ja käsitteiden avaaminen ja yleensä-
kin teksteissä käytetyn kielen pohtiminen antaa 
mahdollisuuksia moneen eritasoiseen työskente-
lyyn. Itse olen usein käyttänyt seuraavankaltaista 
etenemistapaa, jossa laajan sanavaraston omaava 
oppilas voi siirtyä suoraan miettimään käsittei-
den ja sanojen synonyymeja tai kielen käytön ai-
kasidonnaisuuksia: 

– Vieraiden sanojen ja käsitteiden merkitsemi-
nen, esim. ympyröimällä tekstiin 

– Sen pohtiminen, pystyykö näiden sanojen 
merkitystä päättelemään muun tekstin tai 
kontekstin avulla 

– Katsotaan yhdessä ne sanat, jotka koettiin 
vaikeiksi ja mietitään yhdessä mitä sanat voi-
sivat tarkoittaa

– Etsitään yhdessä tuntemattomilla sanoille 
merkitys opettajajohtoisesti tai esimerkiksi 
internetistä etsien 

– Mietitään sanoille synonyymeja 

– Mietitään, onko tekstissä käsitteitä, joilla ny-
kyään tarkoitetaan eri asiaa kuin tekstin laa-
timishetkellä on tarkoitettu 
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– Havaintoja lähteestä: 
• Mitä lähteessä sanotaan? 
• Mikä tämän merkitys on? 
• Mitä kirjoittaja/piirtäjä yrittää kertoa mi-

nulle? 
• Millaisia kysymyksiä lähde herättää? 

– Mikä on lähteen pääajatus? 

– Miten voit käyttää tätä lähdettä vastatessasi 
kysymykseen? 

Mikä tekee historiasta historian? 

Pääsin lukuvuonna 2014-2015 vierailemaan 
useiden historian opettajien oppitunneilla Kali-
forniassa, jossa historian tekstitaidot ovat olleet 
opetuksen keskiössä jo useiden vuosien ajan. Op-
pitunneilla oppilaat lukivat erilaisia primääri- ja 
sekundäärilähteitä, usein ääneen, kukin oppilas 
vuorollaan. Tämän jälkeen teksteistä selvitettiin 
vieraat sanat, ja lopuksi pohdittiin tilanteesta 
riippuen joko pienissä ryhmissä tai koko luokan 
kesken tekstin sisällöllisesti keskeisintä sanomaa. 
Usein tässä vaiheessa oppitunti olikin jo lopussa 
ja oppilaat siirtyivät seuraavan oppiaineen tun-
nille. Itse jäin tunteja seurattuani pohtimaan, 
missä historia luurasi? Riittääkö, että luetun teks-
tin aihepiiri kuvaa menneisyyttä siihen, että opi-
taan historiaa? 

Historia oppiaineena ja tieteenalana kertoo 
meille menneisyydestämme, antaa ymmärrys-
tä nykyisyyteen ja mahdollistaa tulevaisuuden 
suunnittelun. Kiinnitymme maailmamme myös 
historiatietoisuutemme ja menneisyydestä luotu-
jen merkitysten kautta. Täten se on myös iden-

titeettiämme rakentava oppiaine. Menneisyys on 
läsnä nykyisyydessämme ja tulevaisuudessamme 
siitä kerrottujen tarinoiden kautta. Myös tämä 
näkökulma tulisi ottaa huomioon, kun historian 
tekstitaitoja opetetaan. Historiaa käytetään – ja 
väärinkäytetään – ympäröivässä yhteiskunnas-
samme monin tavoin ja tällä historian käytöllä 
rakennetaan myös sekä yksittäisten ihmisten että 
yhteisöjen identiteettiä.

”Kerro mulle miten historiaa luetaan?” lauloi 
Paleface vuonna 2012 levyllä Maan tapa ilmes-
tyneessä kappaleessaan, jossa hän marssitti kuu-
lijan korviin koko maailmaa koskevia epäkohtia 
orjakaupasta ympäristöongelmiin. Tämänkaltai-
seen historian lukemiseen ei riitä vieraalta tun-
tuvien sanojen ympäröiminen tai tekstin ilmisi-
sällön löytäminen, vaan historian lukijan täytyy 
osata tulkita niitä merkityksiä, mitä eri ihmiset 
ovat eri aikoina tapahtumille antaneet. Historian 
merkitysten analysoiminen ei kuitenkaan onnis-
tu, jos vastaanottaja ei ymmärrä, mitä hänelle yri-
tetään viestiä.
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Opettajat tiedonhakijoina – 
peruskoulun ja lukion opettajien 
informaatiolukutaito
Loretta Saikkonen ja Meri-Tuulia Kaarakainen

Johdanto

Internet on tuonut valtavan määrän tietoa kaik-
kien saataville, mikä on mullistanut käsityksen 
tiedosta ja oppimisesta. Itsenäisen informaation 
hankinnan ja sen hyödyntämisen taidot ovat tul-
leet tärkeämmiksi kuin tietoa toistava oppimi-
nen. Myös opettajien osaamisvaatimukset ovat 
muuttuneet: opetussuunnitelmien perusteissa 
oppiainerajat ylittävinä osaamistavoitteina ovat 
nykyään sekä tekstin, kuvan-, media- ja digi-
taalisen lukutaidon kattava monilukutaito että 
tieto- ja viestintätekniikan osaaminen. (POPS 
2014; LOPS 2015.) Digitalisaatio ja Internet ovat 
toistaiseksi koskettaneet oppilaiden vapaa-aikaa 
enemmän kuin kouluissa tapahtuvaa formaalia 
oppimista. Suomalaisnuorten Internetin käyttö 
koulussa jää selvästi OECD-maiden enemmis-
töä vähäisemmäksi. Perinteiset painetut kirjat 
ovat yhä tyypillisin oppimateriaali kouluis-
sa. Tietoteknologian opetuskäytössä korostuu 
oppikirjalähtöisyys, oppimateriaalin jakelu ja 
sisältöjen esittäminen, eli varsin opettajakes-
keinen teknologian hyödyntäminen. (Kaisla, 
Kutvonen-Lappi & Kankaanranta 2015; OECD 
2015; OPH 2011.) 

Työelämässä tarvitaan niin sanottuja tulevaisuu-
den taitoja (21st century skills), kuten yhteistyö- ja 
informaatiotaitoja, viestintäosaamista sekä tek-
nologian käyttötaitoja (esim. Binkley ym. 2012; 
Lau & Yuen 2014). Myös opiskelussa tarvitaan 
entistä enemmän informaatiolukutaitoa: oppi-
lailta edellytetään kykyä itsenäiseen tiedonha-
kuun, informaation tulkintaan ja luotettavuuden 
arviointiin sekä hankitun informaation työstämi-
seen (POPS 2014; LOPS 2015). 

Informaatiolukutaidolla viitataan informaation 
etsinnän, hankinnan, arvioinnin ja soveltamisen 
taitoihin (Bawden 2001). Perinteinen lukutaito 
on van Deursenin ja van Dijkin (2014) mukaan 
perusta, jolle Internetissä tarvittavat informaa-
tiotaidot rakentuvat. Informaatiota on entistä 
helpommin ja nopeammin saatavilla, mutta sitä 
leimaa ristiriitaisuus, hajanaisuus ja epävarmuus. 
Internetin käyttäjän tulee osata tunnistaa rele-
vantit tietolähteet, arvioida niitä kriittisesti ja yh-
distellä eri tietolähteiden informaatiota. (Henry 
2006; Leu ym. 2004; OECD 2015.) 

Opettajien ja nuorten tiedonhakutaidot sekä 
käsitys informaatiolukutaidosta on aiemmis-
sa tutkimuksissa todettu puutteellisiksi (esim. 

Kaarakainen & Saikkonen 2015, 2017; Kiili ym. 
2015; Kiili 2012; Muhonen, Kaarakainen & Sa-
vela 2015; Ojaranta 2011; Tanni 2012;). Hargit-
tain ja Shaferin (2006) tutkimuksessa parhaiten 
tiedonhaussa menestyivät nuoret, pitkälle kou-
luttautuneet ja runsaasti tietokoneiden käyttö-
kokemusta omaavat aikuiset. PIAAC-tutkimuk-
sessa miehet pärjäsivät naisia hieman paremmin 
tietokoneella tehtävissä ongelmanratkaisutehtä-
vissä. Parhaat pisteet saavuttivat noin 30-vuo-
tiaat ja siitä eteenpäin pisteet laskivat tasaisesti 
iän noustessa. (OECD 2013.) Ojarannan (2011) 
mukaan opettajilla on usein vaikeuksia korjata 
opiskelijoiden tiedonhakuvirheitä, koska heil-
lä on usein itselläänkin epämääräinen käsitys 
tiedonhausta. Tiedonhaun käytännön tilanteita 
ohjaa koulutyössä usein ajatus opiskelusta en-
nalta määriteltyjen faktatietojen hankkimisena 
oppijoiden aktiivisuutta korostavan oppimis-
prosessin sijaan (Limberg & Sundin 2006). Li-
säksi Tannin (2012) tutkimuksen mukaan opet-
tajankoulutuksessa opittuja tiedonhakutaitoja 
on vaikeaa opettaa oppilaille käytännön opetus-
tilanteissa. 

Artikkeli perustuu pääosin Kasvatus-lehdessä 
julkaistuun tutkimukseemme (Kaarakainen 
& Saikkonen 2017), jossa analysoimme 573 
peruskoulun ja lukion opettajan tietoteknolo-
gioiden käyttötottumuksia ja tiedonhakuosaa-
mista. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, 
millaisia ovat opettajien tiedonhakutaidot tie-
donhaun osa-alueiden, sukupuolen ja iän mu-
kaan. Tässä artikkelissa tarkastelemme lisäksi 
opettajien hakulauseketehtävässä tekemiä vir-
heitä.

Tutkimusmenetelmä

Turun yliopiston Koulutussosiologian tutki-
muskeskuksessa kerättiin vuosina 2014–2015 
tutkimusaineistoa peruskoulujen ja lukion 
opettajien tietoteknologioiden käyttötottu-
muksista sekä tieto- ja viestintätekniikkaosaa-
misesta. Testaukset toteutettiin selainpohjai-
sessa kysely- ja testiympäristössä. Kaikissa 
aineistoon sisältyvissä 33 organisaatioissa vas-
tausprosentti ylitti 74. 

Tässä artikkelissa keskitymme taitotestin tie-
donhakuosioon. Hakukanavan valintaa testattiin 
kolmella monivalintatehtävällä. Ensimmäisessä 
tehtävässä kysyttiin, mistä voisi todennäköisim-
min löytää Puolustusvoimien sota-ajan valokuvat 
(oikea vastaus: SA-kuva-arkisto). Toisessa tehtä-
vässä kysyttiin, mistä voisi löytää sanomalehtiar-
tikkelin lähteenä olevat tieteelliset julkaisut (oi-
kea vastaus: tutkimustuloksia julkaisevien lehtien 
tietokannat) ja kolmanneksi tuli selvittää, miten 
voisi löytää takaisin tietylle keskustelufoorumille 
(oikea vastaus: Google). 

Hakulauseketehtävässä tuli muodostaa haku-
lauseke etsittäessä lapsille tarkoitettua tietoa tai-
vaankappale Plutosta Euroopan avaruusjärjestön 
sivustolta. Tehtävässä pyydettiin rajaamaan ha-
kua, ja hakuoperaattorit käyttöesimerkkeineen 
annettiin tehtävässä. Testattavat eivät voineet ko-
keilla hakulausekkeita. 

Hakutulosten arvioinnissa pyydettiin valitse-
maan kaksi annettuun tiedonhakutapaukseen 
parhaiten sekä asiasisällön että lähteen luotetta-
vuuden perusteella soveltuvaa hakutulosta. Va-

» Loretta Saikkonen, tutkija
Koulutussosiologian tutkimuskeskus

» Meri-Tuulia Kaarakainen, tutkija
Koulutussosiologian tutkimuskeskus
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littavana oli kymmenen hakutulosta, joista osa 
johti keskustelupalstoille tai blogeihin ja osa vi-
rallisille sivustoille. Tiedonhakutehtävien tarkat 
selostukset ja kuviot löytyvät Informaatiotut-
kimus-lehteen kirjoittamastamme artikkelista 
(Kaarakainen & Saikkonen 2015).

Opettajien tiedonhakutaidot

Tutkimusaineiston 573 opettajasta miehiä oli 28 
prosenttia ja naisia 72 prosenttia. Opettajien kes-
ki-ikä oli 45 (25–64). Tiedonhakuosuudesta oli 
mahdollista saada kahdeksan pistettä. Opettajien 
tiedonhakupisteiden keskiarvo oli 4,62 (hajon-
ta 1,48). Hakukanavatehtävistä opettajat saivat 
keskimäärin 2/3 pistettä. Hakulauseketehtävästä 
opettajat saivat keskimäärin vain alle kolmas-
osan maksimipisteistä. Hakutulosten arvioin-
nista he sen sijaan selviytyivät parhaiten saaden 
keskimäärin kolme neljäsosaa maksimipisteistä. 
Miesopettajat saivat keskimäärin 5,03 pistettä ja 
naiset 4,46. Ero kokonaispisteissä on sukupuol-

ten välillä erittäin merkitsevä. Miehet menestyvät 
naisia paremmin hakukanavatehtävässä ja haku-
lausekkeen muodostamisessa. Naisopettajat me-
nestyvät hieman miehiä paremmin hakutulosten 
arvioinnissa. (Taulukko 1.)

Taulukko 2 kuvaa tiedonhakutehtävissä suoriu-
tumista iän mukaan. Alle 36-vuotiaat menesty-
vät muita ikäryhmiä paremmin kaikissa muissa 
tiedonhakutehtävissä paitsi ensimmäisessä ha-
kukanavatehtävässä. Vastaavasti yli 55-vuotiaat 
menestyivät muita heikommin kaikissa tiedon-
hakutehtävissä ensimmäistä hakukanavatehtävää 
lukuun ottamatta. Nuorimman ja vanhimman 
ikäryhmän välillä oli lähes puolentoista pisteen 
ero kokonaispisteissä. 

Oikean tai lähes oikean vastauksen hakulau-
seketehtävään antoi opettajista vain seitsemän 
prosenttia. Lähes puolet opettajista kirjoitti ha-
kukenttään vain hyvin yksinkertaisen hakulau-
sekkeen, kuten ”Pluto lapset”, jolla haluttua sivua 
ei löydy. Hakuoperaattoreita käytti virheellisesti 

tai puutteellisesti lähes kaksi viidestä opettajasta 
(esim. site: esa.int ”pluto -piirretyt”). Seitsemän 
prosenttia opettajista yritti muodostaa hakukent-
tään verkko-osoitteen (esim. http://www.esa.int/
aurinkokunta/pluto/). Näiden lisäksi prosentti 
opettajista kirjoitti hakukoneelle jonkin kysy-
myksen tai pyynnön (esim. Miten löydän pla-
neetta Pluton?). (Kuvio 1.)

Pohdinta

Tulostemme mukaan etenkin vanhimpien opet-
tajien tiedonhakutaidot ovat puutteelliset. Suku-
puoli (mies) ja ikä (alle 36-vuotiaat) olivat yh-
teydessä opettajien hyviin tiedonhakutaitoihin. 
Opettajat ylsivät kaikilla tiedonhaun osa-alueil-
la aiemmin tutkimiamme 12–22-vuotiaita nuo-

TAULUKKO 1. Opettajien tiedonhaun testipisteet tehtävittäin ja sukupuolen mukaan

 
Kaikki

 
Mie’het

 
Naiset

Tehtävä Pisteytys ka ha ka ha ka ha t-arvo p-arvo

Hakukanava 1 0–1 0,73 0,40 0,85 0,33 0,68 0,42 5 091 0,000***

Hakukanava 2 0–1 0,54 0,50 0,63 0,49 0,52 0,50 2 396 0,017*

Hakukanava 3 0–1 0,82 0,36 0,91 0,27 0,79 0,38 4 386 0,000***

Hakulauseke 0–3 0,93 0,72 1,13 0,80 0,85 0,67 3 809 0,000***

Hakutulosten arviointi 0–2 1,59 0,58 1,52 0,60 1,62 0,56 -1 989 0,047*

Yhteensä 0–8 4,62 1,48 5,03 1,51 4,46 1,43 4 205 0,000***
*** p < 0,001
* p < 0,05

TAULUKKO 2. Opettajien tiedonhaun testipisteet iän mukaan

Alle 
36-vuotiaat

36–45- 
vuotiaat

46–55- 
vuotiaat

Yli 55- 
vuotiaat

Tehtävä ka ha ka ha ka ha ka ha F df p-arvo

Hakukanava 1 0,69 0,43 0,70 0,42 0,78 0,37 0,74 0,39 1 501 3 0,213

Hakukanava 2 0,71 0,45 0,56 0,49 0,49 0,50 0,39 0,50 8 077 3 0,000***

Hakukanava 3 0,92 0,26 0,86 0,32 0,81 0,38 0,62 0,44 14 003 3 0,000***

Hakulauseke 1,25 0,71 0,94 0,74 0,83 0,68 0,67 0,63 13 326 3 0,000***

Hakutulosten arviointi 1,70 0,48 1,62 0,55 1,56 0,58 1,44 0,67 3 839 3 0,010*

Yhteensä 5,27 1,23 4,69 1,41 4,47 1,45 3,87 1,63 17 020 3 0,000***
*** p < 0,001
* p < 0,05 

Kysymys tai pyyntö hakukoneelle

Tehtävään liittymätön vastaus tai "en tiedä"

Verkko-osoitteen muodostaminen hakutermeistä

Oikea tai lähes oikea vastaus

Hakuoperaattoreiden puutteellinen/virheellinen käyttö

Liian yksinkertainen hakulauseke

KUVIO 1. Hakulausekkeiden tyypittely.
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ria parempiin tuloksiin, mutta jos tarkastellaan 
vain lukio-opiskelijoita, yli 55-vuotiaiden opet-
tajien tiedonhakupisteet (3,87) jäävät lukiolais-
ten pisteitä (4,01) alhaisimmiksi (Kaarakainen 
& Saikkonen 2015, 8). Etenkin hakulauseketeh-
tävä oli opettajille ongelmallinen, ja opettajat 
saivat tästä tehtävästä keskimäärin alle kolmas-
osan maksimipisteistä. Tyypillisimmät virheet 
olivat hakulausekkeen liiallinen yksinkertaisuus 
sekä virheet hakuoperaattoreiden käytössä. Kun 
verrataan opettajien hakulauseketehtävässä te-
kemiä virheitä samalla mittarilla testattujen 
nuorten virheisiin, todetaan opettajien ja nuor-
ten tekevän varsin samantyyppisiä virheitä ha-
kulauseketta muotoillessaan. (Ks. Kaarakainen 
& Saikkonen 2015.)

Tiedonhallinnan osaaminen digitaalisissa kon-
teksteissa korostuu kautta uusien opetussuunni-
telmien (POPS 2014, LOPS 2015). Tiedonhaun 
ja monilukutaidon opettaminen kouluissa edel-
lyttää opettajilta hyvää informaatiolukutaitoa ja 
kykyä ohjata oppilaiden itsenäistä tiedonhakua. 
Van Deursen ja van Dijk (2014) muistuttavat, 
että perinteisen lukutaidon tapaan informaatio-
lukutaidossa ilmenee oppilaiden keskuudessa 
suuria eroavaisuuksia, joiden kärjistymisen eh-
käisemisessä opetuksella on merkittävä tehtävä 
täytettävänään. Tehtävää vaikeuttaa se, etteivät 
opettajat aina itsekään hallitse näitä taitoja. 
Anzera ja Comunello (2014) korostavat, että in-
formaatiolukutaidon edellyttämä osaaminen on 
monimutkaisia, eikä tarvittavia taitoja hankita 
opettelematta.

Opettajien tiedonhakuvirheiden perusteella voi-
daan todeta heidän tarvitsevan täydennyskoulu-

tusta etenkin verkkoselainten ja hakukoneiden 
toiminnasta, kattavien hakulausekkeiden muo-
toilusta, hakuoperaattoreiden käytöstä sekä ha-
kualgoritmien edellyttämästä syntaksista. Opet-
tajien informaatiolukutaidon hallinta edesauttaa 
uusien opetussuunnitelmien tavoitteiden toteut-
tamista ja mahdollistaa opetussuunnitelmien pe-
rusteissa tärkeänä pidettyjen informaatiotaitojen 
opettamisen oppilaille. OAJ:n selvityksessä (Hie-
tikko, Ilves & Salo 2016) todetaan, että opettajien 
vaihtelevien ja puutteellisten teknologiataitojen 
taustalla on puutteellinen täydennyskoulutus. 
Onkin selvää, että tavoiteltaessa hyviä monilu-
kutaidon, tiedonhallinnan ja informaatioluku-
taidon oppimistuloksia, on ensin varmistettava 
opettajien osaaminen.
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Reading literacy is one of the eight key competences and a key foundation skill that determines 
educational success and people’s everyday life. That is why literacy plays a significant role in li-
felong learning. According to PISA 2012, in Hungary the percentage of low-performing readers 
is the same as in the European countries on average but the proportion of high-performing 
readers is somewhat lower than in European countries among adolescents. 

Since the literacy gap is quite high among Hun-
garian 18-year-old students, reading competence 
has also been measured among freshmen at 
Kecskemét College since 2010 in order to pro-
vide an “individual competence map”. (Hercz et 
al., 2013; Hercz et al., 2014) Based on the results 
of these and other surveys it has turned out that a 
significant proportion of our students are at risk 
regarding their reading skills and competenc-
es (they come from low income families, rural 
areas, not very prestigious high schools). Low 
achievers in reading literacy are those students 
“who are capable of completing only the least 
complex reading tasks developed for PISA, such 
as locating a single piece of information, identi-
fying the main theme of a text, or making simple 
connections with everyday knowledge.” (Garbe 
et al., 2010) Generally speaking, it is necessary 
to harmonize the output of high schools and the 
input of tertiary education. In order to make the 
students able to graduate successfully from our 

college, they need a complex skill development 
programme. The first step to meet this goal is to 
identify the gaps between their knowledge and 
the requirements of college courses.

The project titled ’Talent’ at Kecskemét College 
(Török at al., 2016) aims to promote the effec-
tiveness of education, reduce the number of ear-
ly school leavers among our college students and 
make students more successful in their chosen ca-
reer. In our project two subject-specific areas are 
put into focus: mathematics- physics and reading 
comprehension. Besides disciplinary courses, a 
self-reflection block and extracurricular social, cul-
tural programmes are included in the programme. 

The authors of this article have developed a two-
term course (12 lessons in each term) for students 
at the three faculties (Engineering, Horticultur-
al and Teacher Training) of Kecskemét College. 
The authors acted not only as the developers of 
the learning resources but also as trainers of the 

courses, where they followed the ADORE, BaC-
uLit and ISIT guidelines, principles and concep-
tual foundations (Garbe ed., 2013), providing a 
close integration of theory and practice. 

The pilot project ran for two semesters. Differ-
ent kinds of continuous and non-continuous 
texts were chosen. Continuous texts are typically 
composed of sentences that are arranged in para-
graphs. Non-continuous texts are more frequently 
organised in matrix format, based on combina-
tions of lists. During the course, texts were se-
lected according to the framework that posits the 
existence of three types of reading purposes and 
texts that usually go together. Firstly, “Reading for 
private use (personal)” type of reading is carried 
out to satisfy an individual’s own interests, both 
practical and intellectual. It also includes reading 
to maintain, or develop, personal connections to 
other people. Contents typically include person-
al letters, fiction, biography, and informational 
texts read for curiosity, as a part of leisure or rec-
reational activities. Secondly, “Reading for public 
use” type of reading is carried out to participate 
in the activities of the larger society. This includes 
the use of official documents as well as informa-
tion about public events. In general, these tasks 
are associated with more or less anonymous con-
tact with others. Finally, “Reading for work (occu-
pational”) type of reading includes tasks that are 
typical of reading for work in that they are closely 
tied to the accomplishment of some immediate 
task. Typical tasks are often referred to as “read-
ing to do”. (OECD, 1999: 23)

In the first semester we focused on printed con-
tinuous texts from books and internet sources, 

integrating different topics ranging from Tertiary 
Education Law in Hungary to genetics, history 
nutrition and environmental protection, wom-
en’s roles in x and y generations. We used sever-
al books and internet sites as sources. We pro-
vided authentic ‘real life’ texts that students are 
surrounded by every day. Alvermann & Moore 
(1991), among many others, found that class-
room texts are usually not meaningful for young 
people, are difficult to understand, and therefore 
not engaging. During the course the diversity and 
authenticity of texts that surround us were high-
lighted to develop communities of readers and to 
find connections between students’ worlds and 
text worlds. Although there are some arguments 
against the use of authentic texts, literature has 
identified several arguments for the use of them. 
According to Berardo (2006), authentic materi-
als have a positive effect on learner motivation, 
they provide updated and situated information, 
they provide exposure to real world, they relate 
more closely to learner’s needs and interests, they 
provide a wide variety of text types and language 
styles, they have a positive effect on comprehen-
sion and learner satisfaction. The texts were iden-
tical in all the three faculties of the college, and 
thus students’ interest in them differed to a great 
extent. The great variety of the same texts in each 
group could function as a filter of students’ moti-
vation and engagement. 

Through the texts our aim was to teach cognitive 
and metacognitive pre, during and after reading 
strategies for the three groups of students. Read-
ing strategies played an important role, as they 
are promoters of independent learning. Strate-
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gies can be categorized in different ways, but an 
overall distinction is usually made between cog-
nitive and metacognitive strategy use. Cognitive 
strategies in reading help to process incoming in-
formation. Metacognitive strategies allow readers 
to think about their reading and their thinking. 
In reading, metacognitive strategies are used for 
monitoring and evaluating the understanding of 
information. Strategies may be distinguished ac-
cording to their

a) function (reducing text, using graphic organ-
izers, repeating text, learning by heart)

b) position in a temporal sequence (before, dur-
ing, after reading)

c) mode of reading that depends on the reading 
purpose or intention (skimming, scanning) 
(Steklács 2013: 54-57)

In the first semester the following strategies were 
focused on: 

• setting up a goal before reading

• activating background (prior) knowledge 
and prediction based on title

• KWL

• skimming and scanning 

• creating mental images involving different 
senses

• using fix-up strategies

• summary

• finding the most important ideas in the text, 
note-taking (T- chart).

Making and using graphic organizers as a strate-
gy was also introduced to students. For example, 
after reading an article on paleo diet, students 
filled in a fishbone chart (this way the content of 
the text and the graphic organiser activated the 
same semantic field). 

Besides supporting students to acquire reading 
strategies, improving students’ self-efficacy and 
self-concepts about themselves as readers was 
also an aim. To achieve this goal, in the first ses-
sion students chose from titles of some novels, 
crime stories, fantasy books, poems, blogs, dai-
lies, magazines etc. The titles were selected from 
a large scale of texts. This session was meant to 
make students introduce themselves by chosing 
titles of texts that are typical of them. Moreover, 
self-reflection was regularly used, not only at the 
end of a session but already in the first session 
(they had to finish the following sentences: I al-
ways/usually/sometimes/never …….. before/
during/after reading).

The goal in the second semester was to put 
digital literacy and non-linear texts into focus. 
Varied topics such as on-line booking of accom-
modation on szallas.hu website, doing shopping 
through kitcehnbox.hu were used. Students 
filled in an online questionnaire about their eco-
logical footprint. Although our students could 
have been regarded to be expert users of digital 
sources or expert readers of hypertexts, digital 
reading can be an extremely complicated pro-
cess which has been proven not to be equally 
well-fitted to everyone. (Pléh, 2011) Moreover, 
superficial reading is one of the consequences 
of the web world, therefore developing digital 

literacy is very important to be included in such 
a program. 

Reading promotion was integrated in the pilot 
programme, as the participating students were 
representatives of future intelligentsia, who were 
to show a good example to the rest of the socie-
ty. Therefore the beginning and closing sessions 
of the second semester were placed in the uni-
versity library, where the atmosphere was very 
supportive; they could talk about their favourite 
books, recommend them to each other, have a 
glimpse into these readings and decide whether 
to read them or not. We also adapted the „The 
Big Read” to our situation. Students were asked 
in the first session of the second semester to re-
call their favourite readings. They could think 
of any genres, authors, and types of texts. As 
the lot of this session was the university library, 
students were surrounded by several kinds of 
texts; the surroundings were very motivating to 
make students remember their being engaged in 
reading a text before. Students were asked to be 
prepared to bring their favourite book to the last 
session of the semester. Then and there students 
were asked to talk about their chosen, favoura-
ble texts for ca. 10 minutes and make a recom-
mendation about the text for their mates. Then 
they passed around their books so that the rest 
of the group could also read the text for about 
5 minutes. All of them could decide wheth-
er they wanted to read the whole book or not. 
If yes, then they could swap the books among 
themselves. The recommendation made by their 
group mates made them very motivated to read 
books.

Not only students’ comprehension and reading 
skills were developed during the pilot programme 
but other key competences as well. Several af-
ter-school activities were organized for them in-
cluding visits to museums, factories, vineyards, 
and discussions on current topics in civil life. 
Mother tongue competence certainly is one of the 
key competences. Social competences were de-
veloped using methods such as reciprocal teach-
ing, think-pair-share, people bingo game, mak-
ing a placemat in a group, finding comparisons 
and differences between one another’s thoughts 
and ideas. Digital competence was focused on 
when the participants worked with online sourc-
es. Environmental awareness was raised through 
topics like calculating water footprint, using re-
cycled sources for heating our homes. Civic com-
petence was put into focus when classical Hun-
garian poems about our country were followed 
by the new award-winning country image film, 
and students could discuss what their citizenship 
meant to them, how that was similar to or dif-
ferent from the topics and symbols used in the 
above mentioned sources. Entrepreneurship as a 
competence was addressed when reading about 
start-ups. Students were asked to analyze the pros 
and cons of online and real-life shopping (raising 
their consumer awareness at the same time) or 
online booking sites. 

As for the methods, techniques and learning 
strategies, a great variety of them was included 
and used. Besides individual work, pair and mini 
group work were also included as well as whole 
group sessions or discussions. These work forms 
were criticized by the students; many of them 
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regard reading to be a solitary activity. While we 
strongly emphasized the social dimension and 
functions of reading, some students did not find 
it important to share their thoughts about the 
texts with others. On the other hand, students 
got familiar with new cooperative techniques 
such as placemat or gallery walk which they ap-
preciated a lot. Effective teaching means know-
ing how to push students’ learning forward. 
Putting the cognitive apprenticeship approach 

into practice (Garbe, 2013), we gave more and 
more responsibility to our students making 
them independent and autonomous readers and 
learners. The ratio of frontal lecturing was very 
low compared to modelling, which was imple-
mented as thinking aloud in modelling how to 
use certain strategies. After modelling, in the 
next phase (scaffolding), other students could 
demonstrate the strategy. They had the oppor-
tunities to practice the strategy on their own or 

in a small group situation with guidance and 
feedback from the teachers and their peers. In 
the phase of fading we consolidated all the strat-
egies we taught, helping students see what the 
strategies were and how to apply them. We had 
discussions on why to use a strategy and when. 
In the last phase (independent practice), students 
got close to full responsibility for applying strat-
egies. The last step was a meta-cognitive reflec-
tion about how the strategy worked and how 
they were able to adapt it.

At the end of the course we asked the students 
to assess the programme using the ’Feedback 
Lady’ evaluation form. The participants could 
give feedback by sticking post-it notes on a fig-
ure of a lady. The trainers drew the figure, high-
lighting the heart, the head, the stomach of the 
figure, and putting a handbag on her arm. Stu-
dents were asked to write down those things that 
affected their mind, their heart/emotions, what 
was difficult to digest, and what they would take 
along with themselves from the course in their 
imaginary bags. This tool was a visual aid mak-
ing students reflect on their studying processes. 
Table 1 summarizes their answers.

As a follow-up of the pilot project, the pro-
gramme is to be continued this semester. Taking 
students’ feedback and needs into considera-
tion, the texts will now be specialised depending 
on what faculty the participating students study; 
this way we will develop skills that are mainly 
needed for academic purposes rather than gen-
eral goals.
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Table 1.

Brain Heart Stomach Bag

• Cooperative methods

• The topic of some 
texts

• What can be used 
to help me beyond 
my existing reading 
habits

• Different methods/ 
strategies for each 
individual

• Varied, interesting 
tasks

• Text comprehension 
can be done not only 
with boring methods

• Exciting, interesting 
texts

• Cooperative work

• Interactivity

• Plenty of practice

• Practical, applicable 
knowledge

• Good company, good 
atmosphere

• Cooperating 
community

• Team work

• Late hours

• Long lessons

• Density

• Uninteresting, boring 
texts sometimes

• Reading is a solarity 
activity, not a group 
activity

• Absence

• Learning to learn 
strategies to improve 
text comprehension

• Graphic organizers

• Self-assessment in 
learning
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Kun perusopetuksen oppilaat 
oireilevat psyykkisesti - opettajien 
kokemuksia
Terhi Ojala

Lapset ja hyvinvointivaltio

Suomeen yhdistetään mielellään sanat hyvin-
vointivaltio, korkea koulutustaso, turvallisuus ja 
upeat PISA-tulokset. Yhteiskunnan kokonaisuus 
heijastuu yksilöissä. Perheiden elämässä yhteis-
kunnalliset muutokset näkyvät muun muassa 
arvoristiriitoina, huoltajien vähentyneenä koto-
na olona, kiireenä ja suorittamisena, työttömyy-
den kasvuna, arjessa apuna olevien sukulaisten 
merkityksen vähenemisenä, arvottomuutena 
sekä avioerojen ja yksinhuoltajuuden kasvuna 
(mukaellen Lehto-Salo 2011, 13). Lapset ovat yh-
teiskunnallisista muutoksista huolimatta lapsia, 
jotka tarvitsevat turvalliset kotiolot ja perusluot-
tamuksen, pysyviä aikuisia, rakkautta ja hoivaa, 
rutiineja ja ennakoitavuutta sekä vastavuoroisia 
vuorovaikutussuhteita. Meillä on tällä hetkellä 
enemmän tietoa lapsista ja nuorista ja heidän tu-
kemisestaan kuin koskaan aiemmin: silti olemme 
hämmentyneitä ja välillä pulassa heidän kans-
saan niin kodeissa kuin koulussakin.

Koulu ja opettajuus
Opetuksen ja koulun laatu määrittyy koulun ja 
oppilaiden vuorovaikutuksessa, johon myös van-

hemmat osallistuvat (Sahlberg 2015, 171). Kou-
luympäristön laatu on keskeinen tukija myös op-
pilaan psyykkisessä hyvinvoinnissa (Thuneberg 
2007). Koulussa opettajan työhön kietoutuu monia 
konteksteja. Tämän laadullisen tutkimuksen opet-
tajien työn konteksteiksi valitsin institutionaali-
sen, pedagogisen ja medikalistisen kehyksen. Ne 
ovat opettajan arkea erityisesti silloin, kun opetus-
ryhmässä on lapsia ja nuoria, joilla on psyykkistä 
oireilua. Opettajan työ määritellään vaativaksi, tie-
tointensiiviseksi ja akateemiseksi asiantuntija- ja 
ihmissuhdetyöksi (Husu & Toom 2016, 9). Suuri 
osa opettajista on työhönsä sitoutuneita ja pyrkii 
hoitamaan myös oppilaiden toimintaan liittyvää 
ei-toivottua oireilua taidokkaasti. Osalla opettajis-
ta ei ole tähän resurssia, mistä heitä itseään ei kui-
tenkaan ole aihetta syyllistää. (Algozzine, Chris-
tian, Marr, McClanahan & White 2008, 102.) 

Hyvinvoivaan työyhteisöön, tässä yhteydessä pe-
rusopetuksen kouluun, on mukava tulla joka päivä 
– niin lasten kuin aikuistenkin. Aiemmista tutki-
muksista tiedetään, että positiivinen vuorovaiku-
tus opettajan ja oppilaan välillä lisää oppilaan kou-
lumyönteisyyttä (Baker 2006) ja opettajan läm-
minhenkisyydellä on myönteinen yhteys muun 
muassa oppilaan sopeutumiseen, motivaatioon, 

hyvinvointiin sekä käyttäytymiseen (Pakarinen 
ym. 2014). Käyttäytymisen haasteellisuus saattaa 
puolestaan hankaloittaa vuorovaikutussuhdet-
ta opettajan kanssa (Buyse ym. 2008). On lisäksi 
todettu, että oppilaiden käyttäytymiseen liittyvää 
problematiikkaa ja opetusryhmien järjestyksenpi-
don pulmia pidetään usein syynä opettajien stres-
siin ja jopa loppuunpalamiselle (Kokkinos 2007; 
Sutton & Wheatley 2003; Tsouloupos ym. 2010). 

Koulussa on mahdollista tietoisesti monin ta-
voin edistää ja ylläpitää sekä lasten että aikuisten 
psyykkistä hyvinvointia. Opettajien on välttämä-
töntä huolehtia ammatillisesta kehityksestään 
ammattitaidon ylläpitämiseksi, opetuksen laadun 
varmistamiseksi sekä opettajan hyvinvoinnin ja 
työssä viihtymisen varmistamiseksi (Mikkola & 
Välijärvi 2014, 58). Suomi voi haluttaessa olla 
erinomaisten PISA-tuloksien lisäksi myös kuu-
luisa siitä, että meillä panostetaan kansallisesti 
opettajien ja oppilaiden hyvinvointiin.

Lasten ja nuorten 
psyykkinen oireilu

Suomessa ei seurata systemaattisesti lasten mie-
lenterveyden häiriöiden esiintyvyyksiä, joten täs-
mällisiä lukumääriä ei ole saatavissa (Santalahti 
& Marttunen 2014, 192). Eri tutkimuksissa ja läh-
teissä arvioidaan, että noin 15–25 prosentilla nuo-
rista olisi jokin mielenterveyshäiriö (Marttunen 
& Karlsson 2013; Oikeuskanslerinvirasto 2012; 
Santalahti & Marttunen 2014) ja käytöshäiriö noin 
5–10 prosentilla (Marttunen & Kaltiala-Heino 
2007, 596). Lasten psykiatristen häiriöiden taus-
talla on yleensä kasautumaa, jossa on biologis-ge-

neettisia ja psykososiaalisia tekijöitä. Nykykäsityk-
sen mukaan geenien ja ympäristön vaikutukset 
lastenpsykiatristen häiriöiden ilmenemiseen ovat 
vastavuoroisia (Sourander & Aronen 2013, 5, 536). 

Psyykkisesti oireilevilla oppilailla tarkoitan tässä 
yhteydessä perusopetusikäisiä lapsia ja nuoria, 
jotka eivät osaa, pysty tai halua käyttäytyä ja toi-
mia kouluyhteisössä yleisten odotusten ja tavoit-
teiden mukaisesti. Jotta lasten oireilun määrittely 
olisi riittävän väljä ja olisi mahdollista tarkastella 
monenlaisia ja keskenään erilaisiakin ei-toivo-
tulla tavalla käyttäytyviä oppilaita, valitsin työni 
käsitteeksi psyykkisen oireilun. Mielestäni se si-
sältää laajasti sekä käyttäytymisen että mielenter-
veyden pulmia. Valittu ilmaisu sisältää käyttäyty-
miseen ja mielenterveyteen liittyvän sisäänpäin 
sulkeutuneen ja ulospäin kääntyneen oireilun. 

Tutkimuksen tavoite ja aineisto

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ja ym-
märtää millaisena perusopetuksen opettaja ko-
kee opetusryhmänsä lasten ja nuorten psyykki-
sen oireilun? Tavoitteena oli tarkastella opettajien 
kokemuksia näistä oppilaista. Beresfordin (2003, 
37) mukaan kokemukset ovat aina tosia sille, joka 
ne kokee. Yksilöllisistä kokemuksista ja niiden 
tulkinnoista on mahdollista luoda sosiaalises-
sa prosessissa kollektiivista tietoa, joka yhdistää 
ihmisten erilaisia ymmärryksiä ja näkökulmia 
näistä kokemuksista (Beresford 2003, 39). 

Aineistoni on osa Jyväskylän ja Helsingin yliopis-
tojen vaativan erityisen tuen VETURI-tutkimus- 
ja kehittämishankkeessa (2011–2015) kootusta 

» Terhi Ojala, projektipäällikkö,
Helsingin yliopiston Koulutuksen arvi-
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laajasta tietovarannosta. Tätä väitöskirjaa varten 
erotin materiaalia neljästä eri VETURI-aineistos-
ta. Kysely-, kirjoitelma- ja haastatteluaineistoni 
246 opettajaa työskentelivät kunnallisten koulu-
jen opetusryhmissä, erityisryhmissä, erityiskou-
luissa, sairaalaopetuksessa tai valtion kouluko-
tien kouluissa. 

Oireilevan oppilaan kohtaaminen 
huolettaa opettajaa

Tuloksina selvisi, että oppilaiden psyykkinen oi-
reilu näyttäytyi opettajien kokemuksina eniten 
ulospäin suuntautuneena toimintana. Se tun-
nistettiin, mutta koettiin pääosin haastavana, 
ei-toivottuna ja myös uuvuttavana. Oppilailla 
kuvailtiin olevan epäasiallista kielenkäyttöä: ki-
roilua, haistattelua ja sättimistä sekä muun muas-
sa piittaamattomuutta opettajan ohjeista, riidan 
haastamista, väkivaltaisuutta ja arvaamatonta 
käyttäytymistä, impulsiivisuutta ja vaikeuksia 
solmia ystävyyssuhteita. Aineiston perusteella 
vaikuttaa siltä, että oppilaiden ulospäin suun-
tautuneen oireilun varhainen tunnistaminen 
toteutuu opettajilla varsin hyvin. Opettajat eivät 
tämän aineiston perusteella koe ulospäin suun-
tautuneen oireilun lisääntyneen, joskin näiden 
oppilaiden koetaan vievän paljon opettajan aikaa. 

Osalla oppilaista koettiin olevan myös sisään-
päin kääntynyttä oireilua, tosin huomattavasti 
vähemmän kuin ulospäin suuntautunutta. Tämä 
vastannee kuvaa opetusryhmien arjesta: vetäy-
tyvät, hiljaiset ja sulkeutuneet oppilaat jäävät 
vähäisemmälle huomiolle. Siksikö, ettei heidän 
oireiluaan huomata? Sisäänpäin oireilevan oppi-

laan kuvailtiin olevan vetäytyvä, hiljainen, ahdis-
tuneen oloinen ja apaattinen. Oppilaan hiljaisuus 
ja vetäytyneisyys johdatti opettajan toisinaan 
pohtimaan, onko kyse normaalista väsymyksestä, 
nuoruuden vetämättömyydestä, masennuksesta, 
kriisistä? Joku opettaja oli huolissaan näissä op-
pilaissa tapahtuvien muutoksien huomaamat-
tomuudesta. Erityistä huolta jollekin opettajalle 
tuotti oppilas, jolla hän tiesi olevan monenlaista 
kuormitusta. Opettaja kertoo: En oikein tiedä, 
kuinka tällaisia “rikkonaisia lapsia” käsitellään.

Osalla psyykkisesti oireilevilla oppilailla yhdistyy 
ulospäin suuntautunut ja sisäänpäin kääntynyt 
oireilu, joka näkyi osassa opettajien kirjoitel-
mia. Eräs opettaja kuvaili näitä lapsia sanoen: He 
ovat niin räjähdysherkkiä ja samalla myös kuin 
utua. Kirjoitelma-aineiston opettajilla oli toisi-
naan vaikeuksia erottaa toisistaan oppilaan ta-
vanomainen ja iänmukainen toiminta ja vakava 
psyykkinen oireilu, johon on syytä ja tarpeen 
puuttua nopeasti.

Psyykkisesti oireilevan oppilaan kohtaaminen 
mietitytti opettajia paljon. Huolta kannettiin 
oppilaan kohtaamisen ja tukemisen oikeamuo-
toisuudesta ja - aikaisuudesta ja vuorovaikutus-
yhteyden saamisesta oppilaan kanssa. Opettajat 
pohtivat, miten pystyisivät huomioimaan oppi-
lasta tavalla, joka hyödyttäisi lasta koulunkäyn-
nissä parhaiten. Tämän aineiston perusteella 
näyttää siltä, että oireilevan oppilaan kohtaa-
misen lisäksi oireilun tunnistaminen ja siihen 
puuttuminen koettiin vaikeaksi. Oppilaan oi-
reilu aiheuttaa opettajalle kokemuksia neuvot-
tomuudesta ja osaamattomuudesta, joka pitkään 
jatkuessaan saattaa vähentää opettajan työssä 

jaksamista. Opettajia huoletti myös psyykkisesti 
oireilevien oppilaiden huoltajien kohtaaminen ja 
heidän jaksamisensa.

Tuloksia saattavat ainakin osittain selittää opet-
tajien koulutustaustaan liittyvät erot. Aineistossa 
oli mukana erityisopettajia, erityisluokanopettajia, 
luokanopettajia ja aineenopettajia, joiden koulu-
tuksissa esimerkiksi erityispedagogisten opinto-
jen määrät vaihtelivat paljon, mikä kenties selittää 
erilaisia kokemuksia. Lisäksi tiedetään, että opet-
tajilla on henkilökohtaisia eroja oppilaan kohtaa-
misessa ja tämän toimintaan suhtautumisessa: ti-
lanne, joka yhdelle opettajalle on erittäin stressaa-
vaa, voi toiselle opettajalle olla positiivinen haaste, 
johon on kiinnostavaa tarttua. 

Opettajaan investoiminen 
kantaa kauas

Löydökset osoittivat monia kehittämiskohteita, 
joihin teen työssäni usean toimijatason ehdotuk-
sia. Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että 
kunnissa ja kouluissa kannattaa panostaa muun 
muassa opettajien keskinäisen pedagogisen tuke-
misen mahdollistamiseen, opettajien osaamisen 
lisäämiseen ja jaksamiseen pedagogisen hallin-
nan tunteen vahvistamiseksi. Näillä tuetaan pait-
si opettajia, myös edistetään oppilaiden psyykkis-
tä hyvinvointia. 

Yhteiskunnallisiin kiihkeisiin muutoksiin tarvi-
taan myönteisiä vastavoimia ja pehmeitä arvoja. 
Näitä koulu parhaimmillaan tarjoaa ja se voi olla 
jopa maailman paras paikka. Hyvinvoiva, osaava 
opettaja on kuin valon soturi, joka näkee jokai-

sessa oppilaassaan ”hyvää ja kaunista”. Uupunee-
na tätä ei näe. Opettajan työ on mittaamattoman 
arvokasta ja siksi siihen tulee monipuolisesti pa-
nostaa.
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Rap-musiikki tuo lukemisen lähelle 
ammattikoululaisia
Elisa Grönholm

Lukukeskuksen ja UPM:n Sanat haltuun –hanke vastaa olemassa olevaan tarpeeseen lisätä nuor-
ten ymmärrystä lukemisen merkityksestä  

Ammattikoululaisten äidinkielen tunnit ympä-
ri Suomen ovat saaneet viime aikoina erilaisen 
sävyn, kun luokkaan ovat astelleet kulttuuritoi-
mittaja Aleksis Salusjärvi sekä rap-yhtye Ato-
mirotan solistina tun-
nettu Mikko Sarjanen. 
Työpajan alussa luokan 
täyttää rap-musiikki. 
Seuraavaksi vetäjät ky-
syvät, kuka kappaleiden 
sanoituksissa puhuu ja 
kenelle? 

- Lätkävalmentaja osaa 
lukea peliä tai merimies 
merta. Lukutaito on 
laajasti ymmärrettynä 
siinä ympäristössä pär-
jäämistä, jossa ihminen 
toimii, Salusjärvi selvit-
tää. - Rap-musiikin sa-
noituksia tarkastelemal-
la oppilaat havahtuvat 
huomaamaan tasoja ja 
puhujapositioita myös 
muissa teksteissä. 

Sanat haltuun –hanke syntyi Lukukeskuksen ja 
UPM:n yhteisestä huolesta ammattikouluissa 
opiskelevien lukutaidon tasosta. Etenkin tek-
niikan alalla opiskelevien miesten lukutaito ja 

–motivaatio herättävät 
huolta yhteiskunnallise-
na ilmiönä. Työpajoissa 
halutaan vaikuttaa en-
nen kaikkea asenteisiin 
ja erityisesti niihin nuo-
riin, joiden suhtautu-
minen lukemiseen on 
negatiivinen. Salusjär-
ven mukaan jään mur-
taminen luokassa ei ole 
yksinkertaista, mutta 
parhaimmillaan koke-
mukset ovat olleet hui-
keita.

- Monet sellaiset po-
jat, jotka eivät kykene 
normaalissa opetus-
tilanteessa vuorovai-
kutukseen, loistavat 
näissä meidän pajoissa 

» Elisa Grönholm
toimii Lukukeskuksella projektikoordinaattorina.

 

tähtioppilaina, Salusjärvi kertoo. Syynä työpa-
jojen suosioon on Salusjärven mukaan luke-
misen käsittely oppilaan omista lähtökohdista 
käsin. Työpajoja on alusta lähtien seurannut 
myös Opetuksen ja koulutuksen tutkimussäätiö 
Otus. Heidän selvityksensä mukaan noin puolet 
nuorista koki oppineensa hankkeen kautta uu-
sia hyödyllisiä luetun ymmärtämisen keinoja ja 
suurin osa kertoi pohtineensa omaa suhdettaan 
lukemiseen 

- Nuorten kyky tekstianalyysiin ja heidän viil-
tävän terävät huomionsa eivät lakkaa hämmäs-

tyttämästä. Oppilaat ovat kuin supersankareita, 
jotka eivät tunnista omia voimiaan, Salusjärvi 
sanoo.  

Oppilaiden asenteiden muuttamisen lisäksi 
Lukukeskus ja UPM haluavat saada huolen lu-
kutaidosta laajemman yleisön tietoisuuteen. 
Hankkeen tuloksista tuotetaan loppuraport-
ti ja työpajoissa testatut opetusmetodit av-
ataan myöhemmin opettajien hyödynnettäviksi 
sanathaltuun.fi-nettisivuilla.

 
Kuvat: Mirkka Hautamäki. 
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LuKuLa – Lukemisen kulttuuria 
lapsille Rauman normaalikoulussa
Tapio Heino, Juli-Anna Aerila ja Suvi Sario

Perusopetuksen tehtävänä on taata lapsille yhtäläiset mahdollisuudet jatko-opintoihin ja oman 
elämän rakentamiseen. Lukutaidolla on keskeinen rooli tässä. Koska lukutaito kehittyy vain lu-
kemalla, tulee lapsille tarjota koulussa mielekästä ja motivoivaa luettavaa, mukavia riittävän 
pitkiä lukuhetkiä sekä mukavia lukupaikkoja (Aerila & Merisuo-Storm, 2016). Monilta lapsilta 
puuttuu kotoa lukemisen kulttuuri ja lukurutiinit eikä kotona ole tarjolla kiinnostavaa, oikean-
tasoista luettavaa. Koulut ja kirjastot ovatkin avainasemassa sekä kouluajan lukemisessa että 
ohjaamassa lapsia aikuisiän kirjaston käyttäjiksi ja lukijoiksi.

Tässä artikkelissa kuvataan Rauman normaali-
koulun koulukirjaston rakentumista koulun aula-
tiloihin. Koulussa aikaisemmin toiminut kirjasto 
suljettiin, kun koulu muuttui yhtenäiskouluksi ja 
kirjastotilat tarvittiin luokkatiloiksi vuonna 2011. 
Koulukirjaston kirjat jaettiin luokkiin tai jätettiin 
ilman valvontaa koulun käytäville. Muutamassa 
vuodessa huomattiin, että lasten lukeminen ja lu-
kumotivaatio sekä kiinnostus lukemiseen alkoi-
vat vähetä. Olikin ryhdyttävä suunnittelemaan 
uudenlaista ratkaisua kirjastotiloille. 

Koulukirjasto syntyy tarpeeseen

Kaikki lapset voivat olla lukijoita. Lukemisen kult-
tuuriin ohjaaminen edellyttää lukuajan lisäämistä, 
kiinnostavan ja oikeantasoisen kirjallisuuden tar-
joamista, motivoivia tapoja kehittää omaa luku-
taitoa, mukavia lukuhetkiä sekä mahdollisuutta 
jakaa omaa lukukokemusta (Allington & Gabriel, 
2012). Vaikka monissa kodeissa luetaan paljon ja 
hankitaan lapsille mielekästä luettavaa esimerkiksi 

kirjastoista, tulisi kouluissakin mallintaa lukemi-
sen tuottamaa mielihyvää ja kirjaston käyttämistä. 
Koulun rooli lukemisessa ja lukumateriaalin löytä-
misessä on keskeinen niiden lasten kohdalla, joilla 
ei kotona lueta ja jotka tarvitsevat tukea niin kir-
jallisuuden valinnassa kuin lukemisessa. 

Perusopetuksen opetussuunnitelma (2014) koros-
taa, että lukutaitoa tarvitaan ja opiskellaan myös 
muilla kuin äidinkielen ja kirjallisuuden oppitun-
neilla. Hyvä lukutaito onkin kaiken oppimisen pe-
rusta. Lukemalla ihminen kehittää niin ajattelu-, 
ongelmanratkaisu-, keskittymis- kuin empatiaky-
kyäänkin ja täydentää tietojaan ympäröivästä maa-
ilmasta. Peruskoulun päättyessä suurimmalla osalla 
nuorista on lukutaito, joka riittää jatko-opintoihin 
ja omien asioiden hoitamiseen. Arffmanin (2014) 
mukaan 11 prosentilla eli noin 6 800:lla 15-vuotiais-
ta lukutaito on niin heikko, että se rajoittaa heidän 
elämäänsä ja saattaa estää etenemisen jatko-opin-
toihin ja työelämään. Erot lukutaidossa ovat yhä 
selvemmin jakamassa nuoret menestyjiin ja pu-
toajiin. Erityisesti lukutaidon taso on heikentynyt 

huono-osaisimpien per-
heiden lapsilla (Arffman, 
2014). Koulukirjastot 
ovat avainasemassa näi-
den lasten kohdalla.

Kansainväliset luku-
taitomittaukset (PISA, 
PIRLS) osoittavat, kuin-
ka tärkeä rooli kirjastoil-
la on lasten lukemisessa 
ja lukemisen lisäämises-
sä. Erityisen tärkeitä ovat 
koulukirjastot, jotka ovat 
usein kunnallisia kirjas-
toja helpommin saavu-
tettavissa. Koulukirjasto 
on koulun oppilaiden, 
opettajan ja muun hen-
kilökunnan yhteiseen 
käyttöön tarkoitettu 
kirjojen sekä oppi-ja 
opetusmateriaalien ko-
koelma. Kunnallisiin kirjastoihin verrattuna kou-
lukirjastoissa kiinnitetään huomiota siihen, että 
kirjasto palvelee mahdollisimman hyvin oppimista 
ja koulun pedagogisia tavoitteita. (Frantsi, Kolu & 
Salminen, 2002.) Monissa kouluissa koulukirjastoa 
on alettu kehittää Perusopetuksen opetussuunni-
telmauudistuksen myötä, sillä opetussuunnitelman 
(POPS 2014) edellyttämät oppimiskokonaisuudet 
vaativat tiloja, jotka mahdollistavat monenlaisen 
oppimateriaalin käytön ja työskentelyn. Kirjaston 
monipuolisesta pedagogisesta merkityksestä ker-
tovat myös koulujen koulukirjastoilleen antamat 
nimet: Tietotori, Mediateekki, Oppimismaisema, 

Tietokeskus, Tietotupa 
tai Tietovintti (Frantsi, 
Kolu & Salminen, 2002). 
Rauman normaalikou-
lun kirjaston nimeksi 
tuli Lukula. Nimi kuvaa 
hyvin sitä, että tässä kir-
jastossa on tarkoitus kes-
kittyä juuri lukemiseen.

Koulukirjaston merkitys 
on suuri sekä lukutaidon 
näkökulmasta että kir-
jasto- ja lukemisen kult-
tuuriin synnyttämisessä 
ja osalliseksi pääsemises-
sä. Kouluilla on kasvava 
määrä niiden omasta 
toiminnasta lähteviä eri-
tyistarpeita, joihin hyvin 
varustettu koulukirjasto 
pystyy vastaamaan. Eri-
tyisen tärkeä koulukir-

jasto on pienille lukijoille ja maahanmuuttajataus-
taisille sekä erityistarpeisille oppilaille. Esi- ja alkuo-
petuksen oppilaat vaativat helposti lähestyttävän 
kirjaston, sillä orastavan luku- ja kirjoitustaidon 
näkökulmasta tärkeää, että kiinnostus kirjallisuu-
teen ja kieleen herää. Lisäksi koulukirjasto voi ma-
teriaaleineen ja tiloineen olla virikkeellinen ympä-
ristö iltapäiväkerhoille ja mahdollistaa eriyttävän ja 
yksilöllisen lukemisen. (Frantsi, Kolu & Salminen, 
2002.) PISA-tutkimukset osoittavat paitsi sen että 
parhaimmat lukijat ovat aktiivisia kirjaston käyttä-
jiä myös sen, miten kouluissa, joissa on koulukir-
jasto, luetaan parhaiten (Sulkunen, 2004a; 2004b). 

Kuva 1. Uudet kirjastotilat suunniteltiin koulun 
aulatiloihin

» Tapio Heino
on Rauman normaalikoulun rehtori. Hän 
on koulukirjastohankkeen alulle panija ja 
koulukirjastoryhmän aktiivinen jäsen. 

» Suvi Sario 
on kirjasto- ja tietopalvelualan traden-
omi. Hän työskentelee tällä hetkellä Tu-
run yliopistolla Rauman normaalikoulus-
sa kirjastosihteerinä.

» Juli-Anna Aerila
on Turun opettajankoulutuslaitoksen 
Rauman yksikön äidinkielen ja kirjal-
lisuuden didaktiikan yliopistonlehtori. 
Hän on mukana monissa lasten luke-
mista lisäävissä ja lukuiloa tuottavissa 
kokeiluissa.
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Rauman normaalikoulu 
koulukirjasto-hanke: Ala-
Lukula ja Ylä-Lukula

Vuonna 2015 Rauman normaalikouluun perus-
tettiin kirjastoryhmä koordinoimaan kirjasto-
hanketta. Koulukirjaston ensisijaiseksi tavoit-
teeksi otettiin lukemisen määrän lisääminen, 
lapsia kiinnostavan kirjallisuuden tarjoaminen ja 
lukuelämyksistä nauttiminen. Heti alusta saakka 
tehtiin yhteistyötä kirjastoalan asiantuntijoiden 
kanssa: Turun yliopiston kirjaston henkilöstö 
osallistui lainausjärjestelmän luomiseen ja Rau-
man kaupunginkirjaston henkilöstö auttoi löytä-
mään lasten suosikkikirjat. 

Kirjaston tiloja suunniteltaessa oli selvää, että 
koulurakennukseen ei ole mahdollista rakentaa 
lisäseiniä kirjastoa varten. Kun kaikki mahdol-
liset tilavaihtoehdot oli käyty huolellisesti läpi, 
tilat saatiin puristettua ylimmän ja alimman ker-
roksen aulatiloista, jonne yliopiston tilasuunnit-
telu toteutti tiloihin ja kirjastokäyttöön sopivat 
kalusteet. Kirjastotilojen kaarevat hyllyt rajaavat 
kirjastoaluetta aulatiloista ja pehmeät värikkäät 
kalusteet parantavat paitsi akustiikkaa tuovat ti-
loihin viihtyisyyttä. Keskeistä onkin tilojen lap-
silähtöisyys ja mukava lukuympäristö. Alakirjas-
ton lukumökit ovat lasten suosiossa: kahteen lu-
kumökkiin mahtuu useampi pikkulukija keskit-

tymään ja lukemaan yhdessä. Matalat kirjahyllyt 
helpottavat kirjoihin tutustumista.

Kirjastoon hankittiin myös uutta luettavaa. Kir-
jakokoelman suuruus on tällä hetkellä hieman 
alle 7 000 nidettä. Kirjallisuushankinnoissa on 
kiinnitetty erityistä huomiota monipuolisuuteen 
ja erilaisten lukijoiden tarpeisiin. Kirjallisuuden 
valintaan osallistuivat koulun oppilaat, joiden 
ehdotuksesta kirjastoon hankittiin mm. Tolkien 
Hobitti, Hunterin Soturikissat-sarja ja suuri Mi-
necraft – opas. Kirjaston kokoelma koostuu sekä 
kaunokirjallisuuden eri lajeista että tietokirjalli-
suudesta ja aikakauslehdistä. Osa kirjoista han-
kittiin yksittäiskappaleina ja osa kirjasarjoina 

niin, että koko luokka voi lukea halutessaan sa-
maa kirjaa. Erityistä huomiota kiinnitettiin las-
ten suosimiin moniosaisiin sarjakirjoihin ja nii-
den merkitykseen lukuharrastukseen ohjaami-
sessa: Widmarkin Lasse-Maijan etsivätoimistosta 
jokainen luokan oppilas voi lukea eri kirjan. Kou-
lussa on myös S2-oppilaita, joiden voi olla vaikea 
löytää sopivantasoista ja kiinnostavaa luettavaa: 
heille tilattiin Selkokeskuksesta kaikenlaista sel-
kokirjallisuutta.

Rauman normaalikoulun kirjasto toimii Turun 
yliopiston kirjaston alaisuudessa, omana itsenäi-
senä yksikkönään. Toiminnan käynnistämisen 
jälkeen kirjasto toimii samoin kuin mikä tahansa 

Kuva 2. Alakerran pikkulukijoille tarkoitettu Ala-Lukula Kuva 3. Yläkerran isommille lukijoille tarkoitettu Ylä-Lukula
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oikea kirjasto ja valmentaa erityisesti pienimpiä 
asiakkaita itsenäiseen kirjaston käyttöön kun-
nallisessa kirjastossa. Kunnallisessa kirjastossa 
toimimista on tuettu myös käyttämällä samaa lu-
ettelointijärjestelmä kuin kaupunginkirjastossa. 

Lukulan avajaiset olivat 
suurta lukemisen juhlaa

Uusi koulukirjasto avautui tammikuun 12. päivä 
2017, ja sen nimeksi annettiin Lukula. Koulukir-
jaston avajaisista suunniteltiin iso lukemisen juh-

la, jossa lasten ja nuorten ajatukset lukemisesta ja 
lukutaidosta olivat keskiössä. 

Koulukirjaston avajaistapahtuma alkoi kummassa-
kin kirjastossa virallisilla avajaisilla. Lapset esittivät 
musiikkia, rehtori piti puheen ja kaikki kohottivat 
kuohujuomaa kirjaston ja lukemisen kunniaksi. Li-
säksi jokainen lapsi sai oman kirjastokorttinsa. Sen 
jälkeen alkoi varsinainen ohjelma: Turun opetta-
jankoulutuslaitoksen opiskelijat pitivät lapsille kir-
javinkkauksia kirjastojen uutuuskirjoista ja jakoivat 
lapsille kirjastoaiheisia kirjanmerkkejä. Opettaja-
opiskelijat olivat pukeutuneet erilaisiin kirjallisuu-

den hahmoihin, joiden 
kanssa niin isot kuin pie-
net oppilaat seurustelivat 
ahkerasti. Suosituimpia 
hahmoja olivat Herra 
Hakkarainen, Chewbac-
ca ja Puppe-koira, mutta 
luonnollisesti lapsia ilah-
duttivat myös Maukka ja 
Väykkä sekä Nalle Puh 
ja Nasu. Opiskelijoiden 
suunnittelemat kirjalli-
suusaiheiset draamatuo-
kiot ilahduttivat lapsia ja 
tutustuttivat perinteisiin 
satuihin.

Kirjaston avajaispäivä-
nä kaikki lapset pääsivät 
kuuntelemaan kirjaili-
ja Veera Salmea, joka 
kertoi Puluboi ja Poni 
– sekä Mauri-kirjasar-
jan kirjoittamisesta ja 
kirjailijan elämästä. Vierailun jälkeen kirjoja on 
lainattu runsaasti. Isommille koululaisille ha-
luttiin järjestää yllätys ja luoda linkkiä nuorten 
lukemisen kulttuurin sekä koulun ja kirjaston 
välillä. Tästä syystä paikalle kutsuttiin raumalais-
syntyinen Hesa-Äijä, joka konsertoi ja järjesti tu-
betus-työpajan nuorille. Hesa-Äijä toimi lapsille 
esimerkkinä siitä, kuinka kirjallisuus ja kirjoit-
taminen kuuluvat myös sosiaaliseen mediaan ja 
niidenkin elämään, jotka eivät niin paljon lue. Li-
säksi Hesa-Äijä on esimerkki nuorisokulttuurista 
ja oman tiensä kulkemisesta. Hesa-Äijän innosta-

mina oppilaat toteutti-
vat päivän aikana useita 
lyhyitä tubetus-sketsejä.

Heti avajaispäivän jäl-
keen kirjasto on ollut ah-
kerassa käytössä. Kou-
lukirjastossa kevätlu-
kukauden loppuun asti 
työskentelevä kirjasto-
sihteeri on pitänyt jokai-
selle yläkoulun luokalle 
ns. kirjastokoulutuksen, 
jonka aikana on käyty 
läpi kirjaston käyttöä 
yleisellä tasolla, opeteltu 
itsenäistä tiedonhankin-
taa sekä teetetty pieni-
muotoinen navigointi-
tehtävä koulukirjaston 
aineistoon liittyen. Osal-
le alaluokista on pidetty 
myös kirjavinkkauksia 
hyvin lainaus- ja luku-

tuloksin. Suunnitelmissa on kirjaston esittelyä ja 
käyttöä oppilaille ja heidän vanhemmilleen ilta-ai-
kaan, jotta lukuinto saataisiin leviämään myös 
kotioloihin. Samalla vanhemmilla olisi mahdolli-
suus nähdä ja kokea koulun kirjaston tarjoaman 
kokoelman laajuus ja lasten lukuilo.

Kirjasto osaksi koulun arkea

Rauman normaalikoulu ei ole ainoa koulu, jossa 
koulukirjaston merkitys eheyttävänä ja eriyttävä-

Kuva 4. Rauman normaalikoulun rehtori Tapio Heino kirjallisuuden hahmojen ja oppilaiden kanssa 
Kuvassa Tuomas Seppälä (Puppe), Ari Kotipelto (Herra Hakkarainen), johtava rehtori Tapio Heino, 
seitsemännen luokan oppilaat Karl Turu ja Anna Haikonen, Riikka Kylä-Nikkilä ja Inkeri Kajala 
(Maukka ja Väykkä), Jasmin Ripatti (Ihaa) ja Elina Hyry (Nalle Puh)

Kuva 5. Normaalikoulun kirjastossa on mukava 
lukea
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nä oppimisympäristönä on huomattu. Monissa 
kouluissa koulukirjastoja on ryhdytty kehittä-
mään epämääräisistä ja olemattomista kirjava-
rastoista houkutteleviksi ja toimiviksi tietokes-
kuksiksi, joita hyödynnetään aktiivisesti kaikessa 
opetuksessa ja oppiaineiden välisessä yhteistyös-
sä. Omat kirjastot ovat erityisen tärkeitä kouluil-
le, joiden välittömässä läheisyydessä ei ole yleistä 
kirjastoa.

Koulukirjastot eivät ole enää koulujen kirjavaras-
toja, vaan kirjastoilla on monia pedagogisia teh-
täviä. Hyvin hoidetussa koulukirjastossa koulun 
kirjavarannot säilyvät ja ovat tasapuolisesti kaik-
kien saatavilla. Lisäksi koulukirjasto mahdollis-
taa suunnitelmallisen ja tehokkaan oppi-.ja ope-
tusmateriaalien hankinnat kaikkien käyttäjien 
tarpeet huomioiden. Tärkein opetussuunnitel-
man (POPS 2014) koulukirjastolle määrittelemä 
tehtävä on tiedonhaku. Koulukirjastossa toimies-
saan lapset oppivat hallitsemaan kirjastojen tie-
don järjestämisen periaatteet ja arvioimaan tie-
don oikeellisuutta ja tarpeellisuutta. Toinen tär-
keä opetussuunnitelman (POPS 2014) nimeämä 
tavoite on lukemaan houkuttelu ja kirjallisuuden 
opetus. Koulukirjastosta tuleekin löytyä eri ikä-
ryhmille soveltuvia, houkuttelevia, uusia teoksia 
ja lehtiä. Mukavat tuolit ja sohvaryhmät houkut-
televat istumaan alas kirjan tai lehden kanssa ja 
silmäillen, selaillen tutustumaan ja innostumaan 
kirjallisuudesta. Samalla tavoin matot ja kalusteet 
lisäävät viihtyisyyttä.(Frantsi, Kolu & Salminen, 
2002.)

Pelkkä kirjaston ja kirjojen läsnäolo ei riitä 
lisäämään lasten lukemista. Jatkossa Rauman 
normaalikoulun henkilökunta keskittyy kehit-

telemään pedagogisia hyviä käytänteitä opet-
tajien ja kirjastojen käyttöön lasten lukemisen 
määrän lisäämiseksi erityisesti niillä lapsilla, 
joille lukeminen ei tuota mielihyvää eikä ole 
lukumotivaatiota. Hyviä käytänteitä testataan, 
edelleen kehitetään ja levitetään Rauman nor-
maalikoulussa toteutuvissa opetusharjoitte-
luissa, joihin osallistuu vuosittain noin 400 
opettajaopiskelijaa. Normaalikoulun kirjasto 
on erinomainen esimerkki siitä, miten koulu-
jen rajalliset tilat eivät ole esteenä kirjastoti-
loille. 
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Minä, metafora ja oppilas

- tarinoita, joilla olen vienyt oppimista 
eteenpäin
Tarja Strandén

Koulussa voivat hankaluudet olla fyysiseen ympäristöön, sosiaalisiin suhteisiin, henkilökohtai-
siin psyykkisiin tai kognitiivisiin rajoituksiin liittyviä. Kun mikään muu keino ei ole tepsinyt ja 
asiat ovat olleet siten solmussa, että oppiminen on vain takkuuntunut, olen käyttänyt myös 
erilaisia metaforia.

Aina on luettu lapsille satuja paitsi illan ratoksi myös opiksi ja ojennukseksi. Jo vuosikymme-
niä sitten kuulin pojasta, jota kiusattiin alakoulussa ja jonka lempisatu oli H. C. Andersenin 
satu rumasta ankanpoikasesta. Ilta illan jälkeen ennen nukkumaan menoa se piti lukea. Bettel-
heimin perusteellisessa tutkimuksessa Satujen lumous on syvällisiä analyyseja siitä, millaisiin 
tarkoituksiin satuja on aikoinaan kerrottu. Seuraavassa valotan esimerkkien avulla työskente-
lytapaani.

1. Dervissitarina oppilaalle, 
joka ei kirjoittanut

Oppilaanani oli älykäs poika, joka osallistui ope-
tuskeskusteluun ja oli suosittu ja arvostettu tove-
ripiirin jäsen. Kuitenkaan hän ei suostunut kir-
joittamaan äidinkielen tunneilla. Mitään fyysistä 
estettä ei ollut, ja jo alakoulussa hän oli kehittänyt 
persoonallisen ja helposti luettavan käsialan, jo-
ten kirjoittaa hän osasi. Sitten 1986 opetussuun-
nitelmauudistuksen ei ole koulussa kirjoitettu 
aineita, joita varten olisi annettu valmis otsikko, 
vaan on harjoiteltu eri tekstilajeja, joiden sisäl-
lön on oppilas voinut vapaasti valita. Keskuste-
lut asiasta pojan kanssa eivät tuottaneet tulosta. 
Koska äidinkieleen oppiaineena kuuluu eri tie-

to- ja taitoalueita, jotka voivat osin kompensoida 
toisiaan, ja koska seitsemännen ja kahdeksannen 
luokan arviointiohjeet ovat olleet kannustavat, 
ongelma kärjistyi päättöluokalla. Olin pitkään 
käyttänyt eri tehtävissä ja harjoituksissa sanallista 
peesausta, eli samauttanut kieltä pojan merellis-
ten harrastusten mukaan. Tuloksetta sekin.

Kun minulla ei ollut opetusta, sovin toisen opet-
tajan kanssa, että saan hakea pojan hänen tun-
niltaan noin vartiksi kahdenkeskiseen tilantee-
seen. Vein pojan auditorion pehmeään penkkiin 
ja pyysin häntä ottamaan mukavan asennon ja 
sulkemaan silmät. Istuin pojan taakse ja luin hä-
nelle vanha dervissitarinan. Siinä kerrottiin muu-
toksesta. Aiheena oli veden kiertokulku merestä 

» Tarja Strandén, FM,
NLP-spesialisti, vuoden 2014 äidinkielen opettaja.
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haihtumisen kautta pilviksi ja edelleen sateeksi 
vuorille, joilta vesi puroina virtasi jokeen ja edel-
leen mereen. En selittänyt, miksi luin tarinan, 
koska metaforia ei kommentoida, vaan niiden 
annetaan vaikuttaa. Metaforat avaavat mahdol-
lisuuksia ja jättävät tilan tulkinnoille. Ihme ja 
kumma, poika rupesi kirjoittamaan.

2. Käytöshäiriöinen luokka 
ja ongelmametafora

Kerran sain nuorimpana opettajana osakseni 
luokan, jolla oli ollut alakoulussa surullinen 
osa. Heidän luokanopettajansa oli sairastunut. 
Aluksi ei tiedetty sairauden vakavuutta ja sii-
tä aiheutuvan sairausloman pituutta. Sijaiseksi 
palkattiin nuori kokematon ylioppilas. Oppi-
laat purkivat turhautunutta energiaansa sen 
kuin kerkesivät, ja pian tuli uusi sijainen. Lo-
pulta tästä tuli luokalle eräänlainen peli: Kuin-
ka pian saadaan sijainen menettämään her-
monsa ja taas uusi tilalle. Luokan edettyä kuu-
dennelle sen opettajuuden päätti ottaa koulun 
rehtori, joka oli mies. Haluttiin varmistaa, että 
oppilailla olisi kykyä ja motivaatiota yläkoulun 
suorittamiseen. Hankaluudet kuitenkin jat-
kuvat, koska rehtori joutui olemaan erilaisissa 
kokouksissa ja palavereissa joskus monestikin 
viikossa, ja silloin joku ovotti, eli hoiti luokan 
opetusta oman työnsä ohessa.

Luokalle oli ihan turha sanoa, kuinka tärkeää oli 
keskittyä opiskeluun ja olla välillä ainakin hiljaa. 
Jos yläkoulussa tarvittiin joskus luokalle sijais-
ta, ei kukaan hyppytuntilainen suostunut siihen 
ilman pakottamista. Päätin kokeilla räätälöityä 

metaforaa. Koska se aktivoi mielen kaikki tasot, 
on se tehokas vaikuttaja.

Miten laadin metaforan?

Lähtökohta metaforalle oli ongelmati-
laanne, johon haluttiin parannusta. Se 
koski lähinnä käyttäytymistä tunneilla 
ja asenteita oppimista kohtaa. Metaforan 
tavoitteen oli kuitenkin oltava sopusoin-
nussa oppilaiden tavoitteiden kanssa. Ja 
kuka nyt ei haluaisi menestyä ja saada 
hyviä tuloksia, kunhan siihen olisi keinot. 
Ensin oli etsittävä analoginen lähtökohta 
tarinalle. Kun oppilaat seurasivat keskit-
tyneesti, voin luoda tarinaan analogioita 
heidän voimavaroistaan ja kuljettaa tari-
naa ratkaisua kohti. Tarina osuu parem-
min maaliinsa, jos toimijat ovat eläviä 
olentoja, näin metaforasta tulee ymmär-
rettävämpi kuin jos tarina on kovin abst-
rakti. Dervissitarina oli sitä, mutta se 
vastasi yhdeksännen luokan pojan kehi-
tystasoa ja upposi kyllä. Metaforan konk-
reettisen sisällön ja aihepiirin on kuiten-
kin oltava kaukana varsinaisesta aiheesta, 
mutta aihepiirin on tarjottava positiivinen 
assosioitumiskohde ja muutokseen tarvit-
tavat voimavarat esitetään myös metafo-
risessa muodossa. Juonen käänteet voivat 
olla jännittäviä ja yllättäviä sekä humoris-
tisia. Metaforassa samautetaan eli otetaan 
huomioon niitä tilanteita, joissa oppilaat 
ovat olleet aiemmin. Kun kohde on saa-
tu mukaan tarinaan, voidaan sitä johdat-
taa kohti toivottua tilannetta. Ilmaisun 

on syytä olla väljää, mutta rikasta kieltä, 
joka vetoaa eri aisteihin ja miltämisjär-
jestelmiin. Kun metaforaa kerrotaan tai 
luetaan, äänellä voidaan alleviivata ja sä-
vyillä vihjailla.

Myönteisen hahmon vuorosanat voidaan 
kirjoittaa imperatiiviin. Ne voivat olla 
suoria toiminta- ja muutosehdotuksia, 
jotka on suunnattu sille henkilölle, johon 
vastaanottaja todennäköisimmin assosioi-
tuu. Persoonattomassa muodossa voi olla 
myönteisiä ehdotuksia ikään kuin yleisinä 
totuuksina. Metafora voi olla myös jatko-
tarina, ja sellaisen luokalle kirjoitin.

Olin suunnitellut koko tarinan, mutta jotta kie-
lestä tuli tarpeeksi väljää ja värikästä kirjoitin 
jokaista viikon kolmea äidinkielen tuntia var-
ten noin kymmenen minuuttia tarinaa. En se-
littänyt metaforaa enkä kertonut, että olin varta 
vasten sitä luokalle kirjoittanut. Luokka kuun-
teli hiljaa, mikä sinänsä oli saavutus, ja se vaati 
lisää. Lupasin jatkaa seuraavalla tunnilla. En 
tunnustanut, että sitä ei ollut valmiiksi kirjoi-
tettuna enempää.

Luokassani oli aina kirjapainosta kerjätty iso 
makulatuurirulla erinäisiä tehtäviä ja luonnos-
teluja varteen. Yläkouluun mahdottomana tullut 
luokka tempaisi omatoimisesti makulatuurista 
yhdeksännellä luokalla metrisen palan, johon 
he kirjoittivat muutoksestaan oppijoina teks-
tin. Todistajan allekirjoituksen oppilaat vaativat 
paperiin äidinkielenopettajaltaan. Se oli paras 
kiitos metaforasta, joka oli varmasti vaikuttanut 
komenteluja syvemmin. Harmi, että tarina kato-

si, kun homekouluna suljetusta ja hälytyslaittein 
vartioidusta rakennuksesta lähes kaikki kärrät-
tiin roskiin.

3. Motivointimetafora

Lehtori Kaisa Leitolan kirjassa Oppimisen NLP 
(Tammi 2001) on mallitettuna opiskeluun mo-
tivoiva tarina Keijukaistyttö, jonka hän on kir-
joittanut alun perin toisen asteen terveydenhoi-
toalan opiskelijoille, jotka kaikki silloisella kurs-
silla olivat tyttöjä. Luin Keijukaistyttö-metaforaa 
usein lukukauden alussa uusille seitsemännen 
luokan oppilaille hieman muokattuna, jotta jo-
kainen voisi motivoitua resursseineen parhaalla 
mahdollisella tavalla. Metaforassa on tietoinen 
viesti ja kätketty viesti, joka otetaan vastaan ja 
tulkitaan alitajuisella tasolla. Jokainen tekee tä-
män tulkinnan omalla yksilöllisellä tavallaan, ja 
vastaanottaja saa itse oivaltaa kuulemastaan sen 
osan, jonka kokee hyödyttävän itseään.

Meillä on jokaisella lukematon määrä vertauk-
sia ja vertauskuvallisia tarinoita, metaforia, joi-
den mukaan elämme ja suunnistamme omalla 
kartallamme. Omaksumamme metaforat voivat 
ohjata käyttäytymistämme ja havaitsemistam-
me. Voisimme elää ja suunnistaa toisella tavalla, 
jos olisimme omaksuneet toisenlaiset metaforat. 
Oppilaat voivat tarkastella oppimiseen ja opis-
keluun liittyviä metaforia. Lukiolaiselle se voi 
olla rämpimistä lumessa tai palapelin kokoa-
mista. Koska metaforan voi ilmaista paitsi ker-
tomalla ja kirjoittamalla myös kuvien, liikkei-
den ja musiikin avulla, teetin oppilaillani kuvia 
oppimisesta.
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Ääripäitä edustivat kuvat, joissa oli tiukkanut-
turainen opettaja taulun edessä karttakeppi kä-
dessä tai vain oppilaan pää tuskanhiki otsalla ja 
silmät ymmyrkäisinä, kun avonaisesta päälaes-
ta tunki esiin matematiikan laskuja, kaavoja ja 
muita muistettavia asioita. Edellisessä kuvassa 
oppiminen oli ulkoistettu opettajalle ja jälkim-
mäisessä oppilaan omakohtaiseksi voimia kysy-
väksi prosessiksi. Jonkinlaisesta välineellistämi-
sestä kertoi kuva, jossa oli pulpetti ja sen päällä 
opiskeluvälineet ja pulpetin jalkaa vasten nojaa-
massa reppu.

Opettajakin voi tarkastella työtään metaforan 
avulla. On eri asia, kohtaako hän päivittäin tule-
via tiedemiehen alkuja vai paimentaako riiviö-
laumaa. Ensimmäiseen työpaikkaan tullessani 

sitä esiteltiin sanoen, että täällä on vain täl-
laista tykinruokaa. Pasifistina olen varma, että 
tämä metaforinen ilmaus viitoitti uraani siten, 
että olin aina avoin uusille opetusmenetelmille, 
oppimistyylikokeiluille, nlp:lle ja draamakasva-
tukselle.

Aristoteles: Metafora on käsittämättömän ja joka-
päiväisen puolivälissä

Lähteitä

Bettelheim, B.1985. Satujen lumous. Porvoo: WSOY. 

Leitola, K. 2001.Oppimisen NLP. Helsinki: Tammi.

Monterroso, A. 1996. Musta lammas ja muita eläinsatuja. 
Ai-ai.

Kerrankin pilkunviilaaja palkitaan
Eetu Salli, Henrik Salo ja Tuomas Seppälä 

Pilkkusääntöjen pänttääminen harvemmin nostattaa monenkaan luokan vireystasoa. Puulta-
maistuvaa aihetta voi hioa miellyttävämmäksi tuomalla siihen mukaan pelillisyyden. Opetuk-
sessa käytettävien pelien ei tarvitse olla isoilla euroilla ostettuja prameita oppimismateriaaleja, 
vaan pienellä innovaatiolla kuka tahansa voi luoda itsellensä sopivan pelin. 

Kieliopin oppimisessa toiminnallisuutta ja eri-
laisia pelejä voidaan käyttää monissa oppimisen 
vaiheissa: motivointiin, opitun mekaaniseen har-
joitteluun ja opitun soveltamiseen. Toiminnalli-
suus ja pelit tuovat moniaistisuutta oppimiseen 
ja ne tavoittavat erilaisia oppimistyylejä käyttävät 
oppijat. Pelit ja toiminnallisuus ovat usein lapsille 
luontaisia tapoja oppia ja toimia, sillä ne ovat lä-
hellä leikkiä, niissä on sosiaalisuutta ja kilpailue-
lementti, joka motivoi monia lapsia. Lisäksi pelil-
lisyys sopii Perusopetuksen opetussuunnitelman 
(2014) mukaiseen eheyttämiseen ja laaja-alaiseen 
oppimiseen.

Tässä tekstissä esiteltävä peli syntyi osana luo-
kanopettajaopin-
toihin kuuluvaa 
kir joitusviestin-
nän kurssia. Pelin 
tarkoituksena on 
auttaa kertaamaan 
jo opittuja pilk-
kusääntöjä. Peliä 
testattiin opinto-
jakson aikana ja 
se todettiin innos-

tavaksi ja hyödylliseksi. Lisäksi peli itsessään oli 
jännittävä ja hauska, mutta rakenteeltaan riittä-
vän yksinkertainen, jotta huomio pelissä säilyy 
opittavissa pilkkusäännöissä eikä pelin sääntöjen 
oppimisessa. 

Pilkunviilauspelin pohja luotiin muokkaamalla 
Kotuksen verkkosivuilta löytyviä Pilkkutesti 1 
ja 2-harjoituksia. Testien väittämistä rakennet-
tiin kaksipuoliset kysymyskortit, jossa toisella 
puolella on Kotuksen pilkkutestin kysymys vas-
tausvaihtoehtoineen ja toisella puolella oikea 
vastaus. Pelin alussa jokaiselle pelaajalle jaetaan 
iso, paperinen pilkku, joka on suikaloitu viiteen 
osaan. 

Vastaamalla oi-
kein saa poistaa 
eli viilata pelinap-
pulana toimivaa 
pilkkua. Jokainen 
pelaaja saa vuorol-
laan vastausvuo-
ron pelinjohtajana 
toimivalta opetta-
jalta. Voittaja on 
se, joka ensimmäi-

» Eetu Salli, Henrik Salo ja Tuomas Seppälä 
opiskelevat toista vuotta Turun opettajankoulutuslaitoksen 
Rauman yksikön luokanopettajankoulutusohjelmassa. He 
ovat suorittaneet valinnaisina opintoina pelillisyyden opin-
tojakson.

20 eurooppalaisen verkostomme lukemisen konferenssi.
Rekisteröitymismaksu 160 euroa  
30. kesäkuuhun mennessä
http://aelemadrid2017.com/en/registration/
Alustava ohjelma löytyy FinRAn nettisivuilta.

http://aelemadrid2017.com/en/registration/
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senä on viilannut 
oman pilkkunsa. 
Pelin käänteenä on 
mahdollisuus viila-
ta pilkkua eli korja-
ta toisen vastausta, 
jolloin voi oikealla 
korjauksella pois-
taa omasta pilkusta 
palasen tai väärällä 
joutua lisäämään 
siihen palan. Täl-
laisessa tilanteessa 
pelaajan tulee huu-
taa mahdollisim-
man nopeasti vas-
tausvuorossa olleen 
pelaajan vastauksen 
kuultuaan: ”Vii-
laan!”.

Pilkunviilauksessa 
menestyvä pelaaja 
hyödyntää tiedollis-
ta osaamistaan. Mitä 
paremmin pilkku-
säännöt osaa, sitä pa-
rempi hän on pelissä. 
Koska oikeat vasta-
ukset opetetaan pe-
lissä, kaikki oppijat hyötyvät. Kilpailu on Pilkun-
viilauksen motivoiva elementti. Muiden pelaaji-
en voittaminen oman tietämyksen avulla motivoi 
pelaajia oppimaan ja miettimään pilkkusääntöjä.

Hyvän pelin pelaamisesta tekee kiinnostavan sen 
mekaniikka ja säännöt. Pilkunviilauksen meka-

niikka pitää pelaajan mie-
lenkiinnon yllä myös sil-
loin, kun tämä ei ole peli-
vuorossa, sillä aina voi olla 
tilaisuus viilata toisen vas-
tausta. Muiden vastausten 
viilaus luo peliin taktisen 
elementin. 

Viihdyttävä peli luo tuntei-
ta ja pitää pelaajat ottees-
saan. Pilkkuja viilatessa 
luokkahuone tiivistyi jän-
nityksestä, kaikui onnis-
tumisen kiljahduksista ja 
yllättävät pilkut herättivät 
aikaan kiivaan väittelyn. 
Pelin luominen kieliop-
pitunnille ei vaadi suurta 
vaivaa, mutta antaa suuren 
riemun. Tässä versiossa 
käytetyt Kotuksen pilkku-
testin pilkkusääntötehtävät 
olivat sopivan haastavia 
opettajaopiskelijoille, mut-
ta Pilkunviilaus-peliä on 
helppo muokata pelaajien 
taitotason mukaan. 

Lähteet
http://www.mediakasvatus.fi/sites/default/files/tiedostot/

Pelit_ja_oppiminen_2013.pdf

https://www.kotus.fi/ohjeet/kieli-_ja_nimitestit/kielitestit/
pilkkutesti_1

https://www.kotus.fi/ohjeet/kieli-_ja_nimitestit/kielitestit/
pilkkutesti_2

Tässä vielä tarkat ohjeet pilkunviilauspeliin:

Pilkunviilaus
2+ Pelaajaa/joukkuetta 
10–15 min

Pelin tavoite
Pilkunviilaus on peli, jonka voittaa se pelaaja, 
joka ensimmäisenä pääsee eroon pilkustaan.

Pelivälineet
• Viiteen osaan leikatut pilkkukortit (A4-ko-

koinen paperinen iso pilkku, joka on leikattu 
viiteen osaan)

• Kysymyskortit (Kotuksen pilkkutestien vaih-
toehtokysymykset)

• Sekuntikello

Pelin kulku
Jokainen pelaaja kokoaa itsellensä pilkun. Ky-
symyskortit asetetaan pöydän keskelle, kysy-
myspuoli ylöspäin. Pelaajat sopivat keskenään 
aloittajasta. Pelivuoro kulkee myötäpäivään.

Pelivuorossa oleva pelaaja nostaa kysymys-
kortin ja lukee sen ääneen. Pelaajalla on 20 
sekuntia aikaa antaa vastaus. Mikäli pelaaja 
vastaa oikein, hän saa poistaa pilkustaan pa-
lan, ja vuoro siirtyy seuraavalle. Väärästä vas-
tauksesta ei tapahdu mitään.

Vastauksen antamisen jälkeen muilla pelaajil-
la on oikeus viilata vastausta, eli olla siitä eri 
mieltä. Tällöin hän sanoo ”viilaan” ja antaa 
mielestään oikean vastauksen. Myös pilkkua 
viilanneen pelaajan vastausta voi viilata. Vää-
rin viilanneet lisäävät pilkkuun palasen ja oi-
kein viilannut saavat poistaa palasen siitä. 

Ammatinhallintaa ja oman alan 
kehityksen seuraamista

– lukijakyselyn tuloksia
Kaisu Rättyä, Pehr-Olof Rönnholm ja Vuokko Kaartinen

Helmikuussa 2017 lähetimme Kielikukon lukijoille kyselyn, jonka avulla kartoitimme lukijakun-
tamme ajatuksia lehdestämme. Kyselyn pohjan on laatinut toimituskuntamme jäsen Kaisu Rät-
tyä. Pehr-Olof Rönnholm järjesti kyselyn teknisen toteutuksen.

Kysyimme seuraavia:

Kuinka usein luet Kielikukko-lehteä?

Kuinka tarkaan yleensä luet Kielikukko-lehteä?

Palaatko lukemaan vanhoja lehtiä ja artikke-
leitä?

Miksi luet Kielikukko-lehteä?

Miten tyytyväinen olet Kielikukko-lehteen?  
Arvioi asteikolla 1–5.

Mitä aihepiirejä haluat käsiteltävän Kielikuk-
ko-lehdessä?

Minkätyyppisiä tekstejä (artikkeleita, haas-
tatteluja, uutisjuttuja tai kirjaesittelyitä tms.) 
haluat lukea Kielikukko-lehdestä?

Millä kielillä kirjoitettuja Kielikukko-lehden 
tekstejä luet? 

Anna palautetta Kielikukko-lehdestä. Voit ker-
toa, missä lehdessä on viime vuosien aikana on-
nistuttu hyvin tai missä on parantamisen varaa. 

Muuta palautetta?  Haluatko olla mukana te-
kemässä lehteä? 

Seuraavaan on koottu pääkohdat vastauksista 
(kaikkiaan 71) siten, että keskitytään raportoi-
maan, miksi Kielikukko-lehteä luetaan.

Lukemisen säännöllisyys ja tyytyväisyys leh-
teen: Suuri osa vastaajista luki lehteä säännölli-
sesti (68 %), ja lehden luki kokonaan (67 %). Lu-
kijoista 10 % palasi lukemaan lehteä uudestaan 
usein, 40 % silloin tällöin. Lukijoista kukaan ei 
ilmaissut tyytymättömyyttään lehteen (arvosana 
1 tai 2). Sen sijaan 14 % antoi arvosanan 3, ja 69 
% oli lehteen tyytyväisiä (arvosana 4) ja 16 % hy-
vin tyytyväisiä (arvosana 5).

Tyytyväisyyttä perusteltiin seuraavasti:

Kansainvälisyys ja ajan hermo

Kirjoittajina ovat alan eturivin asiantuntijat

Selvän informaation lisäksi lehdessä on myös 
virikkeellisiä juttuja. Niistä tulee erityisesti 
mieleen lukuvaari-teema.

Ajassa oleva, selkeästi tietoa ja tiedettä kentälle 
tuova julkaisu.
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Ajankohtaista, ammatillista asiaa ja nyt uudis-
tunut kuvia sisältävä ilmiasu on miellyttävää.

Hyvin tiedepainotteinen, kaipaisin enemmän 
käytännön työhön liittyviä asioita ja artikkeleita.

Koska se on niin kaunis ja hyvin toimitettu.

Kysymykseen Miksi luet Kielikukko-lehteä vastasi 
51 lukijaa. Lukijat perustelivat vastaustaan toisaalta 
omista tavoitteistaan käsin, toisaalta lehdestä käsin. 
Näin alani kehityksen seuraaminen ja lehden sisältö 
olivat tärkeimmät perustelukategoriat (kuvio 1).

Valtaosa vastauksista (28) sijoittui alani kehityk-
sen seuraaminen -kategoriaan:

Haluan tietää ajankohtaisista asioista.

Saan lisää ideoita ja ajatuksia työhöni.

Uusia juttuja alaltani.

Ammatinhallinnan ylläpitämiseksi.

Ammatillisuus, vinkit, strategiat oppimiseen, 
lukemisen edistäminen.

Tarkistan omiin työtehtäviin kuuluvat aiheet ja 
tuoreet tutkimukset.

Haluan tietää ajankohtaisista asioista, uusim-
mista tutkimuksista ja kokeiluista ja arjen käy-
tännöistä.

Ajan tasalla pysyäkseni; käytän asiatietoja 
opetuksessa.

Olen hyvin kiinnostunut lukemisen ja kirjoitta-
misen merkityksestä yhteiskunnassa ja lukemi-
sen ja kirjoittamisen mahdollsiuuksista yksilön 
kehityksessä täysivaltaiseksi kansalaiseksi.

Vastauksista 14 luokiteltiin lehden sisällön avulla 
perusteluiksi. Nämäkin perustelut liittyivät lähei-
sesti edelliseen, toisin sanoen alan kehitysen seu-
raamiseen. 

Koko aihepiiri kielestä ja oppimisesta kiinnostaa.

Siinä on kiinnostavia alan artikkeleita ja läh-
deluetteloja omiin kirjoitelmiin. 

Tunnen kirjoittajia. 

Ammattitaitoisia kirjoittajia. 

Se on oman alani ajantasaisin tiedelehti. 

Jutut ovat ajankohtaista asiaa ja lehti on kom-
pakti. 

Tärkeitä ammattiaiheita. 

Lehti on tärkeä minulle.

Kiinnostavia ja hyödyllisiä juttuja. 

Toiveet lehden aihepiireistä liittyivät lukemi-
sen ja kirjoittamisen opetukseen, laaja-alaisen 
erityisopettajan työhön, opetussuunnitelmaan ja 
arvioinnin luonteeseen. Seuraavassa esimerkkejä, 
joista ilmenee tarkempia toiveita.

tutkimustiedon kääntäminen erityisopettajan 
kielelle

laaja-alaisen erityisopettajan työhön liittyvät 
artikkelit

uusia kokeiluja ja käytänteitä, tutkimustuloksia

maahanmuuttajien haasteet kielen ja reaaliai-
neiden oppimisessa

puheopetuksen uusia menetelmiä

ymmärtävän lukemisen strategioiden kooste

erilaiset arviointikäytännöt oppimisen edistä-
jinä

oppilaiden tuottavan kirjoittamisen kehittämi-
nen

arjen keskustelua erityisopettajan työstä kentällä

lukemisen ja kirjoittamisen opetus, luetun ym-
märtämisen pulmat

esiopetusikäisten oppimiseen ja kehitykseen 
liittyviä artikkeleita

haasteellisten oppilaiden kanssa toimiminen, 
tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukeminen, 
lasten ja nuorten itsetunnon tukeminen

kieli, vuorovaikutus, kommunikaatio, kirjalli-
suus, oppimisen tuki

luki ja siihen liittyvät oppimisen haasteet, myös 
matematiikka, kielen kehitys yleensä

koulun muutos

lukivaikeuksia, kielididaktiikkaa

käytännönläheisyyttä lisää.

Toiveet tekstityypistä menivät osin päällekkäin 
aihepiirejä koskevien vastausten kanssa. Vasta-
ukset ilmensivät sitä, että lukijat pitivät siitä, että 
lehdessä oli erilaisia juttuja: 

Det är bra när det är blandat.

Kaikki käy, henkilöhaastattelutkin ovat mielen-
kiintoisia.

Tieteeseen pohjautuvia artikkeleita, raportteja 
kongresseista, haastatteluja tuloksellisesta ope-
tuksesta, kirjaesittelyitä, tiedeuutisia.

Tutkimustietoa ja myös arkipäivän tietoa ope-
tuksesta.

Tiedusteluun kielestä saatiin vastaus 44 luki-
jalta. Näistä 21 ilmoitti lukevansa suomeksi, 23 
antoi vastauksessaan useamman kielen: suomen 
lisäksi ruotsin sekä englannin, jotkut lisäksi sak-
san tai norjan tai tanskan.

Kysyttiin myös lukijoiden halukkuutta olla 
mukana toimittamassa lehteä tai kirjoittaa le-
hteen. Jotkut vastaajista ilmoittivat, että lehteen 
kirjoittaminen kiinnostaisi heitä. Toimituskunta 
toivottaakin lukijoiden tekstit tervetulleiksi.

Alani kehityksen seuraaminen
Mielenkiinto

Koska olen jäsen
Pysyäkseni mukana missä FinRA menee

Lehden sisältö
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Kuvio 1. Miksi luen Kielikukko-lehteä?
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Kirjoittajakutsu
Kielikukon 37. vuosikertaan
Kielikukko on FinRAn (Finnish Reading Associationin) julkaisema lehti, 
jonka tavoitteena on kertoa ajankohtaisesta lukemisen, kirjoittamisen ja 
oppimisen tutkimuksesta sekä hyvistä opetuskäytänteistä. Kielikukossa 
julkaistaan artikkeleita, kuvauksia opetuskokeiluista, puheenvuoroja, 
haastatteluja ja kirja-arvioita.

Uusi perusopetuksen opetussuunnitelmamme korostaa laaja-alaisen 
osaamisen tavoitteita. Nämä osaamisalueet ovat 1) ajattelu ja oppimaan 
oppiminen, 2) kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, 3) 
itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, 4) monilukutaito, 5) tieto- ja 
viestintäteknologinen osaaminen, 6) työelämätaidot ja yrittäjyys, 7) 
osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen. 
Keskitymme edellä mainittuihin osaamisalueisiin seuraavassa 
numerossa 3/2017. Tämän vuoden viimeinen numero (4/2017) 
tulee olemaan juhlanumero. Siihen toivomme tekstejä erityisesti eri 
opettajankoulutuslaitosten opiskelijoilta.

Artikkelit toimitetaan sähköpostitse Kielikukon päätoimittajalle osoitteella 
vuokkokaartinen@gmail.com. Numeroon 3 tarkoitettujen artikkelien 
tulisi olla toimituksessa 15.8. mennessä. Numeroon 4 tulevia artikkeleita 
pyydetään toimitukseen 24.10. mennessä.

Mikäli haluat artikkelisi vertaisarvioitavaksi, lähetä se hyvissä ajoin ja 
mainitse asiasta lähetyksen yhteydessä.

Kirjoitusohjeet löytyvät FinRAn nettisivuilta 
http://finnishreadingassociation.blogspot.fi
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