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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.

Kielikukossa vuoden 2018 teemana on FinRA 50. Juhlavuoden viimeisessä 
numerossa aiomme avata ikkunan tulevaisuuteen ja lehtemme 
kehittämiseen. Toivotamme tähän lehteen lämpimästi tervetulleeksi 
erityisesti FinRAn jäsenten ja lukijoittemme sekä opiskelijoiden laatimaa 
materiaalia. Materiaalin jättö- ja lehden julkaisuaikataulut löytyvät 
Kielikukon mediakortista lehden takakannesta.

Artikkelit toimitetaan sähköpostitse Kielikukon päätoimittajalle osoitteella 
vuokkokaartinen@gmail.com. Numeroon 4 tarkoitettujen artikkelien tulisi 
olla toimituksessa 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
Miten lukutaidon ja kirjoitustaidon opetuksen 
tulokset ja jäljet näkyvät työelämässä? Millai-
seen kirjalliseen maailmaan opettajat koulutta-
vat oppilaitaan? Entä millainen vastuu varhai-
sen lukutaidon ja erityisopettajien opettajakun-
nalla on? Asiaa voidaan tarkastella esimerkiksi 
nykytyöelämässä tarvittavien taitojen näkökul-
masta. Digitalisaation ja tekstimaailman muu-
toksessa pohdimme pidempien tekstien ym-
märtämistä, kriittistä lukutaitoa ja asiakirjojen 
ymmärtämistä. Tämän numeron artikkeleissa 
lähdemme liikkeelle aikuisten kirjoitustaito-
ja ja niiden uudistumista digitalisoitumisen ja 
työorganisaatioiden muutosten aiheuttamista 
tarpeista sekä selvitämme niin suomi toisena 
kielenä -opetuksen mahdollisuuksia kuin eri-
tyisopetuksenkin haasteita. Haasteiden koh-
taamiseen ratkaisuja voi etsiä opetuskokeiluja 
osastostamme. 

Aikuisten työelämässä olevien kirjoittajien aja-
tusmaailmaa valaisee Marjo Nurmi, joka pohtii 
muun muassa sitä, millaista kriittistä luku- ja kir-
joitustaitoa nykyiset työehtosopimusneuvottelut 
vaativat ja miten koulussa kirjoittamisen ope-
tuksesta pudonneet tai pudottautuneet voidaan 
saada tarttumaan jälleen kynään ja kirjoittamaan 
tekstejä. Tukea oman asenteen muutokseen tuo 
minäpystyvyyden näkökulma opetuksessa.

Valmistuneiden ja työelämässä olevien opettajien 
täydennyskoulutushankkeet ovat lisääntyneet 
opetukseen ja opetuksen laatuun keskittyvän val-
tiollisenkin huolen – ja sitä myöten erillisrahoi-

tusten – myötä. Niina Kekki ja Elisa Repo käyvät 
läpi artikkelissaan täydenneskoulutushanketta, 
jonka pohjana on funktionaalinen kielitaitokäsi-
tys. Kirjoittajat avaavat sitä, miten kielen piirtei-
den tarkastelu toiminnallisesta näkökulmasta ja 
toiminnallisin harjoittein voi auttaa suomi toise-
na kielenä -opetusta. 

Lukemiseen liittyvät ongelmat eivät välttämättä 
ole ratkaistavissa ilman erityisammattitaitoa. Yh-
tenä esimerkkinä tällaisista ongelmista ovat nä-
köön liittyvät ongelmat, jotka eivät ilmene lyhyt-
kestoisissa näöntarkastuksissa. Annina Björk ja 
Mina Enell-Görn käsittelevät teksteissään, miten 
näön funktiota tulisi tarkastella myös lukutaidon 
yhteydessä ja pohtia esimerkiksi, mistä silmien 
räpyttely, sanojen ylihyppiminen tai rivinvaih-
don ongelmat johtuvat.

Erityisopetuksen resurssit huolestuttavat Päivi 
Lyhykäistä. Hänen tekstinsä poimii esiin eri-
tyisopetuksen aikaresurssit, erityisopettajien 
koulutuksen ja erityisesti esiopetuksen eri-
tyisopetuksen heikon tilan. Inkluusiopuheet 
ja uudet lait sitoisivat jo opetuksen järjestäjiä, 
mutta käytännössä inkluusiota onkin käytetty 
kelpona säästökeinona hienojen ajatusten si-
jaan. Myös Heli Ketovuori valottaa erityisope-
tuksen tilaa pohtiessaan kirja-arviossaan eri-
tyisopettajan työn periaatteita ja käytännön 
työn jäsentelyä.

Artikkeleissa ja teksteissä esitellyt lukutaitoon 
liittyvät kysymykset eivät huolestuta vain suo-
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malaisia, vaan kansainvälisissä lukutaitohank-
keissa huolet ovat samankaltaisia. Näkymän 
yhteen hankkeeseen eli Elinetiin (European 
Literacy Policy Network) avaa Sari Sulkunen. 
Hän myös esittelee elinikäisen oppimisen avain-
taitojen viitekehystä. Tuossa viitekehyksessä lu-
kutaito (literacy) tarkoittaa hyvin laaja-alaisesti 
luku- ja kirjoitustaitoja. Käsite lähenee monilu-
kutaidon käsitettä. 

Myös Ria Heilä-Ylikallio pohtii käsitteitä. Hän 
nimittäin miettii, tulisiko äidinkieli ja kirjallisuus 
-oppiaine vähitellen muuttaa kielen nimen ja kir-
jallisuuden kombinaatioksi. Professorina hänen 
näkökulmansa kohdistuu erityisesti oppiaineen 
nimeen koulutuksen ja ainedidaktiikan näkökul-
masta. Hänen ehdotuksensa on, että äidinkielen 
tai modersmåletin sijaan käytettäisiin kielten 
nimiä: suomen ja kirjallisuuden didaktiikka tai 
svenska och litteratur med didaktisk inriktning. 

Käytännön opetuskokeiluja äidinkielen ja kirjal-
lisuuden didaktiikan alueelta on tässä numerossa 
kaksi. Nämä tekstit valottavat, miten käytännös-
sä voidaan kokeilla edellä esitettyihin haasteisiin 
tarttumista ja luoda positiivisia kokemuksia. 
Merja Kauppinen ja Juli-Anna Aerila esittelevät 
Jyvässeudulla ja Raumalla toteutettua opettajien 
lukijuutta ja lukemisen opetuksen kehittävää 
TARU- hanketta. Mira Pelkosen luonnontietei-
den science draama -projekti antaa ilmiöoppimi-
sesta mielenkiintoisen esimerkin, jossa oppilaat 
perehtyvät keskiajan tieteen murrokseen draa-
man keinoin. 

Antoisia lukuhetkiä!

Toimituskunnan puolesta 
Kaisu Rättyä

”Ei taida tulla mitään, kato ku en oo noita 
kynämiehiä”

Teknologiateollisuuden työntekijöiden 
kirjoitustaidot ja kirjoittamiseen 
liittyvä kyvykkyysajattelu
PIAAC-tutkimuksen mukaan maassamme on 600 000 työikäistä aikuista, joiden perustaitojen 
puute voi haitata arkielämästä selviytymistä ja heikentää heidän työmarkkina-arvoaan. Tutki-
muksessa arvioitiin lukutaidon, numerotaidon sekä tietotekniikkaa soveltavan ongelmanratkai-
sutaidon tasoa ja käyttöä. Sen sijaan selvityksessä ei arvioitu tekstin tuottamisen kykyä. (OECD 
2016.) Omassa työssäni työelämän aikuisia opettaessani olen kuitenkin havainnut, että nimen-
omaan tuottavan kirjoittamisen taidot ovat monella varsin heikot. Varsinkin teollisuudessa tuo-
tantotyön edellyttämät kirjoitustehtävät ovat olleet vähäisiä, mutta ne ovat lisääntymässä digi-
talisaation ja työorganisaatioiden muutoksen myötä. Hitsarillekaan ei enää riitä ammattitaidoksi 
se, että osaa hitsata laadukasta saumaa. Riskinä on, että työn muuttuessa yhä useampi aikuinen 
putoaa luku- ja kirjoitustaidon tasapainosta: taidot eivät enää kohtaa työelämän vaatimuksia. 

Opetan Teollisuusliiton ylläpitämässä Murik-
ka-opistossa viestintätaitoja sekä muita yleisiä 
työelämävalmiuksia. Perusmissioni on ollut 
koko pitkän urani aikana tukea opiskelijoittem-
me funktionaalisen kirjoitustaidon kehittymistä 
ja lisätä kriittistä lukutaitoa sekä tiedonhankin-
ta- ja oppimistaitoja. Tässä kirjoituksessa kuvaan 
yhden kurssityypin kautta, miltä teollisuuden 
työntekijätehtävissä toimivien asiakkaittemme 
kirjoittamisen taidot näyttävät, miten pyrin sel-
vittelemään niiden oppimiseen liittyviä vaikeuk-
sia ja tukemaan kehittymisen ajattelutapaa.

Monenlaisia syitä 
perustaitojen puutteeseen

– Joo, siis mä oon tosi hidas lukeen. Enkä mä osaa 
mitään kirjoittaa. Ja onneks laskin on keksitty.  

Näin kertoi eräs metallialan työsuojeluvaltuu-
tettu, jota keväällä 2018 haastattelin. Nelikymp-
pinen mies oli syrjäytynyt koulupolulta, koska 
hänet oli jo toisen luokan päätteeksi siirretty 
tarkkailuluokalle levottoman käytöksen vuoksi. 
Tarkkailuluokan opettaja oli viihdyttänyt poikia 
shakin peluulla ja elokuvilla. Miehen kertoman 
mukaan häntä ei ole siirron jälkeen opetet-
tu eikä hän ole viidennen luokan jälkeen edes 
avannut koulukirjaa.   

Syitä aikuisen heikkoon perusosaamiseen on pal-
jon. Puutteita taidoissa saattavat aiheuttaa oppi-
misvaikeudet tai kouluaikainen motivoitumatto-
muus. Monilla suorittavaa työtä tekevillä taidot 
ovat yksinkertaisesti rapistuneet käyttämättö-
myyttään.

FinRAn
sääntömääräinen 

syyskokous
Lauantaina 6.10.2018 klo 13.00

Hämeenkatu 30 D 33−34 Tavastgatan,  
Turku – Åbo
Johtokunta

» Marjo Nurmi
Viestintäaineiden opettaja, erityisopettaja (FM) 
Murikka-opisto
Murikka-opisto on Teollisuusliitto ry:n ylläpitämä 
työelämän kansanopisto
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Kysely kirjoitushalukkuudesta 
ja koetusta osaamisesta 

Murikka-opiston kurssitarjonnassa on Paikal-
lisen sopimisen kurssi. Viikon kurssilla tutus-
tutaan säädöslähteisiin, joilla määritellään yri-
tyskohtaisessa neuvotteluprosessissa luotavien 
työehtojen solmimista. Oma roolini on opettaa 
osallistujille sopimusasiakirjan kirjoittamista 
niin, että teksti on selkeää, yksiselitteistä ja hel-
posti tulkittavaa. Kirjoitustehtävä on haasteel-
linen kenelle tahansa, mutta erityisesti opiske-
lijoilleni, joiden kirjoittamiskokemukset ovat 
useimmiten hyvin vähäiset. 

Oman ohjaustyöni avuksi teetän kurssin osallis-
tujille kyselyn, jolla pyrin selvittämään heidän 
käsitystään itsestään kirjoittajana, heidän kirjoi-
tushalukkuuttaan ja harjaantuneisuuttaan sekä 
kirjoittamiseen liittyviä pelkoja. Tulokset anta-
vat ryhmäkohtaista tietoa siitä, millaista tukea 
ja kuinka paljon opiskelijat tarvitsevat tehtäväs-
tä suoriutuakseen. Lähetän kyselyn sähköisenä 
linkkinä. Siihen vastaaminen on nopeaa, ja saan 
ryhmäkohtaiset tulokset saman tien ryhmän 
kanssa yhdessä käsiteltäväksi. 

Vaikka kysely on tehty nimenomaan ryhmäkoh-
taisen opetuksen tueksi, antaa yhdistetty aineisto 
kiinnostavan kuvan teollisuuden työntekijöiden 
yleisestä kirjoitustaidon tasosta. Tässä artikke-
lissa on käytetty 192 vastaajan otantaa vuosilta 
2012–2016. Tuolloin kaikki osallistujat tulivat 
metalliteollisuuden parista. Kukaan ei ole kurs-
silla kieltäytynyt vastaamasta, joten vastauspro-
sentti on 100. Kaikki osallistujat ovat teollisuu-
den luottamusmiehiä tai työsuojeluvaltuutettuja 

tai heidän varamiehiään, sillä edunvalvontatehtä-
vä on pääsyvaatimuksena kurssille. 

Vastauslomakkeessa ei kysellä taustamuuttujia. 
Tutkimusmielessä olisi kiinnostavaa tietää, mi-
ten ikä, koulutustausta tai sukupuoli vaikutta-
vat vastauksiin, mutta käytännössä tärkeämpää 
on ollut turvata vastaajien anonymiteetti, jotta 
vastaukset pysyvät rehellisinä. Opiston osallis-
tujatilastoista kuitenkin paljastuu, että naisten 
osuus kurssilla on ollut suhteellisen vähäinen: 
tässä artikkelissa käytössä olevan datan kerää-
misen aikana miehiä kurssin käyneistä oli 87 %. 
Osallistujien ikähaitari on laaja, noin 25 vuo-
desta 60 vuoteen.

Kun kirjoittaminen rajoittuu 
kauppalappuihin…

Ensimmäiset kysymykset liittyvät arjen kirjoi-
tustehtävien määrään työssä ja yksityiselämässä: 
kuinka usein ja paljon osallistujat käyttävät kir-
joitustaitoaan? 

Työ ei vastaajille useinkaan tarjoa kirjoitustehtä-
viä, edunvalvontatehtävät jonkin verran useam-
min. Toisaalta käsitys itsestä heikkona kirjoitta-
jana saa yksilön myös aktiivisesti välttelemään 
tilanteita, joissa tekstiä tulisi tuottaa. Tyypillisiä 
kirjoitustehtäviä ovat muistiot, pöytäkirjat, koko-
uskutsut, läheltä piti -ilmoitukset, työselostukset. 
Useimmilla kirjoittaminen rajoittuu sähköpos-
teihin tai tekstiviesteihin. Monet vastaavat, ettei-
vät kirjoita töissä tai luottamustehtävissä mitään. 

Kyselen myös, mitä osallistujat kirjoittavat va-
paa-ajallaan tai omaksi ilokseen. Vastaajista 

53  % ilmoittaa, etteivät kirjoita koskaan mitään 
vapaaehtoisesti. Muillakin kirjoittaminen on hy-
vin vaatimatonta: kauppalappuja, viestejä per-
heenjäsenille, muistilappuja, WhatsApp-viestejä, 
päivittäisiä säätietoja muistiin. 192 vastaajasta 
jotakin haasteellisempaa ja pidempää kertoo va-
paa-aikanaan kirjoittavansa vain 25 vastaajaa. He 
mainitsevat useimmiten runot ja laulujen sanat 
tai harrastustoiminnan tiedotteet. Muutamat 
kirjoittavat myös blogia, lehtijuttuja tai fiktiivisiä 
tarinoita. 

Mikä kirjoittamisessa on vaikeinta?

Avoimella kysymyksellä selvitän sitä, mitä osal-
listujat pitävät kirjoittamisessa vaikeimpana. Jos 
yksittäisiä vastauksia yrittää jäsennellä kategori-
oihin, tulos näyttää seuraavanlaiselta:

Eniten haasteita tuntuu aiheuttavan yksinker-
taisesti tekstin tuottaminen. Ajatuksia on vaikea 
saada paperille. Kirjoittaminen on hidasta, pääs-
sä olevien ajatusten sanoittaminen vaikeaa, var-
sinkin tekstin aloittaminen tuskallista. 

”Vaikeeta on saada ajatuset sellaisena 
paperille mitän ne ovat päässä” 

”Kirjoitaa yhtänopeasti kuin ajatus kul-
kee. ”

”Ei ehdi kirjoittamaan yhtä nopeasti 
kuin ajattelee ja kun joutuu miettimään 
missä on menossa katkeaa ajatus mitä 
oli kirjoittamassa. välillä kirjoittaminen 
ei vaan lähde kun ei osaa jäsentää mi-
tään.” 

Toinen yleinen vaikeus liittyy oikeinkirjoituk-
seen, kielioppiin ja lauseiden muodostamiseen. 
Vastaajista 28 % luetteli vaikeimmiksi asioik-
si välimerkit, yhdyssanat, sanamuodot, yleensä 
kieliopilliset asiat. Opettajan näkökulmasta on-
gelmallista on, että koulussa opittu virheiden ja 
punakynän pelko estää monelta kirjoittamisen 
kokonaan. Ensimmäisiä tehtäviä onkin opettaa, 
että funktionaalinen kirjoitustaito ja oikeinkir-
joitustaito ovat kaksi eri asiaa. Tärkeää on myös 
osoittaa, että opiskelijoitten funktionaalinen kir-
joitustaito on itse asiassa parempi kuin he itse us-
kovatkaan. 

Kolmanneksi yleisimmin esiin nousevat tekstin 
ymmärrettävyyteen liittyvät pulmat: onko teksti 
yksiselitteinen, selkeä, miten se tulisi jäsennellä? 
Tällaista vaikeutta kokevat ovat jo askelia edellä 
muita kirjoitustaidossaan, osaavat miettiä tekstin 
toimivuutta ja vastaanottoprosessia. 

”Varmaankin se että muutkin kuin itse 
ymmärtäisi asian pointin.” 

   

17,7 %

28,5 %

16,7 %

37,1 %

päivittäin

viikoittain

kuukausittain

Enpä juuri kirjoita

Kirjoitan jotakin (mitä vain tekstiä: muistiinpanoja, juttuja, 
runoja, pöytäkirjoja, päiväkirjaa ym.)

Kuvio 1: Teollisuuden työntekijätehtävissä kirjoittamistehtävät ovat vielä sangen 
harvinaisia.
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Parhaimmat kirjoittajat osaavat miettiä tekstinsä 
vaikutuksia ja eettistä vastuutaan. 

”Vaikeinta on kirjoittaa ottaen huo-
mioon oma asema pääluottamusmiehe-
nä, lautamiehenä ja kunnallispolitiik-
kaan sitoutuneena ihmisenä. Voiko kir-
joitus vaarantaa jotain velvollisuuttani 
näissä asioissa, tai jollain muulla tavoin 
vaikeuttaa niitä.”

Minäkyvykkyysajattelu määrittää 
aikuisen kirjoitushalukkuutta 

Omalle opetustyölleni keskeisen perustan loi 
aikoinaan Albert Banduran käsite self efficacy ja 
teoria pystyvyysajattelun merkityksestä motivaa-
tiolle ja sitä kautta kehittymiselle (Bandura 1997). 
Olen nähnyt työssäni päivittäin, miten yksilön 
omaan toimintaansa kohdistuvat tulosodotukset 
vaikuttavat oppimisen tuloksellisuuteen ja yksi-
lön suoriutumiseen. Viime aikoina on syntynyt 
useita merkitseviä oppimismotivaatioteorioita, 
mutta aina niiden taustalla peilautuvat Banduran 
teorian perusteet. 

Banduran perusajatus yksinkertaistettuna arkisen 
opettamisen näkökulmasta on seuraava: Jos yksilö 
uskoo, että hän voi selviytyä edessä olevasta tehtä-
västä, hän asettaa itselleen tavoitteen ja kulkee sitä 
kohti parhaansa mukaan. Kun haasteet tuntuvat 
mahdollisilta voittaa, ne jopa lisäävät motivaatio-
ta oppia ja kehittyä. Jos taas tuo usko ja luottamus 
omaan kyvykkyyteen puuttuu, epäonnistumista 
ennakoidaan, ja edessä oleva tehtävä tuntuu vai-
keammalta kuin se onkaan. Silloin yksilö helposti 
väistelee haasteen kohtaamista. Motivaation tilalle 

syntyy joko tietoista välttämiskäyttäytymistä tai 
tiedostamattomia defenssejä. 

Välttämiskäyttäytyminen muodostaa usein ku-
mulatiivisen kehän. Jos pidän itseäni huonona 
kirjoittajana, opin välttämään tilanteita ja tehtä-
viä, jossa joutuisin kirjoittamaan. Näin kirjoit-
tamiseen liittyvät oppimisstrategiat ja -tekniikat 
eivät kehity. Tämä puolestaan entisestään rapaut-
taa käsitystäni siitä, olenko yleensä kykenevä kir-
joittamaan. 

”Mä kirjoitan sitten sellaisen samanlaisen aineen 
kuin koulussakin. Pari riviä tekstiä, ja se saa riit-
tää. Enempää ei tule syntymään, kun ei ole ennen-
kään syntynyt.” Näin totesi eräs miesopiskelija, 
kun aloitti antamaani oppimistehtävää. Aikuisen 
kirjoittamishalukkuudella tai haluttomuudella 
on usein pitkät juuret. Koulun ainekirjoitustun-
teja ei ainakaan suomalainen metallimies kovin 
usein muistele ilolla. Kuulen jatkuvasti tarinoi-
ta siitä, miten ”ainekirjoitusvihossa oli enemmän 
opettajan punakynämerkintöjä kuin omia hara-
kanvarpaitani”. Äidinkielenopettajansa opiske-
lijani muistavatkin yleensä nimenomaan puna-
kynästään. Kirjoitustilanteiden vältteleminen on 
monelle suojautumista opituilta nöyryytyksen 
kokemuksilta. 

Kyvykkyysajattelulla on taipumusta kantaa it-
seään. Aikuisille opiskelijoilleni on tyypillistä 
ajatella esimerkiksi kirjoittamisen taidosta, että 
”Kykyjä joko on tai niitä ei ole. Minulla niitä ei 
ole.” Ajattelumallin muuttaminen voi olla työ-
lästä. Minäkyvykkyysajattelun eheyttäminen on 
kuitenkin tärkeintä, mitä voin opetuksessa tehdä, 
jotta kehittymismotivaatio löytyisi. 

Miesten muistot 
kouluaikojen äidinkielen 
opetuksesta ovat karuja

Tiedämme, että koulun äidinkielen opetus on 
profiloitunut lukioon pyrkivien tyttöjen aineeksi. 
Ammattikouluun suuntautuvat pojat eivät näe sil-
lä itselleen merkitystä. Tyttöjen ja poikien välinen 
osaamisero kielentuntemuksessa mutta erityisesti 
kirjoitustaidoissa on iso. Kansallinen koulutuk-
sen arviointikeskus arvioi huhtikuussa 2014, että 
viidesosalla peruskoulun päättävistä pojista kir-
joitustaito-osaaminen ei olisi todennäköisesti yltä-
nyt arkielämässä työpaikan hakuun. (Harjunen & 
Rautopuro 2015.) Pojilta puuttuvat paitsi pärjää-
misodotukset myös merkityksellisyys- ja arvostu-
sorientaatio ja sitä kautta oppiainekohtainen mo-
tivaatio. Työelämän näkökulmasta tilanne ei siis 
todennäköisesti ihan äkkiä tule edes muuttumaan 
miesvaltaisilla teollisuuden aloilla. 

Tunteet ovat merkityksellisiksi koettujen oppi-
mistilanteiden laadun määrittäjiä. Negatiiviset 
tunnekokemukset ovat kuin karikkoja, joiden yli 
ei pääse veneilemään uuden oppimisen aallokoi-
lle. Ne lokeroituvat ihmisen sisään ja ovat valmiit 
nousemaan sieltä vielä pitkänkin ajan kuluttua 
esiin, kun kokemuksen kanssa riittävän saman-
kaltainen tilanne on edessä.  

”Äidinkielessä pelkäsin aina, että kirjoi-
tan väärin. Aineetkin yritin kirjoittaa 
mahdollisimman lyhyesti ja yksinkertai-
sesti, ettei tulisi virheitä.”

”Kouluajoilta tulee mieleen hirmu ris-
tiriitaisia ja pelonsekaisia tunteita. Sil-

loin tuntui niin kuin nytkin, ettei oikein 
pysyisi kynäkään kädessä. Opettaja ei 
hyväksynyt vasenkätisyyttäni. - -  Usein 
kirjoituksessani oli melkein yhtä paljon 
opettajan punakynällä kirjoitusta kuin 
mitä minä olin kirjoittanut. Aikuisiällä 
olen joskus kirjoitellut joitakin ajatuk-
siani paperille, mutta en ole antanut 
muiden lukea niitä.”  

Haastattelen usein opiskelijoita, joille kirjoittami-
nen tuntuu erityisen vaikealta. Haastattelut anta-
vat kyselyä syvemmän kuvan siitä, miten yksilön 
kyvykkyysajattelu on syntynyt ja millaisia lukko-
ja oppimisen tielle on kasvanut.  Kouluaikainen 
heikko pärjääminen tai jatkuva negatiivinen pa-
laute on synnyttänyt monissa ei-adaptiivisia stra-
tegioita, ja epäonnistumisodotuksiin vastataan 
välttämiskäyttäytymisellä. Kirjoittamistilantei-
den kiertäminen tai torjuminen on kilpi muiden 
ihmisten arvostelua vastaan ja suojelee yksilöä 
pelottaviksi tai häpeällisiksi koetuilta tilanteilta. 
Samalla se ylläpitää jatkuvaa alisuoriutumista.  

Kyselyaineistoni Paikallisen sopimisen kurssil-
ta kertoo karua kieltään kouluaikojen äidinkie-
lenopetuksen muistoista. 

Kouluaikaisten muistikuvien laatu on selvästi kyt-
köksissä siihen, kuinka hyviä tai huonoja kirjoittajia 
vastaajat kokivat olleensa. Ikäviä muistoja kanta-
vista vastaajista 66 % kertoi olleensa myös huonoja 
kirjoittajia. Mukavia muistoja saaneista vastaajista 
vain 9 % muisteli olleensa huonoja kirjoittajia.  

Ne aikuiset, joilla kouluajan kirjoittamisen ope-
tuksesta on ikäviä muistikuvia, arvioivat kaut-
taaltaan itsensä heikoimmiksi kirjoittajiksi. Sen 
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sijaan ilolla kouluaikaista kirjoittamisen opetus-
ta muistelevat määrittelevät aikuisinakin itsensä 
oppimishaluisemmaksi, sujuvasanaisemmaksi ja 
luovammaksi kirjoittajaksi ja kertovat useammin 
nauttivansa kirjoittamisesta. 

Ajatukset ovat päässä mutta 
eivät siirry tekstiksi
Itselleni opetuksessa käyttökelpoisin informaatio 
tulee kyselyn kahdesta viimeisestä kohdasta, jois-
sa opiskelijat valitsevat itseään kuvaavat määrit-
teet tai väitteet. Vastaukset ryhmäkohtaisinakin 

paljastavat hyvin, millaista kyvykkyysajattelua 
ryhmässä on, ja opettajana saan vinkkejä keskus-
telun avaamiseksi.   

Haasteellisimman ryhmän muodostavat ne opis-
kelijat, jotka kyselyssä kertovat inhoavansa kir-
joittamista. Heistä 74 % ei kirjoita työssään eikä 
vapaa-aikanaan mitään, 68 % välttelee tilanteita, 
joissa voi joutua kirjoittamaan ja 63 % pitää it-
seään surkeana kirjoittajana. Kun kyvykkyysajat-
telu on heikko ja lisäksi motivaatio alhainen, saa 
opettaja käyttää sekä taitojaan että luovuuttaan, 
jotta jokin liikahtaisi toivottuun suuntaan.

Itselleni merkittävä ja huolestuttava huomio on 
ollut se, että negatiivinen kyvykkyysajattelu itsestä 
kirjoittajana näyttäisi herkästi laajentuvan ajatuk-

seksi ”Minulla ei ole mitään mistä kirjoittaa”. Tämä 
näkyy selvästi, kun kyselytuloksia tarkemmin ana-
lysoi. Mikäli opiskelija on alkanut uskoa omien 
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mukavia muistikuvia

ikäviä muistikuvia

En muista, millaista koulussa
kirjoittaminen oli.

Minulla on kouluajan kirjoittamisen opetuksesta 

Kuvio 2: Muistikuvat kouluajan kirjoittamisesta
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Kuvio 3: Millaisina vastaajat pitävät itseään kirjoittajina? 
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Saan ajatukseni helposti paperille.

Ajatukset ovat päässä mutta eivät tahdo
siirtyä tekstiin.
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Tekstin aloittaminen on minulle vaikeaa.

Kun alan kirjoittaa, tekstiä vain valuu
paperille.

Kirjoituksistani tulee helposti pitkiä.

Kirjoituksistani tulee hyvin lyhyitä.

Minulta jää helposti kirjaimia pois
sanoista.
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Kuvio 4: Miten kuvaat itseäsi kirjoittajana? 
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ajatustensa merkityksettömyyteen, on syntynyt 
yksi suuri este lisää omalle kehittymiselle.  

Miten yksilön subjektiivista 
tietämistä omista 
kyvyistään muutetaan?

Mitä negatiivisempia yksilön kyvykkyysusko-
mukset ovat, sitä enemmän opettajan on pus-
kettava läpi tunnelukkojen ja muutettava yksi-
lön ”subjektiivista tietämistä” omista kyvyistään. 
Keskeistä on pyrkiä ensin irrottamaan opiskelija 
epäonnistumisen ennakoinnista, jolloin hän tul-
kitsee koetun kyvyttömyytensä automaattisesti 
syyksi epäonnistua kirjoittamistehtävissä aina ja 
ikuisesti. Tällainen ajattelutapa ilmenee usein sen 
kaltaisina kommentteina kuin ”Ei taida tulla mi-
tään, kato ku en oo noita kynämiehiä”.

Kyvykkyysajattelu ja muut attribuutiot, joilla yk-
silö selittää epäonnistumisiaan tai mahdollisuuk-
siaan onnistua, ovat kuitenkin usein vaikeasti 
puheeksi otettavia, sillä opiskelija ei yleensä ole 
niistä itsekään tietoinen. Miten ne voidaan ope-
tuksen yhteydessä huljauttaa alitajunnasta tietoi-
seen käsittelyyn? 

Mitä enemmän ryhmässä näyttää olevan heikkoa 
kyvykkyysajattelua, sitä kauemman käytän aikaa 
asiasta keskusteluun. Yhteinen pohdinta auttaa 
myös minua opettajana suunnittelemaan omaa 
toimintaani ja asettamaan realistisia tavoitteita op-
pimistehtäville. Yleensä aloitan piirtämällä taulul-
le ”pyhän kolmiyhteyden” eli kuvaan, miten yksi-
löllinen kyvykkyysajattelu vaikuttaa kirjoittamis-
motivaatioon ja sitä kautta harjaantuneisuuteen, 

ja miten harjaantuneisuus vaikuttaa kirjoittamisen 
sujuvuuteen, tekniikan ja kirjoittamisstrategioi-
den kehittymiseen. Käymme keskustelua siitä, mi-
ten osallistujien kyvykkyysajattelu on syntynyt ja 
mikä siihen on vaikuttanut. Sen jälkeen esittelen 
ryhmän kyselytulokset graafisina taulukoina. 

Kysely antaa mainion mahdollisuuden fokusoida 
keskustelu opiskelijoiden omaan kokemukseen. 
Näin te vastasitte! Käymme keskustelua siitä, 
mistä ikävät koulumuistot johtuvat, mistä syys-
tä joku määrittelee itsensä surkeaksi kirjoitta-
jaksi tai miksi oman tekstin näyttäminen muille 
synnyttää häpeän tunnetta. Syntyvä keskustelu 
paljastaa kyselyäkin syvemmin yksilöllisten attri-
buutioiden rakenteita. 

Opettajalta edellytetään tarkkaa kuuntelua, mi-
ten opiskelijat sanallistavat käsityksiä itsestään.  
Eräs opiskelija kuvasi itseään kirjoittajana: ”En 
kirjoita juuri koskaan mitään, joten koen olevani 
kehno kirjoittaja. Olisi mukavaa, jos oppisin edes 
sijoittamaan pilkut ja pisteet paikoilleen.”  Tämä 
yksittäinen kuvaus avaa jo paljon mahdollisuuk-
sia ryhtyä yhdessä pohtimaan, onko harjaantu-
mattomuus sama kuin kyvyttömyys ja mikä kir-
joittamisessa on oleellista. Usein päädytäänkin 
pohtimaan, mitä kirjoittaminen oikeasti on. Se 
ei ole kieliopin hallinnan osoittamista, vaan kiin-
nostavien mielipiteiden, hankitun elämänkoke-
muksen ja tärkeiden ajatusten välittämistä. 

Oman mallini inspiraationa on ollut mm. Jack 
Mezirowin kriittisen reflektion teoria (Mezirow 
1991). Reflektioprosessissa opiskelija arvioi kriit-
tisesti tulkintaansa kokemustensa synnystä, sisäl-
löstä, prosessista tai lähtökohdista. Mitä ja miten 

havaitsemme, ajattelemme, tunnemme? Miksi toi-
mimme juuri määrätyllä tavalla? Miten olemme 
päätyneet tulkintoihimme? Voimmeko muuttaa 
tulkintojamme? Tavoitteena on paljastaa itsellem-
me rakennettuja kyvykkyyskäsityksiä ja muuttaa 
niitä niin, että oppiminen mahdollistuu paremmin. 

Kyselyn ryhmätulokset auttavat opiskelijoita myös 
näkemään, että kirjoittaminen tuottaa vaikeuksia 
muillekin. Tällä on terapeuttinen ja rohkaiseva vai-
kutus. Jos opettaja osaa vielä rakentaa turvalliselta 
tuntuvan oppimisympäristön ja oppimistehtävät, 
jotka opiskelijat kokevat henkilökohtaisesti mielek-
käinä ja arvokkaina, on yksilön minäkyvykkyysajat-
telua mahdollisuus muuttaa positiivisemmaksi jopa 
lyhytkestoisessa koulutuksessa. Joskus siinä onnis-
tuu paremmin, joskus vähän huonommin. 

Lopuksi
Mitä tiedämme työelämästä, joka on arkeamme 
kymmenen vuoden päästä? Ehkä teemme töitä, 

jollaisia ei vielä ole olemassakaan. Käytämme 
teknologiaa, jota emme vielä osaa edes kuvitel-
la. Kohtaamme ongelmia, joita on mahdoton 
ennustaa. Meille maksetaan palkkaa asenteista 
tai taidoista, joita emme tänään hahmota am-
mattitaitokvalifikaatioiksi. Sen puolesta voisi 
kuitenkin lyödä vaikka vetoa, että tulevaisuuden 
työelämässä tarvitaan muutosketteryyttä sekä 
tervettä kyvykkyysajattelua, jotta olemme valmiit 
oppimaan, joustamaan ja muuttumaan.  Tiedot, 
taidot ja osaaminen tulevat niiden kautta. 
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kuvio on ohessa. Oromon puhujia on siis eniten, 35 %. 
Seuraavana tulee amhara, 27 %, somali 6 %, jne. 

 

 

 

 

 

Lähde: Central Statistical Authority of Ethiopia  

 
Amhara 27 %

Somali 6 %

Tigre 6 %

Sidama 4 %

Gurage 2 %
Wolaita 2 %
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Afar 2 %
Gamo 1 %

Muut 13 %

Oromo 35 %

Lähde: Central Statistical Authority of Ethiopia

https://read.oecd-ilibrary.org/education/skills-matter_9789264258051-en#page1
https://read.oecd-ilibrary.org/education/skills-matter_9789264258051-en#page1


12  KIELIKUKKO 3/2018 KIELIKUKKO 3/2018  13

» Niina Kekki
toimii yliopisto-opettajana Turun 
yliopiston opettajankoulutuslaitok-
sella Kieli- ja kulttuuritietoisessa 
opetuksessa

“Olen alkanut ajatella uudella tavalla 
opettamista.”

Kielen piirteitä käytöstä analyysiin 
– opettajien kokemuksia 
funktionaalisesta kielenopetuksesta 
täydennyskoulutuksessa
Niina Kekki & Elisa Repo

1. Johdanto

Tässä artikkelissa esittelemme Turun yliopiston 
opettajankoulutuslaitoksen kielitietoisuustiimin 
keinoja vastata suomi toisena kielenä -opetuk-
sen täydennyskoulutustarpeeseen. Tarve on saa-
nut alkunsa siitä, että arkemme monikielistyy 
ja -kulttuuristuu vauhdilla: siirtolaisliikehdintä 
muuttaa yhteiskuntaa, emmekä voi olla välittä-
mättä kasvavasta tarpeesta kestävien integraatio-
käytänteiden luomiseksi (Pyykkö 2017). Erilai-
suus ja monimuotoisuus eivät saa estää yhden-
vertaisuutta ja yhteisöllisyyttä, sillä väestönkasvu 
Suomessa on maahanmuuton varassa (Tilasto-
keskus 2018). Viimeaikaiset tutkimukset paljas-
tavat, että sekä ensimmäisen että toisen polven 
maahanmuuttajataustaiset oppilaat suoriutuvat 
perusopetuksessa kantaväestöä heikommin (ks. 
esim. Harju-Luukkainen ym. 2014, Honko 2013, 
Kuukka & Metsämuuronen 2016). Monikielisten 
ja -kulttuuristen lasten, nuorten ja aikuisten tasa-

vertaisten koulutusmahdollisuuksien toteutumi-
nen vaatii asiantuntevaa opetushenkilöstöä, jolla 
on valmiuksia monikielisten oppijoiden opiske-
lukielitaidon kehittämiseen, oppimisen vahvista-
miseen ja identiteetin tukemiseen. 

Tässä artikkelissa käsittelemme tapausesimerkkei-
nä kahta opettamaamme opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön ja Opetushallituksen rahoituksella toteu-
tettua täydennyskoulutuskurssia, joissa tarkastel-
tiin suomen kielen ominaispiirteitä monikielisen 
suomi toisena kielenä -oppijan näkökulmasta. 
Artikkelimme tavoite on 1) esitellä kurssien sisäl-
töä ja käytännön työkaluja kielenopetukseen, 2) 
selvittää täydennyskoulutuksen opiskelijoiden nä-
kemyksiä funktionaalisista kielenopetusmenetel-

mistä sekä 3) tuoda esiin opiskelijoiden käsityksiä 
suomi toisena kielenä -opetuksen täydennyskou-
lutuksen hyödyllisyydestä. 

Kursseille osallistui yhteensä 30 opiskelijaa. Toisen 
kurssin opiskelijat olivat toimineet jo jonkin aikaa 
luokanopettajina, erityisopettajina, kielen opettaji-
na tai varhaiskasvatuksen parissa. Toisella kurssilla 
osa opiskelijoista oli vielä perustutkinnon suoritta-
jia (luokanopettajakoulutuksessa tai suomen kieli 
pääaineena), osa työskenteli luokanopettajana tai 
S2-opettajana. Täten molempien opintojaksojen 
alussa opiskelijoiden pohjatiedot suomen kielestä 
ja sen ominaispiirteistä vaihtelivat.

Seuraavaksi tiivistämme täydennyskoulutuksem-
me pohjana olevan funktionaalisen kielitaitokäsi-
tyksen. Tämän jälkeen esittelemme joitakin käy-
tännön esimerkkejä koulutuksestamme ja lopuksi 
käymme opiskelijoilta keräämämme kurssipalaut-
teen avulla läpi funktionaalisten opetusmenetel-
mien toimivuutta täydennyskoulutuksessa.

2. Funktionaalinen 
kielitaitokäsitys kielen 
piirteiden opetuksen pohjalla
Vallitseva kielitaitokäsitys korostaa, että kie-
lenopetuksen tulee valmistaa oppijaa sellaisiin 
kielellisiin tilanteisiin, joita hän kohtaa arjessaan 
luokkahuoneen ulkopuolella (ks. esim. Lilja ym. 
2014). Alkaessamme suunnitella kahta suomen 
kielen ominaispiirteisiin liittyvää täydennyskou-
lutusjaksoa meidän piti ratkaista, kuinka opettaa 
morfologiaan ja yksittäisiin kielen piirteisiin pai-
nottuvaa kurssia. Emme halunneet keskittyä liikaa 
kontekstista irrallisiin esimerkki-ilmaisuihin tai 

edetä kielioppilähtöisesti, koska kieli on sosiaa-
lista toimintaa ja merkitysten vaihtoa (esim. Hal-
liday 1985; Luukka 2002, 89). Tämän viestin ha-
lusimme välittää myös opiskelijoillemme. Yhtäältä 
opintokokonaisuuksiemme tarkoitus oli kasvattaa 
sellaisen opetushenkilöstön kielellistä tietoisuutta, 
jolle suomen kielen ilmiöt, kuten verbi- ja sana-
tyypit, astevaihtelu, lausetyypit ja verbin rektiot 
olivat joko täysin tuntemattomia tai ainakin uusia 
monikielisen oppijan opettamisen näkökulmasta. 
Toisaalta halusimme välittää ajatuksen siitä, että 
parhaimmillaan kielenopetus vastaa opiskelijoi-
den viestinnällisiin tarpeisiin, mallintaa autentti-
sia tilanteita ja tekee oppijoista aktiivisia toimijoita 
(Aalto, Mustonen & Tukia 2009). 

Otimme täydennyskoulutuskokonaisuuksissa suo-
men kielen ominaispiirteiden opettamisen pe-
rustaksi funktionaalisen kielitaitonäkemyksen. 
Näkemyksen mukaan kielenoppiminen on liit-
tymistä puheyhteisön jakamiin merkitysra-
kenteisiin ja kielenkäyttökonteksteihin (Aalto, 
Mustonen & Tukia 2009, 407). Kursseilla ajatuk-
sena oli, että kielen piirteiden tunteminen tukee 
opettajien kykyä opettaa kommunikaatiota ja 
merkitysten välittämistä. Tarkastelimme piirteitä 
kielenkäytön näkökulmasta sillä ajatuksella, että 
opetettavasta rakenteesta ja siihen liittyvästä sa-
nastoteemasta muodostuu vuorovaikutuksen vä-
line (muodon, merkityksen ja käytön yhteydestä 
ks. esim. Mitchell, Myles & Marsden 2013, 110). 
Täten kielen piirteiden oppimista motivoi tarve 
hankkia monipuolisia kielellisiä välineitä tilantei-
siin, joilla voi olla erilaisia sosiaalisia päämääriä. 
Tavoite oli, että opintokokonaisuudesta täyden-
nyskoulutettava saa hyvän käsityksen kielellisen 
viestinnän tilanteisuudesta ja siitä, kuinka sitä voi 
harjoitella kielitaito-opetuksessa. 

» Elisa Repo
toimii yliopisto-opettajana Turun 
yliopiston opettajankoulutuslaitok-
sella Kieli- ja kulttuuritietoisessa 
opetuksessa

Tämä artikkeli on vertaisarvioitu. 
Kirjoittajat ovat kontribuoineet siihen 
tasavertaisesti.

Katso lisää Turun yliopiston tarjoamista 
täydennyskoulutuksista utu.fi/mmo.
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3. Käytännön työkaluja suomen 
kielen ominaispiirteiden 
opetukseen: sääkeskustelu tylsillä 
cocktailkutsuilla ja tilalause
Suomen kielen ominaispiirteiden opetus perustuu 
lingvistiseen tietoon. Funktionaalinen näkökulma 
ohjaa kuitenkin jäsentämään yksittäisistä ilmauk-
sista rakennemalleja: sääntökokoelman sijaan ko-
rostetaan kielenoppijan kykyä huomata ja tehdä 
yleistyksiä kielen piirteistä niiden käyttöyhteyk-
sissä (esim. Leino 1993, 113; Ellis 2003, 95). Vasta 
kielen tilanteisen käytön ja kontekstilähtöisen ha-
vainnoinnin jälkeen kielestä tehdään rakenneana-
lyysejä, jolloin kielenopetus tukee kognitiivista 
prosessointia (Lauranto 1997). Tätä käytöstä ana-
lyysiin -menetelmää, jota arkipuheessa kutsum-
me ”hoksaamismenetelmäksi”, sovelsimme myös 
täydennyskoulutuksessa, ja painotimme, ettei kie-
lenopetuksen tarkoitus ole antaa valmista ja auko-
tonta, ulkoa opeteltavaa ja muotoihin keskittyvää 
kuvaa kielestä (Lauranto mt.). 

Koulutuksissa esitellyt kielen piirteet valikoi-
tuivat sen mukaan, mitä jokaisen monikielisen 
oppijan opettajan tulisi tietää suomen kielestä 
(esim. Miestamo 2006 ja Siitonen 2007). Esimer-
kiksi suomen kielen sijamuotoja tai lausetyyppe-
jä emme esitelleet ilman kontekstia morfologia 
edellä, vaan lähdimme liikkeelle kielitaidon A-ta-
solle tyypillisestä tilanteesta, jossa oppija kertoo 
omasta elinympäristöstään (Eurooppalainen vii-
tekehys 2013, 48), kuten kuvailee säätä, keskuste-
lee asuinympäristöstä tai kyselee kaverilta päivän 
kulusta. Esimerkiksi sääkeskustelua ennen poh-
ditutimme opiskelijoilla, millaista fraseologiaa 
ja rakenteita suomenoppija tarvitsee, jotta hän 

pääsee aktiiviseksi jäseneksi suomalaisten suosi-
massa sääkeskustelussa. Säätilaa kuvaavien fraa-
sien (esim. on aurinkoista, on sateista, sataa, on 
kuuma, on -15 astetta pakkasta) pohjalta huomio 
kiinnittyi nopeasti tilalauseeseen ja sen erikoi-
suuksiin, kuten subjektin puuttumiseen (VISK 
§ 900). Tämän jälkeen tutustuimme tarkemmin 
uuteen lausetyyppiin jakamalla opiskelijoille ku-
vakortit, joissa esitellään säätila lämpöasteineen. 
Kuva 1 havainnollistaa oppitunnilla käytettyä 
cocktailkutsuharjoitusta, jota voi käyttää lause-
tyypin rakenteen automaattistamisessa. 

Cocktailkutsuilla säästä puhuminen havainnol-
listaa muodon, merkityksen ja käytön tiivistä yh-
teyttä. Harjoiteltu muoto on tilalauseen subjekti-
ton muotti (tuulee), jonka merkitys kuvaa ulkoista 
asiantilaa tai aistittavaa olosuhdetta (VISK § 900). 
Cocktailkutsuilla paria vaihtamalla simuloidaan 
luonnollisen kaltaista jutustelutilannetta, jossa 
saadaan opetettavalle asialle relevanttia käyttöar-
voa. Paria vaihtamalla harjoitteluun saadaan luon-
nollista toistoa, jolla kehitetään oppijan kielitaitoa 
siten, että se mahdollistaa hänelle jäsenyyksiä koh-
dekielellä toimivissa yhteisöissä. Vähitellen käytön 
myötä oppijalle muodostuu yleistys ilmaisutyy-
pistä, jolloin hän hahmottaa, että vastaavan sub-
jektittoman konstruktion avulla voi myös ilmaista 
muunlaisia asiantiloja (oli keskiviikko, on hauskaa 
syödä jäätelöä, ks. Kajander 2013, 66–72). Tästä 
saadaan kiinnostavaa vertailua esimerkiksi eksis-
tentiaalilauseeseen, jota tarvitaan, kun kuvaillaan 
omaa asuinympäristöä (olohuoneessa on sohva, 
sohvapöydällä on kaljapullo). 

Samasta näkökulmasta voidaan lähestyä mitä ta-
hansa suomen kielen ominaispiirrettä astevaihte-

lusta lauseenvastikkeisiin. Tuomalla oppitunneil-
le esimerkkejä monipuolisesti eri oppimateriaa-
leista ja esittelemällä hyväksi havaitsemiamme 
harjoituksia kannustimme täydennyskoulutet-
tavaa kehittämään omia, juuri hänen kielenop-
pijoidensa tarpeisiin soveltuvia menetelmiä. 
Harjoitusten taustalla ei ollut natiivipuhujan kal-
taisen kielitaidon tavoittelu, vaan pikemminkin 
oppijan kasvattaminen sosiaalisena persoonana, 
kielenkäyttötilanteisiin osallistujana. Kokeilim-
me esimerkiksi Arvaa kuka -peliä omistuslau-
seen ja ulkonäkösanaston yhteydessä, piirsimme 
unelmataloja kaverin ohjeiden mukaan, pelasim-
me KO/KÖ-kysymysbingoa, speed deittailimme 
rektiomielessä, neuvoimme tietä labyrinttien 
läpi, harjoittelimme verbityyppejä gallup-haas-
tatteluilla ja tarkastelimme puhe- ja kirjakielen 
eroja Cheekin lyriikoiden pohjalta. Tämä kaik-
ki sidottiin sen pohtimiseen, kuinka harjoituk-
set liittyvät todellisiin kielenkäyttötilanteisiin ja 
kuinka lähestyä rakenneanalyysia antamalla ana-
logisia malleja sääntöjen sijaan. Oppitunneilla 
käytettiin aikaa myös ideoiden parastamiseen eli 
ei varastamiseen vaan siihen, että täydennyskou-
lutettavat paransivat yhdessä harjoituksia omille 
oppijaryhmilleen sopiviksi.

4. Opiskelijoiden huomioita 
opetustavasta: “Olen 
alkanut ajatella uudella 
tavalla opettamista”
Täydennyskoulutuksen lopuksi pyysimme kurs-
sien opiskelijoita (N=30) reflektoimaan koulu-
tuksen onnistuneisuutta. Tarkoituksemme oli 
selvittää, pitävätkö opiskelijat valitsemiamme 
metodeja toimivina ja kuinka funktionaalinen lä-
hestymistapamme välittyy heille. Palautelomak-
keessa tiedusteltiin opiskelijoiden näkemyksiä 
seuraaviin kysymyksiin:

1.  Millä tavalla kielen piirteitä on opetettu täy-
dennyskoulutuksessa?

2. Mitä hyötyä sinulle on ollut käytännön ope-
tusesimerkeistä täydennyskoulutuksessa? Olet-
ko käyttänyt tai kehittänyt harjoituksia eteen-
päin ja kuinka?

3. Kenen / minkä alan opettajien kannattaisi 
osallistua täydennyskoulutuksen kursseille?

4. Missä vaiheessa opintoja / työuraa?

Opiskelijoiden taustoista (ks. luku 1) riippumat-
ta palautelomakkeiden vastaukset olivat saman-
suuntaisia. Kävimme vastaukset läpi aineistoläh-

Kuva 1. Säätilakeskustelu cocktailkutsuharjoituksena, jossa yhdistyvät käyttö, merkitys ja muoto.
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töistä sisällönanalyysiä (ks. esim. Krippendorf 
2012, Tuomi & Sarajärvi 2013) mukaillen ja 
poimimme jokaiseen kysymykseen esimerkki-
vastauksia, jotka kuvaavat koko vastausjoukon 
yleistä linjaa.

Esimerkit 1–3 ovat opiskelijoiden vastauksia pa-
lautelomakkeen kysymykseen 1 eli kielen piir-
teiden opetustapoihin täydennyskoulutuksessa. 
Vastausten perusteella opiskelijat kokevat, että 
kielen piirteitä on opetettu koulutuksessa käytän-
nönläheisesti ja oppilaslähtöisesti.

(1) On korostettu funktionaalista kielenoppi-
miskäsitystä, käytännönläheisyyttä & oppi-
jan tarpeisiin opettamista. 

(2)  Oppilaslähtöisesti eli liikkeelle on lähdetty 
niin, miten oppilaidenkin kanssa kielen piir-
teitä tutkittaisiin. Paljon on ollut toiminnalli-
sia harjoituksia sekä myös teoriaa. Olemme 
myös saaneet itse kehittää harjoituksia anne-
tuista aiheista.

(3)  Teoreettisuus ja käytännöllisyys ovat vaih-
delleet. Käytännöllisyys ja harjoitukset ovat 
olleet erityisen hyviä. Toisaalta tykkään, että 
asiat saavat teoreettisen pohjan. 

Esimerkit 1 ja 2 osoittavat yhtäältä, että funktio-
naalinen kielikäsitys ja kielen piirteiden yhteys 
kielenkäyttötilanteisiin on välittynyt kurssien ai-
kana. Toisaalta esimerkit 2 ja 3 todistavat myös, 
kuinka tärkeää täydennyskoulutuksessa on sitoa 
kielitieteellinen teoria käytäntöön – kuljettaa teo-
riaa ja käytännön harjoituksia kurssin aikana rinta 
rinnan. Oppilaslähtöisyys välittyy opiskelijapa-
lautteista paitsi tavoitteena myös toimivana me-
todina, jonka avulla oppilas tai opiskelija iästään 

riippumatta hyötyy “hoksaamisesta” eli etenemi-
sestä käytöstä analyysiin: monimutkaiset lingvis-
tiset ilmiöt on mahdollista ymmärtää konkreettis-
ten harjoitusten avulla siten, että ne todella kiin-
nittyvät tilannekohtaiseen kielenkäyttöön. 

Kysymyksen 2 vastauksista käy ilmi, että suurek-
si täydennyskoulutuksesta saatavaksi hyödyk-
si opiskelijat kokevat sovellettavuuden omaan 
opetustyöhön. Esimerkit 4–6 ovat opiskelijoiden 
vastauksia lomakkeen tiedusteluun käytännön 
esimerkkien hyödyllisyydestä. 

(4)  Olen alkanut ajatella uudella tavalla opetta-
mista. Olen yrittänyt miettiä, millä tavoin 
toiminnallisuuden saisi mukaan opetukseen.

(5)  Ne ovat havainnollistaneet montaa asiaa 
ja olen paremmin ymmärtänyt S2-opetta-
jan  näkökulman. Yhtä harjoitusta olen jo 
käyttänyt, mutta useampiakin tulen varmasti 
käyttämään.

(6)  Käytännön esimerkit ovat todella hyvin avan-
neet sitä, miten suomen kieltä oikeasti voisi läh-
teä opettamaan. Samaten myös erilaisten teh-
tävien analysointi on auttanut ymmärtämään 
sitä, miten mikäkin tehtävä avaa suomen kieltä, 
millaisen kuvan suomen kielestä tehtävät anta-
vat ja mitä asioita tehtävissä opetetaan. 

Esimerkit 4–6 osoittavat, että funktionaalisia 
menetelmiä soveltava kielenopetus koetaan hyö-
dylliseksi ja täydennyskoulutus konkretisoi sitä, 
kuinka käytännön luokkatilanteessa voi vastata 
oppilaiden viestinnällisiin tarpeisiin. Ilman lä-
hempää tarkastelua käsite “funktionaalisuus kie-
lenopetuksessa” saattaa jäädä juoksenteluksi ym-
päri luokkaa, jolloin näennäinen fyysinen toimin-

ta ei simuloi käytännön kielenkäyttötilannetta 
tai tue oppijoiden välisiä merkitysneuvotteluita. 
Täsmällisesti havainnollistetun täydennyskoulu-
tuksen avulla funktionaalista menetelmää voi 
opiskelijapalautteen perusteella suoraan siirtää 
kielentunneille tai ainakin innostaa opettajia li-
säämään vuorovaikutusta kielentunneilla. Lisäk-
si esimerkin 6 kaltaisista kommenteista välittyy 
kokemus siitä, että kun täydennyskoulutettaville 
annetaan aikaa analysoida kielitaitoharjoituksia 
– niiden taustalla piileviä teorioita ja tavoitteita – 
merkityksen, muodon ja käytön kolmiyhteydestä 
tulee läpinäkyvää ja ymmärrettävää. Tämä edis-
tää oman opetuksen suunnittelun tarkoituksen-
mukaisuutta eli kielitaito-opetuksen etenemistä 
käytöstä analyysiin opiskelijalle mielekkäällä ta-
valla siten, että keskiössä ovat yksittäistä muotoa 
harjoittavien harjoitusten sijaan autenttiset tilan-
teet ja oppijan aktiivinen toiminta. 

Viimeiseksi kysyimme palautelomakkeessa opet-
tajien näkemyksiä siitä, kenen tai minkä alan 
opettajien kannattaisi osallistua täydennyskoulu-
tukseen ja missä vaiheessa työuraa. Esimerkeistä 
7–9 näkyy, että oppilaitoksesta riippumatta te-
hokkaalle ja motivoivalle täydennyskoulutukselle 
on tällä hetkellä laaja-alainen tarve. 

(7)  Ainakin erkkojen [erityisopettajien], miksei 
kaikkien, joilla on vieraskielisiä oppilaita. Äi-
dinkielen opellekin antaa uutta näkökulmaa. 
Missä vaiheessa työuraa vain. Mutta itseäni on 
virkistänyt, kun parinkymmenen opetusvuo-
den jälkeen saa äidinkieleen uutta näkökulmaa. 

(8)  Sopii kaikille opettajille, erityisesti äidinkie-
len ja S2-kielen opettajille. On ehkä hyvä, jos 

omaa jo jonkin verran työkokemusta opetus-
työstä, mutta ilman sitäkin pärjää. 

(9)  Mielestäni kaikkien! Olisi mahtavaa, jos täy-
dennyskoulutuksiin pääsisi säännöllisesti: 
aina saa uusia ideoita sekä aina kouluttautu-
minen kehittää minua opettajana eteenpäin.

Esimerkit 7 ja 8 osoittavat, että täydennyskoulu-
tus kehittää myös jo töissä pidempään olleiden 
opettajien opettajuutta eteenpäin ja antaa uut-
ta energiaa opetustyöhön. Lisäksi esimerkin 10 
pohjalta voi olettaa, että täydennyskoulutuksesta 
hyötyy täydennyskoulutuksessa paikalla olevan 
opettajan lisäksi suurempikin yhteisö. 

(10) Olen myös vienyt saamaani oppia eteenpäin 
neuvomalla muita. Käytännön opetusesimer-
keistä asiat jäävät hyvin mieleen ja niitä pys-
tyy paremmin kehittämään ja muokkaamaan 
tarvittaessa itse.

5. Yhteenveto
Tässä artikkelissa olemme tarkastelleet suomi 
toisena kielenä -täydennyskoulutukseen osallis-
tuneiden opettajien käsityksiä kielen piirteiden 
opettamisesta funktionaalisin oppimismenetel-
min. Kurssipalautteen (N=30) pohjalta halusim-
me selvittää, kuinka toimivina täydennyskoulu-
tuksen opiskelijat pitävät valitsemiamme funkti-
onaalisia kielenopetusmenetelmiä ja millaisia ko-
kemuksia opiskelijoilla on suomi toisena kielenä 
-opetuksen täydennyskoulutuksen hyödyllisyy-
destä. Keräämästämme palautteesta nousee esiin, 
kuinka kursseilla opiskeltu tieto suomen kielen 
muodoista, merkityksistä ja käytöstä hyödyttää 
kaikkien alojen opettajia. 
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Toteuttamamme täydennyskoulutuksen tavoite 
on ollut, että koulutettava saa opintokokonaisuu-
desta perustellun käsityksen kielellisen viestin-
nän tilanteisuudesta, ymmärtää kielenilmiöiden 
muodon, merkityksen ja käytön yhteyden ja saa 
välineitä suomen kielen opettamiseen toisena 
kielenä ymmärtäessään paremmin suomen kie-
len ominais- ja erityispiirteitä. Kurssien lopuksi 
kerätyn palautteen perusteella funktionaalinen 
lähestymistapa kielenopetukseen koetaan mie-
lekkääksi ja hyvin omaan opetustyöhön sovel-
lettavaksi. “Olen alkanut ajatella uudella tavalla 
opettamista” -kommenttien kaltaiset kurssipa-
lautteet antavat näyttöä opintokokonaisuuksien 
osumisesta yhteiskunnalliseen tarpeeseen. Kie-
len piirteiden opetus käytännön harjoituksia 
analysoimalla hyödyttää erityisesti sellaisia opis-
kelijoita, joilla ei kurssien alkaessa ole lingvististä 
pohjakoulutusta. Palautteen perusteella vaikuttaa 
siltä, että ideoiden parastamisen ja uudelleen ja-
kamisen myötä koulutukseen osallistumisesta 
hyötyy myös koulutettavan työyhteisö. Uudella 
tavalla opettamisen ajatteleminen edistää Pe-
rusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
(OPH 2014) tavoitetta siitä, että jokainen opetta-
ja on kielenopettaja. 
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Ett ögonblick
Annika Björk

Glada och förväntansfulla elever kommer till skolan i augusti. Nybörjare som väntar på sina 
första läxor och de äldre eleverna som ser fram emot att träffa sina kompisar. Några månader 
senare har en del av glädjen och förväntan försvunnit, vad har hänt?

Jag jobbar som speciallärare i Kyrkostrands skola i 
Jakobstad. Skolan har 176 elever läsåret 2018–19. 
Förutom vanliga klasser har skolan specialklasser 
med elever från 6 år upp till 16. Personalstyrkan 
är stor med klasslärare, specialklasslärare, skolas-
sistenter och olika terapeuter.

Anne Ström är neurosynpedagog i Kyrkostrands 
skola. Hon har uppmärksammat mig på hur 
mycket elevernas syn påverkar skolarbetet; 
synavvikelser som inte syns vid hälsovårda-
rens kontroll, när elevens ögon bara behöver 
anstränga sig under några minuter. Symptom 
som ses i klassrummet när eleven ska ansträn-
ga ögonen under ett längre pass eller symptom 
som föräldrarna ser där hemma när eleven ska 
göra sina läxor. Lärarna och föräldrarna ser att 
eleven gnuggar sina ögon, håller huvudet på 
sned, täcker för eller blundar med ett öga, hop-
par över ord, förväxlar ord, läser ord som inte 
finns eller har svårt att hitta ny rad. Eleven kan 
också ha kort uthållighet, vara trött, ha svårt att 
skriva av från tavlan eller ur boken vilket påver-
kar handstilen.

I skolan behöver vi pedagoger iaktta eleven i oli-
ka situationer under dagen. Vi kan ställa frågor 
kring läsandet, följa upp läshastigheten, upp-

märksamma trötta ögon och huvudvärk. Det kan 
också vara fråga om att  bokstäverna eller raderna 
rör på sig vid läsningen. 

När jag som speciallärare i maj kontrollerar 
förskolebarnens bokstavskännedom är jag upp-
märksam på de ovanstående symptomen. Jag 
kontrollerar också hur ögonen fungerar till-
sammans, båda ögonen ska klara av att fixera en 
pennspets på ca 60 cm avstånd och följa pen-
nans rörelse. Ifall jag upptäcker någon avvikelse 
eller brister i ögonens koordination antecknar 
jag det. På det första föräldramötet i maj inför 
åk 1 får föräldrarna en kort information om 
synen, så att också de blir uppmärksamma på 
eventuella symptom. När skolan börjar i augusti 
följer jag  upp det som gjordes och antecknades 
i maj. Ifall jag ännu ser någon form av avvikel-
se diskuterar jag med Anne och föräldrarna till 
barnet. Anne gör en funktionell synbedömning, 
där avvikelser hittas rekommenderar hon att 
barnet får träffa en optometrist för att uteslu-
ta bakomliggande orsaker till problemen. Ifall 
optometristen inte upptäcker något som behö-
ver åtgärdas direkt så inleds ofta synträning. I 
andra fall kan glasögon eller olika pedagogiska 
anpassningar behövas.

mailto:annika.bjork@edu.jakobstad.fi
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Synen som redskap i skolan
Malin Enell-Grön

Malin Enell-Grön tutki opinnäytetyössään lasten huonon luku- ja kirjoitustaidon yhteyksiä näkö-
ongelmiin. Lapset ja nuoret joutuvat nykyisessä koulu- ja viestintäympäristössä entistä enem-
män katselemaan läheltä. Näin heidän näkönsä joutuu suurelle koetukselle. Malin Enell-Grön 
työskenteli ennen optomemetristin uraansa luokanopettajana 1.–6. luokilla. Hänen tutkimuksen-
sa lähti liikkeelle omista käytännön havainnoista ja erään optikon luennosta aiheesta, miten näkö 
vaikuttaa lukemiseen ja koulunkäyntiin. Malin Enell-Grönholm tutki suomenruotsalaisen koulun 
3.–4.-luokkalaisia. Tutkimustulokset osoittivat, että monilla oppilailla on alentuneita näöntoi-
mintoja, jotka vaikuttavat lukemiseen ja voivat synnyttää myös muita kouluhankaluuksia. Näitä 
näöntoimintojen hankaluuksia on vaikea osoittaa perinteisten näöntarkastusten avulla.   

Meidän pitää tietää enemmän näkökyvystä ja lähinäöstä, jotta voimme auttaa näitä lapsia. Tar-
vitaan toimivaa yhteistyötä kouluterveyenhuollon, optikkojen ja lääkäreiden välillä. On yleistä, 
että lasten luku- ja kirjoitustaidon ongelmat esiintyvät useammin kaukonäköisyyden kuin likinä-
köisyyen yhteydessä.

Barn och unga tillbringar en stor del av dygnets 
vakna timmar i skolan. Dagens skola inbegriper 
mycket närarbete och i takt med att digitalise-
ringen ökar smyger sig surfplattor och datorer in 
också i skolans värld. Samtidigt inbegriper en stor 
del av barnens fritid idag sådana aktiviteter som 
innebär intensivt närseende under långa stunder. 
Det här betyder att den totala tiden närseende 
under dygnets vakna timmar har ökat samtidigt 
som läsavståndet har krympt, från tidigare 35-40 
cm till böcker och tidningar till 20 cm och mind-
re till telefonskärmen. Allt det här ställer stora 
krav på barnens ögon och syn. För många barn 
leder det till problem av olika slag: huvudvärk, 
bokstäverna börjar röra på sig eller så blir texten 
suddig efter en stunds läsande. För att bättre kun-
na hjälpa dessa barn behöver vi veta mer om hur 
synen och närseendet fungerar.

Jag har arbetat som klasslärare i 20 år. 2014 på-
började jag mina optometriststudier vid Oulun 

ammattikorkeakoulu. Optometrist är en ny titel 
för optiker. Mitt intresse för att lära mig mer om 
våra ögon och om synen föddes i mitt arbete som 
lärare. Under årens lopp har jag i skolan mött 
barn som har kämpat med sin läsning, ofta med 
minskad självkänsla som följd. Redan då funde-
rade jag på vad det är som gör att läsningen blir 
så lustfylld för vissa, medan den för andra blir ett 
nödvändigt ont och något man undviker så långt 
det är möjligt. För ca tio år sedan deltog jag i en 
fortbildning som hölls av en ortoptist om synens 
roll vid läsning. Det tillfället var en ögonöppna-
re för min del. Nu fick jag bekräftat det som jag 
hade gått och funderat på i mitt lärarjobb, brister 
i synfunktioner kan göra läsningen problemfylld. 

När min yngre son började i ettan 2010 hade han 
det kämpigt med sin läsinlärning. Vid läxdags 
flöt allt bra förutom när det kom till läseboken. 
Hur vi än övade, så stakade sig alltid orden när 
han själv skulle läsa. En oktobereftermiddag iakt-

» Malin Enell-Grön, ped.mag och 
optometrist
malin.enell-gron@edu.jakobstad.fi

tog jag att han täckte sitt ena öga med handflatan 
då vi satt med läsläxan. Ortoptisten konstaterade 
att min son har en dold inåtskelning på nära håll, 
dvs. ögonen har svårt att samarbeta som ett par 
på allt som han iakttar på nära håll. Efter att själv 
ha studerat ögat, vet jag idag att en inåtskelning, 
även en ganska liten sådan, kan vara ganska för-
ödande vid läsinlärning. Min son fick sina första 
glasögon i slutet av höstterminen i årskurs 1 och 
under vårterminen tog läsningen en helt ny rikt-
ning och inom några månader läste han flytande.

Då det blev dags för mig att skriva mitt slutar-
bete för mina studier, ville jag gärna knyta det 
1 http://rydaholmsmetoden.se/filer/Uppsatser/AndersPersson_MonicaAldrin.pdf, s.10

till båda mina yrkesområden. I mitt slutarbete 
"Ny syn på synen – synskärpan är inte allt" un-
dersökte jag olika synfunktioner hos barn och 
unga. Syftet med slutarbetet var att kartlägga 
syn och synfunktioner hos svenskspråkiga elev-
er i årskurs 3–4 i Österbotten för att få en bild av 
hur skolelever ser idag. Kartläggningens resultat 
kopplades till resultatet i ordavkodningstestet 
H41. Undersökningen visade att problem med 
synfunktioner på nära håll förekom i undersök-
ningsgruppen. För hälften av de 26 undersökta 
eleverna rekommenderades inga åtgärder, med-
an andra hälften antingen rekommenderades 

Neurosynpedagog Anne Ström, speciallärare Annika Björk, optometrist Malin Enell-Grön.
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glasögon, ögonmotoriska övningar eller remit-
terades vidare till ögonläkare. Resultatet stöder 
tidigare forskning på området som också har 
visat att många barn har nedsatta synfunktio-
ner på nära håll och att dessa påverkar läsför-
mågan och ger upphov till astenopiska problem, 
som t.ex. trötthet kring ögonen och huvudvärk. 
I våra klasser kan det finnas elever med en rad 
olika avvikelser i synfunktionerna, t.ex. svårig-
heter med att zooma och fokusera eller att orka 
fokusera tillräckligt länge (ackommodation), 
samsynssvårigheter (binokulärseende), dvs. hur 
bra ögonen samarbetar med varandra som ett 
par. Jag hoppas att jag med mitt slutarbete kan 
lyfta fram att problem vid läsning, koncentra-
tionssvårigheter och dålig uthållighet vid skol-
arbete kan vara synrelaterat. Och framför allt 
att vi så småningom inom skolvärlden ska ha 
kommit så långt att inget barn får en dyslexire-
laterad diagnos innan brister i synfunktionerna 
har uteslutits.

Sedan jag blev klar med min utbildning till op-
tometrist i december 2017, har jag arbetat deltid 
som optiker och timlärare. Under våren har jag 
samarbetat med Anne Ström som är speciallära-
re och neurosynpedagog på Kyrkostrands skola 
i Jakobstad. För att uppnå bästa resultat när det 
gäller barns synproblematik behövs ett samarbe-
te mellan olika aktörer. Skolan, med speciallärare 
och klasslärare är den som ska ge akt på symtom 
som kan höra ihop med nedsatta synfunktioner. 
Fråga om barnet har trötta ögon och huvudvärk, 
om bokstäverna är svarta och tydliga och om ra-
derna i böcker står stilla. Iaktta om barnet gnug-
gar ögonen eller blinkar mycket eller ansträngt 

2 Branschföreningen för syn och ögonhälsa 2016. Enkät om synsymtom. Nedladdad 9.8.2018 https://naery.fi/wp-content/
uploads/Enkät_om_synsymtom_blankett2016_sv_kentat.pdf  

vid läsning, täcker för eller blundar med ett öga, 
hoppar över ord, växlar om ord eller har svårt 
att byta rad. Även kort uthållighet eller ointres-
se för läsning kan vara symtom på att barnet har 
svårt att fokusera på texten och därför undviker 
läsning så mycket som möjligt. Vi behöver bara 
gå till oss själva och fundera på om vi frivilligt 
väljer sådana aktiviteter som vi har svårt med och 
sådana som kanske känns övermäktiga. Om en 
lärare upptäcker något av dessa symtom, är det 
viktigt att barnet får en synundersökning gjord 
av skolhälsovårdaren. Därifrån kan barnet vid 
behov få en betalningsförbindelse till ögonlä-
kare, enligt direktiv från Institutet för hälsa och 
välfärd. I många kommuner är kön till ögonläka-
re flera månader lång. I väntan på detta kan det 
vara en idé för föräldrarna att själva bekosta ett 
besök hos en optiker som kan utföra en funktio-
nell synbedömning där de olika synfunktioner-
na testas och kartläggs. Till en optometrist eller 
optiker är väntetiden sällan mer än en vecka. Är 
man osäker på om man behöver få ett utlåtande 
av en optiker, kan synsymtomenkäten som Näe 
ry utarbetat vara en bra hjälp. Den hittas på deras 
nätsida tillsammans med annan viktig informa-
tion om skolbarns syn (Branschföreningen för 
syn och ögonhälsa 2016)2.

Under läsåret 2018–19 kommer jag att delta i 
arbetet med att kartlägga skolelevernas syn vid 
Kyrkostrands skola i Jakobstad. Jag hoppas att 
den insatsen inte bara kommer att hjälpa elever 
och lärare vid den berörda skolan utan också  
resulterar i en modell som andra kan använda 
sig av då det gäller arbetet med elevers syn i 
skolor. 

Hyvä-paha erityisopetus
Päivi Lyhykäinen

Erityisopetus on polttava aihe mediassa, sitä se on ollut jo pitkään. Erityisopetus puhuttaa 
myös opettajia ja huoltajiakin. Nyt perusopetuslain muutoksesta on kulunut riittävän pitkä aika, 
jotta voimme tarkastella, toteutuuko tuki lainsäätäjien tarkoittamalla tavalla.

OAJ:n tekemien selvitysten (https://www.oaj.fi/
cs/oaj/Oppimisen%20tukipilarit) mukaan tuki 
ei toteudu. Syy toteutumattomuuteen selittyy 
pitkälti resurssien riittämättömyydestä. Resurs-
sit tarkoittavat riittävää määrää erityisopettajia 
ja erityisluokanopettajia, jotka todella voivat olla 
mukana oppilaan tuen toteuttamisessa myös yh-
dessä luokan- ja aineenopettajien kanssa. Järkevät 
ryhmäkoot ovat myös osa resurssia.

Perusopetuslain uudistus vuonna 2010 oli muu-
toksena positiivinen. Perusopetuksen oppilaiden 
tuki saatiin järjestelmällisemmäksi ja suunnitel-
lummaksi. Erityisoppilaiden määrä on pysynyt 
melko samanlaisena muutoksen jälkeen, mutta 
tehostetun tuen oppilaiden määrä kasvaa edel-
leen. Eli käytännössä tukea tarvitsevien oppilai-
den määrä on kasvanut. 

Opettajien työmäärä kasvoi, ja työtehtäviin tuli 
uusia vaatimuksia samalla, kun täydennyskou-
lutus jäi lapsen kenkiin. Pedagogisten asiakir-
jojen laatiminen on edelleen monille opettajille 
haastavaa ja vie paljon aikaa. Opettajat laativat 
asiakirjat kuntoon, mutta asiakirjoihin merkitty 
tuki ei käytännössä kohtaa oppilasta. Ei riitä, että 
paperit ovat kunnossa, tukeen tarvitaan aikaa ja 
taloudellisia panostuksia.

Esiopetuksen kohdalla tilanne kasvun ja oppi-
misen tuen kohdalla on yhtä heikko kuin pe-
rusopetuksessa. OAJ:n uusimman selvityksen 
(http://www.oaj.fi/cs/oaj/Oppimisen%20tuki-
pilarit%20esiopetuksessa) mukaan esiopetuk-
sen opettajista yli 70 % oli sitä mieltä, etteivät 
lapset saa tarvitsemaansa tukea viipymättä. 
Heikoimmin esiopetuksessa toteutuu lapsen 
mahdollisuus saada erityisopetusta. Joka viides 
selvitykseen vastannut opettaja kertoi, että 
osa-aikaista erityisopetusta ei ollut tarjolla esi-
opetuksessa koskaan ja yhtä moni ilmoitti, ettei 
lapsilla ole mahdollisuutta saada erityisopetusta 
osana erityistä tukea. Selvitystemme luvut ker-
tovat karua kieltä.

Inkluusio-sana, joka herättää monenlaisia mie-
lipiteitä ja kokemuksia. Inkluusion periaate on 
periaatteessa hyvä; oppilaat saavat opiskella lä-
hikoulussaan ja kuulua osaksi isoa ryhmää. Ikä-
vä todeta, että inkluusiota on kuitenkin käytetty 
kunnissa säästökeinona, jolloin ongelmat ovat 
lähinnä kasvaneet. Erityisluokkien lakkauttami-
sen yhteydessä lupailtiin tuen siirtyvän oppilaan 
mukana. On mahdoton ajatus, että yksi erityis-
luokanopettaja voisi antaa yhtä vahvaa tukea eri 
kouluihin ja luokkiin sijoitetuille entisille eri-

» Päivi Lyhykäinen
Erityisasiantuntija
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.
paivi.lyhykainen@oaj.fi
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tyisluokan oppilaille. Lisäksi erityisopettajista ja 
erityisluokanopettajista on edelleen pula. Ink-
luusion seurauksena kukaan ei välttämättä pysty 
opiskelemaan rauhassa ja saamaan tarvitsemaan-
sa tukea. Inkluusio on toiminut parhaiten silloin, 
kun tuen resursseja on lisätty huomattavasti nii-
hin luokkiin, joihin aiemmin erityisluokalla ol-
leet oppilaat on sijoitettu. On huomioitava myös 
tehostetun tuen oppilaat.

Jotain positiivistakin erityisopetuksen saralla 
on tapahtunut tällä hallituskaudella. Uusi lu-
kiolaki tuo opiskelijoille monia parannuksia. 
Lukiolaisille tarjotaan lisää henkilökohtaista 
opinto-ohjausta, oppimisen tukea ja tarvittaessa 
erityisopetusta. Tällä lainkirjauksella edistetään 
huomattavasti tasa-arvoisia koulutusmahdolli-
suuksia kaikille.

Mitä ammatillisen koulutuksen reformi tuo tul-
lessaan valtaisen koulutusleikkausten jälkeen 
opiskelijoiden tuen tarpeeseen, jää nähtäväksi. 

Todellisuudessa pelkään pahoin, miten jokainen 
opiskelija tulee saamaan riittävän tuen, kun opis-
kelu siirtyy enimmäkseen työpaikoille.

Lopuksi haluan mainita vielä erityisopettajien 
ja erityisluokanopettajien koulutusmääristä. 
Koulutusmääriä on lisätty, mutta edelleen kel-
poisuusaste on huomattavasti heikompi kuin 
muilla opettajilla. Tämä kertoo siitä, että monet 
erityisopettajaksi opiskelleet palaavat entiseen 
työhönsä, kun toteavat erityisluokanopettajan 
työn olevan todella raskasta. Erityisopettajien ja 
erityisluokanopettajien aloitusmääriä yliopistois-
sa pitää lisätä entisestään.

Kolmiportainen tuki saadaan toimimaan mal-
likkaasti, kunhan poliittiset päättäjämme todel-
la ymmärtävät resursoinnin tärkeyden. Lisäksi 
toivon, että tuen portaat saadaan myös kirjatuksi 
varhaiskasvatuslakiin. Näillä keinoilla lapset ja 
nuoret saavat tarvitsemansa tuen ja opettajat jak-
savat työssään huomattavasti paremmin.

ELINET-symposium kokosi yhteen 
lukutaitotoimijoita: Kansainvälisestä 
yhteistyöstä intoa työhön
Sari Sulkunen

ELINET-verkosto (European Literacy Policy Network) järjesti heinäkuun lopulla lukutaitosym-
posiumin Kölnissä, Saksassa. Symposiumiin kokoontui satakunta lukutaitotutkijaa, opettajaa ja 
kouluttajaa sekä lukutaidon parissa järjestötyötä tekevää asiantuntijaa lähes 20 maasta. Sym-
posiumin teemoina olivat osallisuus, inkluusio ja tasa-arvo.

ELINET-verkosto muodostettiin osana EU:n ra-
hoittamaa projektia (2014–2016). Projektin yhtenä 
tavoitteena oli saattaa yhteen lukutaitotyötä tekeviä 
toimijoita ja sidosryhmiä, kuten kansallisia luku-
taitojärjestöjä, opetusviranomaisia, säätiöitä, tutki-
joita, opettajankouluttajia ja opettajia. Projektin ai-
kana lähes 80 partneriorganisaatiota 28 Euroopan 
maasta työskenteli yhdessä kooten lukutaitoa kos-
kevaa tietoa ja keräten hyviä käytänteitä. Projektin 
tuotoksiin voi tutustua ELINET-verkoston verk-
kosivuilla (www.eli-net.eu). Projektin päättymisen 
jälkeen verkosto on jatkanut työtään pienimuo-
toisemmin. Näkyvä osa tätä työtä oli heinäkuinen 
symposium, jonka antia kuvaan tässä artikkelissa.

Lukutaito ja monikielisyys
Symposiumin teemojen – osallisuuden, ink-
luusion ja tasa-arvon – lisäksi keskeiseksi pu-
heenaiheeksi nousi monikielisyys. Erityisesti 
tätä teemaa korosti Kristina Cunningham, joka 
vastaa monikielisyyteen liittyvistä aloitteista ja 
hankkeista Euroopan komission koulutuksen ja 
kulttuurin pääosastossa (Directorate General for 
Education and Culture). Kutsupuheessaan Cun-

ningham (2018) esitteli monikulttuurisuuden 
ja monikielisyyden juuria Euroopan Unionissa: 
kulttuurinen ja kielellinen monimuotoisuus oli-
vat keskeisiä arvoja jo unionia perustettaessa, ja 
ne onkin mainittu unionin perustamissopimuk-
sissa.  Lisäksi hän painotti, että vaikka koulutuk-
seen liittyvät päätökset tehdään kansallisesti, on 
EU:n tavoitteena tukea laadukkaan koulutuksen 
kehittämistä kaikissa jäsenmaissaan erilaisilla 
aloitteilla, suosituksilla ja rahoitusohjelmilla. 

Cunningham (2018) kuvasi puheessaan Euroo-
pan komission linjauksia, joilla pyritään vastaa-
maan nykyisiin osaamis- ja koulutushaasteisiin. 
Koulutusjärjestelmien kannalta haasteista kes-
keisiä ovat kymmenien miljoonien eurooppa-
laisten riittämätön luku- ja kirjoitustaito sekä 
maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrän 
nopea lisääntyminen. Erityistä huolta kannetaan 
nuorten maahanmuuttajien taidoista sekä niistä 
eurooppalaisista, joiden kielitaito käytännössä 
estää muun muassa opiskeluvaihtoon lähtemi-
sen ja muun liikkuvuuden. Näistä lähtökohdista 
komissio julkaisi viime vuoden lopulla visionsa 
koulutuksen tulevaisuudesta Euroopassa. Tavoit-

» Sari Sulkunen, FT, dosentti, yliopistonlehtori 
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Jyväskylän yliopisto

Mark your calendar

4–7 August 2019 

Look for more on the website

Kollegat, tervetuloa Köpenhaminaan uuden lukuvuoden kynnyksellä elokuussa 2019! 
Tänä vuonna on kulunut 70 vuotta ensimmäisestä pohjoismaisesta konferenssistamme. 
Sen kunniaksi Kööpenhaminassa juhlistetaan sekä 18. Pohjoismaista että 21. Euroopan 
konferenssia 4.−7. elokuuta 2019.

Call for papers sulkeutuu 1. marraskuuta.
Lisätietoja <www.cph2019.dk>

Konferenssi kokoaa tutkijat ja käytännön tekijät. Lähde mukaan jakamaan tietoa, osaamista 
ja käytänteitä yksin tai porukassa! Konferenssin järjestävät yhteisvoimin Tanskan sisarjär-
jestömme Landsforeningen af Læsepædagoger ja FELA, Federation of European Literacy 
Associations.

Kaipaatko lisätietoja? Ota yhteyttä! Ja muista merkitä kalenteriin.

Det blir en historisk nordisk konferens.
Missa den inte. Du kan också läsa all konferensinfo på danska på nätet.

The 18th Nordic Literacy Conference 
− the 70th anniversary −  

&
the 21st European Conference on Literacy

http://www.eli-net.eu
http://www.cph2019.dk
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teena on vuoteen 2025 mennessä taata jokaiselle 
eurooppalaiselle pääsy laadukkaaseen koulutuk-
seen. Lisäksi toisen asteen koulutuksen päättyes-
sä jokaisen nuoren tulisi hallita täysin koulun 
opetuskieli ja jokin toinen eurooppalainen kieli 
sekä käyttää sujuvasti jotain kolmatta kieltä. 

Vision saavuttamiseksi ja koulutuksen kehittä-
misen tueksi päivitettiin Elinikäisen oppimisen 
avaintaitojen viitekehys (2018; Framework for Key 
Competences), joka ensi kerran julkaistiin vuonna 
2006. Alkuperäisessä versiossa avaintaitoja olivat 
muun muassa viestintä äidinkielellä ja viestintä 
vierailla kielillä. Nyt näiden viestintätaitojen si-
jasta avaintaitoina pidetään lukutaitoa (literacy) ja 
monikielitaitoa (multilingualism). Lukutaito mää-
ritellään kykynä tunnistaa, ymmärtää, ilmaista, 
luoda ja tulkita käsitteitä, tunteita, tosiseikkoja ja 
mielipiteitä sekä suullisesti että kirjallisesti käyt-
täen visuaalista, digitaalista ja äänimateriaalia eri 
aloilla ja eri yhteyksissä (Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 2018). Määritelmä on laaja, ja se on 
pitkälti yhteneväinen opetussuunnitelmaperus-
teidemme monilukutaidon määritelmän kanssa 
(Opetushallitus 2014). Avaintaitojen viitekehyk-
sessä korostetaan, että lukutaito – näin laajas-
ti määriteltynä – on pohja kaikelle oppimiselle. 
Lisäksi lukutaidon ja monikielisyyden yhteydet 
tehdään näkyväksi, sillä viitekehyksen mukaan 
lukutaitoa voidaan kehittää äidinkielellä, koulun-
käyntikielellä ja/tai maan tai alueen virallisella kie-
lellä. Komissio myös pitää kielitietoisuutta yhtenä 
hedelmällisenä lähestymistapana tehostaa ja mää-
ritellä kieltenopetusta ja oppimista uudelleen. Yh-
tymäkohdat opetussuunnitelmaperusteisiimme 
ovat ilmeiset tässäkin (Opetushallitus 2014).

Kristina Cunningham toi symposiumin aikana 
toistuvasti esille kokonaisvaltaisen näkökulman 

lukutaidon ja monikielisyyden kehittämiseen. 
Hänen esityksensä lisäksi tämä heijastui hänen 
kommentoidessaan eri maiden kansallisia luku-
taito-ohjelmia ja -aloitteita. Esittelimme yhdessä 
Lukukeskuksen toiminnanjohtaja Ilmi Villacisin 
kanssa Lukutaitofoorumia, ja Cunninghamia kiin-
nosti tietää, miten monikielisyys ja vähemmistö-
kielemme heijastuvat foorumin työssä. Hän myös 
kertoi epämuodollisessa keskustelussa kiinnittä-
neensä huomiota Suomen uuteen opetussuunni-
telmaan ja edistykselliseen kielistrategiaamme. 
Häntä kuitenkin ihmetytti se, että lukutaitoa ja 
monikielisyyttä koskeva yhteys näyttää jäävän 
puuttumaan, kun työskentelemme näiden asioi-
den kanssa ainakin näennäisesti rinnakkain. 

Myös symposiumin toinen kutsupuhuja, digitaa-
liseen osaamiseen erikoistunut Janice Richardson 
(2018), korosti omassa puheenvuorossaan avain-
taitoja eli kompetensseja, mutta hän keskittyi esit-
telemään nykymaailmassa tarvittavia digitaalisia 
taitoja. Hän kytki nämä taidot lasten ja nuorten 
hyvinvointiin sekä YK:n kestävän kehityksen ta-
voitteisiin (YK 2015). Pelkän verkkolukutaidon ja 
digitaitojen korostamisen sijasta tässä lähestymis-
tavassa korostui näiden taitojen laaja-alainen mer-
kitys useilla elämänalueilla. Richardson ei kuiten-
kaan tarkastellut digitaitoja kritiikittömästi, vaikka 
piti niitä ensisijaisesti mahdollisuutena. Hän ko-
rosti lasten ja nuorten tarvetta ja oikeutta kehittää 
kompetensseja ja saada opetusta, joiden avulla he 
pärjäävät digiaikana kohtaamissaan tilanteissa.

Kutsupuhujien lisäksi symposiumin temaattisis-
sa sessioissa sai kuulla kiinnostavia esityksiä niin 
tutkimuksesta kuin hyvistä opetuskäytänteistäkin. 
Näiden teemat koskivat muun muassa varhaista 
lukemaan opettamista, tiedonalojen tekstitaitojen 
opettamista, aineenopettajien ammatillista kehit-

tymistä tekstitaitojen opettamisessa, digitaalisten 
taitojen opettamista sekä poikien lukutaitoa. Li-
säksi symposiumiin sisältyi kaksi paneelikeskuste-
lua, joissa keskusteltiin kansallisista lukutaito-oh-
jelmista sekä kansainvälisistä arviointitutkimuk-
sista. Symposiumiin osallistujilla olikin kahden 
päivän aikana runsaasti mahdollisuuksia saada 
uusia ideoita omaan työhönsä ja vaihtaa ajatuksia 
lukutaitoon liittyvistä teemoista.

ELINET-verkoston tulevaisuus
Symposiumin järjestäneet ELINET-verkoston 
jäsenet keskustelivat muun ohjelman lomassa 
myös verkoston tulevaisuudesta. ELINET-pro-
jektin päätyttyä verkostolla ei ole ollut rahoi-
tusta toiminnalleen. Lisäksi Euroopassa toimii 
jo ennestään useita lukutaito-organisaatioita ja 
-verkostoja, joten uuden verkoston tarpeesta ja 
suhteesta olemassa oleviin organisaatioihin kes-
kusteltiin kriittisestikin. Osa ELINET-projektiin 
osallistuneista löysikin projektin aikana muita, 
heille sopivia verkostoja. Esimerkiksi Lukukes-
kus Suomesta liittyi EURead-verkostoon, joka 
pyrkii edistämään vapaa-ajan lukemista. Me 
ELINETin jäsenet olimme kuitenkin lopulta yk-
simielisiä siitä, että yksittäisten asiantuntijoiden 
ja käytännön lukutaitotoimijoiden verkostolle on 
tarve. Monen olemassa olevan lukutaitoverkos-
ton jäsenistö koostuu nimittäin organisaatioista 
tai verkostoista, joissa ei ole yksilöjäseniä ja joissa 
toiminta on suhteellisen muodollista (mm. Life-
long Learning Platform eli LLLP, Federation of 
European Literacy Associations eli FELA ja Eu-
ropean Basic Skills Network eli EBSN). 

Kehitämme ELINET-verkostoa nyt yksilöjäsen-
ten verkostona, jossa tutkijat, päätöksentekijät 

sekä käytännön lukutaitotyötä tekevät opettajat 
ja muut ammattilaiset voivat kohdata, vaihtaa 
ajatuksia ja kokemuksia sekä oppia toisiltaan. 
Yhdessä pohdimme, miten lukutaitotyötä voi 
edistää ja nostaa kansallisesti esiin. Verkosto 
rekisteröidään yhdistyksenä, ja pyrimme siinä 
yksinkertaisiin ja osallistujalähtöisiin rakentei-
siin. Varsinainen toiminta keskittyy temaatti-
siin työryhmiin, jotka muodostetaan verkoston 
jäsenten kiinnostusten pohjalta. Työryhmiä voi 
muodostaa sangen joustavasti, ja niiden jäsenet 
suunnittelevat toimintansa itse kiinnostustensa 
ja resurssiensa mukaan. Tällä hetkellä teema-
ryhmiä on lasten lukutaidosta, nuorten lukutai-
dosta ja erityisesti kouluopetuksessa ajankoh-
taisesta tiedonalojen tekstitaidoista, digitaalisis-
ta taidoista, lukutaidosta ja monikielisyydestä, 
aikuisten lukutaidosta sekä kansainvälisistä lu-
kutaitotutkimuksista. Kuka vain voi liittyä ver-
kostoon ja valitsemaansa työryhmään ja tulla 
mukaan suunnittelemaan toimintaa (lisätietoja 
ja liittymisohjeet löytyvät täältä: http://www.eli-
net.eu/about-us/elinetassociation/). Verkosto 
on vasta muotoutumassa ja sen toiminta vie-
lä suunnitteluvaiheessa, joten nyt on runsaasti 
vaikuttamisen mahdollisuuksia. Tervetuloa mu-
kaan ideoimaan!

ELINET-verkoston jäseniin ja sen toimintaan 
pääsee tutustumaan myös ensi vuoden elokuussa 
Kööpenhaminan konferenssissa (European Con-
ference on Literacy), johon järjestämme ohjelmaa.  

Miksi lähteä mukaan 
kansainväliseen yhteistyöhön? 
Lukutaito ja sen opettaminen ovat erityisesti 
kansalliseen kulttuuriin ja paikallisiin olosuh-

http://www.eli-net.eu/about-us/elinetassociation/
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teisiin kiinnittyviä, jolloin voisi ajatella, että 
kansainvälinen yhteistyö ei ole ensijainen tapa 
kehittää tätä työtä. Yhteistyö voi helposti jää-
dä pinnalliseksi oman maan tulosten ja käy-
tänteiden esittelyksi. Monet lukutaitoon ja sen 
opettamiseen liittyvät haasteet ovat kuitenkin 
yhteisiä useille eri maille. Voimme oppia pal-
jon toisiltamme, silloinkin kun toisten ratkai-
sut yhteisiin haasteisiin eivät tunnu sopivilta 
omassa toimintaympäristössä. Tällaistenkin 
ratkaisujen takana vaikuttavista ajattelutavoista 
voi nimittäin saada paljon pohdittavaa ja pu-
reksittavaa. 

Liikkeelle kannattaa kuitenkin lähteä avoimin 
mielin, valmiina oppimaan. Etenkin 2000-luvun 
alussa Suomen keikkuessa PISA-tulosten hui-
pulla, moni kansainvälinen kollega piti Suomea 
lukutaidon ja koulutuksen mallimaana. Tällöin 
meiltä suomalaisilta kyseltiin paljon, miten me 
sen teemme ja miten muissakin maissa kannat-
taisi toimia. Lukutaitoon liittyvistä haasteista 
keskusteltaessa kuuli usein myös arveluita, että 
teillä Suomessahan ei tällaisia ongelmia tieten-
kään ole. Näihin vastasin aina napakasti, että 
meillä on ihan samat haasteet kuin muillakin. 
Ne voivat olla kansainvälisesti verraten vähäi-
sempiä kuin muissa maissa, mutta suhteutettu-
na kansallisiin tavoitteisiin aivan tarpeeksi suu-
ria. Yhteistyö on minulle opettanut, että hyvää 
ja arvokasta lukutaitotyötä tehdään muuallakin, 
ja mekin Suomessakin voimme oppia paljon, 
kun suuntaamme katseemme ulos päin. 

ELINET-symposiumissa kiteytyivät monet ni-
istä syistä, miksi kansainvälinen yhteistyö on an-
toisaa. Muiden työstä, tavoista ajatella ja ratkoa 
lukutaitoon liittyviä haasteita voi saada ideoita 
sekä konkreettisia vinkkejä lähestymistavoista, 

materiaaleista ja tutkimuksesta, joka hyödyttää 
omaakin työtä. Yhdessä voidaan jakaa tietoa ja 
ideoida käytänteitä, sillä useammat näkökulmat 
tuottavat yleensä aina paremman lopputuloksen 
kuin yksin puurtaminen. Ensisijaisesti kansain-
välinen yhteistyö onkin ammatillisen kehitty-
misen keino. Toki samalla tapaa paljon mukavia 
uusia ihmisiä ja näkee eri paikkoja, mikä sekin 
avartaa ajattelua ja virkistää.  

Kansainvälisen yhteistyön tuloksena ovat synty-
neet muun muassa seuraavat verkkosivustot, jot-
ka tarjoavat opettajille konkreettisia vinkkejä ja 
materiaaleja:

School Education Gateway (www.schooleduca-
tiongateway.eu) tarjoaa koulussa työskenteleville 
väylän hankkia tietoa, vaihtaa ajatuksia ja löytää 
hyödyllisiä materiaaleja omaan työhön.

ELINET-verkoston verkkosivuille (http://www.
eli-net.eu/good-practice/examples-of-good-
practice/) on koottu lukuisia lukutaitotyön ja 
-opetuksen hyviä käytänteitä, joita voi hakea 
oppilaiden ikäryhmän, toiminnan tavoitteen ja 
maan mukaan.
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Dags att ompröva benämningen på 
vårt ämne
Ria Heilä-Ylikallio

Få begrepp har lika starkt känslovärde som modersmålet. Modersmålet engagerar, om det 
då är ens dialekt, standardsvenska, finska eller något helt annat språk. I kolumnen diskuterar 
jag benämningen modersmål och litteratur både som ett läroämne och som ett vetenskap-
ligt ämne. Jag argumenterar för att benämningen behöver omprövas och landar på förslaget 
svenska och litteratur med didaktisk inriktning.

I samband med AD-symposiet i Jyväskylä tidigt 
i februari i år ordnades en workshop med temat: 
Diskussion om benämningen modersmål och lit-
teratur – Keskustelua oppiaineen nimestä äidin-
kieli ja kirjallisuus. Vi var sex stycken inledare; 
lektor Maria Ahlholm och professor Liisa Tainio 
från Helsingfors universitet, undervisningsråden 
Pamela Granskog och Minna Harmanen från 
Utbildningsstyrelsen, docent Kaisu Rättyä från 
Tammerfors universitet och jag själv från Åbo 
Akademi samt några till i publiken som lyssnade 
och ställde frågor.

Idén var att väcka diskussion om undervis-
ningsämnets namn i relation till internationell 
och nordisk kontext. Till exempel i Sverige blir 
vi modersmålsdidaktiker ofta missförstådda 
eftersom benämningen modersmål syftar på 
hemspråket, eller förstaspråket. Hemspråk är en 
praktisk benämning, men även den kan vara be-
gränsande eftersom ett hemspråk också skall få 
fungera som ett samhällsrelevant språk. Ju bre-
dare domäner ett språk har, desto högre status 
får det.

I internationella forskningssammanhang har 
man gått över till att tala om förstaspråk med 
den engelska benämningen Language 1, L1 och 
andraspråk, L2. Vår internationella organisation 
bytte år 2014 namn från International Association 
of Mother Tongue Education IAIMTE till Associ-
ation for Research in L1 Education, ARLE.  I dis-
kussionen i Jyväskylä var vi dock eniga om att en 
engelsk förkortning, L1, inte fungerar som en in-
formativ rubrik för läroämnet. Vi behöver alltså 
fundera på alternativ ur olika perspektiv.

Vilka frågor om genus och identitet väcker be-
nämningen äidinkieli/modersmål i ett bredare 
samhällsperspektiv? Vi jämförde till exempel den 
språkligt medvetandegörande kampanj tidning-
en ”Aamulehti” startade i höstas där ”palomies” 
skulle vara ”pelastaja” och så vidare. En grov för-
enkling av försummandet av nyanser i genusper-
spektivet i svallvågorna av PISA-diskussionerna 
eller i samband med offentliggörandet av resul-
taten av nationella utvärderingar av inlärnings-
resultat i modersmål och litteratur är den stora 
oro som riktats på pojkarnas svaga kunskaper i 

» Ria Heilä-Ylikallio 
Professor i modersmålets didaktik vid Åbo Akademi
Fakultetens för pedagogik och välfärdsstudier i Vasa
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läsning och skrivning utan att själva ämnesbe-
nämningen (etiketten) diskuterats. Från tidigare 
studier vet vi att läroämnet uppfattas som ”nyttigt 
men tråkigt”.  Kunde en annan benämning skicka 
mer dynamiska signaler som appellerar till alla 
ungdomar?

I läroplansgrunderna från 2014 heter läroäm-
net fortfarande modersmål och litteratur men 
lärokursen, alltså det innehåll som undervisas, 
heter svenska och litteratur. I läroplanen räknas 
hela elva olika modersmål upp, allt från svens-
ka och litteratur, finska och litteratur, samiska 
och litteratur till teckenspråk och litteratur samt 
svenska eller finska för teckenspråkiga. Därtill 
finns ”annat modersmål” med syftning till elev-
ens hemspråk. Denna grupp av elever har stadigt 
ökat i vårt land.  

Ett ytterligare argument för diskussionen var 
själva språket. Vems modersmål handlar un-
dervisningen egentligen om? Maria Ahlholm 
gav exempel på skolor i Helsingfors där cirka 20 
procent av eleverna har något annat modersmål 
än finska och svenska – vanligtvis ryska, estnis-
ka men även arabiska, somali, albanska, kine-
siska, vietnamesiska, thai, turkiska, hindi eller 
pashtu. Här dyker då begreppet elevens eget 
modersmål upp (oppilaan oma äidinkieli). Min-
na Harmanen visade förtjänstfullt att elevens 
eget modersmål inte har samma status i läro-
plansgrunderna som övriga (national)språk. Då 
hamnar modersmålslärarna i ett etiskt dilem-
ma, eftersom de förväntas bedöma sina elever i 
ett ämne som heter modersmål och litteratur (i 
finsk eller svensk skola) medan språket de facto 
inte är elevens modersmål.  

Och underligt måste det ju kännas för den kur-
disktalande gossen, född och uppvuxen i Fin-
land, att bedömas i ämnet modersmål och littera-
tur på basis av skolspråket som då kan vara finska 
eller svenska. Lika underligt måste det kännas för 
en lärare att fastställa vitsordet 8  för en elev vars 
identitet och kultur primärt byggs upp av ett an-
nat språk än skolspråket, dessutom på en annan 
arena än skolans. 

Lite som att döma och bli bedömd i ishockey en-
ligt regler för fotboll.

Pamela Granskog påminde om att läroämnet i 
skolan heter modersmål och litteratur. Svansen 
”och litteratur” kom med år 1998 med motivet 
att man ville visa att ämnet är mycket mer än ett 
språkämne. Det är också ett litteraturämne, ett 
konstämne där ordkonst och drama ingår. Kaisu 
Rättyä utvecklade litteraturdidaktiska och högst 
humanvetenskapliga argument för att litteraturen 
behöver finnas med i benämningen av läroämnet.

I det följande övergår jag till att granska benäm-
ningen ur ett vetenskapligt perspektiv. Till dags 
dato har vi akademiska anställningar med be-
nämningen modersmålets didaktik/äidinkielen 
ja kirjallisuuden didaktiikka vid landets lärar-
utbildningar. Vad heter och inkluderar detta ve-
tenskapsämne och hur svarar det mot behoven i 
dagens samhälle?

En nordisk forskargrupp som Liisa Tainio, Kaisu 
Rättyä och jag har glädjen att ingå i är för närva-
rande i gång med att kartlägga vad man egentligen 
forskar på då man forskar i modersmålets didak-
tik/äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikka. Vi 
har erhållit finansiering från Svenska kulturfon-

den och Högskolestiftelsen i Österbotten. Arbetet 
görs i olika omgångar på basis av olika datama-
terial. Grunden lades av Göteborgsforskarna Per 
Holmberg och Anna Nordenstam (2016) som var 
först ut med att analysera doktorsavhandlingar i 
Sverige. Den nordiska gruppen fortsätter i samma 
spår med att analysera doktorsavhandlingar ut-
komna under åren 2000–2017 i Sverige, Danmark, 
Norge och Finland vilket möjliggör jämförelser 
(Karlskov Skyggebjerg m.fl., 2017).  En första rap-
portering av ett urval av doktorsavhandlingarna 
och vetenskapliga artiklar i Finland publicerades 
i rapporten Ainedidaktisia tutkimuksia 12: Jatku-
vuus ja muutos opettajankoulutuksessa (Rättyä 
m.fl., 2017). Enligt den handlar forskningen mest 
om läs- och skrivpedagogik, men en del gramma-
tikdidaktik, dramapedagogik och litteraturunder-
visning finns också med. Mediepedagogiken har 
en något större synlighet i de övriga nordiska län-
derna.  Till exempel i Danmark där ämnesdidak-
tiken i den nyutkomna boken Fagdidakik i dansk 
av Krogh m.fl. (2017) presenteras i fyra områden 
varav ett uttryckligen är medieundervisning. 

Inom det nordiska nätverket för modersmålsdi-
daktisk forskning, NNMF, har flera informativa 
texter tagits fram om ämnets innehåll och identi-
tet. Här syftar jag särskilt på boken Nordisk mors-
målsdidaktikk – Forskning, felt och fag (Ongstad, 
2012) och boken Den nordiske skolen - fins den?  
Didaktiske diskurser og dilemmaer i skandinavis-
ke morsmålsfag (Frydensbjerg Elf & Kaspersen, 
2012). Liknande repliker från Finland finns till 
exempel i Ainedidaktiikka tutkimuskohteena ja 
tiedonalana av Tainio (2012) och i Näkoaloja äi-
dinkieleen ja kirjallisuuteen av Grünthal (2007). 

I Sverige har svenska med didaktisk inriktning, 
SMDI, blivit ett vedertaget begrepp för forsk-
ningsområdet.  Och det är där vi forskare i mo-
dersmålets didaktik också känner oss hemma. 
Vi kunde gott och väl börja tala om svenska och 
litteratur med didaktisk inriktning när vi befin-
ner oss inom de pedagogiska vetenskaperna. Då 
trampar vi heller inte kollegerna i svenskan och 
litteraturvetenskapen på tårna, tvärtom vi förtyd-
ligar vårt uppdrag i samhällets och forskningens 
tjänst.
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» Juli-Anna Aerila, KT, FM, 
dosentti (kirjallisuuskasvatus ja 
lukeminen),
toimii yliopistonlehtorina (äidinkielen 
ja kirjallisuuden didaktiikka) Turun 
yliopiston Opettajankoulutuslaitok-
sella, Rauman yksikssä.

» Merja Kauppinen, FT,
toimii projektipäällikkönä Kansal-
lisessa koulutuksen arviointikes-
kuksessa. Hän tekee äidinkielen ja 
kirjallisuuden oppimistulosarviointia 
perusopetuksen päättövaiheeseen 
vuodelle 2019. Kauppinen on virka-
vapaana Jyväskylän yliopiston opet-
tajankoulutuslaitoksen lehtoraatista.

TARU – Tarinoilla lukijaksi
Juli-Anna Aerila ja Merja Kauppinen

”TARU – tarinoilla lukijaksi” on positiivinen ja voimaannuttava lukemisen pedagogiikkaa ke-
hittävä hanke. Tässä artikkelissa hankkeen asiantuntijat, Juli-Anna Aerila ja Merja Kauppinen, 
kuvaavat hankkeen sisältöjä ja tuotoksia. 

TARU-hanke alkoi keväällä 2017 ja sen ensim-
mäinen vaihe päättyi kevääseen 2018. Hankkeen 
ensimmäinen vaihe toteutettiin verkostossa, 
joka koostui 11 luokanopettajasta Jyvässeudulla 
ja Raumalla. Hankkeen tarkoituksena on tukea 
opettajien lukijuutta ja lukemisen pedagogiikan 
kehittämistä materiaalein ja erityyppisin toimin-
noin, kuten tarjoamalla koulutusta, materiaaleja, 

tukea opetuskokeiluihin ja mahdollisuuksia kes-
kustella omasta lukijuudesta ja luokan lukemisen 
pedagogiikasta. Yhtenä tutkimuksellisena lähtö-
kohtana on yhteistyö australialaisen lukemisen 
tutkijan Margaret Mergan kanssa. Hän on tut-
kimuksessaan keskittynyt mm. opettajan oman 
lukijuuden ja sen näkyväksi tekemisen merkityk-
seen luokan lukemisen kulttuurissa.

KUVA 1. Taru – Tarinoilla lukijaksi logo (Charlotta Syren)

TARU-hankkeessa haetaan 
positiivista lukemisen 
kulttuuria luokkaan

Seuraavassa esitellään lyhyesti joitakin TA-
RU-hankkeen taustalla olevia ajatuksia. Lukemi-
seen sitoutuminen ja lukuinto liittyvät vahvasti 
yksilön tahtoon, tunteisiin ja asenteisiin. Tässä 
hankkeessa pyrimme saamaan opettajat havah-
tumaan asenteiden ja tunteiden merkitykseen lu-
kemiseen innostamisessa ja kannustamaan heitä 
rakentamaan myönteistä asenne- ja tunneilmastoa 
lukemiselle luokassaan, koulussaan ja oppilaiden 
lähipiirissä (vanhemmat, sukulaiset, kaverit). 

Esi- ja alkuopetuksessa luetaan paljon fiktiivis-
tä tekstiä, ja mielikuvitus ja tarinoiden maailma 
ovat esillä opetuksessa monin tavoin. Mitä van-
hemmista oppilaista on kyse, sitä säädellymmäk-
si ja koulumaisemmaksi lukeminen muuttuu. 
Lukemisen ilo, tarinoiden ja lukukokemusten 
oppijalähtöinen jakaminen sekä fiktiivisestä 
maailmasta nauttiminen jää taka-alalle, ja tekstit 
tiedonlähteenä korostuvat. Tarinoiden ja fiktiivi-
sen kirjallisuuden lukeminen pitää lukuharras-
tusta yllä, ja fiktiota lukevat ovat myös kaikenlais-
ten tekstien lukutaidossa taitavia (Merga, 2016).

Suuri osa opettajista arvostaa lukemista ja harras-
taa kirjallisuutta myös vapaa-aikanaan. Jos opet-
tajan positiivinen asenne lukemista kohtaan ei 
kuitenkaan näy luokkahuoneessa konkreettisesti, 
oppilaiden voi olla vaikea innostua lukemisesta 
tai pitää sitä tärkeänä. Mergan (2016) tutkimukset 
osoittavat, että lapset tekevät päätelmiä aikuisten 
lukemisesta näkemänsä ja kuulemansa perusteella. 
Tästä syystä opettajien pitää jakaa lukukokemuk-
siaan, lukea tunneilla ja olla kiinnostuneita oppi-

laiden lukumateriaaleista ja lukuharrastuksesta 
(Cremin, ym. 2014).). Jos lapset eivät ymmärrä 
opettajan pitävän lukemisesta tai arvostavan luke-
misesta, on lasten vaikea motivoitua. 

Suomalaisten lasten motivaatio ja kiinnostus luke-
miseen on ollut laskusuunnassa koko 2000-luvun 
ajan (Sulkunen 2012). Lukemisharrastuksen mer-
kitys lapsen ja nuoren tunne-elämän ja ajattelutai-
tojen kehittymiselle on kiistaton (Tartar, 2009). Sa-
maten lukumotivaation, lukuasenteen, lapsen itse-
tunnon ja yleisen koulumenestyksen välillä on tut-
kimuksellisestikin (mm. Merisuo-Storm & Aerila, 
2018) osoitettu yhteys. Lisäämällä lukemiseen 
liittyviä myönteisiä kokemuksia ja parantamalla 
lukumotivaatiota, vaikutetaan myös nuorten syr-
jäytymistä ehkäisevästi ja edistetään lasten yleistä 
hyvinvointia. (Aerila & Merisuo-Storm, 2016.)

Lapset tarvitsevat lukemiseen aikaa, kiinnosta-
via, oikeantasoisia ja motivoivia tekstejä, muka-
via lukuympäristöjä ja sosiaalisuutta sekä lasten 
kokemusmaailmaan linkittyviä pedagogisia rat-
kaisuja. (Allington & Gabriel, 2012.) Sekä kan-
sallisesti että kansainvälisesti on tarjolla paljon 
tutkimustietoa ja valmiita ratkaisumalleja sii-
hen, miten erityyppisiä lukijoita voi motivoida 
lukemiseen - eikä vain koulussa vaan myös va-
paa-ajalla (Aerila & Merisuo-Storm, 2016; Bil-
lings & Beckman, 2010). Tärkeintä on tuntea lu-
keminen merkitykselliseksi henkilökohtaisesti ja 
luoda mahdollisimman paljon tilaisuuksia lukea 
itse, nähdä muiden lukevan ja saada aikaa kes-
kustella muiden kanssa omista lukukokemuksis-
taan (Allington & Gabriel, 2012). 

Koululukemisella on erityisen merkittävä roo-
li niiden lasten kohdalla, joiden kotona luetaan 



34  KIELIKUKKO 3/2018 KIELIKUKKO 3/2018  35

vähän, lukemista ei ar-
vosteta tai ei ole lukemi-
seen kannustavaa kult-
tuuria. Perusopetuksen 
opetussuunnitelman 
(2014) tavoitteena on 
edistää monilukutaitoa 
ja kulttuurien välistä 
ymmärrystä, jossa kes-
kiössä ovat tarinat, ta-
rinallisuus ja fiktiiviset 
tekstit sekä niihin liittyvä eläytyvä ja kokemuk-
sellinen lukutapa. Tämä ei synny itsekseen, vaan 
johdonmukaista lukupolkua kulkemalla.

TARU-vuosi pikakelauksella

Heti TARU-hankkeen alussa keväällä 2017 hank-
keeseen ilmoittautuneet 11 opettajaa laativat yh-
dessä asiantuntijoiden kanssa yksilöllisen suun-
nitelman luokkansa lukukulttuurin kehittämi-
seksi. Lukukulttuurin kehittämiseksi opettajille 
tarjottiin heidän toivomaansa koulutusta, kirjoja 
luokkaan sekä muuta materiaalia esimerkiksi 
tablettilaitteita lainaksi tai askartelumateriaaleja. 
Keskeistä oli kokemusten jakaminen ja opettajien 
keskinäiset keskusteluhetket. 

TARU-hankkeen luokkatoiminta alkoi elokuussa 
2018, kun koulut alkoivat. Kaikki opettajat osallis-
tuivat vähintään kahteen, toiveidensa mukaiseen 
koulutukseen. Koulutusten teemoina olivat mm. 
moderni lastenkirjallisuus, hybridikirjat, draaman 
ja kirjallisuuden yhdistäminen, kertomuksellisuus 
lukemiseen innostamisessa sekä IT-sovellusten 
hyödyntäminen kirjallisuudessa. Lisäksi osa opet-

tajista osallistui Lasten-
kirjainstituutin järjestä-
mään Suuri Lukuseik-
kailu -tapahtumaan. 

Molemmat hankkeen 
asiantuntijat työsken-
televät opettajankou-
lutuksessa, ja tämä 
mahdollisti opettaja-
opiskelijoiden vierailut 
luokkiin. Vierailuiden 

aikana opiskelijat järjestivät yhteen kouluun kir-
jallisuusteemaisen lasten ja vanhempien yhteisen 
vanhempainillan, toteuttivat luetun pohjalta ani-
maatioita, järjestivät draamatunteja ja opettivat 
sekä opettajille että oppilaille Storybird-ohjel-
man käyttämistä omien kirjojen kirjoittamiseen. 
Lisäksi opettajaopiskelijat järjestivät osalla kou-
luista Sadunpäivä-tapahtuman.

Opettajien materiaalitarpeet olivat varsin mal-
tillisia. Suurimmalla osalla opettajista oli käy-
tössään lähikirjasto, jota he käyttivät aktiivisesti 
ja jonka kanssa kehitettiin yhteistyötä edelleen. 
Jonkin verran kuitenkin opettajille ostettiin kir-
jallisuutta: muutamia opettajan ääneen lukemi-
seen sopivia kirjoja, lukupiirikirjoja ja iltasatu-
hyllykirjat. Osa opettajista hankki draaman liitty-
vää tarpeistoa, kuten valoja, rekvisiittaa tai asuja. 
Jonkin verran rahaa meni myös elokuvaesityksen 
järjestämiseen. Lisäksi yhdessä luokassa testattiin 
Bookbeat-sovellusta kahden kuukauden ajan.

Hankkeen toteutumisesta on kerätty tutkimusai-
neistoa sekä interventioiden, opettajien että op-
pilaiden näkökulmasta. Tästä aineistosta on val-
mistumassa pro gradu –töitä ja sekä kansainväli-

KUVA 2. Päivi Heikkilä-Halttunen kertoi lasten-
kirjallisuuden nykysuuntauksista

siä että kotimaisia tutkimusraportteja. Opettajia 
koskevan aineiston analyysista ilmestyy suomen-
kielinen artikkeli Ainedidaktisen symposiumin 
julkaisussa syksyllä 2018. 

Hankkeen toteutuminen osoittaa konkreettises-
ti, että hyvin pienillä taloudellisilla panostuksil-
la opettajat voivat edistää luokkansa lukukult-
tuuria. Esimerkkinä voi mainita yhteen luokaan 
hankitun hehkulampun, joka mahdollisti var-
joteatteriesitykset luokassa tai lastenelokuvan 
esityskulujen maksamisen, jonka jälkeen neljä 
koululuokkaa pääsi katsomaan elokuvaa ”On-
neli ja Anneli”.

Taloudellista tukea ja esimerkiksi koulutuksia tär-
keämmäksi muodostuivat opettajien keskinäiset 
tapaamiset. Mahdollisuus keskustella ja keskit-
tyä kirjallisuuteen ja lukemisen pedagogiikkaan 
auttoi opettajia näkemään oman lukijuutensa 
positiivisessa valossa ja antoi luottamusta omien 
lukemiseen liittyvien ideoiden eteenpäin viemi-
seen. Vastaava ilmiö nähtiin oppilaiden kohdalla: 
Neljän luokan yhteisessä elokuvaesityksessä oli 
mahtava tunnelma ja oppilaat kertoivat olevan 
TARU-ryhmäläisiä, jotka lukevat paljon ja tyk-
käävät lukea. Onkin tärkeää kuulua johonkin ja 
yhteisestä nimittäjästä tulee tärkeä. (Lukijayhtei-
söjen synnyttämisestä esim. Cremin ym. 2014.)

TARU-OPETTAJIEN VINKKIÄ 
LUKUILON JA MYÖNTEISEN 
LUKUKULTTUURIN LUOMISEEN

Seuraavassa esitellään joitakin opettajien ja luok-
kien TARU-hankkeen aikana toteuttamia kokei-
luja. Näitä kannattaa kokeilla!

1. Kokoa iso porukka lukutapahtumaan

Lukemiseen panostaminen oman luokan sisäl-
lä on kannattavaa, mutta TARU-hankkeessa to-
teutettiin muutama luokkarajat ylittävä lukuta-
pahtuma. Nämä auttoivat lapsia ymmärtämään, 
että lukemista arvostetaan yleisemminkin kuin 
omassa luokassa ja että lukeminen on hieno juttu 
muidenkin mielestä!

KIRJOJEN VAIHTOTORI

Kirjojen vaihtotoriin osallistuivat kaikki 
Rauman TARU-luokat eri puolilta kaupun-
kia. Vaihtotori järjestettiin yhden koulun 
salitiloissa. Idea on yksinkertainen, mutta 
toimiva: 

Jokainen oppilas tuo mukanaan yhden kirjan, 
josta on valmis luopumaan. Hän kirjoittaa 
post it –lappuun pienen kuvauksen siitä, ke-
nelle kirja sopii. Sitten vain kirjat esille, tutus-
tumaan niihin ja valikoimaan itseä kiinnosta-
va mukaan.

KIRJAPIKNIK

Kirjapiknik järjestettiin kahden alkuopetuk-
sen opettajan toimesta. Kirjapiknikkiä varten 
sovittiin, että jokainen lapsi ottaa mukaan-
sa jonkin lukemansa kirjan ja luokat jaettiin 
pienryhmiin vinkkauksia varten. Lisäksi 
kummallakin luokalla oli pieni esitys, joka 
oli valmistettu kirjan pohjalta. Muuten sitten 
vain nautittiin kauniista päivästä ja leikittiin 
yhdessä. Lopuksi opettaja lukivat yhdessä kir-
jaa ääneen.
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ELOKUVANÄYTÖS

Elokuvanäytökseen osallistuivat alkuopetuk-
sen TARU-opettajat Raumalla. Kaikki alkuo-
pettajat olivat lukeneet Marjatta Kureniemin 
teoksen ”Onneli ja Anneli”. Keväällä elokuva 
vuokrattiin, siitä maksettiin esityskustannuk-
set ja ostettiin vielä kaikille 15 sentin tikka-
rit. Elokuvanäytös oli isossa salissa ja siinä 
oli oikea elokuvan tuntu: olihan katsojiakin 
melkein sata. Pienet koululaiset olivat ylpeitä: 
”Mekin tykättiin siitä kirjasta ja ollaan TA-
RU-oppilaita.”

2. Ota perheet mukaan lukemiseen

Lukevan aikuisen malli on tärkeä myös kotona 
eikä pelkkä koululukeminen riitä herättämään 
innostusta lukemiseen, tekemään siitä rutiinia tai 
edistämään lukutaitoa. TARU-hankkeen aikana 
huomasimme, että vanhemmat ovat onnellisia, 
kun saavat konkreettisia välineitä kotilukemi-
seen. Vanhemmat ymmärtävät hyvän lukutaidon 
merkityksen, mutta eivät aina tiedä keinoja.

KIRJALLINEN VANHEMPAINILTA

Hankkeessa järjestettiin kaksi kirjallista van-
hempainiltaa: Toisessa lapset ja vanhemmat 
toimivat yhdessä työpajoissa, joissa oli luke-
miseen liittyviä tehtäviä. Koko vanhempainil-
ta ja sen työpajat oli rakennettu sadun pohjal-
le. Työpajoissa kiinnitettiin erityistä huomiota 
eläytymiseen ja yhtenäiseen teemaan. Van-
hemmat antoivat illasta erinomaista palautet-
ta: oli ihanaa olla yhdessä lapsen kanssa, luke-
minen antoi kehyksen yhteiselle toiminnalle 
ja sai vinkkejä kotona lukemisen yhteyteen 
liitettävään toimintaan. 

Toinen vanhempainilta oli vain vanhemmil-
le suunnattu. Siellä koko koulun vanhemmat 
toimivat pienryhmissä ja osallistuivat kolmeen 
työpajaan: yhdessä oli kirjavinkkari kirjastos-
ta, yhdessä lukemisen asiantuntija ja yhdessä 
omaehtoista tutustumista hybridikirjoihin ja 
lukemiseen liittyviin sovelluksiin. Työpajat oli-
vat kestoltaan 10 minuuttia kukin. Vanhemmat 
pitivät vanhempainillan tietoiskumaisuudesta 
ja totesivat, että saivat monipuolisesti ajatelta-
vaa lasten lukemiseen liittyen.

KUVA 3. Kirjojen vaihtotorilla käy kuhina

15 MINUUTTIA PÄIVÄSSÄ JA LUKUKA-
LENTERIT

Useassa luokassa oli käytössä 15 minuuttia päi-
vässä –menetelmä. Menetelmässä lasten tulee 
lukea kotona tai kuunnella jonkin lukemista 15 
minuutin ajan joka päivä. Osa opettajista to-
sin sovelsi tätä vanhempien toiveesta niin, että 
menetelmä muuttui esimerkiksi 15 minuuttia 
kahtena päivänä viikossa –menetelmäksi.

Kotona lukemista motivoitiin lukukalente-
reilla, jotka lapset tekivät itse. Lapset piirsivät 
luokassa itseään kiinnostavan aihepiirin kuvia 
A4-papereille. Jokaiseen paperiin piti piirtää 
20–30 kuvaa. Näitä kuvitettuja papereita ko-
pioitiin lapsille kotiin ja jokaisen lukuhetken 
jälkeen sai värittää yhden kuvista. Kun paperi 
oli kokonaan väritetty, se tuotiin kouluun ja 
sai valita uuden. 

Vanhemmat antoivat kokeilusta hyvää palau-
tetta: Tuntui helpottavalta, kun lukuhetken 
pystyi toteuttamaa niin helposti. Monesti 
myös lukuhetket jatkuivat pidempään! Osalla 
lukuhetket hoidettiin yhdessä isomman sisa-
ruksen tai isovanhempien kanssa.

ILTASATUKIRJAHYLLY

Alkuopetuksen luokkiin ostettiin iltasatukir-
joja. Iltasatukirjoja sai koulusta kotiin yölai-
naan. Kirjat olivat lyhyitä ja ne pystyi helposti 
lukemaan yhden illan aikana. Kirja palautet-
tiin seuraavana aamuna ja luokan seinällä ole-
viin listoihin merkittiin tähdillä, kuinka kiva 
kirja oli ollut. 

Ehkä varhaislapsuudestakin muistuttavat kau-
niit kuvakirjat innostivat lapsia kovasti ja mo-
nessa luokassa iltastaukirjahyllykokoelma luet-
tiin hetkessä. Lapsia innosti myös valinnanva-
paus: sai valita, minkä kirjan halusi. Myös van-
hemmat olivat tyytyväisiä iltasatukirjahyllyyn: 
lukemista ei tarvinnut itse hankkia, kirjan luke-
miseen liittyi pieni pakko, kirja oli lapsista val-
miiksi kiinnostava ja illan rauhalliset lukuhetket 
toivat läheisyyttä ja läsnäoloa kiireiseen arkeen.

Iltasatukirjahylly on saanut jatkorahoituksen ja 
syksyllä 2018 yli kaksikymmentä iltasatukirjahyl-
lyä lähtee kierrokselle.

3. Liitä lukemiseen toimintaa

TARU-hankkeessa lukemiseen liitettiin monen-
laista toimintaa: pyrittiin liittämään lasten mo-
nimediaalista maailmaa koululukemiseen, lisät-

KUVA 4. Yksi toteutus iltasatukirjahyllystä
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tiin lukemisen sosiaalisuutta ja annettiin omille 
lukukokemuksille aikaa. Opettajat huomasivat, 
että luokissa kyllä luetaan, mutta se jää helposti 
näkymättömäksi ja irralliseksi toiminnaksi. TA-
RU-hankkeen aikana lukeminen tuntui konk-
reettisesti liittyvän kaikkeen ja siitä muotoutui 
luokkien yhteinen ja yhteisöllinen keskustelun-
aihe. Kaikki nämä ovat myös hyviä esimerkkejä 
OPS 2014 –mukaisesta eheyttävästä oppimises-
ta.

HYBRIDIKIRJAT

Luettuihin kirjoihin kehitettiin hybridejä eli 
lisäosia. Tämä tarkoittaa sitä, että oppilaat 
voivat kirjoittaa kirjan henkilön päiväkirjaa, 
kerätä laatikkoon jollekin henkilölle sopivia 
esineitä, rakentaa kurkistuslaatikon kirjan 
miljööseen, kirjoittaa kirjalle jatko-osan tai 
loppuratkaisun uudesta näkökulmasta. Lisäk-
si voidaan toteuttaa animaatioita tai elokuvia 
IT-sovellusten avulla. Yksi opettajista otti hal-
tuun Greenscreen-sovelluksen ja toteutti elo-
kuvan Ella-kirjojen pohjalta, toinen opettaja 
käytti StopMotion-sovellusta ja lapset teki-
vät animaatioita Lasse-Maijan etsivätoimisto 
-sarjan jatko-osista.

KIRJOISTA UUSIIN TEKSTILAJEIHIN

Kirjoittaminen tukee lukemista ja päinvas-
toin. Tehokkaimmat kirjallisuuskeskustelut 
tapahtuvat pienryhmissä. Oma lukukoke-
mus on osittain tiedostomaton ja sen voi 
tehdä näkyväksi taidelähtöisin menetelmin. 

Viidennen luokan TARU-oppilaat tutustui-
vat kirjallisuudenlajeihin tuottamalla yhtei-
sestä kirjasta uusia tekstilajeja. Luettavana 
heillä oli Cornelia Funken fantasiaromaani 
”Mustesydän”. Pienryhmissä oppilaat tuotti-
vat tuon kirjan pohjalta runon, sarjakuvan 
ja tietotekstin. Kaikista uusista teksteistä 
valmistettiin vielä esitykset muille. Kokei-
lun toteuttanut opettaja innostui ideastaan 
niin, että harkitsee oppikirjatonta opetusta 
äidinkieleen jatkossa. Kirjallisuus riittää 
kaikkeen.

BOOKBEAT

Lapsille omat matkapuhelimet ovat jatku-
va huomionkohde ja aina mukana. Mitä jos 
matkapuhelimessa olisikin kirjoja? Lisäisikö 
se lukemista? Tulisiko luettua kirjaa somen 
selaamisen sijaan, kun odottaa kaveria saapu-
vaksi tai vanhempia hakemaan harkoista. 

Yhteen TARU-luokkaan hankittiin lapsille 
Bookbeat-sovellus. Se asennettiin kaikkien 
oppilaiden tablettilaitteisiin ja halutessa sen 
sai asentaa myös omaan matkapuhelimeen. 
Lapset pitivät erityisesti kirjatarjonnan tuo-
reudesta ja sovelluksen tarjoamasta kirjojen 
kuuntelumahdollisuudesta. Lisäksi sovel-
lukseen kuuluva unikytkin ja oma kirjahyl-
ly herättivät ihastusta. Heräsikin ajatus, että 
erityisesti pienissä kouluissa tämäntyyppinen 
sovellus voisi osittain korvata perinteisen 
koulukirjaston. 

SUULLISET KIRJAESITTELYT

Monissa TARU-luokissa varattiin runsaas-
ti aikaa lukukokemuksen jakamiseen. Se 
on helppo tapa tuottaa lukemista näkyväk-
si. Muutamissa TARU-luokissa päivä alkoi 
aina sen selvittämisellä, onko jollakin kirjas-
ta kerrottavaa. Tällaiset matalankynnyksen 
esiintymistilanteet toimivat hyvin ja monina 
aamuina opettaja oli hiukan pulassa, kun 
esittäjiä oli niin paljon. Hän oli kuitenkin 
yllättynyt, kuinka innostuneesti lapset kuun-
telivat esimerkiksi esityksiä samoista kirjois-
ta ja kuinka kannustavasti he suhtautuivat 
niihin esitelmöitsijöihin, joilla kirja oli vielä 
kesken. 

ISOT LUKEVAT PIENILLE JA TOISINPÄIN

Yhteiset lukuhetket ovat toimivia ja niissä to-
teutuu moni lukemisen mielekkyyttä edistävä 
tekijä. Tekstin ääneenlukeminen tekee tekni-
sen lukutaidon harjoittelusta mielekkäämpää 
ja tehokkaampaa, eri-ikäiset oppilaat tutustu-
vat toisiinsa ja koulun yhteisöllisyys paranee, 
lukuhetkissä lapset saavat yksilöllistä huomio-
ta ja läsnäolon kokemuksen, joka usein jää 
vähälle kiireisen koulupäivän aikana. Monille 
lukuhetket ovat myös itsetuntoa kohottava 
tapahtuma: on hienoa, kun joku kuuntelee ja 
tekee jotakin merkityksellistä. Lisäksi lukuko-
kemuksen jakaminen tapahtuu lukuhetkissä 
luontevasti.

Isojen ja pienten lukemista voi toteuttaa mo-
nin tavoin. TARU-hankkeessa viidesluokka-

laiset lukivat yhdessä eka- ja tokaluokkalais-
ten kanssa ja tokaluokkalaiset lukivat eska-
rilaisille. Monissa lukuhetkissä oli sovittu, 
että kumpikin osapuoli on mahdollisuuksien 
mukaan sekä kuuntelevana että lukevana 
osapuolena. Näistä lukuhetkistä kaikki naut-
tivat. 
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Science-draama opettaa tiedettä 
elämyksen kautta
Mira Pelkonen
Kuvat: Sauli Pelkonen.

Vesalan peruskoulussa Helsingissä aloitettiin lukuvuonna 2017–2018 muutaman opettajan toi-
mesta hanke, jossa kokeiltiin science-draamaa opetusmenetelmänä luonnontiedeluokalla. Ko-
keilu alkoi oppilaiden aloittaessa seitsemännellä luokalla ja jatkuu yläluokkien ajan. Kokeilun en-
simmäinen vuosi onnistui lupaavasti. Kokeiluun osallistuivat biologian ja ja maantiedon opettaja  
Kirsi Arino, kemian opettaja Leila Kokko, kuvataiteen opettaja Maisa Rajamäki-Kukkonen sekä 
äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Mira Pelkonen.

Science-draamaa käytetään opetusmenetelmä-
nä Yhdysvalloissa ja Englannissa. Suomalaisessa 
koulussa sitä on käytetty vähän. Yksittäiset opet-
tajat käyttävät science-draamaa mutta Suomes-
sa opetukseen ei ole syntynyt traditiota, jonka 
avulla opettajat voisivat mallin mukaan rakentaa 
monialaisia oppimiskokonaisuuksia opetussuun-
nitelman sisältöihin.

Science-draaman ideana on tehdä jokin ilmiö 
eläväksi oppilaille. Ilmiötä tarkastellaan oppiai-
nerajat ylittäen. Draamaa käytetään opetusme-
netelmänä oppitunneilla, ja tässä tapauksessa 
draamaprosessin lopputuotos oli tiedeteatteriesi-
tys, joka rakentui opitun 
varaan.

Vesalan peruskoulussa 
olevalle luonnontiede-
luokalle haetaan sovel-
tuvuuskokeella. Opetus 
alkaa seitsemännellä 
luokalla ja kestää ylä-
luokkien ajan. Vuon-
na 2017 luonnontie-
deluokkia alkoi kaksi. 

Science-draamakokeiluun osallistuvalle luokalle 
valikoitui nuoria, joille draamatyöskentely on 
luontevaa.

Luonnontiedeluokalla opiskelevien nuorten kou-
lupäivät ovat poikkeuksellisia. Vesalan perus-
koulussa on eläin- ja kasvihuone, jossa oppilaat 
hoitavat eläimiä ja kasveja koulupäivän aikana 
ja sen jälkeen. Perinteisesti luonnontiedeluokal-
la opiskelu on tarkoittanut myös suurta määrää 
luonnossa opiskelua, opintoretkiä ja itsenäistä 
työskentelyä. Vuonna 2017 aloittaneelle 7B-luo-
kalle luonnontieteiden opiskelu toi tullessaan 
myös draaman opinnot.

Science-draaman tavoit-
teena on tehdä luonnon-
tieteiden opetuksesta 
elämyksellistä. Oppilaat 
pääsevät kokeilemaan, 
miltä on tuntunut olla 
historiallinen henkilö, 
joka on joutunut histo-
riallisen kehityksen sol-
mukohdassa tekemään 
ja elämään muutosta. 

Oppilaat oppivat, mitä 
tarkoittaa aktiivinen 
kansalaisuus ja mitä ke-
hitys vaatii yksittäiseltä 
ihmiseltä ja yhteisöltä. 
Science-draaman avulla 
oppimiseen saadaan si-
sällytettyä helposti kaik-
ki opetussuunnitelman 
laaja-alaisen osaamisen 
tavoitteet, joita ovat ajat-
telu ja oppimaan oppi-
minen, kulttuurien osaa-
minen, vuorovaikutus ja 
ilmaisu, itsestä huolehti-
minen ja arjen taidot, monilukutaito, tieto- ja vies-
tintäteknologinen osaaminen sekä työelämätaidot 
ja yrittäjyys.

7B-luokan science-draamahanke perehtyi tieteen 
murrokseen keskiajan loppupuolella. Oppilaat 
tutustuivat keskiajalla vaikuttaneisiin henkilöi-
hin, kuten Paracelsukseen, Erasmus Rotterda-
milaiseen ja Lutheriin, ja tieteelliseen ajatteluun 
vaikuttaneisiin ilmiöihin, kuten reformaatioon, 
skolastiikkaan, alkemiaan ja mustaan surmaan. 
Projektin aikana tehtiin opintoretki Tallinnaan, 
jossa perehdyttiin mm. keskiaikaiseen kaupun-
kisuunnitteluun ja keskiaikaisiin uskomuksiin 
käymällä katsomassa teatteriesitys Legends of 
Tallinn.

Luokan omaksi tavoitteeksi kehkeytyi seitsemän-
nen luokan syksyllä opintoretki Islantiin. Opet-
tajat ja vanhemmat innostuivat tavoitteesta ja se 
liitettiin osaksi science-draama- työskentelyä. 
Varoja matkaan kerätään opintojen ohessa jär-
jestämällä tapahtumia, myyjäisiä ja tiedeteatte-
riesityksiä. Islannista etsitään partnerikoulua ja 
luokkaa, joka olisi kiinnostunut samankaltaises-

ta työskentelystä. Aika 
näyttää, toteutuuko op-
pilaiden unelma.

Keskiaikaa ja 
tieteen syntyä 
valottavan 
kokonaisuuden 
rakenne
Vesalan peruskoulus-
sa lukuvuonna 2017 
– 2018 pidettyyn scien-
ce-draamakokonaisuu-

teen osallistuivat biologian ja maantiedon opet-
taja Kirsi Arino, kemian opettaja Leila Kokko, 
kuvataiteen opettaja Maisa Rajamäki-Kukkonen 
ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Mira Pel-
konen. Opintokokonaisuuden rakenne on kuvat-
tu sivulla 42.

Arviointia: ”Projekti luo punaisen 
langan koko kouluvuoteen”

Seuraavassa esitetään kuvataideopettaja Maisa 
Rajamäki-Kukkosen kuvauksia draamaprosessis-
ta ja mietteitä siitä, mitä kaikkea oppilaat oppivat 
draamavuodem aikana. 

”Kun näytelmän aihe tar-
kentui kevätlukukaudella ja 
esityksen visuaalista puolta, 
puvustusta ja näyttämökuvaa 
oli aika alkaa suunnitella ja 
valmistaa. Luonnontiedeluo-
kan kuvataiteen kurssi tältä 
vuodelta oli jo ohitse. Siksi 
oli mahdotonta, että oppi-

V e s a l a n  p e r u s k o u l u n  l u o n n o n t i e d e l u o k k a   
e s i t t ä ä

Alkemiaa ja anarkiaa
R o m a n tt in en  k o m e d ia t ie t een  s y n n y s tä

29.5. 2018
klo  18

Vesalan peruskoulu
Sakara 5, Kontula

Liput 5€ /2€

» Mira Pelkonen 
Suomen kielen ja kirjallisuuden lehtori
Vesalan peruskoulu
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laat olisivat voineet 
itse valmistaa roolipu-
kuja ja tarpeistoa. Ne 
kuitenkin oli välttämätöntä saada, ja olin itse 
hyvin innostunut. Siksi päädyin valmistamaan 
puvut itse ja teettämään lavastuksen kuvatai-
teen valinnaisryhmällä, jonka ohjelmaan aihe 
hyvin sopi. Materiaalit ja rahoitus raavittiin 
kokoon sieltä täältä opiskeluaikaisia taiteilija-
tuttavuuksia hyödyntäen. Koko työskentelyn 
ajan minulla oli innostani huolimatta, tai jopa 
osittain sen vuoksi, hieman huono omatunto 
siitä, etteivät oppilaat osallistuneet varsinai-
seen suunnitteluun ja valmistukseen aktiivi-
sesti. Toisaalta tällä tavoin oppilaat oppivat 
todellisen teatterin työnjaosta ja eri ammatti-
ryhmistä, joita teatteriproduktioon osallistuu. 
Lisäksi mielestäni nuoruudelle tavallista itse-
keskeistä näkökulmaa voi laajentaa ajatus siitä, 
että roolihahmo on jotakin muuta kuin oma 
minä: hahmoa rakentaa koko ryhmä, hahmon 
ulkonäkö ja luonne on karikatyyri, johon näyt-
telijä antaa osansa, puvustaja, ohjaaja, koreo-
grafi taas oman näkemyksensä.

Ennen työn aloittamista pidin oppilaille luen-
non draaman aikakaudesta taidehistorian kaut-
ta. Hans Holbeinin muotokuvien avulla tarkas-
telimme, kuinka ihmiset 1500-luvun Baselissa 
pukeutuivat, millaisia esineitä heillä oli ympäril-
lään, ja mitä niiden avulla aikakaudesta pystyy 
päättelemään. Maalauksissa näkyvät materiaalit 
ja värit kertovat esimerkiksi viljelyskasveista, 
löytöretkistä, kauppareiteistä, uskonnollisesta 
elämästä ja yhteiskunnan valtasuhteista. Näy-
telmän historiallisista henkilöistä oli olemassa 
luotettavasti näköiset muotokuvat, joita pystyin 
käyttämään pukujen malleina, ja netistä oli löy-

dettävissä videoita pu-
kujen valmistamisesta 
aikakauden työtavoilla. 

Oppilaat tuntuivat suorastaan imevän tietoa ja 
pystyivät selvästi muodostamaan mielessään 
yhteyksiä aiempaan tietoonsa ja oppimaansa, 
mikä nimenomaan on elämyksellisen työsken-
telyn ja ilmiöoppimisen tavoite. 

Pukuprojekti toimi myös erinomaisena ryh-
mäyttämiskeinona. Mittojen ottaminen ja varta 
vasten itselle valmistettavan puvun sovittaminen 
ovat melko intiimejä toimituksia, jotka olivat 
lähes kaikille uusia elämyksiä. Ensimmäiset so-
vituskerrat toisten nähden aiheuttivat tahatonta 
hihittelyä ja kommentteja, joista tuli paha mieli 
sekä pukua koettavalle että minullekin. Suurin 
osa ryhmästä kuitenkin kehittyi antamaan po-
sitiivista ja kannustavaa palautetta, ja sovituksia 
alettiin odottaa innostuneina. Omaa vartaloa ei 
enää nolosteltu, eikä historiallista vaatepartta 
nähty hassuna vaan hienona. Oli riemastuttavaa 
nähdä, kuinka roolipuku vaikutti oppilaan ilmee-
seen, ryhtiin ja tapaan liikkua. Oppilaat oppivat 
myös nopeasti ottamaan vastuuta siitä, että lähes 
sata yksittäistä asustetta käsittävä puvustus pysyi 
järjestyksessä ja siistinä harjoituksesta toiseen. 
Erityisen lämmittävää oli oppilaiden ymmärrys 
siitä, että heidän kanssaan tehtiin jotakin palk-
katyötä enemmän, ja kiitollisuus, jota he oppi-
vat tuntemaan ja ilmaisemaan. Tähän oppilas-
ryhmään muotoutui aivan toisenlainen suhde 
kuin muihin 7. luokkiin, joita opetin vain yhden 
kurssin ajan, ja on hyvin mielenkiintoista nähdä, 
kuinka se vaikuttaa opetustilanteisiin luokan ensi 
vuoden kuvataiteen kursseilla.

Ajankohta Menetelmä Sisältötavoite
Elo - syyskuu Draaman perusharjoituksia Ryhmäytyminen

Draamakasvatuksen tavoitteiden ymmärtäminen ja perus-
tekniikoiden oppiminen

Retki Harakan saaren luontokeskukseen Ryhmäytyminen
Luonnontieteellisiin tutkimusmenetelmiin perehtyminen
Havainnoinnin harjoittaminen tiedon hankinnan perusta-
na.
Itämerestä oppiminen
Yksilön valintojen vaikutuksen ympäristöön ymmärtämi-
nen

Loka-
marraskuu

Joulukortti- ja koristeprojekti

Kemian ja biologian oppitunnit: Elämän edellytyk-
set maapallolla ja kemian perusteita ja kemiallisen 
reaktion käsite?

Ryhmäytyminen
Ryhmän jäsenten yksilöllisten vahvuuksien pohdinta.
Kuva-aiheiden valinta markkinoinnin ja haluttavuuden 
näkökulmasta.
Savityöskentelyn työvaiheet, koristeiden valmistaminen 
sarjatyönä
Rahan kerääminen Islannin-matkaan

Luonnontieteellisen tiedon ja käsitteiden rakentuminen.

Joulukuu Markkinoiden järjestäminen Ryhmäytyminen
Yrittäjyyskasvatukselliset tavoitteet
Asiakaspalvelu

Tiedonhaku keskiaikaisista hahmoista, paikoista ja 
ilmiöistä ja referaatin kirjoittaminen.

Keskiaikaisen maailman ja Euroopan kartat (GE)

Tekstilajeihin tutustuminen
Tietotekstin lukeminen
Tiedonhaku
Lähdekriittisyys
Muistiinpanojen tekeminen
Oppimaan oppiminen

Kartan tulkinta- ja laadintataidot, tiedonhankinta
Opettajien tutustumismatka keskiaikaiseen Tallin-
naan

Valmistella oppilaiden matkaa Tallinnaan.

Waltarin Paracelsus Baselissa tarinaan tutustuminen

Pienen keskiaikasanakirjan laatiminen.

Näytelmäkirjallisuuteen tutustuminen

Tiedonhankintataidot, käsitteen määritteleminen, digitai-
dot.

Käsikirjoituksen kirjoittaminen
Tammikuu Käsikirjoitukseen tutustuminen Monilukutaito (vanhan suomen piirteiden havainnoimi-

nen)
Käsikirjoituksen muokkaaminen Näytelmätekstin kirjoittamisen opetteleminen
Näytelmän roolijako Ryhmäytyminen

Ryhmän sisäisten suhteiden rakentaminen
Vastuullisuuden oppiminen

Omiin roolihahmoihin perehtyminen Itsenäinen työskentely
Puvustuksen tekemisen aloittaminen:
Luento 1500-luvun alun kulttuurihistoriasta, taitees-
ta ja pukeutumisesta.
Roolipuvun suunnittelu ja valmistaminen näyttelijän 
näkökulmasta.

Roolihenkilön ja draaman visualisoiminen puvustuksen ja 
lavastuksen kautta.

Lavastuksen tekemisen aloittaminen
Äänimaailmojen aloittaminen Tekijänoikeuksista oppiminen

Helmi - 
maaliskuu

Esityksen harjoitteleminen ja esityksen työstäminen

Tanssi- ja taistelukohtausten tekeminen Liikeimprovisaation oppiminen
Roolipukujen sovittaminen Oman roolihahmon muotoutuminen

Huhtikuu Esityksen työstäminen
Retki keskiaikaiseen Tallinnaan Oppiminen keskiaikaisesta arkkitehtuurista, kaupunki-

suunnittelusta, kallioperän vaikutuksesta rakennuskan-
taan, keskiaikaisista uskomuksista ja niiden vaikutuksesta 
nykyaikaan.
Ravintola- ja laivakäyttäytymisestä sekä oppiminen huo-
lehtimaan itsestä (arjen taidot)

Esityksen markkinointi Yrittäjyyskasvatukselliset tavoitteet
Luokan internet-sivun luominen Digitaitojen oppiminen
Oman kannettavan koneen saaminen Digitaitojen oppiminen

Toukokuu Esityksen harjoitteleminen Vastuullisuus
Arjen taidot

Esityksen esittäminen Vastuullisuus
Tunteet
Jännittäminen
Kiitoksen vastaanottaminen
Palautteen ja kiitoksen antaminen
Kannustaminen
Yhteistyö
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Luonnollisesti kulttuuri- 
ja taidehistoriaa tutki-
malla aihetta olisi voitu 
syventää huomattavasti, jos minullakin olisi ollut 
käytettävissäni oppitunteja. Edelleen tämän tyyp-
pistä opiskelua rajoittaa liian paljon koulun re-
surssien joustamattomuus. Silloin, kun oppilailla 
ja opettajilla syttyy yhteinen innostus, pitäisi olla 
mahdollista tarjota ylimääräistä, kerhomaista toi-
mintaa nopeasti ja lyhyellä suunnitteluajalla. Va-
paaehtoisvoimiin ja vapaa-ajalla tehtävälle työlle 
ei opetussuunnitelmaa voi perustaa, vaan hienot 
projektit jäävät satunnaisiksi kokemuksiksi.”

Oma loppuarvioni

Mielestäni perinteisessä kouluoppimisessa on 
usein ongelmana, että oppiminen on irrallista 
”oikeasta” elämästä. Oppilaat eivät ymmärrä, mi-
hin he tarvitsevat opiskelemiaan taitoja. Oppilai-
den motivaatio yläluokilla on usein hakusessa, 
koska oppilaat eivät koe tarvitsevansa eri aineissa 
hajallaan olevia asioita mihinkään. Science-draa-
ma hankkeessa kaikella oppimisella oli syy. 
Tietoja haettiin, jotta tiedetään, kuka kukin on 
tai miksi jotakin tapahtui. Oppilaat kirjoittivat 
tekstiä, jotta näyttelijöillä oli sanottavaa ja jotta 
katsojat oppivat keskiajasta. Oppilaat myös oppi-
vat, että myös historialliset henkilöt rakastuivat 
ja pelkäsivät. He olivat vihaisia vanhemmilleen 
jne. Historialliset henkilöt alkoivat elää ja tuntea. 
Näytelmää tehdessä keskusteltiin paljon tunteista 
ja miten tunteet ohjaavat meitä.

Science-draamassa oli hyvää myös se, että op-
pilaat saivat iloita osaamisestaan ja saivat hyvää 

palautetta. 45 minuu-
tin näytelmään mahtuu 
niin monenlaista, että 

jokaisen sormenjälki näkyi esityksessä jotenkin. 
Uskon, että hankkeella oli positiivinen vaikutus 
jokaisen oppilaan itsetuntoon, mikä on tärkeä 
asia murrosiässä. Moni oppilas sanoi haaveile-
vansa näyttelijän ammatista.

Tällainen pitkäkestoinen opintokokonaisuus 
ryhmäyttää oppilaita hyvin. Opettaja–oppi-
las-suhteesta tulee myös tasavertaisempi, mikä 
on hyvä pohja oppimiselle. Lavalla oleminen luo 
keskinäistä luottamusta. Jokainen on monella ta-
paa korvaamaton pala kokonaisuutta. Tällainen 
projekti opettaa myös pitkäjänteisyyttä ja luo pu-
naisen langan koko kouluvuoteen. Elämä tuntuu 
merkityksellisemmältä, kun on konkreettinen 
näytelmä, johon tähdätä ja jota voi jännittää.

Hankkeen aikana tekemämme opintoretki Tal-
linnaan oli helmi. Matka oli joillekin oppilail-
le ensimmäinen ulkomaanmatka, ja joku pääsi 
matkalla ensimmäisen kerran ravintolaan syö-
mään. Matkalla virolaistaustaiset oppilaat saivat 
loistaa kielitaidollaan. Matkalla oli myös mukana 
kaksi äitiä. Matkaa kuvasi hyvin erään pojan huo-
kaisu laivalla: ”Tällä matkalla tuntui siltä kuin ys-
tävykset olisivat reissussa.” Mielestäni pojan to-
kaisu kuvaa sitä, millaiseksi oppiminen muodos-
tuu tällaisen projektin myötä. Oppiminen tuntuu 
mukavalta.

Toivoisin, että tällaisiin projekteihin olisi myös 
taloudellisia resursseja. Nyt opettajat ja van-
hemmat ovat kustantaneet esimerkiksi opinto-
retket.

Laaja-alaisen erityisopettajan työ 
jäsentyy
Heli Ketovuori
Laaja-alaisen erityisopettajan sananmukaisesti laajaan työnkuvaan liittyvää kirjallisuutta on jul-
kaistu harmittavan vähän. Vielä vähemmälle huomiolle on jäänyt yläkoulussa tehtävä työ. Vas-
taavaa kokonaisuutta ei ole aiemmin ollut saatavilla suomen kielellä. Tiina Vitkan kirja jäsentää 
sekä yläkoulun laaja-alaisen erityisopettajan työtä että työssä käytettäviä menetelmiä. Kirjan 
rakenne jakautuu kahteen suurempaan kokonaisuuteen. Ensimmäisessä käsitellään laaja-alai-
sen erityisopetuksen lähtökohtia ja jälkimmäinen keskittyy työkäytänteisiin. Kirjoittaja avaa 
omaa yhteistyötä ja jaettua vastuuta korostavaa ajattelu- ja työskentelymalliaan kirjan aluksi. 

”Joustavalla laaja-alaisen erityisopet-
tajan toiminnalla valjastetaan koko 
koulun toimintakulttuuri kaikkien op-
pilaiden oppimisen ja koulunkäynnin 
edistämiseksi.”

Laaja-alaisen erityisopettajat tekevät kouluissa 
työtään usein ainoina ammattikuntansa edusta-
jina. Vertaisryhmän tukea ei useinkaan ole tar-
jolla. Tällöin monet arjessa toteutettavat käytän-
teet, tulkinnat ja toiminnan periaatteet luodaan 
käytännössä yksin. Lisäksi opettajanhuoneessa 
erityisopettaja on usein se henkilö, jonka puoleen 
käännytään kun aineen- tai luokanopettaja kokee 
ryhmän tai oppilaan oppimisen, kasvun, kehityk-
sen tai toiminnan poikkeavaksi tai haasteelliseksi. 
Haasteita laaja-alaisen erityisopettajan työssä siis 
riittää. Työn rajaamis- ja kehittämistyön tueksi 
kirja on tervetullut apuväline. Lisäksi se voi laa-
jentaa erityisopettajan työnkuvaa muistuttamal-
la muuttuneen normiston mukanaan tuomista 
yhteistyön muodoista koulun henkilöstön kans-
sa. Nyt käsillä oleva kirja ei toimi reseptikirjana 

Tiina Vitka (2018). Laaja-alainen erityisopetus ylä-
koulussa. PS-kustannus.

» Heli Ketovuori 
Lukion erityisopettaja
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Aapiskukko-palkinto  
ABC-tuppen               2018
Tänä vuonna Aapiskukko-palkinnon vastaanot-
taa Lenita Pihlaja. Palkinto on tunnustus hänelle 
monipuolisesta työstä kielen oppimisen, S2-opet-
tamisen ja kielitaidon arvioinnin kehittämiseksi. 

Lenita Pihlaja on toiminut ansiokkaasti S2-opet-
tajana maahanmuuttajien parissa, kielten opetta-
jana sekä opinto-ohjaajana. Hän on osallistunut 
suomen kielen kielitaidon arviointiin ja kehittä-
nyt kielitestiä inkerinsuomalaisille maahanmuut-
tajille. Samoin hän on ollut mukana Opetushal-
lituksen Vakuva-hankkeessa, 
jossa kehitettiin kielitestiä am- 
matilliseen koulutukseen pyr-
kiville maahanmuuttajille. Näin  
hän on luomassa työvälineitä 
alan opettajille ja kielitaidon 
arvioijille. Hän on myös itse 
toiminut suomen kielitaidon 
arvioijana Opetushallituksen 
ja Jyväskylän yliopiston järjes-
tämässä yleisissä kielitutkin-
noissa. Monet tuhannet maa-
hanmuuttajat tekevät tämän 
testin saadakseen Suomen 
kansalaisuuden.

Lenita Pihlajan opettajaura on 
monipuolinen. Hän on opetta-
nut suomen kieltä Petroskois-
sa, suomea ja venäjää Jyväsky-
län yliopiston kielikeskuksessa 

ja Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hämeen-
linnassa hän toimi Kiipulan aikuiskoulutuksen 
Ymmärräksää?-projektissa projektipäällikkönä ja 
S2-opettajana. 2000-luvulla hän teki opinto-oh-
jaajan opinnot ja jatkoi tämän jälkeen maahan-
muuttajien opinto-ohjaajana Jyväskylän Palape-
li-projektissa. – Espoossa hän työskenteli seitse-
män vuotta Omniassa ammatilliseen koulutuk-
seen valmentavassa koulutuksessa S2-opettajana 
ja ryhmänohjaajana.

Under sin utlandsvistelse som 
finsklärare i Petroskoi upplev-
de Lenita Pihlaja själv invand-
rarens livssituation. Denna er-
farenhet gav henne en bas för 
att utbilda arbetsgivare bl.a. 
inom projektet Ymmärräksää? 
(Förstår du?). Och i utbild-
ningen av invandrare integre-
rades själva språkinlärningen 
och arbetslivet. Språket kan 
åskådliggöras och läras på ar-
betsplatsen i nära samverkan.

Idag pluggar Lenita Pihlaja 
franska och spanska på ar-
bis. Hon betonar att man ska 
använda språk utan att bry 
sig om fel och istället betona 
kommunikationen med andra 
människor.

yksittäisissä ongelmatilanteissa. Enemmänkin 
sen tavoitteena on jäsentää työn toteutuksen pe-
riaatteita ja käytänteitä sekä erityisopetuksen ja 
erityisopettajan roolia yläkoulun työyhteisössä. 

Yläkoulussa työtään tekevän laaja-alaisen eri-
tyisopettajan työ poikkeaa monilta osin luo-
kanopettajajärjestelmään pohjautuvasta ala-
kouluissa tehtävästä erityisopettajan työstä. 
Yläkoulujen oppilaat kootaan usein alakouluja 
suurempiin ja niistä erotettuihin yksikköihin, 
joissa aineenopettajat vastaavat opetuksesta. Ti-
lanne on haasteellinen sekä oppijan että opetta-
jan näkökulmasta. Kohtuullisen kiinteän ope-
tusryhmän ja pysyvän oppija-opettaja suhteen 
mahdollistavan alakoulun jälkeen ollaan keskellä 
murrosikää tilanteessa, jossa oppilaantuntemus 
rakentuu yksittäisen oppiaineen tuntien pohjalle. 
Tämä koulutusjärjestelmän rakenteeseen liittyvä 
haaste vaikuttaa myös laaja-alaisen erityisopetta-
jan työhön.

Kirja sisältää perustietoa normeihin perustuvas-
ta kolmiportaisesta tuesta ja sen toteutustavoista. 
Ennaltaehkäisy, ratkaisukeskeisyys ja suunnitel-
mallisuus ovat avainsanoja oppilaan tuen toteu-
tusta pohdittaessa. Mukana on laaja kokonaisuus 
erityisopetuksen moniammatillisesta yhteistyös-
tä ja laaja-alaisen erityisopettajan työhön sekä 
koulussa että sen ulkopuolella kuuluvasta kon-
sultoivasta työotteesta. Oman osuutensa ovat 
saaneet erikseen rehtorien, aineenopettajien ja 
huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö. Lisäksi ly-
hyen luvun on saanut arjessa tärkeä koulunkäyn-
nin ohjaajien kanssa tehtävä yhteistyö. Elämän 
makua kirjaan antavat teemoja kommentoivat eri 
alojen opettajien sitaatit.

”Yhteistyö opettajien välillä on tehostu-
nut ja työ on suunnitelmallisempaa”

Kirjan toinen osa käsittelee laaja-alaisen eri-
tyisopettajan työn käytänteitä. Luvut käsittelevät 
opetuksen toteutuksen erilaisia malleja niin yk-
silö-, pienryhmä- kuin samanaikaisopetuksessa. 
Lisää esimerkkejä toimintamalleista löytyy kirjan 
viimeisestä luvusta. Siinä kirjoittaja läpikäy eri-
laisia ongelmatilanteita ja kehittämisteemoja ar-
jen esimerkkien avulla. 

Erityismaininnan kirjassa ansaitsee erityisopetta-
jan työvälineitä eli seuloja ja kartoituksia käsitte-
levä luku. Kokonaisuus pitää sisällään yläkoulun 
osalta sekä lukemisen ja kirjoittamisen että ma-
tematiikan yleisimmin käytettyjä mittareita. Lu-
kijan näkökulmasta kirja sisältää useita helposti 
sovellettavia ja käyttöön otettavia omassa työssä 
hyödynnettäviä vinkkejä ja pohjia. Mainittakoon 
vaikkapa oppilaan tilanteen kartoitukseen tar-
koitettu ennakkohaastattelun pohja, erityisope-
tuksen vuosikello sekä lukilausuntoon ja tuen 
toteutuksen kirjaamiseen soveltuva esimerkki 
lukilausuntopankista.

Jatkuvassa muutoksessa oleva perusopetus on 
vaikuttanut kaikkien opettajien työhön. Oppi-
laan tuen toteutuksen haasteet koskettavat jo-
kaista lasten ja nuorten kanssa työskentelevää 
ammattilaista. Tästäkin syystä nyt käsillä oleva 
kirja on enemmän kuin tervetullut lisä kaikkien 
erityisopetuksesta ja oppilaiden tuen toteutuk-
sesta kiinnostuneiden lukijoiden käsikirjas-
toon.

Kirjanurkka
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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.

Kielikukossa vuoden 2018 teemana on FinRA 50. Juhlavuoden viimeisessä 
numerossa aiomme avata ikkunan tulevaisuuteen ja lehtemme 
kehittämiseen. Toivotamme tähän lehteen lämpimästi tervetulleeksi 
erityisesti FinRAn jäsenten ja lukijoittemme sekä opiskelijoiden laatimaa 
materiaalia. Materiaalin jättö- ja lehden julkaisuaikataulut löytyvät 
Kielikukon mediakortista lehden takakannesta.

Artikkelit toimitetaan sähköpostitse Kielikukon päätoimittajalle osoitteella 
vuokkokaartinen@gmail.com. Numeroon 4 tarkoitettujen artikkelien tulisi 
olla toimituksessa 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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