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Hyvät lukijat
Tämänkertaisessa lehdessä voitte lukea niistä 
teemoista, jotka olivat pinnalla FinRAn konfe-
renssissa viime elokuussa Turussa. FinRAn pu-
heenjohtaja Ann-Sofie Selin tuo teille ensin kon-
ferenssikuulumiset. 

William Brozo, yksi konferenssimme pääpu-
hujista, toteaa artikkelissaan Engaging Boys in 
Their Own Literacy Development with Graphic 
Novels, että taitava lukija kehittyy samalla te-
hokkaaksi ongelmanratkaisijaksi, joustavaksi 
päätöksentekijäksi ja kriittiseksi ajattelijaksi. 
Brozon mielestä juuri motivaatio saa aikaan 
poikien ja tyttöjen lukutaidon eron ja kysyy, 
miksi monet pojat menettävät mielenkiintonsa 
koulua kohtaan. Ovatko näiden poikien päte-
misen ja identiteetin tarpeet ristiriidassa kou-
lun opetussuunnitelman kanssa? Opettajien pi-
täisi arvostaa teinipoikien mielenkiinnon koh-
teita ja koulun seinien ulkopuolella tapahtuvaa 
lukemista. Tämä voisi Brozon mukaan olla tie 
poikien lukutaidon kehittämiseen. Brozo to-
teaa, että kaikkien opettajien tulisi miettiä, 
millaiset tekstit ja opetustavat voisivat tavoit-
taa nuoret miespuoliset ongelmalukijat. Nämä 
tekstit voivat olla esimerkiksi sarjakuvia. 

Arja Virran artikkeli Lapset Koiramäkeä tut-
kimassa sivuaa Brozon ajatuksia. Arja Virta on 
tutkinut, miten historiakulttuuri välittyy Mau-
ri Kunnaksen Koiramäki-kuvakirjojen kautta. 
Yvonne Hallesson puolestaan käsittelee sitä, 
miten yhteisöllinen keskustelu voi olla tukena 
ja auttaa sisällön ymmärtämistä, kun oppilaat 

lukevat eri oppiaineiden tekstejä. Pedagogisina 
johtopäätöksinään Hallesson toteaa, että täl-
laisella keskustelulla tulee olla selvä rakenne ja 
rajaukset, jotka saavat kaikki keskustelijat osal-
listumaan keskusteluun, tukemaan sitä ja kuun-
telemaan toisia. Opettajan tärkeä tehtävä on lu-
oda nuo edellytykset. Tämä Yvonne Hallessonin 
artikkeli on käynyt lävitse vertaisarvioinnin.

Uuden opetussuunnitelman myötä tiedonala-
kohtaiset tekstitaidot ovat tulleet jokaisen op-
piaineen opetukseen. Sari Sulkunen esittelee 
eurooppalaisille opettajille tarjottavaa täyden-
nyskoulutusmallia artikkelissaan Tiedonala-
kohtaiset tekstitaidot – opettajille täydennyskou-
lutusmallia Euroopasta? Miten tuo malli sopisi 
meille?

Pirjo Vaittinen sovelsi opiskelijoineen Jyrkiäi-
sen ja Koskinen-Sinisalon yhteisöllisen kirjoit-
tamisen pedagogista mallia runoanalyysin kir-
joittamiseen lukiossa ja toteaa, että yhdessä kir-
joittamisella on monia pedagogisia etuja. Aino 
Holmén ja Anne Hakanen kertovat, millainen 
on turkulaisten opettajien kehittämä koulun ja 
kirjaston yhteinen oppimisympäristö Lukupolku. 
Kaisu Rättyä raportoi kansainvälisen kielioppi-
tukijoiden seminaarin teemoista.

Linda Fälth ja Riikka Heikkilä ovat väitöskir-
joissaan käsitelleet lukemis- ja oppimisvaikeuk-
sia. Lyhyen kuvan heidän väitöksistän saamme 
haastattelujen kautta. Lisäksi Pekka Niemi esit-
tää pienen johdannon Linda Fälthin väitöskir-
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Kongressikuulumisia
Ystävät ja kollegat! FinRAn tavoitteena on saat-
taa yhteen oppimisen käytännön, tutkimuksen ja 
hallinnon ammattilaiset. Tavoite toteutuu Kieli-
kukon, jäsenistön ja konferenssien kautta. Elo-
kuussa vieraanamme oli 340 kollegaa 34 maasta: 
46 pohjoismaista, 47 Venäjältä, 43 muusta Euroo-
pasta, 38 Pohjois-Amerikasta, 15 Aasiasta, Aust-
raliasta ja Argentiinasta sekä 152 Suomesta. Esi-
tykset oli koottu kahdeksaan rinnakkaissessioon 
neljällä kielellä. Arvostan erityisesti kotimaisten 
tutkijoiden panosta ja turkulaisopettajien esityk-
siä englanniksi, venäjäksi, ruotsiksi ja suomeksi. 
Pääsimme tavoitteeseen, jonka me ja yhteistyö-
kumppanimme Turun sivistystoimen suomen- ja 
ruotsinkieliset peruskoulut, esikoulu ja työvä-
enopistot asetimme: jakaa ja kasvattaa ammatil-
lisuuttamme. 

Palautteet ovat olleet runsaat ja myönteiset. Jär-
jestelyt, tilat ja vapaaehtoiset konferenssinteki-
jämme loivat puitteet ja tunnelman, jotka kan-
nustivat antoisaan kommunikaatioon. Kaikki, 
osallistujat mukaan lukien, olimme tekemässä 
FinRAn omaa tilaisuutta. Meihin jokaiseen teki 
lähtemättömän vaikutuksen toisen yhteistyö-
tahomme järjestämä osuus: Turun kaupungin 
kirjastopalvelujohtaja Aart de Heerin terveh-
dyspuhe, kaupunginkirjaston järjestämä ohjel-
ma ja kirjaston isännöimä kaupungin vastaan-
otto.

Keiden kanssa ja missä järjestämme seuraavan 
seminaarin tai konferenssin? 

Minulla on kolme syytä toimia FinRAssa. Kon-
ferenssin myötä sain vahvistusta jokaiseen: 1. 
Oppiminen on jokaisen oikeus. Maailmamme 
muuttuu. Tukemalla luku- ja kirjoitustaitoa 
ja oppimista teemme rauhantyötä. 2. Velvol-
lisuuteni on jatkuvasti kehittää omaa ammat-
titaitoani, jotta voin työssäni opettajana tukea 
oppilaitani ja kollegoitani. 3. Vapaaehtoistyö 
on hyväksi. Kun annan omastani saan kaksin 
verroin takaisin, sekä tietoa, osaamista että in-
himillisyyttä.

Kära nordiska vänner, jag är Nordist. Jag nju-
ter av att kunna samarbeta på skandinaviska. 
Vår historia, våra traditioner och kultur är lika i 
mångt och mycket och tillika olika på ett positivt 
utmanande sätt. Som lärare inom den svensk-
språkiga undervisningen är jag i behov av vårt 
professionella samarbete.

Дамы и господа, дорогие коллеги, Friends 
and colleagues in literacy! There is more that 
unites us than one could imagine as we gathered 
from 34 countries in Europe, the Americas, Asia 
and Australia. Our pupils and students are eager 
to learn, our colleagues have a world of knowl-
edge and experience to share. I am grateful for 
having the opportunity to share professional de-
velopment with you. I’m looking forward to see-
ing you next time!

The Book of Abstracts and quite a few presenta-
tions are found at http://finnishreadingassocia-
tionenglish.blogspot.fi/

» Ann-Sofie Selin, FinRA, 
puheenjohtaja │ ordförande

jaan. Haastattelujen sarja jatkuu kirjailija Kirsti 
Kurosen haastattelussa. Jos Kirsti Kuronen saisi 
päättää, hän määräisi lain, jonka mukaan kaikille 
lapsille on luettava ääneen vähintään 15 minuut-
tia päivässä.

Kirjanurkassa saamme kurkistaa Tarja Strandé-
nin johdolla Marja- Leena Tiaisen uutuuskirjaan 
Tatu, Iiris ja Pääkallomies sekä Tuula Uusi-Halli-
lan ja Anne Helttusen Sitaattien saloihin.

*

Hyvä lukija, teemme lehteä sinulle. Meille on tär-
keää kuulla toiveitasi ja ajatuksiasi lehden sisäl-
löstä. Tulet kohta saamaan kyselyn. Kiitämme jo 
etukäteen vastauksista. 

Bästa läsare, vi gör en tidning för dig. Därför är 
det viktigt för oss att lära känna dina önsknin-
gar och tankar. Du får snart en läsarenkät. Du får 
gärna svara på svenska. Vi tackar på förhand för 
dina synpunkter.

 

Kuulemisiin
Kielikukon toimituskunta

20 eurooppalaisen verkostomme lukemisen konferenssi.
Viimeinen abstraktien jättöpäivä on 30. marraskuuta 2016
http://aelemadrid2017.com/en/registration/

http://aelemadrid2017.com/en/registration/
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Engaging Boys in Their Own Literacy 
Development with Graphic Novels
William G. Brozo

Teachers need to come to know and learn to val-
ue struggling adolescent boys’ interests and liter-
ate practices beyond the school walls. This means 
that the forms of discourse boys are using and 
creating should be acknowledged and appreci-
ated in school settings. When room is made in 
school for boys’ out-of-school interests and lit-
eracies numerous opportunities arise for engaged 
and critical reading (Brozo, 2010).

Male Youth and Literacy 
Engagement

To become effective problem solvers, flexible de-
cision makers, and critical thinkers male youth 
need to be skillful readers (Brozo, 2007). Unlike 
their unskilled peers, skilled readers have a much 
greater chance of being successful at home and in 
the workplace (Sum, Khatiwada, McLaughlin, & 
Tobar, 2007). In today’s fiercely competitive global 
economy, driven by information and knowledge, 
low levels of literacy put adolescent males at a great 
and increasing disadvantage. Thus, ensuring boys 
are engaged and vested in their own literate com-
petence, to create the possibility for successful per-
sonal, occupational, and community life as adults, 
must be one of our highest educational priorities.

Engagement has been found to be a critical var-
iable in reading achievement (Guthrie, 2008), 

and evidence for the benefits of engaged reading 
for adolescents is quite compelling (Brozo, et al., 
2014). Engagement also appears to be a critical 
variable in the reading and academic lives of boys 
(Brozo & Gaskins, 2009). Lack of engagement 
with literacy is one of the most significant factors 
in accounting for boys’ lower attainment in rela-
tion to girls (Brozo, Shiel, & Topping, 2007). 

In spite of what we know about the importance 
of gaining and sustaining students’ attention to 
reading and learning, many adolescent boys’ tal-
ent, energy, and intelligence may go untapped in 
school settings (Hinchman, Alvermann, Boyd, 
Brozo, & Vacca, 2003/04). The results of failing 
to align school curricula with students’ interests 
and outside-of-school competencies are not in-
consequential. Why is it that so many boys find 
school laborious and detached from their desires 
and goals by the time they reach preteen years? 
This motivational downturn might be explained 
as arising from a misfit between competency 
and identity needs of male youth and conven-
tional curricular schemes of upper primary and 
secondary schools (Tatum, 2008). The claim has 
been made that:

…schools have not always recognized and 
made use of the very real but widely dispa-
rate abilities of our nation’s adolescents. Their 
diversity, the result of individual differences 

and life trajectories, as well as community 
differences and cultural backgrounds, are 
too often seen as liabilities rather than as the 
helpful opportunities for education they can 
be (Sturtevant, Boyd, Brozo, et al., 2006, p.6).

When boys are offered a curriculum that is re-
sponsive to their interests and abilities they bring 
to school, and pays attention to who they are as 
individuals, they are more likely to sustain their 
engagement in learning (Brozo, 2010).

Graphic Novels in the 
Disciplines: Linking Home and 
School Literate Practices
To meet the literacy and learning needs of to-
day’s male youth, who come from disparate cul-
tures and with wide ranging ability levels, teachers 
need a repertoire of responsive content literacy 
instructional practices. The growing challenges of 
an increasingly diverse student population is why 
graphic novels and other non-traditional texts are 
becoming more popular and common place in ed-
ucational settings (Brozo & Mayville, 2012). 

Graphic novels come in a numerous genres, in-
cluding fiction, non-fiction, science fiction, fan-
tasy, mystery, history, memoir, and biography. 
This variety, along with their enormous pop-
ularity with youth, makes graphic novels and 
comic books an engaging and useful additional 
resource for teaching and learning in any content 
classroom (Brozo, Moorman, & Meyer, 2014). 

There are several documented advantages of us-
ing graphic novels and comic books in the class-
room. These sources have been shown to be in-

valuable for motivating reluctant readers (Carter, 
2007). This is so because they are regarded by 
youth as entertainment similar to other mod-
ern media formats, and the illustrations provide 
visual scaffolding and needed contextual clues 
to the meaning of the written narrative (Hassett 
& Schieble, 2007). This is especially helpful for 
struggling and visual learners (Yang, 2008). Fur-
thermore, graphic novels have the ability to reach 
out to a wider variety of readers, as they deal with 
topics of cultural diversity and issues important 
to adolescents (Gavigan & Tomasevich, 2011).

Dane’s Encounter with Incognegro
“Dane” is a16-year-old bi-racial youth attending a 
large urban high school in the United States. Dane 
is being raised by his mother, after his father left 
the family when he was in primary school. His 
father died recently from complications related 
to alcoholism. Dane’s school is situated in an all-
Black neighborhood where youth of color com-
prise one-hundred percent of the student body 
and most come from high-poverty family back-
grounds. Dane has been characterized by teachers 
and administrators as “unmotivated,” “struggling,” 
and occasionally “uncooperative,” though general-
ly “good natured.” Nevertheless, Dane was having 
very different positive experiences in his history 
course with newly minted teacher and assistant 
football coach, Mr. Brown. Younger and active in 
participatory popular cultural media, Mr. Brown 
incorporated a variety of texts and media into his 
lessons, including graphic novels.

During the study of the pre-Civil Rights era in the 
U.S., Mr. Brown introduced his American history 

» Dr. William G. Brozo. Professor of Literacy, Graduate School of Education
George Mason University
Fairfax, Virginia USA
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class to the graphic novel, Incognegro (Johnson 
& Pleece, 2009). Here is how Dane responded to 
this book:

I’m the kind of kid who would rather play 
basketball than read. I really don’t like to 
read. Books just don’t seem interesting an-
ymore compared to the other stuff I like to 
do. But Incognegro was different. This was 
an amazing book. My history teacher read 
it to us, then he gave it to me to read on 
my own. He said he thought I would like it. 
He was right. We have been learning about 
how Blacks in the south were lynched all 
the time. They would be taken out of their 
houses at night. Some were even taken from 
jail. My teacher told us that some Blacks 
with real light skin who worked for news-
papers in the North risked their lives to go 
south and write articles about lynchings. 
They called this going “incognegro.”

The main character is a real light colored 
Black guy named Zane Pinchback. So am I. 
My mother is white. She’s from Austria and 
my father was from Ethiopia. Some kids 
with tans look darker than me. My hair 
is curly but not kinky. My parents are cool 
about who I hang out with. My friends are 
all Black. I also like this book because it’s a 
graphic novel. For me, these kind of books 
are a lot easier to read. I can read the words 
and if I’m not sure what’s going on or if the 
dialog isn’t too interesting, I can also look 
at the illustrations. The illustrations in this 
book are awesome. They really help you get 
into the story. 

Zane is a reporter for a newspaper in Har-
lem. He decides to go incognito or as the 
book calls it “incognegro” to Mississippi be-
fore civil rights to investigate the murder of a 
white woman. His own brother is accused of 
the murder. Zane uses his light skin to sneak 
down south. Whites want to lynch Zane’s 
brother. Zane has to do everything he can to 
find out the truth and save his brother. 

I have a lot of respect for Blacks who fought 
for civil rights. They risked their lives. Zane 
is afraid whites will figure out he’s black, but 
he does what he can for his brother anyway. 
Reading about Zane and looking at the draw-
ings of him, his brother, the angry whites and 
the other people made the book so real. 

Could I ever show the kind of courage Zane 
does or all those people who fought for their 
rights? I don’t know. But I think I am strong 
enough and proud enough. There’s one part 
of the book where Zane is looking right into 
your eyes. He is in Mississippi and he has 
found out who really killed the white wom-
an. When I look into Zane’s eyes in that pic-
ture, it’s like I can see myself. He’s scared but 
confident that he must do the right thing.

Mr. Brown recognized that graphic novels are a 
form of youth media whose time has come as a 
teaching and learning tool in secondary class-
rooms. For Dane and his classmates, Mr. Brown’s 
inclusion of graphic novels in history has produced 
greater enthusiasm for learning and elaborate pro-
cessing of textual information. Other activities re-
lated to graphic novels Mr. Brown employs include 
having his students rework important scenes of 

history into their own illustrated panels with pres-
ent day talk and slang. For example, when studying 
the American Civil War, Dane eagerly contribut-
ed the dialog and captions while his more artistic 
friend Kwame created the illustrations in recasting 
Grant and Lee’s famous meeting at Appomattox as 
two intensely competitive rap stars working out a 
truce and agreeing to record together. 

A Final Word about Boys’ Literacy 
Engagement and Graphic Novels
Understanding male youth requires an attitude of 
openness to their unique and diverse nature. It is per-
haps only through an appreciation of the lifeworlds 
of adolescent boys and how they shape and are 
shaped by their worlds that we can ever really come 
to know them. Dane is a struggling reader and writer 
in school when the contexts for literacy and learning 
fail to engage him or honor his interests and dis-
courses. On the other hand, Dane is a competent lan-
guage user when engaged with popular texts, such as 
graphic novels, used for learning academic content.

All teachers should explore texts and practices that 
can reach disengaged and struggling male readers, 
like Dane. Teachers can discover the literate practic-
es male youth engage in with alternative texts and 
media beyond the classroom walls, such as reading 
and writing graphic novels, and weave these texts 
and practices into their instructional routines. 
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Lapset Koiramäkeä tutkimassa
Arja Virta

Artikkeli tarkastelee alakoulun 2.-luokkalaisten tapaa ymmärtää menneisyyttä Koiramäki-kir-
jojen avulla. Päähuomio on siinä, miten lapset tulkitsevat menneisyyden elämäntapaa esittä-
viä kuvia ja arvioivat niiden todenmukaisuutta. Aineisto kerättiin ryhmäkeskustelujen avulla. 
Useimmat oppilaat erottivat mielestään ”toden” ja ”sadun” mutta pitivät kuvitusta totena tai 
mennyttä todellisuutta kuvaavana. Useimmille oli vaikea perustella käsityksiään.

Lapset ja historiakulttuuri

Historianopetus aloitetaan Suomessa yleen-
sä perusopetuksen viidennellä luokalla, mutta 
siihen mennessä lapset ovat ehtineet omaksua 
ehkä paljonkin sellaisia tiedonpaloja, jotka liit-
tyvät menneisyyteen. Useimmat ovat kuulleet 
kertomuksia oman perheen vaiheista, käyneet 
museoissa, nähneet filmejä ja lukeneet kirjoja, 
jotka kertovat historiasta. Sarjakuvat ja pelit-
kin voivat olla historia-aiheisia. Lapset siis ovat 
voineet kohdata historiakulttuurin sen monissa 
eri muodoissa ennen kouluopetusta. Nykyään 
historiakulttuurissa korostuu elämyksellisyys ja 
visuaalisuus, ja se on oleellista varsinkin lapsille 
suunnatussa historial-
lisessa viihteessä. Oma 
paikkansa on histo-
ria-aiheisilla kuvakir-
joilla. Suomalaislasten 
ja heidän vanhem-
piensakin suosimia 
ovat edelleen Mauri 
Kunnaksen Koiramä-

ki-kirjat (Rantala 2012), vaikka ne ilmestyivät jo 
runsaat kolmekymmentä vuotta sitten. Monet 
opettajat käyttävät niitä havainnollistaakseen 
opetusta ja luodakseen oppilaille motivaatiota 
aiheeseen. 

Koiramäellä eläinhahmot elävät ihmisten ym-
päristöissä, tekevät ihmisten askareita, käyttävät 
niitä työkaluja ja asuja joita menneisyydessä käy-
tettiin. Kirjoissa ovat läsnä maalaismaisen ja kau-
punkimaisen elämänpiirin erilaisuus, yhteiskun-
nan säätyrakenne ja omavaraistalous. Koiramäen 
talossa on esikuvana Yli-Kirran kotiseutumuseo, 
Koiramäen lapset kaupungissa -kirjassa taas ta-
rinaa kuljetetaan 1800-luvun Turussa. (Kunnas 

1980, 1982.) 

Koiramäki-kir jojen 
kuvaama 1800-luvun 
elämäntapa on kauka-
na 2010-luvun lasten 
maailmasta, ja ainakin 
nuorempien lukijoi-
den mielissä se saattaa 
sekoittua satuihin. Sen 

vuoksi onkin kiinnostavaa, osaavatko he erottaa 
”oikean historian” sadunomaisesta kertomuk-
sesta. Entä onko historiallisten kuvakirjojen si-
sältö heille etupäässä viihdettä vai ajattelevatko 
he niitä ”oikean” menneisyyden kuvauksena? 
Tätä selvittääkseni lähdin keskustelemaan las-
ten kanssa Koiramäki-kirjojen maailmasta. Ky-
symys oli myös historiallisesta kuvalukutaidos-
ta, etenkin tavasta arvioida ja perustella kuvien 
todenmukaisuutta. Samalla halusin saada käsi-
tystä siitä, miten lapset vertasivat mennyttä ja 
nykyistä elämäntapaa ja miten he suhtautuivat 
historiaan. 

Lasten tapaa ymmärtää historiaa kuvien kaut-
ta on tutkittu melko vähän. Menetelmänä 
ovat usein olleet ryhmä- tai yksilöhaastatte-
lut, joissa on käytetty aineistona vanhoja valo-
kuvia tai historia-aiheisia postikortteja (esim. 
Harnett 1993; Foster, Hoge & Rosch 1999; Lee 
2005; Levstik & Barton 2008). Tutkimuksissa 
on ilmennyt esimerkiksi, että lapset pysty-
vät erottamaan eri-ikäisiä kuvia mutta eivät 
yleensä hallitse eksakteja ajanilmauksia, jotka 
eivät ehkä ole heille tärkeitä (Wilshut 2012). 
He pystyvät ymmärtämään monia mennee-
seen liittyviä ilmiöitä ja kiinnittävät huomiota 
ennen muuta konkreettisiin ja ulkoisiin asioi-
hin, materiaaliseen kulttuuriin ja omasta elä-
mästä tuttuihin asioihin. Vaikka lapset osaavat 
lajitella kuvia tai esineitä eri-ikäisiin heidän 
voi olla vaikea perustella päätelmiään. Ilmei-
sesti jo varsin nuoret oppilaat ovat omaksu-
neet joitakin piirteitä vallitsevasta koulun ul-
kopuolisesta historiakulttuurista ja ovat myös 
halukkaita tuomaan haastattelutilanteessa 

esiin mieleen tarttuneita yksityiskohtia, usein 
hajatietoja. 

Lapset keskustelemassa 
vanhoista asioista

Tein talvella 2014 yhteensä 17 ryhmähaastatte-
lua, joissa keskustelin lasten kanssa historiasta 
käyttäen aineistona Koiramäki-kirjoja. Näihin 
haastatteluihin osallistui yhteensä 66 lasta pe-
rusopetuksen luokilta 2, 4, 6 ja 7. Yleiskuvan 
koko haastatteluaineistosta olen esitellyt jo ai-
emmassa artikkelissani (Virta 2015). Käsittelen 
tässä artikkelissa vain nuorimman ikäryhmän 
eli 8-vuotiaiden haastatteluja. Heitä oli mukana 
tutkimuksessa 18 ja heitä haastateltiin viitenä 
eri ryhmänä. Keskityn tässä toisluokkalaisiin, 
koska he ehkä ovat vanhempia oppilaita selvem-
min historiallisten kuvakirjojen kohderyhmää. 
He myös osoittautuivat innokkaimmiksi haasta-
teltaviksi. 

Opettajat myös avustivat haastattelutilantei-
den organisoimisessa. Kaikissa haastatteluissa 
tutkittiin kymmenen valittua kuva-aukeamaa 
siten, että kaksi lasta katsoi yhtä kirjaa. Ensim-
mäisten aukeamien kohdalla kysymykset pai-
nottuivat kuvien realismiin ja/tai totuudellisuu-
teen: Onko tämä totta vai satua? Mikä olisi totta, 
mikä satua? Mistä tiedätte, mikä on totta? Sen 
jälkeen kysyin, oliko kuvissa jotain tuttua tai jo-
tain erilaista verrattuna heidän omaan ympäris-
töönsä, siis kotiin, kouluun tai asuinalueeseen. 
Puheltiin myös siitä, millaista olisi ollut elää 
Koiramäki-kirjojen aikaan. Ryhmähaastattelu-
jen etuna oli, että oppilaat voivat yhdessä kehi-

Tämä artikkeli perustuu Arja Virran aiem-
paan 2015 julkaistuun artikkeliin Historiaa 
Koiramäen kautta. Miten lapset tulkitsevat 
mennyttä kuvakirjasta. 

Kasvatus ja aika 4, 24–39. 

www.kasvatus-ja-aika.fi
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toimii historian ja yhteiskuntaopin didaktiikan professorina Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen 
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tellä ratkaisuja ongelmiin, ja he lähtivät myös 
keskustelemaan ja kommentoivat toistensa aja-
tuksia. Oppilaat tekivät itsekin kysymyksiä, niin 
haastattelijalle kuin toisilleen. Haittana oli, että 
kaikki eivät ehkä päässeet tasaveroisesti ääneen. 
Nauhoitin haastattelut ja litteroin ne sanatarkas-
ti. Oppilaiden oikeita nimiä ei käytetä seuraa-
vissa aineistositaateissa.

Toden ja sadun erottaminen

Kysymys totuudesta on historianfilosofisesti 
monisäikeinen ja vaikka historiallinen esitys on 
lähtökohtaisesti aina jonkun luoma kuvaus tai 
tulkinta menneestä, on kuitenkin perusteltua 
tarkastella, miten lapset onnistuvat erottamaan 
”sadun” ja ”toden” tai faktan ja fiktion. ”Todella” 
tarkoitetaan tässä menneisyyttä, joka joskus on 
ollut olemassa, erotuksena taruista ja myyteistä 
Esimerkiksi Egan (1989; 1997) kuvaa yksilön his-
toriasuhteen alkua mytologiseksi vaiheeksi, jossa 
lapsi ei vielä erota menneisyydestä kertovia tari-
noita saduista. 

Yleisesti ottaen jo 2.-luokkalaisilla oli vahva kä-
sitys, että Koiramäen tarinoilla oli todellisuus-
pohjaa, ja useimmat osasivat sanoa, että kuvaus 
elämästä oli monin osin totta – vain ihmisiksi 
puetut, ihmisten askareita toimittavat eläimet 
olivat satua. Tietyllä tavalla satu ja tosi kuitenkin 
yhdistyivät lasten ajatuksissa.

Leo: eläimet on satua, muut totta. totta 
antiikkiajat, kaikki talot, aitoa on että 
on ollut ihmisiä, mutta – nää on ollut 
koiria (2. luokka / haastattelu 3)

Toisluokkalaisille kiinnostavia olivat myös esi-
merkiksi hiiret, joita vilisti kuvissa. Kun ky-
syttiin, olivatko he nähneet samanlaisia tava-
roita jossain, ensimmäisessä ryhmässä alettiin 
keskustella Koiramäki-teeman pehmoleluista, 
ei niinkään maalaistalon esineistä. (2. luokka, 
haastattelu 1)

Muutoin lapset eivät epäilleet sisällön ja kuvituk-
sen todenmukaisuutta vaan uskoivat taitelijan 
luomaan kuvaan entisajan elämästä. He saattoi-
vat todeta, että ”se oli ennen vanhaan totta” tai 
kirja kuvasi ”vanhanaikaista kotielämää”. Tämä 
ilmeni myös kuudes- ja seitsemäsluokkalaisten 
haastatteluissa – ja eräs yläkoululainen kysyikin 
vastakysymyksen: ”Miten muuten se olisi voinut 
olla?” (Virta 2015). 

Lapsilta kysyttiin eri sivujen kohdalla, miksi he 
uskoivat piirrosten kuvaavan elämää sellaisena, 
kuin ihmiset sen kauan sitten elivät. Perustele-
minen oli vaikeaa miltei kaikille, mutta useim-
mat koettivat kuitenkin löytää selityksiä. Jotkut 
sanoivat vain, että kuva vaikuttaa todelta, mutta 
oli vaikea sanoa miksi. Yleensä lapset yhdistivät 
miljöön tai yksityiskohdat, esimerkiksi esineet 
johonkin, mitä he olivat joskus nähneet lähiym-
päristössään tai retkillä tai johonkin, mitä he oli-
vat kuulleet vanhemmilta tai isovanhemmilta. 
Osalla heistä olikin ennakkokäsityksiä siitä, miltä 
maaseudulla näytti.

Eräs oppilas selitti kuvien todenmukaisuutta 
sillä, että eläimet tekivät niitä töitä, joita enti-
sajan ihmisetkin tekivät. Työ toi toden tuntua. 
Toisinaan lapset käyttivät perusteluina mitä 
tahansa menneisyyttä koskevia tiedonmuruja 

riippumatta siitä, mihin ne tarkalleen liittyi-
vät: 

Tom: Se on silleen satukirja että siin on 
noi eläimet…tää on oikeesti totta, tää 
tarina, mä en oo lukenut mutta mä tie-
dän että tää on totta. Mun iskäkin kun 
se oli pieni, se sano ettei ollut mitään 
autoja.

H: mmmm

Tom: Tai oli ehkä vähän muttei paljon. 
(2. luokka, haastattelu 4)

Nuorella lukijalla tai katsojalla ei ole vielä yleen-
sä kovin paljon tietoa historiasta, lähinnä vain 
fragmentaarisia historiatietoja ja havaintoja tu-
tuista miljöistä, ja sen vuoksi hänen voi olla vai-
kea nähdä, mikä on totta ja mikä mielikuvitusta. 
Myös aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että 
lapsilla oli vaikeuksia perustella mielipiteitään 
ilmiöiden ajoituksista tai tietojen paikkansapitä-
vyydestä (esim. Cooper 1995; Youngs & Sera-
fini 2011). Etenkään lapset eivät ole välttämättä 
tottuneet pohtimaan tietämisensä perusteita vaan 
voivat ottaa kaiken mennyttä koskevan itsestään 
selvänä tietona kyseenalaistamatta. 

Menneen ja oman ajan vertaaminen

Kaikissa haastatteluissa ilmeni, että oppilaat ky-
kenivät näkemään eroja mutta myös yhtäläisyyk-
siä menneen ja nykyisen elämäntavan välillä. He 
eivät verranneet pelkästään mennyttä nykyiseen 
vaan näkivät eroa vanhanaikaisemman ja uuden-
aikaisemman elämäntyylin välillä 1800-luvun 

miljöiden kuvauksissa. He huomasivat, että lei-
purimestarin kaupunkikoti oli uudenaikaisempi 
ja mukavampi kuin Koiramäen talo maalaisky-
lässä ja että kaupungissa asui sekä rikkaita että 
köyhiä. Ulkokohtaiset ja konkreettiset piirteet 
korostuivat, kuten on havaittu aiemmissakin las-
ten kuvatulkintaa koskevissa tutkimuksissa (Har-
nett 1993; Levstik & Barton 1996, 2008). Haas-
tatteluissa ilmeni myös, että oppilaat kiinnittivät 
huomiota vastakohtapareihin ja esimerkiksi eroi-
hin rikkaiden ja köyhien pukeutumisessa, liiken-
nevälineissä tai asuinalueissa (vrt. Egan 1997). 
Binaarista, vastakohtaisia pareja korostavaa ajat-
telua voidaan huomata esimerkiksi seuraavissa 
katkelmissa:

Taavi: Tää näyttää enemmän nykyai-
kaiselta, täällä on kivikattoja, tällaisia 
taloja, kivitaloja. hienommat vaatteet. 
(2. luokka, haastattelu 2)

Hanna: Tää on hienompi kuin se edel-
linen talo, niin ku varakkaampi tää on 
varakkaampi, täällä on sohva ja tällai-
nen. (2. luokka, haastattelu 3)

Kaikissa ryhmissä esitin kysymyksen: ”Millaista 
mahtaisi olla elää tuohon aikaan ja asua noissa 
taloissa?” 

Useimmissa ryhmissä huomattiin, että Koira-
mäen aikaan ei ollut sähköä – eikä myöskään 
puhelimia tai tietokoneita, joten lapsilla ei olisi 
mitään tekemistä. Vallalla näytti olevan edistys-
uskoinen käsitys, että kehitys oli kulkenut hy-
vään suuntaan ja nyt on paremmin (vrt. Seixas 
1996). Toisaalta jotkut ihastelivat elämäntavan 
rauhallisuutta. Kaikki mitä nyt on, ei ole tar-
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peellista. Seuraava katkelma osoittaa, miten 
kahdeksanvuotiaat pohtivat, mikä olisi voinut 
olla normaalia Koiramäen aikaan mutta ei enää 
heidän omana aikanaan:

H: Millaista olisi elää, asua tämmöisissä 
taloissa?

Nina: Tona vuonna varmaan aika ta-
vallista.

Tom: Toi näyttää ainakin raskaalta, nyt 
täl hetkel me laitetaan hana auki niin 
sieltä tulee vettä, mutta tässä nää ihmi-
set vie toisille vettä – tää näyttää aika 
raskaalta, mutta näyttää se myös vähän 
kivalta… (2. luokka, haastattelu 4)

Menneisyys saatettiin kokea nostalgisesti, siinä 
nähtiin oma viehätyksensä, toisaalta vanhanai-
kaista elämänmenoa saatettiin pitää epäkäytän-
nöllisenä ja vastenmielisenä. 

Lopuksi

Kokemukset Koiramäki-keskusteluista alakoulu-
laisten kanssa olivat rohkaisevia: ne auttoivat ym-
märtämään lapsen suhtautumista menneeseen. 
Historiakulttuurin erilaiset tuotteet voivat olla 
hyvä täydennys kouluopetukseen.

Alakoululaisilla oli, ainakin näiden ryhmähaas-
tattelujen mukaan, kiinnostusta menneeseen ja 
myös jonkin verran tietoja siitä. Jo varsin nuo-
ret lapset olivat innokkaita keskustelemaan ja he 
osasivat verrata, tehdä päätelmiä ja myös näyt-
tivät ymmärtävän menneisyyttä, vaikka käsit-

teistö olikin vielä puutteellista. Oppilaat olivat 
myös halukkaita tuomaan tietojaan ja mieliku-
viaan esille, vaikkakin satunnaisia ja toisinaan 
anakronistisia. Tiedonmurujen lähteinä olivat 
esimerkiksi perheissä kerrotut kertomukset, 
kouluretket tai havainnot elämänpiiristä (vrt. 
Harnett 1993; Cooper 1995). Lasten huomio 
kiinnittyi erityisesti konkreettisiin ilmiöihin ja 
omasta elämänpiiristä tuttuihin asioihin. 

Siitä, että näillä ryhmillä olisi ollut voittopuo-
lisesti myyttis-sadunomaisen suhtautumistapa 
menneisyyteen, ei kuitenkaan saatu vahvoja 
todisteita, sillä erotteluja sadun ja toden välil-
lä osattiin tehdä pääsääntöisesti hyvin (Egan 
1997). Lasten käsitykset siitä, mikä on totta, 
mikä satua tai mielikuvitusta, olivat melko 
vankkoja. Kaikkeen menneeseen sijoitettuun 
viihteeseen liittyy kuitenkin totuuskriteerien 
ongelma, ja tämän ongelman voi kohdata myös 
aikuinen lukija ja katsoja. Niinpä esimerkiksi 
Koiramäki-kirjojen lukijallekaan ei välttämät-
tä ole aivan selvää, mikä kaikki kirjoissa on 
tosiasiapohjaista, mikä fiktiota. Toisaalta sit-
ten ei epäiltykään taiteilijan tapaa esittää, sillä 
sen nähtiin vastaavan muiden lähteiden kautta 
luotua kuvaa – toisaalta, kovin paljon tausta-
tietoja oppilailla ei välttämättä ollut verrata ja 
harjoittaa lähdekritiikkiä. 
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och lärande

Tre exempel från gymnasieundervisning
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Introduktion

De senaste åren har svenska elevers läsförmåga 
stadigt försämrats (t.ex. Skolverket 2013). För att 
ändra utvecklingen och stärka elevers läsförmå-
ga har behovet av ett medvetet arbete med texter 
i olika undervisningsämnen lyfts fram. Ett sätt 
att stötta elevers läsförståelse är genom textsam-
tal (jfr t.ex. Reichenberg 2005). Studier visar att 
sannolikheten för att elever ska förstå innehållet 
i de texter de läser ökar om de får möjlighet att 
diskutera texterna (Lawrence & Snow 2011). Den 
här artikeln handlar om hur kollaborativa samtal 
kan fungera stöttande för elevers läsande av äm-
nestexter och därmed förståelse för ämnesinne-
håll. Med kollaborativa samtal avses elevstyrda 
samtal där elever själva ansvarar för att läsa och 
diskutera texter. Syftet är att med utgångspunkt 
i exempel diskutera förutsättningar för välfung-
erande samtal framför allt med avseende på hur 
kamratstöttningen i samtalen fungerar men ock-
så på hur textinnehåll tas upp och hanteras och 
hur eleverna förhåller sig till textinnehållet. Med 
välfungerande samtal avses samtal där elever be-

svarar den fråga de diskuterar på ett i samman-
hanget rimligt sätt. 

Exemplen hämtas från en undersökning av olika 
slags textsamtal i historieundervisning på gym-
nasiet (Hallesson 2015). Historia är ett texttungt 
ämne som ställer stora krav på elevers ämnes-
specifika läsande. Elever förväntas exempelvis 
kunna analysera och tolka olika slags källmate-
rial och förstå begrepp (Skolverket 2011). Histo-
rietexter är ofta abstrakta och läskrävande, men 
de kan också skilja sig åt sinsemellan beroende 
på vad det är för slags text (Fang & Schleppegrell 
2008). Beskrivande av orsaks- och tidssamband 
är emellertid vanligt och vokabulären hämtas 
från olika diskurser såsom politik, ekonomi och 
sociologi (Schleppegrell 2004; Shanahan & Sha-
nahan 2008).

Teori och metod

Materialet består av filmade klassrumsobser-
vationer under ett historiemoment i fyra klas-
ser med två lärare. Dels observerades ordinarie 

undervisning, dels gjordes en intervention där 
den ena läraren använde två samtalsmodeller i 
sina klasser. Delar där lärare och elever samtala-
de om texter analyserades. I föreliggande artikel 
används endast material där elever tillsammans 
talar om texter. 

Studien förankras teoretiskt i sociokulturella 
teorier där lärande ses som en social aktivitet 
(Vygotskij 2001; Säljö 2000). Vidare hämtas ana-
lytiska redskap även från systemisk-funktionell 
lingvistik, SFL, och från receptionsteori. 

Ett viktigt begrepp från sociokulturell teoribild-
ning är scaffolding, stöttning (Wood, Bruner & 
Ross 1976). Gibbons (2009) definierar stöttning 
som ”hjälp som leder eleverna mot nya färdig-
heter, nya begrepp eller nya nivåer av förståelse” 
(s. 29). Stöttning kan inbegripa både vuxna som 
stöttar barn (Hammond & Gibbons 2001; Wood 
m.fl. 1976) eller elevers kollektiva stöttning av 
varan dra, collective scaffolding (Donato 1994). 
För att analysera kamratstöttningen i samtalen 
användes Mercers (2001) kategorier för analys av 
klassrumsinteraktion med några tillägg (se Tabell 
1). Analyserna visar hur yttranden relaterar till 
varandra och hur eleverna bygger på varandras 
yttranden för att nå ett svar på en fråga. 

SFL-baserade kohesionsanalyser gjordes för att 
kartlägga informationsflödet mellan källtext och 
samtal och visa hur textinnehåll uttrycktes och 
hanterades i samtalen (Eggins 2004; Halliday & 
Matthiessen 2004; Martin & Rose 2007). Lexika-
la kohesionanalyser visar hur innehållsord från 
källtexten uttrycks i samtalen. Konjunktiva kohe-
sionsanalyser visar hur innehållet hanteras och 

huruvida det expanderas genom bearbetningar, 
utsträckningar eller förstärkningar, vilket signal-
leras genom konjunktioner/konnektiver. 

Analysbegreppet textrörlighet användes för att 
analysera hur eleverna i samtalen förhöll sig till 
källtexten (t.ex. Liberg m.fl. 2012). Begreppet 
bygger delvis på Langers (1995) receptionste-
ori om hur läsaren under läsandet skapar före-
ställningsvärldar kring texten genom att röra sig 
mellan olika positioner. Textrörlighet innebär 
tre huvudsakliga sätt att tala om text. Textbase-
rad rörlighet innebär att röra sig i textinnehållet, 
associativ rörlighet att relatera textinnehållet till 
tidigare kunskaper och erfarenheter och interak-
tiv rörlighet att tala om texten med avseende på 
form och funktion. Textrörlighetsanalyserna vi-
sar elevernas reception av texten och hur de för-
håller sig till den i samtalet genom att tala om den 
på dessa olika sätt. 

Analyskategorierna beskrivs i Tabell 1.

Resultat och diskussion

Två slags kollaborativa samtal analyserades. I den 
explorativa delen förekom fria gruppsamtal, det 
vill säga elevstyrda gruppsamtal utan given struk-
tur där eleverna hade som uppgift att tillsammans 
diskutera och försöka besvara ett antal givna frå-
gor på en samling texter. Texterna utgjordes av 
autentiska historiedokument, ofta med en akade-
misk och specialiserad diskurs där begrepp och 
aktörer sällan definierades (se Hallesson 2015, s. 
123-125). Eleverna ansvarade också för att skaffa 
sig förkunskaper genom att läsa en lärobokstext 
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i läxa inför samtalen. I interventionsdelen före-
kom frågemodellsamtal, det vill säga strukture-
rade samtal enligt en modell där eleverna på ett 
organiserat sätt turades om att ställa och besvara 
frågor. Eleverna diskuterade där en lång, infor-
mationsrik artikel med en specialiserad diskurs 

knuten till historia och krig (se Hallesson 2015, 
s. 77-78). Samtalen baserades på elevernas egna 
frågor.

Resultaten visar på några utmärkande drag för 
välfungerande kollaborativa textsamtal i studien. 
Dessa utmärks av välfungerande kamratstöttning 

Stöttning (Mercers kategorier markerade med *)
Förklaring *
Utvidgning*
Specifikation 

Bekräftelse *
Avfärdande * 
Upprepning/Omformulering *
Reflektion Problematisering/
ifrågasättande

— erbjuder en förklaring som svar till en ställd fråga 
— utvecklar och utvidgar ett tidigare yttrande
— specificerar ett tidigare yttrande genom att exemplifiera eller 
konkretisera det, eller begränsa dess fokus
— bekräftar ett tidigare yttrande
— avfärdar ett tidigare yttrande
— upprepar eller omformulerar ett tidigare yttrande
— (hypotetisk) betraktelse som svar på en öppen fråga
— problematiserar eller ifrågasätter ett tidigare yttrande

Textrörlighet
Text-baserad rörlighet — ta ut huvudinnehåll (t.ex. uttrycka textinnehåll mer eller mindre 

självständigt, sammanfatta, ta ut huvudpunkter)
— göra inferenser (dvs. själv tillföra den underförstådda 

information som behövs för att göra texten begriplig) 
— abstrahera eller generalisera från innehållet 
— förhålla sig kritiskt till innehållet

Associativ rörlighet — associera till personliga erfarenheter
— associera till specialiserade kunskaper 
— associera till andra texter

Interaktiv rörlighet — tala om texten med avseende på texttyp 
— tala om textens funktion 
— tala om textens sändarroller 
— tala om textens mottagarroller

Intertextuell kohesion
Lexikal kohesion — Grupp/undergrupp-relationer (hyperonymi) (blomma – tulpan) 

— Kontraster (antonymi) (krig – fred)
— Repetitioner (krig – krig)
— Synonymer och synonymt resonemang (mörda – döda)
— Del-helhetsrelationer (meronymi) (Nazismen – Nazismens ideologi)
— Förväntade relationer (äta – mat)

Konjunktiv kohesion — Bearbetningar, t.ex. återgivande, förtydligande (exempelvis; det 
vill säga)

— Utsträckningar, dvs. tillägg eller avvikelser (och; men)
— Förstärkningar, t.ex. kausal förstärkning (eftersom; för att), 

konklusiv förstärkning (så; så att), temporal förstärkning (då, 
sedan)

(jfr Donato 1994) och textrörlighet av det slag en 
fråga initierar, men textrörligheten är dessutom 
ofta bred och vid; det vill säga eleverna talar om 
texten på flera olika sätt (jfr Liberg m.fl. 2012; 
Langer 1995). Vidare märks tydliga kohesiva 
band med källtexten, så att textinnehåll uttrycks 
på flera olika sätt och bearbetas, sträcks ut och 
förstärks (jfr Eggins 2004; Halliday & Matthies-
sen 2004; Martin & Rose 2007). Kohesionen är 
tydligast när samtalen rör sig textbaserat i inne-
hållet.

Resultaten illustreras i avsnitten som följer ge-
nom tre exempel där kamratstöttningen skil-
jer sig åt, vilket får konsekvenser för elevernas 
textreception och för hur textinnehåll tas upp 
och hanteras. 

Välfungerande textsamtal med en kapabel 
deltagare 

Exempel 1 visar en välfungerande samtals-
sekvens i ett fritt gruppsamtal med en kapa-
bel deltagare som ledare, vilken agerar stötta 
och ser till att gruppen når ett rimligt svar. 
När så sker märks tämligen varierad textrör-
lighet – inklusive textrörlighet av det slag frå-
gan initierar – samt tydliga kohesiva samband 
med texten. Yttrandekedjorna domineras av 
förklaringar, utvidgningar och bekräftelser av 
utsagor.

I utdraget diskuteras ett dokument med ryska 
universitetsstadgar, som initierats av Tsar Alex-
ander II utifrån en fråga om vilken betydelse de 
tror att bestämmelserna kom att få i det ryska 
samhället på 1860-talet (Olofsson 2010, 42).

1. E1: Alltså det blev ju mer demokratiskt. Alltså 
Ryssland med det här blev mer moderniserat. 
Alltså för det står ju här. [Läser delvis]: De 
hade ’fritt utan tull’ kunnat importera vilken 
litteratur dom ville från utlandet. Alltså det 
blev lite, ja som en liten demokratisk del av 
Ryssland tror jag. Dom hära [lutar sig fram 
och tittar i texten] ja utfärdade lagarna.

2. E3: Men det hjälpte ju dom att utveckla landet 
till ett demokratiskt land.

3. E1: Det vart friare liksom.

4. E3: Ja friare och då vart det ju mer-

5. E1: För så här: [Läser delvis:] ’Förutom in-
skrivna studenter’ fick ’folk utifrån’ komma 
och så här.

6. E4: Ja folket började bli lite mer såhär-

7. E1: Ja dom blev mer pålästa och dom blev 
mer intelligentare och det var ju det också som 
gjorde att det blev revolution för Alexander för 
dom kom ju på det här dom här lästa att ja-
men, det finns ett bättre sätt och han ska inte 
styra liksom.

8. E2: Det var fler som blev smartare, mer all-
mänbildade, som kom med egna idéer.

I utdraget är det framför allt Elev 1 (E1) som age-
rar stötta, erbjuder förklaringar och har rollen 
som mest kapabel. Analyserna visar att hennes 
yttranden innehåller flest lexikala samband med 
källtexten och att det framför allt är hon som be-
arbetar textinnehåll (Alltså det blev…) (t.ex. 1, 
3, 7). Elev 1 sträcker också ut (och det var ju…) 
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och förstärker (för dom kom ju på…) textinnehåll 
i yttrandet där hon kommenterar att en konse-
kvens av stadgarna var att det blev revolution mot 
tsaren (7). Innehåll uttrycks på olika sätt, till ex-
empel genom synonymer (stadga – regel) och för-
väntade relationer (studenter – pålästa). Det finns 
alltså tydliga kohesiva samband med källtexten. 
Samtalssekvensen visar främst textbaserad rör-
lighet där textinnehållet fokuseras, men associa-
tiv rörlighet märks när Elev 1 relaterar innehållet 
till tidigare kunskaper om tsaren och revolutio-
nen mot honom (7). 

Exemplet ovan visar alltså en kapabel deltagare 
som har auktoritet i gruppen och som de an-
dra lyssnar på. Ett problem som framträder i de 
fria gruppsamtalen är emellertid, att den som 
är mest kapabel inte har auktoritet i gruppen, 
det vill säga är en icke-auktoritär kapabel del-
tagare vars utsagor inte vinner acceptans hos 
de övriga. Gruppen når då rimliga svar bara 
om den som är kapabel får stöd från någon och 
hörsammas. 

Icke-fungerande textsamtal med en kvasi-
kapabel deltagare

Exempel 2 visar en sekvens från ett fritt grupp-
samtal med en kvasi-kapabel deltagare som led-
are, det vill säga en elev som agerar mest kapabel 
men som i själva verket inte är det, utan som i 
stället missleder gruppen, ofta för att eleven själv 
har missförstått antingen texten eller vad frågan 
avser. Både det intertextuella informationsflö-
det och textrörligheten är vanligen begränsade, 
eller så rör sig samtalet på ett annat sätt än vad 
som behövs för att besvara frågan. Yttrandeked-

jorna domineras av förklaringar, utvidgningar 
och bekräftelser av utsagor medan få avfärdan-
den, ifrågasättanden eller problematiseranden 
förekommer. Samtalen är antingen vänliga men 
icke-kritiska bekräftande samtal, eller tävlings-
inriktade konfliktbetonade samtal där försök att 
ifrågasätta missledande yttranden avfärdas (jfr 
Mercer 2008).

I utdraget diskuteras ett tal av Milyukov från 
1916 där han kritiserar den ryska regeringen för 
att inte organisera landet så att kriget kan vinnas. 
Frågan gäller varför regeringen inte vill organi-
sera landet. Uppgiften efterfrågar ett textbaserat 
svar där svaret, att regeringen fruktar en revolu-
tion om organisering sker, framgår tämligen ex-
plicit i texten (Olofsson 2010, 66).

9. E1: Alltså, han är ju mot regeringen. Han är 
ju liberal. [Läser:] ’Varför tror du regeringen 
hade svårt att acceptera Milyukovs krav på att 
”organisera landet”’. För att han vill ju ha… 
(..) Eh.

10. E2: [Läser:] ’Så att kriget kan föras’.

11. E1: För han vill ju ha mindre monarki lik-
som. (E3: Javisst det var ju…) Han vill ha 
starkare duman, en starkare alltså riksdag 
typ så att tsaren och regeringen skulle få 
mindre makt.

12. E2: Jaha.

13. E3: Och att det kanske skulle blir mer demo-
kratiskt.

14. E1: Ja. [Läser:] ’Polisens inblandning i vårens 
oroligheter’. Ja precis. Så han ville ha en…

15. (?): Mindre.

16. E1: Han ville ha en starkare riksdag. Då får 
tsaren mindre makt.

17. E3: Mm.

Elev 1 ger vilseledande stöttning genom att erbju-
da en förklaring som hon sedan utvidgar i ett an-
tal yttranden där hon visar medvetenhet om såväl 
textens sändarroll som dess funktion: att Milyu-
kov vill ha en starkare duma, och vill att tsaren och 
regeringen ska få mindre makt. Hon kommente-
rar alltså texten interaktivt, i stället för att ge ett 
textbaserat svar (9, 11, 16). Eleven visar sålunda 
textrörlighet av ett annat slag än vad frågan krä-
ver. Vidare är detta ett exempel på ett bekräftande 
samtal där övriga elever inte ifrågasätter Elev 1:s 
yttranden trots att de inte besvarar frågan. 

Välfungerande textsamtal med kollektiv 
stöttning

Exempel 4 visar en välfungerande samtalssekvens 
med kollektiv stöttning där deltagarna turas om 
att agera mest kapabel. Yttrandekedjorna i såda-
na sekvenser utmärks vanligen av förklaringar, 
utvidgningar och bekräftelser, men också av att 
yttranden som inte är rimliga avfärdas, ifrågasätts 
och problematiseras. På så sätt nås gemensamt 
accepterade svar på frågorna. Både de intertextu-
ella sambanden och textrörligheten är varierade i 
denna typ av samtalssekvens. Kollektiv stöttning 
förekom i ett av de fria gruppsamtalen och i de 
strukturerade textsamtalen i interventionen. Sek-
vensen nedan är hämtad från ett av de strukture-
rade textsamtalen.

I utdraget diskuteras en text om Gulagarbetsläg-
ren (Samuelson 2009). Frågan gäller hur det var 
möjligt att döda så många i arbetslägren utan att 
det blev revolution.

18. E1: Vi läste ju nån text om att hur dom, om 
att i Tyskland så var det ju, där gjorde man det 
genom att judar, ja man liksom flyttade dom 
längre och längre från samhället så man för-
lorade medkänslan för dom men det har inte 
stått nåt specifikt i den här texten om hur dom 
gjorde men man kan ju tänka sig att det var 
lite på samma sätt.

19. E2: Lite syndabocksstämpel.

 [Elev 1 tar upp propagandans betydelse och 
människors rädsla som orsaker]

20. E3: Men jag tänker typ så här som du säger 
det här med Tyskland (…) medans här var det 
ju (…) här tog dom dom rika och dom kanske 
som du säger att dom använde propaganda 
mot rika till exempel.

21. E1: Ja. Kulaker.

22. E3: Ja precis. Och därför kanske man inte hade 
nån sympati mot dom rika eftersom dom kan-
ske inte hade gjort nåt bra mot medelklassen 
innan.

23. E1: Ja dom hade redan hamnat som fiender.

24. E3: Och dom andra som kom dit var ju brotts-
lingar eller dom hade ju inte liksom…

25. E2: Hög status, eller vad ska man säga.

26. E2 och E3: Nej/Nej precis.
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Sekvensen visar ett utforskande samtal (Mercer 
2008) där olika röster möts. Det är ett exempel på 
kollektiv stöttning där eleverna turas om att bidra 
i samtalet och på olika sätt bygger på varandras 
yttranden, genom att bland annat erbjuda förkla-
ringar (18) , specificera (19, 21) och utvidga (22) 
varandras yttranden. På så sätt når de ett rimligt 
svar på frågan. Eleverna rör sig här associativt 
och associerar både till en annan text och till 
specialiserade kunskaper. Eleverna använder tex-
ten som en utgångspunkt för att utforska textens 
ämnesfält. Detta medför emellertid att få lexikala 
spår av texten framträder i samtalet förutom någ-
ra nyckelbegrepp. 

Slutsatser

Exemplen har visat samtalssekvenser av olika 
karaktär när det gäller kamratstöttning, elev-
ernas textreception och hur textinnehåll ut-
trycks och hanteras. En slutsats baserad på 
studiens resultat är att kollaborativa textsamtal 
kan fungera stöttande (jfr Vygotskij 2001; Säljö 
2000; Gibbons 2009, Lawrence & Snow 2011). 
Emellertid innebär samtal med endast en aktiv 
ledare en pedagogisk risk eftersom gruppens 
framgång blir beroende av ledaren. Här har stu-
dien pekat på tre stöttningsroller: 1) en kapabel 
ledare som stöttar gruppen till framgång, 2) en 
icke-auktoritär kapabel deltagare som inte vin-
ner gehör i gruppen, och 3) en kvasi-kapabel 
deltagare som agerar kapabel ledare men som 
i själva verket missleder gruppen. Vidare dras 
slutsatsen att kollaborativa textsamtal fungerar 
bäst när det förekommer kollektiv stöttning (jfr 
Donato 1994) med balans mellan deltagarna, 

och utforskande diskussioner (jfr Mercer 2008) 
där olika röster släpps fram och tolkningar för-
handlas. 

Pedagogiska implikationer är att lässtöttan-
de kollaborativa textsamtal kan fungera som 
stötta för elevers ämnesspecifika läsande, men 
under vissa förutsättningar. Att enbart pla-
cera elever i grupper och överlåta åt dem att 
sköta samtalen räcker inte. Textsamtal behö-
ver ha en tydlig struktur och inramning som 
gör att alla deltagare aktivt deltar och bidrar 
i samtalen och att allas röster har auktoritet 
och uppmärksammas. Här har lärare en viktig 
uppgift i att skapa sådana förutsättningar, ge-
nom att exempelvis ange ramar för hur ordet 
och talutrymmet ska fördelas demokratiskt i 
en diskussion, eller använda strukturerade 
modeller för textsamtal. Andra viktiga aspek-
ter som framkom i studien (Hallesson 2015) 
är att de frågor som ställs är text-relaterade 
och utforskande och att eleverna har relevan-
ta förkunskaper om ämnesinnehåll, språk och 
struktur i ämnestexterna samt strategier för att 
ta sig an dem. För att arbeta med dessa aspek-
ter kan man som lärare till exempel modelle-
ra hur frågor med olika syften och fokus kan 
formuleras, och tillsammans med eleverna gå 
igenom och arbeta med strategier som kan an-
vändas när man som läsare får problem med 
att ta till sig textinnehåll. Viktigt är också att 
bygga eller aktivera förkunskaper hos elever 
inför läsandet, exempelvis genom genomgång-
ar eller diskussioner kring det ämnesområde 
och de begrepp texten behandlar.
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Tiedonalakohtaiset tekstitaidot – 
opettajille täydennyskoulutusmallia 
Euroopasta?
Sari Sulkunen 

Uuden opetussuunnitelman monilukutaidon laaja-alainen osaamisalue on tuonut tiedonalakoh-
taiset tekstitaidot jokaisen oppiaineen opetukseen. Monelle opettajalle tekstitaitojen opetus on 
uutta, eikä täydennyskoulutusta aiheesta ole kovin runsaasti tarjolla. Millaista täydennyskoulu-
tusmallia eurooppalaisille opettajille tarjotaan ja kuinka se sopisi meille?

Uudet perusopetuksen opetussuunnitelmien pe-
rusteet (POPS 2014) painottavat laaja-alaisten 
osaamisalueiden integroimista kaikkien oppiai-
neiden opetukseen. Monilukutaidon kohdalla 
tämä tarkoittaa käytännössä tiedonalakohtaisten 
kielenkäytön tapojen, tekstien ja tekstikäytäntei-
den nostamista opetuksessa aiempaa keskeisem-
pään rooliin. Esimerkiksi historian oppiaineen 
opetussuunnitelmassa kuvataan oppiaineen tie-
donalakohtaisia tekstitaitoja koskevia tavoitteita 
tähän tapaan (POPS 2014, 286, 480): ”Opetuk-
sen tavoitteena on kehittää historian tekstitaitoja: 
taitoa lukea ja analysoida menneisyyden toimi-
joiden tuottamia lähteitä sekä tehdä päteviä tul-
kintoja niiden tarkoituksesta ja merkityksestä.” 
Tekstitaitojen tiedonalakohtaisuus kietoutuu op-
piaineen sisältöön, sillä historiallisten lähteiden 
tulkinta edellyttää tietoa niiden historiallisesta 
kontekstista.

Tiedonalakohtaiset tekstitaidot korostavat sitä, 
että eri tiedonaloilla on omat tekstilajinsa ja ta-

pansa tuottaa ja käyttää tekstejä (Moje ym. 2011). 
Nämä puolestaan kiinnittyvät tiedon tuottami-
sen, esittämisen, viestimisen ja arvioimisen muo-
toihin (Fang & Coatoam 2013). Tiedon tuotta-
misen ja esittämisen kannalta tiedonalat eroavat 
toisistaan esimerkiksi siinä, mitä voidaan käyttää 
evidenssinä, kuinka ilmaistaan varmuutta tai 
epävarmuutta, kuinka argumentoidaan ja kuinka 
sisällöt jäsennellään tekstiksi (Hynd-Shanahan 
2013). Tekstien ja niiden kielellisten piirteiden 
lisäksi tiedonalakohtaisiin tekstitaitoihin nivelty-
vät siis myös ajattelun ja argumentoinnin taidot. 

Käsitys tekstitaitojen tiedonalakohtaisuudesta 
nousee kielenkäytön sosiaalista luonnetta koros-
tavista teorioista, joiden mukaan kielenkäyttö on 
aina sidoksissa kontekstiinsa (Swain, Kinnear & 
Steinman 2015). Eri yhteisöillä on omat viestin-
nälliset tavoitteensa ja siten myös kielenkäyttö-
konventionsa. Tekstikäytänteet ovatkin kulttuuri-
sesti määrittyneitä tapoja käyttää tekstiä (Barton 
2007). Vaikka tekstejä usein hyödyntää yksilö, 

tekstikäytänteet yhdistävät ihmisiä, ovat olemas-
sa ihmisten välisissä suhteissa ja heijastavat kult-
tuurin valtasuhteita, ideologioita ja sosiaalisia 
identiteettejä. Tämä näkemys on laajempi kuin 
kognitiiviset tekstitaitokäsitykset, jotka korosta-
vat yksilön taitoja ja niiden riippumattomuutta 
käyttökontekstistaan. Kognitiivisesta viitekehyk-
sestä nousee ajatus tiedonalarajat ylittävistä teks-
titaidoista. Käytännössä tämä tarkoittaa yleisten 
luetunymmärtämisen strategioiden ja tekniikoi-
den opettamista kaikkien oppiaineiden tunneilla 
(Brozo, Moorman, Meyer & Stewart 2013). Täl-
löin tekstitaitojen opetuksessa keskitytään niihin 
tekstitaitoihin, jotka tiedonaloilla ja niitä vastaa-
vissa oppiaineissa ovat yhteisiä, eikä siihen, mikä 
on tiedonaloille yksinomaista. Nämä näkemykset 
eivät luonnollisestikaan ole toisiaan poissulkevia. 
Yhtä lailla oppilaiden on hyvä hallita niin yleisiä 
luetunymmärtämisen strategioita kuin tiedo-
nalakohtaisia tekstikäytänteitäkin. 

Yhdysvalloissa tiedonalarajat ylittävien tekstitai-
tojen opettamisella on pitkät perinteet. Useat tut-
kijat ja opettajat kirjoittivat näistä jo 1910-luvulla 
(esim. Gray 1919), kun taas tiedonalakohtaiset 
tekstitaidot ovat nousseet keskusteluun vasta 
paljon myöhemmin (Meyer, Stewart, Moorman 
& Brozo 2012). Myös Suomessa – samoin kuin 
muualla Euroopassa – yleiset luetunymmärtä-
misen strategiat ovat olleet pitkään esimerkiksi 
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 
osana äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen 
tavoitteita (Eurydice 2011). Luokanopettajilla on 
erityisen luontevat mahdollisuudet integroida 
näitä myös eri oppiaineiden opiskeluun. Myös 
tiedonalakohtaiset tekstitaidot ovat olleet opetus-

suunnitelman perusteissa jo 1980-luvulta saakka, 
mutta vasta viime aikoina ne ovat saaneet voi-
makkaamman painoarvon taitoja ja tutkivaa op-
pimista painottavan opetuksen myötä (historian 
oppiaineesta mm. Veijola & Mikkonen 2015). 
Vaikka tiedonalakohtaiset tekstitaidot sisältyvät 
opetussuunnitelmateksteihin, eivät ne ole laajasti 
vakiintuneet osaksi opetusta. Monilukutaito laa-
ja-alaisena osaamisalueena pyrkii nostamaan tie-
donalakohtaisen kielenkäytön ja tekstikäytänteet 
entistä paremmin osaksi opetusta.

Opettajien 
täydennyskoulutusmallia 
EU-hankkeesta

Euroopan komissio on rahoittanut tällä vuosi-
kymmenellä hankkeita, joiden tavoitteena on ol-
lut kehittää tekstitaitojen opettamiseen keskitty-
vää täydennyskoulutusta aineenopettajille. Tätä 
on pidetty yhtenä keinona tehostaa tekstitaito-
jen opetusta, sillä EU:n asettama tavoite PISAn 
lukutaidon arvioinnin alimmille taitotasoille si-
joittuvien nuorten osuudesta on vielä toistaiseksi 
ollut kaukana. Tavoitteena on, että vuoteen 2020 
mennessä näitä nuoria olisi EU-maissa alle 15 
prosenttia (HLG 2012). Useimmissa Euroopan 
maissa ei painoteta tekstitaitoja aineenopetuk-
sessa eikä siten myöskään opettajien peruskou-
lutuksessa. 

Ensimmäinen Euroopan komission rahoitta-
ma täydennyskoulutushanke oli BaCuLit (Basic 
Curriculum for Teachers‘ In-Service Training 
in Content Area Literacy in Secondary Schools) 
vuosina 2011–2012. Tässä hankkeessa tutkijat ja 
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opettajankouluttajat seitsemästä eri maasta kehit-
tivät yhdessä kuusimoduulisen täydennyskoulu-
tuskurssin materiaaleineen. Materiaalit sisälsivät 
valmiit harjoitusmateriaalit, tapaamiskohtaiset 
diaesitykset sekä kouluttajan käsikirjan, mutta 
niitä saattoi soveltaa joustavasti, sillä kurssin to-
teutuksessa huomioitiin kunkin maan ja koulun 
erityiset olosuhteet ja tarpeet. Hankkeeseen osal-
listuneiden maiden joukossa oli maita, joissa oli 
tiedonalakohtaisten tekstitaitojen opettamisen 
osaamista (Saksa, Alankomaat, Norja, Ruotsi) tai 
selkeitä tarpeita tällaiselle opettajien täydennys-
koulutukselle (Unkari, Portugali, Romania).

Kurssille osallistuvia opettajia ohjattiin tarkaste-
lemaan oppiaineiden tekstejä ja niiden rakennet-
ta, oppiainekohtaista sanastoa, metakognitiivisia 
strategioita sekä ennen kaikkea luetunymmärtä-
misen strategioita sekä tekstitaitojen arviointia. 
Tavoitteena oli, että opettajat saisivat konkreetti-
sia valmiuksia oppiainekohtaisten tekstitaitojen 
opettamiseen. Tämä tukee sekä oppilaiden sisäl-
tötiedon oppimista että tekstitaitojen kehittymis-
tä (Fang & Coatoam 2013).

Vuonna 2014 ISIT-hankkeessa (Implementati-
on Strategies for Innovations in Teachers’ Pro-
fessional Development) kehitettiin edelleen 
oppiainekohtaisten tekstitaitojen opetusta Ba-
CuLit-mallin pohjalta. Tässä jatkohankkeessa 
kohdejoukkona olivat opettajankouluttajat ja ta-
voitteena oli kehittää käytänteitä tämän teeman 
sisällyttämiseksi opettajien peruskoulutukseen. 
Tätä kokeiltiin Saksassa, Unkarissa ja Roma-
niassa. Lisäksi hankkeessa selvitettiin mahdol-
lisuuksia hyödyntää samaa koulutusohjelmaa 
esimerkiksi Belgiassa ja Suomessa. Paraikaa me-

neillään olevassa BleTeach-hankkeessa (2015–
2018) belgialaiset opettajankouluttajat kehittä-
vätkin BaCuLit-malliin pohjaavaa materiaalia 
vastaamaan oman opettajakuntansa perus- ja 
täydennyskoulutustarpeita. Tässä hankkeessa 
kohderyhmänä ovat jälleen opettajat, ja kurssia 
kehitetään monimuoto-opetuksen suun taan, 
jolloin opettajat voivat suorittaa osan koulutuk-
sesta verkossa. 

Voisiko BaCuLit-koulutusohjelmaa 
soveltaa Suomessa?

BaCuLit-täydennyskoulutusmallin vahvuus 
on se, että se tarjoaa valmiin tutkimustietoon 
pohjautuvan koulutusohjelman meilläkin ajan-
kohtaisten taitojen opetuksesta. Lisäksi koulu-
tusohjelma tarjoaa yleisen viitekehyksen, jonka 
varassa eri aineiden opettajat voivat syventyä 
oman oppiaineensa sanastoon, teksteihin ja nii-
den rakenteeseen sekä kehittää näiden opetusta. 
Monimuoto-opetuksena toteutettu kurssi myös 
lisää käytännön mahdollisuuksia osallistua 
kurssille. Koulutus tukisi myös koulun eri op-
piaineiden yhteistä kehittämistyötä, jos samaan 
aikaa useampi opettaja osallistuu siihen. Toi-
saalta valmiskaan koulutusohjelma ei saisi olla 
liian jäykkä ja joustamaton. Suomalaiset opet-
tajat ovat tottuneet siihen, että he voivat varsin 
itsenäisesti ja vapaasti suunnitella ja toteuttaa 
opetustaan eikä yhtä toteutustapaa suosiva mal-
li istuisi opettajien koulutukseenkaan. Alusta 
saakka BaCuLit-koulutusmallin kehittäjät ovat 
kuitenkin antaneet tilaa opettajien omille tar-
peille sekä kansallisille erityispiirteille. Tämä 
soveltamisen vapaus on sittemmin rakennettu 

sisään myös käytännön toteutuksiin maakoh-
taisten moduulien avulla.

Käsitteellisesti BaCuLit-mallia voi pitää hie-
man ristiriitaisena opetussuunnitelman perus-
teiden monilukutaidon viitekehyksen kanssa. 
Monilukutaidon käsite painottaa kielenkäytön 
ja tekstitaitojen monikulttuurisuutta (Luukka 
2013) ja yhteisöllisyyttä, mikä heijastaa sosio-
kulttuurista tekstitaitokäsitystä. Sen mukaan 
tekstikäytänteet ovat kulttuurisesti määrittynei-
tä (Barton 2007) eikä niitä siis tarkastella ensi-
sijaisesti yksilön kognitiivisina taitoina. Tiedo-
nalat ja niitä vastaavat oppiaineet muodostavat 
omat yhteisönsä, joilla on omat tavoitteensa ja 
tiedontuottamisen tapansa, joihin tekstikäytän-
teetkin nivoutuvat. Tiedonalan tekstitaitokäy-
tänteiden hallitseminen mahdollistaa yhteisön 
jäsenyyden ja pääsyn sen toimintaan ja tietoon. 
BaCuLit-malli sen sijaan perustuu tiedoanala-
rajat ylittävien luetun ymmärtämisen strate-
gioiden opettamiseen, mikä puolestaan nojaa 
kognitiiviseen tekstitaitokäsitykseen. Usein 
nämä kaksi suuntausta nähdään erillisinä, jopa 
vastakkaisina (Fang 2014; Hynd-Shanahan 
2013), sillä ensimmäinen korostaa tiedonalo-
jen ja oppiaineiden tekstikäytänteiden erilai-
suutta, jälkimmäinen niiden samanlaisuutta. 
(Hynd-Shanahan 2013; Moje ym. 2011, 458–
459, 470). Myös kysymys tekstitaitoasiantun-
tijuudesta on olennainen: tiedonalakohtaisten 
tekstitaitojen asiantuntija on tiedonalan asian-
tuntija, koulussa esimerkiksi aineenopettaja, 
kun taas tiedonalasta riippumattomia luke-
misstrategioita voi pätevästi opettaa myös kie-
liaineiden ja tekstitaitojen opettaja. 

Nämä kaksi suuntausta eivät kuitenkaan ole toi-
sensa poissulkevia, kuten jo aiemmin todettiin. 
Ne voi nähdä eri painotuksina tekstitaito-ope-
tuksen jatkumolla (Hynd-Shanahan 2013). Kos-
ka tiedonalakohtaisten tekstitaitojen opetuk-
sen tavoitteenakaan tuskin on ammattimaisten 
tieteenharjoittajien taitotaso, esimerkiksi Fang 
(2014, 448) pitää yleisiä lukemisstrategioita tie-
donalakohtaisten taitojen opetussovelluksina. 
Tiedonalakohtaisten tekstitaitojen opetus ei voi 
kuitenkaan koostua yksinomaan luetunymmär-
tämisen strategioiden opettamisesta – tai niiden 
ja tiedonalakohtaisen sanaston opiskelusta, kuten 
BaCuLit-mallissa. Kuten opetussuunnitelman 
perusteissakin korostetaan, tiedonalakohtaiset 
tekstitaidot ovat yhteydessä tiedon tuottamisen 
ja siitä viestimisen tapoihin. Tekstitaitojen ja 
-käytänteiden yhteys sisältötietoon on keskeistä 
(Hynd-Shanahan 2013, 94), ja tekstikäytänteet 
voivat olla hyvin erilaisia eri oppiaineissa. Tie-
doanalakohtaisiin tekstitaitoihin paneutuva kou-
lutusohjelma ei siis saisi koostua sisältötiedosta ja 
tiedon tuottamisen tavoista irrallisista strategiois-
ta tai käytänteistä. Sen sijaan tekstitaitoja tulisi 
lähestyä osana tutkivaa oppimista, jossa oppilaat 
pääsevät itse harjoittelemaan tiedon tuottamises-
sa hyödynnettäviä tiedonalakohtaisia käytänteitä 
(Moje 2015): esimerkiksi tulkitsemaan histo-
riallisia lähteitä tai tekemään luonnontieteellisiä 
hypoteeseja ja suunnittelemaan koeasetelmia nii-
den testaamiseksi. Toki yleiset lukemisstrategiat 
voivat olla osa tällaista opetusta. Lisäksi opetus-
suunnitelman perusteiden laaja määritelmä mo-
nilukutaidosta edellyttää myös kirjoittamis- ja 
tuottamistaitojen huomioimista osana tiedonala-
kohtaisia tekstitaitoja. BaCuLit-koulutusohjelma 
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nojaa vahvasti PISA-arvioinnin viitekehykseen, 
joka kattaa vain lukutaidon eikä esimerkiksi lain-
kaan kirjoitustaitoa (OECD 2016). 

Jos BaCuLit-koulutusohjelmaa tai vastaavaa mal-
lia haluttaisiin siis soveltaa Suomessa, tulisi se so-
vittaa osaksi laajempaa, opetussuunnitelmaam-
me sopivaa viitekehystä. Tämä edellyttää jo suun-
nitteluvaiheessa tiedonalakohtaisen asiantunti-
juuden ja tekstitaito-osaamisen yhdistämistä. 
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Runoanalyysin kirjoittamista yhdessä 
Pirjo Vaittinen

Esittelen lukion opetuksessa runoanalyysin kirjoittamisessa tehtyä yhteisöllisen verkkokirjoit-
tamisen kokeilua. Kirjoitustehtävää on pohjustettu keskustelemalla kertauksenomaisesti ru-
noanalyysin käsitteistä ja soveltamalla niitä valikoimaan runoja. On myös käyty läpi tekstitaidon 
vastausten olennaisia piirteitä. Kirjoittamisprosessin suunnitteluvaihe on käyty pienryhmissä 
verkkokeskusteluna, ja varsinaisen runoanalyysin kirjoittaminen opittuja käsitteitä soveltaen on 
toteutettu wiki-työkalulla. Pienryhmät ovat muokanneet yhteistä tekstiä luokkahuoneessa. 

Lapset ja nuoret kirjoittavat paljon, he lähet-
tävät kuva-, video- ja tekstiviestejä, ovat ver-
kossa samanaikaisesti ystäviensä kanssa; he 
saattavat myös osallistua tarinoiden ja runojen 
luomiseen verkossa. Näitä arjen taitoja he eivät 
useinkaan yhdistä koulussa esille tulevaan kir-
joittamiseen.

Koulua ei nähdä kiinnostavana kirjoittamisen 
paikkana. Siellä kirjoittamista käytetään tietojen 
hallinnan ja osaamisen näyttämiseen eri oppiai-
neissa, kaikilla tiedonalueilla. Koulussa on myös 
perinteisesti tunnettu oppimisen yhtenä muoto-
na kirjoittamalla oppiminen, sisältötiedon omak-
suminen kirjoittamalla siitä. Kirjoittamalla oppi-
misesta on kysymys, kun opetussuunnitelmakes-
kusteluissa puhutaan kaikista opettajista kielten 
ja tekstien opettajina. Ilmiöperustaisessa oppimi-
sessa on tilanteita, joissa tarvitaan kirjoittamista, 
esimerkiksi haastatteluja, muistiinpanoja ja kir-
jallisia suunnitelmia. Niissäkin tarvitaan kirjoit-
tamisen opettamista. 

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (2003) 
mukaan lukiokoulutuksen yleisiin tehtäviin kuu-
luu opiskelu-, tiedonhankinta- ja -hallinta- ja 

ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen, tieto- ja 
viestintätekniikan monipuoliset käyttötaidot; tu-
lee korostaa taitoa toimia yhdessä toisten kans-
sa erilaisissa ryhmissä ja verkostoissa ja kehittää 
yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja yh-
teisöllisen opiskelun erilaisten muotojen avulla. 
Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen 
tavoitteena puolestaan on tarjota opiskelijalle 
jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavat mo-
nipuoliset viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä 
saada opiskelija ymmärtämään, erittelemään ja 
tulkitsemaan kaunokirjallisuutta useista eri nä-
kökulmista. 

Runoanalyysiä opettelemassa 
yhteisöllisen kirjoittamisen avulla

Tässä tarkasteltavan viiden oppitunnin opetusko-
konaisuuden oppimiskohteena on runoanalyy-
si. (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, 
ÄI 3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa, 32–35, 
vrt. myös 29.) Tavoitteena on opettaa opiskelijat 
hyödyntämään käsitteitä runoanalyysitekstissä. 
Käsitteet ja niiden käyttö on tarkoitus oppia niin, 
että opiskelijat harjoittelevat tekstin kirjoittamis-
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ta. Lisäksi kirjoittamalla osoitetaan opitun asian 
oppimista ja runoudesta opittua. 

Kaunokirjallisuuden tulkinta on jo vaativa tehtä-
vä. Kun tarkoituksena on opiskella runoanalyysiä 
kirjoittamisen avulla, tilanteessa yhdistyvät kah-
den monimutkaisen toiminnon luomat kognitii-
viset vaatimukset. Tällaisissa vaativissa kirjoitus-
tilanteissa on kokeiltu kirjoittamisprosessin eri 
vaiheisiin, kirjoittamisprosessin suunnitteluun 
tai kirjoitetun tekstin muokkaamiseen, kohdistu-
via opetuksen interventioita. (Kieft 2006, 30–31.) 

Suomalaisessa koulussa prosessikirjoittaminen 
on tuttua. Se on luonnollistunut osaksi kaikkea 
kirjoitustoimintaa, tai laajan tekstikäsityksen 
mukaista tekstien suunnittelua, tuottamista ja 
muokkaamista. Tässä artikkelissa esiteltävän 
kehittämishankkeen taustalla on yhteisöllisen 
kirjoittamisen pedagoginen malli (Jyrkiäinen ja 
Koskinen-Sinisalo 2012). 

Opetuskokonaisuus aloitetaan kertaamalla lyrii-
kan analyysin käsitteitä runoesimerkkien avulla. 
Tähän käytetään kaksi oppituntia.

Runon rakenne: perinteinen runo, moderni runo, säe, 
säkeistö, säkeenylitys, loppusointu eli riimi, puolisointu, 
alkusointu, mitta, pituudet, asettelu. Rakenne ja kieli: 
toisto, välimerkit, runon puhuja, asennonvaihto, runon 
nimi. Runon kieli: Kielikuvat: vertaus, metafora, symbo-
li, personifikaatio, metonymia = asian korvaa sen osa tai 
siihen läheisesti liittyvä seikka (Luen Linnaa), synekdokee 
= osa ilmaisee kokonaisuuden (purjeet saapuvat), synes-
tesia = aistihavainnot sekoittuvat (kuulin sinisen äänen), 
allegoria = vertauskuvallinen kertomus (ks. Kuninkaalla 
vatsanpuru), Muita kielellisiä keinoja: sanasto, interteks-
tuaalisuus, alluusio, kysymys, huudahdus, rinnastus, vas-
takkainasettelu, onomatopoeettisuus = sana muistuttaa 
tai jäljittelee ääntä (ks. Sade), lähde: Särmä s. 80–87.

Runovihko: Ilpo Tiihonen, Tähtipumppu. 1992, Paavo 
Haavikko, Puut, kaikki heidän vihreytensä. 1966, Izumi 
Shikibun runo, Eila Kivikk’aho, Rannalta, Parvi. 1961, Aaro 
Hellaakoski, Sade, Jääpeili. 1928, Bo Carpelan, Elämä jota 
elät. 1974.  Suom. Tuomas Anhava, Juice Leskinen, Mi-
mosan hipiä, Pyromaani palaa rikospaikalle. 1985, Uuno 
Kailas, Talo, Uni ja kuolema. 1931, Lauri Viita, Myötätun-
to, Betonimylläri ja muita runoja. 1947.   

Yhteisöllisen kirjoittamisen mallissa otetaan heti 
esille opittavana oleva kirjoitus; siihen tutustu-
taan lukemalla ja keskustelemalla. Kolmanteen 
oppituntiin kuuluivat yhteisöllisen kirjoittamisen 
mallin vaiheet 3 Varsinaisen kirjoitustehtävän an-
taminen ja mallintaminen ja 4 Hyvän suorituksen 
tunnuspiirteiden avaaminen. Kirjoitustehtävän 
tuotoksen mallina käytettiin tekstitaidon kokeen 
vastaustekstiä tehtävästä Erittele Lars Huldénin 
runon Herra Susi! rakennetta (Grȕnn ja muut 
2008, 10, 14–15, 35–43). Siitä etsittiin opettajan 
johdolla keskustellen hyvän vastaustekstin piir-
teitä: aloitukseen kuuluvat asiat, käsitteiden ja 
esimerkkien käyttö sekä runon tulkinta ja ter-
mien kytkeminen osaksi tulkintaa. Lisäksi tun-
nilla käsiteltiin wiki-kirjoittamista ja annettiin 
ohjeistus ryhmäkirjoittamiseen. 

Pienryhmissä toteutettava suunnittelukeskustelu 
ja runoanalyysin ensimmäisen version kirjoit-
taminen yhdessä on vaihe 5 Varsinainen kirjoit-
taminen pienryhmissä. Se ohjattiin tapahtuvaksi 
kollektiivisesti ja virtuaalisesti, verkkokeskustelu-
na, koulun Moodle-kurssiympäristössä. 6 Tekstin 
muokkaaminen, mahdollinen puhtaaksi kirjoitta-
minen tapahtui koulussa, ja siihen liittyi suullisen 
esittämisen suunnittelu eli valmisteltiin vaihetta 
7 Tekstin esittäminen tai muu julkaiseminen. (Jyr-
kiäinen ja Koskinen-Sinisalo 2012, 54–56.)

Sekä runoanalyysin suunnittelu- että muok-
kausvaiheessa kirjoitettiin yhdessä. Voidaan 
ajatella, että näin haluttiin vähentää vaativan 
kirjoitustehtävän kuormittavuutta. 

Runotehtävät: 
Ryhmä 1: Otto Manninen, Joutsenlaulu - Tulkitse ja eritte-
le runon kieltä ja rakennetta.
Ryhmä 2: Kaarlo Sarkia, Viaton - Tulkitse ja erittele runon 
kieltä ja rakennetta.
Ryhmä 3: L. Onerva, Ihminen - Tulkitse ja erittele runon 
kieltä ja rakennetta.
Ryhmä 4: Roald Dahl, Irstailun hinta - Tulkitse ja erittele 
runon rakennetta. 
Ryhmä 5: Satu Kaikkonen, Herra loikin poikin - Erittele ja 
tulkitse runon Herra loikin poikin rakennetta.
Ryhmä 6: Martti Syrjä, Tahroja paperilla - Tulkitse ja erit-
tele runon puhujaa. 
Ryhmä 7: Zen Cafe, Piha ilman sadettajaa - Tulkitse ja erit-
tele runon kieltä.

Suunnittelukeskustelu eteni yhdessä ryhmässä 
seuraavaan tapaan:

Ryhmä: Antti, Malla, Tommi
Tehtävä: Otto Manninen, Joutsenlaulua (Säkeitä 1905) – 
Erittele ja tulkitse runon rakennetta ja kieltä.
Malla: Noniin, ootteko lukenu tota meidän runoo ja saa-
nu siitä mitää irti? Runossa puhutaan joutsenesta, mutta 
mun mielestä siinä on jotain takana...
Tommi: En ite oo saanu siit oikeen mitään irti...
Antti: En oo mäkään.
Tommi: onk sul mitään ideaa Malla, et mitä siel takana 
saattais olla? 
Malla: Siis mietin et puhutaanko siinä ihmisestä eikä sittenkää 
tosta joutsenesta? Tai kun tossa lukee että "on polttava kai-
puu" niin joku on menettäny jotain tärkeää jne? Voisko olla? ja 
sit esim. toi päin utuista rantaa, niin sillonkun on masentunut/
tosi surullinen jostai niin kulkee ns. sellasessa sumussa, ettei 
tajua todellisuudesta mitään :D. En tiä mut mä päättelin näin. 
Antti: Kuulostaa järkevältä
Tommi: täysin mahdollista
Malla: Sit mietin näitäkin: "aallot ne kantaa" eli ihminen/
joutsen mikä nyt onkaan niin kulkee niin kuin aallot kan-
taisivat… "Pois, pois yli aavain" eli haluaa pois tästä to-
dellisuudesta ja ns. vaipua jonnekkin muualle… "Mi helinä 
ikään", en tiä mitä helinällä tossa tarkotetaan mutta lef-
foissahan se on sellanen pieni heiveröinen otus...

Sit pitää muistaa mainita noi loppusoinnut, rantaa-kan-
taa, kaipuu-vaipuu jne :)
Tommi: voisko toi et ”Pois, pois yli aavain” nii tarkottaa 
sitä ku yrittää paeta surua?
Tommi: Samaa mieltä kaikissa :P
Antti: Te sanoittekin jo kaikki mun ideat. Mä kai voin tehä 
sen esittely kappaleen.
Malla : joo sitä mietin kans! 
Malla : okei :D mut mikä toi runon puhuja on, mitä siitä 
voi kirjottaa?? 
Malla : Tai toi koko runon kieli? 
Tommi : Mun mielest tos ei oikeen selvii, kuka se on se 
runon puhuja
Antti: Se puhuu aika yleisesti.
Malla : Nii aivan, okei no joo mut tee sä Antti se esittely 
juttu, niin pitäiskö mun sit aukasta vähän noita lauseita tai 
noita mistä äsken puhuttiin ?Ja sit Tommi jos sä kertoisit 
tosta mitasta ja loppusoinnusta yms. ?
Tommi : Käy mulle :)
Tommi : Olik tä meijän suunnittelu sit tässä? :O
Antti: Hienoo. Nyt on homma kondiksessa.
Antti: Siltä näytää.
Malla : Okei no mä meen nyt kirjottaan sitä mun osuut-
ta ja Antti kun tuut mun jälkeen illalla, niin muokkaa sitä 
mun jos on tarve ja niin että se sopii sit siihen sun esittely 
juttuun, ettei ne mee sillein et olis ihan eri teksteistä :) 
Antti: Alright.
Tommi : hyvä :)
Malla : Kait sit! Mut onhan meillä tässä onneks aikaa 
muokata sitä! Ja jos tulee jotain mieleen niin laitetaan 
sinne wikiin sit vaan :)
Tommi : Juu-u :)

Yhdessä kirjoittaminen 
toimi pienryhmissä

Kehittämiskokeilussa kiinnosti, millaiseksi pien-
ryhmien vuorovaikutus rakentuu verkkokeskus-
teluissa ja miten ryhmät hyödyntävät lyriikan 
käsitteitä suunnittelukeskustelussa ja valmiissa 
runoanalyysitekstissä. 

Suunnittelu- ja työnjakokeskustelun analyysiin käy-
tettiin vuorovaikutuksen episodiluokitusta (Pulk-
kinen, Marttunen, Laurinen 2008) ja puheviestin-
nässä käytettyä vuorovaikutusroolien luokitusta 
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(Kielijelppi 2016/2013, alk. Galanes ym. 2004). 
Episodiluokkien painottuminen ohjaavaan keskus-
teluun kertoi, että opiskelijoiden vuorovaikutus 
keskustelualueella on pääosin tehtävänannon ja ta-
voitteen mukaista. Sisällöllisen keskustelun episodit 
jakautuivat käsitteistä keskustelemiseen ja opiskeli-
joiden omiin tulkintoihin. Työskentelytilannetta ar-
vioiva keskustelu on luontevaa yhteisen tavoitteen 
kannalta, ja työskentelytapa verkkoalustalla pakot-
taa keskustelijat siihen. Omaa ja toisen opiskelijan 
ymmärryksen arviointia ei keskusteluissa ollut, 
mikä saattaa johtua siitä, ettei aihepiiri lyriikka ole 
opiskelijoille tuttu, ja toisen arviointi saattaa lukioi-
käisistä olla epämieluisaa.

Roolien osalta painottuivat tehtäväkeskeiset; jo-
kaisesta ryhmästä löytyi aloitteentekijä, samoin 
koordinaattori, joka tekee ehdotuksia työnjaosta 
ja työskentelyyn liittyvistä menettelyistä, huo-
mion tavoittelija puuttui kokonaan. Ryhmien 
työskentely on ollut aktiivista, tavoitteellista ja 
tasa-arvoista. Keskustelua on käyty hyvässä hen-
gessä ilman konflikteja tai arvoristiriitoja. Luki-
olaisten vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ovat 
hyvät, ja he hallitsevat verkkokeskusteluetiketin. 
Kiinnostavaa on, että opetettava asia, runoana-
lyysin keskeiset käsitteet, tuli vahvasti esille 
suunnittelukeskusteluissa!

Seuraavassa on esimerkki yhden pienryhmän luo-
masta analyysitekstistä. Lopussa on ohjaajan palaute:

Ihminen - pieni tomujyvänen avaruudessa 
L. Onervan runo Ihminen (kokoelmasta Särjetyt jumalat, 
1910) on kielellisesti rikas perinteinen runo. Se sisältää me-
taforia, joissa ihmistä verrataan eri asioihin. Ensimmäisesm-
sä säkeistössä ihmistä verrataan tähdenlentoon ja tomujyj-
väseen. Molemmat metaforat kuvaavat ihmisen pienuutta 
suuressa maailmassa ja maailmankaikkeudessa. 

Runo sisältää myös personifikaation: "aavan aineen / lak-
kamattomassa työssä". Siinä ihmiset ovat tomujyväsiä, 
jotka muodostavat aavan aineen ja tekevät jatkuvasti työ-
tä. Tämä kuvaa sitä, että ihmiset eivät osaa ottaa rennosti 
ja olla tekemättä mitään. Ihminen-runo ei sisällä vertauk-
sia. 

Runossa on paljon avaruuteen liittyvää sanastoa, kuten 
tähdenlento, aurinko ja tähti. Sanasto korostaa ihmisen 
pienuutta ja maailman suuruutta. Runon nimi antaa 
viitteen siitä, että kaikki runossa liittyy jollain tavalla ih-
miseen. Sanat ovat hieman vanhahtavia, kuten "jos ma 
lopuin / kussa aloin". Kieli kuvastaa runon kirjoitusajan-
kohtaa. 

Eräässä säkeistössä sanotaan: "mutta silmänräpäyksen 
/ valokaarin yössä paloin". Se symboloi ihmisen elämää 
ja sen lyhyyttä; elämä on ohi silmänräpäyksessä. Yh -
dessä kohdassa puhutaan myös liekkisydämestä, joka 
symboloi intohimoa elämää kohtaan. Monessa kohtaa 
runossa runon puhuja sanoo haluavansa laulaa, mikä 
tarkoittaa että hän haluaa ilmaista itseään ja sanoa julki 
mielipiteensä. 

Runossa toistuu sana "tahdon" useaan kertaan. "Tahdon 
antaa/hehkuni hetkelle tälle/ tahdon loistaa, tahdon lau-
laa/kiitoslaulun elämälle". Sana "tahdon" merkitsee tässä 
sitä kuinka paljon ihmiset tahtovat elää jokaisessa hetkes -
sä sekä kuinka paljon ihmiset kunnioittavat elämäänsä. 
Myös runon toisen ja viimeisen säkeistöjen kaksi viimeis-
tä säettä ovat samoja. Runossa esiintyy myös loppusoin-
tuja "luojan ikuisesta yössä/ tomujyvä aavan aineen/ lak-
kaamattomassa työssä". 

Runon alussa oleva kysymys antaa runon ensimmäisel-
le säkeistölle hieman mystisen tunnelman. Seuraavassa 
kahdessa säkeistössä on paljon huutomerkkejä ja huu-
dahduksia, jotka antavat säkeistöille pirteän ja iloisen 
tunnelman. Toiseksi viimeinen säkeistö alkaa: "Hetken 
sykin", mikä antaa sille vakavemman tunnelman. Siinä 
ei myöskään ole huutomerkkejä, minkä takia säkeistö on 
pohtivampi. Viimeinen säkeistö eroaa muista siten, että 
siinä on käsky, joka tekee siitä vakavemman ja voimak-
kaamman. 

Analyysitekstinne vastaa hyvin tehtävänantoa. 
Olette käyttäneet lyriikan termejä tekstissänne 
monipuolisesti

Suunnittelu sujui, käsitteitä 
käytettiin ja runoja 
tulkittiin rohkeasti
Kaikki 14 pienryhmää saivat aikaan hyväksyttä-
vän kirjoitetun runoanalyysitekstin. Saamistaan 
hiukan erilaisista erittelyn ja tulkinnan kohdis-
tamistehtävänannoista huolimatta kaikki ryhmät 
pyrkivät runon monipuoliseen analyysiin ja run-
saaseen käsitteiden käyttöön; kaikissa ryhmissä 
pohjateksti esiteltiin ylioppilaskokeen vastaus-
tekstin tapaan. 

Käsitteiden käyttöä tutkittiin lyriikan käsitteiden 
esiintymislukumäärän pohjalta sekä verkkokes-
kustelussa että valmiissa runoanalyysitekstissä. 
Jokainen opetuksen yhteydessä jaetun listan kä-
site laskettiin kerran yhtä keskustelua ja analyy-
sitekstiä kohden. Käsitteiden käyttö oli runsasta: 
käsitteitä on vähintään 6 tai 7. Parhaisiin arvosa-
noihin yltävät ryhmät käyttivät analyysitekstissä 
vähintään 13 käsitettä; heikomman arvosanan 
saaneet ryhmät käyttivät käsitteitä vähemmän, 
osa käsitteistä ei liittynyt tehtävänantoon tai kä-
sitteitä oli käytetty väärin. 

Tilaston pohjalta pyrittiin arvioimaan käsittei-
den käytön vaikutusta ryhmän tuotoksestaan 
saamaan arvosanaan. Parhailla ryhmillä oli 
suunnittelukeskustelussa laajoja ja perusteellisia 
ohjaavan ja tulkinnallisen keskustelun jaksoja, 
heikommissa ryhmissä ei pidetty huolta tehtävä-
nannon noudattamisesta eikä koottu asioita tar-
kistamista varten.

Käsitteiden käytössä oli horjuntaa myös hyvän 
arvosanan saaneissa ryhmissä, mikä viittaa sii-

hen, että arvioinnissa on käytetty muunlaisiakin 
kriteerejä: hyviin arvosanoihin pääsemiseksi teks-
tiltä edellytettiin monipuolisen käsitteiden käytön 
lisäksi eheää ja jäsenneltyä rakennetta sekä ha-
vainnollistavia, uskottavia esimerkkejä ja perus-
teluja sekä tekstihavaintojen kytkemistä kokonais-
tulkintaan. 

Teoriaa kirjoittajan kompetensseista (Mak-
konen-Craig 2011, 65–75) tulkittiin niin, että 
vahvasta kollektiivisesta tekstilajikompetenssis-
ta kertovana pidettiin sitä, että tekstilajin mu-
kaisessa tuotoksessa on käytetty käsitteitä on-
nistuneesti tulkinnan välineenä. Tekstuaalisen 
kompetenssi näkyy siinä, että hyvän arvosanan 
saaneet ryhmät ovat kyenneet rakentamaan yh-
teisestä ja useassa osassa kirjoitetusta tekstistä 
kokonaisrakenteeltaan eheän ja selkeän koko-
naisuuden ja perustelevat tekstihavaintonsa ha-
vainnollisin ja osuvin pohjatekstin esimerkein. 
Se että muokatun ja viimeistellyn runoana-
lyysin lopullisen version rakenne oli eheämpi, 
loogisempi ja koherentimpi kuin alkuperäinen, 
osoitti, että ryhmän jäsenten tekstuaalinen ja 
tekstilajikompetenssi yhdistyvät kollektiiviseksi 
kompetenssiksi, jossa ryhmän jäsenet kehittivät 
toinen toistaan – yhdessä kirjoittamisella on vä-
liä! 

Pohdintaa

Tässä tarkasteltu hanke osoittaa, että tämän päi-
vän moninaiset tekstikäytänteet toimivat äidin-
kielen ja kirjallisuuden opetuksessa. Yhdessä 
kirjoittaminen vei onnistumiseen, tällä kertaa 
erityisesti suunnitteluvaiheessa. Onnistumisen 
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https://eranos.uta.fi/mod/wiki/create.php?swid=280&title=%C3%A4%C3%A4&action=new
https://eranos.uta.fi/mod/wiki/create.php?swid=280&title=%C3%A4m%C3%A4%C3%A4ns%C3%A4&action=new
https://eranos.uta.fi/mod/wiki/create.php?swid=280&title=%C3%A4ett%C3%A4&action=new
https://eranos.uta.fi/mod/wiki/create.php?swid=280&title=Siin%C3%A4&action=new
https://eranos.uta.fi/mod/wiki/create.php?swid=280&title=%C3%A4%C3%A4n&action=new
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kokemuksen lisäksi se voi johtaa oman ja muiden 
työskentelyn tiedostavaan tarkkailuun. Muok-
kausvaiheessa vertaispalautetta on ehkä helpom-
pi kohdistaa ja ottaa vastaan, kun kyseessä on 
yhteinen tuotos. Näin luodaan pohjaa sille, että 
jokainen kirjoittaja oppii näkemään omia teks-
tintuottamismenettelyjään ja ottamaan vastaan 
omaa kehittymistään tukevaa kirjoittamisen ope-
tusta ja ohjausta.  

Kirjoittamiskäsitystä onkin päivitetty designa-
jatteluun. Multimodaalisten ja digitaalistenkin 
tekstien yhteydessä kirjoitus on nähtävä kes-
keisenä tekstien tuottamisen, koostamisen ja 
muotoilun elementtinä. Tutkimusta toivotaan 
opetuksen ja oppimisen suhteesta, opetusta on 
suunnattava kirjoittajien kehittymisen tukemi-
seen. (Andrews ja Smith 2011, 29–42, 159–175.) 
Koulu on legitiimi kirjoittamisyhteisö, koulun 
genret ovat kahden kirjoittamisyhteisön käytän-
teiden yhdistäjiä ja jokainen kirjoittava oppilas 
valintoja tekevä kahden tai useammankin kie-
lenkäyttöyhteisön jäsenen (Schneuwly 2013). 
Kirjoittaminen on monipuolisesti tekstitaitoi-
hin tai monilukutaitoon liittyvä taito. Se on 
kompleksinen ilmiö, ja sitä on hedelmällistä 
opettaa monipuolisesti ja muihin tiedonaloihin 
integroituna. 
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Galanes, G. J., Adams, K. & Brilhart, J. K. 2004: Effective 
group discussion. Theory and practice. McGraw Hill, 
Boston, MA.
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Lukupolku
Lukupolku innostaa lukemaan 
Turussa
Aino Holmén ja Anne Hakanen

Lukupolku on turkulaisten opettajien kehittämä koulun ja kirjaston yhteinen oppimisympäristö, 
joka innostaa ja kannustaa monipuoliseen lukemiseen ja kirjallisuuden harrastamiseen Lukupol-
ku on jo otettu monessa koulussa ja luokassa kirjallisuuden opetuksen työkaluksi.

Lukupolku on osa uuden opetussuunnitel-
man (OPS 2016) valmistelua ja sen takana on 
työryhmä, jonka tavoitteena oli luoda uusi 
lukudiplomi. Työryhmään kuuluvat Anne 
Hakanen, Aino Holmén, Annina Stenvall sekä 
Inka Rautiainen. He ovat suunnitelleet sekä 
alakouluun että yläkouluun suunnattujen lu-
kudiplomien sisällöt tehtävineen ja tulostetta-
vine materiaaleineen sekä toteuttaneet luku-
diplomin sähköisenä Turun sivistystoimialan 
blogialustalle. Kirjalistat, kirjallisuuden luo-
kittelut ja kirjallisuustarjonta on suunnitel-
tu yhdessä Turun kaupungin kirjastotoimen 
kanssa. Turun kaupungin sivistystoimialan 
viestintä on ollut mukana suunnittelemassa 
Lukupolun ulkoasua.

Alakoulun Lukupolku-lukudiplomin ideana on 
lukea lukuvuoden aikana vähintään kuusi kirjaa. 
Oppilaita on tarkoitus innostaa lukemaan mah-
dollisimman paljon, ja lukupolulla on mahdollis-
ta edetä aina vain korkeammille tasoille. Oppilas 
voi lukea vaikkapa 60 kirjaa vuodessa. Kuusi kir-
jaa luettuaan oppilas saa itselleen kunniakirjan 
ja kunnianimen ”Ahkera lukija”. Innokkaimmat 

lukijat voivat saada itselleen tittelin ”Voittamaton 
ahmijalukija”. 

Alakoulussa luettavat kirjat on jaettu kolmeen 
luokkaan: totta, tarua ja toisenlaista. Totta-kir-
jat ovat todentuntuisia romaaneja, tietokirjoja, 
elämäkertoja ja harrastekirjoja. Tarua-luoki-
tus sisältää mielikuvitusmaailmoissa liikkuvia 
lasten- ja nuortenromaaneja ja satuja. Toisen-
laista-ryhmässä on runoja, näytelmiä, sarjaku-
via, vitsejä ja lehtiä. Listojen kirjat linkittyvät 
Vaski-verkkokirjastoon, josta on helppo nähdä 
niiden saatavuus. Kirjalistojen laadinnassa on 
erityisesti mietitty kirjojen kiinnostavuutta ja 
helppoa saatavuutta. 

Kirjalistojen ja tulostettavien kunniakirjojen 
lisäksi Lukupolku-materiaalista löytyvät help-
pokäyttöiset lukupolku-sivut luetun muistiin-
merkitsemiseen ja monipuolisia tehtävävink-
kejä opettajille luetun kontrollointiin. Tehtä-
vävinkit on jaettu kolmeen osaan: kirjalliset 
tehtävät, draamalliset tehtävät ja tvt:n käyttöön 
houkuttavat tehtävät. Monista lapsista tehtävien 
tekeminen luetusta on rasittavaa, mutta Luku-
polussa tehtävät on laadittu mahdollisimman 

http://dare.uva.nl/record/1/265421
http://l1.publication-archive.com/publication/2/234
http://l1.publication-archive.com/publication/2/234
http://l1.publication-archive.com/publication/2/234
http://www.kielijelppi.fi/puheviestinta/ryhman-viestintasuhteet
http://www.kielijelppi.fi/puheviestinta/ryhman-viestintasuhteet
http://www.oph.fi/download/47345_lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2003.pdf
http://www.oph.fi/download/47345_lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2003.pdf
http://reperes.revues.org/513
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Kieliopilla merkitystä kirjoittamisen 
opetukseen?

Kansainvälisen kielioppitutkijoiden 
seminaarin teemoja
Kaisu Rättyä

Mitä kieliopin opetus on nykyisessä äidinkielen 
opetuksessa? Tämän kysymykseen ääreen ko-
koontui kielitiedon ja kieliopin opetusta tutkiva 
teemaryhmä Educational Linguistics, joka on 
kansainvälinen äidinkielen opetuksen ja didak-
tiikan järjestön ARLEn yksi teemaryhmistä. As-
sosiation of Research in L1 Education eli ARLE 
toimii aktiivisesti äidinkielen opetuksen kehittä-
misen parissa. Aiemmin yhdistys oli nimeltään 
International Association for the Improvment of 
Mother Tongue Education eli IAIMTE). Educa-
tional Linguistics -ryhmä kokoontui heinäkuussa 
2017 keskustelemaan siitä, miltä kieliopin opetus 
näyttää maailmalla ja mistä näkökulmista sitä 
tutkitaan. Kaksipäiväinen seminaari järjestettiin 
Setúbalissa Portugalissa. Osallistujat tulivat eri 
puolilta maailmaa. Esitysten pitäjät kertoivat ka-
nadalaisesta, argentiinalaisesta, espanjalaisesta, 
portugalilaisesta, puolalaisesta, suomalaisesta ja 
virolaisesta tutkimuksesta.

Tutkimusesittelyt jakautuivat opetussuunni-
telmallisiin kysymyksiin, opetusmenetelmiin 
ja -materiaaleihin, kirjoittamisen ja kieliopin 
opetuksen suhteeseen sekä metalingvistisiin 

kysymyksiin. Nämä ovat kysymyksiä, jotka ovat 
olleet hyvin paljon esillä jo pidemmän aikaa kie-
litiedon opetukseen liittyvässä tutkimuksessa. 
Yllättävän paljon samoja kysymyksiä eri mais-
sa liittyy kielitiedon opettamiseen. Esimerkiksi 
se, miten kielitiedon käsitteiden merkitystä ja 
käyttöä ei onnistuta ottamaan opetuksessa esil-
le siten, että oppilaat tai opiskelijat kokisivat ne 
merkityksellisiksi.

Alkuopetuksen puolelta tutkijat nostivat esiin or-
tografian kysymykset ja aakkosten opettamisen. 
Opetussuunnitelmien puolelta herätti pohdintoja 
puolestaan se, kuinka paljon opettajat poikkeavat 
siitä, mitä opetussuunnitelmassa lukee eli mitä 
on virallisen ja toteutuvan opetussuunnitelman 
eroavuus. Sekä puolalaisen että portugalilaisen 
tutkimuksen mukaan opetussuunnitelmiin mu-
kaan tuodut uudenlaiset konstruktivistiset ja kie-
lisystemaattiset näkemykset eivät toteudu, kun 
opettajilta puuttuu kykyä ja ehkä kiinnostustakin 
kehittää opetustaan aiemmin käytetystä ja oppi-
materiaaleihin sitoutuneista käytännöistä. Täl-
laiset kysymykset ovat tuttuja suomalaisestakin 
kieliopin opetuksesta eri vuosikymmeniltä – ja 

Lukupolku
monipuolisiksi ja oman valinnan mahdollista-
viksi, joten niiden tekeminen on toivon mukaan 
innostavaa.

Yläkoulun Lukupolku on vapaaehtoinen. Jos 
luokan oppilaista löytyy ahkeria lukijoita, 
jotka lukevat vapaa-ajallaankin, he voivat ha-
lutessaan suorittaa lukudiplomin. Lukupol-
ku-blogista löytyy itsenäiselle työskentelijälle 
selkeät ohjeet. Yläkoulun lukudiplomin suorit-
tamiseen houkuttaa se, että lukudiplomin suo-
rittamisen opettaja voi halutessaan rinnastaa 
perinteiseen äidinkielen ja kirjallisuuden koe-
suoritukseen.

Lukupolku-materiaalin kehittäjät ovat tyytyväi-
siä lopputulokseen: 

-  Innostava, helppokäyttöinen ja eriyttämistä 
tukeva Lukupolku-sivusto on saatu valmiiksi 
ja käyttöön. 

-  Oppilaalla on Lukupolulla paljon itsenäisiä 
valinnanmahdollisuuksia sekä kirjoissa että 
tehtävissä. 

-  Lukupolku on suunniteltu yhteistyössä kir-
jaston kanssa.

-  Lukupolku on rakennettu blogiympäristöön, 
joka soveltuu käytettäväksi myös mobiililait-
teissa. 

Lukupolku-hanketta on rahoittanut Turun kau-
pungin perusopetuksen toimintakulttuurin ke-
hittämishanke.

Aino Holmén toimii apulaisrehtorina Vasaramä-
en koulussa Turussa. Lukupolku-materiaalin li-
säksi on tuottanut paljon muuta oppimateriaalia 
äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen. 

Anne Hakanen toimii erityisopettajana mo-
nikulttuurisessa Nummenpakan koulussa Tu-
russa. Hän on ollut aktiivisesti kehittämässä 
OPS2016-mukaista opetusta ja oppimisympäris-
töä.

Lukupolku
Lukupolku löytyy osoitteesta

http://blog.edu.turku.fi/lukupolku/

» FT Kaisu Rättyä, kirjallisuuskasvatuksen dosentti, 
työskentelee äidinkielen ja kirjallisuuden pedagogiikan yliopistonlehtorina Soveltavan kasvatustieteen ja 
opettajankoulutuksen osastolla Jensuun kampuksella Itä-Suomen yliopistossa.

http://blog.edu.turku.fi/lukupolku/
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Linda Fälthin haastattelu
Pyysimme professori Pekka Niemeä kirjoittamaan alkusanat. Pekka Niemi oli 
Linda Fälthin vastaväittäjä, kun tämä puolusti väitöskirjaansa ”The Use of In-
terventions for Promoting Reading Development among Struggling Readers” 
Linnéyliopistossa 2013.

Mistä aloittaa?

Äänteiden ja kirjainten yhdistämisestä? Vai 
sanojen ja lauseiden ymmärtämisestä?

Opettajat tuntevat hyvin sen palkitsevan käänteen, 
jossa lapsi alkaa harjoitella vapaaehtoisesti luke-
mista. Tutkimuskirjallisuudessa käytetään nimiä 
”self-teaching mechanism” (David Share) ja ”vir-
tuous circle” (Maggie Snowling, Charles Hulme), 
jotka kuvastavat asian luonnetta hyvin. Alkuluok-
kien opettajat ja erityisopettajat tietävät myös, 
ettei itseään ruokkivan myönteisen lukemiskehi-
tyksen aikaansaaminen ole itsestäänselvyys. Kun 
se useimmilla oppilailla tapahtuu kutakuinkin 
itsestään, pienen mutta tärkeän joukon kohdal-
la tuntuu kuin jarru olisi päällä. Alkuopetuksen 
tarpeisiin haetaan kiihkeästi opetusmenetelmiä, 
jotka edistäisivät lapsen 
omien voimavarojen te-
hokasta mukaantuloa 
oppimiseen. Suomessa 
parhaiten tunnettu on 
Ekapeli, jonka professo-
ri Heikki Lyytinen ryh-
mineen on kehittänyt 

Jyväskylän yliopistossa ja joka myös on verkossa 
vapaasti saatavilla. Ekapelistä kiinnostuneen kan-
nattaa alkajaisiksi tutustua Heikki ja Paula Lyyti-
sen artikkeliin Kielikukon numerossa 3/2016.

Linnéyliopistossa (Växjö ja Kalmar) työskentele-
vä Linda Fälth törmäsi samaan ongelmaan olles-
saan monet vuodet alaluokkien opettajana. Hän-
tä kiinnosti lukemaan oppimisen kanssa kamp-
pailevan lapsen kehitys sen jälkeen, kun tämä on 
saanut erityisopetusta. Tutkimuskirjallisuudessa 
tällaisesta kysymyksenasettelusta käytetään ni-
meä ”response to intervention”. 

Kiistelyä on aiheuttanut, pitäisikö aivan alku-
vaiheessa keskittyä menemään äänteiden ja kir-
jainten kautta sisään sanan lukemiseen, vai pi-
täisikö sanojen ja lyhyiden lauseiden ymmärtä-
minen ottaa alusta lähtien mukaan. Linda Fälth 

vertasi kahta ruotsa-
laista vuorovaikutteis-
ta tietokoneavusteista 
o p e t u s m e n e t e l m ä ä 
kakkosluokkalaisilla. 
Toinen keskittyi ään-
netietoisuuteen, toinen 
sanojen merkityksen 

Fälth, Linda (2013). The use of interventions 
for promoting reading development among 
struggling readers. Linnaeus University Dis-
sertations No 123/2013. 

http://lnu.diva-portal.org/smash/get/
diva2:619982/FULLTEXT01.pdf

edelleenkin tulevia luokanopettajia ja äidinkie-
len ja kirjallisuuden opettajia opettaessani koh-
dataan samoja ongelmia: kiinnostus kielioppiin 
on vähäistä, kieliopin merkitystä ei ymmärretä, 
koska käsitteitä on opeteltu ulkoaopeteltavien 
sanarimpsujen avulla tai tunnistettu muotoja, 
pohtimatta juurikaan muotojen merkityksiä. 
Taustaksi tälle opetussuunnitelmia tarkastellut 
Elzbieta Awramiuk esitti näkemyksen, joka esi-
merkiksi puolalaisissa keskusteluissa on ollut 
vallalla 1990-luvulla. Sen mukaan kielioppi on jo 
kielessä, eikä sitä tarvitse opettaa. Vaikka toisen-
laiset käsitykset kieliopin merkityksestä ja useat 
tavat opettaa sitä ovat olleet esillä tutkimuksissa, 
ei muutos ole ulottunut koululuokkiin ja oppi-
laiden kielitietoisuuden kohentumiseen saakka. 
Awramiuk penäsikin uutta mallia ja innovatiivi-
sia malleja kieliopin opetukseen. Samaan kysy-
mykseen "Miten opettaa kielioppia?" päätyi Ca-
roline Doktar esityksessään, jossa hän tarkasteli 
suomenruotsalaisten äidinkielen oppimateriaa-
lien kielioppitehtäviä. Niissä opeteltavien sisäl-
töjen käsitteet eivät ole parhaassa mahdollisessa 
suhteessa opetussuunnitelmaan. 

Kiinnostavimmaksi näkökulmiksi nousikin 
kahdessa esityksessä esiintuotu kielitietoisuus ja 
kielitieteellinen aktiviteetti (metalinguistic acti-
vity) sekä useammassa esitelmässä esiinnousseet 
opetusmenetelmät. Xavier Fontichin mukaan 
kielitieteellinen tieto ei ole edellytys sille, että voi 
tehdä metalingvistisiä tehtäviä vaan että metalin-
gvistinen tietous on tehtävien tulos. Espanjalai-
sissa tutkimuksissa (Fontich ja) yhtenä näkökul-

mana kieltä koskeva tietoa aktivoituu opetusme-
netelmällä, joka koostuu oppimissekvensseistä. 
Näiden käytöstä kertoi Ana Luisa Costa, joka 
tarkasteli kirjoittamisen ja argumentoinnin ke-
hittymistä. Sen koettiin paranevan, kun oppilai-
den implisiittinen tieto kielitiedosta saatiin esiin 
ja oppilaiden kanssa oli keskustellen pohdittu esi-
merkiksi konjunktioiden semanttisista merkityk-
sistä. Selittävien keskusteluiden osuus oppilaiden 
kiinnostukseen ja aktivoitumiseen kielitiedosta 
ja metakielen käsitteiden käyttöön vaikuttaakin 
oleelliselta, sillä sen avulla saadaan herätettyä 
kognitiivinen konflikti, joka vaatii ratkaisua. Rat-
kaisuun päästään pohtimalla erilaisia esimerkke-
jä autenttisista kielenkäytön tilanteista. 

Teemaryhmässä pidetyt esitelmät herättivät ehkä 
entistäkin enemmän kaikille yhteisiä kysymyk-
siä. Opetussuunnitelmien, tutkimusten avaa-
mien uusien näkökulmien ja koulutodellisuuden 
maailmat ovat varsin kaukana toisistaan. Tutki-
muksellisesti kaivataan vielä enemmän evidens-
siä siitä, miten uudet opetusmenetelmät toimivat 
ja millä asteilla sekä toisaalta myös tutkimusta 
opettajien ja opettajiksi kouluttautuvien asenteis-
ta kieliopin opetuksesta. Esitelmien herättämä 
keskustelu sai osallistujat aktivoitumaan omien 
kansallisten tutkimustensa tuomisesta kansain-
väliselle foorumille ja toteuttamaan ARLEn L1 
Educational Studies in Langauges and Literature 
-lehteen oman teemanumeron. Sen ilmestymistä 
odotellessa ARLEen ja sen teemaryhmiin voi tu-
tustua yhdistyksen sivuilla arle.be
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veckor efter avslutad intervention samt ytter-
ligare en uppföljning lite drygt ett halvår se-
nare då eleverna hade börjat årskurs 3.

Vilket är det viktigaste du kom på? 
Huvudresultatet från den stora studien som finns 
presenterad i form av 3 artiklar i min avhandling 
var att en kombinerad lästräning/undervisning 
där fokus läggs på både fonologisk träning och 
på förståelseträning är mer effektiv än respekti-
ve träning var för sig. Detta visar både insamlade 
kvantitativa data i form av testresultat (ett stort 
batteri läs- och skrivtester) men också mer kva-
litativa data i form av intervjuer med lärare och 
elever. I intervjuerna framkommer också att in-
tensiteten och upplägget med fasta ramar med 
viss flexibilitet inom interventionerna var en bi-
dragande orsak till det positiva resultat interven-
tionen hade på elevernas läs- och skrivfärdighet. 
Vikten av pauser framkom också som ett bety-
dande resultat, dvs. det är bättre med intensiv trä-
ning och sedan paus i specialundervisningen än 
att ”smeta ut” speciallärartimmarna jämnt över 
hela terminen.

Vad överraskade dig? 
Först vill jag säga att studien innehöll fyra grup-
per där tre använde datorbaserad träning och i 
den fjärde gruppen var det respektive speciallära-
re som bestämde innehållet. Jag hade nog förvän-
tat mig att gruppen, där speciallärarna, som ju 
hade kännedom om eleven och inom ramen för 
studien fick i uppdrag att skräddarsy undervis-
ningen för respektive elev, skulle bli svårslagen. 
Det visade nu inte resultaten – och det överras-
kade mig. Jag blev också överraskad av utfallet 
när jag frågade i vilken utsträckning eleverna, nu 
när de börjat trean, hade specialundervisning i 
svenska. I gruppen med elever som fått kombine-
rad träning visade det sig att 7 av dem fortfarande 
fick specialundervisning i svenska på något sätt, 
18 av de här eleverna fick alltså ingen specialun-
dervisning. För de andra tre grupperna var resul-
tatet det omvända; här var det 18–22 elever som 
fortfarande fick specialundervisning i svenska.

Vem har nytta av dina resultat? 
Främst är det nog speciallärare, som i planering-
en av undervisning för elever med lässvårigheter, 
har nytta av mina resultat.

opetteluun animaatioiden 
tuella tai ”kirjoittamalla” 
kokonaisilla sanoilla. Kol-
mantena opetusmuotona 
oli näiden järjestelmällinen 
vuorottelu. Tulokset olivat 
kiinnostavia. Yhdistelmä 
tuotti parhaan oppimisen, 
jopa paremman kuin ver-
tailuna käytetty erityisopet-
tajan suunnittelema ja to-
teuttama opetus. Kriteerit 
olivat monipuoliset: äänne-
tietoisuus, sanan aukikoo-
daus, epäsanan lukeminen, 
oikeinkirjoitus, sanan, lauseen ja kokonaisen 
tekstin ymmärtäminen. Kun lukemista seu-
raavan kerran testattiin seitsemän kuukauden 
jälkeen, oli yhdistelmämenetelmällä oppinut 
ryhmä edelleen lähestynyt tavanmukaisesti 
etenevien oppilaiden tasoa. Tämä oli päätulos. 
Se alleviivaa sitä, että sanojen ja tekstin luke-
maan oppimiselle on eduksi, että alusta lähtien 
on mukana myös ymmärrys siitä, mitä sanat 
ovat. 

Intervju med Linda Fälth

Varför blev du intresserad av ämnet? 
Jag är grundskollärare i botten och efter att ha ta-
git emot årskurs ett ett antal gånger och märkt 
att det fanns barn som kämpade och kämpade 
och som jag kämpade med, men där läsutveck-
lingen inte gick framåt som förväntat. Jag utbil-
dade mig då till speciallärare i hopp om att bli 

mer rustad att hjälpa dessa 
elever som kämpar med sin 
läsning. När jag sedan några 
år senare kom in på forskar-
utbildningen var ämnesvalet 
givet: Fokus skulle ligga på 
åtgärder/insatser för de elev-
er där läsningen inte flyter på 
och läsutvecklingen inte går 
som på räls…

Vad handlar avhandlingen 
om? 
Avhandlingen handlar om 
datorbaserade insatser/in-

terventioner för elever som kämpar med sin 
läsning (struggling readers). 100 elever som 
var i behov av specialpedagogiskt stöd i svens-
ka i årskurs 2 deltog i studien, fördelade på fyra 
grupper. 25 elever tränade läsning via ett da-
torbaserat träningsprogram som enbart inne-
höll fonologiska övningar, 25 elever tränade 
med ett datorbaserat träningsprogram som 
innehöll övningar på ord- och meningsnivå 
och som tränade läsförståelsen. Ytterligare 25 
elever tränade med dessa båda träningspro-
gram varannan gång (kombinationsgruppen). 
I sista gruppen med 25 elever var det speciall-
äraren som själv bestämde innehållet i under-
visningen, med fokus på att utveckla läs- och 
skrivfärdigheterna. Alla elever, oavsett grupp, 
fick en-till-en-undervisning vid 25 tillfällen 
à 30 minuter. Ett omfattande testbatteri med 
läs- och skrivtester användes vid 5 tillfällen, 
två gånger innan interventionen startade och 
sedan precis efter genomförd intervention, 5 

FD Linda Fälth
Universitetslektor vid 
Linnéuniversitetet.
Institutionen för pedagogik, Växjö
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Mikä oli tärkein tutkimustuloksesi?
Nopea nimeäminen oli tässä aineistossa ensi-
sijaisesti yhteydessä lukemisen sujuvuuteen, ei 
niinkään matematiikan osaamiseen tai tarkkaa-
vuuteen. Toinen tärkeä tulos oli, että oppimis-
vaikeudet päällekkäistyivät voimakkaasti: aineis-
tossamme yli puolella esiintyi useampi kuin yksi 
oppimisen haaste.

Mikä yllätti Sinut?
Yllättävimmät tulokset liittyivät lukusujuvuuden 
harjoitteluun. Jo lyhyellä, 1–2 tunnin mittaisella 
harjoittelulla saatiin vaikutuksia aikaan tavuta-
son lukemisen sujuvuudessa. Mikä rohkaise-
vinta, alkutasoltaan heikoimmat lapset hyötyi-
vät harjoittelusta eniten eikä hidas nimeäminen 
näyttänyt heikentävän harjoittelun tehokkuutta. 
Näyttää siis siltä, että oikein kohdistettu, oppijan 
lukemisen tason huomioonottava harjoittelu aut-
taa taustavaikeuksista huolimatta, joskus lyhyen-
kin intensiivisen harjoittelun aikana.

Kuka voisi hyötyä tuloksistasi?
Tuloksia voidaan hyödyntää sekä oppimisvai-
keuksien arvioimisessa että lukemisen kuntoutta-
misessa. Arvioimisessa on hyvä ottaa huomioon 
mahdolliset päällekkäiset oppimisen ongelmat, 
sillä yksi oppimisen haaste usein kasautuu toisen 
kanssa. Toisaalta suoriutuminen nopean nimeä-
misen tehtävässä antaa tietoa erityisesti lukemi-
sesta: lukemisen hitauden taustalla on usein no-
pean nimeämisen pulmia.

Lukemisen sujuvuuden kuntouttamisessa kes-
keistä on oikeantasoisen harjoittelumateriaalin 
valinta, riittävä toistojen määrä sekä lukuinnon ja 

yleistymisen tukeminen. Kahta viimeisintä avaan 
hieman: Koska lukusujuvuuden kehittyminen 
vaatii paljon aikaa, harjoittelua ja toistoja, olisi 
löydettävä keinoja, joilla motivaatio lukemisen 
harjoitteluun saadaan heräämään ja säilymään. 
Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi palaute, jossa 
oma edistyminen tehdään näkyväksi, vertailu 
omaan aikaisempaan suoriutumiseen oppilaiden 
välisen vertailun sijaan sekä monipuolisten kei-
nojen käyttäminen harjoittelussa. Näihin tieto-
koneella tapahtuva harjoittelu usein vastaa, mutta 
myös ammattilaisia tarvitaan opettamisessa, oh-
jaamisessa ja kannustamisessa. Peli on siis hyvä 
renki, mutta isännäksi siitä ei yksin ole. Yleisty-
misen tukemisella tarkoitan sitä, että tavutason 
harjoittelutulokset olisi hyvä saada näkymään 
myös sana- ja tekstitasolla. Siksi tavuharjoitte-
luun onkin hyvä yhdistää sanatason harjoittelu ja 
lukutaidon karttuessa myös tekstien lukeminen. 
Yleistymistä tukee myös luetun ymmärtämisen 
pitäminen harjoittelussa mukana. 

Mitä olet oppinut tästä aiheesta väitöksesi jälkeen?
Väitökseni jälkeen olen työskennellyt tutkimus-
työn ohessa psykologina yksikössä, jossa kuntou-
tetaan oppimisvaikeuslapsia. Käytännön työssä 
näen, kuinka monenlaiset asiat vaikuttavat sekä 
oppimisvaikeuksien ilmenemiseen että kun-
toutuksen vaikuttavuuteen. Nyt ajattelen, että 
motivaatio on yksi ratkaiseva tekijä siinä, hyö-
tyykö lapsi kuntoutuksesta vai ei. Onnistumiset 
ja epäonnistumiset, kannustaminen ja lapsen 
mielikuva itsestään oppijana muovaavat lapsen 
kykyä ja halua tarttua opittavaan asiaan. Kun 
apua oppimisen haasteisiin saadaan jo mahdol-
lisimman varhain ja kun tehtävien vaatimustaso 

Nopea nimeäminen ja lukemisen sujuvuus 
oppimisvaikeuslapsilla
Riikka Heikkilä

Riikka Heikkilä on väitöksensä (2015) jälkeen työskennellyt tutkimustyön ohessa psykologina 
yksikössä, jossa kuntoutetaan oppimisvaikeuslapsia. Hän toteaa: ”Käytännön työssä näen, kuin-
ka monenlaiset asiat vaikuttavat sekä oppimisvaikeuksien ilmenemiseen että kuntoutuksen vai-
kuttavuuteen. Siksi haluaisinkin korostaa varhaisen tunnistamisen ja auttamisen merkitystä.”

Seuraavassa Riikka Heikkilä vastaa väitöstään ja 
työtään koskeviin kysymyksiin.

Miksi tai miten kiinnostuit aiheestasi?
Psykologina opintojeni loppuvaiheessa pääsin 
harjoitteluun Niilo Mäki Instituuttiin (NMI), 
joka on oppimisvaikeuksien monitieteisen tut-
kimuksen ja kehittämistyön yksikkö. Olin jo 
aiemmin ollut kiinnostunut oppimisvaikeuksista 
ja lukenut sivuaineenani erityispedagogiikkaa, 
mutta käytännön työn kautta aihepiiri vei minut 
mennessään. Minulle tarjoutui mahdollisuus jää-
dä tekemään NMI:iin graduani, josta muovautui-
kin sitten aikanaan väitöskirjani ensimmäinen 
artikkeli. Graduni käsitteli nopeaa sarjallista ni-
meämistä ja sen yhteyttä lukemiseen, matema-
tiikkaan ja tarkkaavuuteen. Tästä muodostuikin 
koko väitöskirjani teema, mitä en tietenkään gra-
duvaiheessa vielä osannut aavistaa. Tiivistetysti 
voisi sanoa, että aiheeni valintaan vaikutti oma 
kiinnostukseni oppimisvaikeuksiin, mutta myös 
sattuma. Kävi nimittäin niin, että minun oli tar-
koitus gradutyöni ohessa vilkaista, miten erään 
aikaisemman tutkimuksen tulokset replikoituvat 

eli toistuvat omalla aineistollamme. Kävikin niin, 
että tästä aiheesta syntyikin koko lopputyö. Mer-
kittävä vaikutus aiheen valinnassa ja siinä, että 
lähdin väitöskirjaa tekemään, on myös viisailla ja 
kannustavilla ohjaajillani.

Mitä väitöskirjasi käsittelee?
Väitöskirjani käsittelee nopeaa sarjallista nimeä-
mistä ja lukemisen sujuvuutta lapsilla, joilla on 
oppimisvaikeuksia. Nopealla sarjallisella nimeä-
misellä tarkoitetaan kykyä hakea sujuvasti mieles-
tä tuttuja nimikkeitä kuten kirjaimia, numeroita 
tai värejä. Nopean nimeämisen tiedetään olevan 
yhteydessä lukemisen sujuvuuteen, mutta joissa-
kin tutkimuksessa yhteyksiä myös muihin oppi-
misen osa-alueisiin on havaittu. Siksi kahdessa 
väitöskirjani osatutkimuksessa tarkastellaan no-
pean nimeämisen yhteyttä oppimisen haasteisiin 
kuten lukemisvaikeuksiin, matemaattisiin oppi-
misvaikeuksiin ja tarkkaavuuden ongelmiin. Yh-
dessä osatutkimuksessa käsitellään lukemisen su-
juvuuden kuntouttamista tavuharjoittelun avulla 
ja tutkitaan, miten nopean nimeämisen taito vai-
kuttaa kuntoutuksen tuloksiin.

» PsT Riikka Heikkilä 
työskentelee tutkijatohtorina Kasvatustieteiden laitoksella 
Jyväskylän yliopistossa riikka.heikkila@nmi.fi

mailto:riikka.heikkila@nmi.fi
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”Lapsella on oikeus tulla kutsutuksi 
tarinoiden ja lorujen ihmemaahan!”

Kirsti Kurosen haastattelu
Haastattelijoina Tarja Strandén ja Vuokko Kaartinen

Kirjailija Kirsti Kuronen on saanut viime ja tänä vuonna kiitettävästi huomiota kirjastaan Paha 
puuska. Kirjailija kävi elokuussa 2016 Uudessa-Seelannissa saamassa kunniakirjan. International 
Board on Books for Young People (IBBY) myönsi Kirsti Kuroselle kunniakirjan, koska hänet oli 
valittu järjestön kunnialistalle Suomen edustajaksi. IBBY haluaa edistää lasten- ja nuorten kirjal-
lisuutta ja lukutaitoa kaikkialla maailmassa.

Kirjan Paha puuska aihe on hämmentävä ja ar-
kaluontoinen. Hillan juuri yläkoulun aloittanut 
pikkuveli Lauri menee junan alle. Hilla etsii syytä 
mutta ei löydä muuta kuin pahan puuskan. Mah-
dollisesti Laurin ulkopuolisuus ja ilottomuus 
johtivat tähän. Arvottomuus ja ulkopuolisuus on 
monen nykynuoren tunnetila. Paha puuska on 
tärkeä kirja aiheesta, josta on vaikea keskustella.

Vaikka aihe on vaikea, tekstiä on helppo lukea, 
koska muoto poikkeaa perinteisestä suorasanai-
sesta tekstistä. Teksti muistuttaa runoa asemoin-
niltaan, samalla palstan kapeuden tähden myös 
selkokirjaa. Tätä muotoa kutsutaan säeromaanik-
si. ”Säeromaani tuntuu nyt niin omalta ilmaisu-
tavalta, että seuraavakin kirjani on säeromaani. 
Sen nimi on Pönttö, ja se ilmestyy maaliskuussa 
Karistolta. Päähenkilö on 18-vuotias tyttö, joka 
pelkää aikuiseksi tulemista.”

Keskeistä Kirsti Kurosen muuta tuotantoa on Vili 
Voipio -sarja. Ensimmäisessä Vili Voipio -kirjassa 

käsiteltiin surua. Päähenkilö on 12-vuotias poika. 
Hänen hahmoonsa kirjailija sai paljon ajatuksia 
oman poikansa ja tämän kavereiden touhuista. 
Muita kirjoja ovat esimerkiksi Piruettiystävyys ja 
Omenapuu laulaa. Omenapuu laulaa kertoo vä-
hän vanhemmista teineistä ja heidän unelmistaan. 

*
Kirjailijan mielestä kirjoittaessa on tärkeä tunne 
siitä, että kaikki on kuviteltavissa.

Kirsti Kuronen toteaa, että hänellä on rakkaus-
suhde kaikkiin kirjojeni henkilöihin. ”En ole 
keksinyt heitä, vaan he ovat luoneet itse itsensä. 
Ovat lihaa ja verta, täyttä totta. Kirjan valmis-
tuttua usein huomaan, että olen oppinut nuoril-
ta päähenkilöiltäni tavattomasti. Ihailen heidän 
rohkeuttaan ja haaveitaan. Joskus ihmettelen hei-
dän ratkaisujaan, mutta lopulta he aina vakuut-
tavat minut. Arvostan heidän jokaista liikettään, 
enkä milloinkaan uskaltaisi vähätellä heidän su-
rujaan ja elämänsolmujaan.”

muokataan yksilöllisesti niin, että lapsi saa onnis-
tumisia ja sopivasti haastetta, motivaatio ei pääse 
heikkenemään. Varhainen puuttuminen ehkäisee 
ennalta myös ongelmien kasautumista. Siksi ha-
luankin korostaa varhaisen tunnistamisen ja aut-
tamisen merkitystä. 

Lukivaikeuksien osalta käytännön työssä näkyvät 
tutkimuksissa havaitut asiat: suomalaislapsilla lu-
keminen on usein melko tarkkaa, mutta hidasta ja 
kangertelevaa. Tällaisten haasteiden taustalla on 
usein nopean nimeämisen pulmia, mutta usein 
lisäksi myös harjoituksen puutetta. Jos lukemi-
nen tuntuu työläältä, siihen ei tartuta ja niinpä 
harjoittelun määrä jää vähäiseksi eikä taito ke-
hity. Kuilu hyvien ja heikkojen lukijoiden välillä 
kasvaa. Tässäkin harjoittelumotivaation herättely 
ja tukeminen tulevat keskeisiksi. Oikeinkirjoitta-
misen pulmat näkyvät useimmiten kestoissa, eri-
tyisesti kaksoiskonsonanteissa. Tämän haasteen 
taustalla on usein fonologisen tietoisuuden pul-

mia eli vaikeuksia erottaa ja manipuloida äänteitä 
kuullun perusteella. Kirjoittamisen harjoittelussa 
on fonologisten tehtävien lisäksi hyödyllistä har-
joitella tarkkaa tavuttamista. 

Erityisopettajia rohkaisisin lähtemään harjoitte-
lussa aina liikkeelle lapsen tasosta, vaikka se olisi 
hyvinkin kaukana ikäryhmästä. Silloin saadaan 
varmistettua, että lapsi saa oppimisensa pohjaksi 
onnistumisen kokemuksia. Lukutaidon (ja mo-
nen muunkin taidon) rakentamista voisi verrata 
talon rakentamiseen: kivijajalan on oltava kun-
nossa ennen kuin aletaan rakentaa seiniä. Usein 
intensiivinen, tiivis harjoittelujakso on tehok-
kaampi kuin harvakseltaa toteutettu tuki. Tällai-
sia jaksoja voisi suunnitella yhdessä luokanopet-
tajan ja kodin kanssa ja etenemistä kannattaa 
seurata systemaattisesti. Vaikka tuen on toki olta-
va pitkäjänteistä, intensiivisemmät jaksot jonkin 
tietyn rajatun taidon harjaannuttamisessa ovat 
omiaan viemään taitoa eteenpäin.

Lukemisen ja kirjoittamisen testejä A7
Ulkoasun suunnittelu: Mia-Liisa Kemppainen
Laaja kooste hyväksi koettuja testejä ala- ja yläkouluille.
Tekijät: Arja Huhtala & Virpi Ravolainen
Hinta: 30 euroa + toimituskulut.

Tilaukset:
finrainfo@gmail.com
Kun kunta tai muu yhteisö on maksaja, laskutuksen viitemerkinnät ja 
osoitetiedot tulee näkyä tilauksessa.
Myös yksityishenkilön on hyvä ilmoittaa, että on laskun maksaja.

 

FinRA r.y. 

Finnish Reading Association 
 

FinRA on vuonna 1968 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia lasten, 
nuorten ja aikuisten kielellisen kokonaiskuntoutuksen sekä lukemisen tutkimuksen ja 
opetuksen edistämiseksi. 

http://finnishreadingassociation.blogspot.fi 
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Kysyimme, miten Kirs-
ti Kuronen on saanut 
palautetta esimerkiksi 
Vili Voipio -sarjan lu-
kijoilta. Kirjailija totesi, 
että harvoin pojat itse 
tulevat kertomaan lu-
kukokemuksistaan suo-
raan kirjailijalle, mutta 
äidit ovat sitäkin ahke-
rampia. ”Vileistä olen 
kuullut usein, miten ne 
ovat poikien ensimmäi-
siä itseluettuja kirjoja, 
sarjiksien jälkeen. Vilejä 
tykätään lukea omassa 
huoneessa ja ovi kiinni. 
Ilahduttavimman pa-
lautteen olen saanut kasiluokkalaiselta pojalta, 
joka oli lukenut kahdesta tytöstä kertovan ru-
nokirjani. Poika sanoi saaneensa kirjasta paljon 
tietoa tyttöjen maailmasta; mikä tyttöjä kiinnos-
taa ja miten heitä kannattaa lähestyä. Fiksu poika 
luki runot opaskirjana!”

*
Kun tiedustelimme Kirsti Kuroselta kansainvä-
listymisen mahdollisuuksia, hän totesi: ”Valitet-
tavan vähän kokemuksia. En ole vielä löytänyt 
kirjoilleni agenttia, joka myisi ulkomaan oikeuk-
sia. Kansainvälisillä markkinoilla kirjailija on 
lähes kädetön ilman agenttia, koska ulkomaiset 
kustantamot eivät juurikaan neuvottele suoraan 
kirjailijan kanssa. Valitettavasti Suomessa on vain 
muutama kirjallisuusagentuuri. Toivottavasti 

pian perustetaan lisää ja 
yhä useammalle kirjalle 
avautuvat käännösmah-
dollisuudet. Uskon, että 
Salla Simukan mega-
menestys ulkomailla 
avaa ovia myös muille 
suomalaisille lasten- ja 
nuortenkirjailijoille.

Toki matkoillani tyk-
kään aina tavata kolle-
goja ja muita alan ihmi-
siä. IBBY:n maailman-
kongressissa ilahduin 
siitä, miten valtavasti 
kiinnostusta Paha puus-
ka herätti. Oli mukava 

vastailla innostuneiden kysymyksiin ja kertoa 
kirjasta.

Ai niin, onhan runojani käännetty albaniaksi! 
Viime kesänä julkaistiin Albaniassa ensimmäistä 
kertaa suomalaista nykyrunoutta Silvana Berkin 
käännöksinä. Antologiassa on mukana viisi ru-
noani.”

*
Kasvattajille Kirsti Kurosella oli viesti: ”Minkä 
nuorena oppii, sen vanhana taitaa. Eli jos lapse-
na oivaltaa lukemisen ilon, rakkaus kirjoihin 
säilyy eliniän. Jos saisin päättää, niin määräisin 
lain, jonka mukaan kaikille lapsille on luettava 
ääneen vähintään 15 minuuttia päivässä. Lapsella 
on oikeus tulla kutsutuksi tarinoiden ja lorujen 
ihmemaahan.”

Kirsti Kuronen, kuvaaja: Elias Lahtinen

*
Kirsti Kuronen on lu-
kenut ja lukee edelleen 
itse runoja, joitka ovat 
hänestä käsittämättö-
miä ja kielen ulottu-
mattomissa. ”Yhtäkkiä 
huomaan kohtaavani ja 
ymmärtäväni, vaikka en 
tiedä mitä ja miten. Ali-
tajuinen ja salaperäinen 
kirjallisuus auttaa mi-
nua vaikeissa paikoissa, 
se virittää mielen asen-
toon, jossa ahdistukset 
ja pelot unohtuvat. Loh-
tukirjojani ovat esimer-
kiksi Kristiina Wallinin, 
Pauliina Haasjoen ja Miira Luhtavaaran runoko-
koelmat.”

*
Kirjailijalle mummu on ollut kirjallisten virikkei-
den antaja. ”Mummulla oli aina aikaa kuunnella 
tuotoksiani. Hän kirjoitti itsekin runoja, ja hänel-
tä sain mallin kirjoittamisharrastukseeni. Hän 
uskoi kykyihini niin paljon, että ehdotti kirjan 
kirjoittamista, mikä tuntui minusta silloin täysin 
epärealistiselta ajatukselta. Vasta mummun kuol-
tua vuonna 2001 muistin hänen ehdotuksensa. Ja 
siinä mummua ikävöidessä syntyi esikoiseni. Vili 
Voipio kumpusi surusta, mutta tuli ulos huumo-
rina ja ilona.”

*
”Kaikenlainen leikki on hauskaa. Kouluvierai-
luilla teen usein runoja tai pieniä tarinoita yhdes-

sä oppilaiden kanssa. Ja 
yleensä ne takarivin po-
jatkin lähtevät innolla 
mukaan.

Monet tykkäävät yh-
dessä tekemisestä. Itse 
väsäilin teini-iässä jat-
kotarinoita kavereiden 
kanssa: yksi kirjoitti si-
vun, toinen sitten jatkoi 
tarinaa. Se oli kivaa.

Ääneen lukeminen on 
parhaita lahjoja, mitä 
toiselle voi antaa. En 
tarkoita pelkästään ilta-
satulukemista lapselle, 
vaan minkäikäiset ta-

hansa voivat lukea toisilleen ääneen. Olla läsnä, 
ihmetellä ja jakaa. En ole vielä koskaan tavannut 
ihmistä, joka ei haluaisi kuunnella ääneen luke-
mista. Arvostan hurjasti myös opettajia, jotka 
lukevat luokalle. Se rauhoittaa ja kutittaa meili-
kuvitusta.”

*
Vaikka Kirsti Kuronen on saanut kirjallisia pal-
kintoja (Topelius-palkinto 2011 ja IBBYN kun-
nialistalle pääsy 2016; keväällä 2016 Pahasta 
puuskasta Tampereen kaupungin kirjallisuuspal-
kinto), hän ei pidä kilpailuista. ”Mieluiten vain 
kirjoittaisin, kaikessa rauhassa ja hitaasti. En ole 
huolissani tulevasta. Olen varma, että nurkan ta-
kana odottaa aina jotain. Jos ei tällä viikolla, niin 
puolen vuoden päästä.”

*
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Kirjavinkkinurkka
diakin käyttää niitä usein. Kirja lisää kulttuurista 
ymmärrystä. Kun tunnetaan omaa kulttuuria, 
osataan arvostaa muitakin.

Hakusanat ovat aakkostettuna, ja niitä seuraavat 
yleistajuiset artikkelit kuin tieosanakirjassa. Ar-
tikkelit luovat ajankuvaa ja yhteyden, jossa sanaa 
tai sitaattia on käytetty. Tietoa karttuu mm. kan-
sanperinteestä, yhteiskunnan kehittymisestä ja 
kulttuurihistoriasta.

Alakoululaisia kiinnostanevat Sakari Topeliuk-
sen satuihin ja Tove Janssonin muumien maail-
maan liittyvät artikkelit.

Hattivattien merkitys säilyy positiivisena, kun 
lukuisat päiväkotiryhmät on nimetty hattiva-
teiksi, jotka liikkuvat kaupungilla huomiolii-
veissä parijonossa. Kun poliitikkoja ja matkai-
lijaryhmiä nimetän samoin, on sävy jo kieltei-
nen.

Tirlittan-satu tutustuttaa lukijansa suomalaiseen 
Peppi-hahmoon, joka on rohkea ja neuvokas. 
Siksi Tirlittan käy esikuvaksi niille, jotka etsivät 
omaa ääntään.

Yläkoululaisia klassikoiden pariin voisivat joh-
dattaa artikkelit, joihin innoituksen ovat antana-

neet Aleksis Kiven, Juhani Ahon, Minna Canthin 
ja Väinö Linnan teokset.

Kiven Nummisuutarien Esko haluaa väkisin puu-
merkkinsä asiakirjaan. Nykyään ilmausta käyte-
tään, kun joku haluaa jättää työhön kädenjälken-
sä. Sanan alkuperä on ruotsista. Bomärke tarkoit-
taa talon merkkiä, jota käytettiin yli 600 vuotta 
aina 1950-luvulle asti.

Suurin osa artikkeleista käsittelee suorasanaista 
kirjallisuuttta, mutta on mukana useita tekstejä 
Kalevalasta ja Eino Leinon runoudesta.

Uudistuneessa koulussa kaikilla asteilla pyritään 
tukemaan oppilaiden ja opiskelijoiden ominta 
lahjakkuutta. Omin lahjakkuus on aiheena Ju-
hani Ahon lastussa, joka tutustuttaa lukijan Sasu 
Punaseen, lahjakkaaseen saunojaan.

Vaikka kirja johdattaa lukijansa mienkiintoisesti 
klassikoiden ymmärtämiseen, stiikanafuulia siinä 
ei ole. Kirjaa soisin luettavan koulussa oheisluke-
mistona. Se voisi kodeissa viitoittaa tien perheen 
yhteiseen lukuharrastukseen talvisina iltoina.

Pian satavuotias Suomi ansaitsee paitsi puhei-
den ja tekojen brändäystä myös menneisyyden ja 
klassikoiden tuntemusta.

Seuraa FinRA:n nettisivuja, niin saat tietoja ajankohtaisista tapahtumista, konferensseista ja 
seminaareista.

http://finnishreadingassociation.blogspot.fi/
Kolla FinRA:s nätsidor!  Vi lägger upp delvis olika innehåll på de svensk-, finsk- och engelskspråkiga 
sidorna. På den senaste tiden har vi lagt upp presentationer från den 3:e Östersjökonferensen om 
läsning som också var den 17:e Nordiska lässtämman.

LUKUINTOA SYTYTTÄMÄÄN!
Tarja Strandén

 

Tiainen, Marja-
Leena: Tatu, Iiris ja 
Pääkallomies. Avain 
2016.

 
Marja-Leena Tiainen on julkaissut kolmannen 
selkokirjan nuorille. Tatu, Iiris ja Pääkallomies 
-kirjan alussa eletään kesää ja nuoret kisailevat 
rannalla. Joitain säröjä ihmissuhteissa voidaan jo 
aavistella. Vuoden kääntyessä syksyyn ristiriitoja 

tulee lisää. Jännitys tiivistyy, kun Tatun ihastus 
Iiris katoaa. Lopulta Tatukin joutuu suureen vaa-
raan.

Tatu on positiivinen ja avulias koulupoika, jolle 
some-maalima on tuttu ja jonka rakkain harras-
tus on piirtäminen. Hänen vanhempansa ovat 
eronneet, mutta suhteet sisaruksiin ja vanhem-
piin toimivat.

Selkokirjoja voivat lukea muutkin kuin erityis-
vaikeuksiset nuoret. Moni yläasteen oppilas voisi 
innostua kirjojen pariin luettuaan esimerkik-
si jännitysromaanin Tatu, Iiris ja Pääkallomies. 
Myös S2-oppilas saisi lukukokemuksen suomek-
si jo suhtellisen varhain. Kirjan tekstin palsta on 
lähellä sanomalehden palstaa, ja lauserakenteet 
ovat selkeitä.

 

Uusi-Hallila, 
Tuula ja 
Helttunen, 
Anne: Sitaattien 
salat. Mitä 
jokaisen 
tulee tietää 
suomalaisesta 
kirjallisuudesta. 
SKS 2016.

Koko kesän ja syksyn taskumonsterit ovat saa-
neet ennätysmäärin suomalaiset alakoululaisista 
eläkeläisiin liikkumaan ulkona. Pokettamisen 
suosio yllätti kaikki. Toivoisin, että kirja Sitaat-
tien salat saisi suomalaiset uudelleen kiinnostu-
maan klassikoidensa lukemisesta. Alaotsikkona 
on Mitä jokaisen tulee tietää suomalaisesta kirjal-
lisuudesta.

Tekijät ovat koonneet kirjaansa sanoja ja sitaat-
teja, jotka elävät erilaisissa arjen tilanteissa. Me-

http://finnishreadingassociationsvenska.blogspot.fi/
http://finnishreadingassociationsvenska.blogspot.fi/
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Kirjoittajakutsu
Kielikukon 36. vuosikertaan

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

Kielikukon kevään 2017 numeroissa julkaisemme vielä FinRAn elokuussa 
2016 järjestämän konferenssin satoa. Muukin alaamme koskeva materiaali 
on tervetullutta. Mikäli haluat artikkelisi vertaisarvioitavaksi, mainitse 
siitä lähetyksesi yhteydessä. Artikkelien toimitus viimeistään 30.1.2017 
numeroon 1 ja 31.3.2017 numeroon 2.

Artikkelit toimitetaan sähköpostitse Kielikukon päätoimittajalle Vuokko 
Kaartiselle osoitteella vuokkokaartinen@gmail.com.

Kirjoitusohjeet löytyvät FinRAn nettisivuilta.

http:/finnishreadingassociation.blogspot.fi
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