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Joulukuun alun tervehdys 
kaikille Kielikukon lukijoille!

Teillä on nyt luettavananne erittäin ajankohtaisiin teemoihin pureutuva Kielikukon numero. 
Perusopetuksen opetussuunnitelmauudistukset kohdistuvat monipuolisesti tekstitaitojen hal-
lintaan, niin myös tämän lehden artikkelit.

Opetussuunnitelma antaa tärkeän viestin kouluille. Tekstitaitojen opettaminen on tulevaisuu-
dessa jokaisen opettajan vastuulla. Kun opettajat kiinnittävät huomionsa oman tiedonalansa 
keskeisiin tekstitaitoihin, se edistää kokonaisvaltaisesti oppilaiden kielen ja viestintätaitojen ke-
hittymistä.

Mitä sitten eri oppiaineiden tekstitaidot tarkoittavat? Erityisesti Sulkunen ja Luukka käsittele-
vät näitä tiedonalakohtaisia tekstitaitoja artikkelissaan. Kiilin ja Mäkisen artikkeli puolestaan 
tarkastelee tekstitaitojen merkitystä oppimisessa. Sarasen ja Jämsenin sekä Tanskasen artikke-
leissa on kuvattu hyvin oppiainerajat ylittävää opettajien yhteistyötä. Artikkeleissa annetaan 
käytännön esimerkkejä tekstitaitojen sisällyttämisestä eri oppiaineisiin. Jotta tulevien opetus-
suunnitelmien monilukutaitoon liitettävät tavoitteet toteutuisivat, tarvitaan juuri tämän tyyp-
pisiä opetusmuotoja ja yhteistoimijuutta. Myös Leinon lektio on oiva kuvaus tämän päivän rik-
kaasta tekstimaailmasta. Kielikukon vuoden viimeisen puheenvuoron annamme tulevaisuuden 
tekstitaitajille Venlalle ja Siljalle.

Ensi vuoden ensimmäinen Kielikukko on Turun yliopiston Opettajankoulutuksen Rauman 
yksikön ja harjoittelukoulun opettajankouluttajien sekä opiskelijoiden kirjoittama monipuoli-
nen teemanumero.

Kielikukon toimituskunta
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Monilukutaito ja 
tiedonalakohtaiset tekstitaidot
Sari Sulkunen & Minna-Riitta Luukka

Tekstitaitojen opetuksen – niin luku- kuin 
kirjoitustaidonkin – on perinteisesti katsot-
tu olevan ensisijaisesti äidinkielen ja kirjalli-
suuden opetuksen vastuulla. Myös alakoulus-
sa lukemisen ja kirjoittamisen opettaminen 
painottuu äidinkielen tunteihin, vaikka luo-
kanopettajalla onkin aineenopettajia enem-
män luontevia mahdollisuuksia oppiainerajat 
ylittävään opetukseen. Uusissa opetussuunni-
telman perusteissa kuitenkin mainitaan mo-
nilukutaito yhtenä koko koulua ja kaikkia 
oppiaineita yhdistävistä laaja-alaisista osaami-
salueista (POPS 2016, 16–17). Mitä moni-
lukutaito kaikkien oppiaineiden opetuksessa 
tarkoittaa ja mihin se perustuu?

Lukemisesta ja kirjoittamisesta 
kohti laaja-alaisia tekstitaitoja

Uusien perusopetuksen opetussuunnitel-
man perusteiden luonnoksessa monilukutaito 
määritellään kyvyksi hankkia, muokata, tuot-
taa, esittää ja arvioida tietoa eri muodoissa, eri 
ympäristöissä ja tilanteissa sekä erilaisten vä-
lineiden avulla (POPS 2016, 16). Kyse ei siis 
oikeastaan ole pelkästä lukutaidosta, ei liioin 
vain kirjoittamisesta ja lukemisesta vaan laa-
ja-alaisista tekstitaidoista, jotka sisältävät teks-
tien tuottamisen ja tulkinnan kaikessa moni-
muotoisuudessaan ja laajentavat tekstitaitoja 
kohti tiedon tuottamisen ja hallinnan taitoja. 
Monilukutaito sisältääkin ainakin lukutaidon 
peruslukutaidosta kriittiseen lukutaitoon, ku-
vanlukutaidon sekä media- ja verkkolukutai-
don. Tuottamistaidoista ovat mukana lineaa-
risten tekstien kirjoittamistaidon lisäksi myös 
monimediaisten, kuvaa, ääntä ja muita ilmai-
sutapoja hyödyntävien tekstien tuottamisen 
taidot.

Taitojen laaja-alaisuuden lisäksi moniluku-
taidon käsite tuo kaikkien oppiaineiden ope-
tukseen laajan tekstikäsityksen, joka on äi-
dinkielen ja kirjallisuuden opettajille tuttu jo 
edellisestä opetussuunnitelmasta. Tämän kä-
sityksen mukaan tekstit eivät ole pelkästään 
kirjoitettuja tai kirjoitetun kielen pohjalle ra-
kentuvia vaan hyödyntävät eri muotokieliä ja 
esiintyvät erilaisissa ympäristöissä, medioissa, 
joiden toimintatavat voivat olla hyvin erilai-
sia. Tekstit ovat siis monimodaalisia ja -me-
diaisia. (Luukka 2013.) Tällaisten tekstien 
tuottaminen osana monilukutaitoa voi käy-
tännössä tarkoittaa vaikkapa YouTube-vide-
oiden tekemistä. Olennaista on, että tekste-
jä tulkittaessa ja tuotettaessa ymmärretään ja 
huomioidaan eri medioiden toiminta- ja il-
maisutavat. Monimodaalisuuden ja -mediai-
suuden myötä monilukutaito osaamisalueena 
sivuaa ja pyrkii vauhdittamaan teknologian 
hyödyntämistä opetuksessa. Opetussuunni-
telman perusteiden luonnoksessa sanotaankin 
suoraan, että oppilaiden tulee voida harjoittaa 
taitojaan myös teknologiaa hyödyntävissä op-
pimisympäristöissä (POPS 2016, 17).

Myös tiedon hankkimisen ja arvioimisen tai-
dot saavat nyt ansaitsemansa aseman opetus-
suunnitelmassa: teksti- ja informaatiotulvas-
sa luovimiseksi ne ovat jokaisen tarvitsemia 
avaintaitoja erityisesti verkkoympäristössä, 
jossa julkaisukynnys on olemattoman mata-
la. Toisaalta esimerkiksi sisältöjen arvioimis-
taitoja tarvitaan kaikissa lukemistilanteissa, 
sillä kaikki tekstien tuottajat tekevät sisältöä 
ja ilmaisutapaa koskevia valintoja ja nämä va-
linnat nousevat heidän omista, joskus hyvin 
subjektiivisista arvostuksistaan ja tavoitteis-
taan. Myös oppikirjan lukemisessa tarvitaan 
siis kriittistä ja arvioivaa lähestymistapaa!
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Tiedonalakohtaiset tekstit ja 
tekstitaidot

Opetussuunnitelmaluonnoksen mukaan op-
pilaiden monilukutaitoa tulisi kehittää kai-
kissa oppiaineissa kohti tiedonalojen kielen 
ja esitystapojen hallintaa (POPS 2016, 17; 
myös Luukka 2013). Taustalla on ymmärrys 
siitä, että eri oppiaineet nousevat tieteen- tai 
tiedonaloista, joilla on omat tapansa tuottaa 
ja esittää tietoa sekä käyttää kieltä. Siksi pu-
hutaankin tiedonalakohtaisista tekstitaidoista 
(disciplinary literacy) (Moje ym. 2011). Esi-
merkiksi historian tiedonalalla tiedon tuot-
taminen perustuu yleensä erilaisiin teksti-
aineistoihin, joita historioitsijat tulkitsevat 
kriittisesti ja toisiin lähteisiin verraten. Toi-
saalta myös matemaatikot kohtaavat päivit-
täin erilaisia tekstejä, joissa tavallinen kieli yh-
distyy matemaattisiin käsitteisiin, merkkeihin 
ja symboleihin. (Moje ym. 2011, 458–459, 
470.)

Eri tiedonalojen tekstilajit ja kielenkäyttö 
ovat hyvin erilaisia. Lisäksi kaikille tiedona-
loille yhteiset tekstilajit, kuten uutta tietoa 
esittelevä tutkimuskirjallisuus, ovat esitysta-
voiltaan ja kieleltään erilaisia, sillä tiedonaloil-
la on eroja siinä, miten väitteitä perustellaan 
ja kuinka teksti jäsennellään (Hynd-Shana-
han 2013). Tämän vuoksi tekstien ja niiden 
kielellisten piirteiden lisäksi tiedonalakoh-
taisiin tekstitaitoihin niveltyvät myös ajatte-
lun ja argumentoinnin taidot. Tiedonalakoh-
taiset tekstit ja tekstien käyttö heijastavat siis 
alakohtaisia tiedon tuottamisen, esittämisen, 
viestimisen ja arvioimisen tapoja ja käytäntei-
tä (Fang & Coatoam 2013; Kiili ym. 2013). 
Siksi nämä monilukutaitoon sisältyvät taidot 
ovat eri oppiaineissakin erilaisia ja ne täytyy 
sellaisina myös opettaa ja oppia.

Tiedonalakohtaisten tekstitaitojen opetus yh-
distää oppiaineen sisältöjen ja tekstitaitojen 
opetuksen. Tekstien roolia pidetään tiedona-
loilla keskeisenä, sillä niiden voi sanoa jopa 
kontrolloivan sitä, mitä voidaan tietää ja op-
pia (Moje ym. 2011, 455). Ovathan tekstit 
jokaisella tiedonalalla keskeinen tiedon tuot-

tamisen ja esittämisen muoto ja oppiminen ja 
opiskelu pitkälti tekstien tulkintaa ja tuotta-
mista. Tekstitaidot ovat sidoksissa sekä sisäl-
tötietoon (Fang & Coatoam 2013) sekä tuon 
tiedon tuottamisen käytänteisiin (Hynd-Sha-
nahan 2013, 94).

Tiedonalakohtaisten tekstikäytänteiden erot 
heijastuvat myös oppiaineisiin ja oppimate-
riaaleihin. Esimerkiksi historian oppikirjoissa 
on usein näytteitä lähdeaineistoista, kirjeistä, 
kartoista tai virallisista asiakirjoista. Yleensä 
nämä jäävät kuitenkin varsinaista opittavaa 
sisältöä havainnollistavaksi ja kuvittavaksi ai-
neistoksi eikä niiden avulla opeteta eksplisiit-
tisesti sitä, kuinka tieto tiedonalalla syntyy tai 
kuinka tietoa esitetään teksteissä. Tiedonala-
kohtaisten tekstitaitojen opettamisen jäämi-
nen opetuksen marginaaliin voi olla yksi syy 
siihen, että oppikirjat koetaan vaikeiksi ym-
märtää. Tällöin myös sisältöjen oppiminen on 
monille oppilaille vaikeaa.

Uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteissa kaikkia oppiaineita koskevalla mo-
nilukutaidolla on siis juurensa tiedonalakoh-
taisissa tekstitaidoissa. Mitä hyötyä tästä sit-
ten on? Miksi jokaisen opettajan pitää ryhtyä 
”kielelliseksi malliksi ja myös opettamansa 
oppiaineen kielen opettajaksi” (POPS 2016, 
22)? Ensinnäkin tekstitaitojen opetus ja op-
piminen kaipaa tehostamista. Tutkimusten 
perusteella suomalaisten nuorten ja nuorten 
aikuisten valmiudet suoriutua nykyisistä lu-
kutaitotehtävistä ovat heikentyneet ja yhä 
useamman lukutaito on riittämätön esimer-
kiksi toisen asteen opintoihin. Etenkin luetun 
tekstin kriittinen tarkastelu ja arvioiminen 
ovat olleet suomalaisnuorille haastavaa. (Sul-
kunen ym. 2010, 23–25; Kupari ym. 2013, 
30; Malin ym. 2013, 34.) Myös kirjoittamis-
taidoissa on puutteita, ja suomalaisnuorten 
kirjoittamistaidot ovatkin jo useassa perusas-
teen päättövaiheen oppimistulosten arvioin-
nissa olleet lukutaitoja heikompia (Lappalai-
nen 2011, 5, 33–36). Erityisesti pohtivien ja 
argumentatiivisten tekstien tuottaminen on 
haasteellista (Lappalainen 2011, 68–69; myös 
Sääskilahti 2011). Suomalaisnuorten teksti-
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taitojen kehittämisessä tarvitaankin kaikkien 
opettajien panosta.

Toiseksi äidinkielenopettajat eivät voi yksin 
vastata monilukutaidon opetuksesta, sillä tai-
dot ovat tiedonalakohtaisia ja niveltyvät op-
piaineiden sisältöihin. Tätä asiantuntemusta 
on nimenomaan muiden aineiden opettajilla, 
vaikka he eivät sitä aina tiedosta tai ole har-
jaantuneet opettamaan oman oppiaineensa 
tekstien tulkinnan ja tuottamisen taitoja. Eri 
oppiaineet tarjoavat lisäksi tekstitaitojen ope-
tukselle autenttisen ja mielekkään kontekstin. 
Parhaimmillaan tämä tukee myös oppilaiden 
oppimaan oppimisen taitoja. Kolmannek-
si tiedonalakohtaisen monilukutaidon opet-
taminen tukee myös oppiaineiden sisältö-
jen oppimista: sisältötiedon ymmärtäminen 
ja syvällinen oppiminen edellyttää tiedonala-
kohtaisten tekstikäytänteiden ymmärtämistä 
(Hynd-Shanahan 2013), muuten oppiminen 
jää pinnalliseksi ulkoaopetteluksi. Neljännek-
si tiedon tuottamisen tapojen näkyväksi teke-
minen ja niiden ymmärtäminen tukevat op-
pilaiden kriittisen ajattelun taitoja, jotka ovat 
tärkeitä kaikessa opiskelussa ja ajattelussa 
(Kiili ym. 2013; Gillis 2014).

Esimerkkinä historian tekstitaidot

Eri oppiaineiden tiedonalakohtaiset monilu-
kutaidot on määriteltävä oppiainekohtaisesti. 
Esimerkiksi historian tekstitaidoilla tarkoite-
taan yleensä kykyä lukea ja tulkita historial-
lisia tekstejä sekä tuottaa suullisia ja kirjallisia 
perusteltuja tulkintoja dokumenttien poh-
jalta (Rantala & Van Den Berg 2013: 395). 
Olennainen osa tiedonalan ajattelu- ja teks-
titaitoja onkin menneiden tapahtumien si-
joittaminen historialliseen kontekstiinsa ja 
tulkitseminen sen pohjalta: lähdeaineistot 
ymmärretään laadituiksi tietyssä historial-
lisessa tilanteessa, ja niiden laatijoilla on ol-
lut omat tarkoitusperänsä. Historioitsijan ai-
neistojen tulkitseminen edellyttää kriittistä 
tarkastelua, vertaamista toisiin lähteisiin, nii-
den sisäisen johdonmukaisuuden analysoin-
tia ja ristiriitaisten tulkintojen sovittamis-

ta toisiinsa. Historian opiskelijan taas täytyy 
kirjoittaessaan osata esittää omia arvioitaan 
ja tulkintojaan tapahtumista, perustella niitä 
ja yhdistää tekstissään useita eri näkökulmia. 
(Henríguez & Ruiz 2013; Monte-Sano 2011; 
Schleppegrill & de Oliveira 2006.) Tulkinnat 
tulee myös suhteuttaa vallitsevaan käsitykseen 
tarkasteltavasta aiheesta, mikä taas vaatii his-
torialle ominaisen käsitteistön tuntemista ja 
historialle tyypillisten ajattelutapojen omak-
sumista.

Todellinen historian oppiminen vaatii siis his-
toriallisen merkityksen ymmärtämistä, läh-
deaineiston kanssa työskentelyä, jatkuvuuden 
ja muutoksen ymmärtämistä, syyn ja seurauk-
sen ymmärtämistä, historiallista perspektiiviä 
sekä eettistä näkökantaa tutkittavaan asiaan 
(Seixas & Morton 2013). Historian ajatte-
lutavoille ominaista on myös epävarmuuden 
ymmärtäminen, koska tulkinnat ovat päteviä 
ainoastaan käytössä olevaan aineistoon noja-
ten ja tulkinnat saattavat muuttua aineiston 
muuttuessa. Historian kieli ei siis kuvaa maa-
ilmaa neutraalisti vaan sen avulla rakennetaan 
historiallista tietoa, osoitetaan historiallis-
ta ajattelua ja edistetään historiallisen tiedon 
ymmärtämistä (Fang & Coatom 2013; Mon-
te-Sano 2011: 213). Lisäksi historian tiedo-
nalan kannalta monilukutaitoisuus edellyttää 
esimerkiksi tietoa siitä, millaisten erilaisten 
esitystapojen avulla historiallista tietoa voi-
daan esittää. Historialla on paitsi omanlainen 
kielensä, myös omat tapansa hyödyntää ku-
via, karttoja, diagrammeja ja muita visuaali-
sia esityksiä.

Historiallisen tiedon tuottamisprosessi on siis 
hyvin tulkinnallinen. Jos tämä tulkinnallisuus 
jää oppilailta näkemättä, he eivät voi täysin 
ymmärtää oppikirjoissa esitetyn tiedon luon-
netta eivätkä sen suhdetta oppikirjan tekstiin. 
Tällöin oppimisen yhteys ajatteluun ja tiedon 
hallintaan jää puutteelliseksi ja historian opis-
kelu näyttäytyy ikävimmillään vain vuosilu-
kujen ja nimien pänttäämisenä. Jopa suoma-
laislukiolaisten historian tekstitaidoissa onkin 
puutteita: opiskelijoiden lähdekriittiset taidot 
eivät riitä pohtimaan laatijoiden intentioita 
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tai arvioimaan lähteiden luotettavuutta (Ran-
tala & van den Berg 2013; Veijola & Mikko-
nen 2014).

Mitä seuraavaksi?

Uudet perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteet viimeistellään tämän vuoden aika-
na, ja ne astuvat voimaan 1.8.2016. Viimeis-
tään silloin kaikki aineenopettajat alkavat 
opettaa monilukutaitoa omassa oppiainees-
saan. Toisaalta jo nykyistenkin opetussuun-
nitelmien oppiaineiden kuvaukset sisältävät 
monia monilukutaidon alaan sisältyviä kielel-
lisiä sekä kriittiseen ajatteluun liittyvä tavoit-
teita (Ahonen & Kinnunen 2014, 3). Ne eivät 
kuitenkaan näytä toteutuvan käytännön ope-
tuksessa (Kartovaara 2009; Siekkinen & Saas-
tamoinen 2010), eikä aineenopettajien kou-
lutus juurikaan anna valmiuksia opettaa näitä 
taitoja. Opetussuunnitelmauudistuksen tuek-
si tarvitaankin täydennyskoulutusta, jota jär-
jestävät muun muassa kunnat sekä Opetus-
hallitus. Myös opettajankouluttajien täytyy 
päivittää opetustaan. Toisaalta aineenopetta-
jilla on jo nyt ainakin kokemusperäistä tietoa 
tiedonalakohtaisista tekstitaidoista eli moni-
lukutaidosta omassa oppiaineessaan. Jokai-
nen voi itsekin tehdä ajatustyötä siitä, mil-
laisia oman oppiaineen tekstitaidot ovat ja 
kuinka niitä voi opettaa. Parhaimpaan lop-
putulokseen pääsee kuitenkin tekemällä yh-
teistyötä (Luukka 2013; Brozo ym. 2013; 
Hynd-Shanahan 2013) omassa työyhteisössä: 
mukaan voi kutsua muita saman aineen opet-
tajia, muiden aineiden opettajia sekä koulun 
tekstitaitoasiantuntijan eli äidinkielenopet-
tajan. Myös opetussuunnitelman perusteissa 
peräänkuulutetaan yhteistyötä oppiaineiden 
välillä (POPS 2016, 17).

Ajatusmaailman sisällöllisen avartamisen li-
säksi tämäkin uudistus vaatii rohkeutta läh-
teä uusille ja osin tuntemattomille poluille. 
Yhdessä kollegoiden kanssa se on helpom-
paa kuin yksin, mutta myös oppilaat voi ottaa 
mukaan oppimaan yhdessä. Monilukutaitoon 
liittyy teknologian hyödyntäminen oppimi-

sessa, ja sen yleistymisen suurimpia esteitä 
näyttää tutkimusten perusteella olevan opet-
tajien epävarmuus omista teknologian ope-
tuskäyttötaidoistaan (Mikkonen ym. 2012, 
14). Mutta miksi opettajan pitäisi osata kaikki 
lähes täydellisesti tai paremmin kuin oppilaat? 
Se vaatimus taitaa olla opettajista itsestään 
lähtöisin. Monessa kodissa nuoret neuvovat 
vanhempiaan uuden teknologian käytössä, 
miksei näin voisi olla myös koulussa? Jos nuo-
ret ovat erinomaisia teknisiltä taidoiltaan, val-
jastetaan heidän vahvuutensa koko oppijayh-
teisön iloksi ja hyödyksi. Oppilaista on hyvin 
motivoivaa, jos saavat opettaa opettajaakin. 
Opettajan rooli monilukutaidon opettamises-
sa ja ohjaamisessa on kuitenkin jotain muuta 
ja tärkeämpää kuin tekniset käyttötaidot.
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Akateemiset tekstitaidot 
oppimisessa
Carita Kiili & Marita Mäkinen

Perinteisesti luku- ja kirjoitustaidolla on viitat-
tu yksilön tiedolliseen ja toiminnalliseen ky-
kyyn irrottaa tekstistä informaatiota ja käyttää 
sitä moniin erilaisiin tarkoituksiin (mm. Gib-
son & Levin 1975). Teknologisten viestintä-
välineiden kehittymisen ja informaation tuot-
tamisen, tulkinnan ja välittämisen muotojen 
uudistumisen myötä on luku- ja kirjoitustai-
don rinnalle haluttu etsiä käsitettä, joka nivoo 
yhteen oppimisen, opetuksen ja alati uudistu-
vat viestinnän muodot. Valtakunnallisiin ope-
tussuunnitelman perusteisiin (2004) otettiin-
kin käyttöön käsite tekstitaidot, joilla viitataan 
paitsi puhuttuihin ja kirjoitettuihin tekstei-
hin, myös ei-lineaarisiin teksteihin, joita ovat 
muun muassa kuvalliset, äänelliset ja graafi-
set tekstit. Vuoden 2016 peruskoulun ope-
tussuunnitelman perusteiden luonnoksessa 
käsitettä on haluttu edelleen muokata. Uusi 
käsite monilukutaidon osaamiskokonaisuus 
viittaa monimuotoisen informaation tulkin-
taan ja tuottamiseen. Tässä artikkelissa pitäy-
dymme käsitteessä tekstitaidot, jonka ym-
märrämme suomennoksena anglosaksisessa 
kirjallisuudessa yleisesti käytetylle käsitteel-
le multiliteracies (mm. New London Group 
2000).

Tekstitaidot ovat tärkeitä oppimisen välinei-
tä, sillä useimmat oppimistilanteet rakentuvat 
painettujen, digitaalisten tai puhuttujen teks-
tien varaan. Koulussa oppimista myös osoi-
tetaan lukemalla, kirjoittamalla tai kertomal-
la luetusta. Tämän vuoksi tekstitaidot ovatkin 
avain opinnoissa menestymiselle aina perus-
opetuksesta yliopistoon. Kun hyvä peruslu-
kutaito on saavutettu, saattaa tekstitaitojen 
kehittymisen tukeminen jäädä koulussa kui-
tenkin liian vähäiseksi. Yksi syy tähän voi olla 

se, että oppimisen kannalta keskeisten teksti-
taitojen pohtiminen on jäänyt vähälle huo-
miolle. Tarvitaan uusia avauksia siitä, miten 
tekstitaitojen opetusta voitaisiin sisällyttää eri 
aineiden opetukseen.

Tässä artikkelissa esittelemme akateemisten 
tekstitaitojen mallin (Kiili, Mäkinen & Coi-
ro 2013), jossa tekstitaitoja tarkastellaan op-
pimisen ja uuden tiedon luomisen välineinä. 
Mallissa akateemiset tekstitaidot nähdään vii-
tenä toisiinsa limittyvänä tekstitaitona (Kuvio 
1). Näiden toisiinsa limittyvien tekstitaitojen 
kuvaamisessa hyödynnämme tässä numerossa 
esiteltyjä historian (Saranen & Jämsen 2014) 
ja kemian (Tanskanen 2014) oppiaineissa 
tehtyjä opetuskokeiluja. Jotta nämä esimer-
kit avautuisivat mahdollisimman hyvin luki-
jalle, kannattaa edellä mainitut artikkelit lu-
kea ensin.

Kuvio 1. Akateemisten tekstitaitojen malli (Kiili, 
Mäkinen & Coiro 2013)
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Tiedonalakohtaisilla tekstitaidoilla tarkoite-
taan eri tieteenaloille tai oppiaineille tyypil-
lisiä kielenkäyttötapoja, käsitteitä ja tiedon-
rakentamisen tapoja (Shanahan & Shanahan 
2008). Tietoa rakennetaan biologiassa, histo-
riassa ja kemiassa hieman eri tavoin. Esimer-
kiksi historiassa oppilaat voivat rakentaa tie-
toa menneisyyden tapahtumista tutkimalla ja 
arvioimalla erilaisia lähteitä. Sarasen ja Jämse-
nin opetuskokeilussa oppilaat rakensivat ym-
märrystä Talvi- ja Jatkosodan tapahtumista 
tutkimalla esimerkiksi nettilähteitä, Ylen elä-
vää arkistoa ja haastattelemalla sodan koke-
neita henkilöitä.

Digitaalisia tekstitaitoja tarvitaan, kun digi-
taalisia lähteitä ja työkaluja käytetään tiedon-
hankintaan, uuden tiedon rakentamiseen sekä 
ideoiden vaihtamiseen yhteisöjen sisällä ja eri 
yhteisöjen välillä (Kiili, Mäkinen & Coiro 
2013). Digitaalisia tekstitaitoja tarvitaan siten 
esimerkiksi silloin, kun internetiä hyödynne-
tään tiedonlähteenä tai kun uusia ideoita esi-
tellään ja jaetaan vaikkapa blogeissa. Digi-
taalisiin tekstitaitoihin liittyy myös erilaisten 
digitaalisten välineiden hallinta.

Sekä Tanskasen että Sarasen ja Jämsenin esit-
telemissä opetuskokeiluissa digitaalisten läh-
teiden ja työkalujen hyödyntäminen oli 
avainasemassa. Molemmissa kokeiluissa op-
pilaat käyttivät internetlähteitä oppimisen tu-
kena. Oman digitaalisen oppimateriaalin tai 
verkkotekstin laatiminen harjoittaa myös op-
pilaiden digitaalisia tekstitaitoja.

Digitaalisiin teksteihin liittyy usein monime-
diaisuus. Verkosta löytyy eri muodoissa esi-
tettyä informaatiota: tekstiä, kuvia, ääntä ja 
liikkuvaa kuvaa. Samoin multimodaalisten 
teistien tuottaminen vaatii digitaalisten teks-
titaitojen hallintaa, kun oppilaat yhdistelevät 
materiaaliinsa ääntä, kuvia ja videoita.

Argumentatiivisilla tekstitaidoilla tarkoitetaan 
kykyä tunnistaa, arvioida ja muodostaa väit-
teitä ja niihin liittyviä perusteluita (Newell 
ym. 2011). Tanskasen opetuskokeilussa op-
pilaat harjoittelivat argumentatiivisia teksti-

taitoja, kun heidän piti perustella, miksi juuri 
tietyntyyppinen varoitusviesti voisi olla tule-
vaisuudessa tarpeellinen. Tällainen tarkastelu 
vaatii kriittistä pohdintaa. Hyvään argumen-
tointiin kuuluu myös asian tarkastelu erilai-
sista näkökulmista. Sarasen ja Jämsenin his-
torian opetuskokeilussa oppilaat tarkastelivat 
Talvi- ja Jatkosotaa sodan kokeneiden henki-
löiden näkökulmasta muista lähteistä löyty-
neiden näkökulmien lisäksi. Tanskasen kokei-
lussa oppilaiden piti puolestaan tuottaa tekstit 
sekä viranomaisen että toimittajan näkökul-
masta.

Yhteisöllisiä tekstitaitoja tarvitaan silloin, kun 
oppilaat joko pareittain tai pienryhmissä ra-
kentavat merkityksiä lukemalla ja tekstejä 
tuottamalla (Salminen ym. 2012). Hyvät yh-
teisölliset tekstitaidot mahdollistavat tekstien 
tulkinnoista neuvottelemisen, ajatusten ke-
hittelyn ja yhdessä tapahtuvan tiedonraken-
tamisen (Kiili 2012). Kun oppilas tulkitsee 
ja tuottaa tekstejä yhdessä muiden oppilai-
den kanssa, saattaa hän samalla oppia toisil-
ta uudenlaisia lukemisen - ja tekstin tuottami-
sen strategioita. Niin Tanskasen kuin Sarasen 
ja Jämseninkin opetuskokeiluissa oppilaiden 
piti tehdä erilaisia sisällöllisiä, kuvallisia ja 
kielellisiä valintoja. Juuri tällaisista valinnois-
ta voidaan neuvotella yhdessä.

Innovatiivisilla tekstitaidoilla viitataan sellai-
seen lukemiseen ja tekstien tuottamiseen, jon-
ka avulla opiskelijat voivat luoda uusia, yllät-
täviäkin ideoita, hahmottaa asioiden välisiä 
suhteita tuoreella tavalla ja keksiä uudenlaisia 
ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin (Grego-
ry & Kuzmich 2005; Wegerif 2010). Oppilaat 
pääsevät harjoittelemaan innovatiivisia teksti-
taitojaan erityisesti silloin, kun heidän tulee 
ratkaista ongelmia, joihin ei löydy mitään il-
meistä ratkaisua tai vastausta. Tällöin oppilaat 
joutuvat esimerkiksi yhdistelemään erilaisista 
lähteistä löytämäänsä informaatiota jollakin 
uudella tavalla tai soveltamaan lukemaansa ai-
van uudenlaisessa asiayhteydessä. Tanskasen 
opetuskokeilussa oppilaat joutuivat tällaisen 
tilanteen eteen: Tilanteeseen, jossa leikkaa-lii-
maa -strategialla ei pitkälle päästä.
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Yhteenvetona voidaan todeta, että eri ainei-
den opettajien välinen yhteistyö sekä yhtä 
oppituntia pidemmät tehtäväkokonaisuu-
det mahdollistavat akateemisten tekstitaito-
jen monipuolisen harjoittelemisen. Tässä Kie-
likukon numerossa esitellyt opetuskokeilut 
ovat tästä oiva esimerkki.
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Historian opetusta 
rikastamassa: Oppilaat oman 
oppimateriaalinsa tuottajina
Mikko Saranen & Mari Jämsen

Tässä artikkelissa kerromme Konneveden 
yläkoulussa tehdystä opetuskokeilusta, jos-
sa oppilaat tuottivat itse oman oppimateriaa-
linsa historian oppiaineessa. Opetuskokeilu 
toteutettiin historian aineenopettajan ja eri-
tyisopettajan yhteistyönä.

Opetuskokeilussa kahdeksannen luokan his-
torian Talvisota ja Jatkosota –osiossa käytim-
me sähköisiä oppimateriaaleja. Oppimateri-
aali syntyi kurssin edetessä ja kukin oppilas 
räätälöi oman oppimateriaalinsa itselleen par-
haiten sopivaan sähköiseen muotoon. Kurssil-
le osallistui koko koulun 8. ikäluokka mukaan 
lukien oppilaat, joilla on oppimisvaikeuk-
sia. Yhteensä kokeiluun osallistui x oppilas-
ta. Koko jakson työskentelimme samanaikai-
sopettajina kummallekin rinnakkaisluokalle.

Alkuperäinen idea lähti liikkeelle, kun kun-
taamme hankittiin tietokoneohjelma, jonka 
avulla oli helppo taittaa omia julkaisuja verk-
koon. Ensin tarkoitus oli tehdä eriyttävää op-
pimateriaalia erityisoppilaita varten, mutta 
vähitellen idea kasvoi. Lopulta päädyimme 
malliin, jossa kaikki ryhmän oppilaat tuot-
taisivat itselleen oppimateriaalia syventämällä 
kaikille yhteistä pohjatekstiä. Idean laajentues-
sa jouduimme myös vaihtamaan järjestelmää, 
jolla jakso toteutettaisiin. Ensimmäisessä oh-
jelmistossa ei ollut riittäviä mahdollisuuksia 
oppilaiden omaan tekstin muokkaamiseen ja 
lisäämiseen, joten pääasialliseksi työskentely-
alustaksi valittiin lopulta peda.net.

Kurssin pohjaksi loimme ensin otsikot säh-
köistä oppimateriaalia varten ja kokosimme 
perustiedot kirjan rakenteeksi. Tässä vaihees-
sa pyrimme pitämään materiaalin melko ly-
hyenä ja vain perustiedot sisältävänä tiiviinä 
tietopakettina. Pohdimme yhdessä myös, mil-
laisia tvt-taitoja oppilailta edellytetään ja mitä 
taitoja harjoitellaan.

Koska halusimme jättää perinteisen oppi-
kirjan jakson ajaksi täysin sivurooliin, tote-
simme, että oppilaiden tietotekniset työs-
kentelytaidot ovat avainasemassa projektin 
onnistumiseksi. Jakson aikana kaikki tunnit 
pidettiin koulumme ATK-luokassa. Jokainen 
oppilas työskenteli omalla koneellaan, mut-
ta yhteistyö oli sallittua ja jopa toivottavaa. 
Projektin aikana harjoiteltaviksi taidoiksi ni-
mesimme työtaidot, kirjoittamisen, tekstin 
muokkaamisen ja kopioinnin, tiedon etsimi-
sen ja lähdekritiikin, kuvien lisäämisen, tau-
lukoinnin sekä äänitiedoston liittämisen op-
pimateriaaliin

Läksyjen lukua mobiililaitteilla

Oppilaiden työskentelyn pohjaksi tuotettu 
sähköinen materiaali taitettiin mobiililaitteil-
la luettavaksi lukuläksypaketiksi. Tarkoitus 
oli, että opiskelijat voisivat lukea mobiiliver-
siota missä tilanteessa tahansa. Kirja on liian 
iso ja se pitää kaivaa aina erikseen esille. Ny-
kypäivän nuoret kantavat puhelimia ja tablet-
teja aina mukanaan ja käyttävät niitä ensim-
mäisenä aamulla herätessään ja viimeiseksi 



12

Kielikukko 4/2014

nukkumaan mennessään. Näin läksyjen lu-
kemisen pystyi tekemään joustavasti sellaises-
sa tilanteessa, joka sopi parhaiten omaan elä-
mänrytmiin ja –tyyliin.

Autenttista lähdeaineistoa

Kurssin alussa haastoimme oppilaat tiedon 
hankintaan ja tietolähteiden kokoamiseen. 
Pyrimme motivoimaan heitä täysin oman op-
pimateriaalin muokkaamiseen ja oman opis-
kelutyylin hyödyntämiseen. Tavoitteena oli 
myös tallentaa autenttista tietoa sekä sodan 
kokeneilta että kotirintamalla toimineilta se-
niorikansalaisilta. Jokaisen oppilaan piti haas-
tatella sota-ajan kokenutta ihmistä. Toiveena 
oli, että haastateltava löytyisi oppilaan omasta 
lähipiiristä, jotta nuoret tallentaisivat samal-
la oman sukunsa historiaa. Jos sopivaa haasta-
teltavaa ei löytynyt, opettajat etsivät sellaisen 
omien kontaktiensa kautta. Haastateltavien 
joukossa oli rintamamiehiä, lottia ja sota-ajan 
kokeneita lapsia. Haastattelut tallennettiin ja 
äänitiedostot liitettiin peda.netiin osaksi op-
pilaan omaa materiaalia. Samoin toimittiin 
kaikkien jakson aikana tehtyjen tehtävien 
kanssa. Kaikki tehtävät tehtiin tietokoneen 
avulla ja valmiit tehtävät pistettiin oman teks-
tiversion mukaan. Tällä tavalla tehtävät säily-
vät tallessa ja niihin oli helppo palata esimer-
kiksi kokeeseen kertaamisen yhteydessä.

Kuvat, kaaviot ja videot oppimista 
tukemassa

Oppilaiden omat materiaalit koottiin Peda.
net – alustalle jokaisen omaan henkilökohtai-
seen profiiliin, jota valmiin materiaalin kopi-
oimisen jälkeen jokainen rikasti haluamallaan 
ja itselleen parhaiten sopivalla tavalla. Oppi-
laat saivat valita, halusivatko toteuttaa käsit-
teenmäärittelyt sanallisesti tai vaikkapa lin-
kittäen käsitettä selventävää kuvamateriaalia 
avautumaan kyseistä sanaa klikkaamalla. Ku-
valliset sanaselitykset ja kaaviot helpottivat 
erityisesti oppimisvaikeuksista kärsivien oppi-
laiden työskentelyä. Internetistä löytyi paljon 

sota-aikaan liittyvää kuvamateriaalia, mutta 
harjoittelimme myös omien kaavioiden teke-
mistä erilaisten tietokoneohjelmien avulla.

Lisäksi materiaaliin sai linkittää videokatsa-
uksia mm. Ylen Elävästä arkistosta ja muista 
luotettavista lähteistä. Myös Sotungin lukion 
Second Lifessa olevaa virtuaalioppimisympä-
ristöä käytettiin tiedon simulointiin. Netti-
materiaaleja käytettäessä täytyi kuitenkin olla 
tarkkana tekijänoikeuskysymyksien kanssa. 
Lähteen merkitsemisen tärkeys nousi usein 
esiin.

Nettilähteiden hyödyntämisen 
haasteet

Tiedon etsiminen osoittautui vaikeimmin 
hallittavaksi taidoksi opiskelijoille. Sopivien 
hakusanojen löytäminen oli haasteista ensim-
mäinen. Sen jälkeen vaikeuksia tuotti luotet-
tavan nettiartikkelin valitseminen. Kun so-
pivat teksti vihdoin löytyi, käyttökelpoisen 
tiedon seulominen tekstin seasta tuntui mo-
nista oppilaista työläältä. Monet nettiartik-
kelit ovat melko pitkiä ja ne näkyvät ruu-
dulla pitkänä tekstimassana. Sen lukeminen 
oli monille erittäin haastavaa, eivätkä he oi-
kein pystyneet poimimaan tekstistä olennaisia 
kohtia. Tällaisissa tilanteissa oppilaat pyrkivät 
usein etsimään tekstistä muutaman sopival-
ta tuntuvan lauseen ja kopioimaan sen suo-
raan omaan materiaaliinsa tai vastaukseen-
sa. Tulkitsimme, että ongelma johtui siitä, 
että nuoret eivät koskaan lue internetistä pit-
kiä tekstejä. Heidän käyttämissään sisällöissä 
on vain lyhyitä tekstipätkiä ja paljon kuvallis-
ta materiaalia. Uusien lukutapojen ja luetun 
ymmärtämisen opetteleminen ei ollut mah-
dollista näin lyhyessä ajassa, mutta yritimme 
tukea tällaisista ongelmista kärsineitä oppilai-
ta muun muassa pilkkomalla tekstiä lyhyem-
piin paloihin.

Erityisesti pojat pitivät tällä tavalla toteute-
tusta jaksosta. Heidän mielestään oppiminen 
oli helpompaa ja mielekkäämpää tietokoneen 
avulla. Toisaalta osa heistä vierasti sitä, että 
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oppilaiden piti oikeasti tehdä enemmän tun-
tien aikana. Opettaja oli äänessä hyvin vähän 
ja suurimman osan ajasta oppilaat tekivät itse 
ajattelu-, lukemis- ja kirjoitustyötä. Massan 
sekaan sulautuminen ei enää ollut yhtä help-
poa, sillä jokaisesta tunnista syntyi materiaa-
lia, joka tallennettiin osaksi omaa peda.net–
artikkelia.

Omat materiaalit apuna kokeessa

Kokeet ja välitestit toteutettiin osaksi sähköi-
sellä Ville-arviointijärjestelmällä. Järjestelmän 
käyttöä harjoiteltiin kurssin aikana välitestien 
avulla. Välitesteissä käytettiin erilaisia säh-
köisen kyselyn elementtejä ja toimintamalle-
ja, joita pyrittiin tekemään oppilaille tutuik-
si kurssin loppukoetta varten. Loppukokeessa 
oppilailla oli mahdollisuus käyttää omaa ma-
teriaaliaan apuna vastauksia laatiessaan. Myös 
verkosta saatava informaatio oli koko ajan op-
pilaiden käytettävissä. Ainoastaan tekstin suo-
ra kopioiminen koevastauksiin oli kiellettyä.

Oppilaiden kokemuksia 
opetuskokeilusta

Teetimme oppilailla jakson jälkeen kyselyn, 
jossa heitä pyydettiin arvioimaan oppimisko-
kemustaan. Koska oppilasmäärät olivat niin 
pienet, kovin pitkälle meneviä johtopäätök-
siä tuloksista ei voi tehdä. Jotain ne kuitenkin 
kertovat siitä, kuinka oppilaat kokivat hieman 
erilaisen opetuksen.

Kyselyyn vastasi 22 oppilasta, joista vain kak-
si koki oppineensa jakson aikana huonom-
min kuin tavallisesti. Vastaavasti 11 oppilasta 
ajatteli oppineensa kokeilun aikana parem-
min kuin yleensä. Vastauksien perusteella op-
pilaat tunsivat työskennelleensä enemmän 
kuin normaalisti. Suurimman osan mieles-
tä tunnit olivat myös aiempaa mielenkiintoi-
sempia. Toisaalta täytyy muistaa, että toinen 
maailmansota ja erityisesti Suomen Talvi- ja 
Jatkosota koetaan jo lähtökohtaisesti mielen-
kiintoisiksi oppisisällöiksi historiassa. On vai-

kea arvioida, kuinka paljon mielenkiintoinen 
aihe vaikutti oppilaiden positiiviseen suhtau-
tumiseen.

Tietotekniikan runsas käyttö jakoi oppilaiden 
mielipiteitä. Enemmistö oli sitä mieltä, että 
se helpotti opiskelua, mutta muutamien mie-
lestä se haittasi oppimista. Tyttöjen suhtautu-
minen tietotekniikkaan oli huomattavasti ne-
gatiivisempaa kuin poikien. Erityisesti pojat, 
joiden historian arvosana oli hyvä tai kiitettä-
vä, pitivät tietotekniikan käyttöä positiivise-
na asiana.

Kehitettävääkin kuitenkin löytyi. Osa oppi-
laista olisi kaivannut vielä suurempaa vapautta 
materiaalin työstämiseen. Heidän kokemuk-
sensa mukaan järjestelmä ei mahdollistanut 
muokkaamista tarpeeksi hyvin, joten he ei-
vät saaneet sivuja sellaisiksi kuin olisivat ha-
lunneet.

Kyselyssä oli myös avoimia kysymyksiä, jois-
sa oppilaiden piti arvioida kokeilujaksoa sa-
nallisesti. Positiivisesti kokeiluun suhtautu-
neet oppilaat arvostivat sitä, että kaikkea ei 
tarvinnut tehdä niin kuin toiset. Yhtä oikeaa 
vastausta ei ollut, vaan oma tiedonhankinta 
vaikutti siihen, millaiseksi materiaali muok-
kautui. Materiaalia sai painottaa oman mie-
lensä mukaan. Täytyy kuitenkin muistaa, että 
heikommat oppilaat eivät kyenneet muokkaa-
maan materiaalia kovinkaan itsenäisesti, vaan 
he tekivät omia muutoksiaan lähinnä opetta-
jilta tai toisilta oppilailta saamiensa esimerk-
kien mukaisesti.

Yhteenvetona voidaan todeta seuraavaa:

• Rikastaa perinteistä opetusta

• Motivoi oppilaita keskittymään aiheeseen

• Oppilaat vielä eri tasolla työtaidoissaan

• Ei helpottanut keskittymisvaikeuksista 
kärsivien työskentelyä

• Rohkeutta kokeilla uusia työtapoja
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Atomisemiotiikan avulla 
monilukutaitoa kemian opetukseen
Jani Tanskanen

Uudessa kielitietoisessa koulussa kaikkien aineiden opettajat opettavat myös kielenkäyttöä ja 
monilukutaitoa. Jos kemian ja äidinkielen opetusta yhdistetään ennakkoluulottomasti, oppi-
laat ovat monilukutaidon ytimessä.

Opetussuunnitelmien perusteet uudistuvat ja 
edellyttävät kielitietoisuuden herättämistä ja 
lukemisen sekä kirjoittamisen taitoihin val-
mentamista myös muissa oppiaineissa kuin 
äidinkielessä ja kirjallisuudessa. Kielestä, teks-
teistä ja monilukutaidosta tulee koko koulun 
tehtävä. (Luukka 2013.) Tässä esittelen yhden 
varioitavissa olevan keinon tuoda moniluku-
taito osaksi kemian oppiainetta. Näkökulma-
ni on äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan 
ja hakee sovellutuspintaa 1980-luvun atomi-
semiotiikasta.

Professori Minna-Riitta Luukan (2013) mu-
kaan monilukutaito on ”erilaisten tekstien 
tulkinnan ja tuottamisen taitoa, taitoa toimia 
tekstien kanssa erilaisissa tilanteissa ja erilai-
sia tehtäviä varten”. Luukasta monilukutai-
to terminä on kuitenkin ongelmallinen, sil-
lä ”se tuo helposti mieleen vain ilmiön toisen 
puolen – tekstien lukemisen ja tulkinnan”. 
Tuottaminen jää syrjään tai se irrotetaan lu-
kutaidosta. Tässä esittelemässäni tehtävähah-
motelmassa lukeminen ja tuottaminen kyt-
keytyvät toisiinsa erottamattomasti.

Monilukutaidon tarve kumpuaa uudistuvasta 
tai oikeastaan jo uudistuneesta yhteiskunnas-
ta ja työelämän muutoksista – unohtamatta 
vapaa-ajan ja arjen tarpeita. Yhä useammassa 
työssä ja myös arjessa on kyettävä lukemaan 
kriittisesti, kokoamaan ja arvioimaan tietoa 
sekä tuottamaan erilaisia tekstejä, olivat nuo 

tekstit sitten painettuja raportteja, sähköpos-
tiviestejä, tilastotaulukoita, kuvia tai mitä hy-
vänsä. Nykyaikainen laaja tekstikäsitys ei hah-
mota tekstiksi vain perinteistä kirjoitettua 
sanaa. Niin ikään kieli ei tarkoita vain kirjoi-
tettua eikä edes vain puhuttua kieltä. Kieltä 
ovat niin ikään semioottiset resurssit eli erilai-
set merkit, jotka saavat pienessä tehtävässäni 
suuren roolin.

Monilukutaito osana koko koulun opetusta 
palvelee myös oppilasta ja aineiden hallintaa. 
Oppilaiden (teinioppilaiden, adolescents) ko-
kemus lukijan ja kirjoittajan kyvyistään näet 
vaikuttaa heidän motivaatioonsa oppia esi-
merkiksi matematiikkaa, luonnontieteitä, kir-
jallisuutta ja niin edelleen (Alvermann 2002, 
191). Monilukutaidossa ei siis ole kyse vain 
yhteiskunnalliseen muutokseen reagoimises-
ta. Jos opettaja perustaa opetuksensa periaat-
teeen nōn vītae, sed scholae discimus varaan, 
hän voi ajatella monilukutaidonkin palvele-
van omaa oppiainettaan, ei vain työelämää tai 
uudistuvaa yhteiskuntaa.

Tässä artikkelissa annan esimerkin tavasta 
tuoda monilukutaito kemian opetukseen äi-
dinkielen ja kemian opettajan yhteistyönä. 
Tavoitteenani on osoittaa, ettei uusien ope-
tussuunnitelmien perusteiden edellytys ole 
mahdoton vaan päinvastoin hyvinkin luon-
teva ja helppo toteuttaa. Oikeastaan ideois-
ta ei ole pulaa, sillä Suomen opettajat ovat 
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hyvin koulutettuja, luovia ja kekseliäitä. Re-
surssipulakaan ei muodostu kompastuskivek-
si, sillä esimerkiksi yläkoulussa äidinkielen ja 
kirjallisuuden opettajan sekä vaikkapa kemi-
an opettajan ristiinopettaminen ei liene sen 
kalliimpaa kuin tavanomainenkaan opetus. 
Jos kemian opettaja opettaa hetken äidinkie-
len ryhmää sillä aikaa kun äidinkielen opet-
taja opettaa hänen ryhmäänsä, ei vaadita lisä-
resursseja. Todelliset kompastuskivet lienevät 
siis asenteissa. Yhä saatetaan ajatella, että ke-
mian opettaja älköön astuko äidinkielen luok-
kaan älköönkä äidinkielen opettaja kemian 
luokkaan. Ongelma on ehkä siinä, että kou-
lun oppiainejako on suhteellisen uusi ja siten 
moderni opetuksen järjestämismuoto. Sitä pi-
detään edelleen modernina, ja siirtyminen eri 
aineiden yhteistyöhön voi vaikuttaa paluulta 
vanhaan. Kyse ei kuitenkaan ole alakoulussa 
yhä käytössä olevaan luokanopettajajärjestel-
mään palaamisesta – siitä että yhden opetta-
jan tulisi tuntea kaikki alat – vaan eri alojen 
asiantuntijoiden yhteistyöstä.

Tehtävä: varoitusviesti tuleville 
sukupolville

Esittelemäni tehtäväkokonaisuuden kohde-
ryhmä on peruskoulun seitsemäs luokka. Teh-
tävää voi kuitenkin varioida myös alakouluun 
tai lukioon soveltuvaksi. Tehtävä liittyy siihen 
kohtaan opetusta, jossa käsitellään kemiallisia 
varoitusmerkkejä. Olen valinnut tarkoituksel-
lisesti melko ilmeisen kohteen, jota ei kuiten-
kaan tavata yhdistää kielitietoisuuteen tai lu-
kutaitoihin.

On huomattava, että monilukutaitoon liit-
tyviä ajatuksia kuuluu oikeastaan jo nykyi-
siin Perusopetuksen opetussuunnitelman perus-
teisiin. Sen kemian opetusta käsittelevä jakso 
tähdentää, että vuosiluokilla 7–9 ohjataan 
”luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tie-
donhankintaan ja tietojen käyttämiseen elä-
män eri tilanteissa” (POPS 2004, 195). Ta-
voitteiksi asiakirja asettaa muun muassa, että 
oppilas oppii ”käyttämään [--] tieto- ja vies-
tintätekniikkaa, sekä arvioimaan tiedon luo-

tettavuutta ja merkitystä” sekä ”soveltamaan 
omia tietojaan käytännön tilanteissa ja valin-
noissa” (POPS 2004, 195). Seuraava tehtävä 
on hyvin toteutettavissa jo nykyisten opetus-
suunnitelmien puitteissa.

Idea on yksinkertainen. Yhdessä oppilaiden 
kanssa kuvitellaan seuraavanlainen tilanne, 
joka on tosiasiassa Yhdysvalloissa 1980-lu-
vulla tapahtunutkin: Maan hallitus tai jokin 
ministeriö pyytää kehittämään varoitusvies-
tin, joka on kaukaisessa tulevaisuudessa – vä-
hintään 10 000 vuoden päästä – kaikkien 
ymmärrettävissä. Viesti on tarkoitus liittää 
ydinjätehautaan, jota ei saa avata. Oppilaat 
pohtivat tietoa hakien ja prosessoiden, mil-
lainen viesti olisi tehokkain ja mitä ongelmia 
viestin kirjoittamiseen liittyy. Mahdollista on 
päätyä myös siihen, ettei oikeanlaista viestiä 
voi saada aikaan lainkaan. Lopulta oppilaat 
laativat luonnoksen itse viestistä sekä pyytäjä-
taholle osoitetun raportin siitä, miksi on pää-
dytty juuri kyseiseen viestiin tai viesteihin. Jos 
oppilaat päätyvät siihen, että koko tehtävä on 
mahdoton, on tämäkin perusteltava huolelli-
sesti. Raportissa on tuotava esiin myös mah-
dollisia ongelmia ja riskitekijöitä: voiko kehi-
tetty viesti osoittautua epäkelvoksi. Toistensa 
raporteista oppilaat laativat viranomaistiedot-
teen eläytyen viranomaisen asemaan. Edelleen 
oppilaat laativat toistensa viranomaistiedot-
teista uutisen eläytyen journalistin asemaan. 
Uutinen voi olla lehti- tai verkkouutinen tai 
osa TV-uutislähetystä.

Tehtävä on haastava ja auttaa ymmärtämään 
lukemisen ja kirjoittamisen tilanteisuutta ja 
sosiokulttuurisuutta sekä kielen symbolifunk-
tiota ja sopimuksenvaraisuutta. Olemme mo-
nilukutaidon ytimessä eli merkitysten raken-
tumisessa, rakentamisessa ja tulkitsemisessa. 
Samalla opetellaan jo nykyiseltä kemian ope-
tukselta vaadittua tieto- ja viestintätekniikan 
käyttämistä. Lisäksi oppilaat tutkivat tarkasti 
nyt käytössä olevia kemiallisia varoitusmerk-
kejä, jotka joka tapauksessa on opiskeltava, 
ja huomaavat, että tällä hetkelläkin varoitus-
merkit ovat uudistumassa. Vanhat oranssi-
pohjaiset varoitusmerkit saavat olla tuotteissa 



Kielikukko 4/2014

17

vuoteen 2017 asti (Työsuojelu 2013). Ihan-
teellisessa tapauksessa oppilaat selvittävät nä-
mäkin tiedot itse, opettajan ei tarvitse puhua 
niistä etukäteen.

Jotta tehtävän voi järjestää koko laajuudes-
saan kolmiportaisena, vaatii se melko paljon 
aikaa. Tutkijavaiheelle olisi hyvä varata vähin-
tään kolme oppituntia ja sekä viranomaisvai-
heelle että journalistivaiheelle vähintään yksi 
oppitunti. Tutkijavaiheessa raportin kirjoitta-
minen vaatii peruskoululaiselta tutustumista 
ja kokeilua, ja ennen kaikkea on varattava ai-
kaa tiedonhaulle, pohdinnalle ja viestiyritel-
mien laatimiselle. Tehtävään voi käyttää sekä 
kemian että äidinkielen ja kirjallisuuden op-
pitunteja.

Leikkiä, tiedonhakua ja 
tuottamista

Tehtävä lähestyy oppimista leikin ja eläytymi-
sen keinoin. Leikin voisi viedä jopa niin pitkäl-
le, että voitaisiin pyytää pääministeriä tai tasa-
vallan presidenttiä esittämään ensimmäinen 
tehtävänanto videolla. Oppilaat olisivat ikään 
kuin tutkijoina kokoontuneet kuulemaan val-
tiollisen tehtävän datatykiltä kankaalle heijas-
tettuna. Olennaista on, että tehtävänanto ei 
tule opettajalta, vaan ikään kuin aidossa kou-
lun ulkopuolisessa ympäristössä. Tehtävänan-
non kuultuaan oppilaat työskentelevät joko 
omia tai koulun laitteita käyttäen; tietoa voi 
hakea niin tietokoneella, padilla kuin älypu-
helimellakin.

Oppilaat voivat työskennellä itsenäisesti, pa-
reina tai pienryhmissä. He etsivät tietoa vies-
tin laatimisen tueksi ja kirjoittavat muis-
tiinpanoja eri tietolähteistä. Opettajan tulee 
varmistaa, että kaikki oppilaat löytävät rele-
vanttia tietoa ja osaavat käyttää hakukoneissa 
oikeanlaisia hakusanoja. Tästä opettaja huo-
maa, kuinka hyvin kukin oppilas hallitsee tie-
donhaun, ja voi tarvittaessa sovittaa ja eriyttää 
opetusta oppilaskohtaisesti. Jos joku oppilas 
on hyvä tiedonhaussa mutta pärjää heikosti 
muussa lukemisessa, kannattaa hänet sijoit-

taa opettamaan muuta ryhmää tiedonhaussa 
– tässä on loistava itsetunnon kohottamisen 
paikka (Leu 2013). Tiedonhaun arvioinnissa 
opettajan tulee huomioida myös oppilaan ke-
hitys ja oppimisprosessi. Jos lähtötaso ei muu-
tu, ei tapahdu myöskään oppimista. Jo val-
miiksi osaava oppilas ei välttämättä ansaitse 
hyvää numeroa valmiiden taitojensa tähden, 
mutta hänkin voi kehittyä edelleen sekä har-
joittaa muita taitoja. Arvioinnin kriteerit esi-
tetään oppilaille tehtävänannon yhteydessä.

Viranomaistiedotteet ja uutiset kirjoitetaan 
oppilaiden itse toivomille alustoille, ja samalla 
tutustutaan niille tyypilliseen kielenkäyttöön 
ja tekstilajille ominaisiin piirteisiin. Oppilai-
den halutessa raportit, tiedotteet ja uutiset 
voidaan julkaista Internetissä.

Lopuksi

Tämä 1980-luvulta tuttu atomisemiotiikka 
tarjoaa yksinkertaisen mutta haastavan ja to-
simaailmaan palautuvan tehtävänannon osak-
si kemian opetusta. Vaikeaa ei ole keksiä mui-
takin keinoja tuoda monilukutaito kemian 
opetukseen. Ei tarvitse kuin esimerkiksi tuo-
da maitotölkkejä, karkkipusseja ynnä muuta 
luokkaan ja lähteä lukemaan. Niin ikään kau-
nokirjallisuuttakin voi käsitellä kemian luo-
kassa ja kemian tunnilla. Kun Luukka (2013) 
kirjoittaa siitä, kuinka tärkeää on tärkeää tuo-
da äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen 
metastrategioita, mediataitoja ynnä muuta, 
hän toteaa myös, että ”[s]amalla on kuiten-
kin muistettava, että kirjallisuudenkin luku-
taito on osa monilukutaitoa – sitä ei muiden 
oppiaineiden opetuksessa juuri opiskella.” 
Luukka ilmeisesti viittaa siihen, että kaiken 
muun lisääntyessä myös kirjallisuuden luku-
taidon on pysyttävä äidinkielen ja kirjallisuu-
den oppiaineen keskiössä. Itse kuitenkin laa-
jennan tätä niin, että kaunokirjallisuus voisi 
aivan hyvin olla läsnä myös muissa aineis-
sa kuin äidinkielessä ja kirjallisuudessa. Mik-
sei esimerkiksi kemian tunnilla voida vilkaista 
Shelleyn Frankensteinia ja käyttää sitä virik-
keenä tutkimusetiikkakeskustelulle? Tai mik-
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sei voida lukea katkelma Sherlock Holmesin 
seikkailuista ja katsoa, mihin kaikkeen Hol-
mes tarvitsee kemian tietoja ja taitoja? Tekstit 
ja kirjallisuuskaan eivät ole muusta maailmas-
ta irrallisia saarekkeita, kuten eivät toivotta-
vasti koulun oppiaineetkaan.
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Lectio praecursoria – 
Tieto- ja viestintätekniikan 
yhteys lukutaitoon
Kaisa Leino

Mediamaailma on muuttunut merkittävästi 
viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. 
Kun aikoinaan aloitin yliopisto-opiskelun, 
olin ensimmäisten joukossa, joille Jyväskylän 
yliopistossa annettiin omat sähköpostiosoit-
teet ja lyhyt koulutus sähköpostin käyttöön. 
Tuolloin käytössä oli unix-käyttöjärjestelmäs-
sä toimiva Pine-ohjelma. Käyttäjän piti osata 
kirjoittaa oikea komento komentoriville, jotta 
sai käynnistettyä ohjelman. Mieleeni on jää-
nyt musta näyttö ja vihreänä vilkkuva teksti. 
Nykyään tieto- ja viestintätekniikka on kui-
tenkin nuorille arkea. Kun PISA-tutkimukses-
sa vuonna 2009 kysyttiin 29:n OECD-maan 
nuorilta heidän tietokoneen käytöstään, vain 
0,8 % vastaajista sanoi, ettei koskaan ollut 
käyttänyt tietokonetta.

Väitöskirjani perustuu vuosina 2000, 2003 ja 
2009 PISA-tutkimuksen yhteydessä kerättyi-
hin aineistoihin. Aineisto muodostaa edusta-
van otoksen suomalaisten 15-vuotiaiden luku-
taidosta sekä oppilasvastuksista, jotka liittyvät 
niin lukutaitoon kuin tieto- ja viestintätekno-
logian käyttöönkin. Työni lähtökohtana oli 
tarkastella sitä, mikä on tieto- ja viestintätek-
niikan käytön yhteys lukutaitoon. Aihetta lä-
hestyin kuuden osatutkimuksen avulla. Niissä 
tarkasteltiin sitä, mitkä ovat nuorten mielestä 
Internetin parhaat puolet ja mitkä taas ongel-
mat, mihin nuoret tieto- ja viestintätekniik-
kaa käyttävät sekä millaisia sukupuolieroja ja 
ryhmittelyjä voidaan käytössä havaita. Tie-
to- ja viestintäteknologian käyttöä verrattiin 
myös PISAn lukutaitotutkimuksen pistemää-
riin, jolloin tarkasteltiin eri käyttötapojen ja 

asenteiden, kuten oppilaiden itse raportoi-
man teknologisiin taitoihin kohdistuvan luot-
tamuksen, yhteyttä lukutaitoon. PISAn luku-
taidon arvioinnissa tarkasteltiin niin sanottua 
perinteistä lukutaitoa eli painettujen tekstien 
lukemista. Näiden kysymysten lisäksi liitin 
teoreettiseen osaan painetun tekstin ja verk-
kotekstin lukemisen vertailua sekä moniluku-
taidon käsitteen tarkastelua.

Väitöskirjani vertailu osoitti, että vaikka tie-
tokoneen käyttötavat ovat vuosien 2000 ja 
2009 välillä muuttuneet hyvin vähän, on uu-
sien ohjelmien myötä muutosta kuitenkin ta-
pahtunut. Havainnollistan teille nykypäivän 
tieto- ja viestintätekniikan käyttöä kuvitteel-
lisen Janikan päivän kautta.

Aamulla, ennen kouluun lähtöä Janika tarkis-
taa yön aikana tulleet uutisotsikot ja päivän 
sään älypuhelimensa applikaation avulla. Vaik-
ka Janika ei paljoa urheilua seuraakaan, on hä-
nestä silti mielenkiintoinen uutinen, jossa kerro-
taan siitä, kuinka Pohjois-Korea on uutisoinut 
voittaneensa jalkapallokisat – aihetta seurannut 
tietää kuitenkin, ettei kyseinen maa edes osallis-
tunut kisoihin. Janika ei kuitenkaan näe sitä, 
että hetkeä myöhemmin kyseistä uutista muo-
kataan ja uutinen – jonka lehden toimituskin 
on ottanut hetken tosissaan – todetaankin paro-
diaksi. Vielä ennen kouluun lähtöä Janika lait-
taa ystävälleen WhatsApp-viestin: ”Nähdään 
viiden minsan päästä risteyksessä”.

Koulussa kännykän käyttö on kiellettyä, mutta 
siitä huolimatta Janika ehtii koulupäivän ai-
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kana laittaa pari viestiä Facebookiin ja muu-
taman kuvan Instagramiin. Jotkut kaverit ovat 
innostuneet SnapChat-palvelusta, jossa kuvia 
päivän tapahtumista jaetaan tiuhaan, aktiivi-
simmat jopa sata kuvaa päivässä, mutta Janika 
ei siitä innostu.

Koulusta läksyksi tulee tutustua johonkin Kale-
valan hahmoon ja tehdä siitä lyhyt esittely. Ja-
nika on valinnut Ainon. Hän nappaa läppärin 
syliinsä ja laittaa selaimeen osoitteeksi Wikipe-
dian. Sen avulla hän löytää hieman tietoa sekä 
myös Ainon tarinaa esittävän, Gallen-Kallelan 
tekemän taulun kuvan. Wikipedia kertoo kui-
tenkin artikkelin olevan tynkä. Toisin sanoen 
aiheesta olisi enemmänkin kerrottavaa kuin 
mitä on tuotu esiin. Opettaja on myös ohjeista-
nut, että useampaa lähdettä on käytettävä, joten 
Janika naputtelee vielä selaimen hakukenttään 
”Kalevalan Aino”. Tuloksena on linkkejä Kale-
valaseuran sivulle, Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran sivulle, ja löytyypä linkkien takaa myös 
Kalevalan neljäs runo, jossa Ainon tarina ker-
rotaan. Mutta onko se neljäs runo? Toisen lin-
kin takaa löytyy tieto, että kyseessä onkin kolmas 
runo. Toinen sivu on jonkun opettajan oppilaille 
tekemä, toisessa ei löydy selvää julkaisijaa. Kum-
paa uskoa?

Samassa Facebookin Messenger ilmoittaa uu-
desta viestistä. Janikan kaveri kyselee, lähtisikö 
tämä elokuviin illalla. Janika avaa elokuvate-
atterin verkkosivun ja katsoo illan ohjelmiston. 
Muutamat elokuvat hän ohittaa suoraan, mut-
ta yhdestä hän avaa lisätietoja. Sitten hän tar-
kistaa verkosta myös bussin aikataulun. Viesteil-
len hän sopii kaverinsa kanssa, mitä elokuvaa 
he menevät katsomaan ja monelta. Janika varaa 
paikat ja ostaa liput suoraan verkosta.

Sopimisviestien lomassa Janikan kaveri laittaa 
Janikalle myös Youtube-linkin. Janika klikkaa 
videon auki: heidän luokallaan oleva poika on 
kuvannut skeittitemppujaan ja ”postannut” vi-
deon Youtube-palveluun kaikkien nähtäväksi. 
Jo nyt videon on nähnyt yli viisisataa ihmistä, 
vaikka se on julkaistu vasta pari tuntia sitten. 
Sana sosiaalisessa mediassa on kiertänyt nopeas-
ti. Myös kommentteja on kertynyt runsaasti: 

osa ylistäviä, osa jopa ilkeitä. Janika tunnistaa 
muutaman kaverin nimimerkin, mutta suurin 
osa kommentoijien nimimerkeistä on hänelle 
tuntemattomia.

Tässä kuvauksessa näkyvät keskeisimmät tie-
to- ja viestintäteknologian käyttötavat: tiedon 
hakeminen, sosiaalisten suhteiden ylläpito 
erilaisten kommunikointitapojen avulla, pal-
velujen käyttö ja ajanviete. Tietoverkkojen so-
siaalinen ulottuvuus korostuu erityisesti tyttö-
jen käytössä, kun taas pojat tyttöjä enemmän 
pelaavat ja ohjelmoivat. Tästä huolimatta so-
siaalinen media oli myös poikien eri käyttöta-
pojen kärkipäässä. Mielenkiintoista on nähdä, 
miten suhtautuminen ohjelmointiin ja tekno-
logiaan laajemminkin muuttuu tulevaisuu-
dessa, kun tavoitteena on lisätä tieto- ja vies-
tintäteknologian käyttöä ja tuoda ohjelmointi 
kouluihin uuden opetussuunnitelman myötä.

Tutkimukseni mukaan monipuolinen tieto 
on yksi Internetin tärkeimmistä ominaisuuk-
sista. Toisaalta nuorten mielestä suurimpia ne-
tin ongelmia on, että sopivaa tietoa on vaikea 
löytää ja netissä on paljon myös epäasiallista 
ja jopa haitallista informaatiota. Sopimatto-
man tiedon lisäksi oppilaat mainitsivat ongel-
mana muun muassa anonyymisyyden. Ano-
nyymien nimimerkkien käyttö näkyy myös 
edellä esittämässäni Youtube-esimerkissä: ni-
mimerkin takaa on helpompi kommentoida – 
jopa loukkaavasti. Nimimerkkien käyttö han-
kaloittaa joidenkin tekstien yhteydessä myös 
tiedon luotettavuuden arviointia sekä kirjoit-
tajan taustan arvioimista.

Kun tarkastellaan teoreettisesti painetun teks-
tin lukemisen ja verkkolukemisen eroja, mer-
kittävin ero on navigoinnissa eli informaation 
saavutettavuudessa sekä löydetyn informaati-
on käytössä omiin tarkoituksiin. Verkossa it-
selle, omiin tarkoituksiin sopiva teksti on va-
littava useiden vaihtoehtojen joukosta. Teksti 
rakentuu usein monista eri tekstityypeistä, 
jotka yhdistyvät linkkien avulla. Myös kuvi-
tus ja värit ovat olennainen osa verkkosivu-
ja, vaikka ne eivät sinänsä olekaan uutta osa-
na tekstiä.
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Verkossa myös tekstien sosiaalisuus korostuu: 
niin blogi-tekstejä kuin uutisiakin kommen-
toidaan, ja näin rakennetaan uutta tekstuaa-
lista kokonaisuutta, joka on saanut alkunsa 
jostain toisesta tekstistä. Joskus lukijalle voi-
kin olla haasteellista keskittyä alkuperäiseen 
tavoitteeseensa, kun linkittyvät tekstit voivat 
ikään kuin viedä mennessään.

Lukemisen funktiot eli toiminnan takana 
olevat syyt ovat kuitenkin varsin samanlaiset 
tarkasteltiin sitten painetun tekstin tai verk-
kotekstin lukemista. Myös varsinainen luke-
misen prosessi on hyvin samanlainen: se ra-
kentuu tiedon hakemisesta, kokonaisvaltaisen 
kuvan luomisesta, päätelmien tekemisestä 
sekä tekstin sisällön ja muodon arvioimisesta. 
Tästä huolimatta verkon valtava tietomäärä ja 
julkaisemisen avoimuus tekevät näistä taidois-
ta entistä tärkeämpiä luettaessa verkkotekste-
jä. Lukijan on arvioitava koko kokonaisuut-
ta aina osoitteesta kuviin ja tekijästä sisältöön 
– jopa tiedon levittäjän asemaa suhteessa si-
sältöön. Siksi tiedonhakemiseen, arviointiin 
ja soveltamiseen tulisikin kiinnittää huomio-
ta opetuksessa jo hyvin varhain: Kuinka ar-
vioida lähteen luotettavuutta, tekstin tarkoi-
tusta ja tehtävään soveltuvuutta? Entä miten 
mitäkin tietoa voi hyödyntää? Tekstin help-
po muokattavuus ja kopioiminen ovat ilmi-
selvästi tietokoneen käytön etuja. Tekstejä ei 
kuitenkaan ole tarkoitus kopioida sellaisenaan 
jatkokäyttöön. Plagioinnin kysymykset ovat-
kin keskeisiä niin koululaisten keskuudessa 
kuin yliopistotasolla ja työelämässäkin. Tut-
kimuksessani esimerkiksi vain 9 % oppilaista 
toi esiin verkossa olevan tiedon luotettavuu-
teen tai epätarkoituksenmukaisuuteen liitty-
vät ongelmat ja vain 2 % mainitsi laittoman 
kopioinnin tai plagioinnin.

Mielenkiintoista on myös se, etteivät oppilaat 
tuoneet esiin Internetin merkitystä itseilmai-
sulle – joka realisoituu netissä esimerkiksi ku-
vien ja tekstien julkaisemisena – tai Internetiä 
paikkana, jossa voi vaikuttaa. Itseilmaisuhan 
oli yksi tärkeä seikka muun muassa vastavä-
ittäjäni Reijo Kupiaisen tutkimuksessa. Yksi 
selitys tälle on aineistonkeruun ajankohta. 

Erilaiset sosiaalisen median palvelut ovat ke-
hittyneet huimasti aineistoni keräämisen jäl-
keen. Uudet palvelut ovat helpottaneet julkai-
semista, sillä yhä vähemmän tarvitaan teknisiä 
taitoja. Nopeat muutokset ovatkin ominaisia 
verkon muoti-ilmiöille, vaikka toimintojen 
takana olevat tarpeet pysyisivätkin samana.

Tutkimukset osoittavat, että lukuharrastuk-
sella on selvä yhteys lukutaitoon. Erityisesti 
kaunokirjallisuuden lukeminen edistää myös 
lukutaitoa – näin ainakin sen tyyppisissä tut-
kimuksissa, joissa kaunokirjallisen tekstin ar-
viointi on ollut keskeisessä asemassa. Myös 
erilaisten lukijaryhmien tarkastelu käyttämäs-
säni PISA-aineistossa osoitti, että aktiivisim-
mat kaunokirjallisuuden lukijat olivat myös 
lukutaitotestin parhaimmistoa. Lähes yhtä 
hyvin pärjäsivät kuitenkin myös ne, joiden 
tekstimaailma oli monipuolisempi sisältäen 
kohtuullisesti myös verkkotekstejä. Jatkossa 
olisikin mielenkiintoista tarkastella sitä, mi-
ten nämä kaksi ryhmää eroaisivat verkkoluke-
miseen kohdistuvassa testissä.

Kohtuullinen tieto- ja viestintäteknologian 
käyttö näyttäisi siis tukevan lukutaitoa: in-
ternet tarjoaa paljon erilaisia tekstilajeja ja lu-
kija joutuu myös arvioimaan tekstejä enem-
män. Niinpä ei olekaan aivan yhdentekevää, 
mihin tietokonetta käyttää. Huolestuneita on 
oltu esimerkiksi nuorten runsaasta pelaami-
sesta, ja tämän tutkimuksen tulosten mukaan 
aihetta huoleen onkin, jos tietokoneen käyttö 
on yksipuolista, kuten pelaamiseen keskitty-
nyttä. Näiden tulosten mukaan paljolla pelaa-
misella oli kielteinen yhteys niin lukutaidon 
arvioinnissa saavutettuun pistemäärään kuin 
myös kiinnostukseen lukemista kohtaan. Tie-
donhakemisella netistä taas oli myönteinen 
yhteys myös perinteiseen lukutaitoon: tie-
donhakua harrastavat lukivat paljon ja suh-
tautuivat myönteisesti lukemiseen. Myös yh-
teys lukustrategioihin oli myönteinen. Tämän 
tulos olisi tärkeä huomioida myös opetukses-
sa, etenkin kun suomalaisten nuorten tulok-
set tiedonhaun alueella ovat heikentyneet PI-
SA-tutkimuksessa.
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Tietoteknologian käytön määrä on yleen-
sä yhteydessä myös omiin teknisiin taitoihin 
ja suhtautumiseen tietotekniikkaa kohtaan. 
Suomalaisten tyttöjen kiinnostus tietotek-
niikkaa kohtaan sekä heidän luottamuksen-
sa omiin tietoteknisiin taitoihinsa on selvästi 
poikia vähäisempää. Tämä näkyi muun muas-
sa siten, että tarkasteltaessa erilaisia käyttöta-
poja tyttöjen käytössä erottuivat teknistä tai-
toa vaativat toimet, kun taas pojilla tällaista 
eroa ei ollut. Tämä johtunee siitä, että tekni-
set vaatimukset ovat yleisesti ottaen pojilla pa-
remmin hallussa ja ne eivät määrittele heidän 
käyttöään. Teknisten taitojen puute voi kui-
tenkin toimia jopa syrjäyttävänä tekijänä, jos 
nuori ei pääse osallistumaan esimerkiksi yh-
teiseen verkkokeskusteluun kavereiden kans-
sa koulun jälkeen. Itse asiassa tyttöjen kiin-
nostus tietotekniikkaan oli OECD-maiden 
häntäpäässä, mikä on huolestuttavaa, kun aja-
tellaan sitä, miten Suomi määrittää itseään 
teknologian kärkimaana ja odottaa menesty-
mistä maailmalla juuri teknologiayrityksiltä.

Tulokseni osoittivat, että luottamus omiin 
teknisiin taitoihin oli yhteydessä myös luku-
taitoon. Toki lukuharrastus ja asenteet luke-
mista kohtaan ovat merkityksellisempiä, mut-
ta silti luottamuksella omiin tietoteknisiin 
taitoihin näyttäisi olevan merkitystä. Toisaalta 
on huomioitava, että kaiken kaikkiaan luot-
tamus omiin taitoihin on myönteisessä yh-
teydessä lukemiseen eikä tämän tutkimuksen 
perusteella pystytä erottelemaan sitä, heijasta-
vatko oppilaiden vastaukset itse asiassa heidän 
yleistä luottamustaan omiin taitoihinsa. Niin 
tai näin, oppilaiden raportoima hyvä luotta-
mus omiin tietoteknisiin taitoihinsa liittyi eri-
tyisesti poikien hyviin tuloksiin myös perin-
teisen lukutaidon arvioinnissa. Jälleen herää 
kysymys siitä, miten paljon tällä luottamuk-
sella olisikaan merkitystä arvioitaessa lukutai-
toa digitaaliselta alustalta.

Kaiken kaikkiaan tulokseni viittaavat siihen, 
että monipuolisella ja kohtuullisella tieto- ja 
viestintätekniikan käytöllä voidaan tukea lu-
kutaitoa. Erityisesti tämän yhteyden mer-
kitys kasvaa, kun tarkastellaan sitä, millaista 

lukutaitoa tulevaisuudessa vaaditaan. Inter-
netillä on jo nyt merkittävä asema niin har-
rastetiedon kuin virallisten asiakirjojenkin 
välittämisessä yleisölle: esimerkiksi opetus-
suunnitelman perusteiden uudesta luonnok-
sesta kerättiin kommentteja verkon kautta. 
Kommentointiin saivat osallistua niin aikui-
set kuin lapsetkin – oppiarvoon katsomatta. 
Ei myöskään vaikuta siltä, että sosiaalisen me-
dian osuus ihmisten elämässä tulisi vähene-
mään lähiaikoina.

Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman 
luonnos nostaa näkyvästi esille käsitteen mo-
nilukutaito. Monilukutaito tarkoittaa kykyä 
tarkastella, arvioida, käyttää, ymmärtää ja 
tuottaa erilaisia tekstejä erilaisissa medioissa. 
Monilukutaitoinen ihminen hallitsee siis niin 
tiedonhakemisen paikallisliikenteen painetus-
ta vihkosesta kuin sen verkkoversiostakin tai 
lukee sanomalehteä yhtä sujuvasti painettuna 
kuin iPadiltakin.

Tässä työssä hahmottelin monilukutaidolle 
kolme keskeistä ulottuvuutta. Käsitteellä tool 
literacies viittaan niihin teknisiin taitoihin, 
joita tarvitaan, jotta ylipäätään pystyy käyt-
tämään eri medioita. Esimerkiksi taito avata 
selain, käyttää linkkejä ja vaikkapa tieto siitä, 
miten verkko-osoitteen saa helposti kopioitua 
tietyillä näppäinyhdistelmillä. Media literacies 
-käsite viittaa mediaan liittyvään tietoon, ku-
ten siihen, mikä on median kohderyhmä tai 
millä periaatteella tiedon välitys toimii – ku-
ten esimerkiksi vaikkapa vertailu kustanta-
mon julkaiseman painetun kirjan ja jonkin 
yhteisön itse julkaiseman verkkojulkaisun toi-
mitusprosessin välillä. Siihen liittyy myös ym-
märrys siitä, mikä media on oman tavoitteen 
kannalta sopivin. Lisäksi keskeisessä osas-
sa monilukutaidossa on informaationlukutai-
to eli tiedon etsinnän, arvioimisen ja sovelta-
misen taidot. Tällöin keskitytään suoremmin 
itse sisällön tarkasteluun.

Näihin kaikkiin kolmeen ulottuvuuteen – 
teknisiin taitoihin, mediatuntemukseen ja in-
formaation hallintaan – liittyvät aina kiin-
teästi kriittinen, eettinen, kulttuurinen ja 
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sosiaalinen lukutaito. Tällöin on kyse esimer-
kiksi siitä, että arvioidaan ja toimitaan sen 
mukaan, mikä on vaikkapa jonkin ohjelman 
lataamisen laillisuus, keskusteluryhmään osal-
listuvien taustat tai millainen kielenkäyttö ja 
kirjoitustyyli on sopivaa. Näiden lukutaito-
jen merkitys on verkossa erityisen merkittä-
vä, koska verkko mahdollistaa ajasta ja pai-
kasta riippumattoman viestinnän, erilaisten 
ryhmien rakentumisen sekä vapaan julkaise-
misen. Koska julkaistavaa materiaalia ei etu-
käteen sensuroida, on lukijan tehtävä entistä 
huolellisempaa tekstin arviointia. Tällainen 
arvioiminen ei kehity itsestään vaan sitä pi-
tää harjoitella.

Monilukutaidon saavuttamisen näkökulmas-
ta onkin erittäin tärkeää perusopetuksessa 
kiinnittää huomiota siihen, että oppilaille ra-
kentuu monipuolisia taitoja ja monipuolinen 
kuva eri medioiden käytöstä. Internet raken-
tuu hyvin paljon teksteille ja sieltä löytyy sekä 
perinteisiä tekstilajeja että uusiakin. Nuoril-
le autenttiset tekstit saattavat myös olla op-
pikirjan tekstejä motivoivampia tarkastelta-
via. Tieto- ja viestintätekniikka ja internet sen 
olennaisena osana ovat nuorten – ja monien 
vanhempienkin – arkea, ja sen vuoksi olisi 
tärkeää kehittää taitoa kulkea tietoverkoissa. 
Koulu voi tarjota tähän turvallisen harjoitte-
lupaikan, ja näin tukea sekä oppilaiden tai-
toja etsiä ja arvioida tekstejä sekä navigoida 
tekstien verkossa kuin myös tukea oppilaiden 
luottamusta omiin kykyihinsä.

Soveltavan kielitieteen väitöskirja ”The rela-
tionship between ICT use and reading lite-
racy: Focus on 15-year-old Finnish students 
in PISA studies” tarkastettiin 11.10.2014 Jy-
väskylän yliopiston humanistisen tiedekun-
nan suostumuksella vastaväittäjänä Reijo Ku-
piainen (Tampereen yliopisto) ja kustoksena 
Minna-Riitta Luukka (Jyväskylän yliopisto).
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”Good morning Mrs. Fordham”
Tässä artikkelissa on haastateltu 9-vuotiasta Venla ja 6-vuotiasta Silja Kiiliä, joiden perhe viettää 
vuoden Kaliforniassa, Yhdysvalloissa. Kun haastattelu tehtiin, tytöt olivat juuri aloittaneet kou-
lun. He kertovat tässä ensimmäisistä kokemuksistaan koulunkäynnistä Yhdysvalloissa. Haastat-
telijana oli Carita Kiili.

Olette olleet nyt viikon koulussa Yhdysvalloissa. Miltä koulunkäynti on maistunut?

Venla: Kivaa. Siellä on paljon kavereita!

Miltä tuntui mennä ensimmäisenä päivänä 
kouluun?

Venla: Jännältä. Se jännitti, että minkälaista 
siellä on.

Miten pitkiä teidän koulupäivät ovat?

Venla: Mun kaikki päivät on 8:10–14:40.

Silja: Mulla on viisi tuntia. 10:35–15:30 ja 
kohta tulee tunti lisää, kun alkaa englannin 
tunnit.

Miten teidän koulupäivänne alkaa?

Venla: Ihan ensimmäiseksi, kun mennään 
luokkaan, niin me katsotaan sitä opettajaa sil-
miin ja sanotaan ”Good morning, Mrs. Ford-
ham” Jokainen sanoo vuorollaan. Mutta se 
opettaja sanoo kaikille vain nopeasti ”Good 
morning”. Sitten meidän pitää laittaa lunchit 
ja reput sellaiseen naulakkoon. Melkein kai-
killa on sellainen matkalaukun tapainen rep-
pu. Aluksi sitten tarkistetaan äidinkielen läk-
syt.

Mikä on erilaista siellä kuin Suomessa?

Venla: Se on erilaista, kun me menemme lou-
nastauolla ulos lounaspöydille syömään eväät, 
siis lunch. Me saamme valita, kenen vieressä 
istuu. Se on erilaista, kun Suomessa on kou-
luruokaa ilmaiseksi ja syödään ruokalassa si-
sällä. Jotkut ottavat kouluruokaa, mutta se on 
tosi ällön näköstä. Mä en ainakaan syö sitä.

Venla: Välitunnit ovat erilaisia, kun on vain 
kolme välituntia päivässä. Välitunnit tuntuu 
tosi pitkiltä, kun ne ovat melkein puoli tun-
tia.

Silja: Mä menin koulubussilla kouluun. Sii-
hen oli jännä mennä. Aina kun se koulubussi 
hakee meidät koulusta, niin sitten ei löydy ol-
lenkaan paikkaa. Se on niin täynnä.
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Silja: Minä sain tällaisen mysteeriboksista. 
Mysteeriboksi on sellainen, että jos on tehnyt 
hyvin asioita ja on ollut kiltisti luokassa, niin 
yhteen kippoon laitetaan marmorikuulia ja 
sitten kun se kippo on täynnä niin silloin saa 
sen mysteeriboksin. Opettajalta kysytään ky-
symyksiä, joihin hän vastaa kyllä tai ei, ja sit-
ten pitää vastausten perusteella yrittää arvata, 
mitä mysteeriboksissa on.

Onko opettajien toiminnassa jotain eroja?

Venla: Ne näyttää jotain opetusvideoita aika 
paljon. Niissä on kaikenlaisia räppilauluja, 
sillä tavalla opetetaan. Niissä on hyvä rytmi. 
Opettaja pysäyttää jossain kohtaa ja kirjoittaa 
kaikenlaisia juttuja taululle. Se on hassua. En 
mä kyllä opi niistä mitään, kun en tiedä, mitä 
niissä sanotaan.

Oletteko oppineet jo englantia koulussa?

Venla: Olen oppinut kaksi sanaa. Gum eli 
purkka ja homework eli kotiläksyt. Ja ”Raise 
your hands” eli nosta kädet.

Silja: Mäkin olen oppinut sen purkka-jutun.

Venla: Opettelin sen gum yhdestä homewor-
kista ja opetin sen Siljallekin.

Miten te tiedätte, mitä teidän pitää tehdä tun-
nilla?

Venla: En mä ainakaan kauheasti kaikkea ym-
märrä. Yksi Erika, joka on mun tukioppilas 
nyt alussa, näyttää mulle, mitä mun pitää teh-
dä. Niin sitten mä tiedän. Erika ja Betsy ja 
Abby ovat opetelleet suomea. Ne on laittanut 
lapuille sanoja ja ne kantaa niitä lappuja joka 
paikkaan. Mulla ei ole vielä lappuja, mutta 
mä aion tehdä tänään tai huomenna.

Silja: Mullakin on tukioppilas, Maddy. Hän 
näyttää kädestä pitäen, mitä tehdään.

Silja: Kyllä mä usein tiedän, mitä opettaja sa-
noo, mutta en voi viitata, kun en osaa vastata.

Tekeekö opettaja käsillään jotain, joka auttaisi 
ymmärtämään?

Silja: Ainakin se näyttää mulle jotain piirus-
tusmalleja, mitä mun pitää piirtää.

Venla: Mun opettaja ei ainakaan yhtään näy-
tä mitään käsillä, vaikka se on ollut näyttelijä. 
Mutta ei se nyt mitään haittaa.

Miten te puhutte uusien kavereiden kanssa, kun 
teillä ei ole yhteistä kieltä?

Venla: Mun kaverit on opetelleet joitain sano-
ja suomea ja niillä on sanoja lapuilla. He osaa-
vat myös näyttää käsillä kaikenlaista. Täällä 
kaikki haluaa tutustua toisiinsa. Erikan kans-
sa on kiva tehdä kaikenlaisia juttuja.

Tuleeko teille läksyjä?

Silja: Mulle ei ole vielä tullut läksyjä.

Venla: Mulle on tullut läksyjä matikasta ja äi-
dinkielestä. Sitten meillä oli äidinkielen koe ja 
mä sain ehkä täydet pisteet:

Venla: Meidän pitää kirjoittaa äidinkielen kir-
jaan niitä sanoja. Maanantaina on ensin spel-
ling-testi ilman, että on harjoitellut vielä nii-
tä sanoja ollenkaan. Mä sain 8 pistettä 20:stä 
ihan sokkona, vaikka mä en ollut ikinä näh-
nytkään niitä sanoja. Sitten ollaan joka päivä 
harjoiteltu niitä tehtäviä ja sitten perjantaina 
oli testi. Se testi oli ihan helppo.

Venla: Mulla oli matikan tasokoe ennen kuin 
menin kouluun. Tehtävät oli kokonaan eng-
lanniksi. Se oli aika jännää, mutta sitten se ei 
ollut ihan niin jännää, kun sai olla taskulas-
kin mukana.
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”A Framework for Children's 
Participation in Online 
Environments”
Verkkoympäristöt lapsille tärkeitä, mutta eivät koko elämä

Terhi Tuukkanen

Verkkoympäristöt ovat mer-
kittävä osa lasten elämää. Mo-
net heistä suuntaavat koulu-
päivän jälkeen tietokoneelle, 
jossa tavataan kavereita. Myös 
kännyköiden kautta lapset 
pääsevät verkkoympäristöihin 

milloin tahansa. Terhi Tuukkanen tutki väi-
töskirjassaan 10–15-vuotiaiden lasten verk-
ko-osallistumisen syitä, käytäntöjä ja havait-
tuja vaikutuksia.

– Kun ennen leikittiin nukeilla ja pelattiin 
ulkona hippaa, nyt mennään virtuaalimaa-
ilmaan juttelemaan, pukemaan omaa ava-
tar-hahmoa ja pelaamaan virtuaalipeliä kave-
reiden kanssa. Sosiaalisuus ja toiminnallisuus 
ovat tärkeä osa lasten verkkoympäristöjen 
käyttöä, Tuukkanen kertoo.

Vapaus kiehtoo internetissä

Tutkimuksessa lasten internetin käyttöä tar-
kasteltiin kyselyn ja haastattelujen avulla. Tu-
losten perusteella verkkoympäristöjä voidaan 
kuvata eräänlaisiksi yhteiskunnan pienoismal-
leiksi. Lasten suosimat virtuaalimaailmat ovat 
yhteisöjä, joissa jutellaan, sisustetaan omaa 
virtuaalitilaa, puetaan omaa hahmoa, oste-
taan, myydään ja vaihdetaan tavaroita, perus-
tetaan kerhoja ja järjestetään kilpailuja. Pa-

rasta tällaisissa yhteisöissä on lasten mielestä 
vapaus.

– Verkossa ei ole sidottu ”oikean elämän” 
sääntöihin, vaan siellä voi näyttää miltä ha-
luaa ja jutella sellaisista asioista, joista ei muu-
ten uskaltaisi puhua. Vertaistuen saanti ja sitä 
kautta voimaantuminen onkin yksi verkko-
ympäristöjen mahdollisuuksista, Tuukkanen 
toteaa.

Vapaudella on kuitenkin kääntöpuolensa. Jul-
kisina ja anonyymeina tiloina verkkoympäris-
töt altistavat lapset monenlaisille riskeille, ku-
ten kiusaamiselle. Tutkimus kuitenkin osoitti, 
että lapset ovat varsin tietoisia internetin ris-
keistä ja osaavat suojella yksityisyyttään.

Aikuisilla ja lapsilla eri ajatukset 
tulevaisuudesta

Tutkimuksessa haastateltiin myös lasten van-
hempia ja opettajia. Aikuiset painottivat sitä, 
että lasten on opittava käyttämään verkkoym-
päristöjä, koska ne ovat välttämätön osa näi-
den tulevaisuutta. Sen sijaan lapsista osa oli 
jopa sitä mieltä, että verkkoympäristöjen mer-
kitys tulee tulevaisuudessa pienenemään.

– Tulos haastaa nykyisen käsityksen lapsis-
ta diginatiiveina, joille verkkoympäristöt ovat 
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kaikki kaikessa. Ne ovat lapsille tärkeä osa elä-
mää, mutta eivät koko elämä. Verkkoympäris-
töjen ei katsottu muuttaneen lapsuutta sinän-
sä, Tuukkanen valottaa.

Verkkoympäristöt vaikuttavat kuitenkin mo-
nella tavalla myös lasten ”oikeaan elämään”. 
Aikuisista poiketen lapset toivat vahvasti esiin 
esimerkiksi nettikiusaamisen.

– Tämä on tärkeä ja huolestuttavakin huo-
mio, koska aikuisten tehtävänä on tunnistaa 
lapsiin kohdistuvat uhat ja suojella heitä. Ai-
kuiset puhuvat usein nettimaailman riskeistä 
pahimpien kauhukuvien kautta. Aina ei huo-
mata, että lapsille todellisia voivat olla nopeas-
ti ohimenevät kiusaamistilanteet, jotka jäävät 
vaivaamaan, Tuukkanen toteaa.

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in 
Education, Psychology and Social Research 
numerona 510, 184 s., Jyväskylä 2014, ISSN: 
0075 4625, ISBN: 978 951 39 5935 7. Sitä 
saa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyk-
siköstä, puh. 040 805 3825, myynti@library.
jyu.fi.
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