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Hyvät lukijat!
Koulujen arki on mullistunut edellisen Kielikukko-lehden ilmestymisen jälkeen. Korona-viruksen vuoksi etäopetuksesta on tullut arkea niin
opettajille kuin oppilaillekin. Muutos on ollut nopea ja kuormittava, mutta jo nyt on nähty, kuinka
kekseliäitä opettajamme voivat olla tällaisessa
uudessa tilanteessa.
Kielikukko-lehden toimitustyö on edennyt
lähes tavalliseen tapaan. Tämän numeron teemana on monilukutaito. Opetussuunnitelmaperusteissa monilukutaito määritellään erilaisten
tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja arvioimisen taidoiksi. Käsite liittyy kiinteästi myös
tiedonkäytön ja -hallinnan taitoihin, ja sitä voi
lähestyä hyvin monin eri tavoin. Tämän lehden
artikkelit esittelevät joitakin näistä tavoista.
Toivomme, että lehti tuo arkeenne virkistäviä
ideoita ja pureksittavaa oman opetuksen tueksi
myös tämän kevään poikkeuksellisessa tilanteessa!
Aloitamme tiedonkäyttöön ja -hallintaan
erityisesti verkkoympäristössä liittyvillä artikkeleilla. Elina Hämäläisen artikkeli kertoo
tutkimustuloksia lukiolaisten taidoista valita
nettilähteitä ja arvioida niiden luotettavuutta.
Liisa Ilomäki ja Minna Lakkala puolestaan jakavat kanssamme ARONI-hankkeessa kehitellyn opetuskokonaisuuden, jolla kehitetään
tietotyön ja nettilukemisen taitoja. Helin Puksand kuvaa artikkelissaan, kuinka Virossa on
kehitetty sähköistä lukemisen ja kirjoittamisen
arviointia.
Seuraavaksi siirrymme artikkeleihin, jotka
liittyvät monilukutaitoon eri oppiaineissa eli tiedonalan tekstitaitoihin. Anna-Maija Norbergin
artikkeli keskittyy liikunnan ja terveystiedon oppiaineen tekstitaitoihin Ruotsissa. Pirjo Vaittinen
käsittelee monipuolisesti draaman hyödyntämis-

tä luonnontieteiden opetuksessa. Artikkeli suorastaan pursuaa ideoita! Mari Hankala ja Jarmo
Leskinen taasen kuvaavat luokanopettajaharjoittelijoiden suunnittelemia opetuskokeiluja, joissa
integroitiin matematiikkaa sekä äidinkieltä ja kirjallisuutta.
Monilukutaitoon sisältyy toki myös kirjallisuuden lukeminen. Kirjallisuus mainitaan useammassakin lehden artikkelissa, mutta Tiina
Mattilan artikkelissa sillä on keskeinen rooli: hän
kertoo luokanopettajaopiskelijoiden ja alakoulun
yhteistyönä toteutetusta kirjallisuuskasvatusprojektista. Myös tekstien tuottaminen on olennainen osa laaja-alaisten tekstitaitojen opettamista. Johanna Pentikäinen esittelee artikkelissaan
kirjoittamisen työpajaopetusta, joka on kehitetty
Yhdysvalloissa ja jota on kokeiltu myös Suomessa hyvin tuloksin.
Anu Savolainen ja hänen kollegansa Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista kirjoittavat kulovammaisten lasten lukemaan oppimisen menetelmistä. Näitä on useita, ja pohjimmiltaan
kuulovammaisen lukemaan oppiminen on hyvin
multimodaalinen prosessi. Tässäkin on siis yhtymäkohtia monilukutaitoon.
Antoisia lukuhetkiä Kielikukko-lehden parissa!

Kielikukko-lehden toimituskunnan puolesta,
Sari Sulkunen
Kielikukko 2/2020
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Tohtorikoulutettava, Kasvatustieteiden
laitos, Jyväskylän yliopisto

Lukiolaiset rokotusaiheisten netti
lähteiden luotettavuuden arvioijina
Internetin tarjoama suuri määrä laadultaan vaihtelevaa informaatiota on tehnyt tiedon luotettavuuden arvioinnista entistä vaikeampaa. Tiedon alkuperä, laatu ja todenmukaisuus ovat usein
epäselviä, mikä vaikeuttaa asiallisen tiedon löytämistä ja sen tarkoituksen arvioimista. Kritiikitön
suhtautuminen nettiteksteihin voi johtaa vääränlaisiin mielikuviin asioista ja jopa riskialttiiden
päätösten tekemiseen. Tässä tutkimuksessa selvitettiin lukiolaisten taitoja valita rokotusaiheisia nettilähteitä ja arvioida niiden luotettavuutta. Saatujen tulosten perusteella nettilukutaitojen
suunnitelmalliselle opettamiselle eri kouluasteilla on selvästi tarvetta.

Luotettavuuden arviointi
osana nettilukemista

Nettilukeminen voidaan nähdä ongelma- ja lukijalähtöisenä tutkivana prosessina (Leu, Kinzer,
Coiro, Castek & Henry 2013). Tämä näkemys
perustuu siihen, että nettitekstit ovat usein
muuttuvia, toisiinsa linkittyviä hypertekstejä,
jolloin lukijat voivat itse päättää, mitä lukevat ja
miten etenevät tekstien lukemisessa. Leu ym.
(2013) määrittelevät nettilukemisen prosessin
vaiheet seuraavasti: 1) Tiedontarpeen määrittely ja kysymysten asettaminen. 2) Tiedonhaku,
jossa olennaista on sopivien hakusanojen tai
-lausekkeiden löytäminen ja saatujen hakutulosten analysointi. 3) Löydetyn informaation arvioiminen, joka sisältää relevantin informaation
erottamisen epärelevantista sekä luotettavan
informaation erottamisen epäluotettavasta. 4)
Informaation syntetisoiminen, jossa olennaista
on erilaisten nettitekstien yhteyksien ja erojen
hahmottaminen. 5) Syntetisoidun informaation
kommunikointi muille, joka voi tapahtua esimerkiksi erilaisten sosiaalisen median kanavien
kautta. Taitavat nettilukijat osaavat myös suunnitella, tarkkailla ja arvioida omaa toimintaansa
nettilukemisen aikana (Kiili, Laurinen & Marttunen 2009).
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Nettilähteiden luotettavuutta voidaan arvioida lukemisprosessin eri vaiheissa. Ennakoivassa arvioinnissa lukija tekee päätelmiä lähteiden
luotettavuudesta ja hyödyllisyydestä hakutuloksien perusteella. Hän voi arvioida lähteen julkaisijaa tai sisältöä esimerkiksi lähteen nimen,
julkaisutyypin (esim. uutinen, keskustelupalsta),
nettiosoitteen (URL) ja tekstiotteen perusteella.
Nettisivun avaamisen jälkeen tapahtuva arviointi taas perustuu lähteen piirteisiin, informaation
luonteeseen sekä lukijan aiempaan tietoon (Rieh
2002). Tällöin lukija voi arvioida tarkemmin lähteen julkaisijan ja/tai kirjoittajan asiantuntijuutta
sekä tekstin sisältämän informaation luotettavuutta (Judd, Farrow & Tims 2006).
Asiantuntijuus tarkoittaa nettilähteen kirjoittajan ja/tai julkaisijan auktoriteettia, kokemusta
ja kompetenssia. Sisällöllisessä luotettavuudessa
keskeistä puolestaan on esimerkiksi nettitekstin
todenmukaisuus, tutkimusperustaisuus ja puolueettomuus. Tutkimusperustaisuus liittyy siihen,
että esitetyt väitteet voidaan todentaa tutkimuksilla, joihin myös viitataan lähteessä. Asiantuntijuus
ja sisällöllinen luotettavuus linkittyvät useimmiten
toisiinsa. Kun lähteen kirjoittaja on esimerkiksi
tutkija, voidaan useimmiten luottaa myös sisällön
tutkimusperustaisuuteen. Kun taas esimerkik-

Elina Hämäläinen

si lähteen julkaisija on tunnistettu kaupalliseksi,
myös lähteen sisällön luotettavuutta on syytä arvioida kaupallisuuden näkökulmasta.
Nettilähteiden luotettavuuden arvioinnin
tueksi on esitetty erilaisia malleja, joissa huomioidaan edellä esitellyt asiantuntijuus- ja sisältönäkökulmat. Tarkistuslistaa käyttäessään nettilukija voi pohtia esimerkiksi: Kuka kirjoitti tämän
ja millaisia ansioita hänellä on? Milloin se kirjoitettiin? Millainen on nettisivun julkaisija? Kysymyksiin vastattuaan lukija voi tehdä johtopäätöksensä lähteen luotettavuudesta. Kognitiivista
asiantuntijuutta korostavissa malleissa arviointi
on kokonaisvaltaisempaa kuin tarkistuslistoja
käytettäessä. Esimerkiksi Fritchin ja Cromwellin
(2001) malli edellyttää nettisivun yhteyksien tutkimista ja Walthenin ja Burkellin (2002) esittämässä mallissa arviointi etenee nettisivun pintapuolisten piirteiden arvioinnista tilannetekijöiden
(esim. käytössä oleva aika) ja lukijaan liittyvien
yksilöllisten tekijöiden (esim. oma tiedontarve ja
aiemmat tiedot aiheesta) huomioimiseen.
Meolan (2004) kontekstuaalinen malli puolestaan painottaa nettisivun ulkopuolista informaatiota eli laajempaa sosiaalista kontekstia,
jonka avulla lähteen luotettavuutta voidaan
arvioida. Lukija voi verrata lähteen sisältämää
informaatiota myös muiden nettisivujen tai tutkimusartikkeleiden sisältämään informaatioon
ja tehdä päätelmiä lähteen luotettavuudesta sen
perusteella. Tiedon vertaaminen luo syvemmän
ymmärryksen tutkittavasta aiheesta ja voi paljastaa kiistanalaisia näkökulmia, jotka vaativat
tarkempaa huomiota. Tiedon varmistaminen
puolestaan tarkoittaa informaation luotettavuuden arvioimista eri lähteiden sisältämän tiedon
yhteneväisyyden tai eroavaisuuden avulla.
Tutkimusten mukaan koululaiset ja opiskelijat
arvioivat nettilähteiden luotettavuutta oma-aloitteisesti vain harvoin, mutta valtaosa heistä kuitenkin löytää suhteellisen luotettavan julkaisijan

lähteitä (esim. Kiili, Laurinen & Marttunen 2008).
Toisaalta koululaiset ja opiskelijat eroavat suuresti
toisistaan siinä, kuinka usein he arvioivat nettilähteiden luotettavuutta ja millaisia arviointistrategioita he käyttävät. Kiilin ym. (2008) tutkimuksessa lukiolaisten arviointiprofiilit olivat seuraavat: 1)
Informaatiota monipuolisesti arvioivat lukijat, jotka käyttivät kattavasti erilaisia nettilähteiden arviointistrategioita sekä vertailivat nettitekstejä keskenään. He keskittyivät nettilähteisiin, joiden julkaisijaa voidaan pitää suhteellisen luotettavana.
2) Relevanssin arviointiin keskittyneet lukijat eivät
arvioineet yhtä usein nettilähteiden luotettavuutta
eivätkä käyttäneet yhtä monipuolisia arviointistrategioita kuin edellinen ryhmä. 3) Suppeasti informaatiota arvioivat lukijat arvioivat hyvin harvoin
nettilähteiden luotettavuutta sekä keskittyivät
edellisiä ryhmiä useammin nettisivuihin, joiden
julkaisijan luotettavuutta voitiin pitää kyseenalaisena. 4) Disorientoituneilla lukijoilla oli vaikeuksia
edes löytää hyviä nettilähteitä ja 5) kritiikittömästi
informaatioon suhtautuvat lukijat keskittyivät muita useammin nettisivuihin, joiden luotettavuutta
voitiin pitää kyseenalaisena, eivätkä he osanneet
käyttää arviointistrategioita tehokkaasti.

Tutkimuksen toteutus

Syksyllä 2016 kolmen Kanta-Hämeen lukion opiskelijat (N = 186) tekivät nettilukutaitoja mittaavan
tehtävän itsenäisesti Internetiä simuloivassa ympäristössä. Tehtävässä heitä pyydettiin laatimaan kansanedustajille selvitys, onko lasten rokottaminen
tarpeellista (kuvitteellinen tilanne). Ennen varsinaisen nettilukutehtävän aloittamista lukiolaisilta kartoitettiin heidän aiempia tietojaan aiheena olevasta
rokottamisesta. Kymmenestä rokottamista koskevasta väittämästä tuli tunnistaa kolme paikkansapitävää väitettä. Vastaukset pisteytettiin niin, että
kolmesta oikein valitusta väittämästä sai 3 pistettä,
kahdesta oikein valitusta väittämästä 2 pistettä ja
yhdestä oikein valitusta väittämästä 1 pisteen.
Kielikukko 2/2020
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Nettilukutehtävä eteni viidessä vaiheessa: 1)
lukiolaiset analysoivat kahta heille annettua rokotusaiheista nettilähdettä, 2) he arvioivat, millaista
lisätietoa he tarvitsevat selvityksen laatimiseen, 3)
he etsivät Googlen täsmähakukoneella kaksi lisälähdettä ja perustelivat valintansa, 4) he analysoivat valitsemiensa nettilähteiden argumentointia ja
luotettavuutta ja 5) he laativat neljän analysoimansa lähteen pohjalta 200–250-sanaisen selvityksen
lasten rokottamisen tarpeellisuudesta. Täsmähakukone sisälsi 150 etukäteen valittua nettilähdettä, joista 70 lähdettä liittyi rokottaminen-sanaan
sen eri yhteyksissä ja näistä 68 lähdettä käsitteli
rokottamista tehtävänannon mukaisesti. Lähteistä 80 liittyi muihin aiheisiin kuin rokottamiseen.
Opiskelijat arvioivat nettilähteiden luotettavuutta
kolmiportaisella asteikolla (luotettava – melko luotettava – epäluotettava). Lisäksi heitä pyydettiin
perustelemaan arviointinsa. Tässä tutkimuksessa
keskityttiin nettilukutaitotehtävän vaiheisiin 3 ja 4
eli selvittämään, millaisia nettilähteitä lukiolaiset
valitsivat ja miten he arvioivat niiden luotettavuutta. Taustatietoina lukiolaisilta kysyttiin viimeisimmän äidinkielen ja terveystiedon lukiokurssin arvosanat sekä vanhempien koulutustasot.

Aineiston analysoiminen aloitettiin numeroimalla kaikki lukiolaisten valitsemat nettilähteet
ja laskemalla, mitä lähteitä lukiolaiset olivat
yleisimmin valinneet. Tämän jälkeen yleisimmin
valitut lähteet analysoitiin kolmiportaisen luotettavuusarvioinnin mukaisesti. Seuraavaksi kaikki
valitut lähteet luokiteltiin julkaisijaryhmien mukaan (ks. Kiili ym. 2008) ja niiden luotettavuus
analysoitiin. Luotettavuusarviointien perusteluista tarkasteltiin, miten lukiolaiset olivat vedonneet kirjoittajan/julkaisijan asiantuntijuuteen ja
lähteen sisällölliseen luotettavuuteen.
Lähdevalinnat, lähteiden luotettavuusarvioinnit ja arviointien perustelut pisteytettiin (Taulukko 1). Hyvää arviointitaitoa osoittivat luotettavan lähteen valinta sekä perustelut, joissa opiskelija oli kiinnittänyt huomiota sekä nettilähteen
kirjoittajan/julkaisijan asiantuntijuuteen että
lähteen sisällön luotettavuuteen. Erityisen hyvissä perusteluissa opiskelija arvioi luotettavuutta
monipuolisesti ja käytti myös syvällisempiä arviointistrategioita (esim. tiedon varmistaminen).
Sen sijaan heikkoa arviointitaitoa osoittivat esimerkiksi epäluotettavan lähteen valinta, melko
luotettavan tai luotettavan lähteen arvioiminen

TAULUKKO 1. Lähdevalinnan, luotettavuusarviointien ja niiden perustelujen pisteytyskriteerit.
Pisteet

Kriteerit

Aineistoesimerkki

0

Valittu luotettavuudeltaan kyseenalainen lähde JA/TAI
lähde arvioitu epäluotettavaksi.
Lähde arvioitu luotettavaksi/melko luotettavaksi. EI relevantteja perusteluita luotettavuudelle.
Lähde arvioitu luotettavaksi/melko luotettavaksi. Perusteltu vetoamalla JOKO asiantuntijuuteen TAI sisältöön yhdellä tai useammalla perustelulla.
Lähde arvioitu luotettavaksi/melko luotettavaksi. Perusteltu vetoamalla SEKÄ asiantuntijuuteen ETTÄ sisältöön yhdellä tai useammalla perustelulla. Molemmat
em. näkökulmat edustettuina.
Lähde arvioitu luotettavaksi/melko luotettavaksi. Luotettavuutta perusteltu vetoamalla SEKÄ asiantuntijuuteen ETTÄ sisältöön yhdellä tai useammalla perustelulla. Perustelut osoittavat tasoa 3 syvällisempää ja monipuolisempaa pohdintaa.

Magneettimedia, blogit, keskustelupalstat

1
2
3

4
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”Siihen on haastateltu THL:n rokoteturvallisuusasioista
vastaavaa asiantuntijalääkäriä Ulpu Elonsaloa”
”Sivun ylläpitäjä on Helsingin yliopisto, joka tekee paljon tutkimuksia ja julkaisee faktatietoa ja faktatiedot
saadaan tutkimuksista.”
”… tekstin laatija on haastatellut rokoteturvallisuus vastaavaa asiantuntijalääkäriä. Hänellä on myös paljon tietoa rokotuksista ja se on luotettavaa. Tekstistä myös löytää kuka
tekstin on kirjoittanut ja sen avulla kirjoittajasta voidaan
etsiä tietoa ja saadaan selville, … voiko hänen tekstiinsä
luottaa. Tekstissä tuodaan eri näkökulmia esille …”

epäluotettavaksi sekä relevanttien perustelujen
puuttuminen. Lisäksi analysoitiin aiemman rokottamista koskevan tiedon ja taustamuuttujien
(arvosanat ja vanhempien koulutustasot) yhteys
lukiolaisten arviointitaitoihin.

Millaisia lähteitä lukiolaiset valitsivat ja
miten he arvioivat niiden luotettavuutta?

Lukiolaiset valitsivat pääosin melko relevantteja ja
suhteellisen luotettavia nettilähteitä. Tulos on yhtenevä Kiilin ym. (2008) tutkimustulosten kanssa.

Vau.fi-sivustolla julkaistu artikkeli “Rokottamisen
hyödyt ja haitat puntarissa” osoittautui poikkeuksellisen suosituksi: puolet lukiolaisista valitsi sen
toiseksi lähteekseen ja kaikki sen valinneista pitivät
sitä vähintään melko luotettavana lähteenä (Taulukko 2). Kyseinen sivusto on Sandsvik-yrityksen
ylläpitämä, mikä johti myös siihen, että yritykset olivat eniten valittu julkaisijaryhmä (29 % valinnoista)
(Taulukko 3). Lähteessä haastatellaan Terveyden
ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rokotuksista vastaavaa asiantuntijalääkäriä, jonka kanta rokotuksiin

TAULUKKO 2. Yleisimmin valitut nettisivut (f = kuinka moni lukiolainen (N = 186) oli valinnut ko. nettisivun toiseksi lähteekseen)
ja ko. nettisivun valinneiden tekemät luotettavuusarvioinnit.

Nettisivun nimi

1. Rokotusten hyödyt ja haitat puntarissa (vau.fi)
2. Wikipedia: rokotusten haittavaikutukset
3. Wikipedia: rokotus
4. Mitä toimittajilta jäi rokotekohussa kertomatta
(Tiedetoimittajat)
5. Harhaluulot uhkaavat rokotuskattavuutta
(Kemia-lehti)
6. Miten tarpeellisia rokotukset oikeasti ovat?
(Magneettimedia)
7. Rokotusten vastustajat teettivät suurtutkimuksen
– tulos ei miellyttänyt (yle.fi)

Luotettava
f (%)
%

Melko
luotettava
%

Epä
luotettava
%

Yhteensä
%

94 (50.5)
36 (19.4)
24 (12.9)
22 (11.8)

58.5
38.9
37.5
50.0

41.5
61.1
58.3
50.0

0.0
0.0
4.2
0.0

100.0
100.0
100.0
100.0

20 (10.8)

55.0

45.0

0.0

100.0

18 (9.7)

44.4

55.6

0.0

100.0

16 (8.6)

43.5

56.5

0.0

100.0

TAULUKKO 3. Lukiolaisten (N
(N = 186) valitsemat nettisivut julkaisijaryhmän mukaan (f
(f = kuinka monta valintaa (N
(N = 372)
kohdistui ko. julkaisijaryhmään) ja ko. julkaisijaryhmän nettisivun valinneiden tekemät luotettavuusarvioinnit.

Nettisivun julkaisijaryhmä

Melko
luotettava
%

Epä
luotettava
%

Yhteensä
%

57.8
40.3
56.7

42.2
58.2
43.3

0.0
1.5
0.0

100.0
100.0
100.0

64.6
48.4

35.4
51.6

0.0
0.0

100.0
100.0

78.3
44.4

17.4
55.6

4.3
0.0

100.0
100.0

15.4

69.2

15.4

100.0

Luotettava
f (%)*
%

1. Yritykset (Sandsvik, Terveystalo ym.)
109 (29.3)
2. Wikipedia
67 (18.0)
3. Järjestöt, yhdistykset, hankkeet ja projektit
60 (16.1)
(esim. Tiedetoimittajat)
4. Julkishallinnolliset organisaatiot (esim. Yle, Fimea)
48 (12.9)
5. Kaupalliset mediayhtiöt ja sanomalehdet
31 (8.3)
(esim. MTV, HS)
6. Tutkimuslaitokset ja korkeakoulut
23 (6.2)
7. Yleisesti luotettavuudeltaan kyseenalaisena
18 (4.8)
pidetyt lähteet (Magneettimedia)
8. Yksityishenkilöt ja keskustelupalstat
13 (3.5)
* Kolme lukiolaista jätti valitsematta toisen nettisivun.
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on myönteinen, sekä Rokotusinfo ry:n (kansalaisjärjestö) puheenjohtajaa, joka puolestaan suhtautuu rokotuksiin kriittisesti. Toisin kuin THL:n asiantuntijalääkäriä, kansalaisjärjestön puheenjohtajaa
ei voida pitää rokottamisen asiantuntijana.
Magneettimedian julkaisema nettisivu “Miten
tarpeellisia rokotukset oikeasti ovat?” oli myös
seitsemän eniten valitun lähteen joukossa (10 %
valinnoista). Kukaan kyseisen lähteen valinneista ei pitänyt sitä epäluotettavana lähteenä. Magneettimedian artikkelissa esitetään vallitsevasta
tieteellisestä käsityksestä poikkeavia näkemyksiä
rokottamisesta ja näkemyksiä tuetaan valikoiduilla tutkimustuloksilla. Poikkeavien tutkimustulosten tunnistaminen on erityisen haastavaa ja vaatii
syvällisempää kontekstuaalista lukutaitoa (Meola
2004) ja tiedon vertaamista muihin tutkimusperustaisiin lähteisiin. Toisaalta Magneettimedian
taustatietojen ja yhteyksien tunteminen (vrt. Fritch
& Cromwell 2001) olisi auttanut lukijaa suhtautumaan tekstiin kriittisemmin.
Kiilin ym. (2008) tutkimuksen mukaisesti
useimmin valittujen julkaisijaryhmien joukossa
olivat Wikipedia (18 % valinnoista) sekä järjestöt
(16 % valinnoista). Sen sijaan tutkimuslaitosten ja
korkeakoulujen julkaisuja käytettiin lähteinä harvemmin (6 % valinnoista) kuin useimpien muiden
julkaisijaryhmien lähteitä. Tässä tutkimuksessa
lukiolaiset luottivat kuitenkin eniten juuri tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen sekä julkishallinnollisten organisaatioiden (esim. Fimea, Yle)
nettisivuihin: 65–78 prosenttia näitä lähteitä valinneista lukiolaisista piti niitä myös luotettavina.
Lukiolaisilla näyttää siis olevan ymmärrys luotettavimmista lähteiden julkaisijoista (vrt. Judd ym.
2006), vaikka tämä ei aina johda näiden lähteiden valintaan.
Lukiolaiset suhtautuivat Wikipedian nettisivujen luotettavuuteen kriittisemmin kuin useimpien
muiden julkaisijaryhmien lähteisiin (ks. Taulukko
3). Erityisesti pojat valitsivat kuitenkin Wikipedian
6
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lähteekseen muita julkaisijaryhmiä useammin.
Moni lukiolainen mainitsi Wikipedian luotettavuutta kriittisesti arvioidessaan, että Wikipediaan voi
kirjoittaa kuka tahansa. Toisaalta arvioidessaan
Wikipedian luotettavaksi lähteeksi lukiolaiset perustelivat arviotaan viittaamalla siinä ilmoitettuihin
lähteisiin ja niiden tarkempaan tutkimiseen (vrt.
Rieh 2002) sekä siihen, että Wikipedian tiedot tarkistetaan ja täysin väärä tieto yleensä poistetaan.
Kriittisimpiä lukiolaiset olivat yksityishenkilöiden nettisivuja ja keskustelupalstoja kohtaan,
mutta pieni osa opiskelijoista oli kuitenkin valinnut myös niitä lähteekseen (3.5 % valinnoista). Yksityishenkilöiden nettisivuista haastavin
arvioida oli Antti Heikkilän julkaisema blogi-kirjoitus “Ajatuksia rokotteista”. Arvioinnista tekee
haasteellisen se, että tekstin kirjoittaja on ammatiltaan lääkäri. Heikkilä tuo kirjoituksessaan
kuitenkin esille provokatiivisia näkemyksiä rokottamisesta ja tulkitsee perusteluissaan välillä
väärin lääketieteellisiä tutkimustuloksia. Kyseisen blogin luotettavuuden kriittinen arviointi vaatii tiedon vertaamista lääketieteellisiin lähteisiin
ja rokotetutkimusten tuloksiin (vrt. Meola 2004).
Lukiolaisten nettilähteiden luotettavuuden arviointitaidot vaihtelivat myös tässä tutkimuksessa
(vrt. Kiili ym. 2008) melko paljon ja erityisen taitavia arvioijia oli hyvin vähän. Ensimmäisen valitsemansa lähteen asiantuntijuutta ja sisältöä arvioi
noin 30 prosenttia lukiolaisista, toisen valitun lähteen kohdalla vastaava osuus oli 20 prosenttia.
Taidoiltaan heikkoja (ei yhtään relevanttia perustelua lähteen luotettavuudelle) oli noin 20 prosenttia
lukiolaisista, toisen lähdevalinnan kohdalla jopa 30
prosenttia. Keskimääräinen suoriutuminen luotettavuuden perustelemisesta siis heikkeni ensimmäisestä lähdevalinnasta toiseen, minkä lisäksi yksittäisten lukiolaisten suoriutuminen vaihteli melko
paljon lähteiden välillä. Luotettavuuden arviointiin
näyttäisivät siis vaikuttavan myös yksilö- ja tilannekohtaiset tekijät (vrt. Walthen & Burkell 2002).

Luotettavuuden arviointitaidot korreloivat
taustamuuttujiin heikosti, joskin viimeisimpien lukiokurssin äidinkielen (r = .162, p = .034) ja terveystiedon (r = .201, p = .009) arvosanojen kanssa
tilastollisesti merkitsevästi. Sen sijaan aiempi tieto
rokottamisesta tai vanhempien koulutustasot eivät
olleet yhteydessä lukiolaisten arviointitaitoihin. Luotettavuuden perustelemiseen vaadittavien taitojen
yhteys äidinkielen arvosanaan on ymmärrettävä,
sillä argumentatiivinen lukutaito (esim. Kiili, Mäkinen & Coiro 2013) auttaa arvioimaan muun muassa lähteen kirjoittajan tai julkaisijan luotettavuutta,
informaation ajanmukaisuutta, tiedon objektiivisuutta sekä erilaisten näkökulmien esittämistä.
Arviointitaitojen yhteys terveystiedon arvosanaan
voi niin ikään selittyä yleisellä koulumenestyksellä
ja argumentatiivisella lukutaidolla, sillä aiempi tieto
rokottamisesta ei ollut yhteydessä arviointitaitoihin.

Nettilukutaitojen opettamiselle on tarvetta

Tämän tutkimuksen tulosten pohjalta nettilähteiden luotettavuuden arvioimisen suunnitelmalliselle opettamiselle eri kouluasteilla on selvästi tarvetta. Nettilukutaidot (Leu ym. 2013) ja argumentatiivinen lukutaito (Kiili ym. 2013) ovat tärkeitä kouluja opiskeluaikana opittavia taitoja, joita tarvitaan
myöhemmin työelämässä. Nettilähteiden luotettavuuden arviointia olisikin hyvä opettaa eri oppiaineissa. Internet sisältää esimerkiksi runsaasti
erilaista terveysaiheista tietoa, joka on kuitenkin
tasoltaan ja luotettavuudeltaan hyvin vaihtelevaa.
Näin ollen eri lähteiden sisältämän tiedon luotettavuuden vertailu (vrt. Meola 2004) on opetuksellisesti helposti toteuttavissa ja myös aiheiden syvällisen oppimisen kannalta tarpeellista.
Sähköisten oppimateriaalien yleistyminen ja
digitaalinen ylioppilastutkinto ovat lisänneet nettilähteiden käyttöä lukioissa. Sähköisiin oppimateriaaleihin voi luoda suoria linkkejä relevantteihin nettilähteisiin, ja tietokoneita käytettäessä on
helppo etsiä lisäinformaatiota oppikirjan aiheista

myös oppituntien aikana sekä vertailla eri lähteiden sisältämän tiedon luotettavuutta (vrt. Meola
2004). Nettilähteiden käyttö opetuksessa edellyttää kuitenkin kouluilta hyviä digitaalisia valmiuksia
sekä opettajilta taitoa opettaa nettilähteiden luotettavuuden arvioimista. Opetusmenetelminä voidaan käyttää arviointistrategioiden (asiantuntijuuden ja sisällöllisen luotettavuuden) mallintamista,
konkreettisia esimerkkejä sekä nettilähteiden luotettavuuden pohdintaa ja näkemysten vertailua.
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Kiitokset

Tutkimus on osa Suomen akatemian rahoittamaa ARONI-tutkimushanketta, jossa tarkasteltiin
lukiolaisten nettilukutaitoja ja kehitettiin tietotyötaitojen opettamista (Sormunen, E., Marttunen,
M., & Toom, A. (9/2015–8/2019). Argumentative online inquiry in building students’ knowledge
work competencies.)
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Miten tuetaan lukiolaisten tietotyön
ja nettilukemisen taitoja?
Useiden tutkimusten mukaan lukiolaisten tiedonkäsittelytaidot lukio-opintojen päättyessä ovat
puutteelliset ja taidoissa on suuria eroja opiskelijoiden kesken (Kiili 2012; Kiili & Laurinen 2015;
Lundahl, Erixon Arreman, Lundströ & Rönnberg 2010; Leu, Forzani, Rhoads, Maykel, Kennedy
& Timbrell 2015; OECD 2010). Internet on tuonut lukemiseen ja tiedon käyttöön uudenlaisia
haasteita, sillä painetun tekstin ja internet-tekstin lukeminen ja käyttö eroavat toisistaan; uusina
termeinä käytetäänkin internet-lukemista ja online-lukemista (Harrison 2018). (Suomenkielisenä samaa merkitsevänä terminä käytetään verkkolukemista.) Hyvät tiedonkäsittelyn taidot ovat
tietysti tarpeen jatko-opinnoissa, mutta arkielämässäkin jokaisen eteen tulee valeuutisia, kyseenalaista tai vääristeltyä tietoa ja erilaisia tulkintoja. Näistä pitäisi osata päätellä, mikä on
todenmukaista.
Tiedonkäytön taitojen merkitys on otettu huomioon lukion opetussuunnitelmassa, jonka yleisessä osassa puhutaan esimerkiksi perehtymisestä ja harjaantumisesta tiedonhankinnan ja
-esittämisen tapoihin, kyvystä arvioida tiedon
luotettavuutta ja erilaisen tiedon tarpeellisuutta erilaisissa tehtävissä, elämänvaiheissa ja
jatko-opinnoissa (Opetushallitus 2019). Opetussuunnitelman mukaan näitä taitoja pitäisi
opettaa melkeinpä kaikissa oppiaineissa. Yksi
opettamisen käytännön vaikeus saattaa olla se,
että tehokas tiedonkäytön taitojen opettaminen
on pitkäkestoista ja systemaattista. Se vaatii
myös opettajien yhteistyötä ja edellyttää useita
opetustilanteita ja useita oppiaineita. Opetuksen arjessa opetus pelkistyy tilanteisiin, joissa
esimerkiksi harjoitellaan tiedonhakua tai arvioidaan joidenkin lähteiden luotettavuutta, mutta
tiedonkäsittelyn eri vaiheiden kokonaisuus tiedonhaun suunnittelusta valitun tiedon synteesin tekemiseen ei hahmotu. Oma ongelmansa
opettajien keskinäiselle yhteistyölle on se, että
opettajat eivät välttämättä tiedä, miten ja missä
8
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vaiheessa tiedonkäsittelyä harjoitellaan muissa
oppiaineissa. Tutkijoiden mukaan nykyiset opettamisen käytännöt ja mallit pitäisikin päivittää
varsinkin digitaaliseen tiedonkäyttöön sopiviksi
(Breakstone, McGrew, Smith, Ortega, & Wineburg 2018; Harrison 2018).
Tampereen, Jyväskylän ja Helsingin yliopistojen yhteisessä, Suomen Akatemian rahoittamassa Argumentative online inquiry in building
students’ knowledge work competences (ARONI) -tutkimushankkeessa tavoitteena oli kehittää lukiolaisten tietotyötaitoja nimenomaan
online-tehtävissä. Lisäksi hankkeessa muun
muassa tutkittiin ja kehitettiin pedagogisia käytäntöjä, joilla tiedonkäsittelytaitoja opitaan. Laajan tutkimushankkeen pohjalta kehitettiin tutkivan nettilukemisen opetuksen malli, ja mallia
kokeiltiin yhdessä viiden lukio-opettajan kanssa
2018–2019. Mallissa nimensä mukaisesti käytetään internetiä lähteiden hakemisessa, aivan
kuten lukiolaiset tekevät muutenkin, ja tehtävä
etenee lähteiden hakemisesta löydetyn tiedon
synteesiin. Opetuskokeilu toteutettiin äidinkielen
Liisa Ilomäki ja Minna Lakkala

neljännellä kurssilla neljällä 75 minuutin oppitunnilla.

Työskentely tietotehtävän parissa

Työskentelymalli noudatti tiedonhaun määrittelyn ja pedagogisten käytäntöjen tutkimusten tuloksia.
Tiedonhaun määrittelyn ohjeistus perustui
erityisesti nettilukemisen taitojen tutkimuksiin
(Kiili 2012; Kiili, Brante, Räikkönen & Coiro
2020). Periaatteena oli jakaa tiedonkäsittely
neljään vaiheeseen: 1) Tiedonhaku ja lähteiden
valinta. 2) Lähteiden kriittinen arviointi. 3) Synteesin laatiminen. 4) Synteesien esittäminen ja
niistä keskustelu. Tämän vaiheistuksen on osoitettu tukevan opiskelijoiden työskentelyä ja estävän “leikkaa liimaa”-strategian käyttämistä.
Lisäksi tarkoituksena oli tukea opiskelijoiden
yhteisöllistä tiedonkäsittelyä, joka on osoittautunut yksilöllistä työskentelyä tehokkaammaksi. Opiskelijaryhmiä ohjattiin vaiheistukseen
liittyvillä ohjeilla työskentelyn tukemiseksi (Leu
ym. 2015).
Pedagogiset käytännöt suunniteltiin ns.
trialogisten suunnitteluperiaatteiden ja ARONI-hankkeen pedagogisen tutkimuksen tulosten mukaiseksi (Paavola, Lakkala, Muukkonen,
Kosonen & Karlgren 2011; Ilomäki, Lakkala,
Muukkonen, Paavola & Toom tekeillä). Keskeisiä pedagogisia toimintaperiaatteita olivat seuraavat:
- Opiskelijat työskentelivät noin neljän ryhminä, joilla oli yhteinen tutkimuskysymys.
- Tutkimuskysymykset olivat autenttisia eli käsittelivät opiskelijoille läheisiä ilmiöitä, joista
on kuitenkin erilaisia käsityksiä ja mielipiteitä (esimerkiksi kännykkäsäteily). Valittavana
oli kaikkiaan neljä eri teemaa.
- Opiskelijat valitsivat tutkimusaiheen, ja tämän perusteella muodostettiin ryhmät; ryhmässä työskentely oli pakollista, sillä tehtä-

-

-

vässä haluttiin opettaa myös työskentelyä
yhdessä ongelman selvittämiseksi.
Ryhmät kirjoittivat eri vaiheiden tuloksia
yhteisöllisesti Google-asiakirjaan, johon oli
valmiiksi mallinnettu nettilukemisen vaiheet (eli tiedonhaku ja lähteiden valinta,
lähteiden kriittinen arviointi, synteesin laatiminen, synteesien esittäminen ja niistä
keskustelu). Jokaisella ryhmällä oli siis oma
dokumenttinsa.
Ryhmillä oli käytössä Googlen hakukone.
Opiskelijat reflektoivat työskentelyä ja tuotoksia säännöllisesti jokaisen työskentelyvaiheen jälkeen työskentelydokumenttiin sisällytettyjen ohjaavien kysymysten avulla.

Kuvassa 1 on esitetty työskentelyn organisoinnin eri osat ja niiden sisältö opiskelijoiden työn
kannalta. Verkkopohjaisessa työskentely-ympäristössä oli työskentelyprosessin kuvaus, ryhmien työskentelydokumentin pohja, ohjeet ja
linkkejä.
Työskentelyprosessi oli varsin tarkkaan suunniteltu ja ajoitettu. Jos opiskelijoilta jäi jokin vaihe keskeneräiseksi tunnilla, heidän oli tarkoitus
jatkaa työskentelyä omalla ajalla; ryhmien työskentely perustui jaettuun dokumenttiin, johon
kaikilla oli pääsy milloin tahansa.
Opettajan työskentely luonnollisesti tuki
opiskelijoiden toimintaa. Tutkimuksen vuoksi
opiskelijoiden työskentely oli suunniteltu ennakolta varsin tarkasti. Opettajilla oli käytössään
aineisto, joka sisälsi opettajan oppaan (tarkat
ohjeet opetuksen toteuttamiseksi ja tuntisuunnitelmat), tietoiskut eli valmiit opetusmateriaalit PowerPoint-dioilla jokaisen oppitunnin teemasta sekä samalla tavalla toteutetut opiskelijaohjeet. Oppitunti koostui siis opettajan noin
15−20 minuutin tietoiskuista ja opiskelijoiden
ryhmätyöstä, jota opettajat ohjasivat tarvittaessa. Yhtenä tutkimuksen periaatteena oli toimia
Kielikukko 2/2020
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Työskentelyprosessin
vaiheet
1. oppitunti: Tiedonhaku ja
lähteiden valinta

Verkkopohjainen
ympäristö työskentelyn ja
linkkien jakamiseen
(OneNote)

Ryhmän jäsenten nimet:
Aihe:

Kotitehtävä 1 (jos tarpeen):
Lähteiden etsiminen ja valinta

2. oppitunti: Lähteiden
kriittinen arviointi ja sisällön /
argumentoinnin analyysi
Kotitehtävä 2 (jos tarpeen):
Lähteiden analysointi ja vertailu

3. oppitunti: Lähteiden
näkemysten vertailu eli
synteesin laatiminen

Ryhmän
työskentelydokumentti
(Google asiakirja)

Tehtäväohje

Miksi aihe oli
kiinnostava:

Joka vaiheeseen:
Työskentelyohjeet
Tietoisku
Linkit ryhmien
työskentelydokumentteihin

Kotitehtävä 3 (jos tarpeen):
Ryhmän tuotoksen viimeistely

4. oppitunti: Synteesien esittely
ja keskustelu niiden pohjalta

Kuva: Minna Lakkala & Liisa Ilomäki

Kuva 1. Interventiotehtävän organisointi

opetuskokeilun suunnittelussa yhteistyössä
mukana olevien opettajien kanssa. Lisäksi kokeiluun osallistuneet opettajat arvioivat yhteisesti ennen toteutuksia sekä kokonaisuutta
että materiaaleja.

Tyytyväisiä kokeilijaopettajia

Tutkimusaineiston analyysi on vielä kesken, joten
emme tiedä intervention tuloksista tarkemmin,
mutta osallistuneiden äidinkielen opettajien loppuhaastattelujen perusteella opetuskokonaisuus
onnistui hyvin. Opettajien mielestä opiskelijat oppivat tiedonkäsittelyä aiempaa syvemmin. He oppivat myös sellaisia seikkoja, joita opetuksessa ei
aina ehditä tai huomata käsitellä. Kaikki aikoivat
jollakin tavalla käyttää mallia myös myöhemmin,
joskin aikatauluun ehkä tehdään muutoksia (joissakin vaiheissa aika ei oikein riittänyt). Tehtävä ja
sen rakenne oli heidän mielestään hyvä, samaten
materiaalit olivat erinomaisia.
Opettajien mukaan opiskelijat eivät tarvinneet apua digitaaliseen työskentelyyn. Useilla
opiskelijoilla oli ennakkokäsityksenä, että he
hallitsevat harjoiteltavat asiat, mutta tämä ei
pitänyt paikkaansa. Osa opiskelijaryhmistä olisi
tarvinnut enemmän ohjausta joihinkin tiedon10
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käsittelyn ongelmiin, esimerkiksi hakusanojen
muodostamiseen, haun kohdistamiseen keskeisiin ilmiöihin ja lähteiden arviointiin. Synteesin
tekeminen ja lähteiden vertailu olivat opettajien
mukaan erityisen ongelmallisia. Myös muita ongelmia oli: työskentelyprosessiin kuului sekä ryhmien itsearviointeja että viimeisessä vaiheessa
tulosten esittäminen ryhmissä, ja nämä käytännöt olivat opettajien mukaan uusia opiskelijoille
– mutta myös opettajille.
Tutkimuksen vuoksi opiskelijoiden tehtävät
oli rajattu tiettyihin aiheisiin, ja näitä opettajat
pitivät osittain ei-motivoivina. (Tavallisessa työskentelyssä opettajat voivat luonnollisesti itse
valita aihepiirejä. Oleellista on kuitenkin se, että
aiheesta on erilaisia, perusteltuja näkemyksiä,
jolloin opiskelijat pääsevät vertailemaan lähteitä ja näkemyksiä.) Ylipäänsä opettajat arvioivat,
että myös he itse oppivat sekä pedagogisesta
työskentelystä että tiedonkäsittelystä.

Avuksi joka opelle!

Vaikka tutkimus tehtiin lukiossa, mallia ja siihen
liittyviä materiaaleja voi varmasti soveltaa myös
muilla kouluasteilla. Kokeilun kaikki materiaalit
ovat saatavilla seuraavan linkin kautta: https://

blogs.sis.uta.fi/aroni/2019/12/10/pedagoginen-malli-tutkivan-nettilukemisen-taitojen-opettamiseen/

ARONI-hankkeen tutkijat:

Eero Sormunen (hankkeen johtaja), Jannica
Heinström, Tuulikki Alamettälä / Tampereen yliopisto
Miika Marttunen, Carita Kiili, Elina Hämäläinen,
Timo Salminen, Jukka Utriainen / Jyväskylän yliopisto
Auli Toom, Liisa Ilomäki, Minna Lakkala, Hanni
Muukkonen / Helsingin yliopisto
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Development of e-assessment in
Estonia
State examination in Estonian

Estonian students must do three obligatory state
examinations for graduating upper secondary
school, and one of them is the Estonian language as L1 examination. The Estonian language
examination is a written one and it consists of
two parts: text comprehension, and writing.
Text comprehension tasks require analytical
and reasoning skills, and an understanding of
different texts, the ability to link information from
different texts, the ability to refer, quote, and
summarize.
The writing task requires that the examinee
can express oneself in writing and have acquired
Estonian standard written language. Students
must write an argumentative essay. The task is
problem-based, and examinees must analyze
the problem, justify their position, and provide
examples to the conclusions. Students also must
entitle the text. Students can use three source
texts: the reading text, quotation, and introduction of the author. Students can also use the Estonian dictionary ÕS.

E-assessment

Using digital equipment is part of our everyday life. Statistics Estonia (2020) shows that
16–24-year-old people use computers and the
Internet very much: 98.4% of young people have
computers and 99.5% use the Internet. Our research in 2017 showed that 87% of 18-19-yearold students use digital equipment at least 2 or
more hours per day (Puksand et al. 2017).
The computer-based exam offers more possibilities than the paper-based one: it allows
12
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more interactive and engaging item types (Jordan 2013; Kyllonen 2009), and for example,
video and audio texts can be used. But there
are also many problems. If large numbers of students take an assessment simultaneously, network and server congestion, speed fluctuations
and potential interruptions can occur (Kyllonen
2009). We must also take into account the possibility of cheating (Dawson 2016).
It is also important to take account that computer-based and paper-based tests will not produce equivalent measures of student learning
(Clariana & Wallace 2002). The recent research reported by Backes and Cowan (2018) showed that
electronic test scores were systematically lower,
especially for English tests. Their study also found
that students with special education needs and
a different language (L1) at home suffered more
from electronic tests.

The development of
e-assessment In Estonia

The development of e-assessment in Estonia can
be divided into three stages.
First stage
The Estonian Lifelong Learning Strategy 2010
(HTM 2014) has set the goal of transition to
e-assessment in the Estonian education system.
Therefore, digital competence has been included in the national curricula of basic and upper
secondary schools (PRÕK 2011; GRÕK 2011) as
one of the general competencies from 2014. In
the same year, 6615 (95%) of examinees completed a questionnaire after writing the EstoniHelin Puksand
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Figure 1. Students’ opinion on the statement that the student should be offered the opportunity to respond to the
examination's tasks on the computer.

an language state exam. Students were asked
whether the student should be offered the opportunity to respond to the examination's tasks on
the computer. The results were surprising: only
23% of students agreed that the students should
be offered the opportunity to use the computer,
53% of students disagreed with that opinion. The
women agreed with this a little bit less than men
(see Figure 1).
Second stage
The team of the exam development began its
work in autumn 2015. This group aimed to work
up a new exam and find out the advantages and
disadvantages of the new examination form. The
team used the same exam structure as the paper exam. The only change was that the video
text was added to the text comprehension tasks.
In winter 2016, a pilot study of text comprehension tasks was conducted. 31 students completed the tasks in the Examination Database
EIS1 and filled questionnaires after writing the
1

test. The pilot study showed big problems in the
EIS: the database was not suitable for this type
of exam, and EIS has been improved since 2016.
The writing task was tested in 2017. The students had to write an essay and could choose between two test versions. 674 participants tested
the task and after the test filled the questionnaire
in the Examination Database EIS. The screen of
the e-exam is divided into two: the source texts
are on the left side and the box for writing is on
the right side. Students can see the tasks, open
and read texts and write the task. If they wish,
they can hide the task or writing part and use the
whole screen for reading or writing.
The testing the writing task gave relevant information about the exam and examination database. At first, we found that after testing the
e-exam students' opinions changed compared
to 2014, they were more positive about an e-exam, and more students want to do the e-exam:
85% of students said that they are ready for
e-exams.

Examination Database EIS is an electronic environment for developing tasks and conducting tests, including examinations.
Kielikukko 2/2020
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Picture 1. Students testing the e-assessment. (Photo: Marit Tarkin)

Another important thing was how students
coped with time. Students have 4 hours to complete the writing task: half an hour for choosing
which version student will do, and 3.5 hours
for writing the task. The e-exam helps save the
time: 80% of students needed less than half an
hour for choosing which version they would do,
and 81% of students needed less than 3 hours
for the writing exam. Only 1% of students said
that they needed more than 3.5 hours for writ50%

47%

ing the exam: exam results showed that weaker
students needed more time for choosing the test
version and writing the exam.
The team also wanted to know what happens when students can use different language
resources. Paper exam enables students to use
a paper dictionary (Dictionary of Standard Estonian ÕS 2013). E-exam enables the use of different types of e-resources. Students could use
Dictionary of Standard Estonian (ÕS 2013) for
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Figure 2. Using language resources.
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1%

mostly Estonian
language manual

did not use

checking the spelling, Explanatory Dictionary of
the Estonian Language for checking the use of
the word and Estonian language manual “Eesti
keele käsiraamat” for checking grammar. 23%
of students used all resources, 48% used mostly
Dictionary of Standard Estonian, 15% of students
used mostly Explanatory Dictionary of the Estonian Language, and 1% used mostly Estonian language manual, but 13% of students did not use
this advantage at all (see Figure 2).
Exam results show significant differences:
these students who did not use any resources
had significantly worse results. Stronger students
used more Explanatory Dictionary of the Estonian Language and Estonian language manual.
Third stage
The new team started its work in 2018. The
team’s task is to develop e-assessment at all
levels of the school. In 2018−2019, the basic
school standard determined tests and exams
were developed. In 2020, the Estonian language
state exam was developed. All e-exams have
common parts: essay and written communication, to compare student progress over time.
The Estonian e-exam has now two parts: text
comprehension and writing assignments. The
student cannot choose a version, all students
must do the same tasks – this makes the results
more comparable. The comprehension task includes fiction, poem and an excerpt from a TV
show. The essay is based on texts: there are two
opinion articles, an excerpt from a TV show and a
cartoon. In the written communication task, students must write a formal e-mail. Estonian e-dictionary ÕS is allowed for writing tasks.
In February 2020, 60 students tested all the
assignments (31 students tested written tasks
and 29 students tested comprehension tasks)
and provided feedback on issues that needed to
be improved. After that, corrections were made

to the tests. The exam is ready for more testing,
but it has now been postponed.

Conclusions

E-exam tests from 2017 and 2020 provided valuable information on e-assessment. Students
have a positive attitude towards e-exams and
generally have no problems taking e-exams.
In 2017, we compared students’ computer
usage habits with exam results to find out what
influences the exam results. There are no significant differences between results in e-exam if
the student uses digital equipment at least an
hour per day. But if they use digital equipment
less than an hour they had significantly worse results in writing. In 2020, all students used digital
equipment for more than one hour.
Test results showed that there were no significant differences between results in e-exam
whether students used digital equipment in
every lesson or they did not use them at school
at all. The same results were using computers for
learning Estonian at school – it does not affect
the results of e-writing.
Interesting results came from comparing computer use for learning at home to e-exam results.
90% of students said that they use computers
every day or at least two or three times per week
for learning at home. Only 1% said that they never
use computers for learning at home. The results
of writing showed significant differences between
them: students who did not use the computers
for home learning got significantly better results
than others. Students who use computers once to
thrice per month for learning at home got significantly worse results than others.
84% of students prefer to read long texts and
books on paper. Students who prefer to read on
digital equipment got significantly worse results.
Similar results were shown by the PISA 2018
study (Puksand 2019).
Kielikukko 2/2020
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Student feedback also highlighted problems
with the e-exam.
At first, there are many technical problems:
there are still problems in an examination database – it must be more user-friendly for the exam,
therefore database development is ongoing.
Also, schools have not computers for all examinees and the Internet is slow in some schools.
Kyllonen pointed out the same problems already
in 2009 (Kyllonen 2009).
There are also other problems: reading the
long text on the computer is quite hard and assumes very good concentration. Moreover, people type quickly and then they make many typos
although they can write and know the rules – typing should also be taught at school.
Dawson (2016) stressed that e-assessment
can lead to cheating. Some students don't write
themselves but they use texts of other people. It
is easy on the computer: they can use email or
Google and so on. It is important to think about
how we can block some sites if a student uses
the Internet for the exam.
E-exam also has many advantages. The e-exam can use different texts, such as videos or audio texts. It is easy to edit the text and students
do not need to write the draft, therefore writing
in the computer needs less time. However, we
have to take account that weaker writers need

more time anyway. It is also important that the
ugly handwriting does not affect the assessment.
In conclusion, e-exam has more pros than
cons and in a few years, the students will take
the e-exam everywhere.
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Ämnesspecifik textanvändning i
idrott och hälsa
Den här artikeln bygger på en etnografisk studie där jag följde en högstadieklass idrottsundervisning
under tre terminer och deltog i 57 lektioner av 64 möjliga. Studien undersöker skriftbaserade och
digitala texters (hädanefter: texter) roll i ämnet idrott och hälsa (hädanefter idrottsämnet eller idrott
och hälsa) i en mellansvensk högstadieskola. Ämnet består sedan 1994 års läroplansreform av de
två delarna idrott och hälsa. Därmed har ämnets syfte och innehåll också förändrats (se nedan).
Mitt intresse för texter i idrottsämnet väcktes när
jag som lärare i svenska samarbetade med en
idrottslärare i samband med att eleverna skrev en
rapport om sin praktikplats ur ett ergonomiskt perspektiv. Vi upptäckte att vi hade delvis olika syn på
vad som var en bra text och att vi följaktligen bedömde elevtexterna på olika sätt. På så sätt väcktes mitt intresse för ämnesspecifik textanvändning
eller ”disciplinary literacy” som det kallas på engelska. När jag sedan fick en möjlighet att fortsätta
mina forskarstudier efter en licentiatuppsats om
undervisning och bedömning av skrivande i ämnet
svenska (Norberg 2015), valde jag att fördjupa mig
i skriftliga praktiker, det vill säga användning av texter, i ämnet idrott och hälsa.
Den etnografiska studien om idrott och hälsa
består av tre delstudier:
• Performans och text. Entextualiseringar av
dans och rytmik i idrottsundervisningen i en
högstadieklass (Norberg 2019).
• Skriftliga bedömningspraktiker i idrott och
hälsa (accepterad för publicering).
• Elevtexter i idrott och hälsa: en textetnografisk genreanalys (inskickad).
Den här artikeln bygger framför allt på den första
delstudien som är publicerad i Nordic Journal of
Literacy Research.
Ämnet idrott och hälsa har, som jag nämnt, bytt
både namn och fokus under årens lopp. Historiskt
Anna-Maija Norberg

har idrottsämnet varit inriktat på fysiska förmågor,
som att springa fort eller hoppa högt, medan dagens läroplan (Skolverket 2011) ställer krav på en
kvalitativ bedömning av rörelseförmågan och av
kunskaper om hälsa och elevens förmåga att reflektera över sina kunskaper (Larsson & Redelius
2008; Svennberg 2017). Det senare har ökat förekomsten av skriftliga bedömningspraktiker, vilket
kritiserats, bland annat för risken med en ny sorts
mätning med ett ”skriftligt måttband”, det vill säga
att förmågan att uttrycka sig i skrift ibland betraktas som mer relevant kunskap än förkroppsligat
lärande (Tolgfors 2018, 193ff). Men de skriftliga
praktikerna har också lyfts fram som meningsfulla
för många elever (t.ex. Penney et al. 2009).
Av tradition har läs-, skriv- och språkutveckling
framför allt varit modersmålsämnets ansvar. På
senare tid har dock vikten av att även andra lärare
arbetar integrerat med språk och ämnesinnehåll
lyfts fram (t.ex. Shanahan & Shanahan 2008).
När det gäller idrottsämnet kan man i internationell forskning se tre delvis olika förhållningssätt
till textanvändning: idrottsämnet som ett verktyg
i allmän läs- och skrivundervisning (t.ex. Ballinger & Deeney 2006), läsande och skrivande som
ett sätt att lära sig ämnesinnehåll i idrottsämnet
(t.ex. Ming 2012) och ämnesspecifik textanvändning, det vill säga att textanvändningen anpassas
till idrottsämnets karaktär (t.ex. Chandler-Olcott
Kielikukko 2/2020
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2017). Det senare kan exempelvis innebära en
analys av olika situationer eller strategier i en bollsport med hjälp av multimodala texter.
I det följande presenteras några av studiens resultat. Det handlar om hur skriftliga texter används
i den undersökta högstadieklassen, och jag ger två
exempel från praktiska undervisningssituationer.
För det första kan man konstatera att texter
används på så gott som varje lektion. Läraren
skriver lektionens innehåll på tavlan och samlar
också klassen under lektionerna för att förklara
något med ord och bilder som han skriver och
ritar på tavlan. Texter används även för planeringar, utvärderingar och reflektioner. Dessutom
används texter i samband med lärande av såväl
teoretiskt som praktiskt ämnesinnehåll, och i
samband med kunskapsredovisning och bedömning. Nedan ger jag två exempel på hur texter används i samband med lärande av dans.
När steg tränas, är eleverna ombytta och undervisningen äger rum i idrottshallen. Här ges
två exempel där syftet är att lära sig kunskaper
kopplade till rörelsemönster och steg.

Exempel 1: Övning med nio steg

Läraren: här får ni ett papper med nio steg (delar
ut ett papper till varje grupp, sätter sig på huk, läser innantill) det står gå på stället V-steg X-steg side
step grapevine snurr hältouch armbåge mot knä och
jumping jacks ni kan alla dem och nu vill jag att ni
ställer er i en ring i grupperna och lägger pappret i
mitten jag sätter på musiken ni får börja göra stegen
tillsammans /Grupperna går till olika ställen i idrottshallen, lägger pappret i mitten och börjar dansa./
Läraren delar ut pappret och läser upp namnen
på stegen. Han säger att eleverna kan dessa steg,
vilket betyder att läraren visat dem och att eleverna
tränat på dem. Det är förstås en förutsättning för att
texten med de nio stegen kan användas i en övning
på detta sätt. Läraren ber varje grupp att ställa sig i
en ring och lägga texten i mitten. På lärarens upp18
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maning börjar eleverna göra stegen när han sätter
på musiken. Eleverna använder både pappret och
varandra som resurser, när de tränar på stegen.

Exempel 2: 4-hörnsövning med
olika rörelsemönster

I samband med en övning kallad 4-hörn delas
klassen in i fyra grupper som ska komponera var
sin dans. I varje hörn av idrottshallen lägger läraren en laminerad bild med dansande ”streckgubbar”, noter och en benämning på ett rörelsemönster skriven med stor text: Rotation, Sidled, Framåt
och bakåt och Högt och lågt (se figur 1). Innan
eleverna börjar dansa ger läraren instruktioner:
Läraren: /---/ då jobbar man i grupper tillsammans alla gör samma steg och jag skulle önska
att ni jobbar i två stycken åttor (skriver på tavlan: 2
st 8:or) två styck åttor vilket innebär det här (vänder sig till klassen) en två tre fyr fem sex sju ått
(gör steg åt sidan) en två tre fyr fem sex sju ått
(gör steg åt sidan) då har ni gjort två stycken åttor
sen byter ni steg en två tre fyr fem sex sju ått (gör
steg framåt, åt sidan, tittar på skyltarna, sätter sig
på huk) jag skulle vilja att ni inte kör de här och
sejfar idag att ni kör de här bara sidestep grapevine (ohörbart) ni kommer att få nya övningar
Läraren beskriver i tal, genom att skriva på
tavlan och genom att kroppsligt visa olika rörelsemönster att och hur eleverna ska arbeta i två åttor.
Han uppmanar eleverna att inte bara välja enkla
steg. Grupperna samlas vid de fyra skyltarna och
börjar dansa efter ett kort förhandlande om vilka
steg inom respektive rörelsemönster de ska välja.
Läraren filmar grupperna med en iPad för att under
övningen visa det filmade för grupperna och föreslå
utvecklingsområden. Efter cirka åtta minuter stoppas musiken och grupperna flyttar till nästa hörn
med nya rörelser som kan läggas till dansen. Vid
det andra stoppet samlar läraren eleverna för att
ge tips i form av uppmaningar att agera på ett visst
sätt: någon i gruppen ska räkna högt, de ska klap-

fors 2017). Enligt Karlsson
pa och de ska marke(2006) är användning av
ra stegen tydligare.
skrift ett drag i en ny skriftTexterna med de
kompetens som krävs i näsnio stegen och de
tan alla yrken. Därför är det
fyra rörelsemönstren
viktigt, menar hon, att reflekkompletterar lärarens
tera över skolans skriftkultur
instruktioner och har
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koreografi och presentera den som text.
Pappret med de nio stegen och skyltarna med
de fyra rörelsemönstren kan ses som exempel på Källor
D. A. & Deeney, T. A. 2006. Physical Educators as Teachers
progressionen i lärandeprocessen. För att kunna Ballinger,
of Literacy. Journal of Physical Education, Recreation & Dance,
77 (5), 18–23.
använda pappret med de nio stegen, måste elevChandler-Olcott, K. 2017. Disciplinary literacy and multimodal text
erna dels känna till benämningarna på stegen,
design in physical education. Literacy, 51, 147–153.
dels kunna utföra stegen. Skyltarna med rörelse- Karlsson, A-M. 2006. En arbetsdag i skriftsamhället. Ett etnografiskt perspektiv på skriftanvändning i vanliga yrken. Stockholm: Språkrådet.
mönstren kräver ytterligare kunskaper: eleverna Larsson, H. & Redelius, K. 2008. ”Swedish physical education research questioned—current situation and future directions”. Physmåste kunna placera stegen de kan inom rörelseical Education & Sport Pedagogy, 13 (4), 381–398.
mönstren, och det kan ses som en fördel att kun- Ming, K. 2012. 10 Content-Area Literacy Strategies for Art, Mathematics, Music, and Physical Education. Clearing House: A Journal
na benämna stegen – och inte bara visa dem – då
of Educational Strategies, Issues and Ideas, 85 (6), 213–220.
Norberg, A-M. 2019. Performans och text – entextualiseringar av
de i grupper ska förhandla om sin dans.
dans och rytmik i idrottsundervisningen i en högstadieklass.
Sammantaget visar studien att texter har en
Nordic Journal of Literacy Research, 5 (1), 58–84.
betydande roll i kunskapsbyggandet under dans Norberg, A-M. 2015. Undervisning och bedömning i svenska på
högstadiet. Elever i årskurs 7 skriver saga och recension. Licentioch rytmik-blocket, bland annat som redskap för
atuppsats i språkdidaktik. Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet.
lärande, redovisning och bedömning av ämnesPenney, D., Brooker, R., Hay, P. & Gillespie, L. 2009. Curriculum,
kunskaper. Texter som används är i mångt och
pedagogy and assessment: three message systems of schooling
and dimensions of quality physical education. Sport, Education
mycket anpassade till idrottsämnet. Ämnesbeand Society, 14 (4), 421–442.
grepp används på ett funktionellt sätt av både Shanahan, T. & Shanahan, C. 2008. Teaching disciplinary literacy to
adolescents: Rethinking content area literacy. Harvard Education
läraren och eleverna. Att texter används i nära anReview, 78, 40–59.
slutning till fysiska övningar kan ses som ett ytter- Svennberg, L. 2017. Grading in physical education. Gymnastik- och
idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenligare exempel på ämnesspecifik textanvändning.
skap. Universitet av Gävle.
Å andra sidan kan textanvändning ses som Tolgfors, B. 2017. Bedömning för vilket lärande? En studie av vad bedömning för lärande blir och gör i ämnet idrott och hälsa. Örebro
något som stör det kroppsliga lärandet (jfr TolgStudies in Sport Sciences.
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Pirjo Vaittinen,
äidinkielen didaktiikan yliopistonlehtori
(emerita), Tampereen yliopisto.
(Kuva: Kari Hiltula)

Draamaa teemana vesi – draama
luontotiedon opetuksessa ja
ympäristökasvatuksessa
Draamatyöskentelyssä oppimisen mahdollisuus on siinä, että asioita, teemoja ja ongelmia käsitellään fiktiivisessä maailmassa. Yhteisestä sopimuksesta astutaan draamalle valittuihin tilanteisiin ja
olosuhteisiin, joissa toimitaan niihin sidoksissa olevan roolin perusteella. Asettamalla itsensä kuvitteellisiin tilanteisiin oppii ymmärtämään elämää ja maailmaa sekä fiktiossa että sen ulkopuolella.

Vesi ilmiönä tutuksi draamaharjoituksilla

Draamaohjaaja sanoo, että draaman avulla voi
opettaa mitä vain. Sen vahvistamiseksi hän kutsuu koulutuspäivään kokoontuneet opettajat työpajassa vesipisaran rooliin. Hän sanoo: ”Olet vesipisara, missä olet? Mene sopivaan paikkaan ja
eläydy sadepisaran rooliin. Kysyn hetken päästä,
missä sinä sadepisarana olet.” Kun osallistujat
ovat asettuneet paikoilleen, draamaohjaaja käy
kysymässä jokaiselta: ”Missä olet? Mistä olet
tullut?” Vesipisarat kertovat olevansa sadepisaroita vaahteranlehdellä tai suihkusta roiskuvaa
pesuvettä. Heidän selityksensä liittävät veden
sadepilviin ja vesihanaan. Ohjaaja siirtää joitain
lähemmäs toisiaan. Draamaohjaaja pyytää pisararyhmiä keskustelemaan siitä, miten ne kuuluvat yhteen: ”Mikä on vesipisaroille yhteinen ilmiö
tai järjestelmä?” Keskustelussa tulee esille veden kiertokulkuun liittyviä ilmiöitä.
Muistin tämän vesipisara-harjoituksen karismaattisen draamakouluttaja Anna-Mari Laulumaan työpajasta Tampereella vuonna 2012 ja
1
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otin sen mukaan, kun Tampereen yliopiston luokanopettajaopiskelijoiden Draama-kurssilla sovellettiin ilmiöoppimista uuden opetussuunnitelman hengessä. Perusopetuksessa opetettavien
aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin
opintoihin kuuluu lisäksi esimerkiksi biologian ja
maantieteen perusteita.
Draamatyöskentelyn alun virittäytymis-, tilaan
tutustumis- ja kontaktinottoleikkinä oli Iso kala ja
pikkukalat (muunnos kissa ja hiiri -leikistä) sekä
Lits–pläts–loiskis–litinää (muunnelma ja kehittely swish–bäng–boing–käsilläheilautus ja hyppy
piirissä -leikistä). Verbaaliseen virittäytymiseen,
vauhtiin pääsemiseen ja nopeaan reagointiin toisen sanomiseen tarvitaan toisen tarjouksen hyväksyminen ja sen korottaminen improvisaation
joo, ja! -perustekniikalla. Tarinankerronta luontokokemuksista pareina tuo mukaan vesielementitkin.
Vesipisara-roolileikin kautta on jo päästy keskustelemaan opittavista asioista, ja vesiasian käsittelyä jatketaan fiktiossa, Sadussa aivan tavallisesta vesipisarasta (Aurinkosade 1983, 70–731).

Omasta kirjahyllystäni löytynyt kirja nimeltä Aurinkosade on alaotsikkonsa mukaan ”satuja ja tietoja vedestä”. Kyseessä on vuonna 1983 kansainvälisen vesihuollon vuosikymmenen merkeissä ilmestynyt Suomen Unicef-yhdistyksen julkaisu. Toimittajana on
kirjailija Kaija Pakkasen johdolla toiminut työryhmä, ja kuvituksen ovat tehneet taiteilijat Matti Kota ja Elina Vanninen. Kirjaan on
koottu tarinoita ja runoja eri puolilta maailmaa sijoitettuna kirjaan niin, että joka sivulle jää alas pieni kuva- ja tietotekstiosuus,
josta muodostuu ”ihmeellinen tunneli” kirjan lopun vesitietoon ja siihen liittyvään sanastoon sekä vesipuuhaohjeisiin. Mukana
on Hannu Mäkelän Satu aivan tavallisesta vesipisarasta (70–73). Kirjaan sisältyy myös Vesijuhla, joka on burmalainen kertomus
kirjasta Festivals in Asia, julkaisija Asian Culture Centre for UNESCO, suom. Ulla Pehrsson, 100–102.
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Sadusta luetaan vesipisaran vaiheet kaktuksesta pilveen ja lampeen. Tehtävä on: ”Piirrä neljän
kuvan sarjakuva tapahtumista! Kirjoita otsikoksi
luonnonilmiön nimitys!” Lyijykynäpiirrokset kiinnitetään seinälle ja tehdään galleriakävely.
Tarinan myrskyosuudesta tehdään pienryhmissä kolmen kohtauksen tanssillisia esityksiä.
Jutellaan hetki ja improvisoidaan muut ryhmät
yleisönä. Seuraavan katkelman jälkeen tehtävänantona on: ”Kertokaa tarina kollektiivisesti,
sana kerrallaan minämuotoisena sadepisaran
monologina ja antakaa tiedemiehen selitys sille,
mitä tapahtuu! Esittäkää se, kun sanon ’katsotaan’!” Keskeistä kuvauksessa on muodonmuutos vedestä lumeksi.
Sadun lopussa annetaan uusi tehtävä:
”Suunnitelkaa tämän sadun tapahtuman pohjalta aavikolla asuvien ihmisten heimon rituaali!
Pitäkää huolta, että siinä selitetään tapahtuman
syyt ja merkitys! Esittäkää!” Kun esitykset on katsottu ja niille on annettu aplodit, opettaja lukee
burmalaisen Vesijuhla-kertomuksen (Aurinkosade 1983, 100–102).
Keskustellaan tehtävien tekemisestä ja kootaan keskustelua vesiaiheesta. Ympäristöopin
kolmannen luokan Tutkimusmatkalla 3 -oppikirjan kuvasta Vesi kiertää luonnossa voidaan
tarkistaa käsitteitä: höyry ja olomuodot neste ja
kaasu sekä pintavesi ja pohjavesi. Tehtäväsivulla
on tiivistetty olomuodot, annetaan laponteon ja
veden suodattamisen ohje – ja on siellä sarjakuvatehtävä ja sanasokkelokin!

Vesiasiaa teatterissa ja rooleissa

5.–6. luokkien Luonnonkirjan fysiikka ja kemia
-oppikirjassa käsitellään veden puhdistusta. Siitä kertova kaavio löytyi Tampereen Veden verkkosivuilta. Samana keväänä katujen varsilla
oli mainoksia Tampereen suosituimmasta ha2

natuotteesta jo vuodesta 1898! Puheenaiheeksi
nousi veden käyttö.
Paikallisiin oloihin vesityöpaja liitettiin seuraavalla harjoituksella: ”Tehdään luonnonmaantieteellinen kartta Tampereen lähialueen vesistöistä, niihin liittyvistä luonnon ilmiöistä ja rakennelmista. Jos minä olen Pispalan harju, mikä
sinä olet? Missä on sinun paikkasi kartalla?”
Asetun lattialle pitkälleni, muut tuottavat lähiympäristöstä tutut järvet, kosken, padon ja sillat,
vesilaitoksen ja vedenpuhdistamon asettumalla
lähekkäin lattialle.
Tampereella esitettiin samaan aikaan Emmi
Itärannan romaanin teatterisovitusta Teemestarin kirja.2 Tarina sijoittuu määrittelemättömään
tulevaisuuteen. Uuden Qianin Skandinavian Unionin alueella säännöstellään veden käyttöä ja
veden piilottaminen on rikos. Teemestarin tytär
Noria valitsee isänsä tavoin teemestarin tehtävän ja saa sen mukana lähteen salaisuuden. Tutkija-äiti muuttaa yliopistokaupunkiin ja isä kuolee. Tarinan teemaksi nousee kysymys, kenelle
vesi kuuluu. Vallanpitäjät pimittävät tietoa maapallon tapahtumista. Noria kerää entismaailman
teknologiasta kiinnostuneen ystävänsä Sanjan
kanssa tietoa tuleville sukupolville.
Esittelin luokanopettajaopiskelijoille Teemestarin kirjan tarinaa kirjan tekstinäytteiden ja
teatteriesityksen nettisivujen esittelytekstien, käsiohjelman ja valokuvien avulla. Tarjosin opiskelijoille suodatettua vettä, sillä teatteriesitykseen
kuului, että katsojat saivat esityksen aikana lasillisen jätevedestä suodatettua vettä samaan
tapaan kuin fiktion henkilöt saavat vesikiintiönsä. Draamassa kokemusta roolissa voidaan tukea ja havainnollistaa autenttisilla toiminnoilla ja
tarpeistolla. Katsoja kokee helpotusta, kun esityksen ulkopuolella voi täyttää suoraan hanasta
uudelleen käytettävän vesilaitoksen pullon!

Emmi Itärannan romaani Teemestarin kirja on ilmestynyt vuonna 2012, kustantajana Teos. Sanna Majanlahden käsikirjoittamaa
näytelmää Teemestarin kirja on esitetty vuonna 2016 Tampereella Teatteri Siperian näyttämöllä, tuottajana Kulttuuriosuuskunta Kaje.
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Vasemmalla kirjan ensimmäisen laitoksen kansikuva, keskellä Sanna Majanlahti ja Emilia Pokkinen
Kulttuuriosuuskunta Kajon esityksessä (kuva Niko Tiainen) ja oikealla kuva esityksen käsiohjelmasta.

Opetuksessa oli myös esillä prosessidraaman
klassikko: Vesi on arvokas luonnonvara ja meidän täytyy säästää sitä -opetuksessa draaman
tapahtumapaikaksi ehdotetaan kasvihuonetta,
rooleissa hortonomit tai puutarhurit; sairaalaa,
jossa suunnitellaan jäteveden kierrätystä rooleissa sairaalan henkilökunta; vuoristometsää, jossa
tulvien estämisestä ovat kiinnostuneita metsänvartijat ja luonnonsuojelijat; tai pelastuslauttaa,
jolla eloonjääneiden kesken pitää päättää veden
keräämisestä – ja jakamisesta – hengissä pysymiseksi. (Bowell & Heap 2008/2001, 35, 41.)
Lisäksi ohjattiin etsimään veden käyttöön ja
kestävään kehitykseen johdattavaa tarina-, tietoja tehtävämateriaalia kirjasina ja internetin kautta (Hiltunen & Konivuori 2005; Tapaus HOOKAKSOO; Niiniaho, Ahola, Hämäläinen & Paloniemi
2013; Aarnio-Linnanvuori, Hannuksela & Nordström 2010). Salapoliisityöskentelynä voidaan
tutkia rikospaikalta löytyviä näytteitä, vaikkapa
kengänpohjissa kulkeutunutta maa-ainesta mikroskoopin avulla, kunhan sen jälkeen ei huomio
siirry muuhun kuin kemiaan. Open ilmasto-oppaan mukaan alakoulussa voidaan leikkiä ilmastonmuutosleikkiä, mutta on tärkeää, ettei opettaja tule välittäneeksi luonnontieteiden kannalta
virheellisiä ajatusmalleja oppilaille.
Luokanopettajaopiskelijoiden
tehtävänä
oli suunnitella vesi-ilmiöön liittyvä opetettava
tavoitteinen kokonaisuus jollekin luokalle. Ke22
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hystarinana tuli olla jokin perinteinen tai tähän
tarkoitukseen sepitetty satu tai scifi-dystopia eli
veden loppumisesta kertova tarina Teemestarin
kirjan tapaan: ”Kirjoittakaa aloitus pohjatarinaan
ja keksikää vesiaiheinen aloitusleikki. Laatikaa
draamatehtäviä ja pohtikaa tarinan lopetusta –
ja opetusta!”
Tuotoksissa eläydyttiin vedenkierron jatkumoksi tai Nalle Puhin sadelaulun olioihin ja
päästiin käsittelemään veden merkitystä elämälle. Useimmiten pohdittiin veden säästämisen
mahdollisuuksia perhepiirissä, myös draaman
omantunnon kujalla -työtapaa käyttäen. Muun
maailman ongelmia ja niiden ratkaisuja ei juuri
käsitelty, kerran viisautta etsittiin yhdessä avaruuden olioiden kanssa!

Ehdotuksia luonnontieteellisen
tiedon, tutkimuksen ja ympäristö
opetuksen järjestämiseksi

Viidensien ja kuudensien luokkien opetukseen
kuuluu ilman ja veden kemiaa, asiaa atomeista
ja niiden yhdistymisestä sekä aineiden olomuotojen muutoksista. Esimerkkinä draaman soveltamisesta kemian opetukseen ja käsitteiden oppimiseen on olomuototanssi: ”Oppilaat liikkuvat
opettajan ohjeiden mukaan luokkaan muodostetussa reaktioastiassa, ensin lähellä toisiaan.
’Energiaa lisäämällä’ tapahtuu olomuodon muutos, oppilaat irtautuvat toistensa vaikutuspiiristä

ja täyttävät koko reaktioastian, niin kuin vesimolekyylit höyrystyessään. ’Energiaa poistamalla’
oppilaat jäätyvät, ja liikkeestä tulee minimaalista. Ryhmä kiinteytyy, välimatkat pienenevät kosketusetäisyydelle. Oppilaat eivät voi liikkua.”
Harjoituksessa oppilaat rakentavat merkityksiä käsitteille kiinteä, neste ja kaasu. Taustalla on
liike kaikkia olioita yhdistävänä ja kuvaavana. Oppilaat saavat mahdollisuuden sekä käsitellä että
ilmaista eri olomuotoihin liitettävää liikettä ja sen
yhteyttä energiaan. Kun ilmiöitä simuloidaan draamassa leikkien sekä roolien, mimiikan tai tanssin
avulla, oppilaat saavat kokemuksen, jossa he ovat
osa simulaatiota eivätkä vain seuraa sitä sivusta.
Keskeistä on visualisointi ja draaman mahdollistama oppilaslähtöinen keskustelu. Draamassa
oppimiseen liittyy keho tai kehomuisti, kinesteettinen tapa oppia. (Turkka 2016.)
Luonnontieteiden opetuksessa perinteisesti
käytetyt demonstraatiot ovat myös opettajan ja
oppilaiden välistä kommunikaatiota. Ennusteiden tekeminen ja perusteleminen, kokeet ja niiden havainnointi ovat yhteistä tiedonrakentamista, joka voidaan nähdä opetusimprovisaationa
(disciplined improvisation). Opettaja noudattaa
improvisaatioteatterin perussääntöä eli hän ei
tyrmää oppilaan tekemää ehdotusta, vaan käyttää sitä edetessään kohti opetuksen tavoitteita.
Näin oppilaille jää mielikuva, että he ovat mukana tekemässä tutkimusta. (Suomela, Juuti & Ahtee 2013.)
Luonnontieteellisen tiedon syntyä voidaan
kuvata simuloiden kokeiden tekemisen kautta,
tai sitä visualisoidaan ja havainnollistetaan kertomalla tieteen historiasta. Luontevimmin draamaa syntyy tieteen käyttöön liittyvissä sosiaalisissa tilanteissa. Yhteiskunnallinen keskustelu,
esimerkiksi kansainvälinen ilmastopaneeli, voi
olla draaman näyttämönä. Opettajan luoman
taustatarinan mukaisesti oppilaat saavat roolinsa roolikortein tai tukimateriaalina, tai he etsivät

itse taustatietoa esimerkiksi internetistä ja tutustuvat rooliensa taustoihin, motiiveihin ja argumentteihin. Jännitettä keskusteluun tulee, jos
keskusteluun osallistujilla on vastakkaisia päämääriä ja tavoitteita. Draamaan sisältyy myös
asenteisiin vaikuttaminen sekä siihen liittyvät
tunteet ja yhteiskunnalliset arvot. (Turkka 2016.)
Ilmastokasvatuksen
polkupyörämallissa kuvataan metaforisesti opetettavan ilmiön
moniulotteisuutta. Se kokoaa opetuksen kokonaisuudeksi, ehdottaa monialaisuutta ja yhteistyötä, viittaa osallisuuteen ja omiin vaikutusmahdollisuuksiin vievään työskentelyyn, vuorovaikutteiseen tiedonrakentamiseen sekä taidelähtöisiin menetelmiin tunteiden käsittelyssä. (Tolppanen ym. 2017.)
Kokonaisvaltaisessa opetuksessa opettaja
tai opettajatiimi rakentaa oppimiselle struktuuria
luovan ja ymmärtämisen mahdollistavan kehystyksen pedagogista käyttöteoriaa ja ammatillista
osaamista tilanteen ja ryhmän mukaan soveltaen. Työskentelyssä mukana ovat laajasti määritellyt monialaiset vuorovaikutustaidot.
Esimerkiksi vesi ilmiönä liittyy laajoihin järjestelmiin ja niiden suhteisiin, joihin vaikuttavat
ihmisen käytännön toiminta ja periaatteellinen
ajattelu. Syvällinen, käyttäytymiseen muutokseen johtava oppiminen edellyttää kokemusta.
Mutta kokemusasiantuntemukseen perustuva
ymmärtäminen jää kapeaksi, ellei sitä haasteta
uudesta näkökulmasta. Lapsille on tärkeää puhua yksilöllisten valintojen sijaan kaikesta, mitä
voidaan tehdä yhdessä globaaliin oikeudenmukaisuuteen asti. Ympäristöä koskeva tieto karttuu kaiken aikaa, globaalit ympäristöongelmat
ovat monimutkaisia, monialaisia ja arvolatautuneita, ja tieteen tulkinnoista taistellaan. Koulun
mahdollisuus on yhteistyössä, jossa luonnontieteellistä sekä yhteiskunta- ja taloustieteellistä
tietoa yhdistetään draaman ja muiden taiteiden
tietoon.
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Taiteiden avulla tietämiseen

Draamaharjoituksiin vesipajassa voi liittyä taideteosten käyttämistä virikkeenä tai taiteen tutkimista ja tuottamista. Alun rentoutumis-, virittelyja keskittymisharjoituksena voidaan kuunnella
vesi- tai luontoaiheista musiikkia. Maailman
kuuluisinta vesimusiikkia on Georg Friedrich
Händelin Vesimusiikki-sarja, joka sai ensiesityksensä Englannin kuninkaan jokijuhlissa Lontoon
Thames-joella 17.7.1717, ja Jean Sibeliuksen
Aallottaret. Uutta suomalaista kansanmusiikkia
edustaa Inka Niemen albumi Spiraalit.
Toiminnallisen oppimisen välineitä, kuvia,
kortteja ja pikkuesineitä käyttäen päästään suoraan opittavaan asiaan. Kuvien esittelyssä valinnan perustelut kertovat valitsijasta ja tuovat
esille kokemuksista tuttua sekä heijastelevat
mielentilaa ja tunteita. Taidekuvia on kortteina,
ja internetistä saatavia kuvia voidaan näyttää
vaikka seinällä. Perinteisiä vesikuvia ovat Ivan
Aivazovskin Aalto-muunnelmat, moderneja Tuula Närhisen vesiaiheiset kuvat. Susanna Majurin
valokuvista löytyy ihmisiä vedessä. Myös uutiskuvilla päästään puhumaan veteen liittyvistä yhteyksistä ja veden käytöstä.
Varsinaista prosessidraamaosuutta varten
luodaan design laajemmalle tai suppeammalle
fiktiiviselle maailmalle: Esimerkiksi oppikirjan
tehtäviin kuuluva kemiallisten kokeiden suorittaminen tai biologian ja maantieteen maastoretki
toteutetaan fiktiivisten henkilöiden rooleissa pukeutuneina laborantin tai tutkijan valkoiseen takkiin, kantaen virkamiehen salkkua tai toimimalla
innokkaasti kyselevänä maallikkona ongelmaa
ratkaistaessa. Opettaja voi olla välinehuoltajan
tai vahtimestarin roolissa (ks. Viirret 2013), tai
hän voi ohjata sivusta.
Osa oppilaista voi myös ottaa sanomalehden
tai television toimittajan tai valokuvaajan roolin
(ks. Tolonen & Ahonen 2012) ja osallistuvana havainnoijana seurata tarkkaavaisesti sekä tehdä
24
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muistiinpanoja, valokuvata tai muuten tallentaa
keskeiset seikat tutkijaryhmän työskentelystä.
Jos käynnissä on useamman samanaikaisesti
toimivan tiimin työskentely, voi myös toimittaja−
kuvaaja-ryhmiä avustajineen olla monta.
Toimittajaryhmä voi seuraamis- ja dokumentoimistehtävässä ryhtyä myös haastattelemaan
ja laatimaan tekemistään tallenteista myöhemmin esitettävää dokumenttia. Draamassa on
mahdollista siirtyminen toiseen aikaan ja paikkaan: tämä voi tapahtua aikakoneen tapaan,
muisteluna (haastattelut) tai tallenteen välityksellä (kirjeen tai muun dokumentin lukeminen,
puheenvuoron esittäminen nauhalta tai videolta)
– tai vaikka loitsimalla.
Dokumentin teko draamatyöskentelynä reflektointikeskusteluineen on hieno oppimisen
tila, ja kaikki siinä tapahtuva on oppimisen
tuotosta. Kirjallisilla ennakkotehtävillä voidaan
pohjustaa suullisesti tapahtuvaa kokeen suorittamista, missä kaikki osallistujat saavat tehdä
päätelmiä ja ehdottaa tulkintoja. Kielentämistä
tehostetaan ja jatketaan vastaamalla toimittajien kysymyksiin. Tietenkin myös lopullinen lehtijuttu tai videokooste voi olla uusi oppimisen
kohde sekä pohjustaa jatkokeskustelua ja oppimistulosten arviointia. Tällainen eri rooleissa tapahtuva oppiminen perustuu siihen, että havainnoimalla vertaistoimintaa oppii (observational
learning; Rijlaarsdam ym. 2008).
Draamatoiminta on mahdollista järjestää
myös niin, että ensin kaikki ovat kokeen suorittajatiimin jäseniä. Sitten he ovat pareittain ensin
toinen toimittajan roolissa ja toinen tiedemiehen
roolissa, esittävät kysymyksiä ja vastaavat niihin,
vaihtavat sitten rooleja ja tekevät saman uudestaan. Kolmannessa vaiheessa jokainen tekee
pikku uutisen kirjoittamalla tai kirjoittaa kirjeen,
tekstiviestin tai blogipäivityksen roolissaan.
Vesiaiheiden käsittelyn voi aloittaa myös
keskustelemalla veteen liittyvistä uskomuksista

ja sanonnoista tai tarinoista. Suomi-nimen taustalla voidaan nähdä suo-maa, kosteikko. Järvet
ja joet ovat vanhoja yhdistäviä kulkuväyliä. ”Vesi
vanhin voitehista” ja ”laulaa suohon” saattaa
muistua mieleen. Suomalaisen kansanperinteen
myyttiseen maisemaan kuuluu vesi. Kalevalaisessa runoudessa maailma syntyy sotkan, vesilinnun, munasta alkumeressä uivan Ilmattaren
polvelle ja tuonpuoleiseen vie Tuonelan joki. Veden jumala Ahti ja veden emäntä Vellamo sekä
vedenneidot ja koskenhaltijat houkuttelevat
tarinoissa ihmisiä omaan vedenalaiseen maailmaansa. Näkillä on peloteltu lapsia pysymään
poissa veden ääreltä. Vesilintu ja kala ovat myös
suomensukuisten kansojen samaanieläimiä.
Kalevalan alkurunoihin tai muihin vesiteemoihin liittyviä eri taiteilijoiden kuvia voi katsoa Akselin
Gallen-Kallelan ja Joseph Alasen kuvista Huitulan
sarjakuvaversioon, ja niiden pohjana olevia runoja
voidaan lukea, lausua ja kuvittaa. Uusinta lastenkirjallisuutta on Kalevalasta modernisoitu loruseikkailu Digiekomopo, joka on Janne Mäkitalon kirjoittama ja Hannamari Ruohosen kuvittama (2018).
Suomalainen lastenkirjallisuus on Zacharias
Topeliuksesta lähtien saanut inspiraatiota luonnosta. Anni Swan on kuvannut ihmisen ja luonnon
rinnakkaineloa sadussa Aaltojen salaisuus (Melkas 2011), samoin Anna-Liisa Haakana saturomaanissa Järventekijä ja vedenväki (WSOY 2001).
Marja-Leena Mikkolan Helmenkantaja (Otava
2014) on saturomaani vesien suojelusta: lapsissa
ja nuorissa on se uskallus ja voima, jolla pahan
valta kukistuu ja maailma muuttuu. Kerrontaa rytmittävät ja teesiä vahvistavat laulut. Saturomaani
tarjoaa mahdollisuuksia jatkokäyttöön: televisiosatu, näyttämösovitus, musikaali. (Kolu 2018.)
Vesiteemaa tai laajemmin ilmastonmuutosta ja
kestävää kehitystä käsittelevän draaman kannalta
on hedelmällistä, että kirjoista löytyy runsaasti lapsia toimivissa rooleissa. Jo Kaarina Helakisan ja
Katriina Viljamaa-Rissasen klassikkokuvakirjassa

Elli velli karamelli (1973) viisivuotias tyttö pelastaa
koko kaupungin tuhoutumasta tehtaan saasteisiin. Martti Linnan romaanissa Isän luokse (2017)
9-vuotias päähenkilö Katri ryhtyy toimiin ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Juha-Pekka Koskisen
teoksessa Matilda pelastaa maailman (2018) lapsipäähenkilö opastaa aikuisia ympäristöasioissa.
Rosa Liksomin Jepata Nasta pohjoisnavalla
(2008) kertoo pikkuprinsessan ja hänen uuden
ystävänsä Kiutikaqin yrityksistä lepyttää myrskynhenki Naartsuk. Kirjan on kuvittanut Charles
Fréger, ja kuvituksessa seikkailevat kirjailijan keräilemät lelut (Lappalainen 2011). Kuvista syntyy
idea draaman toteuttamiseen nukke- tai esineteatterin tapaan tai videoiden kuvaamiseen osana draamaa. Lelujen videointitehtävä voi poikkeusoloissa olla kotitehtäväkin, ja kollektiivista
designia voi tehdä kotiväen kanssa.
Kollektiivinen päähenkilö löytyy ympäristökysymykset ensi kertaa sadun piiriin tuoneesta
Leena Krohnin kirjoittamasta ja Inari Krohnin
kuvittamasta klassikkokirjasta Vihreä vallankumous (1970), jossa vastakkain ovat Riioraan
kaupungin lapset ja pysäköintitalon puiston
paikalle rakennuttavat kaupunginisät. Monista
seikkailukirjoista voi poimia aineksia luonnonläheiseen ryhmätoimintaan samaan tapaan kuin
vaasalaiskoulussa, missä koulun ulkopuolelle
metsään kivikautisen asuinpaikkansa rakentava
Susiklaani ja rannan lähelle sijoittuva Merikotkaklaani saivat alkunsa Michelle Paverin kirjasta
Suden veli (Vaittinen toisaalla tässä lehdessä).
Magdalena Hain absurdi lastenromaani Kurnivamahainen kissa (2017) johdattaa pohtimaan
luonnonvarojen jakautumista ja yksilön vastuuta. Asioiden katsominen eläimen kannalta voi
olla hyvä ratkaisu draaman fiktiivisen tilanteen
saamiseksi turvalliseksi päätöksentekotilanteeksi, jossa voi kokeilla ratkaisujen tekemistä.
Nuoret lukevat scifi-dystopia-kirjallisuutta, ja
heille voi tarjota rooleja Siiri Enorannan kirjasta
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Nokkosvallankumous (2013) tai Laura Lähteenmäen kirjoista Niskaan putoava taivas (2012),
Kaiken peittävä tulva (2013) tai Karrelle polttava
helle (2014). Näissä 2070-luvun Suomea tarkastellaan kolmen teini-ikäisen tytön näkökulmasta.
Rooleja voi tarjota myös Kimmo Ohtosen kirjoista
Soturin tie (2018) ja Kuiskaajien kilta (2019).
Lapsille ja nuorille on julkaistu runsaasti
ympäristöaiheista, ekologiaa käsittelevää tietokirjallisuutta. Reetta Niemelän, Mia Röngän ja
Sanna Pelliccionin Nähdään majalla -kuvatietokirjasarja (2016–) on esimerkki modernin lastenkirjan hybridimäisyydestä: se on samanaikaisesti
tietokirja, kuvakirja ja työpajaopas.
Draamatyöskentelyn päätteeksi riisutaan
fiktiiviset roolit ja siirrytään todelliseen luokkahuoneeseen. Oppimisen päämääränä on käyttäytymisen muutos. Loppuleikkinä voi aiheen,
ryhmän ja tilanteen huomioon ottaen olla paikanvaihtoleikki, jossa osallistujat miettivät hetken itsekseen, miten ovat valmiita muuttamaan
omia elämäntapojaan kohti ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää maailmaa. Keskellä olija
aloittaa sanomalla: ”Kaikki ne vaihtavat paikkaa,
jotka ryhtyvät käymään koulussa polkupyörällä!” Ne, jotka haluavat tehdä saman lupauksen,
vaihtavat paikkaa piirissä, vierustoverin kanssa
ei saa vaihtaa paikkaa. Toinen aiheen käsittelyn
mukaan ehkä vaikealta tuntuva lopetusharjoitus
on: ”Peukutetaan, onko tulevaisuudessa toivoa!”
Joskus sopivalta voi tuntua musiikin kuuntelu
surutyöksi järven tai puron muistolle. Mutta voi
myös olla, että työskentelyn seurauksena on syntynyt aloite vietäväksi yhteiskunnan päätöksentekijöille kestävän elämäntavan edistämiseksi.
PS Maailman vesipäivä vietetään 22.3. Vuoden 2020 teemana on "Vesi ja ilmastonmuutos".
Puhtaan veden ja hygienian merkitys on viime
aikoina korostunut. Toivotaan, että pääsemme
osallistumaan taas vesipäivän viettoon kaikki yhdessä avoimin ovin ja erilaisin tempauksin.
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Monilukutaitoa matematiikassa
ja äidinkielessä – luokanopettaja
opiskelijat oppiaineita integroimassa
Tässä artikkelissa esittelemme matematiikkaa ja äidinkieltä integroivaa kurssia, johon osallistui
luokanopettajaopiskelijoita Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksesta. Kurssilla tutustuttiin ensin teoriassa näiden oppiaineiden integrointiin, minkä jälkeen opiskelijat toteuttivat
alakoulussa opetuskokeiluja, joissa saivat integroida oppiaineista haluamiaan osa-alueita. Kuvaamme myös muutamia opetuskokeiluja ja kerromme opiskelijoiden kokemuksia integroinnista.

Miksi matematiikkaa ja äidinkieltä
kannattaa yhdistää?

Matematiikka sekä äidinkieli ja kirjallisuus ovat
keskeisiä oppiaineita, joissa molemmissa opitaan tärkeitä geneerisiä taitoja, kuten ajattelun
ja argumentoinnin taitoja. Oppiaineissa onkin
lukuisia yhtymäkohtia, jotka puoltavat niiden tarkastelua yhdessä: Matematiikan oppimista voi
edistää esimerkiksi kiinnittämällä huomiota matematiikan kielentämisen tapoihin, ja vaikkapa
kielen rakenteiden opettamiseen voi saada uusia ideoita matematiikan ongelmanratkaisusta.
(Kulju & Joutsenlahti 2010.) Lisäksi molemmille
tiedonaloille tyypillisiä tekstejä voidaan tarkastella yhdessä ja näin kehittää monilukutaitoa yli
oppiainerajojen.
Oppiaineiden integrointi on myös yksi Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa
(Opetushallitus 2014, 30–31) mainittu eheyttämisen tapa. Eheyttäminen voi esimerkiksi auttaa ymmärtämään opiskeltavien asioiden välisiä
suhteita, ja sen avulla voidaan rakentaa eri tiedonaloja mielekkäiksi, toistensa kanssa vuorovaikutteisiksi kokonaisuuksiksi. Lisäksi eheyttämisen kautta voidaan oppia laajemmin hahmottamaan, mikä merkitys kouluaineilla on omassa
elämässä ja yhteiskunnassa.

Käytännössä matematiikka ja äidinkieli
yleensä opiskellaan omina oppiaineinaan ilman,
että niiden välille rakentuisi siltoja. Tästä kertoo
osaltaan se, että oppiaineiden yhdistäminen oli
aivan uusi asia niin useimmille mukana olleille
luokanopettajaopiskelijoille kuin oppilaillekin.
Uuden edessä olimme myös me opettajat, jotka
halusimme kokeilla oppiaineidemme yhdistämistä samanaikaisopetuksena. Matematiikan sekä
äidinkielen ja kirjallisuuden kurssit kuuluivat luokanopettajaopiskelijoiden monialaisiin opintoihin. Toteutimme oppiaineita yhdistävän kurssin
saman sisältöisenä kaksi kertaa, ja kursseille
osallistui yhteensä 38 opiskelijaa. Ensimmäisellä kerralla opetuksen suunnittelu vaati useita
pitkiä mutta varsin antoisia keskusteluja ja merkitysneuvotteluja, mutta toisella kerralla saimme
jo nauttia tästä hyvästä pohjatyöstä.

Yhdistelmäkurssin taustasta ja rakenteesta

Opettajankoulutuslaitoksessa on aiemmin toteutettu tutkivan matematiikan kursseja, joihin nyt
päätettiin yhdistää äidinkieltä ja kirjallisuutta.
Matematiikan opetus noudattaa usein perinteistä kaavaa, jossa opettaja ensin opettaa jonkin
uuden asian, minkä jälkeen oppilaat harjoittelevat aiheeseen liittyviä laskuja tai ongelmanratKielikukko 2/2020
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kaisutehtäviä. Tutkivassa matematiikassa sen
sijaan oppilaille annetaan jo aluksi sellaisia ongelmia, joihin heillä ei vielä ole valmiita ratkaisumenetelmiä. Opettajan rooli on ohjailla ja tukea
oppilaita heidän omissa ideoissaan kohti oikeita
ratkaisuja. Tehtävät pyritään suunnittelemaan siten, että oikeita ratkaisuja ja ratkaisutapoja voi
olla useita. Lopuksi tarkastellaan vielä yhdessä
koko luokan kanssa erilaisia ratkaisutapoja ja
oppilaita kannustetaan perustelemaan omia ratkaisujaan ja esittämään näkemyksiään toisten
ratkaisuihin. Näin oppilaiden argumentointitaitoja, ongelmanratkaisukykyä ja matemaattista
ajattelua pyritään kehittämään.
Yhdistelmäkurssilla opiskelijoiden tuli perehtyä valitsemiinsa monilukutaidon osa-alueisiin kummassakin oppiaineessa ja laatia opetuskokeilu, jossa oppiaineet integroituvat mielekkäällä tavalla. Monilukutaidolla tarkoitettiin
tässä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2014, 20) mukaisesti
erilaisten tekstien tulkitsemisen, tuottamisen
ja arvottamisen taitoja, jotka auttavat oppilaita
ymmärtämään monimuotoisia kulttuurisia viestinnän muotoja sekä rakentamaan omaa identiteettiään. Opiskelijat saivat yhdistää toisiinsa
mitä tahansa äidinkielen ja kirjallisuuden ja matematiikan osa-alueita, kunhan kokeilussa olisi
tutkiva ote ja hyödynnettäisiin oppilaille merkityksellisiä tekstimaailmoja. Aluksi opiskelijat tutustuivat teoriassa tutkivaan matematiikkaan,
matematiikan ja äidinkielen integroimiseen
sekä kukin niihin äidinkielen osa-alueisiin, joihin he työssään halusivat perehtyä. Matematiikan ja äidinkielen yhdistämistä käsiteltäessä
opiskelijoille oli paljon hyötyä Jorma Joutsenlahden ja Pirjo Kuljun useista artikkeleista (esim.
Joutsenlahti, Kulju & Tuomi 2012; Joutsenlahti
& Kulju 2015), joissa kirjoittajat ovat tarkastelleet oppiaineiden yhtymäkohtia kotimaisessa
kontekstissa.
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Teoreettisen perehtymisen jälkeen opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat opetuskokeilun
pienryhmissä tai yksin, tosin aivan kaikki eivät
päässeet luokkaan kokeilemaan. Lopuksi järjestettiin seminaari, jossa opiskelijat laatimiensa
raporttien pohjalta esittelivät ja reflektoivat työtään. Kurssilla toteutui näin integratiivisen pedagogiikan malli (esim. Tynjälä 2013), jossa yliopistossa oppimisen katsotaan olevan ammatillisen
kehittymisen kannalta optimaalisinta silloin, kun
opetuksessa yhdistyy neljä asiantuntijuuden
elementtiä: teoreettinen, käytännöllinen ja sosiokulttuurinen tieto sekä itsereflektio. Sosiokulttuurisella tiedolla tarkoitetaan yhteisön, tässä
tapauksessa koulun, käytänteissä opittua tietoa.

Opetuskokeilujen antia

Opetuskokeiluja toteutettiin hyvin monia oppiaineiden osa-alueita yhdistellen. Mediakasvatusta
eli kriittistä uutisten tarkastelua sekä oman lehden ja gallupien tekoa yhdistettiin diagrammien
tekoon ja tulkintaan sekä muuhun tilastomatematiikkaan useammassa opetuskokeilussa. Erilaisten tarinoiden ja satujen, kuten hölmöläissatujen, yhdistäminen kertolaskujen, jakolaskujen
tai geometrian aiheisiin olivat suosittuja integroinnin kohteita. Kahdessa opetuskokeilussa
kielennettiin matematiikkaa sanalliseen ja kuvalliseen muotoon kirjoittamalla ja piirtämällä.
Yksittäisiä opetuskokeiluja olivat lisäksi
esimerkiksi tunnetaitojen yhdistäminen aritmetiikkaan satukirjan avulla, lukujonojen ja lukemaan oppimisen yhdistäminen, ohjelmoinnin
harjoitteleminen draaman avulla, yhdyssanojen
ja jakolaskun yhdistäminen sekä matematiikan
opettaminen suomi toisena kielenä -oppilaille.
Tätä matematiikkaa ja S2-opetusta yhdistävää
materiaalipakettia lukuun ottamatta monilukutaitopedagogiikalle luonteenomainen oppilaiden kielellisen diversiteetin hyödyntäminen
jäi vähäiseksi ja kokeiluissa keskityttiin pää-

asiassa erilaisten multimodaalisten tekstien
tulkitsemiseen ja tuottamiseen. Seuraavaksi
esittelemme tarkemmin neljää opetusko- Kuva 1: Ohjelmointiruudukko, jossa oppilaat liikkuivat
ja ratkoivat ongelmia. Vastaava ruudukko oli tehty myös
keilua.
liikuntasalin lattialle.

Ohjelmointia ja draamaa
Tämän opetuskokeilun lähtökohtana oli ohjelmointi, joka oli opiskelijoille uusi asia. Kaksi opiskelijaa halusi lähteä toteuttamaan ohjelmointia
draaman keinoin. Draaman avulla he halusivat
tuoda kokemuksellisuutta, elämyksellisyyttä ja
leikillisyyttä ohjelmoinnin alkeiden harjoitteluun.
Lisäksi haluttiin kehittää oppilaiden kielellisiä
taitoja ja ohjata heitä ohjelmointikielelle tyypillisten tarkkojen ja vaiheittaisten toimintakäskyjen
antamiseen.
Opetuskokeilu toteutettiin kahdessa eri
koulussa, yhdelle 1. luokalle sekä yhdelle 1. ja
2. luokan oppilaista koostuvalle yhdysluokalle.
Opettajaopiskelijat laativat koulun liikuntasalin
lattiaan ruudukon, johon oli ruutujen sisään liitettynä erilaisia kuvia (kuva 1). Oppilaat saivat
valita itselleen roolihahmoja ja keksiä erilaisia
kuviin liittyviä tarinoita, joiden mukaan he ohjelmoivat toistensa roolihahmoja etenemään
ruudukossa. Roolihahmot saivat myös erilaisia
tehtäviä, joita oppilaiden piti ratkaista erilaisilla
tavoilla ohjelmoimalla toisiaan. Oppilaat innostuivat tehtävästä, ja opiskelija kuvasikin toisen
ryhmän tapahtumia seuraavasti: Tarinoissa esimerkiksi pässit, koirat ja lampaat seikkailivat
ruudukolla ja meinasivat välillä törmätä kiviseinään tai puuhun. Taisipa yksi pässi melkein
lähteä vesiputouksen virran mukaan, mutta onneksi vain melkein.
Opiskelijoiden mielestä opetuskokeilu onnistui hyvin, ja ohjelmoinnin ja draaman yhdistäminen koettiin hyvin luontevaksi tavaksi integroi-

da oppiaineita. Lisäksi
ryhmässä toimimisen,
yhteisen suunnittelun ja
erilaisten vaihtoehtojen
luomisen koettiin olevan tutkivaa oppimista
parhaimmillaan.

Medialukutaitoa, tilastojen tulkintaa
ja tutkivaa matematiikkaa
Tässä opetuskokeilussa opiskelijat yhdistelivät
laajasti eri osa-alueita matematiikasta ja äidinkielestä. Opetuskokeilu toteutettiin 4. luokalle
kolmen opiskelijan voimin. Kokeilun toteuttamiseen oli aikaa käytössä 2 x 45 minuuttia. Opetuskokeilun teemaksi opiskelijat valitsivat viikkorahan, koska he kokivat sen ajankohtaiseksi ja
mielenkiintoiseksi aiheeksi oppilaiden kannalta
ja sen avulla saisi myös integroitua matematiikkaa ja äidinkieltä luontevasti.
Ensimmäiseksi oppilaat vastasivat iPadeilla
opiskelijoiden teettämään gallupkyselyyn, jossa
oli lasten viikkorahaan liittyviä kysymyksiä. Seuraavaksi tutustuttiin kahteen lasten viikkorahaa
käsittelevään uutiseen Aamulehdestä ja Helsingin Sanomista. Uutisten luotettavuutta tarkasteltiin monesta näkökulmasta, ja muun muassa ilmeni, että oppilaille oli vaikea hahmottaa,
mitä tarkoitetaan uutisen tietolähteellä. Tämän
jälkeen vertailtiin uutisissa esiintyneiden lasten
kertomia tietoja viikkorahoistaan luokan omiin
gallupvastauksiin ja saatiin syntymään hyvää
pohdintaa luokassa. Pohdintojen jälkeen tehtiin
vielä uutisten luotettavuuteen liittyviä tehtäviä.
Seuraavaksi käsittelyyn otettiin toisessa uutisessa esitelty diagrammi viikkorahan määrästä
ja tulkittiin sitä yhdessä. Myös luokan oppilaiden
omien viikkorahojen keskiarvo laskettiin ja siitäkin tehtiin diagrammi. Oppilailla riitti hämmästeltävää, kun huomattiin, että uutisen diagrammissa esitetty 10-vuotiaiden lasten keskimääräinen
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lentää? – Kieliriemua
viikkoraha oli saman
ja sanahelinää -kirjassuuruinen kuin luokan
ta. Kirjassa jo nimensä
lasten.
mukaisesti leikitellään
Lopuksi
oppilaat
kielellä monin tavoin.
ratkaisivat vielä seuTarina toimi tunnin puraavan ongelmanratnaisena lankana, ja siikaisutehtävän:
Etsi
nä mainitut väriliidut ja
netistä esine tai asia,
jonka haluaisit ostaa. Kuva 2: Oppilas ratkaisemassa viikkorahan sääs
tä monenkirjavat yhdyssaSelvitä, paljonko se miseen liittyvää tehtävää – miten pitkään pitää säästää, nat seikkailivat eri tehtävissä.
maksaa. Laske, kuin- jotta saa Lego-paketin?
Toisen työskentelyka kauan sinun pitäisi
pisteen tavoitteena oli
säästää rahaa, jos saat
viikossa a) 6 euroa? b) mitä jos ostatkin joka muun muassa ohjata oppilaita kielentämään
viikko kahdella eurolla karkkia? Kauanko sinun ja havainnollistamaan omia vastauksiaan jasitten pitäisi säästää rahaa? Useat oppilaat in- kolaskuihin ja laatia tehtäviin vaihtoehtoisia
nostuivat omaan elämään liittyvästä tehtävästä ratkaisuja. Useiden ratkaisujen olemassaolo
ja tutkivat internetistä heitä kiinnostavia asioita osoittautui oppilaille uudeksi asiaksi. Toises(kuva 2). Lopuksi katsottiin vielä yhdessä koko sa pisteessä puolestaan kehitettiin ongelluokan kanssa muutamia erilaisia ratkaisuja manratkaisun ja päättelyn taitoja esimerkiksi
luomalla kirjan yhdyssanoista täysin uusia
tehtävään.
Oppiaineiden integrointi onnistui opiske- sanoja ja ryhmittelemällä niitä eri tavoin. Salijoiden mielestä hyvin, vaikka heitä jäikin noja luokiteltiin esimerkiksi todellisiin sanoimietityttämään, olisiko matematiikan osuutta hin ja epäsanoihin, joiden olemassaolosta ja
voinut vielä hivenen lisätä. Kuitenkin opetus- mahdollisista merkityksistä keskusteltiin. Opkokeilussa toteutuivat oppitunnin tavoitteet: pilaat myös oivalsivat itse yhdyssanojen muooppilaat oppivat tarkastelemaan uutisia kriit- dostumisperiaatteita.
Jakolaskua ja yhdyssanoja oltiin juuri opistisestä näkökulmasta, pohtivat viikkorahan
suuruutta ja säästämisen merkitystä, oppivat kelemassa kyseisessä luokassa, joten kokeilu
tulkitsemaan pylväsdiagrammeja sekä kehitti- suunniteltiin oppilaiden senhetkisiin tarpeivät ongelmanratkaisu-, ryhmätyö- ja vuorovai- siin. Aiheiden yhdistäminen tuntui kuitenkin
opiskelijoista haastavalta, ja integrointi jäi lokutustaitojaan.
pulta vähäiseksi. Mietimmekin, mitkä mahdolJakolaskuja ja riemukkaita yhdyssanoja
lisuudet integroinnilla on toteutua kovin rajaTämän opetuskokeilun tarkoituksena oli opis- tuista lähtökohdista. Molemmat aiheet tulivat
kella jakolaskuja ja yhdyssanoja 3. luokalla. silti hyvin opiskelluiksi, tutkivaa otetta oli jonOpetuskokeilun oppitunti koostui yhteisestä kin verran molemmissa työskentelypisteissä ja
aloituksesta ja lopetuksesta sekä kahdesta oppilaiden kokemukset kahden oppiaineen käerilaisesta työskentelypisteestä. Aloituksessa sittelystä samalla tunnilla positiivisia. Opiskeliopiskelijat lukivat oppilaille lyhyen Ritariperho- joiden rakentama kirjateemakin kehysti hyvin
nen ja sohvaperuna -tarinan Voiko tuulipuvussa työskentelyä.
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Näin koulutat
lohikäärmeesi –
kirjallisuutta ja
matematiikkaa

Kokeiluissa oli edellä
mainittujen esimerkkien lisäksi mukana
Kuva 3: Lopuksi oppilaat palkittiin lohikäärmeasiantun- monenlaista tekstien
tijan arvonimellä.
kanssa toimintaa, jota
oppilaat pitivät motiTämän matematiikkakerhossa toteutetun ja kahdelle erityisopetuksen voivana. Aluksi oppilaita orientoitiin aiheeseen
oppilaalle suunnatun opetuskokeilun kulkua ko- lukemalla tehtävään johdattava tarina ja kirjan
katkelma. Matematiikan tehtävät oli sijoitettu kirkoaa hyvin yksi opiskelijoista:
jan tapahtumaympäristöä kuvaavaan karttaan,
jonka mukaan edettiin. Matematiikan tehtävissä
Halusimme siis harjoitella matematiitarkasteltiin esimerkiksi dinosaurusten vuosittaikan asioita, ja päätimme yhdistää sen
sista lentokilpailuista laadittua kuvaa.
kirjallisuuteen ja seikkailupedagogiikkaan. Loimme seikkailun Näin koulutat
lohikäärmeesi -kirjan maailmaan, jossa
Mitä yhdistelmäkurssista ja
tuli ratkaista matemaattisia ongelmia.
opetuskokeiluista opittiin?
Matematiikan tehtävät oli tehty siis kirKurssin aikana opiskelijoiden käsitys matemajan maailmaan sopiviksi, ja sen myötiikan ja äidinkielen yhdistämisestä laajeni huotä päästiin sisään kirjan maailmaan.
mattavasti ja integroimista alettiin pitää hyödylliSelvittämällä matematiikan ongelmia
senä ja tärkeänä. Oppiaineiden yhteyksiä ei ollut
ja kielentämällä näitä oppilaat saivat
aiemmin hahmotettu lainkaan tai ne oli ymmärkolikoita sekä saavuttivat lopuksi Lohiretty kapeasti, esimerkiksi matematiikan sanallikäärmeasiantuntijan arvonimen. Kaikelsiksi tehtäviksi. Keräsimme opettajaopiskelijoilta
la tällä pyrittiin innostamaan oppilaita
palautetta ja saimme vastauksia yhteensä 25
lukemaan koko kirja. Pohdimme myös,
opiskelijalta. Seuraavan opiskelijan ajatus kiteytettä omassa opetuksessa, pidemmällä
tää monen kokemukset:
aikatähtäimellä tätä projektia voitaisiin
jatkaa yhdessä myös niin, että kun kirja
Näiden yhdistäminen tuntui jopa vähän
on luettu, saakin esimerkiksi Lohikäärhassulta ennen kurssia. En oikein osanmeen kouluttajan arvonimen.
nut ajatella, miten näitä voitaisiin inteTutkivasta matematiikasta meillä oli
groida molempia oikeasti hyödyttävästi
erityisesti tehtävä, jossa tuli taulukoiden
yhteen. Ajatukseni avautuivat kuitenkin
perusteella vertailla lohikäärmeitä ja niikurssin aikana. Äidinkieli integroituu oiden ominaisuuksia. Oikeita vastauksia ei
keastaan kaikkeen kielen vuoksi, mutta
ollut, vaan oppilaiden tuli pohtia ja tutkia,
se on erityisen tärkeää myös matematiimitä itse voisi ajatella asiasta. Mikä lohikassa. Matematiikan kielentämisen tulisi
käärmeistä voittaisi taisteluissa tai mikä
olla mukana kaikessa matematiikan openiistä olisi turvallisin lemmikki? Oppilaituksessa. Lisäksi äidinkielen teksteissä
den tuli tulkita itse taulukoita sekä pohtia
on aina vain enemmän lukuja, erilaisia
sieltä, minkä kokee itselle merkityksellikaavioita ja diagrammeja ym. matematiisimmiksi näkökulmiksi tässä asiassa.
kan maailman asioita. Näiden integroimiKielikukko 2/2020
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nen on siksi todella hyödyllistä, kun sen
tekee kunnolla.
Opiskelijoista valtaosa aloitti opetuskokeilun
suunnittelun jompikumpi oppiaine edellä, ja
kiinnostava oli huomata, että molemmat oppiaineet olivat yhtä useasti suunnittelun lähtökohtana. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta
oppiaineiden koettiin kuitenkin olevan tasavertaisessa asemassa ja integroinninkin koettiin
yleensä onnistuneen hyvin. Myös suunnitelmien toteutukset luokissa olivat poikkeuksetta
antoisa kokemus, vaikka aina ei vähäisten aikaresurssin vuoksi kaikkea suunniteltua ehdittykään toteuttaa.
Tutkiva matematiikka oli alussa opiskelijoille
osittain vierasta, mutta idea tuntui avautuvan
heille hyvin kurssin aikana. Opetuskokeiluissa
sitä ei aina ollut helppo toteuttaa, koska jo oppiaineiden yhdistämisessä oli työtä. Kaikilla ei
ehkä ollut riittävästi rohkeuttakaan miettiä opetusta kokonaan uudella tavalla kannustuksestamme huolimatta. Tutkiva matematiikka näkyikin opetuskokeiluissa vaihtelevasti – toisilla kokonaisina tunnin rakenteina, toisilla yksittäisinä
tehtävinä.
Monilukutaitoa harjoiteltiin opiskelijoiden
töissä monenlaisten matematiikan ja äidinkielen tekstien kombinaatioiden avulla. Opiskelijat
onnistuivat valitsemaan oppilaiden elämismaailmasta näitä innostavia ja motivoivia aihepiirejä,
joiden pohjalle tehtävät rakennettiin. Tehtävissä
tekstejä tarkasteltiin kriittisesti liki jokaisessa
opetuskokeilussa ja useasti oppilaat myös pääsivät kriittisesti pohtimaan omia vakiintuneita
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tekstien kanssa toimimisen tapojaan ja käytänteitään. Tekstien tarkastelun lisäksi oppilaat
piirsivät ja tuottivat itse monenlaisia töitä ja osa
myös ilmaisi itseään kehollaan draamaharjoituksissa.
Opiskelijoiden palautteiden perusteella heidän ymmärryksensä etenkin matematiikan kielestä laajeni. Se ei ole vain kaavoja ja laskutoimituksia, vaan luokassa opettajan tulee kiinnittää
huomiota siihen, miten kielentää matematiikkaa
oppilaille ymmärrettävään muotoon. Myös oppilaiden tulee osata selittää ja perustella omia ratkaisujaan.
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Tiina Mattila,
luokanopettaja, Ulkosaariston koulu, Korppoo

Kuinka raottaa oppilaille ovea
kirjallisuuden maailmaan?

Kirjallisuuskasvatusta opettajankoulutuslaitoksen
ja Syvälahden koulun yhteistyöprojektina
Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella luokanopettajaopiskelijoille tarjotaan nykyisen
opetussuunnitelman (2018–2020) mukaan valinnaisena opintojaksona Kirjallisuuskasvatus
alakoulussa -nimistä kurssia. Kurssin tavoitteena on antaa eväitä ymmärtää kirjallisuuskasvatuksen merkitys oppilaan identiteetin rakentumisessa ja empatiakyvyn sekä eläytymistaitojen
kehittymisessä. Tämän lisäksi kurssilla perehdytään erilaisiin kirjallisuuskasvatuksen menetelmiin ja toteutetaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia muun muassa kirjastoa sekä muita kulttuurilaitoksia hyödyntäen. Tarkoituksena on, että kurssin käytyään luokanopettajaksi
opiskeleva tuntee monipuolisesti lastenkirjallisuutta ja -kulttuuria, osaa suositella innostavaa
ja iloa tuottavaa luettavaa oppilailleen sekä kehittää, tukea ja monipuolistaa oppilaiden lukuharrastusta.
Kirjallisuuskasvatus alakoulussa -opintojakso oli
tällä kertaa suunniteltu opettajankoulutuslaitoksen ja Turun Hirvensalossa sijaitsevan Syvälahden koulun yhteistyöprojektiksi. Mukaan hankkeeseen olivat lupautuneet koulun 5. luokkien
opettajat Minna Rihko ja Nikolai Iljin. Yhteistyön
perusideana oli, että opiskelijat järjestäisivät
koululla lukemiseen kannustavan ja innostavan
kirjallisuuspäivän.

Kaikki alkoi kirjastosta

Kurssi alkoi luokanopettajaopiskelijoiden ja Syvälahden koulun 5.-luokkalaisten yhteisellä kirjavinkkauksella Turun pääkirjastossa Linnankadulla. Turun kaupunginkirjaston kirjavinkkaajat
olivat todella ammattitaitoisia. He olivat nähneet
vaivaa suunnitellessaan kirjojen esittelyn. Vinkkauksessa tutustuttiin kahdeksaan nuortenkirjaan, joista sekä koululaiset että opiskelijat valitsisivat yhden kirjan luettavakseen. Monipuoli-

sessa, muun muassa videoklippejä sisältävässä
kirjavinkkaustuokiossa kirjat esiteltiin niin, että
oppilaiden mielenkiinto onnistuttiin aidosti herättämään. Moni oppilas totesikin kaikkien kirjavinkkauksessa esiteltyjen kirjojen vaikuttaneen
sellaisilta, että ne voisi lukea.
Kirjavinkkauksen suosituin kirja oli ehdottomasti Harri Hirvosen Tohtori Kalikali (2014). Muita suosikkeja olivat Sanna Iston Maan alaiset
(2016), Kristina Ohlssonin Lasilapset (2018) ja
Cathy Cassidyn Kirsikkasydän (2012). Oppilaiden omista valinnoista onnistuneeksi osoittautui Briitta Hepo-ojan Hylättyjen lasten kaupunki
(2017), joka synnytti syvällisiä pohdintoja vanhemmuudesta, ystävyydestä ja luottamuksen
sekä huolenpidon merkityksestä.
Kirjojen lainattavissa oleva kappalemäärä
vaikutti lopullisiin valintoihin: oli kirjoja, joita luki
vain yksi tai kaksi oppilasta, kun taas suosituimman kirjan valitsi useampi. Jos jollekulle ei soKielikukko 2/2020
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pivaa kirjaa vinkatuista löytynyt, hän sai valita
kirjastosta sellaisen kirjan, joka häntä kiinnosti.
Joka tapauksessa kaikki (niin oppilaat kuin opiskelijat) lähtivät kirjastosta kirja kainalossa. Kirjastokäynnin jälkeen Syvälahden koulun oppilaat
keskittyivät lukemaan valitsemaansa kirjaa, ja
opiskelijat alkoivat yliopistolla suunnitella oppilaille kirjallisuuspäivän ohjelmaa. Lähtökohtana
oli, että opiskelijat muodostivat suunnitteluryhmänsä oppilaiden kirjavalintojen perusteella: jokaisessa ryhmässä tulisi kirjallisuuspäivänä olemaan ohjaajina vähintään kaksi sellaista opiskelijaa, jotka olisivat lukeneet kyseisen ryhmän
valitseman kirjan ja myös suunnitelleet varta
vasten sen kirjan käsittelemiseen sopivan, kirjan
tematiikkaan pohjautuvan monipuolisen tehtävistön kirjallisuuspäivän ohjelmaksi.

Tutustumiskäynti koululle ennen
varsinaista kirjallisuuspäivää

Ennen varsinaista kirjallisuuspäivää kurssiohjelmassa oli yhden aamupäivän mittainen vierailu Syvälahden koululle. Opiskelijoiden tehtävänä oli suunnitella kyseistä tutustumiskäyntiä
varten sellaisia tehtäviä, joiden avulla voitaisiin
kartoittaa oppilaiden suhdetta fiktion lukemiseen. Ryhmät kehittelivät hyvin monenlaisia
hauskoja leikkejä ja harjoituksia. Perinteisten
tutustumisleikkien lisäksi (muun muassa kaikille tutut Hedelmäsalaatti- ja Selvitä solmu -leikki)
oppilaat joutuivat esimerkiksi arvaamaan Kuka
minä olen -leikissä, kenen kirjallisuudenhahmon nimi oli kiinnitetty heidän selkäänsä. Oppilaiden suosikiksi osoittautuivat ehdottomasti
opiskelijoiden itse kehittelemät kirjallisuusaiheiset Alias-pelin muunnelmat. Tutustumistapaamisen jälkeen opiskelijat kirjoittivat reflektioharjoituksena ajatuksiaan vierailun annista
hyödyntääkseen näkemäänsä ja kokemaansa
suunnitellessaan varsinaisen kirjallisuuspäivän
ohjelmaa.
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Suuri kirjallisuuspäivä

Opiskelijoiden tehtävä ja varsinainen ponnistus
oli suunnitella Syvälahden koulun 5. luokkien oppilaille kirjallisuuspäivä, jolloin luettuja kirjoja käsiteltäisiin pienryhmissä. Kirjallisuuspäivän aamuna opiskelijat saapuivat Syvälahden koululle,
ja vaikka oppilaiden kanssa oli jo jollain tavalla
tutustuttukin, tunnelma luokkaan kokoonnuttaessa tuntui positiivisella tavalla latautuneelta: jännittyneitä eivät olleet pelkästään oppilaat
vaan myös opiskelijat, joiden vastuulla päivän
onnistuminen viime kädessä oli. Alun jännittyneestä tunnelmasta huolimatta joukko kuitenkin
jakautui ripeästi hyvin laadittujen suunnitelmien
perusteella ryhmiin, ja ryhmät siirtyivät omiin
opiskelutiloihinsa, joissa alkoikin välittömästi melkoinen touhu. Syvälahden uusi, moderni
koulurakennus tarjosi oivan oppimisympäristön
juuri tämän tyyppiseen projektimaiseen työskentelyyn.
Kirjoja käsiteltiin päivän aikana pienryhmissä monin erilaisin menetelmin ja monipuolisin
tehtävänannoin. Luokanopettajaopiskelijoiden
kehittämiä motivoivia ja innostavia tehtäviä oli
kymmeniä erilaisia. Joka puolella vallitsi innostunut tekemisen meininki. Esimerkiksi draamatehtävät, juoni-, henkilö- ja tapahtumapaikkakarttojen piirtäminen tai kirjan juonen tiivistäminen sarjakuvaksi olivat yllättävän suosittuja
harjoituksia, jotka mahdollistivat työskentelyn
lomassa rennon mutta samalla syvällisesti kirjan
eri teemoja pohdiskelevan jutustelun oppilaiden
kanssa.

Opiskelijoiden oman kiinnostuksen
merkitys kirjallisuudenopettajaksi
kehittymisessä

Opiskelijoiden kotitehtävänä oli kirjoittaa kirjallisuuspäivästä reflektio samaan tapaan kuin tutustumiskäynnistä. Tämä oli opiskelijoille hyvä
tapa jäsentää ajatuksiaan päivän annista ja sa-

malla arvioida, mitä tehtävissä pitäisi muokata
ja mitä tehdä kokonaan toisin. Erittäin tärkeänä
opiskelijat pitivät myös kokemusten jakamista
yhdessä ja sen analysointia, mitkä harjoitukset toimivat ja miksi. Opiskelijathan tuottivat
kurssin aikana hämmästyttävän määrän mitä
erilaisimpia harjoituksia ja leikkejä, joita lähes
kaikkia kokeiltiin Syvälahden koulun viidesluokkalaisten kanssa. Lähestymiskeinoja oli draamasta kuvataiteeseen, tarinan kirjoittamisesta
sarjakuvien tekemiseen, miellekartoista henkilösuhdekaavioihin ja post it -lappuihin. Opiskelijat kokosivat kaikki laatimansa ja kokoamansa
tehtävät ohjeineen kurssin Moodle-alustalle,
josta ne voi tallentaa tulevaa käyttöä varten.
Tehtävät toimitettiin myös Syvälahden koulun
opettajien käyttöön kiitoksena siitä, että pääsimme työskentelemään aitoon ympäristöön eli
ihan oikeaan kouluun.
Opiskelijoiden reflektioiden perusteella ehdottomasti parasta Kirjallisuuskasvatus alakoulussa -opintojaksossa olikin – kuten arvata
saattaa – kaksi Syvälahden koulussa vietettyä
päivää, joiden aikana päästiin kokeilemaan
itse suunniteltuja oppimiskokonaisuuksia käytännössä. Moni huomasi opintojakson aikana,
miten tärkeää on, että opettaja on itse lukenut
kirjan kunnolla, paneutunut sen tematiikkaan ja
etukäteen valmistunut keskustelemaan kaikista niistä kysymyksistä, joita luetusta teoksesta
mahdollisesti nousee esiin käsiteltäessä kirjaa
oppilaiden kanssa. Itse laaditut tehtävät mahdollistavat monenlaisten opetusmenetelmien
käyttämisen ja mitä erilaisempien lähestymistapojen hyödyntämisen. Parasta tietenkin olisi,
jos jokainen opettaja löytäisi oppilailleen luet-

tavaksi kirjoja (tai vaikkapa novelleja, tarinoita
ja runoja), joista olisi innostunut ja joista voisi
myös rakentaa eri oppiaineiden välisiä, integroituja oppimiskokonaisuuksia. Ikävä kyllä opettajien jatkuvasti kasvavan työmäärän takia aika ei
siihen aina riitä.

Kirjallisuudenopetuksen merkitys
luokanopettajakoulutuksessa

Se, mikä teki Kirjallisuuskasvatus alakoulussa
-opintojaksosta luokanopettajaopiskelijan näkökulmasta erittäin hyödyllisen, oli mahdollisuus
keskittyä ainoastaan kirjallisuuden lukemiseen
ja käsittelyyn oppilaiden kanssa sekä erilaisten tehtävien suunnitteluun, kehittelemiseen,
muokkaamiseen ja toteuttamiseen. Kaunokirjallisuuden lukemiseen keskittyvä yhteistyö Syvälahden koulun kanssa osoittautui yllättävän
monipuoliseksi oppimiskokonaisuudeksi – juuri
sellaiseksi työskentelymuodoksi, joita perusopetuksen opetussuunnitelma (POPS 2014) peräänkuuluttaa.
Lisäksi opiskelijat kokivat jo pelkästään
sen, että saivat tutustua syvemmin lasten- ja
nuortenkirjallisuuteen, lisäävän heidän taitoaan opettaa ja innostaa oppilaita kirjallisuuden pariin. Moni opiskelija oli myös yllättynyt
lasten- ja nuortenkirjallisuuden monipuolisuudesta ja siitä, kuinka vaikeitakin aiheita kirjallisuudessa käsiteltiin ja mitä kaikkea oppilaiden kanssa luetusta keskustellessa voi nousta
esille. Yleisesti oltiin sitä mieltä, että pelkkään
kirjallisuudenopetukseen keskittyvä kurssi voisi hyvin olla pakollinen kaikille luokanopettajaopiskelijoille.
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Johanna Pentikäinen,
filosofian tohtori (FT) ja aineenopettaja (AO),
tutkija, kouluttaja ja kirjoittaja.

Kirjoittamisen työpajaopetuksesta
uutta nostetta lukemiseenkin
Lasten ja nuorten lukemisen väheneminen on herättänyt paljon huolta viimeisten vuosien aikana. Lukemista edistämään onkin perustettu niin yhteisistä varoista tuettuja, Lukuliikkeen kaltaisia hankkeita kuin yksityisten säätiöidenkin tukemia projekteja, joista esimerkiksi voi nostaa
Suomen kulttuurirahaston rahoittaman Lukuklaanin. Vastaavalla tavalla lasten ja nuorten kirjoitustaitojen heikkenemiseen ja taitojen eriytymiseen on kiinnitetty huomiota muun muassa Karvin arviointitutkimuksissa (Harjunen & Rautopuro 2015; Lappalainen 2011). Niin lukemisen kuin
kirjoittamisenkin taidot kehittyvät niitä harjoitellessa ja käyttäessä, ja taidot ovat monin tavoin
kytköksissä toisiinsa. Kuitenkin lukutaitoa ja kirjoitustaitoa tulisi ohjata kartuttamaan eri tavoin.
Lukeminen mielletään edelleenkin kaikille saavutettavana vapaa-ajan harrastuksena, mutta
erityisesti pitkien, eheiden tekstien kirjoittaminen taas nähdään vain harvojen harrastuksena.
Vapaa-ajan valintoihinkin vaikuttamaan pyrkivien laajojen kampanjojen sijaan kirjoitustaidon kehittämistä voikin ajatella ensisijaisesti koulun tehtävänä, eli merkitystä on ennen kaikkea sillä,
mitä, miksi ja miten oppilaat ja opettajat toimivat silloin kun koulussa kirjoitetaan. Kirjoittamisen
työpajaopetus ei pelkästään vahvista lukutaitoa, vaan voi olla väylä kohti aiempaakin osallistavampia lukemisen kulttuureja.
Lasten ja nuorten kirjoitustaitoja voidaan tarkastella useasta näkökulmasta. Yleisimmin tarkasteluissa kuitenkin korostuu arvioinnin näkökulma, ja mikäli taitojen todetaan heikentyneen, se
ohjaa etsimään selityksiä sekä keinoja tulosten
vahvistamiseen. Yksittäisiä nuoria ja heidän
vanhempiaan huolestuttavat arvosanat, jotka
osaltaan vaikuttavat jatko-opintomahdollisuuksiin. Toisaalta mitä korkeammalle kouluasteelle
tullaan, sitä keskeisempää roolia lukeminen ja
kirjoittaminen opinnoissa menestymisessä myös
näyttelevät. Jos taitoja taas arvioidaan yhteiskunnan kannalta, huomiota voidaan kiinnittää
niin yhdenvertaisuuden ja toimintakyvyn turvaamiseen kuin oppimista ohjaaviin välineisiin, kuten opetussuunnitelmiin.
Siinä missä lukemisen määrän eli siihen käytetyn ajan voi ajatella sujuvoittavan lukutaitoa,
kirjoittamiseen harjaantumisessa määrä ei auto36
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maattisesti takaa parempaa kirjoitustaitoa. Näin
on varsinkin lasten ja nuorten arkikirjoittamisen
suhteen, sillä se ei välttämättä haasta harjoittamaan taitoja uusissa ja laajemmissa yhteyksissä. Toisaalta teknologian kehitys ja jatkuvan
viestinnän paine on vaikuttanut siihen, että kirjoitettua tekstiä, kuvia, ääntä ja liikkuvaa kuvaa
yhdisteleviä tekstejä tuotetaan ehkä enemmän
kuin koskaan ennen. Nopea, tässä hetkessä tapahtuva ja monenlaisin hybriditekstein tapahtuva arkikirjoittaminen edellyttää toki monenlaisia
kirjoittamisen taitoja ja mahdollistaa sellaista
osallistumista, josta aiemmat sukupolvet eivät
osanneet edes uneksia. Se ei kuitenkaan välttämättä ohjaa kehittämään taitoja tavoitteellisesti.
Aivan kuten lukemispuheessa painotetaan pitkien tekstien lukemisen tärkeyttä, myös kirjoittamisessa edistymisessä olennaista on pitkien, eri
tavoitteisiin ja yhteyksiin kirjoitettujen tekstien

kirjoittaminen. Siihen puolestaan vaaditaan tavoitteellista harjoittelua pitkine, vaiheittaisine ja
tuettuine kirjoitusprosesseineen, ja sellaiseen
ohjaamisen paikka on koulu.
Kirjoittamisen työpaja on kirjoittamisen opetuksen menetelmä, jonka tarkoituksena on turvata perusopetuksen aikana oppilaalle sellaiset
kirjoittajan työskentelytaidot, että hän pystyy
niiden avulla kirjoittamaan itsenäisesti, omaäänisesti ja tavoitteellisesti eri yhteyksissä. Ytimessä on niin sen oppiminen, kuinka kirjoittamista
voi harjoitella entistä paremmin, kuin kirjoittaen
toteutuva toimijuuskin. Käytännössä kirjoittamisen työpaja tarkoittaa kouluasteesta riippuen
esimerkiksi useiden viikkojen laajuista opetuskokonaisuutta, jonka aikana ideoidaan, suunnitellaan, luonnostellaan, kirjoitetaan ja julkistetaan
oma teksti tai tekstejä. Kirjoittaminen voi perustua opeteltavaan tekstilajiin tai sen voi kytkeä
johonkin muuhun ajankohtaiseen oppimistavoitteeseen tai teemaan. Työpajassa voi toteuttaa
prosessikirjoittamisen vaiheita tai kirjoitustehtävän toteuttamisen voi suunnitella toisinkin.
Olennaisia työpajaopetuksen vaiheita ovat kirjoittamisen virikkeeksi soveltuvien mentoritekstien lukeminen sekä yhdessä että yksin, tekstin
huolellinen suunnittelu, opettajajohtoinen tekstien ilmaisukeinojen tarkastelu ja harjoittelu,
oppimista tukeva suullinen palaute sekä tekstin
työstäminen parin kanssa ja pienissä ryhmissä.
Työpaja tarjoaa konkreettisia opetusmenetelmiä
niitä kaipaaville, ja samalla se ohjaa ajattelemaan kirjoittamista uudella tavalla ja rakentamaan kirjoittamista tukevaa toimintakulttuuria.
(Lisää aiheesta ks. Pentikäinen 2019.)
Tällainen työpajamainen kirjoittamisen oppimisen menetelmä on laajalti käytössä Yhdysvalloissa sekä julkisissa että yksityisissä kouluissa. Se on kehitetty vuosikymmenien aikana
New Yorkissa sijaitsevan Columbian yliopiston
Reading and Writing Project -hankkeessa, jonka

täydennyskoulutusohjelmiin osallistuu vuosittain
tuhansia opettajia (www.readingandwritingproject.org). Minulla oli mahdollisuus tutustua menetelmän käyttöön vuosina 2016−2018 vierailevana tutkijana Columbian Teachers’ Collegessa.
Menetelmällä saavutetut ja standardoiduissa
testeissäkin näkyvät oppimistulokset ovat kiistattomat, siitäkin huolimatta, että yhdysvaltalaista testauskulttuuria voi kritisoida monesta eri
näkökulmasta eikä testituloksia julkistettaessa
huomioida lainkaan koulujen suuria eroja niin
käytettävissä olevien resurssien kuin oppilasaineksenkaan suhteen.
Samalla on syytä huomioida, ettei Columbian
yliopiston Reading and Writing Project -hankkeen
työpajamenetelmä ole nykyisen amerikkalaisen
koulutusnäkemyksen tuote vaan pikemminkin
laajaksi kasvanut ja käytännöiksi muuntunut
uudistushanke. Sen pohjana ovat 1960-luvulta
alkaen tehdyt tutkimukset esimerkiksi ammattikirjoittajien työtavoista, eli tiedollinen ja tutkimuksellinen pohja on samanlainen kuin esimerkiksi Suomessakin yleistyneessä prosessikirjoittamisessa. Näen, että Suomen oloihin sovellettuna ja muokattuna työpajaopetus täydentää ja
vahvistaa erinomaisesti Suomessa perinteisesti
vahvaa teknisen kirjoitustaidon ja kriittisen lukutaidon opetusta. Olen soveltanut ja opettanut
työpajamenetelmää syksystä 2018 alkaen sekä
Helsingin ja Turun yliopistojen ILO-hankkeessa
(järjestäjänä HY+) että Jyväskylän yliopiston LukiLoki-hankkeessa. Näiden kokemusten pohjalta
uutena hankkeena käynnistyi Kirjoittamisen työpaja -hanke HY+:n järjestämänä vuoden 2020
alussa. Kursseilla kertyneiden rohkaisevien alkukokemusten perusteella työpajamenetelmä sopii
virikkeeksi suomalaisten koulujen kirjoittamisen
opetuksen kehittämiseen, kunhan huomioidaan
kulttuureista nousevat eroavuudet ja kehittämisen pohjaksi otetaan suomalaisen koulumaailman osaaminen ja tarpeet.
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Kirjoittamisen työpajaopetus vahvistaa lukemisenkin taitoja monin tavoin, ja itse asiassa
Columbian yliopiston Reading and Writing Project -hankkeessa lukemista ja kirjoittamista ohjataan opettamaan samantyyppisin menetelmin
eli työpajamaisesti (ks. esim. Calkins, L. 1994).
Hankkeen lukemisen työpajat muistuttavat olennaisilta osiltaan esimerkiksi Lukuklaanin tunnetuksi tekemää lukupiirimenetelmää. Myös kirjoittamisen työpajaopetuksessa luetaan useassa
vaiheessa ja eri tavoin. Periaatteena on, että
oppilaat lukevat jo ennen kirjoittamisen työpajan
aloittamista joitain aiheeseen limittyviä autenttisia tekstejä. On tärkeää, että tekstiin saa ensimmäiseksi eläytyä. Silloin lukija voi upota tekstiin
ja täydentää sitä omilla kokemuksillaan. Kirjoittajakin tarvitsee kokemuksia omaehtoisesta, nautinnollisesta ja tunnekokemuksia synnyttävästä
lukemisesta. Vain siten hän ymmärtää tekstien
maailmoissa piilevät valtavat mahdollisuudet ja
sen, millaisia voimia kirjoittajat voivat kirjoittaessaan liikuttaa. Lukijalle ja kirjoittajalle tärkeitä
kysymyksiä, kuten ”kuka minä olen”, ”mistä olen
kiinnostunut” ja ”mitä kerrottavaa minulla on”,
opetellaan reflektoimaan luettavan ja valittavan
kirjallisuuden avulla.
Kirjoittamisen työpajan aikana tekstejä luetaan myös siitä näkökulmasta, mitä niistä voisi
oppia kirjoittamisesta. Lukutapaa voi kutsua kirjoittajan tavoin lukemiseksi (esim. Prose 2006;
Bunn 2011). Muiden kirjoittamista teksteistä voidaan ammentaa niin inspiraatiota kuin monenlaisia kielentuottamisen taitojakin. Niitä ei ole
kuitenkaan tarkoitus itsetarkoituksellisesti jäljitellä, vaikka erityisesti epävarmoja tai kirjoitetun
kielen käyttöön vasta totuttelevia kirjoittajia voi
auttaa toisen tekstin käyttäminen jonkinlaisena
mallinakin. Työpajoissa kuitenkin tähdennetään
sitä, että luettavat tekstit ovat mallien sijaan
kirjoittamisen mahdollistajia, ja siksi puhutaan
mentoriteksteistä. Mentoritekstit ilmentävät kir38
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joittamisen kulttuuriin kuuluvaa vertaisuutta.
Kun toisen kirjoittajan tekstiä lähestyy tutkien,
miten teksti on tehty, mitä ja miten joku toinen
kirjoittaja on valinnut kertoa, lähtökohtaisesti
jaetaan samaa kirjoittamisen ja kertomisen kulttuuria, eikä lukeminen jää ulkokohtaiseksi. Kirjoittaja on aina myös lukija, mutta tekijän roolissa, itsestäänselvänä osallisena.
Ryhmällä voi olla yksi tai useampi yhteinen
mentoriteksti, johon on jo aiemmin tutustuttu lukijoina, ja näitä tekstejä hyödynnetään esimerkkeinä opettajajohtoisissa opetustuokiossa ja siihen kytkeytyvässä harjoittelussa. Tässä vaiheessa teksteihin palataan siis analyyttisinä lukijoina,
joiden tehtävänä on ammentaa virikkeitä oman
kirjoittamisen tueksi. Työpajaopetukseen kuuluvien lyhyiden opetustuokioiden tarkoituksena on
paitsi kielen piirteiden analyyttinen tarkasteleminen ja niiden haltuunotto itse harjoittelemalla,
myös kirjoittamista koskevan ajattelun rakentaminen. Kirjoittajia ohjataan tarkastelemaan
valmiita tekstejä siltä kannalta, miten toinen
kirjoittaja on tekstinsä tuottanut ja kuinka itse
voi tehdä vastaavantyyppisiä valintoja. Tällainen
ajattelutapa on omiaan tuottamaan lukemastaan aktiivisesti kirjoittamisen taitoja omaksuvia
kirjoittajia, ja samalla se vahvistaa kriittistä lukutaitoa. Oppilaita rohkaistaan myös valitsemaan
omia mentoritekstejä eli sellaisia tekstejä, jotka
koskettavat häntä itseään. Usein varsinkin nuoren kirjoittajan kannattaa valita mentoritekstiksi
sellainen teksti, joka kertoo eri aiheesta tai jonka sisältö on olennaisesti erilainen kuin hänen
oma tekstinsä. Silloin hänen ei tarvitse kantaa
huolta siitä, että omaan tekstiin tulisi haitallista
kopioinnin tuntua, ja huomio ohjautuu tekstin rakentumiseen.
Kirjoittamisen työpajassa rakennetaan lukijuutta myös siten, että sen aikana luetaan ja
kuunnellaan toisten oppilaiden työn alla olevia ja valmistuneita tekstejä ja annetaan niis-

tä ohjeistetusti palautetta. Kirjoittajien yhteisö
on siis aina myös lukijoiden yhteisö. Tekstien
lukeminen ja kuunteleminen on paitsi kirjoittamisen tärkeiden taitojen harjoittelemista, myös
osa kirjoitusmyönteisen kulttuurin rakentamista. Siinä palkitaan kirjoittamisesta. Yksi tapa
palkita kirjoittamisesta on omien tekstien valmistumisen juhlistaminen. Pienillä oppilailla se
voi tapahtua esimerkiksi julkaisujuhlien muodossa niin, että oppilaat lukevat ja kuuntelevat
toistensa tarinoita ja antavat toisilleen tärkeää
kannustavaa ja kiittävää palautetta. Lukijoiden
ja kirjoittajien yhteisössä jokaisen tarina on
tärkeä ja kertomisen arvoinen ja jokaisella on
oikeus tulla kuulluksi. Lisäksi sosiaalinen arvostus kannustaa kirjoittamaan lisää. Ihminen
on sosiaalinen eläin ja oppii sen, mitä hänelle
tärkeät yhteisöt pitävät tärkeänä ja miten näihin yhteisöihin voi kuulua. Tällaiseen lukijoiden
ja kirjoittajien yhteisöön kuuluminen vahvistaa
osaltaan myös koulun ulkopuolella tapahtuvaa
lukemista, rakentaahan se kokemusta, että
tekstejä lukemalla ja kirjoittamalla voi olla yhteydessä myös muihinkin kuin itselle välittömästi läsnä oleviin yhteisöihin, saada tietoa
itselleen tärkeistä asioista ja tuntea tärkeää yhteenkuuluvuutta. Lukemisesta ja kirjoittamisesta tulee toisin sanoen identiteetin työstämisen
ja toteuttamisen väline, ja se jos mikä rakentaa
kestävää, omaehtoista oppimista.
Lukemisen vaikutus kirjoitustaitoon, ennen
kaikkea kirjoittajan kielellisiin resursseihin ja
tekstien tajuun, on kiistaton. Vaikutusta on siis
myös toisin päin. Työpajaopetuksessa kirjoittamisen harjoittelu eli ohjattu tekstien suunnittelu
ja tuottaminen johtaa siihen, että myös muista
teksteistä on mahdollista tehdä syvempiä ja laajempia huomioita. Kirjoittavat lapset esimerkiksi
herkistyvät huomaamaan, millaisia kirjoittajien
intentioita tekstien taakse voi kätkeytyä, sekä
tunnistavat tekstin rakenne- ja ilmaisupiirteisiin

tai näkökulmaan liittyviä valintoja. Ylipäätään
kirjoittajat ymmärtävät sen, että jokainen teksti
on valintojen tulosta ja siten tekstejä on tärkeää
osata arvioida kriittisesti ja purkaen. (Cruz 2019.)
Kirjoittavat lapset ja nuoret oivaltavat myös sen,
että tekstit eivät ole ainoastaan kirjoitettua kieltä, vaan niillä osallistutaan monenlaiseen maailmassa tapahtuvaan vuorovaikutukseen yhtä
olennaisesti kuin esimerkiksi arkielämässä tekstiviestillä hoidetaan jotain asiaa. Työpajaopetuksen keskiössä on kirjoittamisen näkeminen
toimijuutena eli lapsen ja nuoren aktiivisena,
koulunulkoiseenkin maailmaan suuntautuneena vaikuttamisen välineenä. Kun kirjoittamisen
työpajassa rakennetaan sellaista toimintakulttuuria, joka osallistaa lapsia ja nuoria tekstien
tuottamisen kulttuureihin, tämä osallisuuden
kokemus heijastunee myös suurempana lukuhaluna. Ehkäpä kirjoittamisen työpajaopetuksesta
Suomessakin tuleekin väylä paitsi kirjoitustaitojen vahvistamiseen, myös lukutaitohankkeissa
edistettävien lukijuuden kulttuurien vahvistamiseen?
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Kuvassa vasemmalta lukien Anu Savolainen, Katri Ranta, Maija
Saastamoinen, Kirsi Niemi ja Tiina Ervelius. (Kuva: Jussi Koskela)

Kuulovammaisen lukemaan oppimisessa
hyödynnetään useita eri menetelmiä
Termillä kuulovammainen oppilas tarkoitetaan yleensä lääketieteellisen näkökulman mukaisesti oppilasta, jolla on jonkinasteinen kuulonalenema. Sillä voidaan tarkoittaa sekä
lievästi huonokuuloista että täysin kuuroa henkilöä. Suurin
osa kuulovammaisista oppilaista on lievästi tai keskivaikeasti huonokuuloisia, ja he käyttävät puhekieltä. Nykyään suurin osa kuuroista ja vaikeasti huonokuuloisista lapsista saa
sisäkorvaistutteen (SI/CI). Sisäkorvaistutteella ei saavuteta
täysin normaalia kuuloa, mutta valtaosalla istutetta käyttävistä lapsista se mahdollistaa puhekielen oppimisen ja puheella kommunikoinnin kuulonvaraisesti.

Kuuloa apuvälinein käyttävän
oppilaan lukemaan oppiminen

Lievästi ja keskivaikeasti huonokuuloiset oppilaat pystyvät yleensä kuulemaan puhetta kuulokojeiden tai istutteiden avulla ja kommunikoivat
pääasiassa puheella, jonka tukena he käyttävät
huuliolukua. Osa huonokuuloisista ja sisäkorvaistutetta käyttävistä
oppilaista käyttää viitottua puhetta tai puheen
lisäksi viittomakieltä.
Viitottu puhe on kommunikaatiomenetelmä,
ei varsinainen kieli.
Osalla huonokuuloisista
oppilaista opetuksessa
saatetaan käyttää myös
tukiviittomia
puheen
ymmärtämisen ja tuottamisen tukena.
Kuulovammaisen
oppilaan lukemaan opet Huulio kuuntelun tukena.
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Artikkelin ovat kirjoittaneet Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin
tuntiopettaja Anu Savolainen,
ohjaava opettaja Katri Ranta,
erityisluokanopettajat Maija
Saastamoinen, Kirsi Niemi ja
Tiina Ervelius.

tamiseen ei ole olemassa yhtä yksittäistä menetelmää, koska lukemaan oppimiseen vaikuttaa
paljon muun muassa se, miten paljon kuuloa voidaan hyödyntää oppimisessa. Mitä vaikea-asteisempi kuulovamma on, sitä haasteellisempaa on
erotella puhekielen eri äänteitä ja sitä vaikeampi
on opetella puhuttua ja kirjoitettua kieltä kuulon
varassa. Suomessa lukemaan
opettelussa
käytetään paljon synteettistä KÄTS-menetelmää (kirjain-äänne-tavu-sana-menetelmä),
jossa lukemaan opettaminen alkaa kirjain-äännevastaavuuden opettelusta ja etenee tavujen
kautta sanojen ja lauseiden lukemiseen. Koska
kuulovamma voi vaikeuttaa äänteiden kuulemista, tulisi opetuk-

juuri lasten erilaiset kielitaustat (Mayer & Trezek
2014, 360). Suurin osa kuuroista lapsista syntyy kuuleville vanhemmille, joiden äidinkieli on
jokin puhuttu kieli, kuten suomi. Vain pieni osa
kuuroista lapsista syntyy kuuroille vanhemmille,
jolloin viittomakielen täydellinen omaksuminen
voi alkaa jo varhaislapsuudesta. Tulevan lukutaidon kannalta juuri varhaisen vuorovaikutuksen merkitys on tärkeää (Takala 2005a, 125).
Kuuron viittomakielisen oppilaan
Visuaalisuus on kuurolle viittomakieliselle
lukemaan oppiminen
Kuuroille oppilaille äidinkieli tai ensikieli on viitto- oppilaalle lukemaan oppimisen olennaisin momakieli. Suomen kieltä he opettelevat vasta toi- daliteetti. Kuuro oppilas oppii tunnistamaan kirsena kielenä. Aikaisemmin ajateltiin, että kuuro joitetun kielen kirjaimet koodaamalla ne visuaaoppilas oppisi lukemaan viitotun suomen avulla, lisiksi sormiaakkosiksi. Sormiaakkoset ovat viitmutta on hyvä muistaa, että suomen kieli ja viit- tomakielen käsimuotoja, joilla ilmaistaan puhuttomakieli ovat kaksi eri kieltä. Kahden eri kielen tujen kielten äänteitä ja kirjaimia. Kirjoitettujen
elementtien sekoittaminen voi tehdä kielen oppi- kirjainten ja sormiaakkosten keskinäistä yhteyttä
vahvistetaan paljon eri harjoitteilla. Harjoitellaan
misesta vaikeaa. (Takala 2005b, 34.)
Tutkimusten mukaan kuuron oppilaan viit- kirjoittamaan sormitettu kirjain ja sormittamaan
tomakielen osaaminen ennustaa hänen luke- kirjoitettu kirjain. Kirjaimista edetään vähitellen
maan oppimisen kykyään. Vahva oman äidin- erilaisiin kokosanamenetelmiin, joissa sanahahtai ensikielen pohja tukee lukemaan oppimista. mojen tunnistamista lähdetään harjoittelemaan
Tietoisuus viittomakielen fonologiasta ja kielen muutamista kirjaimista koostuvista perusmuorakenteesta näyttäisi auttavan viittomakielisen dossa olevista sanoista (ks. myöhemmin KPL-kokuuron oppilaan lukemaan oppimisen proses- kosanamenetelmä). Oppilas harjoittelee sormitsia, kun hän pystyy vertailemaan foneettisen tamaan viittomaa vastaavan sanan ja kirjoittaa
sen kirjaimin. Tämän
tietoisuutensa perusjälkeen on tärkeää vielä
teella viitotun kielen ja
viittoa kirjoitettu sana
kirjoitetun kielen välioikealla viittomalla. Sasiä eroja. (Rudner ym.
nojen sormittamisen ja
2015, 9−10; Mayer &
kirjoittamisen harjoitteTrezek 2014, 362 &
lun toistot sekä tietoi366.) Kuurot lapset
suus sanoja vastaavista
aloittavat koulupolkunviittomista tukevat sasa usein varhennetusti
nojen omaksumista.
jo viiden vuoden iässä,
Lyhyistä
sanoisja lasten viittomakielen
ta edetään pidempiin
taidoissa esiintyy tälsanoihin, jolloin oppilöin suurta vaihtelua.
laalta edellytetään jo
Lukemaan oppimiseen
isomman kirjainjoukon
vaikuttavat
vahvasti Sormiaakkoset tukevat lukemaan oppimista.
sessa hyödyntää myös kirjoitettua muotoa ja/tai
sormiaakkosia. Synteettisen menetelmän lisäksi
moni kuulovammainen hyötyy myös analyyttisistä
kokosanamenetelmistä, kuten KPL-menetelmästä
(ks. alla). Kokosanamenetelmä perustuu sanan
visuaaliseen tunnistamiseen yhtenä kokonaisuutena. (Takala 2005a, 127.)
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muistamista. Tällöin voi hyödyntää sanojen tavuttamisen menetelmää (esimerkiksi CID-assosiaatiomenetelmää mukaillen), jolloin sanan voi
pilkkoa pienempiin osajoukkoihin muistamisen
tueksi. CID-menetelmässä opitut kirjaimet ja niitä vastaavat äänteet yhdistetään tavuiksi ja opitut tavut sanoiksi. Opetus koostuu monipuolisista toistoharjoituksista, jotka sisältävät seuraavat
vaiheet: ääntäminen, huulioluku, kuunteleminen
ja kirjoittaminen. Kaikkiin vaiheisiin sisältyy myös
muistiharjoituksia. Sormittaminen auttaa kirjainmerkkiä vastaavan äänteen mieleenpalauttamista ja tukee niiden mahdollista tuottamista
erillisinä äänteinä. Sormittamisen ja erilaisten
kirjoitusharjoitusten avulla saadaan samanaikaisesti kosketus-, asentotunto- ja näköaistimuksia.
Eri menetelmät ja lähestymistavat tukevat vahvasti toisiaan. (Siiskonen & Vuorinen 2004, 15.)
KPL-kokosanamenetelmää käytetään erityisesti niillä oppilailla, joilla esiintyy haasteita
suomen kielen tai lukemaan opettelun omaksumisessa. Kuulovammaisilla oppilailla ja varsinkin
kuuroilla oppilailla KPL-kokosanamenetelmää
käytetään tavallisesti esi- ja alkuopetuksessa tai
lukemaan opettelun tukena. KPL-sanaston avulla
voidaan kehittää oppilaan käsite- ja sanavarastoa

KPL-materiaalia voi käyttää monipuolisesti opetuksessa.
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ja tutustuttaa häntä kirjoitettuun suomen kieleen.
Sanaston sanoja opetellaan ymmärtämään, tuottamaan viittoen ja/tai puhuen, tunnistamaan, lukemaan ja kirjoittamaan. Sanoja voidaan lisäksi
harjoitella sormittamaan ja lukemaan huulilta.
KPL-menetelmään on saatavana paljon valmista
materiaalia erilaisille oppijoille. Materiaalia voi
myös itse valmistaa lisää ja menetelmää saa soveltaa. On kuitenkin hyvä muistaa, että kaikissa
tehtävissä on tärkeää ohjaajan antama malli, oppilaan oma tuotos ja toistot. Sanojen nimeäminen
viittoen ja/tai puhuen onkin KPL-menetelmän yksi
pääperiaatteista. Yksittäisistä sanoista pyritään
mahdollisimman pian siirtymään lausetasolle.
Koska KPL-sanoissa on paljon eri nomini- ja verbityyppeihin kuuluvia sanoja, voidaan niiden avulla
edetä S2-näkökulmaa hyväksi käyttäen sanojen
taivuttamiseen eri lauseyhteyksissä. Vaikka kuuroilla oppilailla korostuvat kokonaisuuksista osiin
etenevät työtavat, ei KPL-menetelmä sovellu sellaisenaan lukemisen ja kirjoittamisen opiskeluun.
KPL-menetelmän rinnalla käytetäänkin usein jotain synteettistä, osista kokonaisuuksiin etenevää
kielenopetusmenetelmää kuten esimerkiksi edellä mainittuja KÄTS- ja CID-assosiaatiomenetelmiä.
(Vuorinen ym. 2018, 10 – 11.)

Kuurojen lukemaan opettamiseen on myös
erikseen kehitelty LVP-menetelmä (Lukemaan
Viittomisen Perusteella), joka pohjautuu ruotsalaisen Ulrika Leimarin kehittelemään LPP-menetelmään (Lukemaan Puhumisen Perusteella)
(Takala 2005a, 130). LVP-menetelmän lähtökohtana on, että suomen kieltä opetetaan kuuroille oppilaille oman kielen, eli viittomakielen
kautta. Lukemisen harjoittelu aloitetaan keskustelemalla viittomakielellä yhteisestä aiheesta. Oppilaat viittovat vuorotellen lauseita, jotka
opettaja kirjoittaa suomen kielellä näkyville.
Oppilaat voivat kirjoittaa kertomuksen myös
omaan vihkoonsa. Sen jälkeen kertomusta
tutkitaan ja nostetaan sieltä esiin opiskeltavia
asioita. Uudelleenlukuvaiheessa jokainen oppilas lukee yhdessä opettajan kanssa sanelutekstin. Sanojen käsittelyvaiheessa oppilaat työstävät valitsemiaan sanoja ja kirjoittavat oppimansa sanat omaan sanalaatikkoon. (Ääri-Vähäkylä
2005, 145–148.)
Kuulovammaisen oppilaan lukemaan oppiminen on varsin laaja käsite eikä siihen ole
olemassa yhtä hyväksi havaittua menetelmää.
Lukemaan oppiminen on aina yksilöllinen prosessi, johon vaikuttavat monet seikat, kuten
kuulon hyödyntäminen kielen opiskelussa ja
oppilaan kielitaustat. Kuulovammaisen lukemaan oppimisessa tulisi käyttää monipuolisesti
eri menetelmiä, joiden tarkoitus on täydentää
toisiaan. Kuulovammaisen oppilaan lukemaan
oppimisessa tulisi aina ensin selvittää, kuinka
paljon oppilas pystyy hyödyntämään lukemaan
oppimisessa kuuloa. Pienikin kuulonalenema
voi vaikuttaa siihen, että joitain äänteitä on vaikea kuulla. Tämä ratkaisee lähtökohtaisesti jo
paljon, mistä menetelmästä kannattaa lähteä
liikkeelle. Kuulovammaisen oppilaan lukemaan
opettelua ei myöskään koskaan tule verrata
kuuloa normaalisti käyttävän oppilaan kielen
oppimiseen.

Lähteet

Mayer, C. & Trezek, B. J. 2014. Is reading different for deaf individuals? Reexaming the role of phonology. American Annals of the
Deaf vol. 159 (4), 359−371.
Rudner, M., Andin, J., Rönnberg, J., Heimann, M., Hermansson, A.,
Nelson, K. ja Tjus, T. 2015. Training literacy skills through Sign Language. Deafness & Education International 2015 vol. 17 (1), 7−18.
Siiskonen, T. & Vuorinen, M. 2004. CID-assosiaatiomenetelmä. Puhumaan lukien – lukemaan puhuen. Helsinki: Kehitysvammaliitto, 15.
Takala, M. 2005a. Lukemaan ja kirjoittamaan. Teoksessa M. Takala
& E. Lehtomäki (toim.) Kieli, kuulo ja oppiminen. Helsinki: Finn
Lectura, 125−144.
Takala, M. 2005b. Kuulovammaisuus. Teoksessa M. Takala & E. Lehtomäki (toim.) Kieli, kuulo ja oppiminen. Helsinki: Finn Lectura, 25−42.
Vuorinen, M., Siiskonen. T., Järvinen, E-L., Ervelius, T., & Korhola, R.
2018. KPL − Käyttäjän opas. Materiaalia suomen kielen alkeiden
opetteluun. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri.
Ääri-Vähäkylä, S. 2005. Lukemaan ja viittomisen perusteella eli
LVP-menetelmä. Teoksessa M. Takala & E. Lehtomäki (toim.) Kieli,
kuulo ja oppiminen. Helsinki: Finn Lectutra, 145−152.

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
– tukea lähikouluun
Opetushallituksen alaisuuteen kuuluva Valteri tarjoaa tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin. Toiminnan tavoitteena on, että mahdollisimman moni
oppilas voi käydä koulua omassa kotikunnassaan
ja lähikoulussaan. Lue lisää www.valteri.fi
• Palveluita esi-, perus- ja lisäopetukseen
suomeksi ja ruotsiksi.
• Koulutus- ja tutkimusyhteistyötä.
• Kohderyhminä mm. yksittäiset oppilaat, alan
ammattilaiset, koulut, kunnat ja kaupungit.
• Kuusi toimipistettä, joiden kunkin
yhteydessä Valteri-koulu.
• Työntekijöinä n. 500 opetus-, sosiaali- ja
terveysalan ammattilaista ja asiantuntijaa.
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Kirjoittajakutsu Kielikukon 40. vuosikertaan
Kielikukko on FinRAn (Finnish Reading Associationin) julkaisema
lehti, jonka tavoitteena on kertoa ajankohtaisesta lukemisen,
kirjoittamisen ja oppimisen tutkimuksesta sekä hyvistä
opetuskäytänteistä. Kielikukossa julkaistaan artikkeleita,
kuvauksia opetuskokeiluista, puheenvuoroja, haastatteluja ja
kirja-arvioita.
Kuluvana vuonna 2020 ulkoasultaan uudistunut, 40-vuotista
taivaltaan juhlistava lehti keskittyy mm. seuraaviin aihealueisiin:
kielipedagogiikka, oppimisen tuen muodot ja monilukutaito.
Myös muut aiheet ovat tervetulleita toimitukseen. Materiaalin
jättö- ja lehden julkaisuaikataulut löytyvät Kielikukon
mediakortista lehden takakannesta. Artikkeliehdotukset ja
itse artikkelit toimitetaan lehden päätoimittajalle osoitteella
kielikukko@finrainfo.fi. Vuoden kolmas numero keskittyy
ohjauksen ja tuen teemoihin. Kyseisen numeron artikkelien tulee
olla toimituksessa 2.8. mennessä.

Kirjoitusohjeet löytyvät FinRAn kotisivuilta.
www.finrainfo.fi

Iloksi ja opiksi
Kielikukko on FinRA ry:n (Finnish Reading Association) jäsenlehti.
Se sisältää lukemaan oppimiseen ja opettamiseen sekä alan tutkimukseen
liittyviä artikkeleita. FinRA kuuluu seuraaviin järjestöihin: International
Literacy Association sekä Federation of European Literacy Associations.
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