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Hyvä Kielikukon lukija!

Kielikukolle vuosi 2013 on ollut uudistu-

misen ja juhlan aikaa. Ensimmäisessä nu-

merossa saitte havaita lehtemme ulkoa-

sumuutoksen. Olemme myös pyrkineet

jakamaan lehden sisällöt selkeämmin ar-

tikkeleihin, haastatteluihin, puheenvuoroi-

hin ja tiedotteisiin.

Kuluvana vuonna on vietetty opetta-

jankoulutuksen 150-vuotisjuhlavuotta.

Tämä näkyi lehtemme kolmosnumeros-

sa, jonka sisällöt olivat Jyväskylän yliopis-

ton edustajien käsialaa. Vuoden viimei-

sen numeron sisällöstä vastaavat puoles-

taan Tampereen yliopiston kasvatustietei-

den yksikkö sekä Tampereen ylipiston

normaalikoulu.

Tällä kertaa Kielikukossa keskitytään

äidinkielen ja matematiikan opetukseen,

arviointiin ja yhdessä oppimiseen. Kulju

ja Mäkinen kirjoittavat sanarakenteen

merkityksen oivaltamisesta kirjoitustaidon

tukijana. Sinisalo puolestaan kuvaa, mi-

ten matematiikan oppimisen solmuja voi-

daan avata. Joutsenlahti ja Kulju jatka-

vat matematiikan äärellä pohtien sanan

ja kuvan merkitystä matematiikassa.

Arvioinnin merkitystä oppimisen tu-

kijana pohditaan Sinisalon ja Jyrkiäisen ar-

tikkelissa. He kirjoittavat myös yhteis-

työstä koulutuksessa konferenssikoke-

mustensa perusteella. Yhteisöllisyyden

käsittely jatkuu vielä Juutilaisen artikke-

lissa.

Kielikukon sisältöjen kehittäminen jat-

kuu ensi vuonna siten, että jokaisessa

numerossa on tietty kantava teema. En-

simmäisessä numerossa se on kirjallisuus

ja matematiikka, toisessa medialukutaito

ja mediakasvatus. Alkukasvatuksen tee-

moihin keskitytään kolmannessa ja teks-

titaitoihin eri oppiaineissa neljännessä nu-

merossa.

Kutsumme lämpimästi teitä kaikkia

kirjoittamaan Kielikukon 33. vuosikertaan!

Valoa pimenevään vuodenaikaan

toivotellen

Sirpa Eskelä-Haapanen
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Sanarakenteesta tukea
alkavan kirjoitustaidon
analyysiin ja opetukseen

Pirjo Kulju, FT, yliopistonlehtori,
Marita Mäkinen, KT, professori,
Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö

Esittelemme tässä artikkelissa sanatasoisen kirjoittamisen analyysitapaa

sekä tutkimustuloksiamme 1.–2. -luokkalaisten sanelukirjoituksista. Aluk-

si avaamme lyhyesti sanelua menetelmänä ja siihen liittyviä käytänteitä

sekä koulun että tutkimuksen kentällä (ks. myös Kulju & Mäkinen 2009;

Mäkinen & Kulju 2010).

Sanelukirjoitusten analyysin perinne
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Sanelu on tyypillinen alkuopetukses-

sa käytetty tehtävätyyppi, kun harjoitel-

laan kirjoittamista. Sitä voidaan käyttää

oppimistilanteena, jolloin sanan kirjoitus-

asua tarkastellaan yhdessä sanelun yhtey-

dessä, tai koemaisempana arviointimene-

telmänä. Sanelutehtävän hyöty on siinä,

että se on helppo toteuttaa koko luokalle

ja oppilaiden tuotoksia on helppo vertailla

myös oppilaan aiempiin saneluihin. Alku-

opetuksen lisäksi sanelua käytetään luki-

vaikeuden määrittämisen tukena.

Koulun lisäksi sanelu on tyypillinen

tehtävätyyppi tutkimuksissa, joissa selvi-

tetään lapsen luku- ja kirjoitustaidon ke-

hitystä laajemmin tilastollisin menetelmin.

Näille tutkimuksille on tyypillistä, että sa-

nelu on yksi muuttuja monien joukossa,

jolloin lasten kirjoittamia sanoja tai lauseita

on analysoitu hyvin holistisesti vain las-

kemalla kirjoitusvirheitä. Suomessa onkin

nähtävissä ikään kuin kaksi eri sanatasoi-

sen kirjoittamisen analyysin linjaa, jotka

eivät juurikaan kohtaa: holistinen, määräl-

linen tutkimusperinne ja kouluissa käytetty

laadullisemman analyysin perinne (Kulju

& Mäkinen 2013).

Kouluissa sanatasoisen kirjoitustaidon

analyysit pohjautuvat pitkälti Ruoppilan

ym. vuonna 1967 julkaisemaan ns. virhe-

analyysiin. Vaikka myöhemmät testit

(esim. Lukemisen ja kirjoittamisen teste-

jä 1985; 1997; 2008) pohjautuvat virhe-

analyysiin, testien yhteydessä analyysiyk-

siköiden valintakriteereitä ei ole juurikaan

avattu. Usein ohjeistuskin on vähäistä,

mikä on saattanut johtaa jopa erityisopet-

tajien yksilöllisiin analyysikäytäntöihin.

Olemme aiemmin (Kulju & Mäkinen

2009; Mäkinen & Kulju 2010) myös kri-

tisoineet sitä, että virheanalyysin kaikki

analyysiyksiköt eivät ole kielitieteellisesti

perusteltuja, sillä ne eivät oikeastaan pal-

jasta, mikä sanan rakenteessa on alka-

valle kirjoittajalle vaikeaa. Tällaisia epä-

selviä virheluokkia ovat esimerkiksi “epä-

mielekäs sana (“sanaraunio”) tai puuttu-

va kirjain. Lisäksi tarkasteltuamme, mitä

virheanalyysi oikeastaan kertoo, selvisi,

että heikoimpien aloittelevien kirjoittajien

virheprofiili poikkesi koko joukon virhe-

profiilista; aiemmin tähän ei ole kiinnitet-

ty huomiota (Kulju & Mäkinen 2009).

Huolimatta virheanalyysin perinteen

kritiikistä näyttäisi siltä, että tämäntyyp-

piset laadulliset sanatasoisen kirjoittami-

sen analyysikäytänteet ovat melko harvi-

naisia kansainvälisissä julkaisuissa, joissa

korostuu holistinen, virheiden määrään

perustuva käytäntö. Seuraavassa esitte-

lemme vaihtoehtoista mallia sanatasoisen

kirjoittamisen analyysiin ja avaamme, mil-

laisia ortografioita äännepohjaisissa kir-

joitusjärjestelmissä on.

Kielen ortografia vaikuttaa luku-

ja kirjoitustaidon omaksumiseen

Eri kielten äännepohjaisia ortografioita eli

kirjoitussysteemejä kuvataan usein eng-

lanninkielisillä metaforisilla termeillä deep

ja shallow. Suomeksi voidaan käyttää

termejä epäsäännöllinen ja säännöllinen

ortografia. Suomi ja englanti edustavat
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tässä ääripäitä. Ortografialtaan säännöl-

lisessä suomen kielessä kutakin äännettä

vastaa yksi kirjain, ainokaisena poikkeuk-

sena äng-äänne, jota lyhyenä merkitään

n-kirjaimella, esim. pankki. Pitkää äng-

äännettä merkitään puolestaan ng-kirjain-

yhtymällä, esim. kenguru.

Tästä johtuen arkikielessä usein mai-

nitaan, että suomea kirjoitetaan kuten

puhutaan. Tarkkaan ottaen tilanne ei kui-

tenkaan ole aivan näin yksinkertainen, sil-

lä puhekielessä on monia ilmiöitä, jotka

rikkovat tätä perusoletusta. Ajatellaanpa

vaikka äänteiden mukautumista toisiinsa

ilmaisuissa pojam pallo ’pojan pallo’ tai

menep pois ’mene pois’. Puhekielessä

myös saatamme innostuessamme “venyt-

tää” sanojen äänteitä, esim. Kiii-iissahan

se siinä!

Englannin kielessä on sen sijaan hy-

vin epäsäännöllinen ortografia ja tilanne

on monimutkaisempi; siinä yhtä äännettä

saatetaan merkitä usealla eri kirjaimella.

Lukemaan oppimisen kannalta ero tulee

esille siinä, että suomenkielinen lapsi op-

pii peruslukutaidon verrattain nopeasti kir-

jain-äänne -vastaavuuden perusteella, kun

taas englanninkielinen lapsi joutuu käyt-

tämään äänteellisen prosessoinnin lisäksi

tunnistavaa prosessointia. Aron (2004)

mukaan tästä johtunee se, että englanti-

laislasten alkuvaiheen lukemistarkkuus on

ensimmäisellä luokalla heikompaa kuin

suomenkielisillä lapsilla.

Vastaavasti kirjoittamaan oppimises-

sa englanninkielisellä lapsella ei riitä, että

hän osaa tunnistaa ja koodata kirjain-äänne

-vastaavuuksia vaan hänen täytyy lisäksi

käyttää ortografista tietouttaan (esim.

Apel 2011). Englanninkielinen lapsi saat-

taa alkuvaiheessa kirjoittaa esimerkiksi

buc ‘book’, jolloin hän pystyy erottamaan

sanan äänteet, mutta ei vielä ole oppinut

englannin ortografian sääntöjä (Caravo-

las 2001). Vaikka suomen kielen säännöl-

linen ortografia helpottaa perusluku- ja

kirjoitustaidon oppimista, voi ongelmia il-

metä hitaana oppimisena.

Sanojen fonologinen rakenne

analyysin lähtökohtana

Lähdettäessä tarkastelemaan, miten lap-

set hahmottavat ja kirjoittavat sanoja, nii-

tä ei tulisi nähdä vain lineaarisina kirjain-

ten jonoina vaan hierarkkisina rakentei-

na. Puhutun kielen äännerakenteessa (fo-

nologiassa) voidaan nähdä eri tasoja sa-

napainosta yksittäisiin äänteisiin. Esimer-

kiksi pitkän äänteen kannalta voidaan

erottaa paitsi äänteen taso, myös äänteen

pituuden taso. Alkavalle kirjoittajalle pit-

kät äänteet ovat usein ongelmallisia, sillä

hän saattaa kyllä hahmottaa ja koodata

oikean kirjain-äänne -vastaavuuden, mut-

ta ei vielä pysty hallitsemaan samalla ta-

valla äänteen pituutta (Pekonen 2007;

Kulju ym.2011).

Olemme tutkimuksissamme kehittä-

neet sanan hierarkkiseen fonologiseen

rakenteeseen perustuvaa analyysimallia

(Kulju & Mäkinen 2009; Mäkinen &

Kulju 2010; Kulju & Mäkinen 2013), jos-

ta tässä esittelemme pääperiaatteita ja
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uusimpia tuloksia. Tutkimuksen aineisto

on kerätty sanasaneluna lapsilta 1. luo-

kan keväällä (N=114) ja myöhemmin sa-

moilta lapsilta 2. luokan keväällä (N=105).

Lapset olivat neljästä eri koulusta Hä-

meen alueelta. Sanelu sisälsi 26 sanaa,

joista tutkimuksessa analysoitiin 16 raken-

teeltaan erilaista sanaa. Luokanopettajat

toteuttivat sanelut luokissaan.

Perusideamme on ollut käsitellä sa-

nan rakennetta emmekä ole niinkään kes-

kittyneet piirteisiin, jotka eivät ole suoraan

kytköksissä sanan äännerakenteen hah-

mottamiseen. Tällaisia kirjoitusvirheitä

ovat esimerkiksi rotaatio eli kirjaimen

kääntyminen, jossa lapsi kyllä hahmottaa

oikean kirjaimen ja kyse on ennemminkin

teknisestä ongelmasta. Ongelma ei ole

myöskään sosiolingvistiset seikat, joissa

lapsi kirjoittaa tuntemansa puhekielen

variantin tavoitellun yleiskielen muodon

sijasta. Seuraavassa esittelemme esi-

merkkejä 1. ja 2. -luokkalaisten saneluai-

neistostamme siltä kannalta, miten sana-

rakenne voidaan nähdä tasoina ja miten

tuotoksia voidaan eri piirteiden kannalta

tarkastella.

Sanataso (tavumäärä)

Suomen kielelle on tyypillistä taivutuksen

myötä muodostuvat pitkät sanat, jotka

pituudessaan ovat aloittelijalle hankalia.

Lapsi saattaa esimerkiksi kirjoittaa

a.he.le.ma.sa ‘ajelehtimassa’, jolloin tuo-

toksen tavumäärä ei toteudu (esimerkkei-

hin on lisätty pisteet havainnollistamaan

tavurajoja). Toisaalta esimeriksi tuotok-

sessa a.je.leh.tim.ma.sa oikea tavumäärä

toteutuu, vaikka sanamuodossa on vielä

puutteita pitkässä konsonantissa sanan

lopussa. Olennaista olisikin nähdä virhei-

den taakse myös siihen, mitä lapsi jo osaa.

Tavutaso (pitkä painoton tavu)

Suomen kielessä sanapaino on ensimmäi-

sellä tavulla ja sen jälkeen useimmiten joka

toisella tavulla niin, että viimeinen tavu on

painoton. Olemmekin erityisesti tarkastel-

leet pitkissä sanoissa painottomassa ase-

massa olevia tavuja. Esimerkiksi tuotok-

sessa luis.ka.dus ‘luiskahdus’ toinen tavu

eli pitkä painoton tavu on lyhentynyt. Toi-

saalta tuotoksessa luis.kad.hus tavu to-

teutuu pitkänä, vaikka lapsi onkin kirjan-

nut kirjaimet väärässä järjestyksessä.

Fonotaktinen taso

(konsonanttiyhtymät, diftongit, pitkät

konsonantit ja vokaalit)

Sanojen fonotaksi on analyysissämme

mielenkiintoinen, sillä tyypillisiä fonotak-

tisia rakenteita kuten diftongeja ja konso-

nanttiyhtymiä ei esiinny sellaisenaan ai-

emmissa analyysimalleissa. Esimerkiksi

tuotoksessa viidakkovetsi‘ viidakkoveit-

si’ diftongi ei toteudu muuten lähes tavoi-

tesanan mukaisessa tuotoksessa.

Konsonanttiyhtymissä voidaan erot-

taa suomen kielelle vierasperäiset sanan-

alkuiset yhtymät ja toisaalta tyypilliset

sanansisäiset ja kahteen eri tavuun jakau-

tuvat konsonanttiyhtymät. Sana strutsi

sisältää molemmat ja se on siten konso-
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nanttiyhtymien kannalta vaikea alkavalle

kirjoittajalle, esim. tuotoksessa rutsi to-

teutuu sanansisäinen konsonanttiyhtymä

mutta ei sananalkuinen ja tuotoksessa

srussi molemmat yhtymät jäävät puutteel-

lisiksi.

Olemme myös tarkastelleet pitkien

äänteiden toteutumista: apelsini ‘appel-

siini’ on esimerkki tuotoksesta, jossa lap-

si hahmottaa hyvin sanan tavumäärän,

mutta ei vielä kykene hahmottamaan ja

kirjoittamaan tavoitesanan pitkää konso-

nanttia ja vokaalia. Tuotoksessa toteutuu

myös sanansisäinen ls-konsonanttiyhty-

mä. Aineistossa oli myös joitakin tuotok-

sia, joissa pitkä äänne on koodattu tavoi-

temuodosta poikkeavalla kirjaimella, esim.

abbelsiini ‘appelsiini’. Kvantiteetin kan-

nalta tämäntapaiset tuotokset on tulkitta-

va oikeiksi, sillä lapsi merkitsee pitkän

äänteen kahdella kirjaimella.

Kirjainten määrä ja järjestys sekä kir-

jain-äänne -vastaavuus

Tuotoksia voidaan tarkastella myös sen

kannalta, miten kirjaimet järjestyvät sa-

nassa. Esimerkiksi tuotoksessa auisin

‘aamuisin’ puuttuu kirjaimia mutta toisaalta

siinä ei ole tavoitemuodosta poikkeavia kir-

jaimia. Toisin sanoen tuotoksen puutteis-

ta huolimatta lapsi on tehnyt oikeita ha-

vaintoja sanaan kuuluvista kirjaimista.

Toisaalta taas edelläkin mainitussa

tuotoksessa abbelsiini ‘appelsiini’ tavoi-

temuodon mukainen kirjain-äänne -vas-

taavuus ei toteudu, vaikka tuotoksessa on

oikea määrä kirjaimia oikeassa järjestyk-

sessä ja kyse on vain yhden kirjain-ään-

ne -vastaavuuden tulkinnasta.

Pisteytys

Tutkimuksessamme olemme pisteyttäneet

lasten tuotokset siten, että kunkin tavoi-

tesanan pistemäärä määriteltiin etukäteen

ja sitten katsottiin, miten piirteet toteutui-

vat lapsen tuotoksissa. Esimerkiksi jos

tavumäärä toteutui, siitä sai 1 pisteen jne.

Rakenteeltaan kompleksisemmasta

sanasta sai enemmän pisteitä kuin raken-

teeltaan yksinkertaisemmasta sanasta.

Yhteensä saattoi saada 94 pistettä.

Ero virheanalyysiin

Jos lapsi kirjoittaa tavoitesanan “ajelehti-

massa” muodossa ajaletemasa, se to-

dennäköisesti tulkittaisiin virheanalyysis-

sä “epämielekkääksi sanaksi”.  Tämä tul-

kinta ei kerro, mikä sanassa on ongelmal-

linen lapselle eikä analyysi anna viitteitä

siitä, mihin opetusta tulisi kohdentaa.

Sanarakenneanalyysissä voidaan tuo-

tosta tulkita siten, että ensiksikin kirjoitta-

ja hallitsee tavumäärän kannalta tavoite-

sanan rytmin ja kokonaishahmon. Sen si-

jaan puutteita on vielä vokaalien lisäksi

konsonantin pituudessa sanan lopussa (-

ssa) ja sanansisäisessä konsonanttiyhty-

mässä (-ht-), joka saattaa myös johtua h:n

tavunloppuisesta sijainnista (ks. Kulju &

Mäkinen 2009).
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Mitä sanarakenneanalyysi kertoo

1. ja 2. -luokkalaisen

sanasaneluista?

Sanarakenneanalyysin mukaan lapset kir-

joittavat – odotetusti – hyvin 1. luokan

keväällä, sillä 10 prosenttia lapsista kir-

joitti sanelun sanat täysin oikein. Toisella

luokalla aineiston lapsista 21 prosenttia

kirjoitti sanat oikein, joten tämän tapaisella

sanan rakenteeseen perustuvalla analyy-

simallilla pystytään osoittamaan kirjoitus-

taidon kehitys.

Vaikeimmat piirteet 1. luokalla olivat

pitkät konsonantit, konsonanttiyhtymät,

pitkät painottomat tavut, pitkien sanojen

tavumäärä ja tässä järjestyksessä. Vokaa-

leja koskevat piirteet, pitkät vokaalit ja dif-

tongit, olivat helpompia. Lapset eivät juu-

ri tehneet vääriä kirjain-äänne -vastaa-

vuuksia; näyttääkin siltä, että lapsi jättää

mieluummin kirjaimia pois kuin koodaa

väärän kirjaimen. Mahdolliset ongelmat

olivat siten ennemminkin sanan rakenteen

hahmottamisessa.

Toisella luokalla vaikeimpia olivat

edelleen pitkät konsonantit ja konsonant-

tiyhtymät. (Tarkemmin ks. Kulju & Mä-

kinen 2009; Mäkinen & Kulju 2010; Kul-

ju & Mäkinen 2013.)

Tarkastelimme myös kokonaispiste-

määrän perusteella aineiston heikoimpia

kirjoittajia (N=11) erikseen. Kun 1. luo-

kalla pitkien sanojen tavumäärät toteutui-

vat koko joukolla 90 prosenttisesti oikein,

heikoimmilla kirjoittajilla oli ongelmia ta-

vumäärissä, sillä ne toteutuivat vain 67

prosenttisesti tavoitesanan mukaisina.

Toisin sanoen 10 kohdesanasta sanan pi-

tuus tavuina oli heillä oikein keskimäärin

6,7 sanassa. Tämä vaikuttaa suoraan

muihin piirteisiin, sillä jos sanan pituus ei

lähtökohtaisesti toteudu, eivät myöskään

alemmat tason piirteet voi toteutua. Näin

ollen heikoimmilla 1. luokkalaisilla esimer-

kiksi pitkät konsonantit olivat oikein vain

30-prosenttisesti, kun koko joukolla ne

olivat oikein noin 80-prosenttisesti. Niin

ikään heikoimmat kirjoittivat konsonant-

tiyhtymät oikein keskimäärin vain 6 sa-

nassa 13:sta (koko joukolla keskimäärin

11 sanassa).

Kuviossa 1 on kuvattuna heikoimpi-

en lasten pistemäärien kehitys ensimmäi-

seltä toiselle luokalle. Tulokset paljasta-

vat suuria eroja kehityksessä. Esimerkiksi

Pekka (anonyymi), joka oli 1. luokalla ai-

neiston heikoimpia, kirjoitti sanat täysin

oikein 2. luokalla. Samoin Masa, heikko

kirjoittaja 1. luokalla, kehittyi 2. luokalle

mennessä, vaikkakin hänen kirjoituksen-

sa oli vielä muihin verrattuna puutteellis-

ta. Sen sijaan esimerkiksi Aino saavutti

1. ja 2. luokalla saman pistemäärän eli

analyysin perusteella hänen kirjoitustai-

tonsa ei juurikaan kehittynyt. Kokonais-

pistemäärän tarkastelu ei kuitenkaan ker-

ro, minkä tyyppisiä lasten tuotokset olivat

ja siksi olemme koonneet taulukkoon 1 esi-

merkkejä Masan ja Ainon tuotoksista.



KIELIKUKKO 4 - 20138

Taulukon 1 esimerkeistä nähdään, että

Masalla on ensimmäisellä luokalla vaike-

uksia pitkien sanojen kirjoittamisessa,

mutta toisen luokan lopussa vaikeahkot-

kin sanat kuten viidakkoveitsi ja ajeleh-

timassa on kirjoitettu oikein. Esimerkki-

en sanoista strutsi on kuitenkin hankalan

sananalkuisen konsonanttiyhtymän vuoksi

vielä ongelmallinen hänelle, joskin siinä-

kin on tapahtunut kehitystä sanansisäisen

konsonanttiyhtymän osalta.

Ainolla sen sijaan on aineiston perus-

teella enemmän ongelmia kirjoituksessaan

vielä 2. luokalla. On kuitenkin huomatta-

va, että Aino kyllä hahmottaa perusidean

kirjain-äänne -vastaavuudesta, vaikka

ongelmia on sanan rakenteen tarkemmas-

sa hahmottamisessa ja/tai koodaamises-

sa kirjoitukseksi. 1. luokan osalta hänellä

on myös Masaan verrattuna sanan pituus

Kuvio 1. Heikkojen kirjoittajien pistemäärä (max=94) sanelukirjoituksessa 1. ja 2.

luokalla (Kulju & Mäkinen 2013)

Taulukko 1. Esimerkkejä sanatasoisen kirjoitustaidon kehityksestä 1. luokalta 2.

luokalle (Kulju & Mäkinen 2013)

Masa

Aino

1. luokalla Tavoitemuoto2. luokalla

russi

vipkveitsi

kärneivia

avellema

rutsi

viidakkoveitsi

käärmeiden

ajelehtimassa

strutsi

viidakkoveitsi

käärmeiden

ajelehtimassa

rutsi

virakoveitsi

käärmeibn

ahjatelemasa

rutsi

vidakovetsi

käärmeidea

jeletimassa

strutsi

viidakkoveitsi

käärmeiden

ajelehtimassa
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tavumäärissä paremmin hallussa (vrt.

esim. virakoveitsi), mutta 2. luokalla hä-

nen pitkien sanojen tuotoksensa vaikut-

tavat Masan tuotoksiin verrattuna epätar-

koilta. Ongelmia on ainakin pitkissä ään-

teissä (vidako), mutta mahdollisesti myös

pitkien tavujen lopuissa myöhemmin sa-

nassa, esim. käärmeiden-sanan pitkäs-

sä lopputavussa. Samoin kuin Masalla,

strutsi-sanan konsonanttiyhtymä on hä-

nellekin vielä liian vaativa hahmotettavak-

si.

Lopuksi

Olemme tässä artikkelissa käsitelleet sa-

nelukirjoituksen perinnettä ja analyysita-

poja, ortografian vaikutusta luku- ja kir-

joitustaidon omaksumiseen sekä esitelleet

sanarakenteeseen perustuvaa alkavan

kirjoitustaidon analyysimallia. Kun kirjoi-

tetun sanan analyysin lähtökohtana on

sanan fonologinen rakenne, saadaan tie-

toa piirteistä, jotka aiemmissa virheana-

lyysiin perustuvissa testeissä eivät sellai-

senaan ole tulleet esille, kuten sanan pi-

tuus tavumäärissä tai fonotaktiset piirteet

kuten diftongit ja konsonanttiyhtymät.

Tämän tutkimuksen tulosten perus-

teella esitämme, että perinteisten (Ruop-

pila ym. 1967) virheanalyyttisten testien

vaihtoehdoksi olisi tarpeen kehitellä help-

pokäyttöisiä arviointikäytänteitä ja seulon-

tamenetelmiä, jotka pohjautuvat sanan

hierarkkiseen fonologiseen rakenteeseen.

Lisäksi huomion kohdentaminen siihen,

millaisia sanarakenteita lapsi jo osaa tuot-

taa, vaikuttaa opettajan tapaan ohjata ja

kannustaa lasta kirjoittamisen oppimises-

sa. Tietoisuus suomen kielen sanojen ään-

nerakenteesta antaa opettajalle myös

mahdollisuuksia kohdentaa opetusta pa-

remmin niille lapsille, joille oikeinkirjoitus

tuottaa ongelmia.
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Opetuskokeilun taustalla olivat aiem-

mat matematiikan kielentämiseen liittyvät

tutkimukset (esim. Joutsenlahti 2009)

sekä pohdinnat siitä, miten äidinkielen ja

matematiikan hyviä käytänteitä voisi hyö-

dyntää puolin ja toisin (Kulju & Joutsen-

lahti 2010). Matematiikan kielentämisel-

lä tarkoitamme matemaattisen ajattelun

ilmaisemista monipuolisesti kielen avulla

joko suullisesti tai kirjallisesti (Joutsenlahti

2009).

Tässä kokeilussa näkökulmaa laajen-

nettiin yhdistämällä matematiikan kielen-

tämiseen kirjoitustaidon opetukseen liitty-

viä menetelmiä kuten genrepedagogiikka

(ks. Luukka 2004) ja interventio (ks. Lep-

pänen 2004). Teoreettisena lähtökohta-

na oli kolmen kielen, matematiikan sym-

bolikielen, luonnollisen kielen ja kuvakie-

len yhdistäminen (opetuskokeilusta tar-

kemmin ks. Joutsenlahti, Kulju ja Tuomi

2012).

Matematiikan näkökulmasta tavoit-

teena oli selvittää, millaisia merkityksiä

neljäsluokkalainen antaa matematiikan

symbolikielellä esitetylle lausekkeelle ja

miten oppilas kielentää ratkaisujaan.

Äidinkielen näkökulmasta katsottuna

haluttiin kokeilla uudenlaista kirjoittamisen

kontekstia ja tarkastella, miten oppilas

työstää matematiikan symbolikielellä esi-

tetyn lausekkeen ensin tekstilajille tyypil-

liseksi matemaattiseksi sanalliseksi teh-

täväksi, sitten tarinalliseksi sanalliseksi

tehtäväksi ja lopulta tarinaksi.

Opetuskokeilun viimeisessä vaihees-

sa, kun tehtävänä oli muuttaa kertomus

sarjakuvaksi, mukaan otettiin myös ku-

vataiteen sisältöjä, kuten kuvakoot ja sar-

jakuvassa käytettävät symbolit.

Opetuskokeilun toteutus

Kokeilu toteutettiin tammikuun 2012 ai-

kana Hämeenlinnan normaalikoulun nel-

jännellä luokalla. Oppilaiden työskentely-

prosessi kesti 5"7 tuntia ja se sisälsi seu-

raavat vaiheet:

1. matematiikan sanallisen tehtävän

genreen tutustuminen

2. sanallisen standarditehtävän laati-

minen matemaattisesta lausekkeesta

24:6-3

3. laaditun sanallisen tehtävän pohjalta

tarinan suunnittelu (esimerkiksi käsite-

karttana)

4. tarinamaisen tehtävän laatiminen

kohdan 3 suunnitelman pohjalta

5. kielennetty ratkaisu sanalliseen teh-

tävään ensin matematiikan symbolikielellä

ja luonnollisella kielellä ja sitten matema-

tiikan symbolikielellä ja kuviokielellä

6. tarinan laatiminen, joka sisältää

kohdan 4 ongelman ja sen ratkaisun

7. kohdan 6 tarina sarjakuvana

Perinteisesti alakoulussa oppilaat ovat

matematiikan tehtäviä ratkaistessaan

käyttäneet pääosin matematiikan symbo-

likieltä, kun taas luonnollinen kieli (äidin-

kieli), kuvat ja kaaviot ovat kuuluneet

useimmiten kysymysten tai esitettyjen

ongelmien symbolijärjestelmään. Alakou-

lun oppikirjat ohjaavat ratkaisuesimerkeil-

lään ja ohjeistuksellaan vain matematii-
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kan symbolikielen käyttöön sanallisten

tehtävien ratkaisuprosessien esittämisessä

(Joutsenlahti 2010). Kokeilussa halusim-

me luoda tilanteen, jossa oppilas liikkuisi

prosessin kuluessa tekstejä tuottaessaan

erilaisten kielten, kuten luonnollisen kie-

len, matematiikan symbolikielen ja kuvio-

kielen välillä (ks. Joutsenlahti, Kulju &

Tuomi 2012).  Suunnittelutyökaluna käy-

tettiin lisäksi ajatuskarttaa, joka tuki oppi-

laan omaa ajattelua tekstin kehittelyssä

eteenpäin.

Mielenkiinnon kohteena oli myös se,

miten neljäsluokkalaiset oppilaat käyttä-

vät kirjoittamista ajattelunsa ilmaisussa ja

millaisia tekstejä he annetuissa tehtävä-

konteksteissa tuottavat. Opetuskokeiluun

liittyi useita tekstilajeja, kuten matematii-

kan sanallinen tehtävä, käsitekartta, suun-

nitelma, kertomus ja sarjakuva. Kertomus

tekstilajina kuuluu perusopetuksen ope-

tussuunnitelman perusteiden (2004) mu-

kaan alakoulussa opiskeltaviin tekstilajei-

hin ja sarjakuva on puolestaan myös ku-

vataiteen oppisisältöjä, joskin pääpaino on

tällöin kuvallisessa ilmaisussa ja sarjaku-

valle tyypillisessä symbolikielessä, ei niin-

kään sarjakuvamaisen tekstin tuottamises-

sa.

Sekä sarjakuva että sanallinen tehtä-

vä ovat oppilaille hyvin tuttuja tekstilaje-

ja, vaikka sanallista tehtävää ei voidakaan

pitää tekstilajina, jonka tuottaminen sinän-

sä olisi oppilaalle merkityksellinen taito.

Tyypillisesti kouluopetuksessa matematii-

kan sanallinen tehtävä luetaan ja tulkitaan

ja siihen vastataan symbolikielisellä lau-

sekkeella. Voidaan kuitenkin ajatella, että

prosessin kääntäminen toisin päin, jolloin

tuotetaankin symbolikielen perusteella

sanallinen tehtävä, lisää oppilaan mate-

maattista ymmärrystä ja miksei myös

sanallisten tehtävien tulkinnan taitoa.

Koska sanallisen tehtävän kirjoittaminen

vaatii tekstilajin piirteisiin perehtymistä,

palvelee sen kirjoittaminen myös tulkit-

semisen taitoja.

Tekstien tuottamista pyrittiin toteut-

tamaan genrepedagogiikan (ks. Luukka

2004) lähtökohtien mukaisesti siten, että

oman kirjoittamisen pohjaksi aloitustunnilla

tutustuttiin matematiikan sanallisiin tehtä-

viin tekstilajina ja etsittiin sen tyypillisiä

piirteitä (vaihe 1). Keskustelussa pohdit-

tiin muun muassa missä tällaisia tekstejä

esiintyy, kuka niitä tekee, miksi niitä teh-

dään, millaisista lauseista teksti rakentuu,

miten luvut ja yksiköt on kirjoitettu ja mi-

ten asiat on yleensä ilmaistu ja miten ver-

tailut on ilmaistu.

Oppilaille matematiikan sanalliset teh-

tävät ovat hyvin tuttu tekstilaji, joten he

löysivät melko helposti ja kattavasti teks-

tilajille tyypillisiä piirteitä, vaikka tekstila-

jin piirteitä avattiin ensimmäistä kertaa tie-

toisesti:

· Tekstit ovat lyhyitä.

·  Teksti koostuu usein vain päälau-

seista, joskin sivulauseitakin käytetään.

·  Kysymyslause on yleensä tekstin

lopussa.

·  Kieli on täsmällistä eikä kovin ku-

vailevaa, ja se antaa yleensä vain laskus-
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sa tarvittavat tiedot.

·  Teksteissä esiintyy paljon lukuja

sekä kirjoitettuina että numeroina.

·  Yksiköistä käytetään useimmiten

lyhenteitä.

Tekstilajille tyypilliset piirteet kirjattiin fläp-

pitaululle, jotta oppilaat voisivat palauttaa

ne mieleen omaa sanallista tehtävää laa-

tiessaan.

Koska suurin osa kokeilussa käyte-

tyistä tehtävistä oli oppilaille uudenlaisia

ja oppilaille annetuissa kirjallisissa ohjeis-

sa oli vaikeita käsitteitä, kuten matema-

tiikan symbolikieli, tarinallinen tehtävä ja

kielennetty ratkaisu, tekivät oppilaat sa-

nallisen tehtävän tekstilajiin tutustumisen

jälkeen yhdessä opettajan kanssa koko

prosessin mallinnuksen yksinkertaisesta

esimerkkilausekkeesta 12-5. Kaikista

vaiheista, lukuun ottamatta lopullista tari-

naa, tehtiin kirjallinen mallinnus.

Kun tehtäviä tarkasteltiin, oppilaat

esittivät suullisesti useita eri vaihtoehto-

ja. Yksi ratkaisu kustakin tehtävästä kir-

jattiin fläppitaululle oppilaiden muistin tu-

eksi ja avaamaan vaativia käsitteitä. Esi-

merkkilauseke oli hyvin erilainen kuin

oppilaiden varsinaisessa tehtävässä ole-

va lauseke, jotta se ei liiaksi ohjaisi oppi-

laiden ajattelua ja valintoja.

Opetuskokeilun tuloksia

Sanalliset tehtävät ja niiden ratkaisut

Sanallisen tehtävän piirteisiin tutustumi-

sen jälkeen oppilaita pyydettiin kirjoitta-

maan matematiikan lausekkeesta 24:6-3

sanallinen tehtävä. Oppilaista noin kaksi

kolmasosaa teki sisällöltään loogisen ja

yksiselitteisen sekä muodoltaan lausek-

keen tulkinnan kannalta virheettömän

sanallisen tehtävän, sen laajennetun tari-

namaisen version sekä kielennetyn rat-

kaisun (vaiheet 2, 4 ja 5). Noin kolmas-

osassa laajennettuja tarinallisia tehtäviä tai

kielennettyjä ratkaisuja oli pieniä puuttei-

ta matemaattisen lausekkeen tulkinnas-

sa, mutta kaikki 21 oppilasta pystyivät

toteuttamaan seitsemän vaiheen työsken-

telyprosessin. Seuraavassa esitämme

muutamia esimerkkejä oppilaiden ratkai-

suista tehtävään kaksi:

Oppilas 1 (tyttö):

Tampereen sirkuksen voimamiehille an-

netaan uudet käsipainot. Voimamiehiä on

6 ja painoja 24. Jaon jälkeen voimamie-

het eivät kuitenkaan jaksa nostaa paino-

ja. Jokaiselta otetaan vielä 3 käsipainoa

pois. Kuinka monta painoa jokaiselle voi-

mamiehelle jää?

Oppilas 2 (poika):

Matilla on 24 karamelliä. Hän jakaa ne

itsensä ja viiden kaverin kanssa. Kuinka

paljon Matille jää karkkia, kun hän syö

3?

Oppilas 3 (tyttö):

Korkeasaaren eläintarhassa on 24 man-

sikkasammakkoa. Ne on jaettu kuuteen

terraarioon. A-terraariosta karkaa 3 man-
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sikkasammakkoa. Kuinka monta mansik-

kasammakkoa A-terraarioon jää?

Oppilas 2 oli lisännyt tehtävään haas-

tetta käyttämällä tehtävässään ilmaisua

“itsensä ja viiden kaverin” kanssa. Jos

tehtävä ratkaistaan annetulla lausekkeel-

la, täytyy oppilaan tehdä yksi laskutoimi-

tus päässä ennen lausekkeen kirjoittamis-

ta. Oppilaan kirjoittama tehtävä on mie-

lenkiintoinen, koska siinä näkyy alakou-

lun oppilaiden yleinen taipumus yksinker-

taistaa kirjoitettavaa lauseketta tekemäl-

lä laskutoimituksia päässä ennen lausek-

keen kirjoittamista.

Oppilaan 1 laatimassa tehtävässä jo-

kaisesta jaon tuloksena saadusta ryhmästä

vähennettiin 3. Tällaisen ratkaisun teki 38

% oppilaista kun taas 52 % oppilaista pää-

tyi tekemään oppilaan 3 tavoin vähennyk-

sen vain yhdestä jaon tuloksena tulleesta

ryhmästä.

Oppilaat antoivat matemaattisen lau-

sekkeen luvuille 24, 6 ja 3 erilaisia merki-

tyksiä. Luvut 24 ja 3 liitettiin useimmiten

johonkin syötävään (piparit, karkit jne.),

mutta myös oppilaille tutut asiat kuten eläi-

met ja harrastusvälineet (esimerkiksi jää-

kiekkomailat) esiintyivät tehtävissä (Tau-

lukko 1). Muutamat oppilaiden antamista

merkityksistä matematiikan symbolikielen

käsitteille olivat verrattain mielikuvituksel-

lisia, esimerkiksi voimamiesten painot,

mansikkasammakot ja leijonat.

Vähennyslasku saatetaan mieltää

negatiivisena tapahtumana, sillä oppima-

teriaalien sanallisissa tehtävissä se usein

kontekstualisoituu ilmaisuihin “ottaa pois”,

“rikkoa” tms. Tutkimusaineistossa noin

puolet tuotoksista (N=11) sisälsi negatii-

viseksi tapahtumaksi tulkittavan merkityk-

sen, jossa väheneminen tapahtui “hukkaa-

misena”, “katkeamisena” tai sellaisena

asiana, joka tuottaa asianosaisille mieli-

pahaa (Taulukko 2).

Taulukko 1. Sanallisissa tehtävissä (n=21) laskutoimituksiin liitetyt kontekstit

jaoteltuna tyttöjen (n=12) ja poikien valintoihin (n=9) (Joutsenlahti, Kulju & Tuomi

2012)
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Esimerkkeinä kielennetyistä ratkaisuis-

ta (tehtävä 5) esitämme oppilaiden 1 ja

2 esittämät ratkaisut, joissa he käyttivät

annetun ohjeen mukaisesti sekä luon-

nollista kieltä että matematiikan symbo-

likieltä.

Oppilas 1: Kun painot oli jaettu kaikki

voimamiehet saivat 24:6=4, mutta voi-

mamiehet eivät jaksaneet nostaa kaik-

kia painoja, joten heiltä otettiin vielä 3

painoa pois eli 4-3=1. Voimamiehille jäi

painoja 1 kappaletta kullekkin.

Oppilas 2: Matti jakoi karkit 6 ryh-

mään.

24:6 = 4.

Matti söi 3

4 - 3 = 1

Matille jäi 1 karkki

Tehtävän 5 toisessa osassa oppilaita

pyydettiin ratkaisemaan kirjoittamansa

sanallinen tehtävä matematiikan symbo-

likielellä käyttämällä apuna kuvioita, piir-

tämistä tms.

Taulukko 2. Vähennyslaskuun liitetyt merkitykset oppilaiden (n=21) sanallisissa

tehtävissä jaoteltuna tyttöjen (n=12) ja poikien (n=9) valintoihin (Joutsenlahti, Kulju &

Tuomi 2012)

Kuva 1. Oppilaan 1 piirtäen tekemä

ratkaisu lausekkeesta 24:6-3

Sanallisen tehtävän kielellinen

rikastaminen

Sanallisen tehtävän kirjoittaminen vaati

sekä matemaattisia että kielellisiä proses-

seja. Samalla se toimi tarinan kirjoittami-

sen ensimmäisenä suunnitteluvaiheena.

Suurin osa oppilaista pystyi sijoittamaan yh-

dessä etsityt sanallisen tehtävän tekstilajil-
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seen tehtävään henkilöiden, paikan tai

ajan kuvausta tai tarkensivat aiempia

määrittelyjään esimerkiksi seuraavasti:

- Hän aikoi antaa ystävänpäivänä lä-

heiselle ystävälleen kiiltokuvia…

- Aapolla on maatila. Siellä on 24 leh-

mää. Aapo tarvitsee vähän rahaa, jo-

ten hän päätti myydä kaikki lehmät.

- Asiasta tehtiin ilmoitus lehteen: 3

mansikkasammakkoa on karannut

Korkeasaaresta. Tuntomerkit: punai-

nen selkä, sininen alapuoli, kevyt sekä

pieni.

le tyypilliset piirteet omiin tuotoksiinsa.

Tehtävässä 3 oppilaita pyydettiin teke-

mään suunnitelma, jossa he elävöittävät

sanallista tehtävää. Oppilaat olivat har-

joitelleet ajatuskartan käyttöä jo aiemmin.

Suurin osa oppilaista (N=16) yhdisti aja-

tuskartassaan sekä kuvaa että tekstiä,

vaikka vain piirtämällä ajatuskartan kes-

kiöön tehtävän aihepiiriin sopivan kuvan.

Viisi oppilasta tyytyi pelkkään tekstiin.

Tarinan kirjoittamista edelsi vaihe, jos-

sa oppilaita pyydettiin hyödyntämään aja-

tuskarttaa tarinallisessa, sanallisessa teh-

tävässä. Tarinallisen tehtävän kirjoittami-

nen otettiin mukaan kokeiluun, koska tut-

kimuksissa on todettu, että syy-seuraus

-suhteita sisältäviä tehtäviä ratkaistaan

paremmin kuin oppikirjan standarditehtä-

viä (ks. tarkemmin Smith ym. 2010). Kaik-

ki oppilaat lisäsivät alkuperäiseen sanalli-

Kuva 2. Oppilaan1 tekemä sanallisen tehtävän elävöittämissuunnitelma
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Kuva 3. Oppilaan 1 tekemä sarjakuva sanallisesta tehtävästään, jonka lähtökohtana

oli lauseke 24:6-3
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siitä, että alkuperäiset suunnitelmat osin

unohtuivat.

Viimeisenä, ja useimpien oppilaiden

mielestä mieluisimpana tehtävänä, oli sar-

jakuvan tekeminen. Sarjakuvan tekemis-

tä pohjustettiin tutkimalla sarjakuvassa

käytettäviä symboleja, kuvakokoja ja kiel-

tä. Oppilaat osasivat sisällyttää sarjaku-

vaan matemaattisen tehtävän ratkaisemi-

seen vaadittavat tiedot, ja tuotoksissa nä-

kyivät yllättävän hyvin eri kuvakoot, sar-

jakuvissa käytettävä symbolikieli ja eri-

laiset sarjakuvissa käytettävät tekstilliset

ratkaisut.

Kokemuksia opetuskokeilusta

Opetuskokeilun pituus ja monet tehtävät

olivat hyvin vaativia neljäsluokkalaisille.

Tehtävien tekeminen oli jaettu usealle päi-

välle, mikä saattoi osittain vaikuttaa sii-

hen, että osa oppilaiden tekemistä suun-

nitelmista muuttui. Oppilaiden sitoutunei-

suus ja tarmokas työskentely oli tutkijoil-

le mieluisa yllätys. Oppilaiden mielipiteitä

kokeilusta kerättiin kirjallisen kyselyn

avulla.

Muutamat oppilaat pitivät monivai-

heista työskentelyprosessia pitkänä, mut-

ta suurin osa oppilaista jaksoi kuitenkin

prosessin lopussa vielä kirjoittaa pitkän ta-

rinan ja kiinnittää huomiota kieliasun tar-

kistukseenkin.

Kolmasosa (N=7) oppilaista kertoi

sanallisen tehtävän olleen prosessin vai-

kein vaihe. Mieluisimpana tehtävänä pi-

dettiin odotetusti sarjakuvan tekemistä. 19

oppilaan mielestä kirjoittamien sopii ma-

Tehtävässä 4 oppilaita pyydettiin kir-

joittamaan tarinallinen tehtävä siten, että

tehtävä jää vielä ratkaisematta. Oppilaat

kirjoittivat useimmiten kysymyksen tehtä-

vän loppuun niin, että jokin tehtävässä ole-

vista henkilöistä sanoi kysymyksen, esi-

merkiksi:

Äiti kysyi Erkiltä paljonko hänelle jäi

rahaa?

Sitten Stina kysyi:

- Mutta monta korttia jokaiselle sitten

jää?

Kuinka monta ylimääräistä pöytää

jää? vahtimestari kysyy.

Lähes kaikkien oppilaiden kirjoittama

tarinallinen sanallinen tehtävä monipuolis-

tui lopullisessa tarinassa. Tuotokset vaih-

telivat lyhyehköistä noin puolen sivun mit-

taisista tarinoista useiden sivujen tekstei-

hin.

Oppilaat osasivat hyödyntää tarinois-

saan aiemmin tekemiään vaiheita eri ta-

voin. Kaikilla oli tarinassaan elementtejä,

joita he olivat suunnitelleet käsitekartas-

saan, mutta monesti oli nähtävissä, että op-

pilaat olivat todella noudattaneet tehtävän

ohjetta: Anna mielikuvituksesi lentää. Sen

myötä osa alussa suunnitelluista asioista

oli joko kokonaan jäänyt pois tai muuttu-

nut. Tämä saattoi osoittaa oppilaiden ajat-

telun joustavuutta ja kehittymistä. Proses-

sin kuluessa mieleen saattoi tulla parem-

pia ideoita tai oppilas huomasi, että alussa

suunniteltu ajatus ei kantanutkaan. Koska

prosessi oli pitkä, saattoi olla kyse myös
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tematiikan sanallisten tehtävien ratkaise-

miseen. Yksi oppilas ei vastannut kysy-

mykseen ja yksi kirjoitti: En jaksa aina al-

kaa kirjoittamaan äikkää, kun on matik-

kaa.

Oppilaan kommentti paljastaa, miten

kirjoittaminen saatetaan mieltää vain äi-

dinkieleen kuuluvaksi, vaikka kirjoittami-

nen on yleinen metataito, jota on tärkeä

käyttää monen muunkin oppiaineen sisäl-

töjen opiskelussa.

Matematiikan kielentäminen ja ajat-

telun tekeminen näkyväksi eri symbolijär-

jestelmillä vaatii harjaantumista. Jos op-

pilaat eivät ole siihen tottuneet, he saat-

tavat olla hieman vastentahtoisia. Kielen-

täminen saattaa kuitenkin parhaimmillaan

antaa aineksia oppilaan ajattelun monipuo-

listumiselle ja tekee oppilaan ajattelupro-

sessia näkyväksi ja auttaa siten opettajaa

kohdistamaan opetuksensa oppilaan ajat-

telua tukevaksi.

Perinteisesti matematiikan ja äidinkie-

len sisältöjä ei ole juurikaan integroitu.

Tämä opetuskokeilu rohkaisi jatkossakin

etsimään sisältöjä, joiden integroiminen

toisi opiskeluun eheyttä ja auttaisi sekä

oppilasta että opettajaa tarkastelemaan

tuttujakin asioita uudesta näkökulmasta.
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Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo, KL, lehtori, erityisopetus
Tampereen yliopiston normaalikoulu

Matematiikan solmujen
avaajaa tapaamassa

Kun opettaja innostuu asiastaan, hänen silmänsä loistavat ja puhe pulp-

puaa vuolaana kiinnostavan asian ympärillä. Maarit Laitiselle mate-

matiikan opettamisesta on tullut tällainen mukaansa tempaava kiin-

nostuksen ja jatkuvan kehittämisen kohde. Paneutuminen matematii-

kan opettamiseen on johtanut hänet myös matematiikan alkuopetuk-

sen oppikirjan tekemiseen sekä jatkuvaan tutkimiseen ja kehittämi-

seen toimivien opetusmenetelmien ja välineiden löytämiseksi.

Tapasin Maaritin hänen työpaikallaan Karosen koulutalolla Tampe-

reella, jossa hän toimii tällä hetkellä resurssiopettajana. Hänen toinen

työnsä on Tampereen kaupungin Solmu-projektissa.  Maarit kertoi aja-

tuksistaan matematiikan opettamisesta sekä toimintatavoista matema-

tiikan oppimisen vaikeuksien ennaltaehkäisemiseksi ja voittamiseksi

Vierailu

naapurikoululle

Haastateltavana

Maarit Laitinen.
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Integraation tuomaa

Solmu-projektin juuret ovat 2000-luvun

alussa, kun integraatiokokeilun myötä

Maaritin koululla kohdattiin uudenlaisia

haasteita matematiikan opettamisessa.

Vuosiluokkiin sidottu opetussuunnitelma-

perustainen oppimisen arviointi ei tuntu-

nut tarjoavan riittävän vankkaa pohjaa op-

pimisen tuen tehokkaalle kohdentami-

selle.

Opettajat alkoivat yhdessä miettiä ma-

tematiikan tukemiseen liittyviä kysymyk-

siä. Peruskysymyksenä oli, onko matema-

tiikassa jotakin luovuttamatonta ydintä,

joka on opittava ja osattava, jotta mate-

matiikan opiskelu voi jatkua mielekkää-

nä. Tätä ajatusta lähdettiin konkretisoi-

maan niin sanotulla solmupolulla (ks. Han-

nele Ikäheimo,  edu.fi /oppimisen solmu-

kohdat).

Maaritin ja hänen muutaman opetta-

jakollegansa kanssa laatimilla solmukar-

toituksilla päästiin arvioimaan oppilaan

osaamista vuosiluokkiin sitomattomasti.

Arviointitiedon tavoitteena oli alusta alka-

en ohjata opettajaa kohdentamaan oppi-

misen tukea rohkeasti siihen, mitä oppilas

ei osaa. Nopeasti havaittiin, että on tär-

keää palata riittävän pitkälle taaksepäin

ja aloittaa siitä.

Solmukartoitusten on tarkoitus toimia

myös työkaluna tiedon siirtämisessä ylä-

kouluun. Tavoitteena on, että yläkoulun

erityisopettaja näkee nopeasti, mitä ydin-

asioita esimerkiksi tehostettua tai erityis-

tä tukea saanut oppilas jo hallitsee ja mit-

kä ydinasiat kaipaavat vielä harjoittelua.

Huomio perusasioihin

Solmukartoituksen ensimmäisiä osia (yh-

teen- ja vähennyslasku kokonaisluvuilla

päässä laskien sekä kymmenjärjestelmän

hallinta) on Karosen koulussa käytetty

syksystä 2010 lähtien ohjaamaan oppilai-

ta matematiikan oppimisen tuen piiriin.

“Solmukartoitukset osoittivat meille

opettajille konkreettisesti, että osalla kol-

masluokkalaisistamme yhteen- ja vähen-

nyslaskutaito oli vaatimattomammalla ta-

solla kuin mitä me opettajat lähinnä oppi-

kirjojen kokeiden tulosten perusteella ole-

timme. Nämä oppilaat tukeutuivat pienil-

lä kokonaisluvuilla laskiessaan yhä alkeel-

liseen luettelemalla laskemisen laskustra-

tegiaan”, Maarit kertoo.

Luettelemiseen liittyvä proseduraali-

nen ajattelu ei kuitenkaan matematiikas-

sa riitä. Tämä sai Maaritin miettimään

mekaaniseen toistotoimintoon perustuvaa

harjoittelua tehokkaampia ja mielekkääm-

piä tapoja oppia pienten kokonaislukujen

yhteen- ja vähennyslaskua.

“Laadin kolmasluokkalaisille harjoi-

tusohjelman ja välineet, joiden avulla yk-

sinkertaisesti autoin heitä ajattelemaan

laskemista luettelemista tehokkaammilla

tavoilla. Monilla oppilailla yhteen- ja vä-

hennyslaskujen oppiminen takeltelee juuri

heikon lukujen ymmärtämisen vuoksi”,

Maarit kertaa kokemuksistaan.

Kun solmuajatteluun liittyy vahvasti

altapäin tukemisen periaate, lujitetaan

yhteen- ja vähennyslaskujen oppimista

vahvistamalla vielä luvun käsitettä. Ke-

hitettyjen välineiden ja materiaalin avulla
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avataan opetuksessa alusta asti myös

matematiikan rakennetta ja struktuuria

pelkän mekaanisen toistotoiminnan sijaan.

Solmu-projektissa opittua

Solmuohjelma sai aikaan merkittävän

muutoksen oppilaiden osaamisen tasos-

sa, ja usko omaan osaamiseen lisääntyi.

Maaritin koulussa todettiin kuitenkin pian,

ettei koulun tehostetun tuen resurssi riit-

täisi kaikkien yhteen- ja vähennyslaskus-

sa tukea tarvitsevien kolmasluokkalaisten

tuen tarpeen täyttämiseen.

Tukea olisi varhennettava ja sen olisi

toteuduttava yleisessä tuessa. Solmu-pro-

jektin myötä lukuvuonna 2011–2012 saa-

tiin Maaritin koulussa tilaisuus tukea eka-

luokkalaisten yhteen- ja vähennyslaskun

käsitteiden oppimisprosessia solmuohjel-

man periaatteilla. Tuki toteutettiin luokan-

opettajan ja resurssiopettajan yhteistyö-

nä.

Opetuskokeilussa yksilölliseen tukeen

seuloutuneet ekaluokkalaiset kävivät

Maaritin luona kolme kertaa viikossa, 15–

20 minuuttia kestävissä, intensiivisissä,

kahdenkeskisissä opetustuokioissa. Tär-

keää oli, että oppilas sai samaan aikaan

riittävästi tukea matematiikan opiskeluun

työskennellessään omassa luokassaan.

Kun Maarit saattoi todeta oppilaan hallit-

sevan lukujen väliset yhteydet ja laske-

misen periaatteen, ei oppilas enää tullut

yksilölliseen tukeen.

“Alun perin tavoitteenamme oli tukea

yhteen- ja vähennyslaskujen laskemisen

sujuvuutta. Keväällä saatoimme kuiten-

kin todeta, että oppilaat olivat saaneet las-

kemiseen paitsi sujuvuutta, myös jousta-

vuutta”, Maarit sanoo.

“Palkitsevaa oli, että myös kouluma-

tematiikkaan vaatimattomin valmiuksin

ponnistaneet oppilaat omasivat kouluvuo-

den päättyessä useita laskustrategioita lu-

kualueen 0–20 laskuissa ja arvostivat ky-

kyään löytää erilaisia ratkaisuja. Mate-

matiikasta oli tullut heille ajattelua.”

Solmuohjelma muuttaa myös opetus-

ta. Solmuvälineiden mahdollistama kek-

simiseen, päättelemiseen ja perustelemi-

seen perustuva laskeminen sekä ongel-

malähtöinen opettaminen haastavat koko

luokan pohtimaan laskemisen eri tapoja

peruslaskutoimituksia harjoiteltaessa.

Solmu-projektiin on liittynyt paitsi ope-

tuksen kehittäminen myös saaduista ko-

kemuksista kertominen muissa tampere-

laisissa esi- ja alkuopetusryhmissä.

“Olen saanut jakaa myös tekemääni

materiaalia opettajille.  On hienoa nähdä,

miten opettajat alkavat ajatella vanhasta

ja kovin tutusta asiasta vähän uudesta

vinkkelistä. Käynnit ovat olleet innosta-

via myös itselleni,” Maarit kertoo.

Keksintösäätiöltä tukea

Pian Maarit sai huomata työnsä muuttu-

neen teorian ja käytännön jatkuvaksi vuo-

ropuheluksi, opetuksen ja oppimisen väli-

neiden ja jopa teorian kehittämiseksi. Sel-

vittääkseen, miksi solmuohjelma näyttää

tuottavan tulosta, on Maarit suunnannut

yliopistolle. Maarit ymmärtää opetuksel-

lisen innovoinnin yksinkertaisesti järke-
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vämpien opetustapojen kehittämisenä.

Oppiminen muuttuu, kun opetus muuttuu.

Jotta opetus muuttuu, on opettajalla olta-

va käytössä toimivat välineet.

“Tein pieniä muutoksia tuttuihin ope-

tusvälineisiin ja siihen, miten niitä käyte-

tään”, Maarit selvittää.

Muutamien opettajakollegoiden ja

ELY-keskuksen asiantuntijan sekä yliopis-

tolta tulleen palautteen kannustamana

Maarit kirjoitti ideastaan Keksintösääti-

öön ja sai apurahan konkretiavälineiden

kokeiluversioiden valmistamiseen ja pa-

tentoimiseen.

“Seuraava haaste on saada ohjelma

sähköiseen, pelilliseen muotoon. Olisi hie-

noa päästä laajentamaan ideaa koko ala-

koulun matematiikkaan. Tärkeää on saa-

da liitetyksi tutkimus solmuohjelmaan.

Vaikka paljon olen miettinyt itsekseni, ei

kehittäminen tapahdu yksin. Solmuajattelu

on kehittynyt opettajien antoisissa, yhtei-

sissä keskusteluissa ja professori Harry

Silfverbergin kärsivällisessä ja hienova-

raisessa ohjauksessa siihen vaiheeseen,

missä nyt ollaan”, Maarit täsementää

“Solmu on matematiikan yhteydessä

monessa merkityksessä käytetty sana,

joten on tullut aika myös miettiä harjoi-

tusohjelmalle ja välineille uusi, kuvaava

nimi.”

Kouluvierailusta uutta ajateltavaa

Omassa työpaikassani normaalikoululla

käy paljon vierailijoita, mutta yhtä tärke-

ää on, että me käymme vastavuoroisesti

muualla. Erityisesti tässä tilanteessa, kun

normaalikoulun alaluokat ovat vasta tois-

ta vuotta Tampereella, on tärkeä verkos-

toitua paikallisten koulujen kanssa ja saa-

da kokonaiskuva siitä, mitä Tampere tar-

Maarit Laitinen (oikealla)

kertoo vierailijalle

omasta työstään

opettajien yhteisessä

työ- ja taukotilassa

Karosen koulutalossa.

Talo on varsin moderni,

vuonna 2002

valmistunut rakennus,

jossa on erilaisia

työskentelysoppia niin

oppilaille kuin

opettajillekin.
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joaa oppimisen ja kasvun toimintaympä-

ristönä.

Kouluvierailu on opettajalle aina mie-

lenkiintoinen mahdollisuus nähdä erilaisia

ratkaisuja ja oivalluksia, joista saa ideoita

myös omaan työhön. Ongelmat ja ilon

aiheet ovat usein samoja, joten keskuste-

lu on helppo käynnistää. Kouluilla on pal-

jon hiljaista tietoa ja osaamista, jota olisi

hyvä aika ajoin jakaa laajemminkin kolle-

goiden kesken kuin vain oman koulun si-

sällä.

Kiittäessäni Maaritia mielenkiintoi-

sesta tapaamisesta kannustan häntä do-

kumentoimaan sekä kirjoittamaan ajatuk-

sistaan ja oivalluksistaan matematiikan

oppimisen tukemisesta. Erityisesti jäin

pohtimaan sitä, miten pystyisimme tehok-

kaasti havaitsemaan matematiikan oppi-

misen pulmat mahdollisimman varhain.

Jäin myös miettimään ensimmäisen ja

toisen luokan oppilaiden lyhyiden, mutta

usein toistuvien, henkilökohtaisten oppi-

mistuokioiden toteuttamismahdollisuuksia

omassa työssäni.

T ampereen yliopisto siirsi
luokanopettajakoulutuksen Hä-

meenlinnasta Tampereelle syksyllä 2012,

mihin kirjoittaja viittaa tekstinsä loppu-
puolella.

Hämeenlinnalaisella opettajan-
koulutuksella oli historiallisesti pitkät
perinteet. Kaupungissa toimi yksityinen

Tuhkasen seminaari vuosina 1890–1919.
Seminaarissa opiskeltiin pikku- ja
kiertokoulunopettajiksi. Elokuussa 1919
aloitti alakansakoulunopettajia valmista-
va seminaari, jota voidaan pitää hämeen-
linnalaisen luokanopettajakoulutuksen

alkuna. Luokanopettajakoulutus ehti siis
täyttää Hämeenlinnassa 90 vuotta syk-
syllä 2009. Kolme vuotta myöhemmin
yliopisto siirsi filiaalinsa toiminnan ko-
konaan Tampereelle, jossa jo aikaisem-
min toimi lastentarha- ja aineenopettaja-

koulutus. Muuton yhteydessä myös
Hämeenlinnan normaalikoulu siirtyi
Tampereelle jo olemassa olevan Tampe-
reen normaalikoulun yhteyteen.  Hä-
meenlinnasta Tampereelle siirtyi ala-
luokkien toiminta, joten nyt Tampereen

yliopiston normaalikoulu käsittää luokat
1-9 sekä lukion. Yhtenäiskoulu toimii
Nekalan kaupunginosassa Kuokka-
maantien molemmin puolin. Alaluokille
yliopisto vuokrasi Tampereen kaupun-
gilta Nekalan koulun tilat. Lisäksi kou-

luun kuuluvat muutaman kilometrin pääs-
sä Muotialan koulutalossa toimivat kaksi
alkuopetusluokkaa.

(Historiatiedot ovat Tuula Hyyrön artik-
kelista Opettajaoppia Hämeenlinnassa

120 vuotta. Artikkeli on luettavissa teok-
sessa Eila Lindfors & Jouko Pullinen
(toim.)  2010. Cygnaeuksen viitoittamal-
la tiellä: 90 vuotta opettajankoulutusta
Hämeenlinnassa. Hämeenlinna: Tampe-
reen yliopiston opettajankoulutuslaitos.)
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Sanalla ja kuvalla
merkityksiä luomassa
matematiikan
alkuopetuksessa

Jorma Joutsenlahti, FT, dosentti, yliopistonlehtori
Tampereen yliopiston normaalikoulu
Pirjo Kulju, FT, yliopistonlehtori
Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö

Alkuopetuksessa on perinteisesti tuettu matemaattisten käsitteiden

ymmärtävää oppimista monin lähestymistavoin: toimintamateriaalein, kuvin,

sanoin ja liikkuen. Näin matematiikan symbolikieltä on voitu lähestyä

useita aisteja ja oppimistyylejä käyttäen. Samalla pikkuoppilas on voinut

luoda omakohtaisia korrekteja merkityksiä esimerkiksi lukukäsitteelle ja

peruslaskutoimituksille. Tässä artikkelissamme näkökulmana on, miten

kuvia, sanoja ja matematiikan symbolikieltä voisi käyttää yhdessä.

Kutsumme jatkossa näitä kolmeksi kieleksi: kuviokieleksi, luonnolliseksi

kieleksi ja matematiikan symbolikieleksi (ks. tarkemmin Joutsenlahti &

Kulju 2010).

Kuvassa vas.

Pirjo Kulju

ja Jorma

Joutsenlahti
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Matemaattisen ajattelun ilmaisemis-

ta kuviokielellä, luonnollisella kielellä ja/

tai matematiikan symbolikielellä voidaan

kutsua matematiikan kielentämiseksi

(Joutsenlahti 2003, 2010). Kielentäminen

voi olla suullista tai kirjallista, mutta olen-

naista on, että kielentäessään oppilas voi

matematiikan tehtävää ratkaistessaan

käyttää mainittuja kieliä itsensä kannalta

Kuvio 1. Kolme kieltä (kuviokieli, matematiikan symbolikieli ja luonnollinen

kieli) 2. luokan matematiikan kielentämisharjoituksessa

Kuvio 2. Oppilaan ratkaisut harjoitusmonisteen ensimmäiselle sivulle

tarkoituksenmukaisella tavalla siten, että

hänen oma ajattelunsa liittyen tehtävän

ratkaisuprosessiin jäsentyy. Samalla hä-

nen esityksensä tehtävän ratkaisusta on

opettajan ja muiden oppilaiden helposti

ymmärrettävissä. (Joutsenlahti & Kulju

2010.)

Oppikirjan mekaanista laskemista har-

joittavissa tehtävissä oppilas toimii vain
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matematiikan symbolikielen alueella, kun

taas sanallisissa tehtävissä lähdetään liik-

keelle luonnollisen kielen avulla kuvatus-

ta ja matematiikan symbolikielen avulla

ratkaistavista ongelmista. Matemaattisten

käsitteiden ja laskutoimitusten merkityk-

siä ei juurikaan harjoitella systemaattisesti

esimerkiksi lähtemällä kuviokielellä anne-

tuista tilanteista. Seuraavassa esittelem-

me pienen opetuskokeilun Tampereen

normaalikoulusta syksyltä 2012. Luokan-

opettajaopiskelijat Henna Holma ja Elina

Huhtamäki toteuttivat kielentämisharjoi-

tuksen, jossa 2. luokan oppilaat loivat

merkityksiä annetuista matemaattisista

aiheista lähtien jostakin mainitusta kolmes-

ta kielestä. Luokassa oli 23 oppilasta.

Kielentämisen harjoittelu 2.

luokalla

Opetuskokeilussa matematiikan aiheena

oli matemaattinen lauseke, jossa on ker-

tolaskua sekä yhteen- tai vähennyslaskua.

Lähtökohtana oli luoda harjoitus, jossa

kaikki mainitut kolme kieltä esiintyvät val-

miina omina sarakkeinaan (Kuvio 1). Tar-

kasteltava tilanne oli kuvattu jonkin mai-

nitun kielen avulla ja oppilaan piti konst-

ruoida kahden muun kielen mukainen rat-

kaisu annettujen ohjeiden mukaan. Luon-

nollisella kielellä piti tuottaa tässä harjoi-

tuksessa oppikirjamainen sanallinen teh-

tävä eli kysymys, mihin ratkaisu oli esitet-

ty matematiikan symbolikielellä ja piirrok-

sena kuviokielellä.

Mielenkiintoista opettajien näkökul-

masta oli huomata minkälaisia merkityk-

siä oppilaat pystyvät tuottamaan kertolas-

kun käsitteelle, joka on useille oppilaille

käsitteenä vaikea, vaikka mekaaninen

kertotaulujen hallinta sujuisikin. Toisaalta

tässä olisi toistuvien harjoitteiden kautta

mahdollista syventää oppilaiden kertolas-

kun käsitteellistä ymmärtämistä.

Harjoitus alkoi pohtimalla “Mikä minä

olen kuviokielellä, matematiikan kielellä ja

suomen kielellä?” Tällöin oppilaat piirsi-

vät ensin omat kasvonsa ja laittoivat syn-

tymäaikansa matematiikan sarakkeeseen

(Kuvio 2).  Suomen kielen osioon tuli kir-

joitettuna oma nimi. Tähän ei tehty kysy-

mystä tai sanallista tehtävää itsestä vaan

tarkoitus oli havainnollistaa kolmen kie-

len eroa varsinaisten tehtävien pohjaksi.

Ensimmäisessä varsinaisessa tehtä-

vässä oli piirrettynä kolme akvaariota,

joissa oli kussakin viisi kalaa, ja niiden li-

säksi kaksi kalaa erikseen (Kuvio 2). Ma-

temaattisena lausekkeena se oli useimpi-

en mielestä 3  eli näin ymmärret-

tiin kuvasta kertojan ja kerrottavan mer-

kitykset sekä yhteenlasku.  Opetustilan-

teessa on hyvä korostaa, että yksikkönä

on nyt kala, joihin luvut 5 ja 2 viittaavat.

Luonnollisella kielellä tehtiin sanallinen op-

pikirjamainen tehtävä, jossa ei ole muun

muassa syy—seuraus -suhteita, vaan ai-

noastaan niukka kuvaus tapahtuneesta ja

tehtävän ratkaisuun tarvittavat luvut.

Tämä ensimmäinen tehtävä tehtiin opet-

tajien johdolla.

Toisessa tehtävässä oli annettu val-

miiksi laskulauseke 3 . Kuvion 2

esimerkissä oppilas on antanut kolmosel-
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le merkityksen “kolme tikkaria”, jotka hän

on piirtänyt kolmeen pakettiin. Sanallises-

sa tehtävässä hän kuvaa yhteenlaskun

seuraavasti: “(—) saa äidiltään kaksi

tikkaria. Kuinka monta tikkaria on

yhteensä?” Kuva ja teksti yhdessä ker-

tovat oppilaan ymmärtäneen matemaat-

tisen sisällön oikein ja lisäksi hän on hal-

linnut laskutoimituksetkin mainiosti.

Kolmannessa tehtävässä oli valmiina

sanallinen tehtävä, jonka ratkaisu ja tilan-

ne tuli kuvata matemaattisena lausekkee-

na ja kuvana. Edellä olleet mallit auttoi-

vat kertolaskun kuvaamista piirroksena,

mutta uutta oli vähennyslaskun kuvaami-

nen yksittäiseen kuvaan. Esimerkiksi sar-

jakuvaan muutos olisi helpompi kuvata.

Tässä oppilas ratkaisi vähenemisen yli-

viivaamalla pipareita, mikä lienee tuttu

toimintatapa omasta oppikirjasta. Lause-

ke ei tuottanut useimmille vaikeuksia, sil-

lä tämänkaltainen tilanne on oppikirjan

sanallisten tehtävien ratkaisussa.

Edellä esitettyä perusmallia (kuvio 2)

on kehitelty edelleen. Luokanopettaja-

opiskelija Katariina Jansson teki kuvios-

sa 3 esitetyn pohjan syksyllä 2013 Tam-

pereen normaalikoulun 3. luokassa. Tar-

koituksena on syventää ymmärrystä ker-

tolaskusta kuviokielen ja luonnollisen kie-

len avulla. Tässä harjoitustyypissä voi-

daan varioida annettujen tietojen lähde-

kieltä: esimerkiksi kertojasta voidaan an-

taa tieto neljän lautasen avulla (Kuvio 3)

ja kerrottavasta vaikkapa vain matema-

tiikan symbolikielellä. Toisin sanoen riit-

tävä informaatio kertolaskun tekemisek-

si voidaan antaa kertojan ja kerrottavan

osilta jonkin kolmen kielen kautta. Näin

harjoitusta voidaan varioida periaattees-

sa yhdeksällä eri tavalla. Monisteessa

tulee mainiosti esille matematiikan sym-

Kuvio 3. Kolmen kielen harjoitusmalli luokanopettajaopiskelija Katariina Janssonin

toteuttamana
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bolikielen tehokkuus verrattuna kahteen

muuhun kieleen: tarvittava informaatio voi-

daan supistaa vain kolmeen symboliin.

Kaiken kaikkiaan edellä esitetyt teh-

tävämallit ja niiden kokeilut ovat osoittau-

tuneet toimiviksi ymmärtävän oppimisen

työkaluiksi. Matematiikan kielentämistä

on tutkittu ja kokeiltu menestyksellisesti

aina alkuopetuksesta yliopistomatematii-

kan opetukseen asti. Jo pienet lapset pys-

tyvät ohjatusti kielentämään matemaattista

ajatteluaan. Jos esimerkiksi ekaluokkalai-

sella ei vielä ole vahvaa kirjoitustaitoa,

voidaan asioita käsitellä suullisestikin.

Pohdinta

Oppilaiden luomat tehtävien kontekstit

löytyvät usein omista mielenkiinnon koh-

teista: eläimistä, herkullisista syötävistä tai

harrastuksista (ks. Joutsenlahti ym. 2012).

Tällainen valinnanvapaus lisää oppilaiden

mielenkiintoa tehtävän tekemiseen; hän

voi valita itselleen merkityksellisen aihe-

piirin ja tuoda siihen halutun matemaatti-

sen rakenteen. Tällöin matemaattiset kä-

sitteet ja operaatiot saavat hänelle ymmär-

rettäviä merkityksiä ja parhaimmillaan op-

pimiseen syntyy entistä vahvempi moti-

vaatio.

Oppilas voi harjoituksessa tuoda esil-

le omia vahvuuksiaan ja taitojaan esimer-

kiksi piirtäessä tai kirjoittaessa. Näin ma-

tematiikkakin saatetaan kokea mieluisa-

na, jos se keskityttäessä lähes pelkästään

symbolikieleen ei ole kyennyt tuottamaan

onnistumisen kokemuksia.

Kuvatunlainen omia valintoja sisältä-

vä tehtävä voidaan myös kuvata väljem-

min, jolloin tehtävä eriyttäisi itsessään

oppilaita: lähes jokainen oppilas saa teh-

tyä ratkaisun omista lähtökohdistaan ja

kehittää matemaattista ajatteluaan. Toi-

saalla tässä lehdessä esittelemme laajem-

paa opetuskokeilua, jossa matematiikan

kielentäminen liitettiin äidinkieleen ja kir-

joittamiseen (ks. Tuomi ym.) Kun tehtä-

viä laajennetaan ja luodaan lähtökohtia

oman ajattelun ilmaisulle, on oppilailla

mahdollisuus näyttää parasta osaamista

– oman ajattelun ilmaisulle ei ole “kattoa”

vastassa.
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Arviointi on oleellinen osa koulun

toimintaa. Arviointi

oppimisrupeaman tai opintojakson

päätteeksi ei yksinään riitä

ohjaamaan oppilaan oppimista.

Oppimistulosten arvioinnin lisäksi

kaivataan arviointitapoja, jotka

auttavat oppilasta kohdistamaan

senhetkistä toimintaansa oikeaan

suuntaan. Tässä artikkelissa

esitämme tunnuspiirteiden käyttöä

osana oppimista tukevaa

arviointia. Esimerkkimme koskevat

tunnuspiirteiden hyödyntämistä

kirjoitustehtävää ohjaamassa.

Käytämme tässä artikkelissa

tunnuspiirre-käsitettä.

Englanninkielisessä

kirjallisuudessa puhutaan

Tunnuspiirteet

ohjaavat

työskentelyä ja

selventävät

arviointia

Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo
KL, lehtori, erityisopetus,
Tampereen yliopiston normaalikoulu
Anne Jyrkiäinen, KT, yliopistonlehtori
Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden yksikkö

Arviointi oppimista
tukemassa

kriteereistä, kun tarkoitetaan

tavoitteen avaamista oppilaille.

Kriteeri-sanan käytön välttämiseen

päädyimme joitakin vuosia sitten,

kun kirjoitimme Opetushallituksen

Internetsivustolle artikkelia

prosessiarvioinnista ja neuvottelimme

käsitteistä prosessiarvioinnin

yhteydessä. Tuolloin saimme

palautetta siitä, että kriteeri-

käsitteen tilalla olisi hyvä käyttää

jotain muuta sanaa, ettei se sekoitu

opetussuunnitelman perusteiden

(2004) päättöarvioinnin kriteereihin.

Päädyimme tunnusmerkki-

käsitteeseen. Pohdinnan jälkeen

tunnuspiirre-sana tuntui vielä

sopivammalta ja asiaa osuvammin

kuvaavalta.

Kuvassa vas. Anne Jyrkiäinen ja Kirsi-

Liisa Koskinen-Sinisalo
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Arviointi jaetaan usein kolmeen osaan, ar-

viointiin oppimisen tukena (assessment for

learning), oppimistulosten arviointiin (as-

sessment of learning) ja arviointiin oppi-

mistilanteena (assessment as learning).

Jotkut tutkijat yhdistävät arvioinnin oppi-

misen tukena ja arvioinnin oppimistilan-

teena. Perinteisesti arvioinnissa on koros-

tunut oppimistulosten arviointi, kun taas

arviointi oppimisena on jäänyt vähimmäl-

le huomiolle. (Earl & Katz 2006.)

Formatiivisesta ja diagnostisesta ar-

vioinnista puhutaan usein oppimista tuke-

vana arviointina, jolloin arviointi antaa tär-

keää tietoa siitä, miten opetusta ja oppi-

mistilannetta tulee säädellä annettujen

tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällaista

arviointitietoa voi hyödyntää sekä oppi-

las opiskelutoimintojensa kohdentamises-

sa että opettaja opetustaan suunnitelles-

sa.

Summatiivisessa arvioinnissa keskity-

tään oppimistulosten arviointiin. Tällöin

keskeistä on, miten oppilaat ovat saavut-

taneet oppimisjaksolle asetetut tavoitteet.

Summatiivisen arvioinnin avulla oppimis-

tulosten vertailu on mahdollista sekä kan-

sallisella että kansainvälisellä tasolla, jos-

ta esimerkkinä voisi mainita OECD:n

PISA-tutkimukset. Oppijan kannalta on

tärkeää tulla tietoiseksi omasta oppimises-

taan. Arviointi oppimistilanteena kehittää

oppilaan metakognitiivisia taitoja. (Brown-

lie 2008; Earl & Katz 2006; OECD 2005.)

Metakognitiivisia taitoja tarkoitettaessa

puhutaan usein oppilaan oppimisen taidois-

ta tai oppilaan oppimisen ohjaamisesta.

Tiedonkäsittelytaitojen ja älyllisten toimin-

tojen ohella oppimista tukeva arviointi voi

kohdentua oppimiseen liittyviin tunteisiin

ja käsitykseen siitä, millaiseksi oppijaksi

oppilas tuntee itsensä. (Annevirta 2011.)

Kaikille arvioinnin eri muodoille on

aikansa ja paikkansa, mutta tässä olem-

me kiinnostuneita erityisesti siitä, miten

arviointi itsessään voisi tukea oppilasta

oppimistapahtuman ollessa vielä kesken,

toisin sanoen, miten arviointi auttaisi op-

pilasta oppimaan tavoitteiden suunnassa

ja toimisi siten samalla oppimisen välinee-

nä.

Oppimisen arvioinnin merkitystä py-

ritään avaamaan entistä selkeämmin

myös 2016 voimaan astuvassa valtakun-

nallisessa perusopetuksen opetussuunni-

telmassa. Keskeisenä tavoitteena on pyr-

kiä oppilaan arvioinnista oppimista tuke-

vaan arviointiin ja arvioinnin näkemiseen

osana oppimista. Arviointikulttuurin on

tarkoitus tulla osaksi koulun toimintakult-

tuuria, ja monipuolisen näytön ja palaut-

teenannon merkitystä korostetaan. (Ha-

linen 2013.)

Atjosen (2007) mukaan laadukkaa-

seen arviointiin kuuluu selkeät kuvaukset

vaaditusta, tieto senhetkisestä suoriutumi-

sesta, tieto nykyisen ja halutun lopputu-

loksen välisestä erosta sekä tieto siitä,

miten oppilaan tulee toimia edetäkseen

tämänhetkisestä tilanteesta toivottuun lop-

putulokseen. Hyvät arviointikäytänteet

ohjaavat oppilasta tulemaan tietoisiksi

omasta oppimisestaan. Tämä tarkoittaa

Arvioinnilla on monta tehtävää
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muun muassa sitä, että oppilas oppii tark-

kailemaan omaa suoriutumistaan ja tar-

vittaessa muuntamaan toimintaansa en-

tistä tehokkaammaksi ja tarkoituksenmu-

kaisemmaksi. Oppimista tukeva arviointi

tapahtuu siis oppimisprosessin ollessa vielä

kesken (Shepard 2002, 244).

Brownlie (2008) esittää, että oppimis-

ta tukevaa arviointia voidaan toteuttaa

opiskelun tarkoituksen ja tavoitteiden sel-

vittämisellä, arviointiperusteiden määrit-

telyllä, kuvailevan palautteen antamisel-

la, oppimista ohjaavilla kysymyksillä, ver-

tais- ja itsearvioinnilla sekä ohjaamalla

oppilaita oppimisen omistajuuteen. Tässä

yhteydessä keskitymme pohtimaan tavoit-

teiden ja arviointiperusteiden avaamista

selkeiksi tunnuspiirteiksi, jotka toimivat

opiskelua ohjaavasti ja antavat pohjan

arvioinnille tehtävän suorittamisen jäl-

keen.

Tunnuspiirteet oppimista

ohjaamassa

Käytännössä oppilailla ei läheskään aina

ole koulussa selvillä se, mitä heiltä tarkal-

leen ottaen odotetaan. Kirjoitustehtäviä

antaessamme olemme yrittäneet välttää

tätä tilannetta avaamalla kirjoitustehtäväl-

le asetetut tavoitteet mahdollisimman sel-

keiksi tunnuspiirteiksi. Esimerkiksi tieto-

tekstiä kirjoitettaessa olemme saattaneet

kertoa, että tekstin tulee perustua tosiasi-

oihin, tietojen lähde on ilmoitettava ja teks-

tin on edettävä järjestyksessä asiakoko-

naisuus kerrallaan. Lisäksi tehtävään on

voinut liittyä tekstin muotoiluun, oikeinkir-

joitukseen ja työskentelyyn liittyviä tun-

nuspiirteitä sen mukaan, mitä oppilaiden

ikä ja kirjoituskokemus huomioiden on ol-

lut kohtuullista odottaa.

Tunnuspiirteiden määrän olemme pyr-

kineet pitämään kolmessa, enintään nel-

jässä, kun oppilaat ovat vielä suhteellisen

kokemattomia kirjoittajia. Kun sama teks-

tilaji tulee harjoiteltavaksi myöhemmin

uudestaan, voi tunnuspiirteitä tulla lisää tai

ne voivat olla aikaisempaa yksityiskohtai-

sempia.

Toinen tehtäväesimerkkimme koskee

iltapäivälehtien lööppejä. Tarkastelimme

tänä syksynä yhdessä viidennen luokan

oppilaiden kanssa yhtä ajankohtaista

lööppiä. Luokassa virisi vireä keskustelu

siitä, mitä lööpeissä yleensä on, ovatko

kaikki jutut uskottavia ja miksi lööppejä

Iltapäivälehden lööppi (5.lk)

(Kuva: Anne Jyrkiäinen)
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tehdään. Ryhmät saivat tutkittavakseen

sanomalehden ja heidän tehtäväkseen tuli

laatia lööppi juuri tuolle tietylle lehden

numerolle.

Tehtävälle asetetut tunnuspiirteet oli-

vat: nasevat ja kiinnostavat otsikot, sel-

keä sivun asettelu, oikeat värit (pääasi-

assa punainen, musta, keltainen ja valkoi-

nen) sekä työskentelyyn liittyen ryhmän

jäsenten mielipiteiden kysyminen työs-

kentelyn aikana. Lööppejä työstettäessä

muistutettiin oppilaita annetuista tunnus-

piirteistä. Tehtävän päätyttyä heidän tuli

yhdessä arvioida, miten työ onnistui an-

nettujen tunnuspiirteiden suunnassa. Jo-

kaisen piti myös itsekseen pohtia sitä,

kuinka hyvin olivat muistaneet ottaa tois-

ten mielipiteet huomioon työskentelyn ai-

kana. Lisäksi jokaista oppilaiden tekemää

lööppiä tarkasteltiin yhdessä ja oppilas-

toverit antoivat siitä palautetta tekijöille

tunnuspiirteiden suunnassa.

Olemme havainneet, että tehtävän

avaaminen selkeiksi tunnuspiirteiksi ei ole

suinkaan aina helppoa, mutta onnistues-

saan se auttaa oppilaita työn suunnitte-

lussa, toteuttamisessa, itsearvioinnissa ja

luonnollisesti monipuolistaa opettajan suo-

rittamaa arviointia.

Tunnuspiirteiden käyttäminen terä-

vöittää myös opettajan toimintaa tehtävi-

en suunnittelussa, työskentelyohjeiden

antamisessa ja oppimisen ohjaamisessa

työskentelyn aikana. Oppilaille annetta-

va palaute konkretisoituu, kun opettaja

viittaa selkeästi siihen tunnuspiirteeseen,

joka tehtävässä toteutuu erinomaisesti tai

kenties vaatii vielä tarkennusta ja korjaa-

mista. Tiivistetysti voidaan sanoa, että

tunnuspiirteitä käyttämällä oppilas tietää

mitä häneltä konkreettisesti odotetaan.

Tavoitteiden avaamisen vaikeudesta

kertovat myös Hawe ja Parr (2013). He

pitävät tärkeänä tavoitteiden avaamista

kriteereiksi (criteria), jotka ovat oppilai-

den tiedossa työskentelyä aloitettaessa ja

joihin palataan sekä työskentelyn kulues-

sa että oppimisrupeaman päätteeksi. Kri-

teerit auttavat oppilaita optimaalisella ta-

valla vain silloin, kun ne ovat muotoiltu

riittävän konkreettisiksi.

Tärkeää on lisäksi aktivoida oppilaat

arvioimaan omaa työskentelyään ja hyö-

dyntämään myös vertaisarvioinnin mah-

dollisuuksia. Lisäksi Hawe ja Parr huo-

masivat tutkimuksessaan, että opettajien

antamassa palautteessa oli kehittämisen

varaa. Palautteessa ei esimeriksi hyödyn-

netty riittävästi kirjoitustehtävälle määri-

teltyjä kriteereitä.

Tunnuspiirteiden hyödyntäminen kir-

joitustehtävän aikana ei ohjaa ainoastaan

oppimista, vaan oikein käytettynä toimii

myös oppimistilanteena. Kun oppilaat

pyrkivät itse hyödyntämään annettuja tun-

nuspiirteitä, he oppivat omasta oppimises-

taan ja siitä, miten itse voivat säädellä

oppimistaan.

Oppilaat huomaavat myös sen, että

tehtävän tavoitteiden pilkkominen tunnus-

piirteiksi auttaa hahmottamaan kokonai-

suutta. Jo tehtävää aloitettaessa tunnus-

piirteiden huolellinen miettiminen helpot-

taa matkaa kohti lopullista tuotosta.
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Lopuksi

Monipuolisen arvioinnin toteuttaminen

edellyttää huolellista oppimiskokonaisuuk-

sien ja tehtävien suunnittelua siten, että

arvioinnin eri muodot otetaan alusta al-

kaen käyttöön. Parhaimmillaan arviointi

tukee oppilaan kasvua, motivoi häntä

suuntaamaan omaa toimintaansa sekä

kehittää häntä oman oppimisensa asian-

tuntijaksi.

Arvioinnin eri muotoja voidaan käyt-

tää monella tavalla. Esimerkiksi summa-

tiiviseen arviointiin liitetään elementtejä,

jotka tukevat myös uuden oppimista, eikä

pitäydytä ainoastaan jo opitun mittaami-

sena. Hyvänä esimerkkinä tästä on pe-

rinteinen jakson päätteeksi pidettävä kir-

jallinen koe. Ennen koetta oppimista voi-

daan ohjata miettimällä luokassa koealu-

een keskeisiä asioita ja suunnittelemalla

järkevää tapaa valmistautua koetilantee-

seen. Kokeen jälkeen palataan kokeeseen

ja selvitetään, mitä mihinkin koekysymyk-

seen on odotettu vastaukseksi ja miten

kunkin oppilaan omaa vastausta olisi mah-

dollisesti pitänyt täydentää. Myös oppi-

laan itsearviointi koetilanteessa on yleis-

tynyt siten, että oppilaalta kysytään oma

arvio osaamisestaan ennen opettajan suo-

rittamaa kokeen tarkistusta ja arviointia.

Kun arviointia halutaan kehittää op-

pimista tukevaan suuntaan ja siten, että

arviointi toimii myös oppimistilanteena, on

keskeistä saada oppilaat miettimään omaa

oppimistaan. Opettajan tehtävänä on

suunnata oppilaiden ajatuksia oman oppi-

misen tarkasteluun. Oppimisen ympärille

on mahdollista herättää luokassa myös

yhteisiä keskusteluita, joissa oppii niin

oppilas kuin opettaja.
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Tiina Juutilainen, KM, erityisopettaja,
Tampereen yliopiston normaalikoulu

Oppilaiden ja opettajien
yhteisen oppimisen tila

Yhtenäinen perusopetus

Tampereen yliopiston

normaalikoulussa ja linkki

kasvatustieteen yksikköön

tarjoavat mahdollisuuden

kollegiaaliseen asiantuntijuuden

jakamiseen ja täydennys-

kouluttautumiseen sekä

luokanopettajien,

aineenopettajien ja

erityisopettajien yhteistyöhön.

Tämä artikkeli on kuvaus

yhteisen oppimisen tilanteesta:

Yläkoulun erityisopettaja

opiskelee toverinsa kanssa

kasvatustieteen yksikössä

sosiokulttuurista oppimisteoriaa

ja havainnoi luokanopettajan ja

alakoulun erityisopettajan

yhteistoiminnallisen kirjoittamisen

tuntia, jossa oppilaat opiskelevat

niin tekstin tuottamista kuin

kollaboratiivista työtapaa.
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1. Miten ohjaan oppimaan?

Sille, joka tahtoo toimia vain varmal-

la vyöhykkeellä, on liian suuri haaste

ottaa elämä sellaisenaan vastaan.

(T. S-N.)

Pentti Hakkarainen pohtii Kasvatus-leh-

den artikkelissaan lähikehitystä opetukses-

sa: Periaatteellinen kysymys opettajan

työssä on, keskittyäkö jo saavutetun

osaamisen vahvistamisen vai auttaako

lasta kehityksen seuraavan askeleen ot-

tamisessa (Hakkarainen 2010, 242).

Kun opetusta eriytetään, opettaja voi

määrittää oman paikkansa ja roolinsa tie-

tyn ryhmän intensiivisenä ohjaajana, jol-

loin muut ryhmät keskittyvät vahvista-

maan tai harjoittelemaan jo opittua taitoa

ja tietoa.

Kun tavoitteena on lasten oppimisen

potentiaalin kehittäminen, on tutkittavak-

si nostettava tukemisen keskeiset kysy-

mykset: millaista aikuisen avustamisen

tulisi olla ja miten lasten omaehtoinen op-

piminen turvataan (Hakkarainen 2010,

243).

Erityisopetuksessa painottuvat yksilöl-

liset oppimisprosessit ja -polut. Nyt

kiinnostuimme kysymyksistä. (T. S-N.)

   • voiko vuorovaikutuksellisuutta ja ja-

kamista opettaa, ohjata ja oppia koulussa

ja

    • millä toimilla oppimisen ohjaus tapah-

tuu alaluokilla.

Halusimme löytää havainnoitavak-

semme yhteisön, jossa oppiminen näyt-

täytyy sosiokulttuurisen oppimisteorian

mukaisesti välittyneenä, sosiaalisena, ti-

lanteisiin sidottuna, jaettuna ja lähikehi-

tyksen vyöhykkeellä ohjattuna toiminta-

na (Korhonen 2013).

Päädyimme havainnoimaan kahden

opettajan yhteisöllisen kirjoittamisen op-

pituntia saadaksemme arjen esimerkkejä

havainnollistamaan sosiokulttuurista teo-

riaa ja hankkiaksemme pedagogisia ide-

oita omaan työhömme.

2. Oppimisen tukeminen

lähikehityksen vyöhykkeellä

Oppimisen oikea-aikainen tukeminen eli

scaffolding perustuu siihen, että oppijalle

annetaan ohjausta ja tukea silloin, kun

hänen omat tietonsa ja taitonsa eivät riitä

tehtävän suorittamiseen itsenäisesti. Scaf-

folding pohjaa vygotskylaiseen käsittee-

seen lähikehityksen vyöhykkeestä.

Lähikehityksen vyöhyke on oppijan

nykyisen taitotason ja potentiaalisen ke-

hitystason välinen alue, jossa kehittymi-

nen saavutetaan ensin yhteisöllisesti, sit-

ten yksilöllisesti (Vygotsky 1978, 90). Jotta

oppija saavuttaisi potentiaalisen tasonsa,

antaa ohjaaja oppimisen alussa enemmän

tukea, neuvoja, mallintamista, uusia teh-

täviä ja palautetta. Vähitellen taitojen kart-

tuessa tuen antaminen vähenee.

Oikea-aikaisen tuen antamisen tavoit-

teena on, että oppijan toimintamallit ke-

hittyvät yhä enemmän vastaamaan eks-

pertin toimintamalleja. Tärkeää on, että
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oppijaa tukemisen lisäksi kannustetaan

tutkivaan asenteeseen ja toimintaan. Lä-

hikehityksen vyöhykkeellä tapahtuva op-

piminen edellyttää oppijalta, että hän

omaksuu ohjaajan avustuksella niin väli-

neet kuin tietämyksenkin ongelman rat-

kaisemiseksi. Omaksuminen tapahtuu

ohjaajan ja oppijan välisessä vuorovaiku-

tuksessa. (Korhonen 2013; Vygotsky

1978, 86-91.)

Vygotsky (1978) on määritellyt lähi-

kehityksen vyöhykkeen yksilön tai yhtei-

sön suorituskyvyn ylärajalla olevaksi alu-

eeksi, jossa älykkään toiminnan kehitty-

minen tapahtuu. Nykyisiin tietoihin, taitoi-

hin tai älyllisiin resursseihin nähden liian

vaikea tehtävä voidaan ratkaista muiden

avustuksella tai yhteistyössä muiden

kanssa. Ulkoisten tukirakenteiden avulla

ihminen pystyy älyllisesti vaativampiin

suorituksiin kuin yksin.

Ohjaajan scaffolding-funktion rinnal-

la tai tilalla optimaalisen oppimisen tilan

saavuttamista tukee siis myös ryhmä, jos-

sa tiedon ja uuden taidon konstruointi pe-

rustuu ryhmän yhteiseen toimintaan ja

kollaboraatioon. Tieto välittyy tällöin ryh-

män käyttämien ja tarjoamien tulkintojen

ja ajatusmallien eli semioottisten resurs-

sien ja konkreettisten artefaktien välityk-

sellä. Arkitieto ja teoriatieto ovat vuoro-

vaikutuksessa, ja lähtökohta-ajatus on,

ettei tiukkaa rajaa teorian ja käytännön,

abstraktin ja konkreetin tai kielen ja toi-

minnan välillä ole olemassa. Teoreettisen

tiedon ja arkikäytänteiden yhteys sekä

ryhmän yhteistoiminnallisuus muodosta-

vat hedelmällisen vuorovaikutuksen, jos-

sa oppiminen mahdollistuu. Tarkoitukse-

na on yhdessä kehittää, hankkia ja välit-

tää ajatuksia ja merkityksiä, ei siirtää tie-

toja tai taitoja toisilta toisille. (Kuusisaari

2010, 228-229.)

3. Yhteisöllinen kirjoittaminen

sosiokulttuurisen oppimisteorian

todentajana

Yhteisöllisen kirjoittamisen työtapa mah-

dollistaa yhteistyön monella tasolla: yh-

teisopettajuus toteutuu opettajakollegoiden

kesken, kirjoittaminen tuo erityisopetuk-

sessa opiskelevan oppilaan pienryhmäs-

tä omaan luokkansa suurryhmään sekä

saattaa kirjoittamista opiskelevat oppilaat

toimimaan kolmen tai neljän hengen op-

pijayksikkönä.

Tavoitteena onkin ollut kollegiaalisen

yhteistyön lisääminen niin asiantuntija-

opettajien kesken kuin opettajaharjoitteli-

joiden ja asiantuntijaopettajien kesken ja

yhteistyön mallin antaminen oppilaille, eri-

tyisopetuksen integroiminen yleiseen ope-

tukseen, oppilaiden yhteistyö- ja neuvot-

telutaitojen lisääntyminen sekä kirjoitta-

misen osataitojen ja kokonaisprosessin

vahvistaminen.

Erilaisia yhteisöllisesti tuotettuja teks-

tilajeja ovat esimerkiksi ohje, kuvamani-

pulaatio ja siihen liittyvä uutinen,WIKI-

tietoteksti, huoneentaulu, essee, lööppi,

mielipidekirjoitus, päiväkirjateksti, runo ja

olemassa olevan tekstin uudelleenmuok-

kaus, niin sanottu interventio (Jyrkiäinen

& Koskinen-Sinisalo 2012, 63-77).
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4. Tunnilla

Elämä on tapahtumapaikalla oloa.
Sitä, että tämäkin näkökulma saa olla.
(T. S-N.)

Seurasimme keväällä 2013 yhteisöllisen

kirjoittamisen oppituntia.Yleensä työs-

kentelylle on varattu 90 minuuttia, mutta

senpäiväisen teatterivierailun takia kirjoit-

tamiskerta oli puoli tuntia tavallista lyhy-

empi ja kokonaisprosessia oli nopeutettu

20 minuuttia.

Yhteisöllisen kirjoittamisen työsken-

telyvaiheet (Jyrkiäinen & Koskinen-Sini-

salo 2012, 54-57) etenevät pääpiirteissään

seuraavasti:

1. Johdatus aiheeseen, keskustelu

ohjaajan ja koko luokan kesken

2. Valitun tekstin lukeminen joko

suurryhmässä tai pienryhmissä

3. Kirjoitustehtävän antaminen koko

ryhmälle yhteisesti

4. Kirjoitustehtävän mallintaminen

ryhmälle aikuisten keskinäisen keskuste-

lun avulla

5. Tavoitteiden eli hyvien suoritusten

tunnuspiirteiden avaaminen

6. Kirjoittaminen pienryhmissä

7. Tekstin muokkaaminen, mahdolli-

nen puhtaaksi kirjoittaminen

8. Kunkin pienryhmän tuottaman

tekstin esittäminen koko luokalle tai muu

julkaiseminen

9. Työskentelyn ja lopputuloksen ar-

viointi suhteessa annettuihin tavoitteisiin

eli hyvän suorituksen tunnuspiirteisiin ( ks.

kohta 5)

Tunnin alkupuolella erityisopettaja oli

aktiivisempi toimija ja luokanopettaja

havainnoi oppilaita ja vuorovaikutusta.

Erityisopettaja kirjoitti istunnon kulun

fläppitaululle, ja tiedossa oli jo esimer-

kiksi, että “koonti” tarkoittaa yhteistä

arviointikeskustelua:

- opetustuokio – seuraa tarkasti

- muodostetaan ryhmät

- kirjoittaminen

- koonti

- ruokailu klo 11.

Erityisopettaja näytti dokumentti-

kameralla ja luki ääneen kolme katkel-

maa Peppi Pitkätossu -kirjasta, ja

tekstityyppi  arvioitiin tapahtumakuva-

ukseksi, koska “siinä kerrotaan, mitä

tapahtuu ja siinä on paljon verbejä”,

analysoi oppilas. Huomioitiin, kuinka

siirtymät tilanteesta toiseen oli näissä

kirjallisuuskatkelmissa laadittu. “Sen jäl-

keen”, “sitten” ja “silloin” todettiin käyt-

tökelpoisiksi siirtymäsanoiksi, mutta

huomioitiin, että “sitten” sanan liika

käyttö tekisi tekstistä puisevaa.

Kirjoitustehtäväksi annettiin tapah-

tumakuvauksen kirjoittaminen ryhmissä

aiheesta “Hampaiden harjaus”. Oma-

kohtaisuus oli selkeästi peruste aihe-

valinnalle. Erityisopettaja ja luokan-

opettaja mallinsivat toimintaselostuksen

laatimista kahvinkeitosta. He neuvot-

telivat, olivat eri mieltä, päätyivät komp-

romissiin ja tuottivat tekstin alulle kaik-

kien nähtäväksi.

Tämän keskustelun aikana oppilaat
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alkoivat kommentoida kahdenvälistä kes-

kustelua ja aktivoituivat aiheeseen. Mal-

lintaminen on oleellinen piirre genre-pe-

dagogiikassa, johon yhteisöllinen kirjoit-

taminen vahvasti pohjautuu. Genrepeda-

gogiikassa on keskeistä sosiaalisuus ja

funktionaalisuus ja sen ydinajatuksena on,

että lukemista, kirjoittamista ja kielitietoa

ei voi erottaa toisistaan (Varis 2010).

Senkertaisen istunnon tavoitteiksi an-

nettiin selostaa hampaidenharjaus tapah-

tumajärjestyksessä, käyttää mahdollisim-

man monipuolisia tilanteesta toiseen siir-

tymisen sanoja sekä neuvotella etenemi-

sestä ryhmän kesken yhteistyössä.

Tunnuspiirteet kirjoitettiin liitutaululle

oppilaille näkyviin:

1. Etene järjestyksessä.

2. Vältä saman sanan toistoa – mieti

erityisesti siirtymiä asiasta seuraavaan.

3. Kaikkien ryhmän jäsenten mielipi-

teet otetaan huomioon.

Oppilaat muodostivat tottuneesti 3–4

hengen ryhmät ja kukin oppilas sai viivoi-

tetun kirjoituspaperin. Tarkoitus oli selvästi

käyttää tyyppikirjaimia, vaikka siitä ei

erikseen mainittu. Oppilaiden kirjoituksen

taitotaso huomioiden paperit oli viivoitet-

tu perusviivoin ja ylä- ja ala-apuviivoin

tukemaan tekstin sujuvaa etenemistä ja

esimerkiksi isojen ja pienten kirjainten

erottelua.

Oppilaat pyöräyttivät pulpettinsa no-

peasti ryhmätyöskentelymuotoon, ottivat

esiin lyijykynät ja kumit ja asettivat saa-

mansa viivoitetut paperit kirjoitusasen-

toon. Keskustelu alkoi välittömästi ilman

tuumaustaukoja. Selostuksen tekemiseen

käytettiin 17 minuuttia.

Yhteisen kirjoittamisen jälkeen oppi-

laat lukivat ryhmän tuotoksen koko luo-

kalle ääneen. Kunkin ryhmän tuotosta

arvioitiin kahden ensimmäisen tunnuspiir-

teen perusteella, ja ryhmä itse arvioi omaa

työskentelyään ja sitä, miten onnistuttiin

ottamaan huomioon kaikkien ryhmäläis-

ten mielipiteet ja ehdotukset.

5. Oppilaiden rooleista

Mitä on tapahtunut? Minkä jälkeen

yrittäminen alkoi pelottaa vähemmän

kuin yrittämättä jättäminen? (T. S.-N.)

Oppilaiden toimintaa ja vuorovaikutusta

kuvaavat hyvin heidän työskentelyn ai-

kana ottamansa roolit. Kirjoituksen aika-

na havainnoimme rooleja

• kannustaja “Se on himohyvä!”

• neuvottelija “Käykö, Saara?”,  “Kä-

visikö, ensiksi minä laitoin hammashar-

jan…”

• yhteisen päätöksen muotoilija “Se

oli ensiksi.”

• prosessin johtaja “Ensimmäisenä on

päätettävä…”, “Mehän sovittiin se.”,

“Kirjota nyt äläkä mitään...”, “You, you.

Ensiksi sinä.”

• kokoaja, toistaja “Sitten minä laitoin

siihen tahnaa.”, “Minä pesin hampaat.”

• asiantuntija “Se on laitettava

näin … “

• sovittelija, huomioija – oppilaan kat-

se käy tasapuolisesti kummassakin ryh-

mätoverissa,
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• sivuun viejä, hämärtäjä “Hän meni

yökerhoon pesemään hampaat.”; “ Eipäs,

juupas, eipäs, juupas!

• yhteistyön kyseenalaistaja “Mulle ei

kyllä sanottu!”

• sivupoluilta palauttaja “Ooksä kir-

jottanut jo?”

• tarkentava kysyjä  “...mutta mistä

se sai sen harjan?”; “Pitiks siihen pistää

illalla?”; “Hammastahnaa vai tahnaa?”

• vakaa toimija, oppilas kirjoittaa hä-

lystä huolimatta “Ensiksi minä otin ham-

masharjan”, lukee kirjoittamaansa teks-

tiä muille ääneen;

• päätöksentekijä “Lue sinä, Saara

tällä kertaa, sä et oo koskaan lukenu.”;

“Mehän sovittiin että se olis illalla.”

• kyselijä, avun pyytäjä “Miten sä lai-

toit / olikse…?”

• selittelijä “Meillä ei ollukauheesti

aikaa.”

• syyttelijä “.. .et sanonu!”; “Mulle ei

sanottu.”

Oppilaiden keskustelusta on löydet-

tävissä ohjaavaa keskustelua, tekstin tuot-

tamiseen liittyvää puhetta, sisällöllistä ja

arvioivaa keskustelua ja aiheeseen liitty-

mätöntä keskustelua.

Sisällön virittelyyn tähtäävää keskus-

telua ei pienryhmässä juuri käyty, koska

virittäytyminen oli tehty luokan yhteisenä

toimintana. Myös arviointi käytiin selos-

tuksen tuottamisen jälkeen yhteisesti, jo-

ten se jäi puuttumaan pienryhmävaihees-

ta. Sisällön suunnittelua tehtiin lause ker-

rallaan koskien seuraavaa hammaspesun

vaihetta.

Työtapaa kehittävät opettajat Kirsi-

Liisa Koskinen-Sinisalo ja Anne Jyrkiäi-

nen toivat esiin tekemässämme haastat-

telussa, että epäonnistujan rooliin sosiaa-

listunut oppilas saattaa saada yhteisölli-

sen kirjoittamisen aikana uuden roolin.

Onnistujan rooli tulee mahdolliseksi

myös esimerkiksi maahanmuuttajataus-

taiselle, vielä sanatasolla etenevälle kir-

joittajalle, kun hän ryhmäyhteistyössä

saa syntymään kokonaisen, eheän tarinan

tai muun tekstin.

Opettajat toivat esiin myös esimer-

kiksi vuoron odottamisen ja kompromis-

sien teon ryhmässä opeteltavina ja tuet-

tavina ajankohtaisina asioina. Selvennyk-

sen kysyminen, aktiivinen kuuntelu, toi-

sen ajatuksen jatkaminen tai oman aja-

tuksen esiin tuominen myös keskeneräi-

senä ovat taitoja, joista opettajat haastat-

telun mukaan kiittävät oppilaita ja kannus-

tavat ylläpitämään ja lisäämään näitä tai-

toja.

6. Opettajan roolista

Yhteisöllisen kirjoittamisen aikana opet-

tajat kiertelivät ryhmien välillä ja pysäh-

tyivät neuvomaan ja opastamaan joko

koko ryhmää tai yksittäistä oppilasta. Toi-

set ryhmät tarvitsivat enemmän ohjausta

kuin toiset. Liikkeellä luokassa opettajat

osoittivat olevansa apuun pyydettävissä

heti, kun oppilaille tuli tarve kysyä apua

tai saada vahvistusta ratkaisulleen.

Opettajien toiminnassa toteutui hyvin

scaffoldingin idea. Oppilaat saivat tukea

kirjoittamiseensa juuri silloin kun tarvitsi-
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vat, eli jos tekstin teko pysähtyi, keskitty-

minen herpaantui tai oli tullut kirjoitusvir-

he, jonka korjaaminen ei sujunut yksin.

Joitakin kertoja erityisopettaja pyyhki

väärin kirjoitetun sanan pois, jotta oppi-

laan työ jälleen etenisi. Samalla kun opet-

tajat kertoivat, mitä tulisi korjata ja miten,

he selittivät miksi niin tuli tehdä, esimer-

kiksi “tässä tekstityypissä kaikki sanat kir-

joitetaan kokonaisina eikä käytetä lyhen-

teitä”.

Opettajat kiinnittivät oppilaiden huo-

mion myös välimerkkien käyttöön ja neu-

voivat erityisesti miten pistettä käytetään.

Päälauseet ja niiden erottaminen pisteel-

lä oli ajankohtaista perustason kirjoittajil-

le. Sivulauseen rakentajilla eli polveile-

vampaa tekstiä tuottavilla ryhmillä oli

mahdollisuus saada apua omalla tasollaan.

Opettajat pitivät yhteisen kirjoittami-

sen aikana myös yllä järjestystä palaut-

tamalla oppilaita tekstin äärelle silloin, kun

jonkun keskittyminen herpaantui, oppilas

puhui liian lujaa tai ryhmässä tuli erimieli-

syyttä, mistä omin voimin ei selvinnyt. Jo

kahden opettajan läsnäolo kirjoitustilan-

teessa lisäsi oletettavasti oppilaiden työ-

ja toimintakeskeisyyttä.

Opettajat pyrkivät antamaan tilaa

mahdollisimman paljon kirjoittajille, jotta

heidän välilleen syntyisi toimiva vuorovai-

kutus ja he itse vaikuttaisivat ryhmänsä

toimintatapaan.

7. Ja mitä opimme

Tekemämme havainnoinnin ja haastatte-

lun perusteella vakuutuimme, että ryhmän

vuorovaikutuksellisuutta ja jakamista sekä

itsearviointia voidaan opettaa, ohjata ja

oppia; että ne eivät ole myötäsyntyisiä

ominaisuuksia tai taitoja, joita toisilla on

ja toisilla ei. Se, millä tavalla oppimisen

ohjaus käytännössä tapahtuu, riippuu luon-

nollisesti opettajista, heidän tiedoistaan,

kokemuksestaan sekä tavastaan opettaa

ja olla kontaktissa oppilaiden kanssa.

Yhteisöllisen kirjoittamisen oppitunti

konkretisoi niitä käytäntöjä, joita ohjaa-

jan ja oppijoiden väliseen vuorovaikutuk-

selliseen oppimistilanteeseen parhaimmil-

laan liittyy. Tarkasti strukturoitu oppitun-

nin rakenne loi puitteet onnistumiselle ai-

nakin pienten oppilaiden kohdalla. Sitou-

tuminen vastavuoroiseen toimintaan näytti

tuottavan oppijoille sellaisia tietoja ja tai-

toja, joiden oppiminen jää vähemmälle, jos

käytetään vain yksilöllistä – ja yksinäistä

– oppimisprosessia painottavia opetusta-

poja.

Yhteisöllinen työtapa ja opettajien

antama tuki tarjoavat jokaiselle oppijalle

mahdollisuuden osallistua yhteistyöhön

senhetkisten kykyjen ja taitojen tasolla il-

man, että oppilaat juurikaan vertailevat

keskenään taitojaan. Ryhmänä toimimi-

nen on etusijalla. Ryhmässä yhteistyötai-

dot kehittyvät kuin huomaamatta, samoin

kirjoittamisen osataidot.

Joskus lopputulos yllättää tekijänsä.

Harva pieni oppilas pääsee niin hyvään

lopputulokseen yksin kuin yhteisen pon-

nistelun tuloksena. Yhteisöllisyys raken-

taa taitojen lisäksi myös oppijoiden itse-

tuntoa. Toimivassa ryhmässä on helppo
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tuoda esiin omia, ehkä keskeneräisiä mie-

lipiteitä myös sen oppilaan, joka muuten

pysyisi hiljaa. Oppijat voivat ottaa ja saa-

da erilaisia rooleja yhteisen työskentelyn

aikana ja näin oppia toimimaan rakenta-

vasti vaihtelevissa tilanteissa.

Yhteisöllisen kirjoittamisen työtapa

mahdollistaa myös kollegiaalisen yhteis-

työn ja työssä kehittymisen. Yhdessä

ideoiminen, suunnitteleminen,yhdessä

opettaminen ja tutkiminen, pedagogisen

vastuun jakaminen ja uudet tavat oppilai-

den sosiaalisten taitojen kehittämiseen

tuovat myös opettajan työhön uutta ins-

piraatiota ja produktiivisuutta.

Lähteet:

Hakkarainen, Pentti. 2010. Lähikehityksen vyö-
hyke – pedagogiikan kulmakivi? Kasvatus 41 (3),
240-251.

Juutilainen, Tiina & Strand-Niemelä Tuulikki.
2013. Yhteisöllinen oppimisympäristö. Projekti-
työ, julkaisematon lähde. Tampereen yliopisto.
Kasvatustieteen yksikkö.

Jyrkiäinen, Anne & Koskinen-Sinisalo Kirsi-
Liisa. 2012. Yhteisöllinen kirjoittaminen. Helsin-
ki: BTJ Finland Oy.

Korhonen, Vesa. 2013. Sosiokulttuurinen teo-
ria – viitekehys oppimisen ja yhteisöjen ymmär-
tämiselle. Luento. Tampereen yliopisto. Kasva-
tustieteen yksikkö.

Kuusisaari, Hanna. 2010. Yhteisen tiedon tuot-
tamisen prosessi – teoriatiedon ja kokemustiedon
kohtaaminen kehittämispuheessa. Kasvatus 41 (3),
226-239.

Varis, Markku 2010. Genren mahdollisuudet
lukemisen ja kirjoittamisen opetuksessa. Kasva-
tus 41 (2), 180-188.

Vygotsky, L.S. 1978. Mind in Society: The De-
velopment of Higher Psychological Functions.
Cambridge: HarwardUniversity Press.

Sitaatit:T uulikki Strand-Niemelä 2010. Ajatus-
runoja. Tampere: LK-julkaisut Oy.
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Yhdessä olemme
   ENEMMÄN

ECER 2013 (European  Educational Reasearch Association)

pidettiin syyskuun puolivälissä Istanbulissa. Konferenssin

laajasta aihevalikoimasta nostamme esille yhteistyön teemat

koulutuksen eri tasoilla ja eri toimijoiden välillä. Inkluusion

lisääntyminen selittänee osaltaan teemojen ajankohtaisuut-

ta. Yhteistyö nähdään yhä selvemmin voimavarana, jota kan-

nattaa hyödyntää.

Anne Jyrkiäinen, KT, yliopiston lehtori, Tampereen
yliopisto, kasvatustieteiden yksikkö
Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo, KL, lehtori, erityisopetus
Tampereen yliopiston normaalikoulu
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Monet yhteistyömuodot ovat opettajille jo

entuudestaan tuttuja, esimerkiksi oppilai-

den ryhmitteleminen useamman opetta-

jan kesken tai ryhmän opettaminen siten,

että toinen opettaja kantaa opettamisen

päävastuun toisen toimiessa apuopettaja-

na.

Tällä hetkellä tutkijoita kiinnostaa en-

tistä syvemmälle ja vaativammalle tasol-

le viety yhteistyö. Tämä tarkoittaa yhteis-

opettajuutta, jossa opettajat jakavat peda-

gogisen ja kasvatuksellisen vastuun yh-

teisistä oppilaista.

Yhteisopettajuus eli kollaboratiivinen

opettajuus edellyttää Thorben Lahtxin

mukaan muun muassa opettajien saman-

suuntaisia käsityksiä opettajan työn pe-

ruskysymyksistä sekä luottamusta siihen,

että yhdessä tekemällä saavutetaan

enemmän kuin yksin toimimalla.

Lisäksi opettajilta vaaditaan yhä

enemmän yhdessä toimimisen taitoja, ku-

ten taitoa neuvotella ja tehdä kompromis-

seja. Kouluarjessa yhteistyön ensimmäi-

siksi ongelmiksi nousevat usein ajan löy-

täminen yhteiselle suunnittelulle ja koulun

ilmapiiri, jonka ei koeta tukevan yhdessä

tekemistä.

Elisabetta Ghedin mukaan yhteis-

opettajuus vaatii sekä opettajan persoo-

nallista että ammatillista kehittymistä.

Opettajien yhteistyö, keskinäinen tuki ja

apu, toimivat lisäksi tärkeänä esimerkki-

nä oppilaille. Myös Ghedin toi esille, että

yhteistyö edellyttää opettajilta enemmän

suunnittelua. Positiivista on, että yhteis-

työn on koettu tukevan opettajien amma-

tillista kehittymistä.

Suomessa joidenkin koulujen on ollut

viime vuosina mahdollista palkata resurs-

siopettajia. Tällä tavalla esimerkiksi sa-

manaikaisopettajuudelle on auennut uu-

sia mahdollisuuksia. Se ei itsestään sel-

västi johda kuitenkaan kollaboratiiviseen

opettajuuden lisääntymiseen, jos koulun

toimintakulttuuri ei tue tällaista yhdessä

tekemisen tapaa.  Joka tapauksessa on

positiivista, että kouluihin saadaan lisää

kasvatusalan osaamista. Jokainen resurs-

siopettaja on tärkeä osa kouluyhteisöä

työn ja osaamisen jakamisessa.

Luontevan yhteistyöparin suomalai-

sessa koulussa on muodostanut perintei-

sesti luokanopettaja tai aineenopettaja ja

laaja-alainen erityisopettaja. Tästä yhteis-

työstä on alkanut muun muassa design-

tutkimuksen keinoin kehittämämme ja

konferenssissa esittelemämme yhteisöl-

lisen kirjoittamisen työtapa,  jossa yhdes-

sä tekeminen koskee sekä oppilaita että

opettajia. Opettajat toimivat yhteisöllisen

kirjoittamisen ohjaamisen eri vaiheissa

tasavertaisina toimijoina.

Oleellista on niin ikään oppilaiden yh-

teisöllinen toiminta kirjoitustehtävän pa-

rissa. Oppilaat suunnittelevat ja tuottavat

tekstin yhdessä sekä arvioivat toimintaan-

sa annettujen tunnuspiirteiden suunnassa.

Tekstin parissa toimimisen ja tekstin tuot-

tamisen ohella oppilaat harjoittelevat yh-

dessä toimimisen taitoja, jotka voidaan

nähdä laajasti ajateltuna keinoina kasvat-

taa osallisuuteen erilaisissa yhteisöissä.
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Näemme yhdessä toimimisen ja osallis-

tumisen taidot tärkeiksi kansalaistaidoik-

si nyt ja tulevaisuudessa.

Mielenkiintoista ajateltavaa kirjoitta-

misen opetuksesta tarjosivat uusiseelan-

tilaiset Eleanor Hawe ja Judy Parr, jotka

keskittyivät esityksessään oppimista tu-

kevaan arviointiin (assessment for lear-

ning). Esitys pohjautui tutkimukseen, jo-

hon osallistui 18 opettajaa. Opettajat muo-

dostivat tutkimuspareja siten, että toinen

opettajista toimi aina vuorollaan observoi-

jana. Tarkkailun kohteena oli opettajan

luokkien 7–9 oppilaille antama palaute kir-

joitustunnin aikana.

Tarkkailijan roolissa olevalla opetta-

jalla oli käytössään tarkka ohjeistus, min-

kälaisiin asioihin tunnilla tuli kiinnittää huo-

miota. Tutkimuksen mukaan opettajien ei

ollut helppo avata oppilaille kirjoitusteh-

tävien tavoitteita selkeiden kriteerien avul-

la. Varsin vähän tunneilla kiinnitettiin huo-

miota oppilaiden itse- ja vertaisarviointiin.

Tutkijat esittivätkin lopuksi, että opet-

tajien tulisi paremmin tiedostaa oppimis-

prosessin aikaisen palautteen merkitys.

Tämä edellyttää kirjoitustehtävälle asetet-

tujen kriteerien huolellista pohtimista ja

niiden hyödyntämistä oikeanlaisen palaut-

teen antamisessa oppilaille kirjoittamispro-

sessin aikana. Tuloksellisen oppimisen

kannalta on oleellista ottaa oppilaat yhä

aktiivisemmin mukaan suunnittelemaan ja

suuntaamaan omaa työskentelyään sekä

arvioimaan toimintaansa suhteessa työs-

kentelylle asetettuihin kriteereihin.

Tämä tutkimus oli kiinnostava esi-

merkki myös siitä, miten opettajapari voi

toimia tehokkaana tutkimusparina ja sa-

malla kehittää omaa ammatillista osaa-

mistaan.

Opettajan työstä on tullut ja tulee yhä

vahvemmin yhdessä tekemisen ammatti.

Tämä ammatillinen muutos vaatii lisää

tutkimusta ja tukea jo opettajankoulutus-

vaiheessa. Yhtä lailla tulee edelleen tut-

kia ja kehittää eri-ikäisten oppijoiden yh-

dessä oppimista erilaisissa oppimisympä-

ristöissä.

Kaikkiin konferenssiesityksiin voi tutus-

tua tarkemmin osoitteessa:

http://www.eera-ecer.de/ecer-program-

mes/search-programmes/

United Kingdom Literacy

Association 50 years of Literacy:

Continuity and Change

4th–6th July, 2014

University of Sussex

www.ukla.org

International Reading

Association

59th Annual Conference

10th–12th May, 2014

New Orleans

www.reading.org

Kansainväliset - Intenationellt
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FinRAn blogin kautta http://finnishreadingassociation.blogspot.fi/ saat yhteyden

FinRAn kansainväliseen verkostoon sekä lähialueen yhteyskumppaneihin

Ruotsissa, Tanskassa ja Virossa. Alla olevista seminaareista ja konferensseista

saat lisätietoja kansainvälisten asiain sihteeriltä aselin@abo.fi.

22.1.2014 Når koden er knækket – Læsning, skrivning og nye medier. Vester

søgade 6, 1601 København; www.ucc.dk

30.–31.1.2014 De store læser. Golf Hotel Viborg; www.via.cfu.dk/destorelaeser

12.3.2014 Kurs v/professor Jørgen Frost, Oslo universitet, NoRA/Statped vest

Bergen

27.–29.3.2014 9th British Dyslexia Association International Conference, G-Live,

Guildford; http://www.bdainternationalconference.org/

4.–6.6.2014 UKLA 50th International Conference ‘50 Years of Literacy:

Continuity and Change’, The University of Sussex http://www.ukla.org/

conferences/

10.–2.5.2014 International Reading Association 59 Annual Conference, New

Orleans; http://www.reading.org/annual-conference-2014/

Kansainväliset – internationellt
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Ohjeita kirjoittajille

Kielikukko on FinRA ry:n (Finnish Rea-

ding Association) jäsenlehti, joka ilmes-

tyy 4 kertaa vuodessa. Kielikukolla on

pitkät perinteet, sillä lehdestä julkaistaan

parhaillaan 32. vuosikertaa.

Kielikukko on ensisijaisesti lukemisen

ja kirjoittamisen tutkimukseen ja opetuk-

seen keskittyvä lehti, jonka lukijakunta

koostuu ensisijaisesti opettajista (erityis-

opettajat, luokanopettajat, äidinkielen

opettajat) mutta myös alan tutkijoista. Kie-

likukon tavoitteena on kertoa ajankohtai-

sesta oppimiseen ja opettamiseen liitty-

västä tutkimuksesta sekä opettamisen

käytänteistä.

Kielikukkoon voit tarjota artikkeleita,

puheenvuoroja, konferenssireportaaseja

tai kirja-arvioita lähettämällä ne Kieliku-

kon päätoimittajalle Sirpa Eskelä-Haapa-

selle.  Kielikukon toimitus arvioi käsikir-

joitusten sopivuuden Kielikukkoon. Toimi-

tus voi tarvittaessa pyytää tarkennuksia

tai muutosehdotuksia käsikirjoituksiin.  Ar-

tikkelien suositeltava pituus on 1000-2000

sanaa.

Kuviot ja taulukot numeroidaan, ni-

metään ja niiden paikat merkitään teks-

tiin (esim. Taulukko 1 tähän). Taulukoi-

den ja kuvioiden tulee olla painovalmiita

ja ne tallennetaan omiksi tiedostoikseen.

Kirjoittajan valokuvan tulee olla riit-

tävän laadukas, vähintään 300 dpi.  Ku-

vat,  piirrokset ja muut artikkeliin liittyvät

kuvat lähetetään eri liitteinä.

Lähdeviitteet merkitään tekstin sisällä

seuraavasti: (Brown 1998; Niiniluoto

2000, 13–25; Välijärvi & Linnakylä

2002).

Lähdeluettelo

Lähdeluettelo laaditaan ilman sisennyk-

siä seuraavien ohjeiden mukaan.

Kirja: Kiikeri, M. & Ylikoski, P. 2004.

Tiede tutkimuskohteena. Filosofinen joh-

datus tieteentutkimukseen. Helsinki: Gau-

deamus.

Artikkeli toimitetussa teoksessa:

Lipponen, L. & Lonka, K. 2007. Infor-

maatiolukutaito paikallisena ja hajautettu-

na, Tutkivan Oppimisen toimintana. Teok-

sessa A. Nevgi (toim.) Informaatioluku-

taito yliopisto-opetuksessa. Helsinki: Yli-

opistopaino, 81–93.

Artikkeli tieteellisessä aikakaus-

lehdessä: Virtanen, J.  2008. Esiopetuk-

sen polut ja koulutusjärjestelmän muutos.

Kasvatus 39 (3), 235–245.

Internetlähde: Zimmermann, T.,

Kappes, V. & Michel, P. 2006. Informa-

tionsbeurteilungsfähigkeit – Eine Pilotstu-

die an Zürcher Gymnasien. Medien Pä-

dagogik 5.7.2006. Saatavissa www.

medienpaed.com/05-2/zimmermann

_michel05-2.pdf  [Viittauspäivä 4.1.2013]
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puh. 040 592 9565

Toimituskunnan jäsenet:

Carita Kiili, carita.kiili@jyu.fi

Salla Määttä, salla.m.maatta@jyu.fi

Virpi Ravolainen,

vravolainen@gmail.com

Ulla Jylhä, ulla.jylha@gmail.com
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3/2014   viikolla   33
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(250 mm x 176 mm)

Ilmoitushinnat (alv 00 €)
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finrainfo@gmail.com
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Abstraktien jättö 31.1.2014

Hyväksymisilmoitus huhtikuussa 2014

Early bird -rekisteröityminen päättyy 16.5.2014

Rekisteröityminen päättyy 10.8.2014

EARLI SIG 5 -konferenssi Agora,

Mattilanniemi, Jyväskylä

Olet lämpimästi tervetullut kasvatustietei-

den tiedekunnan ja psykologian laitoksen

järjestämään EARLI:n (The European As-

sociation for Research in Learning and

Instruction) SIG 5-ryhmän (Learning and

Development in EarlyChildhood)  -konfe-

renssiin Jyväskylään.

Konferenssin pääpuhujat, temaattiset

symposiumit ja esitykset sekä työpajat

tarkastelevat tulevaisuuden haasteita, joi-

ta asetetaan niin varhaiskasvatukselle kuin

koulupolun ensimmäisille vuosille. Konfe-

renssissa käsitellään sekä vanhempien,

opettajien että vertaisryhmän merkitystä

lasten kehitykselle ja oppimiselle eri

konteksteissa (kotona, päivähoidossa ja

koulussa).

Konferenssi tarjoaa kansainvälisen foo-

rumin, jossa tarkastellaan varhaiskasva-

tuksen ja ensimmäisten kouluvuosien (0-

8-vuotiaat) oppimisen ja kehityksen pro-

sesseja, käytänteitä ja vaikuttavuutta.

Tulevaisuuden haasteet

varhaiskasvatuksessa ja alakoulussa

Ohjelma, ilmoittautuminen ja lisätiedot www-

sivulta: https://www.jyu.fi/edu/en/earli-sig5-

2014

Lisätietoja:

Yliopistotutkija Marja-Kristiina Lerkkanen

marja-kristiina.lerkkanen@jyu.fi

 +358 40 805 3347



Kopijyvä Oy, Jyväskylä

ISSN-0780-0940

Kirjoittajakutsu
Kielikukon 33. vuosikertaan

Kielikukko on FinRAn (Finnish Reading Asso-

ciation) julkaisema lehti, jonka tavoitteena on

kertoa ajankohtaisesta lukemisen, kirjoittami-

sen ja oppimisen tutkimuksesta sekä hyvistä

opetuskäytänteistä.

Kielikukossa julkaistaan artikkeleita,

kuvauksia opetuskokeiluista,

puheenvuoroja ja haastatteluja.

Etsimme kirjoittajia Kielikukon vuoden 2014

numeroihin, jotka keskittyvät seuraaviin

teemoihin:

1/2014 – Kirjallisuus ja matematiikka

Artikkelien toimitus viimeistään viikolla 4/014

2/2014 – Medialukutaito ja mediakasvatus

Artikkelien toimitus viimeistään viikolla 14/2014

3/2014 – Orastava lukutaito  & varhais- ja

alkukasvatus

Artikkelien toimitus viimeistään viikolla 33/2014

4/2014 – Tekstitaidot eri oppiaineissa

Artikkelien toimitus viimeistään viikolla 44/2014

Tilaa Kielikukko
liittymällä jäseneksi!

Kielikukon jäsenhinta on 39 euroa. Jäse-

neksi voi liittyä osoitteessa

finrainfo@gmail.com. Opiskelijajäsenhinta

on 18 euroa ja yhteisöhinta 40 euroa.
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