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Internetissä on helppo julkaista erilaisia tekstejä, mikä myös mahdollistaa virheellisen tiedon leviämisen. Virheellinen tieto voi olla tahattomasti tai jopa tahallisesti levitettyä. Tällöin puhutaan
misinformaatiosta ja disinformaatiosta (Kendeou, Robinson & McCrudden 2019). Internet on
keskeinen tiedonlähde lapsille ja nuorille, joten myös heidän on opittava navigoimaan tekstimaailmassa, jossa ihan kaikkeen ei voi luottaa. Pystyäkseen hyödyntämään internetiä tiedonhaussa,
oppimisessa ja päätöksenteossa, lasten ja nuorten tulisi osata tunnistaa relevantti eli asian
kannalta olennainen tieto ja myös arvioida sen luotettavuutta.
ASIASANAT: lähteiden arviointi, kriittinen lukutaito, alakoulu
Nettitekstien luotettavuutta voi arvioida monelta kannalta. Lapset ja nuoret arvioivat tekstejä
usein tarkastelemalla niiden sisältöjä. Sisältöjen arviointi voi kuitenkin olla melko pinnallista.
Lapset ja nuoret saattavat kiinnittää huomiota
nettisivun ulkoasuun, tekstien helppolukuisuuteen tai vaikkapa tekstin pituuteen (esim. Coiro,
Coscarelli, Maykel & Forzani 2015). Sisältöjen
syvällinen arviointi onkin vaativaa, sillä lukijan
tulisi tarkastella, miten kirjoittaja perustelee väitteitään. Tukeutuuko kirjoittaja tutkimustietoon,
omiin havaintoihinsa tai kenties yksittäiseen
mielipiteeseen? Sisältöjen arviointi on erityisen
hankalaa tilanteissa, joissa lukijalla on vähän
pohjatietoa asiasta. Tällaisessa tilanteessa lukijat tukeutuvatkin usein lähteen arvioimiseen
(Bråten, McCrudden, Lund, Brante & Strømsø
2018).

Lähdetietojen arviointi

Tässä artikkelissa lähteellä tarkoitetaan tekstin
kirjoittajaa, julkaisijaa tai julkaisupaikkaa. Lisäksi lähteellä viitataan kirjoittajan tai julkaisijan
1

asiantuntijuuteen, maineeseen ja tarkoitusperiin
sekä tekstin tyyppiin (Bråten & Braasch 2018).
Näihin luotettavuuteen vaikuttaviin tekijöihin viitataan usein myös termeillä lähdetiedot tai lähteiden piirteet.
Lukija voi arvioida kirjoittajan asiantuntijuutta muun muassa kirjoittajan aseman, koulutuksen ja kokemuksen perusteella. Näiden tietojen
pohjalta lukija voi tehdä päätelmiä, voiko kirjoittajaan luottaa. Nuorten taitoja arvioida kirjoittajan
asiantuntijuutta tarkasteltiin yhdysvaltalaisessa
tutkimuksessa, johon osallistui lähes kahdeksansataa oppilasta (Coiro ym. 2015). Kirjoittajan
tunnistaminen nettiteksteistä oli suurimmalle
osalle seitsemäsluokkalaisista oppilaista helppoa. Kuitenkin vain alle 31 prosenttia oppilaista
osasi arvioida kirjoittajan asiantuntijuutta niin,
että he myös perustelivat arvionsa.
Tekstin kirjoittajan tarkoitusperät eli se,
miksi kirjoittaja haluaa julkaista tekstin, voivat
vaihdella. Lukijan tulisikin pohtia, mitä kirjoittaja tekstillään tavoittelee. Onko hänen tarkoituksensa välittää tietoa, vaikuttaa mielipiteisiin
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tai edistää tuotteen myyntiä? Julkaisun kaupallisuudesta voi kieliä mainokset tai viitteet
kaupallisesta yhteistyöstä. Oppilaat eivät kovin
usein kiinnitä huomiota kirjoittajan tai tekstin
tarkoitusperiin. Tämä kävi ilmi Forzanin (2018)
tutkimuksessa, jossa vain vajaa kolmannes
seitsemäsluokkalaisista oppilaista (N = 1434)
kiinnitti huomiota kirjoittajan tarkoitusperiin
arvioidessaan nettitekstin luotettavuutta. Samansuuntaisia tuloksia saatiin tutkimuksessa,
johon osallistui yli neljäsataa kuudesluokkalaista (Kiili, Leu, Marttunen, Hautala & Leppänen 2018). Tutkimuksessa oppilaat arvioivat
kaupallista tekstiä. Vain alle viidennes tunnisti
kirjoittajan kaupalliset tarkoitusperät, vaikka ne
olivat tekstissä varsin ilmeiset.
Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin, kuinka
hyvin kuudesluokkalaiset osaavat arvioida lähdetietoja eli kirjoittajan asiantuntijuuden tasoa ja
kirjoittajan tarkoitusperien vilpittömyyttä. Lisäksi
selvitettiin, miten lukusujuvuus ja luetunymmärtäminen olivat yhteydessä lähdetietojen arviointiin.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimukseen osallistui 73 kuudesluokkalaista.
Oppilaiden lähteiden arviointitaitoja mitattiin
testillä, joka on alun perin kehitetty Ranskassa
(Potocki ym. 2020). Testiä on kehitetty edelleen muun muassa Norjassa (Bråten, Brante &
Strømsø 2019).
Alkuperäinen testi koostuu kolmesta osiosta,
joista ensimmäisessä oppilaiden tulee tunnistaa
erilaisia lähdetietoja (esim. kuka on kirjoittanut
tekstin). Toisessa osiossa oppilaat lukevat lyhyitä
tekstikatkelmia, joissa kirjoittajan tarkoitusperät
sekä asiantuntijuus vaihtelevat. Kolmannessa
osiossa oppilaat arvioivat hakutuloksia sen perusteella, kannattaisiko hakutulosta käyttää omassa
kouluesitelmässä. Tutkimuksessamme oppilaat
tekivät testin kaksi viimeistä osiota, ja tässä artikkelissa raportoimme toisen osion tulokset.
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Tutkimuksessa hyödynnettiin norjalaisten tutkijoiden lukiolaisille laatimaa testiä (Bråten ym.
2019). Tekstikatkelmat käännettiin ja muokattiin
käsitteiltään kuudesluokkalaisille sopiviksi. Testissä oppilaat arvioivat lyhyitä tekstikatkelmia,
jotka on esitelty taulukossa 1. Kustakin tekstikatkelmasta oppilaat arvioivat kirjoittajan asiantuntijuuden tasoa ja tarkoitusperien vilpittömyyttä vastaamalla kahteen kysymykseen: 1) Kuinka paljon
kirjoittaja tietää aiheesta, josta hän kirjoittaa? ja
2) Kuinka paljon kirjoittaja vääristelee tosiasioita,
koska hän ajaa omia etujaan? Vastausvaihtoehdot olivat: 1= hyvin vähän, 2 = vähän, 3 = jonkin
verran, 4 = paljon, 5 = hyvin paljon.
Taulukossa 1 tekstikatkelmien kuvauksista on kursivoitu kohdat, jotka toimivat lukijalle
vihjeenä kirjoittajan liioittelusta. Taulukosta voidaan myös havaita, että toiset tehtäväkohdat
vaativat kirjoittajan asiantuntijuuden varmentamista (tekstikatkelmat 1, 4, ja 5), kun taas toiset
sen kyseenalaistamista (tekstikatkelmat 2 ja 3).
Kirjoittajan tarkoitusperien luotettavuuden arvioinnissa tekstit 1, 2 ja 4 vaativat hyvien tarkoitusperien varmentamista ja tekstikatkelmat 3 ja
5 tarkoitusperien kyseenalaistamista.
Oppilaiden vastaukset pisteytettiin ja niistä
muodostettiin kaksi summamuuttujaa: kirjoittajan luotettavuuden varmentaminen ja kirjoittajan luotettavuuden kyseenalaistaminen. Koska
varmentamista ja kyseenalaistamista vaativia
tehtäviä oli eri määrä, käytettiin alkuperäisten
muuttujien skaalaa (1–5). Molempien summamuuttujien Cronbachin alpha oli .62.
Tutkimuksessa tarkasteltiin myös lukutaitojen merkitystä arviointiosaamiselle. Oppilaiden
lukusujuvuutta mitattiin sanaketjutestillä (Lyytinen & Nevala 2000). Testissä oli 25 sanaketjua,
joissa jokaisessa oli neljä sanaa kiinni toisissaan. Oppilailla oli 90 sekuntia aikaa erottaa pystyviivoin sanat toisistaan niin nopeasti ja tarkasti
kuin mahdollista.

TAULUKKO 1. Oppilaiden arvioimien tekstikatkelmien lähdetiedot, kuvaukset ja vaadittava arviointitaito
Tekstikatkelma Kirjoittaja
1
Terveystieteen
tutkija

2

9.-luokkalainen
oppilas

Julkaisupaikka
Ruokablogi.fi -verkkosivusto

Taloussanomien
nuorille suunnattu
verkkosivu

3

Lentoyhtiön talousjohtaja

Tekniikan Maailma
-lehti

4

Yliopiston historian
professori

Wikipedia

5

Apteekkari

Lääkeyrityksen
verkkosivut

Kuvaus
Sydämen ja verisuonten terveyttä
käsittelevä tekstiote, jossa puhutaan liiallisen suolankäytön negatiivisista vaikutuksista ja kaliumin
positiivisista vaikutuksista.

Kreikan veronkiertoa käsittelevä
tekstiote.

Tarkoitusperien varmentaminen.

Asiantuntijuuden kyseenalaistaminen.

Tarkoitusperien varmentaminen.
Ympäristöystävällistä lentämistä
Asiantuntijuuden kykäsittelevä tekstiote, jota perustel- seenalaistaminen.
laan uusilla ympäristöystävällisillä
polttoaineilla. ”Jos ihmiset valitse- Tarkoitusperien kyvat ympäristöystävällisiä lentoyhseenalaistaminen.
tiöitä, lentäminen ei ole luonnolle
sen haitallisempaa kuin autolla
ajaminenkaan.”
Tekstiote Saksan väestökehitykAsiantuntijuuden varsestä kertovasta Wikipedia -artik- mentaminen.
kelista.
Tarkoitusperien varmentaminen.
Muistisairauteen liittyvän lääkkeen Asiantuntijuuden varpositiivisista vaikutuksista kertova mentaminen.
tekstiote. ”Lääkkeen käyttö on
täysin vaaratonta.”
Tarkoitusperien kyseenalaistaminen.

Luetunymmärtämistä mitattiin testillä, jossa
oppilaat lukivat 1,5 sivua pitkän kalliomaalauksista kertovan tietotekstin ja vastasivat 12:een
tekstiin liittyvään kysymykseen (Lerkkanen,
Eklund, Löytynoja, Aro & Poikkeus 2018).

Kirjoittajan luotettavuuden
kyseenalaistaminen on vaikeaa

Vaadittava
arviointitaito
Asiantuntijuuden varmentaminen.

Kuvio 1 havainnollistaa, miten oppilaat arvioivat kirjottajien asiantuntijuutta. Oppilaiden
arviot eri kirjoittajien asiantuntijuuden tasosta eivät eronneet toisistaan kovinkaan paljon.

Oppilaat arvioivat esimerkiksi professorin,
apteekkarin, tutkijan ja talousjohtajan asiantuntijuuden lähes samanlaiseksi. Oppilaille
oli vaikea hahmottaa, että talousjohtaja ei ole
ympäristöasioiden asiantuntija. Sen sijaan yhdeksäsluokkalaisen oppilaan asiantuntijuutta yksikään kuudesluokkalainen ei arvioinut
korkeimmalle tasolle. Kuitenkin 29 prosenttia
oppilaista ajatteli, että peruskoululainen tietää
paljon talousasioista.
Kuvio 2 puolestaan osoittaa, että kaupallisten
tarkoitusperien havaitseminen on vielä vaikeaa
Kielikukko 1/2021
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KUVIO 1. Oppilaiden arviot siitä, kuinka paljon kirjoittaja tietää aiheesta, josta hän kirjoittaa.

monelle kuudesluokkalaiselle. Oppilaista hieman
yli neljännes kyseenalaisti talousjohtajan tarkoitusperät valiten vastausvaihtoehdoista paljon tai
hyvin paljon. Hieman alle viidennes puolestaan
kyseenalaisti apteekkarin tarkoitusperät.
Kirjoittajan luotettavuuden varmentamisen
keskiarvo oli 3,8 (KH = 0,5) ja kyseenalaistamisen
keskiarvo oli 2,6 (KH = 0,7). Oppilaat suoriutuivat
siten paremmin tehtävistä, jotka vaativat kirjoittajan luotettavuuden varmentamista, kuin tehtävistä,

jotka vaativat kirjoittajan luotettavuuden kyseenalaistamista (t(64) = 8,79; p < .001; d = 1.09).
Tarkasteltaessa lukutaitojen merkitystä arviointitehtävässä menestymiseen havaittiin, että
lukutaidot olivat yhteydessä vain luotettavuuden
varmentamiseen. Mitä paremmat oppilaan lukusujuvuus (r = .339; p < .001) ja luetunymmärtämisen taidot (r = .274; p < .05) olivat, sitä paremmin hän menestyi kirjoittajan luotettavuutta varmentamista vaativissa tehtävissä. Lukutaidoilla

KUVIO 2. Oppilaiden arviot siitä, kuinka paljon kirjoittaja vääristelee tosiasioita, koska hän ajaa omia etujaan.
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ei ollut yhteyttä kyseenalaistamista vaativissa
tehtävissä suoriutumiseen.
Yhteenvetona voidaan todeta, että kirjoittajan luotettavuuden arviointi lähdetietojen perusteella on monille kuudesluokkalaisille vaikeaa.
He eivät vielä hahmota, miten asiantuntijuus
rakentuu. Tällöin oppilaat arvottavat taustaltaan
erilaisten kirjoittajien asiantuntijuutta melko samalla tavalla. Myös kaupallisten tarkoitusperien
tunnistaminen on vielä vaikeaa. Tulos on samansuuntainen aiempien tutkimustulosten kanssa
(esim. Kiili ym. 2018). Hyvät lukutaidot eivät takaa sitä, että oppilaat osaisivat kyseenalaistaa
kirjoittajan asiantuntijuuden tai hänen tarkoitusperänsä.

Vinkkejä arviointitaitojen harjoitteluun

Tässä tutkimuksessa käytettiin testiä, jossa oppilaat arvioivat kirjoittajan luotettavuutta ja tarkoitusperiä lyhyiden tekstikatkelmien perusteella.
Testin tekemiseen tarvittiin vain noin 15 minuuttia. Tällaisella lyhyellä tehtävällä opettaja pystyy
saamaan helposti selville, hahmottaako oppilas
kirjoittajien asiantuntijuudessa ja tarkoitusperissä olevia eroja. Tehtävän tekemisen voi myös integroida osaksi arviointitaitojen opetusta.
Opettaja voi tehdä luokalleen esimerkiksi visan Kahootilla (https://kahoot.com/). Oppilaat
lukevat ensin lyhyen tekstikatkelman paperilta,
jonka jälkeen opettaja näyttää katkelmaan liittyvät kysymykset (asiantuntijuus, tarkoitusperät)
Kahootissa. Oppilaat vastaavat kuhunkin kysymykseen neljän skaalalla, sillä se on pisin skaala, jonka pystyy Kahootilla luomaan.
Kahoot-visa toimii siten, että opettaja voi
näyttää oppilaidensa vastaukset jokaisen kysymyksen jälkeen. Jos joku oppilaista on osannut
esimerkiksi kyseenalaistaa kirjoittajan kaupalliset tarkoitusperät, voi opettaja kysyä oppilailta
perusteluja vastaukselle ja tällä tavoin virittää
keskustelua kirjoittajan kaupallisesti värittyneis-

tä motiiveista. Visan aikana opettaja näkee oppilaiden osaamisen tason ja sen, oivaltavatko oppilaat, millaisiin seikkoihin arvioinnissa kannattaa kiinnittää huomiota. Visan voi myös toistaa
myöhemmin, jolloin osaamisen kehittymistä voi
seurata.
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