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Kirjoittajakutsu 
Kielikukon 34. vuosikertaan

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

Kielikukon kevään 2016 numerot (1/2016 ja 2/2016) toivomme artikkeleita 
monikulttuurisuudesta ja opetussuunnitelmasta. Artikkelien toimitus 
viimeistään 30.1.2016 (numeroon 1) ja 31.3.2016 (numeroon 2). 

Kirjoitusohjeet löytyvät FinRAn nettisivuilta

http:/finnishreadingassociation.blogspot.fi. 

Artikkelit toimitetaan sähköpostitse Kielikukon päätoimittajalle Vuokko 
Kaartiselle osoitteella vuokkokaartinen@gmail.com.
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Hyvät lukijat
Kielikukon uusi toimikunta lausuu sydämelliset 
ja arvostavat kiitokset edeltäjälleen laatuisasta ja 
monipuolisesta työstä lehtemme ja lukijoittem-
me hyväksi. Entisestä toimikunnasta jatkaa kans-
samme Sari Sulkunen Jyväskylän yliopiston kiel-
ten laitokselta. Uusia jäseniä toimikunnassa ovat 
Kaisu Rättyä Itä-Suomen yliopiston soveltavan 
kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastolta, 
Heli Ketovuori Turun yliopiston kasvatustieteen 
laitokselta ja Pirkko Tiuraniemi, joka on juuri siir-
tynyt eläkkeelle äidinkielen lehtorin työstä Turun 
normaalikoulusta. Uusia jäseniä lehtitoimikun-
nassa ovat myös Juli-Anna Aerila Turun yliopis-
ton opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksiköstä 
sekä Vuokko Kaartinen, joka on toiminut Turun 
yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Turun yksi-
kössä – nyt eläkkeellä. Olemme eri-ikäisiä ja tu-
lemme monelta Suomen suunnalta.

Tässä numerossa perehdymme  Heikki ja Paula 
Lyytisen johdolla siihen, miten voimme tunnistaa 
lapsen, joka tarvitsee apua saavuttaakseen perus-
lukutaidon ja miten häntä voidaaan auttaa siinä. 
Tulevan vuoden ensimmäisessä numerossa nämä 
kirjoittajat jatkavat aiheen käsittelyä. Kaisu Rät-
tyä ja Anne Nupponen näyttävät, miten tekstien 
visualisointi voi motivoida oppilaita ryhmäkes-
kusteluihin ja konkretisoida keskusteluja. Jorma 
Immonen innostaa yhteistyöhön kulttuurilaitos-
ten kanssa draamatyöskentelyn kautta. Draaman 
maailmaan vie myös Petra Örnin storyline-artik-
keli. Tuike Iiskala opastaa tuoreeseen väitöskir-
jaansa pohjaavassa artikkelissaan tehostamaan 
oppilaiden oppimista yhteistyöjärjestelyin. Kou-
luvaarit tekevät arvokasta työtä ja toimivat yh-
teistyössä opettajien kanssa. Tästä toiminnasta 
kertoo Gustav Wickströmin puheenvuoro. Aihe 
jatkuu seuraavassa numerossa. Tämän vuoden 
Aapiskukko-palkinnon saaja Agneta Möller-Sal-
mela osaa motivoida lapsia lukemaan. Think 

Math- verkkopalvelua sekä monikielistä kirjastoa 
voi jokainen opettaja halutessaan hyödyntää. 

Tulevan vuoden aikana tavoitteenamme on 
käynnistää vertaisarvioitujen artikkeleiden jul-
kaiseminen. Aiemmissa numeroissa laadukkaita 
tieteellisiä artikkeleita on julkaistu ilman arvioin-
tiprosessia, mutta haluamme vahvistaa tätä laa-
tua ja samalla tarjota artikkeleiden kirjoittajille 
mahdollisuuden vertaisarvioidun julkaisun teke-
miseen. Toivomme vertaisarvioitavaksi tarjottui-
hin artikkeleihin mainintaa tästä.

Toivotamme lukijoillemme antoisia lukuhetkiä ja 
rentouttavaa joulunaikaa!

Vuokko Kaartinen, Juli-Anna Aerila, Heli Ketovuori, 
Kaisu Rättyä, Sari Sulkunen ja Pirkko Tiuraniemi

Tervetuloa Turkuun!

Olen tottunut siihen, että kun Kielikukko löytyy 
kynnykseltä kotiintullessani, jään aina seisomaan 
reppu selässa kauppakassi vieressä selailemaan 
lehteämme. Siitä lehti siirtyy kahvipöydälle odot-
tamaan jatkoa, aina täynnä tietoa. Edelliselle toi-
mitukselle arvostava kiitokseni! Ja nyt jälleen uu-
den toimituksen käsistä ammatillista luettavaa. 
Kiitos tekijöiden ja kirjoittajien! 

Pyydän teitä ja Sinua hyvä lukijamme merkitse-
mään allakkaasi 14.–16.8.2016, jolloin toivon ta-
paavamme Turussa. Odotamme myös esitystäsi 
konferenssiin. Lue lisää konferenssistamme leh-
destä ja laita abstrakti tulemaan aiheena esimer-
kiksi hyvät käytänteet ja tutkimus. Yksityiskoh-
dista enemmän muualla Kielikukossamme!

Du är välkommen att ta kontakt och att bidra 
både på finska och på svenska!

Ann-Sofie Selin, puheenjohtaja/ordförande
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Miten tunnistan lapsen joka 
tarvitsee apua saavuttaakseen 
peruslukutaidon ja miten tuen häntä?
Heikki ja Paula Lyytinen, Jyväskylän yliopisto 

Osa 1: Tiiviste – nyrkkisäännöt

Tässä kaksiosaisessa artikkelisarjassa pyrim-
me kertomaan tärkeimmät opit, jotka olemme 
saaneet kahdesta tutkimushankkeestamme. En-
simmäinen niistä on ollut lukemaan oppimisen 
intensiivinen seurantatutkimus ja toinen oppi-
mista tukevien menetelmien tutkimus. Näiden 
tuloksena on syntynyt Suomessa laajasti käytetty 
Ekapeli (ja nyttemmin ulkomailla käytettäes-
sä Graphogame). Seurantatutkimuksessamme, 
joka tunnetaan maailmalla nimellä Jyväskylä 
Longitudinal study of Dyslexia (JLD), olemme 
seuranneet yli 15 vuoden ajan syntymästä mur-
rosikään lapsia, joilla on suvussa kulkeva luki-
vaikeus. Sen tulosten kirvoittamana aloitimme 
reilut kymmenen vuotta sitten Ekapeli/Grapho-
game tutkimuksen vastauksena luonnolliseen 
”so what” kysymykseen kerrottuamme, että vai-
keuksia lukemaan oppimisessaan kohtaavat lap-
set voidaan tunnistaa vuosia ennen kouluikää. 
Tässä ennalta ehkäisevän tuen hankkeessam-
me olemme hahmottaneet keinoja, joilla lap-
selle saadaan tarjottua riittävät keinot tulevien 
vaikeuksiensa voittamiseen ennen kuin niistä 
ehtii koitua hänelle harmia. Molemmista tutki-
muksista on nyt karttunut riittävästi havaintoja 
vakuuttavien käytännön neuvojen antamiseen, 
jotka tiivistän alla. 

Tässä ensimmäisessä artikkelissa annamme ko. 
neuvot tiivistetysti. Seuraava lehden numeros-

sa, toinen osamme, esittelee kriittisille lukijoille 
tutkimushavainnot, joihin nuo neuvot perustu-
vat. Tiivistän ajan hengessä varhaista tunnistusta 
ja tukemista koskevat neuvomme kymmeneen 
”pointtiin”. 

Lukivaikeuksien 
varhainen tunnistus

1. Pienellä osalla lapsista on geneettisistä läh-
tökohdista (so. lähisuvussa ilmenee lukivai-
keuksia) kumpuavia vaikeuksia oppia luke-
maan seurauksena esim. siitä, ettei lapsi ole 
riittävän herkkä erottamaan äänimaailmaa 
lukemaan oppimisen edellyttämällä taval-
la. Lukutaito opitaan painamalla mieleen 
kirjainten äännevasteet. Sitä varten oppijan 
on pystyttävä erottamaan äänteet toisistaan. 
Optimaalisessakin opetuksessa myös taval-
listen lasten ensihaaste on erottaa akustisesti 
samankaltaiset äänteet (esim. /n/ ja /m/) ja 
viimeisenä opitaan erottamaan (so. kirjoit-
tamaan oikein) lyhyt ja pitkä äänne. Näistä 
samoista vaikeuksista luki-riskilasten on ta-
vallista vaikeampi päästä eroon.

2. Niillä lapsella, joilla on mainittu sukuris-
ki erityisesti se pienehkö alaryhmä, johon 
kuuluvien valmius ymmärtää ja tuottaa pu-
hetta kehittyy myöhässä (so. vasta yli 2.5 v 
iässä) voi ilmetä vaikeuksia sekä lukutai-

don perusteiden oppimisessa että luetun 
ymmärtämisessä. Viimemainittu etenkin, 
jos puheen kehityksen ongelmiin on kuu-
lunut myös puheen ymmärtämisen viiväs-
tyminen.

3. Lapsi, jolle ei tallennu spontaanisti tavan-
omaisessa päivähoitoympäristössä muistiin 
kirjainten nimiä, kohtaa vaikeuksia lukutai-
don myöhempienkin perusaskelten ottami-
sessa.

4. Vaikeuksien kohtaaminen on hyvin ilmeis-
tä, jos lapsi ei pysty kertomaan suomen 
kielessä yleisten kirjainten nimiä koulun 
alkaessa (myöskään pienen läpikäynnin 
jälkeen, jos ne eivät ole olleet kasvuympä-
ristössä esillä). On syytä todeta, ettei kir-
jainten nimiä kuitenkaan pidä ottaa opet-
tamisen kohteeksi. Käyvintä on sen sijaan 
luottaa alla kuvatun Ekapelin apuun joka 
harjoittaa suoraan kirjainten vastinäänteitä, 
jotka lukemaan oppijan on opittava hallit-
semaan lukutaitonsa lähtökohdaksi. Sen 
käytön opastus on tiivistetty varhaisen tuen 
nyrkkisääntöihin alla.

5. Alkuvaikeudet lukutaidon perusteiden op-
pimisessa voivat toistua pyrittäessä toimin-
nallisen lukutaidon, eli ymmärtämiseen joh-
tavan lukutaidon edellyttämään riittävään 
lukusujuvuuteen. Sujuvuuden saavuttamisen 
vaikeudet ovat erityisen todennäköisiä, jos 
a) lapsen valmius nimetä tuttuja esineitä, 
numeroita, värejä ja/tai kirjaimia on poikke-
uksellisen hidasta ja/tai b) lapsi ei  kiinnostu 
lukemisesta voidakseen lukemalla automati-
soida taitoaan. 

6. Myös se, ettei alle kouluikäinen lapsi ole juuri 
lainkaan kiinnostunut siitä, että hänelle lue-
taan, voi antaa aihetta kannustaa lasta en-
naltaehkäisevään peruslukutaidon harjoitte-
luun.
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jälkeen, jos ne eivät ole olleet kasvuympä-
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käytön opastus on tiivistetty varhaisen tuen 
nyrkkisääntöihin alla.

5. Alkuvaikeudet lukutaidon perusteiden op-
pimisessa voivat toistua pyrittäessä toimin-
nallisen lukutaidon, eli ymmärtämiseen joh-
tavan lukutaidon edellyttämään riittävään 
lukusujuvuuteen. Sujuvuuden saavuttamisen 
vaikeudet ovat erityisen todennäköisiä, jos 
a) lapsen valmius nimetä tuttuja esineitä, 
numeroita, värejä ja/tai kirjaimia on poikke-
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7. Älylliset vaikeudet eivät ole lukemaan oppi-
misen esteitä, eli niitä ei kannata pitää luki-
ongelmien ennustajina; lievästi kehitysvam-
mainen saavuttaa peruslukutaidon oikealla 
harjoituksella lähes yhtä nopeasti kuin muut-
kin.

8. Mikäli lapsi tuntee kirjaimet kouluun men-
nessään, eikä ole epätavallisen hidas nime-
tessään niitä paperille kirjoitetuista kirjain-
sarjoista, hän mitä todennäköisimmin oppii 
lukutaidon muut perusteet tyypilliseen ta-
paan viimeistään kouluopetuksessa. Huo-
mataan, että nykyään yli kolmannes lapsista 
oppii lukutaidon perusteet jo ennen kou-
luun tuloa.

9. Mikäli havaitaan pienimpiäkään merkkejä 
siitä, että lapsella on jokin em. ”riskitekijöis-
tä”, vaikka ilman sukutaustaakin, on niitä vii-
sasta käyttää varoituksena, minkä perusteella 
on suositeltavaa valmistautua käyttämään oi-
kea-aikaisesti alla kuvattua, ennalta ehkäise-
vää, pelinomaista harjoittelua. Se on ilmaise-
na tarjolla kaikille suomalaisille (ks. alla).

10. Lukutaidon perusteet saattavat tulla opituiksi 
suhteellisen nopeasti hyvällä opettelulla tai 
Ekapelin käytöllä, mutta lapsi voi silti kohda-
ta vaikeuksia lukutaidon päätavoitteen saa-
vuttamisessa - lukemansa ymmärtämisessä, 
jos hän ei kiinnostu lukemisesta perustaidon 
opittuaan. Siinä tapauksessa taito ei voi auto-
matisoitua riittävästi ja lukeminen jää hitaak-
si. Pitkistä ja vaikeista lauseista on vaikea saa-
da selvää, jos alku ehtii unohtua ennen kuin 
lukemisessa pääsee lauseen loppuun. Siinä-
kin tapauksessa on aihetta turvautua alla ku-
vattuun apuun 1. lk:lta lähtien. Sillä voi myös 
automatisoida lukutaitoa tavalla, joka näyttää 
kiinnostavan myös lapsia, jotka eivät kiin-
nostu lukemisesta spontaanisti.
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Miten tuet lasta, jolle 
peruslukutaidon saavuttaminen 
on tavallista vaikeampaa?

1. Kuten sanottu, peruslukutaidon riskin olles-
sa esillä minkä tahansa edellä esiintuodun 
merkin perusteella, on viisasta kannustaa las-
ta ennaltaehkäisevään harjoitteluun kaikille 
Suomen lapsille tarjolla olevalla Ekapelillä 
(ks. www.lukimat.fi).

2. Kenellekään ei koidu vahinkoa, vaikka Eka-
peliharjoittelu aloitettaisiin siinäkin tapauk-
sessa, että varmoja riskin merkkejä ei ole 
tunnistettavissa. Tavanomaisesti oppiva lapsi 
saavuttaa peruslukutaidon hyvin pian har-
joittelun alettua. Samalla harjoittelu toimii 
erittäin tehokkaana ”dynaamisen arvioinnin” 
menettelynä; so. ilmaisee vaikeuden asteen 
jos harjoittelu ei ala varsin välittömästi tuot-
taa tulosta.

3. Jo ennen sitä vaihetta, jolloin pelin edusta-
maa, ”fooniksiin” perustuvaa harjoittelua 
varten saavutetaan riittävä aivojen kypsyys-
aste – tyypillisesti ei ennen 6.5 vuoden ikää 
– lapselle lukeminen ja näin kiinnostuksen 
herättäminen kirjoitettuun kieleen, on apu-
keino, jota voi suositella aloitettavaksi heti 
kun lapsi osoittaa siihen vähäisintäkään ha-
lukkuutta. Erityisen tarpeen se on, jos lapsen 
kielen kehityksessä on em. tavalla ilmeneviä 
viivästymisen merkkejä.

4. Varsinainen lukutaidon harjoittelu kan-
nattaa aloittaa vasta sitten kun lapsen aivot 
ovat kypsät lukemaan oppimisen kannalta 
”optimaalisella” tavalla annettu harjoitte-
luun, eli em. fooniks-pohjaiseen harjoitte-
luun. Se tarkoittaa puhutun ja kirjoitetun 
kielen yhteyksien rakentamista lähtien 
kirjain-äännevastaavuuksista (suomenkal-
taisissa johdonmukaisesti käyttäytyvissä 

kirjoitusjärjestelmissä). Sekin täytyy tehdä 
järjestelmällisesti, lapsen valmiuksien ke-
hittymisen huomioivalla tavalla, aloittaen 
helposti toisistaan erotettavissa olevista 
äänteistä ja kirjaimista ja edeten siitä vai-
keammin erotettavien kautta isompiin yk-
siköihin tunnistamiseen ja tunnistamisen 
automatisointiin. 

Useimmat lapset, joilla on em. riskitekijöitä, 
oppivat Ekapeliä oikealla tavalla käyttäen lu-
kemaan riittävän lähellä tyypillisesti oppivien 
lasten tahtia, vaikka aloittaisivat harjoittelun 
vasta koulun alkupäivinä. Se on suositeltavaa, 
koska riskiin liittyy useimmiten kehitysvii-
vettä, jonka pystyy voittamaan helpoimmin 
tyytymällä opettelemaan asiaa vasta siinä 
vaiheessa kun aivoilla on ollut viimeiseen 
asti kypsyä. Näin vältetään epäonnistumisen 
mahdollisuus, kokemus siitä, ettei etenemi-
nen ole riittävän nopeaa ja harjoittelu myös 
tuntuu miellyttävämmältä, jolloin keskeyttä-
misen riski minimoituu. 

5. Ekapeli soveltuu ennalta ehkäisyyn. Se adap-
toituu lapsen lähtökohtaiseen osaamiseen ja 
sitten oppimisen kulun mukaisesti niin, että 
pelistä koituva kokemus on myönteinen. 
Sen perusteella suurin osa lapsen siinä saa-
mista tehtävistä (so. kuulokkeista kuullun 
puhutun yksikön vastineeksi sopivan kirjoi-
tetun yksikön valinnoista) onnistuu. Näin 
lapsi voi saada oppimiseen motivoitumisen 
kannalta välttämätöntä kokemusta onnistu-
misesta. 

6. Ekapeli pystyy takaamaan hyvän oppimistu-
loksen, jos sitä käytetään ohjeen mukaises-
ti. Tärkeintä on saada riittävä määrä oppi-
miskertoja virkeässä tilassa ja suhteellisen 
lähekkäin opitun pysyvästi muistiin tallen-
tumisen karttumisen takaamiseksi. Virkeä, 
oppimisen kannalta optimaalinen tila tar-

koittaa että harjoittelun tulee tapahtua ly-
hyinä jaksoina. Yli 10 minuutin ulottuva jat-
kaminen ei tuota enää tulosta. Tuossa iässä 
optimaalinen keskittyminen ei kestä pitem-
pään. Mieleen tallentamisen kannalta tois-
tojen tulee olla mahdollisimman lähekkäin. 
Siksi tulos on sitä parempi mitä useampia 
kertoja tuo 10 minuutin harjoittelujakso 
pystytään toistamaan saman päivän aika-
na ja jatkamaan tätä perättäisinä päivinä.  
Lyhyet jaksot pitävät samalla kiinnostusta 
yllä ja kyllästymisriskin alhaisena. Toisaal-
ta kokemus edistymisestä toistuvien kerto-
jen lähekkäisyyden kautta tulee konkreetti-
semmaksi ja kokonaisaika peruslukutaidon 
saavuttamiseen lyhenee niin, ettei siitä tule 
ongelmaa, vaikka harjoittelu aloitettaisiin 
vasta koulun alkupäivinä.

7. Harjoittelun vaikuttavuus paranee, jos lapsi 
toistaa ääneen sen mitä kuulee äänenä kuu-
lokkeista, joiden tulisi olla hyvänlaatuiset. 

8. Harjoittelua on hyvä jatkaa tarpeen mukai-
sesti, tavoitellen sitä, että lapsi pysyy etene-
misessään luokkatovereidensa tasolla ja jat-
kaa siihen asti, että sanatunnistus alkaa olla 
sujuvaa. Harjoittelua on aihetta jatkaa ns. su-
juvuusharjoittelulla, joka on tarjolla seuraa-
vaksi vaiheeksi peruslukutaidon avauduttua, 
etenkin jos lapsi kokee että koulukokemuk-
sen mukaan hän ei ole yhtä sujuva ääneen 
lukija kuin luokkatoverinsa. Useimmat Eka-
pelin käyttäjät haluavat jatkaa sujuvuushar-
joitteluun, mikä on eduksi kenelle tahansa, 
mutta erityisen tarpeen, jos lukuharrastus ei 
ole lapsen päällimmäisen kiinnostuksen koh-
teita. Muistetaan että viimekädessä toimin-
nallisen lukutaidon oppimisen varmin tae 
on aktiivinen lukuharrastus, mikä parantaa 
luetun ymmärtämisen valmiuksia parantaes-
saan paitsi lukusujuvuutta niin myös sanava-
rastoa.
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9. Opettajan on hyvä herkistyä kannustamaan 
oppilaitaan Ekapeliharjoittelun käyttöön pie-
nimmänkin riskin ilmaannuttua, aloittamalla 
harjoittelu koulussa, jotta sen jatkaminen ko-
tona käy luontevasti.

10. Kun harjoitteluaikaa on karttunut tunti, 
tulee vanhemmalle kysely, jossa hieman 
kartoitetaan oppimisen taustatekijöitä. Sen 
ja peliharjoittelusta koituvan dynaamisen 
arvion tuloksena voidaan suhteellisen hy-
vin ennakoida, miten kauan lapsi tarvitsee 
harjoittelua. Lapset joilla lukemaan oppi-
misen ongelma on erityisen vakava, voivat 
päästä lähiaikoina (2015–2016) Jyväskylän 
yliopistosta ja Niilo Mäki Instituutista saata-
villa olevan korvauksettoman erityisen tuen 
piiriin ja tutkimuksiin, joilla ongelmaan py-
ritään löytämään sitä ainakin merkittävästi 
lieventävä apu riippumatta vaikeuksien as-
teesta. 

Heikki Lyytinen, professori 
(emeritus), UNESCO Chair on 
Inclusive Literacy Learning for 
All

Paula Lyytinen, 
professori (Kehitys ja 
kasvatuspsykologia, emerita)



Kielikukko 4/2015 Kielikukko 4/2015

6 7

Oppimisen metakognitiivinen 
säätely oppilasparien ja pienryhmien 
yhteisöllisessä oppimisessa
Yksilön metakognitiivisesta säätelystä sosiaalisesti jaettuun metakognitiiviseen 
säätelyyn

Tuike Iiskala

Korkeatasoisen oppimisen merkkiä, metakognitiivista säätelyä eli oppilaan taitoa säädellä 
omaa ajatteluaan ja oppimistaan kohti oppimisen tavoitetta, on perinteisesti tutkittu yksilön 
oppimisessa. Tässä tutkimuksessa metakognitiivista säätelyä tarkasteltiin oppilasparien ja pien-
ryhmien yhteisöllisessä oppimisessa. Tulokset osoittivat, että oppilaat säätelevät yhteisöllisessä 
oppimisessa yhteistä oppimisprosessiaan myös yhdessä kohti parin tai pienryhmän yhteistä 
tavoitetta, mistä käytetään nimitystä ”sosiaalisesti jaettu metakognitiivinen säätely”. Sosiaali-
sesti jaettua metakognitiivista säätelyä esiintyy erityisesti haastavissa tehtävissä. Säätelyn koh-
de on olennainen, sillä säätelyn kohdistuminen erityisesti ymmärtämiseen tukee korkeantason 
lopputuloksen saavuttamista. Ajattelun näkyväksi tekeminen on tärkeää säätelyn alkamisessa. 
Johtopäätöksenä esitetään, että koulussa oppilaiden yhteisöllisessä oppimisessa tulisi tukea 
sosiaalisesti jaettua metakognitiivista säätelyä.

Taitavan oppimisen tunnusmerkkinä on taval-
lisesti pidetty metakognitiivista säätelyä, mikä 
tarkoittaa, että oppilas osaa säädellä omaa ajat-
teluaan ja oppimistaan kohti oppimisen tavoitet-
ta (ks. Brown & DeLoache 1983; Flavell, Miller, 
& Miller 1993). Tällöin oppilas on esimerkiksi 
selvillä oppimisensa etenemisestä pohtimalla 
tehtävänantoa ja odotuksia (esimerkiksi ”Mitä 
minun oletetaan tietävän?”), valvomalla ymmär-
tämistään (esimerkiksi ”Tämä asia ei ole minulle 
selvää.”) ja tarvittaessa muuttamalla suunnitel-
miaan ajattelun etenemiseksi kohti oppimisen 
tavoitetta (ks. Veenman & Beishuizen 2004). Ai-
kaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet oppilaan 
metakognitiivisen säätelyn tärkeyden monissa 
asioissa, kuten luetun ymmärtämisessä (esim. 
Annevirta, Laakkonen, Kinnunen, & Vauras 
2007; Kinnunen & Vauras 1995), matematiikan 

ongelmanratkaisussa (esim. De Corte, Verschaf-
fel, & Op’t Eynde 2000) ja luonnontieteen oppi-
misessa (esim. Akyol, Sungur, & Tekkay 2010; 
Peters & Kitsantas 2010). 

Perinteisesti metakognitiivista säätelyä on tarkas-
teltu yksilön oppimisen näkökulmasta. Tämän 
tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella sosiaali-
sesti jaettua metakognitiivista säätelyä oppilas-
parien ja -pienryhmien oppimisessa. Näin meta-
kognitiivisen säätelyn tarkastelemista laajennet-
tiin yksilön oppimisesta yhteisölliseen oppimi-
seen. Yhteisöllisellä oppimisella viitataan siihen, 
että ryhmän jäsenet eivät vain jaa toisilleen tietoa 
vaan pyrkivät yhteisen ymmärryksen muodosta-
miseen (Volet, Summers, & Thurman 2009). So-
siaalisesti jaetussa metakognitiivisessa säätelyssä 
parin tai pienryhmän jäsenet puolestaan yhdessä 

säätelevät yhteistä oppimisprosessiaan kohti yh-
teistä tavoitetta. Tämä tarkoittaa, että parin tai 
pienryhmän tavoitesuuntautunut säätely kohdis-
tuu ajatteluun ja oppimiseen, parin tai ryhmän 
jäsenten säätelyn toiminnot ovat vastavuoroisia, 
toisistaan riippuvaisia ja jaettuja. Lisäksi parin 
tai pienryhmän ajattelu- ja oppimisprosessin 
etenemiseen tarvitaan vähintään kahden jäsenen 
yhteistä säätelyä. (Iiskala, Vauras, & Lehtinen 
2004; Iiskala, Vauras, Lehtinen, & Salonen 2011; 
Iiskala, Lehtinen, Vauras, & Volet 2015a; Iiskala, 
Volet, Lehtinen, & Vauras 2015b.) 

Sosiaalisesti jaettua metakognitiivista säätelyä 
kuvaa seuraava esimerkki: Oppilas 1: ”Meidän 
tulisi saavuttaa nämä tehtävän tavoitteet, mutta 
meillä ei ole vielä riittävästi tietoa näistä asioista, 
koska…”, Oppilas 2 (reagoi oppilaan 1 puheen-
vuoroon): ”Hmm, ajatellaan tätä asiaa tarkem-
min. Tähän mennessä tiedämme, että…, mutta 
emme tiedä, että…”, Oppilas 3 (reagoi oppilaiden 
1 ja/tai 2 puheenvuoroihin): ”Yritetään täyttää 
nämä aukot tiedoissamme. Ensin meidän täytyy 
selvittää, että… ja seuraavaksi meidän täytyy sel-
vittää, että…” (Vuorovaikutus jatkuu samansuun-
taisena.) (Iiskala 2015). Esimerkissä oppilaat ete-
nevät kohti ryhmän tavoitetta, ajattelu kohdistuu 
ajatteluun ja oppimiseen, oppilaat reagoivat tois-
tensa puheenvuoroihin, jolloin säätelyn toimin-
not ovat vastavuoroisia, toisistaan riippuvaisia ja 
jaettuja. Oppilaiden säätelyn toiminnot yhdessä 
vaikuttavat ryhmän ajattelun ja oppimisprosessin 
etenemiseen.

Oppilaiden sosiaalisesti jaettua metakognitiivis-
ta säätelyä yhteisöllisessä oppimisessa voi verrata 
esimerkiksi jalkapallojoukkueen tai musiikki-
ryhmän toimintaan. Esimerkiksi jalkapallossa 
pelaajat muodostavat yhdessä joukkueen, jonka 
tavoitteena on edetä kohti joukkueen yhteistä ta-
voitetta. Pallo kulkee eri pelaajien kautta eteen-
päin, jolloin pelaajat ovat koko ajan kytköksissä 
toisiinsa. Tämä tarkoittaa, että pelaaja säätelee 
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ta säätelyä yhteisöllisessä oppimisessa voi verrata 
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pelaajat muodostavat yhdessä joukkueen, jonka 
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päin, jolloin pelaajat ovat koko ajan kytköksissä 
toisiinsa. Tämä tarkoittaa, että pelaaja säätelee 

toimintaansa koko joukkueen toiminnan, sen 
hetkisen ja alati muuttuvan pelitilanteen mu-
kaan eikä pelaaja voi huomioida vain omaa toi-
mintaansa. Sen sijaan jalkapallojoukkue säätelee 
toimintaansa ryhmänä. (ks. myös Kirsh 2005.) 
Samalla tavalla musiikkiryhmä muodostaa ko-
konaisuuden, jossa eri soittajien tulee huomi-
oida koko musiikkiryhmän toiminta. Soittajat 
yhdistävät toimintonsa yhteiseksi prosessiksi ja 
eri soittajien toiminnot saavat merkityksensä ni-
menomaan suhteessa ryhmän toisten soittajien 
toimintoihin, mikä muodostaa musiikkiryhmän 
yhteisen esityksen (ks. Granott 1998). Samal-
la tavalla kuin jalkapallossa pelaajat säätelevät 
joukkueensa toimintaa yhdessä tai musiikki-
ryhmässä soittajat säätelevät soittoaan suhteessa 
koko musiikkiryhmän soiton kulkuun, koulussa 
oppilasparin ja -pienryhmän yhteisöllisen oppi-
misen prosessissa oppilaiden ajattelun toiminnot 
ovat riippuvaisia toisistaan ja yhdessä säätelevät 
ryhmän ajattelu- ja oppimisprosessin kulkua (ks. 
King 1998). Näin ryhmän ajattelu- ja oppimis-
prosessin eteneminen on oppilaiden kesken sosi-
aalisesti jaettua (ks. Salomon & Globerson 1989).

Tutkimusmenetelmä

Tutkimuksen aineisto kerättiin kahdessa oppimi-
sen ympäristössä. Ensimmäisessä ympäristössä 
kahdeksan taitavaa neljäsluokkalaista oppilasta 
työskenteli pareittain ja ratkaisi opetuksellisessa 
tietokonepelissä yhteensä 56 oppitunnin aikana 
251 matematiikan sanallista ongelmanratkai-
sutehtävää kasvokkain. Oppilaat olivat taitavia 
erityisesti luetun ymmärtämisessä ja matema-
tiikan sanallisissa ongelmanratkaisutehtävissä. 
Ratkaisuprosesseissa parin oppilaat pyrkivät tie-
tokonepelillisessä oppimisympäristössä yhdes-
sä ymmärtämään sanallisia tehtäviä ja ratkaise-
maan ne. Oppilaiden ongelmanratkaisuprosessit 
videoitiin ja sanallinen viestintä litteroitiin. Myös 
sanaton viestintä (esimerkiksi katseiden suunnat, 
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eleet) kirjattiin ylös. Aineistona oli oppilaiden 
14 675 puhtaaksi kirjoitettua puheenvuoroa. Toi-
sessa ympäristössä kuusi kuudesluokkalaista op-
pilaspienryhmää ratkaisi vaativia luonnontieteen 
ongelmia tietokoneperusteisessa oppimisympä-
ristössä yhteensä 22 oppitunnin ajan osallistuen 
tutkivan oppimisen työskentelyyn. Työskentelyn 
aikana ryhmän oppilaat muun muassa etsivät ja 
lukivat ongelmiin liittyviä kirjoituksia ja pyrki-
vät verkkokeskustelussa yhdessä rakentamaan 
ymmärrystä luonnontieteellisistä ilmiöistä. Tut-
kimusaineistona olivat pienryhmien verkkokes-
kustelut, jotka muodostuivat oppilaiden 4088 
kirjoittamasta viestistä.

Tutkimuksessa oppilaiden puheenvuoroja/
viestejä analysoitiin suhteessa toisiinsa pu-
heenvuorojen/viestien muodostamina ketjuina. 
Aineistosta tarkasteltiin, ilmeneekö parien ja 
pienryhmien yhteisöllisissä oppimisprosesseis-
sa sosiaalisesti jaettua metakognitiivista sääte-
lyä ja jos ilmenee, miten. Osallistujiksi valittiin 
taitavat oppilaat, koska erityisesti taitavien op-
pilaiden on aikaisemmassa tutkimuskirjalli-
suudessa (esim. Jones & Carter 1994; Meichen-
baum & Biemiller 1998) osoitettu ilmentävän 
metakognitiivista ajattelua. Näin uutta ilmiötä, 
sosiaalisesti jaettua metakognitiivista säätelyä, 
oli tarkoituksenmukaisinta ryhtyä tutkimaan 
taitavilla oppilailla.

Päätulokset

Tutkimuksen kaikkien oppilasparien ja pienryh-
mien työskentelyssä ilmeni sosiaalista jaettua 
metakognitiivista säätelyä. Näin tutkimuksen 
tulokset osoittivat, että taitavat oppilaat osaavat 
myös yhdessä työskennellessään säädellä yhteis-
tä oppimisprosessiaan, mikä vie oppilasparin 
ja -pienryhmän yhteistä ajattelua ja oppimista 
eteenpäin. Sosiaalisesti jaettua metakognitiivista 
säätelyä ilmeni kahdessa erilaisessa oppimisym-

päristössä, mikä osoittaa, että ilmiötä voidaan 
löytää eri oppimisympäristöissä.

Säätelyn kohde – ei määrä – ratkaisevaa 
taitavassa oppimisessa

Tulosten mukaan oppilaspienryhmien ajattelu- ja 
oppimisprosessien säätelemisessä ei ole tärkeää, 
kuinka paljon ryhmä lukumääräisesti säätelee 
ajatteluaan ja oppimistaan. Sen sijaan ratkaisevaa 
on, mikä säätelyn kohde on. Tutkimuksessa osoi-
tettiin, että sosiaalisesti jaettu metakognitiivinen 
säätely voi kohdistua ymmärtämiseen, prosessin 
etenemiseen tai yksittäisiin asioihin. Ryhmän 
korkeatasoisen lopputuloksen saavuttamista 
edistää säätelyn kohdistuminen ymmärtämiseen 
tai molempiin, sekä ymmärtämiseen että proses-
sin etenemiseen. Sen sijaan ryhmän heikkoon 
lopputulokseen näyttää johtavan säätelyn koh-
distuminen joko yksittäisiin asioihin tai molem-
piin, sekä yksittäisiin asioihin että etenemiseen. 
Esimerkiksi pienryhmä, joka sääteli ajatteluaan ja 
oppimistaan lukumääräisesti eniten, mutta jonka 
sosiaalisesti jaettu metakognitiivinen säätely koh-
distui yksittäisiin ja epäoleellisiin asioihin (esi-
merkiksi ilmiön kannalta vähemmän tärkeiden 
yksittäisiin käsitteiden ajattelemiseen), saavutti 

heikon lopputuloksen. Sen sijaan ryhmä, joka 
sääteli ajatteluaan ja oppimistaan lukumääräises-
ti vähiten, mutta jonka sosiaalisesti jaettu meta-
kognitiivinen säätely kohdistui ymmärtämiseen 
(esimerkiksi ilmiön kokonaiskuvan ja käsitteiden 
välisten suhteiden ymmärtämisen ajattelemiseen 
suhteessa oppimisen tavoitteeseen), saavutti hy-
vän lopputuloksen. Myös yhdistelmä, jossa sää-
tely kohdistui sekä ymmärtämiseen että proses-
sin etenemiseen (esimerkiksi ryhmän oppilaat 
suunnittelivat yhteistä oppimisen etenemistään 
sen pohjalta, mitä ryhmä jo tietää tai ei tiedä 
tutkittavasta ilmiöstä, jotta saavuttaisi tavoitteet) 
johti hyvään lopputulokseen. Näin koulussa tulisi 
tukea oppilaspareja ja -pienryhmiä säätelemään 
erityisesti asioiden ymmärtämistä eikä niinkään 
vain yleisesti säätelemään ajatteluaan ja oppimis-
taan.

Haastavat tehtävät tärkeitä säätelyn 
ilmenemiselle

Oppilaiden parityöskentelyssä tarkasteltiin myös 
tehtävän vaatimustasoa. Tulosten mukaan sosi-
aalisesti jaettua metakognitiivista säätelyä esiin-
tyi enemmän haastavissa kuin keskitasoisissa tai 
helpoissa tehtävissä. Näin tutkimuksen tulokset 
osoittivat, että haastavat tehtävät olivat otollisem-
pia sosiaalisesti jaetun metakognitiivisen sääte-
lyn esiintymiselle kuin keskitasoiset tai helpot 
tehtävät. Jos tehtävä ei asettanut oppilasparille 
haasteita, oppilaat pystyivät ratkaisemaan tehtä-
vän ilman sosiaalisesti jaettua metakognitiivista 
säätelyä. Tällöin ei ollut tarvetta yhteiselle sää-
telylle. Sen sijaan oppilaat eivät selvinneet haas-
tavista tehtävistä yksinään, jolloin tehtävän rat-
kaiseminen vaati sosiaalisesti jaettua metakogni-
tiivista säätelyä. Lisäksi haastavissa tehtävissä 
oppilaiden sosiaalisesti jaetun metakognitiivisen 
säätelyn kohteena oli ymmärtäminen enemmän 
kuin keskitasoissa ja helpoissa tehtävissä. Näin 
haastavat tehtävät tukivat sekä sosiaalisesti jaetun 
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taan.

Haastavat tehtävät tärkeitä säätelyn 
ilmenemiselle

Oppilaiden parityöskentelyssä tarkasteltiin myös 
tehtävän vaatimustasoa. Tulosten mukaan sosi-
aalisesti jaettua metakognitiivista säätelyä esiin-
tyi enemmän haastavissa kuin keskitasoisissa tai 
helpoissa tehtävissä. Näin tutkimuksen tulokset 
osoittivat, että haastavat tehtävät olivat otollisem-
pia sosiaalisesti jaetun metakognitiivisen sääte-
lyn esiintymiselle kuin keskitasoiset tai helpot 
tehtävät. Jos tehtävä ei asettanut oppilasparille 
haasteita, oppilaat pystyivät ratkaisemaan tehtä-
vän ilman sosiaalisesti jaettua metakognitiivista 
säätelyä. Tällöin ei ollut tarvetta yhteiselle sää-
telylle. Sen sijaan oppilaat eivät selvinneet haas-
tavista tehtävistä yksinään, jolloin tehtävän rat-
kaiseminen vaati sosiaalisesti jaettua metakogni-
tiivista säätelyä. Lisäksi haastavissa tehtävissä 
oppilaiden sosiaalisesti jaetun metakognitiivisen 
säätelyn kohteena oli ymmärtäminen enemmän 
kuin keskitasoissa ja helpoissa tehtävissä. Näin 
haastavat tehtävät tukivat sekä sosiaalisesti jaetun 

metakognitiivisen säätelyn esiintymistä että sen 
kohdistumista ymmärtämiseen. Siksi yhteisöl-
lisessä oppimisessa olisi tärkeää huomioida, että 
tehtävät ovat oppilaiden tasoon nähden riittävän 
haastavia. Tärkeää on kuitenkin huomioida, että 
haasteellisuuden taso saattaa olla eri pareilla tai 
ryhmillä erilainen. 

Sosiaalisesti jaetulla metakognitiivisella säätelyllä 
osoitettiin myös olevan erilaisia tehtäviä: oppilai-
den säätely joko tuki parin tai pienryhmän tar-
koituksenmukaisten ajatteluprosessien jatkumis-
ta tai ehkäisi epätarkoituksenmukaisten ajattelu-
prosessien jatkumisen. Parityöskentelyn tulokset 
esimerkiksi osoittivat, että mikäli oppilaiden 
ratkaisema tehtävä oli heidän tasoonsa nähden 
helppo, oppilaat lähinnä varmistelivat tekemien-
sä ratkaisujen oikeellisuutta ja jatkoivat aikaisem-
man ajattelun kulun mukaisesti eteenpäin. Sen 
sijaan haastavimmissa tehtävissä oppilaat tarvit-
taessa myös hylkäsivät epätarkoituksenmukaisik-
si kokemiaan ajatteluprosesseja sekä muuttivat 
ajattelunsa ja oppimisprosessinsa kulun suuntaa. 
Oppilaat esimerkiksi huomasivat aikaisemmassa 
ajattelussaan epäjohdonmukaisuuksia ja muutti-
vat ajatteluaan asian suhteen toisenlaiseksi. Näin 
oppilaiden sosiaalisesti jaettu metakognitiivinen 
säätely ilmeni haastavissa tehtävissä monipuoli-
semmin kuin helpoissa. Oppilaiden onkin tärkeää 
ajatella yhteistä ajatteluprosessiaan myös kriitti-
sesti ja tarvittaessa korjata ajattelun kulun suun-
taa oppimistehtävän tekemisen aikana, esimerkik-
si korjata vääriä ajattelumalleja. Siksi koulujen 
tulisi kiinnittää erityistä huomiota yhteisöllisen 
oppimisen tehtävien tasoon siten, että tehtävät 
olisivat riittävän haastavia.

Pientenkin ajattelun merkkien näkyväksi 
tekeminen tärkeää säätelyn alkamisessa

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös, miten sosiaa-
lisesti jaetun metakognitiivisen säätelyn proses-
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sit alkavat oppilaiden työskennellessä pareittain; 
ilmeneekö niiden alussa metakognitiivista koke-
musta. Metakognitiiviset kokemukset valvovat ja 
informoivat oppijaa ajattelun ja oppimisen pro-
sessin etenemisestä kohti tavoitetta. Metakogni-
tiivisia kokemuksia ovat esimerkiksi vaikeuden 
tunne (esimerkiksi ”Tämä tehtävä tuntuu vaike-
alta.”) ja varmuuden tunne (esimerkiksi ”Tun-
tuu, että olemme saavuttamassa tavoitteemme.”). 
(Efklides 2001, 2006.) Tulokset oppilasparien 
työskentelystä osoittivat, että metakognitiiviset 
kokemukset olivat tärkeitä sosiaalisesti jaetun 
metakognitiivisen säätelyn prosessien alkami-
sessa. Tämä tarkoittaa, että sosiaalisesti jaetun 
metakognitiivisen säätelyn alkamisessa pienet 
sanalliset ääneen lausutut ajatukset toiselle op-
pilaalle olivat tärkeitä, esimerkiksi “Hei, odota 
hetki, miten tämä menee…”, “Häh, miten niin?”, 
“Olen hämmentynyt...” ja “En ole varma, onkohan 
tämä oikein”. Kuitenkaan ei ollut riittävää, että 
oppilas lausui ajatuksiaan ääneen. Sen sijaan tär-
keää myös oli, että toinen oppilas reagoi toisen 
oppilaan pieniinkin ääneen lausuttuihin ajatuk-
siin, jolloin oppilaat alkoivat yhdessä säädellä 
ajattelun ja oppimisen kulkua. Kouluoppimisessa 
tämä tarkoittaa, että oppilaita pitäisi yhteisölli-
sessä oppimisessa tukea ilmaisemaan ajatuksiaan 
mahdollisimman paljon ääneen ja toisia oppilaita 
tarttumaan toisen oppilaan ajatuksiin, jotta pari 
alkaisi yhdessä ajatella ajattelua ja oppimista, eri-
tyisesti ymmärtämistä.

Lopuksi

Tutkimuksen tulosten pohjalta ehdotan, että op-
pilaan oppimisen tukemisen, esimerkiksi yksilön 
metakognition säätelyn tukemisen lisäksi kou-
lussa tulisi tukea oppilaiden yhteistä oppimis- ja 
ajatteluprosessien säätelyn taitoa, sosiaalisesti 
jaettua metakognitiivista säätelyä. Yhteisöllisen 
oppimisen prosessissa ei olekaan riittävää tarkas-
tella pelkästään oppilaan omaa metakognitiivista 

säätelyä vaan pari- ja pienryhmätyöskentelyssä 
tulee tarkastella myös oppilaiden yhteistä sää-
telyä, sosiaalisesti jaettua metakognitiivista sää-
telyä. Tämä tukee parin ja pienryhmän korkea-
tasoista yhteisöllisen oppimisen prosessia kohti 
korkeatasoista lopputulosta. Sosiaalisesti jaettua 
metakognitiivista säätelyä on tärkeää tarkastella 
myös koko yhteisöllisen prosessin ajan, jolloin 
pystytään seuraamaan ja tukemaan oppilaiden 
vuorovaikutusta tarkoituksenmukaisesti alusta 
lähtien koko prosessin ajan. 
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Visualisointien käyttö 
ryhmäkeskusteluiden motivoijana, 
vauhdittajana ja konkretisoijana
Kaisu Rättyä ja Anne Nupponen

Tiivistelmä: 
Tässä artikkelissa tarkastellaan opetuskokeilua visualisointivälineiden käytöstä tekstitaitojen 
opetuksessa. Opetuskokeilu toteutettiin Itä-Suomen yliopiston aineenopettajakoulutuksen 
äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaopiskelijoiden kanssa maaliskuussa 2015. Opiskelijavasta-
ukset eivät keskittyneet niinkään luettavana olleen tekstin arvioimiseen, vaan ne huomioivat 
visualisointien merkityksen keskusteluiden herättäjänä. Visualisointi motivoi työskentelemään, 
sillä se antoi keskustelulle konkreettisen tavoitteen, jossa opiskelijoiden piti pystyä esittämään 
keskustelunsa ydinajatukset. Se lisäsi ryhmän vuorovaikutusta ja keskustelua sekä konkretisoi 
oman näkökulman hahmottamista ja jäsentämistä. Se auttoi myös tekstin yhteyksien havain-
nollistamisessa. 

Johdanto

Piirrosten ja kuvioiden käyttö opetuksen tukena 
on varmaankin tuttua jokaiselle. Juonikaavioi-
den ja henkilögallerioiden piirtäminen kuuluu 
alakoulun kirjallisuuden opetuksen tehtäväpa-
ketteihin lähes jokaisessa oppikirjassa. Luettujen 
tekstien läpikäymisessä ja analysoinnissa sekä 
tekstien suunnittelussa ajatusten graafinen jäsen-
täminen ottaa huomioon paitsi sanallisen myös 
visuaalisen prosessoinnin. Pohdimme tässä ar-
tikkelissa hieman toisesta näkökulmasta visuali-
sointien käyttöä, kun avaamme visualisointien 
käytön merkitystä opetuskeskustelulle.

Kiinnostuksemme kohteena oli, miten visuali-
sointia voitaisiin soveltaa äidinkielen ja kirjalli-
suuden opetuksessa, erityisesti tekstitaitojen ope-
tuksen yhteydessä. Lähtökohdaksemme otimme 
yhdysvaltalaisen kouluttajan David Hyerlen 
teoksen Visual tools for transforming informati-

on into knowledge (2009), joka esittelee erilaisia 
visualisointityökaluja tiedon jäsentämiseksi ja 
rakentamiseksi (ajatuskartat, graafiset jäsentä-
jät kuten Vennin diagrammi, käsitekartat sekä 
Thinking Maps -työkalut). (Ks. kuvio 1.) Hyerlen 
teos on tarkoitettu oppaaksi opettajille, mutta sen 
perusajatukset saavat tukea useista tutkimuksista 
(esim. Gallavan & Kottler 2007; Parnafes 2007). 
Hyerlen ajatukset perustuvat konstruktivistiseen 
oppimiskäsitykseen ja metakognitioiden huomi-
oimiseen. Graafiset jäsentäjät parantavat luetun 
ymmärtämistä, edistävät ideoiden kehittelyä ja 
järjestelyä, suhteiden näkemistä sekä käsitteiden 
kategorisointia ja muistamista (Hyerle 2009, 23–
24; Manoli & Papadopoulou 2012, 351; Parnafes 
2007). Gallavanin ja Kottlerin (2007) mukaan 
graafiset jäsentäjät voivat auttaa opettajia ja op-
pilaita kokoamaan tietoa visuaalisiin malleihin, 
joita voidaan käyttää edelleen opetuksessa. Ne 
auttavat oppilaita muistamaan tietoa, näkemään 

tekstin osien suhteita, käyttämään sopivaa kieltä 
ja ymmärtämään käsitteitä. Opettaja pystyy op-
pilaiden visualisointien avulla suunnittelemaan 
opetusta ja seuraamaan oppilaiden osaamista. 

Graafiset jäsentäjät aktivoivat tiedon hankintaan, 
ne auttavat tekstin rakenteiden hahmottamista 
ja tekstin pääidean tunnistamista, ja ne tukevat 
ideoiden yhdistämistä sekä tiedon muistamista. 
Graafisten jäsentäjien käytön harjoittelu ohjaa 
oppilaita kohti riippumattomampaa ja itseohjau-
tuvaa oppimista. Piirrosten eli visuaalisten rep-
resentaatioiden luominen voi auttaa niin opetta-
jia kuin oppilaitakin lajittelemaan, kokoamaan, 
osoittamaan ideoiden suhteita ja merkityksiä 
teksteistä. Opettajat pystyvät arvioimaan oppi-
laan osaamista ja suullista esitystä kielellisestä 
sujuvuudesta riippumatta. (Manoli & Papado-
poulou 2012; Mercuri 2010.)
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Graafiset jäsentäjät aktivoivat tiedon hankintaan, 
ne auttavat tekstin rakenteiden hahmottamista 
ja tekstin pääidean tunnistamista, ja ne tukevat 
ideoiden yhdistämistä sekä tiedon muistamista. 
Graafisten jäsentäjien käytön harjoittelu ohjaa 
oppilaita kohti riippumattomampaa ja itseohjau-
tuvaa oppimista. Piirrosten eli visuaalisten rep-
resentaatioiden luominen voi auttaa niin opetta-
jia kuin oppilaitakin lajittelemaan, kokoamaan, 
osoittamaan ideoiden suhteita ja merkityksiä 
teksteistä. Opettajat pystyvät arvioimaan oppi-
laan osaamista ja suullista esitystä kielellisestä 
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Opetuskokeilu, osallistujat 
ja aineistonkeruu 

Opetuskokeilussa kokeiltiin Hyerlen (2009) koosta-
mien visualisointivälineiden (Thinking maps®) (ks. 
kuvio 1) käyttöä opetustilanteessa, jossa keskustel-
tiin ennakkoon kotona luetuista artikkeleista, jot-
ka liittyivät kirjallisuuden ja kieliopin opetukseen. 
Hyerlen visualisoinnit esiteltiin hänen artikkelis-
saan lainatun koontikuvion avulla. Siinä esitetään 
kahdeksan muotoa, joilla kuvataan dialogista ajat-
telua (context/frame of reference, describing quali-
ties), arvioivaa ajattelua (compare and contrast), 
hierarkkista ajattelua (classification, whole/part), 
systeemidynaamista ajattelua (sequencing, cause 
and effect) ja metaforista ajattelua (analogies). 

Opetuskokeilu suoritettiin Itä-Suomen yliopis-
ton soveltavan kasvatustieteen ja opettajankou-

Kuvio 1. Hyerlen visualisointivälineet. 
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lutuksen osaston aineenopettajaopiskelijoiden 
kanssa, jotka osallistuivat Tutkiva opettajuus mo-
ninaisissa ympäristöissä -opintojaksolle kevätlu-
kukaudella 2015. Opiskelijoilta pyydettiin lupa 
aineiston ja kokeilun tutkimisen käyttöön erilli-
sellä lomakkeella. Aineistoksi käytettävän palau-
tekyselyn palautti 14 opiskelijaa. 

Visualisointivälineiden avulla pyrittiin löytämään 
uusia näkökulmia artikkeleiden sisällön käsittelyyn. 
Visualisointitehtävän tarkoitus oli osallistaa opiske-
lijoita keskustelemaan aktiivisemmin ja esittämään 
artikkeleiden sisältöjen merkitystä muille perustel-
len. Tavoitteena oli myös selvittää, miten visuali-
sointivälineet toimivat ryhmätyön purkamisessa. 
Ryhmäkeskustelun purkamista ei haluttu toteuttaa 
selostavana suullisena raporttina ryhmän toimin-
nasta ja tehtävän ratkaisusta, vaan haluttiin muiden 
ryhmien tutustuvan ensin visuaaliseen tuotokseen 
ja esittävän kysymyksiä ryhmäläisille. Opetusko-
keilun tarkoitus oli lisäksi esitellä opiskelijoille visu-
alisointia työskentelytapana, jota he mahdollisesti 
voivat soveltaa omassa opetuksessaan.

Kokeilussa käsiteltävät kolme artikkelia olivat kir-
jallisuuden ja kieliopin opetusta käsitteleviä verk-
koartikkeleita, joiden lähdetiedot oli annettu opis-
kelijoille opintojakson Moodle-alustalla. Lähes 
kaikki opiskelijat olivat lukeneet artikkelit tai osan 
niistä etukäteen, ja he jakautuivat kolmen hengen 
ryhmiin keskustelemaan artikkeleista. Ryhmiä oli 
yhteensä viisi. Opiskelijat saivat harjoituskerran 
alussa opetuskokeilun suunnitelman, tutkimus-
pyyntölomakkeen ja ohjeistuksen tehtävään, jossa 
esiteltiin kuvien avulla Hyerlen visualisointiväli-
neet. Ohjeistuksessa oli mukana tukikysymyksiä. 
Opiskelijoiden käytettävänä oli A3-arkkeja visu-
alisoinnin tekoon. Heille tarjottiin myös mahdol-
lisuutta hyödyntää luokan isoja valkotauluja tai 
fläppitaulua. Artikkelien pohjalta käytävään kes-
kusteluun ja visualisointiin oli aikaa 40 minuuttia. 
Keskustelussa tuli pohtia, millaisia ideoita artikke-
lit antoivat opintojakson aikana tehtävään opetus-

kokeiluun ja sen raportoimiseen. Visualisointien 
tarkasteluun ja ryhmien yhteenvetoihin käytettiin 
30 minuuttia. Harjoituksen lopuksi opiskelijoilta 
kerättiin palautelomake, jossa kysyttiin visuali-
sointien käytöstä. Palautelomake täytettiin yksin. 
Ryhmäkeskustelu käytiin seuraavalla harjoitusker-
ralla viikon päästä.

Opiskelijat saivat visualisointien mallit englan-
ninkielisessä artikkelissa olleen kuvion muodossa. 
Niitä luonnehdittiin lisäksi palautekyselylomak-
keessa Hyerlen (2009, 130) mukaan seuraavasti: 
”circle map ideoimiseen ja kontekstin määrit-
tämiseen, bubble map kuvailuun, double bubble 
map vertailuun ja vastakkainasetteluun, tree map 
luokitteluun, brace map osa–kokonaisuus-suhteen 
tarkasteluun, flow map jaksotteluun, multi-flow 
map syy–seuraus-suhteiden tarkasteluun, bridge 
map analogioiden ja suhteiden tarkasteluun”.

Palautelomakkeessa kysyttiin seuraavat kysy-
mykset: 

1.  Millaisia visualisointivälineitä ryhmänne 
käytti? Mihin tarkoitukseen?

2.  Miten koit visualisointivälineiden vaikutta-
van oppimiseen ja työskentelyyn?

3.  Miten voisit jatkossa käyttää visualisointivä-
lineitä? Miksi?

4.  Muita ajatuksia harjoituksesta.

Aineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällön-
analyysin tavoin (Tuomi & Sarajärvi 2009). Vas-
tauslomakkeen aineistoa pelkistettiin lyhyisiin il-
mauksiin ja muodostettiin alaluokat suhteuttaen 
vastauksia Hyerlen kuvioiden luokkiin ja kuvioi-
den käyttötarkoituksiin. 

Tutkimustulokset

Käytetyt visualisointivälineet ja käyttötarkoitus

Opiskelijat tuottivat yhdessä viisi visualisointia. 
Yksi visualisoinneista noudatti selkeästi yhtä 

Hyerlen mallia, muut neljä olivat väljemmin 
sovellettuja malleja. Opiskelijat käyttivät yksilö-
vastauksissaan ohjeistuksen mukaisia englannin-
kielisiä termejä hieman muunnellen (”describing 
qualities -kukkamalli” tai ”cause and effect -malli 
muunnellen”) mutta myös omia kuvauksiaan 
(”pallukkakuvio, jossa hyvät ja huonot puolet”).

Vastauksien mukaan opiskelijat eivät käyttäneet 
lainkaan luokitteluun tarkoitettua puukaaviota 
(tree map), osa–kokonaisuus-hierarkiakuviota 
(brace map), jaksokaaviota (flow map) tai analo-
gioiden ja suhteiden tarkasteluun tarkoitettua sil-
takuviota (bridge map). Vastaukset kertovat myös 
siitä, miten eri tavoin opiskelijat yksin kirjallisesti 
vastatessaan hahmottivat työstämänsä kuvion. 

Kun opiskelijat pohtivat visualisoinnin käyttötar-
koitusta, vastaukset noudattelivat annettuja ku-
vauksia visualisointikeinoista. Malleja käytettiin 
havainnollistamaan keskustelua, vertailuun, vas-
takkainasetteluun ja luokitteluun. Näiden lisäksi 
ajatusten selkiyttäminen ja yhteyksien luominen 
mainittiin. Esimerkiksi kuvailuun käytettiin bubble 
map -kuviota sen takia, että se ei tuottanut hierar-
kioita esiin nostettujen asioiden suhteiden välille.

Opiskelijat sovelsivat malleja joustavasti. He ei-
vät käyttäneet ainoastaan Hyerlen kuvioita, vaan 
hyödynsivät niitä oman keskustelunsa tarpeiden 
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mukaisesti. Tästä soveltamisesta kertovat myös 
opiskelijoiden kuvioilleen antamat nimitykset 
(esim. omalaatuinen circle map). Omaa vapaa-
muotoista kaaviota perusteltiin sillä, ettei halut-
tu mallin ohjaavan ajatuksia. Malleja käytettiin 
myös yhdistellen ja limittäin.

Visualisointivälineiden vaikutus oppimiseen ja 
työskentelyyn

Opiskelijoiden kokemuksen mukaan visuali-
sointivälineiden käyttö vaikutti erityisesti asioi-
den käsittelyyn ja vuorovaikutukseen. Asioiden 
käsittelyssä visualisointi auttoi jäsentämään aja-
tuksia, pohtimaan näkökulmia, hahmottamaan 
kokonaisuuksia ja niistä tehtäviä päätelmiä sekä 
tiivistämään ajatuksia. Vuorovaikutuksen osalta 
visualisointien nähtiin toimivan vuorovaikutusta 
lisäävänä, koska tuotettavana oli konkreettinen 
tulos keskustelun päätteeksi. Visualisoinnit konk-
retisoivat käydyn keskustelun muille ja auttoivat 
ryhmäkeskustelun purkutilanteessa. Muutama 
opiskelija piti visualisointia hyvin toimivana, 
mutta osa näki koko visualisoimisen väkinäisenä. 
Myös motivaatio ja muistaminen nostettiin esille. 

Visualisointivälineiden käyttö omassa opetuksessa

Kun opiskelijoilta kysyttiin, miten he käyttäisi-
vät jatkossa visualisointeja, vastausten kirjo oli 

Taulukko 1. Käytetyt visualisointimallit vastausten mukaan

Visualisointimallit Mallin tarkoitus Hyerlen mukaan Maininnat mallien 
käytöstä (kpl)

double-bubble map vertailu ja vastakkainasettelu 4 kpl
bubble map kuvailu 3 kpl
vapaamuotoinen kuvio havainnollistamaan keskustelua 3 kpl
multi-flow map syy–seuraus-suhteiden tarkastelu 2 kpl
circle map ideointi, kontekstin määritys 1 kpl
miellekartta keskustelun kuvaus 1 kpl

14 kpl
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suuri. Osa näki kirjallisuudenopetuksen mah-
dollisuudet, osa kirjoittamisen. Osalle nousivat 
mieleen erilaiset oppijatyypit ja -tyylit. Myös 
muistaminen, jäsentely, luonnostelu, tekstin 
työstäminen ja syy-seuraussuhteiden havain-
nollistaminen sekä yhdistäminen tvt:hen mai-
nittiin. 

Vastauksista hahmottuvat selkeästi tiedon pro-
sessointiin liittyvät tarpeet. Visualisointien näh-
tiin tukevan asioiden ja tiedon jäsentämistä, 
syy–seuraus-suhteiden ja perusteluketjujen päät-
telemistä ja niiden havainnollistamista. Lisäksi 
nostettiin esiin visualisointien vaikutus muista-
miseen. Ajatteluun liittyvien prosessien rinnalla 
visualisointivälineitä aiottiin käyttää oppimis-
prosessin vahvistamisen näkökulmasta. Esiin 
tuotiin sekä oppijan että opettajan näkökulma, 
kun tarkasteltiin, miten erilaiset oppijat hyötyvät 
auditiivisen informaation rinnalla visuaalisesta 
informaatiosta. Affektiivisesta puolesta kuvat-
tiin visualisointien tuovan opetukseen vaihtelua, 
mielekkyyttä ja iloa. 
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ta opetuskäytöstä opiskelijat mainitsivat vain 
muutaman aikaisemmissa vastauksissa esitetyn 
kuvion (syy-seuraus-kaavio; havainto-päätel-
mä-ketju). Opiskelijoista vain neljä mainitsi visu-
alisointivälineiden tarkan käyttöyhteyden. Mah-
dollisuudet liitettiin kirjallisuudenopetukseen, 
kirjoittamiseen ja tekstitaitotehtäviin.

Opiskelijoiden pohdinta harjoituksesta

Opiskelijat pohtivat viimeisessä vastauksessaan 
sitä, kuinka tekstin käsittely visualisointia käyt-
täneiden ryhmien kanssa onnistui. Tähän ky-
symykseen vastanneista yli puolet nosti esiin 
myönteisen kokemuksen harjoituksesta ja visu-
alisointiharjoituksen merkityksen keskustelun 
herättäjänä. Yksi ryhmä esittikin visualisoinnis-
saan suoran keskustelunavauksen, mikä sai ai-

kaan koko ryhmän yhteistä pohdintaa. Opiske-
lijat kommentoivat, että visualisointi käy hyvin 
etenkin aineistoon, joka herättää mielipiteitä. 
Tämä tuli esiin myös tehtävien suullisessa purku-
vaiheessa. 

Osa vastaajista tarkasteli vastauksessa omaa roo-
liaan ryhmässä ja harjoituksen työskentelymene-
telmiä, osa kertoi saaneensa ideoita omaan työ-
hönsä.

Pohdinta

Opetuskokeilun tutkimustulokset vahvistavat 
aiempien tutkimusten väitteitä siitä, että visuali-
soinneilla on vaikutusta ajatusten jäsentämiseen, 
muistamiseen, päättelyketjujen jäsentämiseen ja 
että ne auttavat opettajaa ymmärtämään opiskeli-
joiden ajattelua. Opiskelijavastaukset visualisoin-
tikokeilusta nostivat kuitenkin hyvin vahvasti 
esiin sen, kuinka suuri merkitys visualisoinneilla 
oli harjoituksessa syntyneeseen keskusteluun ja 
opiskelijoiden keskinäiseen dialogiin sekä ryh-
mätyövaiheessa että harjoituksen purkuvaihees-
sa. Visualisoinnit koettiin hyväksi tavaksi saada 
aikaan keskustelua ryhmän jäsenten välillä, kos-
ka tavoitteena oli konkreettinen muille esiteltävä 
tuotos, jonka tuli ”puhua puolestaan” ilman esit-
telijöitä. Visualisoinnissa piti pystyä havainnollis-
tamaan käyty keskustelu muille. Ryhmätyösken-
telyn purkuvaiheessa visualisoinnin edut nähtiin 
siinä, että keskustelun aloitukset olivat katsojilla 
eivätkä esittelijöillä.

Tässä opetuskokeilussa olisi tullut ottaa enem-
män huomioon sitä, että opiskelijoiden lukemat 
artikkelit olivat eritasoisia ja eri ryhmissä artik-
keleita käsiteltiin eri tavoin. Jotta uutuusarvoa 
olisi saatu lisää, olisi kannattanut sulkea tehtäväs-
tä pois ahkerasti käytetty ajatuskarttamalli. Visu-
alisointien tekemiseen ja niistä keskustelemiseen 
koko opetusryhmän kanssa parhaiten toimivat 

seinätauluille tehdyt isot piirrokset. A3-arkki oli 
liian pieni, ja se ohjasi kirjoittamaan pientä teks-
tiä.

Vastausten ja opettajien kokemuksen perusteel-
la visualisoinnit tukevat ajatusten jäsentämistä 
ja esittämistä muille sekä pienryhmä- että suur-
ryhmävaiheessa. Opiskelijoiden esiin nostama 
”konkreettinen tavoite keskustelulle” on myös 
syytä ottaa huomioon ja hyödyntää sitä ryhmä-
keskustelujen purkuvaiheessa. Kokeilun tuloksia 
voidaan soveltaa erilaisiin ryhmätilanteisiin. 

Kotimaista tutkimusta visualisointien käytöstä 
äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen alalla 
ei ole raportoitu, joten opetuskokeilua voidaan 
pitää keskustelunavauksena. Opetuskokeilun 
toteutusta olisi kuitenkin pitänyt miettiä pidem-
mällä aikavälillä ja varmistaa, että kaikki opis-
kelijat ovat lukeneet käsiteltävät tekstit. Ohjeis-
tuksessa olisi voinut täsmentää sitä, että kaikki 
keskittyvät visualisoimaan pelkästään artikkelia 
eivätkä sen ympärillä käytyä keskustelua. Koko 
ryhmäkerran opetuksen tavoitteena oli kuitenkin 
ohjata keskustelemaan paitsi artikkeleista, myös 
niissä kuvattujen kokeilujen toteutuksesta ja nii-
den herättämistä ideoista ylipäätään opetuksen 
alueella. Tämä myös toteutui ja näkyi opiskelijoi-
den vastauksissa ja visualisoinneissa. 

Tässä raportissa tutkimuksen teoreettinen taus-
ta on suhteellisen niukasti avattu ja empiirisen 
aineiston sisällönanalyysi on toteutettu tutkijat-
riangulaationa. Opiskelijavastauksista nousee 
kuitenkin esiin käytetyistä lähteistä poiketen se, 
mikä merkitys visualisoinneilla voi olla ryhmä-
työskentelylle ja sen tulosten esittelylle. Ryhmät 
aktivoituivat keskustelemaan enemmän, ja visu-
alisointeja tehdessään he joutuivat argumentoi-
maan omaa näkemystään muille. Visualisointeja 
tehdessä he myös tekivät kompromisseja siitä, 
mikä keskustelusta otettiin esiin muille kerrotta-
vaksi. 
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Turkulaiset luokanopettajaopiskelijat kirjallisuuden opetustuskokeilu-
hankkeissa
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Lukemaan innostamisen haaste

Peruskoulumme olennaisin haaste lienee saada 
oppilaat innostumaan lukemisesta. Oppilaiden 
kasvaminen elinikäisiksi lukijoiksi onkin to-
dennäköisesti useimpien opettajien tärkein ta-
voite (vrt. Mattila et al. 2008, 12), vaikka kirjat 
joutuvatkin kilpailemaan erilaisten medioiden 
ja internetin keskellä etenkin nuorista lukijoista. 
Kaunokirjallisuuden tuntemuksen soisi olevan 
osa yleissivistystä kansainvälistyvässä maailmas-
sa ja työelämässä: oppilas voi saada lukemastaan 
aineksia tunne-elämäänsä ja maailmankuvaan-
sa, lukemisharrastus kasvaa ja oppilas saa ilmai-
suunsa virikkeitä ja ajatteluunsa aineksia (vrt. 
Linna 2000, 13). 

Perusopetuksen kirjallisuuden opetukselle koh-
dentuu kovia haasteita: miten äidinkielen tun-
neilla oppilaiden lukemiskokemuksia voitaisiin 
tukea ”uusien maailmojen” avaamiseen? Samat 
haasteet leimaavat myös opettajankoulutuksen 
äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen didaktii-
kan tavoitteita ja keinoja. Omassa opetustyössäni 
luokanopettajien äidinkielen didaktiikan leh-
torina olen kokenut draaman yhdeksi motivoi-
vimmista kaunokirjallisuuden tulkintavälineistä. 
(Draamaa käytän myös vuorovaikutus-, teksti- ja 
mediataitojen sekä kielentuntemuksen opetuk-
sessa.) 

Uudessa POPS 2014:ssa draamaa hyödynnetään 
lähinnä menetelmänä eri oppiaineiden opetukses-

sa. Tästä metodisuudesta oletettavasti seuraa, että 
äidinkieli ja kirjallisuus oppiaineena saa priorisoi-
dun vastuun draaman käyttöönotosta opetukseen: 
onhan äidinkielessä perinteisesti käytetty näyttele-
mistä yhtenä kirjallisuuden opetuksen työtapana. 
Draama voikin tarjota monia mahdollisuuksia 
niin vuorovaikutus- kuin myös tekstitaitojen oppi-
misen kannalta. Draamaan osallistuminen kehit-
tää oppilaan halua ja valmiuksia käyttää draamaa 
ja teatteria omien ideoidensa ja ajatustensa ilmai-
sumuotomuotona (Toivanen 2007, 10).

Niukentuvien kontaktiopetusresurssien vuoksi 
olen nähnyt tärkeänä kehittää erilaisia yhteistyö-
hankkeita eri kulttuurilaitosten kanssa. Yhteis-
työtahoiksi olemme saaneet turkulaisia alakoulu-
luokkia draamasta kiinnostuneine luokanopetta-
jineen, Turun Kaupunginteatterin, Turun Kesä-
teatterin ja Kirjamuseo Pukstaavin Sastamalassa. 
Luokanopettajaopiskelijamme ovat toimineet 
alakoululuokkien kirjallisuudenopetushankkeis-
sa ns. apulaisopettajina suorittaakseen samalla 
opinnoistaan vapaavalintaisen opintojaksonsa. 
Yleisesti opiskelijat arvioivat projektikokemuksi-
aan myönteisiksi saatuaan niistä lisää valmiuksia 
kirjallisuuden ja draaman opettamiseen.

Tekstien tulkintoja draaman 
ja lukupiirin keinoin 
Ennen opetuskokeiluprojekteihin osallistumis-
taan luokanopettajaopiskelijat olivat jo suorit-

taneet opetettavien aineiden ns. monialaisista 
opinnoistaan äidinkielen ja kirjallisuuden kurs-
sin, jonka yhtenä teemana opiskellaan kaunokir-
jallisuuden opettamisen menetelmiä. Tällöin on 
harjoiteltu muun muassa erilaisia toiminnallisia 
draamatekniikoita yhdistettyinä lukupiirityös-
kentelyyn, jota selostan seuraavaksi suppeasti.

Käytän kirjallisuuden didaktiikassa seuraavaa luke-
mis-draamatulkinta-harjoitusta1, johon kerrallaan 
osallistuu n. 20 opiskelijan ryhmä. Kunkin harjoi-
tusprosessin osat etenemisjärjestyksessä ovat: 

1) alun draamasopimuksen solminen, 2) lämmitte-
ly- eli draamaleikit, 3) pienryhmien  lukupiirit, 4) 
tulkinta tietyllä draamatekniikalla sekä 5) kolmen 
muun ryhmän draamatulkinnan havainnointi ja 
kommentointi. Esittelen seuraavaksi suppeasti 
em. harjoituksen osia ja etenemistä. 

Kun aletaan käyttää draamaa, aluksi, työskentelyn 
tavoitteiden määrittelyn lisäksi, yleensä oppimis-
prosessille luodaan draamasopimus. Sillä tarkoite-
taan draaman toiminnallisuuteen liittyviä määrit-
telyjä ja toimintaohjeita, myös mahdollisia ongel-
matilanteita varten (vrt. Toivanen 2007, 16–17).  

Draamasopimus voidaan helposti solmia esi-
merkiksi muodostamalla keskittymispiiri, jossa 
kaikki ryhmäläiset aluksi kääntyvät kasvokkain 
parinsa kanssa. Parit viestivät nyt toisilleen non-
verbaalisti (avoimin katsekontaktein, liikkein 
ja ehkä eleinkin) ”tulkiten” seuraavat, opettajan 
ääneen puhumat, juuri tiettyyn oppimiskertaan 
sopivat repliikit: 

”Mukavaa, että olet täällä draamatun-
nilla kanssamme! Toivottavasti opimme 
mielenkiintoisia asioita ja onnistumme 
yhdessä! Toivon Sinulle mielenkiintoista 
draamatuntia!”

1 Viittaan tässä kiitoksin kollegani, Turun normaalikoulun 
luokanlehtori-draamapedagogi Pasi Varjuksen koulu-
tuksessa (2007) opiskelemaani harjoitukseen, jota olen 
edelleen sovittaen käyttänyt omassa luokanopettajaopis-
kelijoitteni opetuksessa; harjoituksen draamatekniikoista 
ks. tarkemmin esimerkiksi Owens & Barber, 2002, 25–
34.
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Seuraavaksi, lämmittelyvaiheessa, ryhmän työs-
kentelyyn lisätään yhteisen toiminnan virettä 
alkuleikeillä. Leikeiksi sopivat lasten perinteisis-
tä pihapeleistä tutut hippa- ja viestinvientileikit. 
Niillä tulee olla selkeät, helpot säännöt. Leikkejä, 
kuten yleensäkin draaman harjoituksia varten, 
tarvitaan liikkumisen mahdollistavaa, kalustee-
tonta opetustilaa, jossa on helppoa ja turvallista 
liikkua. Hauskan yhteistyön päämäärä on leikeis-
sä oleellisempaa kuin kenenkään voittaminen. 

Lukupiireissä pohjustetaan 
draamatekniikoilla tulkitsemista

Lämmittelyleikkien jälkeen oppijat jakautuvat 
3–6 oppijan lukupiireihin lukemaan yhteistä 
(suppeaa) kaunokirjallista tekstiä, kukin omasta 
kirjastaan tai vastaavasti monisteesta. Tässä luku-
piirin osallistujat saavat vapaasti kiinnostustensa 
mukaan päättää, mitä seikkoja he käsiteltävästä 
(kaunokirjallisesta) tekstistä2 haluavat nostaa 
esiin. Harjoituksessani annan opiskelijoideni ot-
taa itse vastuun omasta lukupiirikeskustelustaan 
asettaen sille vain aikarajoituksen, 10 minuuttia. 
Opettajan on kuitenkin syytä ohjeistaa lukupii-
riläisiä sitä tarkemmin, mitä nuorempia he ovat. 

Lukupiirin keskustelun jälkeisissä tulkintatarjouk-
sissa opiskelijat saavat tehtäväksi käyttää kussakin 
ryhmässä yhtä (opettajan määräämistä) neljästä 
toiminnallisesta draamatekniikasta: I tuoliteknii-
kat, II median välittämien viestien tekniikka, III 
improvisaatiot ja IV patsas- eli stillkuvatekniikka. 
(Ks. tekniikkojen ohjeistuksesta tarkemmin esim. 
A. Owens ja K. Barber; 2002, 25–34.) 

Tekniikkojen valinnan kriteerinä on niiden vai-
vaton käynnistettävyys: resursseiksi tarvitaan 
näyttelijäntyö (ryhmäläisten tai opettajan tekemät 

2 Olen opiskelijoideni kanssa käyttänyt lukutekstinä Hanne-
le Huovin kirjoittamaa Tapiiri-faabelia. Teksti on suppea, 
75-rivinen, satiiriseksi luokiteltava teksti, joka on ilmes-
tynyt Huovin teoksessa Gebardi katsoo peiliin. Faabeleita. 
2003. Kokemukseni mukaan teksti herättää provokatiivi-
sen psykologisen tematiikkansa ansiosta opiskelijaluki-
joissa useimmiten dynaamisen moniäänisiä tulkintoja.
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roolivalinnat) ja tyhjä tila (vaikka tavallinen luok-
kahuonekin, kunhan siinä on toimintatilaa). Kul-
lekin ryhmälle annetaan 10 min aikaa valmistella 
saamansa draamatekniikan soveltamista yhteisen 
tekstin tulkintaan. Kunkin lukupiirin on siis saa-
maansa draamatekniikkaa hyväksi käyttäen tarjot-
tava oma tulkintansa lukemastaan muille ryhmä-
läisille, jotka katsovat toistensa tulkinnat.  

Tuoli-tekniikoissa opiskelijat käyttävät usein 
(näyttämölle asetettua) tyhjää tuolia, jossa nä-
kymätöntä ”istujaa”, kuten harjoitustekstin pää-
henkilöä, muut ryhmän jäsenet valitsemissaan 
rooleissa puhuttelevat. Vaihtoehtoisesti käytetään 
kätketyt ajatukset tuolin takaa -tekniikkaa: tuolissa 
istuvaa fiktion (rooli)henkilöä haastatellaan. Kun 
istuja itse on vastannut, toinen osallistuja, päähen-
kilön omantunnon roolissa, ilmestyy istujan takaa 
esiin ja ilmaisee tämän rehellisemmän mielipiteen.

Median tekniikoista käyttökelpoinen on muo-
dostaa iltapäivälehden toimitus, jossa kirjoi-
tetaan harjoitustekstistä ns. uutisten lööppejä. 
Näitä opiskelijoiden useimmiten satiirisiksi kir-
joittamia uutistekstejä piirrettyine uutiskuvineen 
havainnoidaan yhteisesti koko ryhmän kanssa. 
Harjoitus tarjoaa käyttökelpoisen opetusidean 
äidinkielen lisäksi myös Viestintä ja mediataito 
-aihekokonaisuuden toteutukseen: oppijat voivat 
elämyksellisesti toimittajien rooleissa kirjoitta-
misen avulla oivaltaa uusia näkökulmia nykyisen 
kaupallisen median luonteesta.  

Toinen käyttökelpoinen mediatekniikka on esit-
tää rooleissa joidenkin tarinan henkilöiden vä-
lisiä kännykkäpuheluja. Vaihtoehtoisesti myös 
joku toimittajan roolissa saattaa puhelimitse 
haastatella jotakuta tarinan henkilöä, jolloin voi 
myös syntyä satiirisia tekstin tulkintoja.    

Improvisaatio-tekniikan avulla voidaan tekstistä 
näytellä roolihenkilöiden elämän kohtauksia, jot-
ka ovat tapahtuneet ennen tarinaa (esim. päähen-
kilön varhaislapsuudessa) tai jotka voisivat tapah-
tua tekstissä kerrotun jälkeen (esim. miten pää-
henkilö on muuttunut vanhuksena hoitokodissa). 
Opiskelijani pitävät draamatekniikoista eniten 

patsas- eli stillkuvatekniikoista. Niiden avulla 
roolihenkilöt äänettöminä ja liikkumattomina 
esittävät tekstissä kuvatun tietyn tilanteen. Katso-
jat voivat yrittää nimetä stillkuvan sisältöä. Myös 
pysähtyneiden henkilöiden ajatukset voidaan 
replikoida. Stillkuva voi toimia myös keskustelun 
virikkeenä. Opiskelijat arvioivat stillkuvateknii-
kan varmimmin tulevaan opetustyöhön soveltu-
vaksi (esimerkiksi esiintymisaroille oppilaille, sil-
lä pysäytetyissä tilannekuvissa kenenkään ei pidä 
puhua mitään, kun ainoastaan ”ollaan stillissä”). 

Kunkin tulkintaesityksen jälkeen keskustellaan 
yhteisesti koetusta koko (20 hengen) ryhmän 
kanssa. Luokanopettajaopiskelijat ovat kokeneet 
tämän harjoituksen motivoivaksi ja hyödylliseksi 
kirjallisuuden opettamiseen. Saman harjoituksen 
rakennemallia – kuhunkin tilanteeseen sovittaen 
– opiskelijoiden suositeltiin hyödyntävän myös 
tässä selostetuissa opetuskokeiluhankkeissa.

Lukemiskasvatusta 
alakoululuokkien ja 
teatterien kanssa

Keväällä 2012 toteutimme PEPPI PITKÄTOSSU 
-lukemis-draamakasvatushankkeen. Tuolloin 10 
luokanopettajaopiskelijaa toimi viidellä alakoulu-
luokalla apulaisopettajapareina luettaessaan PEP-
PI PITKÄTOSSUn tarinoita. Tekstien tulkintaan 
kokeiltiin erilaisia edelläkin selostamiani draama-
tekniikoita. Projektiin yhdistettiin myös teatteri-
kasvatuksellinen aspekti, kun hanke päättyi Turun 
Kesäteatterin toukokuisen PEPPI PITKÄTOSSU 
-esityksen harjoituksen seuraamiseen. Tuolloin 
kukin luokka esitti omat, ennalta laatimansa ky-
symykset PEPPI PITKÄTOSSU -työryhmälle. 
Luokkien oppilaat apulaisopettajiensa johdattele-
mina saivat kevään aikana tutustua teatterin työs-
kentelytapoihin mm. Turun Kaupunginteatterin 
tarjoamilla kulissikierroksilla. 

Keväällä 2014 kolmella Puolalan alakoululuokalla 
luettiin Timo Parvelan ELLA-kirjoja. Hankkee-
seen osallistui kuusi luokanopettajaopiskelijaa. 

Jälleen apulaisopettajapareina he kokeilivat draa-
mamenetelmiä ELLA-tarinoiden lukemiseen. 
Hankkeemme käyttöön luovutti Turun Kesäteat-
terin kesän 2014 ELLA JA PRESIDENTTI -esityk-
sen käsikirjoituksen sen kirjoittaja-ohjaaja Jussi 
Helminen. Hanke huipentui, kun oppilaat pääsivät 
seuraamaan Turun Kesäteatterin ELLA-esityksen 
harjoitusta. Sitä ennen oppilaat olivat käyneet Tu-
run Kaupunginteatterissa kulissikierroksella. 

Draama ja kirjamuseo Pukstaavi 
lukemaan innostajina

Kevään 2013 KILJUSET-lukemiskasvatushank-
keeseen ilmoittautui viisi luokanopettajaopiske-
lijaa. Kurssi toteutettiin yhteistyössä Turun Puo-
lalan koulun 2. luokan ja Topeliuksen koulun 5. 
luokan, Kirjamuseo Pukstaavin ja Sastamalan 
Varilan koulun kahden 2. luokan kanssa. Hank-
keen aluksi luokanopettajaopiskelijat yhteistyö-
parinsa tai -kolmikkonsa kanssa suunnittelivat 
turkulaisille Puolalan koulun 2. luokalle ja Tope-
liuksen koulun 5. luokalle neljän tunnin laajuisen 
lukemiskasvatushankkeen. Tavoitteena oli löytää 
Kiljuset-tekstien lukemiseen draamaperustaisia 
menettelyjä, joilla voitaisiin lisätä sekä alakoulun 
oppilaiden ymmärrystä teksteihin että heidän lu-
kuinnostustaan.  

Kun KILJUSEN HERRASVÄKI -tarinoita oli kä-
sitelty toiminnallisin draamatekniikoin turkulais-
luokissa, hankkeessa siirryttiin museopedagogi-
seen vaiheeseen: luokanopettajaopiskelijat tutus-
tuivat Sastamalan Kirjamuseo Pukstaavin touko-
kuussa 2013 avattuun Kuolemattomat Kiljuset ja 
Jalmari Finnen ihmeellinen elämä -näyttelyyn en-
simmäisellä opintoretkellään 3.5.2013. Opiskelija-
ryhmälle näyttelyn orientaatioesittelyn jo ennalta 
Turussa ja myös näyttelyopastuksen piti Pukstaa-
vi-museon museolehtori, FT Sanna Asikainen. 
Hän myös ohjasi opiskelijoiden toukokuisen mu-
seopedagogisen opetustuokion suunnittelua. 

Kiljuset-näyttelyyn tutustumisen jälkeen vii-
den opiskelijan joukko jakautui jälleen kahdeksi 
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pysähtyneiden henkilöiden ajatukset voidaan 
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kukin luokka esitti omat, ennalta laatimansa ky-
symykset PEPPI PITKÄTOSSU -työryhmälle. 
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mina saivat kevään aikana tutustua teatterin työs-
kentelytapoihin mm. Turun Kaupunginteatterin 
tarjoamilla kulissikierroksilla. 
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luettiin Timo Parvelan ELLA-kirjoja. Hankkee-
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Hankkeemme käyttöön luovutti Turun Kesäteat-
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sen käsikirjoituksen sen kirjoittaja-ohjaaja Jussi 
Helminen. Hanke huipentui, kun oppilaat pääsivät 
seuraamaan Turun Kesäteatterin ELLA-esityksen 
harjoitusta. Sitä ennen oppilaat olivat käyneet Tu-
run Kaupunginteatterissa kulissikierroksella. 
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lukemaan innostajina

Kevään 2013 KILJUSET-lukemiskasvatushank-
keeseen ilmoittautui viisi luokanopettajaopiske-
lijaa. Kurssi toteutettiin yhteistyössä Turun Puo-
lalan koulun 2. luokan ja Topeliuksen koulun 5. 
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liuksen koulun 5. luokalle neljän tunnin laajuisen 
lukemiskasvatushankkeen. Tavoitteena oli löytää 
Kiljuset-tekstien lukemiseen draamaperustaisia 
menettelyjä, joilla voitaisiin lisätä sekä alakoulun 
oppilaiden ymmärrystä teksteihin että heidän lu-
kuinnostustaan.  

Kun KILJUSEN HERRASVÄKI -tarinoita oli kä-
sitelty toiminnallisin draamatekniikoin turkulais-
luokissa, hankkeessa siirryttiin museopedagogi-
seen vaiheeseen: luokanopettajaopiskelijat tutus-
tuivat Sastamalan Kirjamuseo Pukstaavin touko-
kuussa 2013 avattuun Kuolemattomat Kiljuset ja 
Jalmari Finnen ihmeellinen elämä -näyttelyyn en-
simmäisellä opintoretkellään 3.5.2013. Opiskelija-
ryhmälle näyttelyn orientaatioesittelyn jo ennalta 
Turussa ja myös näyttelyopastuksen piti Pukstaa-
vi-museon museolehtori, FT Sanna Asikainen. 
Hän myös ohjasi opiskelijoiden toukokuisen mu-
seopedagogisen opetustuokion suunnittelua. 

Kiljuset-näyttelyyn tutustumisen jälkeen vii-
den opiskelijan joukko jakautui jälleen kahdeksi 

opetustiimiksi. Kumpikin apulaisopettajatiimi 
suunnitteli ja tuotti kahdelle Sastamalan (Vari-
lan koulun) kakkosluokalle kohdennetun tutus-
tumiskäynnin Kiljuset-näyttelyyn. Opetuskerta 
toteutettiin menestyksekkäästi 14.5.2013, kun 
innokkaat toisluokkalaiset osallistuivat apulai-
sopettajien johtamaan museopedagogiseen ope-
tustapahtumaan. Tällöin saatiin konkreettisen 
myönteinen opetustaitoja lisäävä kokemus mu-
seopedagogiikan motivoinnista ja hyödyntämi-
sestä juuri draaman avulla, kun opiskelijatiimi oli 
jo ennalta keksinyt oppilaiden museokierrokselle 
kantavan, draamallisesti sitovan ”juonen” kadon-
neen matkalaukun löytämiseksi näyttelyhuoneis-
ta löytyvien vihjeiden perusteella. 

Opiskelijoiden arviota lukemis-
draamakasvatushankkeista

Vaikka Turun yliopiston luokanopettajaopintoi-
hin (ylempänä korkeakoulututkintona) sisältyy 
kolme Turun normaalikoulussa toteutettavaa 
opetusharjoittelujaksoa, kaipaavat opiskeli-
jat lisäksi harjoittelujärjestelmän ulkopuolisia, 
käytännöllisiä opetustyön kokemuksia3. Tässä 
esitellyillä lukemis-draamakasvatushankkeilla 
on osaltaan voitu laajentaa tutustumismahdolli-
suuksia koulutyön arkeen. 

Lukemiskasvatushankkeista laatimissaan portfo-
lioissa luokanopettajaopiskelijat arvioivat toistu-
vasti niissä kokemansa yhteistyön ja vuorovaiku-
tuksen onnistuneeksi. Koska opiskelijat tuottivat 
opetuksensa kaikissa hankkeissa alusta alkaen 
joko saman työparin tai -kolmikon kanssa, on 
ymmärrettävää, että oman työtiimin ideoiva yh-

3 Opettajaopintojen käytännöllisen opetuksen lisäämistä 
on esitetty myös Opettajien Ammattijärjestössä. Viimek-
si kesällä 2014 OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen 
esitti, että ”opettajankoulutuksen pitää olla käytännön-
läheistä tutkimuspohjaista opetusta”, mutta rahapula es-
tää opetuksen toteutusta (Lönn 2014). Opettaja-lehden 
päätoimittaja Marja Puustinen (2014) on kolumnissaan 
Luukkaisen tavoin esittänyt huolensa siitä, että opetta-
jankoulutuksen käytännön harjoittelua on vähennetty. 
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teistyö on ollut hankkeiden keskeisimpiä voima-
varoja. Seuraavasta opiskelija-arviosta näkyy kol-
legiaalisen yhteistyön myönteinen kokemus:  

”Pienryhmämme hyödynsi toimin-
nassaan jokaisen ryhmämme jäsenen 
henkilökohtaisia vahvuuksia ja erityis-
osaamista parhaan mahdollisen loppu-
tuloksen saamiseksi, ja ryhmän jäsenet 
kuuntelivat aktiivisesti toisiaan jokaises-
sa työvaiheessa.” (Tiina.)    

Apulaisopettajan tehtävät ovat luokanopetta-
jaopiskelijoille tarjonneet erilaisia uusia koke-
muksia ja monipuolistaneet opetustaidollisia 
valmiuksia. Yksi opiskelijoista kiteyttää opti-
maalisessa arviossaan oman projektinsa olleen 
”ammatillista kasvua edistävä ja ammatti-identi-
teettiä vahvistava kokemus” (Tuula). Sama opis-
kelija arvioi lukemishankkeessa ”oivaltaneensa”, 
aiempia harjoittelujaksojaan paremmin, ope-
tussuunnitelman olemassaolon merkityksen 
opetustyössä, sillä projektin itsenäisessä tuntien 
suunnittelussa, opittiin ”todella hyödyntämään 
opetussuunnitelmaa” (Taija). Opiskelijoiden 
portfolioista voi myös havaita myönteisiä näke-
myksiä koulun ja kulttuurilaitosyhteistyön mer-
kityksestä: hankkeen todetaan ”tarjonneen paljon 
eväitä paitsi oman projektin suunnitteluun myös 
yhteistyöhön niin koulujen kuin kulttuurilaitosten 
kanssa” (Terhi).  

Toivoa sopii, että kirjallisuuden didaktisiin opin-
toihin voitaisiin luokanopettajakoulutuksessa 
kohdentaa resursseja esimerkiksi edellä selosta-
mieni kulttuuriyhteistyöhankkeiden avulla. Nii-
den avulla luokanopettajaopiskelijat ovat voineet 
hankkia opetuskokemuksia soveltaakseen niitä 
tulevassa opetustyössään. 

Edellä esittämieni, luokanopettajakoulutuksen 
kirjallisuuden opetushankkeiden perustoina 
käytettyjen draamatekniikoiden näkisin olevan 
sovelluskelpoisia myös kaikkien opettajien kirjal-

lisuuden oppitunneilla. Draaman monimuotoiset 
toiminnalliset harjoitteet yhdistettyinä tekstien 
työstämiseen lukupiireissä ja pienryhmien tul-
kintojen jakaminen yhteisesti koko luokan kans-
sa toivottavasti innostavat oppilaita kaunokirjal-
lisuuden lukijoiksi ja laajemminkin kulttuurin 
sekä taiteen kokijoiksi. 

Aineistolähde:
Yhteistyökurssi kulttuurilaitoksen kanssa -opintojaksojen 2008 

- 2014 suorittaneiden luokanopettajaopiskelijan kirjalliset 
portfolioarviot. Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, 
Turun yksikkö. Aineisto kirjoittajan hallussa.  
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Jorma Immonen, fil. lis., draama-
pedagogi, toimii äidinkielen ja 
kirjallisuuden opetuksen lehto-
rina Turun yliopiston opettajan-
koulutuslaitoksen Turun yksikön 
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På bondgårdar och i hansastäder – 
med storylinemetodik
Petra Örn

Tausta: Tämän artikkelin kirjoittajalla Petra Örnillä on 27 vuoden kokemus ala-asteen opettaja-
na. Hän on myös opiskellut äidinkieltä. Työuransa aikana hän on kokeillut erilaisia opetusme-
netelmiä ja kehittänyt niitä omaan työhönsä sopiviksi. Hän on aikoinaan käynyt Steve Bellin 
storyline-kurssin ja sen jälkeen jatkokursseja. Petra Örn on myös itse vetänyt ruotsinkielisiä 
storyline-kursseja Hangon kesäyliopistossa.

Työskentelyesimerkki: Työskentely alkaa esimerkiksi sedän avunpyyntökirjeestä, joka on suun-
nattu luokalle. Setä on kesken elonkorjuutöiden katkaissut jalkansa eikä voi enää hoitaa maati-
laansa vaan tarvitsee apua. Oppilaille esitetään  episodi episodilta avainkysymyksiä, joita nämä 
työstävät ryhmissä: 1) Millaiselta setä näyttää? 2) Miltä maatila näyttää? 3) Mitä viljellään? 4) 
Mitä eläimiä maatilalla on? 5) Pohditaan, miten työ lopetetaan. Petra Örnin luokka on esimerkik-
si järjestänyt sadonkorjuujuhlan vanhemmille. Petra Örn suosittelee kuuden viikon projektiaikaa.

Storyline-menetelmän avainsanoja: monitieteisyys, ilmiöpohjainen opetus, vastuunotto, luo-
vuus, tiedonhaku, ennakkotietojen aktivoiminen, motivaatio, tasa-arvo, lukutaito, kirjoitustaito, 
pienryhmätyö, tarinapolku

Det kan vara mycket tråkigt att i en lärobok läsa 
om våra livsmedel och varifrån de härstammar. 
Om man däremot i klassen ger sig ut på en fanta-
sifärd till en bondgård upplevs inlärningen som 
mer lustfylld och lockande. Under min tid som 
lärare har jag flera gånger undervisat i årskurs två 
och då behandlat just detta tema – men i storyli-
neform. Projektet har nu för mig blivit något av 
en favorit i repris!

Idén till storyn fick jag av min dotters lärare, 
Susanne Isaksson, och därefter har jag vidareut-
vecklat den.  Arbetet börjar med att klassen får 
ett brev av en ”gubbe”. I brevet står det att han, nu 
mitt i skördetiden, skadat sin fot och inte kan ta 
hand om sina djur och sköta sin gård. Han skri-
ver att han behöver hjälp. Brevet fungerar som 
inledning till arbetet och samtidigt som underlag 
för de nyckelfrågor vi kommer att behandla och 
de målbeskrivningar vi kommer att lägga upp 
för vårt arbete i klassen. Brevet är undertecknat 
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lisuuden oppitunneilla. Draaman monimuotoiset 
toiminnalliset harjoitteet yhdistettyinä tekstien 
työstämiseen lukupiireissä ja pienryhmien tul-
kintojen jakaminen yhteisesti koko luokan kans-
sa toivottavasti innostavat oppilaita kaunokirjal-
lisuuden lukijoiksi ja laajemminkin kulttuurin 
sekä taiteen kokijoiksi. 
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På bondgårdar och i hansastäder – 
med storylinemetodik
Petra Örn

Tausta: Tämän artikkelin kirjoittajalla Petra Örnillä on 27 vuoden kokemus ala-asteen opettaja-
na. Hän on myös opiskellut äidinkieltä. Työuransa aikana hän on kokeillut erilaisia opetusme-
netelmiä ja kehittänyt niitä omaan työhönsä sopiviksi. Hän on aikoinaan käynyt Steve Bellin 
storyline-kurssin ja sen jälkeen jatkokursseja. Petra Örn on myös itse vetänyt ruotsinkielisiä 
storyline-kursseja Hangon kesäyliopistossa.

Työskentelyesimerkki: Työskentely alkaa esimerkiksi sedän avunpyyntökirjeestä, joka on suun-
nattu luokalle. Setä on kesken elonkorjuutöiden katkaissut jalkansa eikä voi enää hoitaa maati-
laansa vaan tarvitsee apua. Oppilaille esitetään  episodi episodilta avainkysymyksiä, joita nämä 
työstävät ryhmissä: 1) Millaiselta setä näyttää? 2) Miltä maatila näyttää? 3) Mitä viljellään? 4) 
Mitä eläimiä maatilalla on? 5) Pohditaan, miten työ lopetetaan. Petra Örnin luokka on esimerkik-
si järjestänyt sadonkorjuujuhlan vanhemmille. Petra Örn suosittelee kuuden viikon projektiaikaa.

Storyline-menetelmän avainsanoja: monitieteisyys, ilmiöpohjainen opetus, vastuunotto, luo-
vuus, tiedonhaku, ennakkotietojen aktivoiminen, motivaatio, tasa-arvo, lukutaito, kirjoitustaito, 
pienryhmätyö, tarinapolku

Det kan vara mycket tråkigt att i en lärobok läsa 
om våra livsmedel och varifrån de härstammar. 
Om man däremot i klassen ger sig ut på en fanta-
sifärd till en bondgård upplevs inlärningen som 
mer lustfylld och lockande. Under min tid som 
lärare har jag flera gånger undervisat i årskurs två 
och då behandlat just detta tema – men i storyli-
neform. Projektet har nu för mig blivit något av 
en favorit i repris!

Idén till storyn fick jag av min dotters lärare, 
Susanne Isaksson, och därefter har jag vidareut-
vecklat den.  Arbetet börjar med att klassen får 
ett brev av en ”gubbe”. I brevet står det att han, nu 
mitt i skördetiden, skadat sin fot och inte kan ta 
hand om sina djur och sköta sin gård. Han skri-
ver att han behöver hjälp. Brevet fungerar som 
inledning till arbetet och samtidigt som underlag 
för de nyckelfrågor vi kommer att behandla och 
de målbeskrivningar vi kommer att lägga upp 
för vårt arbete i klassen. Brevet är undertecknat 

mycket slarvigt och eleverna gissar sig fram till 
att det är skickat av gubben Pettson – om inte, går 
det lika bra med vilken annan gubbe som helst!

Den första nyckelfrågan är hur gubben ser ut. 
Tillsammans gör vi en gubbe i naturlig storlek 
av resttyger, garn och överblivet material som vi 
hittat t.ex. i skolans handarbetssal. Det är härligt 
att se vad barn kan åstadkomma med skinnbitar, 
knappar och lite läder. Barnen vet också att gub-
ben har en katt så självfallet har även katten tagit 
form. 

Jag har i detta skede delat upp eleverna i grupper 
på 4 – 5 elever, vilket enligt min erfarenhet är den 
optimala gruppstorleken. Man kan gott arbeta 
med slumpmässigt hopsatta grupper, men jag har 
med dessa yngre elever valt att försöka skapa hete-
rogena grupper. Grupperna fungerar kanske inte 
alltid problemfritt från början men som lärare 
måste jag ge dem tid och genom att handleda dem 
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och stöda dem i den process där gruppdynamiken 
växer fram. Jag har märkt att eleverna, i klasser där 
vi ofta arbetar på detta sätt, har lättare att samarbe-
ta med varandra och lär sig att kommunicera mer 
konstruktivt. Jag vet att arbetet kan upplevas som 
kaotiskt av läraren men när man i klassen lyckas få 
fungerande grupper blir eleverna så fokuserade på 
sitt arbete att det skapar arbetsro.

Nästa naturliga nyckelfråga blir hur gården ser ut. 
I år ansåg eleverna att gubben är gammal och att 
hans gård är en släktgård som härstammade från 
minst tvåhundra år tillbaka i tiden. På detta sätt 
får vi även in ett tidsperspektiv och kan också jäm-
föra livet förr med dagens jordbruk. Tillsammans 
har eleverna, genom brainstorming först i mindre 
grupper och därefter i klass, kommit fram till vilka 
byggnader som kan finnas på gubbens gård. Elev-
erna har ofta kommit fram till att det kan finnas 

över 20 olika byggnader på en bondgård. Därefter 
har eleverna gruppvis valt en av byggnaderna som 
de har byggt upp i miniatyr. Även dessa är gjorda 
av restmaterial och i detta skede har det fallit sig 
naturligt att lyfta fram den ekologiska aspekten 
med både husbyggen och arbetet i klassen. Re-
sultatet är en tredimensionell bondgård i minia-
tyr som så småningom börjar leva sitt eget liv. Jag 
brukar ta med lite mossa eller annat naturmaterial 
till den lilla gården men har snabbt fått märka att 
även eleverna bidrar med olika saker till gården.

I detta skede har följande nyckelfråga varit vad 
som odlas på bondgården, vilket i sin tur leder 
till att vi arbetar med allt från sädesslag, grönsa-
ker och frukter till att baka bröd och koka soppa. 
Inom bildkonsten har vi framställt bilder på sylt-
burkar som eleverna tänker sig att kan finnas i 
gubbens skafferi. Vi har också odlat t.ex. potatis, 
lök och säd i klassen så att eleverna får uppleva 
hur de växer. Att smaka på grönsaker och frukter 
har också ingått i undervisningen. Så småning-
om har eleverna fått tänka sig in hur arbetet på 
en bondgård kunde vara och vilka uppgifter som 
ingår i arbetet under året på en gård.

Att forska om djuren på gården har varit myck-
et omtyckt bland eleverna och även yngre elever 
klarar av informationssökning och att skriva en 
faktatext om de djur de valt. Det har dock varit 
viktigt att eleverna då fått tydliga modeller för 
hur de skall göra och fått lära sig strategier för hur 
de skall samla fakta och bygga upp sin egen text. 

Förra gången vi arbetade med bondgården som 
tema i klassen avslutades projektet med att vi 
bjöd in föräldrarna på skördefest för att smaka på 
den soppa eleverna kokat. Eleverna fick då pre-
sentera sina arbeten och föräldrarna fick ta del av 
alla de konstverk som prydde väggarna i klassen 
– allt från faktatexter till dekorativa bilder. De 
texter och arbeten som eleverna åstadkommit 
sammanställs också i elevernas egna böcker. 

Ett projekt kring ett tema

Då jag tidigare undervisat åk 2 har gubben fått 
en viktig nyckelroll även under vårterminen. Vi 
har arbetat med temat hälsa och då utgått från 
gubben eftersom han skadat sin fot och nu måste 
vistas på sjukhus och genomgå undersökning-
ar. Första gången jag genomförde detta tema i 
en storylinesekvens blev jag själv häpen över 
hur storyn utvecklades och vilka insikter elever-
na kom till! Även denna gång utgick vi från ett 
brev men denna gång fick eleverna själva skriva 
brev som var avsett för gubbens katt. I klassen 
funderade vi då kring känslor och adjektiv. Hur 
månne gubben kände sig?  Det blev många brev 
som skrevs med djup inlevelse och eleverna lär-

Magda Gumpler, Sofie Tenho ja Ada Aaltonen 
työskentelevät.
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över 20 olika byggnader på en bondgård. Därefter 
har eleverna gruppvis valt en av byggnaderna som 
de har byggt upp i miniatyr. Även dessa är gjorda 
av restmaterial och i detta skede har det fallit sig 
naturligt att lyfta fram den ekologiska aspekten 
med både husbyggen och arbetet i klassen. Re-
sultatet är en tredimensionell bondgård i minia-
tyr som så småningom börjar leva sitt eget liv. Jag 
brukar ta med lite mossa eller annat naturmaterial 
till den lilla gården men har snabbt fått märka att 
även eleverna bidrar med olika saker till gården.

I detta skede har följande nyckelfråga varit vad 
som odlas på bondgården, vilket i sin tur leder 
till att vi arbetar med allt från sädesslag, grönsa-
ker och frukter till att baka bröd och koka soppa. 
Inom bildkonsten har vi framställt bilder på sylt-
burkar som eleverna tänker sig att kan finnas i 
gubbens skafferi. Vi har också odlat t.ex. potatis, 
lök och säd i klassen så att eleverna får uppleva 
hur de växer. Att smaka på grönsaker och frukter 
har också ingått i undervisningen. Så småning-
om har eleverna fått tänka sig in hur arbetet på 
en bondgård kunde vara och vilka uppgifter som 
ingår i arbetet under året på en gård.

Att forska om djuren på gården har varit myck-
et omtyckt bland eleverna och även yngre elever 
klarar av informationssökning och att skriva en 
faktatext om de djur de valt. Det har dock varit 
viktigt att eleverna då fått tydliga modeller för 
hur de skall göra och fått lära sig strategier för hur 
de skall samla fakta och bygga upp sin egen text. 

Förra gången vi arbetade med bondgården som 
tema i klassen avslutades projektet med att vi 
bjöd in föräldrarna på skördefest för att smaka på 
den soppa eleverna kokat. Eleverna fick då pre-
sentera sina arbeten och föräldrarna fick ta del av 
alla de konstverk som prydde väggarna i klassen 
– allt från faktatexter till dekorativa bilder. De 
texter och arbeten som eleverna åstadkommit 
sammanställs också i elevernas egna böcker. 

Ett projekt kring ett tema

Då jag tidigare undervisat åk 2 har gubben fått 
en viktig nyckelroll även under vårterminen. Vi 
har arbetat med temat hälsa och då utgått från 
gubben eftersom han skadat sin fot och nu måste 
vistas på sjukhus och genomgå undersökning-
ar. Första gången jag genomförde detta tema i 
en storylinesekvens blev jag själv häpen över 
hur storyn utvecklades och vilka insikter elever-
na kom till! Även denna gång utgick vi från ett 
brev men denna gång fick eleverna själva skriva 
brev som var avsett för gubbens katt. I klassen 
funderade vi då kring känslor och adjektiv. Hur 
månne gubben kände sig?  Det blev många brev 
som skrevs med djup inlevelse och eleverna lär-

de sig vad adjektiv är. Eleverna fick också göra 
teckningar av patienter i ett väntrum där känslor 
återspeglades i deras miner.

Den stora bilden vi gjort av gubben togs ner från 
väggen och lades på ett bord. Redan följande 
dag hade någon av eleverna tagit med en filt och 
en dyna åt honom och bäddat ner honom. Inom 
kort fick han även en pyjamas och en tandbors-
te. 

Därefter inleddes ”undersökningen” av gubben. 
Arbetet gick ut på att eleverna genom informa-
tionssökning tog reda på hur kroppen såg ut 
både utanpå och inuti. De läste om kroppens 
funktioner och hur kroppen ser ut inuti, ritade 
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små röntgenbilder av gubbens skelett och gjor-
de bilder av muskler, matsmältningskanalen 
och lungorna. Eleverna var så motiverade att jag 
mest fungerade som handledare och den största 
utmaningen för mig som lärare var att hitta till-
räckligt med lämpliga böcker! Jag fick veta att 
även den nerbäddade gubben hade försetts med 
tarmar – under pyjamasblusen hade någon pla-
cerat ett garnnystan. 

Efter att eleverna låtit gubben genomgå denna 
undersökning beslöt vi att göra en broschyr i 
vilken han fick lära sig hur han skulle sköta sin 
hälsa. Eleverna lärde sig häpnadsväckande lätt 
vilken betydelse proteiner, kolhydrater och vi-
taminer har för vår hälsa och rörde sig galant 
med dessa begrepp trots att de gick i årskurs 
två. Eleverna lagade mat åt honom av det ma-
terial de hittade i bildkonstsalen och lyckades få 
portionerna att se aptitliga ut, samtidigt som de 
diskuterade vad de skulle servera honom för att 

maten skulle vara hälsosam. Vår kära gubbe fick 
också förklarat för sig vikten av hygien, motion 
och rätt klädsel. 

När vi inom modersmålet tränade rättstavning, 
hittade eleverna på ramsor eller små berättelser 
om gubben, med de ord som skulle övas. Dessa 
tränade vi sedan som traditionell diktamen men 
eleverna tyckte det var roligt att öva dessa ”Pett-
son-ramsor”. Det förekom inga arbetsböcker i 
min klass detta år men elevernas läs- och skriv-
färdighet utvecklades enligt min åsikt mycket och 
de arbetade motiverat med informationssökning 
vilket även utvecklade deras läsförståelse. Jag 
märkte också att det inte var svårt att motivera 
eleverna eftersom de alla utgick i från sin egen 
nivå och arbetade med det som för dem kändes 
meningsfullt. Även svaga elever, vilka upplevde 
den traditionella undervisningen som svår, hade 
lättare att komma igång med sitt arbete. Det var 
dock viktigt att de elever som behövde det fick 
klara och tydliga modeller för hur de kunde ar-
beta om de var osäkra.

Min erfarenhet är att det är lämpligast att ett pro-
jekt kring ett tema pågår ca sex veckor. Håller 
man på för länge finns risken att eleverna tappar 
intresset. Det tar också en viss tid för en grupp att 
hitta den inre dynamiken och de lämpliga arbets-
rutinerna. Man tränar både de sociala färdighe-
terna och dessutom arbete med olika gruppkon-
stellationer.

Storylinemetodiken

Inom storylinemetodiken har man möjlighet att 
använda sig av många olika arbetsmetoder. Man 
integrerar naturligt de olika läroämnena till en 
sammanhängande helhet, helt i enighet med den 
nya läroplanens mångvetenskapliga anda! Inom 
storylinemetodiken arbetar man dessutom exakt 
enligt det fenomenbaserade undervisningssätt 
som nu förespråkas i den nya läroplanen. Elev-

erna får ställa hypoteser och träna både undersö-
kande och forskande arbetssätt. Det väsentliga är 
att läraren lyckas ställa bra och utmanade nyck-
elfrågor. Ofta kommer även nyckelfrågor från 
eleverna själva och då kanske storyn tar en annan 
riktning än den man som lärare tänkt sig. Det är 
bra att ge över ansvaret åt eleverna och inte leta 
efter det korrekta lärarsvaret. Skillnaden mellan 
temaarbete och storyline är ligger i strukturen. I 
storyline är det viktigt i vilken ordning de olika 
delarna utförs – hur storyn byggs upp. De olika 
episoderna inom storyline bygger på de föregå-
ende. Eleverna i min klass har dessutom aktivt 
använt sig av inlärnings- och lässtrategier i sitt 
arbete med informationssökning. Det är dock 
viktigt att inse att undervisningen skall utgå från 
eleverna själva, deras förkunskaper och det kun-
skapsbehov de har.

Inom storylinemetodiken sker även elevernas 
redovisning av resultaten på kreativa och mång-
sidiga sätt. Vi har använt oss av allt från brev, 
dagböcker och tidningsartiklar till tredimensio-
nella miniatyrmodeller där t.ex. geometrin har 
en betydande del. Alla ämnen i läroplanen kan 
integreras på ett naturligt sätt i storylinemeto-
diken. 

Storylinemetodiken passar inte bara yngre elever 
utan går också utmärkt att använda tillsammans 
med äldre elever. Själv har jag med hjälp av me-
toden arbetat med integrering av bl.a. historia, 
modersmål, bildkonst och biologi eller geografi. 
Eleverna i årskurs 5 och 6 har t.ex. byggt tre-
dimensionella vikingabyar eller väggfriser som 
föreställer medeltida Hansastäder. Eleverna har 
tillverkat pappersdockor med medeltida kläder 
och skrivit dagböcker. De har fått tänka sig in 
i hur livet kunde vara och reflektera över t.ex. 
klasskillnaderna, de fyra stånden eller vilken 
makt kyrkan hade i Europa under medeltiden. 
En av storylinesekvenserna handlade om den 
medeltida staden ”Medelby” och eleverna var 
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maten skulle vara hälsosam. Vår kära gubbe fick 
också förklarat för sig vikten av hygien, motion 
och rätt klädsel. 

När vi inom modersmålet tränade rättstavning, 
hittade eleverna på ramsor eller små berättelser 
om gubben, med de ord som skulle övas. Dessa 
tränade vi sedan som traditionell diktamen men 
eleverna tyckte det var roligt att öva dessa ”Pett-
son-ramsor”. Det förekom inga arbetsböcker i 
min klass detta år men elevernas läs- och skriv-
färdighet utvecklades enligt min åsikt mycket och 
de arbetade motiverat med informationssökning 
vilket även utvecklade deras läsförståelse. Jag 
märkte också att det inte var svårt att motivera 
eleverna eftersom de alla utgick i från sin egen 
nivå och arbetade med det som för dem kändes 
meningsfullt. Även svaga elever, vilka upplevde 
den traditionella undervisningen som svår, hade 
lättare att komma igång med sitt arbete. Det var 
dock viktigt att de elever som behövde det fick 
klara och tydliga modeller för hur de kunde ar-
beta om de var osäkra.

Min erfarenhet är att det är lämpligast att ett pro-
jekt kring ett tema pågår ca sex veckor. Håller 
man på för länge finns risken att eleverna tappar 
intresset. Det tar också en viss tid för en grupp att 
hitta den inre dynamiken och de lämpliga arbets-
rutinerna. Man tränar både de sociala färdighe-
terna och dessutom arbete med olika gruppkon-
stellationer.

Storylinemetodiken

Inom storylinemetodiken har man möjlighet att 
använda sig av många olika arbetsmetoder. Man 
integrerar naturligt de olika läroämnena till en 
sammanhängande helhet, helt i enighet med den 
nya läroplanens mångvetenskapliga anda! Inom 
storylinemetodiken arbetar man dessutom exakt 
enligt det fenomenbaserade undervisningssätt 
som nu förespråkas i den nya läroplanen. Elev-

erna får ställa hypoteser och träna både undersö-
kande och forskande arbetssätt. Det väsentliga är 
att läraren lyckas ställa bra och utmanade nyck-
elfrågor. Ofta kommer även nyckelfrågor från 
eleverna själva och då kanske storyn tar en annan 
riktning än den man som lärare tänkt sig. Det är 
bra att ge över ansvaret åt eleverna och inte leta 
efter det korrekta lärarsvaret. Skillnaden mellan 
temaarbete och storyline är ligger i strukturen. I 
storyline är det viktigt i vilken ordning de olika 
delarna utförs – hur storyn byggs upp. De olika 
episoderna inom storyline bygger på de föregå-
ende. Eleverna i min klass har dessutom aktivt 
använt sig av inlärnings- och lässtrategier i sitt 
arbete med informationssökning. Det är dock 
viktigt att inse att undervisningen skall utgå från 
eleverna själva, deras förkunskaper och det kun-
skapsbehov de har.

Inom storylinemetodiken sker även elevernas 
redovisning av resultaten på kreativa och mång-
sidiga sätt. Vi har använt oss av allt från brev, 
dagböcker och tidningsartiklar till tredimensio-
nella miniatyrmodeller där t.ex. geometrin har 
en betydande del. Alla ämnen i läroplanen kan 
integreras på ett naturligt sätt i storylinemeto-
diken. 

Storylinemetodiken passar inte bara yngre elever 
utan går också utmärkt att använda tillsammans 
med äldre elever. Själv har jag med hjälp av me-
toden arbetat med integrering av bl.a. historia, 
modersmål, bildkonst och biologi eller geografi. 
Eleverna i årskurs 5 och 6 har t.ex. byggt tre-
dimensionella vikingabyar eller väggfriser som 
föreställer medeltida Hansastäder. Eleverna har 
tillverkat pappersdockor med medeltida kläder 
och skrivit dagböcker. De har fått tänka sig in 
i hur livet kunde vara och reflektera över t.ex. 
klasskillnaderna, de fyra stånden eller vilken 
makt kyrkan hade i Europa under medeltiden. 
En av storylinesekvenserna handlade om den 
medeltida staden ”Medelby” och eleverna var 
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Referenser/ Mera om metodiken
http://creativedialogues.lernnetz.de/docs/theoretical_con-

text.pdf

http://storyline.se/

http://www.storyline-scotland.com/what-is-storyline-2/

Petra Örn, ped.mag., arbetar 
som klasslärare i Sirkkala skola 
i Åbo.

Petra Örn har bl.a. deltagit i en fortbildningskurs 
1997 med Steve Bell, University of Strathclyde, 
Skottland och i en Storyline workshop 1998 ledd 
av Björg Eiriksdóttir från Island. Petra Örn har 
själv hållit flera kurser i storylinemetodiken vid 
Hangö sommaruniversitet.
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Farfars roll i skolan
Gustav Wickström

Kirjoittaja Gustav Wickström on kouluvaari päivän viikossa ensimmäisellä tai toisella luokal-
la. Tekstistä hohtaa lasten tuntema lämpö ”isoisää” kohtaan. Kouluvaari pyrkii täydentämään 
opettajaa hänen roolissaan ammattikasvattajana. Vaari edistää työrauhaa ja auttaa lukemisen ja 
laskemisen harjoittamisessa. Kouluvaari pyrkii kertomaan ja saa kertoa opettajalle mitä hän on 
tehnyt ja kokenut luokassa ja välitunneilla, vaikka opettaja on estynyt vaitiolovelvollisuutensa 
takia kertomaan oppilaistaan luokan vaarille. 

Wickström kuvaa kahden aikuisen henkilökemiaa luokassa. Lukija voi rivien välistä nähdä kou-
luvaarin - miesroolin edustajan - ja naisopettajan  täydentävän toisiaan koulutyössä. Kouluvaari 
voi myös seurata oppilaita läheltä ja tukea näitä omilla kannustavilla kommenteillaan.

Kouluvaarit, nämä kanssakasvattajat, ovat toimineet rooleissaan yli viisitoista lukuvuotta Turun 
Cygnaeuksen koulussa. Jo ajanjakson pituus todistaa miten tärkeäksi toiminta koetaan sekä 
lasten, opettajien että itse vaarien joukossa.

I Cygnaeus lågstadieskola i Åbo är vi medfostrare 
i våra klasser en dag i veckan, både det första och 
det andra året. Alla ”ettor” och alla ”tvåor” har 
på det sättet sin egen skolfarfar, som i allmänhet 
följer läraren och klassen i två år. Den dag vi är 
på plats, om möjligt alltid samma veckodag, är 
vi fullt integrerade i ”skolsamhället” inte bara i 
klassrummet utan också i matsalen, på skolgår-
den och i lärarrummet.  

När verksamheten började var en del lärare litet 
tveksamt inställda till att ha en främmande full-
vuxen med sig i klassen. Det uppstod då och då 
besvärliga situationer, som man måste ta ställning 
till, och man kunde inte vara säker på att en an-
nan person då alltid tyckte att man handlade rätt. 
Därför ville man ogärna ha med sig någonslags 
”förståsigpåare”, som eventuellt kunde kritisera 
ens förfarande i kinkiga situationer. 

Som skolfarfar utgår vi alltid från att läraren, som 
ju bär ansvaret för undervisningen, är den som 
bestämmer vad som sker i klassen. Vår uppgift 
är att vara läraren till hjälp i enlighet med hans/
hennes önskningar. Vi hjälper till, i eller utanför Kouluvaari Gustav Wickström och Cecilia Hentula.

klassrummet, med läsning och räkning, svarar på 
olika frågor och läser ibland högt för hela klas-
sen. En skolfarfar är inte ansvarig för disciplinen 
i klassen. Det faller på läraren att pränta in sko-
lans regler i de nya eleverna och se till att de följs. 
En farfar kan nog på sitt sätt hjälpa till med att 
lugna ner klassen, när det blir för oroligt. Men 
i allmänhet räcker det till med att han är vänlig 
och hjälpsam. Han kan ofta berömma elever och 
säga till exempel: ”Idag läste/räknade du bättre 
än förra gången!”, utan att behöva jämföra dem 
med andra genom att ge ”vitsord”.

Vår roll i skolan är således mycket tacksam och 
vi blir lätt populära. Lärarna är tvungna att följa 
professionella principer och administrativa reg-
ler, medan vi medfostrare är friare i vår uppgift 
och på det sättet kompletterar vi de vuxnas roll 
i klassen. När jag i höstas första gången träffade 
”mina” nya ettor på tu man hand utanför klass-
rummet, berättade jag för dem att jag är pensi-
onerad och att jag är skolfarfar för att jag tycker 
om barn. Jag tror att det är bra att säga ut det klart 
och tydligt, så att barnen vet att jag kommer till 
skolan för att jag gärna är tillsammans med dem 
och att de inte behöver dra sig för att fråga mig 
nånting eller be om hjälp. 

När jag blivit bekant med ett barn, beter jag mig 
ungefär som jag skulle göra med ett eget 7-årigt 
barnbarn. Jag väger inte alltid mina ord på guld-
våg, som en lärare är tvungen att göra,  och kan 
till exempel välvilligt kalla elever för ”ungar” om 
jag har lust. När jag lärt känna barnen bra, kan 
jag nångång säga ”Tont!” åt någon som gör något 
dumt, eller ”Du är ett geni!” när någon är fiffig.

Vad gäller fysisk beröring är en medfostrare också 
friare än en klasslärare. Det är viktigt för barnen 
att man lägger märke till dem och visar det. Jag 
kan i förbifarten krafsa någon bakom örat eller 
ge en liten klapp på axeln, om eleven förefaller att 
tycka om det. Eller ta någon i famnen, om hen är 
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ledsen. Om eleven blir orolig kan jag vid behov 
ta tag i ett barns arm och hålla i den ett litet tag, 
men det rapporterar jag i så fall alltid till läraren. 
Blir det bråk ute på skolgården är jag i alla fall i 
allmänhet försiktig med att ta ställning till vems 
fel det är, för det är inte alltid så lätt att veta vad 
som verkligen har hänt. Jag ställer mig bara som 
en kossa mellan barnen och står där, medan de re-
der ut saken sinsemellan. Efter ett bråk på rasten 
kan jag ibland vara till nytta genom att vara inne i 
klassrummet, medan läraren ute i korridoren går 
genom vad som riktigt hänt med de inblandade. 

I Cygnaeus skola jobbar vi medfostrare som par 
med läraren i vår klass. Den första uppgiften är 
därför alltid att bekanta sig med läraren och höra  
på vilket sätt man bäst kan hjälpa till den dag 
man är med i klassen. Både lärarna och vi med-
fostrare är individer med våra egna personlighe-
ter och därför jobbar vi säkert litet olika i olika 
klasser. När vi lärt oss känna och förstå varandra 
kan vi medfostrare också föreslå för läraren vilka 
uppgifter vi kunde åta oss. Vi kan, om det finns 
orsak, berätta för läraren om iakttagelser på skol-
gården, som kan vara av betydelse för välbefin-
nandet i klassen. Men läraren är bunden av sin 
tystnadsplikt och kan inte berätta någonting om 
eleverna för oss. 

På onsdagsmorgnarna vaknar jag till väckar-
klocka. Jag stiger upp tidigare än vanligt för att 
hinna till skolan i tid. Men det är det värt, för lä-
raren brukar vara glad att se mig och ungarna är 
nästan alltid gulliga. Om jag skulle bli sjuk och inte 
synas till i skolan på flere veckor, kan jag hoppas 
på att få hälsningar med 22 granna teckningar och 
förhoppningar om snart tillfrisknande.

Gustav Wickström
Skolfarfar i klass 1 C

Seuraavassa numerossa 1/2016 Roger Nylund 
kirjoittaa toiminnastaan kouluvaarina/med-
fostrare yläkoulun oppilaiden kanssa.
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Monikielinen kirjasto –  
Flerspråkiga biblioteket –  
Multilingual Library 
Helsingin kaupunginkirjaston kokoelmista löytyy monenlaista aineistoa yli 100 kielellä. Suurten 
Euroopassa puhuttavien kielten kuten englanti, saksa, ranska, italia ja espanja lisäksi saatavilla 
on laajat kokoelmat esimerkiksi kiinan, arabian, somalin, persian, turkin, japanin, vietnamin, al-
banian, thain ja kurdin kielellä.  

Riitta Hämäläinen

Helsingin kaupunginkirjasto sai Opetusminis-
teriöltä vuonna 1995 tehtäväkseen toimia Mo-
nikielisenä kirjastona Suomessa. Tätä tehtävää 
varten kaupunginkirjasto saa erityisen valtiona-
vustuksen. Monikielinen kirjasto hankkii kirjoja, 
äänikirjoja, e-kirjoja, elokuvia, musiikkia ja aika-
kauslehtiä lapsille, nuorille ja aikuisille.  

Monikielisen kirjaston kokoelma on sijoitet-
tu Helsingin Pasilan kirjaston aikuisten- ja las-
tenosastolle. Kokoelmista lähetetään siirtokoko-
elmia kaikkialle Suomeen. Siirtokokoelmapalve-
lu on asiakkaille ja kirjastoille maksutonta.  

Jos lähikirjastosta ei löydy aineistoa omalla kielel-
lä voi asiakas pyytää tilaamaan sitä Monikielisestä 

kirjastosta. Oman äidinkielen säilyttäminen auttaa 
myös uuden kotimaan kielen oppimisessa. Kirjas-
tossa on lasten- ja nuortenkirjoja, kaunokirjalli-
suutta ja tietokirjoja monella kielellä eri-ikäisille. 

Lukemalla lapsilleen vanhemmat ja kaikki lasten 
kanssa toimivat voivat tukea kotikielen taitoa. 

HelMet-kirjastojen Satudiplomi www.satudip-
lomi.fi on tarkoitettu perheiden ja lapsiryhmien 
lukuharrastuksen tukemiseen sekä yhteisten 
lukutuokioiden edistämiseen. Diplomin voivat 
suorittaa myös itsenäiset satujen ystävät. Kirjan 
voi lukea tai kuunnella millä tahansa kielellä, tie-
dot saatavilla olevista kirjojen käännöksistä eri 
kielille löytyvät diplomista.   

Kaikki Monikielisen kirjaston aineisto on haetta-
vissa HelMet-verkkokirjastosta , voit rajata haku-
si esimerkiksi kielen mukaan. www.helmet.fi  
Ota yhteyttä – kerromme mielellämme lisää. 
Informaatikko Riitta Hämäläinen riitta.hamalai-
nen@hel.fi, puh. 09-310 85 402 
Pyydä siirtokokoelmaa: kaukopalvelu@hel.fi
http://www.kirjastot.fi/fi/monikielinen-kirjasto
http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/
Monikielinen_kirjasto

ThinkMath-verkkopalvelu  
– tietoa ja harjoitusmateriaalia lasten 
matemaattisten ja ajattelun taitojen 
tukemiseen
Pirjo Aunio, Risto Hotulainen, Riikka Mononen, Anna Tapola ja Minna Törmänen

Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos

ThinkMath-verkkopalvelusta (http://blogs.helsinki.fi/thinkmath) löytyy tutkimukseen pohjau-
tuvaa tietoa matemaattisten ja ajattelun taitojen kehityksestä ja näiden taitojen tukemisesta 
sekä motivaation ja toiminnanohjauksen merkityksestä oppimiselle. Lisäksi verkkopalvelu tar-
joaa tutkimuksellisesti kokeiltua harjoitusmateriaalia matemaattisten ja ajattelun taitojen har-
joitteluun, erityisesti niille esi- ja alkuopetusikäisille lapsille, joilla on heikkoutta näissä taidoissa. 
ThinkMath-verkkopalvelu on käyttäjille ilmainen.

Johdanto

ThinkMath-hanke syntyi tarpeesta tuottaa tutki-
mukseen perustuvaa tietoa ja harjoitusmateriaa-
lia matemaattisista ja ajattelun taidoista opettajil-
le, jotka toimivat esi- ja alkuopetusikäisten lasten 
kanssa. Hanke toteutettiin opetus- ja kulttuu-
riministeriön rahoituksella vuosien 2011–2015 
aikana Helsingin yliopiston opettajankoulutus-
laitoksen erityispedagogiikan yksikössä. Nyt 
valmiin verkkopalvelun materiaalit hyödyttävät 
erityisesti sellaisten lasten oppimisen tukemista, 
joiden matemaattiset ja yleiset oppimisen taidot 
ovat ikätovereitaan heikompia. Näin pyritään en-
naltaehkäisemään mahdollisia myöhempiä oppi-
misvaikeuksia. Seuraavassa kuvataan verkkopal-
velun keskeisiä sisältöjä.
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Matemaattiset taidot

Tietopalvelussa kerrotaan niistä matemaattisista 
taidoista, jotka ovat keskeisiä esi- ja alkuopetusi-
käisillä lapsilla ja joihin harjoitusmateriaali koh-
dentuu. Näitä ovat lukumääräisyyden taju, laske-
misen taidot, matemaattisten suhteiden hallinta 
ja aritmeettiset perustaidot (Aunio & Räsänen 
2015). Tietopalveluun on myös koottu tutkimus-
tietoa matemaattisiin taitoihin kohdistuneista 
interventiotutkimuksista ja niiden vaikuttavuu-
desta.

Materiaalit-osassa on tehtäväkokonaisuuksia 
matemaattisten taitojen harjoitteluun. Yhdessä 
harjoituspaketissa on pääsääntöisesti 15 opetus-
tuokiota. Jokainen opetustuokio sisältää yleensä 
kertaavan lämmittelytehtävän, ohjaajajohtoisen 
tehtävän, parityöskentelyä sekä kirjallisen yksilö-
tehtävän. Kukin opetustuokio on kestoltaan noin 
35–45 minuuttia. Materiaalin tutkimuksellisis-
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sa kokeiluissa harjoittelu tapahtui pienryhmäs-
sä (2–6 lasta) noin kaksi kertaa viikossa (esim. 
Mononen & Aunio 2014). Yksi harjoituspaketti 
käytiin läpi keskimäärin kahden kuukauden ai-
kana. Harjoituspakettiin kuuluvan käsikirjan 
sekä muut materiaalit voi ladata verkkopalvelusta 
pdf-tiedostoina.

Ajattelun taidot

Tietopalvelussa kuvataan mitä ajattelun taidot 
tarkoittaa, miten ajattelun taidot kehittyvät ja mi-
ten ajattelun taitojen kehittymiseen voidaan vai-
kuttaa (esim. Adey, Robertson & Venville 2002; 
Klauer & Phye 2008). Materiaalit-osasta löytyvät 
hankkeessa tuotetut harjoitusmateriaalit. Yksi 
harjoituspaketti sisältää 12 opetustuokiota. Jo-
kainen opetustuokio sisältää orientaation, jossa 
käydään ohjaajajohtoisesti tuokiossa käytettävät 
käsitteet läpi, kognitiivisen konfliktin eli oppi-
mistehtävän, jossa lapset oppivat uuden työs-
kentelytavan tai kohtaavat aikaisempaan tietoon 
ristiriidassa oleva ratkaisuvaihtoehdon sekä ke-
hittelyosion, jossa opittua kerrataan tai syvenne-
tään. Opetustuokioihin kuuluu myös induktiivi-
sen päättelyn harjoitteita. Harjoitusmateriaalien 
toimivuutta tutkittiin pienryhmissä (4–6 lasta) 
koe-kontrolliasetelman avulla. Yksi harjoituspa-
ketti käytiin läpi keskimäärin kahden kuukauden 
aikana. Interventiolla on ollut myönteinen vaiku-
tus induktiivisen päättelyn tehtävissä suoriutu-
miseen. Harjoituspakettiin kuuluvan käsikirjan 
sekä muut materiaalit voi ladata verkkopalvelusta 
pdf-tiedostoina. 

Motivaatio

Mistä on kyse silloin, kun ajattelemme, että lapsi 
on motivoitunut tai ei ole motivoitunut? Miten 
luokkaympäristössä voidaan tukea lapsen moti-
vaatiota? Tietopalvelussa kuvataan lasten yksilöl-

lisiä motivaatiotaipumuksia ja sitä, miten oppi-
misen vaikeudet saattavat heijastua motivaatioon 
(Viholainen ym. 2013). Oppimisympäristö-osio 
sisältää tietoa opettajan roolista lasten motivaa-
tion tukemisessa. Pyrkimys on lisätä lukijan tie-
toisuutta siitä, miten lapsen motivaatio ilmenee, 
mitkä tekijät siihen vaikuttavat, ja miten oppimi-
seen eri tavoin motivoituneita lapsia voitaisiin 
paremmin tukea. Motivaatiota ja siihen liittyviä 
tekijöitä tarkastellaan osittain oppiainesisällöstä 
riippumattomasti, osittain esiin tuodaan erityi-
sesti matematiikan oppimisen kannalta keskeisiä 
asioita.

Toiminnanohjaus

Toiminnanohjauksella on merkittävä rooli las-
ten kognitiivisessa, sosiaalisessa ja motorisessa 

kehityksessä. Toiminnanohjaus eli eksekutiiviset 
funktiot voidaan kuvata kyvyksi suunnitella, oh-
jata, arvioida ja tarvittaessa korjata omaa toimin-
taa. Tietopalvelussa kuvataan kattavasti toimin-
nanohjauksen keskeisiä osa-alueita (inhibitio, 
työmuisti ja kognitiivinen joustavuus) (Miyake 
ym. 2000). Erilaisin esimerkein kuvataan tark-
kaavaisuuden ja muistin merkitystä toiminnan-
ohjauksessa sekä toiminnanohjauksen kehitystä, 
arviointia ja tukemista.
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Att skapa motivation – den enda 
fungerande drivkraften
Monia polkuja kirjojen kiehtovaan maailmaan

Agneta Möller-Salmela

Barns och ungdomars motivation till läsning är låg. Här blickar vi rakt in i framtiden. Den vik-
tigaste indikatorn i PISA-undersökningen är den som gäller motivation till läsning. Där ligger 
Finland lågt och eleverna i andra länder susar glatt vinkande förbi. Motivationsindikatorer av 
idag visar på att morgondagens läsare till sitt antal endast är en bråkdel av det tidigare mycket 
läsande finländska folket.

Intill artikeln finns ett fotografi av mig själv 
i början på sextiotalet då jag nyss har fått en 
ABC-bok efter att ha lussat för min gudmor på 
Luciadagen. På den tiden blev barn läsare nästan 
per automatik. Det fanns bibliotek med många 
filialer nära alla barn. Bibban var en träffpunkt 
även för tonåringar. Televisionen hade två kana-
ler. Utbudet av aktiviteter som barn och ungdo-
mar möter idag kunde vi knappast ens drömma 
om. Idag måste alla medvetna vuxna runt bar-
nen jobba med att skapa morgondagens läsare 
både för barnens egen framtids skull och för att 
samhället skall få medvetna, smarta, belästa och 
ansvarstagande medborgare. Att vara en läsare 
är inte dammigt gammaldags utan en förut-
sättning för att kunna studera, använda datorer 
vettigt, planera, ha kontroll över sitt eget liv, se 
möjligheter, leva livet fullt ut. En vägledning till 
allt mellan himmel och jord finns i litteraturen, 
på alla nivåer och för alla åldrar. Läsning ut-
vecklar språket, ett utvecklat språk leder till en 
vidgad tankevärld. Man tänker bättre med flera 
ord till sitt förfogande.

Nu behövs storsatsningar! Läsfångarnätet runt 
alla barn måste utvecklas på alla områden och i 

alla ålderskategorier. Dagsländeläsprojekt leder 
inte framåt på sikt, såsom inte heller enskilda 
läsnätter och läsmånader i skolor. Kontinuerli-

ga arbetsmetoder i ett litterärt klimat för elever 
måste bli en självklarhet och en värdegrund som 
på riktigt leder alla elever framåt i sin lustläsning.

Jo perhevalmennuksessa pitäisi vanhempien 
kanssa puhua lukemiskasvatuksesta. Asiaa voisi 
lähestyä myönteisesti juttelemalla vanhempien 
lukemistottumuksista. Ovatko he itse lukijoita, 
mitä lukeminen on heidän elämäänsä tuonut, 
mitä he haluaisivat omalla lukemiskasvatuksel-
laan omalle lapselleen antaa ja minkälaista luki-
jaa he toivovat voivansa kasvattaa. Lukijaksi kas-
vaminen on näet paljon enemmän kuin koulun 
aloittaminen ja aakkosten hallitseminen. Samas-
sa yhteydessä havaittaisiin, että kaikki vanhem-
mat eivät ole lukijoita: joillekin kirjojen maailma 
ei merkitse mitään. Voitaisiin yhdessä miettiä, 
miksi asianomaisista ei tullut lukijoita ja mitä 
he voisivat tehdä tosiin oman lapsensa kanssa ja 
millaisia mahdollisuuksia tämä heidän lapselleen 
avaisi. Kirjojen maailma on tarjolla heidän lap-
selleen maksutta!

Nykyään huolestuttaa se, että jotkut vanhem-
mat eivät salli lapsilleen kirjastokortteja. Nämä 
vanhemmat vetoavat siihen, etteivät halua ottaa 
vastuuta kirjojen palauttamisesta ja myöhästy-
mismaksuista. Nämä vanhemmat eivät ymmärrä 
lukemista ja sitä, että lukijaksi kasvamisen eväät 
saadaan kotoa ennen koulun alkua. Sanotaan, 
että kolme tuhatta tarinaa ennen kouluun menoa 
olisi sopiva määrä.

Kirjastolaiset kuulevat usein surullisina vanhem-
pien sanovan alle kouluikäiselle: ”Älä ota niin 
paksua kirjaa, kun emme kuitenkaan ehdi lu-
kea niin paljon.” Joskus myös mietin, lukevatko 
vanhemmat lapsilleen vain saadakseen puhtaan 
omantunnon. Tämän lapset varmaan aistivat 
vanhempien äänestä. Mutta nämä vanhemmat 
lukevat kuitenkin! Meillä Suomessa on runsaas-
ti perheitä, jotka eivät lainkaan käytä kirjastoja. 
Toivottavasti näiden perheiden kodissa on paljon 



Kielikukko 4/2015 Kielikukko 4/2015

34 35

Att skapa motivation – den enda 
fungerande drivkraften
Monia polkuja kirjojen kiehtovaan maailmaan

Agneta Möller-Salmela

Barns och ungdomars motivation till läsning är låg. Här blickar vi rakt in i framtiden. Den vik-
tigaste indikatorn i PISA-undersökningen är den som gäller motivation till läsning. Där ligger 
Finland lågt och eleverna i andra länder susar glatt vinkande förbi. Motivationsindikatorer av 
idag visar på att morgondagens läsare till sitt antal endast är en bråkdel av det tidigare mycket 
läsande finländska folket.

alla ålderskategorier. Dagsländeläsprojekt leder 
inte framåt på sikt, såsom inte heller enskilda 
läsnätter och läsmånader i skolor. Kontinuerli-

ga arbetsmetoder i ett litterärt klimat för elever 
måste bli en självklarhet och en värdegrund som 
på riktigt leder alla elever framåt i sin lustläsning.

Jo perhevalmennuksessa pitäisi vanhempien 
kanssa puhua lukemiskasvatuksesta. Asiaa voisi 
lähestyä myönteisesti juttelemalla vanhempien 
lukemistottumuksista. Ovatko he itse lukijoita, 
mitä lukeminen on heidän elämäänsä tuonut, 
mitä he haluaisivat omalla lukemiskasvatuksel-
laan omalle lapselleen antaa ja minkälaista luki-
jaa he toivovat voivansa kasvattaa. Lukijaksi kas-
vaminen on näet paljon enemmän kuin koulun 
aloittaminen ja aakkosten hallitseminen. Samas-
sa yhteydessä havaittaisiin, että kaikki vanhem-
mat eivät ole lukijoita: joillekin kirjojen maailma 
ei merkitse mitään. Voitaisiin yhdessä miettiä, 
miksi asianomaisista ei tullut lukijoita ja mitä 
he voisivat tehdä tosiin oman lapsensa kanssa ja 
millaisia mahdollisuuksia tämä heidän lapselleen 
avaisi. Kirjojen maailma on tarjolla heidän lap-
selleen maksutta!

Nykyään huolestuttaa se, että jotkut vanhem-
mat eivät salli lapsilleen kirjastokortteja. Nämä 
vanhemmat vetoavat siihen, etteivät halua ottaa 
vastuuta kirjojen palauttamisesta ja myöhästy-
mismaksuista. Nämä vanhemmat eivät ymmärrä 
lukemista ja sitä, että lukijaksi kasvamisen eväät 
saadaan kotoa ennen koulun alkua. Sanotaan, 
että kolme tuhatta tarinaa ennen kouluun menoa 
olisi sopiva määrä.

Kirjastolaiset kuulevat usein surullisina vanhem-
pien sanovan alle kouluikäiselle: ”Älä ota niin 
paksua kirjaa, kun emme kuitenkaan ehdi lu-
kea niin paljon.” Joskus myös mietin, lukevatko 
vanhemmat lapsilleen vain saadakseen puhtaan 
omantunnon. Tämän lapset varmaan aistivat 
vanhempien äänestä. Mutta nämä vanhemmat 
lukevat kuitenkin! Meillä Suomessa on runsaas-
ti perheitä, jotka eivät lainkaan käytä kirjastoja. 
Toivottavasti näiden perheiden kodissa on paljon 

itse ostettuja kirjoja. Onhan perusasia lukijaksi 
kasvussa päivittäinen lähikontakti kirjoihin.

Inom dagvård och förskola finns ett stort ar-
betsfält. All personal borde kunna göra lockan-
de bokprogram för barnen. Det minsta man kan 
kräva är att högläsningen är intressant och flytan-
de. Lässtimulans skall göras bra – annars får den 
motsatt effekt. Böckerna som väljs borde vara 
genomtänkta, inövade, ramarna för bokstunden 
optimala, boksamtalen trygga och vidgande, 
fostrande stunder. Förskolan är året då man för-
bereder sig för skolan. Övar koncentration ge-
nom att lyssna – och lyssna på det bästa som har 
skrivits för barn i den åldern. Man utvidgar sitt 
språk genom samtal om det lästa. Språket måste 
få en djupare nivå än vanligt talspråk. På senare 
år har det utkommit massor med nybörjarböcker. 
Många med en bra historia i ämnen som intres-
serar förstaläsarna. Där är det dock viktigt att en 
vuxen varsamt leder in barnet på mer krävande 
böcker. För att läsningen skall gå framåt behövs 
tuggmotstånd och successivt böcker med ett mer 
avancerat språk. Det skulle vara viktigt att bred-
da både familjers och dagvårdspersonalens val av 
olika typers böcker till innehåll och språk – från 
lyriskt skönlitterärt till fackspråk – en lockande 
cocktail där varje barn hittar sin favorit men även 
har tålamod att lyssna på det som inte är det mest 

Agneta Möller-Salmela on FinRAn Aapiskukkopalkin-
non saaja 2015. ABC-tuppen 2015.
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intressanta. Just nu håller jag i trådarna för en 
ettårig kurs i läsningsinspiration, som ger färdig-
heter och metoder för kreativt stimulansarbete.

Skolorna jobbar på olika sätt med stimulansar-
bete, lärarna i skolorna jobbar olika. Alla skolor 
finner läsningen viktig. Det skiljer ändå markant 
hur mycket man satsar på olika håll. I varje skola 
finns det superintresserade lärare med spännan-
de och kreativa metoder men det finns också lä-
rare som inte bryr sig mycket om att stimulera 
till läsning. Alla våra barn i Finland är inte i en 
jämlik position då det gäller inspiration till läs-
ning! Många lärare är själva inte läsare och barn 
är smarta och märker genast en inspiration som 
inte är trovärdig. Hur hittar vi fungerande mo-
deller till läsinspiration för lärare som personli-
gen inte är intresserade av böcker? Hur ökar vi 
de professionellas intresse att jobba kreativt med 
litteratur? Vad motiverar dem i grunden? Vad 
får dem att sätta sin själ i arbetet och bjuda på 
sig själva? Den bästa inspiratören jobbar med sig 
själv och med sina metoder att inspirera.

I eftermiddagsvården för lågstadieelever kunde 
man verkligen satsa på litteratur. Den verksam-
heten är inte så strängt reglerad, så där borde 
superinspiratörerna få fotfäste. Vad kunde vara 
skönare än en timme fint bokprogram efter skol-
dagen.

Suomen jokaisessa kirjastossa voisi olla luke-
misenhalun herättäjiä, jotka osaavat motivoida 

lapsia lukemaan. Tämä työ olisi kokopäiväistä ja 
kaupungin kaikki lapset tulisivat ryhmänsä kans-
sa kirjastoon kerran kuukaudessa. Tämä malli on 
toteutunut Hanko-mallina Hangon kirjastossa, 
jossa itse työskentelen.

ABC är en början. Bokstäverna är ramar och 
byggstenar till ett liv som blir oändligt mycket 
större och rikare då läsningen fått flyt och den lit-
terära världen har öppnats. Detta måste inspira-
törerna kunna förmedla och visa vägen till. Där-
för måste inspiratörerna vara oerhört duktiga!De 
måste vara superbra och finnas i tillräckligt antal 
överallt under barn- och ungdomsåren.

Agneta Möller-Salmela
Läsinspiratör

Palkinnonsaaja ja FinRAn puh.joht. Ann-Sofie Selin

Kirjoittaminen ja kielentuntemus 
valtakunnallisen arvioinnin kohteena
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) on julkaissut äidinkielen ja kirjallisuuden oppi-
mistulosten arvioinnin. Tämänkertainen arviointi koskee perusopetuksen päättöluokan arviointia 
kielentuntemuksen ja kirjoitustaitojen osalta. Elina Harjusen ja Juhani Rautopalon Kielenkäytön 
ajattelua ja ajattelun kielentämistä. Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulokset perusopetuksen 
päättövaiheessa 2014: keskiössä kielentuntemus ja kirjoittaminen keskittyy arvioinnin tuloksiin. Eli-
na Harjusen toimittama Tekstit puntarissa – Ajatuksia äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistuloksista 
perusopetuksen päättöarvioinnissa 2014 ja 2010 syventää arviointia yhdeksän artikkelin avulla. 

Arviointiin osallistui yli 5000 oppilasta 149 kou-
lusta. Tyttöjen ja poikien osaamisessa on selkeät 
erot. Tyttöjen osaaminen oli arvioinnin mukaan 
keskivertoa (lähes hyvää) sekä kielentuntemuk-
sessa (tehtävien ratkaisuosuus 62,6 %) ja kirjoit-
tamisessa (68,2 %). Poikien osaaminen jäi kohta-
laiseksi (kielentuntemus 49,6 % ja kirjoittaminen 
50,5 %). Merkittäväksi tulokseksi nousee se, että 
osa-alueilla on vaikutus toisiinsa eli kielentunte-
muksen tehtävissä menestyminen toi menestystä 
myös kirjoitustehtävissä. Tämä esitetään myös 
arviointiin sisältyvissä kehittämisehdotuksissa: 
jotta voidaan keskustella teksteistä ja vuorovai-
kutuksesta täytyy olla tietoa kielestä.

Kielentuntemuksen osalta kokeiltiin uudenlaisia 
tehtävätyyppejä perinteisten oikein/väärin- tai 
monivalintatehtävien sijaan. Oppilaiden tuli kir-
joittaa suorasanainen perustelu vastauksessaan. 
Kielentuntemuksessa oppilaiden osaamista mitat-
tiin kolmella osa-alueella: tilanteen vaikutus ilmai-
suvalintoihin, ilmausten merkitysten tulkitsemi-
nen käyttöyhteydessä ja yleiskielen normien hal-
litseminen. Näistä viimeinen alue hallittiin parhai-
ten. Vaikeimpia oppilaille olivat tilanteen vaikutus 
valintoihin -osion tehtävät, joissa avovastauksilla 
mitattiin analysoinnin ja arvioinnin taitoa.   

Kirjoitustehtävissä selvitettiin osaamista neljän 
tekstilajin osalta. Oppilaat kirjoittivat kesätyöpaik-
kahakemuksen, vastineen ja joko uutisen tai kuva-
uksen. Hakemus oli tekstilajina hallussa parhaiten, 
mutta se myös erotteli tyttöjen (ratkaisuosuus 75 
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Arviointiin osallistui yli 5000 oppilasta 149 kou-
lusta. Tyttöjen ja poikien osaamisessa on selkeät 
erot. Tyttöjen osaaminen oli arvioinnin mukaan 
keskivertoa (lähes hyvää) sekä kielentuntemuk-
sessa (tehtävien ratkaisuosuus 62,6 %) ja kirjoit-
tamisessa (68,2 %). Poikien osaaminen jäi kohta-
laiseksi (kielentuntemus 49,6 % ja kirjoittaminen 
50,5 %). Merkittäväksi tulokseksi nousee se, että 
osa-alueilla on vaikutus toisiinsa eli kielentunte-
muksen tehtävissä menestyminen toi menestystä 
myös kirjoitustehtävissä. Tämä esitetään myös 
arviointiin sisältyvissä kehittämisehdotuksissa: 
jotta voidaan keskustella teksteistä ja vuorovai-
kutuksesta täytyy olla tietoa kielestä.

Kielentuntemuksen osalta kokeiltiin uudenlaisia 
tehtävätyyppejä perinteisten oikein/väärin- tai 
monivalintatehtävien sijaan. Oppilaiden tuli kir-
joittaa suorasanainen perustelu vastauksessaan. 
Kielentuntemuksessa oppilaiden osaamista mitat-
tiin kolmella osa-alueella: tilanteen vaikutus ilmai-
suvalintoihin, ilmausten merkitysten tulkitsemi-
nen käyttöyhteydessä ja yleiskielen normien hal-
litseminen. Näistä viimeinen alue hallittiin parhai-
ten. Vaikeimpia oppilaille olivat tilanteen vaikutus 
valintoihin -osion tehtävät, joissa avovastauksilla 
mitattiin analysoinnin ja arvioinnin taitoa.   

Kirjoitustehtävissä selvitettiin osaamista neljän 
tekstilajin osalta. Oppilaat kirjoittivat kesätyöpaik-
kahakemuksen, vastineen ja joko uutisen tai kuva-
uksen. Hakemus oli tekstilajina hallussa parhaiten, 
mutta se myös erotteli tyttöjen (ratkaisuosuus 75 

%) ja poikien (56 %) osaamista. Uutisen tai kuva-
uksen kirjoittaminen ei osoittautunut niin vaikeak-
si kuin vastineen kirjoittaminen, jossa pojilla oli 
runsaasti hankaluuksia. Yhtenä tulevaisuuden pa-
rannuskohteena tekijät näkevät vuorovaikutteisten 
kirjoittamistilanteiden lisäämisen, joka voisi ohjata 
argumentointitaitoja ja metakognitiivisia taitoja.

Arvioinnissa on taustoitettu hyvin molempien 
osa-alueiden tehtävien laatimista ja purettu myös 
taustamuuttujia. Oppilaiden osaamiseen heijas-
tuivat niin vanhempien koulutustaso ja kiinnostus 
lasten koulunkäyntiin kuin opettajien koulutuskin. 
Muodollista kelpoisuutta vailla olevien opettajien 
oppilaat suoriutuivat arvioinnissa heikommin.

Arvioinnin hahmottaminen ja kokoaminen ly-
hyeen raporttiin on haastava tehtävä. Osaksi 
tämä johtuu siitä, että arvioitavana oli sekä ai-
kaisempien arviointien kaltainen kynä&pape-
ri-työskentely että sähköinen arviointi. Tulosten 
läpikäyminen on ratkaistu raportissa siten, että 
tulokset esitetään toisistaan erillään ja sähköisen 
arvioinnin osalta vain eriäviä tuloksia eritellen. 
Lukijalle kokonaiskuvan hahmottaminen vaikeu-
tuu, koska kaikkia tehtäviä ei paljasteta tulevien 
arviointien takia. Lukija onkin loppujen lopuksi 
kielentuntemuksen tehtävien osalta vain muu-
taman esimerkkitehtävän varassa, vaikka teh-
täväosioita on 29. Kolmea tehtävää toki avataan 
rinnakkaisjulkaisussa, mutta ratkaisu ei toimi. 
Omat ongelmansa tuottaa sekin, että kirjoitta-
mistehtävien arvioinnin perusteet esitellään osin 
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taustoittavassa luvussa ja osin liitteissä, mutta 
arvioinnin kriteereihin viitataan tuloksia esitel-
täessä epämääräisellä kirjainviittauksella (esim. 
kriteerit E, F, G). Raportoinnin olisikin tehnyt 
luettavammaksi toisenlainen etenemisjärjestys. 
Esimerkiksi kielentuntemuksen tehtävien raken-
tuminen erilaisista osioista selvitetään nyt vasta 
sen jälkeen, kun tehtävien osaamista on jo puret-
tu painopistealueiden mukaan. Runsaiden tau-
lukoiden ja kaavioiden lukemista helpottaisi se, 
että niissä olisi käytetty selostavia sarakeotsikoita 
ja alaotsikoita sekä merkitty mittayksiköt.

Tekstit puntarissa -artikkelikokoelmassa opetuksen, 
opettajankoulutuksen ja asiantuntijaorganisaatioi-
den ammattilaiset kirjoittavat arvioinnin teemoista 
käyttäen aineistonaan arvioinneissa tuotettuihin 
aineistoihin. Artikkeleissa tarkastellaan kielestä pu-
humisen taitoa, mainosten kielikuvia, dialogisuutta, 
lausesujuvuutta, kirjoittamisen opetusta, oppiaine-
käsityksiä ja tekstien arviointia. Lisäksi pohditaan 
kokemuksia sähköisestä arvioinnista. 

Kokoelman mielenkiintoisimmiksi artikkeleik-
si nousevat Henna Makkonen-Craigin ja Elina 
Harjusen tekstit. Niissä arvioinnin aikana tuo-
tettuja oppilastekstejä tarkastellaan analysoinnin 
ja arvioinnin näkökulmasta. Makkonen-Craig 
lähestyy 20 tekstiä lausesujuvuuden ja tilantei-
sen sujuvuuden näkökulmasta. Hän taustoittaa 
laajasti kirjoittamisen arvioinnin, opetuksen ja 
harjoittelun perinnettä, jossa teksteihin paneu-
dutaan seitsemän kriteerin avulla. Nämä kritee-
rit ovat monelle tuttuja piirreanalyysien kautta, 
mutta Makkonen-Craig käyttää nimitystä juon-
ne. Tarkastelun kohteena on erityisesti lausesuju-
vuus eli lauseen muodostaminen, lausetyyppien 
vaihtelu, tekstin soljuvuus ja normien luova so-
veltaminen. Pohdittuaan ensin lauseen ja virk-
keen määritelmiä opettajan oman kielenkäytön 
kannalta kirjoittaja antaa lukijalle esimerkkejä 
lausesujuvuuden analysoinnista ja näyttää, miten 
tekstejä voidaan sujuvoittaa. Virkkeen ja lauseen 
määrittely onkin paikallaan, sillä oppikirjat ja 
yleiskielinen lausesanan käyttö ovat eri linjoilla 
kielitieteellisen määritelmän kanssa. 

Harjunen rakentaa artikkelinsa arvioinnissa 
käytettävien kriteerien ympärille. Päättöluokka-
laisten tekstit annettiin arvioitaviksi eri kohde-
ryhmille (äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat, 
äidinkielen opettajaopiskelijat, yhdeksäsluok-
kalaiset, toimittajat, kirjailijat, tutkijat ja muut 
ammattilaiset) ilman kriteereitä. Harjunen pei-
laa saamiaan arviointeja ja niissä esilletulevia 
kriteerejä kirjoittajan kompetenssit -ajattelua 
vasten. Nämä kompetenssit hän johtaa Henna 
Makkonen-Craigin aiemmin julkaistusta artik-
kelista. Kompetenssit on esitelty myös Harjusen 
ja Rautopuron arviointiraportin johdannossa. 
Kirjoittajien tekstuaalinen kompetenssi (kuten 
tekstien rakenteen, argumentoinnin, sidoksisuu-
den ja retoriikan hallinta) ja kognitiivinen kom-
petenssi (tekstin sisällön, ajatusten kehittelyn, 
näkökulmien esilletuonnin ja abstraktiotason 
hallinta) saavat runsaasti huomioita kaikkien ar-
vioijaryhmien arviointiperusteluissa. Kielellinen 
kompetenssi ja tekstilajikompetenssi mainitaan 
harvemmin, kuitenkin opettajaopiskelijat, toi-
mittajat, opettajat ja tutkijat kiinnittävät huo-
miota niihin. Näiden kompetenssien rinnalla 
Harjunen tarkastelee kirjoittajan ääntä arviointi-
kriteerinä. Hänen mielestään kirjoittajan äänen, 
eli kirjoittajan kyky luoda kiinnostavaa, mukaan-
satempaavaa, omaleimaista tekstiä, tarkastelu 
antaa palautteenantajalle mahdollisuuden kertoa 
kirjoittajalle, mitä ja mistä lukija aistii ja tulkit-
see kirjoittajan innostuksen, ehdottomuuden ja 
aitouden tai niiden puutteen.

Arviointijulkaisu ja artikkelikokoelma tarjoavat 
tuhdin paketin ajankohtaista tietoa 2010-luvun yh-
deksäsluokkalaisten osaamistasosta kirjoittamisen 
ja kielentuntemuksen alueella. Arvioinnin kehittä-
misehdotukset sekä artikkelikokoelman asiantun-
tijoiden näkemykset antavat opettajille myös ajat-
telun aiheita ja uusia työkaluja arkityöhön.

Kaisu Rättyä
kirjallisuuskasvatuksen dosentti, äidinkielen ja 

kirjallisuuden pedagogiikan yliopistonlehtori

CALL FOR PAPERS
3. Itämeren − 17. pohjoismainen lukemisen konferenssi

14.−16. elokuuta 2016 − Turku 
Teema: Making meaning   − literacy in action

Hyvä Kielikukon lukija. Saat 10 päivää lisäaikaa lähettää abstraktin. 
Saattaahan olla, että näet tämän ensimmäisen kerran! Abstraktien 
kirjoitusohjeet ja lisää tietoa netissä: http://finnishreadingassocia-
tion.blogspot.fi/
Bästa läsare, vi skjuter fram deadline för dig med 10 dagar. Kol-
la den svenska FinRA-sidan: http://finnishreadingassociations-
venska.blogspot.fi/

Valitse seuraavista se kategoria, joka parhaiten vastaa esitystäsi:

1. Tekstitaidot eri oppiaineissa
2. Digitaaliset tekstitaidot
3. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet ja oppilaiden tukeminen
4. Nuorten ja aikuisten tekstitaidot
5. PISA – lukutaidon trendejä ja haasteita
6. Aloittavat lukijat ja kirjoittajat
7. Näppäillen ja kynällä
8. Lukemisen ilo
9. Osallisuus ja vuorovaikutus koulun arjessa
10. Monilukutaito osana laaja-alaisia osaamiskokonaisuuksia
11. Muita aiheita
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	helmikuussa 2016 ilmoitus hyväksymisestä
	maaliskuussa 2016 viimeinen rekisteröitymispäivä esiintyjille
	huhtikuussa 2016 edullisempi osallistumismaksu (96€) 



Kielikukko 4/2015 Kielikukko 4/2015

38 39

Harjunen rakentaa artikkelinsa arvioinnissa 
käytettävien kriteerien ympärille. Päättöluokka-
laisten tekstit annettiin arvioitaviksi eri kohde-
ryhmille (äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat, 
äidinkielen opettajaopiskelijat, yhdeksäsluok-
kalaiset, toimittajat, kirjailijat, tutkijat ja muut 
ammattilaiset) ilman kriteereitä. Harjunen pei-
laa saamiaan arviointeja ja niissä esilletulevia 
kriteerejä kirjoittajan kompetenssit -ajattelua 
vasten. Nämä kompetenssit hän johtaa Henna 
Makkonen-Craigin aiemmin julkaistusta artik-
kelista. Kompetenssit on esitelty myös Harjusen 
ja Rautopuron arviointiraportin johdannossa. 
Kirjoittajien tekstuaalinen kompetenssi (kuten 
tekstien rakenteen, argumentoinnin, sidoksisuu-
den ja retoriikan hallinta) ja kognitiivinen kom-
petenssi (tekstin sisällön, ajatusten kehittelyn, 
näkökulmien esilletuonnin ja abstraktiotason 
hallinta) saavat runsaasti huomioita kaikkien ar-
vioijaryhmien arviointiperusteluissa. Kielellinen 
kompetenssi ja tekstilajikompetenssi mainitaan 
harvemmin, kuitenkin opettajaopiskelijat, toi-
mittajat, opettajat ja tutkijat kiinnittävät huo-
miota niihin. Näiden kompetenssien rinnalla 
Harjunen tarkastelee kirjoittajan ääntä arviointi-
kriteerinä. Hänen mielestään kirjoittajan äänen, 
eli kirjoittajan kyky luoda kiinnostavaa, mukaan-
satempaavaa, omaleimaista tekstiä, tarkastelu 
antaa palautteenantajalle mahdollisuuden kertoa 
kirjoittajalle, mitä ja mistä lukija aistii ja tulkit-
see kirjoittajan innostuksen, ehdottomuuden ja 
aitouden tai niiden puutteen.

Arviointijulkaisu ja artikkelikokoelma tarjoavat 
tuhdin paketin ajankohtaista tietoa 2010-luvun yh-
deksäsluokkalaisten osaamistasosta kirjoittamisen 
ja kielentuntemuksen alueella. Arvioinnin kehittä-
misehdotukset sekä artikkelikokoelman asiantun-
tijoiden näkemykset antavat opettajille myös ajat-
telun aiheita ja uusia työkaluja arkityöhön.

Kaisu Rättyä
kirjallisuuskasvatuksen dosentti, äidinkielen ja 

kirjallisuuden pedagogiikan yliopistonlehtori

CALL FOR PAPERS
3. Itämeren − 17. pohjoismainen lukemisen konferenssi

14.−16. elokuuta 2016 − Turku 
Teema: Making meaning   − literacy in action

Hyvä Kielikukon lukija. Saat 10 päivää lisäaikaa lähettää abstraktin. 
Saattaahan olla, että näet tämän ensimmäisen kerran! Abstraktien 
kirjoitusohjeet ja lisää tietoa netissä: http://finnishreadingassocia-
tion.blogspot.fi/
Bästa läsare, vi skjuter fram deadline för dig med 10 dagar. Kol-
la den svenska FinRA-sidan: http://finnishreadingassociations-
venska.blogspot.fi/

Valitse seuraavista se kategoria, joka parhaiten vastaa esitystäsi:

1. Tekstitaidot eri oppiaineissa
2. Digitaaliset tekstitaidot
3. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet ja oppilaiden tukeminen
4. Nuorten ja aikuisten tekstitaidot
5. PISA – lukutaidon trendejä ja haasteita
6. Aloittavat lukijat ja kirjoittajat
7. Näppäillen ja kynällä
8. Lukemisen ilo
9. Osallisuus ja vuorovaikutus koulun arjessa
10. Monilukutaito osana laaja-alaisia osaamiskokonaisuuksia
11. Muita aiheita

	abstraktien jättö 10.12.2015 mennessä osoitteella 3rdbalticsea@gmail.com
	helmikuussa 2016 ilmoitus hyväksymisestä
	maaliskuussa 2016 viimeinen rekisteröitymispäivä esiintyjille
	huhtikuussa 2016 edullisempi osallistumismaksu (96€) 



Kielikukko 4/2015

40

 
Lehtitoimikunta

Päätoimittaja Vuokko Kaartinen
vuokkokaartinen@gmail.com

puh. 040-536 5821

Toimituskunnan jäsenet

Juli-Anna Aerila
julaer@utu.fi

Heli Ketovuori
heli.ketovuori@utu.fi

Kaisu Rättyä
kaisu.rattya@uef.fi

Sari Sulkunen
sari.sulkunen@jyu.fi

Pirkko Tiuraniemi
pirkko.tiuraniemi@utu.fi

Kansi Petri Nevalainen, Kopiojyvä Oy
Taitto Painosalama Oy

Painosalama Oy, Turku 2015
ISSN 0780-0940

Saat Kielikukon 39 eurolla liittymällä FinRan jäseneksi

Seniori- ja opiskelijajäsenhinta on 18 euroa. 

Jäseneksi voit liittyä osoitteessa finrainfo@gmail.com.

http://finnishreadingassociation.blogspot.fi/



Kielikukko 4/2015
Hyvät lukijat  ............................................................................................................ 1

ARTIKKELIT
Miten tunnistan lapsen joka tarvitsee apua saavuttaakseen 
peruslukutaidon ja miten tuen häntä? ................................................................ 2 
Heikki ja Paula Lyytinen, Jyväskylän yliopisto

Oppimisen metakognitiivinen säätely oppilasparien ja pienryhmien 
yhteisöllisessä oppimisessa ................................................................................... 6 
Tuike Iiskala

Visualisointien käyttö ryhmäkeskusteluiden motivoijana, vauhdittajana ja 
konkretisoijana ...................................................................................................... 12 
Kaisu Rättyä ja Anne Nupponen

OPETUSKOKEILUJA
Draaman keinoin kaunokirjallisuutta opettamaan

Turkulaiset luokanopettajaopiskelijat kirjallisuuden opetustuskokeilu-
hankkeissa .......................................................................................................... 18

Jorma Immonen

På bondgårdar och i hansastäder – med storylinemetodik .......................... 23 
Petra Örn

Farfars roll i skolan ................................................................................................ 27 
Gustav Wickström

ESITTELYJÄ
Monikielinen kirjasto – Flerspråkiga biblioteket –  
Multilingual Library .............................................................................................. 29

ThinkMath-verkkopalvelu – tietoa ja harjoitusmateriaalia lasten 
matemaattisten ja ajattelun taitojen tukemiseen .......................................... 30
Pirjo Aunio, Risto Hotulainen, Riikka Mononen, Anna Tapola ja Minna 
Törmänen

VUODEN 2015 AAPISKUKKO-PALKINNON SAAJAN 
PUHEENVUORO
Skapa motivation – den enda fungerande drivkraften 
Monia polkuja kirjojen kiehtovaan maailmaan ............................................... 33 
Agneta Möller-Salmela

KIRJA-ARVIOT
Kirjoittaminen ja kielentuntemus valtakunnallisen arvioinnin kohteena . 37

KIELIKUKKO
Mediakortti 2016

Kielikukko on FinRA ry:n (Finnish Reading As-
sociation) jäsenlehti. Sisältää lukemaan oppi-
miseen ja opettamiseen sekä alan tutkimukseen 
liittyviä artikkeleita. FinRA kuuluu International 
Literacy Association-järjestöön ja Federation 
of European Literacy Associations.

TOIMITUS
Päätoimittaja Vuokko Kaartinen
vuokkokaartinen@gmail.com
Puh. +358 40 536 5821
Vuolahdentie 230
21620 KUUSISTO

TEKNISET TIEDOT
Lehden koko: A4 (210 x 297 mm) 
Painosmäärä: 400 kpl 
Painopinta: 170 x 265 mm 
Palstaleveys: 4 x 38 mm

Aineisto sähköisessä muodossa, ilmoitukset: pdf. 
Kuvat .jpg- tai .tiff-muodossa.  

PAINOPAIKKA
Kirjapaino Painosalama Oy
Tykistökatu 4 A 
20520 TURKU 
puh. 02 241 0105 

LEHDEN TILAUSHINTA
Vuosikerta (4 numeroa) 40 euroa

LEHDEN TILAUSOSOITE
finrainfo@gmail.com

AINEISTOAIKATAULU 2016
Nro  Aineisto Postitus
1 30.1. 15.2.
2 31.3 25.4.
3 8.8. 1.9.
4 24.10. 21.11.

ILMOITUSHINNAT € (ALV 0 %) 
Koko ...................................m/v ..........................2-värisenä
aukeama ......................250 € .................................... 310 €
1/1 .....................................164 € .....................................188 €
1/2  .................................... 95 € .....................................125 €
1/8 ..................................... 45 € ......................................68 €

ILMOITUSKOOT
 Leveys x korkeus
1/1 s. ............................................................... 170 x 256 mm
1/2 s. vaaka ................................................. 170 x 126 mm
1/2 s. pysty ...................................................85 x 256 mm
1/4 s. vaaka ...................................................170 x 70 mm
1/4 s. pysty ....................................................80 x 125 mm
1/8 s. vaaka  ................................................. 170 x 40 mm
1/8 s. pysty   ............................................... 40 x 256 mm  

PANKKI
Osuuspankki FI20 5800 1320 0633 49



I l o k s i  j a  o p i k s i

4 / 2 0 1 5

Kirjoittajakutsu 
Kielikukon 34. vuosikertaan
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haastatteluja.
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