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» Erja Vitikka,
opetusneuvos, asiantuntijuusalueena perusopetuksen
opetussuunnitelma-asiat ja oppilaan arviointi.

Anssi Roiha ja Jerker Polso puolestaan raottavat
Haagin Suomi-koulun toimintatapoja artikkelissaan Eriyttäminen heterogeenisessä ryhmässä
–kokemuksia Haagin Suomi-koulusta.
Tämänkertaisen kirjanurkan kirjat liittyvät luontoon ja ilmiölähtöiseen oppimiseen. Lastenkirjainstituutti tuottaa verkkopohjaista materiaalia
ilmiölähtöisen opettamisen tueksi. Aino-Maria Kangas esittelee tätä materiaalipankkia. Eija
Yli-Panulan ja Tuire Palonen arvioivat ajankohtaisia luontoa käsitteleviä kirjoja. Samaan teemaan kuuluu Pirkko Tiuranimen arvio Nähdään
majalla, pörriäisagentit -kirjasta? Pirkko Tiuraniemen teksti Pörriäisagenttikoulutusta Ruissalossa, työpajaselostus liittyy edellä esiteltyyn Nähdään majalla -kirjaan.

Nyt juhlimme 100 vuotta täyttävää Suomea. Tuleva vuosi on meille finralaisille myös juhlavuosi,
sillä FinRA täyttää 50 vuotta. Vihjeeksi, merkitkää kalentereihinne 9. maaliskuuta.

Erja Vitikka ja Minna Harmanen
Antoisaa loppuvuotta!
Kielikukon toimituskunta
Juli-Anna Aerila, Heli Ketovuori,
Vuokko Kaartinen, Kaisu Rättyä,
Sari Sulkunen ja Pirkko Tiuraniemi

The 18th Nordic Literacy Conference
− the 70th anniversary −
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• Learning from the Past for the Future: Literacy for All
• Venue: Efterslægten Secondary School, Copenhagen NV
• Federation of European Literacy Associations and Landsforeningen af Læsepædagoger
•
•
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opetusneuvos, asiantuntijuusalueena äidinkieli ja
kirjallisuus -oppiaine.

Oppiaineet ja laaja-alainen
osaaminen perusopetuksessa
yleissivistystä rakentamassa
Suomessa perusopetuksella on vahva yleissivistävä tehtävä. Yleissivistyksellä on tarkoitettu sitä
tieto- ja taitomäärää, joka kaikkien kansalaisten olisi hallittava voidakseen toimia ja vaikuttaa
yhteiskunnassa. Yleissivistykseen kuuluu kuitenkin tietojen ja taitojen hallinnan lisäksi myös
kyky oppia uutta, kriittinen ajattelu ja tiedonaloja yhdistävä osaaminen. Tämä avaa oppilaille
ovet aktiiviseen kansalaisuuteen, moninaiseen vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa ja
yhteisen kestävän tulevaisuuden luomiseen (OKM 2010). Perusopetus rakentaa yleissivistystä
oppiaineiden ja niihin sisältyvän laaja-alaisen osaamisen avulla. Perusopetuksen opetussuunnitelmien uudistamisen yhteydessä määriteltiin ensi kertaa laaja-alaisen osaamisen tavoitteet
osaksi perusopetuksen päämäärää.

Suomalainen
opetussuunnitelmatraditio ja
-järjestelmä: normiperusteet ja
paikalliset opetussuunnitelmat

Tentative plan for the conference

» Minna Harmanen,

Sunday 4th: Opening of the conference
Three keynote speakers and 190 presentations.
The conference language is English, but with possibility of having presentations in any European language
Limited to 500 participants at the conference
2 KIELIKUKKO
Including
two social4/2017
events
Tuesday 6th: Closure of the conference
th
Wednesday 7 : Special program for visiting participants
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Suomalaisen perusopetuksen suuntaa ja kehittämistä ohjataan opetussuunnitelman avulla. Suomalaiseen perusopetuksen ohjausjärjestelmään ja sen
mukaiseen opetussuunnitelmatraditioon kuuluu
eri tason säädöksiä ja normeja: ylimpänä on lainsäädäntö, jota täsmentää valtioneuvoston asetus
tavoitteista ja tuntijaosta. Lainsäädännön ja valtioneuvoston asetuksen mukaisesti Opetushallitus
laatii opetussuunnitelman perusteet, joka on kansallinen perusta ja raami paikallisten opetussuunnitelmien laatimiselle. Opetuksen järjestäjät laativat
paikalliset opetussuunnitelmat alueellisina, kuntakohtaisina tai koulukohtaisina. Perusteiden avulla
pyritään varmistamaan kansallinen yhdenmukai-

suus opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa,
mutta opetuksen järjestäjällä on runsaasti vapautta
tehdä paikallisia opetussuunnitelmallisia ratkaisuja.
Opetussuunnitelma kaikilla tasoilla – sekä kansallisella että paikallisella – sisältää määrittelyä
koulussa käsiteltävien tavoitteiden ja sisältöjen,
eli tietojen ja taitojen osalta. Tämän lisäksi opetussuunnitelmassa määritellään myös hallinnollisia ja pedagogisia opetuksen järjestämiseen ja
toteuttamiseen liittyviä näkökulmia. Opetuksen
sisällöksi perusopetuslaki (1998/628) määrittelee
oppiaineet. Oppiaineita opetetaan ja opiskellaan
tuntijaon asettaman tuntimäärän ja opetussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti jokaisella vuosiluokalla, ja myös arviointi tehdään
oppiaineittain kunakin lukuvuotena.
Opetussuunnitelmien uudistamisella pyritään
varmistamaan, että suomalaisten lasten ja nuorten
osaaminen ja taidot pysyvät tulevaisuudessakin
KIELIKUKKO 4/2017
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hyvällä tasolla sekä kansallisesti että kansainvälisesti tarkasteltuna. Vuosien 2012–2016 aikana
toteutetun perusopetuksen opetussuunnitelmauudistuksen keskeisinä tavoitteina oli vahvistaa
oppilaan aktiivisuutta, lisätä opiskelun merkityksellisyyttä ja mahdollistaa onnistumisen kokemuksia jokaiselle oppilaalle. Opetussuunnitelmaa
uudistettaessa perehdyttiin tarkoin etenkin tiedon
määrän ja luonteen muutokseen, jota teknologinen kehitys osaltaan vauhdittaa, ja pyrittiin vastaamaan tulevaisuuden edellytyksiin tältä osin.

oppilaan ajattelutaitojen kehittämisestä siten, että
hän osaa soveltaa matemaattisia tietojaan ja taitojaan matemaattisten ongelmien ratkaisemiseksi
ja myös arvioida, onko soveltaminen tuonut matemaattisesti oikeaan osuvia tuloksia. Tavoiteltu
osaaminen liittyy nimenomaan ajattelutaitoihin
eli opittujen tietojen ja taitojen soveltamiseen ja
arviointiin. Opetuksen osalta tavoite kertoo, että
matemaattisten ratkaisujen ja arvioinnin taitojen
kehittäminen on prosessi, joka edellyttää opettajalta ohjaavaa arviointipalautetta oppimisprosessin aikana. (Vitikka & Kauppinen, painossa).

Uudistuvat oppiaineet

Äidinkielen ja kirjallisuuden (suomen kieli ja
kirjallisuus -oppimäärän) vuosiluokilla 3–6 tavoitteessa T6 opetuksen tavoitteena on opastaa
oppilasta kehittämään monimuotoisten tekstien
erittelyn, arvioinnin ja tulkitsemisen taitoja ja laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan sekä edistämään ajattelutaitojaan. Tavoitteeseen sisältyy
oppiaineen ydintaitojen (tekstien tulkinnan taitojen) lisäksi monenlaista laaja-alaista osaamista:
ajattelun taitoja, kulttuurista osaamista, monilukutaitoa sekä tvt-taitoja. Tekstien tulkinnan taitojen yhteydessä laajennetaan ilmaisuvarantoa ja
ajattelun taitoja sekä työskennellään myös digitaalisissa ympäristöissä monimuotoisten tekstien
parissa. Tulkinnassa lähestytään myös tekstien
kriittistä tarkastelua arvioinnin avulla. Vuosiluokilla 7–9 vastaava tavoite T7 tarkentuu siten, että
opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta kehittämään erittelevää ja kriittistä lukutaitoa, harjaannuttaa oppilasta tekemään havaintoja teksteistä ja
tulkitsemaan niitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä
käyttäen sekä vakiinnuttamaan ja laajentamaan
sana- ja käsitevarantoa. Tavoite kuvaa opetuksen
kannalta tarkemmin, millainen prosessi tekstien
tulkinnan taitoihin sisältyy (havaintojen tekeminen, sopivien käsitteiden käyttäminen).

Perusopetuksen opetussuunnitelma perustuu
edelleen perusopetuslaissa määriteltyihin oppiaineisiin ja asetuksessa annettuun tuntijakoon
kaikilla vuosiluokilla. Opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä oppiaineiden tavoitteita ja
sisältöjä on uudistettu vastaamaan nyky-yhteiskunnan ja tulevaisuuden tieto- ja taitovaatimuksia. Oppilaiden mahdollisuuksia tieto- ja viestintäteknologian taitojen kehittämiseen on parannettu osana kaikkia oppiaineita ja valinnaisuutta.
Hyvinvointi, arjenhallinta ja teknologia näkyvät
opetuksessa ja opiskelussa entistä enemmän.
Oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt on kansallisissa
opetussuunnitelman perusteissa kuvattu siten, että
niissä ilmenevät oppimisen ja työskentelyn tavoitteiden lisäksi myös opetuksen tavoitteet. Tavoitteissa
määrittyy siis myös opettajuuden muutos, jota kohti
opetussuunnitelman uudistamisella on pyritty.
Esimerkiksi matematiikan vuosiluokkien 7–9 tavoitteen T6 mukaan matematiikan opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta arvioimaan ja kehittämään matemaattisia ratkaisujaan sekä tarkastelemaan kriittisesti tuloksen mielekkyyttä. Kyse on
4
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Laaja-alainen osaaminen
osana oppiaineita
Vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa on ensimmäistä kertaa kuvattu
laaja-alaisen osaamisen tavoitteet. Nykyisin yleissivistystä lähestytään kansainvälisessä kontekstissa
usein tietynlaisina kompetensseina tai laajempina
osaamisalueina. Unesco, EU, OECD ja muut toimijat ovat pyrkineet määrittelemään tärkeimpiä
valmiuksia, jotka yksilöllä täytyy olla, jotta hän voisi osallistua aktiivisesti työelämään ja demokraattiseen yhteiskuntaan (OKM 2010; OECD 2009).
Kompetenssialueita on määritelty eri maissa eri
tavoin, mutta yhteistä kaikille on kuitenkin se, että
opetuksen ja koulutuksen tavoitteita ja päämääriä
määritellään myös taidoista, ei yksinomaan tiedoista lähtien. Toisaalta on tärkeää huomioida, että näihin taitoihin ja kompetensseihin sisällytetään myös
tiedonalojen painopisteitä – tietoa ei siis väheksytä
tai pyritä häivyttämään koulutuksesta, sitä vain lähestytään uusista näkökulmista. Siksi laaja-alaisen
osaamisen tavoitteet on opetussuunnitelman perusteissa kytketty oppiaineiden tavoitteisiin.
Opetussuunnitelman perusteet korostavat oppiaineiden opetuksessa siis myös laaja-alaista
osaamista, joka rakentuu eri näkökulmista. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet on sisällytetty
opetussuunnitelman perusteisiin tulevaisuuden
tarpeita ajatellen. Opiskelu, työelämä sekä aktiivinen kansalaisuus edellyttävät eri tiedon- ja
taidonalojen hallintaa ja myös niitä yhdistävää osaamista. Jokainen oppiaine rakentaa laaja-alaista osaamista tiedon- ja taidonalansa sisältöjä ja menetelmiä hyödyntäen.
Laaja-alaisen osaamisen tavoitealueisiin kuuluvat
ajattelun ja oppimisen taidot, vuorovaikutus- ja ilmaisutaidot sekä monilukutaito, jolla tarkoitetaan

taitoa tuottaa, tulkita ja arvottaa erilaisia tekstejä.
Laaja-alaiseen osaamiseen kuuluvat myös itsestä
huolehtiminen ja arjen taidot. Lisäksi laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin sisältyvät kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, tieto- ja
viestintäteknologinen osaaminen, työelämätaidot
ja yrittäjyys sekä osallistuminen, vaikuttaminen ja
kestävän tulevaisuuden rakentaminen.
Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet on määritelty kansallisissa opetussuunnitelman perusteissa,
mutta kunnat ja koulut ovat voineet paikallisesti
täsmentää niitä omien painotustensa mukaan.
Laaja-alainen osaaminen ei kuitenkaan korvaa
tai syrjäytä oppiaineita opetuksen tavoitteiden
ja sisältöjen määrittelyn perustana. Laaja-alainen osaaminen opetetaan, opiskellaan ja arvioidaan aina osana oppiaineita. Erityisen tärkeää on
muistaa, että arviointi perustuu lainsäädännön ja
opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti oppiaineisiin ja niiden tavoitteisiin. Useissa maissa
on pohdittu kompetenssien ja taitojen arvioinnin
mahdollisuuksia. Myös Suomessa perusopetuksen opetussuunnitelmaan on tuotu uudenlaista
ajattelua laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden
myötä. Suomessa – kuten muuallakaan – ei kuitenkaan arvioida laaja-alaista osaamista erikseen,
vaan osana oppiaineita. Oppiaineet ja niiden
taustalla olevat tiedon- ja taidonalat muodostavat
sekä tavoitteenasettelun että arvioinnin kivijalan.
Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet on opetussuunnitelman perusteissa määritelty opetuksen näkökulmasta, ei oppilaille asetettuina vaatimuksina.
Esimerkiksi monilukutaidon tavoitteissa täsmennetään: ”Oppilaiden monilukutaitoa kehitetään
kaikissa oppiaineissa arkikielestä kohti eri tiedonalojen kielen ja esitystapojen hallinta. - - Opetuksessa tarkastellaan oppilaille merkityksellisiä,
autenttisia tekstejä sekä niistä nousevia tulkintoja
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» Anu Kajamies KT,
toimii yliopistotutkijana Turun yliopiston Opettajankoulutuslaitoksessa

maailmasta.” (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 22–23). Monilukutaito kehittyy opetuksen myötä, kun opetus on kieli- ja
tekstitietoista – toisin sanoen opetuksessa otetaan
huomioon oppiaineen tiedon- tai taiteenalaan
liittyvän ilmaisun ja tekstien moninaisuus: miten
oppiaineessa tuotetaan uutta tietoa (tutkimalla,
kokeilemalla, itse tekemällä) ja miten tietoa ilmaistaan (eri tekstilajit ja tekstikäytänteet). Monilukutaito on erilaisten tekstien tuottamisen, tulkinnan
ja arvottamisen taitojen kokonaisuus. Sen perustana on laaja tekstikäsitys, jonka mukaan tekstit
voivat hyödyntää sanallisia, kuvallisia, auditiivisia,
numeerisia tai kinesteettisiä symbolijärjestelmiä
tai yhdistellä niitä. Monilukutaito tukee kriittisen
ajattelun, oppimisen taitojen ja identiteettien kehittymistä, mutta se sisältää myös eettistä ja esteettistä
pohdintaa. Monilukutaito kokoaa yhteen kriittisen
ja kulttuurisen lukutaidon eri ulottuvuuksia, joita
eri oppiaineiden näkökulmasta opetetaan. Pedagogisesti on kuitenkin keskeistä, että opetuksessa
lähdetään liikkeelle oppilaiden omista tekstimaailmoista ja heitä kiinnostavista sisällöistä.
Tarkoituksena on siis ollut, että opettajat pohtivat
ennen kaikkea sitä, miten oman oppiaineen opetus edistää osaltaan myös laaja-alaista osaamista
ja millaista mahdollista muutosta tämä opetukselta edellyttää. Esimerkiksi monilukutaidon näkökulmasta opetuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota oppiaineen tiedonalan käsitteiden
oppimiseen ja hallintaan. Laaja-alaisen osaamisen tavoitealueiden arviointikin kohdistetaan
opetukseen, ei oppilaisiin. Opetussuunnitelman
perusteissa todetaan, että ”paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetään ne toimenpiteet, joiden avulla laaja-alaisen osaamisen toteutumisesta opetustyössä huolehditaan”. (Perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteet 2014, 25.)
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Pohdittaessa opetussuunnitelman tavoitteita ja niihin perustuvaa arviointia, tullaan kysymykseen
opetuksen ja koulun tehtävästä ja päämäärästä – ja
yleissivistyksestä. Useissa maissa kompetenssit tai
vastaavat laajemmat taidot on nostettu opetussuunnitelman kehittämisen keskiöön (Sinnema & Aitkin
2013, 146). Avaintaitojen opiskelun ja oppimisen
merkitys on laajasti tunnustettu, mutta niiden saamaa sijaa opetussuunnitelmissa on tarkasteltu kriittisestikin (Sinnema & Aitkin 2013, 147; Priestley
2011). Huolena voi olla, ettei tietojen käsittelylle
ja taitojen oppimiselle – siis yleissivistykselle - jää
riittävästi tilaa, jos huomio kiinnittyy esimerkiksi
oppimisen ja ajattelun yleisiin periaatteisiin ja prosesseihin. Tavoitteenasettelua on pohdittava uudella
tavalla, kun päämääränä on tulevaisuuden osaaminen, jossa yksittäisten tietojen hallinnan rinnalla
olennaista on myös kyky oppia ja omaksua uusia
tietoja ja taitoja. Opetussuunnitelman näkökulmasta olennaista näyttäisi tällä hetkellä olevan se, että
onnistutaan sisällyttämään laaja-alaisempien taitojen tavoitteita osaksi oppiaineita, ja sen myötä uudistamaan opetusta ja oppimista.
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Miten vuorovaikutuksella voidaan tukea
luetun ymmärtämisen kehittymistä?
Anu Kajamies
Lukutaito oppimisen välineeksi
jokaiselle oppilaalle
Lukutaidon kehittämisen keskeisenä tavoitteena
on rakentaa lukutaidosta jokaiselle oppilaalle sujuva ja monipuolinen oppimisen väline. Jotta oppilas voi oppia lukemalla, hänen on ymmärrettävä
lukemaansa teksti eli muodostettava siitä johdonmukainen kokonaiskuva. Tämän kokonaiskuvan
muodostaminen edellyttää ymmärtämistaitojen
yhteispeliä monella eri tasolla (Tiffin-Richards &
Schroeder, 2015; Vauras, Kajamies & Kinnunen
& Kiiski-Mäki, 2007). Oppilaan tulee ensinnäkin ymmärtää yksittäisten sanojen merkityksiä
ja yhdistää niitä mielekkäästi ymmärtääkseen
virkkeiden merkityksiä (Kim, 2015). Erityisesti
pidempiä tekstejä lukiessa korostuvat lisäksi tulkintojen tekeminen omien aikaisempien tietojen
pohjalta, tekstin tietojen yhdistäminen ja vertailu sekä ymmärtämisen valvonta suhteessa lukemisen tavoitteisiin (Elleman, 2017; Kinnunen &
Vauras, 2010).
Koululuokissa oppilaiden välillä voi olla suuriakin on eroja siinä, kuinka haastavaa luetun
ymmärtäminen kullekin oppilaalle on. Jotkut oppilaat ymmärtävät lukemiaan uusia, vaativiakin
tekstejä ilman ylivoimaisia ponnisteluja voiden
siten tehokkaasti hyödyntää lukutaitoaan oppimisensa välineenä. Usein koululuokista löytyy
kuitenkin myös oppilaita, joille luetun ymmärtäminen on selvästi vaikeampaa kuin muille luok-

Artikkeli pohjautuu Anu Kajamiehen väitöskirjaan: Anu Kajamies (2017). Towards optimal scaffolding of low achievers’ learning:
Combining intertwined, dynamic, and multi-domain perspectives. Annales Universitatis Turkuensis B 434. Artikkeliväitöskirjan
johdanto on luettavissa osoitteessa http://
urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-6777-3

kakavereilleen. Tällöin luetun ymmärtäminen
ja sen tukeminen vaativat paljon ponnisteluja ja
aikaa sekä oppilaalta itseltään että hänen oppimisensa tukijoilta. Väitöskirjassani olenkin keskittynyt tarkastelemaan ja edistämään juuri sellaisten
oppilaiden luetun ymmärtämisen kehittymistä,
joille lukemalla oppiminen on vaikeaa. Tällaisten
oppilaiden oppimista pohdittaessa korostuu kysymys siitä, millaista tukea heidän taitojensa kehittymiselle voidaan tarjota, jotta heidän luetun
ymmärtämisensä tiellä olevia esteitä voitaisiin
ylittää.

Opettajan ohjaus ja
oppimisympäristön tuki lukutaidon
kehittymisen moottorina
Koulun oppimistilanteissa oppilaan lukutaidon
kehittymiselle tarjottavan tuen ytimessä ovat
opettajan ohjaus ja oppimisympäristön tuki,
joiden keskeinen tavoite on kehittää oppilaan
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lukutaitoa
jatkuvasti
ja oppimisen yhteensoeteenpäin. Optimaalivittumisen pitemmän
nen tuki onkin huolelaikavälin dynamiikaslisesti yhteensovitettua
ta. Tällöin keskiöön
kunkin oppilaan lukunousevat oppilaan lutaidon kehittymiseen.
kutaidon kehittymisen
Näin tuki auttaa opkannalta oleelliset ohpilasta saavuttamaan Kuvio 1. Ohjausvuorovaikutuksen dynaamisesti jausvuorovaikutuksen
sellaisia
lukutaidon yhteensovittuvat ydinelementit.
haasteet ja mahdollioppimisen tavoitteita,
suudet.
joiden saavuttaminen
ilman tukea olisi ylivoimaista (Muhonen, Ras- Ohjauksen ja harjoittelun
ku-Puttonen, Pakarinen, Poikkeus & Lerkkadynaaminen yhteensovittaminen
nen, 2016; Steenbeek, Jansen & Van Geert, 2012;
Van de Pol, Volman & Beishuizen, 2010; Wood, Kuviossa 2 tarkastellaan tarkemmin opettajan ohBruner & Ross, 1976). Haastetasoa sisukkaasti jauksen ja oppilaiden harjoittelun tason dynaamisnostamalla orastavat lukutaidon tasot muut- ta yhteensovittumista. Kuviossa voidaan havaita
tuvat vähitellen sujuviksi lukutaidon tasoiksi. kolme vuorovaikutusvyöhykettä: opettajan luomat
Näin ajatellen korostuu lukutaidon oppimisen mahdollisuudet, kohtaamiset sekä oppilaiden luoja tuen yhteensovittamisen lisäksi näiden kaik- mat mahdollisuudet. Opettajan luomissa mahdolkien ydinelementtien dynaaminen eli kehityk- lisuuksissa opettajan ohjauksen taso on korkeamsellisesti muuttuva luonne.
malla kuin oppilaiden harjoittelun taso. Tavoitteena on saavuttaa opettajan ohjauksen ja oppilaiden
Kuvioon 1 onkin koostettu ajatus siitä, että sekä harjoittelun kohtaaminen tällä korkeammalla
opettajan ohjauksen että oppimisympäristön tasolla. Jos oppilaat tarttuvat opettajan luomiin
tuen pitäisi olla jatkuvasti yhteensovitettua op- mahdollisuuksiin, kohtaaminen saavutetaan. Jos
pilaiden lukutaidon kehittymisen kanssa. Oppi- kohtaaminen saavutetaan toistuvasti, opettaja voi
misympäristön tuella tarkoitetaan tässä yhtey- tulkita oppilaiden saavuttaneet riittävän pysyvät
dessä erilaisia tekstejä, tehtäviä ja välineitä, joi- taidot tällä korkeammalla tasolla. Tällöin opettaja
den avulla opettajan ohjauksen lisäksi voidaan voi häivyttää ohjaustaan tällä tasolla ja vahvistaa
tukea oppilaan lukutaidon kehittymistä. Olen taas korkeammalla tasolla. Oppilaiden luomissa
käyttänyt kuvassa rattaita nostaakseni keskiöön mahdollisuuksissa oppilaiden harjoittelun taso
nimenomaan näiden kaikkien ydinelementtien on korkeampi kuin opettajan ohjauksen taso. Täldynaamisen yhteensovittumisen. Jos eri ele- löin oppilaat aktiivisesti kehittävät omia taitojaan
menttien yhteensovittaminen epäonnistuu, op- ja osoittavat valmiutta tarttua vaativampiin mahpilaan lukutaidon kehittyminen vaarantuu. Jos dollisuuksiin kuin opettaja ohjauksessaan sillä
ydinelementtien yhteensovittumista tarkastel- hetkellä tarjoilee. Taitava opettaja tarttuu näihin
laan pidempien oppimisprosessien aikana, voi- oppilaiden luomiin mahdollisuuksiin ja suuntaa
daan lisätä ymmärrystä lukutaidon ohjauksen ohjaustaan korkeammille tasoille.
8
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laan motivaation kanSekä mahdollisuudet
nalta on myös tärkeää,
että kohtaamiset ovat
että opettajan luomat
oleellisia ohjausvuoromahdollisuudet eivät
vaikutuksen laatua ja
ole aivan liian kaukana
kehitystä tarkasteltaesoppilaan sen hetkisestä
sa. Ohjausvuorovaikutasosta. Tällainen liian
tuksessa tulisikin saavuttaa oppilaan oppi- Kuvio 2. Opettajan ohjauksen ja oppilaiden har- korkealla tasolla oleva
opettajan ohjaus voisi
mista kulloinkin tehok- joittelun dynaaminen yhteensovittuminen.
lannistaa oppilaan ponkaasti eteenpäin vievä
nisteluja ylivoimaiselta
tasapaino
mahdollisuuksien ja kohtaamisten välillä. Pitkän aikavälin tuntuvien tavoitteiden edessä. Erityisesti isoissa
ohjauksessa opettajan tulisi ottaa lisääntyvää vas- koululuokissa on vaarana, että opettajan luotuuta ohjauksesta siten, että hän vähitellen lisäisi mat mahdollisuudet sijoittuvat oppimisvaikeus
luomiaan mahdollisuuksia. Jos oppilaat osoitta- oppilaiden osaamisen näkökulmasta liian vaativat lisääntyvää valmiutta korkeatasoiseen oppi- ville tasoille eivätkä siten optimaalisesti tue heimiseen, myös oppilaiden luomat mahdollisuudet dän kehittymistään. Opettajan ohjausta ei myöslisääntyvät. Jos oppilaat ja/tai opettaja tarttuvat kään voida pitää tehokkaana, jos ohjaus on oplisääntyneisiin mahdollisuuksiin, korkeatasoiset pilaan lukutaidon tasoon nähden liian helppoa.
kohtaamiset lisääntyvät ja alhaisen tason kohtaa- Tällöin vuorovaikutuksessa havaitaan paljon
miset vähenevät. Näin ohjausvuorovaikutus luo- oppilaan luomia mahdollisuuksia ja opettajan
tujen mahdollisuuksien voimin pitkän aikavälin haasteita tarttua näihin mahdollisuuksiin. Tälohjauksessa vuorovaikutus siirtyy aikaisempaa laisen tilanteen taustalla voisivat olla opettajan
haasteet oppijan lukutaidon kehityksen herkässä
korkeammille tasoille.
havainnoinnissa tai tuen joustavassa yhteensovittamisessa oppilaan tarpeisiin (Vauras, Kinnunen,
Mahdollisuudet ja kohtaamiset
Kajamies & Lehtinen, 2013).
lukutaidon kehittäjinä
Oppilaan oppimista sopivasti eteenpäin haastavaa opettajan ohjausta eli opettajan luomia
mahdollisuuksia voidaan pitää oleellisena polttoaineena oppilaan lukutaidon kehittymisessä.
Lisäksi ohjausvuoro
vaikutuksessa tarvitaan tilanteita, joissa opettaja ja oppilas kohtaavat, siten
että opettajan ohjaus on hyvin lähellä oppilaan
sen hetkistä lukutaidon tasoa. Tällaista samalle
tasolle osuvaa kohtaamista voidaan pitää tärkeänä erityisesti oppilaan onnistumisen kokemusten
ja lukutaidon sujuvoittamisen kannalta. Oppi-

Tyypillisesti lukutaidon kehittymisen alkutaipaleella oppilas tarvitsee paljon mahdollisuuksia
sanan
tunnistuksensa nopeuden ja tarkkuuden
harjoitteluun, jotta teknisen lukutaidon sujuvoituminen ja automatisoituminen vähitellen
vapauttavat riittävästi resursseja luetun ymmärtämiseen (Language and Reading Research
Consortium, 2015; Torppa ym., 2016). Oppilaan
lukutaidon vahvistuessa opettajan luomien teknisen lukutaidon harjoittelu
mahdollisuuksien
tulisi vähentyä ja yhä korkeammilla tasoilla lukuKIELIKUKKO 4/2017
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taidon kehittymistä tukevien opettajan luomien
mahdollisuuksien tulisi lisääntyä. Ohjauksen
painopisteen siirtyessä korkeammille tasoille lukutaidon ohjauksessa korostuvat luetun ymmärtämisen strategioiden harjoittelumahdollisuudet (Taylor, Pressley & Pearson, 2002). Tärkeitä
luetun ymmärtämisen strategioita ovat aiemman tiedon käyttö, pääasioiden tunnistaminen,
asioiden yhdistäminen, tiivistäminen ja vertailu
sekä ymmärtämisen valvonta. Näiden strategioiden harjoittelu mahdollistaa vähitellen entistä
monipuolisempien tulkintojen tekemisen aikaisempien ja tekstin tietojen pohjalta sekä entistä
tehokkaamman ymmärtämisen valvonnan suhteessa lukemisen tavoitteisiin.

Väitöskirjani tavoitteet
Ohjausvuorovaikutuksen laadun tarkastelemiseksi ja parantamiseksi väitöskirjallani on teoreettisia, menetelmällisiä, empiirisiä ja käytännöllisiä
tavoitteita. Ohjausvuorovaikutustutkimus on perinteisesti keskittynyt opettajien lyhytkestoiseen
tukeen eikä ole huolellisesti tarkastellut ohjauksen yhteensovittumista oppilaiden oppimisen
kanssa pitkäkestoisissa prosesseissa. Väitöskirjani teoreettisena tavoitteena onkin lisätä ymmärrystä ohjausvuoro
vaikutuksesta yhteensovittuneena ja kehityksellisesti vaihtelevana prosessina. Teoreettisen ymmärtämisen syventäminen
edellytti uudenlaisia menetelmällisiä ratkaisuja,
joiden avulla voidaan systemaattisesti analysoida
ja kuvata ohjausvuorovaikutuksen kohtaamisten
ja mahdollisuuksien dynamiikkaa pitkäkestoisten prosessien aikana. Väitöskirjani menetelmällisenä tavoitteena olikin kehittää välineitä, joiden
avulla voidaan tarkastella sekä oppilaiden että
opettajien luomia ja toteuttamia mahdollisuuk-
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sia. Tämä on tärkeää, jotta voidaan selvittää samanaikaisesti sekä oppilaiden valmiutta tarttua
haasteisiin että opettajien herkkyyttä ja joustavuutta sovittaa ohjaustaan oppilaiden tarpeisiin.
Väitöskirjani empiirisenä tavoitteena oli selvittää
kehitettyjen menetelmällisten ratkaisujen toimivuutta ohjausvuorovaikutuksen ymmärtämisessä
sekä arvioida oppimisvaikeusoppilaiden ohjauksen tehokkuutta. Lisäksi väitöskirjani käytännön
tavoitteena on edistää opettajien ammatillista kehittymistä optimaalisen ohjausvuorovaikutuksen
toteuttamisessa tunnistamalla ja kehittämällä oppimisen ohjaustapoja.

Luetun ymmärtämisen
kehittämiseen tähtäävä
opetuskokeilu
Väitöskirjani koostuu opetuskokeilututkimuksista, jotka toteutettiin tiiviissä yhteistyössä opettajien kanssa osana laajoja opetuksen laadun kehittämiseen tähtääviä tutkimusprojekteja. Jatkossa
keskityn erityisesti tarkastelemaan osana Merkitystä etsimässä –projektia toteutettua opetuskokeilua, jonka tavoitteena oli oppilaiden luetun
ymmärtämistaitojen kehittymisen tukeminen.
Tässä opetuskokeilussa kehitimme ensisijaisesti pienryhmämuotoiseen luetun ymmärtämisen
harjoitteluun tarkoitetun oppimisympäristön
SUhAus - Seikkailu Uhka autiosaarella (Vauras,
2003). SUhAus houkuttelee luetun ymmärtämisen strategioiden harjoitteluun seikkailutarinaa
lukemalla, tarinaan liittyviä tehtäviä tekemällä ja
keskustellen.
Tutkimukseen osallistui 438 neljäsluokkalaista
oppilasta, joiden lukutaito arviointiin käyttäen
standardoitua lukutaitotestiä ALLUa (Lindeman,

1998) sekä projektissa kehitettyä vaativampaa
luetun ymmärtämisen tekstitehtävää. Opetuskokeiluihin osallistuvat 57 oppilasta valittiin
kaikista tutkimukseen osallistuneista oppilaista
luokkatasoon verrattuna heikkojen luetun ymmärtämistaitojen perusteella, jotta oppilaat hyötyisivät mahdollisimman paljon tarjottavasta erityistuesta. Valittujen oppilaiden 11 erityisopettajaa toteuttivat opetuskokeilut näiden oppilaiden
kanssa kolmen oppilaan pienryhmissä yhteensä
19 oppitunnin aikana. Opetuskokeilut toteutettiin pienryhmissä, jotta voitiin luoda edellytyksiä oppilaiden tarpeisiin mahdollisimman hyvin
vastaavalle ohjausvuorovaikutukselle, joka sisältää sekä jatkuvasti uudelleen määrittyviä kohtaamisia opettajan luomien mahdollisuuksien ja oppilaiden lukutaidon välillä että opettajan luomia
mahdollisuuksia, jotka ovat korkeammalla tasolla kuin oppilaiden sen hetkinen osallistuminen.
Koska aikaisemmissa tutkimuksissa oppimisvaikeusoppilaiden tukeminen on osoittautunut
haastavaksi, opetuskokeiluun sisällytettiin kognitiivis-metakognitiivista ja motivationaalis-emotionaalista tukea. Ohjausvuorovaikutuksessa
pyrittiinkin tukemaan oppilaiden kehittymistä
aktiivisiksi, strategisiksi ja motivoituneiksi lukujoiksi kysymysten, palautteen ja mallittamisen
avulla.
Kaikki oppitunnit videoitiin, koska videoiden
avulla voidaan tehokkaasti tavoittaa ohjausvuorovaikutusta pitkien oppimisprosessien aikana
(Derry ym., 2010). Lisäksi valittuja videopätkiä
käytettiin opettajien ammatillisen kehityksen
tukemisessa siten, että työnohjauksissa tarkasteltiin yhdessä luetun ymmärtämisen kehittymiseen tähtäävän ohjausvuorovaikutuksen periaatteiden toteutumista kussakin pienryhmässä
(Borko, Jacobs, Seago & Mangram, 2014). Osana

Suhaus-oppimisympäristöä opettajille tarjottiin
myös opettajanopas ja kaikki oppitunneilla tarvittavat materiaalit. Opettajanopas sisältää huolellisesti suunnitellun rakenteen, tekstit ja tehtävät jokaiselle oppitunnille.

Ohjausvuorovaikutuksen
analysointi
Jotta voitiin tavoittaa ohjausvuorovaikutuksessa
pitkällä aikavälillä luotuja mahdollisuuksia ja
kohtaamisia, kahden ryhmän kaikki opetuskokeilun oppitunnit analysoitiin systemaattisesti videoilta Observer XT –ohjelman avulla (19
tuntia/ryhmä, yhteensä 21 428 osallistumista).
Nämä kaksi ryhmää, ryhmä A ja E, valittiin
tarkempaan analyysiin, sillä niiden ennakoitiin
hyvin edustavan kaikissa ryhmissä opetuskokeilujen aikaisissa työohjauksissa ohjausvuoro
vaikutuksessa havaittua vaihtelua. Molemmilla
opettajilla oli pitkä opettajakokemus. Kaikilla
kuudella oppilailla oli haasteita luetun ymmärtämisessä ja motivoitumisessa koulutyöhön
luokkatilanteessa.
Näihin kahteen ryhmään kohdistuvassa syvälle
luotaavassa pitkittäistapaustutkimuksessa jokaiselle opettajan ja oppilaiden osallistumiselle
annettiin koodi aikaisemman luetun ymmärtämiskirjallisuuden pohjalta kehitettyjen koodausluokkien pohjalta (Gajria, Jitendra, Sood & Sacks,
2007; Kintsch & Kintsch 2005). Analysoitaessa
käytetyt neljä luokkaa on koostettu kuvioon 3.
Alhaisimmalla ei-strategisella tasolla osallistuminen ei lainkaan liittynyt strategioiden harjoitteluun tai lukemiseen. Toisella osin strategisella tasolla harjoiteltiin luetun ymmärtämisen kannalta
välttämättömiä, mutta ei vielä riittäviä osataito-
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ja, esimerkiksi teknistä lukemista. Kolmannella
strategisella tasolla harjoiteltiin luetun ymmärtämisen strategioita opetuskokeilun tavoitteiden
mukaisesti, esimerkiksi valitsemalla tekstistä
pääasioita tai tiivistämällä tavoitteen kannalta
tärkeää tietoa. Korkeimmalla meta-strategisella
tasolla strategioita sovellettiin ja siirrettiin muihin tilanteisiin, esimerkiksi keskustelemalla siitä,
miten, miksi ja milloin pääasioiden valinnasta
on hyötyä kokeisiin lukiessa. Luokkien nimiin
kuvioon 3 lihavoidulla merkittyjä osia käytetään
tulososan kuviossa 4.
Opettajan ja oppilaiden osallistumisille erikseen
annetut koodit yhdistettiin vuorovaikutuksen tason tarkastelemiseksi kehittämämme vuorovaikutusruudukon avulla (Hollenstein, 2013). Tilastollisten analyysien avulla selvitettiin ohjausvuorovaikutuksen kehitystrendejä ja ryhmien välisiä
eroja.

Päätulokset
Kohtaaminen alhaisella tasolla tyypillistä,
korkealla tasolla harvinaista
Tulokset osoittivat, että molemmissa ryhmissä opettajan ja oppilaiden kohtaaminen samalla

alhaisella tasolla oli liian tyypillistä ja samalla
korkealla tasolla liian harvinaista pitkän aikavälin ohjausvuorovaikutuksessa. Toivoimme, että
opetuskokeilun aikana kohtaamiset samalla korkealla tasolla lisääntyisivät ja samalla matalalla
tasolla vähenisivät. Kuitenkaan kohtaamisissa ei
tapahtunut lineaarisia muutoksia. Koko opetuskokeilun ajan tyypillisintä oli opettajan ja oppilaiden kohtaaminen osin strategisella tasolla.
Molemmissa ryhmissä noin puolet koko opetuskokeilun ajasta käytettiin kohtaamisiin tällä osin
strategisella tasolla. Tämän perusteella voidaan
huomata, että teknistä lukutaitoa harjoiteltiin
luetun ymmärtämisen kehittymiseen tähtäävän
opetuskokeilun aikana paljon.
Luetun ymmärtämisen strategioiden oppimisen näkökulmasta ei-strategisia kohtaamisia oli
lisäksi liikaa ja tavoitteiden mukaisia strategia
kohtaamisia liian vähän. Ei-strategisia kohtaamisia oli ryhmässä A enemmän kuin strategisia
kohtaamisia ja ryhmässä E yhtä paljon. Tämä
osoittaa selvästi haasteita löytää luetun ymmärtämistä tukevaa tasapainoa tavoitteiden kannalta tärkeiden strategisten kohtaamisten ja tarpeettomien ei-strategisten kohtaamisten välillä.
Ryhmässä E ohjausvuorovaikutus tuki paremmin oppilaiden luetun ymmärtämisen kehitystä, sillä ei-strategisia kohtaamisia oli vähemmän

Kuvio 3. Ohjausvuorovaikutuksen analysoinnissa käytetyt tasot.
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kuin ryhmässä A ja
A opettaja. Luomalla
strategisia kohtaamisia
enemmän
strategisia
enemmän kuin ryhmahdollisuuksia ryhmässä A. Meta-stratemän E opettaja myös
ginen kohtaaminen oli
saavutti enemmän strakoko ajan erittäin hartegisia
kohtaamisia
vinaista osoittaen että
kuin opettaja ryhmässtrategioiden soveltasä A. Suurempi määrä
4. Ohjausvuorovaikutusanalyysin keskeimista erilaisiin oppi- Kuvio
opettajan luomia mesimmät tulokset
mistilanteisiin ei kumta-strategisia mahdolmassakaan ryhmässä
lisuuksia ryhmässä E
juurikaan harjoiteltu. Tällainen soveltamisen ei kuitenkaan näkynyt suurempana meta-strateharjoittelu kuitenkin olisi erittäin tärkeää, jot- gisten kohtaamisten määränä kuin ryhmässä A.
ta luetun ymmärtämisen strategioista kehittyisi Tämä osoittaa, että oppilailla oli haasteita tarttua
oppimisen välineitä, joita oppilas voisi käyttää opettajansa luomiin harvoihin meta-strategisiin
monissa erilaisissa tilanteissa.
mahdollisuuksiin.
Ohjausvuorovaikutuksessa piilevät
mahdollisuudet
Lupaavinta, mutta valitettavasti usein toteutumatta jäänyttä oppimispotentiaalia ilmeni kun
opettaja tai oppilaat loivat mahdollisuuksia osallistumalla toista vuorovaikutukseen osallistujaa korkeammalla tasolla. Tyypillisimmin sekä
opettajan että oppilaiden luomat mahdollisuudet
olivat strategisia. Menetettyjä mahdollisuuksia
havaittiin erityisesti, kun opettaja loi mahdollisuuksia korkealla strategisella tasolla, mutta ei
saanut oppimisvaikeusoppilaita tälle tasolle tai
epäonnistui oppilaiden luomiin strategisiin mahdollisuuksiin tarttumisessa. Menetetyt mahdollisuudet osoittivat, että opettajalla oli vaikeuksia
johdonmukaisesti nostaa ohjaustasoaan kohti
oppimisvaikeusoppilaiden uusia itsenäisen toiminnan tasoja. Ryhmän E opettaja tuki luetun
ymmärtämisen kehittymistä tehokkaammin sillä hän loi enemmän tärkeitä strategisia ja meta-strategisia mahdollisuuksia kuin ryhmän

Toivoimme, että opetuskokeilun aikana opettajan luomat mahdollisuudet lisääntyisivät.
Kuitenkin opettaja ryhmässä A ei lisännyt ja
opettaja ryhmässä E jopa vähensi luomiaan korkeatasoisia strategisia ja meta-strategisia mahdollisuuksia.
Sen sijaan oppilaiden luomat korkeatasoiset strategiset mahdollisuudet lisääntyivät molemmissa
ryhmissä. Valitettavasti opettajat eivät joustavasti
tarttuneet oppilaiden lisääntyneeseen valmiuteen
korkeatasoisiin osallistumisiin.
Kuvioon 4 on vielä koottu väitöskirjani ohjausvuorovaikutusanalyysin keskeisimmät tulokset.

Lopuksi
Väitöstutkimukseni paljasti useita oppilaan luetun ymmärtämisen kehittymiseen tähtäävään
ohjausvuorovaikutukseen liittyviä haasteita ja
mahdollisuuksia. Tutkimukseni syvensi ym-
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märrystämme ohjausvuorovaikutuksen ydinelementtien yhteensovittumisesta ja kehityksellisesti vaihtelevasta luonteesta. Erityisesti nousi
esiin vuorovaikutuksen jumiutuminen alhaisille tasoille, vaikka oppilaat osoittivat valmiutta siirtyä korkeammille tasoille pitkäkestoisen
opetuskokeilun aikana. Kaikkien ohjausvuorovaikutuksen ydinelementtien ja niiden yhteensovittumisen dynaaminen tarkastelu erilaisten
oppimistavoitteiden yhteydessä on tulevaisuudessakin keskeistä, jotta voidaan edistää oppimisvaikeusoppilaiden mahdollisimman tehokasta ohjaamista, joka tyypillisesti on opettajan
työn suurimpia haasteita.
Esimerkkiryhmiemme avulla osoitimme, että
ohjausvuorovaikutusten tutkiminen tarjoaa
mahdollisuuden ymmärtää paremmin opettajan
asiantuntijuutta sekä oppimisen onnistumisiin ja
haasteisiin liittyvää dynamiikkaa. Koska opettajan ja oppilaiden kohtaaminen samalla alhaisella tasolla oli liian tyypillistä ja samalla korkealla
tasolla liian harvinaista, korostuu tarve vahvistaa
opettajien taitoja tukea oppilaita korkeatasoisiin
mahdollisuuksiin tarttumisessa, joka on ratkaisevaa monimutkaisten taitojen, kuten luetun
ymmärtämisen oppimisen kannalta. Opettajien
tulisi myös herkästi kuunnella ja joustavasti jatkaa oppilaidensa luomia mahdollisuuksia tarttumalla niihin liittäen ne osaksi oppimistavoitteisiin tähtäävää vuorovaikutusta. Menetettyjen
strategisten mahdollisuuksien vähentäminen
olisi tärkeää, sillä aikaisempien tutkimusten perusteella tiedämme, että teknisen lukutaidon harjoitteluun keskittyminen ei riittävästi tue luetun
ymmärtämistaitojen kehittymistä, vaan tarvitaan
nimenomaan pitkäjänteistä luetun ymmärtämisen strategioiden harjoittelua (Taylor ym., 2002;
Tiffin-Richards & Schroeder, 2015).

14
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Erityisesti korostui tarve jatkaa opettajien kanssa tehtävän yhteistyön kehittämistä mahdollisimman hyvin jokaisen oppilaan lukutaidon
kehitystä tukevan ohjausvuorovaikutuksen lisäämiseksi. Tutkijoiden ja opettajien tulisi yhdessä kehittää tehokkaampia tapoja soveltaa
kasvatustieteellisiä teorioita ohjausvuorovaikutuksen laadun parantamiseen. Haasteita opettajien ammatillisen kehityksen tukemisessa on
havaittu myös aikaisemmissa tutkimuksissa
(Turner, Christensen, Kackar-Cam, Trucano &
Fulmer 2014). Videoitujen vuorovaikutustilanteiden käyttäminen tutkijoiden ja opettajien
välisten keskustelujen lähtökohtana tarjoaa tähän monia innostavia, jatkojalostusta vaativia
vaihtoehtoja. Tavoitteeksi voitaisiin asettaa tutkijoiden ja opettajien välisen yhteistyön kehittäminen yhdeksi molempien työn antoisimmaksi
ulottuvuudeksi. Toivottavasti jonain päivänä
tutkijoiden tuki opettajille uusien teoreettisten
ideoiden soveltamisessa on niin optimaalista,
että opettajat vähentävät turvallisia alhaisen
vaatimustason kohtaamisia ja rohkeasti alkavat
haastaa oppimisvaikeusoppilaat kohti korkeatasoisia ymmärtämistaitoja.
Väitöskirjani tulosten perusteella pitää huolellisesti harkita, miten käytetään optimaalisesti
se vähäinen, mutta kuitenkin ainutlaatuisen
merkityksellinen aika, joka voidaan käyttää oppimisvaikeusoppilaiden luetun ymmärtämisen
tukemiseen. Monimutkaisten taitojen oppimiseen tähtäävän ohjausvuorovaikutuksen tulisi
painottua tai ainakin vähitellen pitkäkestoisten
prosessien aikana oppilaiden taitojen kehittymisen myötä siirtyä yhä enemmän korkeille
strategisille ja metastrategisille tasoille. Muuten rajallisia resursseja ei käytetä optimaalisesti
oppimisvaikeusoppilaiden monimutkaisten tai-

tojen oppimisen tukemiseen eikä lukemisesta
siten kehity näille oppilaille sujuvaa oppimisen
välinettä.
Jotta tässä artikkelissa tarkasteltua kognitiivis–
metakognitiivista ohjausvuorovaikutusta vahvistettaisiin johdonmukaisella motivationaalis-emotionaalisella ohjauksella, myös opettajan
tarjoamaan tunnetukeen tulisi jatkossa kiinnittää enemmän huomioita (Kajamies, Mattinen,
Kaurila & Lehtonen, 2016; Turner ym, 2014).
Myös ymmärtämistaitojen mahdollisimman
varhain tarjottavaan tukeen tulisi tulevaisuudessa panostaa, jotta luetun ymmärtämisen
haasteista ei muodostui oppilaan oppimiselle
liian suuria esteitä (Kajamies, Lepola & Mattinen, in press).
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Diskurssit vallankäytön välineinä
opettajakoulutuksessa 1860-luvulta
1960-luvulle
Lilja Aikio
Tarkastelen väitöstyöhöni pohjautuvassa artikkelissa kielenkäyttöä, jolla opettajakoulutuksessa
ohjattiin naisoppilaita oikeanlaisen naisen ja naisopettajan rooleihin. Puhe ja kielenkäyttö vaikuttavat - toiset heikommin, toiset hyvinkin rajusti meihin ja maailmaamme, yhteisön toimintaan ja
siihen miten toimintojen puitteita rakennetaan. Aineistoni koostuu rangaistustapauksista, jotka
on kirjattu viiden opettajaseminaarin opettajakokousten pöytäkirjoihin 1863 – 1962. Analysoin
kuvauksia oppilaiden rikkomuksista ja näistä kuvauksista rakennettuja diskursseja. Seminaarien
naisoppilaiden poikkeavuus peilautuu vaatimuksiin, jotka liittyivät oikeanlaisen naiseuden malliin, toiseuden sisältävän ”tosinaiseuden” malliin, joka toi naisopettajien rooliin myös kansanäitiyden mallin sekä opettajan mallikansalaisuuteen. Mallikansalaisuuden vaatimukset olivat teoriassa samat kaikille, mutta käytännössä naisoppilaille tulevina naisopettajina ja kansanäiteinä
liitettiin sen lisäksi yleisiä naisihanteeseen ja äidinrooliin liittyviä vaatimuksia.

Opettajan mallikansalaisuus,
oikeanlainen naisenmalli
ja naisopettajuus
Ennen 1800-luvun puoliväliä kirkon ylläpitämää kansanopetusta hoitivat etupäässä lukkarit
tai muuten sopiviksi katsotut lukutaitoiset miehet
(Ahonen 2011, 239; ks. myös Rantala 2011). Uskonnollinen ja kansallinen herätysliike vaikuttivat
kansanopetuksen tehostamiseen 1840–50-luvuilla
(Salo 1940, 273–290). Cygnaeuksen kasvatusnäkemysten ja opettajakoulutusohjelman pohjalle ryhdyttiin rakentamaan uutta opettajankoulutuslaitosta eli opettajaseminaaria. Opettaja tarvitsi myös
pedagogista osaamista – enää ei riittänyt pelkkä
yleissivistys kuten aiemmin (Halila 1963, 12–13;
Ahonen 2011, 242). Ensimmäinen opettajaseminaari aloitti toimintansa syksyllä 1863 Jyväskylässä.
16

KIELIKUKKO 4/2017

Hegeliläinen ajattelu kansakunnan kehityksestä yksilöiden ensisijaisena elämän päämääränä
sekä luterilainen moraali loivat yhdessä ihanteen
sivistyneestä kansalaisesta, joka oli siveellinen,
Jumalan tahtoon alistuva ja samalla hyödyllinen kansalainen. Hyveitä olivat raittius, nöyryys,
kuuliaisuus, tottelevaisuus, auttavaisuus, armeliaisuus, ahkeruus, kiltteys, siisteys, rehellisyys
ja urhoollisuus. Kansanopettajan hyveitä olivat
lisäksi empaattisuus ja uhrautuvuus (Koski 1999,
21–29; Cygnaeus 1910, 201–202). Rinne (1986)
huomauttaa, että sivistämisen historian rinnalle
on nostettu myös toinen muutosprosessi, jossa
voidaan nähdä kurinalaistamisen, normaalistamisen ja kontrollin historia (Rinne 1986, 4–9;
Rantala 2004). Opettajan mallikansalaisuus määrittyi pitkälti virallisissa asiakirjoissa. Seminaari-

laitoksen perustamista koskevassa mietinnössä ja
lainsäädännössä korostettiin moraalisesti valveutuneiden, siveellisten, nuhteettomien, terveiden
ja kristillismielisten hakijoiden valikoimista oppilaiksi. Opiskelijavalintaan liittyvät ohjeet säilyivät pieniä muutoksia lukuun ottamatta samanlaisina aina 1970-luvulle asti (Suni 2014, 50–55;
Salo 1940, 310; Rinne 1986, 135–165).
Seminaarin ensimmäiset naisoppilaat tulivat säätyläiskodeista, kuten Cygnaeus oli toivonutkin
(Rantala 2011, 268). Cygnaeukselle naisopettajan
kutsumus tarkoitti suojeltua ja puhdasta naisellisuutta. Yhteisseminaari ei saanut tarkoittanut sitä,
että naisoppilas ottaisi vapauden olla miehen kaltainen huonossa, vaan päinvastoin; naisoppilas vapautuisi omastakin ”alemman luonnon orjuudesta” säilyttäen naisellisen ylevyyden. Naisopettajalta
odotettiin siis mallikansalaisuuden lisäksi myös
”todellisen naisen” (Männistö 2003; Welter 1966)
ominaisuuksia: jumalanpelkoa, puhtautta, nöyryyttä, alistuvuutta, riippuvuutta, lapsenkaltaisuutta, kotielämään suuntautumista ja älyllisten haasteiden karttamista. Koska miehet olivat aktiivisia
aloitteentekijöitä, liikkujia ja toimijoita, he joutuivat
jatkuvasti kohtamaan ulkoisia houkutuksia. Naiset
olivat passiivisia ja alistuvia ja heidän uhkansa tuli
pikemminkin heidän sisältään kuin ulkomaailmasta. Tätä taivaallista järjestystä tuki myös lääketiede. Taustalla oli muun muassa teollinen vallankumous, joka oli siirtänyt miehet ansiotyöhön
kodin ulkopuolelle ja jättänyt naiset huoltamaan
miestä, lapsia ja kotia. Nämä muutokset synnyttivät uskomuksen kahdesta erillisestä elämänpiiristä
ja ”tosinaiseuden” mallin (Welter 1966; Brannon
1999; Matthews 1987; Patton 2000, 29–51). Welter

(1966) puhuu ”tosinaiseuden kultista”. Männistö
(1984) viittaa samaan ilmiöön ”todellisen naisen”
kuvauksellaan. Naisen hyvyys syntyi pääasiassa
seksuaalimoraalisessa sääntelyssä, joka oli naisten
vastuulla (Koski 2011). Opettajakutsumuksen lisäksi naisopettajuus sisälsi myös kansanäitiyden
kutsumuksen. Kaksinkertainen kutsumuksen saaneelta naisopettajalta saatettiin odottaa myös kaksinkertaista uhrautuvaisuutta, jolloin hänelle riitti
puolta pienempi palkkakin kuin miesopettajalle
(Rantala 2011, 268; Tiihonen 2000; Wilkama 1983;
Männistö 2003; Welter 1966; Aikio 2016, 12–29;
Koski 2011, 168; Mustakallio 1988, 85).
Burr (1995) kuvaa kielenkäytön merkitystä termillä diskurssi. Diskurssi tässä yhteydessä ei tarkoita
kielellistä rakennetta, puheenaihetta tai teemaa,
vaan puhetta tekona, joka tuottaa yhden mahdollisen tulkinnan ilmiöstä. Tehdystä tulkinnasta on
tietyt seuraukset. Vallitseva diskurssi muokkaa
yksilöt sopiviksi yhteiskunnan sosiaalisiin käytäntöihin. Diskurssianalyysissa etsitään eri näkökulmia, joilla tietystä aiheesta puhutaan. Samastakin
aiheesta voi olla erilaisia diskursseja, jotka voivat
olla jännitteisiä ja keskenään ristiriitaisia (Burr
1995, 4–7,48, 54–57; Pälli 2003, 17–18; Pietikäinen & Mäntynen 2009, 37–47. Suoninen 1999,
27). Poikkeavuuden, normaalin ja epänormaalin
rakentuminen tapahtuu sosiaalisessa toiminnassa,
kielenkäytön ja vuorovaikutuksen keskinäisissä
suhteissa. Väitöskirjatyössäni (Aikio 2016) nostin esiin niitä seminaarien pöytäkirjoissa olleita
diskursseja, joilla luotiin ja ylläpidettiin tyttö- ja
naisoppilaiden poikkeavuuden tulkintoja. Näkökulmani on sosiaalikonstruktionistinen (ks. esim.
Berger & Luckmann 1994). Sen lähtökohtana on
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kaiken inhimillisen toiminnan ja tiedon yhteisöllinen alkuperä. Aineistoni opettajaseminaarien
pöytäkirjat eivät kerro totuutta naisoppilaiden
poikkeavuudessa, vaan sen miten tätä totuutta
tuotettiin pöytäkirjojen teksteissä.

Diskurssien sisältämä vallankäyttö
Viekas Eeva diskurssit muokkasivat naisoppilaat
sopiviksi niihin vallitseviin diskursseihin, jotka
olivat kytkeytyneet muun muassa kirkon ohjaamaan kasvatusideologiaan, jossa perisynti oli naisen luontaisen viekkauden aiheuttama (Burr 1995,
4–7,48, 54–57; Pälli 2003, 17–18; Pietikäinen &
Mäntynen 2009, 37–47). Ne syntyivät tavasta puhua naisoppilaiden taipumuksesta valehteluun,
kieroiluun ja teeskentelyyn. Miesoppilaiden rikkomuksia ei kuvattu heihin kuuluvina ominaisuuksina; miesoppilas toimi väärin, mutta hän itsessään
ei ollut vääränlainen. Naisoppilaassa valheellisuus
ja petollisuus olivat sisäsyntyisiä ja vallitsevia ominaisuuksia. Käyttäytymisessään aktiivinen nainen
tulkittiin myös seksuaalisesti aktiiviseksi eli sukupuolimoraaliltaan epäilyttäväksi. Se mitä diskurssi
esittää, on sen varassa mitä diskurssijärjestelmän
sisällä hyväksytään todeksi (ks. esim. Sulkunen
1997, 34). Epäluotettava naisoppilas ja rikkomuksia tehdessäänkin rehti miesoppilas olivat totta
opettajaseminaarien pöytäkirjojen diskurssijärjestelmässä. Tästä näkökulmasta miesoppilas tulevana opettajana oli lähempänä rehellistä mallikansalaista rikkomuksia tehdessäänkin. Viekas Eeva
-diskurssit elivät vahvana koko tutkimusjakson
ajan ja pitkälle sen jälkeenkin.
Heikomman sukupuolen diskurssissa naisoppilaiden älyllinen ja moraalinen heikkous näkyi
18
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rangaistuksissa. Naisoppilaita kohdeltiin lempeämmin ja rangaistukset ovat lievempiä kuin
miesoppilailla vastaavissa rikkeissä, ellei kyseessä
ollut seksuaalisuuteen liittyvä rikkomus. Naisoppilaiden kaikkinainen heikkous aiheutti myös
sen, että he olivat alttiimpia huonoille vaikutteille. Rikkomuksen tehnyt naisoppilas oli riskitekijä
muille naisoppilaille, jonka takia joko seminaari
eristi hänet tai sitten toiset naisoppilaat jättivät
hänet ulkopuolelle. Naisoppilaiden rikkomusten,
valehtelujen ja salaamisten kuvattiin pöytäkirjoissa aiheuttaneen usein syvää paheksuntaa ja
moralisointia muiden naisoppilaiden keskuudessa. Myös miesoppilaat harrastivat keskinäistä
syrjintää, kuten Kemppinen (2011) kuvaa, mutta opettajakokousten pöytäkirjoihin niitä ei ole
kirjattu. Heikomman sukupuolen diskurssi eli
vahvana koko ajanjakson, mutta muutti hieman
muotoaan ajan kulussa. Se laimeni tai muuttui
piiloisemmaksi, mutta kokonaan se ei hävinnyt.
Syyntakeettoman lapsen diskurssissa naisoppilaista puhutaan ”tosinaiseuden” mallin mukaan
lapsenkaltaisina ja kohdellaan ikään kuin syyntakeettomina. Syyntakeeton on kyvytön ymmärtämään syy-seuraussuhteita ja tekojensa seurauksia. Miesoppilaista puhutaan suoraselkäisinä ja
rehteinä silloinkin kun he tekevät rikkomuksia.
He olivat rationaalisia ja siksi myös vastuullisia
teoistaan, ja saivat ankarampia rangaistuksia kaikilla muilla alueilla, paitsi seksuaalisuuteen liittyvissä rikkomuksissa. Naisoppilaista sen sijaan
ei ole ainuttakaan mainintaa rehtiydestä, vaikka
hekin myönsivät joskus suoraan ja kiertelemättä
rikkomuksiaan. Rehtiys oli miehinen hyve seminaarien pöytäkirjojen genressä. Ei edes opettajan

mallikansalaisuuden vaatimus kumoa naisoppilaan ”tosinaiseuden” mallin mukaista lapsenomaisuutta. Kun ”tosinaiseuden” henki oli Welterin (1966) mukaan kaikessa lapsenkaltaisessa,
saattoivat seminaarien miesjohtajat heltyä naisoppilaiden rikkomuksiin erityisten hellittävien
asianhaarain vuoksi (JMA 2.11.1900). Lapsenomainen ymmärtämättömyys oli naisoppilaalle
hyväksyttyä, ja suotavaa. He olivat hämmentyneitä tai hämmästyneitä tekemistään rikkomuksista, eivätkä kyenneet ajattelemaan selkeästi ja
arvioimaan käytöstään. He kummastelivat usein,
etteivät ymmärtäneet itsekään miksi olivat toimineet väärin. Tai he eivät tehdessään käsittäneet, että teko oli väärä. Naisoppilaiden rankaisut pyrittiin tekemään hienovaraisemmin kuin
miesoppilaiden. Naisoppilaiden seminaarista
erottamisen tai eroamisen syistä vaiettiin, vaikka miesoppilaiden kohdalla niistä kirjoitettiin
hyvin seikkaperäisesti. Kun naisista puhuttiin
viekkaina ja pahaan toisia houkuttelevina, heistä
piirrettiin myös kuvaa tahdottomina ja kritiikittöminä pahan vastaanottajina. Lapsenomaista,
naiivia naisoppilasta, joka silkkaa typeryyttään
myöntyy pahaan, tuli pikemminkin holhota kuin
rangaista. Syyntakeettoman lapsen diskurssi on
vahvasti mukana koko jakson ajan. 1800-luvun
ja 1900-luvun vaihteessa siihen alkaa liittyä medikalisaation vaikutusta, joka vahvistuu 1960- ja
1970-luvuilla; naisoppilaiden rikkomusten syyksi
nostetaan jokin sairauden kaltainen tila – vaikka
ohimeneväkin. Miesoppilaiden kohdalla tätä ei
tapahdu ja ne pari yritystäkin, joita miesoppilaat
tekevät, tyrmätään seminaarien taholta. Miesoppilas on syyntakeellinen koko tutkimusjakson
ajan - paitsi seksuaalisen viettelevyyden edessä.

Kesytetyn naisen diskurssissa naisoppilaasta puhutaan kuin kesytettävistä. Opettajuus oli kansan
palvelemista molemmilla sukupuolilla, mutta nöyryys, alistuvuus, passiivisuus ja vaatimattomuus
olivat ominaisuuksia, joita vaadittiin enemmän
naisoppilaita. Naisopettaja siveellisenä mallikansalaisena toteutti yhteiskunnallista äitiyttä, eikä äiti
voinut rikkoa ”tosinaiseuden” mallia. Naisoppilaiden käytös tulkittiin huomattavasti vaisummasta
käytöksestä uhitteluksi ja uppiniskaisuudeksi kuin
miesoppilaiden. Miesoppilaiden nöyryyden puute
ei saanut likikään niin paljon huomiota kuin naisoppilaiden, silloin harvoin kuin siihen heidän
kohdallaan jouduttiin puuttumaan. Ylimielinen
poika ei ollut uhka oppilastovereilleen, kuten ylimielinen tyttö oli. Tämä nivoutuu yhteen syyntakeettoman lapsen diskurssin kanssa, jossa naisoppilaasta luodaan kuvaa tahdottomana ja arvostelukyvyttömänä lapsena. Miesoppilaiden ominaisuuksista puhuttiin dynaamisina ja muokattavina.
Naisoppilaiden ominaisuudet olivat heissä kokonaisvaltaisesti olevia. Sekä nais- että miesoppilaat
saattoivat olla ”täysin nöyrtyneitä” ja katuivat syvästi tekojaan, mutta kertaakaan naisoppilaiden
kohdalla ei ohitettu oikuttelua, äkkipikaisuutta tai
itsepäisyyttä toteamalla niiden olevan oppilaan
luonteenpiirteitä, kuten miesoppilaiden kohdalla
tehtiin. ”Tosinaiseuden” mallin mukaan naisten
tuli välttää kiistelyn henkeä, johon itsepäisyys ja
äkkipikaisuus tai oikeuksiensa perääminen voitiin
laskea (Welter 1966, 157). Mieltään osoittava naisoppilas katsottiin helpommin soveltumattomaksi
opettajan toimeen. Miesoppilaiden mielenosoituksille ja suorasukaisuuksille löytyi puolusteluja;
pohjalainen veri saattoi kuohahtaa vain miesoppilaiden suonissa tai hämäläinen luonne ilmetä vain
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miesoppilaan karkeassa käytöksessä (Esim. JMA
3.3.1873). Miesoppilaat olivat mukana poliittisissa
liikehdinnöissä ja he järjestivät myös itse aika ajoin
seminaarien sisällä mielenosoituksia, joihin osallistui kymmenittäin miesoppilaita (esim. MMA
14.12.1887; JMA 1.4.1890; JMA 20.2.1903;OMA
3.5.1905; TMA 22.5.1918.) Naisoppilailla ei vastaavaa aktiivisuutta ilmennyt. On mahdollista, että
tämän tapaista ”tosinaiseuden” passiivista mallia
vastaan rikkomista on käsitelty ilman pöytäkirjaan kirjaamisia.
Naisoppilas rikkoi opettajan mallikansalaisuutta
vastaan, jos hän osoitti taipumusta koreilemiseen. Miesoppilaiden juopottelujen ja aviottomien lasten kohdalla puhuttiin siveettömästä
käytöksestä ja sopimattomasta elämästä, mutta
tässäkään miehen mallikansalaisuus ei ollut niin
painokkaan merkitsevää kuin naisten. Pinnallisuus saattoi ilmetä koreilunhalun lisäksi myös
nauramisena. Naisoppilaiden nauramisesta puhutaan pöytäkirjoissa paheksuvasti. Etenkin
naiset itse toivat paheksuntansa esiin. Naisopettajuus ei saanut tehdä naisesta vähemmän kesyä
tai vähemmän alistuvaa. Seminaareissa ei opettajakokousten pöytäkirjojen mukaan kasvatettu
emansipoitunutta, uutta modernia naista, vaan
”tosinaiseuden” mallin hyvin sisäistänyttä ja siinä
pysyttelevää kansakunnan äitiä. Naisen aseman
muutokset seminaarien ulkopuolella eivät näkyneen seminaarien pöytäkirjoissa ennen kuin
1960-luvun alussa. Kesytetyn naisen diskurssi oli
vahva koko ajanjakson alusta loppuun ja muutti muotoaankin vain niukasti. Pelkkä epäilys tai
huhu riitti siihen, että naisoppilas rikkoi kesytetyn naisen diskurssia, ja jos rikkomusta ei voitu
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todentaa tai todistaa se samalla vahvisti viekas
Eeva -diskurssia.
Naisten keskinäisen kontrollin diskurssissa naisoppilaat ylläpitävät ”tosinaiseuden” mallia kontrolloimalla toisiaan. Tytöt reagoivat rajusti oppilastovereihinsa, jota yrittivät vähääkään rikkoa
perinteisiä rajoja. Tiihonen (2002) mainitsee kansallisen siveellisyysprojektin olleen ennen kaikkea naisten vastuulla. Siveellisten naisten tehtävä
oli sivistää itseään alkukantaisemmat ja siveettömämmät naiset. Kääntäen voisi ajatella, että halutessaan käydä sivistyneestä ja siveellisestä, nainen
ilmensi sitä muun muassa kontrolloimalla toisia
naisia. Vaikka seminaareissa ohjattiin kaikkia
oppilaita keskinäiseen kurinpitoon, naisoppilaat
olivat selkeästi innokkaampia kuin miesoppilaat
toistensa vartijoina. Naisoppilaat eivät tyytyneet
vain ilmoittamaan oppilastoverien rikkomuksista, he halusivat kertoa myös tulkintojaan ilmiannettujen oppilastoverien luonteesta, elämäntavoista ja muusta havaitsemastaan. Pitääkseen
oman maineensa puhtaana heidän tuli vältellä
epäilyttävän oppilastoverin seuraa. Siinä, missä
naisoppilaat käänsivät selkänsä pulaan joutuneelle toverilleen, miesoppilaat vastaavissa tilanteissa
saattoivat vedota yhdessä laitoksen johtoon luokkatoverin puolesta (MMA 14.12.1887). ”Tosinaiseuden” malli velvoitti naisia kontrolloimaan
toisiaan. Syyntakeettoman lapsen diskurssilla
osoitettiin, että nainen ei välttämättä ymmärtänyt
väärin tekemisen riskiä, joten oli viisaampaa vältellä epäilyksen alle joutunutta oppilastoveria. Järjellä toimiva mies sen sijaan pystyi vetämään toverinsakin pois pahan imusta. Miehet olivat myös
vahvemmilla pahan edessä, koska se ainoa alue,

jossa he olivat heikkoja – seksuaalisen vetovoiman edessä – oli naisten vastuulla. Kuten Koski
(2011, 168) toteaa; naisen hyvyys syntyi pääasiassa seksuaalimoraalisessa sääntelyssä. (Ks. myös
Tiihonen, 2002; Männistö 2003). Miehen seksuaalisuus nähtiin irrallisena, vahvasti vietillisenä ja
vaikeasti hallittavana, kun taas naisen seksuaalisuutta pidettiin kokonaisvaltaisena ja tunne-elämään sidottuna sekä helpommin hallittavana
kuin miehen (ks. esim Welter 1966; Yesilova 2001,
201; Braithwaite 1997). Naisten keskinäisen kontrollin diskurssi eli lähes koko sadan vuoden ajanjakson. Naisoppilaat toteuttivat tarmolla toistensa
kontrollointia puuttumalla oppilastoverin yksityiselämään ja painostamalla häntä tunnustamaan
rikkeitään vapaaehtoisesti. Ellei näin tapahtunut
naisoppilaat huolehtivat siitä, että tehdyt rikkomukset ja niiden epäilytkin tulivat seminaarien
opettajakunnan tietoon.

Lopuksi
Naiseuden sitominen alistumiseen ja kieltäytymiseen niin älyllisistä haasteista kuin erilaisista
elämänkokemuksistakin vaati itsehillintää sekä
itsekontrollia. Valtasuhteiden periaate ei ole ainoastaan ylhäältä alas säteilevä kahtiajako hallitseviin ja hallittuihin (Foucault 1998, 69 – 71).
Myös naisoppilaat käyttivät valtaa esimerkiksi
sulkemalla ulos ne oppilastoverit, joita epäiltiinkään ”tosinaiseuden” mallin uhkaamisesta. Keskinäisellä kontrollilla vaadittiin noudattamaan
normeja ja sääntöjä. Häpeän uhkalla, reintegratiivisen häpeän tuottamisella (Braithwaite 1997)
ja leimautumisen pelolla naisoppilaat keskenään
rakensivat todellisuutta, jossa ei kannustettu ky-

seenalaistamaan vallitsevia käytäntöjä vaan mukautumaan yhteisiin normeihin. Ryhmästä ulossulkeminen on todennäköisesti ollut psyykkisesti
raskasta, koska monet erosivat seminaarista sen
jälkeen, kun tulivat oppilastovereiden syrjimiksi. Toisaalta opettajakokousten pöytäkirjoissa on
voitu jättää kertomatta naisoppilaista, jotka kestivät yksinoloa eivätkä tarvinneet ryhmään kuulumisen tunnetta – joita ei voitu hallita eristämisen
uhkalla ja jotka eivät osallistuneet keskinäiseen
reintegratiivisen häpeän tuottamiseen.
Naisoppilaat, jotka kykenivät pysyttelemään normaalin määritelmien sisällä, eivät todennäköisesti halunneet riskeerata omaa asemaansa, vaan
pyrkivät suojelemaan rajoja ja kontrolloimaan
rajanylityksiä. Vahvistamalla vallassa olevia diskursseja he saattoivat varmistaa omat mahdollisuutensa säilyä normaaleina. Kuten Foucault
on todennut, jos valta olisi ainoastaan sortavaa,
alistavaa ja kieltävää, tuskinpa ihmisiä saataisiin
toimimaan sen mukaan (Foucault 1983, 212213). Osan naisseminaarilaisistakin on täytynyt
ilmeisesti kokea hyötyneensä vallinneista diskursseista. Luomalla ja vahvistamalla keskinäistä
normaalin ja epänormaalin rajaa, naisoppilaat
samalla kuitenkin loivat ja vahvistivat omaa toiseuttaan (Sampson 1993) suhteessa miesoppilaisiin. Diskursiivisella vallalla myös naisten itsensä
olisi ollut mahdollisuus vaikuttaa ympäröivään
yhteisöön eli siihen kontekstiin, joka määrittelee
yhteisön jäsenten mahdollisuuksia ja määrittelee
muun muassa poikkeavuutta (ks. esim. Hay 1997;
2002). Diskursseja horjuttamallahan muutosprosessi sai aikanaan alkunsa, ja tässä muun muassa
naisliikkeellä oli merkittävä asema.
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Lähteet
HMA: Kiertokouluopettajaseminaarin opettajakokousten pöytäkirjat
1890-1914, A.a:1 – Aa:6. Hämeenlinnan maakunta-arkisto.
Hämeenlinnan seminaarin opettajakunnan kokousten pöytäkirjat 19191970, Ca2-Ca:6. Hämeenlinnan maakunta-arkisto.
JMA: Jyväskylän seminaarin opettajakokousten pöytäkirjat 1863- 1934,
Caa1 – Caa 11.
Jyväskylän Kasvatusopillisen Korkeakoulun opettajaneuvoston pöytäkirjat 1934 -1960, Cb1-Cb 5. Jyväskylän maakunta-arkisto.
MMA: Sortavalan seminaari: 1880-1943, Ca1- Ca 29. Mikkelin maakunta-arkisto.
JOMA: Itä-Suomen seminaarin opettajakokousten pöytäkirjat 1943-57,
Ca1- Ca4(loput kateissa). Joensuun maakunta-arkisto.
OMK: Kajaanin seminaarin opettajakokousten pöytäkirjat 1900-1962,
Ca1-Ca9. Oulun maakunta-arkisto.
TMK: Rauman Seminaarin opettajakokousten pöytäkirjat 1896-1958.
Ca1- Ca23. Turun maakunta-arkisto.
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Reading and writing strategies for
the development of critical thinking
in math lessons
Maria Kovacs & Ariana-Stanca Vacaretu
Romanian Reading and Writing for Critical Thinking Association
Investing time and effort in developing the students’ critical thinking ensures not only better
academic results, but also the democratisation of the classroom. The teacher’s role changes:
she is no longer a transmitter of information, but a true supporter of student learning. (RWCT
participant, Romania)

Danielle1 teaches mathematics in a secondary
school in a large city in Northwestern Romania. Her school prides itself in getting some
of the best results in national examinations in
mathematics, and her students are also regular
competitors and winners of national contests in
mathematics. She herself is the kind of teacher who constantly asks herself: What could I do
better? What is it that prevents me from getting
better results with all my students? What should
I change? Danielle believes that every teacher
should ask herself such questions about her daily work, and the answers they arrive at should
inform their own professional development
plans.
1
2

3

Danielle enrolled in the Reading and Writing for
Critical Thinking (RWCT) course2 in 2000 and
– having gone through the teacher and trainer
accreditation procedure – she obtained her certificate as an RWCT trainer in 2001. Initiated in
1998 by the International Reading Association
(currently called International Literacy Association3), RWCT was first implemented in former
communist Central and Eastern European and
Central Asian countries, with the aim of providing a framework for school change. The programme, using volunteer trainers and funded by
the Open Society Institute (OSI), was based on
the tenets that schools can contribute to the formation of open societies and democratic cultures

This is the pseudonym for a female mathematics teacher.
This continuous professional development programme for teachers, provided in Romania after the OSI-funded project
was completed by the Romanian Reading and Writing for Critical Thinking Association (www.alsdgc.ro), was accredited by the Romanian Ministry of Education under the name Critical Thinking. Active Learning beginning with 2006.
See http://www.eli-net.eu/good-practice/examples-of-good-practice/detail/project/critical-thinking-active-learning-ctal
(accessed 15 Sept 2017)
https://www.literacyworldwide.org/
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by helping students to become individuals who
create, question, and apply knowledge responsibly, and that educators from different cultural
backgrounds can best work together to bring
about educational reform when they engage in
discussing classroom practice (Klooster, Steele,
Bloem 2000).
What impressed Danielle during the training was
the highly practical nature of the RWCT programme: the demonstration lessons built into
the course, followed by debriefing sessions, were
a highly effective way of learning for teachers.
She noticed that there was not enough emphasis
on meaningful reading and writing in Romanian schools, and she was determined to change
that in her classrooms. She was trying to think of
what exactly from the RWCT program she (and
other mathematics teachers) would be able to use
in the classroom. She saw the relevance of the Evocation-Realization of Meaning-Reflection (ERR)

framework (see box 1 below), the logic of the
constructivist approach to teaching and learning,
and its role in fostering critical thinking.
However, it was not obvious to Danielle how the
reading and writing strategies could be applied
in the given context of mathematical instruction
– overloaded curriculum, very unfriendly textbooks, the concern among students of performing poorly in the difficult national examinations.
For this reason, Danielle’s first choice of what to
try out in her classroom were cooperative learning strategies, namely the very simple Think-PairShare activity (box 2).
In parallel, Danielle started actively searching
mathematical text that could be used by her students to read under her guidance. Such books
should not contain highly specialized mathematics that the curriculum asked for, however they
should be engaging to read and make the readers think about mathematics. The available math

Box 1
The ERR framework (Steele, Meredith and Temple, 1998), a three-phase constructivist
framework for learning, provides a model for understanding teaching processes and
serves as a mechanism for organizing instruction that corresponds to what is known
about how students learn best. It is a frame in which teachers can incorporate various
reading, writing and discussion strategies to meet the goals of their lessons. In evocation, students are encouraged to summon their prior knowledge about a topic, make
predictions, and generally set purposes for their reading or inquiry. This is followed
by the realization of meaning phase, in which students are exposed to new content
through text, lecture, or other mediums and are expected to integrate the ideas or
content into their own existing understanding. The framework culminates in reflection,
where students consider what they have learned within the context of their existing
thinking in order to reconstruct their knowledge to accommodate their new learning
experiences.
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Box 2
Think-pair-share is a collaborative learning strategy in which students work together to
answer a question. This activity requires students to think individually about the topic
and make notes prior to pairing up with a classmate to share ideas.

textbooks did not – and still do not – meet these
criteria. She wanted to have her students read
and think like mathematicians do. So she chose
fragments from trade books about mathematics
for non-experts, such as Ian Stewart’s Nature’s
Numbers, Mario Livio’s The Golden Ratio, etc.
The texts in the books were appropriate for her
upper secondary students to read and discuss.
She could now start experimenting with reading strategies such as INSERT (see box 3) and
KWL. In parallel, she started experimenting with
writing strategies as well: she asked her students
to write down explanations of their mathematical solutions to problems in non-mathematical
(plain Romanian) language, and to use learning
logs / three-minute essays (see box 4) to reflect
on their learning.
The challenge for Danielle to take a step forward
came when she had to teach lower secondary
students (aged 11–15). Excerpts from the `pop-

ular` mathematics books were no longer appropriate. Besides, she noticed that problems in the
textbooks worded like “Find p% of n” sounded
very abstract and highly inappropriate for her
young students if she wanted them to take to
mathematics, and if she was going to use reading and writing strategies to help her students
develop their mathematical and critical thinking. She also noticed that some of the students
found it challenging to understand the text of
mathematics problems, even if only a few lines
long. Danielle decided to produce her own texts
and help her students improve their mathematical literacy. She used newspaper articles to construct problems starting from real-life issues.
Lower secondary mathematics (as opposed to
upper secondary math) is still about concrete
things around us, so newspapers articles proved
to be a good inspiration for her original mathematics texts.

Box 3
INSERT – Interactive Noting System for Effective Reading and Thinking – is a procedure
for self-monitoring reading comprehension. It requires students to use four or so categories of symbols to mark already known information or ideas (using a checkmark),
new information or ideas (+), ideas that contradict what they knew prior to reading (-)
and information or ideas that are unclear (?).
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Box 4
A learning log or 3-minute essay is a type of journal in which students record and reflect upon concepts that they are studying (Gunning, 2003); students make entries in
their logs during the last three to five minutes of class or after each completed week
of class.
Below is a sample learning log by an 11th-grade student.
I found it most useful to read the explanations of the `rules` that I had not understood before
– why we cannot divide by 0, for instance. It will be easier for me to remember these rules and
apply them, to see logical connections in my learning, where the lessons connect with each other,
and how my learning can be applied to solving concrete problems.
Additionally, the fact that we were asked to provide examples of sets with countable/ uncountable
infinite helped me realize the meaning of those mathematical concepts in reality, and made us
find a concrete correspondent for these abstract ideas.
Then, I saw how limits and graphic representations can be used to demonstrate non-determination.
Having this example, I will find it easier to apply the same model in other demonstrations.
Not lastly, the methods and concepts from the history of mathematics (such as Hilbert’s Hotel
or the continuum hypothesis) relate also to general culture. They can be encountered in logic,
philosophy, and other domains which operate with ideas and concepts. (There are novels which
cannot be understood in the absence of such knowledge, simply because the author decided to
use them as a metaphor or symbol😊) Therefore, one might say that knowing the history and
issues associated with the infinite or with `0` means better understanding the world around us
and world history.

When she began producing texts for her students,
she had a teacher friend who did not teach mathematics, but who was also an RWCT teacher, and
she often discussed her texts and how she was
going to use them in class with her friend. She
would prepare longer texts for her students, arguing that real-life problems are rarely as `clean`
of redundant information or, on the contrary, as
well supplied with the necessary information to
solve as in mathematics textbooks, and that students also had to learn how to identify what data
or information is relevant for the problem to be
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solved, or what data/ information was missing
though needed for a certain proposed solution.
These texts would engage her students in deep
mathematical discussions about alternative solutions to real-life issues. It was motivating for her
to share these texts with her RWCT friend and
get her feedback.
As Danielle was eager to keep her students engaged, she started looking for other sources of
good, well-worded real-life mathematics problems, and she found inspiration in the journal

published by the USA-based National Council of
Teachers of Mathematics (NCTM). By accessing
such sources, she collected many good ideas to
act upon in constructing texts and learning tasks
for her students. What she needed to dedicate to
this project was a huge amount of time that was
spent on `mathematical` text writing, and, as her
students were submitting their writing, time to
read what the students had written, and time to
provide them feedback on their writing.
Danielle was never too keen on using the RWCT
strategies strictly step by step as if they were recipes for success. She had to discover their use and
be convinced that she could better support her students’ learning if she used them. This is why when
asked what works best she refuses to name specific
strategies she uses. However, she does use plenty of
writing activities as she is interested in finding out
how precisely her students think, and what makes
them reason as they do in solving a problem. Most
often, she needs to understand where her students
get their misconceptions or inconsistencies from
so she can help them with their mathematical reasoning. Her students got used to writing thanks
to her insistence. In the beginning, however, they
found it very unusual to have to write in mathematics lessons. 9th graders who were new in the
school (joining other students whom she had
taught in the lower grades as well) would take a
while to get used to her style, but they got plenty of
help from students whom she had been teaching
longer. What all her students get from Danielle is
the opportunity to learn how to think, how to engage in exciting mathematical thinking, and how
to share their thinking in clear terms.

Danielle started using learning platforms with
her students a few years ago. In consequence,
Danielle’s students now have electronic portfolios. They do project work which takes them
about a month, and which involves researching, reasoning, discussing and writing. Danielle
launches the topic on the platform and provides instructions and clarifications if needed.
Often the tasks she assigns take the students
into the community to identify real-life information, interview professionals about their
use of mathematics, etc. The students have to
upload their work on the platform, where they
also get feedback from the teacher. They sometimes make presentations in the classroom,
and are expected to provide feedback on each
other’s work.
End-of-year written reflection is also handled on
the platform. Danielle has her students do the
following:
–

provide a graphic organizer to structure their
major learning throughout the academic year
(reflect on the what of learning);

–

provide a description of the processes they
have been through to learn mathematics (reflect on the how of learning);

–

state what they have liked learning and what
they have found challenging throughout the
academic year, and explain their choices (reflect on learning preferences);

–

do self-assessment of their competences
using a rubric; in addition to identifying what
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level of performance they think they have
reached, they have to explain why they think
they are where they say they are. (She does
not analyse all their answers, but only the answers of those students she thinks underrate
or overrate their competences; she provides
feedback to her students and sometimes engages in individual discussions on the platform with the students who disagree with her
assessment.)
Danielle believes that the reason why some
teachers of mathematics hesitate to apply reading and writing strategies is because of the inappropriate texts in most mathematics textbooks.
In order to apply the various reading strategies,
the teacher has to find (or produce) text that is
appropriate for learning and engaging to read.
The strategies she has used (Jigsaw and other cooperative learning reading strategies, INSERT,
etc.) require well written text. On the on-line
learning platform, she finds it very useful to have
strategies like INSERT; she has her students not
only monitor their understanding of what they
read, but also write down the information they
mark with the different codes in a table format
(see Table below).
√ (I knew
this)

+ (new information)

- (it contra- ? (unclear
dicts what I information,
knew)
needs clarifying)

All the effort Danielle put into writing those
mathematical texts for her students over 10 years
ago has truly paid off: she now finds it child’s play
to prepare them. In fact, building on her RWCT
experience, she has become one of the most dedicated supporters of content area literacy in Romania. Her RWCT experience transferred into
the classroom was merely the starting point, the
way opener in an exciting journey of mathematics education of students and herself using reading and writing for enhancing critical thought.
What one can learn from Danielle’s case is that
for teacher training programs such as RWCT
to have the expected impact, teacher reflection
must be not only encouraged, but built into the
course as an essential element. In addition, the
teachers who are less determined to succeed than
Danielle are likely to need more support beyond
the training course to transfer the new ideas in
their teaching practice: whether with finding or
writing appropriate texts for students, or with
discussing what they have found or written with
a critical colleague.
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Using Literature to Teach Integrated
STEM
William P. Bintz & Sara D Moore
Nations around the world certainly value and promote reading. They want citizens to develop
positive reading dispositions and engage in meaningful reading behaviors. Nations also value
writing, computing, investigating, and innovating. Reading helps citizens do all of these effectively and efficiently.

Reading is a useful literate behavior. Throughout
life, reading helps us to acquire new knowledge
and use this knowledge to solve real-life problems.
Sometimes, we already know the problems. Other
times, we don't. Fortunately, reading helps us discover new problems. Still other times, reading allows us to wonder about potential problems that
nations, individually or collectively, might need to
solve in the future. What is important is that citizens
need to continually learn to write clearly, compute
accurately, investigate critically, and innovate imaginatively in order to improve the quality of their
lives and the lives of others. Reading literature that
integrates STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) and the engineering process
holds much promise to do just that.
This article introduces STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) and the
engineering design process. Next, it describes
the engineering design process and shares selected literature from a text set of literature to teach
integrated STEM. It ends with implications and
challenges for future research.

STEM
The Most Magnificent Thing (Spires 2014) is a
wonderful story to introduce STEM.The sto-

ry describes a little girl who decides one day to
make the most magnificent thing. She knows exactly how it will look and work. With an assistant, her dog, she gathers supplies and builds it,
only to discover it is just wrong. She examines,
fiddles and tries again. She makes changes but it
is still wrong. She gets frustrated, then angry and
wants to quit. Her dog suggests a time out. Then,
she looks at the first wrong thing she made, then
the next, and finally notices something surprising. Parts of the wrong things are quite right. She
now knows how to make the most magnificent
thing. She tinkers, hammers, fiddles, glues, and
paints. Finally, she looks again. It leans a little and
looks heavy, but it is just what she wanted!
This story highlights the natural curiosity, imagination, and playfulness of young children. It
also captures the excitement of imagining, creating, and inventing something, as well as the frustration and disappointment of discovering that
sometimes the process is harder than expected.
The story is a celebration of one little girl for being curious, remaining steadfast, overcoming
frustration, and thinking differently.
This story is a good way to introduce STEM. Science is the study of the natural world. Technology is the “Innovation, change, or modification of
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the natural environment in order to satisfy perceived human wants and needs” (International
Technology and Engineering Educators Association 2000). The goal of technology is to “make
modifications in the world to meet human needs”
(National Research Council 2012). Engineering
is a field which focuses on applying knowledge to
solve practical problems. Math is a way of quantifying and describing used to support the fields
of science, technology, and engineering. Figure 1
illustrates the integrated concept of STEM.
Science

What is STEM?
Technology

Engineering

Math

Figure 1. What is STEM?

We use the following four-step procedure to introduce STEM to students with The Most Magnificent Thing:
Step 1: Before Reading
• Before reading the story aloud, we show
the book cover and invite students to share predictions about what the story will
be about;
• We pose two inquiry questions for students to consider: What do you notice?
What do you wonder?
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Step 2: During Reading
• During reading, we stop at strategic
places in the text and invite students to
spend 2–3 minutes thinking about and
writing down initial responses to the two
inquiry questions they posed in step 1.
Step 3: After Reading
• After reading, we invite students to take
3–5 minutes and do a Focused Quick
Write. The purpose of this instructional
strategy is for students to write quick responses to the text based on the two inquiry questions.
• Afterwards, students share quick writes
with the entire class. The teacher guides
this discussion to highlight key features
of STEM thinking.
Step 4: Reflection
• As a culminating experience, we invite students to spend time reflecting and
writing how this text has helped them
better understand the concept of STEM.

Engineering Design Process
We also like The Most Magnificent Thing (Spires
2014) to introduce the engineering design process. This picture book describes how the young
girl uses the engineering design process to solve
a real-world problem, her own, in a real-world
context, her neighborhood.
The engineering design process involves an iterative series of steps. The entry point to this
process is typically defining the problem. Next,
brainstorm and develop solutions, make and test

a prototype or model, and reflect and redesign.
The process then starts again. Students can identify the elements of this process in The Most Magnificent Thing.
Creating engineering design challenges is one
way to engage students in the engineering design process. After reading The Most Magnificent
Thing, student might explore such design challenges with building a cart to carry sport supplies
or design a food transport system for roadless
areas.
•

•
•

Food deserts in the US are places where
fresh produce and grocery items are difficult to find. They are often located in
inner city or low income communities.
How can you help families who live in
food deserts grow fresh produce in spite
of land and space restrictions?
Design a system for growing fresh produce without soil.

Text Set of Literature to
Teach Integrated STEM
The Most Magnificent Thing (Spires 2014) is one
book from a text set of literature that can be used
by teachers to teach integrated STEM (see Appendix A). A text set is a collection of literature
that is connected in some way, e.g. theme, topic,
genre, author, illustrator, etc. (Short, Harste, &
Burke 1995). For example, Anything is Possible
(Belloni 2011) is a delightful story of a sheep who
invited a wolf to build a flying machine. They designed plans and collected materials. On the first
test flight, the machine fell to the ground because
the fabric was not strong enough. Next, they tried

balloons, but birds popped the balloons and the
machine once again fell to the ground. Sheep had
a new idea and it worked! They were flying.
Para’s Mechanical Fish (Fleming 2013) is fictional
account but it is based on the life of an eccentric
inventor named Lodner Phillips. In the 19th century Phillips dreamed of designing, building, and
operating a submarine. His first prototype sank,
but he persevered. He made different design improvements and in 1851 he built the Whitefish.
This unique submarine was equipped with an
innovative steering system and air-purifying system, and a steam boiler to power the engine.
Mr. Ferris and his Wheel (Gibbs-Davis 2014), The
Fantastic Ferris Wheel (Kraft 2015), and George
Ferris: What a Wheel (Lowell 2014) are all fascinating true accounts of an eccentric inventor and
mechanical engineer named George Ferris. As
part of a nationwide contest for inventions to be
presented at the 1893 Chicago World’s Fair, Ferris designed and submitted a proposal to build a
physical structure that would not only dazzle the
world, but actually move! Although many judges
were skeptical and others actually scoffed, Ferris
finally received permission but received no financial support. Nevertheless, work proceeded at a
rapid pace. Two huge steel towers were placed
in the earth, bolted to crossbars of steel, and cemented all around. Then, a seventy-ton axle with
fittings was lowered into the ground to anchor
the giant invention. Next, an enormous circle was
constructed and fitted with huge passenger cars.
Finally, on June 21, 1893 his amazing invention
was displayed on the world stage. George Ferris
had successfully invented what would become
the world’s most magical ride of all time -- a Ferris Wheel.
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The Boy Who Harnessed the Wind (Kamkwamba
& Mealer 2012) is a truly inspiring, real-life story
about a young boy named William. He lived in
the Republic of Malawi, in Africa, and at the time
it was experiencing a severe drought. Fortunately,
since birth, William was always interested in mechanical things, especially how machines work.
At the age of 14 he designed and built out of junkyard scraps a functioning windmill that brought
electricity to his home and later life-saving water
to his village.
These texts, and others in the text set, can be used
with instructional strategies to help students
learn about STEM and the engineering process.

el of teaching to an inquiry-based model? How
do we move from standardized testing to authentic assessment? How do we prepare pre-service
and in-service teachers? We hope these questions
with start new conversations about the power
and potential of teaching integrated STEM.

STEM-kirjalista (Science, Technology,
Engineering, Mathematics)
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Eriyttäminen heterogeenisessä
ryhmässä – kokemuksia Haagin
Suomi-koulusta
Anssi Roiha ja Jerker Polso
Olemme työskennelleet opetustyössä ulkomailla ja pohtineet sieltä käsin suomalaista opetusta
sekä lähestymistapaa eriyttävään opetukseen. Erityisopettajina olemme eriyttäneet opetusta
hyvin monimuotoisissa luokissa. Työssämme olemme pyrkineet luomaan eriyttämiseen toimintamallia, joka olisi toistettavissa myös erilaisissa olosuhteissa. Tässä artikkelissa esittelemme
toimintamalliamme ja annamme esimerkkejä siitä, miten Anssi Roiha on eriyttänyt opetustaan
toimiessaan Hollannissa Haagin Suomi-koulun opettajana.

Suomi-koulut maailmalla
Suomi-koulut ovat Suomen valtion tukemia kouluja, jotka antavat ulkomailla suomalaistaustaisille
lapsille täydentävää opetusta suomen kielessä sekä
tutustuttavat heidät suomalaiseen kulttuuriin.
Kouluja on 45 maassa ja yhteensä niissä opiskelee
yli 4 000 oppilasta. (Suomi-koulujen tuki ry.)
Haagin Suomi-koulu antaa hyvän kuvan eriyttämisen haasteista Suomi-kouluissa. Koulu on
perustettu vuonna 1999 ja siellä toimii tällä hetkellä sekä leikkiryhmä että kouluryhmä, joissa on
yhteensä 17 oppilasta. Kouluryhmässä opiskelee
oppilaita yksilöllisin tavoittein kuudella eri luokkatasolla. Esikoululaisten opetuksen pääpaino on
lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa. Ykkösluokkalaisilla vahvistetaan saavutettua lukutaitoa
sekä varmennetaan oikeinkirjoitusta ja kakkosluokkalaisten kanssa harjoitetaan painotetummin luetun ymmärtämistä sekä lausetason tuottamista. 3.–5.-luokkalaisten opetuksessa laajennetaan oppilaiden suomen kielen taitoja ja harjoitellaan laajempaa tekstin tuottamista. Ryhmä
34
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on hyvin heterogeeninen niin oppimisprofiilien
kuin kielitaidonkin suhteen, mikä asettaa haasteensa oppilaiden yksilölliselle kohtaamiselle.

Eriyttämisen taustaa
Eriyttäminen on opetuksen tukikeino, jota tarjotaan ratkaisuna erilaisten oppilaiden kohtaamiseen. Eriyttämiselle ei kuitenkaan ole kirjallisuudessa yhtä selkeää määritelmää (esim. Lakkala
2008; Roiha 2014). Tässä artikkelissa määrittelemme eriyttämisen yhtäältä opetuksen lähestymistavaksi ja toisaalta joukoksi keinoja, joiden avulla
opettaja ottaa huomioon jokaisen oppilaan yksilölliset ominaisuudet tukeakseen hänen oppimistaan
ja koulunkäyntiään parhaalla mahdollisella tavalla
(ks. Roiha & Polso 2018). Eriyttämisen tulisi olla
suunnitelmallista ja sen tulisi koskea lähtökohtaisesti jokaista oppilasta (ks. Kuvio 1). Eriyttämisen
taustalla voidaan nähdä olevan vaikutteita muun
muassa konstruktivistisesta oppimiskäsityksestä
(esim. Tynjälä 1999), lähikehityksen vyöhyke -kä-

Kuvio 1. Eriyttämisen ideaalitilanne (Roiha & Polso 2018).

sitteestä (Vygotski 1978), motivaatio-käsitteestä
(esim. Dörnyei & Ushioda 2013) sekä moniälykkyysteoriasta (Gardner 2008).

misympäristöjen avulla. Seuraavassa esittelemme
eriyttämiskäytänteitä tarkemmin.

Tutkimuksissa eriyttämisen on todettu muun
muassa ehkäisevän oppimisvaikeuksia (esim. Baker, Gersten & Lee 2002; Fuchs, Compton, Fuchs,
Paulsen, Bryant & Hamlett 2005), parantavan oppimistuloksia (esim. DeBaryshe, Gorecki & Michima-Young 2009; Shaunessy-Dedrick, Evans, Ferron
& Lindo 2015) sekä tekevän opetuksesta mielekkäämpää oppilaille (esim. Karadag & Yasar 2010;
McCrea Simpkins, Mastropieri & Scruggs 2009).

1. Opetusjärjestelyt eriyttämisen tukena

Myös Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) ohjataan opettajia eriyttämään
opetustaan. Moni kokee eriyttämisen kuitenkin
haasteelliseksi. Suurimmiksi haasteiksi mielletään
usein ajan ja resurssien puute, toimimattomat fyysiset tilat, suuret luokkakoot, oppimateriaali, eriyttämiskeinojen heikko tuntemus sekä heterogeeninen oppilasaines (esim. Mikola 2011; Roiha 2014;
Toivonen 2014; Tomlinson & Imbeau 2010).

Perinteisesti koulussa hallinnollisilla järjestelyillä
voidaan helpottaa opetuksen eriyttämistä. Suomi-kouluissa eriyttämistä pystyy tukemaan tehokkaasti muun muassa joustavalla ryhmittelyllä ja
vertaistuella. Haagin Suomi-koulussa oppilaat on
toisinaan ryhmitelty joustavasti niin, että isommat ovat toimineet pienempien pareina. Tällöin
isommat oppilaat ovat ottaneet työskentelyssä ohjaavamman roolin, mikä on sekä opettanut heille
tärkeitä taitoja että tukenut pienempien oppilaiden
oppimista. Lisäksi joskus tehtävänsä valmiiksi saanut oppilas on kiertänyt avustamassa muita. Tällaiset ratkaisut palvelevat eriyttämistä myös siten, että
ne antavat opettajalle mahdollisuuden tukea tehostetummin tiettyjä oppilaita. Lisäksi käytännöllä on
positiivinen vaikutus myös luokan ilmapiiriin.

Eriyttämisen eri osa-alueet

2. Oppimisympäristön monipuolinen
hyödyntäminen

Mielestämme eriyttämistä on hyvä toteuttaa laajasti viidessä opetuksen osa-alueessa, jotka ovat
opetusjärjestelyt, oppimisympäristö, opetusmenetelmät, oppimisen tukimateriaali sekä oppimisen
arviointi (ks. Roiha & Polso 2018). Esimerkiksi
Haagin Suomi-koulussa eriyttämistä toteutetaan
pääasiassa erilaisten opetusmenetelmien ja oppi-

Haagin Suomi-koulun opetustilana toimiva
suurlähetystön akvaariota muistuttava lasiseinäinen kokoustila ei tarjoa ideaalia fyysistä oppimisympäristöä opetukselle. Tästä huolimatta tilaa on
pyritty hyödyntämään eriyttämisessä parhaalla
mahdollisella tavalla. Tunnin aluksi tuolit ovat
tietyssä järjestyksessä ja oppilaat istuvat tutuille
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paikoilleen, jossa ovat sekä läksyn tarkistuksen
että yhteisen alustuksen ajan. Tämän jälkeen yhteistoiminnallista aktiviteettia varten tuolit siirretään sivuun, mikä mahdollistaa muun muassa
piirissä istumisen tai erilaiset yhteisleikit.
Opetustilaa hyödynnetään monipuolisesti myös
muussa työskentelyssä. Käytössä on pulpettien
sijaan suorakulmion muotoisia pöytiä, joiden
ääreen mahtuu työskentelemään vain muutama
oppilas kerrallaan. Kynätehtäviä oppilaat tekevät hyvässä istuma-asennossa pöydän ääressä,
kun taas toiset oppilaat saattavat samanaikaisesti
työskennellä lattialla esimerkiksi oppimispeliä
pelaten. Toisinaan jonkun oppilaan on haasteellista keskittyä opetustilassa lukemiseen tai kynätehtäviin, jolloin oppilas on ohjattu hetkeksi työskentelemään käytävässä olevan pöydän ääreen.
Tunnin lopussa tuolit laitetaan jälleen sivuun toiminnallista leikkiä varten. On hyvä muistaa, että
luokkaa voi ja on syytä muuntaa tilanteen ja opeteltavan asian mukaan. Pulpetit on hyvä laittaa
syrjään aina, kun siihen on aihetta ja muutenkin
hyödyntää luokkahuoneen eri tiloja ja käytävää.
3. Eriyttämiseen sopivien opetusmenetelmien
käyttö
Haagin Suomi-koulussa tuntien perusrakenne eli
struktuuri jäsentää oppilaille opetusta. Tunnit aloitetaan aina läksyjen tarkastuksella. Tämän jälkeen
on vuorossa opetettavan asian yhteinen käsittely ja
pohjustus, jonka jälkeen tehdään yleensä jokin yhteistoiminnallinen harjoitus. Seuraavaksi oppilaat
jakautuvat usein pareittain tai ryhmissä eri puolille tilaa työskentelemään syvällisemmin ja yksilöllisemmin. Tunnin lopussa on vielä yleensä lyhyt
kertaava ryhmäharjoitus tai leikki. Opetusvälineille ja muille tavaroille on aina tietty vakituinen
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paikkansa, mikä helpottaa oppilaiden toimintaa
työskentelyn lomassa. Opetuksen selkeä rakenne
on oppilaiden helppo omaksua. Struktuuri auttaa
oppilaita myös ennakoimaan tilanteita ja säätelemään niissä toimintaansa, mikä vapauttaa opettajan resursseja esimerkiksi oppimisen yksilölliseen
ohjaamiseen ja tukemiseen.
Yksilölliseen työskentelyyn liittyen luokassa on
hyvä sopia esimerkiksi käytännöstä, että annetut
tehtävät tehtyään oppilas voi omatoimisesti siirtyä vaikkapa kirjan takana oleviin lisätehtäviin.
Pienemmille oppilaille tällaiset työskentelyvaiheet voivat olla kuvaohjeina ja isommille kirjallisesti lapuilla. Haagin Suomi-koulussa jo pienistä
oppilaista on tullut hyvin itseohjautuvia. Esimerkiksi ykkösluokkalaiset osaavat omatoimisesti
lukea aapisen kappaleen yhdessä, vaihtaa lukuosuuksia ja tämän jälkeen siirtyä harjoituskirjan
tehtäviin. Myös yksittäisen tehtävän kohdalla
oppilaille on hyvä opettaa tietyt toimintaperiaatteet, kuten tehtävien huolellinen tarkistaminen.
Toistojen kautta toimintamallista tulee oppilaille
luontainen käytäntö. Luokassa kannattaa opetella myös käytäntö, jossa vaikeuden kohdatessaan
oppilas siirtyy eteenpäin eikä jää toimettomana
odottamaan opettajan tuloa.
Haagin Suomi-koulun tunteihin sisältyy aina erilaisia yhteistoiminnallisia aktiviteetteja, esimerkiksi kielellisten asioiden harjoittelua toimintakorttien avulla. Oppilailla voi olla tilanteissa
yksilöllisiä tavoitteita. Esimerkiksi erilaisia lausetyyppejä harjoitellessa esikoulu- ja ykkösluokkalaisten tehtävänä on ollut vain lyhyen lauseen
keksiminen yksittäisistä sanoista, kun taas isompien tehtävänä on ollut sivulauseita sisältävien
virkkeiden tai kysymyslauseiden tuottaminen.
Näin samaa aktiviteettia voidaan toteuttaa yh-

dessä kaikkien kanssa. Oppilaat myös omaksuvat
asioita kykyjensä mukaan.
Pistetyöskentelyä on koulussa toteutettu välillä
niin, että oppilaat ovat työskennelleet koko ajan
samalla pisteellä tehden eriytettyjä tehtäviään tai
vaihtoehtoisesti kiertäneet työskentelemässä eri
pisteillä. Pistetyöskentelyssä auttaa, jos oppilaat
pystyvät toimimaan tietyillä pisteillä varsin itsenäisesti, jolloin opettaja voi keskittyä ohjaamaan
ja tukemaan tekemistä vaativimmilla pisteillä.
Joskus muut oppilaat ovat omilla pisteillään esimerkiksi pelanneet muistipeliä eri sanaluokkien
sanoilla tai tehneet helpohkoa tehtävämonistetta
samalla, kun opettaja on käynyt esikoululaisten
kanssa läpi uutta kirjainta.
Urakkatyöskentelyä, jossa oppilaat ovat saaneet
tietyn määrän tehtäviä ja aktiviteetteja tehtäväkseen oppitunnin aikana, käytetään myös menestyksekkäästi. Oppilaat ovat saaneet itse päättää,
missä järjestyksessä suorittavat tehtävät. Tällaisen työskentelyn etuna on muun muassa se, että
oppilas voi haasteellisen tilanteen tullessa eteen
siirtyä omatoimisesti seuraavaan tehtävään eikä
hänen tarvitse odotella toimettomana opettajaa.
Lisäksi urakkatyöskentely mahdollistaa sen, että
jokainen oppilas voi keskittyä niihin asioihin,
joissa tarvitsee eniten harjoitusta.
Projektityöskentely on myös toimiva työskentelymuoto eriyttämistä ajatellen. Koulussa on tehty
esimerkiksi Suomi100 -teeman puitteissa projekti, jossa oppilaat ovat perehtyneet valitsemaansa
suomalaiseen eläimeen. Projekti on harjaannuttanut myös tiedonhakua sekä tietotekstin lukemista. Projektitöitä oppilaat ovat voineet työstää
omien kiinnostustensa pohjalta ja kykyjensä mukaan. Esimerkiksi eläinprojektissa pienemmät
oppilaat ovat pysytelleet pinnallisemman tiedon

tasolla, kun taas isommat oppilaat ovat tutustuneet syvällisemmin esimerkiksi valitsemansa
eläimen lisääntymiseen ja elintapoihin. Lahjakkaimmat oppilaat ovat työskennelleet projektin
parissa todella kunnianhimoisesti ja saaneet aikaan upeita tuotoksia.
4. Oppimisen tukimateriaalin joustava
yhteiskäyttö
Lähtökohtaisesti eriyttämistä palvelee, jos luokassa on paljon erilaista pedagogista materiaalia
eriyttämisen tueksi. Usein kuitenkin materiaalia
on koulussa vähän, mikä on tilanne myös Haagin Suomi-koulussa. Tällöin on hyvä hyödyntää
myös oppilaiden omaa materiaalia. Suomi-koulussa esimerkiksi tietokoneiden puuttuessa oppilaat ovat eläinprojektissa käyttäneet omia puhelimiaan tiedonhankinnassa sekä tuoneet kotoaan tietokirjoja. Suomikoululaisten huoltajia
pyritään myös osallistamaan oppilaiden suomen
kielen oppimiseen ja taitojen varmentamiseen.
Huoltajat on esimerkiksi ohjeistettu ottamaan
Ekapeli aktiiviseen ja säännölliseen kotikäyttöön.
Lisäksi koululla on paljon suomenkielisiä kirjoja,
joita säilytetään hajautetusti huoltajien kotona.
Oppilaat tuovat kotoaan aina kuukauden ensimmäiselle tunnille viisi lukemaansa kirjaa ja vaihtavat ne puolestaan viiteen uuteen kirjaan. Tällainen systemaattinen toimintatapa myös sitouttaa
huoltajat oppimisen tukemiseen paremmin.
5. Eriyttäminen osaksi arviointia
Arvioinnissa on tärkeää pitää mielessä oppilaiden
yksilölliset tavoitteet. Yksilöllinen palaute antaa
oppilaan osaamisesta aina summatiivista numeroarviointia enemmän tietoa niin oppilaalle itselleen
kuin huoltajillekin. Pienessä tiiviissä ryhmässä
KIELIKUKKO 4/2017

37

» Aino-Maria Kangas, FM
työskentelee hankekoordinaattorina
Lastenkirjainstituutissa Tampereella
ja on koulutukseltaan MA European
Heritage, Digital Media and the Information Society

kuten Suomi-koulussa tämä lähestymistapa on aidosti mahdollinen. Oppilaat myös arvioivat omaa
työskentelyään ja tekevät vertaisarvioita toisista.
Tämä auttaa oppilasta muodostamaan käsitystä
itsestään oppijana. Suomi-koulussa on otettu tavaksi, että jokaisen tunnin jälkeen myös oppilaat
kertovat mitä oppivat ja miltä työskentely tuntui.
Pienempien oppilaiden kohdalla tämä on pienimuotoisempaa, isommat puolestaan reflektoivat
oppimistaan analyyttisemmin. Lukukausien lopulla oppilaat tekevät eriytetyt itsearvioinnit ja
lukuvuoden lopussa oppilaat saavat todistuksen,
jossa heidän oppimistaan on arvioitu sanallisesti
suhteessa jokaisen yksilöllisiin tavoitteisiin.
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Lopuksi
Tämän artikkelin tarkoituksena on ennen kaikkea ollut havainnollistaa, kuinka eriyttäminen
ja oppilaiden yksilöllisyyden huomioiminen
on mahdollista myös hyvin heterogeenisen oppilasaineksen kanssa. Käytännössä eriyttäminen edellyttää tiettyjen opetuksen periaatteiden
omaksumista osaksi arkityötään. Eriyttämistä on
mahdollista toteuttaa myös pienimuotoisesti ja
pääasiassa tietyissä opetuksen osa-alueissa. Osaa
artikkelissa esitellyistä esimerkeistä ei välttämättä
voi siirtää kaikkiin luokkahuoneisiin ja konteksteihin sellaisenaan, mutta sovellettuna niitä voi
hyödyntää monenlaisten oppilasryhmien kanssa.
Tärkeää on, että jokaisella opettajalla eriyttäminen olisi kuitenkin koko ajan taustalla kaikessa
opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.
Kirjoittajat ovat käsitelleet eriyttämisen teoriaa ja
käytänteitä yksityiskohtaisemmin kirjassaan Roiha, A. & Polso, J. 2018. Onnistu eriyttämisessä. Toimivan opetuksen opas. Jyväskylä: PS-kustannus.
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Ilmiölähtöinen oppiminen alkaa
tarinoista Lastenkirjainstituutin
materiaalipankissa
Aino-Maria Kangas
Lastenkirjainstituutti tuottaa verkkopohjaista materiaalipankkia ilmiölähtöisen opettamisen
tueksi. Materiaalipankin tehtävissä hyödynnetään lasten- ja nuortenkirjallisuutta, joka käsittelee
aikamme ilmiöitä. Kirjallisuudessa ilmiöt asettuvat kontekstiinsa ikäryhmille suunnatusti, mikä
auttaa ilmiöihin tarttumisessa. Valmiit tehtävät helpottavat opettajan työtaakkaa ja edistävät
lastenkirjallisuuden tasapuolista saavutettavuutta kouluissa. Materiaalipankissa on tällä hetkellä
yli 120 tehtävää tai tehtäväkokonaisuutta, ja sisältö kasvaa ja kehittyy jatkuvasti. Pilottivaiheen
alakouluille suunnatut tehtävät tuotettiin syksyllä 2016, ja jatkohanke yläkouluille suunnatuista
tehtävistä käynnistyi keväällä 2017. Materiaalipankki on toteutettu Tiina ja Antti Herlinin säätiön
rahoittamana.

Lastenkirjainstituutin kirjastossa on yli 65 000
lasten- ja nuortenkirjaa sekä Suomen laajin aihepiirin tutkimuskirjojen kokoelma. Teemme
yhteistyötä tutkijoiden, kustantajien, kirjailijoiden, median ja
muiden alan toimijoiden kanssa.
Tältä näköalapaikalta tähystämme
aina uusia mahdollisuuksia tukea
lasten- ja nuortenkirjallisuuden
asemaa ja saavutettavuutta. Lastenkirjallisuus ilmiölähtöisen oppimisen tukena -projektissa halusimme
hyödyntää kirjojen monipuolisia
tarinoita ja pedagogista potentiaalia. Suomessa julkaistaan paljon ajankohtaisiin aiheisiin tarttuvaa lasten- ja
nuortenkirjallisuutta, ja teemojen kirjo jo yhden teoksen sisällä peilaa nyky-yhteiskunnan

monimuotoisuutta. Ilmastonmuutos, monikulttuurisuus ja muuttuva perhe nousivat materiaalipankin ensimmäisiksi ilmiöteemoiksi.
Niin kirjoissa kuin tehtävissäkin
ilmiöteemoja saatetaan lähestyä
suoraan asiaan pureutuen tai sivujuonteita ja lieveilmiöitä tutkaillen.
Uuteen opetussuunnitelmaan on
kirjattu oppimisen ilmiölähtöisyys,
jossa oppija tutkii ilmiötä valitsemastaan näkökulmasta monialaisesti oppiainerajoja häivyttäen.
Ilmiöopetuksen käytännöt ovat
vasta muotoutumassa, ja se heijastuu myös materiaalipankkiin; tarjolla on tehtäviä moneen
lähtöön, ja niistä voi rakentaa mieleisensä koko-
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naisuuden oppijoiden kiinnostuksen kohteita ja
oppimistavoitteita seuraten. Kirjaa voi kuljettaa
vaikka koko lukuvuoden työskentelyn rinnalla
käyttäen materiaalipankin tehtäviä oppimispolun välietappeina.
Esimerkiksi Annika Lutherin nuortenromaani
Kodittomien kaupunki (Teos & Söderströms
2011) on usean tehtävän pohjana. Vuoteen
2050 sijoittuvassa tarinassa 15-vuotias Lilja
karkaa kotoaan Jyväskylästä, jonne on sijoitettu kantasuomalaisten tarkaan valvottu yhteisö. Monet ovat saapuneet
sinne kaupungeista, jotka
ovat jääneet meren pinnan
alle. Lilja palaa entisen Helsingin tulvehtivalle alueelle
etsimään oikeaa äitiään ja
tutustuu samalla intialaisiin ja kiinalaisiin, jotka ovat
rakentaneet raunioille uudet
kotinsa. Tarina kietoutuu
hienosti materiaalipankin
teemojen ympärille. Kirjaan
liittyvissä tehtävissä tutkitaan
ilmastonmuutoksen
vaikutuksia muun muassa
kokeilemalla karttasovelluksia, muokkaamalla kuvia, suunnittelemalla sanomalehtiä ja
harjoittelemalla salakoodausta. Monikulttuurisuutta mietitään kirjeissä, tekstinkäsittelytehtävässä ja joukkoliikennekartan suunnittelussa.
Tehtävien tarkoitus on avata erilaisia näkökulmia ilmiöön, harjoittaa samalla muita taitoja ja
kasvattaa tietoa. Ikäryhmien ja kattoilmiöiden
40
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mukaan luokitellut tehtävät sisältävät myös hakusanalistan, joka avaa tehtävän teemoja, linkittyneitä ilmiöitä, toteutustapoja ja oppiaineyhteyksiä. Luokitukset ovat toki suuntaa antavia,
ja tehtävien soveltaminen ja muokkaamien oman
ryhmän tarpeisiin on sallittua.
Kirja on mukana tehtävissä eri tavoilla. Lyhyitä kuvakirjoja saatetaan ohjeistaa lukemaan
tehtävän yhteydessä ääneen, kun taas pidemmät nuortenromaanit odotetaan luettavan
etukäteen. Osa tehtävistä keskittyy tiettyyn
kirjan osioon tai lukuun.
Kirjojen hankkiminen tai
lainaaminen on opettajan
tai oppilaan vastuulla, joten
suurissa
oppilasryhmissä
saattaa olla helpompi valita
käsittelyyn useampi vaihtoehtoinen kirja.
Lastenkirjainstituutti tuottaa
tehtäviä pääasiallisesti yliopistojen opettajaopiskelijaryhmien kanssa (lista yhteistyökumppaneista
artikkelin
lopussa). Yhteistyö on ollut
antoisaa. Opiskelijoita on kannustanut tehtävien
saaminen heti julki ja kaikkien opettajien käyttöön - julkaistu oppimateriaali on hyödyksi
työnhaussa tulevalle opettajalle. Opiskelijat ovat
kokeneet myös rikastuneensa kokemuksella siitä, mitä ilmiöpohjainen opetus voi olla ja miten
kirjallisuutta voi siinä hyödyntää. Taka-ajatuksena onkin rohkaista opiskelijoita tarttumaan
lasten- ja nuortenkirjoihin jo opiskeluvaiheessa.
Lastenkirjainstituutti on saanut materiaalipank-

kiin tuoreita lähestymistapoja ilahduttavan
värikkäältä joukolta eri
alojen opettajaopiskelijoita. Tänä syksynä
m at e r i a a l i p a n k k i i n
täydentyy tehtäviä äidinkielen, kirjallisuuden
ja sanataiteen näkökulmien lisäksi myös tietotekniikan, käsityön ja katsomusaineiden
lähtökohdista. Oppiainerajojen ylitys tapahtuu
luontevasti, kun eri kouluaineiden sisältöjä tarkastellaan kirjallisuuden avaamassa kontekstissa. Mukana on myös sanataidetehtäviä, joissa
oppijoiden oma tekijän rooli korostuu.
Hankkeen aikana muotoutunut yhteistyömalli
on vapaasti käytettävissä kaikissa opettajankoulutuslaitoksissa. Tehtävien suunnittelun voi
ottaa osaksi kurssisisältöä perehdyttäessä ilmiölähtöiseen opettamiseen ja lastenkirjallisuuden hyödyntämiseen opetuksessa, mutta
malli voi toimia myös muissa yhteyksissä; se
taipuu eri kurssiteemoihin tai yksittäisten oppilaiden suorituksiksi. Kurssin vaatimukset
määrittävät suunniteltavien tehtävämateriaalien
laajuuden.
Käyttäjäryhmiä materiaalipankille tulee jo mukana olleista valmistuvista opiskelijoista, ja toivomme tehtävien inspiroivan opettajakuntaa
laajemminkin. Vastaanotto ainakin on ollut
innokasta; odotamme pidempiaikaisten käyttäjäkokemusten kantautuvan korviimme. Lastenkirjainstituutti pyrkii kehittämään materiaalipankkia edelleen ja ottamaan sitä mukaan myös
uusiin projekteihin. Katsotaan, mihin ilmiömme meidät kuljettaa.

Lastenkirjainstituutin
yhteistyökumppanit
tehtävien suunnittelussa:
2016 pilottihanke
Tampereen yliopisto: äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaopiskelijat, ohjaajana Pirjo Kulju
Sanataideyhdistys Yöstäjä
2017 jatkohanke
Helsingin yliopisto: Tietojenkäsittelytieteen opettajaopiskelijat, ohjaajana Päivi Portaankorva-Koivisto
Helsingin yliopisto: luokanopettajaopiskelijat (kasvatuspsykologia), ryhmä Lähde, ohjaajana Kaisu Mälkki
Jyväskylän yliopisto: äidinkielen ja kirjallisuuden
opettajaopiskelijat, ohjaajana Marjaana Järvenoja
Tampereen yliopisto: äidinkielen ja kirjallisuuden
opettajaopiskelijat, ohjaajana Kirsi Sandberg
Turun yliopisto: äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaopiskelijat, ohjaajana Elina Kouki
Rauman yksikkö: äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaopiskelijat, ohjaajana Juli-Anna Aerila
Sanataideyhdistys Yöstäjä
Rahoittaja: Tiina ja Antti Herlinin säätiö

Materiaalipankki on osoitteessa
lastenkirjainstituuti.fi/materiaalipankki.
Jutun kuvat: Saija Kalliojärvi
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» Dosentit Eija Yli-Panula ja Tuire Palonen
toimivat yliopistotutkijoina Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Eija
Yli-Panulan työ ja harrastukset liittyvät kasveihin, eläimiin ja luonnon monimuotoisuuteen sekä niistä opettamiseen. Hänen tutkimuksensa keskittyy ympäristöaineiden pedagogiikkaan ja kestävyyskasvatukseen. Tuire Palonen on erityisen kiinnostunut esi- ja alkuopetuksen käytännöistä ja sisällöistä sen ohella että
opettaa tuleville opettajille tutkimustaitoja.

Luontoa käsitteleviä kirjoja
Eija Yli-Panula ja Tuire Palonen
Esitellyt kirjat: (1) Lasse J. Laine, Iiris Kalliola (2017) Suomen lasten luontokirja, Otava. (2) Viljami Ovaskainen (2017) Suomen luonto, lasten suuri luontokirja, readme.fi (3) Juha Laaksonen
(yhdeksäs painos, 2016) Koko perheen luonto-opas, Gummerus

Luontokirjat houkuttavat liikkumaan luonnossa ja huomaamaan mitä luonnossa tapahtuu.
Luonnossa liikkujan keskeinen tehtävä onkin
tehdä havaintoja ympäristöstään, jotta tulisi
tietoiseksi sen tapahtumista, ilmiöistä ja jopa
luonnon ”salaisuuksista”. Luontokirjat auttavat
”luontotutkijaa” vaikkapa tunnistamaan eri lajeja ja ratkomaan oman lähiympäristönsä ”arvoituksia” sekä arvostamaan sen eliöitä osana niiden muodostamaa maapallonlaajuista verkostoa tai vain nauttimaan 100-vuotiaan itsenäisen
Suomen luonnosta.
Runsaan vuoden aikana on julkaistu luonto-oppaita, jotka on suunnattu lapsille kodeissa
tapahtuvan luontotarkkailun tueksi. Jokaisessa
valitussa kolmessa kirjassa esitellään eliölajeja
muun biologisen viitekehyksen rinnalla. On
hienoa pelkästään kuljeskella luonnossa ilman
sen suurempia suorituspaineita, mutta vuoropuhelu kirjojen kanssa tarjoaa mahdollisuuden
tehdä retkistä vieläkin kiinnostavampia. Suomen lasten luontokirjan tekijät toteavat, että
mitä enemmän luonnosta tietää, sitä enemmän
siitä kiinnostuu ja sitä päättäväisemmin sitä
haluaa suojella ja vaalia. Esitämme seuraavaksi
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lyhyen luonnehdinnan jokaisesta kirjasta ja lopuksi teemme pienen yhteenvedon niistä kaikista.

Suomen lasten luontokirja. Lasse J. Laine, Iiris Kalliola, 232 sivua, aakkosellinen
hakemisto jossa noin 800 nimikettä, joista noin 700 on lajimainintaa; suomeksi, ei
tieteellisiä nimiä; kirjan lopussa hyödyllisiä
verkkolinkkejä

Suomen lasten luontokirja on alan asiantuntijoiden kirjoittama ulkoasultaan värikäs ja
näyttävä luontoteos. Pieni lapsi katsoo todennäköisimmin kirjaa sen kuvituksen ohjaama-

na, vähän vanhempi lukee lyhyitä tekstejä ja
otsikoita ja aikuisen huomio kiinnittyy runsaaseen tietämykseen, jota tarjoillaan kiinnostavalla tavalla, erityisesti taittoa hyväksi
käyttäen. Kirja houkuttelee lukemaan sen
kokonaan läpi ilman että se tuntuu puisevalta. Aivan kaikkien pienimpiä perheenjäseniä
lukuun ottamatta se näyttäisi sopivan kaikenikäisten käteen. Kirja on jäsennetty elinympäristöjen, kuten ”ruovikot”, ”niityt”, ”taajamat”, ”suo” jne. mukaisesti, mikä osoittautuu
toimivaksi ratkaisuksi. Lukemisen voi aloittaa
mistä kohdin kirjaa tahansa. Kirjan ääressä tapahtuvan keskustelun avauksia on kirjoitettu
tekstin lomaan monin eri tavoin. Erityisesti
tietolaatikoiden pienet kysymykset ja arvuuttelut ohjaavat keskusteluihin ja havaintojen
tekemiseen ja herättävät ajattelemaan kiinnostavien yksityiskohtien ja pienten tarinoiden muodossa (”Tiesitkö? Ankerias ui myös
takaperin.”). Kirja briljeeraa otsikoinneillaan
(”Taivaan tulia ja yön ruskaa”, ”Kuperia turvetyynyjä”, ”Hopeakylkiset”, ”Laiva on lastattu
vierailla lajeilla”, ”Veden sitkeät sissit”, ”Rimppakintut”, ”Kännikala”). Yhdessä kekseliään
ja monipuolisen taiton, hyvän kuvituksen ja
sisällön kanssa on saatu juuri sopivasti koulukirjoista poikkeava kirja, joka kertoo muun
muassa eläinmaailman ennätyksistä, eläinten
käyttäytymisestä ja muusta sellaisesta, mikä ei
ole koulukirjojen eturintamaa. Kirjan kuvitus
on runsas ja kuvien merkitys kokonaisuudessa on suuri. Kuvat on lisätty kirjaan kollaasimaisesti siten että ne osin peittävät toisiaan.
Samalla yksityiskohdat ja värit tulevat esiin,
mutta esimerkiksi eri lajien kokoerot hämär-

tyvät, mikä on paikoin harmillista ja pieni hinta visuaalisuuden painottamisesta. Mukaansa
tempaava teksti tai kuvat eivät hälvennä kirjan
sisällön monipuolista antia ja tarkkuutta.

Suomen luonto, lasten suuri luontokirja,
Viljami Ovaskainen, 237 sivua, kovakantinen, hakemistossa 386 nimikettä, lajeja
vajaa 300 suomenkielisine ja tieteellisine
nimineen

Lasten suuri luontokirja on näyttävästi kuvitettu lasten luontokirja. Valtavat kokosivun
kuvat tempaavat lukijan katseen mukaansa
yksityiskohdillaan ja luonnon ihmeiden ihastelu on taattu. Minkälainen onkaan hyönteisen anatomia! Millä linnulla on noin hieno
höyhenpeite? Kirjailijan graafikon koulutus ja
yhteydet Suomen luontokuvaajiin tulee esiin
luontokuvien laadussa ja määrässä ja varmasti
niiden valikoitumisessa ja löytymisessä. Kuvitus on tämän kirjan ehdoton vahvuus. Kirjassa
esitellään eläimiä, kasveja ja sieniä ja niiden
elinympäristöjä – metsiä, soita ja kulttuuriympäristöjä. Esittelyteksti etenee lajeittain pitkälti
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taksonomisessa viitekehyksessä (esim. kotihiiri – jyrsijät). Se alkaa selkärankaisten luokista
kuten nisäkkäistä, linnuista, sammakkoeläimistä, matelijoista sekä kaloista ja etenee selkärangattomien lajirikkaisiin ryhmiin: hyönteisiin, hämähäkkieläimiin sekä nilviäisiin ja
äyriäisiin. Mukana on myös katsaus sieniin
sekä kasveihin kuten marjoihin, ”kukkiin”, haitallisiin vieraslajeihin ja puihin. Tekstiä elävöittävät esimerkit eläinten historiasta esim.
oravan nahasta maksuvälineenä tai villisian
palaamisesta takaisin Suomen luontoon. Teksti lähestyy lukijaa poromiehen termein, kuten
porohirvas ja vaadin, tai jopa antaa vinkkejä
käyttäytymiseen, kun kohtaa karhun marjamatkalla tai kun kyy pääsee puremaan tai on
koskenut korvasieneen. Tekstiä on elävöitetty muun muassa kalevalaisin runoin ja lasten
loruin. Kaikkiaan kirjassa esitellään noin kolme sataa eliölajia suomenkielisine nimineen.
Mukana ovat myös tieteelliset nimet. Näkee,
että tekijä on asiaansa hyvin perehtynyt. Kirja
palauttaa lukijan mieleen myös Suomen luontoon liittyvän erikoisuuden, jokamiehenoikeudet ja näiden oikeuksien tuomat ilot ja vaateet.
Hieman hämmennystä aiheutti kirjan hylkeitä
käsittelevä kohta, jossa kerrottiin hallin synnyttämisestä mutta saimaannorpan poikimisesta (joka yleensä liitetään nautaeläimiin).
Kokonsa vuoksi tämä käsikirjamainen teos
soveltuu parhaiten sisätiloissa pöydän ääressä
selailuun eikä ole oivimmillaan maastossa. Viljami Ovaskainen on aikaisemmin tehnyt lapsille tarroihin pohjautuvan pienemmän kirjan,
jossa esiteltiin sieniä, marjoja ja kukkia.
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Koko perheen luonto-opas, Juha Laaksonen ,224 sivua; suomenkielisiä lajinimiä
reilut 500; pehmeäkantinen; hakemisto
suomeksi, latinaksi, englanniksi, ruotsiksi
ja viroksi

Juha Laaksosen kirjoittamaan oppaaseen on
koottu laajalla sydämellä noin 500 eri lajin kirjo. Teoksessa esitellään perinteisen lajioppaan
tapaan kaikkien selkärankaisten luokkien edustajia, selkärangattomista esimerkiksi hyönteisten lahkoja ja heimoja lajiedustajineen, kasveja
sisältäen muutaman sammalesimerkin sekä vielä
jäkälät omana ryhmänään. Levien ryhmässä on
otettu esiin kesäisin vesistöissämme puhuttava
bakteereihin kuuluva sinibakteeri (cyanobacter).
Se miksi jokin laji on valikoitunut mukaan tai
jäänyt pois, jää lukijalle avoimeksi. Kirja sisältää
Suomen tyypillisimpiä lajeja, ja sen myötä se innostaa luontomatkailuun. Osa lajeista näyttäisi
valitun esiteltävien joukkoon kiinnostavuutensa
vuoksi. Kirja muistuttaa ulkomuodoltaan kenttäkäyttöön suunniteltua lajiopasta. Suhteellisen
pientä tekstiä käyttäen on saatu suuri määrä
tietoa mukaan. Sama pätee kuvitukseen, jolloin
kuvien käyttö tunnistamisessa heikkenee. Tältä

pohjalta kirja palvelee myös kouluikäisiä ja aikuisia lukijoita. Ulkoasultaan perinteisen tyyppisenä
lajioppaana harva innostunee lukemaan kirjan
kannesta kanteen. Kirja palvelee lukijaansa hakuteoksena tai kokonsa puolesta maasto-oppaana. Kirjan teksti ohjaa lajimääritykseen ja lajien
esiintymisen ja yleisyyden ymmärtämiseen. Tämän ohessa teksti juontaa luontotarinoita kertoen pieniä yksityiskohtia. Tekstissä kuvaillaan
eläin- ja kasvilajeja kerronallisin sanakääntein
ja tehdään samalla eroa oppikirjamaisuuteen.
Kooltaan opas on taskukokoinen ja sen voi siksi
ottaa helposti mukaan retkille. Kirjan erityinen
ansio on, että lajinimet on esitetty usealla kielellä. Ammatikseen biologian parissa työskenteleviä
ilahduttavat latinalaiset tieteelliset nimet, mutta
kirjalla ja sen taskukoolla voisi kuvitella olevan
erityistä hyötyä esimerkiksi silloin kun tutustuttaa kansainvälistä vierasta suomalaismetsään tai
kun itse matkustaa muiden maiden luontoa tarkkailemaan. Hyvin vierasta kieltä taitavallekin lajinimistö on joka tapauksessa haaste.
Yhteenvetona voidaan aluksi todeta, että kirjoihin
on otettu mukaan erilaisia huomioita, monia pieniä ”kutkuttavia” juttuja, joihin voi pohjata keskustelujaan lasten kanssa, ja miksei aikuistenkin.

Erityisesti Suomen lasten luontokirja houkuttelee
lukemaan elävällä esitystavallaan. Keskustelu ja
tarinointi kirjojen siivittämänä voisi kuin itsestään johtaa syvempään biologiseen ajatteluun
esimerkiksi luonnon eri ekosysteemien ja luonnon kiertokulkujen hahmottamiseen ja luonnossa vallitsevien syy-seuraussuhteiden löytämiseen
unohtamatta Suomen luonnon monimuotoisuutta, biodiversiteettiä. Koululaitoksen ulkopuolella, kotona ja kotiväen voimin tapahtuvan luontokasvatuksen tavoite on juuri tässä. Se ei ole vain
lajin tunnistamista tai muuta suorittamista vaan
etenkin meitä ympäröivän luonnon rajallisen
kestokyvyn huomioimista ja toisaalta tietoisuuden herättämistä luonnon ainutlaatuisuudesta,
esim. lajien merkityksen ymmärtämistä biodiversiteetin osana. Kaikissa kolmessa kirjassa tulevat esille samat päälinjaukset: Suomessa on kymmeniätuhansia eliölajeja ja niistä on voitu valita
lähempään tarkasteluun vain osa, mutta kaikki
kirjat pyrkivät innostamaan lukijaa perehtymään
aiheeseen lisää ja tutkimaan luontoa autenttisessa
ympäristössä. Samoin ihmisen ja luonnon suhteesta, katoavista kasvi- ja eläinlajeista sekä monimuotoisuuden vähenemisestä kerrotaan kaikissa kirjoissa. Tämä voisi olla kaikkein tärkein
syy ostaa kotiin ajantasainen luontokirja.
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Tietoa, tarinaa ja maailman
pelastamista. Mitä pörriäisagentit
tekevät Nähdään majalla -kirjassa?
Pirkko Tiuraniemi
Suomalaisissa lasten tietokirjoissa on ennenkin rakennettu asumuksia ja annettu lapsille
tietoa luonnosta, mutta Reetta Niemelän, Mia
Röngän ja Sanna Pelliccionin Nähdään majalla
-lastenkirjasarja on monella tapaa ainutlaatuinen, se saa lukijan havainnoimaan kirjaympäristöään tutkijan ottein ja antaa eväitä luonnon
monimuotoisuuden näkemiseen ja arvostamiseen. Kirjan ensiosassa Nähdään majalla,
pörriäisagentit (2016) kulkee vahva sepitetty
tarina muun tekstin ohessa. Se auttaa lukijoita
samastumaan kirjan lapsiin, jotka antavat arvon toisilleen, aikuisille, eläimille ja kasveille.
Henkilöhahmot tekevät hyviä tekoja ilman,
että teksti tuntuisi tippaakaan naiivilta. Kirjan
lukemisen jälkeen on riemullinen löytäjän olo.
Lukija vakuuttuu siitä, että lapset kykenevät
vaikuttamaan siihen, että luonto voi tulevaisuudessa paremmin. Hyvän kirjan tapaan ensin esitellään ongelma, mehiläisten ja mehipistiäisten uhkaava kato ja sitten näytetään, mitä
voidaan tehdä luonnon monimuotoisuuden
pelastamiseksi.
Reetta Niemelä on monesti palkittu. Viimeksi
Suomen Tietokirjailijat ry palkitsi syyskuussa
2017 hänet Tietopöllö-palkinnolla. Raati kirjoittaa perusteluissaan: ”Sarja (Nähdään majalla)
houkuttelee lukemaan mehiläisten ja lintujen
salaisuuksista, joista Niemelä kirjoittaa vetävästi
yhdistellen tarinaa ja tietosivuja.”
46
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Nähdään majalla, pörriäisagentit -kirjassa opitaan
iso liuta asioita mehiläisistä ja mehiläistenhoidosta,
rakentamisesta, kasvien kasvusta ja jopa kansanperinteestä – ja mitkä agentit kirjassa esitelläänkään:
toimeliaat, tutkivat, ongelmia ratkovat, vastuuta
maailmasta ottavat ja elämästä nauttivat pienet
koululaiset Anna, Kaamanen, Hamid ja Uni.
Kirja jakautuu erilaisiin teksteihin. Vasenta sivua
hallitsee kertomusmuoto, jossa minäkertoja Anna
johdattaa lukijan ryhmän kesän alun seikkailuun
mukaan. Tytöt Anna ja Kaamanen lähtevät koulun lähimetsään ja törmäävät siellä majalla luokkakavereihinsa Hamidiin ja Uniin. Kaamanen on
suurennuslasia käyttävä tutkija, minäkertoja Anna
omien sanojensa mukaan tavallinen autokorjaajan
tytär, Hamid tiedon etsijä ja Uni taiteilija ja runoilija. Koko joukko lähtee yhdessä metsään, kun
Kaamanen näkee kiikarista ikkunattoman pienen
talon. He päättävät salaisina agentteina selvittää,
mikä talo on ja ketkä siinä asuvat.
Arvoituksellisella pikkutalolla he törmäävät mehiläisenkasvattajiin, joilta he saavat tiedon, että maja
onkin mehiläisten asunto. Jatkossa lapset saavat
omaan metsän keskellä olevaan puumajaansa kirjeitä, mehiläistenhoitajien antamia pikkutehtäviä, joiden kehotusten mukaisesti lapset juottavat pörriäisiä, tekevät niityn ja mehipistiäisten asuntoja. Kesä
vaihtuu lopussa lumihiutaleita hiljalleen tupruavaksi
talveksi ja loppukuvassa lapset vievät mehiläisille
näiden kennotaloon kirjeen talon asukkaille:

Kiitos kivoista lahjoista mehiläiset
ja mehipistiäiset.
Mukavaa talvea.
t. PÖRRIÄISAGENTIT
Kuvakirjan vasen sivu on pyhitetty tarinalle ja
sen kuvitukselle. Kirjan oikealla sivulla etenevät
herkullisesti loihditut pikkukuvat ja tekstiosuudet: vetoomukset, havaintokuvat, ohjeet ja lukuisat eri tekstuureilla kirjoitetut tietolappuset.
Isokokoisen kirjan noin kymmenellä tietosivulla vilahtelevat suurennuslasin alla olevat ötökät, kuvat mehiläispesistä, ötökkäasumuksista,
siitepölystä, mehiläisvahasta, mehiläisenhoitajan varustehavainnollistukset, uskomus- ja,
perinnetiedot tietokorteilla ja uskokaa tai älkää,
mehiläisten netti ja sähköpostikin vilahtelevat
mukana. Tietoa on sopivasti annosteltuna kuvien lomassa. Kirjaa on riemukasta lukea. Lukutapoja on monia. Kertomus- ja tietosivuja
on mahdollista lukea rinnan. Tarinan voi lukea
ensin myös aikuinen tai joku lapsista. Tekstissä
ja kuvissa elää etsivien ja löytävien ja koko ajan
uusia asioita ratkovien lasten suhde rikkaaseen,
ihmeelliseen luontoon. Piirroksetkin saavat lukijan hyvälle tuulelle. Sanna Pelliccionin kuvitus on herkkää, mutta ei tippaakaan romanttista, iloista, leikittelevää, humoristista. Kirjassa
näkyy informatiivinen ja taitava kynänjälki. Ei
ihme, sillä Sanna Pelliccioni onkin, kuten muutkin kirjan tekijät, luonnontieteilijä koulutukseltaan. Tekijöiden rakkaus aiheeseen ja se valtava
tavoitteellinen toiminta, johon he saavat kirjan
agentit mukaan, on hieno esimerkki nykylapsille. Niemelä, Pelliccioni ja Rönkä saavat kirjaan
tutustuvat lapset kehittämään laaja-alaista oppimistaan.
Luontoagenttityöskentely on ilmiöoppimista
ja lasten puuhassa voi nähdä myös tämän Kie-

likukko-lehden Binzin ja Mooren artikkelin (s.
29) visioimaa STEM-mallia, science-aineen eli
luonnontieteiden, teknologian, insinööritaidon
ja matematiikan yhdistämistä kriittiseen tutkimiseen, kirjoittamiseen ja piirtämiseen. Kirjan
lapset luovat asuintaloja mehipistiäisille, laskevat mehiläismääriä ja pistiäisiä, siemeniä ja satoja, etsivät tietoa ja kirjoittavat liudan tekstejä,
joista äidinkielenopettaja voisi olla ylpeä: julisteen, kiitoskirjeen, vetoomuksen, ohjeen, runon, muistolauseen ja lyhyitä tietoruututekstejä.
Alussa on tekijöitten kirje lukijalle ja lopussa
lukijaoppilaat voivat vielä eläytyä mehiläismuorin muistelmiin, joista tämän elämänkaari paljastuu.
Kirja on niin rakkaudella ja tietämyksellä synnytetyn oloinen, että sen soisi löytyvän jokaisesta
koulusta. Hyvää lupaa se, että tekijäkolmikko
on jo julkaissut jatko-osan Nähdään majalla,
lintuagentit (2017) ja keväällä 2018 tulee luontoagenttisarjan kolmas kirja. Kirjan etukannessa on mehiläiskuva, jota ympäröivät kirjan
lajimääreet: kuvakirja, tietokirja, työpajaopas.
Kaunokirjallinen kertomuskin kirjassa on. Kirja
avaa monia käyttömahdollisuuksia. Jos koulussa
pidetään kevään lopulla työpajaa, jossa rakennetaan pörriäisille majaa, päästään aktivoimaan
oppilaita ulos luontoon. Mönia oppiaineita voi
yhdistää pajaan. Sitten työn jälkeen voi Blizin
ja Mooren tapaan miettiä, miten asuinhotellien
suunnittelu ja tekeminen vaikuttavat maailmaan ja miten oma käsitys maailmasta muuttuu projektin aikana. Kirjassa käydään myös
kirjastoautossa, haetaan tietoa ja syödään lettuja. Suosittelen opettajia kokeilemaan erilaisia
kirjankäyttötapoja! Ennen ja jälkeen työpajan
työskentelyjä ja ehdottomasti ryhmätyötä. Esimerkki toteutetusta työpajasta esitellään tämän
lehden sivulla 49.
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» Pirkko Tiuraniemi, FM, KT,
viestintäkouluttaja,
Turun normaalikoulun äidinkielen ja
kirjallisuuden lehtori, eläkkeellä

Pörriäisagenttikoulutusta Ruissalossa,
työpajaselostus
Pirkko Tiuraniemi
Turun yliopisto järjesti Kasvitieteellisessä puutarhassaan avoimen lapsille suunnatun työpajan, jota veti Mia Rönkä, Nähdään majalla, pörriäisagentit (2016) -kirjan yksi kirjoittaja.
Työpajalle saapui noin kahdenkymmenen 6 – 12-vuotiaan lapsen ja heidän huoltajiensa joukko. Seuraavassa selostetaan Pörriäisagenttipajan työvaiheita ja pohditaan pajatoiminnan
merkitystä.

”Onko ihmisellä oikeus tai peräti velvollisuus
puuttua luonnon kulkuun?”
(Mia Rönkä)

1) Aluksi osanottajaryhmän kanssa käytiin
keskustellen läpi tietoja luonnosta, uhanalaisista lajeista ja siitä, miten luonto voisi
säilyttää lajistoaan. Rönkä piti myös monimuotokysymyksin suullisen tietokilpailun.
Sen aikana puhuttiin lisää kukista ja siitä,
miten mehiläiset pölyttävät kasveja ja saavat
luonnon heräämään kukkaloistoon. Sitten
havaittiin ongelma: mehiläiset ja muut ötökät ovat vähentyneet ja todettiin, että niiden
elinolojen edistämiseksi voitaisiin tehdä jotain.

mehipistiäisille ja muille ötököille. Hotellin
runko huoneineen oli valmiina. Yhdessä mietittiin, mistä materiaalista hyönteiset saisivat
suojan, johon tulisivat. Koska aikaa ei ollut
kuin kaksi tuntia, ohjaajan vieressä oli koivuisia laatikoita, joissa oli hotellin mahdollista
sisustustavaraa: naavaa, ruokoja, kaisloja, lastuja, saviruukun kappaleita, käpyjä ja muita
tarvikkeita, joista ryhmät saattoivat valita sisustusmateriaalin hotellin yhteen huoneeseen.
Osa ryhmästä teki samanaikaisesti pienempiä
asumuksia maitotölkkeihin ruokopesiä.
3) Valmiitten ruokopesien ja mehipistiäishotellin esittelyn jälkeen palautettiin mieliin,
miksi on tärkeätä, että pörriäisiä ja pistiäisiä ja muita hyönteisiä on olemassa. Todettiin, että maailma ilman kukkia olisi tylsä

paikka ja kukat tarvitsisivat pölyttäjiä, mehiläisiä. Lapset saivat lapun, jolle he yksin
suunnittelivat oman iskulauseplakaatin.
Koko ryhmän mielenilmauslaput yhdistettiin lopuksi narulla toisiinsa iskulausenauhaksi ja kiinnitettiin puuhun kaikkien
katsottavaksi.
4) Seuraavaksi arvuuteltiin hassua avaruuspuvun näköistä hahmoa, jonka moni tunnisti
mehiläisenhoitajaksi. Tämä kertoi mehiläistenhoidosta ja kyseli nuorten tietämystä vaatteista, kennolaatikoista, hunajasta ja
mehiläisenhoitajan työn tärkeimmistä työvaiheista.
5) Koko työpaja päättyi todistuksen jakoon.
Lapsille annettiin kotiin vietäväksi ohjesivu

2) Sitten ryhmäydyttiin ruohikolla osittain vapaaehtoisesti 3 – 5 lapsen ryhmiin ja työ alkoi. Ensiksi tehtiin pörriäishotelli lentäville
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kirjasta ja todistus tehdystä työstä ”Salaisen
porriäisagentin KUNNIAKIRJA, joka myönnetään urhoollisesta toiminnasta pörriäisten
puolesta!”
6) Lopuksi lapset evaluoivat, mitä he olivat
pajasta pitäneet. Kaikilla oli ollut hauskaa.
---Työskentelymalliin liittyy kirja, Sammakon
kustantama ja Reetta Niemelän ja Mia Röngän kirjoittama ”Nähdään majalla, pörriäisagentit” -kirja (2016), johon Sanna Pellicioni on tehnyt valloittavan kuvituksen. Oman
työpajan voi opettaja toteuttaa tämän selostuksen ja kirjan tekstien perustella. Aurinkoi-

sessa ulkoilmassa toteutetussa pörriäispajassa
säilyi utelias ja luova työnteon ja leikin henki.
Pajan toteutus sopisi hyvin kevään päätteeksi,

jolloin lapset voisivat alkaa kesän aikana seurata ulkona luonnossa pörriäisasumustensa
toimintaa.

Aina on olemassa asioita, joita maailmassa ei
vielä ole ratkaistu. Oppilaat on hyvä tutustuttaa
niihin haasteisiin, joiden keskellä ihmiskunta on,
kuten mehiläisten katoamiseen ympäristömyrkkyjen,
tautien ja muiden syiden takia. Kun yhdessä
tehdään työtä ongelmien ratkomiseksi, sama asenne
voi kasvaa myös aikuisena. Itse voidaan vaikuttaa
tulevaisuuteen. Ja haasteita jää heitettäväksi
tulevaisuuden tieteilijöille, jotta esimerkiksi kukat
ja puut, maapallon monimuotoisuus säilyisi.
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Kirjoittajakutsu
Kielikukon 37. vuosikertaan
Kielikukko on FinRAn (Finnish Reading Associationin) julkaisema lehti,
jonka tavoitteena on kertoa ajankohtaisesta lukemisen, kirjoittamisen ja
oppimisen tutkimuksesta sekä hyvistä opetuskäytänteistä. Kielikukossa
julkaistaan artikkeleita, kuvauksia opetuskokeiluista, puheenvuoroja,
haastatteluja ja kirja-arvioita.
Kielikukossa vuoden 2018 teemana on FinRA 50. Juhlavuoden lehteen
toivotamme tervetulleeksi erityisesti FinRAn jäsenten ja lukijoittemme
sekä opiskelijoiden laatimaa materiaalia. Vuoden 2018 ensimmäiseen
lehteen tarkoitetun materiaalin tulisi olla toimituksessa 30.1. mennessä.
Materiaalin jättö- ja lehden julkaisuaikataulut löytyvät Kielikukon
mediakortista lehden takakannesta.
Artikkelit toimitetaan sähköpostitse Kielikukon päätoimittajalle osoitteella
vuokkokaartinen@gmail.com. Numeroon 1 tarkoitettujen artikkelien tulisi
olla toimituksessa 31.1. mennessä.
Mikäli haluat artikkelisi vertaisarvioitavaksi, lähetä se hyvissä ajoin ja
mainitse asiasta lähetyksen yhteydessä.
Kirjoitusohjeet löytyvät FinRAn nettisivuilta
http://finnishreadingassociation.blogspot.fi
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