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The SIG 5 conference 2014 registration is now open!
Dear colleague,
We warmly invite you to participate the international
conference on Early Childhood Education organized by the
EARLI SIG 5. The theme of the conference is Challenges for
the Future in Early Childhood Education.
The conference registration is now open!
Please visit the conference website
www.jyu.fi/earli‑sig5‑2014 to register for the conference
and for further information. The conference encompasses
symposia, research papers and posters relevant to the age
group from birth to 8 years of age.
Do not hesitate to participate in the EARLI SIG 5 Conference
in August 2014, and to visit the beautiful city of Jyväskylä in
the middle of Finland with its thousand lakes!
Looking forward to seeing you in Finland!
SIG 5 Conference organizing committee
University of Jyväskylä, Finland
Web: www.jyu.fi/earli‑sig5‑2014
E‑mail: sig5conference2014@jyu.fi
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Hyvät lukijamme!
Kielikukon vuoden toinen numero koostuu monipuolisesti medialukutaitoa ja mediakasvatusta käsittelevistä, eri kouluasteille sijoittuvista kirjoituksista.
Peri tarkastelee artikkelissaan monilukutaidon merkitystä tulevissa opetussuunnitelmissa sekä
niitä haasteita, joita monilukutaidolle asetetut tavoitteet tuovat mukanaan Monilukutaitoinen
oppilas osaa hankkia, arvioida ja hyödyntää informaatiota erilaisissa teksti- ja mediaympäristöissä. Sormunen, Heinström ja Alamettälä keskittyvätkin artikkelissaan siihen, miten informaatiolukutaitoja voitaisiin harjaannuttaa yläkoulussa ja lukiossa. Nyström kertoo puolestaan
siitä, miten koululinkki tutustuttaa eri-ikäisiä koululaisia sanomalehtien tekstimaailmaan. Eskelä-Haapanen ja Penttinen taas tarjoavat käytännön esimerkin mediakasvatusprojektin toteuttamisesta perusopetuksen alaluokilla.
Yksi tämän Kielikukon keskeisistä teemoista on elokuvien opetuskäyttö, jota tarkastellaan kolmesta hieman erilaisesta näkökulmasta. Kauppinen kuvaa artikkelissaan, miten elokuvasta ja
elokuvalla voidaan oppia. Hän antaa myös konkreettisia vinkkejä elokuvan opetuskäyttöön.
Ojala ja Sandvik tarkastelevat puheenvuorossaan puolestaan sitä, miten elokuvien analysoiminen tukee kriittistä lukutaitoa. Aittola esittelee yliopisto-opetukseen liittyvän elokuvaseminaarin, jossa elokuvaa katsotaan teoreettisten ja käsitteellisten näkökulmien kautta. Seminaaria
voidaan hyvin soveltaa myös perusopetuksen ja lukion opetuskäytänteenä.
Poikien alhainen lukemismotivaatio huolestuttaa. Miten houkuttaa ja koukuttaa myös pojat
lukemisen äärelle? Hakasalon, Jaakkolan ja Käpin artikkelissa pohditaan, miten mielekkäät
ja miehekkäät tekstit voisivat innostaa poikia lukemaan. Yksi tapa innostaa poikia lukemisen
pariin on erilaisten teknologisten päätelaitteitten hyödyntäminen opetuksessa. Österås esitteleekin puheenvuorossaan, miten tabletteja voidaan käyttää monipuolisesta ja luovasti lasten
oppimisen tukemiseen. Kansainvälistä väriä tähän numeroon tuo Gudmundur Kristmundsson, joka kuvaa artikkelissaan Writing and power islantilaisten nuorten kirjoittamistottumuksia koulussa ja vapaa-aikana. Artikkeli antaa pohtimisen aihetta myös suomalaisille opettajille,
sillä Kristmundsson kiinnittää huomiota myös meillä tuttuun ilmiöön eli koulun ja vapaa-ajan
tekstikäytänteiden välisen kuilun laajenemiseen. Lopuksi Ruokamo esittää puheenvuoron mediakasvatuksen tutkimuksesta Suomessa.
Hyvää kevään jatkoa ja aurinkoista kesää toivottaa Kielikukon toimituskunta!
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Kynä keksitään uudelleen
– miten siitä selvitään?
Ida Peri
Peruskoulun yhtenä päätehtävänä on yksilöiden kasvattaminen aktiivisiksi yhteiskunnan
jäseniksi ja toimijoiksi (POPS 2004, 14). Tietoyhteiskunnassa eläminen vaatii jäseniltään
uudenlaisia tiedonhallintataitoja, ja näihin
vaatimuksiin koulun on vastattava. Uudessa
vuoden 2016 opetussuunnitelmassa teknologia-, tiedonhallinta- ja monilukutaidot nousevat entistä suurempaan rooliin läpäisten
kaikki oppiaineet. Kuinka uusista tavoitteista selvitään?

dennyskoulutukseen, kuntien ja koulujen tietotekniikan parantamisen rahoitukseen sekä
digitaalisten oppimateriaalien luomiseen.
(Ilomäki 2008, 17–18; Opetusministeriö
1999.)
Vuoden 2006 alussa opetusministeriö asetti
työryhmän valmistelemaan toimenpideohjelmaa mediataitojen- ja osaamisen kehittämiseksi. Työryhmä törmäsi työssään mediakasvatuksen eriarvoisuuteen, sillä koulujen ja
opettajien mahdollisuudet mediakasvatuksen toteuttamisessa vaihtelivat. Puutteita löydettiin myös materiaaleissa ja välineissä sekä
niiden käyttötaidoissa. Toimenpide-ehdotuksena työryhmä esitti kansallista medialukutaito-ohjelmaa vuosiksi 2008–2011, jolla
pyrittäisiin parantamaan mediakasvatuksen
toteuttamisen edellytyksiä perusopetuksessa,
toisen asteen koulutuksessa ja opettajankoulutuksessa. (Opetusministeriö 2007.)

Artikkelin tarkoituksena on kiinnittää huomiota ja ottaa kantaa siihen, millaisia rakenteellisia muutoksia kouluissa on tehtävä ja
millaista koulutusta opettajille olisi suunnattava, jotta kouluissa pystytään vastaamaan uuden opetussuunnitelman suunniteltuihin tavoitteisiin. Artikkeli pohjautuu pro gradu
-tutkielmaani Mediakasvatuksen kulisseissa –
opettajien käsityksiä mediakasvatuksen toteuttamisesta alakoulussa.

Tällä hetkellä valmistelussa olevan uuden
valtakunnallisen opetussuunnitelman luonnoksessa tiedonhallintataidot tulevat esille
monilukutaidon tavoitteissa, joihin sisältyy
erilaisten viestien käyttämisen, tulkitsemisen
ja tuottamisen taitoja. Peruslukutaidon, kirjoitustaidon ja matemaattisen lukutaidon lisäksi monilukutaitoon kuuluvat olennaisesti
kuvanlukutaito, medialukutaito sekä digitaalinen lukutaito. Monilukutaidon tavoitteet
perustuvat laajaan tekstikäsitykseen, jossa kirjoitettujen ja puhuttujen viestien lisäksi kiinnitetään huomiota myös audiovisuaalisiin,
painettuihin, analogisiin ja digitaalisiin viesteihin. Opetussuunnitelman luonnoksessa
monilukutaito ei jää vain äidinkielen ja kuvataiteen oppisisältöihin vaan tarkoituksena
on, että tulevaisuudessa monilukutaidon ta-

Koulutuspoliittisia linjauksia
tiedonhallinnan näkökulmasta
Informaatioteknologiaan ja tietoyhteiskunnan kehittämiseen on panostettu Suomessa voimakkaasti 1990-luvulta alkaen, jolloin
teknologia alkoi ujuttautua myös peruskouluihin. Vuonna 1995 julkaistu opetusministeriön ensimmäinen koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategia keskittyi teknologisen
infrastruktuurin kehittämiseen. Tarkoituksena oli kansalaisten tiedon ja tietotekniikan käytön perusvalmiuksien saavuttaminen.
Myöhemmissä opetusministeriön tietostrategioissa, joita laadittiin aina vuoteen 2006
saakka, kiinnitettiin huomiota opettajien täy2
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voitteet läpäisevät kaikki peruskoulussa opetettavat aineet, kunkin oppiaineen viestinnän
näkökulmasta koko peruskoulun ajan. Tarkoituksena on mahdollistaa oppilaan viestintätaitojen kehittyminen sekä perinteisissä että
monimediaisissa oppimisympäristöissä korostaen oppilaan aktiivisuutta osallistujana ja
vaikuttajana. (Luonnos perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiksi 2012, 13–14.)

lisäksi puhutut, audiovisuaaliset, analogiset ja
digitaaliset tekstit. Kieli, ilmaisutapa, käsitteet
ja tekstilajit vaihtelevat eri oppiaineiden välillä, ja tästä syystä lukutaitoa ei voi sitoa vain
äidinkielen ja kirjallisuuden tavoitteisiin. Lukutaito ja sen kehittyminen tulee siis nähdä
kaikkiin oppiaineisiin kuuluvana yhteisenä
tavoitteena. (Sinko 2013.)
Medialukutaito (media literacy) on keskeinen
osa monilukutaitoa nykytekstien monimediaisuudesta johtuen. Medialukutaidon käsite onkin saanut vahvan merkityksensä suomalaisessa mediakasvatuskeskustelussa. Uusia
lukutaitoja tarvitaan erityisesti uusien medioiden parissa toimittaessa. (Kupiainen, Sintonen & Suoranta 2007, 5.) Medialukutaito
nähdään kykynä saavuttaa (access), ymmärtää
ja luoda viestintää erilaisissa yhteyksissä (Livingstone, Van Couvering & Thumim 2005,
10). Toisin sanoen medialukutaito on yksilön
henkilökohtainen ja alati kehittyvä valmius,
joka koostuu tuotannon, ilmaisun ja vastaanoton strategioista, joiden avulla eri medioita
lähestytään. Kyseessä ei ole ainoastaan tekninen taito, vaan tavoitteena on mediatekstien
monipuolinen käyttö eritellen, soveltaen, arvioiden ja eläytyen. Näitä taitoja korostettaessa voidaan puhua kriittisestä medialukutaidosta, jota voidaan tukea oppilaan oman
kriittisyyden ja aktiivisuuden kautta. Taitava medialukija myös rakentaa mediateksteistä uusia versioita omaan tarkoituksen mukaiseen käyttöönsä. (Kotilainen 1999, 37–39;
Kotilainen & Hankala 1999, 43.)

Monilukutaidon lisäksi vuoden 2016 opetussuunnitelmassa painotetaan myös uuden
teknologian ja erilaisissa verkkoympäristöissä
työskentelyn vaikutusta oppilaiden ajatteluun
ja oppimiseen. Niin ikään tieto- ja viestintätekniikan ja monipuolisen median käytön tulisi monilukutaidon tavoin sisältyä jokaiseen
oppiaineeseen koko peruskoulun ajan. Opetuksessa tulisi painottaa oppilaslähtöisyyttä, vuorovaikutusta, ongelmanratkaisua sekä
tiedonhankinnan ja tuottamisen taitoja. Tieto- ja viestintätekniikan ja verkkoviestinnän
perustaitojen lisäksi tavoitteena on kiinnittää huomiota vuorovaikutukseen, eettisyyteen, yhteiskunnallisuuteen ja globaaliuteen.
(Luonnos perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiksi 2012, 14.)

Medialukutaito on osa
monilukutaitoa
Mitä monilukutaidolla (new literacy) itseasiassa tarkoitetaan ja kuinka opettajien tulisi sitä
lähestyä? Tätä laaja-alaista käsitettä ja sen tavoitteita on avannut opetussuunnitelmatyöryhmän jäsen, äidinkielen ja kirjallisuuden
opetusneuvos Pirjo Sinko opetushallituksen
ops-blogissa. Sinkon (2013) mukaan monilukutaidon käsitettä tulee tulkita laajemmasta
näkökulmasta siten, että lukutaidon (literacy)
käsite pitää sisällään ymmärtämisen lisäksi
myös tekstien tuottamisen. Nykytekstit puolestaan ovat multimodaalisia, jolloin tekstin
tuottaminen ei voi perustua ainoastaan kirjoittamiseen vaan monimediaisessa tekstimaailmassa tiedon välittämisessä on hyödynnettävä useita erilaisia tapoja ja välineitä. Laajaan
tekstikäsitykseen kuuluvat kirjallisten tekstien

Monilukutaidon tavoitteiden näkökulmasta
on ajankohtaista tarkastella mediakasvatusta
pedagogisena tavoitteena opettaa mediakulttuurin tulkintataitoja. Tästä näkökulmasta mediakasvatusta lähestyvät muun muassa
Kotilainen ja Rantala (2008), joiden mukaan
mediakasvatuksen periaatteena on ottaa kantaa ja antaa pedagogista tukea erilaisiin mediakulttuurin ilmiöihin kasvatuksen näkökulmasta (Kotilainen & Rantala 2008, 64).
Vaikka tulevaisuuden koulussa media tulee
luultavasti toimimaan vahvasti välineenä, ei
kohdettakaan saa unohtaa, vaan muistaa huo3
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mioida opetuksessa myös median ja sen käyttäjän suhde. Kupiainen ja Sintonen (2009)
määrittelevätkin mediakasvatuksen osuvasti
kasvatukseksi ja opiksi mediasta median parissa, jonka keinoin voidaan tuottaa medialukutaitoisia aktiivisia yksilöitä (Kupiainen & Sintonen 2009, 15).

sia mediakasvatusta mahdollistavia tekijöitä ovat lisäksi kunnan panostus mediakasvatukseen sekä kansalliset koulutuspoliittiset
ratkaisut. Olennaisesti mediakasvatuksen toteuttamiseen vaikuttavat myös opettajan käsitykset mediakasvatuksesta, oma mediasuhde
sekä koulutus. (Peri 2013, 27).

Mediakasvatus tulisi siis nähdä pedagogisena linjauksena, jonka tavoitteena on oppilaan
kasvun tukeminen sisällöllisillä ja pedagogisilla ratkaisuilla medialukutaidon eri osa-alueilla (Kotilainen 1999, 34). Kaikissa lähestymistavoissa median käyttäjä eli vastaanottaja on
keskeisessä asemassa. Tästä syystä myös koulun mediakasvatuksen periaatteiden tulisi perustua käyttäjä- eli oppilaslähtöisyyteen. Koulun tulisi tarjota oppilaalle mahdollisuuksia
kokea ja arvioida mediaa monipuolisesti, jotta
aktiivinen ja kriittinen toiminta eri mediaympäristöissä mahdollistuisi myös myöhemmin
elämässä. (Kotilainen & Hankala 1999, 44–
45.)

Kuvio 1. Mediakasvatusta mahdollistavat tekijät

Tutkimukseni tulosten perusteella suurin osa
opettajista hyödynsi jossain määrin koulun
ulkopuolisia mediakasvatusmahdollisuuksia,
vaikka kaipasivatkin parempaa organisointia ja lähestyttävyyttä mediakasvatuskenttään.
Koulun sisäisiä mediakasvatusmahdollisuuksia opettajista taas hyödynsi vain noin puolet.
Hyödyntäminen käsitti lähinnä opetusmateriaalien vaihtamista ja laitetekniikan opastusta. Pedagogista osaamista opettajien välillä ei
hyödynnetty juuri lainkaan. Mediakasvatuksesta ei myöskään keskusteltu opettajien kesken, vaikka muiden oppisisältöjen kohdalla se
on tavallista. (Peri 2013, 82–83.)

Koulun mediakasvatukseen
vaikuttavat tekijät
Kansallisesta panostuksesta huolimatta mediakasvatuksen toteuttamisessa on edelleen
eroja kuntien ja koulujen välillä. Pro gradu -tutkielmassani (Peri 2013) tutkin luokanopettajien käsityksiä mediakasvatuksen
toteuttamisen mahdollisuuksista. Tutkimuksen lähtökohtana oli, että opettajien toteuttamaan mediakasvatukseen vaikuttavat koulun sisäinen ja ulkoinen toimintaympäristö
sekä opettaja itse (Kuvio 1.). Koulun sisäinen
mediakasvatusta mahdollistava toimintaympäristö muodostuu koulun toimintakulttuurista, opettajien mediakasvatusosaamisesta ja niiden hyödyntämisestä kollegiaalisesti,
oppilaiden mediaosaamisen ja kokemusten
hyödyntämisestä sekä koulun teknologisesta ympäristöstä. Mediakasvatusta mahdollistavia tekijöitä löytyy myös koulun ulkopuolisista toimintaympäristöistä, joihin kuuluvat
mediakasvatusseurat, -järjestöt, media-alan
yritykset ja oppilaiden vanhemmat. Ulkoi-

Yksi tutkimukseni keskeisimmistä tuloksista
oli opettajan kiinnostuksen ja oman mediasuhteen vahva vaikutus mediakasvatuksen toteuttamiseen. Oman mediasuhteen perusteella opettajat jakautuivat kolmeen ryhmään:
myönteisesti, ristiriitaisesti ja kriittisesti mediaan suhtautuviin. Parhaimmat edellytykset mediakasvatuksen toteuttamiseen olivat
myönteisesti mediaan suhtautuvilla opettajilla, jotka käyttivät mediaa varsin monipuolisesti ja osallistuivat aktiivisesti mediakasvatusta
4
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käsitteleviin jatkokoulutuksiin. Myönteisesti mediaan suhtautuvat opettajat hyödynsivät
myös koulun sisäisiä ja ulkoisia mediakasvatusmahdollisuuksia muita ryhmiä enemmän.
Ristiriitaisesti ja kriittisesti mediaan suhtautuvilla opettajilla mahdollisuuksien hyödyntäminen, koulutuksiin osallistuminen, tietotaito mediakasvatuksesta ja motivaatio olivat
selvästi vähäisempiä. Opettajan innokkuudella ja motivaatiolla voidaan katsoa olevan
suuri merkitys koulun mediakasvatuksen toteutumiseen, sillä vastuu siitä näyttää jäävän
innostuneiden ja kiinnostuneiden opettajien
harteille. (Peri 2013, 72–79, 82–84.) Saman
suuntaisia tuloksia on saanut myös Kotilainen
(2000), jonka mukaan on mahdollista, ettei
oppilas välttämättä kohtaa lainkaan medialukutaidon sisältöjä alakoulun aikana, jos hänen
opettajansa ei ole siitä kiinnostunut (Kotilainen 2000, 121).

vaihdella suuresti kuntien ja koulujen lisäksi
myös opettajien välillä. (Peri 2013, 70, 76–
78, 82). Jos uuden tekniikan ja monilukutaidon tavoitteiden kohdalla luotetaan sokeasti opettajan mielenkiintoon ja omatoimiseen
opiskeluun, voidaan kasvattaa epätasa-arvoa
entisestään.
Kiinnostuneet ja innostuneet opettajat ovat
jo aloittaneet omatoimiopiskelun ja löytäneet
tiensä sosiaaliseen mediaan. Esimerkiksi Facebook-palvelusta löytyy opettajille tarkoitettua mediaa, kuten tablet-laitteita ja TVT:aa
opetuksessa käsitteleviä ryhmiä. Ryhmien jäsenmäärät vaihtelevat 500:sta 5000 opettajaan. (Tablet-laitteet opetuksessa, n.d.; iPad
opetuksessa, n.d.; Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa/ITC in Education, n.d.). Ryhmien olemassaolo kertoo opettajien tarpeesta
vertaistukeen uuden asian äärellä. Opettajat kokevatkin vertaisryhmän tärkeäksi uusissa tai itselle vieraissa aiheissa. Esimerkiksi tutkimukseeni osallistuneet opettajat mainitsivat
opettajien yhteistyötä edistävinä ja koulun sisäisiä mahdollisuuksia hyödyntävinä erilaiset
teemaviikot ja työpajat, koska niitä toteuttaessa on mahdollista saada kollegalta tukea ja
apua aiheissa, joissa oma tietotaito on puutteellista. Yhdeksi koulun mediakasvatuksen
kehittämisideaksi opettajat nostivat myös vastuuopettajan nimeämisen, jonka tehtävänä
olisi koulun mediakasvatusmahdollisuuksien
kehittäminen. (Peri 2013, 81, 86.)

Monilukutaidon tavoitteet
vaativat koulun muutosta
Jotta uuden opetussuunnitelman tavoitteista
selvitään, tarvitaan peruskouluihin muutosta niin rakenteissa kuin asenteissa. Opettajat
on tehtävä tietoisiksi monilukutaidon tärkeydestä tiedonhallinnan ja yhteiskunnan aktiiviseksi jäseneksi kasvamisen näkökulmasta
(ks. Kotilainen & Hankala 1999; Kotilainen
2000). Tavoitteita tukee ja mahdollistaa opetuksen uudenlainen välineistö, kuten tabletit,
joiden kouluvalloitus on jo alkanut. Opettajaa ei kuitenkaan saa jättää uuden edessä yksin. Kaikille opettajille on mahdollistettava
koulutusta, niin laitteiden kuin pedagogiikankin näkökulmasta. Tutkimukseni tuloksien perusteella voidaan nimittäin todeta,
että mediakasvatusta käsittelevään jatkokoulutukseen hakeutuivat ne opettajat, jotka olivat kiinnostuneita mediasta ja motivoituneita mediakasvatuksen opettamiseen. Tämän
johdosta jo valmiiksi mediakasvatustaitoiset opettajat kartuttavat tietotaitoaan entisestään, jolloin myös erot mediakasvatuksen
toteuttamisessa jatkavat kasvuaan. Tämä asettaa oppilaat epätasa-arvoiseen asemaan, koska
erot mediakasvatuksen toteuttamisessa voivat

Opettajien opetusteknologiaan liittyvissä Facebook-ryhmissä kysellään useimmiten
apua laiteteknisiin ongelmiin ja etsitään eri
oppiaineiden aiheisiin sopivia sovelluksia. Pedagogiikasta sivustoilla keskustellaan valitettavan vähän, jos ollenkaan. (Tablet-laitteet
opetuksessa, n.d.; iPad opetuksessa, n.d.; Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa/ITC in
Education, n.d.). Pelkkä matikkapeli tai internetin tietotulvassa kahlaaminen ei riitä, vaan
monilukutaidon tavoitteiden toteutumiseksi on pohdittava, miten uutta teknologiaa ja
sovelluksia hyödynnetään opetuksessa syvemmällä tasolla. Sellaista sovellusta, jolla kuitattaisiin koko peruskoulu, ei ole olemassa.
5
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Lähteet

Teknologiasta on tulossa kovaa vauhtia uusi
kynä, mutta opettaja edelleen tekee ratkaisut
siitä, miten opetetaan ja opitaan eli siitä miten sitä kynää käytetään. Hyväksi havaittuja
opetusmenetelmiä on turha heittää romukoppaan valmiiden sovellusten tieltä. Sen sijaan
on pohdittava kuinka ne voitaisiin toteuttaa
uusilla välineillä. Historian keskiaikasovelluksen etsimisen sijaan opettajat voisivat jakaa
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Valtio, kunnat ja koulujen rehtorit voivat ratkaisuillaan teroittaa uuden kynän toimivaksi.
Jotta uusien tavoitteiden vastaanotto sujuisi
mielekkäästi ja tavoitteet toteutuisivat tarkoituksenmukaisesti, on kouluissa panostettava
teknologisen toimintaympäristön parantamiseen. Nykypäivän tekstitaitojen ja tiedonhallinnan oppiminen on välineurheilua ja hankalaa toteuttaa vanhentuneilla laitteilla. Uusien
laitteiden saapuessa opettajille on järjestettävä niiden käyttökoulutusta. Ilman koulutusta
laitteiden käyttö, ja sitä kautta oppilaan kokemusmaailma voi jäädä kovin suppeaksi. Laitteiden käytön opettelun lisäksi opettajat tarvitsevat koulutusta myös pedagogiikan osalta
laadukkaan ja tavoitteellisen opetuksen turvaamiseksi sekä opetuksen eriarvoisuuden
vähentämiseksi. Koulutuksessa tulisi keskittyä opettajien mediakasvatustietoisuuden lisäämiseen sekä monilukutaidon merkityksen
ymmärtämiseen. Tervetullut rakenteellinen
muutos kouluissa olisi myös vastuuhenkilön,
eräänlaisen tutorin työpanos, joka omalla toiminnallaan voisi auttaa kouluyhteisöä alkuun
kohti uusia tavoitteita. (ks. Peri 2013, 85–87).
Myös koulun arkeen on järjestettävä aikaa uuden tekniikan ja siihen liittyvän pedagogiikan
haltuunottoon. Opettajilla on oltava mahdollisuus oppia ja oivaltaa yhdessä sekä omaksua
toisiltaan. Yhteinen ymmärrys opetussuunnitelmasta ja oman koulun linja opetuksen kehittämisen suhteen ovat avainasemassa uusien
tavoitteiden toteutumisessa.
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Informaatiolukutaitoon
harjaantuminen ryhmäkirjoitustehtävissä – opettajan haasteet
Eero Sormunen, Jannica Heinström ja Tuulikki Alamettälä
Johdanto

ti lukemisen tutkimuksessa tarkastellaan samaa ilmiökenttää käsitteen akateemiset tekstitaidot tai internetlukeminen (online reading)
alla (Kiili 2012). Mediakasvatuksessa on
omaksuttu näitä laajempi käsite media- ja informaatiolukutaidot (Tuominen, Kotilainen,
Lundvall & Laakkonen 2012). Opetushallituksen vuoteen 2016 tähtäävässä opetussuunnitelmatyössä asiaan on kiinnitetty huomiota
korostamalla monilukutaitoihin liittyviä oppimistavoitteita (ks. http://www.oph.fi/ops2016).

Koulutuksen kaikille tasoille on muodostunut
isoksi haasteeksi pedagogiikan sopeuttaminen
internetin tuomiin informaatio- ja mediaympäristön muutoksiin. Suomessa on keskusteltu paljon tarpeesta kehittää niin sanottujen uusien lukutaitojen opetusta. Tyypillinen
ratkaisu on teettää oppilailla itsenäiseen tiedonhankintaan perustuvia yksilö- tai ryhmäoppimistehtäviä, kuten esseitä ja tutkielmia. Suomessa ei ole aiemmin tutkittu, miten
opettajat ohjaavat näiden oppimistehtävien
tekemistä ja miten oppilaat niiden parissa
työskentelevät. Tarkastelemme asiaa pintaa
syvemmältä Tampereen yliopiston Know-Id
-hankkeessa saatujen tulosten avulla.

Koulutuksen arviointineuvoston selvityksessä suositellaan, että lukiossa tulisi kiinnittää
enemmän huomiota sellaisten taitojen oppimiseen, joita ei arvioida ylioppilaskokeessa.
Näitä geneerisiksi luonnehdittuja valmiuksia ovat muun muassa tietotekniset valmiudet, oppimaan oppimisen taidot, kriittisyys
ja tieteellinen kirjoittaminen. Tutkimukset viittaavatkin siihen, että lukiolaisten nettitiedonhaun, lähteiden arvioinnin ja lähteiden pohjalta kirjoittamisen taidot ovat varsin
puutteelliset (Kiili 2012).

Määrittelemme ensin, mitä tarkoitamme informaatiolukutaidolla. Seuraavaksi esittelemme, mitä haasteita aiempi kansainvälinen
tutkimus on löytänyt informaatiolukutaidon ohjauksesta. Sitten esittelemme KnowId -hankkeen, ja mitä sen tulokset kertovat
oppilaiden ja opettajien työskentelystä Wikipedia-artikkelin kirjoitusprosessissa. Lopuksi esittelemme ideoita, miten tutkimustuloksia voidaan hyödyntää informaatiolukutaidon
ohjaamisessa.

Informaatiolukutaidon ohjauksen
haasteet
Aiemmat tutkimustulokset viestivät, että informaatiolukutaitojen opettaminen on opettajalle suuri pedagoginen haaste. Opetuksessa
ei voi nojata opetussuunnitelman mukaisesti jäsennettyyn oppikirjaan ja sen tarjoamaan tiedolliseen auktoriteettiin. Itsenäisesti
työskennelleessään oppilaat voivat ottaa tarkasteluun aiheita, joista opettajalla on vähän

Monet lukutaidot
Informaatiolukutaidoilla viitataan informaatiotutkimuksessa informaation etsinnän, hankinnan, arvioinnin ja soveltamisen valmiuksiin
(Bawden 2001). Kasvatustieteissä ja erityises8
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asiantuntemusta. Opettaja ei voi hallita kokonaisvaltaisesti internetin dominoimaa avointa
informaatioympäristöä, joten oppimisprosesseissa voi syntyä vaikeasti ennakoitavia ongelmatilanteita. Ruotsissa tehdyissä laajoissa
tutkimuksissa on havaittu, että opettajat kyllä tunnistavat oppilaiden vaikeudet tiedonhaussa ja lähteiden käytössä, mutta heillä on
harvoin konkreettisia valmiuksia ohjata oppilaiden työskentelyä. Tutkijat korostavat, että
kyse on koulun käytäntöjen ja uusien oppimistavoitteiden välisestä kuilusta (Alexandersson & Limberg 2012).

mätyö järjestetään luokkatiloissa (Huber &
Huber 2008).
Oppimiseen liittyvän tiedonhankinnan tutkimuksen pohjalta on informaatiolukutaidon opetukseen kehitetty käytännön toimintamalleja. Näistä tunnetuin on Carol
Kuhlthaun tutkimusryhmän kehittämä ohjattu tutkiminen (Guided Inquiry). Ohjatun tutkimisen malli jakaa tutkimisen prosessin eli
oppimistehtävän suorituksen kahdeksaan vaiheeseen: (1) avaaminen, (2) uppoutuminen,
(3) aiheen tunnustelu, (4) fokuksen muotoilu, (5) tiedon keruu, (6) luominen, (7) jakaminen ja (8) arviointi. Opiskelijat tarvitsevat
oikein kohdennettua ohjausta prosessin joka
vaiheessa, jotta syvällistä oppimista tapahtuisi. Ohjatun tutkimisen malli esittelee myös
konkreettisesti yhteisöllisiä työtapoja koko
luokan ja pienryhmän tasolla. Mallissa korostetaan myös henkilökohtaisten dokumentointityökalujen käyttöä. (Kuhlthau, Maniotes &
Caspari 2007.)

Tutkielmatyyppisten avointen oppimistehtävien ohjauksessa on vaikeata muotoilla ohjeita, jotka pätevät joka tilanteessa. Sen sijaan
opettajalta vaaditaan joustavuutta ja läsnäoloa eri tavalla kuin perinteisessä opettamisessa. Tutkivan oppimisen prosesseissa koko
luokalle voidaan antaa yhteisesti vain yleistä ohjeistusta ja ohjausta. Sen sijaan opettajan on seurattava jokaisen oppilaan ja pienryhmän yksilöllistä oppimisprosessia läsnä
olevana tehtävän eri vaiheissa. Opettajat kokevatkin, että heidän koulutuksessaan ei ole
huomioitu tiedonhaun ohjaamisen erityiskysymyksiä ja lisäkoulutusta tarvittaisiin (Aronen & Nousiainen 2013).

Know-Id -tutkimushanke
Know-Id -hanke oli siitä erikoista Suomen
akatemian tukemaa perustutkimusta, että se
toimi kiinteässä yhteistyössä Tampereen lukioiden Opetushallituksen (OPH) rahoituksella tekemän Tieto haltuun -hankkeen (http://
tietohaltuun.wordpress.com/) kanssa. Tieto
haltuun -hanke järjesti informaatiolukutaitoon liittyvää koulutusta opettajille ja oppilaille. Me tutkijat keräsimme valituilta kokeilukursseilta tutkimusaineistot, analysoimme
ne ja raportoimme normaalin perustutkimuksen tapaan.

Muutama vuosi sitten tekemässämme tutkimuksessa havaitsimme, että jokaisen oppilaan työskennellessä oman aiheensa kanssa
opettajan kapasiteetti ei käytännössä riitä yksilölliseen ohjaukseen (Hongisto & Sormunen 2010). Sen vuoksi Know-Id -hankkeessa otimme tarkasteluun pienryhmissä tehdyt
oppimistehtävät. Pienryhmiin liittyy mahdollisuus, että opettaja voi keskittyä olennaisimpiin ohjaustehtäviin, kun pienryhmä ratkoo
itse pikkupulmat. Tutkimukset osoittavat,
että tietyissä olosuhteissa ryhmätyöt lisäävät
ryhmän jäsenten aktiivista vuorovaikutusta ja
edistävät oppimista. Katsaukset tutkimuksiin
yhteistoiminnallisesta oppimisesta vakuuttavat, että yhteistoiminnalliset pedagogiset lähestymistavat kohentavat oppimista mutta
tulokset riippuvat pitkälti tavasta, jolla ryh-

Aineistoa kerättiin kahdelta – äidinkielen ja
historian – kahdeksan viikkoa kestäneeltä
kurssilta Tampereen lyseon lukiosta keväällä
2011. Molemmilla kursseilla oli tavoitteena
perehtyä hyviin tiedonhankinnan ja lähteiden
pohjalta kirjoittamisen käytäntöihin laatimalla osana kurssin suoritusta Wikipedian kirjoitussääntöjen mukainen artikkeli. Äidinkielessä artikkelit kirjoitettiin jostakin suomen
9
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kirjallisuuden klassikkoteoksesta. Historian
artikkelit käsittelivät Suomen yhteiskunnan
kehitystä sotien välisenä aikana (1918–39).
Kirjoitustehtävää varten äidinkielen opettaja
organisoi kurssinsa 30 oppilasta kymmeneen
kolmen hengen ryhmään ja historian opettaja kurssinsa 28 oppilasta seitsemään 3–5 hengen ryhmään.

Historian kurssilla oppilaan aktivointi aloitusvaiheen tehtävillä sivuutettiin lähestulkoon kokonaan. Opettaja määritteli itse tarkasti, mitä alateemoja kunkin ryhmän tulisi
käsitellä annetun aiheen puitteissa. Oppilaita ei ohjattu pohdiskelemaan, mitä alateema
tarkoittaa tai mistä näkökulmasta sitä voisi tarkastella. Äidinkielessä opettaja huomioi aloitusvaiheen paremmin. Hän ohjasi ryhmiä miettimään artikkelin rakennetta ja sitä,
mistä näkökulmasta omaa teosta voisi käsitellä. Oppilaat tekivät henkilökohtaisen rakenneanalyysin lukemastaan teoksesta sekä tutustuivat Wikipediasta löytyviin artikkeleihin
vastaavista aiheista.

Tutkimus tarkasteli monipuolisen aineiston
pohjalta muun muassa oppilaiden oppimisja ryhmätyökokemuksia sekä lähteiden käyttöä kirjoitetuissa artikkeleissa. Tässä artikkelissa pyrimme tiivistetysti kertomaan, miten
oppilaat toimivat ryhmätyönä tehdyssä kirjoittamistehtävässä, ja miten opettajat ohjasivat ryhmiä. Käytimme opettajien antaman
ohjauksen analyysissä tarkastelukehyksenä
Kuhlthaun ohjatun tutkimisen mallia.

Kirjoittamisvaiheessa äidinkielen opettaja teki
myös selvästi enemmän interventioita kuin
historian opettaja. Hän pystyi seuraamaan oppilaiden kirjoitusprosessia ja artikkelien edistymistä koulun omalla wiki-alustalla, jonne
oppilaat kirjoittivat artikkeliaan ennen kuin
siirsivät lopullisen artikkelinsa Wikipediaan.
Opettaja kommentoi ja korjaili ryhmien aikaansaannoksia. Oppilasryhmät joutuivat siten reagoimaan koko prosessin ajan opettajan
kommentteihin, kysymyksiin ja neuvoihin.
Analyysi oppilaiden esseistä osoitti, että äidinkielen ryhmissä oppilaat olivat omasanaisempia, tiivistivät ja syntetisoivat enemmän lähteiden informaatiota sekä kirjoittivat enemmän
tulkintatyyppisiä virkkeitä kuin historian oppilaat. Aktiivisempi ohjaus prosessin kuluessa vaikutti varmastikin artikkelitekstien laatuun. Äidinkielen oppilaat raportoivat myös
historian oppilaita vahvemmista Wikipediaan
ja lähteiden pohjalta kirjoittamiseen liittyvistä oppimiskokemuksista.

Äidinkielen opettajatiimi oli kehitellyt idean
Wikipedia-artikkelitehtävästä ja kokeillut toimintamallia jo aiemmin. Historian opettajalle Wikipedia-tehtävä oli ensimmäinen kokeilu. Tuloksia tulkitessa on hyvä huomata, että
opettajat eivät lähteneet kokeiluun aivan samalta viivalta.

Know-Id -tutkimushankkeen
tulokset
Aiemmassa tutkimuksessa Ruotsissa on havaittu, että tutkielmatyyppisten tehtävien ohjaamisessa on tärkeätä huomata, että tehtävä
koostuu erilaisista vaiheista, jotka pitäisi ottaa huomioon ohjaamisessa (Alexandersson
& Limberg 2012). Projektin alkuvaiheessa
on tärkeää tehdä tehtävästä oppilaille merkityksellinen, herätellä oppilaan uteliaisuutta ja
kannustaa luomaan oma näkökulma aiheeseen. Aiheeseen tutustuminen ja oman fokusoidun näkökulman löytäminen ovat tärkeitä sen vuoksi, että ilman näitä oppilas ei
pysty hakemaan tietoa tehokkaasti ja tekemään aineiston kriittistä valintaa. Ohjatun
tutkimisen mallissa näitä vaiheita edustavat avaaminen, uppoutuminen, aiheen tunnustelu ja fokuksen muotoilu (Kuhlthau ym.
2007).

Molempien kurssien oppilaat saivat samanlaisen tiedonhaun koulutuksen, joka toteutettiin kurssin aikana tehdyn kirjastovierailun
yhteydessä. Äidinkielen opettaja jakoi oppilaille historian opettajaa aktiivisemmin artikkelin aiheisiin liittyviä, hyvinä pitämiään
lähteitä. Äidinkielen oppilaat olivat myös historian oppilaita tyytyväisempiä kirjastovierailun yhteydessä heille tarjottuihin aineistoihin.
Historian oppilaat joutuivat panostamaan
huomattavasti enemmän omatoimiseen tie10
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Mitä suomalaisessa
ohjauskäytännössä pitäisi
kehittää?

donhakuun. Tämä tarkoitti pääasiassa ’googlettamista’. Äidinkielen oppilaat raportoivat
hyvin vaatimattomista tiedonhaun oppimiskokemuksista, historian oppilaat luokittelivat
oppimiskokemuksensa näiltä osin tavanomaiseksi. Suoria ratkaisuja tarjoavat interventiot
voivat heijastua negatiivisesti oppimiskokemuksiin.

Kärjistäen voisi sanoa, että opettajat eivät
näytä tunnistavan tutkielmatyyppisen oppimistehtävän suoritukseen liittyviä vaiheita ja
niihin liittyviä ohjaustarpeita. Erityisesti historian ryhmässä oppilaita ei ohjattu muodostamaan omaa tulkintaa ja näkökulmaa tehtävän aiheeseen vaan tehtävän annosta (aiheiden
jako) heidän oletettiin siirtyvän suoraan tiedonhakuun. Äidinkielessä omaa näkökulmaa
aiheeseen ja käsitystä kirjoitettavan artikkelin
luonteesta (Wikipedia-genre) kehitettiin alkuvaiheen tehtävillä. Sen sijaan haastaminen
tiedonhakuun lähes sivuutettiin jakamalla aktiivisesti sopivaa aineistoa ja kohdistamalla
huomio kirjoittamisen ohjaamiseen. Sinänsä
tämä painotus johti hyviin tuloksiin, sillä äidinkielen oppilaat raportoivat vahvoja oppimiskokemuksia ohjauksessa painotetuilla alueilla.

Molemmilla kursseilla artikkeli oli tarkoitus
tehdä ryhmätyönä. Puolet ryhmistä ei kuitenkaan tehnyt projektiaan yhteisesti koordinoituna työnä, vaan kukin ryhmän jäsen
tuotti yksin oman tekstinsä, joista lopullinen
artikkeli koostettiin mekaanisesti. Useimmat
näistä ryhmistä tulivat historiasta, missä ryhmätyön eksplisiittistä ohjaamista ei ollut. Oppilaat perustelivat erillään työskentelyä sillä,
että opettajan antamat alateemat olivat niin
erillisiä, ettei yhdessä tekemisestä olisi ollut mitään etua. Näin opettajan oppilaiden
työn helpottamiseksi tarkoittama aihejäsennys vei pohjaa pienryhmätyöskentelyltä. Kahdeksan yhdeksästä vähintään koordinoituun
työskentelyyn yltäneistä ryhmistä tuli äidinkielen kurssilta; näistä kolme työskenteli yhdessä kaikissa prosessin vaiheissa. Äidinkielen
opettaja edellytti oppilaiden työskentelevän
luokassa yhdessä. Siihen ohjattiin projektiohjeistuksessa ja opettaja kehotti siihen tunnilla.
Historiassa yhdessä työskentelyyn kehotettiin
vain ensimmäisellä tunnilla ja jatkossa oppilaat olivat yleensä hajallaan pitkin luokkaa.

Toinen ongelma-alue on puutteet pienryhmien ohjaamisessa. Suomalaisessa lukiokäytännössä oppilaat näyttävät luisuvan helposti yksilötyöskentelyyn, jos opettaja ei tehtävän
suunnittelussa, työtapojen valinnassa sekä
suorituksen ohjauksessa kiinnitä erikseen
huomiota ryhmän yhdessä työskentelyyn.
Verkko-opetusympäristöjen dokumenttityökalujen avulla oppilaat voivat tehdä pienryhmänsä työskentelyprosesseja paremmin näkyväksi ja täten myös opettajan arvioitavaksi
ja kommentoitavaksi. Muutoin opettaja voi
vain arvailla, miten tietoa on haettu, lähteitä
arvioitu tai lähteitä käytetty tekstin tuottamisessa, arviointi tapahtuu vain lopullinen kirjoitetun tekstin perusteella.

Vertailu ohjatun tutkimisen malliin osoitti, että suomalaisessa käytännössä kiinnitetään varsin vähän huomiota järjestelmälliseen
yhteisölliseen työskentelyyn luokan ja pienryhmän tasolla sekä näiden väliseen vuorotteluun. Nykyisessä ohjauksessa ei juurikaan
hyödynnetä henkilökohtaisen dokumentoinnin välineitä (esim. tutkimuspäiväkirjat), jotka verkkoympäristössä ylläpidettynä antaisivat opettajalle pääsyn oppimisprosessin
seurantaan. Huomio on nyt kiinnittynyt lopputuotokseen eli pienryhmien tuottamaan lopulliseen tekstiin.

Informaatiotutkimuksen eturivin tutkijat
(Kuhlthau ym. 2007; Limberg ym. 2008) korostavat hiukan paradoksaalisesti, että informaatiolukutaitojen opettamisessa päähuomio pitää olla oppiainesisältöjen oppimisessa.
Itse asiassa kyse on tutkivan oppimisen kaltaisten työskentelymallien soveltamisesta informaatiolukutaitojen ohjauksessa niin, että rat11
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kaisun edellytetään sisältävän tiedonhakua,
lähteiden arviointia ja niiden pohjalta kirjoittamista. Tutkivassa oppimisessa korostetaan
alkuvaiheen pohdintoja: minkä kysymyksen
oppijaryhmä ottaa ratkaistavakseen, miten se
aktivoi kysymykseen liittyvää tietämystään,
miten tutustuu hankittavissa olevaan informaatioon ja miten määrittelee opiskelun fokusoidun kohteen. Tämän jälkeen oppilaalla
on mahdollisuus mielekkääseen tiedonhakemiseen, arviointiin sekä lähteiden käyttöön ja
opettajalla on mahdollisuus ohjata hahmotettavissa olevaa oppimisprosessia.

Aronen, S. & Nousiainen, M. 2013. Selvitys lukiolaisten tiedonhankintataidoista opettajien näkökulmasta. Opinnäyte. Seinäjoki:
Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Saatavissa
http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/54758/Aronen_Sirkka_Nousiainen_
Minna.pdf?sequence=1
Bawden, D. 2001. Information and digital literacies: a review of concepts. Journal of Documentation 57 (2), 218–259.
Hongisto, H. & Sormunen, E. 2010. The
challenges of the first research paper–observing students and the teacher in the secondary school classroom. Teoksessa A. Lloyd & S.
Talja (toim.) Practising Information Literacy:
Bringing Theories of Learning, Practice and
Information Literacy Together, 96–120. Saatavissa https://www12.uta.fi/blogs/know-id/files/2010/05/Hongisto_Sormunen_v10_copy.pdf

Tutkielmatyyppiset tehtävät ovat raskaita tehdä ja ohjata varsinkin, jos koko prosessin ohjaamiseen kiinnitetään enemmän huomiota.
Tämän vuoksi edistymistä informaatiolukutaidon ohjauksessa ei ole odotettavissa ellei
oppimistavoitteita voida pilkkoa pienempiin
osiin ja jakaa useille vuosille yläkoulusta lukioon. Esimerkiksi rajatut tehtävät, jotka kehittävät oppilaiden kykyä kehittää tutkittavia
kysymyksiä mistä tahansa aiheesta, edistäisivät oppilaiden edellytyksiä selvitä tutkielmatyyppisten tehtävien alkuvaiheen ongelmista.

Huber, G. L. & Huber, A. A. 2008. Structuring group interaction to promote thinking
and learning during small group learning in
high school settings. Teoksessa R. Gillies, A.
Ashman, & J. Terwel (toim.) The Teacher’s
Role in Implementing Cooperative Learning
in the Classroom. New York: Springer, 110–
131.

Lisää tietoa Know-Id -hankkeen tuloksista
löytyy kotisivuilta: https://www12.uta.fi/blogs/know-id/

Kiili, C. 2012. Online reading as an individual and social practice. Jyväskylä studies in
education, psychology and social research,
441.Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Saatavissa http://dissertations.jyu.fi/studeduc/9789513947958.pdf

Tutkimuksen tuloksia esitellään 2014 ilmestyvässä kirjassa ”Tavoitteena itsenäinen oppija: Identiteetin ja informaationlukutaitojen
vahvistaminen koulutuksessa.”
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Koululinkki puhuu
sanomalehtien puolesta
Elina Nyström
Neljäsluokkalaiset tytöt keskustelivat koulun
käytävällä ennen toimituksesta kutsutun koululinkki-toimittajan esityksen alkua. Toinen
kurkisti luokkaan nähdäkseen millainen toimittaja on.

niitä luettaessa. Lisäksi hankkeen päämäärinä on saada nuoret oppimaan ja oivaltamaan,
että sanomalehti tarjoaa syvällistä ja taustoittavaa tietoa yhteiskunnasta. Etenkin toisen asteen opiskelijat halutaan saada huomaamaan,
että sanomalehden avulla voi osallistua julkiseen keskusteluun ja sitä kautta jopa vaikuttaa. Nuorista kehittyy pian oman alansa
ammattilaisia ja heillä on viimeistään silloin
oikeuksia ja velvollisuuksia mediassa. Näistä
asioista koululinkki kertoo usein etenkin viimeisen vuosiluokan opiskelijoille.

– Onko se mies vai nainen? toinen tytöistä kysyi hiljaa.
– Nainen, kuuluu vastaus.
– Ai, nainen?
– Joo, sellainen blondi, vastaa toinen epäuskoisesti ja riisui takkia naulakkoon.
Koululinkki-toimittaja ei ainakaan ensisilmäyksellä vastannut tyttöjen odotusta lehtitoimittajasta.

Koululinkki-hanketta hallinnoi Seinäjoen
ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Samo
ja yhteistyötahoina ovat sanomalehdet Ilkka
ja Pohjalainen. Koululinkin työtä ohjaa Nuoret lukijat -työryhmä, johon kuuluu viisi jäsentä.

Monille koululaisille tai opiskelijoille toimittajan työ ja sanomalehti tuotteena voivat tuntua vieraalta. Jotkut saavat vierailun aikana
ensimmäisen syvällisemmän kosketuksen sanomalehteen. Koululinkki-toimittaja vierailee luokassa usein oppitunnin verran ja yrittää
vakuuttaa tulevat lukijat uutisten tärkeydestä.
Aina se ei onnistu, mutta kaikki ovat joka tapauksessa yhtä mukavaa tuokiota rikkaampia.

Koululinkin painotukset ovat muuttuneet
vuosien varrella, sillä Koululinkki-hankeen
työntekijä on vaihtunut neljästi ja jokainen
on tuonut hankkeeseen omaa persoonallisuuttaan. Viime vuoden aikana koululinkki
on valaissut syitä, miksi sanomalehtiä kannattaa lukea ja rohkaissut lapsia ja nuoria tarttumaan lehteen. Tunneilla tutkitaan juttutyyppejä ja mietitään, miksi jokin juttu on
kirjoitettu juuri niin. Monet ovatkin yllättyneet, kun lehti on tarjonnut juuri heidän elämätilanteeseen ajankohtaisia uutisia ja juttuja.

Etelä-Pohjanmaan lehtiseuran rahoittama
maakuntalehtien Ilkan ja Pohjalaisen koululinkki-hanke alkoi vuonna 2009. Hankkeen
tarkoitus oli vahvistaa yhteistyötä etenkin ammattikoulujen kanssa, joissa yhteiskunnallisten aineiden opetusta on lukioihin verrattuna
huomattavasti vähemmän. Viimeisen parin
vuoden aikana vierailuja on toteutettu kuitenkin kaikkiin kouluasteisiin, alakouluista
korkeakouluihin. Hankkeen tavoitteita ovat
muun muassa lasten ja nuorten medialukutaidon kohentaminen ja opittujen asioiden hyödyntäminen sanomalehtiin tutustumisessa ja

Pohjalaisille tuttu koululinkki
Tällä hetkellä monet eteläpohjalaiset ja pohjalaiset koulut tilaavat tottuneesti koululinkin
vierailulle ainakin kerran vuodessa. Koulu14

Kielikukko 2/2014

linkki tiedottaa opettajia kirjeitse ja on yhteydessä ajankohtaisista kampanjoista. Koululinkin syys- ja kevätkirjeiden lähettämisen
jälkeen opettaja on yhteydessä koululinkkiin, ja yhteisen ajan löytymisen jälkeen koululinkki räätälöi vierailunsa opettajan toiveiden mukaan tai miettii itse kohderyhmälle
sopivan aiheen. Alakoululaisten kanssa sanomalehteen tutustutaan vaikka askartelemalla.
Koululaiset tutustuvat lehteen, etsivät sieltä
mielenkiintoisia kuvia ja otsikoita ja liimaavat niitä omaan etusivuun. Näin he saavat
lehteensä omannäköisen etusivun. Alakoululaiset pitävät myös sanomalehtikuva-tunneista tai kuuntelevat mielenkiinnolla vaikka poliisiuutisista. Perinteisen sanomalehden lisäksi
tunneilla tutustutaan myös digi- ja verkkolehtiin.

luissa järjestetyistä vaaleista. Maakunnissa puheenaiheina ovat olleet valitettavat koulujen
lakkauttamiset ja sen vuoksi syntyneet ahtaat
koulutilat.

Yläkouluikäisiä ja toisen asteen opiskelijoita
koululinkki ohjaa mielipidekirjoittamiseen.
Usein vierailulla keskustellaan myös median vallasta ja journalistisista ohjeista. Monesti
nuoria kiinnostaa erityisesti millaisia valintoja
toimittaja tekee kirjoittaessaan uutista ja millaisia valintoja tehdään toimituksessa. Nämä
valinnat vaikuttavat lukijaan, heidän ajatuksiinsa sekä puheisiinsa. Nuoret saattavat yllättyä esimerkiksi siitä, miten toimittajan
tekemät sanavalinnat vaikuttavat jutun luonteeseen ja lukijalla syntyvään kuvaan tapahtumasta.

Vuoden suurin rutistus on helmikuun ensimmäisellä viikolla vietettävä valtakunnallinen
sanomalehtiviikko. Opettajat saavat syksyllä ilmoittaa luokkansa mukaan sanomalehtiviikolle. Aikaisempina vuosina Ilkassa ja Pohjalaisessa on julkaistu koululaisten uutisia,
uutiskuvia ja juttuja. Tänä keväänä koululinkki tuotti Oman Ilkan ja Oman Pohjalaisen, joissa julkaistiin vain sanomalehtiviikolle osallistuneiden koululaisten juttuja ja kuvia
lukuun ottamatta lehtien päätoimittajien pääkirjoituksia. Koululaisten omat lehdet jaettiin
”emolehden” välissä, joten lehdillä tavoitettiin
yhteensä yli 80 000 lukijaa. Ilkka ja Pohjalainen osallistuvat myös muihin kampanjoihin
kuten kahdeksasluokkalaisille suunnattuun
Sanomalehtien liiton ja Suomen kustannusyhtiön Luetko sinä -kampanjaan. Kampanjalla halutaan edistää kahdeksasluokkalaisten kiinnostusta kirjallisuuteen ja lukemiseen.
Kaikissa sanomalehtien ja koululaisten tai
opiskelijoiden välisissä kampanjoissa opettajien panostus on ollut kullan arvoista. Viime
syysukukauden aikana koululinkki tavoitti
noin 1150 koululaista tai opiskelijaa. Lisäksi
koululaiset ja opiskelijat saavat kutsun vierailla toimitukseen tai painoon. Vierailijoita Ilkan toimituksessa oli viime syksynä yli 200.

Kouluvierailujen lisäksi Ilkan ja Pohjalaisen
koululinkki kirjoittaa molemmissa lehdissä
lauantaisin ilmestyvät lasten sivut, jossa lehtien maskotit miettivät maailman menoa. Neljä kertaa vuodessa järjestettävä Lasten yliopisto näkyy myös lehtien sivuilla. Koululinkki
haastattelee ja kuvaa luennoitsijat ja kirjoittaa luennoista lehteen. Koululinkki osallistui
alkusyksystä Seamkin ja Sedun kulttuurialan
opiskelijoiden oma lehti -tyylisen projektin
toimitusneuvostoon. Toimitusneuvosto antoi
iltapäivän aikana vinkkejä lehden toteutukseen.

Opettajat linkkinä sanomalehteen
Opettajien tehtävä koulun ja toimituksen välillä on korvaamaton. Ilman opettajien kiinnostusta ja aktiivisuutta työtä voisi tuskin
tehdä. Koululinkki ei ole kouluissa pelkkä
vierailija, vaan keskustelee opettajien kanssa koululaisille ja koulumaailmaan ajankohtaisista muutoksista, tapahtumista, haasteista
tai iloista. Koululinkki vie juttuideat lehtien
toimitukseen tai kirjoittaa jutun itse. Tänä
keväänä, eurovaalien lähestyessä, koululinkki kirjoittaa juttuja esimerkiksi nuorten vaikuttamisen mahdollisuuksista, lukiolaisten
järjestämistä paneelikeskusteluista sekä kou15
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Aina koululinkin, sanomalehtien ja koulujen välille ei tarvitse valtakunnallista suurta
kampanjaa, vaan koululinkki haluaa auttaa ja
opettaa myös yksittäisiä luokkia tai koululaisia. Huhtikuussa koululinkki tarjoutui taittamaan alakoulun tekemän luokkalehden. Taittajan palkkaaminen on koululle kallista ja
aina miinusta luokkaretkirahasta. Ensi syksynä ryhmä pohjalaislukiolaisia kirjoittaa oman
uutissivun vapaaehtoistyöstä ja jutut julkaistaan lukutaitopäivänä.

The European Literacy Policy
Network ELINET – First Results
Stakeholder Conference in
Brighton 6–7 July 2014
Chairperson Renate Valtin,
(DGLS), Germany: Introductions
Developing countryspecific knowledge:

Elina Nyström toimii Ilkan
ja Pohjalaisen koululinkki‑
toimittajana

Gerry Shiel, (RAI) Ireland:
Country Profiles Based on PIRLS
2011: What Can They Tell Us?
What Else Do We Need to Know?
Ivana Ceneric, Lithuania: Literacy
in ECEC: curriculum, methods
and practices in EU countries:
Ariana-Stanca Văcăreţu,
Romania: Factors which influence
the development of literacy
skills in primary education
– conclusions of a diagnosis
study realised in Romania:

Kielikukon teemat vuonna
2014:
1/2014 Kirjallisuus ja
matematiikka

Facilitating the exchange
of Good Practice:

2/2014 Medialukutaito ja
mediakasvatus

Veronica Rot Gabrovec,
(SlRA) Slovenia: The Reading
Badge in Slovenian schools – A
Reading Badge of Courage?
Ann-Sofie Selin, (FinRA)
Finland: Early intervention
– preventive actions

3/2014 Orastava lukutaito &
varhais- ja alkukasvatus
4/2014 Tekstitaidot eri
oppiaineissa

16

Kielikukko 2/2014

Mediakasvatus koulun arjessa
Sirpa Eskelä-Haapanen ja Viola Penttinen
Mediakasvatus on alakouluikäisten lasten jokapäiväistä elämää koulun toiminta- ja oppimisympäristöissä. Mediakasvatuksen lähtökohtana ovat lapselle ominaiset tavat toimia:
leikkiminen, liikkuminen, taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen sekä tutkiminen.
Medialeikit sisältävät kuvaan, ääneen tai esitykseen perustuvia kokemuksia, joita lapsi käsittelee leikin kautta. Media antaa monenlaisia virikkeitä ja mahdollisuuksia taiteelliseen
kokemiseen ja ilmaisemiseen sekä tutkivan otteen käyttöön (analysointi, tulkinta ja keskustelu). Median kielenä on tekstiä, kuvaa, ääniä,
symboleita ja näiden yhdistelmiä. Ne leviävät
helposti ja tarttuvat lapsenkin kielenkäyttöön.

kustellaan mediakäsityksistä ja niiden aiheuttamista peloista, iloista ja muista tunteista.
Tunnetaitoja harjoitellaan nimeämällä ja tunnistamalla erilaisia tunteita: Tarkastellaan kuvia, kuunnellaan musiikkia, ääniä ja puhetta
sekä pohditaan, mitä tunteita ne herättävät.
Lisäksi keskustellaan omasta mediankäytöstä ja sen tuomista iloista ja murheista. Harjoittelemiseen sisältyy myös pohdinta, mihin
mediaa tarvitaan ja käytetään. Kun mediasisällöistä keskustellaan ryhmässä, ollaan tekemisissä sosiaalisten mediataitojen kanssa. Lasten ideoita ja ajatuksia mediakulttuurista
kunnioitetaan. Voidaan tehdä esimerkiksi yhteinen mediaesitys tai vaikkapa näyttely. Median vastaanottamiseen, tuottamiseen ja kommunikoinnin taitoihin kuuluu laaja-alaisesti
eri medioihin tutustuminen sekä erilaisten
mediaesitysten kuvailu, arviointi ja tulkinta. Pohditaan, miten eri mediavälineillä kyetään ilmaisemaan asioita ja tapahtumia. Oppimisympäristöä pyritään tarkastelemaan eri
medioita hyödyntäen. Näissä mediataidoissa
edetään perustaidoista ja funktionaalisista taidoista kohti kriittistä taitoa.

Koulussa pyritään vaikuttamaan oppilaan median käyttöön ja harjoitellaan erilaisia mediataitoja. Mediataidot tarkoittavat kykyä hankkia tietoa mediasta ja medialla (esimerkiksi
viestimistä ja itsensä ilmaisemista eri mediavälinein), erilaisia mediavalintoja, vastaanotetun
tiedon ja viihteen arviointia sekä analysointia
ja vuorovaikutusta median avulla. Mediataidot ovat harjoiteltavia ja harjaantuvia taitoja.
Niitä ovat turvataidot, tunnetaidot, sosiaaliset
taidot sekä median vastaanottamisen, tuottamisen ja kommunikoinnin taidot.

Kriittinen medialukutaito on nykypäivän lasten kansalaistaito, joka saavutetaan mediataitoja monipuolisesti harjoittelemalla. Tavoitteena on, että oppilas kykenee analysoimaan,
tulkitsemaan, luomaan, ilmaisemaan, osallistumaan, kyseenalaistamaan ja käyttämään
mediaa valikoiden omiin sekä yhteisiin tarpeisiin. Kriittinen medialukutaito saa koulussa erilaisia painotuksia ja näkökulmia. Taidekasvatuksellisesti painottuva mediakasvatus
tarkoittaa keskittymistä median sisältöihin
opetuksessa ja oppilaan omaan tuottamiseen.
Teknologiakasvatuksellisella
painotuksella tarkoitetaan tietotekniikan hyödyntämistä
kasvatustyössä. Yhteiskunta- ja kulttuurikriittinen näkökulma tarkastelee median taustoja

Turvataidot sisältävät ajatuksen siitä, että mediaa käytetään aikuisen läsnä ollessa tai aikuisen välittömässä läheisyydessä ja katsotaan
vain aikuisen ennalta arvioimia tai hyväksymiä mediasisältöjä. Median käytöstä sovitaan
aina aikuisen kanssa. Olisi tärkeää, että lapsi kertoisi kasvattajille mediakokemuksistaan.
Turvataitoihin liittyy, että kuvaohjelmien ikärajoja noudatetaan, pelien ikärajat ja sisältösymbolit tunnetaan ja ne myös ohjaavat toimintaa. Jos kohdataan pelottavaa aineistoa
tai epämiellyttäviä asioita, mediaväline laitetaan kiinni ja asiasta kerrotaan aikuiselle. Kes17
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Uutisprojekti

ja rakenteita sekä median sisältöjen ja niiden
vaikuttavuuden pohtimista. Suojelullinen näkökulma korostaa lasten suojelua median haitallisilta vaikutuksilta.

• Projektin kesto on noin viikko. Voidaan
integroida esimerkiksi äidinkielen, ympäristö- ja luonnontiedon sekä kuvaamataidon tunteihin.

Vanhemmat kannattaa ottaa mukaan yhteistyöhön tukemaan lasten mediataitoja. Esimerkiksi median käyttötavat ja suojelullinen
näkökulma voisivat olla hyviä vanhempainiltojen aiheita. Tilaisuudessa olisi myös mahdollisuus näyttää oppilaiden mediatuotoksia,
jotta vanhempien käsitys mediataitojen opettamisesta koulussa laajenisi.

• Uutiset eivät ole lapsille tutuin asia mediasta, niinpä projektissa lähdetään liikkeelle vanhempien kanssa yhdessä tehtävästä
virittäytymistehtävästä.

Esimerkki mediakasvatusprojektista alemmilla luokilla:

Projektiin virittävä
tehtävä

”Katsele vanhempiesi kanssa yhdessä uutislähetys. Pyydä
heitä selittämään sinulle sellaiset asiat, sanat ja käsitteet, joita
et ymmärrä.” Kotiin lähetetään tiedote tehtävästä hyvissä
ajoin, jossa selvitetään vanhempien osuus tehtävässä.

1. tuntiaihe

Uutisaihetta lähestytään aluksi keskustelemalla oppilaiden omien
kokemusten kautta siitä, millaisia uutisia he näkivät vanhempiensa
kanssa. Jokaisen oppilaan mielipide olisi hyvä saada kuuluville.
Opettaja kirjaa uutisia, tunteita ja muita uutisista
esille nousseita asioita taululle näkyviin.
Uutislähetyksissä on usein enemmän negatiivisia kuin positiivisia
uutisia, joten keskustelussa voi tulla esille asioita, jotka ovat
järkyttäneet oppilaita tai saaneet heidät pahalle mielelle.
Oppilaiden kanssa kannattaa ottaa esille myös se, että jos
uutiset ovat liian ikäviä, television voi laittaa kiinni tai
lähteä pois television ääreltä (suojelullinen näkökulma).
Asiasta kannattaa aina puhua vanhemmille.
Jos keskustelussa nousee esille ikäviä uutisia, kuten sotia
ja ympäristökatastrofeja, voidaan yhdessä pohtia, miksi
uutisissa kerrotaan usein hieman surullisistakin asioista.
Millaiset asiat ovat uutisissa iloisia?
Mitä kaikkea uutisissa kerrottiin?
Mikä jäi erityisesti mieleen?
18
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2. sisältö

Nauhoitetun uutislähetyksen katsominen yhdessä opettajan
kanssa. Opettaja on katsonut uutiset etukäteen ja osaa
varautua keskustelussa esiin nouseviin, mahdollisesti
arkoihinkin, asioihin. Keskustelussa otetaan esiin
samoja kysymyksiä kuin edellisellä mediatunnilla.
Lisäksi uutislähetystä arvioidaan yhdessä ja poimitaan siitä
uutislähetyksen ominaispiirteitä. Oppilaiden kanssa analysoidaan
myös uutisten luotettavuutta ja vaikutusta katsojiin.

3. sisältö

Uutisten ominaispiirteet ja uutislähetyksen perusrakenne
kerrataan yhdessä. On aika tehdä luokan oma uutislähetys.
Oppilaat suunnittelevat parin (tai ryhmän) kanssa yhden uutisen,
jonka he myös kirjoittavat. Kirjoittaminen voi olla myös mind
map -tyyppinen esitys. Uutinen tulee olla oikea uutinen eli
jokin tositapahtuma. Se voi kertoa esimerkiksi jostakin luokassa
sattuneesta tapahtumasta, viimeisestä kuvaamataidon työstä,
vierailusta teatteriin, koulun hiihtokisoista tai muusta vastaavasta.

4. sisältö

Uutisstudion rakentaminen. Studiossa voi olla esimerkiksi
pöytä uutisankkureita varten ja muuta koululta helposti
saatavaa rekvisiittaa. Taustalle voidaan askarrella luokan
uutisten logo ja oppilailla voi olla kotoa tuodut tai koulun
näytelmävarastosta valitut uutisankkurivaatteet.

5. tunti

Oppilaat esittävät vuorotellen uutisankkureina
kirjoittamansa uutiset. Uutiset videoidaan ja
niistä koostetaan luokan oma uutislähetys.
Uutislähetykseen voidaan lisätä myös mainostauko, jos
mainoksia halutaan käsitellä projektin yhteydessä.

6. tunti

Uutislähetys katsotaan yhdessä. Projektista keskustellaan
yhdessä ja pohditaan, millä tavalla eri mediataidot olivat
mukana projektin kussakin vaiheissa. Uutislähetys voidaan
näyttää myös luokan oppilaiden vanhemmille.

Sirpa Eskelä‑Haapanen,
KT, toimii esi‑ ja
alkuopetuksen lehtorina
Jyväskylän yliopistossa.

Viola Penttinen on
luokanopettajaopiskelija
Jyväskylän yliopistossa
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Kaivetaan filmi kelastaan – elokuva
monilukutaidon harjaannuttajana
Merja Kauppinen
Elokuvalla
joukkotiedotuskasvatuksesta
mediakasvatukseen

Elokuvalla on paikkansa myös
uudistuvassa perusopetuksessa
Vuoden 2016 uudessa opetussuunnitelmassa
perusopetuksen kivijalkoja ovat muun muassa monilukutaito, oppiaineintegraatio ja hyvinvointi (Opetushallitus 2012). Elokuvan
opetuskäyttö tuntuukin vastaavan hyvin juuri näihin aihealueisiin, joten tarkastelen elokuvan pedagogista käyttöä juuri näistä lähtökohdista.

Elokuvat ovat olleet opetuskäytössä koko peruskoulun ajan. Elokuva on yksi niistä harvoista mediateksteistä, joka mainitaan kaikissa
perusopetuksen
valtakunnallisissa
opetussuunnitelmissa (Kauppinen 2010).
Suomi olikin 1970-luvulla peruskoulua rakennettaessa joukkotiedotuskasvatusohjelmallaan mediakasvatuksen edelläkävijöitä Euroopassa (Minkkinen 1980).

Elokuva on mediateksti, jonka tulkitseminen
ja tuottaminen tukee monilukutaitoja. Monilukutaidolla tarkoitetaan tekstien tulkinnan
ja tuottamisen taitoa, jolloin lukija osaa liittää tekstin erilaisiin tilanteisiin ja tehtäviin. Se
on kykyä hankkia, muokata, tuottaa, esittää
ja arvioida tietoja eri muodoissa ja erilaisten
välineiden avulla. (Luukka 2013.) Uudessa
opetussuunnitelmassa monilukutaito sisältyy
laaja-alaiseen osaamiseen, jota edistetään kaikissa oppiaineissa ja joka luo pohjan opiskella
ja kouluttautua sekä toimia arjessa myös tulevaisuudessa (Opetushallitus 2012).

Peruskoulun alusta lähtien oppilaita on ohjattu työskentelemään elokuvien parissa monipuolisesti. He ovat muun muassa jäsentäneet
elokuvan avulla joukkotiedotustapahtumaa,
eritelleet kuvallista ilmaisua, tarkastelleet tiedotusvälineiden suhdetta todellisuuteen ja
niiden välittämiä (piilo)arvostuksia sekä käyttäneet dokumenttielokuvaa vaikkapa saastumisesta, sodista ja nälänhädästä kertomiseen
(Komiteanmietintö A 5 1970).
Huolimatta elokuvan näkyvästä paikasta opetuksessa peruskoulun alkuaikana sen pedagoginen hyödyntäminen on kuitenkin ollut
muita mediatekstejä, kuten uutista, vähäisempää. Eri oppiaineiden ja eri luokka-asteiden oppikirjoissa nostetaan uutisten seuranta
taajaan esiin, kun taas elokuvien opetuskäyttö
jää helposti teema- ja projektipäivien tai elokuvaa harrastavan opettajan varaan, kuten on
laita mediakasvatuksessa ylipäänsä (ks. esim.
Peri 2013).

Elokuvasta ja elokuvalla
oppimassa
Elokuvaa on mahdollista lähestyä kirjallisuuden tapaan analyysin työkaluin. Sellaisten käsitteiden kuin kertoja, juoni tai näkökulma
avulla opitaan näkemään ja hahmottamaan
elävän kuvan keinoja ja niillä synnytettäviä
merkityksiä. (Kauppinen 2010, 198–210.)
Vertailu muihin mediateksteihin eli sellaisiin
esteettisen ilmaisun muotoihin, kuten kirjallisuuteen tai peleihin, auttaa tarkastelemaan
elävän kuvan ilmaisua syvällisemmin: Miten
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Tulkinnasta tuottamiseen

takauma toimii psykologisessa jännityselokuvassa? Entä miten sitä käytetään erityyppisissä peleissä esimerkiksi luomaan yllätyksellisyyttä? Tällaiset vertailevat ja vaihtoehdoilla
leikittelevät tehtävät ja niihin kannustavat
työskentelytavat herättelevät oppilaiden mielikuvitusta. Näin päästään jatkamaan yksilön
katsomiskokemusta ja syventämään elokuvan
elämyksellisyyttä.

Elokuvien tulkintaan liittyy kiinteästi myös
niiden tuottaminen. Elokuvaa eritellessä oppii niiden rakennetta ja ilmaisua mutta vasta
tuottamisvaiheessa oppilaille avautuu kuvallisen kerronnan kirjo eri mahdollisuuksineen.
Nykylaitteet tarjoavat elokuvan tekijälle valinnanvaraa merkitysten rakenteluun, joten tarkka käsikirjoitus ja ennakkosuunnitelmat ovat
omissa projekteissa tarpeen. Elokuvan teossa opitaan näin ollen kerrontataitojen lisäksi
projektin suunnittelua ja hallintaa, johon liittyy saumattomasti työnjaon ja yhteistyöskentelyn harjoittelu sekä työn vaiheistaminen ja
aikatauluttaminen.

Katsojan eläytymistä elokuvan maailmaan
kannattaa hyödyntää rohkeasti oppiaineintegraatiossa, johon elokuvan opetuskäyttö tarjoaa hyvän mahdollisuuden. Monet opettajat kiinnittävätkin elokuvan valinnassa eniten
huomiota sisältöön ja oppituntien aiheeseen
(Koulukino ry:n opettajien elokuvakasvatuskysely 2009). Kokemuksellisuuden ja elämyksellisyyden ansiosta elokuva tarjoaa oppiainerajojen ylittävien ilmiöiden opiskeluun
monta tarttumapintaa. Elokuva voi toimia
motivaation lähteenä ympäristö- ja luonnontieteen ilmiöiden opiskelussa, kirjoitelman tai
esitelmän ideoinnin apuna tai koontina teksteistä opituista sisällöistä. Se voi myös jättää
syvällisen muistijäljen jonkin historian aikakauden elinoloihin. Elokuva auttaa etenkin
kinesteettistä ja visuaalista oppijaa, mutta toimii samalla kaikenlaisten oppijoiden ilona ja
hyötynä.

Älypuhelimien ja tablettien aikakaudella kynnys omien elävien kuvien ja videoiden tekemiseen on matala. Video on lasten ja nuorten
arjessaan suosima mediateksti, joten mahdollisuudet sen valjastamiseksi opetuskäyttöön
ovat hyvät. Oppilaat hallitsevat laitteiden teknisen puolen, esimerkiksi editoinnin, tai oppivat sen vaivattomasti vertaistuen ansiosta (Kröger ym. 2012). Kyseessä on siis kaikin
puolin matalan kynnyksen tuottaminen.
Käsikirjoitusta laatiessaan oppilaat joutuvat
pohtimaan viestin kohdentamista ja sanoman fokusointia samalla, kun he miettivät videonsa tarkoitusta ja muotoa: Mistä haluamme kertoa? Mitä varten? Miten sen teemme?
Oppilaat ovat monilukutaidon ytimessä pystyessään pohtimaan videon käytön mahdollisuuksia suhteessa sen tavoitteeseen ja kohderyhmään.

Opettajat tuntuvat arvostavan elokuvaa erityisesti silloin, kun koulussa käsitellään ihmisenä
kasvamisen teemoja. Elokuva tarjoaa opettamisen evästä esimerkiksi tunnekasvatukseen,
tunteiden tunnistamisen taidon harjoitteluun
sekä käyttäytymis‐ ja tapakasvatukseen (Koulukino ry:n opettajien elokuvakasvatuskysely
2009). Näiden teemojen käsittely vaatii hienovaraisuutta ja niiden harjaannuttaminen
vaatii empatian ja vuorovaikutusosaamisen
kehittämistä. Tähän elokuva, joka hyödyntää
visuaalista kerrontaa ja äänen ja kuvan yhteistyötä tarjoaa hyvät mahdollisuudet. Elokuva johtaa tarkastelemaan maailmaa myös eri
kulttuurien ja vähemmistöjen silmin ja tarjoaa näin samastumiskohteillaan aineksia tunnekasvatukseen.

Teksti on kokonaisuus, jossa muotoseikat
synnyttävät merkityksiä ja merkitystä luodaan
muodon kautta. Multimodaalisen tekstin eli
kuvaa, ääntä, liikettä ja symboleja sisältävän
tekstin eri tasot toimivat saumattomasti suhteessa toisiinsa. Merkityksen synnyttämisen
keinoja vaihtelemalla luodaan sävyjä ja vihjemerkityksiä, jotka puolestaan vaikuttavat siihen, miten katsoja videota tulkitsee. Oman
tuottamisen kautta multimodaalisen tekstin
eri tasot ja niiden yhteispeli opitaan koke21
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muksellisesti ja havainnollisesti. Merkitysten
tuottamisen keinoihin ja niiden tulkintoihin
kannattaa kiinnittää huomiota myös tuotosten tarkkailu- ja itsearviointitehtävissä. Erilaisia ilmiötä voidaan pohtia yhdessä laajemminkin sellaisten videoiden avulla, jotka oppilaat
tuntevat läpikotaisin.

Elokuvan käyttöä opetuksessa edistää meillä
esimerkiksi Koulukino, joka ilmaisee tehtäväkseen nimenomaan perinteisen elokuvakokemuksen välittämisen yhdistettynä nähdyn
analyysiin: mahdollisimman monen koululaisen tulisi nähdä elokuva koulupäivän aikana
oikeassa elokuvateatterissa ja saada käsitellä näkemäänsä jälkikäteen (Koulukino 2014). Elokuva tulisi totisesti kaivaa pölyisestä kelastaan
esiin, sillä inspiroivuudellaan ja monipuolisuudellaan se on mitä mainioin väline harjaannuttaa oppilaiden monilukutaitoa.

Omissa videoissa ei ylletä ammattilaiselokuvien tasolle, mutta itse tehdyt tutoriaalit tai
lähiympäristön aiheista laaditut pienoisdokumentit auttavat hahmottamaan elokuvan
eri lajityyppejä. Myös monilukutaitoon sisältyviin kriittisen lukutaidon ulottuvuuksiin
päästään kohdennetuissa, itse käsikirjoitetuissa videoissa luontevasti käsiksi. Niiden rakentelussa ja muokkaamisessa törmää miltei väistämättä erilaisiin moraalisiin ja kaupallisiin
kysymyksiin, esimerkiksi ”voiko kummiluokalle (1. lk.) tehty video sisältää väkivaltaa” tai
”miksi Disney-elokuvan musiikkia ei voi liittää omaan videoon, vaikka sen kuviin ja musiikkiin törmää joka puolella”. Näitä reunaehtoja pohdittaessa myös ammattilaiselokuvan
tekemiseen vaikuttavat historialliset ja esteettiset kysymykset konkretisoituvat oppilaille.

Vihjeitä elokuvan opetuskäyttöön:
1. Aloita elokuvan opetuskäyttö pienestä.
Kokeile luokassasi, miten elokuva toimii aiheeseen johdattelijana tai oppilaiden omien tuotosten ideoinnin apuna.
Voit myös laatia työskentelyohjeita videon muotoon ja kysyä ohjeiden toimimisesta käyttäjäpalautetta. Myös oppilaat
ovat näppäriä video-ohjeiden laatimisessa, sillä monet heistä lataavat freestyletemppuopastuksia YouTubeen tai kaninhoito-ohjeita blogisivustoilleen.
2. Mieti tarkkaan elokuvan käyttötarkoitusta opetuksessa. Yhdessä katsottua elokuvaakaan ei tarvitse niistää tyhjiin kaikista näkökulmista. Yksi tarkkaan harkittu
käyttötarkoitus riittää. Voit suunnitella
koko lukuvuoden mittaisen jakson, jossa elokuvaa käytetään muutamaan harkittuun tarkoitukseen, ja rakentaa seuraavan lukuvuoden käytön aina edellisen
lukuvuoden pohjalta. Oheisesta linkkivinkki -laatikosta saat apuja suunnitteluun.

Elokuvaan käsiksi
Elokuvien pedagoginen käyttö on nykykoulun tavoitteiden näkökulmasta siis runsaudensarvi, jonka hyödyntäminen tuntuu kaipaavan kuitenkin käynnistysapua. Opettajat
peräänkuuluttavatkin
elokuvakasvatuksen
koulutusta (Koulukino ry:n opettajien elokuvakasvatuskysely 2009). Paitsi puhtaasti teknisten ja pedagogisten sisältöjen hallinnasta
elokuviin tarttuminen on kiinni myös tunteista ja asenteista. Elokuvien opetuskäyttö ei
ehkä vastaa riittävästi perinteisen tieto-orientoituneen opetuksen tarpeisiin, vaan sitä pidetään enemmän ajankuluna ja lukukauden
lopun tai kouluviikon täytteenä (ks. Koulukino ry:n opettajien elokuvakasvatuskysely
2009). Opettajat eivät ehkä tunne elokuvakasvatuksen mahdollisuuksia eivätkä näin ollen osaa hyödyntää elokuvaa monipuolisesti
opetuksessaan.

3. Elokuva toimii porttina kirjaan tai toisin
päin. Sitä, miten nämä eri mediat luovat merkityksiä, pystytään erittelemään
arkikielellä yhdessä jo alaluokilta lähtien.
Vertailun kautta rakentuvaan tulkintaan
päästään hieman myöhemmin. Vertailun
avulla tehdyt havainnot tarjoavat välineitä analysoida ja arvioida katsottua ja koettua, jolloin ”ihan hyvä” -kommenteista
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päästään asian syvällisempään tarkasteluun.
4. Edetkää luokassa pienin askelin ja liikkukaa tulkinnan ja tuottamisen välillä edestakaisin.
5. Hyödynnä valmiita materiaaleja. Verkostoidu ja jaa vinkkejä kollegoidesi kanssa.
Elokuvien opetuskäyttöä edistävät Suomessa muun muassa Koulukino, Kavi ja
AV-arkki (ks. linkkivinkit). Internetsivustoilta löytyy elokuvavinkkejä, valmista materiaalia opetukseen sekä tietoa tekijänoikeuksista.

LINKKIVINKKI
AV-arkki. Suomalaisen mediataiteen levityskeskus. http://www.av-arkki.fi/fi/
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. http://elokuvapolku.kavi.fi/
Koulukino Skolbio 2014.
www.koulukino.fi
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Komiteanmietintö A 5 1970. Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö
II 1971. Oppiaineiden opetussuunnitelmat.
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Merja Kauppinen, FT,
toimii äidinkielen ja
kirjallisuuden lehtorina
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Elokuvien analysoiminen
tukee kriittistä lukutaitoa
Venla Ojala & Anu Sandvik
Suurin osa lapsista ja nuorista katselee ainakin jonkinlaisia kuvaohjelmia päivittäin (Suoninen 2013). Audiovisuaalisten ohjelmien
seuraaminen nähdään yhä usein passiivisena sisältöjen omaksumisena, kun taas verkon
käyttämisen ajatellaan luovan aktiivisia tulevaisuuden toivoja (Buckingham 2003). Audiovisuaalisen median seuraamista ei kuitenkaan välttämättä tarvitse nähdä yhtään
passiivisempana kuin verkon käyttämistä,
vaan myös visuaalisen materiaalin tulkintaa
pitäisi opettaa lapsille aktiivisemmin. Liikkuvien kuvien kriittinen ymmärtäminen on nykyisin keskeinen osa tekstitaitoja, ja digitaalisten teknologioiden leviämisen vuoksi se on
vielä tärkeämpi taito tulevaisuudessa (Bazalgette ym. 2000).

Lasten ja nuorten suosikkiohjelmat ovat pääosin samoja kuin aikuisten katselemat ohjelmat, ja erityisesti lapsille tai varhaisnuorille suunnatut ohjelmat tai ohjelmatyypit ovat
läheisiä vain harvoille (Suoninen 2013). Aikuiset kuitenkin pitävät usein aikuisille suunnattuja ohjelmia epäsoveliaina lapsille ja pyrkivät sisällöltä suojelemiseen (ks. Martsola &
Mäkelä-Rönnholm 2006), joka voi muodostua ongelmaksi mediakasvatuksessa, sillä lapset kuitenkin usein törmäävät aikuisten sisältöön arjessaan joka tapauksessa. Sen vuoksi
aktiivinen, keskusteleva mediakasvatus on tehokkaampaa kuin rajoittava, kieltämiseen perustuva kasvatusstrategia (Salokoski & Mustonen 2007). On lisäksi muistettava, etteivät
myöskään lapsille suunnatut sisällöt ole stereotypiavapaita (ks. Salokoski & Mustonen
2007), joten ne eivät ole siinä mielessä parempia kuin aikuisille suunnatut mediasisällöt.

On kiistatonta, että erilaisilla median välittämillä kuvilla on suuri vaikutus ihmisten käsityksiin maailmasta. Media vaikuttaa esimerkiksi siihen, minkälaisia oletuksia ja käsityksiä
ihmisille muodostuu eri roduista ja kulttuureista. Näin media tulee helposti ylläpitäneeksi yhteiskunnan epätasa-arvoa ja hierarkkisia
suhteita. (Jiwani & Richardson 2011). Esimerkiksi median vaikutuksia kulttuurisiin
stereotypioihin on tutkittu paljon (ks. esim.
Zhang 2010; Tan, Fujioka ja Tan 2000). Tan,
Fujioka & Tan (2000) muistuttavat, että negatiiviset henkilöhahmot televisiossa johtavat negatiivisiin stereotypioihin ja juuri negatiiviset henkilöhahmot muistetaan paremmin
kuin positiiviset. Erilaisten median välittämien diskurssien ja stereotypioiden vuoksi
lapsille ja nuorille on opetettava kriittistä lukutaitoa, jotta he pystyisivät tarkastelemaan
tekstiympäristöissä esiintyviä puhuttelutapoja, suostutteluja ja valtasuhteita (Kupiainen
& Sintonen 2009).

Monimediaisuus
opetussuunnitelman tavoitteena
Koulu on paikka, jossa elokuvien ja muiden
kuvaohjelmien rakentamia merkityksiä voitaisiin käsitellä. Kouluissa kuitenkin opetetaan yhä hyvin perinteisesti, jolloin vaarana
on, että koulun tekstitaidot jäävät irrallisiksi
lasten muusta elämästä. (Luukka ym. 2008).
Oppilaan formaalit ja informaalit oppimisympäristöt voisivat parhaimmillaan täydentää
toisiaan (Luukka ym. 2008), motivoida oppilaita tekstejä kohtaan ja saattaisivat parantaa
oppilaiden lukemis- ja kirjoittamiskykyä (Bazalgette ym. 2000). Koululuokkaan pitäisi siis
pyrkiä luomaan niin kutsuttu ”kolmas tila”,
jossa lasten mediakulttuuri ja kasvatustoiminta kohtaavat (ks. Moje ym. 2004).
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Näyttää siltä, että erilaisia tekstimaailmoja hyödynnetään kouluissa yllättävän vähän
siihen nähden, että monipuoliset tekstimaailmat mainitaan myös koulua velvoittavassa
asiakirjassa, Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 (POPS 2004). Perusopetuksen yhdeksi tavoitteeksi esimerkiksi
asetetaan, että oppilaalle kehittyisi kyky arvioida ympärillä nähtäviä asioita kriittisesti,
luoda uutta kulttuuria sekä uudistaa ajatteluja toimintatapoja. Kriittinen ajattelu- ja toimintatapojen arviointi kannattaisi toteuttaa
oppilaan ympäristöistä liikkeelle lähtien, jotta
oppilas havaitsisi, miten paljon hänen arkiset
ympäristönsä rakentavat hänen tulkintaansa
tästä maailmasta. Yksi mahdollinen reitti näiden tavoitteiden saavuttamiseksi olisi elokuvien ja niiden analyysin hyödyntäminen opetuksessa.

selviämään aina uusissa ympäristöissä. (Luukka ym. 2008.) On esitetty peräti huoli siitä,
että ilman nykyisten medioiden luku- ja kirjoitustaitoja yksilö on vaarassa jopa syrjäytyä
omasta yhteisöstään (Palmgren-Neuvonen,
Kumpulainen & Vehkaperä 2011).
Lyhyesti sanottuna on todettavissa, että elokuvia ja liikkuvan kuvan analyysia tulisi hyödyntää kouluissa useista eri syistä. Visuaalinen
media on eräs maailmankuvaamme vaikuttava tekijä ja opetuksen avulla oppilaiden elokuvien katselusta saataisiin monipuolisempaa
ja analyyttisempää. Opettaja, joka hyödyntäisi elokuvia opetuksessaan, ei pelkästään auttaisi oppilasta tulkitsemaan kuvaohjelmia
tehokkaammin, vaan samalla auttaisi ymmärtämään liikkuvan kuvan roolia tiedon rakentamisessa (Bazalgette ym. 2000) sekä tulisi todennäköisesti auttaneeksi oppilastaan
selviämään paremmin tulevaisuuden uusissa,
muuttuvissa tekstiympäristöissä.

Samankaltainen linja opetuksessa jatkuu todennäköisesti myös tulevaisuudessa, sillä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteluonnoksissa 2016 mainitaan useaan
otteeseen kulttuurisen ymmärryksen kehittäminen. Lisäksi perusteluonnoksissa painotetaan monilukutaitoa, jolla tarkoitetaan erilaisten viestien tulkinnan ja tuottamisen taitoja.
Monilukutaidossa tarkoitetut viestit voivat
olla viestit esimerkiksi kirjoitettuja, puhuttuja, audiovisuaalisia, painettuja, analogisia tai
digitaalisia. (POPS 2014.) Laaja lukutaitokäsitys ja monipuoliset lukuympäristöt on siis
huomioitava vielä vahvemmin tulevaisuuden
koulussa.
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Lopuksi
Tekstimaailmojen monipuolistaminen sekä
niissä rakentuvien merkitysten analysointi ovat erityisen olennaisia nykyiselle opettajasukupolvelle, sillä ympäristömme kehittyy
tällä hetkellä nopeasti ja tulevaisuutta on vaikea ennustaa. Tämän vuoksi ei enää riitä, että
kouluissa opetetaan mekaanisesti eri tekstilajeja, vaan kouluissa tulisi tukea kieli-, teksti
ja kulttuuritietoisuuden kasvua sekä strategisia taitoja, joiden avulla oppilaat voivat oppia
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Elokuvaseminaari – näkökulmia,
keskustelua ja tulkintoja
Tapio Aittola
Tässä artikkelissa esitelty elokuvaseminaari liittyy yliopisto‑opetukseen, jossa elokuvaa katso‑
taan teoreettisten ja käsitteellisten näkökulmien kautta. Samaa lähestymistapaa voi soveltaa
myös peruskoulussa tai lukiossa mediatekstien kriittistä luku‑ tai katsomistapaa harjoiteltaessa.

Elokuvaseminaarien taustaa

Elokuvien temaattinen
katsomistapa

Olen käyttänyt pitkään elokuvia, videoita ja
televisio-ohjelmista lainattuja episodeja osana kasvatustieteellisten asioiden opetusta Jyväskylän yliopistossa. Niiden avulla on ollut
mahdollista konkretisoida ja havainnollistaa
monia käsitteellisesti vaikeita ja monitulkintaisia asioita. Erityisen hyvin elokuvat ovat
toimineet kasvatussosiologian syventävissä
opinnoissa, jossa olen pitänyt 1990-luvulta
lähtien erilaisia teema-alueita käsitteleviä elokuvaseminaareja. Olemme katsoneet erilaisiin teema-alueisiin liittyviä elokuvia, joiden
avulla olemme analysoineet nuorten ja koulun välisiä suhteita, nuoruuden kasvukipuja
ja identiteetin etsintää. Viime vuosina käsittelyssä ovat olleet erilaiset kulttuuriset kohtaamiset, sukupolvien väliset suhteet sekä yhteiskuntaluokan, sukupuolen ja etnisyyden
representaatiot. Elokuvaseminaarin tavoitteena on ollut kontekstualisoida näitä teemoja
sekä auttaa opiskelijoita tunnistamaan, miten
erilaisilla teoreettisilla käsitteillä voidaan kuvata arkielämää. Elokuvat ovat toimineet siten
kosketuspintana erilaisille nykyaikaa diagnostisoiville teoreettisille analyyseille.

Elokuvaseminaarin toteutustapa ja sisällöt
ovat vaihdelleet vuosien myötä, mutta koko
ajan keskeisenä periaatteena on ollut keskittyä joihinkin ajankohtaisiin yhteiskunnallisin
ja kasvatuksellisiin teemoihin. Ajankohtaiset
vaihtuvat teemat ovat ohjanneet katsottavien
elokuvien ja niiden tulkinnassa hyödynnettävän taustakirjallisuuden valintaa. Elokuvia
ei ole katsottu ilman teema-aiheeseen liittyviä luentoja tai taustakirjallisuuden lukemista
katsomisen, yhteisen keskustelun ja tulkintojen tueksi. Tällä tavoin elokuvien katsomiseen on alusta pitäen liittynyt tietty erityinen
näkökulma, jonka valossa elokuvien juonta,
henkilöhahmoja ja episodeja on tarkasteltu.
Seminaarien alussa olen pitänyt 1–2 luentokertaa, joissa esittelen seminaarin kulloiseenkin yleisteemaan, kuten nuorten ja koulun
väliseen suhteeseen, kulttuurien kohtaamiseen tai yhteiskuntaluokan, sukupuolen ja
identiteetin rakentumiseen, liittyviä teoreettisia näkökulmia. Luentojen yhteydessä katsotaan myös valittuja kohtauksia eri elokuvista
sekä ohjataan opiskelijoita katsomaan elokuvia erilaisista teoreettisista näkökulmista (ks.
Sutherland & Feltey 2010), joita voivat olla
esimerkiksi jonkin aikakauden elämäntavan
tai ihmisryhmän kuvaus, sukupolvien väliset suhteet, nuorten identiteetin rakentumi27
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nen, ihmissuhteiden jännitteet tai elokuvan
yleinen symboliikka, juonen käännekohdat ja
ratkaisevat episodit.

jen ottaminen ja tulkintojen esittäminen käy
paljon helpommin. Tällainen kierros näyttää
rohkaisevan ryhmän hiljaisempiakin jäseniä
tulemaan mukaan keskusteluun.

Tällaisessa elokuvan katsomisessa “toisin silmin” on aluksi suuri työ, koska opiskelijat
ovat tottuneet katsomaan elokuvia lähinnä
kevyenä viihteenä ja ajankuluna. Katsottaessa
elokuvaa jonkin teeman läpi opiskelijat joutuvat etäännyttämään itsensä elokuvan juonen
ja päähenkilöiden tapahtumien seuraamisesta
sekä vaihtamaan katsomistapaansa eräänlaiseksi ulkopuoliseksi tarkkailijaksi, joka samalla reflektoi elokuvan henkilöitä ja tapahtumia
sekä suhteuttaa ne kulloinkin valitun teeman
mukaiseen käsitteelliseen viitekehykseen.

Elokuvia käsitellään yleensä esittelyvuorossa olevan työparin esittämien kysymysten tai
teemojen perusteella, jolloin keskustelu kulkee vapaasti osanottajien kesken. Oma roolini on lähinnä aktiivinen mukana olija ja
lisänäkökulmien esittäjä, mutta istunnon loppupuolella oma roolini keskustelun ohjaajana korostuu. Elokuvaseminaarin vetäminen
poikkeaakin lukupiirin tai esseeseminaarin vetämisestä sillä tapaa, että niissä joudun
usein päättämään, onko jokin tulkinta oikea
tai väärä. Elokuvien analysoinnin yhteydessä
esittämäni tulkinta asettuu samalle tasolle seminaarilaisten esittämien tulkintojen kanssa.
Minun vastuullani on kuitenkin varmistaa se,
että kaikki tärkeät teemat tulivat käsiteltyä ja
että kaikki saivat äänensä kuuluville. Lopuksi
kertaan muutamia keskeisiä teemoja ja liitän
ne teoreettisiin konteksteihin.

Elokuvien katsominen, yhteiset
keskustelut ja tulkinnat
Käytännön kokemusten myötä olen päätynyt
siihen, että elokuvien työstämisessä ja esittelyssä parityöskentely tai kolmen hengen ryhmät tuottavat yksilötyöskentelyä paremman
tuloksen. Tällöin opiskelijat voivat keskustella työskentelyn alla olevasta elokuvasta jo etukäteen työpariensa kanssa ja elokuvan esittely
seminaarissa onnistuu luontevasti. Opiskelijat katsovat työparinsa kanssa valitsemansa
elokuvan jo etukäteen sekä esittelevät seminaarissa käsiteltävän elokuvan, siinä esiintyvät teemat ja ohjaavat puhetta seminaari-istunnossa.

Elokuvapäiväkirjan tai -esseen
kirjoittaminen ja loppuarviointi
Elokuvaseminaarin suoritustapoina on ollut
joko elokuvapäiväkirjan laatiminen tai esseen
tekeminen jostain seminaarin keskeisestä teemasta. Esseiden ja elokuvapäiväkirjojen sisällöllisinä vaatimuksina olen pitänyt sitä, että
käsiteltävät elokuvat tai niistä poimitut episodit suhteutetaan käytettyihin teoreettisiin
ja/tai käsitteellisiin viitekehyksiin sekä pohditaan omakohtaisesti niiden merkitystä. Hyvä
essee tai elokuvapäiväkirja koostuu mielestäni
kolmesta elementistä, jotka ovat käsiteltävän
teema-alueen käsitteellinen hallinta, käsitteiden ja näkökulmien suhteuttaminen elokuvaan sekä omakohtaiset pohdinnat elokuvissa
käsiteltävien asioiden merkityksestä (ks. Giroux 2002). Essee ei saa olla pelkkä kirjallinen
referaatti eikä elokuvapäiväkirja voi olla elokuvien tapahtumien ja juonen representaatio,
vaan elokuvat on pyrittävä käsitteellistämään
tarkasteltavan teeman suhteen sekä konteks-

Seminaari-istunnot kestävät 2–4 tuntia, ja
niissä katsotaan elokuvat joko kokonaan tai
keskitytään joihinkin tärkeisiin avainkohtauksiin. Elokuvien katsomisen jälkeen pidetään
lyhyt tauko ja siirrytään elokuvaa tulkitsevaan
ja analysoivaan ryhmäkeskusteluun. Elokuvia
analysoiva vaihe aloitetaan yleiskierroksella,
jossa jokainen sanoo vuorollaan jotain näkemästään elokuvasta. Näissä puheenvuoroissa
voidaan tuoda vapaasti esiin omia kokemuksia, tuntemuksia tai esittää kysymyksiä epäselviksi jääneistä kohdista. Tärkeää on se, että
kaikki saavat äänensä kuuluviin, sillä ensimmäisen puheenvuoron jälkeen puheenvuoro28
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tualisoimaan jollain tapaa ympäröivään maailmaan. Tämän ohella niiden käsittelyssä tulee
olla mukana tiettyä omakohtaisuutta ja pohdintaa. Minulla on tapana kirjoittaa esseiden
ja elokuvapäiväkirjojen arvioinnin yhteydessä
lyhyet kommentit, joissa olen kertonut, millaisena olen pitänyt opiskelijoiden suorituksia, mitkä asiat ovat olleet hyvin esillä ja mitkä jäivät heikommalle käsittelylle.

Tapio Aittola, KT, on
aikuiskasvatuksen
professori Jyväskylän
yliopistossa.

Seminaarien lopuksi olen pyrkinyt keräämään
opiskelijoilta palautetta omasta opetuksestani joko käyttämällä erityistä kurssiarviointilomaketta tai pyytämällä opiskelijoita kirjoittamaan erilliselle paperille nimettömänä
esittämänsä arvioinnit ja kommentit. Kurssiarvioinnit kerätään ennen seminaarin viimeistä kokoontumiskertaa, koska pidämme silloin
seminaarin toimintaa ja käsiteltyjä teemoja
arvioivan palautekeskustelun. Esittelen opiskelijoille heiltä saamani palautteet ja keskustelemme sen pohjalta kurssin annista ja sen
tuottamasta oppimisesta sekä seminaarin ongelmakohdista ja mahdollisista muutosehdotuksista. Tällainen opiskelijoiden kanssa yhdessä tehty loppuarviointi tuntuu hyvältä
tavalta saada tietoa kurssin onnistumisesta.
Lopetamme seminaarin yleensä miettimällä
yhdessä, mistä toiminnasta kukin haluaa antaa itselleen tunnustusta tällä kurssilla.

Elokuvan työstämisen
vaiheet:
• Elokuvan temaattinen katsominen
• Elokuvan erilaisista tulkinnoista keskusteleminen
• Elokuvan herättämien ajatusten kirjallinen työstäminen

19th European Conference on
Reading in Klagenfurt, Österreich
Literacy in the New Landscape
of Communication:
Research, Education and
the Everyday Klagenfurt,
Austria, July 14–17, 2015
Lisätietoja http://
finnishreadingassociation.blogspot.fi/
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Mielekkäät ja miehekkäät tekstit
innostavat poikia lukemaan
Mari Hakasalo, Tanjaana Jaakkola & Tuomas Käppi
Kansainvälisten vertailututkimusten (PIRLS,
PISA) mukaan suomalaislasten lukutaito on
maailman kärkitasoa. Suomalaislasten lukemismotivaatio näyttää kuitenkin olevan keskimääräistä alhaisempaa. Kun kaikista PIRLS
-tutkimukseen osallistuneista neljäsluokkalaisista lapsista 75 prosenttia oli hyvin motivoituneita lukemaan, niin suomalaislasten vastaava osuus oli vain 59 prosenttia (Kupari ym.
2012). Erityisesti poikien alhainen lukemismotivaatio on huolestuttavaa, sillä poikien
tekstitaidot näyttävät olevan tyttöjen tekstitaitoja selvästi heikompia (Brozo 2014; Lappalainen 2011).

ger-loppuja. Tai kirjoista, joissa on jotain iljettävää. Se tekee lukemisesta hiukan luvatonta ja jännittävää. Yhdeksäsluokkalaisille
pojille mieluisia tekstejä ovat fantasiakirjallisuus, harrastelehtien tekstit sekä sarjakuvat ja
internetin tekstit (Laaksonen 2009). Neljäsluokkalaiset pojat puolestaan pitävät eniten
sarjakuvista, huumoritarinoista sekä seikkailukertomuksista (Merisuo-Storm 2006).
Pojat pitävät myös teksteistä, joilla on jokin
selkeä tarkoitus: tiedonhaku, asioiden rakenteleminen ja tekeminen ja toisten auttaminen.
Innostaakseen poikia lukemaan koulun pitäisi
laajentaa näkemystään siitä, mikä on lukemisen arvoista, ja yhdistää lukutaito-opetus poikien kiinnostuksen kohteisiin. Myös kirjoittamisella pitäisi olla järkevä tarkoitus. Lasten
tulisi saada käyttää kirjoitettua tekstiä samalla tavoin kuin aikuiset eli viestintään, vaikuttamiseen ja tiedon jakamiseen muille. Merisuo-Stormin (2006) mukaan sekä tytöt että
pojat kirjoittaisivat mielellään kirjekaverille.
Selkeä, kommunikatiivinen tarkoitus motivoi kirjoittamaan. Vahva motivoiva tekijä on
myös vastauksen saamisen mahdollisuus. Esimerkiksi sähköpostiviesteihin vastaus tulee
nopeasti.

Poikien motivaatio äidinkielen ja kirjallisuuden opiskeluun on heikkoa. Lappalaisen
(2011) toteuttaman seurantatutkimuksen perusteella vain 26 prosenttia yhdeksäsluokkalaisista pojista opiskeli äidinkieltä ja kirjallisuutta mielellään. Tyttöjen vastaava
prosenttiosuus oli 57. Lisäksi vain joka kuudes tutkimukseen osallistunut poika piti äidinkieltä ja kirjallisuutta mielenkiintoisena
oppiaineena. Pojat kyllä kokevat, että lukutaito on tärkeää, mutta itse lukeminen ei. Lukutehtävät koulussa eivät kiinnosta poikia, ja
tekstit koetaan liian pitkiksi ja vaikeiksi. (kts.
Merisuo-Stromin mukaan 2006.)

Poikien tekstimaailma

Vapaa-ajan tekstien
hyödyntäminen opetuksessa

Pojat eivät juurikaan nauti tyypillisistä kouluteksteistä. Pojat lukevat vapaa-ajallaan muun
muassa mediatekstejä, videoita, musiikin sanoituksia, internetsivuja ja -lehtiä sekä ylipäätään tekstejä, joiden aiheena on populaarikulttuuri. Pojat pitävät kirjoista, joissa
on huumoria, lyhyitä kappaleita ja cliffhan-

Koulun äidinkielenopetuksen pitäisi löytää
yhteys oppilaiden vapaa-ajan teksteihin. Pojilla nimittäin on tekstitaitoja, joiden hyödyntämiseen he eivät välttämättä saa koulussa
mahdollisuutta. Tekstitaitojen hyödyntämistä vaikeuttaa se, että pojat pelkäävät heitä pidettävän epämiehekkäinä, jos he pitävät luke30
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misesta tai kirjoittamisesta. Tätä vaikutelmaa
vahvistaa se, että opettajat ja kirjastovirkailijat ovat useimmiten naisia (Merisuo-Storm
2006).

misen hyödyllisyydestä ja välttämättömyydestä arkielämässä, tulevissa opinnoissa ja aktiivisena kansalaisena toimimisessa.” Alakoulun
opettajien tulisi siis panostaa positiivisen mielikuvan synnyttämiseen ja auttaa oppilaita näkemään tekstitaitojen hyödyllisyys.

Koulujen pitäisi tarjota pojille kiinnostavaa
ja miehekästä luettavaa. Sarjakirjat ovat pojille turvallinen valinta, koska jos sarjan ensimmäinen osa on miehekäs, eivät loputkaan voi
olla tyttöjen kirjoja. Myös pojille jo valmiiksi
tutut ja helpot tekstit voivat tarjota lähtökohdan vaativimpiin teksteihin ja tekstilajeihin
perehtymiselle. (Koskinen-Sinisalo & Jyrkiäinen 2012; Sulkunen 2013; ks. myös Brozo
2010.)

Uskottavat lukemisen mallit
Oppilaille olisi hyvä korostaa, miten tärkeitä tekstitaidot ovat heille nyt ja tulevaisuudessa. Sillä, miten tämä viesti välitetään oppilaille, on merkitystä. Valkosen (2013) mukaan
viestin lähteen – joko henkilön tai tekstin –
uskottavuutta lisäävät muun muassa lähteen
maine, korkea sosiaalinen status kohteen kannalta, karismaattisuus ja ulkoinen attraktiivisuus. Tekstitaitojen opetuksessa olisi hyvä
antaa oppilaille tekstitaitojen tärkeyttä korostavia viestejä, joiden lähde on oppilaiden
silmissä uskottava. Mikäli esimerkiksi populaarikulttuurin edustajat tai muut oppilaiden
ihailemat henkilöt olisivat viestin välittäjinä,
oppilaan saama vaikutelma tekstitaitojen tärkeydestä voisi olla suurempi. Kun lapset näkevät aikuisten lukevan ja kirjoittavan, se lisää
heidän tietoisuuttaan kirjoitetun tekstin monipuolisista käyttötarpeista.

Myös nettitekstit motivoivat poikia lukemaan
ja kirjoittamaan. Tosin pojat eivät välttämättä edes miellä internetissä lukemista varsinaiseksi lukemiseksi, vaan ainoastaan oppikirja- ja kaunokirjallisuustyyppinen lukeminen
nähdään oikeana lukemisena (Laaksonen
2009). Tietokoneen käyttö motivoi kirjoittamaan varsinkin niitä poikia, jotka kokevat käsin kirjoittamisen työlääksi (Merisuo-Storm
2006). ”Teknisten välineiden käyttö, oppilaiden arkielämään liittyvät tehtävät ja eri tekstilajien harjoittelua oikeissa tilanteissa voisivat
olla poikien kirjoitushalun virittäjiä” (Kangasniemi 2010).

Lopuksi

Lukemismotivaatio herätettävä
mahdollisimman aikaisin

Tuleva opetussuunnitelma edellyttää koulujen hyödyntävän oppilaan vapaa-ajan tekstejä (POPS luonnos 2014), ja ne ovatkin oppilaiden mielestä motivoivampia kuin koulun
tarjoamat tekstit. Motivoitunut oppilas hyödyntää olemassa olevia tekstitaitojaan ja näin
tehdessään oppii niitä koko ajan lisää. Opettajien olisi siis hyvä selvittää oppilaidensa kiinnostuksen kohteet ja käyttää niitä hyväkseen
opetusta suunnitellessaan. Lukijan tulisi pitää
tekstin aihetta kiinnostavana, ja hänellä pitäisi
olla riittävästi aiempaa tietoa aiheesta.

Merisuo-Stormin (2006) mukaan asenne lukemista ja kirjoittamista kohtaan kehittyy aikaisessa vaiheessa. Herkkyyskausi asettuu
alakoulun puolelle ja yläkoulussa motivaation herättäminen käy erittäin vaikeaksi. Mitä
vanhempia oppilaat ovat, sitä työläämmäksi he kirjoittamisen kokevat ja sitä vähemmän he pitävät kirjoittamisesta. Kangasniemi
(2010) siteeraa Opetushallituksen Opetusneuvos Hannu-Pekka Lappalaista: ”Joidenkin
poikien innostus kirjoittaa koulussa äidinkielenopetuksen perinteisesti suosimia tekstilajeja saattaa ehtyä peruskoulun loppuvuosina,
jos heille ei ole syntynyt kokemusta kirjoitta-

Opettajan tulisi pystyä tarjoamaan oppilaille
laaja valikoima luettavaa. Monipuolisista aiheista, vaihtelevasta vaikeustasosta ja erilaisis31
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ta tekstilajeista jokainen löytää itselleen mielekästä luettavaa. Kun lukumotivaatio on saatu
sytytettyä, on helpompi ohjailla oppilasta hellävaraisesti myös haastavampien tekstien pariin.
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Pekplattan i undervisningen
Linn Österås
Behövs det pedagogisk kunskap för att kunna
använda pekplattan i undervisningen? Behövs
pedagogik överhuvudtaget i hemmet då barnen använder pekplattan? Ger inte verktyget i
sig självt möjligheter till inlärning?
Tekniken erbjuder allt flera möjligheter till
att variera uppgifterna i undervisningen. Det
är lätt hänt att skolorna endast satsar på att
skaffa mer och bättre teknisk utrustning, men
glömmer bort syftet med anskaffningarna.
Allt eftersom skolorna investerar i pekplattor
måste ändå pedagogiken vara utgångspunkten för lärandet. Pekplattan gör det allt lättare
för både lärare och elever att utnyttja tekniken
som ett hjälpmedel för lärandet. Det gäller för
lärarna att hålla huvudet kallt och inse att lärarens roll är lika viktig som förut. Det är läraren som ansvarar för det didaktiska kunnandet då pekplattan används i skolan. Läraren
ska skapa uppgifter som har sin utgångspunkt
i läroplanen, och tekniken borde endast erbjuda nya möjligheter att förverkliga dessa
uppgifter. Detta kräver allt mera av våra lärare. Läraren ska kunna hantera pedagogik och
teknik och dessutom ha övergripande kännedom om mediekunskap.

Bild 1

handling, e-post med mera. Dessutom finns
det ett stort antal applikationer som tangerar
lärandet.

Utmaningen är att implementera teknologin
i undervisningen, så att pedagogiken är grunden för arbetet och innehållet stöds och förbättras. Dessa komponenter borde fungera
övergripande. Undervisningen bör därför planeras som en helhet, där teknologin är med
från början av processen.

Bild 2 Cirkeldiagrammen är resultatet på en enkät
som besvarades av lärare och föräldrar till elever i S:t
Karins svenska skola (Österås, 2014). Enkäten visar
att användandet av pekplattan i undervisningen
påverkar elevernas intresse positivt till skolarbetet. Det
officiella namnet för pekplattan har bytts ut i skolan
till “lärplatta” för att den benämningen beskriver bättre
verktygets möjligheter. 59 föräldrar och alla 8 lärare
besvarade enkäten.

Vad kan då pekplattan erbjuda? Pekplattan erbjuder nya möjligheter till att öva färdigheter,
ta till sig kunskap och till att kombinera flera
olika arbetssätt. Pekplattan är dessutom snabb
och användningen är konkret. I samma paket
finns internet, kamera, videokamera, ordbe33
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För de flesta basfärdigheterna är pekplattan
ett utmärkt verktyg, men verktyget erbjuder
också nya möjligheter att kombinera applikationer och att dela via sociala medier.

Behöver föräldrar stöd för att kunna instruera sina barn i att använda pekplattan som ett
effektivt verktyg i lärandet och inte bara som
en spelmaskin? Många hem har redan nu någon typ av pekplatta eller smarttelefon och
det blir allt vanligare att man skaffar dessa apparater. Hur kan föräldern agera som pedagog
i hemmet? Insikten om vilket effektfullt verktyg pekplattan kan vara i lärandet kan ytterligare stärkas både i hemmen och i skolorna.

Ashley Wainwright säger i sin IT Solutions
Blog (2013) att motivationen stiger och inlärningsresultaten förbättras då barn får använda sig av iPad i sitt lärande. Förstaklassare förbättrade sin läshastighet från 63 ord
till 73 ord då de använde iPad. Förstaklassarnas resultatpoäng steg mellan 20 % och 35 %
då de använde iPad i matematikundervisningen. Dessa resultat visar vilken effekt pekplattan kan ge lärandet både hemma och i skolan.
Färdigheter i modersmål och matematik är
viktiga grundfärdigheter och alla verktyg som
kan förbättra dessa färdigheter är avgörande.
Hur tänka pedagogiskt? Läraren bör ha ett
klart syfte för användandet av pekplattan i
undervisningen. Läraren borde skapa uppgifter som utgår från läroplanen, men uppgifterna skall också ha ett klart syfte. Varje uppgift
borde ge svar på varför den skapats, vilket innehåll den täcker, när och hur den genomförs.

Bild 4. Triangeln är utarbetad av författaren utgående
från den kända SAMR-modellen som är skapad av
Ruben R. Puentedura.

Triangeln visar möjligheterna till lärande med
pekplattan. 1) Den lägsta nivån uppnås om
pekplattan används som en skrivmaskin. Detta sker om man byter ut datorer mot pekplattor och de endast används för att skriva texter. 2) Används pekplattor som något som
förbättrar undervisningen uppnås den andra
nivån. 3) Om pekplattan förändrar arbetsuppgifterna uppnås den näst högsta nivån. 4)
Den högsta nivån uppnås då pekplattan används för att skapa helt nya uppgifter som
inte tidigare var möjliga att göra utan detta
verktyg. På denna nivå kan man skapa uppgifter där man till exempel kombinerar kamerafunktionen, skrivapplikationer samt utnyttjar
delningsmöjligheter via sociala medier.

Bild 3. Modellen är skapad av Koehler & Mishra
(2008).
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Puentedura, R.R. 2009. As we may teach.
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Wainwright, A. 2013. 8 studies show iPads in
the classroom improve education. IT solutions Blog.

Tabletti oppimisen tukena
Tablettia voi käyttää sekä koulussa että
kotona monella eri tavalla. Käyttö on
helppoa, sillä tabletti on useimmille
lapsille tuttu ja tarvittaessa sen käytön
oppii nopeasti. Tabletin avulla voi helposti yhdistää erilaisia työskentelytapoja, sillä siinä internet, kamera, videokamera, tekstinkäsittely ja sähköposti ovat
samassa laitteessa. Lisäksi tabletteihin
saa paljon sovelluksia, jotka ovat hyödyllisiä perustaitoja harjoiteltaessa. Esimerkiksi matematiikkaa, äidinkielen eri
osa-alueita ja vaikkapa englannin taitoja voi harjoittaa sovellusten avulla.
Seuraavassa on lisää ideoita tabletin
käyttämiseen lasten oppimisen tukena:
• tiedonhaku esimerkiksi maantiedon
läksyjä varten
• e-kirjojen lukeminen
• verkkolehtien lukeminen
• omien kuva- ja äänikertomusten
teko My Story tai Puppet Pals -sovelluksilla
• omien esitysten teko Keynote- tai
Photo Slideshow-sovelluksella
• tekstien kirjoittaminen Pages-sovelluksella
• piirtäminen eri sovelluksilla
• omien elokuvien tekeminen
• oman musiikin tekeminen Garageband-sovelluksella.

Linn Österås, klasslärare,
arbetar också som
it‑pedagog, APD‑trainer
(Apple Professional
Development) och expert
på virtuell undervisning.

https://www.facebook.com/linn.osteras.official
https://www.facebook.com/koululaisenipad

Referenser:
Rahikkala, J. & Österås, L. 2013. Koululaisen
iPad. Kaskaad.
McKenna, C. 2012. There´s an App for That:
How two elementary classrooms used iPads to
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eSeek luotaa nettilukemista
monitieteisesti
Carita Kiili
Internet on muuttanut lukemistapoja. Lapsilta ja nuorilta vaaditaan uudenlaisia lukutaitoja: onhan internetin
käyttäjän osattava tunnistaa
relevantteja lähteitä, arvioida
niitä kriittisesti ja hyödyntää
useita eri lähteitä oppimisessaan. Tällä hetkellä on vielä melko vähän tietoa siitä, miten
alakouluikäiset lapset hallitsevat näitä taitoja.
Tietoa ei oikeastaan ole lainkaan siitä, miten
ne oppilaat, joilla on oppimisen pulmia, selviytyvät Internetin tekstimaailmassa.

gelman selvittämiseksi oppilasta pyydetään etsimään informaatiota netistä ja yhdistelemään
neljältä nettisivulta löytämiään asioita. Häntä
pyydetään myös arvioimaan yhtä lukemaansa
nettisivua. Lopuksi oppilas laatii sähköpostiviestin rehtorille, jossa hän ottaa kantaa esitettyyn ongelmaan ja perustelee kantansa tekemänsä selvityksen pohjalta.
Oppilaiden vastauksista arvioidaan neljää internetlukemisen osa-aluetta: 1) tiedonhakua,
2) informaation kriittistä arviointia, 3) olennaisten asioiden löytämistä yksittäisistä lähteistä ja eri lähteistä löydettyjen asioiden yhdistämistä sekä 4) kykyä kommunikoida
lähteisiin perustuva näkemys muille.

Jyväskylän yliopistossa alkaneessa eSeek-hankkeessa (2014−2017) selvitetään, millaiset ovat
kuudesluokkalaisten internetlukutaidot ja
millaisia haasteita koululaiset, joilla on lukemisen ja tarkkaavaisuuden pulmia, kohtaavat
internetlukemisessa.

Internetlukutaitojen arvioinnin jälkeen osa
oppilaista osallistuu tutkimuksen toiseen vaiheeseen. Siinä heidän kognitiivisia ja neurokognitiivisia internetlukemisen prosessejaan
selvitetään silmänliiketutkimuksen ja aivokuvantamisen avulla.

Internet on multimediaalinen eli kirjoitettua
kieltä, kuvaa, ääntä ja liikkuvaa kuvaa yhdistelevä ympäristö. Auttaako monien aistikanavien hyödyntäminen lapsia, joilla on oppimisen
pulmia? Vai vievätkö hyperlinkit, mainokset
ja multimediaalisuus huomion olennaisesta
informaatiosta muualle?

Lisäksi hankkeessa selvitetään, miten erilaiset taustatekijät, kuten lukusujuuvuus, yleiset
kognitiviiset taidot, motivaatio nettilukemiseen sekä internetin käyttö tekstiympäristönä
selittävät oppilaiden suoriutumista nettilukemisessa.

Tutkimuksessa kuudesluokkalaisten nettilukemisen taitoja arvioidaan ILA-ympäristössä (internet lukemisen arviointi). ILA on suomenkielinen versio Professori Donald Leun
tutkimusryhmän kehittämästä amerikkalaisesta ORCAsta (Online Reading Comprehension Assessment). ILA on suljettu nettiympäristö, joka simuloi avointa internetiä.

Saatujen tutkimustulosten avulla voidaan kehittää internetlukemisen arvioinnin ja opettamisen menetelmiä.
Tutkimus toteutetaan Jyväskylän yliopiston
psykologian ja kasvatustieteiden laitosten yhteistyönä. Lisätietoja saa professori Paavo Leppäseltä, paavo.ht.leppänen@jyu.fi

ILAssa oppilas saa koulun rehtorilta ongelmanratkaisutehtävän selvitettäväkseen. On36
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Writing and power
Guðmundur B. Kristmundsson
Writing at School and Writing at
Home – Two Different Worlds?

rather to shed light on changes in the writing
conventions of children and adolescents and
whether these changes influence schooling.

The history of the printing press and publishing in Europe is remarkable. However, it will
not be traced in this paper; instead the focus
will be directed toward a current revolution
and the ways in which it is connected with
power. Particular emphasis will be placed on
changes that can be discerned in the writing
conventions of children and adolescents, and
the question of whether these changes influence schooling.

The changes that have occurred in recent
decades are obvious; manifested in the widespread use of computers, telephones and internet media. The majority of people now have
the possibility of choosing the ways they seek
to express their thoughts without the mediation of others, such as publishers or editors,
regarding the process of writing and publication. The power has now fallen into the hands
of the people, so to speak. Examples of this
development abound, such as the phenomenon of blogging, on the one hand, and newspapers, on the other. In the days when blogs
were emerging, they commonly referred to issues addressed by the newspapers. Today, the
newspapers refer to the blogs. The form of the
diary has been revitalized through Facebook
and Twitter, and a host of discussions take
place on websites where everyone is free to
comment. Writing has become a pastime. No
longer does it solely belong to professional authors or wordsmiths, on the contrary, the general citizen can now express himself whenever
he wants and in whatever manner befits him.
These rapid changes subsequently give rise to
a number of questions. How does this influence the development of democracy and the
general education and the ethics of writing?

Writing and Power
A talent in writing entails power. It is easier
for an individual who is skilled in writing to
participate in society than someone who cannot write or lacks the confidence to write. The
one who writes is able to participate in a variety of discourses and contribute to cultural
production, politics, etc. Power was originally and remains in the hands of those who are
properly literate. A revolution in writing took
place during the 15th century when Johannes
Gutenberg (1398–1468) introduced printing to Europe. This led to dramatic changes regarding the role of writing within society. Written language was now available to a
much greater number of people and literacy
and reading proficiency doubtlessly increased
in those who had access to written texts. One
could claim that Bishop Guðbrandur Þorláksson (1541–1627), who printed and published
the bible in Icelandic, was Iceland’s first publisher. Before this time, authority was generally held by individuals who had financial
means to obtain parchment for the purpose of
writing. The history of literary production is
however not the topic of this paper, the aim is

Research concerning the literacy of working
adults, conducted in Iceland in 2005–2006,
revealed several indications that people’s writing habits are changing. People frequently write, mostly by means of computers, but
they also use more traditional means, such
as diaries (Elísabet Arnardóttir, Guðmundur
B. Kristmundsson & Amalía Björnsdóttir
2006). Of special interest was people’s degree
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of confidence with regard to their own writing. Over 90% believed they were capable of
composing a newspaper article, alone or aided by others, concerning familiar matters, for
example, writing birthday greetings or obituaries. People’s views regarding writing, its
purpose and significance, seem to be changing. The structures of texts are also changing
and new forms of texts are evolving. Moreover, the findings of the research led to various questions relating to this development,
not least whether it had impact on the linguistic upbringing in the homes. It has long
been known that children’s home-reading and
access to reading material positively influences their literacy development, and this fact has
been corroborated by international researches on literacy (e.g. Sigríður Þ. Valgeirsdóttir
1993, IEA International Study and PISA International Studies). Consequently, one could
also ask whether the same holds for writing.
Does the writing of adults at home impact
children’s learning and training in writing? It
is also worth asking whether schools account
for this development in their approach to the
teaching of writing.

students and parents participated in the study.
Furthermore, six grade levels with around
120 students were visited. The study’s central
questions were the following:

The Chicken and the Egg

How do students engage with writing in the
school and in what ways is writing utilized in
studying and teaching? Visitations were made
to classes where the teaching and the students’
activities were observed. A few general questions were posed for the classes.

• What are the general manifestations of the
pastime writings of 12- and 15-year-old
students?
• How do parents engage with writing at
home? Are they role models when it comes
to the students’ own writing?
• Do students believe that their pastime
writing is benefitted by what they learn in
school?
• Is there a link between school writing and
pastime writing? Does pastime writing influence writing at school?
The data were gathered through interviews
with teachers, students and parents. The interviews were based on specific questionnaires. The following points were examined:
• The position of writing in school

In recent years, the use of computers and
the internet has gradually led to a vast increase in people’s pastime writing, not least
with students in secondary schools and students in the upper levels of elementary school.
In 2012, 95% of Icelandic homes had internet access and 98% of individuals aged 16–
74 had made use of the internet (Landshagir,
statistical yearbook 2012). Anyone can now
compose text and publish it online. Power is
in the hands of those who write and have the
ability of publishing their text. Many interesting questions arise as a result. And these questions will remain unanswered unless this revolution is scrutinized further.

• Interviews with teachers about their views
toward writing and the teaching of writing
Short interview with teachers about their
views toward writing and the way writing is
taught. The teachers were also asked to provide explanations for certain aspects of their
teaching, if the situation called for it.
• Interview with four students from each grade
level, two girls and two boys

In 2010, a small study was conducted with
the aim of shedding light on the pastime writing of 12- and 15-year-old students. Teachers,

Four interviews were conducted with four
students from each grade level, two girls and
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two boys. The aim was to gain a better picture
of the students’ pastime writing habits. Each
group was interviewed separately.

The boys seemed quite interested in such material. Almost all of the 12-year-old students
are registered users on Facebook, even though
the program has age restrictions according to
which a user must be aged 13 or older. The
same holds for the 15-year-olds, where almost
everyone is registered on Facebook.

• Interview with parents of the students that
had previously been interviewed
The purpose of these interviews was to extract information regarding the writing habits of parents and caregivers, and whether they
observed the students’ pastime writing. Moreover, the parents and caregivers were asked if
they saw themselves as role models when it
came to writing, and if writing was discussed
at home.

A rather surprising finding was that a considerable number of students write in a traditional way, using paper and a pencil or pen.
The handwritten texts are generally messages to parents but a few students also keep diaries. This is consistent with research on the
reading and writing habits of adults according to which around 23% of women and 7%
of men keep diaries (Elísabet Arnardóttir et
al. 2006, 35). Two of the 15-year-old students
claimed they wrote poetry as a pastime. One
of two explained that when she composed poetry she began by writing a draft and then
made a finished version on the computer. She
has written short stories for a few years and
keeps them stored on the computer. Her parents read over her stories and provide feedback. She noted that her father was an author.

• The impact of pastime writing on writing
at school
This point was addressed in the interviews
with students and teachers. Additionally, students’ assignments were analysed in order to
verify whether this impact was present in their
work.
The data were gathered early in 2010 and additionally in the latter part of the year. During
this period, changes occurred in relation to a
number of important aspects, such as the use
of electronic media. The developments are so
rapid that there is good reason to gather additional data and the study therefore remains
incomplete.

Text messages and MSN are popular communication tools. At the onset of the study, a vast
majority of the students used text messages for communication, however, later in the
year it came to light that the text messaging
had significantly decreased and a good many
claimed that they seldom used text messages. Cost was mentioned as a reason for the
decreased use, but also the growing popularity of other media, such as Facebook. Girls
seem to utilize these means of communication more frequently than boys do.

Main Findings
The findings presented here will hopefully
underline the importance of taking students’
pastime writing into account in the teaching
of writing in schools. All the students in both
age levels use computers or telephones for
writing at home, mostly for communication,
through Facebook or similar social networking platforms. Communication via MSN is
very popular and email is also used by a small
group. Moreover, many participate and communicate on websites that are dedicated to
specific themes, for example, football blogs.

Parents partly utilize the same means for communications as their children do. Adults use
email more frequently than children, while
adults also use Facebook and MSN. A considerable difference between the generations
is discernable, mainly manifested in the fact
that children pick up new technology more
quickly than adults. It is also interesting to
note that the children who had older siblings
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Kielikukko 2/2014

claimed they learned a great deal from them.
Furthermore, the children also said that they
considered their older siblings to be stronger
influences than their parents. An important
factor here is that the older siblings are more
modern than parents in their use of social media and their communication habits are therefore more closely related to the ones of their
siblings.

relation to the composition of science reports,
but a qualified teacher was able to manage the
situation in the last minute.
In the student interviews, it came to light that
they did not believe that their pastime writing
was greatly improved by what they had learnt
in school. In this context, they did mention
spelling and “choosing the right word”. Teachers are aware of the students’ pastime writing,
but they have not considered whether it is appropriate to integrate it into school work. The
teachers were asked if they could discern an
influence of pastime writing on school writing. They claimed that the influences were
barely noticeable and mainly involved specific
words or symbols that characterize social media communication and onomatopoeias, for
example “splash”, and slang such as “cool”.
Abbreviations were also noted; for instance,
subject-less sentences, “went to a friend” or
“wasn’t at home”. Everyone agreed that the
influences were not strong and the students
claimed that they kept these two things completely apart.

The parents’ writing revolved mostly about
their work, but also about communication
with friends and family. They send email to
friends and family, schools and other institutions that they seek to communicate with.
Many of the parents also use Facebook. Moreover, the parents believe they know how the
12-year-old children engage with writing at
home. The same applies to the 15-year-olds;
however, the parents were not as confident in
their answers as they were in relation to the
younger children. Nevertheless, the parents
were not worried and trusted their children
in these matters. Writing was rarely a topic of
discussion at home and the parents’ position
as role models remains somewhat unclear.

The study sought to analyse concepts that
were used in pastime writing, on the one
hand, and school writing, on the other. The
differences between the two were considerable, as can be seen in the following table:

In school, the students wrote considerably in
connection with certain subjects. However,
it is clear that the teaching of writing lacks a
tradition and appears rather arbitrary, aimless
and almost exclusively associated with Icelandic. It seems that writing is a subject “without
a country” within the school; a subject that
nonetheless everyone considers important.
Many teachers try to make the best out of the
situation. In one class the students were dissecting an animal. They seemed enthusiastic
and followed instructions from a text book.
The text book stressed the importance of being meticulous when it came to observations
and it included, among other things, pointers on how to conduct such research. Moreover, the book also stipulated that following
the research a report should be written but
there were no instructions regarding the report. The students inquired and the teacher
gave them brief instructions. In this case, the
students lacked intuitive base knowledge in

School writing
Text
Structure
Type of text
Language
Spelling
Title, heading
Paragraph
Punctuation

Pastime writing
Reader
Content and context
related register
Type of text
Language and
vocabulary
Abbreviations
Central idea (SMS)

Table 1: The difference between pastime writing and
school writing.

40

Kielikukko 2/2014

As can be deduced from the Table 1, there
is some degree of difference between pastime writing and school writing. The students
seemed familiar with the concepts and they
could easily explain them even though they
had not heard the names of the concepts before. This fact was surprising and requires further scrutiny.

is important. It bolsters students’ understanding, sense of responsibility and independence
with regard to their writing abilities. One
could also note the idea of proper “writing
behaviour”. The ethics of writing have never
been as important as now. Obtaining power
through writing seems easy enough; the same
can perhaps not be said about managing that
same power.

In school, the students commonly write for
one reader, namely, the teacher. Of course,
there were certain deviation but this practice
was the general rule. The students seemed
aware of the fact that they wrote for different
readers in their pastime writing, even readers they were not acquainted with. One student said that when he wrote to his uncle, an
older man, “then he wrote like a grown up”.
However, when he wrote to his friends he
“wrote like a kid and used slang and abbreviations”. The concept ‘reader’ is something that
the school could pay more attention to and
the same holds for a number of other issues
brought up in the interviews, and are e.g. listed in table above.

In Conclusion
The vast transformation in writing habits in
recent years will most likely have a great impact on our society; politically, sociologically and culturally. This calls for a revaluation
of the position and purpose, and the teaching of writing in school. Research and developmental work are minimal both in Iceland
and in neighbouring countries. Everywhere
the same questions arise and a growing number of people attempt to find answers regarding the consequences of these changes and
how these are to be met with inside institutions of education. For educators, two questions become urgent: What demands does
society place on writing abilities outside the
school? In what ways is it possible to structure
the teaching and development of writing so
that it becomes a valued tool in life and work?
It seems that pastime writing and school writing are two different worlds, and each has its
own culture. If connecting these two worlds is
possible, it will be fruitful for all.

The school does not concern itself with the
way students write in their pastime. The
teaching of writing would doubtlessly benefit from taking students’ pastime writing into
account; both in terms of improving the pastime writing and facilitating a general interest in writing. It is evident that the power,
discussed earlier in the paper, is not solely in
hands of adults, but it is also with children
and adolescents who can of their own accord
write texts and “publish” them.
Should the egg teach the chicken? Students
write a great deal in their pastime and generally use different tools than they commonly use
in school. Connecting pastime writing with
school writing is important. For example, the
school could address some of the key concepts
that students use in their pastime writing, of
course in addition to all the concepts that the
school considers imperative for the development of writing. Creating an awareness of
one’s own writing and its value and purpose
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Tieto- ja viestintäteknologian
käyttäminen opetuksessa herättää
luokanopettajaopiskelijoissa
edelleen epävarmuutta
Susanna Pöntinen
Puhetavoissa luokanopettajaopiskelijat eivät
sido tieto- ja viestintäteknologian käyttämistä
luontaiseksi osaksi opetusta ja oppimista. Tämän vuoksi se herättää epävarmuutta, mutta
suhtautuminen epävarmuuteen vaihtelee puhetilanteittain. Puhetilanteesta riippuen epävarmuus joko hyväksytään tai epävarmuutta
halutaan välttää.

Nykyään tieto- ja viestintäteknologian käyttämisen odotetaan olevan arkipäiväinen
osa opetusta ja oppimista. Samanaikaisesti eri yhteyksissä
käydään jännitteistä keskustelua siitä, miten opetuskäyttö kouluissa toteutuu. Opetuskäytön opiskelu
on keskeinen kysymys myös opettajankoulutuksessa. Aikaisemmissa tutkimuksissa sitä ei
kuitenkaan ole tarkasteltu kulttuurisena kysymyksenä luokanopettajaopiskelijoiden itsensä
kuvaamana.

Opetuskäytön taustalla vaikuttavat kulttuuriset ja sosiaaliset rakenteet luovat sosiaalista painetta käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa opetuksessa ja oppimisessa, mutta niillä
myös luodaan sosiaalista hyväksyntää tieto- ja
viestintäteknologian opetuskäytölle. Puheessa epävarmuuden hyväksyminen ja epävarmuuden välttäminen paikannetaan erityisesi
yksin ja yhdessä tekemisen perinteisiin. Epävarmuuden hyväksyminen tuo esille, miten
opetuskäytössä korostuu yhdessä tekeminen
ja aikaisempien oppimiseen liittyvien näkemysten laajentaminen. Epävarmuuden välttäminen korostaa puolestaan yksilökeskeisyyttä
ja aikaisempia oppimiseen liittyvien näkemysten vahvistamista.

Keskeinen päätelmä FM Susanna Pöntisen
väitöstutkimuksessa on se, että luokanopettajaopiskelijat kuuluvat sukupolveen, joka on
oppinut käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa vapaa-ajallaan, mutta sen käyttö opetuksessa ja oppimisessa herättää edelleen epävarmuutta. Jatkossa opettajankoulutuksessa
on tärkeää tarkastella, miten opiskelijoita voitaisiin rohkaista laajentamaan oppimiseen
liittyviä näkemyksiä jo opintojen alussa.

Puhetavat korostavat
opetuskäytön irrallisuutta

Puhetapoja yhdistävät ja erottelevat piirteet tuovat tutkimuksessa esille, että tieto- ja
viestintäteknologian opetuskäytön kulttuuri muotoutumisessa korostuu koulun ja koulun ulkopuolisen maaliman välisen suhteen
arviointi. Vapaa-ajalla tutuksi tulleesta tieto- ja viestintäteknologian käytöstä huolimatta tämä on opiskelijoille uusi tapa tarkastella opetusta ja oppimista. Uudenlaisen tavan

Pöntinen löysi tutkimuksessaan neljä erilaista puhetapaa, joita luokanopettajaopiskelijat
käyttävät kuvatessaan tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöä.
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korostuminen kertoo siitä, että opiskelijoilla itsellään ei ole kokemusta tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytöstä ja näkemykset
juurtuvat kulttuuriin, jossa tieto- ja viestintäteknologian käyttö ei ole osa opetusta ja oppimista. Uudenlainen tapa edellyttää opiskelijoilta kannanottoa, miten muuttuneeseen
tilanteeseen sitoudutaan. Muutoksen voi joko
ainoastaan todeta tai muutokseen voi ottaa
aktiivisesti kantaa muutosta kannattaen ja
muutosta kyseenalaistaen.
Tutkimuksen aineistona ovat oppimispäiväkirjat, jotka luokanopettajaopiskelijat ovat
kirjoittaneet vuonna 2008 osana tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön opiskeluun
liittyvää opintojaksoa.
Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kulttuurin diskursiivinen muotoutuminen luokanopettajaopiskelijoiden puheessa.
Itä-Suomen yliopisto, 2013. Publications of
the University of Eastern Finland. Dissertations in Education, Humanities, and Theology.
E-aineistona http://urn.fi/
URN:ISBN:978-952-61-1293-0

FinRA johtokunta 2014
Virpi Ravolainen, puheenjohtaja
vravolainen@gmail.com
Sirpa Eskelä-Haapanen, varapuheenjohtaja
sirpa.eskela-haapanen@jyu.fi
varajäsen Anu Tiilikainen
Annika Björk, jäsensihteeri
annika.bjork@anvianet.fi

Heidi Perho, taloudenhoitaja
heidi.perho@turku.fi
varajäsen Pehr-Olof Rönnholm
Ann-Sofie Selin, sihteeri,
kansainvälisten asioiden sihteeri
aselin@abo.fi
varajäsen Krista Halonen-Kaihovirta
Leena Tirkkonen
leena.tirkkonen@gmail.com
varajäsen Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo

Carita Kiili, tiedotussihteeri
carita.kiili@jyu.fi
varajäsen Anne Jyrkiäinen

44

Kielikukko 2/2014

Puheenvuoro mediakasvatuksen
tutkimuksesta Suomessa
Heli Ruokamo
Mediakasvatus‑ ja kuvaohjelmakeskus (MEKU) järjesti syksyllä 2013 järjestyksessä toisen vuo‑
sittaisen Mediakasvatusfoorumin. Tilaisuudessa julkaistiin raportti: Pekkala, L., Pääjärvi, S., Pal‑
sa, L., Korva, S. & Löfgren, A. 2013. Katsaus suomalaisen mediakasvatustutkimuksen kenttään.
Selvitys kotimaisesta mediakasvatukseen liittyvästä tutkimuksesta erityisesti opinnäytteiden ja
journaaliartikkeleiden osalta pääosin vuosien 2007–2012 ajalta. Mediakasvatuksen professo‑
ri Heli Ruokamo Lapin yliopistosta tarkastelee raporttia kommenttipuheenvuorossaan. Raportti
löytyy internet‑osoitteesta: http://www.meku.fi/kirjallisuuskatsaus.pdf

Suomen Akatemian hallitus on nimennyt
yhteiskunnan ja ihmiskunnan suuria haasteita, joihin Akatemia lähivuosina kohdistaa erityistä tutkimuspoliittista huomiota
ja toimenpiteitä (ks. http://www.aka.fi/fi/A/
Ohjelmat-ja-yhteistyo/Tutkimusohjelmat/Valmistelussa-olevat-tutkimusohjelmat/Oppiminen-ja-osaaminen-mediayhteiskunnassa/). Yksi
niistä on Oppiminen ja osaaminen mediayhteiskunnassa. Suomen Akatemialla oli 2013
haettavana mediakasvatuksen alaankin liittyvä Tulevaisuuden oppiminen ja osaaminen
-ohjelma. Yksi tämän ohjelman teema-alueista on yhteiskunnallisten muutosten vaatimukset oppimiselle, osaamiselle ja opettamiselle
(ks. http://www.aka.fi/fi/A/Ohjelmat-ja-yhteistyo/Tutkimusohjelmat/Haettavana-olevat-tutkimusohjelmat/Tulos/). Siihen liittyviä tärkeitä
kysymyksiä ovat mm. seuraavat: Miten mahdollistetaan kriittisen medialukutaidon oppiminen? Miten opitaan olemaan tuottajia ja
toimijoita, eikä vain kuluttajia, digitaalisessa maailmassa? Yksi teemaan kuuluva tutkimusaihe on muun muassa mediakompetenssi ja verkostotoimijaksi kehittyminen. Kolmas
teema-alue on Tulevaisuuden oppimisympäristöt ja käyttäjälähtöinen sisältö. Siihen kuuluva kysymys on, miten monimediaiset, eri
aisteja hyödyntävät järjestelmät, voivat tukea
opetusta ja oppimista huomioiden oppijoiden

tarpeet sekä psyykkiset ja fysiologiset tilat (ks.
http://www.aka.fi/Tiedostot/Ohjelmat/Oppiminen/TULOS_muistio.pdf).
Katsaus suomalaisen mediatutkimuksen kenttään kohdistuu kotimaiseen tutkimukseen
eikä mukana ole ruotsinkielistä tai suomalaisten englanninkielistä kansainvälisillä foorumeilla julkaisemaa tutkimusta. Näin ollen
siinä tarkastellaan pääosin opinnäytetöiden
antia ja sitä kautta opiskelijoiden tutkimuksellisia mielenkiinnon kohteita. On kuitenkin huomattavaa, ettei opinnäytetöiden pohjalta voi vetää tutkimuksen tulevaisuuden
suunnannäyttäjänä kovin pitkälle vietyjä johtopäätöksiä. Tutkimustarpeet määritellään
laajemmin yhteiskunnallisin ja tieteellisin perustein. Suomalaistutkijoiden voimin tehdään paljon tieteellistä, myös kansainvälistä
vertaisarviointia noudattavaa tutkimusta eri
foorumeilla. Tutkijan urapoluilla olevien ja
ns. ammattitutkijoiden tutkimus tähtää nykyisin pääsääntöisesti juuri näille kansainvälisille foorumeille. Kiinnostavaa onkin, miten
suomalainen mediakasvatuksen tutkimus sijoittuu kansainvälisen tutkimuksen kenttään
ja poikkeaa sen kysymyksen asetteluista.
Tarkasteltavana olevan kirjallisuuskatsauksen
aihe on laaja-alainen, toki myös ajankohtai45
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nen ja tärkeä. Tekijät perustelevat katsaustaan
sillä, että kotimaisesta mediakasvatukseen liittyvästä tutkimuksesta ei ole aiemmin tehty
varsinaista kirjallisuuskatsausta (Pekkala ym.
2013, 4, 7). Tätä voidaan pitää hyvänä perusteena kirjallisuuskatsauksen toteuttamiselle.
Katsaus on kuitenkin luonteeltaan kuvaileva,
ei niinkään systemaattinen. Meta-analyysi olisi myös ollut yksi mahdollinen tapa toteuttaa
katsaus. Sillä voitaisiin myös rakentaa kokonaiskuvaa tietystä asiakokonaisuudesta ja pyrkiä tunnistamaan ongelmia.

kauslehti, joka on myös vielä perustamatta,
veisivät alaa tutkimuksellisesti ja tieteellisesti
eteenpäin.
Katsauksessa todetaan, että (emt., 8) mediakasvatuksen tutkimusta jäsennetään usein ns.
heimojaon ajattelun pohjalta, joka jakautuu
1) teknologiseen, 2) suojelun-, 3) kulttuurintutkimuksen- ja 4) kriittiseen heimoon (Kotilainen & Suoranta 2005). Tällaisesta heimojaosta tulisi minun mielestäni kuitenkin
luopua ja pyrkiä aidosti tiede- ja ns. koulukuntarajat ylittäviin kysymyksenasetteluihin.
Mediakasvatus sijaitsee eri tieteen- ja taiteen
aloilla ja alueilla, joita ovat mm. kasvatustiede, soveltava kasvatustiede, aikuiskasvatustiede, varhaiskasvatus, kuvataidekasvatus, käsityötieteet, informaatiotieteet, viestintätieteet,
humanistiset tieteet, luonnontieteet ja yhteiskuntatieteet (vrt. s. 8). Kun jo lähtökohtaisesti sijaitaan näinkin eri tieteenaloilla, niin
sieltä tulisi voida luontevasti siirtyä tiederajat ylittäviin tarkastelunäkökulmiin. Tiederajat ylittävät tarkastelut tähtäävät tavoitteellisesti ja tietoisesti usean eri tieteenalueen ja
taiteiden rajojen ylittämiseen niin tutkimusmetodiikan, -aiheiden kuin -tiimienkin osalta. Tiederajat ylittävät tiimit tähtäävät erityisesti viestinnässään, vuorovaikutuksessaan
ja muussa toiminnassaan siihen, että eri tieteen ja taiteen alueet ja niiden edustajat olisivat synergeettisesti toistensa kanssa tekemisissä kaiken aikaa. (Tella & Ruokamo 2005.)
Uudet kysymyksenasettelut voivat nousta eri
tieteenalojen sisältä niitä yhdistäville rajapinnoille ja ne voivat olla myös luonteeltaan teoreettisia.

Monet tehdyt rajaukset ja niissä tehdyt poikkeukset muodostuvat katsauksen kannalta problemaattisiksi. Yksi niistä on lähdemateriaalin sähköisesti saatavilla olon vaatimus
(emt., 4, 12). Jos ei saatavilla ollut sähköistä tiivistelmää (s. 16), tutkimus rajautui tarkastelun ulkopuolelle. Tämä ei ole kuitenkaan
kovin hyvä tieteellinen peruste rajaukselle.
Toisaalta mukana on kuitenkin myös painettuja väitöskirjoja.
Alan tutkimusta on rajautunut tarkastelun ulkopuolelle myös muista syistä. Yksi rajaavista
tekijöistä on asiasanojen määrittely. Katsauksessa on käytetty runsaasti asiasanoja, mutta
esimerkiksi mediakompetenssi, mediasivistys
ja mediataju näyttävät puuttuvan asiasanoista.
Niistä puuttuvat myös ajankohtaiset lukutaidon eri muodot. Nyt puhutaan digitaalisesta
lukutaidosta, 2000-luvun taidoista jne. Oppimisympäristötutkimuksen alan asiasanoja
näyttää myös puuttuvan, esimerkiksi koulutusteknologia, teknologiatuettu oppiminen ja
teknologiatuettu yhteisöllinen oppiminen.
Käsitteellinen epäselvyys vaivaa koko alaa,
minkä voimme yhteisesti todeta. Käsitteet eivät myöskään ole yksiselitteisesti määriteltävissä eri taustoista kumpuavalle tutkimukselle. Käsitteitä ei lähdetä tässä yhteydessä
systemaattisesti määrittelemään, se ei myöskään ole tämän selvityksen tarkoitus. Voidaan
todeta, että käsitteenmäärittelylle on edelleen
tarvetta ja haastaisinkin tässä kollegoita yhteistuottamaan mediakasvatukselle omaa ensyklopediaa. Se ja mediakasvatuksen aika-

Monilla tutkimusalueilla tiederajat ylittävä
tutkimus on ollut jo pitkään perusedellytys,
ja siihen tulisi myös mediakasvatuksen tutkimuksen alueilla pyrkiä. Mediakasvatuksen tulisikin olla tiederajat ylittävää ja monialaista.
Sen sijaan että lähdettäisiin rajaamaan, mitä
se ei ole, ja sulkemaan pois joitakin alueita,
olisi syytä pyrkiä tuottamaan uutta tietoa ja
mediakasvatuksen tutkimusta.
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Kirjallisuuskatsauksessa puhutaan kansallisen
edistämisen kannalta keskeisistä kysymyksistä. Kansallisen edistämisen kannalta kannattaisi tehdä myös kansainvälistä vertailua.
Esimerkiksi voidaan ottaa tieto- ja viestintätekniikan (TVT) opetuskäytön alue. Suomi on Euroopassa tieto- ja viestintätekniikan
opetuskäytössä keskitasoa ja pohjoismaisessa vertailussa viimeinen (ks. https://ec.europa.
eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/Finland%20country%20profile.pdf). Erot Suomen sisällä, sekä alueellisesti että koulujen välillä, ovat kasvaneet. Suomessa on voitu olla
varsin tyytyväisiä siihen, että viimeistä edelliseen PISA-vertailuun saakka on menestytty.

välisessä vertailussa. Yksittäisiä opinnäytetöitä näyttää puuttuvan tarkastelusta paljonkin.
Syyt voivat liittyä rajauksiin, ja joidenkin yliopistojen opinnäytetyötietokannat on myös
todettu selvityksessä puutteellisiksi (emt., 16).
Mediakasvatuksen alan tutkimukset sijoittuvat katsauksessa pääosin kasvatustieteen
alueelle. Jos katsotaan temaattisia kategorioita
(emt., 19), tieto- ja viestintätekniikan (TVT)
opetuskäyttöä tarkastelevat julkaisut näyttäytyvät paljon mediakasvatuksen teemoja yleisempänä teema-alueena. Ne tarkastelevat uuden opetusteknologian käyttöön ottoa ja sen
mahdollisuuksia tukea oppimista koulussa. Nämä teemat voitaisiin jakaa tarkemminkin. Sen sijaan mediakasvatuksen alan teemat
on eritelty yksityiskohtaisemmin mediakasvatukseen, mediakulttuuriin, mediasuhteeseen,
mediavaikutuksiin ja mediasisältöihin.

Perusopetuksen uudet opetussuunnitelmat tulevat käyttöön 2016. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on yksi laaja-alaisen osaamisen seitsemästä alueesta (ks. http://www.
oph.fi/ops2016/103/0/tieto-_ja_viestintateknologia_opetussuunnitelman_perusteissa). Vuonna 2013 julkaistun kansainvälisen aikuistutkimuksen mukaan ”Suomalaisten aikuisten
keskimääräinen lukutaito ja numerotaito ovat
kansainvälisessä vertailussa erinomaisia. Tietotekniikkaa soveltavassa ongelmanratkaisutaidossa suomalaiset ovat myös kansainvälisen
vertailun kärkimaiden joukossa.” (Malin, Sulkunen & Laine 2013.)

Katsauksessa spekuloidaan sillä, mitä mediakasvatuksen tutkimusalueeseen kuuluu, esimerkiksi juuri TVT:n osalta (emt., 19). TVT
nähdään oppimisen teorioita hyödyntävänä
tutkimusalueena, joka on kytköksissä formaaliin opetukseen. Toki tänä päivänä se on liittyneenä myös informaaliin ja nonformaaliin
oppimiseen. Kysymys kuuluu: Halutaanko
mediakasvatus nähdä jotenkin stabiilina alana, johon esimerkiksi yhteiskunnalliset muutokset ja teknologisoituminen eivät vaikuta.
Pyritäänkö mediakasvatuksen tutkimusta siis
kapeuttamaan vai laajentamaan? Tähän tulee
selvityksen loppupuolella valaistusta. Selvityksen tekijät toteavat itsekin (emt., 30), että
mediakasvatuksen tutkimusalue voitaisiin jakaa myös toisella tavalla.

Kirjallisuuskatsauksen tulososa alkaa julkaisujen määrien läpikäymisellä (Pekkala ym.
2013, 14–17). Katsaukseen on otettu väitöskirjoja mukaan huomattavasti pidemmältä
ajalta kuin pro gradu -tutkielmia. Lisensiaatin
tutkielmiahan ei edes enää juuri julkaista, sillä jatkotutkinnot ovat pääasiassa tohtorintutkintoja. Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä on katsauksessa mukana vain muutama.
Yliopistojen luettelossa ei ole Åbo Akademi,
jossa kuitenkin opetetaan ja tutkitaan mediakasvatusta. Oliko ruotsin kieli sen pois rajaava tekijä? Joensuu ja Itä-Suomi ovat mukana
molemmat, mutta siellä voisi ajatella olevan
enemmänkin alan tutkimusta. Myös Oulun
ja Turun yliopistojen opinnäytteiden määrät
näyttävät varsin pieniltä, kyseiset yliopistothan ovat menestyneet hyvin myös kansain-

Katsauksessa todetaan: ”Tämän selvityksen
ulkopuolelle jääneet julkaisut ovat usein hyvin merkityksellisiä mediakasvatuksen määrittelyn, tunnettuuden, kansallisen kehittämisen, poliittisen päätöksen teon ja erityisesti
käytännön toiminnan toteuttamisen kannalta” (Pekkala ym. 2013, 28). Ne ovat sitä myös
tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta. Edelleen tekijät pohtivat, kuvastaako tutkimusalojen painottuminen eri tavoin yliopistojen aka47
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muksen ensituloksia. Helsinki: Opetus- ja
kulttuuriministeriö.
Pekkala, L., Pääjärvi, S., Palsa, L., Korva, S.
& Löfgren, A. 2013. Katsaus suomalaisen
mediakasvatustutkimuksen kenttään. Selvitys kotimaisesta mediakasvatukseen liittyvästä tutkimuksesta erityisesti opinnäytteiden ja
journaaliartikkeleiden osalta pääosin vuosien
2007–2012 ajalta. Helsinki: Mediakasvatusja kuvaohjelmakeskus MEKU ja Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö.
Tella, S. & Ruokamo, H. 2005. Monitieteinen mobiiliverkko-opetus, -opiskelu ja oppiminen: MOMENTS-projektin integroitu
metamalli. Teoksessa S. Tella, H. Ruokamo, J.
Multisilta & R. Smeds (toim.) Opetus, opiskelu, oppiminen: Tieto- ja viestintätekniikka tiederajat ylittävissä konteksteissa. Lapin
yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 12,
5–31.
https://ec.europa.eu/digital-agenda/
sites/digital-agenda/files/Finland%20
country%20profile.pdf
https://ktl.jyu.fi/ajankohtaista/suomalaistenaikuisten-perustaidot-oecd-maidenparhaimmistoa-tiedote-8.10.2013
http://www.meku.fi/kirjallisuuskatsaus.pdf
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teemista itsenäisyyttä ja profiloitumista (emt.
2013, 31). Toivottavasti! En puhuisi hajaannuksesta tässä yhteydessä. Tutkijoiden tuleekin luoda omia uusia tutkimus- ja profiilialueita ottaen huomioon tutkijapositiot. Eläköön
siis akateeminen vapaus edelleen!
Selvityksen tekijät toteavat, että tämän katsauksen aineiston perusteella valtaosa mediakasvatukseen liittyvästä tutkimuksesta sijoittuu järjestelmää palvelevaksi tutkimukseksi
(Pekkala ym. 2013, 34). Oppimisteoreettisista lähtökohdista lähtevä tutkimus on kuitenkin luonteeltaan oppijakeskeistä. He toteavat
myös, että kriittiset lähtökohdat ovat harvassa. Miksi näin on? Miksi kyseiselle alueelle
profiloitunut tutkimus ei ole tuotteliaampaa,
sitäkin kannattaisi pohtia.
Lopetan kommenttipuheenvuoroni siihen,
miten tästä voitaisiin mennä eteenpäin. Meta-analyysi fokusoidummilla tutkimusaluilla olisi tietysti yksi vaihtoehto. Kirjallisuuskatsauksella voidaan kehittää olemassa olevaa
teoriaa ja rakentaa uutta. Se voi myös arvioida teoriaa sekä kuvata tietyn teorian kehitystä historiallisesti. Opetusyhteistyö voisi lisätä
myös tutkimusyhteistyötä. Aletaan siis tarjota
verkostomaisesti mediakasvatuksen alan opetusta ja mediakasvatuksen jatko-opiskelijoille
yhteistä tiederajat ylittävää tutkijakoulutusta.
Tämä on yhteistyön avaus!
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The SIG 5 conference 2014 registration is now open!
Dear colleague,
We warmly invite you to participate the international
conference on Early Childhood Education organized by the
EARLI SIG 5. The theme of the conference is Challenges for
the Future in Early Childhood Education.
The conference registration is now open!
Please visit the conference website
www.jyu.fi/earli‑sig5‑2014 to register for the conference
and for further information. The conference encompasses
symposia, research papers and posters relevant to the age
group from birth to 8 years of age.
Do not hesitate to participate in the EARLI SIG 5 Conference
in August 2014, and to visit the beautiful city of Jyväskylä in
the middle of Finland with its thousand lakes!
Looking forward to seeing you in Finland!
SIG 5 Conference organizing committee
University of Jyväskylä, Finland
Web: www.jyu.fi/earli‑sig5‑2014
E‑mail: sig5conference2014@jyu.fi
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Kirjoittajakutsu
Kielikukon 33. vuosikertaan
Kielikukko on FinRAn (Finnish Reading Association) julkaisema
lehti, jonka tavoitteena on kertoa ajankohtaisesta lukemisen,
kirjoittamisen ja oppimisen tutkimuksesta sekä hyvistä
opetuskäytänteistä. Kielikukossa julkaistaan artikkeleita,
kuvauksia opetuskokeiluista, puheenvuoroja ja haastatteluja.
Kielikukon vuoden 2014 jäljellä olevat numerot keskittyvät
seuraaviin teemoihin:

3/2014 – Orastava lukutaito & varhais- ja
alkukasvatus
Artikkelien toimitus viimeistään viikolla 33/2014

4/2014 – Tekstitaidot eri oppiaineissa
Artikkelien toimitus viimeistään viikolla 44/2014

Kirjoitusohjeet löytyvät FinRAn blogista
http://finnishreadingassociation.blogspot.fi. Artikkelit
toimitetaan sähköpostitse Kielikukon päätoimittajalle Sirpa
Eskelä-Haapaselle osoitteella sirpa.eskela-haapanen@jyu.fi.
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