selkä

5mm

I l o k s i

j a

o p i k s i

Kirjoittajakutsu
Kielikukon 34. 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.
Kirjoitusohjeet löytyvät FinRAn blogista
http://finnishreadingassociation.blogspot.fi. Artikkelit
toimitetaan sähköpostitse Kielikukon päätoimittajalle Sirpa
Eskelä-Haapaselle osoitteella sirpa.eskela-haapanen@uta.fi.

1-2/2015

Kielikukko_2015-1-2_LIIMAkannet.indd 1

3/13/2015 11:50:47 AM

selkä

5mm

Päätoimittajan tervehdys ...................................................................................................1
Sirpa Eskelä-Haapanen
Tervehdys Rauman Myllymäeltä ......................................................................................2
Eeva-Maija Niinistö & Juli-Anna Aerila
Opettajankoulutuksen tervehdys ....................................................................................3
Jaana Lepistö & Tapio Heino

Kielikukko 1−2 / 2015

ARTIKKELIT

Kirstiä katsomassa – kirjallisuuskasvatus osana eheyttävää oppimista ...................4
Juli-Anna Aerila, Marja-Leena Rönkkö & Satu Grönman
Koti lapsen lukemista tukemassa ...................................................................................12
Marjaana Soininen & Tuula Merisuo-Storm
Kertomukset, päättelytaitojen kehitys ja luetun ymmärtäminen:
Havaintoja pitkittäistutkimuksesta ...............................................................................16
Janne Lepola
Tuki ja oppimateriaalit yläkoululaisen kielellisten vaikeuksien yhteydessä .........21
Kristiina Pärkö
Maahanmuuttajaoppilaan suomen kielen taito on kielestä kiinni ..........................25
Annukka Muuri
Alkuopetusikäisten oppilaiden itsetunnon, lukemisen taitojen ja
lukemisasenteiden väliset yhteydet ..............................................................................30
Tuula Merisuo-Storm & Marjaana Soininen
Tulkintoja alkuopetusikäisten lasten humoristisista piirroksista ............................35
Juli-Anna Aerila, Timo Laes & Tuula Laes
Merelle päin – oppimista erilaisissa ympäristöissä .....................................................41
Hanna Niinistö

OPETUSKOKEILUT

Jaettua opettajuutta – Iloa ja tukea samanaikaisopettajuudesta ...........................49
Virpi Kaunisto, Anu Niemi, Elisa Nurmi & Merja Toivanen
”Tulisipa isä lukemaan” – lukuintoa vanhemmalta oppilaalle ..................................53
Hanna Jalonen, Ulla Pyymäki, Viivi Vanhatalo, Juli-Anna Aerila & Eeva-Maija
Niinistö
Ryhmätyöskentely äidinkielen opetuksessa: kokemuksia ja opetuksia .................57
Linda Carlos Ruiz & Saara Katajamäki
Sujuva tarina ei synny hetkessä improvisoiden – Kuinka edetä vaihe vaiheelta
kohti julkaisukelpoista tarinaa? ......................................................................................61
Maija Viherkari
Kirjaimia kaikkialla! Kirjainten, sanojen ja lauseiden opettelua maataiteen
avulla ....................................................................................................................................65
Taru Domander, Johanna Keskitalo & Emmi Laaksonen
Metsäoppikirjan tekoa iPadeilla .....................................................................................70
Johanna Lassila, Linda Wikman, Elisa Nurmi & Merja Toivanen
”Eikö me käytetä kirjoja ollenkaan?”
ActionTrack kuudennen luokan matematiikan opetuksessa ....................................74
Jenna Nieminen
Kokonaisvaltainen ja toiminnallinen kuvataideprosessi kasvattaa oppijaa
arkkitehtuuriin, muotoilun ja esteettisyyden näkökulmiin ......................................79
Veera Virtanen
Arjen estetiikkaa – toiminnallisuus arkkitehtuuriopetuksessa ................................84
Pirita Talikka

KIRJA-ARVIOT

Materiaalia kielen oppimisen tehostamiseen ..............................................................88
Juli-Anna Aerila
Käsityö osana ihmisen olemassaoloa ............................................................................90
Marja-Leena Rönkkö
Kielikukko_2015-1-2_LIIMAkannet.indd 2

3/13/2015 11:50:47 AM

Kielikukko 1–2/2015

Kevättervehdys!
Meillä on jälleen ilo toimittaa teille lukijoillemme tuhti lukupaketti. Kielikukon 34. vuosikerran aloittaa kaksoisnumero, joka koostuu Turun opettajankoulutuksen Rauman yksikön tutkijoiden, normaalikoulun luokanlehtoreiden ja opettajaksi opiskelevien monipuolisista artikkeleista. Tässä numerossa yhdistyvät tieteellinen tutkimus ja opetuskokeilujen toteuttaminen,
kuten Niinistö ja Aerila tervehdyksessään toteavat. Lepistö ja Heino kuvaavat vielä kirjoitusten
syntysijaa, Rauman opettajankoulutusta, tarkemmin.
Ensimmäisessä artikkelissa Aerila, Rönkkö ja Grönman tarkastelevat kirjallisuuskasvatuksen
merkitystä oppimisen eheyttäjänä. Esiopetuksessa on kirjallisuuteen tutustuminen yhdistetty
kulttuurikasvatukseen ja oman kaupungin historiaan perehtymiseen tulevien perusopetuksen
opetussuunnitelmien hengessä. Lukemisen parissa pysytään myös Soinisen ja Merisuo-Stormin
artikkelissa, jossa paneudutaan kodin merkitykseen lapsen lukemisen tukijana. Oman kotitaustan tärkeää roolia kirjalliseen kulttuuriin kasvussa ei voi kiistää. Lepola kirjoittaa artikkelissaan
lapsen luetun ymmärtämisen taitojen kehittymisestä sekä kielellisen ja vuorovaikutuksen roolista tässä prosessissa. Tämäkin tarkastelu on ajankohtaista tulevien opetussuunnitelmien näkökulmasta.
Miten kielelliset haasteet ilmenevät yläkouluikäisellä nuorella, miten nuori itse suhtautuu näihin haasteisiin ja mistä hän voisi saada tukea? Näihin kysymyksiin vastataan Pärkön artikkelissa. Muuri puolestaan tarkastelee maahanmuuttajaoppilaiden oppimista suomen kielellä. Tutkimustulokset osoittavat selvästi opettajien tärkeän merkityksen maahanmuuttajaoppilaiden
kielenoppimisessa. Myös Merisuo-Storm ja Soininen käsittelevät opettajien mahdollisuutta toimia oppilaiden lukutaidon tukijoina. Opettajien tarjoama tuki lukijalle on merkitsevää motivaation ja itsetunnon näkökulmasta sekä positiivisen lukemisasenteen muodostumisessa.
Aerilan, Laeksen ja Laeksen artikkelin myötä siirrytään tarkastelemaan kuvallista tuottamista lasten humoristisia piirroksia tulkitsemalla. Kirjoittajat kuvailevat tyttöjen ja poikien välisiä
eroja heidän huumorikäsityksissään. Niinistö taas kuvailee artikkelissaan päiväkirjamerkintöjen tulkitsemisen tuloksia Merelle päin -hankkeessa. Opetus vietiin perinteisen luokkahuoneen
ulkopuolelle ja näin myös opetusmenetelmät muovautuivat kuin itsestään monikanavaisiksi.
Luokanopettajaopiskelijoiden kirjoitukset opetuskokeiluista esittelevät lukijoille hankkeita,
jotka liittyvät yhteistoiminnallisuuteen, lukemiseen, tarinoiden kirjoittamiseen, matematiikkaan, oppikirjan tekemiseen, kuvataiteeseen ja arkkitehtuuriin. Opiskelijat kuvaavat hankkeiden toteutuksia ja innostavat näin kokeilemaan jotain vastaavaa omassa työssään.

Antoisia lukuhetkiä!
Sirpa Eskelä-Haapanen
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Yhdessä kirjoittaminen, kokeilujen
tekeminen ja tieteellinen tutkimus
yhdistävät ihmiset iloiseen
arkeen Rauman Myllymäellä.
Kielikukon kannessa aiemmin lukenut ”Iloksi ja opiksi” on toteutunut Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön ja normaalikoulun luokanlehtoreiden sekä opetusharjoittelijoiden
näkökulmasta monella tavalla syyslukukauden 2014 aikana. Meille on ollut hieno, haastava ja ainutlaatuinen kokemus tuottaa Kielikukko-lehti normaalikoulun arkeen liittyvästä opetusharjoittelusta ja
yksikössä toteutettavan tutkimuksen pohjalta.
Kielikukko-lehden sisällön suunnittelun toteuttaminen alkoi eräänä elokuisena tiistaiaamuna. Olimme
kutsuneet vapaaehtoisia, kirjoittamisesta kiinnostuneita, opiskelijoita ja henkilökunnan edustajia kirjoittamisinfoon Eeva-Maijan luokkaan. Odotimme malttamattomina, joskin hieman huolestuneina,
tulisiko kukaan. Huolestuneisuutemme muuttui iloiseksi innostuneisuudeksi, kun näimme joukon sitoutumishaluisia opetusharjoittelijoita ja heitä ohjaavia luokanlehtoreita. Kaikilla oli mukanaan valmiita ideoita artikkeliinsa. Ensimmäinen suunnitelmamme oli tuottaa Kielikukko-lehteen kirjoituksia kokeiluista, jotka koskisivat Lukuinto-hanketta, johon olemme lähteneet innolla mukaan. Kun kävi ilmi,
että luokissa oli menossa koko joukko erilaisia kokeiluja, muutakin kuin lukemiseen tai kirjoittamiseen
liittyvää, halusimmekin ottaa mukaan mahdollisimman monipuolisen sisällönkuvauksen normaalikoulun arjesta.
Artikkelien koostaminen yhdessä opiskelijoiden kanssa heidän harjoittelujaksoistaan on ollut kaikille
mukana olleille monella tapaa kasvattava kokemus. Saamamme palautteen mukaan opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä saadessaan kirjoittaa ja näin osallistua lehden sisällön tuottamiseen. Vaikka kirjoittaminen vei heiltä aikaa, se kuitenkin mahdollisti aivan uuden näkökulman harjoitteluun ja oman työn tarkasteluun sekä yleiseen toiminnan arviointiin. Monet opiskelijat kertoivat oppineensa kirjoittamisen
kautta paljon oman opettajuuden kehittymisestä sekä teorian ja käytännön yhdistymisestä opetustyössä.
Sanat eivät riitä kertomaan, kuinka ylpeitä, ja hiukan yllättyneitäkin, olemme siitä, miten taitavia opiskelijamme ovat. Artikkelien ensimmäiset versiot saattoivat olla hiukan haparoivia ja puutteellisia. Kuitenkin pienellä ohjauksella kaikki opiskelijoidemme artikkelit saatiin julkaisukelpoisiksi, kiinnostaviksi
ja hyödyllisiksi. Voi vain toivoa, että edes osa opiskelijoista saisi tätä kautta kiinnostuksen viedä opintojaan pidemmälle ja jatkaa tieteellistä kirjoittamista.
Haluamme myös kiittää niitä henkilökuntamme edustajia, jotka lupautuivat auttamaan opiskelijoita
kirjoittamisprosessissa tai lupautuivat esittelemään omaa tutkimustaan Kielikukko-lehden Rauman numerossa. Erityisen lämpimät kiitokset osoitamme Kielikukon toimituskunnalle, joka antoi meille tämän mahdollisuuden ja ripeästi sekä asiantuntevasti ohjasi meitä prosessin eri vaiheissa.
Toivotamme Kielikukon lukijakunnalle mukavia lukuhetkiä lehden parissa ja kannustamme siirtämään
joitakin lehdessä esitellyistä käytännöistä omaan työhönsä.
Lukemisiin!
Eeva-Maija Niinistö ja Juli-Anna Aerila
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Opettajankoulutusta Raumalla
Raumalla on koulutettu opettajia vuodesta 1896 alkaen. Yliopiston kampusalue, Myllymäki
on kaupungin sydämessä sijaitseva kiinteä rakennuskompleksi, jossa 1800- ja 1900-luvun arkkitehtoniset ratkaisut sulautuvat harmoniseksi miljööksi. Vuonna 1899 perustettu seminaarin
puutarha tarjoaa nykypäivän opiskelijalle ja normaalikoulun oppilaille mahdollisuuden tutustua käytännössä puutarhapedagogiikkaan ja esimerkiksi kestävään kehitykseen arkielämän toiminnassa.
Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön perustehtävä on tutkimukseen
perustuvan opettajankoulutuksen toteuttaminen. Tutkimuksen painopistealueet ovat kasvatustieteessä ja käsityökasvatuksessa sekä varhaiskasvatuksen, erityisopetuksen ja liikuntakasvatuksen alueella opettajuuteen, oppimiseen, opettamiseen ja opettajankoulutukseen kohdentuen.
Raumalla voi opiskella luokan- ja lastentarhanopettajaksi sekä käsityön aineenopettajaksi. Lisäksi Raumalla koulutetaan varhaiskasvatuksen maistereita sekä erityisluokanopettajia että erityislastentarhanopettajia. Opiskelijoita Myllymäellä on liki 900 ja henkilöstöä 70.
Rauman normaalikoulu on vuodesta 2012 toiminut yhtenäisen perusopetuksen (vuosiluokat
1-9) kouluna. Tätä ennen koulu oli vuodesta 1898 alakouluikäisten opinahjo. Koululla on aina
ollut kaksi perustehtävää: opettaa ja kasvattaa koululaisia ja toimia opettajaopiskelijoiden harjoittelukouluna. Oppilaita on noin 350 ja henkilöstöä nelisenkymmentä. Koulun opetussuunnitelmassa painottuvat esi- ja alkuopetuksen integrointi, taitoaineet ja englantipainotteinen
opetus (CLIL) ekaluokasta alkaen. Koulussa toimivat iltapäiväkerho Leppis ja Rauman kaupungin kasvatus- ja opetustoimen hallinnoima esikoulu Taikatakki. Koulun profiiliin sopivat
mainiosti myös Vihreä lippu- ja Unesco-toiminta. Kivenheiton päässä Myllymäeltä on Vanha
Rauma, joka on valittu Unescon maailmanperintökohteeksi. Oppilaskuntatoimintaa on vuosiluokilla 7–9, ja luokilla 1–6 kansalaisvaikuttamista harjoittelevat miniministerit. Yläkoulun
valinnaisainetarjonta on koulun kokoon nähden monipuolinen. Erityisesti koulun kielitarjonta ja kielenopetus on saanut valtakunnallistakin huomiota. Koulun arkeen kuuluvat kiinteästi
opetusharjoittelijat, jotka opettajankoulutuslaitoksen ja normaalikoulun opettajien ohjaamina
tuovat koulutunneille tuulahduksen nuorta opettajaenergiaa raikkaine ideoineen ja yhdistävät
opetuksen ja oppimisen teorioita käytännön kouluelämään.
Suomalaisten menestys kansainvälisissä koulumittauksissa on herättänyt laajaa kiinnostusta, ja
osittain tämän johdosta Myllymäellä on viime vuosina vieraillut ulkomaisia opetuksen ja koulutuksen asiantuntijoita. Opettajankouluttajat, sekä opettajankoulutuksesta että normaalikoulusta, ovat vastavuoroisesti voineet käydä erilaisten kansainvälisyysohjelmien yhteydessä tutustumassa muiden maiden opetus- ja koulutusjärjestelmiin.
Vuonna 2014 opettajankoulutuslaitoksen ja normaalikoulun tiloja yhdistettiin. Tuloksena on
valtakunnallisesti ainutlaatuinen oppimisympäristö, jossa opettajaopiskelijat ja perusopetuksen
oppilaat työskentelevät osittain samoissa tiloissa. Yhteiskäyttöä toteutetaan tällä hetkellä käsityön, liikunnan, musiikin, biologian sekä fysiikan ja kemian opetuksessa. Oppimisympäristöjen tiivistäminen ja muuttaminen moderneiksi yhteiskäyttötiloiksi vahvisti raumalaisen opettajankoulutuksen jatkumisen myös tulevaisuudessa.
Jaana Lepistö, KT, toimii yksikönjohtajana Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikössä.
Tapio Heino, KM, toimii johtavana rehtorina Rauman normaalikoulussa.
3
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Kirstiä katsomassa –
kirjallisuuskasvatus osana
eheyttävää oppimista
Juli-Anna Aerila, Marja-Leena Rönkkö & Satu Grönman

Lasten kirjallisuuden ymmärtämisestä tiedetään vielä vähän. Konkretisoimalla lasten ajattelua taidelähtöisin menetelmin voidaan lisätä
aikuisten ja lasten ymmärrystä kirjallisuuden
ja luetun tulkinnasta. Lisäksi lasten ajattelun konkretisointina erilaisten prosessien tuotokset saattavat parantaa kirjallisuuskeskusteluiden laatua, tuoda toiminnallisuutta ja
sosiaalisuutta lukemiseen sekä kehittää lasten
lukijaminäkuvaa.

den mahdollisuuksia tutkia ja oivaltaa asioiden välisiä suhteita ja keskinäisiä riippuvuuksia eri tiedonalojen näkökulmia hyödyntäen
sekä kytkeä toisiinsa eri oppiaineissa opittavia asioita. Opetuksen eheyttäminen edellyttää pedagogista lähestymistapaa, jossa kunkin
oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat ylittäen tarkastellaan todellisen maailman ilmiöitä tai teemoja kokonaisuuksina. Eheyttävien kokonaisuuksien suunnittelu
ja testaaminen on tärkeää, sillä perusteluonnoksen mukaan jokaisen perusopetuksen oppilaan tulee saada osallistua vähintään yhteen
eheyttävään, pitkäkestoiseen kokonaisuuteen
lukuvuoden aikana.

Myös aikaisemmissa tutkimuksissamme
olemme yhdistäneet esi- ja alkuopetuksen
oppilaiden kirjallisuuden lukemiseen saduttamalla toteutettuja ennakointikertomuksia sekä käsityötuotteita, jotka on toteutettu
kokonaisena käsityöprosessina eli itse ideoiden, suunnitellen, valmistaen sekä arvioiden..
Näissä tutkimuksissa kirjallisuuden lukemista
tarkastellaan kirjallisuuskasvatuksena, jolloin
kirjallisuuteen tutustumisen tavoitteena on
oppilaan päättelytaitojen kehittäminen, arvoja koskevan ajattelun edistäminen ja minäidentiteetin vahvistaminen (Toivonen 1998;
67–68, 232–233). Kirjallisuuskasvatuksen tavoitteena on yleisinhimillisen ja yhteiskunnallisen todellisuuden ymmärtäminen. (Julkunen 1997, 28; Lahtinen 2001, 76 – 77;
Rikama 2005.)

Tässä artikkelissa kuvataan esiopetuksen opetuskokeilua, jossa kirjallisuuden lukeminen yhdistetään kulttuurikasvatukseen ja
oman kotikaupungin historiaan tutustumiseen. Opetuskokeilun lähtökohtana on Kolbin (1984) kokemuksellisen oppimisen malli ja Annastiina Mäkitalon kuvakirja “Vanhan
Rauman Kirsti” (2012).
Aikaisemmissa kokeiluissa kirjallisuuden lukemista ja sen pohjalta toteutettuja ennakointikertomuksia ja käsityötuotteita on yhdistetty lukemaan oppimiseen ja erilaisuuden
hyväksymiseen. Lisäksi kokeilujen yhteydessä on kehitetty malli sekä tämäntyyppisen
toiminnan arviointiin ja toteuttamiseen tavoitteiden näkökulmasta (Rönkkö & Aerila 2013) että Kolbin (1984) kokemuksellisen oppimisen mallin sovelluksena (Rönkkö
& Aerila 2015).

Kirjallisuutta voitaisiin käyttää nykyistä huomattavasti enemmän ja tavoitteellisemmin
oppimisen ja opetuksen eheyttämiseen. Myös
perusopetuksen opetussuunnitelman luonnos (2014) korostaa eheyttävämpää opetusta ja oppimista. Perusteluonnoksen mukaan
opetusta eheyttämällä edistetään oppilai4
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Tavoitteena eheyttävä
oppimiskokemus
Tutkimuksen tavoitteena on testata eheyttävän oppimisen mukaista, kokemuksellisen
oppimisen teoriaan perustuvaa kirjallisuuslähtöistä kulttuurikasvatuksen mallia esiopetuksessa. Kokeilun lähtökohtana on esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden
luonnos (2014), jonka mukaan lapsille tulee
tarjota mahdollisuuksia eläytyä lähiympäristönsä menneisyyteen keskustelemalla ja erilaisia eläytymistä tukevia menetelmiä käyttämällä. Näin tuetaan lapsen kulttuurista
osaamista, vuorovaikutustaitojen oppimista ja
ajatteluun ja oppimiseen liittyvää laaja-alaista
osaamista. Esi- ja perusopetuksen kulttuurikasvatus on tavoitteellista ja valtakunnalliseen
opetussuunnitelmaan perustuvaa toimintaa,
jossa kulttuuriarvoja siirretään sukupolvelta toiselle ja oppilaille annetaan mahdollisuus
kokea ja tehdä kulttuuria osana koulupäivää
ja eri oppisisältöjen opetusta. Kulttuurikasvatukselle tyypillisiä työmenetelmiä ovat taide, kulttuuri ja erilaiset taidelähtöiset menetelmät. (Grönholm 2003.)

Kuvio 1. Kolbin kokemuksellisen oppimisen malli (Kolb
1984)

kokemusten perusteella. Opettaja voi vaikuttaa oppimiseen tarjoamalla oppijoille erilaisia
kokemuksia, jotka vaativat ajattelua, luovuutta, ongelmanratkaisua ja aktiivista toimintaa.
Koska kokemiseen vaikuttavat monet henkilökohtaiset tekijät, voivat eri oppijat oppia eri
asioita samoissa tilanteissa. (Beard & Wilson
2006.) Tehokkainta oppiminen on, kun se tapahtuu aidossa tilanteessa syntyneiden kokemusten pohjalta. Aina tämä ei kuitenkaan ole
mahdollista ja silloin voi olla tarpeen tarjota oppijoille simuloituja kokemuksia todellisuudesta. (Beard & Wilson 2006, 130.) Näitä
kokemuksia tarjotaan tyypillisesti kertomalla tarinoita tai käyttämällä sellaisia taidemuotoja, jotka mahdollistavat eläytymisen. (Beard
& Wilson 2006, 152–153). Kertomuksia ja
muita taiteen muotoja pidetäänkin oppijan
ymmärryksen edistämisen peruskeinoina, joiden avulla oppija tuottaa ideoita ja rakentaa maailman- ja minäkuvaansa (Collison &
Mackenzie 1999).

Opetuskokeilussa sovelletaan Kolbin (1984)
kokemuksellisen oppimisen teoriaa. Kokemuksellinen oppimisen lähtökohtana on ajatus siitä, että kaikessa oppimisessa on kyse
oppijan sisäisen maailman ja ulkopuolisen
maailman aktiivisesta vuorovaikutuksesta ja
siinä syntyvistä kokemuksista. Opetuksessa
tulisi pyrkiä tarjoamaan oppijoille merkittäviä ja aitoja kokemuksia, jotka oppija yhdistää osaksi laajempaa käsitteellistä viitekehystä. Kokemuksellisessa oppimisessa oppiminen
nähdään jatkuvana syklisenä prosessina, jossa tärkeintä on aktiivinen oppimisprosessi, ei
niinkään lopputulos. Kokemuksellisen oppimisen syklissä on neljä vaihetta: välitön omakohtainen konkreettinen kokemus, pohdiskeleva reflektiivinen havainnointi, abstrakti
käsitteellistäminen ja aktiivinen kokeileva toiminta.

Opetuskokeilussa lapsille tarjotaan kokemuksellisuutta sekä aidossa että simuloidussa todellisuudessa. Aitoja kokemuksia edustavat
todelliset oppimisympäristöt ja simuloitua
todellisuutta edustaa fiktiivinen kirjallisuus.
Oppilaiden omakohtaisia kokemuksia ja niihin perustuvaa ajattelua pyritään tekemään
näkyväksi toteuttamalla kokemusten pohjalta kertomuksia ja käsityötuotteita. Käsityötuotteet ja kertomukset antavat muille oppimisprosessiin osallistuville mahdollisuuden

Oppiminen ja kokeminen ovat hyvin lähellä toisiaan ja oppimista tapahtuu syntyneiden
5
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ymmärtää kunkin oppijan omakohtaista oppimista ja kokemusta. Tästä syystä onkin tärkeää, että abstraktin käsitteellistämisen vaiheessa kukin oppija pääsee itse esittämään
omaa tuotostaan ja että aktiivisen kokeilevan
toiminnan vaiheessa keskustellaan tuotosten
pohjalta sekä opitaan toinen toisilta että pyritään yhteisen ymmärryksen muodostumiseen. (Ks. Aerila & Rönkkö 2015.)

Kirsti-niminen kotimuseo sijaitsee Raumanjoen varressa ja edustaa 1700 – 1800-luvun
rakentamista. Kadun varressa on asuinrakennus, jonka läpi kuljetaan portista pihalle. Ulkorakennukset, aitta ja talli-, navetta ja varastorakennus kiertävät tontin laitoja. Siellä
missä ei ole rakennuksia, on tontti ympäröity
lauta-aidalla. Umpinaisesta piha-alueesta on
vielä erotettu aidalla osa, johon eläimet voitiin
päästää talvella ulos jaloittelemaan. Talon rakentajat olivat laivureita, mutta myöhemmin
on talon omistajina ollut merimiehiä, työmiehiä ja käsityöläisiä. Museo esittelee Kirstissä omistaja- ja vuokralaisperheiden asumista
1900-luvulla. (Rauman kaupungin www-sivut 2014.) Annastiina Mäkitalon kuvakirja “Vanhan Rauman Kirsti” (2012) kertoo
1900-luvun alun Raumasta ja se sisältää fiktiivisen tarinan lisäksi todellista tietoa tuon ajan
elämästä, esineistöstä ja tapahtumista. Kirjan näyttämönä on nykyisin museona toimiva Kirsti-talo Raumanjoen varressa. Päähenkilö Kirsti on talon mukaan nimetty pieni tyttö,
jonka isä on merimies ja äiti pyykkäri.

Kertomusten merkityksestä lasten ajattelun ja kokemusten jäsentämisessä on olemassa tutkimustietoa: Kertomukset auttavat
lapsia ymmärtämään todellisuutta eri näkökulmista, laajentamaan ajatteluaan ja kehittämään ideoitaan. Kun oppijaa kiinnostavaan
kertomukseen yhdistetään toimintaa ja keskustelua toiminnan pohjalta, tapahtuu merkityksen muodostaminen ja oppiminen luonnollisesti ja väistämättömästi. (Campbell
2001.) Kertomusten käyttäminen ja toiminnan sekä keskustelun liittäminen kertomusten ymmärtämiseen tukee lasten persoonallisuuden kehitystä monin tavoin: Ne auttavat
lapsia laajentamaan ymmärrystään ja ajatteluaan sekä arvioimaan uskomuksiaan, asenteitaan, arvojaan, erilaisia ihmisiä ja tilanteita
sekä käsittelemään tunteitaan ja ihmissuhteitaan. Lisäksi ne kasvattavat empatiakykyä,
auttavat ymmärtämään erilaisia kulttuureita,
jokapäiväistä elämää ja erilaisia ristiriitatilanteita. (Kirby 1995.)

Abstraktia käsitteellistämistä kokeilussa edustavat saduttamalla tuotettu ennakointikertomus sekä käsityötuote. Ennakointikertomuksella tarkoitetaan jonkin tekstin jatkon
arvaamista kirjoittamalla. Tavoitteena on kirjoittaa teksti, joka tyylillisesti ja sisällöllisesti
noudattaa alkuperäistä tekstiä ja vastaa kirjoittajan käsitystä siitä, miten alkuperäinen teksti etenee. Ennakointikertomuksia pidetään
hyvänä menetelmänä lukijan koko ymmärtämisprosessin selvittämiseen kuten muitakin ääneenajattelun tehtäviä. Ennakointikertomus on ääneenajattelua, mutta siinä lukija
tuottaa tulkintansa kertomuksen muotoon.
(Aebli 1991 353–355; Grossman 2001 419.)
Toisin kuin esimerkiksi lukupäiväkirjat, ennakointikertomukset ovat fiktiivisiä, yleensä
kertovia, tekstejä, ja ne sisältävät sekä kirjoittajan tietoisesti että tiedostamattomasti valitsemia elementtejä (Toivonen 1998). Lisäksi
ennakointikertomusta voi pitää hyvänä tapana oppilaan alitajuisen päättelytaidon kehittämisessä, varsinkin sellaisten oppilaiden kohdalla, joiden ajattelun abstraktiotaso ei ole

Kulttuurikasvatus kontekstina
Opetuskokeilussa esiopetusikäiset lapset tutustuvat kotikaupunkinsa kulttuurihistoriaan
autenttisessa oppimisympäristössä kokemuksellisena oppimisprosessina, johon on yhdistetty kirjallisuus- ja käsityökasvatuksen menetelmiä. Opetuskokeilun lähtökohtana on
Raumalla sijaitseva Kirsti-niminen kotimuseo
ja tähän museoon perustuva lasten kuvakirja, joiden synnyttämien kokemusten pohjalta
lapset toteuttavat kertomuksia saduttamalla
sekä käsityötuotteen. Osa lasten kertomuksista toteutetaan iPadin BookCreator -sovelluksella.
6
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kovin korkea. Subjektiivisen fiktiivisen kerronnan käyttäminen sopii nuorten lukijoiden
ajattelun selvittämiseen hyvin, koska kerronta on monille ”tapa abstrahoida”, vaikkakin
usein tiedostamattomasti. (Moffet 1983, 14–
59.)
Tässä opetuskokeilussa kokonainen käsityöprosessi on ajattelun konkretisoinnin väline.
Kun käsityöprosessin kaikki vaiheet tuotteen
ideointi, suunnittelu, valmistus ja arviointi,
suorittaa yksi ja sama henkilö, voidaan puhua
kokonaisesta käsityöstä (Kojonkoski-Rännäli
1995). Kokonainen käsityö on itsenäistä toimintaa, jossa tekijä toteuttaa työssään omia
ideoitaan ratkaisemalla samalla sekä työn teknisen ja visuaalisen suunnitteluun että suunnitelmien toteutumiseen liittyviä ongelmia.
Tekijä myös suorittaa jatkuvaa arviointia ja
kriittisyyttä koko prosessin ajan. (Kojonkoski-Rännäli 1995; Rönkkö 2011.) Käsityössä oppiminen tapahtuu kokemuksellisesti tekemisen avulla. Samalla opitaan luovuutta,
oman toiminnan suunnittelua ja aktiivisuutta
tavoitteen saavuttamiseksi, epävarmuudensietokykyä sekä taitoa ratkaista ongelmia. (Pöllänen & Kröger 2006.) Jo alkuopetuksen oppilasta autetaan omaksumaan suunnittelutaitoja
ja hän oppii perusvalmiuksia suunnitelmiensa
toteuttamiseen. Oppilaan pitkäjänteisyyttä ja
ongelmanratkaisutaitoja kehitetään sekä ryhmässä että itsenäisessä työssä. (POPS 2004,
242.)

Kuvio 2. Opetuskokeilun kokemuksellisen oppimisprosessin vaiheet Kolbin (1984) mallin mukaan.

listui opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoita
ja muutamia vanhempia oppilaita, jotka myöhemmin toimivat ennakointikertomusten saduttajina. Opastetun kierroksen jälkeen lapset keskustelivat oppaan kanssa näkemästään
ja kokemastaan sekä palauttivat mieleen joitakin yksityiskohtia talon menneisyydestä ja entisajan elämästä.

Opetuskokeilun kokemuksellisen oppimisprosessin neljä vaihetta ja niiden muodostamat aktiivisen oppimisen syklit ovat kuvattuna
seuraavassa kuviossa Kolbin kokemuksellisen
oppimisen mallin mukaisesti (Kuvio 2).

Opetuskokeilun kulku
Opetuskokeilu alkoi esiopetusikäisten tutustumispäivällä Kirstin taloon. Kirstin talossa
lapset saivat vapaasti tutustua kotimuseoon
ja sen pihapiiriin. He osallistuivat myös lapsille suunnattuun kotimuseon esittelyyn museo-oppaan johdolla. Lisäksi kierrokseen osal-

Kuva 1. Kotimuseon ympäristössä kulttuuriperinteeseen
on helppo eläytyä

Keskustelun jälkeen alkoi opetuskokeilun
seuraava vaihe: Kirstin talon pihapiiriin oli
7

Kielikukko 1–2/2015

Kuva 3. Pojan ennakointikertomus ja sen kuvitus

Opetuskokeilun
käsityökasvatuksellinen
osuus alkoi seuraavaksi: Mäkitalon tarinan
keskeisiä teemoja on odottaminen ja ikävöinti, jota kuvataan myös vertauskuvallisesti nyplätyin kukin ja posliinikoirin. Posliinikoirat liittyvät merenkulun perinteisiin.
Merimiehet ovat 1800-luvun alusta alkaen
tuoneet Englannista tuliaisina posliinikoiria.
Tuliaisina saatuja koiria säilytettiin ikkunalaudalla ja ne käännettiin katsomaan sisään,
kun merimiehet olivat maissa. Muutoin posliinikoirat katselivat ulos odottaen poissaolijaa kotiin. Osuus alkoi keskustelulla koirien
ja nyplättyjen kukkien merkityksestä: ne viestivät odotuksesta ja tietystä perheenjäsenestä.
Keskustelun jälkeen jokaisen lapsen tehtävänä oli suunnitella huovutettava hahmo, joka
kertoisi samalla tavoin heistä. Hahmosuunnitelma tehtiin ensin vapaasti piirtämällä ja
sen jälkeen kaavoittamalla hahmo opettajan ohjeiden mukaan. Opetuskokeilu jatkui
koululla, jossa lapset huovuttivat hahmonsa
ja lisäsivät siihen yksityiskohtia ompelemalla ja neulahuovuttamalla. Kun hahmo oli valmis, lapsi kertoi hahmostaan iPadin BookCreator-sovellukseen. Kertominen toteutettiin
haastattelemalla.

Kuva 2. Kirje talossa asuneelta Kirsti-tytöltä oli
jännittävää kuultavaa

piilotettu tutkijoiden kirjoittama kirje, jonka lapset löysivät. Kirje oli Kirsti-nimiseltä tytöltä, joka kertoi, että hänestä kertovasta tarinasta on kadonnut loppuratkaisu. Kirsti pyysi
lapsia kuuntelemaan tarinaa ja keksimään sille
lopun. Sen jälkeen yksi tutkijoista alkoi lukea
lapsille Mäkitalon kuvakirjaa. Kirjassa Kirstin perheen isä on merillä ja lapset kaipaavat häntä. Isä on luvannut lapsille palaavansa,
kun kirsikkapuu kukkii. Kirsti yrittää nopeuttaa isän saapumista nypläämällä kukkia,
joita kiinnittää kirsikkapuuhun. Isää ei kuitenkaan kuulu ja perheen rahat alkavat olla
vähissä. Äiti ilmoittaa, että Kirstin on myytävä isää varten nyplätyt kirsikan kukat torilla,
jotta perhe saa rahaa ruokaan. Kirsti ei haluaisi, mutta ei tiedä, mitä tehdä. Lukeminen katkaistiin tähän ja lapset saivat kertoa saduttamalla tarinan loppuun. Tarinan yhteyteen he
piirsivät kuvan.

Kuva 4. Oppilaan suunnittelema pehmolelu-tyttö, joka
odottaa häntä päivisin kotona sängyssä
8
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Aktiivinen kokeilevan toiminnan vaihe alkoi
lukemalla ennakointikertomukset ja keskustelemalla niiden pohjalta entisajan elämästä
ja onnellisuudesta. Keskustelun jälkeen Mäkitalon kuvakirja luettiin loppuun ja kirjailijan loppuratkaisua verrattiin lasten kirjoittamiin. Lopuksi jokainen lapsi sai esitellä oman
odottaja-hahmonsa ja kertoa sen merkityksestä. Lisäksi keskusteltiin oppimiskokemuksesta, alkuperäisestä tarinasta ja kotimuseoiden
merkityksestä.

kemukseen perustuvia piirteitä. Tästä syystä
ne soveltuvat hyvin myös yhteisen keskustelun ja yhteisen oppimisen lähtökohdaksi. Lasten tuotosten yhdistäminen kokemuksellisen
oppimisen mallin mukaisesti muuhun oppimiseen saattaa tehostaa opetuskeskusteluita, lasten osallistamista ja muuttaa oppimista lapsilähtöisemmäksi. Tämä vaatii kuitenkin
opettajalta taitoa poimia näistä tuotoksista oppimisen ja lasten kannalta merkittäviä
piirteitä keskusteluiden lähtökohdaksi. Näin
keskustelut palvelevat myös omien tuotosten
merkityksellisyyden kokemuksen syntymistä. (KEKÄ-mallin mukaisen toiminnan arvioinnista ja opetuskeskustelun rakentamisesta Rönkkö & Aerila 2013; Aerila & Rönkkö
2015).

Opetuskokeilun pohjalta
heränneitä ajatuksia
Opetuskokeilu osoittaa, että Kolbin kokemuksellisen oppimisen malli soveltuu hyvin
niin eheyttävään oppimiseen esi- ja alkuopetuksessa kuin eri oppiaineiden ja oppisisältöjen integroimiseen. Erilaiset oppimisympäristöt ja taidelähtöinen, kokemuksellinen
toiminta edistävät opittujen asioiden rakentumista lapsilähtöisiksi kokonaisuuksiksi. Ne
voivat myös konkretisoida lasten ymmärrystä omasta menneisyydestään ja kulttuuristaan
sekä opettajalle, lapselle itselleen että muille
oppijoille. Lisäksi kokeilussa testattu eheyttävä oppimiskokonaisuus rikkoo kouluarjen rutiineita ja toimintamalleja sekä eriyttää oppimista luontevasti ja oppijalähtöisesti.
Menetelmän tehokkuudesta kertoo se, että
kuuden tunnin opetuskokeilun aikana lapset opiskelivat kulttuurihistoriaa, historiaa,
kuullun ymmärtämistä, monenlaista tarinan
kerrontaa, oman toiminnan arviointia, kuvataidetta, erilaisia käsityötekniikoita, käsityöprosessin vaiheita, ryhmätyötaitoja ja vastaamista sekä vastaamisvuoron odottamista.
Lisäksi lapset liikkuivat ahkerasti ja saivat harjoitella toimimista koulun ulkopuolisessa ympäristössä itselle vieraiden ihmisten kanssa.

Tässä artikkelissa kuvattu opetuskokeilu soveltuu yhdeksi esimerkiksi vuoden 2016 perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesta toiminnasta, jossa oppilaslähtöisyys ja
taitojen oppiminen ovat tärkeitä. Varsinaisen tiedon oppimisen lisäksi lasten tulisi oppia koulussa tiedon hankkimisen, käsittelyn,
analysoinnin, esittämisen, soveltamisen, yhdistelemisen, arvioinnin ja luomisen taitoja.
Artikkeli tarjoaa myös konkreettisen mallin
siitä, mitä perusteluonnoksessa mainittu kokemuksellisuus, toiminnallisuus, oppilaiden
osallistaminen, eri aistien käyttö ja taidelähtöisyys voisi käytännössä tarkoittaa.
Satakunnan Kulttuurirahasto on tukenut artikkelissa kuvatun tutkimuksen toteuttamista.

Lähteet:

Lasten kirjoittamat ennakointikertomukset
ja käsityöllisin tekniikoin toteutetut käsityötuotteet saattavat soveltua hyvin lasten kokemusten kuvaamiseen ja näkyväksi tekemiseen.
Tästä kertoa se, että lasten tuotokset sisälsivät sekä henkilökohtaisia että yhteiseen ko-
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Koti lapsen lukemista tukemassa
Marjaana Soininen & Tuula Merisuo-Storm
Suomalaisoppilaat ovat hyviä lukijoita, kuten
lukuisat PISA- ja PIRLS-arviointien tulokset
osoittavat (Kupari, Sulkunen, Vettenranta &
Nissinen 2012; OECD 2013). Tulokset ovat
kuitenkin olleet laskusuunnassa viimeisimmissä arvioinneissa. Tälle löytyy monia selittäviä tekijöitä, joista lukuharrastuksen hiipuminen on yksi. Tässä artikkelissa haluamme
nostaa esiin huolen tästä, sillä monet muut
aktiviteetit ovat tulleet kilpailemaan ajasta,
jonka lapset ja nuoret ovat aiemmin käyttäneet lukuharrastuksen parissa. Lukuharrastuksen virittymisessä kodin mallit näyttelevät
suurta roolia. Kansainväliset tutkimukset ovat
osoittaneet, että vanhempien omat kielelliset
taidot ovat tärkeitä ennustajia lasten ja nuorten lukemisen ja kirjoittamisen kehityksessä.
Esimerkiksi vanhempien vauvalle puhuttujen
sanojen määrän on todettu ennustavan lapsen
sanavaraston laajuutta 10–36 kuukauden iässä (Hindman, Skippe, Miller & Zimmerman
2010, 247).

toisten lukevan. Tätä varsinaista luku- ja kirjoitustaidon oppimista edeltävää vaihetta kutsutaan orastavaksi lukutaidoksi (ks. tarkemmin Merisuo-Storm 2010, 17–30).
Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että
kodin lukukulttuurilla on merkitystä lapsen
kielelliselle kehitykselle ja lukemaan oppimiselle. Koti luo pohjan myös sille, millaiseksi lapsen lukuasenteet muodostuvat. Muun
muassa Morrison ja Cooney (2002, 144–145)
ovat painottaneet perheen merkitystä lapsen
varhaisen kielen oppimisen ympäristönä. He
ovat todenneet, että ennustettaessa lapsen varhaista luku- ja kirjoitustaitoa merkittäviä tekijöitä kolmen ensimmäisen ikävuoden aikana ovat kotona saatu puheen malli sekä siellä
käytetty puheen määrä ja laatu. Edellä sanotusta voi jo päätellä, että vuodet ennen koulun aloittamista ovat tärkeitä lapsen ja myöhemmin nuoren kielelliselle kehitykselle.
Jokaisen vanhemman tulisi tiedostaa, millainen merkitys lapsen aktiivisella kieliympäristöllä on hänen kielelliselle kehitykselleen.
Vanhempien tulisi lukea paljon lapsilleen ja
kannustaa tarinoiden kertomiseen. Kysymys
ei suinkaan ole siitä, että perheessä tai lapsella
on paljon kirjoja, vaan siitä, miten niitä käytetään lapsen kanssa. (Guo, Justice, Kaderavek & McGinty 2012, 321–322.) Suomessa kiitosta saanut äitiyspakkaus sisältää muun
muassa vauvan ensimmäisen kuvakirjan, jota
lapsi voi katsella ja jota vanhemmat voivat lukea lapsen kanssa. Pieni lapsi on herkkä virikkeille, kunhan vain niitä hänelle tarjotaan.
Lasta ei suinkaan tule opettaa passiiviseksi
kuuntelijaksi, vaan hänet tulee vähitellen ohjata vuorovaikutteiseksi toimijaksi lukemistilanteessa. Pieni lapsi on avoin kaikenlaiselle oppimiselle, kun hänelle mahdollistetaan
suotuisa oppimisympäristö. Lapsi oppii aluksi mallioppimisen kautta. Tästä syystä on tär-

Lukutaidon edellytyksenä on kielellisen tietoisuuden herääminen. Tämä tietoisuus kehittyy lapsilla itsestään, mutta siihen vaikuttaa se, että lapsille luetaan ja että he näkevät
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keää, että lapset myös näkevät vanhempiensa
lukevan. Aikuisen antama malli viestii lapselle aikuisen positiivisesta asenteesta lukemista
kohtaan. Erityisen tärkeää on se, että aikuinen lukee ääneen. Tämän on todettu tukevan
monella tavalla lapsen lukutaidon kehittymistä. Kuunnellessaan aikuisen lukemista, lapselle alkaa syntyä tietoisuus kielestä, kirjaimista
ja kirjain–äänne-vastaavuudesta. Lapsi oivaltaa myös lukemisen suunnan, mikä länsimaissa on vasemmalta oikealle ja esimerkiksi kirjan edestä taaksepäin.

vanhemmat omalla lukuharrastuksellaan antavat positiivisen mallin. Vaikka vanhemmat
itse eivät harrastaisi lukemista, he voivat jokapäiväisten toimintojen ohessa ohjata lasten lukemista. Esimerkiksi Suomessa on mahdollista lukea TV-ohjelmien tekstejä ja keskustella
niistä vielä silloinkin, kun lapsi itse osaa jo lukea. Toinen lukemiseen kytkeytyvä käytäntö
liittyy perheen sisäiseen viestintään erilaisten
kirjallisten viestien tai tehtävälistojen kautta.
Lapsen kanssa voi myös etsiä kotoa erilaisia
tekstejä, vaikkapa ruokareseptejä tai huonekalujen kokoamisohjeita, joita yhdessä luetaan
ja viedään käytäntöön. On tärkeää, että lapsi
oppii lukemaan erilaisia tekstejä ja ymmärtää
niiden sisällön. (Ks. Morrow 2012.) Kun lapselle valitaan luettavaa, on tärkeää huomioida
myös se, että luettavan tekstin sisältö on kiinnostava ja inspiroiva. Huomionarvoista on
myös se, että poikia eivät välttämättä kiinnosta samat tekstit kuin tyttöjä (Merisuo-Storm
2006).

Vaikka normaalissa elinympäristössä lapsi oppii uusia sanoja päivittäin, tarinoiden kuuntelulla on oma roolinsa lapsen kielen kehityksessä. Vähitellen lapsi oppii, että tarinalla
on rakenne eli sillä on alku, keskiosa ja loppu. Lapsi alkaa myös rakennella omia tarinoitaan opittuaan uusia sanoja, lauseita ja sanontoja. Tässä kehitysprosessissa tärkeää on lisäksi
se, että lapsi oppii ymmärtämään hänelle ennestään tuntemattomia tekstejä, mistä syystä
aikuisten tulisi muistaa vuorovaikutuksellisen
lukemisen tärkeys. (Campbell 2004, 7; Lefebvre, Trudeau & Sutton 2011, 469–470.)

Lapsen asenteet lukemista kohtaan ovat monen tekijän summa. Edellä on jo mainittu
näistä tekijöistä vanhempien oma asenne lukemista kohtaan sekä erilaisen kirjallisen materiaalin saatavuus kotona. Sukupuolen lisäksi
lapseen itseensä liittyviä tekijöitä ovat lukutaito, aiemmat kokemukset ja kiinnostuksen
kohteet. Lapsen opettajalla on myös merkittävä rooli lukuasenteiden muodostumisessa. Hänen oma kiinnostuksensa lukemista
kohtaan toimii mallina lapselle aivan kuten
vanhemmilta saatu malli. Lisäksi opettajan
taidolla löytää sopivia ja kiinnostavia tekstejä luettavaksi on oma merkityksensä. Lasten varttuessa ikätovereiden merkitys kasvaa.
(Cristofaro & Tamis-LeMonda 2011, 88.)

Ääneen lukemisen ei tulisi olla yksipuolista aikuisen toimintaa, vaan siihen voi liittää monenlaisia aktiviteetteja, joilla tuetaan
lapsen ajattelua ja ymmärrystä. Esimerkiksi
käsi- ja sorminukkien käyttäminen elävöittää
lukemista. Lapsi voi myös itse leikkiä roolileikkejä tarinoista. Tämän kautta voidaan käsitellä monenlaisia tekstin sisältämiä asioita.
Tarinasta piirtäminen ja kuvasta keskusteleminen rikastuttavat lapsen kieltä ja sen käyttöä. Myöhemmin opittuaan kirjoittamaan
lapsi voi jatkaa kertomusta. Lukemisen tulisi
olla vuorovaikutteista lukemista, jossa aikuinen aktivoi lasta kyselemällä tekstistä tai pyytää lasta kommentoimaan tekstiin liittyvien
kuvien sisältöä. Toisin sanoen aikuinen mahdollistaa vuorovaikutuksellisen kommunikaation lapsen kanssa. (Campbell 2004, 55–71;
Lefebvre, Trudeau & Sutton 2011, 469–471.)

Suomalaisen yhteiskunnan heterogeenistuminen on saanut aikaan yhä suurempia eroja
lasten lukuympäristöissä. Kaikki vanhemmat
eivät ehkä osaa itse lukea tai eivät ole kiinnostuneita lukemisesta. Monikulttuuristuminen
on tuonut mukanaan myös sen, että kotona
käytettävä kieli eroaa koulun ja muun ympäristön käyttämästä kielestä. Lisäksi vanhempien sosioekonominen tausta ja kulttuuri ovat
yhteydessä siihen, miten paljon lapset ovat

On eittämättä selvää, että kodin lukuilmapiiri on tärkeä lapsen lukutaidon ja lukuharrastuksen viriämiselle. Edellä on jo todettu, että
13

Kielikukko 1–2/2015

kosketuksissa erilaisiin teksteihin varhaislapsuudessa (Lundberg 2006, 27). Tästä syystä
päiväkodin ja koulun merkitys lukemisen ja
lukutaidon vahvistajana on kasvanut.

pilaat ovat lukutaidoltaan, sitä vankempi on
heidän itsetuntonsa. He luottavat suorituksiinsa ikätovereitaan enemmän. (Ks. Soininen
& Merisuo-Storm, 2014.)

Vuosina 2010–2012 toteutettiin kuuden kunnan esi- ja alkuopetusluokilla Opetushallituksen rahoittama nk. JEKKU-hanke (joustava
esi- ja alkuopetus). Turun yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikkö vastasi siihen liittyvästä koulutuksesta ja tutkimuksesta. Hankkeeseen osallistuneet koulut saivat
itse päättää kehittämishankkeidensa painopisteet. Näistä hankkeista kolme liittyi lukemiseen. Otamme niistä esimerkkinä Satu repussa
-hankkeen, jonka tavoitteena oli sanavaraston
kartuttaminen, tarinan kerronnan sujuvuus,
luovan kirjoittamisen helppous, tarinan mieleen palauttamisen vahvistaminen, luetun ymmärtämisen ja päättelytaitojen kehittyminen,
yhteistoiminnallinen oppiminen, oppilaslähtöiset oppimisryhmät eriyttämisen muotona,
ilo ja motivaatio äidinkielen oppimisessa sekä
kasvatuskumppanuuden vahvistaminen eli
ammattikasvattajien ja kodin yhteistyö sekä
esi- ja alkuopetuksen tavoitteellisen yhteistyön lisääminen. Toisen esimerkkihankkeen
Sanajahti – Kielellisen tietoisuuden polku esikoulusta kouluun tavoitteet olivat lukemis- ja
kirjoittamisvaikeuksien ehkäiseminen, systemaattisen ohjelman kehittäminen kielellisen
tietoisuuden vahvistamiseksi esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheeseen, tuen kolmiportaisuuden toteutuminen nivelvaiheessa, joustava tiedonsiirto esikoulusta kouluun, koulun
erityisopettajan työn tehokas resursointi syyslukukauden alussa, Sanajahti-interventiot esikoulun ja koulun vuosikellon suunnittelussa
sekä Sanajahti jatkuu Lukutorin menetelmin.
Kaikkien hankkeiden tarkemmat kuvaukset
tehtävineen ja tutkimustuloksineen löytyvät
teoksesta Merisuo-Storm, Soininen ja Aerila
(toim.) 2012.

Huoli lasten ja nuorten lukuharrastuksen hiipumisesta on aiheellinen. Vaikka kiinnostus lukemista kohtaan on vähentynyt samassa määrin sekä tyttöjen että poikien kohdalla,
tutkimustulokset (ks. Sulkunen 2012) osoittavat tyttöjen olevan poikia kiinnostuneempia lukemisesta. Haasteena ovat myös ne oppilaat, joiden kodin taloudellinen, sosiaalinen
ja kulttuurinen asema on muita heikompi.
Juuri näihin oppilaisiin tulisi kiinnittää huomiota. Tässä päiväkodeissa ja kouluissa toimivat opettajat ovat avainasemassa. He voivat
ohjata niitä vanhempia, joiden koulutustaso
on alhainen, oikeanlaisten lukemiseen liittyvien aktiviteettien käyttöön. Kaikki lapset eivät myöskään ole kiinnostuneita lukemisesta.
Tällaisten lasten kohdalla opettajat voivat ohjata vanhempia tekemään erilaisia lukemiseen
liittyviä asioita kotona lastensa kanssa. Vanhempien on tärkeää tiedostaa oma roolinsa
lapsen lukemaan oppimisen tukemisessa. (Silinskas ym. 2010, 259.)

Lähteet:
Campbell, R. 2004. Read-Alouds with Young
Children. Watford: University of Hertfordshire.
Cristofaro, T.N. & Tamis-LeMonda C.S.
2011. Mother-child conversations at 36
months and at pre-kindergarten: Relations to
children’s school readiness. Journal of Early
Childhood Literacy 12 (1), 68–97.
Guo, Y., Justice, L.M. , Kaderavek, J.N. &
McGinty, A. 2012. The literacy environment of preschool classrooms: contributions to
children’s emergent literacy growth. Journal
of Research in Reading 35 (3), 308–327.

Kun tarkastelimme eri hankkeiden yhteyttä oppilaiden itsetuntoon, oli selvästi havaittavissa, että lukemiseen liittyviin hankkeisiin
osallistuneiden oppilaiden itsetunto oli vahvempi kuin muiden oppilaiden. Tämä vahvistaa myös sitä tulosta, että mitä parempia op14

Kielikukko 1–2/2015

wer (toim.) Parenting and the Child’s World.
Influences on Academic, Intellectual, and Social-Emotional Development. Mashwah, N.J:
Lawrence Erlbaum, 141–160.
Morrow, L. M. 2012. Literacy Development
in the Early Years: Helping Children Read
and Write. Boston: Pearson.
OECD. 2013. PISA 2012 Results in Focus.
What 15-year-olds know and what they can
do with what they know. Paris: OECD.
Silinskas, G., Parrila, R., Lerkkanen, M-K.,
Poikkeus, A-M., Niemi, P. & Nurmi, J-E.
2010. Mothers’ reading-related activities at
home and learning to read during kindergarten. European Journal of Psychology of Education 25 (2), 243–264.
Soininen, M. & Merisuo-Storm, T. 2014. Pupils’ self-esteem in the early years of education within different interventions. Journal of
Educational and Social Research 4 (2), 83–
89.
Sulkunen, S. 2012. Suomalaisnuorten lukutaidon ja lukuharrastuksen muuttuminen
vuodesta 2000. Teoksessa S. Sulkunen & J.
Välijärvi (toim.) PISA09. Kestääkö ohjaamisen pohja? Opetus- ja kulttuuriministeriön
julkaisuja no: 12, 12–33.

Hindman, A.H., Skibbe, L.E., Millel, A. &
Zimmerman, M. 2010.Ecological contexts
and early learning. Contributions of child, family and classroom factors during Head Start,
to literacy and mathematics growth through
first grade. Early Childhood Research Quartely 25 (2), 235–250.
Kupari, P., Sulkunen, S., Vettenranta, J. & Nissinen, K. 2012. Enemmän iloa oppimiseen.
Neljännen luokan oppilaiden lukukutaito
sekä matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen. Kansainväliset PIRLS- ja TIMSS-tutkimukset Suomessa. Jyväskylän yliopisto.
Koulutuksen tutkimuslaitos.
Lefebvre, P., Trudeau, N. & Sutton, A. 2011.
Enhancing vocabulary, print awareness and
phonological awareness through shared storybook reading with low-income preschoolers.
Journal of Early Childhood Literacy 11 (4),
453–479.
Lundberg, I. 2006. The Child’s Route Into
Literacy: A Double-Track Journey. Teoksessa A. McKeough, L.M. Phillips, V. Timmons
& J.L. Lupart (toim.) Understanding Literacy
Development. A Global View. London: Lawrence Erlbaum, 13–30.
Merisuo-Storm, T. 2006. Girls and boys like
to read and write different texts. Scandinavian
Journal of Educational Research 50 (2), 111–
125.
Merisuo-Storm, T. 2010. Lapsen sukeutuvan
luku- ja kirjoitustaidon kehittyminen. Teoksessa R. Korhonen, M-L. Rönkkö & J. Aerila (toim.) Pienet oppimissa – Kasvatuksellisia
näkökulmia varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Turun yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö, 17–30.
Merisuo-Storm, T. , Soininen, M. & Aerila,
J. (toim.) 2012. Jekku. Kokemuksia joustavien esi- ja alkuopetuskäytäntöjen kehittämishankkeesta. Turun yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö.
Morrison, F. J. & Cooney, R. R. 2002. Parenting and Academic Achievement: Multible
Paths to Early Literacy. Teoksessa J.G. Borkowski, S. Landesman Ramey & M. Bristol-Po-

Marjaana Soininen, KT,
toimii professorina Turun
yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman
yksikössä.

Tuula Merisuo-Storm, KT,
dosentti, toimii
yliopistotutkijana Turun
yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman
yksikössä.

15

Kielikukko 1–2/2015

Kertomukset, päättelytaitojen
kehitys ja luetun ymmärtäminen:
Havaintoja pitkittäistutkimuksesta
Janne Lepola
Lapsille luetaan satuja, lapset katsovat kuvakirjoja, kuuntelevat äänikirjoja, ja myöhemmin lukutaidon opittuaan he lukevat kertomuksia tai tarinoita. Luetun ymmärtämisen
taitojen kehittymisen kannalta on tärkeä, että
kotona, päiväkodissa ja koulussa lasta ohjataan kertomusten ja satujen maailmaan ja että
hänen kertomuksen ymmärtämistään tuetaan
eri tavoin, kuten keskustelemalla tarinan tapahtumista ja hahmojen ajatuksista, toiminnasta sekä tunteista. Vanhemmat, kasvattajat
ja tutkijat ovat yhtä mieltä kertomusten ja satujen kuuntelun sekä näiden käsittelyyn liittyvän vuorovaikutuksen merkityksestä lapsen
tunne-elämän, mielikuvituksen ja kielen kehittymisen kannalta. Tutkimukset ovat myös
osoittaneet, että opettajien käsitykset ja toimintatavat eivät aina tue optimaalisesti lapsen
tai oppilaan tekstin ymmärtämistä.

telun synnystä ja kehittymisestä antavat lähtökohdan pienten lasten kertomusten ymmärtämistaitojen tutkimukselle. Brunerin
mukaan yksilön kerronnallinen ajattelu perustuu synnynnäisiin kykyihin, mutta kielellä ja sosiaalisella vuorovaikutuksella on tärkeä
rooli lapsen narratiivisen ajattelun kehittymisessä. Promo-tutkimuksessa lasten kertomuksen ymmärtämistä on tarkasteltu kielen
ja kognitiivisten taitojen näkökulmasta. Tämän näkökulman mukaan kertomuksen ymmärtäminen edellyttää yksittäisten tapahtumien muistamisen ja niistä kertomisen lisäksi
päätelmiä tapahtumien välisistä ajallisista
ja kausaalisista suhteista. Tämä muistuttaa
Bransfordin ja McCarrelin (1974) näkemystä
ymmärtämisestä, eli ymmärtäminen on seurausta siitä, miten yksilöt rakentavat merkitysyhteyksiä tapahtumien välillä.

Tarkastelen tässä artikkelissa Promo-pitkittäistutkimuksen lähtökohtia ja tuloksia (Lepola, Lynch, Laakkonen, & Niemi, 2012; Lepola, Lynch, Kiuru, & Niemi, 2014; Lepola,
Peltonen, & Korpilahti 2009). Promo-tutkimus selvittää lasten tarinoiden ja kuvakertomusten ymmärtämisen taitojen kehittymistä
4−9-vuoden iässä. Lisäksi siinä arvioidaan 7
minuuttia sadulle -toimintamallia ja sen soveltuvuutta esiopetusikäisten lasten ymmärtämisen taitojen tukemisessa (Lepola, Orvasto,
& Kivineva 2012).

Kuviossa 1 on tuotu esille toinen lasten ymmärtämistaitojen tutkimukseen vaikuttanut näkökulma, jonka on esittänyt van den
Broek ym. (2005). Perinteisen mallin 1 mukaan teknisen lukutaidon oppiminen eli sanojen tarkka ja sujuva lukeminen on tulevien
ymmärtämistaitojen ja luetun ymmärtämisen kehittymisen ehto. Lapsen kielen ja ymmärtämistaitojen samanaikaista kehittymistä
kuvaava malli 2 korostaa varhaisten kertomuksen ymmärtämisen taitojen riippumattomuutta teknisen lukutaidon kehittymisestä ja
ymmärtämisen taitojen spesifiä roolia luetun
ymmärtämisen kehittymisessä.

Lasten kertomusten
ymmärtäminen

Samanaikaista kehittymistä korostava malli 2
on myös yhdenmukainen ns. lukutaidon yksinkertaisen mallin ”Simple View of Reading
(SVR)” kanssa. Tutkimukset ovatkin jo pit-

Brunerin (1990) tutkimukset ja näkemykset
yksilön narratiivisen eli kerronnallisen ajat16

Kielikukko 1–2/2015

kään osoittaneet, että hyvä luetun ymmärtäminen perustuu sujuvaan ja tarkkaan tekniseen lukutaitoon sekä kuullun ymmärtämisen
taitoihin (Hoover & Gough 1990). Lisäksi
SVR-lukutaitomallin mukaan puutteet teknisessä lukutaidossa tai kuullun ymmärtämisessä tai molemmissa osataidoissa selittävät
tulevaa heikkoa luetun ymmärtämistä. Lukutaidon yksinkertaista mallia on viimeaikoina
laajennettu sisällyttäen siihen myös psykologisia tekijöitä (esim. lapsen minäkuva , motivaatio ja odotukset) sekä kodin ja koulun
oppimisympäristöön ja kulttuuriin liittyviä
tekijöitä (Aaron ym., 2008; Panula, 2013).

(2003) kehittämän kuvakertomusmenetelmän avulla. Kuvakirjaan tutustumisen, kuvien katselun (kuvakävely) ja tapahtuminen
muistinvaraisten tuottamisen jälkeen tutkija keskusteli lapsen kanssa kuvakirjan tapahtumista ja esitti lapselle 10 kysymystä. Viisi
näistä kysymyksistä edellytti päätelmän tekemistä, jolloin vastaus ei löytynyt suoraan kuvasta, vaan vaati tapahtumien yhdistämistä.
Päättelyä vaativat kysymykset liittyivät hahmojen tunteisiin, syy-seuraus-suhteisiin, hahmojen dialogiin, tapahtumien ennustamiseen
ja tarinan opetukseen (Kuvio 2). Lapsi sai vastauksestaan 0-2 pistettä sen mukaan, missä
määrin hän yhdisti kysyttyyn kuvaan liittyvää
informaatiota tarinan muihin tapahtumiin tai
tuotti narratiivi-tasoisen teeman tarinan opetusta koskevaan kysymykseen.
Seuraavassa on esimerkkejä lasten kahden pisteen vastauksista vaativimpaan kysymykseen,
joka koski Robot-bot-bot-tarinan opetusta.
Kysymys: Mitähän tämä tarina opetti?

Kuvio 1. Ymmärtämistaitojen ja lukemisvalmiuksien
kehittyminen peräkkäisen mallin 1 tai samanaikaisen
mallin 2 mukaan (van den Broek ym., 2005).

4-vuotias: ”että ei saa rikkoa mitää – niimut
jos mää saisi semmose samallaise robotin jos
mää olisin se poika ni määe rikkois sitä”

Miten kertomusten
ymmärtämisen taidot kehittyvät?
– Esimerkkinä päätelmä

6-vuotias: ”ettei kannata koskee ihan kaikkeen
jos ei tiiä että miten sitä saa käsitellä. niinku se
tyttö koski siihen vaikkei se edes tienny miten
sitä robottii saa käsitellä”

Promo-projektissa selvitettiin 135 lapsen kertomuksen ymmärtämisen taitojen kehitystä
4-6 vuoden iässä ja 90 lapsen osalta ymmärtämisen taitojen, lukutaidon ja motivaation kehittymistä koulun 3. luokkaan saakka. Promo-tutkimuksessa arvioitiin kirjaintiedon ja
riimittelytaitojen lisäksi lasten kertomuksen
ymmärtämisen taitoja kuvatarinoihin ja kuullun ymmärtämisen teksteihin liittyvillä tehtävillä.

9-vuotias, Boy, dog ja frog -tarina: ”no ettei
kannata pyydystää ketään, ku niistä voi tulla ystäviä”.
Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet,
(1) että lapset kykenevät ymmärtämään ja tekemään päätelmiä pidemmistä ja rakenteeltaan vaikeammista kertomuksista jo neljän
vuoden iässä, (2) päätelmien tekeminen on
pikemmin luetun ymmärtämisen ja ymmärtämisvaikeuksien syy kuin seuraus (Oakhill
& Cain 2011), ja (3) opetuksella voidaan vaikuttaa lasten päätelmien tekemiseen ja kertomuksen ymmärtämisen taitoihin jo ennen
kouluikää (Paris & Paris 2007). Siksi Promo-tutkimuksessa analysoitiin lasten päätelmien tekemisen kehitystä ja päätelmien mer-

Lapsen tietoa sanojen merkityksestä arvioitiin 4−6-vuoden iässä. Koulun 3. luokalla arvioitiin lasten tekstin lukemisen taitoja ja luetun ymmärtämistä. Lisäksi opettajat arvioivat
lasten motivaatiota päiväkodissa ja koulun 3.
luokalla. Lasten taitoa tehdä päätelmiä tarinan tapahtumista tutkittiin Parisin ja Parisin
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kitystä kertomusten ymmärtämistaitojen
kehityksessä. Promo-tutkimuksen tulokset
osoittavat, että neljävuotiaat kykenevät tekemään samankaltaisia päätelmiä kuin vanhemmat lapset esimerkiksi tapahtumien syy-seuraus-suhteista.

teen. Promo-tutkimuksessa havaittiin, että
mitä enemmän lapsi kytkee tarinan tapahtumia muihin tapahtumiin viiden vuoden iässä,
sitä paremmat ovat hänen kuullun ymmärtämisen taitonsa vuotta myöhemmin. Tekeillä oleva tutkimus osoittaa, että lapsen tarinan
ymmärtäminen neljän vuoden iässä ennakoi
vahvasti hänen suoriutumistaan luetun ymmärtämisessä sekä motivaatiotaan viisi vuotta myöhemmin koulun 3. luokalla. Lisäksi aineistomme osoittaa, että oppilaat, jotka
lukevat sujuvasti, mutta ymmärtävät selvästi ikäryhmää heikoimmin kertomustekstiä 3.
luokalla, osoittavat selkeitä puutteita kuullun ymmärtämisessä ja suomen kielen taivutusmuotojen hallinnassa jo 4 vuoden iässä ja
päätelmien tekemisessä 5 vuoden iästä alkaen.
Sen sijaan kirjaintiedon ja äännetietoisuuden tehtävissä tulevat heikot luetun ymmärtäjät suoriutuivat yhtä hyvin kuin tulevat hyvät ymmärtäjät.

Kuvio 2 havainnollistaa, miten suomalaisten
lasten taito tunnistaa kuvan informaatiota ja
yhdistää tietoa muihin tarinan tapahtumiin
kehittyy 4−6-vuoden iässä. Neljävuotiaiden
päätelmät liittyvät vielä yksittäisiin kuviin,
mutta myöhemmin lasten vastauksissa esiintyy enemmän tietoa eri tapahtumista, hahmojen tunteista, vuorovaikutuksesta ja siitä
miten tarina voisi jatkua. Esimerkiksi 15 %
neljävuotiaista kykenee tunnistamaan ja nimeämään oikein robotti-tarinan hahmojen
tunteita (ilo, onni) ja yhdistää tunteen muihin sivuihin/tapahtumiin. Kuuden vuoden
iässä 28 % lapsista ja 9 vuoden iässä 57 % sai
kaksi pistettä hahmojen tunteita koskevassa
kysymyksessä. Kuvio 2 tuo myös esille, miten
neljävuotiaat kykenevät tekemään kausaalisia
päätelmiä, kun tapahtumat ovat konkreettisia, lapsille tuttuja ja esiintyvät tarinassa ajallisesti lähellä toisiaan. On huomattava, että
vain muutamat lapset kykenevät kertomaan
tarina-tasoisen teeman neljän vuoden iässä,
mutta selkeää kehitystä tapahtui myös tarinan
opetuksen ymmärtämisessä.

Tulokset tukevat näkemystä siitä, että luetun
ymmärtämisen kehittyminen perustuu kuullun ja kertomuksen ymmärtämisen taitoihin
sekä sanojen lukemisen sujuvuuteen ja tarkkuuteen. Toisaalta kertomusten ja kielen ymmärtämisen taidot ennen kouluikää edistävät
myös tehtäväsuuntautuneen motivaation kehitystä ja tukevat näin lapsen tavoitteellista ja
merkitystä etsivää lukemisorientaatiota.

Lasten tarinan ymmärtämisen
tukeminen
Viime vuosina on kehitelty pedagogisia toimintamalleja, joiden tavoitteena on tukea
päiväkoti- ja alkuopetusikäisten lasten tarinan
ymmärtämisen taitoja ja ymmärtävää kuuntelua (katsaus, ks., Luomaniemi, Lepola, & Salmela, 2010; Mattinen ym., 2013). Keskeistä
useimmissa malleissa on opettajan tai kasvattajan taito ja kyky olla vuorovaikutuksessa
lapsen ja lapsiryhmän kanssa siten, että lapset
osallistuvat tarinan sisällön käsittelyyn. Erityisen tärkeä tekijä lapsen sanaston kehittymisen
kannalta on aikuisen valmius virittyä keskusteluun, dialogiin lapsen ja lapsiryhmän kanssa ennen tarinan lukemista, lukemisen aikana

Kuvio 2. Lasten päätelmien tekemisen taitojen
kehittyminen kuvatarinan tehtävissä 4-9-vuoden iässä
(N=90)

Lasten yksilölliset erot päättelytaidoissa ovat
selkeät jo 4-vuoden iässä ja nämä erot näyttävät pysyvän neljästä yhdeksään ikävuo18
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ja sen jälkeen. Myös melko lyhytkestoisella tarinan ymmärtämisen strategioiden opettamisella on havaittu olevan myönteisiä vaikutuksia koulutulokkaiden päättelytaitoihin (Paris
& Paris, 2007). Whitehurstin ym. (1994) kehittämän dialogisen lukemistavan tulokset
ovat osoittaneet, että 3–4-vuotiaat, joille luettiin vuorovaikutteisesti sekä kotona että päiväkodissa, menestyivät tuottavan sanaston
tehtävissä paremmin kuin lapset, joille luettiin vuorovaikutteisesti vain päiväkodissa.

ja kasvatuskumppanuuden vahvistaminen yhteisten satukokemusten kautta.
Lainaan lopuksi Inkeri Lammen (1980) ajatuksia tulkitsevasta lukemista ja lukuhetken
elävöittämisestä. Lammen mukaan tekstin tai
sadun tulkitseminen ääneen ei edellytä lukijalta mitään poikkeuksellisia lausunnallisia
taitoja. Tärkeä on sen sijaan ymmärtää, että
satua lukeva aikuinen välittää kuulijoille eli
lapsille toisen kirjoittamaa tekstiä ja samalla
myös omaa suhtautumistaan tähän tekstiin.
Lampi toteaakin, että ”jos olemme välinpitämättömiä ja lukeminen on vastenmielistä tai
suhtaudumme siihen haluttomasti, ei esityksemmekään todennäköisesti kuulijaa sytytä.
Jos taas teksti tuntuu kiinnostavalta… ja tunnemme oivaltaneemme, mitä tekijä haluaa sanoa riveillään ja riviensä välistä, silloin meillä
on edellytykset virittää myös kuulija keskittymään ja vastaanottamaan”. Se, miten hyvin
lapsi vastaanottaa, ymmärtää ja muistaa sadun tapahtumia, edellyttää myös lapsen kielen ja ymmärtämisen osataitojen yhteispeliä.

Edellä olevien havaintojen pohjalta Mattinen
ym., (2014) ovat kehittäneet uuden toimintamallin, jossa jänistarinoita luetaan ja käsitellään ensin kahden lapsen kanssa, sitten jänistarinaa käsitellään päiväkotiryhmässä ja
jänistarinan tapahtumia yhdistetään myös
päiväkodin muihin tilanteisiin. Lasten vanhemmat osallistuvat ja heitä ohjeistetaan toteuttamaan keskustelevaa lukemista ja tukemaan lapsen osallistumista. Jänistarinoissa
4–5-vuotiaiden lasten kuullun ymmärtämistä harjoitetaan eri teemojen avulla (Mattinen
ym. 2013). Viisi ensimmäistä teemaa liittyvät
lapsen osallistumiseen ja toiset viisi liittyvät
ymmärtämisen taitojen harjoitteluun, kuten
sanojen merkityksen pohtiminen ja käyttö
eri yhteyksissä, tarinan pääkohtien muistaminen ja järjestys sekä hahmojen tunnetilojen
ymmärtäminen. Tulokset pitkäkestoisesta (8
kuukautta) opetuskokeilusta olivat lupaavia.
Jänistarinoihin osallistuvien ja ymmärtämisvalmiuksiltaan heikompien lasten sanavarasto
ja kertomuksen ymmärtämisen taidot kehittyivät enemmän kuin vertailuryhmän lasten
kielen ymmärtämisen valmiudet (Kajamies
ym., 2014).
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Tehostetun sadunlukemisen mallin eli 7 minuuttia sadulle -toimintatavan (Orvasto &
Levola, 2010) tavoitteena on myös muuttaa
päiväkodin oppimisympäristöä siten, että satujen lukemiselle ja lapsen sadusta kertomiselle annetaan enemmän aikaa. Varhaiskasvattajat saavat näin tietoa, miten lapsi tulkitsee
kuulemaansa tarinaa ja miten hänen tarinan
ymmärtäminen kehittyy. Kuten Jänistarinoiden myös tehostetun sadunlukemisen -mallin
vahvuutena on kodin ja päiväkodin yhteistyön
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Tuki ja oppimateriaalit
yläkoululaisen kielellisten
vaikeuksien yhteydessä
Kristiina Pärkö

Kielelliset vaikeudet ja niiden
ilmeneminen

vat kuitenkin ongelmia. Lukutaitoa voidaan
kuitenkin kehittää, ikä ja kehitystaso eivät ole
esteenä, kunhan vain tarjotaan järjestelmällistä ohjausta. Näillä voi olla ratkaiseva merkitys nuoren elämänlaadun kohentamisessa
ja syrjäytymisen ehkäisyssä. (Aro ym. 2007,
123–134.) Luetun ymmärtämisen vaikeuksien tunnistaminen saattaa joskus olla opettajalle hankalaa. Myöhäinen ongelmiin puuttuminen saattaa vaikuttaa siten, että oppilaalle
kehittyy virheellisiä ja tehottomia lukutottumuksia. Vanhojen tottumuksien muuttaminen uusiksi voi olla vaikeaa ja siksi luetun ymmärtämisen vaikeudet saattavat muodostua
hyvin sitkeiksi. (Vauras, Kajamies, Kinnunen
& Kiiski-Mäki 2007, 135–155.)

Kielelliset vaikeudet ilmenevät nuoruusiässä
esimerkiksi kielen ymmärtämisessä, kielellisessä päättelyssä ja käsitteiden ymmärtämisessä. Myös lukivaikeuksien riski on lisääntynyt,
jos lapsuudessa on ollut kielellisiä vaikeuksia
(Ahonen & Rautakoski 2007, 18–34). Kielelliset vaikeudet saattavat ilmetä moninaisina vaikeuksien yhdistelminä ja joskus nuoren
ongelmia voi olla vaikea tunnistaa. Kielihäiriöisillä nuorilla esiintyy usein vaikeuksia lukemisessa ja kirjoittamisessa. Lisäksi pulmia voi
olla vieraissa kielissä, matematiikassa, liikunnallisissa taidoissa, keskittymiskyvyssä ja havaintotoiminnoissa. (Haapasalo 2007, 49–
73.)

Nuoruusiän monenlaiset haasteet

Kielihäiriöisen nuoren oppimiseen vaikuttavat kielellisten ja kognitiivisten kykyjen lisäksi motivaatio, työskentely- ja oppimistaidot,
sosiaaliset taidot sekä vuorovaikutustaidot .
Oppilasta tulisi tukea oppimisessa niin, että
hän löytäisi omat vahvuutensa ja saisi onnistumisen kokemuksia. Opettaja ja muut aikuiset voivat auttaa oppilasta löytämään oppimisen ilon ja halun. Tätä kaikkea edistää hyvä
oppimisympäristö. (Aro, Siiskonen ja Ahonen
2007, 96–99.)

Nuoruusikä jaetaan tavallisesti varhaisnuoruuteen, varsinaiseen nuoruuteen ja jälkinuoruuteen. Nuoruusiässä puberteetin myötä hormonimyrskyt, ruumiinkuvan nopeat
muutokset ja heräävä seksuaalisuus aiheuttavat monessa nuoressa sekä hämmennystä
että tyytyväisyyttä. Itsenäistyminen alkaa ja
sosiaaliset suhteet voivat tukea tätä kehitystä. Kielihäiriöinen nuori toivoo ikäistensä tapaan, että voisi olla samanlainen kuin toiset
ja kuulua toisten nuorten joukkoon. Kielelliset vaikeudet voivat peittyä nuoruusiässä tunne-elämän vaikeuksien taakse. Kielelliset vaikeudet ja tunne-elämän pulmat voivat myös
kietoutua toisiinsa monilla tavoilla. Kielihäiriö voi osaltaan olla aiheuttamassa tunne-elä-

Aro, Siiskonen, Peltonen ja Pirinen (2007)
muistuttavat, että lukemisen ja kirjoittamisen
perustaidot on tavallisesti opittu jo alakoulun
aikana perusopetuksessa. Kielihäiriöisillä lapsilla tekninen luku- ja kirjoitustaito tuotta21
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män vaikeuksia ja käytösongelmia. Kielihäiriöisellä sosiaaliset valmiudet ovat vähäisiä,
mistä seuraa helposti kaveripiirin ulkopuolelle jääminen. Myös kaverisuhteiden luominen voi olla vaikeaa. Tällainen nuori saattaa
vaikuttaa muita lapsenomaisemmalta. Lisäksi
kieliongelmaisen ajantaju voi olla muita heikompi ja kielellisiin pulmiin liittyy tarkkaavaisuuden ongelmia. Usein tälläinen nuori
joutuu kokemaan pettymyksiä ymmärtämisen vaikeuksien vuoksi ja oppimistilanteissa syntyy epäonnistumisen kokemuksia sekä
kielteistä palautetta. Kaikki nämä seikat yhdessä voivat aiheuttaa muita heikomman itsetunnon ja luottamuksen omiin kykyihin.
Kielihäiriöiset voivat kokea avuttomuutta,
joka saattaa purkautua aggressiivisuutena tai
uhkaavana käytöksenä. Myös perheen sisäiset
pulmat tai vuorovaikutuksen ongelmat voivat
vaikuttaa kielellisiin vaikeuksiin. Jos kielihäiriöiselle nuorelle syntyy psyykkisiä häiriöitä,
näiden taustalla on kuitenkin monta syytä, ei
ole olemassa kielihäiriöiselle tyypillistä psykiatrista oirekuvaa. (Sinkkonen 2007, 35–48.)

myksiin, joihin on oikeat ja väärät vastaukset.

Erityisopetuksessa on mahdollista ottaa erilaiset tempperamentit ja oppimistyylit paremmin huomioon. Pieni ryhmä sallii helpommin erilaisia toimintatapoja ja on joustavampi
esimerkiksi erilaisten käyttäytymisodotusten
suhteen.

Temperamentin vaikutus
oppimiseen

Oppimateriaalien merkitys
opetuksessa

Myös oppilaan tempperamentti vaikuttaa oppimiseen. Tempperamentilla on myös vaikutusta siihen, miten oppilas itse suhtautuu
omaan oppimiseensa. Uskoisin, että tempperamentti vaikuttaa myös kielellisiä vaikeuksia
omaavan lapsen/nuoren oppimiseen ja siihen,
miten kouluympäristössä häneen suhtaudutaan.

Aro, Siiskonen, Peltonen ja Pirinen (2007) pitävät tärkeänä, että lukemisen ja kirjoittamisen perustaitoja harjoiteltaessa otetaan huomioon oppijoiden ikä ja kehitystaso. Esi- ja
alkuopetuksen materiaalit eivät useimmiten sellaisenaan sovellu tähän nuorten kanssa
työskentelyyn. Nuorille ja aikuisille on tarjolla melko vähän valmista materiaalia. Motivointi on usein tässä vaiheessa haasteellista
ja siksi on hyvä ottaa huomioon oppijoiden
omat kiinnostuksen kohteet. Lisäksi opettajalta vaaditaan erityistä tilannetajua, herkkyyttä ja joustavaa ajattelua, jotta harjoittelu saadaan mielekkääksi oppilaalle. (Aro ym.
2007, 123–134.)

2. Tempperamentti on yhteydessä arvosanoihin koulumaailman käyttäytymisodotusten kautta eli sen, miten hyvin oppilaan toimintatyyli ja olemus vastaavat
koulun odotuksia.
3. Kolmanneksi vaikutus kouluarvosanoihin tulee vuorovaikutuksen kautta. Jotkut oppilaan tempperamenttiin liittyvistä piirteistä helpottavat ja toiset taas
vaikeuttavat opettajan ja muiden oppilaiden kanssa tapahtuvaa vuorovaikutusta. (Keltikangas-Järvinen & Mullola
2014, 37–57.)

Keltikangas-Järvisen ja Mullolan mukaan
(2014) oppilaan tempperamentti luo oppimisen kehikon ja tempperamentti vaikuttaa
kouluarvosanoihin kolmella tavalla:
1. Koulu suosii helposti tietynlaisia opiskelutyylejä, jotka puolestaan suosivat
tietynlaisia tempperamentteja. Oppilas opiskelee asian joko yksin tai opettajan ohjauksessa. Hän osoittaa oppimansa
vastaamalla ennalta asetettuihin kysy-

Rauman normaalikoulussa, yläkoulun erityisopetuksessa on ollut käytössä Agricola- kustannuksen materiaalit, jotka ovat tarkoitettu erityisopetuksen käyttöön. Nämä
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tehtävät, testit ja tekstit ovat aihepiireiltään
suunniteltu yläkoululaisia ajatellen ja ne pureutuvat nimenomaan kielellisten pulmien
kuntouttamiseen. Luetun ymmärtämisen tehtävät tähtäävät siihen, mikä Merisuo-Stromin
ja Stormin (2014) mukaan on tärkeää: rohkaista lasta pohdiskelemaan tekstiä syvemmin
ja muodostaa omaperäisiä ajatuksia sen pohjalta. Pohdiskeleva päätteleminen, jossa lukija
osaa ”lukea rivien välistä”, on tärkeä elementti lukemisessa. Taitava lukija osaa yhdistellä ja päätellä asioita, joita tekstissä ei suoraan
ilmaista. Lapsia tulee opettaa huomaamaan,
että ymmärtämistä helpottavaa tietoa on tekstin lisäksi muuallakin. Esimerkiksi kuvat ja
otsikot antavat monenlaista tietoa. (Merisuo-Storm & Storm 2014.) Nämä käytössämme olleet materiaalit ovat tuoneet tervetulleen
lisän yläkoulun erityisopetuksen oppimismateriaaleihin.

tuvuuden kehittämiseen tulee kiinnittää huomiota opintojen eri vaiheissa. Kielihäiriöisellä oppijalla voi esiintyä puutteita siinä, miten
hän omaksuu uusia taitoja ja soveltaa oppimaansa uuteen tilanteeeseen. Opettajan tulisi
tukea oppilasta niin, että hän tietoisesti kehittäisi taitojaan opiskeltavan asian ymmärtämisessä, vuorovaikutuksessa ja itseilmaisussa.
(Aro, Siiskonen, Niemelä, Peltonen, Stenroos
ja Kulmala 2007, 100–122) Lisäksi opettajan
oma kiinnostus aiheeseen ja oppilaan oppimisprosessiin vaikuttavat oppilaan työskentelyyn. Esimerkin voima on valtava!
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Vinkkejä opettamiseen
Aro, Siiskonen, Peltonen ja Pirinen (2007) antavat vinkkejä kielellisiä vaikeuksia omaavien
oppilaiden opettamiseen. Kielellisiä taitoja tulee kehittää mahdollisimman monipuolisesti.
Opetuksessa on hyvä ottaa huomioon yksilölliset ongelmat, taidot, tarpeet, ikä, kehitystaso
sekä kiinnostuksen kohteet. Selkeän toimintastruktuurin tekeminen ja järjestelmällinen
eteneminen on myös olennaista. Puhuttu ja
kirjoitettu kieli kannattaa yhdistää. Aisteja on
hyvä käyttää monipuolisesti. Opetuksen tulee
perustua toistoihin, mutta oppilaalle on hyvä
aina selventää harjoituksen tavoite ja varmistaa merkitysten ymmärtäminen. Oppilaan itseluottamuksen ja itsenäistymisen tukeminen
on myös olennainen asia opetuksessa. (Aro
ym. 2007, 123–134.)
Nevalainen, Juvonen-Nihtinen ja Lappalainen (2001) muistuttavat, että ajattelu pohjautuu pitkälti kieleen. Tämän vuoksi on tärkeää opettaa ajattelutaitoja. Oppilaille on
hyvä kehittyä tietoisuus omasta ajattelusta ja
toimintastrategioista. (Nevalainen ym. 2001,
122–149.) Myös oppimistaitojen ja itseohjau23
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Maahanmuuttajaoppilaan suomen
kielen taito on kielestä kiinni
Annukka Muuri
Maahanmuuttajaoppilaiden määrä on kasvanut voimakkaasti viimeisten kymmenen vuoden aikana ja on yhä kasvussa. Tämän vuoksi
yhä useammassa luokassa on maahanmuuttajataustaisia oppilaita, joiden suomen kielen
taidoissa on eroja. Esimerkiksi Turun perusopetuksessa noin joka kymmenes (12 %) oppilas on vieraskielinen ja eri äidinkielien lukumäärä on yli 70. Lausteen koulussa, jossa
toimin luokanopettajana, maahanmuuttajataustaisen osuus on jo yli 60 %. Väitöstutkimukseni avulla selvitin, minkälaista vaihtelua
esiintyy maahanmuuttajaoppilaiden suomen
kielen taidoissa peruskoulun kuudennella luokalla. Lisäksi selvitin, minkälainen yhteys eri taustamuuttujilla (sukupuoli, maassaoloaika, maahantuloikä, maahantulon syy,
äidinkieli ja vanhempien koulutustausta) ja
opetusjärjestelyillä (perusopetukseen valmistava opetus, suomi toisena kielenä -opetus ja
oman äidinkielen opetus) on suomen kielen
taidon tasoon.

kielenoppimiseen liittyviä prosesseja (VanPatten 2002, 14–15). Maahanmuuttajaoppilaan
opetuksessa kielellä on erityisasema; opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan kasvamista
sekä suomalaisen että oman äidinkielen kieli- ja kulttuuriyhteisön jäseneksi. Oppilaalla on oikeus opiskella äidinkieli ja kirjallisuus
-oppimäärän sijasta suomea toisena kielenä
(S2), jos hänen kielitaitonsa ei ole äidinkielisen tasoinen kaikilla kielitaidon osa-alueilla. Lisäksi hän voi osallistua oman äidinkielen
opetukseen ja perusopetukseen valmistavaan
opetukseen, mikäli kunta niitä järjestää. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
2004, 36.)

Tutkimusjoukko ja aineiston keruu
Tutkimukseen osallistuneet kuudesluokkalaiset maahanmuuttajataustaiset oppilaat
(n=219) olivat tulleet Suomeen hyvin eri syistä ja eri-ikäisinä. Tutkimukseen hyväksyttiin
vain ne maahanmuuttajataustaiset, joiden
molemmat vanhemmat puhuivat ensikielenään valtakielistä (suomi, ruotsi) poikkeavaa
kieltä tai kieliä. Tutkittavien ikä vaihteli 12:sta
15 vuoteen, vaikka tavallisesti kuudesluokkalaisen ikä on 12 vuotta. Tutkimusryhmässä puhuttiin 23:a eri kieltä ja vastaajat olivat
saapuneet Suomeen 26 eri maasta. Tutkimusjoukossa joka kymmenes vastaaja oli toisen
polven maahanmuuttaja. Vastaajien kouluvuosien määrä vaihteli paljon, sillä toiset olivat
käyneet koulua kaksi vuotta ja toiset kymmenen vuotta. Myös opetukseen osallistumisessa
ilmeni suuria eroja. Alle puolet (39 %) oppilaista oli osallistunut perusopetukseen valmistavaan opetukseen. Vastaajista puolet (52 %)

Maahanmuuttajataustaiset
oppilaat opiskelevat toisella
kielellä
Valtaosa oppilaista opiskelee koko peruskoulun ajan omalla äidinkielellään laajentaen oppimisessa tarvittavaa akateemiseen kieleen
liittyvää sanavarastoa. Maahanmuuttajien
täytyy sen sijaan opetella samaan aikaan sekä
suomen kieli että oppiaineiden akateemista sisältöä suomen kielellä eli toisella kielellä.
Toinen kieli opitaan äidinkielen jälkeen kohdekielisessä ympäristössä, ja sen oppimista pidetään monimutkaisena mekanismina, koska
oppijan täytyy samanaikaisesti opetella monia
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oli opiskellut omaa äidinkieltään koulussa ja
suomea toisena kielenä erillisessä ryhmässä
(65 %). Koska tutkimusjoukko oli hyvin heterogeeninen, tulee tuloksia tarkastella varovasti tekemättä liiallisia yleistyksiä.

tulisi kartuttaa systemaattisesti ja oppilaiden
lukuharrastuneisuutta edistää. Kirjoittaminen
oli oppilaille selvästi vaikein kielitaidon osaalue. Vaikka puolet oppilaista oli saavuttanut
keskitason (B1, B2), alimpaan tasoon (A1,
A2) jäi yli neljäsosa oppilaista. Tämä tulos antaa viitteitä siitä, että kirjoittamista tulisi harjoitella niin S2-opetuksessa kuin myös muissa
oppiaineissa, sillä akateemisten tekstien kirjoittaminen vaatii paljon harjoittelua.

Tutkimuksen aineiston keräämisessä käytin
neljää eri mittaria: kielitestejä (rakenne, sanelu, luetun ja kuullun ymmärtäminen), opettajien arvioita oppilaan puhumisen ja kirjoittamisen tasosta eurooppalaisen viitekehyksen
kielitaitotasojen kriteereitä käyttäen (A1C2), suomi toisena kielenä -todistusarvosanaa ja oppilaan omaa arviota suomen kielen ja
oman äidinkielen taidostaan. Lisäksi oppilaat
ja vanhemmat täyttivät taustatietolomakkeet.
Vanhemmille suunnattu lomake oli käännetty yhdeksälle eri kielelle.

Tutkimuksessani kartoitin oppilaiden kielitaidon tasoa suhteutettuna maassaoloaikaan
Cumminsin sosiaalisen (basic interpersonal
communicative skills, BICS) ja akateemisen
(cognitive/academic language proficiency,
CALP) kielitaidon mallin avulla. Cumminsin
mukaan toisen kielen oppijat oppivat sosiaalisen kielitaidon, arkikielen parissa vuodessa,
mutta akateemisen kielitaidon saavuttaminen
kestää keskimäärin noin 5–7 vuotta. (Cummins 1994, 41; 2000, 58.) Kuten oli oletettavissa, mitä kauemmin oppilaat olivat asuneet Suomessa ja mitä nuorempina he olivat
tulleet Suomeen, sitä parempi suomen kielen taito heillä oli. Oppilaat olivat oppineet
alle kolmessa vuodessa sosiaalisen kielitaidon
eli arkikielen, jolla he pystyvät muun muassa keskustelemaan tutuista aiheista ilman valmisteluja ja kertomaan kokemuksiaan. Sen sijaan yksinkertaisten, mutta loogisten tekstien
kirjoittamisen oppiminen vei keskimäärin
4–7 vuotta. Tuloksista kuitenkin ilmeni, että
joidenkin yli kahdeksan vuotta maassa asuneiden oppilaiden kirjoittamistaito oli edelleen varsin heikkoa. Toisaalta, jotkut vain alle
kolme vuotta Suomessa asuneet arvioitiin kirjoittamisessa hyvinkin taitaviksi. Opettajien
tulisikin varmistaa, että sosiaalisen kielitaidon saavuttamisen tai pitkän maassaoloajan
jälkeen oppilaan kielen kehittymistä tuetaan
tarvittaessa edelleen.

Oppilaiden kielitaito oli luultua
parempi
Tutkimustulokset osoittivat, että maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen taito oli
yleisesti ottaen luultua parempi. Tulosten mukaan yli puolella oppilaista oli tyydyttävä suomen kielen taito. Joka kuudennen suomen
kielen taito oli heikkoa ja joka neljännen kielitaidon taso vastasi erinomaista. S2-arvosanojen keskiarvo vastasi tyydyttävää. Opettajat arvioivat oppilaiden kielitaidon vastaavan
puhumisessa keskimäärin itsenäisen kielenkäyttäjän osaajan tasoa (B2) ja kirjoittamisessa kynnystasoa (B1). Oppilaiden kielitaidon
taso oli melko hyvällä tasolla kaikilla kielitaidon osa-alueilla. Kaikista neljästä kielitestin tehtävistä maahanmuuttajataustaiset oppilaat menestyivät parhaiten rakennekokeessa
ja sanelussa, kun taas kuullun ja luetun ymmärtämisen tulokset olivat saneluun ja rakenteeseen verrattuna heikompia. Kuitenkin
yli puolet oppilaista menestyi luetun ymmärtämisessä tyydyttävästi ja melkein kolmasosa
erinomaisesti. Noin joka kuudennella ilmeni
vaikeuksia ymmärtää lukemaansa, joten tekstin sisältöä ja käsitteitä tulee avata kaikissa oppiaineissa oppilaan koulumenestymisen varmistamiseksi. Myös oppilaiden käsitevarastoa
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Äidin korkeammalla
koulutustasolla oli selvä yhteys
suomen kielen taitoon

pelkästään suomenkielisiä kirjoja ja kirjoittavat suomeksi, joten oma äidinkieli kuihtuu
vain keskustelukieleksi. Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden tulisikin saada omakielistä tukea ja oman äidinkielen opetusta
erityisesti akateemisissa taidoissa, jotta Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden
tavoite maahanmuuttajaoppilaan toiminnallisesta kaksikielisyydestä toteutuisi. Valitettavaa
on kuitenkin se, että oman äidinkielen opetus on perusopetusta täydentävää opetusta ja
sen takia oman äidinkielen opetuksen opetusjärjestelyt vaihtelevat hyvin paljon. Joissakin
kunnissa opetusta ei tarjota tietyissä kielissä
lainkaan, koska pätevää opettajaa ei ole saatavilla tai ryhmäkoko ei täyty. Harvinaisimmissa kielissä opetusta ei järjestetä lainkaan.
Oman äidinkielen opetusta ei tehdä oppilaille houkuttelevaksi, sillä oppitunnit sijoitetaan
yleensä koulupäivän päätteeksi ja opetus on
oppilaille vapaaehtoista. Lisäksi päteviä opettajia ei välttämättä ole saatavilla ja jotkut vanhemmat eivät pidä oman äidinkielen opetusta
tärkeänä opiskella, tai opettajan murre tai uskonnon suuntaus on väärä ja sen takia oppilas ei osallistu oman äidinkielen opetukseen.

Erityisesti äidin korkeampi koulutustaso oli
yhteydessä oppilaiden korkeampaan suomen
kielen taidon tasoon. Kaikkein korkeimmin
koulutettuja olivat venäläisäidit. Venäjänkieliset ja Suomessa pisimpään asuneet vietnaminkieliset saavuttivat parhaat tulokset
kaikissa kielitaitoa mittaavissa mittareissa. Somalinkieliset erottuivat muista kieliryhmän
edustajista heikoimpina suomen kielen taidon tasoltaan. Somalinkielisissä vanhemmissa oli eniten peruskoulua käymättömiä vanhempia. He olivat myös saapuneet Suomeen
pakolaisen statuksella olosuhteiden pakottamina, kun taas venäjänkieliset olivat tulleet
Suomeen suurimmaksi osaksi omasta tahdostaan siirtolaisen tai paluumuuttajan statuksella. Tutkimuksesta selvisi, että paluumuuttajat
menestyivät kielitesteissä kaikkein parhaiten
ja pakolaiset heikoiten.

Suomen kieli vahvempi kuin oman
äidinkielen taito

Opetusjärjestelyt yhteydessä
suomen kielen taidon tasoon

Vastaajista lähes jokainen puhui vanhempiensa kanssa omaa äidinkieltään, mutta tutkimusjoukossa oli myös niitä, jotka olivat vaihtaneet
oman äidinkielensä suomen kieleen vanhempiensa kanssa puhuessaan. Puolet vastaajista ilmoitti keskustelevansa sisarusten kanssa
pelkästään omalla äidinkielellään, mutta joka
kolmas käytti sisarusten kesken suomen kieltä. Enemmistö oppilaista puhui suomea kavereidensa ja parhaan kaverinsa kanssa.

Parhaiten eri kielitaitoa mittaavissa mittareissa menestyivät oppilaat, jotka eivät olleet osallistuneet lainkaan perusopetukseen valmistavaan opetukseen, joten pitkä maassaoloaika
ja varhaisempi maahantuloikä nostivat kielitaidon tasoa. Vastaajista enemmistö ei ollut osallistunut perusopetukseen valmistavaan
opetukseen, koska suurin osa heistä oli muuttanut Suomeen ennen kouluikää. Nykyisessä Perusopetukseen valmistavan opetuksen
opetussuunnitelman perusteissa (2009) opetuksen laajuus on muutettu puolen vuoden
sijasta lukuvuoden pituiseksi. Turussa oppilaat pääsevät perusopetukseen valmistavaan
opetukseen, mutta näin ei ole kaikissa kunnissa, koska valmistavan opetuksen järjestäminen on kunnille vapaaehtoista. Tässä suhteessa oppilaat ovat keskenään eriarvoisessa

Tutkimukseen osallistuneet oppilaat arvioivat osaavansa puhua suomea ja äidinkieltä sujuvasti. Sen sijaan oppilaat arvioivat suomen
kielen taitonsa omaa äidinkieltään paremmaksi erityisesti lukemisessa ja kirjoittamisessa. Tämä huolestuttava tulos merkitsee sitä,
että oppilaiden kaksikielisyys viittaa substraktiiviseen eli vähenteiseen kaksikielisyyteen.
Vahvasti on oletettavissa, että oppilaat opiskelevat asioita suomen kielellä, kenties lukevat
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Yksilöllinen kielenoppimisen
polku

asemassa. Olisi ehdottoman tärkeää, että Suomessa syntynyt heikon suomen kielen taidon
omaava maahanmuuttajataustainen oppilas
tai peruskouluikäisenä Suomeen muuttava
maahanmuuttajaoppilas saa hyvän alun kielenoppimisessa ja Suomeen sopeutumisessa
valmistavaan opetukseen osallistumalla. Olisikin suotavaa, että tämä tukijärjestely tulisi
kunnille pakolliseksi vapaaehtoisuuden sijasta.

Opiskelu toisella kielellä on oppilaalle vaativaa ja kuormittavaa. Vaikka uuden kielen oppimisen tiedetään vaativan paljon aikaa, silti oppilaan tulee lyhyessä ajassa kuroa kiinni
luokkatoverit sekä kielessä että oppiaineksen sisällössä, mikä saattaa aiheuttaa oppilaille kognitiivista ylikuormittuneisuutta. Opetuksessa avainasemassa ovat opettajat, joiden
tulee osata moninaisia taitoja opettaessa maahanmuuttajataustaisia oppilaita. Valitettavan
moni opettaja ei ole opettajankoulutuksessa
opiskeluaikanaan saanut monikulttuurisuuteen liittyvää koulutusta tai työelämässä lisäkoulutusta kulttuuriseen ja kielitietoisen opetuksen osaamiseen. Opettajankoulutus onkin
vastannut tähän haasteeseen lisäämällä opintosisältöihin interkulttuurisuusopintoja, ja
esimerkiksi opetusharjoittelut Turussa suoritetaan monikulttuurisessa normaalikoulussa,
jossa opiskelijalla on mahdollisuus käytännössä harjoitella kielitietoista opetusta monikulttuurisissa opetusryhmissä.

Tutkimuksesta ilmeni, että oppilaat, jotka eivät olleet osallistuneet S2-opetukseen, menestyivät kielitaitotehtävissä muita ryhmiä paremmin. Tämä tulos antaa viitteitä siitä, että
opettajat ovat kartoittaneet oppilaan suomen kielen taidot ja osanneet siten sijoittaa
suomen kielen oppimiseen tukea tarvitsevat
oppilaat erilliseen S2-ryhmään ja edistyneet
S2-oppilaat suomi äidinkielenä -ryhmään.
Tuloksista kuitenkin ilmeni, että niiden joukossa, jotka eivät olleet opiskelleet erillisessä
S2-opetuksessa, esiintyi myös heikkoja tuloksia kielitesteissä. Tämän tuloksen perusteella
voidaankin päätellä, että osa tutkimusjoukosta ei ollut saanut tarvitsemaansa S2-opetusta
erillisessä ryhmässä. Tällä hetkellä oppilaiden
opetusjärjestelyt vaihtelevat suuresti, etenkin
pienissä kunnissa ja haja-asutusalueilla mutta myös samankin kaupungin sisällä. Kuntien
tulisi ottaa vastuu maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetusjärjestelyistä ja varmistaa kaikkien yhtäläinen oikeus saada tarvitsemaansa tukea suomen kielen opiskeluun,
jos he sitä tarvitsevat. On kuitenkin tiedostettava, että oppilaita ei tulisi luokitella automaattisesti S2-oppilaiksi vain siksi, että he
ovat maahanmuuttajataustaisia, vaan oppilas
tulee huomioida yksilönä (Dervin & Keihäs
2013, 42). Tutkimukseeni osallistuneet opettajat ovat nähneet oppilaat yksilöinä ja ohjanneet oppilaat siihen ryhmään, mikä parhaiten
sopii heidän kielitaitonsa tasolle.

Oppilaiden kielitaidon taso kehittyy hyvin
eri tahtia. Ensiarvoisen tärkeätä on antaa jokaiselle oppilaalle aikaa kielen oppimiseen ja
oppilaan taustasta huolimatta nähdä oppilas yksilönä, ja huomioida hänen yksilöllinen
oppimisen polkunsa. Oppilaalle on löydettävä hänelle parhaiten sopivat tukitoimet. Se,
mikä on todettu toimivaksi menetelmäksi jollekulle, ei välttämättä sovi kaikille. Tärkeää on
myös tehdä yhteistyötä lasta opettavien opettajien kanssa, kuten S2-opettajan, omakielisen opettajan ja oman äidinkielen opettajan
kanssa, jos sellaisia koulussa on. Yhteistyötä
tulee tehdä kaikissa nivelvaiheissa, jotta oppilaan siirtyminen tasolta toiselle saisi mahdollisimman hyvän jatkumon. Jos oppilas ei kehity S2-opinnoissaan, on hänellä vaikeuksia
kehittyä muissakaan oppiaineissa (Nissilä &
Mustaparta 2005, 88).
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Alkuopetusikäisten oppilaiden
itsetunnon, lukemisen taitojen ja
lukemisasenteiden väliset yhteydet
Tuula Merisuo-Storm & Marjaana Soininen

Sujuva lukutaito

Luetun ymmärtäminen

Hyvällä lukutaidolla tarkoitetaan kykyä lukea
virheettömästi ja sujuvasti sekä ymmärtää luetun tekstin sisältö. Lasten lukutaito kehittyy
erilaisten toimintojen parissa monissa eri ympäristöissä. Silti koti ja koulu vaikuttavat vahvimmin siihen, minkälaisen lukutaidon lapsi saa ja minkälaiset lukemisasenteet hänelle
muodostuvat. (Suggate, Schaughency & Reese, 2013.) Päiväkodilla on niin ikään tärkeä
merkitys pienten lasten orastavan lukutaidon
kannalta. Sitä tukevat erityisesti vapaasti lasten saatavilla olevat lukemiseen ja kirjoittamiseen motivoivat materiaalit Vielä tätäkin suurempi merkitys on lasten ja aikuisten välisillä
lukutuokioihin ja leikkeihin liittyvillä keskusteluilla. (Ball & Gettinger, 2009.)

Luetun ymmärtäminen on monimutkainen prosessi. Lukija rakentaa tekstille merkityksiä aiempien tietojensa ja kokemustensa
sekä tekstin sisältämien tietojen avulla. Kiinnostavan tekstin ymmärtäminen on lukijalle helpompaa. Tutkimusten mukaan kiinnostavuudella on merkittävä vaikutus erityisesti
poikien luetun ymmärtämisessä. Kun tekstin
aihe on pojalle tärkeä, hän haluaa ponnistella saadakseen tietää, mitä siinä lukee. Toisaalta hänen ymmärtämistään tukee se, että hän
tietää jo jotain itseään kiinnostavasta aiheesta.
(Prado & Plourde, 2011; Topping, Samuels
& Paul, 2008.)
Hyvä tekstin ymmärtäminen edellyttää myös
taitoa oivaltaa tekstin sisältämien, itselle vieraiden sanojen merkitys. Erityisesti tietoteksteissä on paljon sanoja, jotka eivät kuulu
nuorten lukijoiden sanavarastoon. Siksi heidän pitäisi oppia pohtimaan tekstin antamia
vihjeitä apunaan käyttäen, mitä ne voisivat
tarkoittaa. Ilman luokassa tapahtuvaa harjoittelua monet oppilaat eivät kuitenkaan osaa
käyttää tekstiyhteyttä hyväkseen. Aluksi opettajan pitää kiinnittää lukijoiden huomio tekstiympäristössä oleviin vihjeisiin. Se voi kuitenkin olla vaativa tehtävä, vaikka teksti sisältäisi
selkeitä viitteitä sanan merkityksestä. Oppilaiden taidot kehittyvät, kun he saavat kertoa,
miten he ovat päätyneet antamaansa merkitykseen. Myös toisten oppilaiden ja opettajan
sanojen selitykset edistävät heidän taitojaan.
Väärän merkityksenkin antanut oppilas al-

Sujuvaan lukutaitoon kuuluu muutakin kuin
nopea lukeminen. Taitava lukija lukee virheettömästi, sanat automaattisesti tunnistaen
ja ilmeikkäästi. On selvää, että sujuva lukeminen tukee tekstin ymmärtämistä, mutta myös
sisällön ymmärtäminen edistää sujuvaa lukemista. Taitava lukija osaa esimerkiksi tekstin sisällön ymmärtäessään painottaa oikeita
kohtia ja pitää tauot sopivissa paikoissa. Takelteleva lukija taas käyttää kaikki voimavaransa sanojen tunnistamiseen eikä niitä enää
riitä tekstin ymmärtämisprosessiin. (Hurry &
Doctor, 2007; Kuhn, Schwanenflugel & Meisinger, 2010.)
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kaa tällöin pohtia, mitkä tekstin antamat vihjeet ovat jääneet häneltä huomaamatta. (Cain
2007; Fukkink 2005; Merisuo-Storm 2010.)

Borban (1989, 1994) ja Reasonerin (2010)
viiden tason itsetuntomallissa vahva, terve itsetunto koostuu viidestä rakenneosasta: 1)
Perusturvallisuus ilmenee siten, että ihminen
tuntee olonsa mukavaksi ja turvalliseksi erilaisissa tilanteissa ja hän ymmärtää tilanteisiin liittyvät säännöt ja rajoitukset. Hän tietää, mitä häneltä odotetaan ja hän voi luottaa
muihin ihmisiin. 2) Itsensä tiedostaminen
tarkoittaa sitä, että ihminen tiedostaa oman
persoonallisuutensa. Hän alkaa tunnistaa itsestään rooleihinsa sekä henkisiin ja fyysisiin
ominaisuuksiinsa liittyviä asioita. 3) Liittymisen tunteeseen sisältyy läheisyys, johonkin
kuuluminen ja muiden luottamuksen saavuttaminen. Se sisältää myös muiden hyväksynnän ja arvostuksen. 4) Tehtävätietoisuus tulee
esille ihmisen päämäärätietoisuutena ja motivoituneisuutena sekä taitona asettaa realistisia
tavoitteita itselleen. Hän on lisäksi valmis ottamaan vastuun omien päätöstensä seurauksista. 5) Pätevyyden tunne tarkoittaa sitä, että
ihminen tuntee menestyvänsä ja onnistuvansa saattamaan päätökseen asioita, joita pidetään tärkeinä tai arvokkaina. Hän on tietoinen omista vahvuuksistaan, mutta pystyy
myös hyväksymään omat heikkoutensa.

Lukemisasenteet
Kun lapselle on jo ennen kouluikää muodostunut positiivinen asenne lukemista kohtaan,
sillä on suotuisa vaikutus hänen lukutaitonsa kehitykseen. Hän sitoutuu lukemisen harjoitteluun ja jaksaa ponnistella oppiakseen.
Hän on kiinnostunut lukemiseen liittyvistä
toiminnoista ja tietää, mihin kaikkeen lukutaitoa voidaan käyttää. Myös muiden oppilaiden mielenkiinnon herättäminen jo koulunkäynnin alkuvaiheessa on erittäin tärkeää. Se
on mahdollista monipuolisten lukumateriaalien, mielenkiintoisten tehtävien ja erilaisten
oppimisympäristöjen avulla. Opettajan kannattaa selvittää, millä keinoilla luokan kaikille oppilaille voisi kehittyä pysyvä kiinnostus
lukemista kohtaan. Hän voi luoda luokkaan
positiivisen lukuilmapiirin antamalla lapsille valintamahdollisuuksia sekä huomioimalla heidän mielenkiinnon kohteitaan. Keskeistä on, että tehtävät ovat sellaisia, että oppilaat
kokevat ne mielekkäiksi, ja että he myös saavat tarvitessaan apua niiden tekemisessä. (De
Naeghel, Van Keer, Vansteenkiste, & Rosseel,
2012.)

Tutkimuksen toteutus
Tutkimus liittyi Opetushallituksen rahoittamaan JEKKU-hankkeeseen (Joustavien esija alkuopetuskäytäntöjen kehittäminen). Siihen osallistui yhteensä 563 lasta – 281 poikaa
ja 282 tyttöä. He olivat tutkimuksia tehtäessä
esiopetuksen, ensimmäisen ja toisen luokkien
oppilaita. Tutkimuksella selvitettiin oppilaiden itsetuntoa, luetun ymmärtämisen taitoja
sekä lukemisasenteita ja lukemisminäkuvaa.

Itsetunto
Itsetunto on yksi vahvimmin ihmisen elämään vaikuttavista tekijöistä. Lapsen itsetunnon kehitys alkaa jo kotona ennen kouluikää.
Siksi varhaisella ympäristöllä on merkittävä
vaikutus hänen itsetuntoonsa ja sosiaalisiin
suhteisiinsa, niin kouluiässä kuin sen jälkeenkin. Sen kehittymiseen vaikuttavat merkittävästi hänen lähiympäristössään olevat aikuiset, esimerkiksi vanhemmat ja opettajat sekä
toiset lapset. Lapset oppivat pian huomaamaan, mikä on heidän oma asemansa muiden
lasten joukossa. (Cole & Cole 2001; Reasoner 1992.)

Tutkimustulokset
Oppilaiden itsetunnon viittä osa-aluetta mitattiin yllä kuvattujen Borban ja Reasonerin
mallien pohjalta laaditulla kyselylomakkeella. Perusturvallisuusosion tulosten mukaan
lähes kaikki oppilaat tunsivat olonsa turvalli31
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siksi ja viihtyivät omissa luokissaan. He olivat
myös halukkaita saamaan uusia kokemuksia
ja oppimaan uusia asioita. Itsensä tiedostaminen-osioissa saatiin niin ikään varsin positiivisia tuloksia. Lähes kaikki oppilaat kertoivat
uskaltavansa olla muiden seurassa omana itsenään. Tähän liittyi monilla itsestä pitäminen
ja varmuus omien taitojen arviointikyvystä. Liittymisen tunne -osiossa vaikeimmaksi asiaksi osoittautui ystävien löytäminen. Silti monet heistä kertoivat omaavansa lukuisia
ystäviä ja tulevansa hyvin toimeen toisten lasten kanssa. Monet eivät kuitenkaan osanneet
arvioida, pitävätkö toiset lapset heistä itsestään. Tehtävätietoisuus-osion tulokset osoittavat, että jo nuoret lapset osaavat asettaa itselleen tavoitteita. Näytti kuitenkin siltä, että
pojat kyllästyivät tehtävien tekemiseen tyttöjä helpommin. Silti niin tytöt kuin pojatkin
tarvitsivat usein rohkaisua tehtävien tekemiseen. Pätevyyden tunne -osion tulosten mukaan luottamus omiin kykyihin kasvaa iän
mukana. Toisluokkalaisilla se oli huomattavasti vahvempi kuin esiopetuksen oppilailla.

kolmanneksella pojista oli erittäin positiiviset
lukemisasenteet. Hyvin negatiivisesti lukemiseen suhtautui vain viisi poikaa ja yksi tyttö.
Toisen luokan oppilaiden asenteet eivät olleet
ihan yhtä positiiviset. Silti ainoastaan kolmen
pojan ja yhden tytön asenteet olivat erittäin
negatiiviset ja kolmasosalla tytöistä ja neljäsosalla pojista ne olivat erittäin positiiviset. Ensimmäisten luokkien poikien asenteet olivat
merkitsevästi tyttöjen asenteita negatiivisemmat, mutta toisen luokan pojilla ero ei ollut
merkitsevä. Niin ensimmäisillä kuin toisillakin luokilla oppilaiden mielestä ikävintä oli
äidinkielen tuntien tehtävien ja läksyjen tekeminen.
Oppilaiden lukemisminäkuva oli yleensä
hyvä. Suurin osa oppilaista arvioi lukemisen
ja tekstien ymmärtämisen olevan helppoa.
Lähes puolet vastaajista sanoi myös lukemaan
oppimisen olleen tai olevan helppoa. Kuitenkin lähes viidennes ensimmäisten luokkien
pojista ja muutama tyttökin totesi sen olevan
hyvin vaikeaa. Melkein kaikki toisluokkalaiset olivat kuitenkin jo unohtaneet siihen liittyneet vaikeudet. Kun verrattiin oppilaiden
omia arvioita heidän lukemisen taidoistaan
heidän menestymiseensä luetun ymmärtämisen mittauksessa, oli selvää, että erityisesti monilla pojilla oli liian positiivinen käsitys omista taidoistaan. Tytöt osasivat arvioida
omia taitojaan realistisemmin. Mielenkiintoinen seikka on myös, että vaikka pojat eivät
arvostaneet lukemista ja lukemiseen liittyviä
tehtäviä yhtä paljon kuin tytöt, he arvioivat
olevansa taitavampia lukijoita kuin tytöt.

Toisen kouluvuoden alussa mitattiin oppilaiden luetun ymmärtämisen taitoja. Oppilaat lukivat lyhyen tietotekstin oravasta ja vastasivat
sen pohjalta kysymyksiin ja rastittivat tekstistä
otetuille sanoille samaa tarkoittavat sanat. Yli
puolet oppilaista osasi vastata oikein helpoimpaan kysymykseen ja valita sanoille oikeat synonyymit. Vaikeimmat kaksi kysymystä vaativat tekstin asioiden yhdistelyä ja päättelyä.
Noin neljännes oppilaista osasi kuitenkin vastata niistä ensimmäiseen ja runsas viidennes
toiseen aivan oikein. Nämä oppilaat olivat siis
jo toista kouluvuottaan aloittaessaan taitavia
tietotekstin ymmärtäjiä. Nämä oppilaat olivat
useammin tyttöjä kuin poikia. Tytöt menestyivät muutenkin luetun ymmärtämisen tehtävissä merkitsevästi paremmin kuin pojat.

Kun eri mittausten tuloksia verrattiin toisiinsa, niiden välillä huomattiin monia yhteyksiä.
Toisella luokalla oppilaiden itsetunnon, lukemisasenteiden ja luetun ymmärtämisen taitojen välillä oli voimakas yhteys. Oppilaat, joilla
oli hyvä itsetunto, suhtautuivat positiivisesti
opiskeluun ja ymmärsivät hyvin lukemaansa.
He olivat myös valmiita tekemään yhteistyötä
toisten oppilaiden kanssa äidinkielentunneilla. Pojilla yhteys hyvän itsetunnon ja positiivisten opiskeluasenteiden välillä oli vielä vahvempi kuin tytöillä. Myös itsetunnon monien

Oppilaiden lukemisasenteita mitattiin ensimmäisellä ja toisella luokalla aivan lukukauden alussa kyselylomakkeella. Yleisesti ottaen
oppilaiden asenteet lukemista kohtaan olivat positiivisia. Tutkimukseen osallistuneilla
ykkösluokkalaisilla yli puolella tytöistä ja yli
32
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osa-alueiden ja lukemisen taitojen ja -asenteiden välillä oli selvä yhteys. Niissäkin pojilla
yhteys oli vielä selvempi kuin tytöillä. Esimerkiksi hyvä itsensä tiedostaminen liittyi heillä
vahvasti positiivisiin opiskeluasenteisiin sekä
valmiuteen tehdä yhteistyötä toisten oppilaiden kanssa lukemiseen liittyvissä toiminnoissa.

käytettävät lukumateriaalit. He voisivat myös
innostua niihin liittyvistä tehtävistä enemmän
kuin harjoituskirjojen tehtävistä. Mielenkiintoiset tehtävät kehittävät oppilaiden lukemisen taitoja ja positiivisen lukuasenteen kehittymistä huomattavasti tehokkaammin kuin
tehtävät, joista he eivät pidä.
Tutkimustulokset näyttivät, että oppilaiden
itsetunnolla on vahva vaikutus heidän oppimiseensa ja opiskeluasenteisiinsa. Tämä pitää
paikkansa erityisesti poikien kohdalla. Koska lukutaidon saavuttaminen on keskeinen
alkuopetuksen tavoite, on myös mahdollista, että lukemaan oppimisella on positiivinen
vaikutus pienten oppilaiden itsetuntoon. Siksi
on tärkeää, että opettaja tukee niin oppilaiden
itsetunnon että lukemisen taitojen ja asenteiden positiivista kehitystä. Oppilaat, jotka pitävät itsestään sellaisina kuin he ovat ja tulevat
toimeen toisten lasten kanssa, nauttivat opiskelusta – vielä enemmän kuin ne lapset, jotka ovat ahkeria tai jotka uskovat olevansa hyviä oppilaita.

Pohdinta
Esi- ja alkuopetuksessa saadut kokemukset
vaikuttavat kauas tulevaisuuteen. Siellä syntyvät oppilaiden käsitykset heidän opiskelutaidoistaan sekä asenteet opiskelua kohtaan.
Opettajalta ja muilta oppilailta saatu palaute muovaa näitä käsityksiä. Siksi on tärkeää,
että koulu on oppimisympäristö, jossa jokainen oppilas saa tarvitsemaansa tukea aikuisilta. Motivaatio ja usko omaan pärjäämiseen
ovat merkitseviä erityisesti silloin, kun tehtävät vaikeutuvat. Tulee myös muistaa, että taitavienkin oppilaiden motivaatio voi hiipua,
jos he joutuvat tekemään liian helppoja tehtäviä. (ks. esim. Georgiou, Manolitsis, Nurmi
& Parrila 2010, 7–8; Pakarinen, Kiuru, Lerkkanen, Poikkeus, Siekkinen & Nurmi 2010,
295.)

Lähteet:

Kuten edellä mainittiin, oppilaiden vastaukset
olivat kaikkein negatiivisimmat silloin, kun
heiltä kysyttiin mielipidettä äidinkielentuntien tehtävistä ja läksyistä. Pojat pitivät niistä
vielä tyttöjäkin vähemmän. Tämän vuoksi pitäisi miettiä, minkälaiset tehtävät kiinnostaisivat oppilaita ja erityisesti poikia. Jotta kaikki oppilaat saataisiin innostumaan tehtävistä,
olisi tärkeää, että käytettäisiin vaihtelevia lukumateriaaleja ja tehtäviä. Monipuoliset materiaalit myös kehittäisivät oppilaiden taitoja
laajasti. Erityisesti pojat eivät innostu tehtävistä, jotka eivät ole heidän mielestään mielekkäitä. Joskus voitaisiinkin suunnitella tehtäviä ja kotiläksyjä yhdessä oppilaiden kanssa.
Heitä voisivat kiinnostaa esimerkiksi erilaisissa harrastuslehdissä olevat artikkelit, laitteiden käyttöohjeet, televisio-ohjelma-lehdet tai
sarjakuvat enemmän kuin koulussa tavallisesti
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Tulkintoja alkuopetusikäisten
lasten humoristisista piirroksista
Juli-Anna Aerila, Timo Laes & Tuula Laes
Huumori kuuluu monin tavoin lasten elämään ja on siksi lapsille tärkeää. Myös opetuksen kontekstissa huumorilla on paljon
mahdollisuuksia: humoristinen informaatio
muistetaan paremmin, sen avulla voidaan ylläpitää työrauhaa, huumori vähentää ahdistusta ja tuo leikillisyyttä ja iloa oppimiseen.
Huumoria käyttämällä voidaan osoittaa hyväksyntää ja miellyttää muita, ja sen avulla voidaan ratkaista ristiriitatilanteita (Anttila 2008). Huumorin käyttäminen niin, että
se hyödyttäisi kaikkia, on kuitenkin hankalaa, sillä sen käyttämiseen ja ymmärtämiseen
vaikuttavat monet tekijät, kuten kulttuuriset
ja sosiaaliset tekijät, älykkyys, luovuus, sukupuoli ja ikä (Loizou 2005; Mireault 2012).
Huumorin käyttäjä ei voi siten koskaan ennakoida, miten hänen humoristiseksi tarkoittamansa viesti ymmärretään. Lisäksi huumorin
käytön motiivit eivät ole aina myönteisiä, sillä aina ei ole tavoitteena nauraa yhdessä vaan
joskus myös toisen kustannuksella (Martin
1998). Lasten huumoria on Suomessa tutkittu varsin vähän, ja koulun kontekstissakin
sitä tarkastellaan usein aikuisten näkökulmasta (Anttila 2008).

Underwood 2008). Hobbay-Kusch ja McVittie (2002) ovat tutkineet luokassa pelleilevien oppilaiden roolia luokan toiminnassa.
Heidän tutkimuksensa osoittavat, että pelleily
saattaa olla hyvinkin tavoitteellista toimintaa,
jolla lapset voittavat tylsistymisen, vaikuttavat
luokan tapahtumiin, saavat huomiota ja saattavat jopa auttaa muita lapsia selviämään uusista, joskus pelottavistakin tilanteista.
Lasten huumoria on perinteisesti selvitetty
antamalla lasten tulkita aikuisten tuottamaa
materiaalia tai haastattelemalla lapsia. Tässä
tutkimuksessa tuottajina olivat lapset itse. He
piirsivät ja selittivät piirroksiaan. Tutkijoiden
tehtäväksi jäi näin saadun aineiston analysointi ja selittäminen. Tutkimuksen aineistonkeruu ja analyysi toteutettiin käyttämällä hyväksi Roger Piret´n tutkimusta lasten huumorista
(Piret 1941). Tämä tarkoittaa sitä, että tutkimuksessamme 6–8-vuotiaita lapsia pyydettiin piirtämään kuva, joka naurattaisi muita.
Kuvien humoristisia elementtejä analysoitiin Piret’n käyttämien kategorioiden avulla.
Tutkimuksen tavoitteena on nostaa esiin lasten näkökulma huumoriin. Lasten huumorin
ymmärtäminen antaa mahdollisuuksia tulkita
koulun tapahtumia nykyistä myönteisemmin
sekä auttaa opettajia ratkaisemaan hankalia tilanteita huumorin avulla.

Huumoria voidaan pitää yhtenä lahjakkuuden lajina, jota ei kuitenkaan aina arvosteta
(Martin 1998). Lahjakkuusnäkökulma voisi antaa kasvattajille mahdollisuuden hyödyntää lasten huumoria oppimisessa ja myönteisen oppimisilmapiirin luomisessa nykyistä
enemmän. Lisäksi kasvattajien ymmärrystä
eri-ikäisten lasten huumorista kannattaisi lisätä. Lasten huumorista koulun kontekstissa
on vielä vain vähän tutkimusta, ja suuri osa
näistä tutkimuksista näkee lasten huumorin
työrauhahäiriönä, jota tulisi rajoittaa (Cohen & Fish 1993; Condon & Tobin 2001;

Alkuopetusikäisten humoristiset
piirrokset
Tutkimus toteutettiin suomalaisen peruskoulun ensimmäisellä ja toisella luokalla vuonna 2013. Tutkimukseen osallistui 143 lasta,
joista poikia oli 71 ja tyttöjä 72. Piret´n alkuperäistä ohjeistusta ”Piirrä kuva, joka nau35
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rattaa muita” täydennettiin pyytämällä lapsilta joko kirjallinen tai suullinen selvitys kuvan
sisällöstä. Muita ohjeita lapsille ei annettu,
mutta heidän kysymyksiinsä vastattiin. Tyypillisimmin lapset halusivat tietää, saavatko
he piirtää, mitä ikinä haluavat, vaikka se ei
normaalisti olisi koulussa sallittua. Tutkijan
myönteinen vastaus heijastui tutkimustilanteiden innostuksentäyteisessä ilmapiirissä ja
näkyy myös piirrosten aiheiden moninaisuudessa. Piirroksissaan lapset saivat käyttää haluamiaan tekniikoita ja työvälineitä.

ristiset tilanteet voidaan jakaa epätavallisiin
tilanteisiin ja absurdiin käytökseen (esim.
aikuinen mies ratsastaa perhosella) sekä erilaisiin onnettomuuksiin ja käytännön piloihin
(esim. lapsi soittaa ovikelloa ja juoksee karkuun).
Kaikki tutkimusaineiston (n=143) piirrokset on mahdollista sijoittaa jompaankumpaan
Piret`n humorististen piirrosten pääkategorioista (taulukot 1 ja 2). Kumpaankin kategoriaan voidaan sijoittaa lähes yhtä paljon piirroksia (koomiset hahmot n=75 ja koomiset
tilanteet n=68), eikä tyttöjen ja poikien välillä ole eroa sen suhteen, kumpaan pääkategoriaan piirrokset sijoitetaan. Alakategoriat sen
sijaan eroavat selvästi tyttöjen ja poikien välillä kummassakin pääkategoriassa. Lisäksi koomisten tilanteiden kategoriaan lisättiin alakategoriana tilanteet ja teot, jotka tuottavat
mielihyvää ja ilahduttavat muita. Seuraavissa
kuvioissa on kuvattuna lasten piirrosten aiheiden määrät eri ala- ja pääkategorioissa.

Tutkimusaineisto analysoitiin teoreettisena
lähtökohtana Piret´n (1941) tutkimuksen lasten humorististen piirrosten luokat. Piret´n
mukaan lasten humoristiset piirrokset voidaan jakaa kahteen pääkategoriaan: humoristisiin hahmoihin ja humoristisiin tilanteisiin.
Humoristissa hahmoissa on erotettavissa kolme alakategoriaa, jotka ovat koon muunnokset (esim. jättikokoinen nenä), erilaiset yhdistelmät (esim. tyttö, jolla on jäniksen korvat)
sekä pellet, naamarit ja hassut asut. Humo-

TAULUKKO 1. Koomisia hahmoja kuvaavien humorististen piirrosten aiheet
KOOMISET HAHMOT
Koon vääristymät
Yhdistelmät
Ihminen ja kone tai eläin
Esine ja jokin inhimillinen ominaisuus
Luonnon elementti ja vessahuumori
Erite ja jokin inhimillinen ominaisuus
Hassut ilmeet, pellet, naamiot
Absurdit hahmot
Mielikuvituseläimet ja pehmolelut
Epätavalliset ruuminosat
Pellet
Hassut ilmeet
Tavara, jolla voi tehdä hassuja asioita
Yhteensä

Pojat
2
7
3
2
3
0
28
19
5
4
0
0
0
37
36

Tytöt
2
9
3
3
0
3
24
3
0
0
8
13
3
38

Kaikki
4
16
6
5
3
3
52
22
5
4
8
13
3
75
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TAULUKKO 2. Koomisia tilanteita kuvaavien humorististen piirrosten aiheet
KOOMISET TILANTEET PIRET´N MUKAAN

Pojat

Tytöt

Kaikki

Epätavalliset tilanteet ja absurdi käytös

18

16

34

Vessahuumori

9

6

15

Väkivaltaiset elementit ja aseet

9

0

9

Hassuja tilanteita

0

10

10

Onnettomuudet ja käytännön pilat

16

8

24

Räjähdykset

2

0

2

Jokapäiväiset kömmähdykset

5

4

10

Hauskat muistot

9

0

9

Törmäykset

0

3

3

Säikäyttely

0

1

1

Onnellisuutta tuottavat tilanteet

0

10

10

Toista ilahduttaneet tilanteet

0

8

8

Yllätykset

0

2

2

YHTEENSÄ

34

34

68

TÄSSÄ AINEISTOSSA SYNTYNEET KATEGORIAT

Mielihyvää tuottavien ja muita ilahduttavien
piirrosten kategoriassa on vain tyttöjen piirroksia. Kategoria on siinä mielessä erityinen,
että siihen sijoitetut kuvat eivät oikeastaan
täytä humoristisen kuvan määritelmää. Huumorissa oleellista on yhteensopimattomuus ja
yllätyksellisyys Näissä kuvissa sitä ei ole. Esimerkkikuvassa (kuva 1) toinen tyttö pelästyttää toisen, mutta kuvan tekijä korostaa, että
kyseessä on hauska säikähdys eikä toinen oikeasti pelästy.

taisteluita.” Lisäksi piirtäjä on kirjoittanut kuvaan avunhuutoja, aseiden ja räjähdysten ääniä.

Poikien piirrosten suosituimmat kuvauskohteet olivat vessahuumori ja erilaiset väkivaltaiset elementit sekä aseet. Esimerkkikuvan
(kuva 2) piirtäjä kertoo kuvasta: ”Kuvassa on
kaupunki. Lintu lentää kaupungin yläpuolella
ja kakkaa. Alapuolella kaupungissa on paljon

KUVA 1. Tytön humoristinen kuva toisen säikyttämisestä
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Tutkimusaineiston analyysi osoittaa, että tyttöjen ja poikien huumorissa on merkittäviä
eroja. Tytöt esittävät huumorina hyvin konventionaalisia piirroksia, joissa on iloisia hahmoja ja pellejä. Pojille huumori näyttäytyy
energisenä toimintana ja väkivaltaisina piirroksina. Tyttöjen ja poikien huumorin välistä eroa voidaan valottaa vielä seuraavilla sarjakuvilla, joita vain pojat piirsivät, mikä saattaa
kertoa heidän toiminnallisuuden tarpeestaan.
Esimerkkinä olevassa sarjakuvassa (kuva 4) on
pojan tarina lihavasta pojasta: ”Lihava poika
menee huoneeseen. Hän alkaa haukkua toista poikaa. Toinen poika sanoo lihavaa pokaa
pulleeksi ja kysyy, saako tökkästä tätä. Lihava
poika antaa luvan ja toinen poika poksauttaa
lihavan pojan taivaan tuuliin.”

KUVA 2. Pojan piirtämä humoristinen kuva sotivasta
kaupungista

Piret´n alkuperäisistä alakategorioista eniten eroa tyttöjen ja poikien välillä on pellejen ja absurdien hahmojen kategoriassa, joka
on tyttöjen suosituin kategoria. Pojista vain
yksi piirsi pellen. Sekään ei muistuta lainkaan
perinteistä pelleä, vaan hänen mukaansa kyseessä on apinapelle, jolla on suuret torahampaat. Esimerkkikuvassa (kuva 3) tytön piirtämä pelle edustaa jonkinlaista stereotyyppistä
pelleä kukkahattuineen ja suurine huulineen.
Kuin varmuuden vakuudeksi pellehahmo ilmoittaa itsekin: ”Minä olen pelle.” Vieressä
olevaa pojan piirtämää pelleä ei ehkä sellaiseksi tunnistaisi, ellei kuvassa lukisi ”apinapelle”.

KUVA 4. Pojan piirtämä sarjakuva lihavan pojan
räjähdyksestä

Edellä oleva kuva havainnollistaa hyvin myös
sitä, kuinka tytöt ja pojat näkevät huumorin
merkityksen erilaisena. Tytöt tuntuvat käyttävän huumoria muiden ilahduttamiseen ja yhteisöllisyyden tuottamiseen (ns. relief humor),
kun taas osa poikien huumorista tähtää oman
ylemmyyden kokemiseen muiden kustannuksella nolaamalla heitä (ns. superiority theory)
(huumoriteorioista katso Martin 1998).

KUVA 3. Tytön (vas.) ja pojan (oik.) piirtämät
pellehahmot
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Lasten humoristiset piirrokset
työvälineeksi kouluihin

töt ja pojat ymmärtävät toistensa huumoria.
Jos erot ovat niin suuria kuin piirrokset antavat ymmärtää, saattaa olla mahdollista, että
huumorikäsityksiin liittyvät erot aiheuttavat ristiriitatilanteita tyttöjen ja poikien välille. Saattaisikin olla hyödyllistä, että kouluissa
käytettäisiin Piret´n tutkimusmallia parantamaan lasten keskinäistä ymmärrystä. Opettajalle piirrokset tarjoavat arvokasta tietoa siitä,
mikä lapsista on hauskaa.

Näyttää siltä, että Roger Piret´n tutkimusmallia vuodelta 1941 voidaan käyttää myös nykypäivän lasten huumorin elementtien tunnistamiseen ja kuvaamiseen. Piret´n mallin etuna
verrattuna muihin lasten huumoria selvittäviin tutkimusmenetelmiin voidaan pitää sitä,
että mallissa lapset tuottavat omia ajatuksiaan
huumorista ilman, että heidän ajatteluaan rajattaisiin tai ohjattaisiin aikuislähtöisin kuvin
tai kysymyksin.

Huomionarvoista on, että kaikki tutkimukseen osallistuneet lapset tuottivat humoristisen piirroksen ja suurin osa heistä nautti piirroksen tekemisestä ja näyttämisestä muille.
Huumorin käyttämisen on todettu vähentävän stressiä. Ehkä huumorikuvien piirtämisellä voisi olla sama vaikutus.

Tutkimustulokset ovat pitkälti vastaavia muiden lasten huumoria selvittävien, myös kansainvälisten, tutkimusten kanssa, joiden
mukaan alkuopetusikäiset lapset pitävät vessahuumorista sekä nauttivat liioittelusta ja kreisikomiikasta (Franzini 2002). Aikaisemmista
tutkimustuloksista poiketen tässä aineistossa erityisesti tytöt suosivat piirroksissaan iloisuuden ja onnen kuvauksia huumorin sijaan.
Saattaakin olla, että kaikille lapsille ei huumorin käsite ole vielä ihan selkeä.
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Merelle päin – oppimista
erilaisissa ympäristöissä
Hanna Niinistö
Oppiaineilla on keskeinen asema nykyisissä
perusopetuksen opetussuunnitelmissa. Tiukkoja ainerajoja on pyritty ylittämään aihekokonaisuuksin. Oppimisympäristö on pääsääntöisesti koulu ja luokkahuone. Tulevissa
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 korostetaan laaja-alaista osaamista, yhteistyötä, eheyttäviä monialaisia oppimiskokonaisuuksia ja työskentelyä erilaisissa
ympäristöissä. Tulevat, vuonna 2016 käyttöön otettavat, perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet korostavat eheyttävää sekä
erilaisia ympäristöjä ja yhteistyötä korostavaa
oppimisen ja opettamisen näkemystä. Keskiössä ja opetuksen suunnitellun lähtökohtana
on oppija, hänen elämismaailmansa ja luonnolliset tapansa toimia. Dewey esitti jo 1916
hyvin samanlaisia ajatuksia, joissa lapselle
mielekkäästä lähtökohdasta rakennetaan pitkäjänteinen työskentely- ja tiedonhankintaprosessi ja toiminta ja tiedot nivoutuvat luonnollisella tapaa toisiinsa (Dewey 1916/1964;
Miettinen 1994). Nyt lähes sata vuotta myöhemmin tuntuu, että toteutuakseen ajatus on
yhä vielä radikaali.

teknisesti ajanmukaisia opetusmenetelmiä,
jotka hyödyntävät Rauman meri-, ranta- ja
saaristoalueita sekä niihin liittyvää tietoa monipuolisena oppimisympäristönä. Tieto- ja
viestintätekniikka sekä mobiilioppiminen olivat mukana eri ympäristöissä opetuksen ja
oppimisen välineenä. Mobiililaitteita käytettiin esimerkiksi dokumentoinnissa, tiedon
hankinnassa, välittämisessä ja käsittelyssä sekä
omissa tuotoksissa.
Hankkeeseen osallistuneissa kahdessa raumalaisen Pyynpään koulun pilottiluokassa oli
yhteensä 46 viidesluokkalaista ja heidän opettajansa. Opettajat nivoivat merellisen teeman
vuosisuunnitelmiin ja toteuttivat opetusta tavoitteellisesti erilaisissa ympäristöissä. Lisäksi oppilaat kirjoittivat päiväkirjoihinsa tilanteista, joissa opiskelu tapahtui jossain muualla
kuin perinteisessä kouluympäristössä.

Merelle päin -hankkeessa
oppimisympäristö laajeni
luokkahuoneen ja koulun
ulkopuolelle

Kuva 1 Aarteiden etsintää Kylmäpihlajan
majakkasaaren kallioilla.

”Merelle päin – merellinen Rauma oppimisympäristönä” toimi Satakuntaliiton rahoittamana hankkeena vuosina 2013–2014. Sitä
toteutti yhteistyössä Rauman kaupunki ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen
Rauman yksikkö. Puolitoistavuotisen hankkeen tavoitteena oli kehittää pedagogisesti ja

Merelle päin – hankkeen kulku
Hanke käynnistyi Nurmeksen veneretkellä.
Siellä oppilaat tutkivat vettä ja tekivät ympä41
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ristötaidetta. Myöhemmin syksyllä opittiin
historiaa Euran Viikinkikisojen toiminnallisilla rasteilla ja Sammallahdenmäellä. Lukuvuoden aikana oppilaat työskentelivät meriretkillä, museoissa ja koululla toteutetuissa
työpajapäivissä yhdessä kuvataiteen sivuainetta opiskelleiden opettajaopiskelijoiden kanssa. Lapset kirjoittivat päiväkirjoihin retkistä ja
työskentelystä eri ympäristöissä.

sa koulun ja luokkahuoneen ulkopuolella. Aineistonani ovat hankkeessa mukana olleiden
viidesluokkalaisten päiväkirjat, joihin he ovat
kirjoittaneet retkistä ja työskentelystä eri ympäristöissä. Oppimisympäristöt kiinnittyivät
tavalla tai toiselle merelliseen teemaan. Päiväkirjatekstien pohjalta luon sisällönanalyysin
avulla kuvaa siitä, miten lapset kokivat työskentelyn.

Lukuvuoden aikana luokat tekivät retket lähiympäristön ja Rauman saariston lisäksi
myös kahteen muuhun rannikkokaupunkiin.
Uudessakaupungissa tutustuttiin oppaiden
johdolla Auto- ja Bonk-museoon sekä Taidetalo Pilvilinnaan. Luokkaretkellä Turussa vierailtiin Aboa Venus -näyttelyssä. Siellä perehdyttiin ”kaupunkiin vuosisatoja sitten”.
Flow-parkissa uskaltauduttiin kokeilemaan
omia rajoja maan pinnan yläpuolella.

Laadullisen aineiston sisällönanalyysi on
mahdollista toteuttaa teoriaohjaavasti, teoria- ja aineistolähtöisesti. Päiväkirjoja tarkastellessa käytän jälkimmäistä. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa dokumentin sisältöä
analysoidaan tai eritellään. Käsitteet luodaan
aineistosta käsin. Analyysi ja erittely tuottavat
raaka-aineita teoreettiseen pohdintaan, joka
on tutkijan ajattelun tulosta. (mm. Grönfors 1982; Tuomi & Sarajärvi 2009) Sisällönanalyysissä on kolme vaihetta: Pelkistämisvaiheessa aineistosta tiivistetään olennainen,
seuraavassa vaiheessa olennaisuuksista ryhmitellään samankaltaisuuksia tai eroavaisuuksia, jotka nimetään käsittein. Lopuksi näitä
ryhmiä yhdistetään ja muodostetaan luokkia
ja teoreettisia käsitteitä tutkimuksen kannalta olennaisesta tiedosta. Näin empiirinen aineisto liitetään teoreettisiin käsitteisiin. (Tuomi & Sarajärvi 2009.)

Keväällä oppilaat olivat mukana toteuttamassa sivuaineopiskelijoiden taidekasvatuksellista
Rantaudutaan-näyttelyä Rauman Taidemuseoon. Opiskelijat testasivat taidekasvatuksellisia menetelmiä oppilailla ja joitain testauspajoissa syntyneitä oppilaiden teoksia oli osana
näyttelyä. Oppilaat tutustuivat myöhemmin
opiskelijoiden toiminnallisen opastuksen johdolla näyttelyyn.

Sisällönanalyysin ensimmäisessä vaiheessa
luin päiväkirjatekstejä läpi korostaen alleviivaamalla erilaisia merkityksiä synnyttäneitä
tilanteita esiin kirjoitelmista. Seuraavaksi käytin värejä ilmaisemaan, millaisesta tilanteesta
on kyse ja mistä sen merkityksellisyys syntyi.
Näin alkoi hahmottua teemoja, kuten toiminnan kronologinen kuvaus, kokemuksellisuus,
toiminta, oppimiskokemus, omakohtaisuus
tai ”jotain ihan muuta”. Viimeiselle oli tyypillistä se, että kuvaukset olivat selvästi tärkeitä asioita, mutta eivät liittyneet varsinaiseen
retken teemaan eivätkä virallisiin tavoitteisiin. Tässä artikkelissa kuvailen lapsille merkityksellisiä seikkoja näiden analyysin pohjalta
hahmottelemieni teemojen pohjalta.

Toukokuussa tehtiin yöretki Karvattiin. Matkalla sinne tutustuttiin Kylmäpihlajan majakkasaaren kasvillisuuteen ja historiaan. Veneilytietoutta kartutettiin iloisen aamupäivän
aikana pienveneissä, kun Rauman moottorivenekerholaiset toivottivat oppilaat tervetulleiksi veneisiinsä ja tekivät veneretken lähisaaristoon. Kokoan näistä tapahtumista ja
retkistä kirjoitettujen päiväkirjatekstien pohjalta lapsille merkityksellisiä seikkoja oppimistilanteista luokkahuoneen ulkopuolella.

Tutkimusdesign
Jäsentelen artikkelissa lasten ajatuksia Merelle päin -hankkeesta ja erityisesti siitä, mitkä
ovat heille merkityksellisiä asioita opiskeltaes42
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Päiväkirjojen kertomaa

jäivät mieleen. Useimmiten pelkkä eläimen
läsnäolo riitti syyksi kirjoittaa siitä.

Lasten päiväkirjamainen asioiden muistelu
tuotti tietynlaista sisältöä teksteihin, kuten
kronologisuutta. Teksteissä kerrotaan, mihin
on menty, milloin, kenen kanssa, millä välineellä ja mitä siellä on nähty, kuultu, tehty,
tutkittu, koettu tai syöty. Runsaasti kuvailuja löytyy liikkumisesta ja ruokailusta. Tuskin
löytyi päiväkirjaa, jossa ei olisi kerrottu mitä
syötiin missäkin. Myös liikkumiset ja liikkumiseen käytetyt välineet, ja usein myös seura
oli ollut mainitsemisen arvoista.

Opettaja otti Hugo-koiran mukaan. Löysin
siltä punkin. Lähdimme veneellä kohti Nurmesta. Vesibussin sisällä oli pari hämähäkkiä!
Vesibussin sisällä oli hauska, ehkä jopa hiukan jännittäväkin tunnelma, sillä yläpuolellani roikkui hämähäkki.
Raija toi pupunsa Pablon meidän rapsuteltavaksi.

Sitten grillattiin makkaraa.

Hänellä oli pulska pupu. Se oli kai Italian
luppakorva.

Bonk-museosta menimme kävellen Sualaspuariin syömään. Siellä oli spagettia ja jauhelihakastiketta ruoaksi, sekä kolme eri salaattia. Paikassa ei haissut kovin hyvältä,
mutta kyllä siihenkin sitten tottui. Ruuan lisäksi siellä oli todella hyvää leipää, jota ainakin melkein kaikki söivät. Jälkiruuaksi oli
oudon makuista marjakiisseliä. Kun olimme
syöneet, niin menimme bussiin.

Raijalla oli iso Ranskan lupparotuinen kani,
joka oli ihan kuin pehmolelu.
Opettajat asettivat kaikille retkille omat tavoitteensa. Oli kiinnostavaa havaita, että oppilaiden päiväkirjamerkinnöissä on nähtävissä
nämä opettajien työskentelylle asettamat tavoitteet. Tavoitteiden suunnassa tarkastellen
päiväkirjat todentavat, että tietyt tavoitteelliset seikat työskentelyssä, sosiaalisessa kanssakäymisessä tai oppimisessa ovat jättäneet
muistijäljen ja ovat vahvasti esillä lasten kirjoituksissa. Kertooko se siitä, että tavoitteet
ovat täyttyneet? Onko kyseisiä asioita painotettu erityisesti työskentelyn aikana? Ovatko
kyseiset asiat olleet merkityksellisiä lapselle itselleen? Onko päiväkirjan kirjoittamisesta annetuilla ohjeistuksella ollut vaikutusta? Tässä
artikkelissa en yritä löytää yksittäistä vastausta
siihen, mistä on kyse, vaan luonnostelen mitä
kaikkea tavoitteisiin kirjatun lisäksi päiväkirjat kertovat.

Sen jälkeen menimme syömään eväitä. Otin
mukaan evääksi: viinirypäleitä, omenan ja
välipalapatukan, ja sain koululta leivän, ja
pillimehun.

Kuva 2 Tästä ei eväshetki parane – sämpylä, pillimehu,
nuotiolla paistettu makkara, merituuli ja savun tuoksu.

Aistit avoinna havainnointiin

Eläimet, niin luonnosta löytyneet kuin lemmikit, vetosivat. Samoin retkiltä löydetyt
käärmeennahat ja eläinten luuta tai luurangot

Päiväkirjoissa avattua työskentelyä ja retkiä
leimasi kokemuksellisuus. Oppilaat tutkivat
Nurmeksen retkellä vettä ja tekivät tarkkoja
huomioita meriveden tuoksusta ja väristä.

43

Kielikukko 1–2/2015

Vesi haisi

Myös muut aistit olivat olleet retkillä herkkinä. Moniaistiset, omakohtaiset havainnot oli
kirjattu ylös. Kirjoituksissa oppilaat kuvailivat
hienolla tavalla erilaisia aistikokemuksia.

…mudalta ja oli kellanvihreää.
…mädältä kalalta.

Vesibussi oli puinen. Kun se lähti liikkeelle,
siitä tuli kamala ääni, mutta se loppui kuitenkin kohta. Istuin ulkona, sillä sisällä ei ollut enää tilaa. Ulkona kuuli lintujen laulua
ja meren kohinaa.

… mädäntyneelle kananmunalle.

Silloin menin leirin lähellä olevan kallion
luo ja kiedoin heinätupsut ympärilleni. Ne
tuntuivat karheilta.
Siellä oli niin pehmeät penkit, että olisi voinut olla kauemminkin.
Uin yli 20 minuuttia ja minulle tuli hirveän
kylmä, ja kun menimme nukkumaan termostaatti naksutti kokoajan. Liida ja Alina
nauroivat puolen yötä (puoliuninen hymiö).

Kuva 3 Vesitutkimuksia eri aistein: Miltä vesi tuoksuu?
Onko se kirkasta vai sameaa?

Mieleen saattoi jäädä melkein mikä tahansa
omakohtaisesti havaittu tai koettu seikka, kuten bussin kattoikkuna ja matkalla ropissut
sade.
Hauskaa matkassa oli se, että bussissa rupesi
”satamaan”. Jouduimme siksi pitämään sateenvarjoa bussissa.
Muistiin jäivät erilaiset rantakalliolta löytyneet aarteet. Näihin havaintoihin liittyi päiväkirjoissa usein myös pohdintaa, joka altisti
uuden oppimiselle.
Siellä oli hirmu kivaa ja siellä oli sinisimpukankuoria. – Siellä kasvoi tyrnimarjoja, jotka ovat vitamiinipitoisia.
Kalliolta löytyikin vaikka mitä. Minä löysin
hienon uistimen, joka oli varmaan tarkoitettu hauille.
Lahja löysi ison kahdeksan koukkuisen uistimen. Eetu taas käärmeen nahkaa ja Jori löysi keltaisen kortin.

Kuva 4 Veden happamuutta mitattiin liuskalla.
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Uudenkaupungin retken kohdalla tyttöjen ja
poikien päiväkirjamerkinnöissä on eroja. Poikien kirjoituksissa erityinen huomio on kiinnittynyt tekniikkaan ja laitteisiin.

vuuttelemaan vanhojen uskomusten todenperäisyyttä. Bonk-museon fiktiiviset tarinat
herättivät ristiriitaisia tunteita. Useimmat kirjoittivat Bonk-museon tapahtumat kronologisesti, ensin tarinat kuin ne olisivat totta ja
tapahtuneet, ja vasta lopussa oppaan tekemän
paljastuksen, että kaikki olikin satua. Tarinat
veivät lapset mukanaan, ja kun totuus niiden
perättömyydestä paljastui, oppilaiden reaktiot
olivat erilaisia; joku koki tulleensa petetyksi,
toisen mielestä se oli hassua, joku jopa paljasti tienneensä koko ajan, ettei tarina ole totta.

Museon tehokkaimmassa Saabissa oli 320
hevosvoimaa.
Tyttöjen kirjoituksissa pureudutaan visuaalisesti kiinnostavaan ympäristöön, ja Pilvilinnan yksityiskohtiin ja väreihin.
Kun toinen ryhmä meni katsomaan pitsihuvilaa, niin toinen ryhmä kulki taidepolun,
jonka varrella oli pieniä hauskoja taideteoksia. Sen jälkeen menimme talon sisälle. Se
oli UPEA! Seinät oli maalattu kauttaaltaan
enimmäkseen eläinten kuviin.

Sitä paitsi kaikki se, mitä meille kerrottiin ja
ne kaikki hienot tarinat, joita luulimme aidoiksi, olikin vain keksittyä valetta.
Päiväkirjoista syntyi vaikutelma, että kaikki
eivät oivaltaneet Bonk-museossa kuullun tarinan fiktiivisyyttä lopulta lainkaan, vaan kirjoittivat kuullun ja nähdyn totena.

Siellä ei ollut mattoja, vaan lattiaan oli
maalattu taivas tai meri ja ruusuja. Siellä
oli myös kattoikkunassa teoksia. Toisella puolella kattoa oli neljä vuodenaikaa, ja toisella
taas jotain muuta. Sieltä pääsi myös huoneeseen, jossa oli keskeneräisiä töitä.

Siellä oli paljon Bonkin keksimiä laitteita ja
asioita. En oikeen uskonut kahteen laitteeseen.
Jos Urho Kekkonen ei ollut tuttu hahmo oppilaille ennen Automuseokäyntiä, käynnin
jälkeen Kekkonen ja hänen tuolinsa ainakin
päiväkirjakertomusten perusteella muistetaan.

Kun pääsin sisälle, unohdin kaiken muun
ja olin kyllä ihan varmasti SATUMAASSA!
Ison salin lattia oli satumaan taivas ja se loisti kirkkaan sinistä ja valkoista. Onneksi en
nähnyt unta!

Sain myös istua tuolissa, jossa Urho Kekkonen oli istunut. Ei kauhean kummallisen näköinen.

Tarinoiden matkassa
Robert Atkinson (1998) kirjoittaa, että kaikki mikä tapahtuu, tapahtuu tarinamuodossa.
Jokaisella tapahtumalla, tilanteella tai kokemuksella, jos ajattelemme sitä, on alku, keskikohta ja lopetus, joka johtaa uuteen alkuun
ja niin edelleen (Atkinson 1998.) Kerrottujen
tarinoiden voima puskee kaiken nykyteknologian läpi, se oli havaittavissa myös päiväkirjojen teksteissä.

Tekeminen jättää jäljen
Työskentely eri paikoissa oli pääsääntöisesti
toiminnallista tekemisen ja tutkimisen kautta oppimista.
Viikinkikilpailujen rastitehtävissä käytettiin
viikinkiajan työkaluja ja rekvisiittaa ja kokeiltiin sen ajan työtapoja. Olennaista oli ryhmähenki. Jotkut oppilaat kirjoittivat tarkasti rastien tehtävistä, kuten myös omasta ja ryhmän
onnistumisesta rasteilla.

Sammallahdenmäellä perinneasuihin pukeutuneet oppaat kertoivat tarinoita edellisten
sukupolvien elämästä ja uskomuksista. Ne
kuljettivat vuosituhansien taakse ja saivat ar45
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Piti tehdä rannekoru (langasta) ja tehdä kuparivieterikoru kieputtamalla kuparilankaa
kepin ympärille ja ottamalla se sitten pois sen
ympäriltä. Lopuksi se sidottiin vielä narun
ympärille.

Teimme myös kuvikseen liittyvän tehtävän,
jossa piti rakentaa pienennys tai ISONNUS.
Teimme ISON majan, jossa minä mahduin
olla sisällä. Katsoimme myös toisten rakennuksia. Oli myös hienoja rakennuksia.

Menimme pisteeseen, jossa piti arvata miekan paino. Arvelin, että kaksi kiloa taitaisi olla lähellä, mutta päätimme ryhmämme
kanssa, että kaksi ja puoli kiloa.

Rauman Taidemuseolla esillä olleen Rantaudutaan-näyttelyn valmistelu yhdessä opiskelijoiden kanssa ja valmiiseen näyttelyyn tutustuminen sekä oman työn näkeminen
näyttelyssä herätti tunteita.

Minä pidin eniten siitä, että kaikki tsemppasivat toisiaan.

Oli hienoa kuulla, että periaatteessa meidän
tekemämme näyttelyn opastetut kierrokset
olivat heti menneet loppuun.

Opiskelijoiden meriretkillä ohjaamien taidetuokioiden kokonaisvaltainen työskentely oli
jäänyt mieleen. Oppilaat kirjoittivat paitsi
lopputuloksista myös siitä, miten he tutkivat
luonnonmateriaaleja, rakensivat taideteoksia,
tutustuivat toistensa teoksiin ja kuvasivat näkemäänsä kännyköillä.

Aluksi menin huoneeseen, jossa oli laituri ja
sen edessä tekemiämme taideteoksia. Se sai
minut tuntemaan iloisuutta, sillä olimme
päässeet itsekin mukaan näyttelyyn.

Kuva 7 Iloisessa aamupäivässä opittiin veneilytaitoja
ja päästiin kokeilemaan miehistössä toimimista
moottorivenekerholaisten kanssa.

Kuva 5 Rantaudutaan -näyttelyssä tutkittiin
toiminnallisesti taideteoksia – omia ja opiskelijoiden
tekemiä. Tässä rustataan runokivillä meriaiheisia runoja
ja kirjoitetaan pullopostia.

Lapset retkeilivät lukuvuoden aikana kolmesti
merellä. Kaksi kertaa matkaa tehtiin vesibussilla ja kerran pienveneillä. Rauman Moottorivenekerhon järjestämä Iloinen aamupäivä
tarjosi monelle mahdollisuuden toimia kipparina ja touhuta miehistönä.
Parasta retkessä oli se kun pääsimme itse ohjaamaan venettä.
Joillekin elämyksellisyys syntyi jo moottorija purjeveneeseen pääsystä. Muutama oppilas
oli ensimmäistä kertaa elämässään pienveneen

Kuva 6 Omakuvia rantakallioilla.
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Mitä päiväkirjat kertoivat?

kyydissä. Päiväkirjoista päätellen ”Tie miehen
sydämeen vie vatsan kautta” -sanonta pätee
myös tyttöihin.

Työskennellessään koulun ulkopuolisissa ympäristöissä oppilaat kirjasivat päiväkirjoihinsa tarkasti siirtymät paikasta tai tapahtumasta
toiseen: Mihin mentiin, millä välineellä, kenen kanssa ja mitä sitten tapahtui? Päiväkirja
itsessään vaikutti todennäköisesti tämän kaltaisten asioiden tarkkaan kirjaamiseen. Myös
se vaikutti, että opiskeltiin koulun tilojen ulkopuolella, oltiin ”retkellä”. Mikä on lopulta merkityksellistä? Perustarpeet, kuten ruokailu, jäi tuskin keltään mainitsematta. Samat
asiat, mitkä kiinnostavat koulun pihalla, kotona tai luokassa, kiinnostavat missä tahansa
– eläimet, tarinat, omin aistein havaittu, itse
tehty ja oivallettu, tallennettu, kosketettu, tarinat ja niin edelleen. Opiskeltaessa erilaisissa
ympäristöissä aistit herkistyvät, toiminnalliset ja tutkivat työtavat edesauttavat tekemään
omia havaintoja ja oivalluksia. Kun valmista
vastausta ei ole kirjan sivuilla, opettajan puheessa tai taululla, ryhdytään ottamaan itse
selvää ja tutkimaan. Kaivetaan tietoa, jutellaan, juostaan, ollaan eri mieltä, otetaan kuva.
Ihmettely synnyttää oivalluksia, oivalluksista opitaan. Sen jälkeen syödään – grillataan
makkaraa, juodaan pillimehua ja mutustellaan eväsleipiä. Jaetaan paitsi eväitä, myös kokemuksia ja vaivihkaa sitä kaikkea lähes huomaamatta opittua.

Meidän vene oli hieno ja iso ja en ollut käynyt ikinä purjeveneessä. Veneessä meille tarjottiin mehua, piparia ja karkkia.
Eväät ja niiden syöminen on olennaista. Niihin kannattanee satsata, kun jalkaudutaan
luokkahuoneen ulkopuolelle. Päiväkirjoitelmien perusteella oppiminen oli mielekästä
koulun ulkopuolisissa ympäristöissä. Yhdessäkään päiväkirjassa ei todettu retkellä olleen
tylsää tai pitkästyttävää, päinvastoin. Ympäristöä ja tapahtumia havainnoitiin tarkasti joko
pyynnöstä tai omatoimisesti. Huomion kiinnittivät muun muassa aistein havaitut seikat,
yllätykselliset asiat, yksityiskohdat, toiminnan
kautta koettu ja opittu, omat ja muiden tekemät löydöt. Oppiminen tapahtui paitsi kerrottujen tarinoiden usein myös omien oivallusten kautta.

Kuva 8 Kuuntele. Haistele. Katsele. Kirjoita muistiin
luonnonmateriaalein.

Lähteet:
Atkinson, R. 1998. The Life Story Interview.
Qualitative Research Methods. Volume 44.
London: Sage Publications.
Dewey, J. 1916/1964. Democracy and education. An Introduction to the philosophy of
education. New York: Macmillan.
Grönfors, M. 1982. Kvalitatiiviset kenttätyömenetelmät. Helsinki: WSOY.

Kuva 9 Näkymä Kylmäpihlajan majakasta tallentui
omaan kännykkään.
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Jaettua opettajuutta – Iloa ja tukea
samanaikaisopettajuudesta
Virpi Kaunisto, Anu Niemi, Elisa Nurmi & Merja Toivanen

Tässä artikkelissa kuvataan samanaikaisopettajuutta opetusharjoittelijoiden kokemuksena. Samanaikaisopetusta toteutettiin toisen
luokan äidinkielen ja kirjallisuuden tunneilla,
jossa teemana olivat muumit Tove Janssonin
juhlavuoden kunniaksi. Harjoittelujakson aikana opiskelijoilla oli mahdollisuus toteuttaa
erilaisia opettajien yhteistyötapoja.

yhteisestä suunnittelusta. Yhteisessä suunnittelussa opetus suunnitellaan yhdessä, mutta
opetetaan erillisissä tiloissa. (Ahtiainen ym.
2011, 18.)
Samanaikaisopetuksen pohjana on yhteinen
opetuksen suunnittelu ja se, että kumpikin
opettaja tietää oman roolinsa opetustilanteessa. Opettajat pohtivat käsityksiään ja ajatuksiaan oppilaiden erilaisista tavoista oppia ja tätä
kautta luovat yhteisen näkemyksen tai tiedostavat mahdollisesti eriävät tulkintansa. Opettajien keskinäinen luottamuksen rakentaminen on tärkeää. On myös sovittava keinoista,
joilla kyetään purkamaan opetustilanteessa
mahdollisesti syntyviä opettajien keskinäisiä
konfliktitilanteita. Samanaikaisopetuksessa
opettajien on sovittava myös yhteisistä luokkahuonekäytänteistä pelisäännöistä. (Ahtiainen 2011, 21.)

Samanaikaisopetus pedagogisena
työmuotona
Konkreettisen opetustyön ja koulun arjen näkökulmasta katsottuna samanaikaisopetus on
opetusmenetelmien kehittämistä ja yksi monipuolisen perusopetuksen muoto (Ahtiainen, Beirad, Hautamäki, Hilasvuori & Thuneberg 2011). Cookin ja Friendin (1995)
määritelmän mukaan työtavan on täytettävä tiukat ehdot, jotta se voidaan määritellä
samanaikaisopetukseksi. Samanaikaisopetus
on kahden tai joskus useammankin opettajan
välinen työmuoto, jossa siihen osallistuvilta
opettajilta odotetaan aktiivista osallistumista opetukseen. Samanaikaisopetuksessa oppilasryhmä on heterogeeninen ja opetuksen on
tapahduttava samassa fyysisessä tilassa. (Cook
& Friend 1995.) Ahtiainen ym. (2011) mukaan määritelmää pohdittaessa voidaan sen
tulkita kuitenkin sisältävän lievennyksiä ja
tulkinnanvaraisuuksia. Esimerkiksi tilavaatimukselle olennaista lienee se, että suurin osa
opetuksesta tapahtuu samassa tilassa eikä eriytettävä ryhmä ole joka kerta sama. Samanaikaisopetuksen käsitemääritelmän ehdoilla
on merkitystä silloin, kun se halutaan erottaa menetelmällisesti opettajien käyttämästä

Samanaikaisopetusta voi toteuttaa usealla
eri tavalla. Vuorottelevassa opetuksessa toinen
opettaja ottaa selkeän vetovastuun oppitunnin edistämisestä toisen opettajan kierrellessä, tarkkaillessa sekä avustaessa. Jaetun ryhmän opetuksessa luokka jaetaan opettajien
kesken kahteen yhtä suureen heterogeeniseen
oppilasryhmään kummankin opettajan opettaessa omalle puolikkaalleen samaa sisältöä.
Pistetyöskentelyssä opetettava sisältö jaetaan
opettajien kesken. Opettajat opettavat toimintapisteissä oman osuutensa pisteitä kiertäville oppilasryhmille. Tällöin työskentely vaatii yhteissuunnittelua sisältöjen jakamisessa ja
yhteensovittamisessa. Eriyttävän opettamisen
työtavassa toinen opettaja opettaa pienempää
oppilasryhmää ja toisen opettaessa suurempaa
49
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oppilasryhmää. Olennaista on vaihdella pienryhmän kokoonpanoa, koska pienemmässä
ryhmässä työskentelystä ei pidä muodostua
tiettyjä oppilaita leimaavaa toimintaa. Joustavassa ryhmittelyssä oppilaita jaetaan pienempiin ryhmiin opettajien kesken vaihdellen
ryhmien kokoonpanoja ja opettajien rooleja. Yleensä ryhmäjako tapahtuu taitojen tai
tuen tarpeen perusteella. Tiimiopettamisessa
opettajat ovat keskenään vuorovaikutteisessa
ja aktiivisessa opetusroolissa oppitunnin aikana. Tässä muodossa vuorojen vaihto opettajien välillä on joustavaa ja hyvin tilannesidonnaista. (Ahtiainen 2011, 21−24.) Seuraavaksi
kuvaamme niitä yhteisopettajuuden työmuotoja, joita käytimme harjoittelujakson aikana
pajatunneilla ja teatteriprojektissa.

oppilaista. Toisessa pajassa oppilaat muodostivat muumikorttien avulla erilaisia ryhmiä.
Sen jälkeen ryhmät saivat kirjoittaa vihjeiden
pohjalta muumihahmostaan erilaisia lauseita.
Lopuksi näin syntyneet tarinat luettiin koko
pajaporukalle. Toisessa pajassa kisailtiin joukkueina tavuleikissä, jossa tavuista muodostettiin erilaisia muumiaiheisia sanoja ja lauseita
tietyn ajan puitteissa. Lopuksi sanat ja lauseet
tarkistettiin ja pisteytettiin. Oppilaat olivat
hyvin kiinnostuneita voittajajoukkueen pistemäärästä ja siitä, oliko eri ryhmien voittajajoukkueiden pistemäärissä keskenään eroa.
Suurena yllätyksenä oppilaille tuli myös se,
miten erilaisia sanoja ja lauseita samoista tavuista muodostuikaan.

Teatteria yhdessä ohjaten

Pajatunnit työtä jakaen

Teatteriprojekti toteutettiin samanaikaisopettajuuden hengessä niin, että työmuotona oli
myös jaetun ryhmän opetus. Jaoimme luokkien oppilaat kahteen yhtä suureen heterogeeniseen oppilasryhmään kummankin opettaessa omalle puolikkaalleen samaa sisältöä.
Jaetun ryhmän opetus vaati hyvää yhteistä
suunnittelua, tarkkaa asioista sopimista, opetusmateriaalin yhteistä valmistamista, tunnin
sisällön läpikäymistä, aikataulussa pysymistä ja tunnin yleisistä toimintaperiaatteista sopimista. Toimimme teatteriprojektin aikana
kahdessa eri luokassa viimeistä tuntia eli esitystilaisuutta lukuun ottamatta.

Pajatunnit toteutettiin pistetyöskentelynä jakamalla luokkien oppilaat kahteen heterogeeniseen ryhmään. Kumpikin harjoittelija suunnitteli pajatyöskentelyyn oman pajatuntinsa,
jonka toteutti omassa luokkatilassaan. Kaikki oppilaat osallistuivat kumpaankin pajatyöskentelyyn, jolloin kaikki oppilaat osallistuivat
kokonaisuudessaan saman opetussisällön oppimiseen.
Tavallisimmin samanaikaisopetus on tarkoitettu toteutettavaksi yhdessä tilassa, mutta
pajat päätettiin toteuttaa eri luokkahuoneissa,
jotta vältettiin ahtautta ja melua. Koska kyseessä oli pistetyöskentely, painottuivat toiminnassa enemmän yhteisen suunnittelun ja
arvioinnin periaatteet kuin puhtaasti samanaikaisopetus. Yhteisten pajatuntien tavoitteena oli, että oppilaat kehittävät ja soveltavat
oman luokan tunneilla harjoiteltuja kirjoitus- ja lukemistaitojaan. Tämän lisäksi pajatoiminnalla pyrittiin kehittämää oppilaiden
yhteistyötaitoja niin oman kuin rinnakkaisluokankin oppilaiden kesken.

Pöytäteatteriprojektissa toisen luokan oppilaat jaettiin 3−4 hengen ryhmiin, jotka koostuivat kummankin luokan oppilaista. Jokaiselle pienryhmälle arvottiin muumi-teemaan
liittyvä aihe, kuten ”Muumit uimahallissa”.
Ryhmät saivat yhdessä keksiä ja kirjoittaa
vuorosanat muumihahmoille. Kirjoittamisen
jälkeen harjoiteltiin vuorosanojen lukemista sekä eläytyvää ilmaisua. Oppilaiden kanssa pohdittiin hyvään ja ilmeikkääseen esiintymiseen liittyviä asioita, kuten äänenkäyttöä ja
puhenopeutta, ja tehtiin pieniä eläytymisharjoituksia. Teatteriprojektin viimeiset tunnit
kuluivat kenraaliharjoituksissa ja varsinaisis-

Ensimmäisellä molempien luokkien yhteisellä kaksoistunnilla oppilaat jaettiin pajaryhmiin, jotka koostuivat kummankin luokan
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sa pöytäteatteriesityksissä. Opettajat videoivat harjoitukset iPadilla, jonka jälkeen ryhmät
saivat katsoa ja arvioida esityksiään videolta.
Oppilaat havaitsivat tällä tavoin esityksissään
asioita, joita piti vielä kehittää.

pommin ja oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin
oli näin mahdollista vastata paremmin kuin
yksin opettaessa. Lisäksi opeteltavaan asiaan
keskittyminen säilyi paremmin, kun oppilaat
pystyivät hyvän eriyttämisen ansiota etenemään omaan tahtiinsa ja oppilaiden tarpeisiin
saattoi reagoida opetustilanteen keskeytymättä.
Ensiaskeleiden ottaminen yhteisen opettajuuden parissa kannatti, koska samanaikaisopetuksen toteuttaminen harjoittelussa oli antoisa ja opettavainen kokemus. Onnistuimme
joustavasti jakamaan työmäärää sekä sopimaan opettamiseen liittyvistä käytännön järjestelyistä sekä vastuualueista. Vaikka yhteiseen suunnitteluun kului aikaa, niin toisaalta
sitä myös säästyi tehtävien jakamisen kautta.

Pöytäteatterinäytelmien esitystilaisuus oli hieno ja jännittävä hetki. Oppilaat saivat esiintyä isolle yleisölle, sillä koulun ykkösluokat oli
kutsuttu mukaan esityksiä seuraamaan. Kaikki oppilaat uskaltautuivat rohkeasti esiintymään ja yleisö antoi paljon positiivista palautetta. Oppilaat olivat projektin aikana paitsi
aktiivisia toimijoita niin myös ongelmanratkaisijoita ja kehittäjiä.

Lähteet:
Ahtiainen, R., Beirad, M., Hautamäki, J.,
Hilasvuori, T. & Thuneberg, H. 2011. Samanaikaisopetus on mahdollisuus. Tutkimus
Helsingin pilottikoulujen uudistuvasta opetuksesta. Helsingin kaupungin opetusviraston
julkaisuja A1: 2011.
Cook, L. & Friend, M. 1995. Co-teaching:
Guidelines for creating effective practices. Focus on Exceptional Children 28 (3), 1–16.

Esitystunnin työskentelymuotona oli tiimiopettaminen. Siinä harjoittelijat toimivat vuorovaikutteisessa ja aktiivisessa opetusroolissa ja vaihtoivat vetovastuuvuoroja joustavasti
tilanteen mukaan. Saimme työtavan avulla
tuntuman siitä, minkälaista on ohjata yhdessä
toisen opettajan kanssa.

Virpi Kaunisto, Sosionomi
(amk), luokanopettajaopiskelija Turun yliopiston
opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikössä.

Samanaikaisopetus toimii
Harjoittelujakson aikana testattiin myös vuorottelevaa samanaikaisopetusta. Tämä tarkoitti sitä, että opetustilanteessa harjoittelijat vuorottelivat vetovastuuta keskenään joustavasti
tilanteiden mukaan. Toisen opettaessa koko
ryhmää toinen auttoi yksittäisiä oppilaita.
Tuntui, että eriyttäminen onnistui näin hel51
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“Tulisipa isä lukemaan”− lukuintoa
vanhemmalta oppilaalle
Hanna Jalonen, Ulla Pyymäki, Viivi Vanhatalo, Juli-Anna Aerila &
Eeva-Maija Niinistö

Lukuinto-hankkeesta

toimesta. Tässä artikkelissa pohditaan opetusharjoittelijoiden toimesta perhelukemisen kokeilua eri osapuolien näkökulmista.

Turun yliopiston koulu, Rauman normaalikoulu, on ollut monien harjoittelukoulujen tapaan mukana Lukuinto-ohjelmassa jo
kyseisen hankkeen pilotointivaiheen aikana.
Tämän ohjelman tarkoituksena on kannustaa oppilaita lukemisen sekä kirjoittamisen
pariin. Lukuinto-ohjelman myötä oppilaille
on tarjoutunut erilaisia mahdollisuuksia osallistua lukemista kannustaviin kokeiluihin.
(Aerila, Niinistö, Kallio, Heino, Nurmi, Toivanen & Äimälä 2014,113−114).

Perhelukeminen
Lukeminen on usein nähty yksin puurtamisena, mutta on tärkeää huomioida myös lukemiseen liittyvä sosiaalinen puoli. Yhteisöllisestä
kirjallisuuteen ja lukemiseen tutustumisesta voidaan puhua, kun kirjallisuuden parissa
työskentelee samanaikaisesti vähintään kaksi henkilöä. (Aerila & Sarmavuori 2010, 31.)
Toteuttamamme perhelukemisen kokeilu on
yksi tapa toteuttaa yhteisöllistä kirjallisuus- ja
lukuharrastusta.

Lukuinto-ohjelman tavoitteena on luoda erilaisia toimintamalleja, joiden avulla voidaan
edistää lasten ja nuorten monilukutaitoa sekä
kirjoitustaitoa. Ohjelma pyrkii vahvistamaan
myös opettajien ja kasvattajien tietoisuutta
siitä, miten lapsia ja nuoria voitaisiin tukea
luku- ja kirjoitustaidossa, lukuinnostuksessa sekä mediakasvatuksessa. Kohderyhmänä
ovat 6–16-vuotiaat lapset sekä opettajat, vanhemmat ja kirjastoalan ammattilaiset. (Lisätiedot, ks. http://www.lukuinto.fi/lukuinto.
html.)

Projektimme teoreettisena viitekehyksenä on
amerikkalainen malli perhelukemisesta.(Aerila & Sarmavuori 2010, 31−40). Siinä vanhemmat tai isovanhemmat tulevat lukemaan
päiväkotiin lapsille jonkin sadun tai lastenkirjan. Perhelukeminen ohjaa lasta lukuharrastuksen pariin. Yhteisen lukuhetken muita
tavoitteita ovat rauhallinen yhdessäolo, viihtyminen, kieleen tutustuminen sekä lukemiseen, kirjallisuuteen ja uuteen tietoon tutustuminen. Lisäksi perhelukemisen kautta
lapset saavat lukemisesta ja sen eri tavoista
monipuolista virikettä ja eri sukupolvien lukutavat ja erilaiset kulttuurit välittyvät lukemistapahtuman kautta lapsille. Tutkimusten
mukaan erityisen mukavaa lapselle on, kun
oma vanhempi tai isovanhempi tulee lukuvierailulle. (Aerila & Sarmavuori 2010, 32–
33, 40–41.) Kokemamme mukaan oppilaat

Rauman normaalikoulussa on Lukuinto-hankkeen aikana kokeiltu esimerkiksi lukumökissä lukemista, parilukemista sekä
äidinkielen ja kuvataiteen integrointina varjoteatteriesitysten suunnittelua ja esittämistä.
(Aerila & Niinistö 2014, 120−121.) Syksyllä 2014 toteutettiin perhelukemisen kokeilu
normaalikoulun toisen neljännen luokan oppilaiden, heidän vanhempiensa ja isovanhempiensa, opettajien ja opetusharjoittelijoiden
53
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olivat innoissaan juuri oman läheisen tullessa toteuttamaan lukuhetken. Lisäksi tilanteen
rauhallisuus, läheisyys ja viihtyminen tekivät
lukuhetkistä suosittuja.

kautta toi eräs isä, joka luki oppilaille eläinkirjaa ranskan kielellä.

”Miks` mä pääsin vaan yhteen
lukuhetkeen?” – Lukuhetkien
kokemuksia oppilaiden
näkökulmasta

Lukuhetki-kokeilun aloitus
Projektimme alkoi yhteisellä keskustelulla luokanlehtorin ja opetusharjoittelijoiden
kesken. Tämän jälkeen laadittiin upea kutsukortti, jossa toivotettiin kouluun aamukahville isät ja isovanhemmat. Aamupalalla jaettiin
mukavan ilmapiirin vallitessa ja eri-ikäisten
läsnä ollessa kokemuksia lukemiseen liittyvistä asioista. Johdattelimme isät ja isovanhemmat Lukuinto-projektin kautta siihen, miten
isät ja isovanhemmat omalla esimerkillään innostaisivat lapsiakin lukemaan. Oppilaiden
aikaisemmin kirjoittamista teksteistä, jotka
koskivat varhaisia lapsuuden lukukokemuksia, kävi ilmi, että oppilaat pitivät erikoisen
paljon isien ja isovanhempien tavasta lukea.
Syynä tähän oli, että isovanhemmat ja isät
osasivat parhaiten eläytyä lukemaansa. Tapaamisessamme keskustelimme myös siitä, miten
miellyttävää lapsista on kuunnella turvallista
ja tuttua aikuista.

Lukuryhmät muodostettiin lukijoiden esittämiä toiveita kuunnellen ja otettiin huomioon,
että lukijan oma lapsi tai lapsenlapsi oli ryhmässä mukana. Pääosin ryhmät olivat 5−6 oppilaan kokoisia. Oppilaat ottivat lukuhetket
innolla vastaan ja pitivät niistä hyvin paljon.
He totesivatkin, että lukuhetki oli toivottu,
erilainen hetki, tavallisen koulupäivän lomassa. Oppilaat nauttivat lukurauhasta, joka vallitsi tuokioiden aikana. Ranskan kielellä rikastettuun lukuhetkeen osallistuneet oppilaat
kertoivat vieraan kielen kuulemisen olevan
erilaista ja jännittävää. Ranskan kielellä luettu satu käännettiin ranskalaisten oppilaitten
toimesta suomen kielelle ja näin varmistettiin,
että oppilaat ymmärsivät kuulemansa sadun.
Oppilailta saadun palautteen perusteella lukuhetkestä vielä paremman olisi tehnyt mukavammat puitteet istumiselle. Nyt pikkuluokassa oli pehmustetut istuintyynyt lattialla.
Osa oppilaista istui niiden päällä, osa makoili. Yhtenevä mielipide oppilaiden keskuudessa
oli se, että vastaavat lukuhetket olisivat tervetulleita tulevaisuudessakin. Aina ei tarvittaisi
edes isiä tai isovanhempia lukijoiksi, vaan olisi hienoa kuulla myös oman opettajan lukevan ääneen.

Aamukahvilla ideasta innostuneet isät ja isovanhemmat saivat ilmoittautua vapaaehtoisiksi lukijoiksi pienille oppilasryhmille. Kun
yksi isoäiti lupautui tulla lukemaan, virisi
luokkaan innostunut tunnelma. Lopulta viisi aikuista, isää, isoisää tai isoäitiä, halusi tulla lukemaan oppilaille. Keskustelua herätti se,
millaisista kirjoista oppilaat pitävät: Yksi isoisä mietti, pitävätkö pojat vieläkin seikkailukirjoista vai mieluummin saduista? Vai olisiko hyvä lukea jääkiekkoharrastelijapojille
jääkiekkoselostuksia? Keskustelua synnyttivät
sekä vanhat Grimmin sadut että uudet kertomukset kuten Eemeli-, Ella- ja Viisikkokirjat. Lukijoiksi lupautuneet isät ja isovanhemmat saivat sopivan kirjan luettavaksi koulusta
tai heille tarjottiin mahdollisuus valita lukuhetken kirja itse. Luettavat tekstit vaihtelivat
Adalmiinan helmestä Lukko-Tappara -ottelun selosteeseen. Kielellistä ja kulttuurista rik-

Oppilailta kysyttiin lukuhetken jälkeen kyselylomakkeella tuntemuksia lukuhetkestä
ja lukemisesta vapaa-ajalla. Luokan 19 oppilaasta suurimmalle osalle luetaan kirjallisuutta ääneen kotona. Lukijana toimii usein jompikumpi vanhemmista. Lukemisharrastuksen
mielekkyyttä perusteltiin muun muassa tiedon määrän lisääntymisellä, mahdollisuudella
eläytyä erilaisiin tilanteisiin sekä jännityksellä, jonka ennalta arvaamaton juoni mahdollistaa. Sen sijaan vaikeaksi lukemisen voi ai54
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heuttaa liian pitkät virkkeet, vaikeat sanat ja
vieraskielisyys. Mielekkäintä lukeminen on
silloin, kun aikaa on riittävästi ja ympäristö
on rauhallinen. Oppilaille tehdyssä kyselylomakkeessa ilmeni myös oppilaiden omat suosikkilukijat: suurimmassa osassa vastauksista
lapsen lempilukijaksi on nimetty isä. Hankkeemme taustalla vaikuttanut yhdysvaltalainen tutkimus ei siis ole täysin väärässä. Se,
asuuko lapsi Amerikassa tai Euroopassa ei näy
vaikuttavan lasten lukemisasenteisiin, ainakaan tässä asiassa.

kuuntelemaan myös lukijoille itselleen merkittäviä tarinoita.

Opetusharjoittelijoiden
näkökulma
Opetusharjoittelijoina tarkkailimme lukuhetkiä luokan sivusta tehden huomioita ja ottaen
valokuvia. Oppilaat kuuntelivat tarkasti satua ja jaksoivat keskittyä hyvin puolen tunnin
mittaisen lukutuokion. Oppilaat olivat erityisen innokkaita tulemaan lukuhetkeen. Eräs
oppilas oli niin innostunut lukutuokioista,
että huokaisi ja sanoi: ”Miksen päässyt kuin
kerran kuuntelemaan satua?”

Lukuhetkien kokemuksia isän tai
isovanhemman tulkintana
Lukijoiksi valikoitui kolme isovanhempaa ja
kaksi isää. He olivat kaikki innostuneita lukuprojektista. Tämä into huokui myös tunnelmasta, joka lukupaikassa vallitsi. Lukijat
juttelivat oppilaille lukuhetken aluksi muun
muassa siitä, miksi itse lukevat ja miksi lukeminen on tärkeää jo lapsesta alkaen. Oppilaiden kysymyksille ja syntyvälle keskustelulle oli myös tilaa ja ilmapiiri oli luottavaisen
avoin.

Lukijat olivat valmistautuneet eri tavoin. Osa
lukijoista haki kirjan ennen lukuhetkeä kotiinsa, jotta saivat tutustua kirjaan. Osa taas
näki luettavan kirjan ensimmäistä kertaa tullessaan lukuhetkeen. Oppilaan sukupuoli ei
vaikuttanut siihen, kuinka kiinnostavaksi oppilas koki luetun tarinan. Lähes jokaisessa
ryhmässä oli sekä tyttöjä että poikia, riippumatta siitä mikä luettu tarina oli. Kun joku
muu lukee tarinaa, lapset tuntuvat kuuntelevan mitä tahansa tarinaa mielellään.

Lukijat kuvailivat lukuhetkeä ja itse lukemista mukavaksi ja positiiviseksi kokemukseksi. Muutamat olisivat olleet innokkaita jatkamaan lukemista pidempäänkin kuin 30
minuuttia. Lukemisen koettiin kartuttavan
sanavarastoa, saavan aikaan mielekkäitä kokemuksia ja lisäävän yleissivistystä. Lapselle lukemisessa on vanhempien mielestä hyvin tärkeää myös lapsen ja aikuisen välille kehittyvä
läheisyyden tunne.

Jokainen lukija eläytyi tekstiin itselleen sopivammalla tavalla. Muutama lukijoista vaihteli äänenpainoaan ja äänenväriään, sekä sääteli
omaa äänenvoimakkuuttaan. Esimerkiksi Eemeli -kirjan lukija hiljensi ääntään, kun kirjassa kerrottiin yön tapahtumista. Tämä vaikutti kuuntelijoiden mielenkiinnon säilymiseen.
Lukijat pitivät huolta siitä, että oppilaat ymmärsivät vaikeat ja vanhat suomalaiset murresanat, kuten sen, että `pilkkumi´ tarkoittaa
kulhoa. Myös kirjassa esiintyvät kuvat auttoivat oppilaita jäsentämään tarinaa.

Isät ja isovanhemmat totesivat lukemisen olevan lapsille hyvin tärkeää, koska se rikastuttaa
lapsen mielikuvitusta ja tarinat ovat usein hyvin opettavaisia. Ääneen lukemisen koettiin
herättävän oppilaissa oman erityisen kiinnostuksen lukemista ja kirjoja kohtaan. Lapsen
kanssa yhdessä lukeminen on tärkeä sosiaalinen tapahtuma, johon kuuluu välitön tunnelma. Tämän projektin isät ja isovanhemmat olivat mielissään siitä, että saivat oppilaat

Kaikki lukuhetket jäivät opetusharjoittelijoiden mieleen positiivisina kokemuksina. Oli
hienoa seurata, kun lukijat kertoivat omasta
lukuharrastuksestaan lapsille ja siitä, kuinka
tärkeää on lukea erilaista kirjallisuutta. Lukuhetken aluksi muutama lukija kysyi oppilailta
heidän nimiään sekä lukutottumuksiaan. Lu55
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kuhetkien järjestäminen vaati hyvin suunniteltua ennakkotyöskentelyä. Lukuhetket motivoivat oppilaita lukemaan ja kuuntelemaan.
Työskentelyä olisi mielenkiintoista jatkaa
myös tämän kokeilun jälkeen osana oppilaiden koulupäivien arkea. Joulun jälkeen onkin suunnitteilla paikallisen jääkiekkoseuran
Rauman Lukon pelaajien kutsuminen koululle lukemaan oppilaille.

Hanna Jalonen,
luokanopettajaopiskelija
Turun yliopiston
opettajankoulutuslaitoksen Rauman
yksikössä.
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Ryhmätyöskentely
äidinkielen opetuksessa:
kokemuksia ja opetuksia
Linda Carlos Ruiz & Saara Katajamäki

Ryhmätyöskentely ja yhteistoiminnallisuus
ovat hyviä työskentelymenetelmiä erityisesti äidinkielessä ja kirjallisuudessa, sillä ryhmässä toimiminen edistää oppilaiden sosiaalisten taitojen lisäksi myös oppilaiden
kielellisiä valmiuksia. Valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteidenkin mukaan äidinkielen ja kirjallisuuden
tulee oppiaineena kehittää oppilaiden vuorovaikutustaitoja erilaisissa kielenkäyttö- ja
vuorovaikutustilanteissa (POPS 2004, 46).
Pari- tai ryhmätyöskentely nähdään eräänä
keinona tämän tavoitteen saavuttamiseen.
Lisäksi ryhmätyöskentelytilanteissa oppilaat
joutuvat kehittämään tilannetajuaan sekä erilaisia viestintä- ja neuvottelutaitoja onnistuneen työskentelyn takaamiseksi.

määritteleminen onkin ryhmätyöskentelyn
suunnittelussa tärkeä vaihe. Lisäksi opettajan tulee ryhmätyöskentelytilanteissa ohjata oppilaiden välistä vuorovaikutusta oikeaan
suuntaan. Tehtävänannoilla on myös tärkeä
osuus ryhmätyön onnistumiseen, sillä tehtävien tulee kannustaa oppilaita työskentelemään yhdessä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. (Gillies 2007, 9, 51–53.)
Ryhmätyöskentely ja yhteistoiminnallisuus
ovat vaativia työmuotoja ja edellyttävät onnistuakseen harjoittelua niin oppilailta kuin
opettajaltakin. Seuraavassa on kuvattu kaksi opetusharjoittelussa toteutettua äidinkielen
jaksokokonaisuutta. Näiden aikana harjoittelimme ryhmätyöskentelyn edellytyksiä kuudennen luokan oppilaiden kanssa.

Onnistuakseen ryhmätyöskentely vaatii ryhmän jäsenten välille positiivista keskinäisriippuvuutta. Tällöin jokaiselle ryhmän jäsenelle on selvä, että jokaisen työpanosta vaaditaan
ryhmätyön onnistumiseen. Näin vältetään
myös niin kutsuttu vapaamatkustajaongelma.
(Ks. esim. Saloviita 2006, 29–30, 46–47.) Ilman opettajan huolellista suunnittelua tai
riittävää valvontaa ryhmätyöskentelytilanteet
voivat jopa hidastaa oppimista sekä köyhentää
luokan sosiaalisia suhteita esimerkiksi, jos oppilaiden välinen työpanos on epätasapainossa
tai jos yksi oppilas dominoi muita (Woolfolk
2010, 324). Näin opettajan merkitys ryhmätyöskentelyn onnistumisessa korostuu. Osana
tätä opettajan vastuuta on ryhmien muodostaminen sellaisiksi, että oppilaat todella pystyvät yhteistyöhön ja edistävät toistensa oppimista. Ryhmäkoon ja ryhmäkokoonpanojen

Ryhmätyöskentelyä Käsikirjoitus
ja näytelmä -teeman parissa
Suunnittelin kuudennen luokan oppilaille
16 oppitunnin mittaisen Näytelmät ja käsikirjoitukset -opetusjakson. Siihen sisältyi äidinkielen lisäksi myös kuvataidetta. Lähestyin
jakson teemaa ilmiöpohjaisesti ja toiminnallisesti antaen oppilaiden itse tehdä ja suunnitella mahdollisimman paljon jakson aikana. Tärkeänä opetusjakson opetusmenetelmänä oli
ryhmätyöskentely. Tämä edellä mainittu osaltaan määritteli koko jakson kulkua. Jakson aikana oppilaat saivat suunnitella, käsikirjoittaa
ja näytellä omat näytelmänsä, minkä lisäksi
he myös maalasivat näytelmien taustalle pienet kulissit. Lisäksi jaksoon sisältyi kaksi draa57
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maharjoitteita sisältävää oppituntia sekä näytelmien ensi-iltatilaisuus. Jakson tavoitteena
oli kartuttaa oppilaiden tietämystä näytelmistä, antaa oppilaille omakohtaisia kokemuksia
näytelmien ja käsikirjoitusten toteuttamisesta sekä parantaa oppilaiden ryhmätyöskentelytaitoja.

tanut kahdelle perjantaille viikon kevennykseksi. Kokeilun myötä totesin kuitenkin, että
draamaharjoituksiin kannattaa varata ennemmin yksi kaksoistunti kuin kaksi erillistä oppituntia. Lisäksi jälkikäteen ajateltuna draamaharjoitukset olisivat toimineet oivallisena
motivaatiokeinona, ja siten suosittelisinkin sijoittamaan ilmaisuharjoitteita sisältävät oppitunnit heti jakson alkuun. Draamaharjoitteita
on mielestäni tärkeää sijoittaa johonkin kohtaan näytelmäjaksoa, sillä ne madaltavat oppilaiden kynnystä esiintyä toistensa edessä,
edistävät luokkahenkeä ja opettavat oppilaille hyvää yleisökäyttäytymistä.

Oppilaat työskentelivät jakson ajan kolmen
tai neljän hengen ryhmissä. Tärkeää jakson
onnistumisen kannalta olikin ryhmien muodostaminen. Yleisesti yhteistoiminnallisessa
oppimisessa ja ryhmätyöskentelyssä muodostetaan ryhmistä useimmiten heterogeenisia
(ks. esim. Saloviita 2006, 36). Mahdollisimman heterogeenisia ryhmiä suositaan usein
sillä perusteella, että ne edistävät parhaiten
oppilaiden sosiaalisia taitoja. Näin tiiviin ja
luovan jakson ollessa kyseessä keskityin kuitenkin ryhmien muodostamisessa siihen, että
ryhmistä muodostuisi melko homogeenisiä.

Oppilasryhmät suunnittelivat ja kirjoittivat
näytelmäkäsikirjoituksensa reilun kahden oppitunnin aikana. Oppilaat olivat jo aiemmin
pohtineet näytelmiensä juonta, tapahtumia
ja roolihahmoja näytelmäkulisseja tehdessään. Erityisesti käsikirjoitusvaiheessa on tärkeää tarkkailla ryhmätöiden sujuvuutta, sillä
käsikirjoitukset ovat osa opetusjakson lopputulosta. Tässä vaiheessa olisi tärkeää, että oppilasryhmiin olisi syntynyt positiivisia riippuvuussuhteita ja että kaikki ryhmän jäsenet
osallistuisivat näytelmän käsikirjoittamiseen.
Näytelmiä harjoiteltiin yhden oppitunnin
ajan, mikä tuntui riittävän joillekin oppilasryhmille. Muutamalle ryhmälle harjoitteluaika jäi kuitenkin liian lyhyeksi. Voisikin olla
suotavaa, että jakson oheen tarjottaisiin oppilaille joustavasti mahdollisuuksia harjoitella näytelmiään omaan tahtiin. Näytelmäjakso vaatii kokonaisuutena sekä opettajalta että
lukujärjestykseltä joustavuutta, jotta jokainen
oppilasryhmä saisi viimeisteltyä näytelmänsä
rauhassa esityskuntoon.

Opetusjakso alkoi kaksoistunnilla, jonka aikana oppilaat etsivät Internetistä tietoa näytelmistä. Näiden tietojen pohjalta kokosimme yhteisen näytelmäajatuskartan, joka
kulki koko jakson ajan oppilaiden työskentelyn tukena. Ajatuskarttaan oli helppo palata
eri työskentelyvaiheissa ja aina, kun oppilaat
kohtasivat työssään vaikeuksia. Ajatuskartan
tekeminen on oivallinen työväline myös esimerkiksi näytelmien suunnitteluvaiheessa,
sillä joidenkin oppilaiden on helpompi suunnitella käsikirjoitustaan omaa näytelmää käsittelevän ajatuskartan avulla.
Oppilaiden näytelmien teemana oli lähiympäristö ja siten myös näytelmien tapahtumapaikka kulissille ja käsikirjoituksen juonelle
etsittiin inspiraatiota oppilaiden välittömästä lähiympäristöstä koulun pihamaalta. Jalkauduimme oppilaiden kanssa koulun pihalle ottamaan valokuvia mielenkiintoisista
paikoista. Oppilaat käyttivät näitä kuvia näytelmäkulissien suunnittelun tukena. Näytelmäkulisseja maalattiin jakson aikana muun
työskentelyn ohessa kuvataidetunneilla.

Näytelmät esitettiin tällä kertaa tavallisuudesta poikkeavalla tavalla. Näytelmät videoitiin
ryhmä kerrallaan yhdellä otolla. Videoinnin
tarkoituksena oli jälleen madaltaa oppilaiden
kynnystä esiintymiseen ja omaan rooliinsa
heittäytymiseen. Osalle oppilaista videokameralle esiintyminen toimi myös hyvänä motivointikeinona. Videoinnin etuna oli se, että
ensi-iltatapahtumassa myös itse ryhmäläiset
saivat ihastella omaa tuotostaan valkokankaalta mehulasillisen äärellä. Ensi-iltatapahtuman

Toisena jakson osana olivat kaksi erillistä
draamaharjoitustuntia, jotka itse olin sijoit58
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jälkeen oppilaat täyttivät itsearviointilomakkeet, joissa he pohtivat ryhmänsä toimintaa sekä sitä, miten he itse olivat vaikuttaneet
ryhmätyöskentelyn sujuvuuteen.

oli tehdä omasta eepoksestaan posteri, jonka
avulla eepos voitaisiin esitellä muulle luokalle. Posterin oli tarkoitus olla visuaalisesti kiinnostava, mainosjulisteen kaltainen, ja siinä
piti myös olla johdanto, juonikartta, henkilökartta, sekä ainakin kuusi kuvaa. Ryhmät etsivät tietoa eepoksestaan netistä ja käsittelivät
sen tiedostoksi. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa mainitaan yhtenä kuudennen luokan äidinkielen ja kirjallisuuden
tavoitteena että oppilas tottuu tiedonhankinnan ja -käytön prosessiin ja oppii käyttämään
monenlaisia lähteitä (POPS 2004, 53).

Ryhmätyöskentelyä Eepoksetteeman parissa
Kuudennella luokalla toteuttamani opetusjakson pituus oli kaksitoista tuntia ja sen aiheena olivat eepokset kirjallisuuden lajina.
Valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa mainitaan yhtenä kuudennen luokan äidinkielen ja kirjallisuuden
tavoitteena, että oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin syvenee,
ja että hän oppii tuntemaan sekä Suomen
kirjallisuuden vaiheita että eri maiden klassikkoja (POPS 2004, 54). Siksi valitsin tarkasteltaviksi eepoksiksi mahdollisimman monipuolisesti eri maiden kansalliseepoksia.
Asiaan perehtymisen jälkeen luokassa työstettäviksi eepoksiksi valikoituivat Edda (Islanti),
Niebelungein laulu (Saksa), Popol Vuh (Etelä-Amerikka, Mayat), Cidin laulu (Espanja),
Gilgamesh (muinainen Mesopotamia), Ramanja (Intia) ja Beowulf (Englanti). Näin
sain mahdollisuuden integroida opetusjaksooni myös hieman monikulttuurisuuskasvatusta. Valtakunnallisessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa korostetaan myös tieto- ja
viestintätekniikan taitojen kehittämistä kaikilla luokka-asteilla (POPS 2004, 19), ja halusinkin integroida ryhmätyöskentelyyn myös
mahdollisimman paljon tieto- ja viestintätekniikkaa. Arvelin tämän myös auttavan motivoimaan oppilaita.

Ensimmäinen kaksoistunti aloitettiin kartoittamalla, mitä oppilaat jo tiesivät eepoksista ennestään. Kalevala sekä myös Ilias ja
Odysseia olivat luokalle ennestään tuttuja, joten eepokset kirjallisuuden lajina eivät olleet
oppilaille täysin uusi käsite. Alkumotivointina katsoimme muutaman ennalta valitsemani
lyhyen osan Odysseiaan pohjautuvasta Troija-elokuvasta. Ensimmäisellä tunnilla annoin
neljälle ensimmäiselle ryhmälle luvan etsiytyä
luokkahuoneen ulkopuolelle itse valitsemaansa paikkaan tekemään töitä, sillä rajoituksella
että pysyvät luokkahuoneeseen johtavalla käytävällä. Tunnin lopussa totesin kuitenkin, että
ryhmät jotka olivat saaneet luvan etsiä oman
paikkansa, olivat tehneet töitä paremmin kuin
luokkahuoneessa olevat ryhmät. Tästä syystä kaikilla seuraavilla tunneilla, pari viimeistä
tuntia lukuun ottamatta, kaikki ryhmät saivat
etsiä oman tilansa. Sitten kiersin valvomassa
ja auttamassa ryhmiä koko oppitunnin ajan
luokassa pitämäni yhteisen aloituksen jälkeen.
Seuraaville tunneille tein ryhmille kirjalliset ohjeet posterin sisällöstä, sekä siitä mitä
kaikkea tietoa johdannossa ainakin tulisi olla.
Ryhmät jatkoivat työskentelyä juonikartan ja
johdannon parissa. Huomasin, että henkilökartta on helpompi tehdä viimeisenä, joten se
laitettiin sivuun odottamaan juonikartan ja
johdannon valmistumista.

Lähestyin aihetta ongelmanratkaisukeskeisesti, antaen oppilaiden itse hakea kaiken tarvittavan tiedon sekä soveltaa sitä. Koko opetusjakson aikana työskentelymenetelmänä oli
ryhmätyöskentely. Oppilaat jaettiin seitsemään kolmen hengen ryhmään jossa jokaisessa oli yksi tyttö ja kaksi poikaa.

Neljäs tunti aloitettiin niin, että oppilaat saivat arvostella ja antaa parannusehdotuksia
minun tekemääni posteriin Odysseiasta. Olin
tarkoituksella tehnyt sen sellaiseksi, että siinä
oli parantamisen varaa. Näin oppilaat saivat

Ryhmille jaettiin arpomalla yksi eepos, johon
heidän oli tarkoitus syventyä. Jokaisella ryhmällä oli yksi kannettava tietokone käytettävissään jokaisella tunnilla. Ryhmän tehtävänä
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konkreettisemman kuvan siitä miltä posterin,
eli lopputuloksen, pitäisi näyttää. Keskustelimme yhdessä tekemäni posterin sommittelusta, kuvista, väreistä, otsikon muodosta ja
suuruudesta, tekstin tyylistä ja sisällöstä. Näin
ohjasin heitä miettimään posterin tulevaa ulkoasua jo kirjoittamis- ja suunnitteluvaiheessa. Tämän jälkeen ryhmät jatkoivat taas tiedon etsimistä ja soveltamista.

pussa kun vastaan tuleva deadline vahvisti positiivista keskinäistä riippuvuussuhdetta entisestään, ryhmien työskentelyä ja esiin tulevaa
päämäärätietoisuutta oli ilo katsella.
Harjoittelujaksoa ohjasivat Rauman normaalikoulun luokanlehtori Ville Turunen ja Turun opettajankoulutuslaitoksen kuvataiteen
didaktikko Hanna Niinistö ja äidinkielen ja
kirjallisuuden didaktikko Marianna Hoikkala.

Näin työskentely eteni tunti tunnilta siten,
että tunnin alussa pyrin motivoimaan oppilaita havainnollistamalla ja selkiyttämällä juuri sillä tunnilla työn kohteena olevaa asiaa.
Näytin esimerkiksi, miten Word-ohjelman
eri muodoilla ja nuolilla saa tehtyä näyttävän juonikartan ja henkilökartan. Tämä selvästi motivoi monia oppilaita, ja kaikki ryhmät päätyivät tekemään sekä henkilökarttansa
että juonikarttansa tällä tavalla. Loppua kohti teimme yhdessä muutaman kuvahaun
Google-hakukoneella ja näytin luokalle, miten liittää kuvia Word-tiedostoon sekä miten
niiden kokoa voi säädellä. Postereiden valmistuttua pidimme luokassa posterinäyttelyn.

Lähteet:
Gillies, R.M. 2007. Cooperative learning:
integrating theory and practice. Thousand
Oaks: Sage.
POPS 2004. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Helsinki: Opetushallitus.
Saloviita, T. 2006. Yhteistoiminnallinen oppiminen ja osallistava kasvatus. Jyväskylä:
PS-kustannus.
Woolfolk, A. 2010. Educational psychology.
Boston: Pearson Allyn and Bacon.

Posterinäyttelyn jälkeen jakso koottiin siten,
että oppilaiden kanssa keskustellen täytimme taululle yhteiseen taulukkoon kunkin eepoksen erityispiirteitä. Näin saimme havainnollistettua eeposten yleisiä yhteisiä piirteitä
ja ominaisuuksia ja myös erilaisuuksia. Näin
oppilaille muodostui käsitys eepoksista monimuotoisena kirjallisuuden lajina. Taulukkoon
koottiin myös kunkin eepoksen sisältämä
opetus. Näin saimme havainnollistettua eri
kulttuureihin liittyvät erilaiset arvomaailmat.

Linda Carlos Ruiz,
luokanopettajaopiskelija
Turun yliopiston
opettajankoulutuslaitoksen Rauman
yksikössä.

Ryhmien välistä positiivista riippuvuussuhdetta selvästi vahvisti heille antamani tieto,
että jokainen ryhmä saa posteristaan ja työskentelystään arvosanan. Vaikka oppilaat tietysti olivat eri tavoin aktiivisia projektin eri
vaiheissa, mitään vapaamatkustajaongelmaa
ei ollut. Jakson alussa oli havaittavissa yhteistyövaikeuksia joissakin ryhmissä, varsinkin
tyttöjen ja poikien välillä. Oli kuitenkin erittäin palkitsevaa nähdä, miten nämä vaikeudet
vähenivät tunti tunnilta. Varsinkin jakson lo-

Saara Katajamäki,
luokanopettajaopiskelija
Turun yliopiston
opettajankoulutuslaitoksen Rauman
yksikössä.
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Sujuva tarina ei synny hetkessä
improvisoiden − Kuinka
edetä vaihe vaiheelta kohti
julkaisukelpoista tarinaa?
Maija Viherkari
Työskentelyn lähtökohdat

tuskynnystä pyrittiin madaltamaan siten, ettei kirjoitusvirheisiin kiinnitetty huomiota
ja numeerisen arvostelun sijasta oppilaat saivat teksteistään sanallista palautetta. Lisäksi työskentelyyn tuotiin variaatiota tablettitietokoneilla. Oppilaat saivat tehtäväkseen
tietokoneilla toteutettavan videopäiväkirjan
pitämisen Book Creator -ohjelmalla. Book
Creator on ladattavissa ilmaiseksi AppleStoresta. Ohjelman näyttö avautuu vihkomuotoon ja oppilas saa tahtoessaan liitettyä päiväkirjaansa valokuvia, videonauhoituksia sekä
kirjoitusta. Päiväkirjan ajateltiin motivoivan
myös niitä oppilaita, jotka eivät lähtökohtaisesti ole innostuneita kirjoittamisesta.

Suunnittelin harjoittelussani kahdeksan oppitunnin prosessikirjoittamisen kokonaisuuden Rauman Normaalikoulun viidennelle
luokalle. Linnakylän, Mattisen ja Olkinuoran
(1988) mukaan prosessikirjoittamisen idea
on kirjoittamisen vaiheittaisuudessa. Kirjoittamista ajatellaan prosessina, joka alkaa ideoinnista ja päätyy julkaisukelpoiseen lopputulokseen. Tyypillisesti prosessikirjoittamisen
vaiheet ovat aiheen valinta, vapaa ideointi,
luonnostelu, ensimmäisen version kirjoittaminen, palaute, toisen version kirjoittaminen
palautteen perusteella, viimeistely ja oikoluku julkaisukelpoisuuden saavuttamiseksi sekä
tekstin julkistaminen. Vaiheet eivät ole kiveen
hakattuja ja niitä voidaan soveltaa tilanteen
edellyttämällä tavalla. Palaute on olennainen osa prosessikirjoittamista, sillä palautteen
avulla tekstiä voidaan muokata eteenpäin.
(Linnankylä, Mattinen & Olkinuora 1988.)

Ideakartasta valmiiksi tarinaksi
Prosessikirjoittamisen vaiheet olivat:
1. Kirjoituslihasten lämmittely lyhyiden
harjoitusten avulla

Prosessikirjoittamisen vaiheita sovellettiin tässä harjoittelussa siten, että vaiheisiin lisättiin
harjoitukset päähenkilön ja tapahtumapaikan
keksimiseksi sekä juonikartan tekeminen. Vapaan ideoinnin osuus taas jätettiin pois kokonaisuudesta. Tekstin tyylilajiksi valittiin jännityskertomus.

2. Tapahtumapaikan ja päähenkilön keksiminen
3. Ideakartan tekeminen
4. Juonikartan tekeminen
5. Tekstin 1. version kirjoittaminen

Prosessin tavoitteiksi asetettiin tekstin muokkaamisen ja palautteen antamisen opettelu,
sekä kirjoittamisesta innostuminen. Kirjoi-

6. Palautteen antaminen
61
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7. Tekstin 2. version kirjoittaminen

merkki, johon mietittiin parannuksia yhdessä. Oppilaiden antaman palautteen lisäksi
myös minä annoin oppilaille henkilökohtaista palautetta heidän ensimmäisestä tekstiversiostaan.

8. Julkaisu ja yhteinen palaute työskentelystä
Työskentelyn aluksi oppilailla teetettiin lyhyitä kirjoitusharjoituksia, jotka olivat niin
helppoja ja hauskoja improvisaatioon perustuvia tekstejä, että kaikki saivat ne varmasti
tehdyiksi. Lisäksi ensimmäisellä oppitunnilla
kerrottiin kirjoittamisen säännöt. Säännöissä
kiellettiin oikeista ihmisistä kirjoittaminen ja
toisten loukkaaminen teksteillä. Toisella oppitunnilla ideoitiin tapahtumapaikka tekemälleni talon pohjapiirrokselle opettajajohtoisesti.
Lisäksi oppilaat ideoivat päähenkilömonisteen avulla tarinansa päähenkilön. Monisteessa kysyttiin esimerkiksi mistä päähenkilö
haaveilee tai miltä hän näyttää. Kolmannella
oppitunnilla tehtiin ideakartta, jonka tehtävänä oli toimia apuna neljännellä oppitunnilla
tuotetun juonikartan tekemisessä.

Palautteen antajat toistivat helposti toisten
antamaa palautetta ja palaute saattoi jäädä
”hyvä–huono” -tasolle. Liian yleisluontoinen
palaute ei auta kirjoittajaa kehittämään tekstiään.
Seuraavat, tarkemmin perustellut, tekstipalautteet koskevat samaa kirjoitusta:
Minusta pitäisi kertoa paremmin uudesta
talosta mihin he muuttivat. Ja siitä, miten
myrkkyä oli joutunut ruokiin.
Miten myrkky joutui ruokaan? Miksi henget
olivat vihaisia?
Keitä tuli tupaantuliaisiin?

Viidennen oppitunnin aluksi valmiit juonikartat esiteltiin parille ja sen jälkeen oppilaat
kirjoittivat ensimmäisen versionsa teksteistään tietokoneilla. Aikuisten silmiin juonikartoista tuntui olevan hyötyä kirjoittamisen
aloittamisessa, sillä lähes kaikki oppilaat aloittivat kirjoittamisen jouhevasti ja heillä tuntui
olevan käsitys siitä, mitä he ovat tekemässä.
Luokan oma opettaja kommentoi, että tässä
asiassa huomasi selvän eron verrattuna perinteiseen ainekirjoitukseen. Muutaman oppilaan teksti jäi kesken tunnin lopussa ja luokan
oma opettaja järjesti oppilaille mahdollisuuden kirjoittaa tekstinsä valmiiksi ennen seuraavaa tuntia.

Hyvä tarina, jatka samaan malliin. ;)
Paras tähän mennessä.
Miksi he muuttivat taloon jos he eivät tienneet millainen talo on?
Liian pitkä Pasta pologneese.
Seitsemännellä oppitunnilla oppilaat kirjoittivat tekstien toiset versiot ja muokkasivat tekstiään saatujen vertaispalautteiden ja minulta
saadun kirjallisen palautteen avulla. Palaute
auttoi oppilaita erityisesti kuvailun kirjoittamisessa, sekä juonellisten epäjohdonmukaisuuksien oikomisessa.

Kuudennella oppitunnilla oppilaat antoivat
toisilleen palautetta Microsoft Word -kommentointityökalun avulla. Palautteen anto toteutettiin kiertopistetyöskentelynä niin, että
jokainen antoi vuorollaan palautetta toiselle oppilaalle. Palautteen antamista yritettiin
helpottaa kysymyksillä: Kerro, mistä haluaisit kuulla lisää? Mikä jäi sinulle epäselväksi
tekstiä lukiessasi? Palautteen antamista harjoiteltiin käymällä läpi kirjoittamani tekstiesi-

Työskentelyn päämääränä oli, että oppilaat
muokkaisivat samaa tekstiä edeten vaihe vaiheelta kohti tekstin julkaisua. Tässä prosessissa julkaisu tarkoitti sitä, että oppilaat lukivat
tekstit toisilleen 3–4 hengen pienryhmissä ja
tekstit vietiin kotiin huoltajien ja muun kotiväen luettavaksi. Lisäksi suurempi lukijajoukko pyrittiin saavuttamaan Rauman Normaa62
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likoulun Vuoden varrelta -julkaisun avulla.
Jokainen oppilas poimi tekstistään huippulauseen tai huippukohdan, jotka tullaan julkaisemaan kyseisessä lehdessä keväällä 2015.
Seuraavista huippukohdista ja lauseista voi
päätellä, että alkuperäisenä tyylilajina ollut
jännityskertomus on muuttunut useimpien
oppilaiden tarinoissa kauhukertomukseksi.

Alko epäili että joku olisi täällä. Sitten Alko
kuuli jotain.

Niin, linnassa oli salainen huone, jossa oli
salainen kaappi ja kassakaappi oli oikeastaan salainen ovi, jonka takana säilytettiin
arvokasta, salaista suihkua. Se oli päällystetty timanteilla ja oli muuten kultaa ja hopeaa.

Johannes oli kauhuissaan ja päätti että asialle on tehtävä jotain.

Eikä sen jälkeen talossa ole nähty ristinsieluakaan paitsi aaveet, jotka valtasivat talon
itselleen.
Yhtäkkiä he tunsivat käden olkapäällään.

Jälkiviisautta
Kolmannella oppitunnilla tehdyn ideakartan
tarkoitus oli korvata prosessikirjoittamisen
vapaan ideoinnin osuus. Jälkikäteen ajatellen
ideointi olisi pitänyt toteuttaa toisin. Nyt oppilailla oli hankaluuksia hahmottaa ideakartan merkitystä ja todennäköisesti siksi heidän
oli vaikeaa siirtää ideakarttansa ajatuksia neljännellä oppitunnilla tehtyyn juonikarttaan.
Oppilaat kommentoivatkin, ettei ideakartasta
ollut juurikaan apua juonikartan tekemisessä.

Yrjö tietysti putosi altaaseen ja pudotti sanomalehtensä. Se upposi syvälle ja Yrjö sukelsi perään.
Juha vastaa kyllä koska on kuullut siitä, että
tuolla talossa asuu vanha rouva, joka on
kuullut että hänen talossaan kummittelee.
Möykyllä oli kaksi vaihtoehtoa. YKSI: viedä
isänsä vankilaan. KAKSI: tapaa isänsä. Hän
valitsi kakkosen.

Pitkäjänteinen saman tekstin parissa työskentely oli oppilaille uutta ja se osoittautuikin
vaikeaksi. Kolmannes oppilaista kertoi, ettei
heidän juonikarttansa vastannut tekstin lopullista versiota.

Jemmo valui sillä tavalla joutuisammin kuin
oli siihen asti kyennyt kunnes jäi nurkkaan
alakertaan.
He pääsevät vapaiksi ja löytävät huoneen jossa on vanhoja ruumiita ja pääkalloja. ”Täällä on Henri-sedän vanha ruumis. Kammottavaa!

Sama asia on kartano. Päähenkilö on muuttunut, sivuhenkilö on muuttunut ja kaikki
on muuttunut.
Se juonikartan tarina oli sittenkin ihan tyhmä. Siksi keksin uuden tarinan kun aloimme kirjoittamaan.

Eräänä päivänä Minttu lähti ystävänsä Mariannan kanssa kaupungille. He olivat juuri
menossa heidän lempikahvilaansa Cafe-saliin kun Mintun IPhone soi.

Toisaalta suurin osa oppilaista onnistui muokkaamaan tarinaansa niin, että tarinan juoni ja muut pääelementit pysyivät suhteellisen
muuttumattomina.

Yöpöydällä oli pullo jossa oli myrkkyä mutta
nainen ei ollut kuollut juomasta.
Lapset näkivät verisen miehen aivan heidän
edessään. ”Hei” Sanoi hyytävä ääni. ”Ja hyvästi.

Päähenkilö on sama. Muutkin henkilöt ovat
samat. Samaa on, että Tiina joutuu salaluukkuun. Eroina on, että lapset eivät heittele varkaan päälle limaa, salakäytävässä on
63
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kultainen patsas ja varas tulee kartanon pihalle autolla.

valmistuneet. Tämä työtapa jäi kuitenkin itselleni mieleen oppilaita innostavana. Myös
luokan oma opettaja sanoi, että he tulevat tekemään videopäiväkirjoja jatkossa jossain toisessa yhteydessä.

Kuten kuudennen oppitunnin kohdalla esitetyistä oppilaiden kommenteista voi havaita,
oppilaiden valmiudet vertaispalautteen antamiseen vaihtelevat. Sain harjoittelun jälkeen
idean, että vastaavassa tilanteessa palautteen
antamisen taitoa voi kehittää esimerkiksi siten, että tunnin lopuksi oppilaat lukevat palautteensa ja miettivät, mikä palautteista auttaa heitä parantamaan tekstiään. Eli mikä
palautteista auttaa sinua kehittämään tekstiäsi? Miksi? Poimitut palautteet käydään läpi
yhdessä luokan kanssa. Palautteen antaminen
oli oppilaista haastavaa ja innostavaa.

Harjoittelujaksoa ohjasivat Rauman Normaalikoulun luokanlehtori Joonas Tursas ja Turun Opettajankoulutuslaitoksen äidinkielen
ja kirjallisuuden didaktikko Juli-Anna Aerila.

Lähteet:

Toisten ohjeet oli hyviä.

Linnakylä, P. Mattinen, E & Olkinuora, A.
1988. Prosessikirjoittamisen opas. Helsinki:
Otava.

Palautteen antaminen oli vaikeinta kirjoittamisessa, koska joissain tarinoissa ei ollut lisättävää.
Parhaiten prosessikirjoittamisesta jäi mieleen, että sain paljon palautetta itselle. Oli
kivaa saada palautetta.

Maija Viherkari,
luokanopettajaopiskelija
Turun yliopiston
opettajankoulutuslaitoksen Rauman
yksikössä.

Palautteen saaminen tuntui oppilaista merkitykselliseltä ja sitä jännitettiin.
Prosessikirjoittaminen tuntui vaikealta, koska piti miettiä onko tarina muiden mielestä hyvä.
Prosessikirjoittamisen opettamisen kokemus
oli pääosin positiivinen. Kokemus näytti,
että oppilaat voivat hyötyä työtavasta, mutta
harjoittelematta vain harvasta tulee tekstinsä
muokkaamisen tai palautteen antamisen mestaria. Palautteesta ei käy ilmi, innostiko prosessi niitä oppilaita kirjoittamaan, jotka eivät
lähtökohtaisesti pidä kirjoittamisesta. Jokainen oppilaista sai kuitenkin tarinansa tehtyä.
Yksittäinen harjoittelusta mieleen jäänyt asia
oli videopäiväkirjat. Videopäiväkirjat olivat
periaatteessa hyvä idea, mutta tietoteknisten vaikeuksien takia niiden tekeminen jouduttiin keskeyttämään, eivätkä päiväkirjat
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Kirjaimia kaikkialla! Kirjainten,
sanojen ja lauseiden opettelua
maataiteen avulla
Taru Domander, Johanna Keskitalo & Emmi Laaksonen

Äidinkielen ja kuvataiteen
eheyttäminen ensimmäisellä
luokalla

rinen 2003.) Äidinkielessä ja kirjallisuudessa
keskeinen työtapa oli lukuleikki, jossa lasten
lukemaan ja kirjoittamiseen oppimiseen liitetään toimintaa, erityisesti erilaisia leikkejä ja
pelejä, ja jossa ympäristöä pyritään sanoittamaan nimeämällä ympäristössä näkyviä esineitä, asioita ja henkilöitä (Karvonen & Rikkola 2006).

Tässä päättöharjoitteluun liittyvässä opetuskokeilussa luku- ja kirjoitustaidon kehittymistä tuettiin yhdistämällä kirjainten ja tavujen
harjoitteluun leikkiä, maataiteen menetelmiä
ja ajatteluntaitoja. Harjoittelujaksossa lapset
etsivät kirjainmuotoja luonnon ja rakennetussa ympäristössä, muodostivat kirjainmuotoja
kehoillaan ja valmistivat kirjaimia ja sanoja
luonnonmateriaaleista. Tavoitteena harjoittelujaksossa oli lisätä lapsilähtöisyyttä ja toiminnallisuutta ekaluokkalaisten päivään ja samalla tehostaa oppimista harjoittelemalla monia
asioita samanaikaisesti. Lisäksi jakson aikana
lasten oppimisympäristöä laajennettiin. Oppitunteja pidettiin esimerkiksi Turun yliopiston Rauman opettajankoulutuslaitoksen
puutarhassa, koulun pihalla, lähimetsässä ja
taidemuseossa. Näyttää siltä, että toiminnallisuuden lisääminen auttaa lapsia keskittymään
opittavaan asiaan ja toteuttamaan omia ajatuksiaan.

Opetuskokeilu toteutettiin samanaikaisesti
kahdessa ensimmäisessä luokassa. Kummassakin luokassa oli kaksi harjoittelijaa, joista toinen keskittyi äidinkielen ja kirjallisuuden tunteihin ja toinen kuvataiteen tunteihin.
Molemmissa luokissa oli käytössä kehyskertomukset, joiden avulla oppilaita aktivoitiin ja
motivoitiin. Kehyskertomukset toimivat oppituntien pohjana. 1A-luokassa oli käytössä lukutaidoton pöllökäsinukke. 1B-luokassa kehyskertomus rakentui Aapisen hahmon
kirjoittamien kirjeiden ympärille. Kehyskertomukset saivat oppilaat innostumaan, motivoitumaan ja eläytymään.
Harjoittelukokonaisuuden kantavana ideana oli äidinkielen ja kuvataiteen eheyttäminen ja ilmiöpohjainen oppiminen ja harjoittelujakson tavoitteena oli edistää oppilaiden
lukemaan ja kirjoittamaan oppimista sekä
kirjainten tunnistamista kuvataidetta apuna
käyttäen. Osan tunneista jokainen harjoittelija piti yksin, osalla oppitunneista kokeiltiin
yhteisopettajuutta saman luokan harjoittelijoiden kesken, osalla tunneista rinnakkaisluokat yhdistettiin ja kaikki neljä harjoittelijaa
suunnittelivat oppitunnin kulun. Artikkelis-

Kuvataiteen opetuksen keskeisin työtapa
oli maataide monissa eri muodoissa. Maaja ympäristötaide on taidetta, joka toteutetaan usein luonnosta löytyvillä materiaaleilla
ja joka jää luontoon. Tällöin teoksesta otettu valokuva tai video esitetään galleriassa.
Teokset voivat olla pieniä tai suuria, ne voidaan toteuttaa myös kaupunkiympäristöön
tai niissä voi hyödyntää esimerkiksi performanssia. (Matilsky 1992, 36–55; ks. Naukka65
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sa keskitytään esittelemään kahden eri luokan
kuvataiteen ja äidinkielen eheyttämistä konkreettisesti.

1A-luokan opetusjakso: Ystävyyttä
pöllökäsinuken kanssa
Äidinkieltä ja kuvataidetta eheyttävää työskentelyä oli hyvä pohjustaa oppilaille. Tämä
toteutettiin 1A-luokassa niin, että luokasta
etsittiin tavaroita, joissa oli samoja muotoja
kuin kirjaimissa. Esimerkiksi oppilaiden tuolit olivat sivustapäin katsottuna L-kirjaimen
muotoisia. Oppilaille jaettiin pienet paperit,
joihin he piirsivät luokasta löytämiään asioita,
jotka muistuttivat kirjaimia.

lökäsinukelle ystäviä. Monessa maataidetyössä oppilaat toimivat yhteistyössä, mutta pöllökäsinukelle jokainen teki ystävän itsenäisesti.
Maataiteen lisäksi puutarha oli hyvä oppimisympäristö lukuleikkitoiminnalle. Oppilaista
muodostettiin 3–4 oppilaan ryhmiä, joissa he
tekivät kirjaimia omilla kehoillaan. Tässä tuli
opeteltua yhteistyötaitoja ja oppiminen oli
kokemuksellista ja toiminnallista.

Tämän pohjustustyön jälkeen 1A-luokan
kanssa alettiin tehdä maataidetta. Kokemuksemme mukaan maataidetta oli hyvä toteuttaa syksyllä. Luonnosta löytyi paljon
monipuolisia ja värikkäitä materiaaleja ja onneksemme säätkin suosivat ulkona työskentelemistä. Maataiteen avulla teimme paljon
erilaisia lukemaan oppimista tukevia töitä ulkona, erityisesti puutarhassa. Tällainen työ oli
esimerkiksi kirjaimien, tavujen tai sanojen tekeminen ulkoa löytyvistä materiaaleista. Oppilaat saivat tehdä kirjaimia, tavuja ja sanoja
yksin ja parin kanssa. Keskeistä oli se, että oppilaat saivat itse valita, mitä kirjaimia tekivät.
Alun perin suunnitelmana oli käsitellä kuvataiteen tunneilla aina niitä kirjaimia, jotka
oli opittu samana päivänä tai samalla viikolla äidinkielen tunneilla. Tämä ei kuitenkaan
tuntunut toimivalta. Oppilaat käyttivät mielikuvitustaan, ja tuottivat erilaisia teoksia monipuolisesti eri materiaalien avulla. Teoksissa
näkyi esimerkiksi kiviä, oksia, lehtiä, kukkia,
maahan pudonneita omenoita ja havunneulasia.

Kaikissa ulkona tehdyissä töissä oli tärkeää,
että ne valokuvattiin. Tämä johtui siitä, että
maataiteen on tarkoitus jäädä luontoon, jossa se on tehty. Ei siis ole tarkoitus vain kerätä
jotakin materiaalia luonnosta ja sitten esimerkiksi liimata luokassa paperille, vaan tehdä
taideteos luonnonmateriaaleista nimenomaan
luonnossa. 1A-luokan oppilaat olivat hyvin
motivoituneita käyttämään iPadeja, joita käy-

Oppilaiden omien töiden lisäksi 1A-luokan
kanssa toteutettiin koko luokan yhteinen
työ. Oppilaat keräsivät puutarhasta materiaalia, enimmäkseen lehtiä, ja tekivät suuren
1A-muodostelman nurmikolle. Maataiteena
tehtiin myös motivaationa toimineelle pöl66
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1B-luokan opetusjakso:
Kirjekaverina Hymyli
1b-luokan harjoittelujakson kehyskertomuksena toimi postilaatikko, jonne salaperäisesti
ilmestyi kirjeitä oppilaille. Kirjeet olivat Hymyliltä, joka on keskeinen hahmo heidän Aapisessaan. Kirjeet sisälsivät yleensä jonkin arvoituksen tai tehtävän liittyen opetettavaan
asiaan. 1B-luokan kuvataiteen ja äidinkielen
jakson aikana tutustuttiin ensin kirjaimiin,
jonka jälkeen siirryttiin tavuihin. Tavuista
edettiin luonnollisesti sanoihin ja lauseisiin.
Opetuskokonaisuus suunniteltiin niin, että
se sisälsi viisi erilaista kokonaisuutta, joiden
kaikkien teemana oli Hymyli ja ystävyys.
Ensimmäinen jakso sijoittui koulun lähiympäristöön; koulun pihalle ja puutarhaan. Oppilaat saivat iPadit käyttöönsä pareittain. Tarkoituksena oli löytää ympäristöstä tuttuja
kirjainmuotoja ja kuvata ne iPadilla. Kirjoi-

timme maataideteosten ja kehoilla tehtyjen
kirjaimien kuvaamiseen. Yleensä kuvaaminen
toteutettiin niin, että paria kohden oli aina
yksi iPad. Samalla tuli harjoiteltua taas yhteistyötaitoja, kuten odottamista ja oman vuoron
ottamista sekä toisen huomioimista.
Maataiteen lisäksi 1A-luokan kuvataiteen
tunneilla työskenneltiin myös perinteisemmin luokassa. Yksi työ tehtiin muovailuvahasta. Aiheena oli tehdä muovailuvahasta jokin
itselle tärkeä asia, kuten lemmikki tai harrastusväline. Työstä piti etsiä osaamiaan kirjaimia. Lisäksi teimme luokassa kehyskertomuksen pöllökäsinuken ystäville kodit. Ne tehtiin
vahaliiduilla paperille. Koko jakson kokoavana työnä toteutettiin kollaasi. Se tehtiin niin,
että suurelle kartongille liimattiin tulostettuja kuvia jakson aikana tehdyistä maataideteoksista sekä pohjustuksena tehty työ. Kollaasit laitettiin luokkaan näytteille.
67
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tettua tekstiä ei ollut tarkoitus etsiä, vaan kirjainmuotoja etsittiin luonnosta ja ympäristön
esineistä. Pyöräilyteline muotoutui P-kirjaimeksi, kaivonkansi O-kirjaimeksi ja keinuteline paljastui isoksi M-kirjaimeksi, kun sitä
katsoi oikeasta kulmasta. Kun oppilas osasi
katsoa oikealla tavalla, alkoi piha suorastaan
tulvia erilaisia kirjaimia. Äidinkielen tunnilla
parit saivat esitellä muutamia kuviaan muille ja selostaa, minkä kirjaimen he olivat maastosta löytäneet. Ilahduttavaa oli huomata,
miten innostava tehtävä oli. Se sai kaikki oppilaat aktivoitumaan, kirjaimia löydettiin niin
omasta kuin kaverinkin kuvasta, eikä kirjainten löytämiselle olisi tullut loppua.

lun pohjalta he kirjoittivat erilaisia tekstejä ystävyydestä. Osa pareista kirjoitti adjektiiveja,
osa kokonaisia lauseita. Kuvataiteen tunnilla lapset valmistavat laminoidut kyltit, jotka
vietäisiin puutarhaan. Kylteissä luki erilaisia
kuvauksia siitä, minkälainen hyvä ystävä on.
Kuvaukset kirjoitettiin A4-paperille ja koristeltiin vahvistaen kirjaimet repimistekniikalla
sanomalehteä käyttäen. Tekniikka oli hieman
vaikea oppilaille, mutta yhteistyössä töistä tuli
onnistuneita. Kun teksti oli kirjoitettu, oppilaat pääsivät laminoimaan kyltin yhdessä opetusharjoittelijan kanssa. Valmiit kyltit vietiin
puutarhaan ja parit saivat yhteistuumin kiinnittää kyltit puutarhaan narua apuna käyttäen. Parien tuli myös keksiä liike, joka kuvastaa juuri heidän ystävyyskylttinsä sanaa tai
lausetta. Liike esitettiin muille oppilaille samalla, kun kyltti esiteltiin muille. Toiminnallinen tehtävä innosti oppilaita.

Seuraavan kokonaisuuden tavoitteena oli kirjoittaa viesti koulun puutarhaan. Viesti olisi
Hymylille ja sen piti kertoa oppilaiden ajatuksista Hymyliä kohtaan. Yhdessä keskustellen
päätettiin, että viesti olisi ”Tule esiin Hymyli”. Sen jälkeen viesti jaettiin tavuiksi ja jokaiselle parille annettiin oma tavu, joka tuli
kirjoittaa luontoon käyttämällä luonnonmateriaaleja. Näin puutarha täyttyi salaisista tavuista ja puutarhaa jäi koristamaan sanamaataide, joka ajan myötä katosi itsekseen.

Koska koulun puutarhaan oli tutustuttu jo
usean oppitunnin ajan, oli viimeiseksi aika
pohtia, keitä puutarhassa oikeastaan asuu.
Oppilaat saivatkin suunnitella oman puutarhan asukkaan. Yhden oppitunnin aikana lapset pohtivat puutarhan asukkaita sekä keräsivät luonnonmateriaaleja kuvataiteen työtä
varten. Lehdet ja muut materiaalit silitettiin
ensin silitysraudalla, jotta lehtivihreä pysyisi
niissä paremmin, ja sen jälkeen ne kuivatettiin yön yli painon alla. Seuraavalla tunnilla
oppilaat rakensivat lehtiä, tikkuja, kiviä, marjoja ja muita luonnonmateriaaleja hyödyntämällä puutarhan asukkaan. Töihin kiinnitettiin kyltti, johon oppilas kirjoitti asukkaan
nimen sekä pienen kuvailun siitä, minkälainen asukas on kyseessä. Kylttiin oppilaat tekivät kehykset kuivista oksista ja tikuista. Kyltti
rei´itettiin, samoin kuin työ. Kyltti solmittiin narulla roikkumaan työhön ja näin saatiin työhön sopiva esittelykyltti, josta kävi
ilmi mitä työ esittää. Äidinkielen ja kuvataiteen eheyttäminen onnistui tässä työssä saumattomasti.

Kolmannessa kokonaisuudessa lapset toteuttivat maatauluja pareittain. Maatauluun oppilaat kirjoittivat tekstin, jonka ympärille he
rakensivat kehykset. Taulu rakennettiin kokonaisuudessaan lähimetsästä löytyneillä luonnonmateriaaleilla ja koristeltiin mahdollisimman hienoksi. Parityöskentelyä pyrittiin
harjoittelemaan jakson aikana muissakin tehtävissä. Tämän kokonaisuuden tavoitteena
oli myös antaa palautetta luokkatovereilla ja
vastaanottaa muilta saatua palautetta. Tästä
syystä kaikkien parien työt käytiin läpi ja jokaisesta työstä muut oppilaat keksivät jotain
positiivista palautetta.
Koko harjoittelujakson teemana oli myös ystävyys, jota käsiteltiin jakson aikana monin tavoin. Viimeisessä opetuskokonaisuudessa oppilaat tekivät jälleen pareittain yhteistyötä ja
keskustelivat parinsa kanssa siitä, minkälainen
heidän mielestään on hyvä ystävä. Keskuste68
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Yhteenveto opetusjaksosta

Taru Domander, KK, toimii
luokanopettajaopiskelijana Turun yliopiston
opettajankoulutuslaitoksen Rauman
yksikössä.

Me opettajaopiskelijat koimme kuvataiteen ja
äidinkielen eheyttämisen mielekkääksi tavaksi
opettaa ekaluokkalaisia. Vaikka opetuskokonaisuuden suunnittelu vei paljon aikaa, koimme työskentelyn mielekkääksi ja palkitsevaksi. Kuvataiteen ja äidinkielen eheyttäminen
onnistuu luontevasti. Uudessa opetussuunnitelmassa korostetaan oppilaiden osallisuutta,
mikä on helppo toteuttaa kuvataiteen keinoin
äidinkielen oppimisessa. Kuvataiteen avulla on helppo opetella esimerkiksi uusia kirjaimia, tavuja ja sanoja. Oppilas oppii sekä visuaalisesti että kinesteettisesti ja jaksomme
aikana pääsimme hyödyntämään tätä. Oppilaslähtöinen eheytetty äidinkielen ja kuvataiteen jakso oli motivoivaa meille opettajaopiskelijoille, sillä oppilaat pääsivät tekemään
paljon erilaisia ja monipuolisia harjoitteita.
Niiden avulla oppilaiden luontainen mielikuvitus ja luovuus pääsivät esille.

Johanna Keskitalo, KK,
toimii luokanopettajaopiskelijana Turun
yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman
yksikössä.

Emmi Laaksonen, KK,
toimii luokanopettajaopiskelijana Turun
yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman
yksikössä.

Harjoittelujaksoa ohjasivat Rauman normaalikoulun luokanlehtorit Outi Kokkonen
(1A-luokka) ja Kirsi Urmson (1B-luokka)
sekä Turun yliopiston Rauman opettajankoulutuslaitoksen didaktikot Juli-Anna Aerila (äidinkieli ja kirjallisuus) ja Anne Keskitalo (kuvataide).

Lähteet:

finrainfo@gmail.com
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Metsäoppikirjan tekoa iPadeilla
Johanna Lassila, Linda Wikman, Elisa Nurmi & Merja Toivanen
Opetusharjoittelijoiden kokemuksia iPadien käytöstä ympäristö- ja luonnontiedon opetuksessa

iPad oppimisen välineenä
alkuopetuksessa

tömahdollisuudet lukemisessa, kirjoittamisessa, puhumisessa ja kuuntelemisessa ovat laajat.
Lisäksi iPad auttaa lapsia ymmärtämään lukemisen ja kirjoittamisen kommunikatiivista merkitystä, mikä on keskeistä alkuvaiheessa
kehittyvän lukutaidon ja oppimismotivaation kannalta. Luku- ja kirjoitustaidon oppimisen rinnalla lapsi oppii luonnollisesti myös
TVT-taitoja ja parhaimmillaan oppiminen
saattaa olla todella tehokasta, sillä iPadit mahdollistavat usean asian oppimisen samaan aikaan. Lisäksi iPadien käyttö tuo joihinkin perinteisiin työtapoihin uusia, lapsia aktivoivia
mahdollisuuksia. Esimerkiksi perinteinen satujen kuunteleminen voi yhdistyä sovelluksissa omaan tuottamiseen tai tarinan kuvitusten
ja hahmojen muuntelemiseen. (Beschorne &
Hutchison 2013.)

Harjoittelukoulut ovat asiantuntija- ja edelläkävijäyhteisöjä tieto- ja viestintätekniikan
laaja-alaisessa pedagogisessa hyödyntämisessä opetuksessa, opetusharjoittelussa sekä tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnassa.
Vuonna 2013 kaikki Rauman normaalikoulun ensimmäisen luokan oppilaat saivat käyttöönsä henkilökohtaisen iPadin oppimisen
välineeksi.
iPadien käytöstä alkuopetuksessa ei ole vielä paljoakaan tutkimusta, mutta näyttää siltä,
että lapset pystyvät hyödyntämään iPadeja oppimisessaan hyvinkin itsenäisesti tai toistensa
auttamina (Beschorne & Hutchison 2013).
VanderScoter, Ellis & Railsback (2001) ovat
tutkineet tieto- ja viestintätekniikan käyttöä pienillä lapsilla ja näyttää siltä, että pienten lasten kohdalla teknologian käyttötavat
on suunniteltava hyvin. Heidän mukaansa tulisi valita sellaisia sovelluksia, jotka antavat lapsille mahdollisuuden tehdä omia valintoja ja testata näiden valintojen toimivuutta.
Parhaimmillaan TVT:n käyttö tukee lapsen
ajatteluntaitojen, tunteiden tunnistamisen ja
henkisen hyvinvoinnin kehitystä. Ongelmanratkaisun, keksimisen ja luovan ajattelun näkökulmasta iPadeja pidetään erityisen hyvin
alkuopetukseen soveltuvina, sillä interaktiivinen kosketusnäyttö on lapsille helppokäyttöinen (Plowman & Stephen 2003).

Yhteistyössä iPad-jakson
suunnitteluun
Saimme opetusharjoittelussa opetettavaksi
toisen vuosiluokan kaksi rinnakkaista luokkaa. Jakson aikana tavoitteenamme oli hyödyntää yhteisopettajuutta. Tuntien aikataulut
oli suunniteltu siten, että jaksoon sisältyvät
opetustuntimme olivat samaan aikaan. Pystyimme suunnittelemaan tuntien sisällöt sekä
pitämään osan tunneista yhdessä, mikä oli
mielestämme erittäin antoisaa. Harjoittelujakson aiheena oli ”Mennään metsään!”. Yhtenä merkittävänä oppimisen välineenä käytimme iPadeja, jotka oppilaat olivat saaneet
edellisen lukuvuoden aikana käyttöönsä. Oppilaat olivat jo varsin harjaantuneita niiden

Pääsääntöisesti iPadeja on käytetty tukena kirjoitustaidon oppimisessa, mutta niiden käyt70
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käytössä ja saimme huomata, että iPadit motivoivat heitä valtavasti.

sivuille tehtiin muistiinpanoja keskeisistä
asioista.
Seuraavaksi tutkimme metsän kenttäkerrosta
eli varpuja, sammalia ja jäkäliä. Tälle tunnille olimme valinneet työskentelytavaksi kiertopistetyöskentelyn. Pisteillä oli näytteitä
tutkittavista kasveista, joita luokiteltiin, tunnistettiin ja tutkittiin eri aistien avulla. Metsän kenttäkerrosta käsittelevän yhteisen opetustuokion jälkeen oppilaat jaettiin ryhmiin
ja he kiersivät pisteillä iPadit mukanaan. Kiertopistetyöskentelyn jälkeen jokainen oppilas jälleen dokumentoi omaan metsäkirjaansa tunnilla oppimiaan asioita kuvin ja sanoin.

Book Creator pienen kirjailijan
apuna
Aluksi kartoitimme oppilaiden ennakkotietoja metsästä. Oppilaat saivat kirjoittaa metsästä
mieleen tulevia sanoja paperiliuskoille, jotka
kiinnitettiin Metsä-taululle. Oppilaat luokittelivat metsään liittyvät sanat eläimiin, kasveihin ja sieniin. Eläimiä tunnettiin ennestään jo
paljon, mutta hyönteiset ja kasvit olivat oppilaille vieraampia. Niinpä päätimme valita
opiskeltaviksi asiakokonaisuuksiksi hyönteiset, varvut, jäkälät, sammalet ja sienet.
Oppilaat loivat iPadiinsa kirjan Book Creator -ohjelmalla, joka on helppokäyttöinen
ja monipuolinen sovellus ja joka sopii hyvin
lapsille. Oppilaat olivat käyttäneet ohjelmaa
jo aiemmin esimerkiksi omien satukirjojen tekoon. Metsäoppikirjan tekeminen aloitettiin
luomalla Book Creatoriin uusi kirja ja tekemällä siihen kansi. Kanteen otettiin kuva luokitelluista metsä-sanoista ja kirja nimettiin
Forest-kirjaksi. Oppilaat sommittelivat kuvan haluamaansa paikkaan, muokkasivat kirjan otsikon mieleisekseen sekä valitsivat taustavärin.

Tutkitaan ja dokumentoidaan

iPad reppuun ja metsäretkelle!

Seuraavilla tunneilla tutkimme hyönteisiä.
Oppilaat saivat itse pyydystää lähimetsästä
haaveilla hyönteiset, joita tutkittiin luupeilla. Työn touhussa huomasimme, että iPadilla sai jopa luupin läpi otettua suurennettuja
kuvia hyönteisistä. Tutkiminen oli oppilaista
hienoa, ja he näyttivät ylpeinä opettajille sekä
toisilleen löytämiään hyönteisiä ja ottamiaan
kuvia. Hyönteistuntien tavoitteena oli oppia
erottamaan hyönteiset ja hämähäkit toisistaan
sekä perehtyä hyönteisten rakenteeseen. Tuntien aikana oppilaat innostuivat myös tunnistamaan hyönteisiä. iPadilla otettiin hyönteisistä kuvia omaan kirjaan. Lisäksi metsäkirjan

Aurinkoisena, mutta tuulisena retkiaamuna
matkasimme metsään. Oppilailla oli mukanaan reput, joissa he kantoivat omat iPadinsa
ja eväänsä. Aluksi tutkimme maastoon narulla rajattuja ruutuja, joiden sisällä olevat kasvit
oppilaiden piti tunnistaa. Kertasimme näin
edellisillä tunneilla käytyjä asioita ja oppilaat
tunnistivat hyvin erilaisia varpuja, sammalia
ja jäkäliä. Lajien tunnistamisen jälkeen oppilaat ottivat tutkimusruudusta kuvan iPadissa
olevaan Metsä-kirjaansa ja kirjoittivat kuvan
viereen, mitä eri lajeja he tunnistivat ruudussa. Ulkolämpötilan ollessa lähellä nollaa iPadeja ei voitu käyttää pitkään pienten sormien
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alkaessa paleltua. Sovimme oppilaiden kanssa,
että myöhemmin luokassa kirjan sivun taustaväri ja muu hienosäätö voitaisiin tehdä kuntoon.

sa tulisi vähintään olla. Oppilaat jaksoivat
keskittyä iPad-kirjojensa viimeistelyyn erittäin hyvin. He kirjoittivat oppimiaan asioita,
lisäsivät kuvia sekä muokkasivat sivujen ulkoasua taustavärien ja kirjasintyyppien valintojen avulla. Viimeiseksi sivuksi oppilaat ottivat
kuvan luokan seinällä olevasta Metsä-taulusta, jonne jakson aikana oli kertynyt paljon informaatiota opiskelluista asioista.
Kaikki oppilaat saivat kirjansa valmiiksi. iPadilla tekeminen ei ollut vain yksin työskentelyä, sillä oppilaat auttoivat aktiivisesti toinen
toistaan kirjan tekemisessä. Lopuksi oppilaat
saivat esitellä Metsä-oppikirjansa toisilleen,
mikä toteutettiin pienissä ryhmissä. Kaikki esittelivät ylpeinä hienoja aikaansaannoksiaan.

Kokemusta rikkaampana
Kokemuksemme mukaan iPad tarjoaa ympäristö- ja luonnontiedon opetukseen monipuolisuutta ja vaihtelevuutta. Monelle oppilaalle
iPadien kanssa kirjoittaminen on motivoivampaa, sillä teksteihin saa elävyyttä kuvilla, kirjasintyypeillä ja väreillä. Muokkaamisen
avulla saa lisäksi persoonallisuutta ja esteettisyyttä lopputulokseen. Oppilaan on helppo
palata kesken olevaan prosessiin, tehdä siihen
tarvittavia muutoksia ja jatkaa aiemmin tehtyä tuotostaan. iPadien käyttö osana koko oppimisprosessia näytti olevan oppilaille mielekästä.

Oppilaat tekivät metsässä pareittain myös
maataidetta. iPadeilla otettiin myös näistä taideteoksista kuvat, jotta niitä voitaisiin myöhemmin esitellä luokassa. Oppilaat keräsivät
ja kuvasivat myös sieniä, joita tutkisimme ja
tunnistaisimme seuraavalla oppitunnilla.
iPadien käyttö ei häirinnyt lainkaan oppilaiden keskittymistä, kun iPadien käytölle annettiin selkeät ohjeet ja hetki, milloin niitä sai
käyttää. Myöhemmin luokassa oppilasryhmät
saivat kertoa toisilleen, millainen heidän tutkimusruutunsa oli ollut ja mitä lajeja he olivat sieltä löytäneet. Tällöin iPad toimi oivana
tukena, koska sinne otettujen kuvien avulla
oppilaiden oli helppo muistella, mitä retkellä
olivat nähneet ja kokeneet. Kenttätyöskentely
kylmässä ulkoilmassa asetti iPadien akut koetukselle ja parista lataamatta jääneestä iPadista loppuikin akku.

iPadin käyttö on kuitenkin tarkoin suunniteltava. Ympäristö- ja luonnontiedon opetuksessa iPad ei voi korvata suurennuslasia, mikroskooppia tai oppijan aisteja. Tutkiminen
eri aisteja käyttämällä ja aktiivinen ympäristön havainnoiminen on oleellinen osa ympäristö- ja luonnontiedon opetusta ja oppilaan
oppimisprosessia.

Metsäoppikirjat valmistuvat

Jakson lopuksi teetetyssä itsearvioinnissa oppilailta kysyttiin, mitä heille oli jäänyt mieleen metsäjaksosta. Suurin osa mainitsi tässä
yhteydessä metsäretken tai hyönteisten tut-

Jakson lopuksi laadimme selkeät ohjeet sivuista, joita oppilaiden omissa Metsä-oppikirjois72
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kimisen, osa mainitsi sienet tai muistipelin
pelaamisen, kukaan ei painottanut iPadien
käyttämistä. iPadin käytölle on luokassa ja oppimistilanteissa määriteltävä selkeät pelisäännöt. Meidät yllätti se, miten helposti oppilas hakeutuu johonkin muuhun sovellukseen
kuin siihen, mihin olisi pitänyt. Yllättävää oli
myös, miten vaikeaa muutamille oppilaille oli
lopettaa työskentely iPadien kanssa tai vaan
laskea se pois käsistä pyydettäessä. Näihin siirtymätilanteisiin kului yllättävän paljon aikaa.
Uskomme, että oppilaiden iän karttuessa laitteiden käyttö ja niihin suhtautuminen oppimista tukevana välineenä koulussa muuttuu
luonnollisemmaksi. Kokemuksemme mukaan iPadien käyttö ympäristö- ja luonnontiedon opetuksessa tulee olla harkittua. Laite
kuitenkin toimii oppimista tukevana välineenä hyvin pienemmilläkin oppilailla.

Linda Wikman,
luokanopettajaopiskelija
Turun yliopiston
opettajankoulutuslaitoksen Rauman
yksikössä.

Elisa Nurmi, KM, toimii
lehtorina Turun yliopiston
Rauman
normaalikoulussa.

Merja Toivanen, KM, toimii
lehtorina Turun yliopiston
Rauman
normaalikoulussa.
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luokanopettajaopiskelija
Turun yliopiston
opettajankoulutuslaitoksen Rauman
yksikössä.
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”Eikö me käytetä kirjoja ollenkaan?”
ActionTrack kuudennen luokan
matematiikan opetuksessa
Jenna Nieminen

Johdanto

Mikä ihmeen ActionTrack?

Fyysisen aktiivisuuden suositusten mukaan
7−18-vuotiaiden lasten tulisi liikkua vähintään 1−2 tuntia päivässä monipuolisesti ja
ikään sopivalla tavalla sekä välttää yli kahden
tunnin mittaisia istumajaksoja. Lisäksi päivittäisen ruutuajan tulisi jäädä alle kahden tunnin. Suositeltu liikuntamäärä täyttyy kuitenkin vain noin puolella lapsista ja nuorista.
(Tammelin, Lainen & Turpeinen 2013.) Tutkimukset osoittavat myös, että lapset ja nuoret viettävät entistä enemmän aikaa ruudun
ääressä. Kouluterveyskyselyyn (THL 2014)
vastanneista peruskoululaisista 24 prosenttia
ilmoitti viettävänsä yli neljä tuntia arkipäivässä television katseluun, tietokoneen käyttöön,
sekä kännykkä- ja konsolipeleihin. Lasten mediabarometrin mukaan varsinkin digitaaliset
pelit kiinnostavat nuoria. Mediabarometriin
osallistuneista kuudesluokkalaisista 29 prosenttia kertoo pelaavansa päivittäin ja jopa 80
prosenttia pelaa ainakin kerran viikossa. (Suoninen 2013.)

Tietotekniikka on ollut osana opetusta jo
1980-luvulta alkaen. Aluksi tietotekniikkaa
opetettiin erillisillä kursseilla ja oppitunneilla, mutta pikkuhiljaa tietotekniikkaa alettiin
hyödyntää oppimateriaaleissa. Aluksi opetusmateriaaleihin tulivat mukaan CD-romit ja
erilaiset opetusohjelmat. 2000-luvulla Internetin yleistyttyä kouluissa alettiin itse hankkia, hallita ja tuottaa tietoa. Viime vuosien
aikana myös mobiililaitteet ovat muuntautuneet yhteydenpitovälineistä monipuolisiksi oppimisen työkaluiksi (Laru 2012, 21–
22). Mobiililaitteet, kuten älypuhelimet ja
tabletit tuovat uuden mahdollisuuden oppimiseen. Oppimisympäristö ei ole enää rajattu luokkahuoneeseen, vaan oppimista voi tapahtua missä tahansa. (Salmia ym. 2013, 10).
Suomalainen Team Action Zone on kehitellyt paikkatietoja hyödyntävän sovelluksen,
Action Trackin, jota pelataan mobiililaitteella. Pelaaminen ei tapahdu luokkahuoneessa,
vaan halutussa paikassa luokkahuoneen ulkopuolella.

Yhdysvaltalainen Prensky (2001) on todennut, että paras keino motivoida oppilasta on
tehdä oppimisesta hauskaa. Pelit kiinnostavat
lapsia ja pelaamisessa täytyy olla heidän mielestään jotain hauskaa. (Prensky 2001.) Miten
sitten lisätä pelejä koulupäivään ilman, että
ruutuaika räjähtää liian suureksi? Pääsin viimeisessä harjoittelussani kokeilemaan uutta ja
mielenkiintoista tapaa yhdistää pelaaminen ja
liikunta ActionTrack -sovelluksen avulla.

Helppokäyttöinen sovellus on ladattavissa ilmaiseksi sovelluskaupasta (Android tai iOS)
älypuhelimeen tai tablettiin. Pelaaminen on
ilmaista, mutta aktiviteettien eli ratojen luomiseen tarvitaan erillinen lisenssi, joka tulee
hankkia koululle. Pelissä osallistujat kulkevat
radalla, jossa on erilaisia tehtäviä ja siirtymiä.
Rata luodaan tietokoneella haluttuun sijaintiin esimerkiksi Google Mapsin kartan päälle. Radan luojan ei siis tarvitse erikseen vie74
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Oppilaiden kokemuksia
ActionTrackistä

dä luontoon rastimerkkejä tai muuta. Rastit
löytyvät ulkona gps-paikantimen avulla, sisällä taas voidaan käyttää QR-koodeja. Rasteilla voi olla erilaista sisältöä, kuten monivalintakysymyksiä, avoimia kysymyksiä, valokuvia,
ääntä tai tekstiä. Rasteilta voi saada pisteitä
oikeista vastauksista tai jo pelkästään rastille
saapumisesta. Pelaajat saavat rastin suoritettuaan palautteen tehtävästä ja he näkevät samalla, menikö vastaus oikein vai väärin. Pelaajat näkevät ruudussa myös omat pisteensä,
aikansa ja muiden pelaajien sijainnin. Tiedot
voidaan helposti myös piilottaa osallistujilta.

Eikö me käytetä kirjoja ollenkaan? Eikö huomennakaan? Saako ulkona juosta?
Jo ensimmäisestä tunnista alkaen oppilaiden
motivaatio oli korkealla ja ihmeteltävää riitti. Eniten hämmennystä herätti se, että emme
käyttäneet lainkaan matematiikan kirjoja.
Kirjojen puuttuminen toi luonnollisesti myös
lisähaastetta opettamiseen. Pohdin pitkään,
miten opettaisin tuntien alussa uuden opetettavan asian. Päädyin lopulta jakson kahdella
ensimmäisellä tunnilla kirjoittamaan ohjeet
ActionTrackiin tehtävien yhteyteen. Se osoittautui kuitenkin monelle oppilaalle hankalaksi. Ohjeet jäivät kiireessä lukematta ja useat
oppilaat yrittivät ratkaista tehtävää ilman lisäohjeisiin perehtymistä. Sain tähän liittyen oppilailta paljon palautetta parin ensimmäisen
tunnin jälkeen:

Koulussa peliä pelatessa turvallisuus on tärkeä. Opettajan kannalta on hyvä, että hän näkee koko ajan omalta laitteeltaan, missä pelaajat eli tässä tapauksessa oppilaat liikkuvat.
Pelialueen voi rajata haluamakseen ja laite ilmoittaa, jos pelaaja on sallitun alueen ulkopuolella. Laite ohjaa pelaajat rastilta toiselle,
joten oppilaat eivät pääse eksymään. Opettaja voi chat-toiminnolla antaa lisäohjeita oppilaille tai oppilaat voivat pyytää vastaavasti
opettajalta apua hankalan paikan tullen.

Laskut olivat tänäänkin suhteellisen helppoja, mut kuitenkin aika vaikeita jotkut. Siks
olisi ainakin mun mielestä kiva + hyvä juttu, jos katottais tunnin alkuun vähän enemmän laskuja, mitä sinä päivänä tulis.

Harjoittelu Rauman
normaalikoulussa

Tällä kertaa oli hyvä kun päivän aihe käytiin ensin läpi taululla. Niin oli helpompi
muistaa miten laskut lasketaan.

Käytin omassa harjoittelussani ActionTrackiä
kuudennen luokan oppilaiden matematiikan
opetuksessa. Jakson aiheena oli desimaaliluvut. Jätimme kymmentuntisen jakson aikana kirjat pulpettiin ja käytimme niiden sijaan
iPadejä, joihin oli ladattu ActionTrack -sovellus. IPadien lisäksi käytimme oppitunneilla
vihkoja, joihin oppilaat kirjasivat vihkotehtäviä ja ajatuksiaan ActionTrackistä. Vihkoista
muodostui oppimispäiväkirjoja, joiden avulla
keräsin oppilaiden ajatuksia tunneista. Pyysin
oppilaita kirjaamaan jokaisen tunnin jälkeen
ajatuksiaan siitä, mikä tunneilla oli mukavaa
tai tylsää, mikä oli vaikeaa tai helppoa ja vielä lisäksi mitä uutta he oppivat kyseisellä oppitunnilla. Sain vihkojen avulla siis oppilailta
myös palautetta. Näin kykenin saadun palautteen avulla kehittämään luomiani ratoja
vielä paremmiksi ja kiinnostavimmiksi.

Oppilaiden pyynnöstä kävimme lopuilla tunneilla ensin uuden opetettavan asian yhdessä
luokassa läpi. Sen jälkeen oppilaat siirtyivät
ulos radalle. Tämä käytäntö helpotti huomattavasti oppilaiden työskentelyä, ja sain positiivisia kommentteja niiltäkin oppilailta, jotka
eivät olleet pyytäneet kertausta. Myös ratojen
suunnittelu helpottui, kun tehtävien alkuun
ei enää tarvinnut liittää pitkää tekstinpätkää,
jossa asia opetetaan tai kerrataan.
Oppilaiden kommentteja:
Mukavaa oli se kun sai liikkua. Tylsintä oli
olla sisällä.
Oli hauskaa kun oppimisympäristö oli ulkona.
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Monen oppilaan mielestä mukavinta oli se,
että ei tarvinnut olla luokassa. Osa oppilaista
taas piti siitä, kun sai juosta ja liikkua matematiikan tunnilla. ActionTrack ilmoittaa aina
liikutun matkan ja ajan. Aika motivoi monia
oppilaita juoksemaan tehtävien väliset siirtymät saadakseen mahdollisimman nopean
ajan. Matkaa oppilaille kertyi vaihtelevasti.
Parhaimmillaan yhden tunnin aikana matkaa
kertyi osalle oppilaista yli kilometri, toisinaan
taas jäätiin muutamaan sataan metriin. Jakson aikana oppilaat tekivät kaksi tuntia tehtäviä luokassa QR-koodien avulla. Sitä ei kuitenkaan koettu kommenteista päätellen yhtä
miellyttäväksi kuin ulkona liikkumista.

45 minuutin mittaisista oppitunneista meni
melkein kaikista alkutunti päivän aiheen kertaamiseen ja opiskeluun sekä mahdollisten
ongelmien selvittelyyn. Radan suorittamiseen
jäi aikaa noin 20–30 minuuttia aiheesta riippuen. Se oli monen oppilaan, ja myös opettajan näkökulmasta liian vähän, sillä laskemisen
lisäksi aikaa kului rastien välisiin siirtymiin.
Osa tunneista oli kaksoistunteja, mutta aikataulujen ja laitteiden turvallisuuden takia pidimme kuitenkin välitunnin tuntien välissä ja
aloitimme tunnit aina luokkahuoneesta.

Tekniikka temppuilee
Helppoa oli osa laskuista ja vaikeaa oli tehä
niitä laskuja uudestaan kun iPad ei ilmoittanut mitä oli tehnyt väärin :-(.

Pisteiden keräämistä
oppitunneilla?
– Sain taas tehtyy uuden piste enkan

Jos menee väärin, ei näe mikä menee väärin,
niin rupeaa korjata oikein menneitä.

– Poista ne pisteet näkyvistä, pisteet vaan
häiritsee

Teknologiaa käytettäessä on usein vaarana,
että laitteet eivät toimi halutulla tavalla, mutta tällä kertaa suuremmilta ongelmilta onneksi vältyttiin. Tosin oppilaiden mielestä huonoa oli se, kun laitteen kompassi – eli nuoli,
joka johdattaa oppilaita rastilta rastille, ei toiminut yhdellä tunnilla kunnolla. Seuraavalla
tunnilla laitteet toimivat taas aivan normaalisti ja mysteeriksi jäi, mistä yhden tunnin ongelmat johtuivat.

Oppilaiden mielipiteet jakautuivat pisteiden
keräämisestä eri suuntiin. Osa oppilaista motivoitui tekemään tehtäviä saadakseen pisteitä.
Jotkut taas saattoivat lamaantua, kun pistesaalis ei oikein ottanut kasvaakseen halutulla tavalla. ActionTrackissä pisteet kertyvät oikeista vastauksista ja mitä enemmän tehtäviä ehti
tehdä tunnin aikana, sitä enemmän myös pisteitä kertyi. Pisteet jakoivat luokan mielipiteet. Osan mielestä pisteet olivat turhia, osan
mielestä taas koko jakson hauskin osuus! Annoin jakson alussa ohjeet, että tarkoituksena
ei ole kilpailla toisia vastaan, vaan yrittää joka
kerta tehdä parhaansa. Monet ottivat pisteet
silti tosissaan. Kuitenkin parilla tunnilla piilotin muutaman oppilaan toiveesta pisteet kokonaan näkyvistä, enkä huomannut sen vaikuttavan oppilaiden motivaatioon.

Hankalaksi osoittautui myös vastausten korjaaminen. Annoin mahdollisuuden tehdä uudestaan ne tehtävät, joista oppilas ei saanut
ensimmäisellä yrittämällä täysiä pisteitä. Vastauksen lähettämisen jälkeen oppilaat saivat
automaattisen palautteen menikö tehtävä oikein vai väärin. Jos rastilla oli kolme tehtävää,
sovellus kuitenkin ilmoitti vain pisteet, eikä
sitä missä kohtaa mahdollinen väärä vastaus
tuli. Näin oppilaat eivät tienneet, missä kohtaa virhe oli ja sen korjaaminen oli hankalaa.

Aika tuntui menevän nopeasti erilaisen opiskeluvälineen myötä:
– Tylsää että tunti loppui niin nopeasti, kun
päästiin alkuun
76
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Matematiikan oppiminen
ActionTrackillä

vät yksin vai yhteistyössä muiden kanssa. Oppimistuloksia saattaa selittää osittain myös se,
että ActionTrackillä matematiikkaa laskeneet
eivät saaneet lainkaan kotitehtäviä. Pohdin
pitkään vaihtoehtoja kotitehtäville, mutta lopulta päädyin antamaan kotiin vain oppimispäiväkirjan kirjoittamisen.

Suuri, ja ehkäpä tärkein, kysymys ennen harjoittelun alkua oli oppimisen onnistuminen.
Opetin saman matematiikan jakson perinteisin menetelmin rinnakkaisluokalle ja teetin molemmille jakson lopulla testin. Testin
mukaan rinnakkaisluokan keskiarvo oli kolme pistettä parempi kuin matematiikkaa ActionTrackillä laskeneiden. Ilman alkutestiä on
mahdoton sanoa luokkien eroja ennen jakson alkua, joten erojen ei voida sanoa johtuvan suoraan opetusmenetelmästä. Muutaman
oppilaan oppimispäiväkirjasta kävi tosin ilmi,
että oppilaat tunsivat oppivansa paremmin
kirjoista. Pyysin väitteelle perusteluja, mutta oppilaat eivät osanneet paremmin selittää
miksi näin on.

Oppilaiden kommenteista huomasi myös sen,
että osa koki saman radan tehtävät helpoiksi ja osa vaikeiksi. ActionTrackin avulla pystyy eriyttämään oppilaita, mutta kymmenen
tunnin jakson aikana se on hyvin hankalaa,
jos ei tiedä oppilaiden taustoja. Itse eriytin
oppilaita peliin kuuluvilla lisätehtävillä, joita
sai tehdä joko muut rastit tehtyään tai siirtymien aikana. Joillakin rasteilla annoin oppilaiden valita, ohjaako laite heidät seuraavaksi
vielä toiseen samanlaiseen tehtävään vai hieman haastavampaan. Vastauksia tarkistaessa
huomasin, että moni oppilas valitsi toisen samanlaisen tehtävän, jos edellinen oli mennyt
heikosti ja oikein vastanneet siirtyivät monesti suoraan haastavampaan tehtävään.

Ulkoa ei jaksa tulla sisälle asti ja taas chatin
kautta on vaikea selittää mikä on ongelma.
Tiedän, että olisi saanut jäädä vielä sisälle
harjoittelemaan, mutta kun kaikki muutkin
menee ulos, niin ei halua jäädä varsinkaan
ainoana sisälle. Minulla matikka kärsii kun
opetellaan ActionTrackilla, mutta saa energiaa ja positiivisuutta päivään, kun ei joudu
vaan luokassa kyhjöttämään. Muille aineille
tämä on plussaa. Tunti oli tosi kiva.

– Mikään ei ollut tunnilla tylsää.
Pääosin oppilaiden kokemukset olivat positiivisia, vaikka mielipiteet vaihtelivat paljon oppilaiden välillä ja yksittäisillä oppilailla jakson aikana. Monet kuitenkin kommentoivat
tunnista toiseen, että mikään ei ollut tylsää ja
tunnilla oli vaan hauskaa.. Toki pari oppilasta kommentoi tosin useamman kerran, että
“matikka on aina tylsää” ja “aika tylsää kaikki” kysyttäessä, että mikä tunnilla oli hauskaa.

Välillä oli helppoja ja vaikeita, mutta jos on
vaikea niin sitä on kiva pohtia ystävän kanssa.
Perinteiseen tapaan luokassa laskiessa on ongelman tullen apu helposti saatavilla. Kuten
lainauksesta ja kokemuksesta huomasi, oppilaat eivät käyttäneet chat-toimintoa ja kysyivät
ennemmin ulkona apua kavereilta. Kukaan ei
myöskään jäänyt sisälle laskemaan tehtäviä
tai tullut kysymään luokasta opettajalta apua,
vaikka sekin oli mahdollista. Opettajan näkökulmasta tilanne on haastava, sillä jakson aikana ei tullut ilmi, jos yksittäisillä oppilailla
oli ongelmia laskuissa. Tehtävien vastaukset ja
oppilaiden pisteet tallentuvat opettajalle myöhempää tarkastelua varten, mutta opettaja ei
voi olla varma, onko oppilas laskenut tehtä-

Pohdintaa
Ratojen suunnittelu tuntui aluksi hieman
työläältä, se osoittautui kuitenkin lopulta yksinkertaiseksi ja mielenkiintoiseksi. Tehtävä- ja vastaustyypit sai itse valita ja niistä sai
pienillä asioilla oppilaita kiinnostavia ja erilaisia verrattuna oppikirjoihin. Käytin itse paljon kuvavastauksia, eli oppilaat laskivat tehtävän ulkona vihkoon ja ottivat vastauksesta
iPadillä valokuvan, joka tallentui reaaliaikai77
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Tieto- ja viestintätekniikka opetuskäytössä –
välineet, vaikuttavuus ja hyöty. Tilannekatsaus. Opetushallitus 2011. Saatavissa http://
www.oph.fi/download/132877_Tieto-_ja_viestintatekniikka_opetuskaytossa.pdf.
(Viitattu
21.11.2014)
Salmia, J., Michelson, A., Nuuttila, J., Siivola, L. & Venho, P. 2013. Mobiiliopas 2: Mobiililla − luonnollisesti. Hamkin e-julkaisuja 23/2013. Saatavissa http://vilkas02.vilkas.
fi/epages/vilkas02.sf/seca30fc3311b/?ObjectID=7315314. (Viitattu 21.11.2014)
Suoninen, A. 2013. Lasten ja nuorten mediabarometri 2012. 10–12 -vuotiaiden tyttöjen ja poikien mediankäyttö. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.
Verkkojulkaisuja 62. Saatavissa http://www.
nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/lastenmediabarometri2012.pdf. (Viitattu 11.11.2014)
THL 2014. Kouluterveyskysely. Terveyden
ja hyvinvoinnin laitos. Saatavissa http://www.
thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/vaestotutkimukset/kouluterveyskysely/tulokset. (Viitattu
11.11.2014)
Tammelin, T., Laine, K. & Turpeinen, S.
(toim.) 2013. Oppilaiden fyysinen aktiivisuus. Liikunnan ja kansaterveyden julkaisuja
272. Jyväskylä: Liikunnan ja kansanterveyden
edistämissäätiö.

sesti opettajan tietokoneelle luokkaan. Oppilaiden mielestä hauskimmaksi osoittautui
matematiikka-selfie, jossa he ottivat itsestään
kuvan vastauksen kanssa. Muissa oppiaineissa valokuvia ja ympäristöä kykenisi varmasti
hyödyntämään vielä enemmän. Vaikka tehtävien ja ratojen suunnittelu vei paljon aikaa, se
oli kuitenkin palkitsevaa. Oli mahtavaa nähdä
oppilaiden nauttivan matematiikan tunneista!
Oman lyhyen jakson ja oppilaiden kommenttien perusteella ajattelisin, että ActionTrack
ei sovi kovin hyvin uuden asian opiskeluun
matematiikassa, jolloin oppilaat tarvitsevat
monesti paljon opettajan apua. Sen sijaan
ActionTrack sopii loistavasti oppilaiden motivoimiseen ja asioiden kertaamiseen niin matematiikassa kuin muissakin oppiaineissa.
ActionTrack on myös hyvä keino liikuttaa oppilaita koulupäivän aikana. Kuten aikaisemmin mainitsin, osa oppilaista liikkui jopa yli
kilometrin yhden matematiikan tunnin aikana ja monen mielestä parasta oli se kun sai
olla ulkona ja liikkua. Kokemukseni perusteella ActionTrack on hyvä tapata lisätä liikuntaa koulupäiviin ja edistää lasten liikuntasuositusten toteutumista juuri sillä keinolla,
mikä saattaa yleensä vähentää liikkumista –
eli pelaamalla!
Harjoittelujaksoa ohjasivat Rauman normaalikoulun luokanlehtori Juha Ståhlberg ja Rauman opettajankoulutuslaitoksen matematiikan didaktikko Miikka Wiikholm.

Jenna Nieminen, KK,
luokanopettajaopiskelija
Turun yliopiston
opettajankoulutuslaitoksen Rauman
yksikössä.
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Kokonaisvaltainen ja toiminnallinen
kuvataideprosessi kasvattaa
oppijaa arkkitehtuurin, muotoilun
ja esteettisyyden näkökulmiin
Veera Virtanen

kuva 1. Oppilaat työn touhussa.

mioitavaa oppiaineen sisäistä integraatiota.
Integrointi mahdollistaa ilmaisullisten, taidollisten ja tiedollisten tavoitteiden toteutumisen samanaikaisesti kuvallisissa harjoituksissa. Käytännössä kuvataiteen opetuksen
sisäinen integraatio tarkoittaa teemallista opetusta. (POPS 2004, 236.) Taidekasvatus pyrkii avaamaan ilmaisemisen, tunnistamisen ja
ajattelemisen mahdollisuuksia (Varto 2001,
7). Taidekasvattaja Marjo Räsäsen hahmottelemassa kokemuksellisen taideoppimisen
mallissa opittu tieto yhdistyy konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisesti oppijan
henkilökohtaiseen kokemusmaailmaan. Oppilas ymmärretään tiedon käsittelijäksi, jolloin käytännön taito sisältyy teoreettiseen tietoon. (Räsänen 2008, 107.) Taidekäsityöhön,
muotoiluun ja materiaalitietoisuuteen liittyviä aiheita on perinteisesti ollut sekä kuvaamataidon, että käsityön oppisisällöissä (Vira
2004, 15). Vuoden 2016 Perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteet tulevat korostamaan entisestään oppilaan aktiivista roolia
oppimisprosessissa. Uusimman perusteluonnoksen mukaan oppilaita tulee kannustaa ottamaan vastuuta mm. työn suunnittelusta.
(POPS 2016.) Esimerkiksi kuvataiteessa ja
käsityössä tämä näkyy käytännössä pyrkimyksellä vähentää perinteistä mallityöskentelyä ja
lisätä oppilaiden oman suunnittelun ja vaikutuksen mahdollisuuksien määrää.

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa painotetaan kuvataiteen opetuksessa huo-

Vuoden 2004 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet kannustavat oppiainera79
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jat ylittävien aihekokonaisuuksien toteuttamiseen. Opetuksen eheyttämisen tavoitteena
on ohjata tarkastelemaan ilmiöitä eri tiedonalojen näkökulmista rakentaen kokonaisuuksia
ja korostaen yleisiä kasvatuksellisia ja koulutuksellisia päämääriä (POPS 2004, 38). Marjo Räsänen (2008) kritisoi tutkimuksessaan
koulutaiteen irrallisuutta oppilaan elämismaailmasta. Hänen mukaansa taidekäsityksen laajentuminen arkitaiteeseen, eli oppilaalle tuttuihin aiheisiin ja ympäristöön, tekee
taiteesta heille itselleen merkityksellistä. (Räsänen 2008, 67–68.) Aiheen omakohtaisuuteen pyrittiin Räsäsen kokemuksellisen taideoppimisen mallin mukaan, joka huomioi
oppilaiden aiemman tietopohjan opetuksessa.
Räsäsen mukaan kokemuspohjaisen taideoppimisen tavoitteena on rakentaa siltaa taidemaailman ja oppijan elämismaailman välillä.
(Räsänen 2008, 104–106.) Kuvataidekasvatuksen integrointia pohtivan Räsäsen mukaan
oppilaskeskeisessä integraatiossa korostetaan
tiedon ja tunteiden yhdistämistä. Tämä tarkoittaa hänen mukaansa sitä, että opetus pohjautuu oppilaan elämismaailmaan ja tähtää
hänen ymmärryksensä laajenemiseen. (Räsänen 2008, 114.) Vuoden 2016 opetussuunnitelman mukaan taiteelle ominainen työskentely harjaannuttaa kokemukselliseen,
moniaistiseen ja toiminnalliseen oppimiseen.

muotoilun jaksolla tutuksi tuli esteettisyyden
käsite. Haapala ja Pulliainen (1998, 9) määrittelevät esteettisyyden havaittavien objektien kauneudeksi. Arkkitehtuurissa esteettisyys ja taiteellisuus yhdistyvät käytännöllisiin
päämääriin, sillä rakennusten ja käyttöesineiden kauneus ja käytettävyys määrittyvät toistensa kautta. (Haapala & Pulliainen 1998,
140–141.) Esine on esteettinen kokonaisuus,
johon liittyvä kauneus elää aikakausien mukaan (Häti-Korkeila & Kähönen 1985, 28).

Edelleen tulevissa perusopetuksen opetussuunnitelmissa kuvataiteen tehtäväksi mainitaan oppilaan kriittisen ajattelun kehittymisen tukeminen sekä elinympäristöön ja
yhteiskuntaan vaikuttamiseen kannustaminen (POPS 2016). Oman ympäristön tutuksi tekeminen auttaa ihmisiä löytämään oman
paikkansa suuremmassa kokonaisuudessa.
Ympäristön havainnoimisen myötä ihminen
oppii arvottamaan elinympäristöään, minkä voisi hänen mukaansa olettaa lisäävän halua vaikuttaa oman ympäristön muotoutumiseen. (Hänninen 2004, 110.) Kotiseudun
ja sen historian tuntemisen lisäksi tavoitteena oli oppilaiden ymmärrys menneisyyden
vaikutuksen nykyisyyteen ja sitä kautta myös
tulevaisuuteen, sillä ennustaakseen tulevaa,
täytyy tuntea menneisyys. Arkkitehtuurin ja

kuva 2. Venla Laineen ja Salli Lehtosen yksityiskohtia.

Rauman ilma- ja katukuvien
tarkastelusta omaan kenttätyöhön
kaupungilla
Arkkitehtuuria, muotoilua ja estetiikkaa sisältävä opetusjakso toteutettiin alkusyksystä 2014 Rauman Normaalikoulun kahden
seitsemännen luokan kanssa. Opetuskertoja harjoittelun aikana kertyi molemmille luokille neljä, yhteensä 16 tuntia opetusta. Kuvataideharjoittelun tavoitteena oli suunnitella
opetussuunnitelman mukainen eheyttävä kokonaisuus, jossa arkkitehtuuria ja muotoilua opittaisiin sekä teorian, että käytännön
harjoitusten avulla. Jakson aikana korostet80
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Arkkitehtuurityylisuuntien
estetiikasta oppilaiden omiin
arkkitehtuurikokemuksiin

tiin kokonaisvaltaisen taiteen kautta tietämisen näkyvän esteettisenä ilmaisuna, muotoiluja arkkitehtuurikasvatuksen sisäistämisenä.
Eheyttävä harjoittelujakso jatkoi luokanlehtori Heli Kallion aloittamaa arkkitehtuuriprojektia. Oppiaineen sisäisen eheytymisen
lisäksi harjoittelujaksoon sisältyi osia toisista oppiaineista, kuten historiasta ja käsitöistä.
Historian tunneilla käsitellyistä aikakausista
oli hyötyä käsiteltäessä arkkitehtuurin tyylisuuntia ja koulukäsitöitä sivuttiin keskusteltaessa muotoilun näkymisestä oppiaineissa.
Näiden oppiaineiden kanssa toteutettu yhteistyö tarjoaisi mahdollisuuden käsitellä teemaa laajemmin ja syvällisemmin.

Esteettisyyden käsitettä pohdittiin jakson aikana sekä arkkitehtuurin että muotoilun tuntien yhteydessä. Ulkoisen ympäristön visuaalisuus herättää katsojassa aina tunteita
suuntaan tai toiseen. Arkkitehtuurin aikakausien yhteydessä käytiin läpi esteettisyyden käsite, minkä jälkeen oppilaat pohtivat
ryhmittäin, mikä oli heidän mielestään tyylisuunnista esteettisesti miellyttävin eli kaunein. Oppilaiden mielipiteet luonnollisesti
jakautuivat, vaihdellen pelkistetystä funktionalismista aina runsaaseen uusrenessanssiin.
Tyylisuuntien vertailemisen jälkeen oppilasryhmät saivat tehtäväkseen pohtia tarvitseeko
rakennustaiteen täyttää perinteinen taiteen
vaatimus kauneudesta, eli tarvitseeko arkkitehtuurin olla kaunista. Keskustelun jälkeen
oppilaat vastasivat sekä myöntävästi että kieltävästi, perustellen silti vastauksensa samoin.
Kuten aiempi tyylisuuntien pohdinta osoitti, yksilöitä miellyttävät visuaalisesti erilaiset asiat eli perinteisesti ilmaisten kauneus on
katsojan silmässä. Oppilaiden vastauksista oli
pääteltävissä, että rakennetun ympäristön esteettisyyttä on heidän mielestään tavoiteltava,
mutta siihen pääseminen on hankalaa ihmisten yksilöllisten mieltymysten takia. Harjoittelujaksolla arkkitehtuuri yhdistyi luontevasti
oppilaiden elinympäristöstä saatujen esimerkkirakennusten kautta heidän henkilökohtaiseen elämismaailmaansa. Tunnin aikana pulpettien takaa olikin kuultavissa monenlaisia
äännähdyksiä ja huudahduksia tuttujen rakennusten ilmestyessä näytölle.

Ensimmäisellä harjoittelutunnilla käsiteltiin
arkkitehtuurin, erityisesti Rauman arkkitehtuurin historiaa. Tunnilla vertailtiin Rauman,
Vammalan ja Rovaniemen ilma- ja katukuvia.
Oppilaat huomasivat kaupunkien erot selvästi. Vertailun jälkeen käsiteltiin tarkemmin
eri aikakausien tyylisuuntia ja niiden näkymistä kaupungin katukuvassa. Eurooppalaisten tyylisuuntien vaikutteet ovat heijastuneet
Pohjolaan hitaasti ja usein vaikeasti tunnistettavina (Helander & Rista 1987, 11). Oppilaiden mielestä olikin erityisen huvittavaa
vertailla vaikuttavien tyylisuuntien heijastumista hyvin pienimuotoisena ja pelkistettynä
Rauman mittakaavassa. Tavoitteena oli, että
oppilaat ymmärtäisivät Suomen ja Rauman
ympäristön ja kulttuurihistorian vaikutukset
arkkitehtuuriin, sekä hahmottaisivat Rauman
ajallisia kerrostumia ja ymmärtäisivät kotikaupunkinsa ainutlaatuisuuden suomalaisten
kaupunkien joukossa. Arkkitehtonisen tiedon
lisäksi toivottavasti lisääntyi myös oppilaiden
ylpeys kotikaupunkinsa pitkästä historiasta ja
sen näkymisenä monipuolisena rakennustaiteena. Selkeä ajallinen jatkumo tunneille saatiin siirtymällä opetusmateriaalin jälkeen käytännön piirustustehtävään, jonka tuloksena
syntyi hahmotelmia tulevaisuuden arkkitehtuurista.

Aiheen omakohtaisuuteen pyrittiin myös toisen opetuskerran toiminnallisen kaupunkikierroksen avulla, kun oppilaat pääsivät
kiertämään ryhmittäin Rauman keskustaa.
Tehtävänä oli etsiä mukaan saatuun karttaan
merkityt rakennukset ja kuvata tableteilla selfie-kuvat jokaisen edessä. Oppilaiden tuli kuvata myös matkan aikana näkemiään mielenkiintoisia arkkitehtonisia yksityiskohtia ja yksi
kuva jokaiselle ryhmän jäsenelle mieluisas81
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taminen tuttujen ja oppilaiden elämää lähellä
olevien esimerkkien sekä toiminnallisten tehtävien avulla lisäsi selvästi aiheen omakohtaisuutta ja sitä kautta myös motivaatiota. Myös
omien tuotosten yhteinen esittely innosti erityisesti oppilaita.
Tuttujen esimerkkien lisäksi oppimiseen tuotiin mielenkiintoa esittämällä ajatuksia herättäviä kysymyksiä, esimerkiksi mitä tarkoittaa:
Nykypäivän normi on tulevaisuuden retro?
Voiko arkkitehtuuri olla rumaa? Syntyneiden
ryhmäkeskustelujen tarkoituksena oli herättää oppilaissa ajatuksia. Yhtenä jakson päätavoitteena olikin saada oppilaat ajattelemaan ja
ehkä jopa kyseenalaistamaan käsiteltäviä aiheita itsenäisesti. Oppilaan tulee ymmärtää
oikeutensa omaan valtavirtaa mukailevaan tai
siitä poikkeavaan mielipiteeseen ja sen esittämiseen julkisesti. Rohkeutta itseilmaisuun
kannustettiin jakson aikana mahdollisimman
avoimen oppimisympäristön ja joustavien oppimistehtävien avulla.

kuva 3. Joona Rantala, Mikael Järvinen, Henri Helkelä
ja Valtteri Hussa kaupunkikierroksella.

Jakson aikana pyrittiin huomioimaan myös
tuleva työelämä. Arkkitehdin ammattia sivuttiin lyhyesti ja muotoilun yhteydessä puhuttiin käsityöläisistä sekä teollisista muotoilijoista. Ammattien yhteydessä puhuttiin
koulutusasteista mainitsemalla lähialueiden
oppilaitoksia. Myös mahdollinen yrittäjyys
ammattien taustalla mainittiin ja esimerkkejä haettiin oppilaiden sukulais- ja tuttavapiireistä. Tavoitteena oli luoda realistinen kuva
taidetta ja tekniikkaa yhdistävistä ammateista siitä kiinnostuneille oppilaille, sekä yhdistää näin koulumaailman opetus tulevaan aikuisuuteen.

kuva 4. Aino Louhivaara, Julia Vainio ja Liisa Haakana
selfie-kuvia ottamassa.

Harjoittelujakson viimeisellä tunnilla siirryttiin arkkitehtuurista muotoiluun. Viimeisen
tunnin muotoilun opetusmateriaalissa käsiteltiin yleisesti muotoilua sekä käsityömuotoilua, teollista muotoilua ja niiden eroa.
Käytännön esimerkkiprojektin avulla käytiin
tarkemmin läpi muotoiluprosessin etenemistä suunnittelusta valmiiseen työhön asti. Arkkitehtuurin ja muotoilun opetuskerrat kytkettiin toisiinsa suunnittelemalla tarpeellinen

ta vastaan tulleesta rakennuksesta. Kolmannella opetuskerralla keskityttiin edellisen tunnin kuvamateriaalin muokkaamiseen. Kuvista
muokattiin kaksi mahdollisimman selkeää
kokonaisuutta, joista koottiin kaksi kollaasia. Tunnin lopussa kollaasit esiteltiin muulle
luokalle. Arkkitehtuurin ja muotoilun opet82
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Räsänen, M. 2008. Kuvakulttuurit ja integroiva taideopetus. Jyväskylä: Gummerus
Kirjapaino Oy.
Varto, J. 2001. Kauneuden taito. Tampere:
Tampere University Press.
Vira, R. 2004. Taidekasvatuksesta muotoilukasvatukseen… ja takaisin? Teoksessa Vira, R.
& Ikonen, P (toim.) Esineet esiin! Näkökulmia muotoilukasvatukseen. Helsinki: Taiteen
keskustoimikunta.

esine ulkoilukerran aikana valittuun lempirakennukseen tai omaan kotiin. Tavoitteena
oli kasvattaa oppilaiden itsenäisiä suunnittelun taitoja, joita vielä liian vähän peruskoulussa harjoitetaan. Suunnittelu toteutettiin
vaihe vaiheelta muotoiluprosessin mukaisesti. Harjoitusjakson viimeisellä kerralla oppilaat pääsivät muotoiluprosessiin luonnosteluvaiheeseen, josta oppilaat jatkoivat seuraavalla
kerralla oman opettajansa kanssa.
Harjoittelujaksoa ohjasivat Rauman normaalikoulun luokanlehtori Heli Kallio ja Turun
opettajankoulutuslaitoksen kuvataidekasvatuksen didaktikko Anne Keskitalo.

Veera Virtanen, KK,
käsityön aineenopettajaopiskelija Turun yliopiston
opettajankoulutuslaitoksen Rauman
yksikössä.
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Arjen estetiikkaa – toiminnallisuus
arkkitehtuuriopetuksessa
Pirita Talikka
Arkkitehtuurisena käsitteenä tila on kolmiulotteinen, arkikielessä siitä puhutaan paikkana. Paikka voi olla olemassa vain muistoissa tai se voi olla kuviteltu. (Hänninen 2007,
30.) Tilan ja paikan käsitteet ovat häilyviä ja
usein tulkinnanvaraisia. Toteutin syys-lokakuussa 2014 opetusharjoittelussani Rauman
normaalikoulussa kuvataiteen arkkitehtuuria
käsittelevän kymmenen tunnin opetusjakson.
Sen aikana kolmannen luokan oppilaat tutustuivat kouluympäristön esteettisiin arvoihin,
ympäristöestetiikkaan, arkkitehtuuriin ja Seminaarinmäen rakennusperintöön tutkimalla
erilaisia tiloja ja rakennettua ympäristöä.

tunteiden ja toiminnan kautta. Tätä lähestymistapaa edustaa myös ympäristöestetiikka.
(Suomela & Tani 2003, 47.) Lähiympäristö
on se alue, elinpiiri, jossa ihminen päivittäin
liikkuu. Se muotoutuu ihmiselle niin tutuksi,
itsestään selväksi, ettei hän ajan kuluessa enää
kiinnitä huomiota sen erityispiirteisiin. Usein
vain nopea muutos huomataan, hidas muutos katoaa ajan kuluun. (Hänninen 2007,
62.) Arkkitehtuurikasvatuksen avulla oppilaat
voidaan saada kiinnittämään huomiota myös
arjessa ilmenevään estetiikkaan. Opetukseni
lähtökohtana oli saada oppilaat tutustumaan
uudella tavalla siihen rakennettuun ympäristöön, jonka he kohtaavat joka päivä. Asioiden
käsittely eteni pienestä suurempaan – omaa
lähiympäristöä lähdettiin laajentamaan askel
askeleelta, leikinomaisesti ja oppilaiden omaa
kokemusmaailmaa hyödyntäen.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004, 237) arkkitehtuuri mainitaan
kuvataiteen kohdalla yhdessä ympäristöestetiikan ja muotoilun kanssa. Sen sisältöihin
kuuluu 1.-4. luokalla muun muassa rakennuksiin ja rakennusperintöön tutustumista,
niiden kuvaamista, ympäristön muutosten
tunnistamista sekä kolmiulotteista rakentelua ja pienoismallien valmistamista. Arkkitehtuurikasvatuksessa rakennetun ympäristön
lähestyminen toiminnallisuuden ja kokemuksellisuuden kautta on luonteva tapa lähestyä
aihetta. Tässä jaksossa toiminnallisuus toteutui luokan tai koulurakennuksen ulkopuolelle suuntautuneiden tutkimusretkien, valokuvauksen ja kolmiulotteisen rakentelun kautta.
Kehollisuus ja moniaistisuus olivat myös läsnä oppitunneilla.

Mikä tekee käytävästä käytävän?
Jakson alussa oppilaat saivat tutustua oman
luokkatilansa erityispiirteisiin. Kävimme keskustellen läpi sitä, miksi luokkatila on sellainen kuin on. Voisiko se olla toisenlainen?
Mitkä seikat vaikuttavat siihen, millaiseksi
luokka on rakennettu? Miksei oppilasryhmän
käytössä ole suurta salia? Entä mihin kaikkea
tilaa tarvitaan, mahtuisimmehan paljon pienempäänkin huoneeseen? Kattoon kurottelemalla kävimme läpi huonekorkeutta ja tilaa tarkasteltiin pulpetin alta ja nurkista. Tilaa
lähdettiin hahmottamaan sen mittaamisella.
Kokeilimme, ulottuisiko oppilaiden muodostama jono luokkahuoneen ympäri tai käytävän päästä päähän. Erilaisia mittasuhteita arvioitiin ihmisen mittojen avulla: vaaksoilla,
askelilla ja käsien leveyksillä. Tavoitteena oli

Eletty ympäristö tarkoittaa tiettyyn aikaan ja
paikkaan sidottua elämänpiiriä. Se jäsentyy
erilaisten merkityksellisiksi koettujen asioiden
ja ilmiöiden kautta. Näin ajateltuna jokaisella ihmisellä on oma ympäristönsä, joka saa
merkityksensä yksilön ajatusten, kokemusten,
84
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verrata oppilaan omia mittoja rakennetun
ympäristön mittoihin. Samalla huomio kiinnittyi kuin huomaamatta ympäristön mittasuhteisiin. Omia ja muiden mittasuhteita
havainnoimalla yksilö oppii omat ulottuvuutensa ja fyysisen suhteensa maailmaan ja maailmassa olemiseen (Hänninen 2007, 39).

keutui ja sen jälleen avautuessa pojan kasvoilta oli luettavissa puhdasta riemua. Elämysten
syntymiseen ei aina tarvita ihmeellisiä asioita;
arjestakin voi löytyä seikkailun siemeniä.

Voiko kiipeilytelineen sijoittaa
katolle?
Rakennuksen muotoihin vaikuttavat monet
eri tekijät. Arkkitehdin suunnittelutyössä rakennuksen muotoihin vaikuttavat rakennuksen tehtävä sekä rakennuksen käyttötarkoitus
sen sisällä ja välittömässä läheisyydessä. Myös
rakenteiden ja materiaalien omat ominaisuudet sekä arkkitehdin mieltymykset vaikuttavat
muotoihin. Suunnittelija toimii ikään kuin
tulkkina ihmisen ja muodon välissä. Muotoiluun ja suunnitteluun liittyy käytännöllisten,
teknisten ja taiteellisten näkökulmien ohella
myös moraalisia ja eettisiä valintoja. (Hänninen 2007, 38.) Arkkitehtuuri ja rakennettu
ympäristö muodostuvat rakenteista, jotka voivat olla joko näkyviä tai näkymättömiä. Niiden muotoon vaikuttaa rakenteiden rakennustekninen tehtävä, mutta ne voivat antaa
rakennelmalle myös muotoa ja tyyliä. (Hänninen 2007, 20.) Jakson seuraavassa vaiheessa
oppilaiden oma suunnittelu astui kuvaan heidän visioidessaan sitä, millaisia kiipeilytelineitä Normaalikoulun pihalle voisi sijoittaa.

Rakennetun ympäristön tutkiminen pelkästään luokasta käsin ei ole mielekästä. Suuri osa
jaksosta toteutettiinkin luokkahuoneen ulkopuolella: Normaalikoulun eri tiloissa, ulkona
koulun pihalla ja muualla Seminaarinmäellä.
Siirryimme siis oppilaiden omasta lähiympäristöstä, luokkahuoneesta, koulun käytäville
ja jakson edetessä myös ulos koulurakennuksen ovista koulun pihalle ja muualle Seminaarinmäelle. Koulurakennusta tutkittiin pala
palalta, eri tiloja vertailtiin suhteutettuna niiden käyttötarkoituksiin. Mikä tekee käytävästä käytävän? Onko käytävä pitkä ja kapea,
koska se on rakennettu käytäväksi vai onko
se ominaisuuksiensa takia muodostunut käytäväksi?

Koulun pihan kiipeilytelineet ovat osa oppilaiden jokapäiväistä elämää. Niihin uudelleen tutustuminen kuulostikin aluksi hieman
arkiselta. Pian kävi kuitenkin selväksi, että
tuttuudesta huolimatta oppilaat eivät välttämättä olleet aikaisemmin kunnolla katsoneet
kiipeilytelineitä rakennettuina ympäristön
osina. Telineiden tutkiminen esteettisyyden,
ekologisuuden ja turvallisuuden näkökulmista herättikin oppilaissa nopeasti paljon ajatuksia. Pihan vanhat kiipeilytelineet oli hiljattain vaihdettu uusiin. Uusien ja vanhojen
kiipeilytelineiden vertailu ja niiden eri ominaisuuksien pohtiminen oli myös hedelmällinen keskusteluaihe. Ideoita siihen, kuinka
kiipeilytelineitä voisi käyttää uudella tavalla,
kumpusi myös ylen määrin.

Oppilaat saivat tutkia moniaistisesti koulurakennuksen eri tiloja: eteisessä kuunneltiin
kaikuja ja ilmastointikoneen hurinaa, samalla pohdittiin eteistilan merkitystä. Tiloja tarkasteltiin erilaisista näkökulmista kuin yleensä, erilaisia pintoja kosketeltiin ja tutkittiin ja
seinien kaaria muodostettiin omalla keholla.
Oppilaita myös kehotettiin etsimään paikkoja, jotka miellyttivät heitä. Kokemuksellisuus
voi olla myös omien rajojensa rikkomista. Näin kävi oppilaalle, joka voitti ahtaanpaikankammonsa ahtautuessaan täpötäyteen
vessaan luokkatovereidensa kanssa. Ovi sul85

Kielikukko 1–2/2015

siko kiipeilytelineen sijoittaa katolle? Mitä
silloin tulisi ottaa huomioon? Kuinka turvallisuuden vaatimus tällöin toteutuu?

Hylättyjen rakennusten kohtalo
Kulttuuri ja historia ovat paikkasidonnaisia. Ne liittyvät kiinteästi lähiympäristöömme ja ovat osaltaan muovanneet sen fyysisiä
piirteitä. Rakennettu ympäristö on myös pitkäikäistä ja siirtyy sukupolvelta toiselle. Arkkitehtuuri on siis näkyvä osa koko kulttuuriperintöämme. Rakennetussa ympäristössä
näkyy, mitä yhteiskunnassa on eri aikoina arvostettu. Ajallinen kerroksellisuus luo ympäristölle identiteettiä. Ajallisen jatkumon
ymmärtäminen osana rakennettua lähiympäristöämme auttaa meitä hahmottamaan myös
itsemme osaksi kokonaisuutta, osaksi omaa
kulttuuriperintöämme. (Hänninen 2007,
62.) Koulurakennuksen ja –pihan tutkimisesta siirryttiin luontevasti koko Seminaarinmäen rakennusten tarkasteluun. Rakennuksia
kosketeltiin, eri rakennusmateriaaleja nimettiin ja laskettiin sekä pohdittiin sitä, miksi osa
rakennuksista muistuttaa toisiaan ja osa taas
ei. Rakennusten nimet ja käyttötarkoitus käytiin myös läpi. Yliopiston rakennukset olivat
oppilaille luonnollisesti vieraampia, vaikka
kuuluivatkin koulun lähiympäristöön. Erityinen huomio kiinnitettiin niihin rakennuksiin, joista yliopisto oli hiljattain luopunut.
Oppilaille kerrottiin lyhyesti rakennusten alkuperästä ja siitä, mihin niitä oli historian saatossa käytetty. Samalla käsiteltiin sitä, kuinka rakennusten käyttötarkoitus voi muuttua.
Näinhän oli käynyt esimerkiksi entiselle Normaalikoulun rakennukselle, joka toimi nykyisin kirjastona. Mainituksi tuli myös, ettei
osalle luovutuista rakennuksista ole tiettävästi
vielä uutta käyttötarkoitusta.

Kiipeilytelineitä tutkittiin kuvia ottamalla.
Oppilaat saivat kokeilla eri tapoja käyttää tuttuja kiipeilytelineitä. Kuvaaminen toi oman
jännityksensä toimintaan ja tunti poikkesi –
leikinomaisuudestaan huolimatta – siitä, miten oppilaat välituntisin kiipeilytelineillä leikkivät. Tunnin toisella puoliskolla oppilaat
saivat suunnitella ja rakentaa pienissä ryhmissä erilaisista kierrätysmateriaaleista pienoiskokoisia kiipeilytelineitä. Oppilaita ohjattiin
kiinnittämään huomiota rakennelmien ulkonäköön ja käyttötarkoitukseen, mutta myös
turvallisuustekijät tuli huomioida. Nämä kolme ominaisuutta näkyivätkin kiitettävän hyvin lopullisissa tuotoksissa. Valmiit rakennelmat olivatkin kaikki keskenään hyvin erilaisia,
innovatiivisia ja hyvin käyttötarkoitukseensa
sopivia. Oppilas, joka ei halunnut osallistua
rakenteluun, sai tehtäväksi piirtää suurelle paperille Rauman normaalikoulun piha-alueen,
jolle valmiit minikiipeilytelineet lopuksi sijoitettiin. Mielikuvitukselle annettiin tilaa. Voi-

Historiakatsauksen jälkeen oppilaat saivat
ryhmissä kuvata valitsemiaan rakennuksia ja
etsiä niistä kiinnostavia yksityiskohtia. Kuvia
käytettiin oppitunneilla aikaisempien tuntien
sisällön käsittelyyn. Niitä myös vertailtiin eri
aikakausina Seminaarinmäeltä otettuihin kuviin. Vanhojen valokuvien avulla selvitettiin,
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mitkä rakennuksista olivat vanhimpia ja mitkä vasta jälkeenpäin rakennettuja. Samalla
kerrattiin, kuinka rakennusten käyttötarkoitus on vuosien varrella muuttunut, ja kuinka osa rakennuksista on nykyisin täysin vailla käyttöä.

ja ominaisuuksia. Digitaalinen kuvamateriaali ja aiemmin otettujen kuvien kertaaminen
jakson eri vaiheissa teki jaksosta yhtenäisemmän ja auttoi oppilaita hahmottamaan käytyjen asioiden yhteyden ja tavoitteet. Jaksoa
olisi ollut mielenkiintoista jatkaa vielä pidemmällekin, jolloin käsiteltyjen aiheiden syventäminen olisi mahdollistunut, mutta harjoittelun rajoitettujen tuntimäärien vuoksi tämä
ei ollut mahdollista.

Työskentelyvaiheessa oppilaat saivat suunnitella tyhjänä lojuville rakennuksille uusia
käyttötarkoituksia ja toteuttaa suunnitelmistaan erilaisia kuvallisia tuotoksia. Oppilaat
saivat itse suunnitella mitä tekniikoita, materiaaleja ja työtapoja he käyttivät. Suunnittelua painotettiin, mutta erilaisten materiaalien lisäksi toteutukselle ei asetettu rajoitteita.
Oppilaat käyttivätkin runsaasti aikaa tähän
vaiheeseen. Suunnitelmat olivat yksityiskohtaisia, ja ne sisälsivät sekä kuvallisia että sanallisia muistiinpanoja. Suurin osa lopullisista
töistä oli kolmiulotteisia, laatikkomaisia rakennelmia, jotka kuvasivat rakennuksia uudessa käyttötarkoituksessaan sisältä päin.
Joukkoon mahtui myös yksi maalaus. Oppilaiden näkemykset siitä, mihin rakennuksia tulisi käyttää, kuitenkin vaihtelivat suuresti. Mukaan mahtui muun muassa pelihalli ja
jäätelöbaari. Suunnitteluvaiheessa oppilaiden
ideoissa nousi esiin esimerkiksi lastenvaatekirpputori. Kaikki oppilasryhmät osasivat perustella valintojaan ja esimerkiksi kertoa, kenen käyttöön uusi tila oli tarkoitettu.

Kokonaisuutena jakso oli hyvin toiminnallinen. Kehollisuus, toiminnallisuus ja moniaistisuus olivat niitä ominaisuuksia, jotka toimivat opetuksen kantavina voimina. Painopiste
ei ollut konkreettisissa tuotoksissa, vaan niihin johtaneessa prosessissa.
Harjoittelujaksoa ohjasivat Rauman normaalikoulun luokanlehtori Heli Kallio ja Turun
opettajankoulutuslaitoksen kuvataidekasvatuksen didaktikko Anne Keskitalo.

Lähteet:
Hänninen, A. 2007. Matkalla arkkitehtuurin maahan. Lasten arkkitehtuurikasvatuksen
työ- ja opaskirja opettajille. Valtion rakennustaidetoimikunta.
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004. Opetushallitus.
Suomela, L. & Tani, S. 2004. Ympäristön
kolme ulottuvuutta. Teoksessa: Cantell, H.
(toim.) Ympäristökasvatuksen käsikirja. Juva:
PS-kustannus. 45-57.

Toiminnallisuus, kehollisuus ja
moniaistisuus
Havainnoimalla rakennettua ympäristöä kehollisesti ja moniaistisesti tutustakin ympäristöstä onnistuttiin löytämään uusia piirteitä

Pirita Talikka, KK,
luokanopettajaopiskelija
Turun yliopiston
opettajankoulutuslaitoksen Rauman
yksikössä.
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Materiaalia kielen oppimisen
tehostamiseen
Juli-Anna Aerila
Tuula Merisuo-Storm ja Rauli Storm

ta voi tilata erilaisia lukemisen ja kirjoittamisen testistöjä, joissa on testien lisäksi pieni teoreettinen osio ja yksityiskohtaiset ohjeet
testien arviointiin. Merisuo-Stormin materiaalien käyttöä helpottaa tarkka sisällysluettelo, jossa erilaiset tehtävät on luokiteltu niissä harjoitettavien osataitojen mukaan. Lisäksi
jokaisen tehtäväpaketin johdannossa avataan
materiaalin käyttömahdollisuuksia ja tavoitteita. Tästä syystä olen itse suositellut teoksia myös vanhemmille, jotka kaipaavat jotakin ”kättä pidempää” yrittäessään kannustaa
lapsiaan kehittämään luku- ja kirjoitustaidon
eri osa-alueita.

Mistä yläkoulussa kiikastaa?
Tehtäviä yläkoulun
erityisopetukseen
Agricola-kustannus (2014)
Turun opettajankoulutuslaitoksen Rauman
yksikössä yliopistotutkijana toimiva Tuula
Merisuo-Storm on vuosien ajan tehnyt tutkimukseen perustuvaa oppilaslähtöistä materiaalia perusopetuksen oppilaille. Opetusmateriaali on toteutettu yhdessä Rauli Stormin
kanssa, ja erilaisten tehtäväpakettien tarkoituksena on auttaa opettajaa opetustyössään
monin tavoin. Tuotanto on keskittynyt englanninkielisen kielirikasteisen opetuksen ja
lukutaidon kehittymisen tukemiseen, mutta heiltä löytyy materiaalia myös esimerkiksi erilaisiin askarteluihin. Materiaaleissa on
pyritty ottamaan huomioon lasten kiinnostuksen kohteet, erilaisten taitojen kehittäminen ja tällaisen lisämateriaalin erilaiset käyttötilanteet, kuten eriyttäminen, tukiopetus ja
kotona vanhempien kanssa toteutettava lisäharjoittelu. Kaikki materiaalit on vapaasti kopioitavissa ja siten opettajalle edullisia ja monipuolisia käyttää. Lisäarvoa materiaaleille
antaa se, että ne kaikki on suunnattu useammalle luokka-asteelle.

Monenlaista luettavaa -materiaalit on suunniteltu erityisesti 1.–4. luokan poikia ja poikien mielenkiinnon kohteita silmällä pitäen.
Tarinoiden rinnalle opettaja voikin valita luettavaksi uutisia, erilaisista teknisistä laitteista
kertovia tekstejä tai vaikka antaa lasten perehtyä purkan historiaan. Jokaiseen tekstiin liittyy selkeästi fokusoituja, erityyppisiä tehtäviä.
Monenlaista luettavaa -materiaalit ovat saaneet jatkokseen Lisää luettavaa -materiaalit,
jotka soveltuvat käytettäviksi alakoulun ylimmillä luokilla. Mistä kiikastaa? -kirjoissa on
puolestaan tehtäviä, jotka harjoittavat tavallisimmin oppilaille ongelmia tuottavia asioita. Tehtävät on järjestetty ongelmien mukaan,
ja niiden vaikeustaso vaihtelee. Osa tehtävistä tehdään suullisesti, ja osa monistetaan oppilaille. Nämä materiaalit soveltuvat tavallisen
luokkaopetuksen lisäksi erinomaisesti erityisopetukseen, tukiopetukseen, kotona käytettäviksi ja maahanmuuttajaoppilaiden tukemiseen.

Luku- ja kirjoitustaidon kehittämisen tukemiseen suunnitellut tehtäväpaketit soveltuvat hyvin äidinkielen ja kirjallisuuden tuntien
lisä- ja eriyttäväksi materiaaliksi sekä kotona
käytettäväksi oppilaiden itsenäiseen työskentelyyn. Lisäksi äidinkielen ja kirjallisuuden
opetuksen tukemiseen Agricola-kustantamos88
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harjoitteleminen on yläkoululaiselle mielekästä ja
palkitsevaa. Kielitietokin
motivoi, kun saa aakkostaa mopojen osia tai harjoitella persoonapronominien
käyttöä tutustuen samalla Viiltäjä-Jackin henkilöllisyyden selvittämisen kiemuroihin. Yläkoululaisten
tehtäviin keskittymistä on
materiaalissa tuettu mahdollistamalla monissa tehtävissä toiminnallisuus ja ryhmässä työskenteleminen.
Materiaalit ovat tilattavissa suoraan Agricola-kustantamosta (www.agricola-kustannus.com) tai kirjoja
kouluille välittävistä tukkuliikkeistä. Lisäksi kustantamolta löytyy omat facebook-sivunsa, joiden kautta
saa suoran yhteyden tekijöihin ja joilta voi löytää mukavaa materiaalia. Nyt esimerkiksi katselin siellä
olevia kirjoitelmien arvioinnin avuksi listattuja positiivisia piirteitä.
Materiaaleja käyttäneenä ja
niihin perehtyneenä voin
vain toivoa, että opettajat
löytäisivät nämä materiaalit käyttöönsä. Vastaavia laadukkaita, vapaasti
kopioitavissa olevia ja tutkimukseen perustuvia lisämateriaaleja ei ole helppo löytää.

Tuula Merisuo-Stormin ja Rauli Stormin uusin materiaali on nimeltään ”Mistä yläkoulussa kiikastaa? – Tehtäviä yläkoulun erityisopetuksen”. Kirja oli itselleni iloinen yllätys, sillä
tehtävien tekstit ovat todella mielenkiintoisia
ja yllätyksellisiä aikuisellekin lukijalle. Kuinka moni meistä on aikaisemmin kuullut, että
Pohjois-Savossa on paikka nimeltä Pisa tai
että Kanadasta löytyy talo, joka on rakennettu ylösalaisin? Kirjan tehtävissä on myös
otettu hyvin huomioon yläkouluikäisten kirjoittamiseen liittyvät ongelmat. Lisäksi sekä
tehtävät että layout on suunniteltu niin, että

Juli-Anna Aerila, FT, toimii
äidinkielen ja kirjallisuuden yliopistonlehtorina
Turun yliopiston
opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikössä.
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Käsityö osana ihmisen olemassaoloa
Marja-Leena Rönkkö
Seija Kojonkoski-Rännäli

”Käsin tekemisen filosofia” -teoksessaan Kojonkoski-Rännäli tarkastelee käsityötä laajasti
filosofisena ilmiönä. Teoksen tarkastelunäkökulmina ovat teemat ”Ruumiina ja henkenä
maailmassa”, ”Tekeminen ja elämä” ja ”Käsityö vapauden valtakunnassa”. Lisäksi Kojonkoski-Rännäli kuvaa teoksen ja käsityöfilosofian taustalla olevaa ihmiskäsitystä ja
fenomenologisia lähtökohtia: Miten Aristoteles ymmärsi ihmisen tuottamistoiminnan?
Millaisesta työstä Marx haaveili? Mitä tarkoitetaan Arendt prole -työllä tai valmistamisella? Miten on käsityö työelämässä nyt? Mitä
yhteistä on tietokyvyllä ja käsityötaidolla tietokykykapitalismissa? Miksi käsityöläismäisesti tehdyssä työssä ei tarvita laadunvarmistusjärjestelmää?

Käsin tekemisen filosofia
Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö (2014)
Seija Kojonkoski-Rännäli toimi Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman
yksikössä tekstiilityön didaktiikan lehtorina
1970-luvun lopusta 1990-luvun puoleen väliin saakka. Hän väitteli vuonna 1995 aiheenaan ”Ajatus käsissämme. Käsityön käsitteen
merkityssisällön analyysi”. Väitöskirja oli ensimmäinen käsityötä filosofisessa mielessä tarkasteleva väitöstutkimus, ja se on kuulunut
käsityönopettajien ja -tutkijoiden peruslähteeksi vuosien ajan.

”Käsin tekemisen filosofia” vastaa isoihin käsityötä koskeviin kysymyksiin ja kuvaa, mitä
käsityö merkitsee tekijälleen hyvän elämän
kannalta ja mikä on ihmisen käsityöllisen
tuottamistoiminnan merkitys luonnolle. Lisäksi teoksessa seurataan käsin tekemisen historiaa antiikista nyky-yhteiskuntaan. Omasta ajastamme käsityö löydetään kulttuurina ja
poliittisena tuottamistoimintana.

Ennen eläkkeelle siirtymistään hän toimi yliopistotutkijana jatkaen käsityön merkityksen
tutkimista. Nyt julkaistu teos oli alun perin
tarkoitus olla koonti näistä aiemmin julkaistuista artikkeleista, mutta ajatukset ovat kuitenkin menneet tutkijalla jo eteenpäin, ja
niinpä Kojonkoski-Rännäli päätti tarkastella
käsityötä uusien lähteiden ja tutkimustiedon
rikastamana.

Kojonkoski-Rännäli on teoksessaan isojen
kysymysten äärellä ja antaa lukijalle aineksia
sekä oman elämän merkityksellisyyden ja käsin tekemisen pohdintaan että uutta pontta
käsityötuotteiden kokonaisvaltaiseen toteuttamiseen kouluissa. Voi vain toivoa, että teos
löytää tiensä kaikkien käsityötä opettavien ja
tutkivien peruskirjastoon!

Kojonkoski-Rännäli on tunnettu kokonaisen
käsityön -käsitteen määrittelijänä opetuskontekstissa. Kokonaisessa käsityöprosessissa ajatuksena on, että oppija itse ideoi, suunnittelee, toteuttaa ja arvioi käsityötuotteensa.
Kokonainen käsityöprosessi on ollut mukana vuoden 2004 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Kokonaisen käsityön
opettaminen ja sen merkitys oppilaan kasvulle korostuu myös vuoden 2016 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa entisestään.
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RAI, Reading Association
of Ireland, Professional
Development Seminars 2015:
In addition to the annual RAI
Conference, a number of RAI
professional development research
seminars are organised each spring.
At least three RAI seminars are
provisionally planned for Spring
2015 in Dublin, Cork and
Tipperary. Further information
on these seminars will be available
in due course on www.reading.ie/
seminars, where details of previous
seminars can also be accessed.

10th IAIMTE Conference
2015: Languages, Literatures,
and Literacies: Professor Ellen
Krogh welcomes you to the 10th
IAIMTE 2015 conference in
Odense, Denmark, 3–5 June 2015.
More on the FinRA web: http://
finnishreadingassociation.blogspot.
fi/konferanssit ja seminaarit

Marja-Leena Rönkkö
toimii Turun yliopiston
opettajankoulutuslaitoksen Rauman
yksikössä käsityötieteen
yliopistonlehtorina.

International Reading Association
Annual Conference 2015 St. Louis
Missouri, USA: Transforming
Life Through Literacy: July
18−20; Preconference Institutes
July 17. http://www.reading.org/
annual-conference-st-louis/
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Kirjoittajakutsu
Kielikukon 34. 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.
Kirjoitusohjeet löytyvät FinRAn blogista
http://finnishreadingassociation.blogspot.fi. Artikkelit
toimitetaan sähköpostitse Kielikukon päätoimittajalle Sirpa
Eskelä-Haapaselle osoitteella sirpa.eskela-haapanen@uta.fi.
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