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Lukiolaisten väliset erot 
(Kiili 2012) 

Kun lukiolaiset (25 opiskelijaa + 38 opiskelijaparia) 
etsivät informaatiota kirjoitelmansa varten: 
 
 He käyttivät tiedonhakuun aikaa alle 10 %:sta jopa 50 %:iin. 

 
 Kolmannes ei ilmaissut arvioivansa informaation luotettavuutta 

lukemisen aikana.  
 
 Heidän lukemistapansa vaihteli aina informaation poimintaan 

keskittyvästä lukemisesta monipuoliseen, syvällisesti luettua 
tarkastelevaan lukemiseen. 

 
 

Lukiolaiset nettilukijoina 
(Kiili 2012) 
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Hakukyselyiden muotoileminen 
 liian laajojen tai rajaavien hakukyselyiden käyttö 
 tiedontarpeen käsitteellistämättä jättäminen 
 

Hakutulosten analysointi 
 linkkien summittainen klikkailu 
 hakutulosten tarjoaman informaation hyödyntämättä jättäminen 
 

Tiedonhaun suunnittelu ja sen säätely 
 tiedonhaun aloittaminen suunnittelematta 
 tiedonhaun onnistumisen arviointi ja toiminnan muuttaminen 
    tarvittaessa 
  

 
 

Tiedonhaun ongelmia 
(Kiili 2012) 

 

  



  
Esimerkin opiskelija ei ole analysoinut hakutuloksia. 
Hän on turvautunut “click and look” -strategiaan. 

Esimerkki hakutulosten analysointiin  
liittyvästä ongelmasta 



 Oppimistavoitteiden asettaminen 
 
 Tehtävänantojen suunnittelu 
 
 Vaatimusten näkyväksi tekeminen 
 
 Tehtävien vaiheistaminen 
 
 

 
 
 

  

Internetlukemisen ohjaaminen 
(Kiili, Mäkinen & Coiro 2013) 



Oppimistavoitteiden  
asettaminen 

Oppimistavoitteet voivat kattaa kaikki nettilukemisen 
osa-alueet. 

 

 pitkäkestoiset tutkivan tai ongelmaperustaisen 
oppimisen käytänteet 

 
Opetuksessa voidaan keskittyä vaikkapa vain yhteen 
internetlukemisen osa-alueeseen. 
  



Tehtävänantojen  
suunnittelu 

Oppimistehtävien tulisi olla riittävän haastavia. 
 

 Opiskelijat turvautuvat helposti tiedon toistamiseen, jos tehtävät 
eivät vaadi informaation syvällistä työstämistä (Greene & Ackerman 1995).  

 
Tehtävän suorittamisen tulisi edellyttää useiden internetlähteiden 
hyödyntämistä. 
 

 kiistanalaisen aiheen tutkiminen  
 ongelmanratkaisutehtävät  
 päätöksentekoa vaativat tehtävät 
 erityyppisten ja eri näkökulmista kirjoitettujen internetsivustojen 

sisältöjen vertailu 
 



Tehtävien vaiheistaminen 

Opiskelijoiden internetlukemista voidaan tukea jäsentämällä 
tehtävä erillisiin työvaiheisiin  ja linkittämällä lopuksi 
työvaiheet mielekkääksi kokonaisuudeksi.  
(esim. Edelson & Reiser 2002; Gagne 1985; Van Merriënboer & Kirschner 2007). 

 
Tehtävän vaiheistamisen avulla voidaan  
 

 luoda selkeä rakenne tehtävän suorittamiselle.  
 kiinnittää opiskelijoiden huomio sellaisiin tehtävän osa-

alueisiin, jotka saattavat jäädä heiltä huomaamatta.  
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Maapallon väestö 
AIHE 
 

RAJAUS Väestönkasvu Väestön ikääntyminen 

Millaisia ongelmia 
väestönkasvu aiheuttaa? 

Millaisia seurauksia 
väestön ikääntymisestä 

voi olla? 

KYSYMYS 

Aiheen rajaaminen ja kysymysten asettaminen 
(Eagleton & Dobler 2007, 111) 



Vaatimusten näkyväksi 
 tekeminen 

Vaatimusten näkyväksi tekeminen auttaa 
 ymmärtämään, mitä taitava internetlukeminen pitää 

sisällään. 
 helpottaa oman osaamisen vertaamista taitavaan 

suoriutumiseen (vrt. Nicol & Macfarlane-Dick 2006).  

 hahmottamaan niitä moninaisia strategioita, joita voi 
lukemisen aikana hyödyntää (Edelson & Reiser 2006).  

 



Vaatimusten näkyväksi 
 tekeminen 

Tehtävän vaatimukset voi tehdä näkyväksi esimerkiksi 
mallintamalla hyväksi havaittuja toimintatapoja.  
(Leu ym. 2008; Coiro 2011).  
 

Opiskelijoille on hyvä perustella, miksi kannattaa toimia 
tietyllä tavalla. 

 erityisesti silloin, kun toiminta vaatii ylimääräistä 
panostusta (esim. tiedonhaun suunnittelu) 



Hakukyselyjen rajaaminen  

Kysymys: Miksi uni on ihmiselle tärkeää? 
Hakukysely: uni 



Kysymys +  
aikaisempi tieto 

Haku 1 
Kysymys + 

(aik. tieto) + 
haun 1 avulla  

saatu uusi 
 tieto 

Haku 2 

Hakukyselyiden 
 suunnittelusykli 

(Castek ym. 2012) 



Kysymys:  
Miksi uni on ihmiselle tärkeää? 
 
Aikaisempi tieto:  
Jokin tärkeä merkitys (mutta mikä) 
 
Haku 1:  
unen merkitys 
 
Uusi tieto:  
Uni vaikuttaa ihmisen terveyteen 
 
Haku 2:  
Uni + terveys 

Hakukyselyiden suunnittelusykli 
(Castek, Coiro, Bradshaw & Guzniczak 2012) 



  

Tehtävänanto: Uni ihmisen voimavarana 
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Hakutulosten analysointi – ennakoivaa arviointia 

Hakutulosten analysoinnissa voi hyödyntää: 
- otsikkoa 
- URL –osoitetta 
- esimerkkitekstiä 



Ajantasaisuus 

Julkaisijan tiedot 

Hyödyllisyys 



Pohtimiskaavio 
nettilukemisen  

tukijana 

Kuva: Susanna Andersson 



http://pohtimiskaavio-demo.appspot.com/?locale=fi 

http://pohtimiskaavio-demo.appspot.com/?locale=fi
http://pohtimiskaavio-demo.appspot.com/?locale=fi
http://pohtimiskaavio-demo.appspot.com/?locale=fi






Pohtimiskaavio 

• jäsentää tiedonhakua 

• edistää asian pohtimista eri näkökulmista 

• edistää argumenttien tunnistamista teksteistä 

• auttaa oppilasta kiinnittämään huomioita informaation 
luotettavuuteen 

• helpottaa synteesien tekemistä eri näkökulmista 

Pohtimiskaavio  
nettilukemisen apuna 



Internetlukemisen 
arviointi 

Kuva: Susanna Andersson 

eSeek!  



InternetLukemisen Arviointi (ILA) 

- ILA on suomalainen versio Yhdysvalloissa kehitetystä verkkoympäristöstä, 
jonka avulla voidaan arvioida nettilukemista  



Kiitos  
mielenkiinnosta! 


