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Esipuhe (ensimmäinen painos)

Kirjaa kirjoittamalla on voinut harjoittaa Veikko Huovisen luoman Konsta
Pylkkäsen viisausopin lajeja: kaukoviisautta, teoreettista viisautta, käytännön viisautta ja jälkiviisautta. Tämä äidinkielen opetustieteen oppikirja kokoaa keskeisen tähänastisen alan tutkimuksen. Tutkimuksiin tutustuminen
on ollut seikkailua, varsinkin kun niistä on saanut tehdä selvää kirjoittamalla.
Kirjoittamalla luettu kirkastuu, siitä erottuu tärkein ja olennaisin. Lukijalle eli
opiskelijalle jää teorian ja käytännön yhdistäminen.
Olen kirjoittanut alan teoksia vuodesta 1981. Silloin ilmestyi opintomoniste Äidinkielen opetuksen perusteita Turun opettajankoulutuslaitoksen
sarjassa. Luokanopettajille valmistui Peruskoulun ala-asteen äidinkielen
opetuksen perusteita (TOKL 1982). Kun ne loppuivat, piti saada kirja Aineenopettajan äidinkielen opetusoppi. Se valmistui syksyksi 1984. Samaan aikaan
julkaisin työtoverini Sirkka-Liisa Rauramon kanssa Luokanopettajan äidinkielen opetusopin. Sanoin silloin, että annan itselleni kymmenen vuotta aikaa
kirjoittaa Äidinkielen opetustieteen. Niin tapahtui. Äidinkielen opetustieteen
perusteet ilmestyi vuonna 1993. Silloin alkoi uuden tieteen paradigmaattinen vaihe. Luulin, että työ olisi ollut yhden ihmisen osalta jo riittävä. Vuodeksi
2003 työstin kuitenkin vielä Alkuaskelet äidinkieleen ja kirjallisuuteen, jonka
painos loppui parissa vuodessa ja joka on nyt verkkojulkaisuna.
Nyt valmistunut kirja on siis seitsemäs alan opus. Vaikka väitöskirjoja ei
alaltamme juuri ilmesty – tosin draamassa on vallinnut väitöskirjabuumi – on
tutkimusta tullut runsaasti Opetushallituksen arviointiraportteina ja kansainvälisen lukemistutkimuksen vertailuista.
Kansalliset arvot ja tietoisuus niiden välttämättömyydestä saavat äidinkielen opettajan jaksamaan opetustyössään. Voimakas kansainvälistyminen
on sysännyt syrjään kansallisia arvoja. On siis aika nostaa uudelleen esiin Agricolan ja Snellmanin perintö. Suomalaisuutta voi täysin ymmärtää vain klassikkokirjallisuuteen perehtymällä. Siinä on lumovoimaa, joka saa äidinkielen
opettajan viihtymään ammatissaan. Ulospäin nähtynä hän voi olla harmaa
lato, mutta hänen sisällään palavat salaiset liekit, sillä hän vierailee Romeon
ja Julian parvekkeella, Tšehovin huviloilla ja vaikka missä. Kirjallisuus tarjoaa
jatkuvia elämysmatkoja.
11

Tämä teos olkoon alkusysäyksenä opettajan omalle opetus- ja kasvatusfilosofialle. Se tarjoaa ovenavauksia omiin tutkimusaiheisiin. Voimme sanoa
kuten Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen Aapo ennen lukkarin kouluun menoa: ”Opin, taidon ja viisauden aarnioihin tahdomme syventyä.”
Espoossa 4.6.2007
Katri Sarmavuori
Toisesta painoksesta
Tähän verkkojulkaisuun on uusittu luku Kieli äidinkielen opetustieteen tutkimuskohteena. Siihen on lisätty toiminnallinen kielioppi. Mediakasvatuksen
lukua on muutettu. Ylioppilaskoe ja sen tutkimus on uusittu. Tutkimusmenetelmiin on lisättu triangulaatio. Lisäohjeita tutkimuksenteosta on Äidinkielen
Opetustieteen Seuran kotisivulla (Opinnäytteitä, prosemohjeet, pdf ): www.
aidinkielenopetustieteenseurary.com. Uusinta tutkimusta ei ole välttämättä
otettu kirjaan, jos siitä on referaatti kotisivulla.
Kiitän BTJ:n taittajaa, joka teki pohjatyön 2007 ja sitä, että sain taittovedoksen omalle koneelleni. Se ei ole ollut aivan yhteensopiva oman koneeni kanssa. Koneeni on ilmoittanut korvaavansa puuttuvia kirjaimia. Näin ollen
joitakin kursiiveja ja lihavointeja ei ole voinut tehdä kuin kirjasinta vaihtaen
tai väriä käyttäen. Toivon tavallista värikkäämmän tenttikirjan lukemisen piristävän opiskelijoita.
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Espoossa 10.8.2011
Katri Sarmavuori

Äidinkielen opetustieteen olemus
ja tieteenteoreettinen pohja

Johdatusta äidinkielen opetustieteeseen

Äidinkielen opetustiede on uusi kasvatustieteisiin ja osittain myös yhteiskunta- ja humanistisiin tieteisiin kuuluva tutkimusalue. Sen kohteena on äidinkielen opettaminen ja oppiminen sekä niihin kohdistuvan tutkimuksen toteuttaminen. Se käsittelee äidinkielen opetuksen ehtojen, prosessien ja vaikutusten
teoreettista ja empiiristä analyysia. Äidinkielen opetustieteen tarkoituksena on
tutkimustiedon pohjalta tukea ja kehittää äidinkielen opetusta ja sen opetussuunnitelmaa. Tieteenä se haluaa olla läheisessä yhteydessä koulumaailman
todellisuuteen, joten se on luonteeltaan pragmaattista ja soveltavaa.
Äidinkielen opetustieteen tutkimuskohde on laaja ja heterogeeninen. Se
koostuu monien tieteiden alueista. Vanhimmat pohjatieteet, kieli- ja kirjallisuus
tiede, eivät enää yksin riitä, sillä äidinkielen opetustiede kattaa viestintätieteiden ja kulttuurin tutkimuksen kentältä alueita, jotka vaativat suhteutusta
kehityspsykologisiin ehtoihin. Äidinkielen opetustiede on tässä mielessä verrattavissa kognitiotieteeseen, joka osaksi on samaa kuin psykologia, mutta
osaksi kattaa myös muita alueita (esim. filosofian ja tietojenkäsittelytieteen).
Äidinkielen opetukseen suhteutettuna näitä tieteitä tarkastellaan uudesta näkökulmasta.
Äidinkielen opetustiede on käsitteenä syntynyt vasta 1980-luvulla. Sen ensimmäinen julistus annettiin vuonna 1984 professori Inkeri Vikaisen juhlakirjassa Opetustiede ja opetuksen tutkimus. Uuden tieteen tehtäväksi esitettiin:
”[H]ankkia luotettavia ja järjestelmällisiä tietoja äidinkielen opetustapahtumaan vaikuttavista tekijöistä ja niiden välisistä suhteista. Keräämistään tiedoista äidinkielen opetustiede muodostaa yhtenäisen
kokonaisuuden, teorian, jonka avulla se selittää opetustapahtumassa
ilmeneviä säännönmukaisuuksia.” (Sarmavuori 1984a.)
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Tässä kirjassa käytetään omakielistä nimitystä äidinkielen opetustiede eikä vierasperäistä sanaa didaktiikka, joka yleisesti tarkoittaa enemmän opetusoppia
kuin tiedettä. Samalla on haluttu korostaa äidinkielen opetuksen tiedeluonnetta. Tiedettä pidetään vaativampana käsitteenä kuin esimerkiksi tutkimusta, jota tehdessä voidaan tyytyä yksittäisiin ja hajanaisiin erillisiin tutkimuksiin.
Tiede sen sijaan vaatii muodostamaan tutkimuksista jäsentyvää kokonaisuutta.
Suhtautuminen tieteeseen on useimmiten arvostavaa. Sen vaarana voi
kuitenkin olla Mary Shelleyn Frankenstein-teoksen tuottama irvikuva. Tiedemiehen luomus, Frankensteinin hirviö, kääntyykin häntä vastaan ja tuhoaa
tekijänsä uurastukset. Frankensteinin hirviö on varoitus luonnontieteilijälle.
Äidinkielen opetustieteesssä on toisin: siinä etsitään järkeviä ja humaaneja ongelmanasetteluja ja päämääränä on lapsen ja nuoren terve kehitys kohti aikuisuutta.
Äidinkielen opetusta käsittelevä tutkimus on äidinkielen opetustiedettä. Tässä mielessä alan väitöskirjoja on 1930-luvulta lähtien. Mikäli kuitenkin
katsotaan uuden ja oman tieteen tietoista tunnustamista ja sen mainitsemista tutkimuksessa, on ensimmäinen äidinkielen opetustieteen kehittämiseen tietoisesti tähdännyt väitöskirja Sirkka-Liisa Rauramon (1989) Kansakoulun ja peruskoulun kolmas- ja neljäsluokkalaisten kirjoitelmien
vertailu sekä ensimmäinen tietoinen laudaturtyö Timo Saarniemen (1991)
Äidinkielen opetus ja paikalliskulttuuri. Muut tieteemme tutkimukset on
luokiteltu kasvatustieteen tai humanististen pohjatieteittemme piiriin.
Äidinkielen opetustieteellä on ollut vuodesta 1987 oma seura Äidinkielen
Opetustieteen Seura ry. ja lehti Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede (Journal
of Mother Tongue Education). Uusi tiede ei ole yliopistossa saanut vielä sille
kuuluvaa asemaa eli omia opintokokonaisuuksia ja koulutusohjelmaa, mutta alan opetusoppeja on valmistunut uuden opettajankoulutuksen tarpeisiin
(ks. Sarmavuori 1984b, Sarmavuori & Rauramo 1984, Kauppinen 1986, Salervo
1988).
Äidinkielen opetustiede on syntynyt eri tieteiden integroitumisen tuloksena, mutta selvästi myös ns. suunnittelutieteenä, jossa arkikokemus halutaan
muuttaa tutkimuksen kautta tieteelliseksi tiedoksi. Tämä on yhteydessä ammatilliseen kehittymiseen. Ammatin harjoittamiseksi kehittyy aluksi ammattitaito.
Sen menestykselliseksi hoitamiseksi esitetään nyrkkisääntöjä ja ohjeita, jotka
mestari tuntee ja välittää oppipojalle. Nyrkkisäännöistä koostuu normatiivinen
oppi. Ylimpänä asteena opista kehittyy tiede, jossa ammatillinen tieto ja taito perustuu tutkimukseen ja teoriaan. (Niiniluoto 1991.) Tässä on kehitysmalli
esim. hoitotieteelle ja äidinkielen opetustieteelle.
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Oppiaineen luonne pitäisi ottaa huomioon jo koulutuksessa. Vaikka äidinkieli ja kirjallisuus on koulujen oppiaine, yliopistollisena oppiaineena äidinkielen opetustiede rakentuu koulun oppisisältöjen teorian ja käytännön varaan.
Sen asema yliopistollisena oppiaineena kaipaa selkeytystä. Äidinkielen opetustieteellä ei ole vielä yliopistollista statusta omana tieteenään, vaan se on
tutkimussuuntaus, jolla ei ole omia opintokokonaisuuksia.
Äidinkielen opetuksen rikkautena on aineen heterogeenisuus, sen osa-alueiden tai sisältöjen moninaisuus. Suomalaisessa koulujärjestelmässä ei ole erotettu kirjallisuustunteja eikä viestintää, kulttuuria, taiteita eikä puheilmaisua
omiksi oppiaineikseen vaan äidinkielen opettajan tulee hallita niitä kaikkia ja
ottaa ne opetuksessa huomioon opetussuunnitelman edellyttämässä määrässä. Näin ollen kyseiset sisällöt ovat keskeisiä lukemisen, kirjoittamisen ja kielentuntemuksen ohella.
Nykyään puhutaan paljon tutkivasta opettajuudesta. Opettaja oman työnsä tutkijana ja arvioijana onkin suositeltava asenne. Ammatissa toimimiseen ei
pelkkä opettaminen enää riitä vaan opettajan on tarkasteltava työtään tutkimuksellisesti, siis tieteellisesti. Tässä kirjassa tutkimus kulkeekin jatkuvasti mukana perehdyttäessä äidinkielen opettamisen osa-alueisiin. Tutkimusmenetelmiä
käsitellään seuraavassa luvussa, mutta sitä ennen tarkastelen äidinkielen opetustieteen keskeisiä piirteitä ja käsitteitä.

Paradigmamuutos opetustieteeseen

Thomas S. Kuhnin (1994) mukaan tiede kehittyy normaalitieteen ja tieteen
vallankumousten välisenä vuorotteluna. Tieteellinen vallankumous on muutos, joka käsittää ”ryhmän sitoumusten uudelleenrakentamisen”. (Kuhn 1994,
154–155, 190.)
Kuhn käyttää paradigma-käsitettä hyvin monessa merkityksessä ja esimerkiksi kielitieteessä sillä tarkoitetaan sanan taivutusmuotojen kaavaa. Itse
tarkoitan paradigmalla kuitenkin lähinnä tutkimustapaa. Käyttäytymistieteissä erityisesti siirtymistä määrällisestä tutkimustavasta laadulliseen on puhuttu
paradigmamuutoksena. Veikko Pietilä (1983) on esitellyt eri teorioita tieteen
kehittymisestä. Hänen mukaansa Kuhnin näkemys tieteestä edustaa konstituutioteoriaa, jonka mukaan tiede on todellisuuden tulkintaa jonkin tulkintakehyksen läpi. Finalisaatioteorian mukaan tieteen kehityksessä on kolme vaihetta:
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1. esiparadigmaattinen eli tunnusteleva vaihe
2. paradigmaattinen eli teoriadynaaminen
3. jälkiparadigmaattinen eli finalisaatiovaihe.

Esiparadigmaattisessa, tunnustelevassa vaiheessa yksi tai muutama ihminen pystyy näkemään tieteen tai maailman uudella tavalla. Tutkimuskohteen rakenne ei ole selkiytynyt ja tutkimusta luonnehtivat luokittelevat ja
kokeilevat strategiat. Paradigmaattisessa vaiheessa tutkimuskohde täsmentyy ja jäsentyy. Teoria lähestyy todellisuutta ja saavuttaa sen. ”Jälkiparadigmaattinen vaihe alkaa, kun edellinen vaihe on johtanut teorioihin,
joita voidaan pitää pitkälti vakiintuneina tai kypsinä, so. sellaisina, joiden
ei enää voida katsoa tarvitsevan edelleen kehittämistä.” Vaihenäkemys on
alkuosaltaan konstituutioteorian mukainen, mutta muuttuu toisessa vaiheessa heijastusteoreettiseksi, ts. tieto kehittyy yhä enemmän heijastamansa
todellisuuden mukaiseksi. (Böhme 1978, ks. Pietilä 1983, 135–138.)
Äidinkielen opetustieteen osalta esiparadigmaattinen vaihe oli vuosina
1984–92. Paradigmaattinen vaihe alkoi 1993, jolloin Äidinkielen Opetustieteen
Seuran Tutkimuksia-sarjassa ilmestyi Äidinkielen opetustieteen perusteet
(Sarmavuori 1993). Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede on ilmestynyt vuodesta 1987 lähtien. Siihen tieteenteoreettisia artikkeleita kirjoittivat mm. Auli
Koponen (1996) ja Kari Niinistö (1993).
Opetustieteen eroamista yleisestä kasvatustieteestä voikin luonnehtia
eräänlaisena tieteellisenä vallankumouksena tai paradigmamuutoksena, jossa tiedon kohde – opetus ja oppiminen – nähdään uudella tavalla. Saksalaisen
Unterrichtswissenschaft-lehden nimenmuutos (ent. Programmiertes Lernen)
tapahtui vuonna 1973 eli kolme vuotta myöhemmin kuin Turkuun perustettiin
professori Inkeri Vikaisen ansiosta opetustieteen linja kasvatustieteiden tiede
kuntaan. Lehdestä ilmestyi vuonna 1979 tieteenteoreettinen teemanumero,
jossa esitetään, että opetustieteen keskustana on oppimistutkimus, joka ei
kohdistu yksinomaan kouluoppimiseen. Myös vapaa-aika ja ammattia koskevat ilmiöt kuuluvat sen piiriin.
Vuonna 1979 Gunther Eigler (1979) nosti lehdessä esiin sen, että opettajat
eivät toimi kasvatustieteen opetus-oppimisprosessitutkimuksen kautta saadun tiedon varassa. Hänen mukaansa opettajien näkökannat ovat ”amalgaami” omista kokemuksista oppilaina ja opettajina sekä kasvatustieteen ja opetusoppien ohjeista. Lausumat opetus-oppimistutkimuksesta, opetustieteestä,
ovat kompleksi kokemuksista, joiden perusteella opettaja toimii ja joista hän
saa toiminnalleen varmuuden.
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Opetustieteessä (opetus-oppimistutkimuksessa) halutaan antaa opettajalle näkemyksiä, suosituksia ja ratkaisuapua hänen toiminnalleen. Opettajakokemuksen ja opetustieteen lausumien suhteena on se, että opetustieteen lausumat ovat peräisin kokemuksesta ja toiminnasta. Eigler esittää, että opettajan
toimintaorientaatio ei lähde liikkeelle tutkimustuloksista vaan opettajan kohtaamisista eteen tulevan ja toiminnan välillä. Se pitäisi osoittaa merkityksellisesti tutkimustulosten käsittelyssä. Tästä Eiglerin kirjassa on useita esimerkkejä
opetuskäytännöstä mm. huomion kiinnittäminen, oppimishierarkia, kotitehtävät, koulupelko, oppimisdiagnoosi ja aukkoja sulkeva oppiminen sekä henkisten operaatioiden muodostus. Tutkimustulosten käytäntöön soveltaminen
kiinnostaa opettajia. Siinä on opetustieteen haastava tehtävä! (Eigler 1979.)
Peter Strittmatter (1979) painottaa empiirisen tutkimuksen merkitystä
opetustieteessä ja pohtii kokemustieteellisesti suuntautuneen opetustieteen
tieteenteoriaa. Hänen mukaansa opetustieteen tehtävänä on kehittää teorioita, jotka ovat käytännössä käyttökelpoisia. Siinä halutaan muotoilla väittämiä,
jotka näyttävät opettajalle hänen toimintansa ehtoja ja avaavat vaihtoehtoisia
mahdollisuuksia, joiden seurauksia hän voi arvioida. Opettaja tarvitsee ehtoja
oman toimintansa ymmärtämiselle. Hän tarvitsee esim. seuraavanlaisen ”käyttöohjeen”:
opetus-oppimisstrategia A johtaa oppilaan, jolla on merkkiyhdistelmä B,
oppimistulokseen C.

Strittmatterin mukaan opetustieteellä on vielä vaatimaton asema yleistettäviin
lausumiin nähden. Sillä on muun muassa edellä mainitun kaltaisia teknologisia
lausumia alueilla, joihin ei ole teoriaa, ja kun ei ole teoriaa, ei voida johtaa lausumia, joilla voisi testata teoriaa. Teoreettisen tarkkuuden vuoksi opetustieteen
pitäisikin suuntautua teorian kehittämiseen ja testaamiseen.
Strittmatter kysyy, voiko opetustiede muotoilla toimintasuosituksia, joissa
ei ole nomologista tietämistä (nomologia = oppi yleisistä lainalaisuuksista) ja
toisaalta, löytyykö, huolimatta puutteellisista teoreettisista lausumista, opetustieteen teknologisia tutkimusmahdollisuuksia. Jälkimmäiseen kysymykseen
hän joutuu vastaamaan kielteisesti, sillä se olisi mahdollista vain teknologisten
lausumien teoriatestauksen jälkeen. Hän huomauttaa, että esimerkiksi yritystalousoppi on samassa asemassa. Todellisen teorian puutteesta tulee helposti
vain ad hoc -teorioita.
Lopuksi, vastauksena ensimmäiseen kysymykseensä, Strittmatter esittää,
että opetustiede voisi antaa opettajalle apua suunnitelmalliseen ja oikeaan
toimintaan. Opetustiede voisi tarttua todellisten tilanteiden parantamiseen.
Tavoitteena on, että sen ei tarvitse tyytyä vain ist-tilanteisiin (siihen, miten asi17

at ovat), vaan että se voisi tarttua soll-tilanteisiin (siihen, miten asioiden pitäisi
olla). Opetustieteen pitäisikin entistä enemmän tunnistaa luonteensa toimintaan suuntautuvana tieteenä. Sen pitäisi suhtautua pidättyvästi teknologisiin
lausumiin ja ryhtyä kehittämään teoriaansa. (Strittmatter 1979.)
Emme voi tyytyä vain siihen, mitä nykyinen opetussuunnitelma esittää – että
äidinkielen opetuksen lähtökohtana olisi vain kielitieteellinen näkemys kielestä
ja kirjallisuustieteellinen näkemys kirjallisuudesta. Suhde opetussuunnitelmiin
on monimutkaisempi kuin pelkästään uusimpaan opetussuunnitelmaan pitäytyminen. Äidinkielen opetustieteessä tavoitellaan ihanneopetussuunnitelmaa.
Äidinkielen opetustieteen tuleekin luoda oma suhde ja näkemys kieleen, samoin kirjallisuuden, viestinnän ja draaman osalta tarvitaan oman oppiaineen
kannalta käyttökelpoinen teoria.

Opettaminen

Kasvatustieteet

Persoonallisuuden kehitys

Viestintä
Media

Kirjoitettu opetussuunnitelma

Puhuminen
Lukeminen

Kirjallisuus

Kuunteleminen
Kirjoittaminen
Draama

Kulttuuri
Toteutuva opetussuunnitelma

Kieli
Ainetieteet

Kuvio 1. Äidinkielen opetustieteen keskeiset sisällöt
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Oppiminen

Keskeisiä käsitteitä

Kuviossa 1 on äidinkielen opetustieteen keskeiset sisällöt jaettu taitopainotteisiin alueisiin (puhuminen, kuunteleminen, lukeminen ja kirjoittaminen)
sekä tietopainotteisiin alueisiin (draama, kirjallisuus, kieli, kulttuuri ja viestintä). Vaikka kuvio pelkistää ja kuvaa vain keskeisintä tutkimuskohdettamme, se
on hyvä lähtökohta uuden tieteen perusteiden esittämiselle.
Suhde opettamiseen ja oppimiseen on monimutkainen ja taitosisällöt kytkeytyvät monessa suhteessa tietosisältöihin. Kehityspsykologian periaatteisiin
suhteutettuna äidinkielen opetuksen sisällöt määräytyvät opetussuunnitelman mukaan, joten sen eri tasoja on kuviossa osoittamassa rajoja taidoille ja
tietoalueille. Puhuminen ja kirjoittaminen sisältyvät käsitteisiin puheviestintä
ja kirjallinen viestintä. Viestinnän käsite on monimuotoinen ja laaja, se kattaa
kaiken ihmisten ja yhteisöjen välisen kommunikaation. Myös kieli, kirjallisuus
ja draama ovat viestintää, samoin joukkoviestintä, jota on viime aikoina alettu
kutsua yhä yleisemmin mediaksi.
Äidinkielen opetustieteen pohjana olevia ainetieteitä ovat kirjallisuus-,
kieli-, puhe-, teatteri- ja perinnetieteet sekä tiedotusoppi. Ne auttavat yhteisten käsitteiden määrittelyssä. Vaikka kasvatustieteistä kasvatusfilosofia, -psykologia, -sosiologia ja yleinen opetustiede auttavat ongelmanasettelussa ja
tutkimusmenetelmien osalta, millään niistä ei ole suoranaisesti samaa tutkimuskohdetta kuin äidinkielen opetustieteellä.
Äidinkielen opetustieteen yleiskäsitteitä ovat opetus (kasvatus) ja oppiminen. Sen avainkäsitteitä ovat äidinkieli ja äidinkielen opetus. Opetusta ja
oppimista on määritelty yleisessä kasvatustieteessä ja yleisissä opetusopeissa niiden alkuvaiheista lähtien. Käsitteiden sisältö määräytyy kuitenkin myös
oppiaineesta käsin ja on vain sille ominainen. Jotta ero käsitteiden äidinkieli
ja suomen kieli välillä tulisi selväksi, tässä määritellään myös ne, vaikka ne eivät olekaan äidinkielen opetustieteen yleiskäsitteitä. Luvussa Kieli äidinkielen
opetustieteen tutkimuskohteena esitellään kielen ilmiöitä koulukieliopin pohjustukseksi luokanopettajille, joilla ei ole kielitieteen kursseja.

Opetus ja kasvatus

Kasvatus ja opetus ovat käsitteinä paljolti synonyymeja. Tosin nykykeskustelun mukaan kasvatuksen pitäisi kuulua vanhemmille ja opetuksen opettajalle.
Ovathan lapset suurimman osan ajastaan kotona, vain 14 % heidän ajankäytöstään sijoittuu kouluun. Nykyopettaja on liiaksi lastattu kasvatusvastuulla. Hän
ei voi olla vanhempien sijaisena. Sen sijaan hänelle kuuluu ns. opettava kasvatus, hän kasvattaa opettamisensa kautta.
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Kasvatuksesta on tullut paljolti myös muotitermi. Moniin oppisisältöihin
liitetään kasvatus-nimike: kirjallisuuskasvatus, kulttuurikasvatus, viestintäkasvatus, teatterikasvatus jne. Joissakin yhteyksissä olisi luontevampaa puhua
opetuksesta: sanomalehtiopetus, aikakauslehtiopetus, verkko-opetus, samoin
äidinkielen opetus.
Sirkka Hirsjärven ja muiden toimittamassa kirjassa Kasvatustieteen käsitteistö (1983) kasvatus määritellään inhimilliseksi toiminnaksi, ”jonka tarkoituksena on edellytysten luominen ihmisen monipuoliselle kehitykselle ja kasvulle”. Se on vuorovaikutusta, kasvuvirikkeiden tarjontaa ja säätelyä, joiden avulla
välitetään tietoja, taitoja ja kulttuuriperintöä. ”Kasvatus on yläkäsite, johon sisältyvät myös opetuksen ja koulutuksen käsitteet.” (Hirsjärvi 1983, 73.) Kasvatus on kulttuurista merkityksenmuodostusta (Suoranta 2003, 87).
Kasvatustieteen käsitteistössä määritellään opetus kasvatustavoitteiden
suuntaiseksi intentionaaliseksi vuorovaikutukseksi, ”jonka tarkoituksena on saada aikaan oppimista”. Joissakin määritelmissä mainitaan, että interaktio sijoittuu
koulun elämänpiiriin ja tähtää ”oppilaiden persoonallisen kehityksen edistämiseen kasvatustavoitteiden suunnissa”. Jälkimmäisessä määritelmässä opetus on
samaa kuin kasvatus.
Harri Pitkäniemi (2000) päätyi käsiteanalyysissaan neljään teemaan, jotka
ovat ominaisia opetuksen-käsitteelle:
1.
2.
3.
4.

opetusvaikutuksen epäsuora tai vuorovaikutuskeskeinen olemus
opetuksen tulkinnallisuus
opetuksen intentionaalisuus
yhteinen toiminta ja yhteiset tavoitteet opetuksessa.

Pitkäniemen mukaan opetuksen vaikutus voi olla suoraa, epäsuoraa ja vastavuoroista. Opetuksesta opitaan heti tai myöhemmin, myös oppilaat vaikuttavat toisiinsa ja opettajaan. Opetus on tulkinnallista. Alkuvaiheessa se on
voimakkaampaa, mutta vähitellen vastuu siirtyy yhä enemmän oppilaalle.
Kasvattavan opetuksen tarkoituksena on saattaa oppilaat kokeilemaan ja ideoimaan luovasti. (Pitkäniemi 2000, 451–453.)
Opetusta voidaan luonnehtia myös sanomalla, että se on yhteistä maailmanvalloittamista. Opetus on hyvä nähdä yhteisenä toimintana ja jaettuna
kognitiona, jota yhteiset tavoitteet selkeyttävät. Valitettavasti oppilaat eivät ole
aina tietoisia tavoitteista. Se vaikeuttaa opettajan työtä ja hänen pitäisikin keskustella ja sopia yhteisistä tavoitteista, jotta oppilaatkin olisivat niistä tietoiset.
Voimme sanoa, että äidinkielen ja kirjallisuuden opetus on vuorovaikutusta,
jakamista ja tulkintaa yhteisten tavoitteiden suuntaan. Sen tarkoituksena on
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saada oppilas oppimaan lukemisen, kirjoittamisen, kirjallisuuden, kielentuntemuksen, viestinnän ja kulttuurin sisältöjä.
Äidinkielen opettaminen on vuorovaikutusta, jossa perehdytään oppiaineen sisältöihin sekä kehitetään oppilaan viestintätaitoja ja persoonallisuutta.
Opettajalla on käsitys tavoitteista, hän tuntee opetussuunnitelman. Myös oppilaan olisi hyvä olla tietoinen opiskelunsa tarkoituksesta ja tavoitteista. Opetuksen vuorovaikutteisuuden näkökulmasta tunneille taustateorian tarjoaa
opetuksen tavoitteellis-funktionaalinen teoria (Sarmavuori 1981, 1984b), jossa
sekä opettaja että oppilas tietävät, mihin vuoden, jakson tai kurssin aikana pyrkivät.

Oppiminen

Kasvatustieteen käsitteistössä (1983) määritellään oppiminen sellaisiksi käyttäytymisessä havaittaviksi pysyviksi muutoksiksi,
”jotka jollakin tavalla ovat ensisijaisesti olion ja ympäristön vuorovaikutuksesta syntyneitä joko siten, että ympäristö systemaattisesti opetuksen avulla pyrkii muuttamaan käyttäytymistä tai siten, että ympäristön
vaikutus on tahatonta. Keskeistä oppimisen ilmiössä ovat kokemuksen
perusteella syntyneet käyttäytymisen muutokset erotukseksi lähinnä fysiologisen kasvun aikaansaamista muutoksista”.

Oppiminen on konstruktiivinen prosessi, jossa yksilö aikaisempien skeemojensa, tietojensa ja kokemustensa pohjalta luo uuden synteesin ja ajattelurakenteen. Yksilö oppii ajattelemalla, keskustelemalla, lukemalla ja kirjoittamalla. Se
voi olla uuden sanan tai käsitteen oppimista tai uuden käsityksen ja synteesin
muodostamista. Tiedot ja taidot kytkeytyvät toisiinsa. Tietojen kautta on helppo osoittaa taitojaan. Kirjallisuuden, kielen, kulttuurin ja viestinnän tuntemus
lisää myös niiden käyttötaitoja ja vastaanottokykyä.
Äidinkielen oppiminen on viestintätaitojen kehittymistä sekä kirjallisuuteen, kieleen ja kulttuurisisältöihin perehtymistä. Äidinkielen opetuksen tietosisällöissä toteutuu ns. uusi tiedonkäsitys. Esim. novellianalyysin laadinnassa
oppilas saa tai hankkii tiedot lajityypin käsitteistä, rakenteesta ja käsittelytavoista. Tämä tieto yhdistyy taitoon, kun hän voi soveltaa sitä laatimalla oman
analyysin. Siinä hän voi suhteuttaa novellin tietoa omaan kokemukseensa ja
päättelyynsä.
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Äidinkielen oppiminen on elinikäinen prosessi. Yksilön kehitys säätelee sitä
ja asettaa rajat oppimiselle. Opetus voi olla kehittävää ja antaa mahdollisuuksia kognitiivisten taitorajojen ylittämiseen. Puheen oppiminen varhaislapsuudessa on erityisesti yhteydessä muuhun psyykkiseen kehitykseen, mutta myös
nuoruuden ja aikuisuuden kehityskaudet ja kehitystehtävät on opettajan syytä
tuntea voidakseen äidinkielen taitojen ohella ottaa huomioon koko persoonallisuuden yksilöllisen kehittämisen mahdollisuudet.
Äidinkielen taitojen oppiminen rakentuu oppiaineksesta käsin. Lukemisen
ja kirjoittamisen oppimisessa on käsiteltävä kirjoitettua ja puhuttua kieltä. Kirjallisuudessa tavoitellaan kirjallisuustietoa ja tekstien tulkintaa, myös omien
tekstien (tietotekstien ja kaunokirjallisten tekstien) tuottamista. Draama auttaa
puhumisen ja tekstien oppimisessa, se sopii hyvin oppiainetta eheyttäväksi
työ- ja toimintatavaksi ja sitä voi käyttää luontevasti vaihteluna lukemis- ja kirjoittamistehtävien välissä. Toki se on myös oma merkittävä osa-alueensa äidinkielen ja kirjallisuuden tunneilla. Oppiaineen sisällöt liittyvät luontevasti myös
mediateksteihin ja eri viestintävälineiden ominaispiirteiden selvittelyyn.

Äidinkieli – suomen kieli

Äidinkieli on lapsen ensinnä oppima kotona puhuttu kieli. Yleensä hän oppii
sen erityisesti äidiltään, joten nimitys on luonteva. Myös monissa muissa kielissä puhutaan äidinkielestä: ruotsissa modersmål, englannissa mother tongue
(myös native language), saksassa Muttersprache, ranskassa langue maternelle, virossa emakeel, unkarissa anyanyelv. Poikkeuksena on venäjä, jossa äidinkieltä sanotaan ”synnyinkieleksi” (rodnoi jazyk).
Äidinkielellä ihminen voi ilmaista itseään aidoimmin, selkeimmin ja syvällisimmin. Se on ajattelun, oppimisen ja sosiaalisen yhteydenpidon väline. Äidinkielen
avulla ihminen hahmottaa ulkoista todellisuutta ja sisäisiä kokemuksiaan. Yhteinen äidinkieli on välttämätön kansan olemassaololle ja kansalliselle identiteetille.
Se on myös yksilön identiteetin pohja ja välttämätön persoonallisuuden kehityksen kannalta. J. V. Snellman kuvasi kielen merkitystä Saima-lehdessä (24/1844)
aikoinaan sanomalla:
”Mutta ihminen ei ilmaise sanoissaan vain ajatuksiansa, hän uskoo ja
tuntee, tietää ja tahtoo sanoissaan, hänen ajatuksensa, hänen koko järjellinen olemuksensa liikkuu ja elää kielessä.”

Äidinkielellään lapsi oppii sanojen kolme puolta: konnotatiivisen eli sivumerkitykset, denotatiivisen eli sanakirjamerkityksen ja ei-kielelliset merkitykset. Se on kieli, jolla hän ajattelee, laskee, näkee unta, kirjoittaa päiväkirjaa ja
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Suomen kielen opetuksen alkuajat
Suomen kieli raivasi tiensä latinan ja ruotsin ylivallasta koulun oppiaineeksi
1800-luvulla suomalaisuusaatteen noustessa. Ensimmäiseksi se tuli kouluissa opiskeltavaksi aineeksi Suomen autonomian aikana vuonna 1843. Aluksi sitä opetettiin vieraana kielenä ruotsinkielisen yläalkeiskoulun ylimmällä
luokalla ja lukiossa. Oppikirjana käytettiin Kalevalaa ja opetusmenetelmänä
oli runojen kääntäminen ja sanaselitykset. Vuoden 1856 koulujärjestyksessä
suomen kieli tuli pakolliseksi oppiaineeksi yläalkeiskoulun toiselta luokalta
lähtien. Vuonna 1871 vahvistettiin oppi-, reaali- ja kansakouluissa opetuskieleksi joko suomi tai ruotsi. Se merkitsi huomattavaa edistystä, sillä oppikirjat
piti kirjoittaa suomeksi.
Äidinkielen opetuksen alkuaikoina keskeisenä tavoitteena oli saada tulevat virkamiehet käyttämään kieltä oikein. Oikeinkirjoituksen ja oikeakielisyyden onkin katsottu dominoineen äidinkielen opetusta. Kieliopin valta-asema
johtui myös vanhasta latinanopetuksen perinteestä ja oppikirjasta. Toisaalta
lauseenjäsennys myö koettiin loogista ajattelua kehittäväksi harjoitukseksi.
Ensimmäisen suomenkielisen kieliopin laati Henrik Konstantin Koranteri
(Corander) Suomalajnen kjeli-oppi kowlujen tarpe’eksi (1845). Eemil Nestor
Setälän Suomen kielen lauseoppi ilmestyi vuonna 1880 tekijän ollessa vasta
16-vuotias. Hän laati myöhemmin kielioppeja sekä kansa- että oppikouluja
varten, ja niitä käytettiin suomen kielen oppikirjana aina peruskoulun tuloon
asti, 1970-luvulle. (Häkkinen 2005. 127, 141.)
Myös kirjallisuus on kuulunut äidinkielen oppisisältöihin alusta lähtien,
joskin erityisesti maan itsenäistyminen synnytti tunteen oman kansalliskirjallisuuden tärkeydestä. Vuoden 1916 oppiennätyksissä – silloisissa opetussuunnitelmissa – oli 5. luokalta lähtien ”suomalaisen kaunokirjallisuuden
tuotteiden lukemista” ja huomattavimpiin kirjailijoihin tutustumista. Alemmille luokille mainittiin lukemisen kohtaan ”Tekstiä”. Vuoden 1925 Maalaiskansakoulun opetussuunnitelmassa kirjallisuus sisältyi kohtaan lukeminen.
Tärkeänä siinä pidettiin tutustumista ”hyvään kirjallisuuteen, kansalliskirjallisuuden helmiin, mikäli ne kullekin ikäasteelle soveltuvat” (s. 204).

runoja. Äidinkieli on tunnekieli, minuuden tyyssija. Jos kadottaa äidinkielensä,
kadottaa osan persoonallisuudestaan. (Skutnabb-Kangas 1988, 35–53.)
Suomen kieli on myös yliopistollinen oppiaine, jonka tutkimuskohteena on
kieli, sen fonologia (äänneoppi), morfologia (muoto-oppi), syntaksi (lauseoppi), leksikologia (sanasto-oppi), semantiikka (merkitysoppi) ja muun muassa
kielihistoria. Suomen kieli toisena kielenä (S2) voi esimerkiksi olla suomen kielen tutkimusalaa, mutta se ei ole äidinkielen opetustiedettä. Sen sijaan maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen tutkimus on äidinkielen opetustiedettä.
23

Koulun oppiaineena äidinkieltä on pidetty viestintä- ja välineaineena, jonka kautta muitakin oppisisältöjä on mahdollista omaksua. Viime aikoina se on
määritelty taito-, tieto-, taide-, kulttuuri- ja elämänhallinta-aineeksi. Ahvenainen ja Holopainen (2005) määrittelevät äidinkieltä oppimisen kohteena, opetuksen välineenä ja opiskelun perustana: ”Äidinkieli on ajattelun, itseilmaisun,
viestinnän, sosiaalisten suhteiden ja maailmankuvan muodostamisen sekä
kulttuurin siirron ja kehittämisen väline.” Kieli on tärkeä oppimisessa. Sen välityksellä tiedot hankitaan ja varastoidaan. Kieli on tärkeä väline ”työstettäessä
ajatuksia, tunteita, mielikuvia ja mielipiteitä”. (Ahvenainen & Holopainen 2005,
5.)
Äidinkieli-oppiaineen sisällöt lähtevät kielen oppimisesta ja maailman
hahmottumisesta kulttuurisisältöjen kieli, kirjallisuus, viestintä, draama ja media mukaan. Jotkut syyttävät äidinkieltä imperialismista: se on aine, joka omii
kaiken itselleen. Usein uudet ilmiöt tulevatkin ensin äidinkielen opettajalle,
kunnes niitä varten hankitaan oma erityisasiantuntija. Voidaan kysyä, kuuluvatko kaikki tekstit äidinkieleen. Nykyopetussuunnitelmien mukaan ne kuuluvat, jos ne ovat median asiatekstejä. Äidinkielessä on laaja tekstinäkemys ja
myös kielitieteellinen näkemys puoltaa sitä, että kaikki tekstit ovat kieltä. Eri
oppiaineiden kesken tarvittaisiin kuitenkin työnjakoa.
Kirjallisuudesta on tullut monelle äidinkielen opettajalle sisältöjen lempilapsi. Raili Mujunen on kuvannut äidinkielen opettajaa eloisasti:
”hänessä on juoni, hän on romaani tai ainakin novelli – ei mikään sanakirja tai kaavakokoelma. Äidinkielen opettaja on harmaa lato, jonka
sisällä palaa outoja tulia. Hän lämmittelee runoilla, kulkee Dostojevskin
kellareissa ja Tšehovin huviloilla. Äidinkielen opettaja – niin kummallista kuin se onkin – tuntuu viihtyvän siniharmaissa, hämärissä maailmoissaan.”

Oppiaineen nimen muuttaminen äidinkieleksi ja kirjallisuudeksi vuonna
1998 oli kuitenkin vain näennäisuudistus. Jo 1920-luvulta kirjallisuus on kuulunut oppiaineeseen. Maan itsenäistymisen myötä suomalaisen kirjallisuuden merkitys kansallisen identiteetin rakentajana kasvoi ja myös kouluissa
haluttiin voimistaa kulttuuriperinnön omaksumista ja kehittämistä. Äidinkielen opetussuunnitelman historiaa käsitellään tarkemmin myöhemmin Äidinkielen opetussuunnitelmat -luvussa.
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Maahanmuuttajien äidinkielen opetus
Suomi toisena kielenä -opetuksen ongelmat eivät kuulu äidinkielen opetustieteeseen, eikä tässä kirjassa käsitellä niitä. Sen sijaan oppilaiden äidinkieli – myös
maahanmuuttajien äidinkieli – kuuluu äidinkielen opetustieteen alaan. Maahanmuuttajien suomen kielen opetus on helposti huolenaiheena, mutta heidän
oman äidinkielensä opetuksesta ei juurikaan kanneta huolta. On siis ilahduttavaa, että siitä on valmistunut edes yksi tutkimus: Hanna-Leena Aaltosen (2001)
mukaan lapsen oman äidinkielen opetuksen avulla tuetaan kielenkäyttötaitojen
ja ajattelun kehittymistä sekä persoonallisuuden ehyttä kasvua. Ilman äidinkielen
hyvää hallintaa on mahdotonta kehittää rikasta kaksikielisyyttäkään.
	Perusopetuslain mukaan koulun yleinen opetuskieli on suomi tai ruotsi,
mutta opetuskielenä voi olla myös saame, romani tai viittomakieli. Suomessa asuvat pakolaislapset ovat voineet saada opetusta omassa äidinkielessään
1970-luvun alkupuolelta lähtien ja 1987 myös muille maahanmuuttajille annettiin sama oikeus oman äidinkielen opiskeluun. Vuodesta 1995 lähtien vieraskieliset oppilaat ovat voineet opiskella äidinkielenä yleisten opetuskielten
sijaan omaa äidinkieltään. Kunta on velvollinen järjestämään vieraskielisten oppilaiden oman äidinkielen opetusta, jos sitä haluaa neljä oppilasta tai useampi.
Yleisimmin sitä on mahdollista saada kaksi viikkotuntia. Oman äidinkielen opetus on oppilaille vapaaehtoista ja sitä annetaan lapselle vanhempien suostumuksella.
	Aaltonen (2001) halusi selvittää maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen
tilaa. Hän lähetti kyselylomakkeen helsinkiläisten maahanmuuttajien opettajille. Helsingissä toimi vuosina 1999–2000 noin kahdeksankymmentä maahanmuuttajien oman äidinkielen opettajaa, jotka opettivat kolmeakymmentä eri
kieltä. Lomakkeessa kysyttiin seuraavat perustiedot:
• äidinkieli (lähtömaa)
• koulutus (peruskoulutus, korkeakoulu, äidinkielen opettajan ammattiin
liittyvä koulutus Suomessa ja muualla)
• opetustyö (kotimaassa, Suomessa)
• suomen kielen kurssit
• käsitys omasta opetustyöstä (mikä on hankalinta, millaisia opetusmenetelmiä käyttää, mitä oppisisältöjä opettaa mieluiten, millaista täydennyskoulutusta haluaisi).
Kyselyyn vastasi 62 opettajaa. Heistä kahdellakymmenellä oli korkeakoulututkinto, 29: llä opettajan tutkinto. Noin puolet ei ollut toiminut opetustehtävissä
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kotimaassaan, 22 oli toiminut oman äidinkielensä opettajana Suomessa alle
kaksi vuotta. Viidesosa oli suorittanut 20 opintoviikon täydennyskoulutuksen.
Haastatteluun valittiin neljä opettajaa venäjän, viron ja somalian opettajista,
yhteensä 12 opettajaa. Menetelmänä käytettiin myös fenomenografista teemahaastattelua sekä täydentävää observointia: Aaltonen kävi seuraamassa
kunkin opettajan oppitunteja yhden tunnin.

Tutkimusongelmat olivat:
• Minkälaisia käsityksiä maahanmuuttajien oman äidinkielen opettajilla
on työnsä tavoitteista?
• Minkälaisia käsityksiä heillä on opetus- ja oppimisprosesseista?
• Minkälaisia käsityksiä heillä on roolistaan ja merkityksestään oppilailleen?
Tutkimuksessa erottui kolme erilaista teoreettista opettajuutta: kielen ja kulttuurin siirtäjä (1), kokonaisvaltainen kasvattaja (2) ja opetuksen organisoija (3).
Kielen ja kulttuurin siirtäjä edusti perinteistä käsitystä opettajasta. Tavoitteet
olivat tietopainotteisia, opettajan rooli nähtiin opetuspainotteiseksi ja menetelmät olivat yksipuolisia ja opettajakeskeisiä. Kokonaisvaltainen kasvattaja oli
vastakkainen opettajuudelle 1. Tällä humanistisella opettajalla oli tavoitteena
lasten kokonaisvaltainen kasvu, opettajan rooli oli kasvatuspainotteinen ja menetelmät monipuolisia ja oppilaskeskeisiä. Opetuksen organisoijassa oli piirteitä molemmista edellisistä tyypeistä. Hänen tavoitteensa olivat tietopainotteiset
ja opettajan rooli opetuspainotteinen, mutta menetelmät olivat monipuolisia.
	Aaltosen raportissa tulevat esille maahanmuuttajapedagogiikka ja maahanmuuttajien asema Nyky-Suomessa. Usein maahanmuuttajat sijoitetaan
tavalliseen suomenkieliseen yleisopetukseen. Toinen ratkaisu on järjestää suomenkielisessä luokassa samanaikaisopetusta. Myös valmistava opetus erillisissä
maahanmuuttajaluokissa yhden lukukauden tai lukuvuoden ajan helpottaa sopeutumista. (Aaltonen 2001.)
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Äidinkielen opetustieteen
tutkimuskohteet ja kysymyksenasettelut

Kun pohdimme oppiaineen luonnetta ja sen tieteenteoriaa, siitä erottuu monia elementtejä. Yläkäsitteenä on äidinkielen opetustiede, jolle alisteisia ovat
opetussuunnitelma, oppiaineen osa-alueet sekä niiden luonne omalta osaltaan ja tutkimuskohteeltaan. Tutkimuskohteen rajaus eli demarkaatio on syytä
käydä pohjatieteisiin nähden. Tässä luvussa tarkastellaan oppiaineen kysymyksenasetteluja ja luodaan yleiskatsaus tieteenteorian käsitteisiin. Kuviossa 2 on
rinnastettu äidinkielen osa-alueet yleiseen opetustieteeseen ja sen tieteenteoriaan.
Aikakauskirjassa Äidinkielen opetustiede 1 (Sarmavuori 1987a) esittämäni
uuden tieteen keskeiset tutkimuskohteet ja niiden kysymyksenasettelut pitävät enimmäkseen edelleen paikkansa. Äidinkielen opetustieteen osa-alueita
ovat lukeminen, lukuharrastus, kirjallisuuden opetus, media, kirjoittaminen,
puhuminen, draama ja kielentuntemus.

Osa-alueet
Kieli
Kirjallisuus
Viestintä
Draama
Kulttuuri
Lukeminen
Kirjoittaminen
Puhuminen
Kuunteleminen

Tieteenteoria
Tutkimuskohde

Tutkimusmenetelmät

Edistyminen

Oppiminen	Laadullinen
Esiparadigmaattinen
Opetus
Määrällinen	Paradigmaattinen
Vapaa-aika		
Jälkiparadigmaattinen
Ammatti

Oppiaine
Luonne	Asema

Opetussuunnitelma
Ideaalinen ops
Kirjoitetut ops:t
- valtakunnallinen
- kunnallinen
- koulukohtainen
Toteutuva ops

Kuvio 2. Äidinkielen opetustieteen keskeisiä elementtejä ja käsitteitä
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Lukeminen

Mitä lukeminen ja lukutaito ovat, miten ne kehittyvät ja ovat kehitettävissä? Miten lukutaitoa ja sen kehitystä voidaan mitata? Mitä on tekstitaito, perhelukeminen,
kuvalukeminen ym.?
Keskeistä kirjallisuutta: Doman (1991), Julkunen (1984–2005), Linnakylä
(1995–2005), Arvonen (2002), Koponen (1997), Sarmavuori (1998a, 2011),
Lerkkanen (2006), Liberg (2005), Harjunen (2008).
Keskeisiä tutkimuskohteita: Lukemiskäyttäytymisen piirteet ja sen kehitys,
lukemistietoisuus, lukutaidon tasot, lukemisprosessi, lukemaan opettamisen
menetelmät,prosessilukeminen,lukemisstrategiat,lukuleikit,perhelukeminen,
tekstitaito, kulttuurinen lukutaito ym. Lukemaanopettamismenetelmien vertailu, lukemisen opettamisen tavoitteiden saavuttaminen eri luokilla.

Lukuharrastus

Mitä lapset ja nuoret lukevat? Miten lukuharrastus vaihtelee määrällisesti ja
laadullisesti eri ikäkausina? Millaista on lapsille tarjottu lasten- ja nuortenkirjallisuus? Millaisia virtauksia siinä esiintyy? Mitä se antaa persoonallisuuden
kehittymiselle? Mitkä ovat lasten ja nuorten mielikirjoja ja mitä ne antavat lukijalleen? Miten lukuharrastusta mitataan määrällisesti ja laadullisesti? Miten lukuharrastus heijastuu äidinkielen opetukseen ja mitä se merkitsee opetuksen
kannalta? Miten kirjailijavierailu edistää lukuharrastusta? Kirjavinkkaus ja sen
käyttömahdollisuudet koulussa.
Keskeistä kirjallisuutta: Mäkelä (1998), Korolainen (2001), Gambrell ja
muut (1999), Sarmavuori (2011).
Keskeisiä tutkimuskohteita: Eri-ikäisten oppilaiden lukuharrastuksen
määrä ja laatu, yhteys ympäristöön ja persoonallisuuden kehitykseen,
lukuharrastuksen kehityskaudet. Lasten- ja nuortenkirjallisuuden virtaukset, niiden tarjoama maailmankuva eri aikoina, mielikirjat eri ikäkausina,
eri lukijaryhmillä ja eri aikakausina. Lukuharrastus opetuksen lähtökohtana ja tavoitteena. Sarjakuvien lukeminen, sarjakuvan käyttö opettajan
työvälineenä.
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Kirjallisuuden opetus

Mitä on kirjallisuuden ymmärtäminen? Miten kirjallisuutta analysoidaan ja tulkitaan? Keitä kirjailijoita ja mitä teoksia kouluissa on luettu eri aikoina ja mitä
virtauksia esiintyy kirjallisuuden valinnassa? Mikä on koulun kaanon eli mitkä
kirjat ovat suosituimpia? Mitä suuntauksia esiintyy kirjallisuuden opetuksessa? Miten kirjallisuuden opetusta on tutkittu? Millaista on koulujen Kalevalan
ja kansanrunouden opetus? Millaista on kirjallisuuskeskustelu? Mitä klassikoita
luetaan ja miten? Mitä strategioita käytetään?
Keskeistä kirjallisuutta: Rosenblatt (1978–90), Langer (1995–2005), Rikama
(1986–2004), Adler & Rougle (2005), Ylönen (2000), Arvonen (2002), Koponen (1997), Sarmavuori (1998a, 2011).
Keskeisiä tutkimuskohteita: Kirjallisuuden opetuksen tavoitteiden arviointi, niiden saavuttamisen mittaaminen, opetusmenetelmien käyttökelpoisuuden arviointi, uusien menetelmien kehittäminen. Kirjallisuuden
ymmärtämisen ja analysoimisen mittaaminen. Valintaongelmien analysoiminen, klassikkojen ja muun kirjallisuuden käsittelyn ongelmat, kirjallisuuden vastaanoton ongelmat, lukemisstrategioiden käyttö kirjallisuuden
avaajana.

Media

Millaisia median kuluttajia oppilaat ovat eri ikäkausina? Mitä on mediakasvatus? Missä määrin oppilaat lukevat sanomalehteä ja muita lehtiä? Missä määrin he käyttävät sähköisiä viestimiä määrällisesti ja laadullisesti? Paljonko, mitä
ja miten he katsovat televisiota, videoita? Miten he käyttävät internetiä, sähköpostia ja puhelinta? Millaista mediaohjausta tarvitaan äidinkielen tunneilla?
Keskeistä kirjallisuutta: Fiske (2005), Härkönen (1994), Saanilahti (1999),
Luukka ja muut (2001), Kotilainen ja muut (1999), Nieminen & Pantti
(2004), Kasesniemi ym. (2001), Kopomaa (2000), Nyyssölä (2008).
Keskeisiä tutkimuskohteita: Median käyttö määrällisesti ja laadullisesti
eri ikäkausina. Median käytön yhteys persoonallisuuden kehittymiseen.
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Median tarjoama maailmankuva. Koulu valikoivaan ja kriittiseen median
käyttöön ohjaajana. Nuorisokulttuuri ja äidinkielen opetus.
Kirjoittaminen

Mitä kirjoittaminen ja kirjoitustaito ovat? Miten ne kehittyvät ja ovat kehitettävissä? Miten kirjoitustaitoa, sen kehitystä ja oppimista voidaan mitata? Miten
kirjoittamisen opetusmenetelmiä voi vertailla? Mitä ovat kirjoittamisen opetuksen tavoitteet eri luokilla? Miten niiden saavuttamista arvioidaan?
Keskeistä kirjallisuutta: MacArthur (2006), Luukka & Jääskeläinen (2004),
Mäkelä (2005), Jääskeläinen (2002), Kronholm-Cederberg (2005), Sarmavuori (2010).
Keskeisiä tutkimuskohteita: Kirjoittamisprosessi ja siihen yhteydessä olevat tekijät. Kirjoitustaito ja sen kehitys. Kirjoittamisen opetusmenetelmät,
prosessikirjoittaminen ja sen hyöty. Koulukirjoittamisen tekstityypit ja niiden ominaispiirteet. Kirjoittamisen opetuksen tavoitteet ja niiden saavuttaminen eri luokilla. Kirjoittamisvaikeudet. Kirjoittamisen arviointi. Kirjoittamisstrategiat.

Puhuminen

Millaiset ovat oppilaiden puhevalmiudet kouluun tullessa ja miten niitä kehitetään edelleen? Mitä on kerronta- ja keskustelutaito ja miten niitä voidaan
kehittää? Mitä puhetaitoja oppilas tarvitsee ja miten niiden oppimista harjoitellaan? Mitä menetelmiä on puheilmaisun kehittämiseksi ja mikä on niiden
käyttökelpoisuus? Miten puheilmaisun tavoitteet saavutetaan eri luokilla?
Keskeistä kirjallisuutta: Nyfors (1995), Valkonen (2003), Tainio (2007).
Keskeisiä tutkimuskohteita: Puheviestinnän ominaispiirteet ja niiden mittaaminen, puhetaidon opetus, puheviestinnän opetusmenetelmät. Koulun
viestintäkulttuuri.
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Draama

Miten draamaa voidaan käyttää opetusmenetelmänä äidinkielen taitojen kehittämiseksi? Miten draama liitetään mielekkäällä tavalla äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen? Mitä draaman avulla opitaan? Millaista on sen tuottama
syväoppiminen? Millaista on draaman avulla oppiminen? Kuinka paljon ja miten opettajat käyttävät draamaa? Mitä draamakursseja koulu tarjoaa?
Keskeistä kirjallisuutta: Heikkinen (2002–05), Sinivuori (2000), Korhonen &
Østern (2001), Rusanen (2002), Toivanen (2002), Sarmavuori (1996), Nyfors
(1995).
Keskeisiä tutkimuskohteita: Draama opetusmenetelmänä. Draama ja sen
sisällöt äidinkielen opetuksen osa-alueena. Draama oppimisessa. Draaman käyttö kouluissa. Näytelmäkerhot, juhlat ja teatteri koulussa.

Kielentuntemus

Mikä kielentuntemuksesta on tarpeen yleissivistyksen kannalta? Miten kielentuntemusta (kielioppia) on meillä opetettu? Mitkä ovat kansainväliset näkymät? Mitä kielioppiteorioita on välittynyt koulun kielentuntemukseen? Mitkä
ovat opetusmenetelmät ja niiden tehokkuus? Miten kielentuntemus edistää
muiden osa-alueiden ja vieraiden kielten oppimista?
Keskeistä kirjallisuutta: Ikola (1968), Häkkinen (1994), Pynnönen (2002), Hiidenmaa (2003), Harmanen & Siiroinen (2006), Maunu (2010), Sarmavuori &
Maunu (2011).
Keskeisiä tutkimuskohteita: Lasten kielen kehitys, kielioppiteoriat ja niiden
soveltuvuus kouluun. Opettajien ja oppilaiden näkemykset kielentuntemuksen tavoitteiden ja sisältöjen tärkeydestä. Tavoitteiden saavuttaminen eri luokilla. Kielentuntemuksen siirtovaikutus. Opetusmenetelmät ja niiden käyttökelpoisuus.
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Nykyopetuksen painotukset osa-alueittain

Äidinkielen opetuksen osa-alueiden luonne on vaihdellut jonkin verran eri
aikoina. Nykyotteena korostuu ja vaihtelee erilaisia painotuksia, joita kuvailen
seuraavassa osa-alueittain.
Ote kieleen
kuvaileva
w selittävä
w historiallinen
w pragmaattinen
w normatiivinen
w vertaileva
Näkemys kielestä: Lapsi ja nuori rakentaa kielen avulla minuuttaan ja
luo sen avulla suhteen muuhun maailmaan. Hän tarvitsee yleissivistävää tietoa kielen rakenteesta, vaihtelusta ja käytöstä eri tilanteissa.
Erityisesti kirjoitetun kielen opetteluun tarvitaan koulun apua.
w

Ote kirjallisuuteen
temaattinen
w kronologinen
w intensiivinen
w ekstensiivinen
w keskusteleva
w lukuharrastusta herättävä ja ylläpitävä
Näkemys kirjallisuudesta: Lapsi ja nuori tarvitsee hänelle suunnattua
nuorisokirjallisuutta rakentaakseen minäkuvaansa ja avartaakseen
maailmankuvaansa. Hän tarvitsee tietoa klassikoista ja nykykirjallisuudesta yleissivistyksen kannalta.
w

Ote viestintään
erilaiset tekstit
w kulttuurinen luku- ja kirjoitustaito
Näkemys mediasta ja viestinnästä: Lapsi ja nuori tarvitsee tietoa kehittyäkseen valikoivaksi ja kriittiseksi median käyttäjäksi.
w

Ote lukemiseen
w
w
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keskustelevaa (sekä tekstin että tovereiden kanssa)
aktivoivaa

analyyttista
w ymmärrystä lisäävää
w monipuoliseen lukutaitoon ohjaavaa
Näkemys lukemisesta: Lukeminen on merkityksen luomista tekstille.
w

Ote kirjoittamiseen
prosessipainotteinen
produktipainotteinen
w mallitekstejä käyttävä
w asiatekstejä korostava
w pohtiva esseekirjoittaminen
w mediatekstejä hyödyntävä
w luova, sanataiteellinen
Näkemys kirjoittamisesta: Kirjoittaminen on ajatusten, tekstin tuottamista kirjalliseen asuun.
w
w

Ote puhumiseen ja draamaan
yhteistyötaitojen kehittyminen
w syväoppiminen
w kokonaisvaltainen itseilmaisu
Näkemys draamasta: Draama kuuluu kaikille, tuottaa syväoppimista
ja edistää yksilön persoonallista kasvua; teatteri rakentuu näyttelijän ja
yleisön suhteelle.
w

Meille on käynyt kuten Rickhard Bexarille Kjell Westön kirjassa Leijat Helsingin
yllä (1998). Lukionsa loppuvuosina hän kulki Carina Holzingerin kanssa Helsingin Munkkiniemestä Espoon Tarvaspäähän. Pari kulkee romanttisten puusiltojen yli ja suutelee sillalla. Silloin Rickhard havahtuu huomaamaan olevansa ensimmäistä kertaa rakastunut: ”Nyt olin vihdoinkin löytänyt Kohteen.” Meillä on
voinut olla muitakin tieteitä, ihastumiskohteita, kuten Rickhardilla: ”Olin toki
ollut rakastunut Elämään, olin maistellut sitä juopuneena, olin ollut pihkassa
musiikkiin, tyttöihin ylipäätään, jääkiekkoon ja ystävien kanssa kännäämiseen.”
(Westö 1998, 201.) Mutta nyt olemme löytäneet ja rajanneet vihdoin oman tutkimuskohteemme: äidinkielen opetustieteen!
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ÄIDINKIELEN OPETUSTIETEEN
TUTKIMUSMENETELMÄT

Yleistä tutkimuksen luonteesta ja menetelmistä

Tutkiva opettajuus on suositeltava asenne. Äidinkielen opetustieteessä tarvitaan kokeellisia tutkimuksia, jolloin voitaisiin verrata eri opetusmenetelmien
tehokkuutta. Opettaja tarvitsee taitomittauksia, kyselyjä ja sisällönanalyyseja.
Toimintatutkimus on puolestaan tyyppi, jolla opettaja voi työyhteisössä ratkaista käytännön ongelmia. Kun tutustumme tutkimusmenetelmiin, on iskulauseena Seitsemän veljeksen Aapon kehotus ennen lukemaan opettelua:
”Opin, taidon ja viisauden aarnioihin tahdomme syventyä.”
Äidinkielen opetustiede on äidinkielen opetusta ja oppimista tutkiva tiede,
joten se saa tutkimusmenetelmänsä ensisijaisesti kasvatustieteistä. Toissijaisesti tutkimusmenetelmiä ja analyysitapoja saadaan psykologiasta, sosiologiasta
ja ainetieteistä, siis mahdollisesti kieli- ja kirjallisuustieteestä. Tieteenteoria eli
epistemologia voi antaa aineksia äidinkielen opetuksen teorian kehittämiselle.
Äidinkielen opetuksen tutkimus kattaa opetussuunnitelmat ja niiden historiallisen kehityksen. Opetuksen empiirinen tutkimus voi kohdistua tavoitteiden saavuttamisen mittaamiseen, luokkahuonetutkimukseen ja opettajaan
kohdistuvaan tutkimukseen. Oppimisen tutkimus voi olla oppilaan persoonallisuuden ja virikeympäristön – jälkimmäisestä puhutaan nykyään termillä oppimisympäristö – tutkimusta. Se voi kohdistua oppilaiden taitojen, tietojen ja
asenteiden mittaamiseen. Oppimateriaalitutkimus voi olla oppikirjojen ja opetussuunnitelmien vertailua ja siihen pitäisi liittyä evaluaatio oppimateriaalin
ansioista ja puutteista suhteessa tavoitteisiin ja oppimiseen.
Käyttäytymistieteissä tutkimustapoja luonnehditaan kvantitatiivisiksi tai
kvalitatiivisiksi, jolloin aineiston keruu, analyysi ja tulkinta on joko määrällistä
(”kovaan” dataan perustuvaa) tai laadullista (”pehmeään” dataan perustuvaa).
Tutkimussuuntaukset ja -lähestymistavat jaetaan empiiris-positivistiseen ja
tulkinnalliseen (hermeneuttiseen) tutkimukseen. (Cohen ja muut 2003, Tuomi
& Sarajärvi 2002, Hirsjärvi & Hurme 2001).
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Tutkimuksen reliaabelius ja validius
Reliaabelius viittaa tutkimuksen toistettavuuteen: samoilla tutkimusmenetelmillä tulisi päästä samoihin tuloksiin. Validius tarkoittaa aineistosta tehtyjen johtopäätösten luotettavuutta: millä ennakko-oletuksilla ja millä menetelmillä joihinkin tutkimustuloksiin päästään. Pietilä (1976) on esittänyt
kriteereitä näiden mittaamiseksi.
Mittarin pysyvyyttä mitataan seuraavilla kriteereillä:
1.
2.
3.
4.

Eri henkilöt luokittelevat samat ilmiöt ennalta sovittuihin luokkiin.
Sama henkilö luokittelee samat ilmiöt eri ajankohtina.
Samasta ilmiöstä kerätään yhtäpitävyysreliaabelius.
Samasta ilmiöstä kerätään tietoja samalla välineellä eri ajankohtina (pysyvyysreliaabelius).

Mittarin validiutta eli pätevyyttä voidaan arvioida seuraavilla kriteereillä:
1.

2.

3.
4.

Sisältövalidius: Vastaavatko sisältöluokkien alkiot käsitteellisesti ko.
sisältöluokkaa?
Rinnakkaisvalidius: Onko se yhtäpitävä toisen samaa ilmiötä mittaavan
kriteerin kanssa?
Rakennevalidius: Ovatko kyseiset sisältöluokat teorian mukaiset?
Ennustevalidius: Ennustaako mittari selviytymistä toisessa testissä?

Empiiris-positivistisessa tutkimuksessa käytetään luonnontieteistä saatuja
koe- ja havaintomenetelmiä: kyselylomakkeita, asennemittauksia, kokeellisia
menetelmiä, testejä, systemaattista havainnointia ja strukturoituja haastatteluja. Muuttujat mitataan tarkkaan ja tieto on objektiivista ja kvantitatiivista.
Populaatiosta (tutkimuskohteesta) otetaan otantamenetelmää käyttäen suurehkoja otoksia (100–1 000 tutkimusoppilasta), jotta tulokset olisivat yleistettävissä. Käyttäytymisestä etsitään yleisiä lainalaisuuksia ja pyritään teoriaan.
Tämä tutkimustraditio on behavioristinen tai uusbehavioristinen.
Äidinkielen opetusta tällä lähestymistavalla on tutkittu esim. helsinkiläisessä ABC-projektissa, jossa seurattiin 12 vuoden ajan alun perin kolmen koulun
oppilaiden äidinkielen taitojen ja persoonallisuuden kehitystä sekä äidinkielen opetuksen tavoitteiden saavuttamista. (Sarmavuori 1989.) Suurten otosten
tutkimusta on harjoitettu Jyväskylän kasvatustieteiden tutkimuslaitoksessa.
Kansainväliset koulusaavutustutkimukset (IEA- ja PISA-tutkimukset) ovat olleet
tämäntyyppisiä produktitutkimuksia. Viime aikoina myös opetushallitus on
koonnut laajoja aineistoja peruskoululaisten oppimistuloksista.
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Oppilaalta mitatuista koevastauksista (pistemäärien vaihteluväli voi olla
esim. 0–30) tai asenteista (vaihteluväli 1–5) lasketaan jokaiselle oppilaalle
muuttujat, joita voidaan käsitellä tilastollisesti. Niistä lasketaan keskiarvot ja
keskihajonnat, jolloin voidaan testata ryhmien keskiarvojen merkitseviä eroja
(varianssianalyysi, t-testi), niistä voidaan laskea korrelaatioita (muuttujien yhteyksiä toisiinsa) ja aineistoa voidaan analysoida monimuuttujamenetelmillä
(esim. faktorianalyysi). Aineiston käsittely tehdään tietokoneella.
Tulkinnallinen tutkimus on laadullista. Tulkinnallinen tutkimus on ymmärtävää, subjektiivista, kvalitatiivista ja kokonaisvaltaista. Tavoitteena on ilmiön
ja sen merkityksen ymmärtäminen. Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita yksiTutkimushaastattelu
Haastattelusta on tulossa yhä suositumpi aineistonhankintamenetelmä. Haastattelu ja kyselylomake ovat tietoisuuden ja ajattelun sisältöihin kohdistuvia
menetelmiä. Haastattelu on käsitteisiin, merkitykseen ja kieleen perustuvaa
toimintaa. Tutkimuksen osana se on vuorovaikutustilanne, jonka onnistumiselle on ollennaista hyvä ennalta suunnittelu sekä haastattelijan tietoisuus omasta
roolistaan:
1. Ennalta suunnittelu. Haastattelija on tutustunut tutkimuksen kohteeseen
sekä käytännössä että teoriassa. Hän tavoittelee luotettavaa tietoa
tutkimusongelman kannalta tärkeiltä alueilta.
2. Haastattelu on haastattelijan alulle panema ja ohjaama.
3. Haastattelija joutuu motivoimaan haastateltavaa ja ylläpitämään hänen
motivaatiotaan.
4. Haastattelija tuntee roolinsa mutta haastateltava oppii sen haastattelun
kuluessa.
5. Haastateltavan on voitava luottaa siihen, että annettuja tietoja käsitellään
luottamuksellisesti.

(Hirsjärvi & Hurme 2001, 35, 43.)
Haastattelut voidaan ryhmitellä lomakehaastatteluihin, teemahaastatteluihin ja strukturoimattomiin haastatteluihin. Strukturoimattomasta haastattelusta käytetään myös nimityksiä avoin haastattelu, kliininen haastattelu, syvähaastattelu, asiakeskeinen haastattelu ja keskustelunomainen haastattelu.
Syvähaastattelussa käytetään avoimia kysymyksiä. Haastattelijan tehtävänä
on syventää haastateltavan vastauksia ja rakentaa haastattelun jatko niiden
varaan. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 44–45.)
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lön tai ryhmän näkemyksistä, kokemuksista ja muistoista, ja päätelmät voivat
perustua vain yhteen tapaukseen. Tulkinnallinen tutkimus on prosessikeskeistä: kehitys- ja muutosprosessin kaikki vaiheet analysoidaan.
Alasuutarin (2001, 39, 40, 44) mukaan laadullinen analyysi koostuu kahdesta vaiheesta: havaintojen pelkistämisestä ja arvoituksen ratkaisemisesta. Arvoituksen ratkaiseminen on tulkintaa. Havaintojen pelkistämisessä voi erottaa
kaksi osaa:
1. Aineistoa kokonaisuudessaan tarkastellaan tietystä teoreettismetodologisesta näkökulmasta. Aineiston tarkastelussa kiinnitetään
huomio vain siihen, mikä on teoreettisen viitekehyksen ja kulloisenkin
kysymyksenasettelun kannalta olennaista. Näin tekstimassa pelkistyy
hallittavammaksi.
2. Havaintojen määrää karsitaan edelleen yhdistämisellä.

Viime vuosisadan loppuvuosikymmenellä alettiin korostaa yhä enemmän laadullista tutkimusta. Kvantitatiivisen tutkimuksen analyysimenetelmät faktori- ja regressioanalyysi sekä varianssianalyysi menettivät suosiotaan. Laadullisessa tutkimuksessa korostuu ilmiöiden ymmärtäminen niistä itsestään käsin,
niiden laadullisista ominaisuuksista lähtien. Yksilön kokemukset, havainnot,
uskomukset, elämä, ”kohtalo” ja kaikki elämänalueet koetaan arvokkaiksi tutkimuskohteiksi. Haastattelu, osallistuva havainnointi ja tutkittavan henkilökohtainen tapaaminen antavat mahdollisuuden syiden kysymiseen ja tekijöiden
välisten yhteyksien selvittämiseen. Sen avulla voi päästä selville kausaalisesta
prosessista. Haittana on tutkimushenkilöiden vähyys sekä aineiston keruun ja
luokittelun työläys.
Hakimin (1987) mukaan kvalitatiivinen kartoitus sopii erityisesti esitutkimukseksi.Yleiskatsaukset (surveyt) tarjoavat linnun näkökulman, kvalitatiivinen tutkimus tarjoaa madon näkökulman. Kvalitatiivinen tutkimus sopii täydennykseksi ja
esimerkiksi kvantitatiiviselle datalle. (Hakim 1987.)
Pietilä (1976) suosittelee kvantitatiivista tutkimusta erityisesti silloin, jos
aineisto on laaja, kuvailtavia sisällöllisiä piirteitä on paljon ja jos kuvailussa pyritään vertailtavuuteen tai yleistettävyyteen. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa
vaarana on, että metsä jää näkemättä puilta, esim. sanallisessa kuvailussa varsinaiset kehityslinjat voivat hukkua yksityiskohtien kaaokseen. Toisena vaarana
on, että vain selvimmät muutokset ja ilmeisimmät kehityslinjat huomataan,
jolloin kokonaiskuva jää puutteelliseksi ja yksipuoliseksi.
Laadullisesta tutkimuksesta puolestaan on usein sanottu, että se jää helposti tapauskohtaiseksi ja että sitä ei voi yleistää. Pehmeitä menetelmiä on
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pidetty vähemmän tieteellisinä kuin kovia mentelmiä. Toisaalta laadullista tutkimusta voidaan pitää myös tasokkaampana, koska se ei jättäydy vain tilastollisiin määriin, vaan pyrkii enemmän tulkintaan. (Eskola & Suoranta 1998, 13.)
Seuraavassa esittelen tutkimusesimerkkien avulla äidinkielen opetustieteesssä keskeisiä tutkimusmenetelmiä. Nykyisin laadullista ja määrällistä tutkimusta on alettu yhdistää yhä enemmän. Monissa menetelmäkirjoissa esitellään jo molemmat menetelmät eikä enää vain jompaakumpaa. Niiden välinen
erokaan ei välttämättä ole niin jyrkkä kuin joskus ajatellaan. Laatu ja määrä
eivät ole toisistaan erillisiä eivätkä toistensa vastakohtia, sillä kvantiteetti ilmaisee sen, kuinka paljon jotakin kvaliteettia ilmenee. Menetelmien yhdistämistä
voidaan kutsua monimenetelmällisyydeksi, mutta siitä on käytetty myös nimityksiä triangulaatio, sekastrategia ja yhdistetyt operaatiot. Monimenetelmällisyydellä voidaan lisätä tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä. (Layder 1993,
ks. Hirsjärvi & Hurme 2001, 28.)

Sisällönanalyysi

Sisällönanalyysi on paljon käytetty tutkimusmenetelmä alallamme. Sen merkitys kasvoi tulkinnallisen tutkimusparadigman tultua yhä suositummaksi.
Sisällönanalyysissa tutkija tarvitsee kokonaishahmotuksen ja -näkemyksen
tutkittavasta ilmiöstä. Se saadaan esim. lukemalla kaikki tutkimusalueeseen
kuuluvat dokumentit, jonka jälkeen niistä erotetaan merkittävät ja keskeiset
sisältöluokat (eräänlaiset sisällölliset ”faktorit”).
Sisällönanalyysi sopii oppikirjojen, kaunokirjallisuuden, opetussuunnitelmien ja esim. kirjoitelmien sisällön analysointiin. Se voi olla kvalitatiivista tai
kvantitatiivista.Eräässä lukukirjatutkimuksessa sisältöluokkia olivat esimerkiksi: miljöö, perhekuva ja sukupuoliroolit, uskonto ja etiikka, nationalismi kontra
kansainvälisyys, tekstityypit ja lukemaanopettamismenetelmät. Tutkimuksessa
kutakin näistä kuvataan, dokumentoidaan ja selitetään, ja lopuksi tehdään niiden vertailu.
Pietilä (1976) määrittelee sisällönanalyysin (oik. sisällön erittelyn) tutkimukseksi, jossa ”joko tilastollisesti tai sanallisesti pyritään kuvailemaan joko
dokumenttien sisältöä ilmiönä sinänsä tai niitä ulkopuolisia ilmiöitä, joita sisällön ajatellaan ilmaisevan”. Dokumentteja voidaan käyttää kahdella tavalla: 1)
niitä voidaan kuvata tai selittää sellaisinaan tai 2) ”niiden nojalla voidaan kerätä
tietoa tai tehdä päätelmiä muista ilmiöistä”.
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Eräänlaisia sisällönanalyyseja ovat myös tyypittely ja diskurssianalyysi, joita esitellään seuraavaksi.

Tyypittely, luokittelu ja teemoittaminen

Tutkijan aineistona voi olla kokoelma erilaisia tekstejä. Hänen analyysinsa voi
olla etsiä niistä erilaiset tyypit, siis tyypittely. Sitä edeltää yleensä tarinajoukon
jäsentäminen eli teemoittelu. Sen jälkeen analyysia voi jatkaa pitemmälle erottelemalla vastauksista yleisempiä tyyppejä. ”Parhaimmillaan tyypit kuvaavat
laajasti ja mielenkiintoisesti, mutta silti taloudellisesti aineistoa.”
Tyyppien muodostamistapoja on eritelty seuraavasti:
1. Autenttinen, yhden vastauksen sisältävä tyyppi, joka on esimerkkinä
laajemmasta aineiston osasta.
2. Yhdistetty, mahdollisimman yleinen tyyppi. Mukaan on otettu vain sellaisia
asioita, jotka esiintyvät suuressa osassa tai kaikissa vastauksissa.
3. Mahdollisimman laaja tyyppi, jolloin jotkut tyyppiin otetut asiat ovat
esiintyneet kenties vain yhdessä vastauksessa. (Eskola & Suoranta 1998,
182–183.)

Esim. haastattelemalla kerätyn aineiston litteroinnin tai koodaamisen jälkeen
seuraa sen luokittelu, teemoittelu tai tyypittely. Aineistosta määritellään luokkia ja lasketaan, montako kertaa kukin luokka esiintyy. Teemoittelu voi olla luokituksen kaltaista, ”mutta siinä painottuu, mitä kustakin teemasta on sanottu”.
Tyypittelyssä aineisto ryhmitellään tietyiksi tyypeiksi.
Tyypittelyssä, luokittelussa ja teemoittamisessa tutkijan on päätettävä, hakeeko hän aineistosta samuutta vai erilaisuutta. Hän voi hakea myös toiminnan logiikkaa, tyypillistä kertomusta tai hän voi kirjoittaa kaikista vastauksista
yhden tyypillisen kertomuksen yms. Tuomi ja Sarajärvi (2002, 96) havainnollistavat aineiston käsittelyn eri tapoja, kun tehtävänä on selvittää yhdeksältä
opiskelijalta, mikä heidän mielestään vaikuttaa siihen, että kukaan ei ole halukas opiskelemaan oppiainetta ”Å”. Seuraavalla sivulla on heiltä yksinkertaistettuja esimerkkejä luokittelusta, teemoittamisesta ja tyypittelystä.
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Luokittelu
Kolme luokkaa: opettaja, opiskelija, koulun hallinto
(aineisto; X = haastattelu)
X1
X2
X3
opettaja (7)
X4
X5
X6
opiskelija (4)
X7
X8
X9
koulun hallinto (3)
Yhdeksästä haastatellusta seitsemässä oli maininta, että opettaja vaikutti oppiaineen suosioon, neljässä oli maininta, että opiskelijat vaikuttivat siihen ja kolmessa mainittiin koulun
hallinnon vaikuttavan kyseisen oppiaineen opiskelun suosioon.

Teemoittaminen
Kolme teemaa: opettaja, opiskelija ja koulun hallinto
(aineisto; X = haastattelu)
X1
X2
X3
opettaja, koska
X4
X5
X6
opiskelija, koska
X7
X8
X9
koulun hallinto, koska
Opettajien nähtiin vaikuttavan oppiaineen suosioon, koska…
Opiskelijat vaikuttivat oppiaineen suosioon, koska…
Koulun hallinto vaikutti oppiaineen suosioon, koska…

Tyypittely
(aineisto; X = haastattelu)
X2, X9
X1, X2, X7, X8
X5
X4, X6

tyyppi A: kaikki kolme teemaa vaikuttavat…
tyyppi B: vain opettajat vaikuttavat…
tyyppi C: vain koulun hallinto vaikuttaa…
tyyppi D: niin opettajat kuin oppilaat vaikuttavat…

Aineistosta löytyi neljä erityyppistä selitystä, miksi kyseinen oppiaine ei ole suosittu.

(Tuomi ja Sarajärvi 2002, 96.)
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Diskurssianalyysi

Diskurssianalyysissa aineisto voi olla valmiita tekstejä, oppikirjoja ja mediatekstejä tai haastatteluja ja erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa tapahtuvaa
puhetta. Heikkisen (1999) mukaan tekstit rakentuvat diskursseista ja diskurssit ovat teksteissä aktivoituvia merkityksiä. Diskurssianalyysiin kuuluu tekstin
lingvistinen kuvaaminen, diskursiivisten prosessien (tekstien tuottaminen ja
tulkitseminen) ja tekstien välisten suhteiden tulkinta sekä diskursiivisten ja
sosiaalisten prosessien välisen suhteen selittäminen. Esimerkiksi koulun diskurssijärjestykseen kuuluvat erikseen luokkahuoneen ja pihan diskurssityypit.
(Heikkinen 1999, 66.)
Julia Kristevan mukaan ”[j]okainen teksti on kolmessa ulottuvuudessa väreilevä sitaattien mosaiikki – riippuu valaistuksesta, mitä siitä kulloinkin piirtyy esiin. Tekstiä ei siis voi lukea yhtenä, sillä tekstuaalinen ykseys on aina vain
huippu, josta avautuu merkityksiä moneen suuntaan”. (Stewen 1991, 128–129.)
Myös Barthes ja Saukkonen ovat puhuvat tekstin sosiaalisesta ja kulttuurisesta
luonteesta:
”Teksti on kulttuurin tuhansista kehdoista syntynyt lainausten kudos”
(Barthes 1993, 115).
”Mikään teksti ei ole sellaisenaan todellisuuden kuva, vaan jokainen teksti
luo omaa (erityisesti sosiaalista) todellisuutta” (Saukkonen 2001).

Diskurssi on sosiaalista toimintaa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta sosiaalisissa tilanteissa tai todellisuuden sosiaalinen konstruktio (Heikkinen 1999, 54).
Tavallisesti diskurssilla viitataan puheeseen tai tekstiin. Esimerkiksi puhe on
sosiaalisen vuorovaikutuksen muoto, joka tapahtuu tiettynä aikana ja tietyssä
tilassa, ja diskurssianalyysissä selvitetään, kuka sanoi, mitä sanoi, mitä tarkoitti,
miksi sanoi, mihin pyrki ja kehen pyrki vaikuttamaan. (Metsämuuronen 2003,
201–202.) Tekstit puolestaan tuotetaan useimmiten jonkin teknologian avulla, ja sitä luonnehtii materiaalisuus. Varhaisimmissa vaiheissaan merkit tehtiin
puumerkkeinä, hieroglyfeinä tai riimukivinä. Nykyään teknologia mahdollistaa
tekstin tuottamisen myös kuvien, musiikin ja muiden symbolien muodossa.
(Lehtonen 2004.)
Diskurssianalyysissä tutkija kokoaa aineiston, korpuksen, joka voi koostua
osa-aineistoista. Tutkija voi laajentaa korpusta täydentävällä tiedolla. Jos tutkitaan esimerkiksi luokkahuonediskurssia, analyysiin voi sisällyttää erilaisia ryhmiä: opettajia, oppilaita, vanhempia, enemmistön ja vähemmistön edustajia,
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hallinnon edustajia ym. Korpusta voi vielä laajentaa haastattelulla, jossa selvitetään, onko henkilö tietoinen käytännön ideologiasta ja poraudutaan henkilön perspektiiviin lähemmin tai vähemmän muodollisesti. (Fairclough 2000,
226–228.)
Esimerkki diskurssianalyysistä:
Katri Savolainen (1998) käytti diskurssianalyysia oppikirjasarjan tutkimiseen.
Hän luettelee 1990-luvulta neljä oppikirjasarjaa, joista hän valitsi kokonaisuudessaan valmiin ala-asteelta yläasteelle ulottuvan sarjan: Iloinen äidinkieli
(3–6, Weilin+Göös 1992–94) ja Äidinkieli – Äikkä (7–9 Weilin+Göös 1993–96,).
Analysoitavina olivat niiden opetustekstit, kaikkiaan noin 1 400 sivua.
Norman Faircloughiin (1995) vedoten tutkija katsoi, että diskurssit koskevat
tietoa ja sen rakentumista teksteissä. Kielenkäyttö on osa todellisuuden rakennusta. Tutkimus rajautui vain kielitietoa koskevaksi. Se hahmotetaan kielitieteen
tuottamaksi tietämykseksi sekä puhutun ja kirjoitetun kielen normien ja konventioiden välittämiseksi.
Tutkimusongelmia oli kolme:
1. Mikä on oppikirjojen näkemys oppimisesta ja kielestä?
Mikä on oppikirjojen tuottama käsitys tiedosta yleensä ja
kielitietämyksestä erityisesti?
Mikä on oppikirjojen näkemys kielestä ja sen olemuksesta?
Mikä on oppikirjojen tuottaman vuorovaikutuksen kehikko?
Minkälainen on oppikirjojen tuottama opettaja?
Minkälainen on oppikirjojen tuottama oppilas?
2. Minkälainen on aineiston tuottama hyvä kielenkäyttäjä:
kirjoittaja, lukija, puhuja, viestien vastaanottaja?
3. Minkälaisen asenteen kieleen oppikirjat tuottavat?
Savolaisen oletuksena oli, että teksti muodostaa merkityksellisen kokonaisuuden. ”Tekstillä on siis muoto ja merkitys, sen on joku subjekti tuottanut ja joku
vastaanottaja tulkinnut.” Tekstit ovat osa laajempaa diskurssia. ”Diskurssi on jokaisen tekstin tuottamisen ja vastaanottamisen kokonaisuus, joka edustaa jotain
tiettyä ja omanlaistaan systeemiä ja tapaa hoitaa tuo vuorovaikutus.” Diskurssi
on tekstin ja todellisuuden risteysasema. Diskurssi määrittelee niitä ehtoja, joiden vallitessa tekstiä voidaan tuottaa ja ymmärtää. Se on konteksti, se situaatio,
joka kannattelee tietynlaisen tekstin olemassaoloa.” Oppikirjoja tarkasteltiin 1)
oppimisen, 2) kielen ja kielitietämyksen ja 3) hyvän kielenkäyttäjän kannalta. (Savolainen 1998, 11–12, 14–16, 21.)
Tuloksena oli havainto, että oppikirjat rakentavat suljetun systeemin. Tehtävät ovat kehätehtäviä, sillä muuta kuin oppikirjan tietoa ei tarvita. Toisaalta
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niissä vedotaan tietoihin, joita oppilaalla oletetaan olevan erilaisista kielenkäytön tilanteista. Tutkimuksen mukaan myös oppikirjan tuottama piiloinen
asenne kieleen on vähättelevä: ”oppikirjoissa voi lähes kauttaaltaan nähdä
asenteen, jonka mukaan kieli ei ole kiinnostava tarkastelu- eikä tutkimuskohde”. Tutkimus päätteli seuraavaa: ”Opetuksen järjestäminen niin, että oppilaiden omat todelliset intuitiot ja tiedot olisivat varteenotettava lähtökohta, on
äidinkielen opetuksen ratkaistavia haasteita” (mts. 171, 175, 181).

Kokeellinen tutkimus

Kokeellisessa tutkimuksessa selvitetään jonkin muuttujan yhteyttä toiseen.
Koeasetelmana on mitata selittävän (riippumattoman) muuttujan X vaikutusta selitettävään (riippuvaan) muuttujaan Y: Miten X:n vaihtelu vaikuttaa Y:hyn?
Tutkittavana voi olla uuden opetusmenetelmän tehokkuus, jolloin koeryhmää
opetetaan sen periaatteiden mukaan ja vertailuryhmää vanhalla tavalla. Ryhmien oppimistuloksia verrataan keskenään. Tutkimusasetelma oli seuraavanlainen (Kerlinger & Lee 2000):
Yb
Yb

X
-X

Ya
Ya

koeryhmä
vertailuryhmä

Koe- ja vertailuryhmän oppilaat voivat olla sattumanvaraisesti valittuja tai
keskenään vertailukelpoisiksi jaettuja ryhmiä. Heidän vertailukelpoisuutensa
on voitu tarkistaa älykkyystestillä tai muulla kykymittarilla ja sosiaaliryhmään
kuulumisella. Vertailuryhmiä voidaan käyttää useampia, jolloin tutkimusasetelma voi olla seuraava:
Yb
Yb
		
		

X
-X
X
-X

Ya
Ya
Ya
Ya

koeryhmä
vertailuryhmä 1
vertailuryhmä 2
vertailuryhmä 3

Esitestaus voi vaikuttaa oppimistuloksiin, joten sen vaikutus voidaan kontrolloida vertailuryhmillä 2 ja 3. Myös aikavaikutusta voidaan tarkastella seuraavan
asetelman avulla:
Yb

X

Ya
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Yb
-X
X		
Ya
-X		

Ya
Ya

Esimerkki kokeellisesta tutkimuksesta:
Pedagogisen kieliopin tutkimuksessa samasta kaupungista tehtiin viidellä
seitsemännellä luokalla alkumittaus, jossa kysyttiin oppiaineiden mieluisuutta ja
oppiaineen äidinkieli ja kirjallisuus osa-alueiden mieluisuus asteikolla 1—5. Sanaluokkien tuntemuksesta oli tietokysymys. Vertailuryhmiä oli kolme, joista kahdella oli perinteistä kieliopin opiskelua (tunnilla tehtiin kirjasta ja harjoituskirjasta
kynä—paperi-tehtäviä) ja yhdellä vertailuryhmällä ei ollut syksyllä lainkaan kielioppia. Koeryhmillä 1 ja 2 oli drama- ja ilmaisumenetelmiä käyttäen sanaluokkien opettelua. Koeryhmillä 1 ja 2 oli sama opettaja. Kaikilla luokilla oli oppikirjana
Aleksis 7. Koeryhmillä 1 ja 2 siitä käytettiin opettajanoppaan sanaluokkakoetta,
joka oli muillakin luokilla. Elokuussa tehdyt alkumittaukset ja joulukuussa tehdyt
uusintamittaukset (vertailuryhmien 1 ja 2 osalta loppumittaukset) osiossa “Miten
mieluisaksi koet kieliopin?” olivat seuraavat:
Taulukko 1. Kieliopin mieluisuus alku- ja loppumittauksessa
				Luokka
				
Vertailuryhmät		
				
1
2
3
Alkumittaus			
2,88
3,00
2,48
Loppumittaus		
2,75
2,71
2,37

Koeryhmät
4
5
2,73
3,10
3,22
3,15

Koeryhmissä kieliopin mieluisuus nousi, koeryhmällä 4 tilastollisesti lähes
merkitsevästi. Vertailuryhmillä kieliopin mieluisuus laski entisestään.
Enemmän kuin mittaustulokset kertovat kuitenkin luokan ilmapiirin havainnot.
Tutkija vieraili luokissa ja havainnoi opetuksen lisäksi oppilaiden reaktioita. Perinteisen kieliopin tunnilla kuului oppilaiden huokauksia. He toivoivat tuntien loppumista ja sitä, että lopuksi luettaisiin jatkokertomuskirjaa. Koeryhmissä sen sijaan
oppilaat tulivat jo tunnin alussa kysymään opettajalta: “Onko meillä ilmaisua?” He
toivoivat monia harjoituksia uudestaan.
Tiedollisesta puolesta oli vakuuttavinta se, että sama koe, josta aiempina
vuosina oli tullut luokan keskiarvoksi 7,20, tuotti koeluokalla keskiarvon 9. Tulokset
olivat niin selvästi koeryhmän etuja puoltavia, että vertailuryhmien seuraaminen
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oli syytä lopettaa. Vertailuryhmä, jolla ei ollut ollut kielioppia, muuttui koeryhmäksi, sillä sen opettaja otti kokeiltavakseen ilmaisumenetelmät sanaluokkien opettelussa. Vaikka opettaja oli arempi kuin koeryhmissä 4 ja 5, sielläkin draamamenetelmät otettiin myönteisesti vastaan. Aloin kutsua uutta menetelmää toiminnalliseksi
kieliopiksi. (Sarmavuori 2009, 2010b.)
Koe—vertailuryhmä-asetelma oli hyvä sysäys draamamenetelmien käyttökelpoisuuden testaamiseksi. Vertailuryhmien opettajat ovat myös ryhtyneet
käyttämään toiminnallista menetelmää. Koeryhmän opettaja laatii siitä opettajanoppaan (Maunu 2011.)

Ex post facto -tutkimus

Ex post facto -tyyppisessä tutkimuksessa selvitetään jo vaikuttanutta selittävää (riippumatonta) muuttujaa. Koska riippumaton muuttuja on jo ehtinyt vaikuttaa, se ei ole tutkijan manipuloitavissa. Muuttujien suhteista tehdään päätelmiä. Ryhmiä ei voi muodostaa sattumanvaraisesti.
Vaikka ex post facto -tutkimuksen tulkintaan liittyy riskejä, on tämäntyyppinen tutkimus kuitenkin välttämätöntä, koska monet opetustieteelliset ongelmat eivät ole tutkittavissa kokeellisesti. Muuttujina kotitausta, opettajan
persoonallisuus, oppilaiden älykkyys, luokkailmasto ym. eivät useinkaan ole
tekijöitä, joihin tutkija voi vaikuttaa. Esimerkiksi jos haluttaisiin selvittää oppilaiden lähtötilannetta 7. luokalla, ovat asenteet äidinkieltä kohtaan muotoutuneet jo aiempien vuosien aikana. Tutkimus olisi jo vaikuttaneen aiemman opetuksen tekijöiden tulosta. Se, ovatko vanhemmat lukeneet lapselle iltasatuja ja
muuta kirjallisuutta ja onko lapsi oppinut lukemaan ennen kouluunmenoa, on
myös usein muuttujana, joka on vaikuttanut varhaislapsuudessa, mutta jonka
vaikutusta halutaan edelleen selvittää myöhempinä ikäkausina.

Seurantatutkimus

Seurantatutkimukset voivat olla laajoja tai suppeita kartoituksia. Laajassa seurannassa voidaan mitata oppilaiden kotitausta, persoonallisuus ja koulumenestys sekä selvittää niiden välisiä yhteyksiä. Opetuksen tavoitteiden saavuttamista voidaan mitata opettajien arvioiden ja oppilailta mitattujen testisuoritusten
avulla. Seurantatutkimus voi olla pitkittäistutkimusta, se voi kattaa koko kou45

luajan tai kohdistua jonkin ajanjakson ilmiöiden tai kehityksen tarkasteluun.
Tulosten esittely voi perustua frekvensseihin, keskiarvoihin ja korrelaatioihin.
Keskivertotulosten lisäksi voidaan kuvata yksittäistapauksia ja yhdistää positivistisia ja tulkinnallisia menetelmiä.
Esimerkki seurantatutkimuksesta:
ABC-projektissa (Sarmavuori 1985–86) on seurattu 12 vuoden ajan aluksi
kolmen ja yläasteelta lähtien kahden helsinkiläisen koulun oppilaiden (n =
159) äidinkielen taitojen ja persoonallisuuden kehitystä sekä tavoitteiden
saavuttamista. Uusbehavioristinen tutkimusmalli (S-O-R) (Stimulus–Organism–Reaction, ärsyke–organismi–reaktio) oli käytössä vuosina 1976–82,
vuodesta 1983 lähtien otettiin käyttöön B-P-E eli käyttäytyminen-persoonallisuus-ympäristö-malli (Behaviour–Personality–Environement). Se
jäsensi muuttujajoukkoa, joka paisui varsin suureksi, koska oppilaiden
kotitausta ja lähiympäristön virikkeet haluttiin mitata mahdollisimman
tarkkaan. Vanhempien koulutus osoittautui usein lasten koulumenestykseen positiivisesti korreloivaksi muuttujaksi. Television katselun määrä sen
sijaan korreloi siihen lähes aina negatiivisesti. Oppilaan persoonallisuudesta mitattiin erityisesti lukuharrastusta, sanomalehden lukua ja koulumotivaatiota.
	Ala-asteen osalta ilmestyi loppuraportti 1983, johon koottiin luokkien
1–4 ja 6 kehitys. Seitsemännellä luokalla tarkasteltiin yläasteelle sopeutumista, persoonallisuuden kehitystä, tavoitteiden tärkeyttä ja niiden saavuttamista. Yhdeksännellä luokalla selvitettiin muiden osa-alueiden lisäksi
Kalevalan opetusta, sen tuntemusta ja asenteita sitä kohtaan. Lukion 1.
luokalla oli uutena mittauskohteena nuorison alakulttuuriryhmät ja novellianalyysi. Loppuraportissa (Sarmavuori 1989) koottiin lukion aikainen
kehitys ja selvitettiin uutena aineistotehtävien ongelmia.
	AO-projektissa (Äidinkielen opetuksen seurantatutkimus) käytettiin
samoja mittareita ja selvitettiin samoja ongelmia turkulaisilta oppilailta. Samansuuntaisten korrelaatioiden ja prosenttilukujen saaminen sekä
Helsingistä että Turusta kertoi tutkijalle tutkimustulosten pysyvyydestä ja
luotettavuudesta. (Sarmavuori 1989.)
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Tapaustutkimus

Tapaustutkimuksen (case study) tavoitteena on ilmiöiden tarkka ja vivahteikas
kuvaaminen, toiminnan tarkastelu todellisissa yhteyksissä ja toimijoiden oman
merkityksenannon analyysi (Peuhkuri 2005, 293). Se on ”lähestymistapa, näkökulma todellisuuden ja ’todellisuuden’ tutkimiseen. Se tavoittelee kokonaisempaa ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä kuin mihin staattinen, yhteen tiedonhankintamentelmään perustuva pysäytyskuva tutkittavana olevan ilmiön
jostakin osa-alueesta voi antaa.”
Tutkimusmenetelmänä tapaustutkimus on monipuolinen ja joustava, siinä
käytetään useita eri tiedonhankintamenetelmiä. (Saarela-Kinnunen & Eskola
2001, 168.) Tapaustutkimuksessa käsiteltävä aineisto muodostaa kokonaisuuden, tapauksen. Sen vahvuutena on kokonaisvaltaisuus. Tutkimus on aineistolähtöistä. Tutkimuskysymys muuttuu ja tarkentuu tutkimuksen edetessä. Itse
aineistosta lähtien kerätään ja rakennetaan jotain tutkijaa – ja kenties yleisemminkin – kiinnostavaa. Tältä osin tutkimusprosessi tehdään näkyväksi kertomalla, miksi tapaus kiinnostaa.
Tapausutkimuksessa voi käyttää määrällistä, laadullista, etnografista ja elämäkerrallista otetta. Aineistonkeruussa voi käyttää useita menetelmiä. Tapaustutkimukselle on luonteenomaista, että yksittäisestä tapauksesta (tai pienestä
joukosta toisiinsa suhteessa olevia tapauksia) tuotetaan yksityiskohtaista, intensiivistä tietoa. Kun aineisto on pieni, tutkija joutuu tinkimään tilastollisen
ajattelun mukaisesta yleistettävyydestä. (Saarela-Kinnunen & Eskola 2001,
158–160.)
Eriksson ja Koistinen (2005) ovat eritelleet tapaustutkimuksen tyyppejä:
w

w

w

Kuvailevan tapaustutkimuksen tavoitteena on tuottaa ”tiheä” kuvaus tai ”hyvä
tarina”, joka kertoo tapaukseen liittyvistä kulttuurisista merkityksistä. Hyvän tarinan (narratiivin) tuottaminen on jo itsessään teoriaa luovaa. Asioille halutaan etsiä
yhteyksiä, muodostaa palasista kokonaisuuksia ja siten ymmärtää maailmaa.
Selittävä tapaustutkimus kuvaa, miksi tapaus on juuri sellainen kuin on tai miksi
se on kehittynyt juuri tietyllä tavalla. Siinä ollaan kiinnostuneita tosielämän monimutkaisten tapahtumien välisistä kausaalisista suhteista. Selitettävät tapaukset (ilmiöt, käytännöt, prosessit) ovat niin monimutkaisia, ettei niitä voida tutkia
survey-menetelmällä. Tavoitteena on kehittää tai tuottaa teoria, joka selittäisi
havaintoja.
Eksploratiivinen ja uutta teoriaa kehittävä tapaustutkimus voi sisältää useita vaiheita. Aluksi tehdään esitutkimus, joka on ensimmäinen askel asian selvittämisessä.
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w
w

Intensiivisen tapaustutkimuksen tavoitteena on tuottaa ”hyvä tarina”.
Ekstensiivisessä tapaustutkimuksessa etsitään ilmiötä tai prosesseja koskevia
yhteisiä ominaisuuksia ja yleisiä malleja. Siinä voidaan vertailla monia tapauksia ja
etsitään samanlaisuuksia ja erilaisuuksia.

Vastaanottotutkimus

Koulun kirjallisuuden opetus on eräänlainen väliintuleva muuttuja kirjan ja
lukijan välissä. Kirjallisuuden opetuksen tarkoituksena on avata väylä kirjan
ja lukijan välille ja helpottaa näiden kohtaamista. Vastaanottotutkimus, jossa
tarkastellaan lukijan reaktioita suhteessa tekstiin ja näiden kohtaamisvälitykseen eli opetukseen ja kirjalliseen virikeympäristöön (kodin kirjamaailma, joukkoviestinnän tarjonta ja kirjastolaitos), voi antaa uusia näkökulmia äidinkielen
opetustieteelle.
Katarina Eskola (1990) erottaa vastaanottotutkimuksesta kolme tyyppiä:
kulutustutkimukset, käyttötutkimukset ja reseptiotutkimukset. Kulutustutkimus on usein kvantitatiivista kirjojen myynti- ja lainaustilastojen tarkastelua.
Käyttötutkimus puolestaan on lukuharrastustutkimusta, jossa selvitetään lukemisen määrää ja laatua. Siinä voidaan kuvata ihmisten kotikirjastoja tai havainnoida kirjojen lukemista eri ympäristöissä, kotona, koulussa, työpaikalla,
kirjastossa, liikennevälineissä, uimarannoilla tai kahvilassa. Tämän suunnan
kvalitatiivista aspektia edustavat esim. lukupäiväkirjat, joita oppilaat pitävät
vapaa-aikana lukemistaan kirjoista, samoin kirjojen lukemista käsittelevät teemahaastattelut ja lukijaelämäkerrat. (Eskola 1990.)
Reseptiotutkimuksista Eskola erottaa kaksi tasoa. Sen ensimmäistä tasoa
edustavat kirjalistatutkimukset, jotka voivat kohdistua esim. suosikkikirjalistoihin (esim. eri aikoina kouluissa eniten luettujen kirjojen listat, äidinkielen opettajan suosittelemat kirjalistat, kriitikoiden suosittelemat listat, eniten myytyjen
tai lainattujen kirjojen listat ym.) Tämäntyyppistä tutkimusta on tehnyt Julia
Rikama (1986), joka on koonnut koulujen vuosikertomuksista eniten luetut kotimaiset teokset lukuvuosilta 1909–10, 1929–30, 1955–56 ja 1979–80.
Reseption toisen tason tutkimusta edustavat selvitykset, jotka kohdistuvat
yhden tai useamman teoksen vastaanottoon ”erittelemällä sekä kohteena olevan teoksen rakennetta että teoksen lukijoiden siitä esittämiä luonnehdintoja”.
Se voi olla myös saman teoksen eri aikoina ja eri ympäristöissä (kulttuureissa)
saamaa kritiikkiä – tai lukijavastaanottoa. (Eskola 1990.) Tällaisessa laadullisessa
tutkimuksessa selvitetään tekstin lukemista merkityksenantona, esimerkiksi:
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w
w

w

Miten lukija luo merkityksen lukemalleen kirjalle?
Miten teokset ja niiden lukijat kohtaavat toisensa eli miten kirjailijan teokseensa rakentaman sisäislukijan ja todellisen lukijan maailmat sulautuvat ja luovat
teoksen merkityksen? Tässä suhde on usein epäsymmetrinen. Teosten ja lukijoiden kohtaaminen voi olla keskustelua tai ohipuhumista. (Eskola 1990.) Lukuprosessi on epämääräisen tekstin konkretisointia, jossa lukija antautuu ”toisaalta tekstin kokemiseen ja vertaamalla toisaalta omia kokemuksiaan tekstin
välittämiin kokemuksiin” (Ehrnrooth 1990).
Mikä on opettajan rooli ja mitkä ovat hänen mahdollisuutensa ja vaikutuskeinonsa tässä kohtaamisessa, jotta kommunikaatio olisi lukijan persoonallisuuden kehityksen kannalta myönteistä ja mahdollisesti rakentavaa tai ainakin virkistävää ja ajatuksia herättävää?

Esimerkki äidinkielen opetustieteeseen suuntautuneesta kulutustutkimuksesta:
Äidinkielen opettajaksi valmistunut Liisa Siukonen (1990) teki teemaseminaarityön Keravan kirjaston lainaustilastosta. Hän tarkasteli seitsemäs- ja
yhdeksäsluokkalaisten sekä lukion toisluokkalaisten kirjastokortilla lainaamien kirjojen määrää ja laatua. Eniten oli lainassa sarjakuvia. Kaunokirjallisuudesta oli eniten lainassa käännöskirjallisuutta. Seitsemäsluokkalaisilla
oli nuorten käännöskirjallisuutta, mutta aikuisten käännöskirjallisuuden
määrä nousi luokka-asteittain, ja sitä oli eniten lainassa lukiolaisilla. Tieteiskirjallisuus oli seitsemäsluokkalaisten poikien suosiossa.
Suosituimmat kirjailijat olivat: Isaac Asimov, Agatha Christie, Jim Davis,
Walt Disney, Giovanni Guareschi, Hergé, Merja Jalo, Carolyn Keene, Tuija
Lehtinen, Alistair McLean, Morris, Arto Paasilinna, Anni Polva, Schulz ja Merri Vik.
Oppilailla oli lainassa keskimäärin 2,3 kirjaa, eniten (2,9) niitä oli lukion toisluokkalaisilla tytöillä, seuraavaksi eniten seitsemäsluokkalaisilla
tytöillä (2,8) ja vähiten 9. luokan tytöillä (1,1 kirjaa). (Siukonen 1990.)

Toimintatutkimus

Toimintatutkimukselle (action research) on ominaista käytännön toiminta,
käytännön edistäminen ja auttaminen, tilannekohtaisuus, yhteistyö, kokonaistilanteen huomioonotto ja vaikutusten kokonaisvaltainen arviointi. Menetelmä
on tilannekohtainen ja kokonaisvaltainen: ongelma diagnosoidaan ja ratkais-
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taan konkreettisessa tilanteessa. Koulutilanteet otetaan huomioon kokonaisvaltaisesti eikä muuttujia tutkita tilanteesta erillään.
Toimintatutkimuksen tavoitteena ei ole yleistämiskelpoinen tieteellinen
tieto vaan kyseistä tilannetta koskeva ja sitä suoraan palveleva käytännön tieto. Spesifit ja ainutlaatuiset luokkaopetuksen ongelmat voidaankin parhaiten
ratkaista toimintatutkimuksen avulla.
Toimintatutkimuksen eri vaiheissa voidaan käyttää erilaisia tiedonhankintamenetelmiä: kyselylomakkeita, päiväkirjoja, haastattelua, tapaustutkimuksia,
havainnointia ym. Tutkimuksen aikana tutkijat, opettajat ja käytännön edustajat ovat yhteistyössä ja muodostavat tiimin. Ryhmän jäsenten osallistuminen
tutkimukseen on suoraa tai epäsuoraa. Opettaja voi olla samaan aikaan sekä
opettaja että tutkija. Hän voi tehdä opetuksensa aikana systemaattisia havaintoja tunnin tapahtumista. Yhden koulun opettajat voivat osallistua toimintatutkimukseen yhteisten ongelmien ratkaisemiseksi. Ryhmäpaine saa opettajat
osallistumaan ja muuttamaan asenteitaan ja käyttäytymistään.
Toimintatutkimuksen vaiheet voivat olla esimerkiksi seuraavanlaiset:
1.
2.
3.
4.
5.

Tunnistetaan ja muotoillaan ongelma.
Osalliset (opettajat, tutkijat, rahoittajat) käyvät alustavia neuvotteluja.
Tutustutaan aiempiin tutkimuksiin ja alan kirjallisuuteen.
Täsmennetään tutkimusongelmia.
Päätetään tutkimusmenetelmistä, otannasta, tutkimuksen johtamisesta,
materiaalin valinnasta, opetusmenetelmistä, tehtävien jakamisesta ja
resursseista ym.
6. Valitaan evaluaatiomenetelmät.
7. Ohjelma toteutetaan, kootaan tiedot, pidetään yhteisneuvotteluja, tehdään
raportteja, valvotaan tehtävien hoitamista, hyödynnetään palautetta,
luokitellaan ja analysoidaan aineistoa.
8. Tutkitaan aineisto, tehdään johtopäätökset ja arvioidaan projektin
onnistuminen.

Toimintatutkimuksella voidaan vaikuttaa ihmisten toimintaan, ihmissuhteisiin, moraaliin, motivaatioon, työskentelytehokkuuteen ja hyvinvointiin. Sillä
voidaan tähdätä ammattitaidon lisäämiseen tai uudistaa ja tehostaa työskentelyilmapiiriä. (Cohen ja muut 2003.)
Esimerkki kvalitatiivisesta toimintatutkimuksesta:
Leena Blom, Pirjo Linnakylä ja Sauli Takala (1988) kokeilivat ELTKK-strate
giaa 10 oppitunnin ohjelmana 8. luokalla (n = 16). Kokeilu lähti koulun
aloitteesta ja siinä noudatettiin itseuudistuvan koulun periaatteita. Kes50

keistä oli tekstin aktiivisen työstämisen taitojen tietoinen opettaminen ja
opettelu. Strategiaan kuului ennustaminen (tekstin sisällön ennustaminen
otsikon perusteella), lukeminen (keskeisten kohtien alleviivaaminen), tiivistäminen, kysyminen ja merkityksen kartoittaminen (piirretään ydinasioiden suhteita kuvaava merkityskartta).

Etnografinen tutkimus

Etnografisen tutkimuksen tiedonkeruumenetelmiin kuuluvat etenkin havainnointi, osallistuminen ja haastattelu. Tutkimuksella pyritään ”tiheään kuvaukseen”, jolloin aineistoa tarkastellaan eri suunnista ja ilmiötä tai tapahtumaa
tehdään ymmärrettäväksi erilaisten aineistojen ja menetelmien avulla pinnallista kuvailua syvällisemmin. Tutkimusprosessiin kuuluu
”esitutkimusta, lukemista ja kartoitusta, muistiinpanoja tutkimuskontekstissa, usein pitkäkin kenttätyövaihe, olemista tutkittavien kanssa,
havainnoimista tai osallistuvaa havainnointia, muistiinpanoja tutkijan
ja tutkittavien välisten suhteiden kehittymisestä, ’toisen’ tutkimista, keskittymistä kokemukseen ja käytäntöön, kulttuurikeskeisyyttä sekä tutkimuskohteiden ymmärtämistä laajempien rakenteellisten prosessien
mikrokosmoksena”. (Palmu 2003, 7.)
Esimerkki etnografisesta tutkimuksesta:
Tarja Palmu (2003) käytti tutkimusaineistona omia muistiinpanojaan,
haastatteluja, oppilaiden kirjoituksia ja oppituntien tekstejä, jotka oli tehty lukukauden 1994–95 aikana kahdella helsinkiläisellä yläasteella. Tutkimuksen havaintorungossa oli 60 alakohtaa. Informaalin (epävirallisen)
koulun tarkkailussa havainnoitiin erilaisia ryhmiä, kommunikointitapoja,
marginaalissa ja keskiössä oloa, työnjakoa, juhlia, itkua, naurua, alakulttuureja, kiitoksia, loukkauksia, kohtaamisia, viestejä, rekvisiittoja, kiusaamisia ja epävirallisia sääntöjä. Formaalin (virallisen) koulun havaintorunko
jakautui dokumentteihin, oppitunteihin ja opettajahuoneeseen.
	Palmu seurasi City Parkissa kahden 7. ja kahden 9. luokan äidinkielen
tunteja ja Green Parkissa kahden 7. luokan ja yhden 9. luokan tunteja.
Yhteensä hän dokumentoi 90 oppituntia. Jokaisesta tunnista hän kirjasi havaintolomakkeen. Lisäksi hän haastatteli opettajia (viisi opettajaa).
Haastattelujen pituudet vaihtelivat yhdestä neljään tuntiin. Myös oppilai51

ta (18) haastateltiin. Oppilaat (n = 99) kirjoittivat esseen sukupuolesta. Ne
kirjoitettiin puhtaaksi ja niille annettiin tunniste. Kirjoitelmat järjestettiin
luokittain ja teemoittain. Tarkempaan analyysiin tuli yhdeksän esseetä. Temaattisen lukemisen ja koodaamisen jälkeen Palmu siirtyi aineiston analyyttiseen lukemiseen ja teemojen uloskirjoittamiseen sekä yhteenvetojen
tekoon.
	Päätelmänä tutkimuksessa oli, että äidinkielen opetus liittyy yhteisen
kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen: ”opetus ylläpitää ja rakentaa yhteistä
kansallisuuden ja suomalaisuuden tekstuaalista kenttää”. Kirjallisuuslainauksissa näkyvät suomalaisuuden ja kansallisuuden teemat. (Palmu 2003,
30–40, 83–87, 186.)
Sukupuolen kumuloitumisesta koulun teksteissä oli havaintona, että
poikien toimijuus ja maskuliininen kieli asettui etusijalle, tyttöjen osuus jäi
vähäisemmäksi. Tosin sukupuolen kumuloitumista myös kyseenalaistettiin. (Palmu 2003, 187–188.)

Historiallinen tutkimus
Historiallisen tutkimuksen tehtävänä on tuottaa mahdollisimman luotettavaa tietoa
menneisyyden tapahtumista. Se voidaan määritellä menneiden tapahtumien systemaattiseksi ja objektiiviseksi tutkimukseksi, jossa luodaan synteesiä ja arviointia
menneisyydestä keräämällä siitä tietoja ja tekemällä dokumenteista johtopäätöksiä
(Cohen ja muut 2003).
Historiallinen tutkimus alkaa ongelma-alueen valinnalla. Ongelma määritellään
tarkemmin, etsitään lähteet, kerätään tiedot, luokitellaan ja prosessoidaan tiedot. Lopuksi kootaan niistä synteesi ja arvioidaan ilmiöiden merkitystä.
Iisalo (1977) esittää tutkimusprosessin vaiheet seuraavasti:
1. lähteen tai lähteiden selittäminen
2. tapahtuman kuvailu
3. tapahtuman ymmärretyksi saattaminen.
Prosessin tulosta nimitetään historialliseksi teoriaksi. Historioitsijan metodisena pulmana on erityisesti lähteiden ja niiden sisältämien tietojen luotettavuuden ja merkityksen arviointi, toisin sanoen lähdekritiikki. Tutkija joutuu usein esimerkiksi käyttämään aineistonaan menneisyyden kirjallisia lähteitä, jotka eivät ole alkuperäisiä
tapahtuman suhteen. (lisalo 1977.)
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Esimerkki aapisen historiatutkimuksesta:
Liisa Kotkaheimo (1989) selvitti suomalaisen aapisen historian. Tutkimuksessaan Kotkaheimo ryhmitteli aapiset ajallisesti ja
aatevirtausten mukaan kolmeksi ryhmäksi: uskonnollisen tiedon
aapiset (vuosilta 1500–1700), reaaliaapiset (valistus- ja kansallisaatteen aikana) ja taitoaapiset (1900-luku).

					

Triangulaatio

Yksinkertaistaen triangulaatiolla tarkoitetaan erilaisten menetelmien, tutkijoiden,
tietolähteiden tai teorioiden yhdistämistä tutkimuksessa. Kyse on siis moninäkökulmaisuudesta tai -paradigmaisuudesta – siitä, että yhdistetään useita menetelmiä
ja lähestymistapoja. Tutkijoiden käyttämät eri tutkimusmenetelmät tai näkökulmat
voivat saada aikaan sen, että samanaikaisesti voi olla voimassa samaa ilmiötä koskevia keskenään ristiriitaisia tutkimustuloksia. Triangulaation avulla onkin mahdollista lisätä tutkimuksen luotettavuutta. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 141-142.)
Triangulaatiossa erotetaan neljä päätyyppiä (Denzin 1978, Tuomen ja
Sarajärven 2002, 141 mukaan):
Aineistotriangulaatio – yhdessä tutkimuksessa käytetään useita eri aineistoja (haastattelut, tilastot, uudet tai arkistoaineistot jne.) tai eri tiedon kohteita
(lääkärit, potilaat, omaiset jne.)
Tutkijatriangulaatio – useampi tutkija tutkii samaa ilmiötä ja on mukana joko osassa tutkimusta (esimerkiksi aineiston hankinta tai analyysi) tai koko
tutkimusprosessissa.
Teoriatriangulaatio – tutkimusaineiston tulkinnassa hyödynnetään useita teoreettisia näkökulmia.
Menetelmätriangulaatio – tutkimusaineiston hankinnassa käytetään
useita tiedonhankintamenetelmiä (esimerkiksi kysely ja haastattelu). (Eskola &
Suoranta 1998, 69-70.)
Listaan voidaan lisätä myös analyysitriangulaatio, jolloin tutkimusaineiston analyysissa käytetään useampia analyysitapoja tai monitriangulaatio, jolloin tutkimuksessa käytetään useaa triangulaatiotyyppiä (Tuomi & Sarajärvi 2002, 142-143).
Useimmiten menetelmätriangulaation käyttöä perustellaan sillä, että yksittäisellä
tutkimusmenetelmällä ei tavoiteta riittävän kattavaa kuvaa tutkittavasta kohteesta.
Kun yksi tutkimusmenetelmä kuvaa kohdetta vain tietystä näkökulmasta, on useamman menetelmän käytöllä mahdollisuus parantaa tutkimuksen luotettavuutta.
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Esimerkki äidinkielen opetustieteeseen suuntautuneesta triangulaatiosta
Tero Kaihlavirta (2011) selvitti Turun normaalikoulun kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisten (n 32), valinnaista draamaa opiskelevien oppilaiden
näkemyksiä draamasta oppiaineena ja sen opetuksesta. Hän keräsi aineiston
kyselylomakkeella. Siinä kysyttiin oppiaineiden mieluisuutta, millaisia harjoituksia on ollut, mitä on niistä pitänyt ja mitä oppinut. Hän tulkitsi tulokset käyttäen määrällisen ja laadullisen tutkimuksen yhdistelmämenetelmää,
sisällönanalyysia sekä asennelähtöistä luokittelua ja teemoittamista. Turun
normaalikoulussa draama on mahdollista ottaa valinnaiseksi oppiaineeksi
yläkoulun kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla.
Työn keskeiset tutkimuskysymykset olivat:
Millaisia näkemyksiä valinnaista draamaa opiskelevilla oppilailla 		
on draamasta oppiaineena?
Millaisia näkemyksiä draaman opiskelijoilla on draaman opetuk-			
sesta?

Kyselylomakkeessa kysyttiin, pitävätkö oppilaat draamasta oppiaineena.
Enemmistö eli 23 oppilasta vastasi pitävänsä draamasta oppiaineena. Neljä
draamaryhmien oppilasta vastasi, että he eivät pidä draamasta oppiaineena
ja viisi kertoi, että he eivät osaa sanoa, pitävätkö draamasta vai eivät. Draaman mieluisimpana oppiaineena mainitsi seitsemän oppilasta. Yksi oppilas mainitsi draaman oppiaineeksi, jota hän inhoaa. Oppilaiden suhteeksi
draamaan oppiaineena tuli seuraava jaottelu
Draama mieluisin oppiaine		
Pitää draamasta oppiaineena		
Ei pidä draamasta oppiaineena
Ei osaa sanoa			
Yht.					

7
16
4
5
32

Oppilailta kysyttiin mielipidettä siitä, pitäisikö draamasta tulla kaikille
pakollinen oppiaine. Oppilasta 10 oli sitä mieltä, että draamasta pitäisi tulla
pakollinen, 14:n mielestä ei pitäisi ja kahdeksan oppilasta ei osannut sanoa
mielipidettään.
Oppilaiden näkemyksistä muodostettuja teemoja olivat ”ihmisenä
kasvu ja oleminen, draaman vapaus ja erilaiset draamaharjoitukset. Ihmisenä kasvu ja halu oppia esiintyi yhtenä pienenä teemana niissä näkemyksissä, jotka koskivat syitä draaman valintaan. Pienenä teemana mielipiteissä draamaharjoituksista oli harjoitusten kehittävyys ja hyödyllisyys
ja ihmisenä oleminen oli toinen keskeisistä teemoista näkemyksissä, jotka
koskivat sitä, mitä draamassa opitaan.” (Kaihlavirta 2011.)
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KANSALLISET OPPIMISTULOSTEN
ARVIOINTITUTKIMUKSET

Opetushallituksen oppimistulosten arviointitutkimukset

Opetushallitus alkoi arvioida oppimistuloksia 1990-luvulla. Arviointitutkimuksissa on poikkeuksellisen suuret otokset, tuhansia oppilaita. Näin suuria aineistoja pystyi aiemmin käsittelemään vain Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden
tutkimuslaitos. Yksittäisellä tutkijalla ei juuri olisi ollut mahdollisuuksia niin laajoihin selvityksiin Opetushallituksen tutkimukset suovat poikkileikkauksia kouluvuosien rajakohtiin.
Äidinkielen osalta arviointiaineiston pohjalta on valmistunut monia raportteja. Hannu-Pekka Lappalainen (2000) järjesti äidinkielen taitojen arvioinnin keväällä 1999. Hän kokosi raporttiinsa laajan katsauksen peruskoululaisten äidinkielen taitojen arvioinneista 1970-luvulta lähtien ja on raportoinut 9. ja 6. luokan
oppimistuloksia useaan kertaan. Korkeakoski (2001) raportoi 6. luokan tulokset.
Ruotsinkielisistä oppimistuloksista ovat kertoneet Krisse Hannén (2000) ja Chris
Silverström (2003). Ammattikoululaisten oppimistuloksia on tutkinut Pirjo Väyrynen (2000). Eira Uusitalo on testannut yhdeksäsluokkalaisten viestintävalmiuksia. Lukiolaisten puheviestintävalmiuksia on arvioinut Tarja Valkonen (2001).
Jari Metsämuuronen (2006) on verrannut peruskoulun 6. ja 9. luokan tuloksia.
Viimeksi Tuulamarja Huisman (2006) on selvittänyt kolmasluokkalaisten osaamista. Tarkoituksena on selvittää koulutuksen vaikuttavuutta.
Vaikka tutkimusparadigma on muuttunut paljolti laadulliseksi, tulee lukijalle
nyt runsaasti määrällistä tietoa. Tulokset esitetään määrällisinä ja prosenttilukuja
on paljon. Toivotan kärsivällisyyttä luvun parissa. Seuraavissa luvuissa on mahdollista syventyä oppiaineemme yhteen osa-alueeseen kerrallaan.

Kuudennen luokan mittaukset ja tuloksia

Äidinkielen arvioinnin (ks. Korkeakoski 2001) tarkoituksena oli saada selville,
”miten hyvin oppilaat ovat saavuttaneet opetussuunnitelman perusteiden mukaiset kirjallisen ilmaisun tavoitteet”. Oppilailta mitattiin myös asenteita kou55

lunkäyntiä ja äidinkielen opiskelua kohtaan. Mittaukset liittyivät opetuksen
laadun arviointiin. Opetushallituksen arvioinnilla tarkoitettiin ”tarkasteltavan
kohteen tai toiminnan tulkinnallista analyysia ja toiminnan tuottaman hyödyn tai arvon määrittämistä”. Arvioinnin tarkoituksena oli ”tukea koulutuksen
kehittämistä ja parantaa oppimisen edellytyksiä” (perusopetuslain 21. pykälä).
Opetushallituksessa jaettiin tuloksellisuus tehokkuuteen, vaikuttavuuteen ja
taloudellisuuteen. Koulutus on tehokasta silloin, kun oppimisen edellytykset
(opetusjärjestelyjen toimivuus, joustavuus ja ajoitus) ovat tarkoituksenmukaisia ja opetuksen laatu on hyvä. Koulutus on vaikuttavaa, kun oppimistulokset
ovat tavoitteiden mukaisia eli kun koulutuksen tuottamat valmiudet edistävät
yksilön henkistä kasvua sekä yhteiskunnan, kulttuurin ja työelämän kehitystä.
Omakohtaisen kertomuksen arvioinnissa käytettiin seuraavaa arviointiasteikkoa:
A. Sisällön laatu ja liikkuma-ala
Kiinnitä huomio siihen, miten hyvin kirjoittaja on selvinnyt tehtävän vaatimuksesta käyttää kerrontaa tukemaan yleistystä. Lisäksi otetaan huomioon 1. Valitun sisällön tarkoituksenmukaisuus ja 2. Henkilöiden, tapahtumien ja tunteiden esittäminen.
B. Sisällön jäsentyneisyys ja esitystapa
Arvioi, miten hyvin kertomus on jäsennelty ja kehitelty. Kiinnitä myös
huomiota seuraaviin rakennepiirteisiin: 1. Kertomuksen kokonaisrakenne
ja 2. Yksityiskohtien tarkoituksenmukaisuus ja hallinta.
C. Sävy ja tyyli
Arvioi, miten hyvin kertomuksen tunnelma vastaa kirjoittajan tarkoitusta
ja tapahtumia, joita hän kuvaa (esim. pelottavan kokemuksen kuvauksen
pitäisi herättää pelon tai jännityksen tunnetta lukijassa). Kiinnitä huomiota myös seuraaviin tyylin ominaisuuksiin: 1. Sävyn valinta ja johdonmukaisuus ja 2. Sanojen, lauseiden, lauserakenteiden ja ilmaisukeinojen valinta.
D. Arvioijan vaikutelma
Arvioi kirjoitelman kiinnostavuutta ja sitä, tunnetko saavasi yhteyden kirjoittajaan henkilönä. Kirjoitelmat arvioitiin asteikolla 1–6.

Arvioinnissa haluttiin selvittää, millainen on kirjoitustaidon taso valtakunnallisesti 6. luokalla, mitkä harrastukset tukevat sitä ja millaiset ovat oppilaiden
asenteet. Myös oppimistulosten eroja haluttiin selvittää.
Otosoppilaita oli 4 251, joista 311 eli 7,3 % oli ruotsinkielisiä. Oppilaille kerrottiin viikkoa ennen koetta, että heille tulee ainekirjoitus, jossa heidän pitää
näyttää taitonsa kirjoittajina ja että koe on osa valtakunnallista oppimistulosten arviointia. Oppilaita pyydettiin miettimään etukäteen kolme aihetta, joista
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he voisivat kirjoittaa. Kukin oppilas toi edelliseksi päiväksi lapun, johon hän oli
merkinnyt otsikkoehdotuksensa ja oman nimensä. Opettaja antoi niistä satunnaisesti yhden aiheen. Se oli vaihtoehto I A. Toisessa vaihtoehdossa I B tehtävään sisältyi useita otsikoita, joista oppilas sai valita mieleisensä. Luokan äidinkielen opettaja arvioi kirjoitelmat arviointiperusteiden mukaan ja siirsi tiedot
optiseen lomakkeeseen. Vaihtoehdoissa II A ja II B oli aineistotehtäviä.
Opettaja sai ohjeet kirjoitelmien arviointiin, jossa oli asteikkona 1–6. Ensimmäisen luennan jälkeen merkittiin kokonaisvaikutelma (holistinen menetelmä).
Kirjoittajalla on sanottavaa, josta lukija kiinnostuu. Toisen luennan jälkeen arvioitiin kirjoitelmista analyyttisesti tekstin sisältö, tekstin rakenne, oikeinkirjoitus
ja luettavuus.
Kokeen valtakunnallinen keskiarvo oli 38,55 (vaihteluväli 10–60) eli maksimipistemäärästä saavutettiin 64 %. Taso on tyydyttävä ja sama kuin 9. luokan
kirjoituskokeessa. Tyttöjen saavutusprosentti oli 71 ja pojilla 57. Oikeinkirjoitus jäi heikoimmin hallituksi alueeksi (sama ilmiö oli 9. luokalla). (Korkeakoski
2001.)

Opetushallitus mittasi syksyllä 2002 perusopetuksen 7. luokan äidinkielen ja
kirjallisuuden oppimistulokset (ks. Lappalainen 2003). Arvioinnin tarkoituksena oli saada yleiskuva oppilaiden osaamisesta 6. luokan päättövaiheessa, jolloin oppiaineen tunneista oli käytetty 80 %.
Arviointiin poimittiin 98 suomenkielisen koulun otos. Siinä otettiin huomioon alueellisen edustavuuden lisäksi asutusrakenne, kuntaryhmä ja koulun
koko. Koulut suhteutettiin Suomen EU-alueohjelmien tavoitealueisiin. Kouluja
tuli Etelä-, Länsi- ja Itä-Suomesta sekä Oulun ja Lapin läänistä. Pisteitetyt koetulokset saatiin 4 958 oppilaalta (2 497 poikaa ja 2 441 tyttöä).
Aineenopettajien arvion mukaan 6. luokan päättäneillä nuorilla oli tieto- ja
taitotaso ollut keskimäärin tyydyttävä. Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, lukutaito, -halu ja -harrastus sekä aktiivisuus kirjaston käyttämiseen olivat hieman paremmalla tasolla, sen sijaan kiinnostus tekstien ja kielen ilmaisuvarojen
tutkimiseen sekä kiinnostus kielen ilmiöitä kohtaan, kieltä koskeva tietämys ja
oppimaan oppiminen huonomalla tasolla.
Todistusarvosanojen perusteella 73 % kuudesluokkalaisista oli saavuttanut
hyvät, kiitettävät tai erinomaiset taidot. Suurimmalla osalla (80 %) oli myönteinen käsitys oppiaineen hyödyllisyydestä. Sen kiinnostavuudesta oli myönteinen käsitys vain 46 %:lla. Tytöistä 66 % kertoi opiskelleensa oppiainetta mielellään, pojista vain 39 %. Tytöistä 55 % katsoi, että oppiaineessa oli yleensä ollut
kiinnostavia tehtäviä, pojista 35 %.
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Oppilaiden taitotasoa pidettiin korkeintaan tyydyttävinä kirjoitusstrategioiden, puhutun ja kirjoitetun kielen suhteen ymmärtämisessä, tiedoissa suomen
kielen vaihtelusta eri viestintätilanteissa ja kirjoitetun kielen käyttötottumuksista. Joka kolmanteen kouluun oppilaat olivat tulleet opettajien käsityksen mukaan sellaisina, että heillä oli vain korkeintaan kohtalaiset perustiedot suomen
kielen vaihtelusta eri viestintätilanteissa.
Oppilailta kysyttiin 6. luokan aikaisista äidinkielen tuntien sisällöistä. Heidän mukaansa tekstien kirjoittamista (kertomuksia, aineita, tarinoita), oppikirjan lukemista ja kielentuntemusta oli ollut usein, kun taas puheviestintää,
draamaa, päivänavauksia, videokameran ja hakuteosten käyttöä taas oli ollut
harvemmin.
w

w

w

w

w

Oppiainetta piti kiinnostavana 46 % (tytöistä 58 %, pojista 33 %) ja
hyödyllisenä 80 % (tytöistä 86 %, pojista 74 %).
Oppilaiden osaamisen taso oli tyydyttävä (53 %, tyttöjen 59 % ja poikien 47 %).
Hyviin, kiitettäviin tai erinomaisiin tuloksiin pääsi 33 %. Heikkoja suorituksia oli
8 %:lla.
Kirjallisuuden ja tekstitiedon sekä lukemisen taidot olivat heikot 8 %:lla, kielentuntemuksen taidot 15 %:lla ja kirjoitustaidot 22 %.:lla. Joka kolmannen pojan
kirjoitustaidot olivat heikot.
Eri koulujen pistemäärien keskiarvot vaihtelivat 42–67 %:lla maksimipisteistä,
joten koulujen välillä oli melkoisia eroja, varsinkin kirjoitustaitojen hallinnassa.
Läänien välillä ei sen sijaan ollut merkitseviä eroja.
Lukutaidossa, kirjallisuuden ja tekstitiedon tehtävissä hyviin tuloksiin pääsi tytöistä 55 %, pojista 33 %. Kielentuntemuksen hallinnan taso oli tytöillä 53 % ja
pojilla 46 %. Kirjoitustaitojen hallinta oli hyvää tytöillä 61 % ja pojilla 41 %.

(Lappalainen 2003.)
Ruotsinkielisessä tutkimuksessa (ks. Silverström 2003) oli 1 467 oppilasta 18
koulusta. Koe sisälsi erityyppisiä monivalinta-, yhdistelmä- ja avotehtäviä lukemisen, kirjallisuuden, tekstitiedon, kirjoittamisen ja kielentuntemuksen alueilta. Kokeen enimmäispistemäärä oli 60.
w

w
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Osaamisen yleistaso oli keskimäärin tyydyttävä. Oppilaista 63 % pääsi tyydyttäviin, hyviin, kiitettäviin tai erinomaisiin tuloksiin. Hylättyjä oli 8 %. Oppilaat saavuttivat keskimäärin 60 % kokeen enimmäispistemäärästä. Tyttöjen keskiarvo
oli 67 %, poikien 54 %. Joka neljännen pojan kirjoitustaidot olivat heikot.
Lukemisessa, kirjallisuuden ja tekstitiedon tehtävissä tyttöjen ratkaisuosuus oli
68 %, poikien 58 %. Kirjoittamisessa tyttöjen taso oli 71 %, poikien 52 %. Kielentuntemuksessa tyttöjen osaaminen oli 62 %, poikien 52 %. Tulokset olivat pa-

w

remmat niillä, jotka puhuivat ruotsia myös koulun ulkopuolella, ja huonommat,
jos oppilas puhui kotona vain suomea.
Tyttöjen asenteet oppiainetta kohtaan olivat myönteisemmät kuin pojilla, oppiaine ei kuitenkaan ollut oppilaiden mieliaine kuten ei suomenkieliselläkään
puolella.

Yhdeksännen luokan mittaukset ja tuloksia

Opetushallitus selvitti yhdeksäsluokkalaisten oppimistuloksia 1.4.2003 pidetyillä kokeilla. Tutkimukseen otettiin 4 579 oppilasta, keskimäärin 45 oppilasta
joka koulusta (99). Koulujen otannassa oli otettu huomioon Etelä-, Länsi- ja ItäSuomi sekä Oulun ja Lapin lääni, samoin kaupunki-, taajama- ja maaseutualue
sekä Suomen EU-alueohjelman tavoitealueet (taloudellisia elinkeinorakenteen
eroihin perustuvia alueita). Oppimistuloksista ovat raportoineet Lappalainen
(2006) ja Uusitalo (2003).
Lappalaisen (2006) raportin mukaan suurella osalla oppilaista (69 %) oli myönteinen käsitys oppiaineen hyödyllisyydestä. Poikien käsitys oli huomattavasti
kielteisempi kuin 7. luokalla. Oppilaista 38 % (tytöistä 52 %, pojista 25 %) piti
oppiainetta kiinnostavana. Tytöistä 61 % kertoi opiskelleensa mielellään äidinkieltä ja kirjallisuutta, pojista 26 %. Tytöistä 72 % ja pojista 46 % uskoi tarvitsevansa äidinkielen taitoja työelämässä. Pojat eivät pitäneet äidinkieltä hyödyllisenä arkielämän, jatko-opintojen ja työelämän kannalta samaan tapaan kuin
he pitivät matematiikkaa vastaavan arvioinnin yhteydessä.
Tytöistä 18 % ja pojista 56 % ei ilmoituksensa mukaan lukenut vapaa-aikana yhtään kirjaa. Arvosanojen perusteella oppilaista 60 % saavutti hyvät, kiitettävät tai erinomaiset äidinkielen taidot.
Oppilailla oli ollut 8–10 pakollista äidinkielen tuntia yläkoulussa, keskimäärin 8,6 tuntia. Viikkotuntimäärät olivat 2–4. Raportissa selostetaan valinnaiskurssien määrät, jaksoluku ja tukiopetus ym.
Opettajilta saatujen tietojen mukaan opetuksen painopisteitä olivat olleet
kirjallisuuden tuntemus, monipuolinen lukuharrastus, kirjallisuuden lajeihin ja
oman maan kirjallisuuteen tutustuminen. Myös puhutun ja kirjoitetun yleiskielen varma hallinta, kielimuodot sekä suomen äänne-, muoto-, lause- ja tekstirakenteiden keskeiset piirteet olivat olleet esillä jonkin verran muita oppiaineen
tavoite- ja sisältöalueita useammin. Oppilaat olivat laatineet 9. luokan aikana
keskimäärin 6 (vaihteluväli 3–7) sellaista kirjallista esitystä, joista oli annettu
numero tai sanallinen arvio.
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Oppilaiden arvosanat olivat keskimäärin 7,69 (pojilla 7,22, tytöillä 8,15).
Oppilaat kertoivat laatineensa yläkoulussa eniten kertomuksia tai tarinoita,
seuraavaksi eniten novelleja, kuvauksia tai muita kaunokirjallisia tekstejä ja
kolmanneksi eniten kirja-, näytelmä- tai elokuva-arviointeja.
Oppilaiden osaamistaso oli tyydyttävä (61 %, tyttöjen 66 % ja poikien
56 %). Lukioon suuntautuvien oppilaiden taitotaso oli tyydyttävä (67 %), ammatilliseen koulutukseen hakeutuvien kohtalainen tai välttävä (51 %). Hyviin,
kiitettäviin tai erinomaisiin tuloksiin pääsi 29 %. Raportissa on kiitettävän paljon esimerkkejä oppilaiden kirjoitelmista ja niiden arvosanoista. (Lappalainen
2004.)
Vuonna 2005 keväällä mitatuissa äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistuloksissa oli ratkaisuosuus keskimäärin 61 %. Tytöistä 60 % kertoi opiskelleensa
äidinkieltä ja kirjallisuutta mielellään, pojista 28 %. Tytöistä 50 % ja pojista 24 %
piti oppiainetta kiinnostavana. Tytöistä 72 % ja pojista 50 % piti sitä hyödyllisenä. Tytöistä 67 % ja pojista 43 % katsoi tarvitsevansa äidinkieltä työelämässään. Tytöistä 17 % ja pojista 55 % ilmoittivat, että he eivät lue vapaa-aikanaan
yhtään kirjaa. Havaittiin, että hyviin tuloksiin oli päästy sellaisissa kouluissa,
joiden oppilaille oli muodostunut ”selkeä käsitys äidinkielen ja kirjallisuuden
oppisisältöjen hyödyllisyydestä ja tarpeellisuudesta. Myös aktiivisella kielentuntemuksen opetuksella sekä kirjojen lainaamisella vapaa-ajan lukemiseksi
oli jossakin määrin yhteyttä osaamiseen.” (Lappalainen 2006, 6, 23, 34, 39.)
Keväällä 2003 arvioitiin yhdeksäsluokkalaisten viestintävalmiudet 100 suomenkielisessä ja 11 ruotsinkielisessä koulussa. Arviointiin osallistui 3 898 oppilasta, jotka vastasivat kirjalliseen kyselyyn. Otokseen poimittiin 1 220 oppilasta, jotka tekivät viestintäkokeen. Lisäksi 320 eri oppiaineen opettajaa ja sata
rehtoria vastasivat kyselyyn.
Lähes puolet kouluista oli sisällyttänyt viestintäkasvatuksen aihekokonaisuuden eri oppiaineiden opetussuunnitelmiin. Yhtä yleisesti se sisältyi pelkästään äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelmaan. Erillinen viestintäkasvatuksen opetussuunnitelma oli 7 %:lla kouluista.
Lähes kaikki opettajat ilmoittivat opettavansa viestintää osana muuta opetustaan. Vähän yli viidesosa opettajista piti myös erillisiä viestintäkasvatuksen
tunteja. Runsas neljäsosa opettajista opetti viestintää myös valinnaisaineena.
Arviointi jakautui kolmeen osioon: kysely viestintävalmiuksista ja -asenteista (45 min), tiedonhaku ja kirjallinen viestintä (60 min ja 45 min) ja ryhmäkeskustelu (60 min/3 ryhmää). Viestintätehtävien keskimääräinen osaamistaso
prosentteina eri osa-alueilla oli:
w
w
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Tiedonhaku
Kirjallinen viestintä

55 %
61 %

w
w

Ryhmäkeskustelu
Koko viestintäkoe

52 %
56 %

Tytöt menestyivät koko kokeessa ja kaikissa tehtävissä paremmin kuin pojat.
Tyttöjen osaamistaso oli 63 %, poikien 50 %. Tiedonhaku internetistä osattiin
kohtalaisesti. Vastausten etsiminen verkkosivuilta onnistui hyvin, mutta sivustojen kriittinen tarkastelu, arviointi ja päättely osattiin heikosti. Verkkoviestinnän käyttäytymissääntöjä ja tekijänoikeuskysymyksiä tunnettiin kohtalaisesti.
Kirjallisen viestinnän taidot arvioitiin mielipidekirjoitelmien perustella keskimäärin tyydyttäviksi. Heikoimmin hallittiin oikeakielisyys, se jäi välttäväksi.
Tyyliltään ja sisällöltään tekstit olivat tyydyttäviä. Rakenne hallittiin kohtalaisesti, ulkoasu hyvin.
Kirjaston käytöllä, kaunokirjallisuuden, sanoma- ja aikakauslehtien lukemisella oli myönteinen yhteys tehtävien osaamiseen. Oppilaat, joilla oli sähköpostiosoite ja mahdollisuus käyttää internetiä vapaa-aikana ja koulussa,
menestyivät paremmin kuin ne, joilla näitä mahdollisuuksia ei ollut. Tietokonepelien pelaamisella oli negatiivinen yhteys tuloksiin. (Uusitalo 2003.)

Seitsemännen ja yhdeksännen luokan tulosten vertailu

Koulutuksen vaikuttavuuden selvittämiseksi Opetushallituksessa verrattiin
vuoden 2005 yhdeksäsluokkalaisten oppimistuloksia samojen oppilaiden vuoden 2002 mittauksiin eli miten 6. luokan lopun (vaikka mittaus olikin 7. luokan
alussa) suoritukset suhteutuivat 9. luokan tuloksiin. Jotta pistemäärät olisivat
yhteismitalliset, kuudennen luokan pisteet vertaistettiin vastaamaan 9. luokan
pisteitä.
Oppilaiden osaaminen lisääntyi yläkoulun kolmen vuoden aikana keskimäärin 8 %. Voimakkainta kasvu oli kirjoittamisessa (15 %) ja lukemisessa
(12 %). Kielen, sanaston ja peruskäsitteiden osalta muutos oli vähäisin (5 %).
Osassa kouluista kielen, sanaston ja peruskäsitteiden sekä kirjoittamisen osaaminen heikkeni. Muutos laskettiin prosentteina koko kokeen tai osa-alueen
maksimipistemääristä.
Lukemisessa oli selkein positiivinen muutos. Kielen, sanaston ja peruskäsitteiden hallinnassa ei tapahtunut juurikaan muutosta. Kirjoittamisen muutos
poikkesi selvästi muista osa-alueista. Siinä oli runsaasti lähtötasoltaan heikkoja oppilaita. Heistä osa ylsi 9. luokalla huomattavasti parempaan tulokseen.
Hyvät kirjoittajat säilyivät hyvinä, osa heikoista paransi taitoaan selvästi. (Metsämuuronen 2006, 9–17.)
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Asenteiden muutos oli negatiivista, keskimäärin 7 %. Oppilaiden käsitykset
oppiaineen kiinnostavuudesta (mm. väittämät ”pidän äidinkielen tunneista: se
on lempiaineitani”, ”siinä on kiinnostavia tehtäviä”, ”opiskelen sitä mielelläni”)
laski tytöillä 6 % ja pojilla 8 %. Käsitys oppiaineen hyödyllisyydestä laski tytöillä
6, pojilla 17 %. Myönteinen käsitys mahdollisuuksista äidinkielen ja kirjallisuuden opiskelussa (mm. väittämät ”olen hyvä tässä oppiaineessa”, ”pystyn selviytymään vaikeistakin tehtävistä”) nousi tytöillä 8 % mutta laski pojilla 3 %. (Lappalainen 2004, 48–49.)
Asenteiden muuttumista selitti eniten vapaa-aikana luettujen kirjojen määrä. Muita kuin oppikirjoja oppilaat ilmoittivat lukevansa vapaa-aikana kuukaudessa ei yhtään (37 %), yhden kirjan (34 %), kaksi (14 %), kolme (7 %) neljä tai
enemmän (8 %). Tytöistä 18 % ja pojista 56 % ilmoitti, etteivät lue vapaa-aikana
yhtään kirjaa. (Metsämuuronen 2006, 21, Lappalainen 2004, 46.)

Lukiolaisten puheviestintävalmiudet

Lukion toisen vuoden opiskelijoiden kommunikaatiovalmiuksia arvioitiin
vuonna 2000. Asiantuntijaryhmä rajasi arviointikohteeksi lukiolaisten viestintäasenteet, tiedonhankinnan ja ryhmätyöskentelyn vuorovaikutustaidot.
Asennekyselyyn osallistui yli 3 000, tiedonhankintakokeeseen ja ryhmäkokeeseen yli 1 000 opiskelijaa.
Kommunikaatiovalmiuksia kehittäviä soveltavia kursseja oli järjestetty vuosina 1999–2000 lähes kaikissa (89 %) lukioissa. Tarjottujen syventävien ja soveltavien kurssien määrä vaihteli nollasta viiteen. Lukioista 56:ssa oli järjestetty ilmaisutaidon ja draaman kursseja (näyttämöilmaisu, teatterioppi, lavastus,
dramaturgia). Äidinkielen kirjallisen ilmaisun kursseja oli 19 lukiossa (ainekirjoituksen tukikurssi, luova kirjoittaminen, tutkielman laatiminen). Äidinkielen
puheviestinnän kursseja oli 13 lukiossa (argumentointikurssi, kokoustekniikka,
neuvottelutaito, sana on vapaa -kurssi, puheviestintää aroille ja ujoille).
Ensimmäisenä koepäivänä lukioissa pidettiin tiedonhankintakoe, toisena
päivänä oli ryhmäkoe ja viestintäasenteiden mittaus. Arvioinnin kohteena olivat puheenvuorojen sisältö sekä tehtäväkeskeiset ja suhdekeskeiset ryhmätaidot.
Puheenvuorojen sisällön arviointi:
w
w
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Miten laadukasta sisältöä opiskelija tuo keskusteluun?
Miten selkeästi ja täsmällisesti hän tuo näkemyksensä esille?

w

Miten monipuolisesti hän osaa perustella näkemyksensä ja tuoda keskusteluun
tarvittaessa myös kriittisiä tarkastelutapoja?

Tehtäväkeskeisten ryhmätaitojen arvioiti:
w
w
w
w

Miten taitavasti opiskelija edistää ryhmän yhteiseen päämäärään pääsemistä?
Miten aktiivisesti hän osallistuu keskusteluun?
Miten taitavasti hän osaa ajoittaa puheenvuoronsa?
Miten joustavaa ja monipuolista hänen toimintansa on keskustelun aikana?
Pystyykö hän tarvittaessa laajentamaan tai rajoittamaan keskustelua, tekemään
yhteenvetoja ja päätelmiä?

Suhdekeskeisten ryhmätaitojen arvioiti:
w
w
w

w

Miten taitavasti opiskelija huolehtii ryhmän myönteisestä ilmapiiristä.
Miten hän osaa kohdentaa puheenvuoronsa toisille.
Kuinka hän osoittaa kuuntelevansa muita ja miten rakentavasti hän osaa ottaa
huomioon toisten kannanotot, näkemykset ja mahdolliset mielipide-erot.
Miten taitavasti hän tarvittaessa kykenee lieventämään jännitystä ja rohkaisemaan toisia mukaan keskusteluun.

Lukiolaisten tiedonhankintataitojen yleistaso oli opettajien arvioiden mukaan
hyvä (keskimäärin 53 % kokeen maksimipistemäärästä) mutta ulkopuolisten
arvioimana tyydyttävä (keskimäärin 36 %). Parhaiten hallittiin tiedonhankinnan suunnittelu (54 %) ja heikoiten tiedon luotettavuuden arviointi (49 %).
Naiset menestyivät paremmin kuin miehet, samoin ruotsinkieliset. Pienten lukioiden opiskelijat menestyivät tiedonhankintakokeessa paremmin kuin suuret. Opiskelijat hakivat tietoa pääasiassa internetin hakupalvelujen kautta.
Ryhmäviestintätaidot olivat opettajien ja ulkopuolisten arvioimina hyvät
(52 % maksimipistemääristä). Opiskelijat hallitsivat parhaiten puheenvuorojen
sisältöön liittyvät taidot ja heikoiten suhdekeskeiset ryhmätaidot.
Lukiolaisten käsitykset itsestään viestijöinä olivat myönteiset. He eivät pitäneet itseään arkoina tai ujoina vaan pikemminkin rohkeina. Käsitys omasta
sanavalmiudesta ja halukkuus toimia vastuullisesti ryhmässä ei ollut yhtä hyvä.
Ryhmätyöasenteet olivat myönteiset. Opiskelijat katsoivat hallitsevansa erittäin
hyvin vuorovaikutus- ja tiedonhankintataitoja. Käsitys verkkoviestintätaitojen
hallinnasta oli hieman heikompi.
Opiskelijat arvioivat lukio-opintojen tukeneen vuorovaikutustaitojen kehittymistä hyvin, tiedonhankintataitojen kehittymistä kohtalaisesti ja verkkoviestintätaitojen kehittymistä heikosti. Esteiksi koettiin suuret opiskeluryhmät ja
ajan puute. (Valkonen 2001.)
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Kolmannen luokan osaaminen

Vuonna 2005 Opetushallitus arvioi kolmannen luokan aloittaneita oppilaita (n
= 5 124 suomenkielisiä ja 670 ruotsinkielisiä). Opettajia oli 359, joista ruotsinkielisiä oli 52. Äidinkielen osa-alueista arvioitiin lukemista, kirjoittamista (tarina, sanelukirjoitus) ja kielentuntemusta. Selvitettävänä oli vuoden 2004 opetussuunnitelman toteutuminen.
Osaamistaso oli tytöillä keskimäärin tyydyttävä (69 % enimmäispistemääristä) ja pojilla tyydyttävää heikompi (58 %). Tytöt suhtautuivat äidinkielen
opiskeluun myönteisesti, pojat taas kielteisemmin. Alueelliset erot osaamisessa olivat pienet, mutta koulujen väliset erot suuret. Kirjoittamisen osaamisessa
koulujen välillä oli suurimmat erot. Kolmasosa opettajista piti opetussuunnitelman perusteita liian vaativina.
Äidinkieleen erikoistuneita (15 opintoviikkoa tai enemmän opiskelleita)
opettajia oli toisella luokalla 24 % ja kolmannella luokalla 20 %, ruotsinkielisistä opettajista heitä oli toisella luokalla 27 % ja kolmannella luokalla 28 %. Äidinkieltä ja kirjallisuutta oli kouluissa 14 vuosiviikkotuntia. (Huisman 2007.)

Ammatillinen peruskoulutus

Myös ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoilta arvioitiin äidinkielen taitoja ja niiden merkitystä käytännön elämässä tarvittavien kansalaisvalmiuksien, opintojen ja työelämän kannalta. Tutkimuksen toteutti ylitarkastaja Pirjo
Väyrynen (2000).
Kirjoitustehtävänä oli hakulomake. Siihen piti merkitä henkilötietoja, koulutusta, työkokemusta ja työharjoittelua koskevia tietoja. Lisäksi piti kirjoittaa
neljän rivin avovastaukset seuraaviin kysymyksiin:
1. Kuvaa, mitä ammattialasi tehtäviä pystyt tekemään.
2. Mitä toivot työltäsi ja työpaikaltasi?
3. Miten haluat kehittää itseäsi ja ammattitaitoasi?

Toisena tehtävänä oli mielipidekirjoitus, johon oli pohja-aineistona tekstivihko.
Opiskelijalle kerrottiin, että kirjoitus arvioitaisiin lisäksi rakenteen, sananvalinnan,
oikeakielisyyden ja käsialan kannalta.
Keskustelukokeessa ryhmälle (3–5 opiskelijaa) jaettiin tehtävämoniste, johon sai tutustua viisi minuuttia. Keskustelun aiheena oli etsiä ryhmässä kes64

kustellen koulutuksen kaksi tärkeintä asiaa, jotka ovat onnistuneet hyvin ammattialan ohjauksen kannalta. Piti nimetä myös kaksi olennaista asiaa, joita
pitäisi parantaa. Keskusteluaikaa oli 15 minuuttia. Se nauhoitettiin arvioinnin
luotettavuuden varmistamiseksi. Keskustelussa ei ollut puheenjohtajaa. Lopuksi ryhmä arvioi toimintaansa erillisellä arviointilomakkeella.
Opiskelijakyselyssä kysyttiin taustatietoja, mm. käsitystä itsestä kirjoittajana, keskustelijana, kuuntelijana ja lukijana. Kokeen jälkeen opiskelija arvioi
kirjallisesti omaa osaamistaan, tehtävien vaikeustasoa, koeajan riittävyyttä ym.
Opettajat täyttivät oman kyselyn.
Kokeet pidettiin 8.4.1999. Otokseen tuli 147 suomenkielistä ja 20 ruotsinkielistä oppilaitosta. Opetushallitukseen palautui vastauksia 118 suomenkielisestä (2 931 opiskelijaa) ja 13 ruotsinkielisestä (215 opiskelijaa) oppilaitoksesta.
Opiskelijat saivat keskimäärin 61 % maksimipisteistä, naisilla määrä oli
69 %, miehillä 54 %. Naisten taidot olivat erittäin merkitsevästi paremmat kuin
miesten kaikilla äidinkielen osaamisalueilla. Suomen- ja ruotsinkielisten opiskelijoiden koetulokset eivät eronneet toisistaan.
Tutkimuksen mukaan lukion suorittaneet opiskelijat menestyivät parhaiten ja yli 20-vuotiaat menestyivät paremmin kuin nuoremmat. Etelä-Suomessa
menestyttiin paremmin kuin muualla. Miesopiskelijat eivät pitäneet äidinkielen opetuksen sisältöjä ammatin kannalta yhtä tärkeinä, ilmapiiriä kannustavana tai tavoitteita selkeinä kuin naisopiskelijat. Opettajista 31 % ilmoitti, että
heillä ei ole muodollista kelpoisuutta äidinkielen opettajaksi. (Väyrynen 2000.)
Taulukko 1. Tuloksia taitotasoista prosentteina
Taitotaso
Hylätty

Kirjoitustaidot

Puheviestintätaidot

3

9

Tyydyttävä

26

20

Hyvä

62

54

9

8

Kiitettävä

Kirjoitustaidon eri puolet
Käsialan ja paperitilan käyttö
Sisällön laajuus ja syvyys
Oikeakielisyys
Kokonaisrakenne
Lauseiden ja ilmauksien rakenne

64
61
60
60
57
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Sanataiteen opetuksen tilasta

Äidinkielellä on taideaineen tehtävä sanataiteen eli kaunokirjallisuuden ja
luovan kirjoittamisen opetuksen alueella. Esittävä taide – teatteri, ilmaisutaito,
draama ja lausunta – kuuluvat myös äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineeseen. Seuraavassa on kerrottu Pirjo Singon ja Anu Kankaan (1998) selvitys sanataiteen tilasta peruskoulussa ja lukiossa. (Sinko 1998.)
Taidekasvatuksen äidinkieltä koskevaan kyselyyn vastasi 210 opettajaa.
Vuoden 1994 opetussuunnitelmasta he antoivat enimmäkseen arvosanan 7
tai 8 (60 %), kun kysyttiin, kuinka opetussuunnitelma antoi tukea sanataiteen
opetukseen.
Tärkeimpänä äidinkielen osa-alueena opettajat pitivät lukemista, seuraavaksi tärkeimpinä kirjoittamista ja puhumista. Kirjallisuutta, kielitietoa ja viestintäkasvatusta opettajat eivät pitäneet yhtä tärkeinä kuin lukemista, kirjoittamista, puhumista ja kuuntelemista. Taiteellisuus arvioitiin melko tärkeäksi.
Opettajat ilmoittivat lukevansa luokissaan 1–5 kaunokirjallista teosta lukuvuoden aikana. Vain 1–2 kirjaa lukevia oli 35 % vastaajista. Yli 70 % kertoi, että
luettujen teosten määrä nousee korkeintaan viiteen kirjaan. Kolmen tärkeimmän ala-asteella luettavan teoksen joukkoon opettajat ilmoittivat useimmiten
Aleksis Kiven Seitsemän veljestä. Muina tärkeinä kirjoina pidettiin Veljeni leijonamieltä, Anne Frankin päiväkirjaa sekä Elina Karjalaisen ja Anni Swanin teoksia. Jonkin verran kannatusta saivat Kalevala, Jalmari Finnen kirjat sekä suomalaiset sadut ja runot.
Kolmasosalla luokista oli tehty 3–6 luovaa kirjoitustehtävää lukuvuoden
aikana. Kolmasosa kertoi kirjoituttaneensa 10–29 luovaa kirjoitelmaa. Keskimäärin niitä kirjoitettiin 9 kappaletta lukuvuotta kohti. Opettajista 54 % harrasti kaunokirjallisuuden lukemista, 16 % luovaa kirjoittamista, 15 % draamaa ja
6 % lausuntaa. Viidesosa opettajista oli erikoistunut äidinkieleen.
Opettajista 149 (71 %) sijoitti luovan kirjoittamisen kolmen tärkeimmän tavoitteen joukkoon. Ensimmäisellä ja toisella luokalla oli äidinkieltä yleensä 6
tai 7 tuntia viikossa, 3–6 luokilla 5 tuntia, tosin 5–6 luokilla saattoi olla vain 4
tuntia.
Lähes 70 % kouluista oli käynyt ainakin kerran teatterissa ja yli 70 % kirjastossa lukuvuoden aikana. Joissakin kouluissa (11 %) kirjastokäyntejä oli yli 10.
Kirjailijavierailuja oli ollut 31 koululla, sanataiteen kerhoja oli pidetty 29 koulussa. Elokuvavierailuja oli 27 koululla.
Omaa kirjastoa luokissa ei yleensä ollut, yli 30 % opettajista piti kuitenkin
luokkansa kirjavalikoimaa hyvänä. Opettajista 97 % ilmoitti koulullaan olevan
käsikirjaston, lainakirjasto oli puolella.
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Yläaste

Yläasteen opettajista kyselyyn vastasi 134 opettajaa ja 88 rehtoria. Miesopettajia oli 13 %. Muodollisesti päteviä oli opettajista 86 %. Opettajat ilmoittivat
harrastuksekseen lukemisen ja kirjallisuuden (80 %), teatterin (53 %), kirjoittamisen (23 %) ja elokuvat (15 %).
Vuosiviikkotunteja oli yläasteen luokilla äidinkielessä kolme, vuodesta 1994
lähtien pakollisten kurssien minimimäärä oli kahdeksan, jolloin usein esimerkiksi 8. luokalla tunteja oli vain kaksi. Valinnaisia kursseja oli valittu eniten 8.
luokalla. Niistä ilmaisutaito oli suosituin.
Suosituimmat sanataiteeseen liittyvät äidinkielen valinnaiskurssit
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ilmaisutaidon kurssi
luovan kirjoittamisen kurssi
kirjallisuuden ja lukemisen kurssi
viestintä-, media- tai lehtikurssi
näytelmä-, teatteri- tai draamakurssi
suullisen ilmaisun tai puheviestinnän kurssi

60 % maininnoista, 34 kpl
37 %
30 %
25 %
19 %
19 %

Joitakin mainintoja oli myös tietotekniikasta, elokuvasta, kansanperinteestä,
runosta, sarjakuvasta tai nimellä äidinkielen syventävä kurssi.
Opettajat näkivät äidinkielen opetuksen yläasteella taito- ja taideaineena,
joskin joukossa oli seitsemän opettajaa, jotka pitivät ”perustietoja kielen rakenteesta” tärkeimpänä tavoitteena. Opettajien tärkeysjärjestys osa-alueiden
osalta oli seuraava:
1. kirjoittaminen
2.
3.
4.
5.
6.
7.

lukeminen
puhuminen
kirjallisuus
kielitieto, kielioppi
kuunteleminen
viestintä.

Kielioppi jakoi opettajien mielipiteitä. Se sijoittui kaikille sijoille: 11 % piti sitä
tärkeimpänä, 17 % neljänneksi tärkeimpänä, 19 vähiten tärkeimpänä kaikista
osa-alueista. Opettajien antama osuus sanataiteelle oli 30–40 %.
Yläasteen luokilla luettiin kirjallisuutta vähän, vain 2–4 kirjaa kullakin vuosiluokalla. Yleisin määrä oli kolme kirjaa, mutta jotkut opettajat (5 % eli 4–5 henkilöä) luettivat 10 kirjaa lukuvuodessa. Kaunokirjallisuutta ei luettu myöskään
juuri muiden oppiaineiden yhteydessä.
67

Runsas 3/4 opettajista mainitsi Kalevalan kuuluvan 3–5 tärkeimmän teoksen joukkoon, joihin oppilaat tutustuvat. Lähes puolet luetti yläasteella Seitsemän veljestä ja vajaa kolmannes Linnan Tuntemattoman sotilaan.
Yläasteen toteutuva kaanon
1. Kalevala
2. Kivi: Seitsemän veljestä
3. Linna: Tuntematon sotilas
4. Härkönen: Häräntappoase
5. Runeberg: Vänrikki Stoolin tarinat

78 % mainitsee
45 % mainitsee
30 % mainitsee
10 % mainitsee
8 % mainitsee

Opettajat kuvasivat luettua kirjallisuutta sanoilla ”nuorten kirjallisuutta”, ”suomalainen klassikko” ja ”kirjallisuuden eri lajeja”. Koulukirjasto oli lähes 80 %:lla
yläasteista. Kokoelmien koko vaihteli 50–18 000 kirjaan. Lukuvuonna 1996–97
hankittuja teoksia oli 1–60. Luovia kirjoitelmia kirjoitettiin puolet kaikista kirjoitelmista. Kirjoitelmia oli yhteensä keskimäärin hieman yli viisi luokilla 7–9.

Lukio

Kyselyyn vastasi 64 opettajaa, joista kolme oli ruotsinkielisiä. Miehiä oli 14 %.
Erityisesti kurssissa Taiteesta omaan ilmaisuun oli sisältönä luova kirjoittaminen. Tarjotuista sanataiteeseen liittyvistä syventävistä tai soveltavista kursseista suurin osa liittyi kirjoittamiseen. Kirjoittamisen kursseja oli 30 %:ssa lukioista ja erityisesti luovan kirjoittamisen kursseja lähes joka viidennessä lukiossa
(19 %). Kirjallisuuden syventäviä ja soveltavia kursseja oli myös joka viidennessä lukiossa, ilmaisutaitoa noin joka kymmenennessä.
Lukion äidinkielen opetuksen viisi keskeisintä tavoitetta olivat tärkeysjärjestyksessä seuraavat:
1. ilmaisu- ja viestintätaidot
2. kirjallinen ilmaisutaito
3. kulttuuri-identiteetin rakentaminen
4. ajattelutaidot
5. jatko-opintokelpoisuus

60 %
13 %
11 %
8%
5%

Tärkeimmäksi osa-alueeksi nähtiin kirjoittaminen, toisena oli kirjallisuus. Luettavan kirjallisuuden määrä oli 1–2 kirjaa. Vain yhden kirjan kurssia kohti ilmoitti
lähes 40 % kouluista. Eniten luettu teos oli Kiven Seitsemän veljestä, toisena
Linnan Tuntematon sotilas.
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Luovan kirjoittamisen osuus jäi lukiossa vähäisemmäksi kuin peruskoulussa. Lähes 50 % arvioi sen määräksi neljäs- tai kolmasosan kirjoitelmista.
Opettajat sijoittivat luovat kirjoitelmat 1–4 eri kurssiin. Kirjailijavierailut olivat
lukioissa harvinaisia, teatterissa sen sijaan käytiin runsaasti. Kirjastoa käytettiin
runsaasti.
Noin 70 %:lla opettajista oli käytössään aineluokka. Oma kirjasto oli 80 %:
lla lukioista. Valtaosassa kokoelmista oli 2 000–5 000 kirjaa. Hankintoja tehtiin
vuosittain 0–500.
Kirjoittamisen kehittämiseksi opettajien mielestä tarvittaisiin lisää opetusaikaa. Keskeiseksi nähtiin oppilaiden oman ilmaisutavan löytäminen ja itseilmaisun kehittäminen sekä kirjoittamisharrastuksen vahvistaminen. Keinoiksi
mainittiin mm. kirjoittajapiirit ja julkaisutoiminta, samoin yo-kokeen kehittäminen. (Sinko 1998.)

Kysely ilmaisutaidon kursseista

Ilmaisutaidon opetusta koskevaan kyselyyn saatiin vastaukset 35 peruskoulusta ja 27 lukiosta. Opettajalomakkeeseen vastasi 97 opettajaa. Peruskoulussa oli ilmaisutaidon kursseja ollut 65, lukioissa 1–3 kurssia. Ilmaisutaito oli valinnainen oppiaine. Valtaosa opettajista oli koulun omia opettajia, yleisimmin
äidinkielen opettajia. Vain muutamalla oli 35 opintoviikon ilmaisutaidon tai
draaman ja teatterin pedagogisia opintoja. Muutamassa lukiossa oli ollut opettajana näyttelijä tai ohjaaja.
Lähes jokaisella lukiolla oli ilmaisutaidon opetussuunnitelma, mutta peruskouluista se puuttui joka kolmannelta. Opettajat pitivät keskeisimpänä
tavoitteena innostaa oppilasta itseilmaisuun. He pitivät tärkeinä ilmaisutaitoa,
itsetunnon kehittymistä ja vuorovaikutustaitoja. Lukiossa oli tavoitteena myös
luovuuden kehittäminen ja esteettisyys. Yhteistyötä oli monien aineiden, varsinkin taito- ja taideaineiden, kanssa. (Grönholm & Kangas 1998.)
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LUKEMINEN JA
SEN OPETUKSEN TUTKIMUS

Lukutaito — lukutaidottomuus

Lukutaito ei kehity kuten puhumaan oppiminen varhaislapsuudessa. Seitsemän veljestä joutuivat moniin kärsimyksiin, ennen kuin aapiskukko leppyi
ja johdatti heidät yhteiskuntakelpoisiksi lukutaitoisiksi kansalaisiksi. Ensimmäisellä yrityskerralla Tuomas yllytti veljiään lukkarin oppiin huudahtamalla:
”Eteenpäin, lukkarille, vaikka yli meren kuohuvan kurkun!” Ensimmäisen epäonnistumisen jälkeen Juhani tulkitsi kokemuksiaan sanomalla: ”Meitä lukkari
raateli kuin villisusi.”
Lukutaitoa ja lukemista on määritelty monella tavalla. PISA-tutkimuksessa
lukutaito määriteltiin ”yksilön / lukijan kyvyksi käyttää kirjoitettua tekstiä päämääriensä saavuttamiseksi, ymmärtää tekstiä ja arvioida lukemaansa omien
ajatustensa ja kokemustensa pohjalta sekä rakentaa tulkinta tekstin sisällöstä
ja muodosta” (Internet 2003, ks. Rikama 2004, 88).
Mahdollisimman lyhyesti lukemisen voi kiteyttää kaavaan L = D x Y eli lukeminen on dekoodausta ja ymmärtämistä (Lundberg 1989). Kirjaimet ja merkit (teksti) täytyy tunnistaa ja tuottaa artikuloitavaan muotoon. Vieraskielistä
tekstiä voi lukea, jos sen oikeinkirjoitus on tuttua, liittämällä kirjaimia (äänteitä)
toisiinsa, vaikka sanojen merkitystä ei tuntisikaan. Jotta kyseessä olisi todellinen lukeminen, lukemiseen kuuluu dekoodauksen lisäksi myös luetun tekstin
ymmärtäminen. Lukemisen ymmärtäminen on keskeisin tavoite, dekoodaus
kuuluu varhaiseen lukemiseen ja tarkoittaa lähinnä mekaanista lukutaitoa.
Lukeminen on ajattelua ja tulkintaa, se on merkityksen luomista kirjoitetulle
tekstille tai kuvalle.
Lukeminen on kompleksinen, monitasoinen ja moniulotteinen ilmiö. Se
voidaan nähdä prosessina ja produktina, kehittyvänä taitona, valmiuskimppuna, osataitoina, dimensioina, lajeina, hierarkkisena rakenteena, kulttuuri-ilmiönä ja jatkuvasti kehittyvänä persoonallisuuden osa-alueena. Kulttuuri-ilmiönä
lukemisen merkitys vaihtelee riippuen yhteiskunnan tarvitsemasta lukutaidosta. Alkukantaisessa yhteiskunnassa yksilö tuli toimeen, jos hänellä oli puu70

merkki ja hän tunnisti sen. Nykyisessä tietoyhteiskunnassa vaaditaan paitsi kirjoitetun ja painetun tekstin lukemista, myös viestintävälineiden sanomien ja
tietokoneen lukutaitoa.
Unescon suosituksen mukaan erotetaan käsitteestä luku- ja kirjoitustaito
(literacy) perusluku- ja kirjoitustaito (basic literacy) ja funktionaalinen lukutaito. Peruslukutaitoinen on henkilö, joka osaa ymmärtäen lukea ja kirjoittaa arkielämässä tarvittavia lyhyitä ja yksinkertaisia viestejä. Funktionaalisesti lukutaitoinen on henkilö, joka pystyy ryhmän ja yhteiskunnan edellyttämiin luku- ja
kirjoitustehtäviin. (Lind & Johnston 1990.)
Suomessa on havaittu, että lukutaito on parantunut 1960-luvulta kansakoulusta peruskouluun siirryttäessä. Eero Viitaniemi (1990) mittasi samoilla
lukutesteillä (ääneenlukunopeus-, siivilöinti-, synonyymi- ja tulkintatesti) kolmas- ja neljäsluokkalaisten lukutaitoa vuosina 1965, 1979 ja 1988 samoista
kouluista (osittain myös samat opettajat) ja sai kohoavat käyrät. Vain tulkintatestin tulokset pysyivät samoina. Mekaaninen lukutaito parani mutta ei lukemisen ymmärtäminen.
Viitaniemen mittaustulokset ovat ilahduttavia. Samoin kansainvälisten lukutaitovertailujen tulokset, joissa suomalaiset nuoret on jo kolme kertaa (1991,
2000 ja 2003) havaittu maailman parhaiksi lukijoiksi, ovat ylistäviä suomalaiselle koululaitokselle. Suomalaisilla on hyvä peruslukutaito, mutta heillä on vaikeuksia, jos heiltä vaaditaan usean tekstikohdan vertailua, yhdistämistä ja erittelyä. Tekstikokonaisuuksien hallinta, sisällön jäsentäminen, pohdinta ja päättely
ovat monelle peruskoulunsa päättäneelle liian vaativia lukutehtäviä.
Lukutaidottomien määrä on suuri kehitysmaissa, mutta myös muista maista saadaan ajoittain hätkähdyttäviä tietoja niin sanotusta uuslukutaidottomuudesta, joka käsitteenä laajenee kohti yleissivistystä. Uuslukutaito merkitsee ”kuvan, tietotekniikan, ympäristön, kulttuurin, perinteen, taiteen ja tieteen,
moraalin ja arvojen lukutaitoa”. (Linnakylä 1991–2005.)

Laaja-alainen lukemisen käsite

Lukemista tutkitaan Suomessa ja maailmalla runsaasti, vaikka omaa lukemistieteen vaatimusta ei ole esitetty. Lukemistutkimus on voinut liittyä psykologiaan, sosiologiaan tai yleiseen kasvatustieteeseen. Äidinkielen opetustieteen
kannalta lukeminen nähdään mahdollisimman laaja-alaisesti lukemiskäyttäytymisenä, elinikäisenä kehittyvänä taitona ja kirjalliseen kulttuuriin kasvuna.
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SUUNNITTELU
tavoitteiden asettaminen

Jäsentely
valinta
omaksuminen

Valvonta

Muokkaus
lukeminen
ajattelu

LuonnosteLU
skeeman valinta
skeeman toteuttaminen
Kuvio 3. Taitavan lukijan malli (Tierney & Pearson 1984, Viitala 1991, 17)

Lukeminen on tiedon irrottamista ja merkityksen luomista tekstille. Se on
sanatarkkaa (jopa aluksi kirjaintarkkaa) dekoodausta (koodin purkamista ja rakentamista) ja tekstin tulkintaa eli ymmärtämistä. Tekstin kautta lukijalle avautuu uusi maailma ja hän pääsee kosketuksiin tekstin herättämien ajatusten
kanssa. J. J. Nortamo kuvasi koodin avautumista jaarituksessaan Kuik Katavkari Efraim lukema opes koodin eli merkkijonon avautumista. Efraim oppi lukemaan aikuisena vankilassa. Bokstaavit, jotka näyttävät koukuilta ja variksenvarpailta, saavat surusta itkemään ja ilosta riemuitsemaan: ”– – tomsep piänet
krääki ja kouku paperimbalasem bääll ja semne voim!”
Pirkko Linnakylä (2005, 29) on kuvannut lukutaidon merkitystä seuraavasti:
”Lukutaito toimii tiedon hankinnan, kokemusten jakamisen, yhteistyön ja
kommunikoinnin välineenä arkielämässä, opiskelussa, työssä ja vapaaajan harrastuksissa. Se tarjoaa yksilölle mahdollisuuden sopeutua ja sosiaalistua yhteiskuntaan, mutta se voi myös vapauttaa auktoriteeteista ja
antaa mahdollisuuden omaehtoiseen oppimiseen ja vallan vaikuttaa yksilönä ja aktiivisena, tulevaisuutta rakentavana sekä kulttuuria ja yhteiskuntaa uudistavana kansalaisena.”

Tierney ja Pearson (1984) (ks. Viitala 1991) ovat esittäneet skeemateoriaan
pohjautuvan taitavan lukijan mallin (kuvio 3). Hahmottaessaan tekstin merkityssisältöä lukija etenee seuraavasti:
1. Hän suunnittelee lukemisen tarkoituksen.
2. Hän jäsentää lukemansa eli valitsee näkökulmansa ja tiedostaa sekä oman
roolinsa että kirjoittajan roolin.
3. Muokkausvaihe sisältää ajattelua ja pohdiskelua. Teksti luetaan mahdollisesti
uudestaan tai ainakin osia siitä. Lukija tarkentaa ja korjaa mahdollisia virheitä.
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4. Luonnosteluvaiheessa lukija valitsee skeeman ja toteuttaa sen.

Teksti
Teksti on viestinnällinen, merkityksellinen yksikkö ja kokonaisuus. Sen pituutta ei ole rajattu. Se voi olla lyhyt huudahdus tai kokonainen kirja. Halliday
(1978) määritteli sen semanttiseksi yksiköksi, joka on riippumaton koosta,
eräänlainen supervirke. Se edustaa valintaa ja aktualisoitunutta merkityspotentiaalia.
Tekstin päärakennetyyppejä ovat kertova (narratiivinen), kuvaileva (deskriptiivinen) ja perusteleva (argumentoiva) (Saukkonen 2001). Werlich (1975)
erottaa lisäksi erittelevän ja ohjailevan tekstityypin.
Tekstin jäsentely on usein kronologinen aikajärjestys, strukturaalinen aihepiirijärjestys tai analysoiva ongelmanratkaisujärjestys. Rakenteena voi olla
myös kärkikolmiomalli (tiedottava uutisteksti), vastakohtajärjestys (polemiikki) tai asiasta toiseen vapaasti siirtyvä assosiaatiojärjestys (ideointipalaverien
raportit, sähköpostitekstit). (Pääkkönen & Varis 2000, 21.)
Teksti on merkityksellinen kokonaisuus, se on sidoksinen sekä rakenteellisesti että sisällöllisesti. Sisällöllistä yhtenäisyyttä kutsutaan koherenssiksi.
Koherenssi ilmenee yhteisenä puheenaiheena, siinä on samaan merkityskenttään kuuluvaa sanastoa. Koherenssin lisäksi merkityksellinen kokonaisuus perustuu rakenteellisiin sidoksiin, koheesioon, joka ilmenee mm. pronominien viittaussuhteina, lauseiden välisinä kytkentöinä ja sisältöjen välisiä
yhteyksiä osoittavina metateksteinä. Teksti on intentionaalista: kirjoittajalla on tarkoitus saavuttaa viestillään tiettyjä päämääriä. (Pääkkönen & Varis
2000, 21.)
Tekstit voi jakaa lajeihin monella tavalla. Voidaan erottaa asiatekstit ja
fiktiiviset tekstit. Asiatekstejä ovat esim. uutiset, tietotekstit, pääkirjoitukset,
pöytäkirjat ym. Fiktiivisiä tekstejä ovat kaunokirjalliset tekstit ja luovat kirjoitelmat. Tekstilaji määräytyy muodon, tekniikan ja sisällön perusteella.
Klassisia kirjallisuuslajeja ovat tragedia, komedia, epiikka, lyriikka ja pastoraali. Romaani, essee, novelli, tv-näytelmä, satu ym. ovat myös tekstilajeja.
Lapset oppivat tunnistamaan lajien prototyyppejä saduista ja mysteereistä.
Teksti on intertekstuaalista, kun siinä on viitteitä muihin teksteihin.
5. Valvontavaiheen aikana lukija pohtii sekä omia että kirjoittajan tavoitteita. Hän
luo pohdiskelun ja oman kokemustaustansa pohjalta mallin tekstin merkityksestä. (Viitala 1991, 17–18.)
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Lukemisen lajit ja tyypit

Lukeminen on havaitsemista ja ajattelua, mekaanista ja luovaa toimintaa. Sen
monimuotoisuus johtuu paitsi ilmiöstä itsestään myös lukijasta, jonka lukeminen on erilaista riippuen taidosta ja tarkoituksesta. Myös lukemistehtävä määrää lukemistapaa ja -tarkoitusta.
Pirjo Linnakylä (2005) erottaa lukutaidosta neljä eri lajia:
1. Sujuva perustaito on teknistä ja välineellistä.
2. Toimiva lukutaito on funktionaalista, aktiivista, sosiaalistavaa, konteksti- ja
kulttuurisidonnaista, yhteiskunnan edellyttämää.
3. Vapauttava lukutaito on emansipoivaa, dynaamista, kriittistä, yksilön elämää
rikastavaa ja mahdollisuuksia avaavaa.
4. Autenttinen lukutaito on valtauttavaa, vaikutusmahdollisuuksia vahvistavaa,
kriittistä, yksilöä / yhteisöä uudistavaa, arvoihin ja tavoitteisiin suhteuttavaa:

Lukemisen lajeja ja niille ominaisia piirteitä voidaan luonnehtia myös seuraavasti:
Lukemaan oppiminen
w
w
w
w

Lukemistekniikan oppimista
Lukunopeuden lisääntymistä
Automatisoitumista
Silmänliikkeiden sovittamista lukemisen tarkoituksen mukaan.

Lukemalla oppiminen
w

Syventyvää opiskelutyyppistä lukemista

w

Tekstin jäsentelyä ja muistiinpanojen tekemistä
Itseltä kyselyä ja asian kertaamista
Erikoissanaston oppimista
Tietotekstien ja tieteellisten tutkimusten lukemista.

w
w
w

Hakeva lukeminen
w
w
w

Silmäilevää, tutustuvaa
Hakuteosten käyttöä
Aikataulujen, karttojen ym. lukemista.

Elämyksellinen lukeminen
w
w
w
w
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Eläytyvää, esteettistä lukemista
Harrastuslukemista
Ajanviete- ja huvilukemista
Mielenterveydellistä

w

w
w

Asenteita ja maailmankuvaa
muokkaavaa
Mielikuvitusta ruokkivaa
Persoonallisuutta rakentavaa.

Välineellinen lukutaito
w
w
w
w

Teknisten välineiden ohjeiden lukemista
Kädentaitojen yhdistämistä lukemiseen
Tietokoneiden kielen hallintaa ja käyttöä
Medialukutaito, hypertekstin lukeminen.

Lukeminen on sekä mekaanista taidon opettelua (dekoodaus, nopeus, silmänliikkeiden hallinta) että luetun ymmärtämistä ja tulkintaa (rivien välistä lukemista), elinikäistä oman ajattelun kehittämistä luetun pohjalta.
Uusi, jatkuvasti muuttuva tieto- ja viestintäteknologia vaatii uudenlaista
luku- ja kirjoitustaitoa. Myös aiempi tekstin ja kirjan lukemistaito säilyy, mutta
sen lisäksi tarvitaan uuden teknologian käytön hallintaa ja uusia strategioita
tiedon paikallistamiseksi, arvioimiseksi ja käyttämiseksi. Myös kirjoittamisessa
voidaan käyttää muitakin mediamuotoja kuin paperia ja kynää ja uudenlaisia tekstin strukturointistrategioita. Uusi luku- ja kirjoitustaito on paljolti sosiaalisesti rakentunutta. Opettajan rooli tulee siinä entistä tärkeämmäksi. (Leu
2002.) Vanha lukutaito perustui kirjan lukemiseen. Internetin hypertekstit ovat
toisenlaisia ja perustuvat multimediaan. Näiden eroja ovat listanneet Ekholm
ja Oesch (1993, 17) (taulukko 2).

Lukemaan opettamisen menetelmät

Lukemaan opettamisen menetelmät jaetaan synteettisiin, analyyttisiin ja
sekamenetelmiin. Synteettisiä menetelmiä ovat kirjain-, äänne- ja tavumenetelmä. Ne lähtevät pienistä osista ja etenevät kohti suurempia yksiköitä. Ne
etenevät alhaalta ylös -mallin mukaan. Useimmat suomalaiset on opetettu
lukemaan synteettisin menetelmin. Suomen kieli on synteettinen kieli. Tunnukset, sijapäätteet ja omistusliitteet lisätään sanan vartaloon (esim. kissa/lla/
mme, engl. by our cat).
Kirjoitusjärjestelmämme on foneettinen. Kirjaimen ja äänteen vastaavuus
on lähes täydellinen. Jokaisella suomen kielen äänteellä on oma kirjainmerkkinsä. Poikkeuksena on vain äng-äänne. On myös joitakin muita kielen ominaispiirteitä, jotka ovat erilaisia puhe- ja kirjakielessä (esim. jäännöslopuke
kirjoitetaan sadepäivä lausutaan sadeppäivä, tule tänne lausutaan tulet tänne.
Suomen kielelle ominainen konsonanttien ja vokaalien lyhyen ja pitkän kestoasteen merkitysero (muta — mutaa — muuta — muutta — muuttaa — mutta;
tule — tulee — tulla — tullee — tuule — tuulee — tuulle — tuullee) tuottaa paljon
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Taulukko 2. Kirjan ja hypertekstin eroja (Ekholm & Oesch 1993, 17)

w

Kirja

Hyperteksti ja -media

Yksikköinä luvut, kappaleet,

w

lauseet, sanat

Yksikköinä avaintermit, solut,
symbolit, niiden yhteydet

w

Asiat esitetään hitaasti

w

Asiat estetään nopeasti

w

Ajatukset keskitetään yhteen

w

Ajatusten virtaa

olennaiseen asiaan

stimuloidaan

w

Muodoltaan yksiulotteinen

w

Muodoltaan moniulotteinen

w

Järjestys peräkkäinen, lineaarinen

w

Järjestys kaikkiin suuntiin
etenevä, epälineaarinen

w

Kivettää esittämänsä tiedon

w

Edistää uuden tiedon muotoutumista
ja yhdistelyä (cascade effect)

w

Lopputuloksena yksi ja sama teksti

w

Monta eri lopputulosta

w

On tiedon prosessoinnin rajallinen tuotos

w

Edustaa tiedon prosessointia

w

Silmän liike lineaarinen, keinotekoinen

w

Käyttää ruudun koko informaatiokenttää

w

Edellyttää ideoiden karsintaa

w

Kutsuu ideoiden tuottamiseen
ja löytämiseen

w
w

Lopullisen valinnan on tehnyt tekijä

w

Valinnan tekee käyttäjä

w

Oppimisessa rankaisevaa

w

Oppimisessa epäonnistuminen

w

Aktivoi vain toista aivopuoliskoa

w

Vain osa on nähtävissä ja

w

Aktivoi molempia aivopuoliskoja

saatavissa kerrallaan

w

Lähes kaikkeen pääsy samalla kertaa

w

Sisältö on näkyvillä ja strukturoidumpaa,

w

harvinaista

Sisältö on etsittävä sanamassasta,
uppoaa tekstiin

w

Ei tue kinesteettistä muistia

tieto paikallistetaan ja

w

Ulkoasu pelkistetty

muistetaan sijainnista

w

Asiat yhdistetään satunnaisesti

w

Tukee kinesteettistä muistia

w

Lähtökohta ja keskus etsittävä

w

Ulkoasu runsas, taiteellinen

w

Ei kasva tilana

w

Asiat yhdistetään yleensä aina

w

Lukijan tai käyttäjän muutokset

w

Lähtökohta ja keskus on näkyvissä

mahdottomia

w

Kasvaa tilana
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vaikeuksia aloitteleville kirjoittajille. Samoin yhdyssanojen yhteen ja erilleen
kirjoittamisesta on varsin mutkikkaat säännöt.
Mekaanisen lukutaidon oppiminen on suomen kielellä huomattavasti helpompaa kuin monilla muilla kielillä, jotka ovat analyyttisia. Suomalaisten hyvää menestystä kansainvälisissä lukutaitovertailuissakin on selitetty vetoamalla kirjoitusjärjestelmään.
Analyyttisia lukemaan opettamisen menetelmiä ovat Domanin menetelmä,
lukuleikit, teksti-, lause- ja fraasimenetelmä. Niissä edetään kokonaisuuksista
osiin. Ne noudattavat ylhäältä alas -mallia. Synteettisyyttä ja analyyttisyyttä yhdistäviä ovat sekamenetelmät. Niihin luetaan LPP-, CID-, BTL- ja Käts-menetelmä.
Esimerkiksi suomenruotsalaiset opettajat käyttivät lukuvuonna 2003–04
enimmäkseen synteettisen ja analyyttisen menetelmän yhdistelmää. Kyselyyn
vastasi 176 ensimmäisen luokan opettajaa. Heistä 76 % käytti sekamenetelmää,
synteettistä menetelmää 19 % ja analyyttista 3 %. (Karlsson 2005, 62, 112.)
Lukemaan opettamisen menetelmistä ovat julkaisseet teoksia mm. Lerkkanen (2006), Sarmavuori (2003), Karppi (1983), Koponen (2006), Doman (1991)
ja Karvonen (2005). Opettajien omia muistoja aiheesta on kirjassa Se on niin
pienestä kiinni (1996).
Esimerkkejä:
Lukemiseen opettamisen menetelmiä ovat esimerkiksi kirjainmenetelmä,
lukuleikit ja Glenn Domanin (1991) kokosanamenetelmä. Kirjainmenetelmässä opetellaan kirjaimia ja äännetään ne koo (= k), äs(sä) (= s) ym. Kissa
tavataan koo - ii - äs – kis – äs - aa – sa – kissa. Äännemenetelmässä kirjaimet
opetellaan äänteinä. Tavaaminen on yksinkertaisempaa: k - i - s – kis – s - a
– kissa. Kokosanamenetelmässä lähdetään lapselle merkityksellisestä kokonaisuudesta eli koko sanasta – ei kirjaimesta, joka on liian abstrakti. Lukemiseen liitetään pelejä ja ympäristöllistä lukemista. Esim. lapuille kirjoitetut
koko sanat ehdollistuvat kuten kuulon perusteella opitut sanat. Kun lapsi
osaa noin 50 sanaa, voi aloittaa sanahahmojen rikkomisen. Silloin tarvitaan
kirjainten tuntemista. Sanoja tavutetaan ja taivutetaan. Lapsi rakentaa lukutaitoaan dekoodaukseen eli merkkihahmon rikkomiseen kirjaimiin/äänteisiin ja sanan kokoamista niistä.
Ennen kouluikää harjoitellaan lukuleikeillä. Lukuleikeissä lappuja käytetään kokonaisessa lapsiryhmässä. Yleensä leikkiminen aloitetaan lasten
nimillä. Lasten, henkilökunnan ym. nimiä voidaan käyttää. Lapset oppivat
hyvin nopeasti toistensa nimet lapuilta.
Suunnistusleikissä taas päiväkodin ympäristöä ”laputetaan” pal - lo,
nal - le, kel - lo, o - vi, ta - lo, kir - ja ym. sanoilla. Opettaja antaa lapsiparille
sanalapun ja pyytää lapsia etsimään samanlaisen kohteeseensa kiinnitetyn
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lapun. Lapset tulevat kertomaan, mitä lapussa lukee. Ensimmäinen lukukausi leikitään koko sanoilla, seuraavana lukukautena luetaan lauseita.

Lukemaanopettamismenetelmien vertailu

Kaisa Kiiveri (2006) tarkasteli väitöskirjansa ensimmäisessä osassa lukemisen
teoreettisia näkemyksiä. Toisessa osassa hän selvitti lukutaidon oppimista ensimmäisen kouluvuoden aikana ja etsi oppimisen selittäjiä ja kolmannessa
osassa lasten käsityksiä lukemisesta.
Ensimmäisessä empiirisessä vaiheessa koulutulokkaita oli kuusi luokkaa,
1977 ja 1978 aloittaneita (n = 164 oppilasta). Vuoden 1977 aineistossa oli 107
oppilasta (= iso tutkimusryhmä). Vuoden 1978 aineistossa oli 57 oppilasta (=
pieni tutkimusryhmä). Kirjainmenetelmällä opetettiin 84 oppilasta ja äännemenetelmällä 80 oppilasta. Opettajia oli kummassakin ryhmässä kolme. Tuloksena oli, että lapset saivat joulun aikaan selvää lyhyistä teksteistä ja kevääseen
mennessä 83 % oli oppinut lukemaan hyvin. Menetelmien vertailussa todettiin,
että kirjainmenetelmällä opetetut oppilaat olivat pienessä tutkimusryhmässä
ensimmäisen luokan joulukuussa äännemenetelmällä opetettuja tovereitaan
hieman nopeampia lukijoita. Kirjainmenetelmä tuotti ensimmäisen luokan
tammikuussa isossa koeryhmässä luetun ymmärtämisen kokeessa selvästi paremmin menestyviä lukijoita. Tulosta tutkija selitti siten, että äännemenetelmä
ei ollut tuttu opettajille eikä vanhemmille:
”[L]apset eivät kotona otaksuttavasti saaneet tukea oppimiselleen siitä
huolimatta, että myös vanhempia oli ohjattu menetelmän käyttöön. Oudon opetusmenetelmän käyttö saattaa osaltaan olla syynä myös siihen,
että äännemenetelmäryhmien oppilaat eivät pitäneet koulunkäyntiä
niin mieluisana kuin kirjainmenetelmäryhmien oppilaat.” (Kiiveri 2006,
135.)

Toisessa empiirisessä tutkimuksessa oli kerätty kolmen opettajan ja 43 koulutulokkaan aineisto kouluvuosilta 1998–99. Kiiveri halusi selvittää oppilaiden
käsityksiä lukemisesta ja sen oppimisesta lukemisen edistyessä. Kaikissa luokissa oli oppikirjana käytössä Iloinen aapinen (pienaakkoset).
Opettajat luonnehtivat menetelmiään sekamenetelmiksi. A-luokan opettaja kertoi menetelmänsä olevan yhdistelmä LPP- ja Käts-menetelmistä. Opetustuokioiden alussa oli keskustelua aiheesta, joka yleensä otettiin aapisesta.
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”Opettaja pyysi lapsia valitsemaan, mitä he haluaisivat kirjoitettavaksi isoon selailulehtiöön. Valinnat tehtiin yhdessä ja opettaja kirjasi sanelut lehtiöön tekstauskirjaimin. Näin syntyneen kertomuksen lapset sitten lukivat opettajan johdolla yhdessä ääneen.
Tavallisesti sen jälkeen aapisesta valittiin opittava kirjain ja jatkettiin työtä sen parissa. Kertomusta työstettiin seuraavina päivinä menetelmän periaatteiden mukaisesti rinnan aapisen kanssa.”
(Kiiveri 2006, 168– 69.)

Kaksi muuta opettajaa käytti tiukemmin aapista Käts-menetelmän mukaisesti. Kiiverin (2006, 169) mukaan heillä opetuksen tavoitteina ja sisältönä olivat
alusta pitäen aapisen ja harjoitusvihkojen kirjaimet ja äänteet, joista siirryttiin
liukumalla lukien tavuihin, sanoihin ja lauseisiin. Opettajat käyttivät opetuksessaan runsaasti lähinnä opettajan ohjekirjan kertomuksia. (Kiiveri 2006, 169.)
Tutkija kävi A-luokassa haastattelemassa ja kuvaamassa videokameralla
tunteja 13 kertaa lukukauden aikana, B-luokassa 9 kertaa ja C-luokassa 10 kertaa. Oppilaista (n = 43) lukutaitoisia oli kahdeksan eli 19 %, sanoja tunnistavia
16 eli 37 % ja lukutaidottomia 19 eli 44 %. (Kiiveri 2006, 174–176.) ”Suurin osa
alun perin lukutaidottomista oli oppinut lukemisen tekniset ja ymmärtämisen
taidot joulukuun alkuun mennessä.” Sama koski sanoja koulun alussa tunnistaneita. Lukutaitoisina kouluun tulleet lukivat sujuvasti. ”He osasivat eritellä
lukutaitoaan ja oppimistaan varsin monipuolisesti lukunopeuden lisääntymisenä ja paremman ymmärtämisen piirteinä.” (Kiiveri 2006, 248.)
Kiiverin tutkimuksen tulos oli ristiriitainen suhteessa aiempiin tutkimuksiin.
Vaikka yleensä suositellaan äännemenetelmää, Kiiverin tutkimuksen mukaan kirjainmenetelmä oli parempi.

Kolmas- ja kuudesluokkalaisten lukutaidosta

Raija Karjalaisen (2000) aineistona olivat peruskoulun kolmas- ja kuudesluokkalaiset Itä-Suomesta. Tutkittavana oli 3. luokalta 231 oppilasta vuonna 1996 ja
samat oppilaat 6. luokalla vuonna 1999. Hän käytti narratiivisia, ekspositorisia
ja dokumentaarisia tekstejä. Ongelmana oli selvittää tekstinymmärtämistaitoa
ja sen kehittymistä. Hän mittasi myös lukuharrastusta: kolmasluokkalaiset lukivat mieluiten sarjakuvia ja seuraavaksi mieluiten nuortenkirjoja, kuudesluokkalaisten mielilukemista olivat sarjakuvat ja nuortenkirjat.
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Kolmasluokkalaiset osasivat vastata sana- ja asiatarkkoihin kysymyksiin,
mutta päättely tuotti vaikeuksia. Kuudennella luokalla vastattiin hyvin sana- ja
asiatarkkoihin kysymyksiin,mutta päättelyssä ja kokonaisuuden ymmärtämisessä oli vaikeuksia. Tytöt olivat 6. luokalla poikia parempia narratiivisen ja ekspositorisen tekstin lukemisessa. Maaseudulla ja kaupungissa asuvien välillä ei
ollut eroa.
Kuudesluokkalaisilla oli toimintatutkimuksena tekstinymmärtämisen laatua kehittävä jatkotutkimus. Tarkoituksena oli selvittää, voiko opettajia kouluttamalla kohottaa oppilaiden ongelmanratkaisutaitoa, kokonaisuuksien ymmärtämistä ja kielikuvien tulkintaa. Kahden kuukauden opetusjakson jälkeen
koeryhmä ymmärsi dokumentaarista tekstiä ja ongelmanratkaisua tilastollisesti melkein merkitsevästi paremmin kuin vertailuryhmä. Neljän kuukauden kuluttua taidot olivat edelleen parantuneet. Kuuden kuukauden jälkeen koeryhmä ymmärsi ekspositorista tekstiä ja ongelmanratkaisua erittäin merkitsevästi
paremmin kuin vertailuryhmä. Opettajat käyttivät Judith A. Langerin (1995)
mallin pohjalta kehitettyä SELV-mallia (silmäile – ennusta – lue – vastaa) vähintään kaksi kuukautta. Tekstinymmärtämistä voitiin parantaa syväsuuntautuneemmalla lukutavalla.

Neljäs- ja viidesluokkalaisten lukeminen Ruotsissa

Annette Ewald (2007) tutki koulun lukukulttuureja. Tarkoituksena oli selvittää, mikä merkitys kaunokirjallisuuden lukemisella on koulun keskiluokilla
2000-luvulla: Kuinka opettajat valitsevat luettavat tekstit ja kirjat? Millainen
tila määrällisesti annetaan kirjallisuuden lukemiseen? Millaista on konkreettinen opetus ja oppilaiden lukeminen? Kuinka eri opettajat suhtautuvat kirjallisuuteen ja lukemiseen? Mitä mahdollisuuksia ja tarkoituksia he näkevät
koulun kirjallisuudenopetuksella?
Koulun opetus nähtiin lähtökohtaisesti olevan läheisessä yhteydessä sosiaalisiin, kulttuurisiin ja institutionaalisiin traditioihin. Tutkimuksessa oli neljä
erilaista koulua, joista yksi oli esikaupunkikoulu ja yksi suurkaupunkikoulu. Yhdessä koulussa luettiin Oliver Twistiä ja yhdessä Harry Potteria. Menetelminä
tutkija käytti osallistuvaa havainnointia ja haastattelua.
Tutkimuksessa havaittiin, että kirjallisuuden lukeminen kouluissa on hyvin
rajoittunutta. Se tapahtuu ruotsin tunnilla mutta on erillään muusta kirjakielisestä toiminnasta kuten samanaikaisesta muusta tietotyöstä. Lukemisen ta-
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voitteena on harjoittaa kieli- ja lukutaitoa kapeassa mielessä. Se ei liity opetussuunnitelman, ruotsin kielen arvoperustaisiin ja demokraattisiin kysymyksiin.
Tutkimuksen mukaan kirjallisuus ei ollut integroiva osa suuremmista tietokonteksteista ja oppilaiden arkipäivän kokemukset jäivät ulkopuolelle. Lukuprojekteissa ja lukuperiodeina yksilöllinen ja yhteinen lukeminen tuli intensiivisemmäksi, mutta syvällinen reflektoiva dialogi puuttuu.
Kuilu suurlukijoiden ja niiden välillä, jotka eivät lue, suurenee koulun
ikävuosien 10 ja 13 välillä. Oppilaiden ”vapaa lukeminen” dominoi koulun lukukulttuuria. Luokan yhteisten tekstien lukemista on vähän, se on enimmäkseen
opettajan ääneen lukemista. Lukukulttuureja luonnehtivat opettajakeskeisyys
ja monologinen diskurssi, jossa oppilaiden kaunokirjallisuuden kohtaamiselle
ja sen syvemmälle lukemiselle on vähän tilaa. Kriittistä analyysia teksteistä ja
syvällisempää keskustelua tekstikohtaamisista esiintyi hyvin harvoin.
Opettajat eivät ehdi lukea lasten- ja nuortenkirjallisuutta, varsinkaan runsain määrin ilmestyvää uutta kirjallisuutta, ja heillä oli vähän persoonallisia
kokemuksia kirjallisuuden lukemisesta. Heillä on aktiivinen vapaa-aika, mutta
siihen ei kuulunut kirjojen lukeminen. Kouluissa ei ole ollut alan täydennyskoulutusta. Heillä ei ollut ollut kirjallisuuden opetuksesta, teksti- tai kirjallisuusreseptiosta eikä tekstianalyysista koulutusta pitkiin aikoihin. Kolme neljästä
opettajasta teki yhteistyötä kirjastonhoitajien kanssa. Kahdella opettajalla neljästä ei ollut koulukirjastoa ja yhdellä koululla kirjallisuuden puute oli opetuksen este. (Ewald 2007.)

Asiatekstin lukeminen 7. ja 9. luokalla

Seija Kairavuori (1996) selvitti, mitä merkintöjä oppilaat tekevät tekstiin ja mitä
tekstistä ymmärretään. Tutkittavana oli 97 seitsemäsluokkalaista kuudelta eri
luokalta. Oppilaat olivat 12–13-vuotiaita. He lukivat 304 sanan tekstin, jossa ei
ollut otsikkoa. Teksti käsitteli psykologiselta kannalta yksilön epäonnistumiseen suhtautumista eli minän defenssejä ongelmiensa ratkaisemiseksi. Se oli
laadittu tutkimusta varten psykologian oppikirjoista. Toisin kuin kansainvälisissä lukutaitotutkimuksissa suositellaan, teksti ei siis ollut autenttinen. Tutkimuksessa on kiinnostavasti käytetty tyypittelyä sisällön yksityiskohtaisen kategorisoinnin ja alakategorioiden yhdistelyn kannalta. (Kairavuori 1996.)
Oppilailla oli 15 minuuttia aikaa lukea teksti ja tehdä siihen halutessaan
merkintöjä. Sen jälkeen piti kirjoittaa omin sanoin, mistä tekstissä oli kyse.
Enemmistö (42 %) opiskeli tekstiä tekemättä siihen mitään merkintöjä. Oppilaista 13 (14 %) kiinnitti huomionsa merkinnöissään vierasperäisiin käsitteisiin. Tekstin pääkäsitteeseen ja sen sisältöön fokusoi 14 %. Kirjoitustehtävässä
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asiatekstistä merkittiin irrallisia yksityiskohtia (29 %), keskityttiin pääkäsitteeseen ja joihinkin esimerkkeihin (34 %), laajempaan teemaan (21 %) ja tyyppiä
”oppilas muodostaa sekä teeman että pääkäsitteen eri intensiteetillä kattavan
kokonaisuuden” (13 %). Neljällä oppilaalla esille tulivat kaikki tekstin tasot: teema, pääkäsite, esimerkkejä sekä pohtivia näkökohtia ilmiöstä. Tutkijan päätelmänä oli, että asiatekstistä opittiin ”tyypillisesti joko irrallisia yksityiskohtia tai
korkeintaan osakokonaisuus”.
Kun oppilaiden piti kuvata omin sanoin, miten he opiskelivat tekstiä, vastauksia tuli osin niukasti. Moni selitti: ”Luin vain.” Jotkut kertoivat alleviivanneensa tärkeitä kohtia. Opiskelunsa intention ja menettelytapoja mainitsi 14
%. (Kairavuori 1996.) Lukemisen tiedostamisessa onkin paljon parantamisen
varaa, joskaan kaikki lukijat eivät ehkä kokeneet tekstiä itselleen kovin merkitykselliseksi.
Yhdeksännen luokan tutkimuksissa oli mukana samat oppilaat kuin aiemmin
(n = 77). Oppimistehtävänä oli jälleen psykologinen asiateksti. Instruktiona oli lukea se samalla tavalla kuin oppilas lukisi läksyjä tai valmistautuisi kokeisiin.
Myös yhdeksännellä luokalla ilman merkintöjä opiskelu oli tavallisempaa
kuin merkintöjenteko. Muuten kyky hahmottaa kokonaisuuksia oli parantunut.
Tekstin pintatasoon jäätiin harvemmin, yhä useampi pystyi arvottamaan tekstistä järkevän ja laaja-alaisen kokonaisuuden. Oppimista heikosti tiedostavien
tai jäsentävien sekä pinnallisiin ja hajanaisiin oppimistuloksiin rajoittuneiden
määrä väheni. Tekstin sisällön merkitykseen ja asiakokonaisuuden rakenteeseen keskittyviä oli enemmän. (Kairavuori 2002.)

Kansainväliset lukutaitotutkimukset

Suomalaisten sijoittuminen kärkeen kansainvälisissä lukutaitotutkimuksissa on
hämmästyttänyt monia. 1970-luvulla olivat parhaita uusseelantilaiset, nyt sijan
ovat vallanneet suomalaiset jo kolme kertaa. Syynä suomalaisten hyvään lukutaitoon voidaan pitää jo uskonpuhdistuksen myötä vakiintunutta vaatimusta,
että jokaisen oli kyettävä itse lukemaan Jumalan sanaa. Ripille pääsyn edellytyksenä oli lukutaito ja se puolestaan vaadittiin, jotta voisi solmia avioliiton.
Luterilaisten keskuudessa lukutaidottomia on vähemmän kuin ortodokseissa.
Toinen vahva tekijä hyvän lukutaidon selittäjänä on suomen kielen ortografia
eli oikeinkirjoitus tai kirjoitussäännöstö, joka perustuu äänne–kirjain-vastaavuuteen.
Eurooppalaisia kieliä on verrattu oikeinkirjoitusjärjestelmänsä kirjain–äänne-vastaavuuden säännönmukaisuuden mukaan. Ääripäitä edustavat suomi ja
englanti. Suomessa kirjain–äänne-vastaavuus on säännönmukaisin, englannis82
sa se taas on epäsäännönmukaisin.

Luku- ja kirjoitustaidottomuus maailmassa
Unescon mukaan yli viidesosa (20,6 %) maailman yli 14-vuotiaasta väestöstä
oli lukutaidottomia vuonna 2000. Naisista lukutaidottomia oli 26,4 % ja miehistä 14,7 %. Maailman lukutaidottomien määrät eri vuosikymmeninä olivat:
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Afrikassa lukutaidottomia oli 40,3 % (naisia 49,1 %), heitä oli eniten Nigeriassa
(naisia 91,6 %, miehiä 76,2 %).
Kiinassa heitä oli 15,8 % (naisia 23,7 %, miehiä 8,3 %)
Intiassa 42,8 % (naisia 54,6 %, miehiä 31,6 %).
Euroopassa lukutaidottomuutta on vain Välimeren maissa ja Balkanilla. Pahin
tilanne on Albaniassa (15,3 %). Muuten Euroopan tilastossa jäädään 1,3 %:iin.

(Enkama 2006.)
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Kuvio 4. Kirjoitusjärjestelmän säännönmukaisuus eurooppalaisissa kielissä (Bransford
ja muut 2004, 111)

Vuonna 1991 nuoret osallistuivat IEA:n lukutaitotutkimukseen. Lukutaitoa arvioitiin kertovien kaunokirjallisten tekstien tulkinnan, tiedottavien asiatekstien
ymmärtämisen ja dokumenttitekstien käyttämisen osalta. Silloin suomalaiset
menestyivät parhaiten sekä 9- että 14-vuotiaiden sarjassa. Mukana oli 31 maata. (Linnakylä 1995.)
Oppimistulosten kansainvälinen arviointiryhmä PISA (Programme for International Student Assesment) valitsi vuonna 2000 ensimmäisen arviointivaiheensa pääkohteeksi lukutaidon. Mukaan tuli 32 maata, tekstit käännettiin 26
eri kielelle. Lukutaito määriteltiin PISAssa ”kirjoitettujen tekstien ymmärtämiseksi, käytöksi ja arvioinniksi lukijan omien tavoitteiden saavuttamiseksi ja valmiuksien kehittämiseksi sekä yhteiskuntaelämään osallistumiseksi”. (Linnakylä
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ja muut 2004, 1.) Myös vuoden 2003 mittauksessa, jossa oli mukana 40 maata,
Suomi sijoittui ykköseksi.
Vuonna 2003 mitattiin 15-vuotiaiden lukutaitoa (n = 5 796 oppilasta, joista suomenkielisiä 4 589 ja ruotsinkielisiä 1 207). Peruskoulutuksen päättävien
nuorten tuli ”pystyä etsimään tietoa tekstistä sekä ymmärtämään, tulkitsemaan
ja arvioimaan lukemiensa tekstien sisältöä ja merkitystä, olivatpa tekstit tietoa
välittäviä asiatekstejä, erilaisia arkielämän dokumentteja tai kaunokirjallisuutta.” (Linnakylä & Sulkunen 2003, 37.)
Luettavina teksteinä oli suorasanaisia kaunokirjallisia tekstejä, asiaproosaa ja epälineaarisia dokumentteja (lomakkeita, kuvioita, taulukoita, karttoja
ja graafisia esityksiä). Kun vuonna 2000 oli tekstejä 37 ja tehtäviä 141, vuoden
2003 kokeisiin niistä valittiin 8 tekstiä ja 28 tehtävää. Tehtävistä puolet oli monivalinta- ja puolet avoimia tehtäviä. Eri maiden sijoittumisjärjestys oli seuraava:
Suomi (suomenkieliset), Suomi (ruotsinkieliset), Korea, Kanada, Australia, UusiSeelanti, Irlanti, Ruotsi, Alankomaat, Belgia, Norja, Sveitsi, Japani, Puola, Ranska,
Yhdysvallat, Tanska, Islanti, Saksa, Itävalta, Tšekki, Unkari, Espanja, Luxemburg,
Portugali, Italia, Kreikka, Slovakia, Turkki, Meksiko, Liechtenstein, Hongkong (Kiina), Macao (Kiina), Latvia, Venäjä, Uruguay, Thaimaa, Serbia ja Montenegro, Brasilia, Indonesia ja Tunisia.
Suomalaisista nuorista 80 % ylsi tietoyhteiskunnan kannalta riittävän hyvään
lukutaitoon, puolet ylsi erinomaiseen lukutaitoon. Heikkojen lukijoiden osuus oli
vain kuusi prosenttia, mikä on noin 3 600 nuorta (61 000 suomalaisesta 15-vuotiaiden ikäluokasta). (Linnakylä & Sulkunen 2003, 41, 51.)
Lukuharrastukseen sitoutumista mitattiin lukemiseen asennoitumista, harrastamista ja sosiaalista vuorovaikutusta sekä lukemiseen käytettyä aikaa ja
lukemismateriaalin monipuolisuutta selvittävillä kysymyksillä. Lukemiseen sitoutumista kysyttiin seuraavien väittämien avulla:
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w

Luen vain, jos on pakko.

w

Lukeminen on yksi mieliharrastuksistani.

w

Keskustelen mielelläni kirjoista toisten kanssa.

w

Minun on vaikea lukea kirjoja loppuun.

w

Olen iloinen, jos saan kirjan lahjaksi.

w

Minusta lukeminen on ajanhaaskausta.

w

Käyn mielelläni kirjakaupassa tai kirjastossa.

w

Luen ainoastaan saadakseni tietoja, joita tarvitsen.

w

En pysty keskittymään lukemiseen kauempaa kuin muutaman minuutin.

Tulokset olivat varsin samanlaiset vuonna 2000 ja 2003. Lukeminen oli mieliharrastuksena vuonna 2000 41 %:lla ja vuonna 2003 40 %:lla oppilaista. Keskustelu muiden kanssa kirjoista oli melko harvinaista (hieman yli 30 %). Kirjalahjasta ilahtui ja kirjakaupassa tai kirjastossa kävi mielellään yli 50 %. Niiden
nuorten osuus, jotka eivät lukeneet lainkaan vapaa-aikanaan, oli 22 % vuonna
2000 ja 25 % vuonna 2003. (Linnakylä & Sulkunen 2003, 55–57.)
Tuloksena lukutaitovertailuista Linnakylä ja Sulkunen esittivät, että suomalaisnuorten lukutaito on osoittautunut varsin tasaiseksi:
”heikkojen ja hyvien lukijoiden tasoero on kansainvälisesti verrattuna
pieni. Tasa-arvoa painottavasta koulutuksesta viestii myös se, että koulujen väliset erot olivat lukutaidossa OECD-maiden pienimpiä. Oppilaan
vanhempien taloudellinen asemakaan ei Suomessa määrittänyt lukukokeissa menestymistä yhtä kohtalokkaasti kuin monessa muussa maassa,
sillä oppilaiden oma aktiivinen lukuharrastus näyttää tasoittavan kotitaustan eroja. Sukupuoliero sen sijaan on lukutaidossa OECD-maiden
suurimpia. Tytöt lukevat selvästi poikia paremmin, mihin osaltaan vaikuttaa tyttöjen maailmanlaajuisesti poikkeuksellisen aktiivinen lukuharrastus.” (Linnakylä & Sulkunen 2002, 2005, ks. Linnakylä & Välijärvi 2005,
156.)

Kriittistä arviointia ja omaa pohdintaa vaativissa tehtävissä suomalaisnuoret
eivät menestyneet yhtä hyvin kuin tiedon hakemisessa ja luetun sanatarkassa ymmärtämisessä. Suomalaisilta näytti puuttuvan keinoja ja välineitä tekstin
sisällön, muodon ja vaikuttavuuden yhteyden ymmärtämiseen: ”Nuoren oli
vaikea analysoida ja tehdä päätelmiä erilaisten tekstityyppien vaikuttamiskeinoista, jäsentämistavoista, sanavalinnoista ja näiden yhteydestä tekstin tarkoitukseen ja sisällön vakuuttavuuteen”. Tutkimuksen mukaan myös nuorten
rohkeudessa omien mielipiteiden ja näitä tukevien sisällöllisten ja kielellisten
perustelujen esittämiseen oli parannettavaa. Koulukirjastojen taso osoittautui
Suomessa huonoksi. (Linnakylä & Välijärvi 2005, 156.)
Vaikka huippulukutaitoon ylsi vuonna 2003 suomalaisista nuorista 15 %,
heikkojakin lukijoita oli 6 %, mikä Suomessa merkitsee lähes 4 000 nuorta (Linnakylä & Sulkunen 2005):
”Näiden nuorten lukutaidon kehittämiseen on kiinnitettävä tulevaisuudessa edelleen vakavaa huomiota, sillä heikko lukutaito ennustaa
vahvasti jatko-opinnoista, työstä, kulttuuriharrastuksista ja aktiivisesta
kansalaisuudesta syrjäytymistä (OECD 2000; Linnakylä ym. 2000). Juuri
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heikkojen lukijoiden tukemisessa strategisen lukutavan mallintamisesta
voi olla hyötyä (Blom ym. 1991). ” (Linnakylä 2005, 39.)
Vuonna 2006 tehdyssä mittauksessa Suomi tuli toiseksi, ensimmäiseksi sijoittui Korea (Harjunen & Karjalainen 2008, 174). Vuonna 2009 Suomi sijoittui
kolmanneksi. Suomen edellä olivat Shanghai (Kiina) ja Etelä-Korea. Suomen
keskiarvo on hieman laskenut vuodesta 2000. Koulujen väliset erot olivat Suomessa edelleen kaikkien maiden pienimmät, tosin niissä oli hienoista nousua.
Tyttöjen ja poikien erot sen sijaan olivat OECD-maiden suurimmat. (Sulkunen
ja muut 2010.)

Aikuisten lukutaito

Suomi osallistui keväällä 1998 kansainväliseen aikuisten lukutaitotutkimukseen, joka tehtiin 20 maassa 16–65-vuotiailla. Aikuisilta mitattiin funktionaalista lukutaitoa eli sitä, kuinka hyvin he ymmärtävät ja käyttävät painettua sanaa ja kuvaa työelämässä ja arkipäivän toiminnoissa. Tekstien aiheet vastasivat
aikuislukijoiden kiinnostuksen kohteita politiikasta liikenteeseen, työnhausta
työelämän muutoksiin, pankkiasiointiin, ydinvoiman etuihin ja haittoihin, urheiluun, lasten kasvatukseen, kulttuuriin ym.
Lukutaitoa mitattiin asiatekstien, dokumenttien ja kvantitatiivisten tekstien lukemisena. Kaunokirjallisia tekstejä ei ollut mukana. Kvantitatiivisissa tehtävissä
piti verrata pankkien lainaehtoja ja valita taloudellisin kodinkone.
Aineisto koottiin haastattelemalla. Vastaajia oli 2 928, ja heiltä kysyttiin
myös taustatietoja, mm. koulutus, ajankäyttö ym. Testaus kesti keskimäärin
puolitoista tuntia. Osa koevihoista pisteitettiin Unkarissa arvioinnin kansainvälisen vertailukelpoisuuden takaamiseksi.
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Asiatekstien lukutaidon
paremmuusjärjestys

Dokumenttien
lukutaidon
paremmuusjärjestys

Kvantitatiivisen
lukutaidon
paremmuusjärjestys

Ruotsi

Ruotsi

Ruotsi

Suomi

Norja

Tanska

Norja

Tanska

Tšekki

Alankomaat

Suomi

Norja

Kanada

Alankomaat

Saksa

Saksa

Saksa

Alankomaat

Uusi-Seelanti

Tšekki

Suomi

Tanska

Kanada

Belgia (flaami)

Australia

Belgia (flaami)

Kanada

Yhdysvallat

Sveitsi (ransk.)

Sveitsi (ransk.)

Belgia (flaami)

Australia

Australia

Tšekki

Sveitsi (ital.)

Yhdysvallat

Iso-Britannia

Sveitsi (saks.)

Sveitsi (ital.)

Irlanti

Uusi-Seelanti

Uusi-Seelanti

Sveitsi (ransk.)

Yhdysvallat

Unkari

Sveitsi (ital.)

Iso-Britannia

Iso-Britannia

Sveitsi (saks.)

Irlanti

Irlanti

Unkari

Unkari

Slovenia

Slovenia

Slovenia

Puola

Puola

Puola

Portugali

Portugali

Portugali

Chile

Chile

Chile

Asiatekstien lukutaidossa naiset selvisivät paremmin kuin miehet. Ylimmälle
taitotasolle heistä sijoittui 27 %, miehistä 18 %. Dokumenttien lukemisessa
sukupuolet olivat yhtä hyviä. Molemmissa ryhmissä 25 % sijoittui ylimmälle
tasolle. Kvantitatiivisessa lukutaidossa miehet menestyivät naisia paremmin.
Ylimmälle taitotasolle pääsi miehistä 22 %, naisista 17 %.
Iän perusteella asiatekstien ja dokumenttien lukemisessa menestyivät parhaiten 16–25-vuotiaat, lähes yhtä hyviä olivat 26–35-vuotiaat, jotka puolestaan
olivat parhaita kvantitatiivisessa lukutaidossa.
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Lukutaidon taso oli vahvimmin yhteydessä omaan tai vanhempien koulutustasoon. Lukuprofiili oli korkein pääkaupunkiseudulla, myös Länsi-Suomen
lääni menestyi hyvin kvantitatiivisessa lukutaidossa. Matalin taso oli Itä-Suomen ja Lapin lääneissä. Kaupungissa asuvien lukutaito oli hieman korkeampi
kuin maaseudulla asuvien. (Linnakylä ja muut 2000.)

Lukemisen ymmärtämisen teorioita

Lukeminen on ennen kaikkea ymmärtämistä, tekstin sanoman ja sen ajatusten,
myös sävyn ja tarkoituksen tajuamista. Lukemisessa on pintataso (yksittäisten
faktojen erottaminen, sanatarkka lukeminen) ja syvätaso eli sen vivahteiden ja
viestin ymmärtäminen. Voidaan erottaa sanatarkka lukemisen taso ja sitä vaativampi päättelevä ja arvioiva lukemisen taso. Ylimpänä on luova lukeminen,
joka voi olla esimerkiksi oman tekstin tuottamista luetusta. Arvioivan ja päättelevän lukemisen välille ei ole voitu aina tehdä selvää eroa, siksi monissa tutkimuksissa on tyydytty vain sanatarkkaan ja päättelevään tasoon.
Lukemisen ymmärtämistä on selitetty monien teorioiden avulla. Tunnetuimpia teorioita ovat skeemateoria, transaktioteoria, interaktioteoria ja näkymöintiteoria. Ne selittävät tekstistä oppimista.

Skeemateoria

Skeema-käsitteen loi brittiläinen psykologi Frederic Bartlett 1930-luvulla.
Skeemat ovat muistiin varastoituneita tietorakenteita, jotka säätelevät tiedon
omaksumista ja muokkaamista. Skeemojen avulla yksilö jäsentää tietoa ja luo
tekstin merkityksen. Lukemisen aikana tai sen jälkeen aktivoituu skeemoja,
jotka liittyvät tekstin aiheeseen. Ne sisältävät taustatietoa, joka auttaa tekstin
epämääräisyyskohtien tulkinnassa.
Myös tekstin rakenteet, esim. kertova, kuvaava, erittelevä ja arvioiva rakenne, ovat skeemoja. Niiden avulla yksilö tekee oletukset siitä, mitä tekstissä tulee tapahtumaan. Hänellä voi olla ennakkokäsitys siitä, millainen on seikkailukertomus, satu, novelli tai essee ja sen varassa hän arvioi lukemaansa.
Kuinka lukijan tiedot tai skeemat sitten ovat vuorovaikutuksessa tekstin
informaation kanssa? Uusi tieto voidaan assimiloida eli sulauttaa skeemaan.
Yksilö voi oppia uuden tekstityypin piirteitä ja assimiloi uuden rakenteen aikaisempaan näkemykseensä tekstityypeistä. Skeema voi kokea myös akkom88

Esteettinen lukeminen kirjallisuustieteessä
Kaunokirjallinen lukeminen on alue, jota esteetikot ja kirjallisuudentutkijat
ovat selvittäneet ja havainneet siitä monenlaisia lukutapoja. Rikama (2004)
on todennut kirjallisuustieteen esteettisen lukutavan poikkeavan merkittävästi koulun kirjallisuuden opetuksesta. Kouluopetuksen kaunokirjallisuuden lukemisen tavoitteeksi sopiikin paremmin langerilainen näkymöinti tai
rosenblattilainen luova lukeminen, joita käsitellään ohessa.
Yrjö Varpio (1987) on tarkastellut lukijan ymmärtämistä kirjallisuustieteelliseltä kannalta. Hänestä lukemisessa on kaksi tärkeää piirrettä: toinen
koskee osien ja kokonaisuuden ymmärtämistä, toinen kaunokirjallisuuden
”aukkoisuutta”. Osien ja kokonaisuuden yhteensovittelu ja kokonaisuuden
hahmottuminen on keskeistä kertovassa kirjallisuudessa. Toisaalta taas tekstin aukkoisuus, avoimet kohdat ja epämääräisyys ”ovat tekstiärsykkeitä, jotka
irrottavat lukijan passiivisesta vastaanottamisesta ja aktivoivat hänet omakohtaiseen merkityksen tuottamiseen.”
Teoksen kompetentti, ”oikea” lukeminen merkitsee Varpion mukaan sitä,
että lukija hallitsee kirjailijan käyttämät keinot, tuntee aihepiirin ja että hänellä on halua ymmärtää teos kirjailijan tarkoittamalla tavalla. Se on kirjan
mukaista lukemista. Lukija virittäytyy kirjailijan tarkoitusten mukaan ja toimii
kirjan ehdoilla. ”Hän pystyy lähestymään sisäislukijaa eli sitä lukijanroolia,
joka on ohjelmoitu itse teokseen. Lukijan on tunnettava kirjailijan käyttämät
taiteelliset keinot, koodit, ts. hänen on puhuttava ’yhteistä kieltä’ kirjailijan
kanssa. Lukijan on tunnistettava ironia ironiaksi, parodia parodiaksi ja hänen
on tunnistettava ne viittaukset, joita teos sisältää aiempaan kirjallisuuteen ja
kulttuuriin.
”Tekstistä löytyy paitsi kertoja myös sisäistekijä, joka on kirjailijan ajattelun ja tietämyksen edustaja itse tekstissä.” Tästä voidaan johtaa teoksen
oikea lukutapa ja ihanteellinen lukija (= sisäislukija eli implisiittinen lukija).
”Jos reaalinen lukija suhtautuu tekstiin siten kuin sisäislukijalta edellytetään,
voidaan sanoa, että teos on luettu oikein.” (Varpio 1987, Link 1980.)
Kirjallisuuden tutkijan lukutapaa luonnehtii synteettinen lukeminen. Hän perehtyy aikaisempien tutkijoiden näkemyksiin ja ottaa huomioon teoksen ja
sen vaikutushistorian. Hän käyttää hyväksi muiden lukijoiden siitä esittämää
tietoa ja kokemusta.
”Oma ymmärtäminen, oma lukukokemus syntyy – ei aiempia kokemuksia keräillen – vaan kriittisesti aiempia kokemuksia arvioiden ja
omaan lukemiseen liittäen.” (Varpio 1987.)
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modaation eli mukauttamisen. Uusi tieto ei sulaudu vaan koko skeema on
muokattava uudelleen eli mukautettava paremmin todellisuutta vastaavaksi.
Skeemateorian avulla voidaan selittää esimerkiksi sitä, että samasta tekstistä
voidaan esittää monta tulkintaa riippuen lukijan iästä, sukupuolesta, rodusta,
uskonnosta, kansallisuudesta, ammatista, ts. riippuen lukijan kulttuurista (Anderson 1987).
David Rumelhartin (1984) mukaan skeemateoria on alun perin teoria tiedosta – teoria siitä, kuinka tieto representoituu ja kuinka representaatio helpottaa tiedon käyttöä. Teorian mukaan tieto varastoituu yksiköiksi. Yksiköt ovat
skeemoja. Skeeman keskeinen tehtävä on tapahtuman, kohteen tai tilanteen
tulkinnan konstruointi — ymmärtämisprosessi. Skeema muistuttaa teoriaa.
Siitä tulee tapahtumien ennustaja. Kaikkia kokeita ja havaintoja ei tehdä itse,
vaan tapahtumista tehdään päätelmiä teorian avulla luottaen siihen.
Lukijoiden sanotaan ymmärtäneen tekstin, kun he kykenevät löytämään
skeemojen (hypoteesien) konfiguraation, joka tarjoaa koherentin selityksen
tekstin eri aspekteille. Jos lukija ei löydä konfiguraatiota, hän ei ymmärrä tekstiä. (Rumelhart 1984, ks. Sarmavuori 1993, 27–28.)

Transaktioteoria

Transaktioteorian luoja on Louise Rosenblatt teoksellaan The Reader, the Text,
the Poem (1978). Rosenblattin mukaan teksti on vain paperia ja mustetta,
kunnes lukija herättää siitä taideteoksen. Ymmärtäminen on jatkuva, kehittyvä prosessi. Se on tulkintaa ja ”runon” luomista tekstistä. Rosenblatt käyttää
poem-nimitystä lukijoiden ja tekstien esteettisistä transaktioista. Poem on ajallinen tapahtuma, ei objekti. Se tapahtuu vuorovaikutuksessa lukijan ja tekstin
kohdatessa toisensa. Lukemisprosessi on vastausta vihjeisiin, eräänlaista runon
tai teoksen esiinkutsumista.
Lukija tuo tekstiin aikaisemmat kokemuksensa ja nykyisen persoonallisuutensa. Lukija löytää tekstin merkitykset. Niiden löytäminen sisältää sekä kirjailijan tekstin että sen, mitä lukija tuo siihen. Tekstin lukeminen on riippuvaista
ajasta ja paikasta. Transaktio ei sisällä vain menneitä kokemuksia vaan myös nykytilan ja nykyintressit.
Rosenblatt erottaa eferentin eli tieteellisen tai ekspositorisen lukemisen ja
esteettisen lukemisen. Niiden prosessit eroavat. Esteettisessä lukemisessa lukija voi kiinnittää huomion kaikkiin elementteihin, jotka teksti aktivoi hänessä.
Hän voi yhdistää ajatuksen ja tunteen, kognitiiviset ja affektiiviset havaintonsa.
Esteettisen lukemisen tuloksena on runo (poem) tai taideteos (work of art) ja
kaikenlaisen lukemisen tuloksena on teos (work). (Rosenblatt 1978.)
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Interaktioteoria

Interaktioteorian mukaan tekstin ymmärtäminen on lukijan ja tekstin välistä
vuorovaikutusta eli interaktiota. Transaktio tarkoittaa sananmukaisesti ylimenevää toimintaa. Kaikista lukukokemuksista ei ehkä synny uutta ”teosta”, joten
siinä mielessä vuorovaikutus on varovaisempi ja maltillisempi näkemys.
Näkemyksen mukaan lukijan ja tekstin vuorovaikutustapahtumaan vaikuttavat tekstin ja lukijan ominaisuudet sekä lukijan kokemukset ja taustatiedot.
Tekstin piirteet, sen merkityssisältö ja kielen tasot sekä lukijan odotukset, tiedot ja kokemukset niistä ovat yhteydessä ymmärtämiseen. Yksilön lyhyt- ja pitkäkestoinen muisti vaikuttavat lukemiseen.
Jotta lukija ymmärtäisi kirjoittajan viestin, hänellä täytyy olla ainakin osittain samoja tai yhteneviä skeemoja. Myös mitä enemmän lukijalla on yhteistä
taustatietoa kirjoittajan kanssa, sitä helpompi hänen on ymmärtää kirjoittajan
tekstiä.
Prosessin määräävimmät tekijät ovat lukemisen taidot ja tekstin erilaiset
rakenteet. Hyvät lukijat ovat erilaisessa vuorovaikutuksessa tekstiin kuin huonot lukijat. Lukemisen onnistuneisuutta voidaan arvioida sen perusteella, mitä
strategioita ihannelukija käyttäisi tekstin ja tilanteen huomioon ottaen. (Vähäpassi 1987, ks. Sarmavuori 1993, 30–31.)
Sirppa Kauppi (1988) tuo esille opetuksessa esiintyvästä lukemistapahtumasta seuraavanlaisia vuorovaikutuksen muotoja:
w
w

w

Lukijan ja tekstin sekä tekstistä hahmottuvan teoksen interaktiota
Lukijoiden keskinäistä vuorovaikutusta, kun nämä esittävät havaintojaan ja
tulkintojaan, erilaisia näkökulmia ja löytävät yhteistä pohjaa.
Kokeneempi lukija ja asiantuntija, esim. opettaja, voi suunnata huomiota
uusiin näkökohtiin.

Näkymöintiteoria

Kirjallisuus tarjoaa näyttämön, josta voimme tulkita itseämme ja muita, määritellä ja uudelleen määritellä olemustamme ja ounastella tulevaa. Judith A. Langer on kehittänyt näkymöinnin (envisioning) käsitettä vuodesta 1985 lähtien
useissa kirjoituksissa ja kirjoissa. Hänen pääteoksensa Envisioning literature
ilmestyi vuonna 1995.
Näkymöinti on verrattavissa maiseman horisonttiin. Se muuttuu jatkuvasti kulkijan mukana. Samoin käy lukijalle: lukiessa hän luo oman käsityksensä,
joka muuttuu jatkuvasti lukemisen edistyessä. Näkymöintiteorian mukaan tieto ei ole tekstissä vaan lukijan mielessä. Se on yksilön mielenkuva.
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Näkymöinti tarkoittaa sitä ymmärtämystä, joka lukijalla on tiettynä aikana.
Se sisältää kysymykset, joita teksti herättää, sekä ennakoinnit, epäilyt ja odotukset tekstin suhteen. Lukiessaan tekstiä lukijalla on monia eri näkymöintejä.
Ne vaihtelevat, koska lukeminen jatkuu. Jokin tieto ei ole enää tärkeää, jotain
lisätään ja jokin aiempi tulkinta muuttuu. Kirjan lopussa lukijalla on loppunäkymöinti, joka sisältää sen, mitä hän ymmärtää tekstistä ja mitä ei. Hänellä on
edelleen kysymyksiä ja siksi myös loppunäkymöinti on muuttuva.
Näkymöinti on yksilön maailman ymmärtämistä. Se on mielen tekstimaailma, joka vaihtelee yksilöstä toiseen. Se on yksilöllisten ja kulttuuristen kokemusten funktio, mitä lukija tietää ja tuntee. Se on dynaaminen, siinä on ennakointeja, kuvia, ideoita, kysymyksiä, epäilyjä ja argumentteja.
Langerin mukaan näkymöinti etenee useiden tilojen kautta, ne eivät ole
välttämättä ajallisesti peräkkäisiä, vaan saattavat limittyä ja lomittua:
Tila 1.	Ulkopuolella olo ja näkymöintiin astuminen. Lukemisen alussa tekstiä
hahmotellaan aiempien tietoja ja kokemusten perusteella. Tulkinnoissa pysytään tekstin pintatasolla.
Tila 2. Sisälläolo ja näkymöinnissä liikkuminen. Lukija alkaa lukea ”rivien välistä” ja tehdä päätelmiä. Hän pääsee pintatasoa syvemmälle. Hänellä
tulee oletuksia ja kysymyksiä kirjan henkilöiden motiiveista, tunteista,
syistä, vuorovaikutussuhteista ja seurauksista.
Tila 3.	Ulosastuminen ja uudelleenajattelu. Lukija voi saada lukemastaan malleja oman elämän ongelmien ja tilanteiden ratkaisemiseen. Näkymöinti vaikuttaa lukijan elämään ja lukijan elämä näkymöintiin.
Tila 4.	Ulosastuminen ja kokemuksen objektifiointi. Lukeminen on analyyttista ja arvioivaa. Lukijalle muodostuu lukukokemus, hän rakentaa tekstille merkityksen.

Lukijan ja tekstin välillä on jännite. Kirjallinen kokemus vaihtelee yksilöstä toiseen, sillä siihen vaikuttavat lukijan elämä ja ajattelu, vuorovaikutus ja kokemus
luokassa ja sen ulkopuolella. Oppilas on itsenäinen ajattelija, joka on kuitenkin
suuresti riippuvainen ryhmäjäsenyydestään ja omasta taustastaan.
Langer on kehittänyt erityisesti palautteeseen perustuvaa opetusta. Sen
päämääränä on edistää oppilaiden ajattelua. Ajattelua edistävä kirjallisuusluokka on ympäristö, jossa oppilaita rohkaistaan tuottamaan omia merkityksiä monista perspektiiveistä. Teoria on sosiokonstruktivistinen, oppilas työstää
omaa oppimistaan saaden aineksia itseltään, opettajalta ja luokkatovereilta.		
Esimerkiksi luokkatapaamisissa voidaan näkymöinteorian viitekehyksestä kä92

sin kehittää ajattelua ja ymmärtämistä. Langer esittää yleisiä ohjeita luokkatapaamiselle:
1. Käytä luokkatapaamisia siihen, että oppilaat voivat tutkia mahdollisuuksia
ja kehittää ymmärrystään. Älä käytä sitä vanhan merkityksen mieleen
palauttamiseen eli sen kertaamiseen, mitä he ovat unohtaneet.
2. Lähde oppilaiden alkuimpressioista. Pidä oppilaiden ymmärrys asian
fokuksessa.
3. Tue oppilaiden ideoita, ohjaa heitä kuuntelemaan toisiaan, keskustelemaan
ja ajattelemaan.
4. Rohkaise oppilaita omaan tulkintaan ja käyttämään hyväksi muiden
näkemyksiä.

Luokkatapaamisessa jokaisen oppilaan pitäisi jakaa alkuimpressionsa ja tehdä
relevantteja kysymyksiä. Oppilaan tulee mennä ohi alkuimpressioiden ja pystyä uudelleen ajattelemaan. Tällöin hän kehittää ja rikastaa ymmärtämistään.
Lukija alkaa nähdä yhteyksiä tekstin sisällä ja sen ulkopuolella tekstin yli. Hän
ymmärtää tekstin lukuisia perspektiivejä tekstin sisällä ja yli lukijaryhmien. Hän
reflektoi vaihtoehtoisia tulkintoja ja kritiikkiä tai kannattaa niitä. Näkymöintimenetelmässä lukija käyttää kirjallisuutta lisätäkseen ymmärtämystä itseään
ja elämää kohtaan ja puhuu, keskustelee ja kirjoittaa luetusta kirjallisuusdiskurssin mukaisesti.

Prosessilukeminen ja lukemisstrategiat

Lukemisen ei tarvitse olla vain hiljaista itsekseen lukemista. Se voi olla luokkatilanteissa monenlaista yhdessä lukemista. Teksti voidaan jakaa paloihin, joita
voidaan lukea yhdessä keskustellen ja järjestäen monenlaista prosessointia
palojen väliin. Tekstiä voidaan ennakoida, sen tulevia tapahtumia ennustetaan. Omista odotuksista ja tiedoista voi keskustella ennen lukemisen alkamista. Lukemisen aikana voi alleviivata tekstiä tai käyttää erilaisia sovittuja merkkejä hiljaisen lukemisen aikana. Tekstin alku voidaan lukea ääneen (opettaja
tai oppilas). Siitä voidaan laatia kysymyksiä, joista voi olla ohjeena, mitä ehtoja
niiden pitää täyttää.
Lukemisessa voi olla vaiheina 1) valmistautuminen ja ennakoiminen, 2) yhdessä tai yksin lukeminen, 3) keskustelu pienryhmissä tai koko luokan kesken,
4) erilaiset tehtävät tekstiä luettaessa, 5) uudelleen lukemista ja 6) arviointia.
Oppilas aktivoidaan lukemisen aikana erilaisten tehtävien avulla. Lukemispro93

Esimerkki novellin käsittelystä
Professori Judith A. Langer kävi Turussa syyskuussa 1998 pitämässä vierailuluentoja ja työpajoja. Hän jakoi työpajassa meille Kate Chopinin (1851–1904) novellin ”The Story of an Hour”, jossa vaimo saa aluksi kuulla miehensä kuolleen
junaonnettomuudessa. Vaimo kauhistuu, mutta tuntee itsensä vapaaksi. Hänen
mieleensä muistuu, että avioliitto ei ollut aivan onnellinen. Hän oli rakastanut miestään joskus, usein ei lainkaan. Vaimon yllätykseksi mies saapuukin elävänä matkaltaan eikä ollutkaan onnettomuudessa. Vaimo saa sydänkohtauksen ja kuolee ilosta.
Novellin ymmärtämiseksi saimme monisteena tiedot kirjailijan elämästä sekä kaksi
kysymyslomaketta, joista toiseen vastattiin alussa ja toiseen lopussa.
Novellitunti oli erinomainen ja erittäin kiinnostava. Lukijoilla oli erilaisia näkymöintejä. He saivat paljon ajateltavaa ja keskusteltavaa tekstistä. (Sarmavuori
1998, 67–68.)
Alkuvastausta varten:
w
w
w
w
w
w

Millä tavoin luulisit novellin loppuvan? Millä tavoin se yllätti sinut?
Kehittyvään tulkintaan
Missä kohtaa arvasit lopun? Mikä sai sinut ajattelemaan niin?
Persoonallisen kokemuksen miettiminen
Millä tavoin novelli sai sinut ajattelemaan avioliitosta uudella tavalla?
Keskustele, missä määrin päähenkilö oli tyypillinen vaimo. Kerro, millainen hän
on ja mitä hän tuntee.

Kriittisen asenteen demonstroiminen:
w

w
w

Novelli on kerrottu vaimon kannalta. Kuvaile, millainen se olisi, jos aviomies olisi kertonut sen.
Kertomuksessa on odottamattomia käänteitä. Keskustele niistä.
Henkilöt ovat usein hyviä tai pahoja. Usein he ovat myös mutkikkaampia kuin
hyvä tai paha. Millaiseksi vaimo on kuvattu ja miksi?

Toinen kysymyspaperi:
1. Mitä ajattelit lopussa? Mitä teksti merkitsi sinulle? Miksi?
2. Onko sinulla kysymyksiä? Onko jotain muuta, mitä haluaisit tietää?
3. Voisivatko muut tulkita novellia toisin? Kuinka?
4.	Ajatteletko siitä aina samalla tavalla? Milloin päädyit tapaasi?
5. Muistuiko mieleesi jotain, mitä olet lukenut tai jotain, mikä liittyy omaan
elämääsi? Mitä? Kuinka se vaikutti ymmärtämiseesi? Saiko novelli sinut
ajattelemaan jotain omasta elämästäsi eri tavalla?
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6. Kuinka freudilainen psykologi ajattelisi siitä, entä feministi?
7. Tätä pidetään tärkeänä feministisenä kirjallisuutena. Voitko kuvitella, miksi?
8.	Lue kirjailijan elämä. Miten se lisää ymmärtämistäsi?
9. Keskustelumme jälkeen voit palata alkuymmärrykseesi. Kirjoita, mitä teksti
merkitsee sinulle nyt ja miksi. Käytä perusteluna novellia, kirjailijan elämää ja
omaa elämääsi selittääksesi tulkintaasi.
10. Vaihtakaa papereita ja merkitse
a. missä olet samaa mieltä?
b. missä olet eri mieltä?
c. mitä et ymmärrä?
Keskustele.
11. Katsotko, että novelli toimi? Miksi? Miksi ei?
12.	Lue Cafe by Mary Lawin — toinen kertomus miehen kuolemasta, mutta hyvin
erilainen.

sessi, joka voi johtaa oppimiseen ja persoonallisuuden kehittymiseen, vaatii
seuraavia vaiheita (Sarmavuori 1998a, 72.):
w

w
w

w

Esilukeminen (aikaisemmat tiedot ja kokemukset, tavoitteet, vaatimukset,
mitä teksti tai tehtävä edellyttää)
Aktiivinen lukeminen (alleviivaus, pääideat, tiivistelmä)
Produsoiva lukeminen (omien kokemusten ja tietojen yhdistäminen luettuun,
tulkinta)
Opitun käyttö ja hyödyntäminen.

Tekstistä oppiminen riippuu lukijan tavoitteista, vaatimuksista ja strategioista.
Lukutaito on merkityksen luomista tekstille ja tulkintataitoa. Se riippuu lukijan
skeemoista ja tekstin koodeista ja siitä, miten nämä kohtaavat toisensa.

Taika-avain-strategia

Viime aikoina on tullut käyttöön uudenlaisia lukemisen malleja, joissa korostetaan lukijan motivoitumista ja aktiivisuutta. Mallit pohjautuvat konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen ja Rosenblattin transaktionaaliseen teoriaan. Lukijan
tulkinnan kehittämiseksi on opittu käyttämään hyväksi myös ryhmää. Langerin
ja Arvosen (2002) näkymöintiteorian kehittely on myös tarjonnut hyviä lähtökohtia.
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Usein epäillään, että oppilaat eivät enää olisi kiinnostuneita kirjoista ja lukemisesta. Oppilaat kuuntelevat kuitenkin mielellään tarinoita ja myös lukevat
niitä mielellään, jos joku tarjoaa heille siihen mahdollisuuden. Kiinnostavan
kirjan löytämiseen voi kulua paljonkin aikaa. Harry Potter -kirjoista ovat kuitenkin kiinnostuneet sellaisetkin lapset, jotka eivät aiemmin ole harrastaneet
lukemista.
Noora Lehtomäki (nyk. Selin) ja Mari Liukonsuo (2003) kehittivät uuden
strategian, jonka he nimesivät Taika-avain-strategiaksi. Heidän lähtöajatuksenaan oli, että kirjallisuuden opetus on saatettu kokea ongelmalliseksi liiallisen
pikkutarkan tekstianalyysin vuoksi ja että lukijan omakohtaiset kokemukset ja
tekstin syvempi ymmärtäminen ovat jääneet sivuseikoiksi.
Tutkijat määrittelivät lukemisstrategian opituksi, tavoitteiseksi ja kontrolloiduksi toimintakeinoksi tai -malliksi, joka automatisoituessaan menettää
tietoisen piirteensä. Strategia saatetaan tiedostaa vasta ongelmatilanteissa, jolloin toimintatapoja on muutettava. Suurin osa lukemisstrategioista on
keskittynyt tekstin parempaan ymmärtämiseen ja tiedon jäsentämiseen, eikä
niissä ole paljoakaan korostettu elämyksellisyyttä. Lehtomäen ja Liukonsuon
(2003, 7) mukaan elämyksellisyyttä tulisi korostaa enemmän:
”Fantasiakirjallisuuden käsittelemisessä yksilön omia kokemuksia ja
mielikuvituksen merkitystä tulisi kuitenkin painottaa enemmän kuin
tiedollisia tavoitteita. Käytettäessä lukemisstrategiaa, joka painottaa
tekstin ja lukijan välistä vuorovaikutusta, elämyksellisyyden merkitys
kasvaa ja lukija saa tekstistä niin sanotusti enemmän irti.”

Strategian nimi, Taika-avain, kuvaa fantasiakirjallisuuden sadunomaisuutta ja
elämyksellisyyttä. Strategiassa oppilas saa välineen, avaimen, jolla hän löytää
tekstin sisäisiä merkityksiä ja voi avata oven kirjallisuuden maailmaan. Menetelmää kokeili Liedon kunnan Pahkamäen koulun kuudes luokka, jossa oli 15
oppilasta (kahdeksan tyttöä ja seitsemän poikaa). Kokeiluun käytettiin 20 tuntia kuuden viikon ajan. Kirjaa luettiin kotona, tehtäviä tehtiin koulussa. Strategia eteni vaiheittain:
1. Motivointi: Oppilaat johdateltiin aiheeseen Harry Potter ja viisasten kivi
-elokuvan avulla. Heille esiteltiin käytettävä lukemisstrategia piirtokalvolla.
2. Ennakointi: Kirjan alun lukemisen jälkeen kirjan tulevia tapahtumia
ennakoitiin sekä yksin että yhteisesti.
3. Kysyminen: Oppilaat keksivät kysymyksiä luetusta. Ryhmien välillä oli
leikkimielinen tietokilpailu.
4.	Draama: Käsiteltävän luvun tapahtumista tehtiin ryhmittäin
pienoisnäytelmiä, joita esitettiin luokalle.
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5. Kertominen: Oppilas kertoi annetusta aiheesta omin sanoin parille.
6.	Piirtäminen: Luetusta tehtiin kuvataidetyö.
7. Ongelmanratkaisu: Ryhmät saivat ratkaistavakseen tekstissä esiintyneen
ongelman. Ratkaisuehdotuksia vertailtiin yhteisesti.
8. Miellekartta: Käsiteltävästä luvusta tehtiin yksilötyönä miellekartta.
9. Kirjoittaminen: Kirjailijalle tai kirjan henkilölle kirjoitettiin kirje.
10.	Arviointi: Omaa oppimista ja strategian toimivuutta arvioitiin loppukyselyllä.

Oppilaista seitsemän oli lukenut ainakin yhden Harry Potter -kirjan. Heistä viisi
oli lukenut Viisasten kivi -osan. Kahdeksan oppilasta ei ollut lukenut yhtään
Harry Potter -kirjaa. Elokuvan oli nähnyt 12 oppilasta. Kysymykseen, mitä tiedät Harry Potterista, vastasivat ne oppilaat, jotka eivät olleet lukeneet kirjaa,
yleisimmin:
”Hän on velho.”
”Poika, jolla on rillit.”
”Joku rillipäinen taikuri tai sinne päin”.

Yksi oppilas ei tiennyt Harrysta mitään, mutta kolme oppilasta osasi kertoa hänestä enemmän:
”Hän luulee olevansa aivan tavallinen poika, jonka isä ja äiti ovat kuolleet autokolarissa.”
”Harry Potterin vanhemmat tappoi Voldemort ja hän asuu Likusteritiellä tätinsä,
setänsä ja serkkunsa luona, jotka inhoavat häntä. Harry sai 11-vuotiaana kutsun
Tylypahkan noitien ja velhojen kouluun. Hän kuuluu rohkelikkotupaan ja hänen ystäviään ovat Ron Weasley ja Hermione Granger.”

Lähes kaikki oppilaat, jotka eivät olleet lukeneet kirjaa, arvelivat pitävänsä siitä:
”Luulen, että se olisi hyvä koska olen nähnyt elokuvan ja se oli hyvä.”

Kolme oppilasta suhtautui kirjaan kielteisesti:
”Olen lukenut Viisasten kiven alun, kyllästyin. Alku oli tylsä.”
”Luulen etten tykkää siitä yhtään.”

Kirjan lukeneista kuusi oppilasta piti sitä hyvänä. He perustelivat mielipidettään mm. seuraavasti:
”Hyvä, koska siinä tapahtuu paljon.”
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”Se on taitavasti kirjoitettu ja jännittävä”.

Yksi oppilas mainitsi kirjan olleen ”vähän liian pitkä” ja yksi huomautti: ”Olen lukenut parempiakin kirjoja.”
Oppilaat pitivät eniten draama-, piirtämis- ja kysymisvaiheista. He arvioivat
oppineensa eniten tuntemaan kirjan henkilöiden ominaisuuksia, ennakoimaan ja kehittämään ryhmätyötaitojaan. Perusteluina kaikkien vaiheiden säilyttämiselle he esittivät mm. ”Olisi paljon erilaista tekemistä”, ”Ne sopivat hyvin
yhteen”, ”Tunneilla oli tosi hauskaa”, ”On ollut aina kivaa”. (Lehtomäki & Liukonsuo 2003.)

Etsivästrategia

Kehittäessään etsivästrategiaa lukemisen opettamista varten Elli Mansikkaniemen ja Satu Nikkisen (2006) lähtökohtana oli, että äidinkielen opetusta on
liiaksi leimannut kieliopin ja kielentuntemuksen traditio. Kirjallisuuden lukemisessa on ollut tekstin liian pikkutarkkaa analysointia. He kehittivät Etsivästrategian Johanna Venhon lastenkirjaa Okulus ja yöihmiset (2003) käyttäen.

Mikä on Okulus?

Mitä on
yöihmiset?

Millainen kirja on
Okulus ja yöihmiset?

Päähenkilö

Aada

Saako kavereita?

Aadan
unet
Tapahtuma-aika

Tapahtumapaikat

Juoni

Muut tapahtumat

Sivuhenkilöt

Aadan äiti

Opettajan tapahtumat

Koulu
Kuvio 5. Oppilaiden miellekartta (Mansikkaniemi & Nikkinen 2006, 27)
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Kirjan päähenkilöt Aada Antikainen ja hänen ystävänsä Roope ja Siiri ovat
neljäsluokkalaisia, joten myös tutkimusluokaksi valittiin neljäs luokka. Aada
joutuu äidin työpaikan vuoksi vaihtamaan jatkuvasti koulua. Hän muuttaa
Korkkikylään ja tutustuu siellä yöihmistarinoihin. Hänen opettajansa mies ja
koulun rehtori katoaa. Lapset perustavat Etsivätoimisto Okuluksen, joka ryhtyy
selvittämään rehtorin katoamista ja yöihmisten arvoitusta.
Strategian vaiheita olivat Etsiväkokoukset, joiden teemoina olivat ongelma
skenaarion esittäminen, aivoriihi ja ongelman jäsentäminen, ongelma-alueiden valinta ja muotoilu, oppimistavoitteiden määrittely, itseopiskelu ja uudelleen käsitteellistäminen. Toisessa ja viimeisessä istunnossa olivat vaiheet:
uudelleen käsitteellistäminen ja selventäminen.
Etsivä-kokouksessa oppilaat jaettiin kahteen ryhmään, joille valittiin puheenjohtaja ja sihteeri. Ryhmät olivat nimeltään Etsivätoimisto xD ja Muurlan
etsivät. Kokous eteni ongelmaperustaiseen oppimiseen kuuluvien vaiheiden
mukaan: ongelmaskenaarion esittäminen, aivoriihi, ideoiden jäsentäminen,
ongelma-alueiden valinta ja oppimistavoitteiden muodostaminen. Oppilaat
etsivät tietoa ongelman ratkaisemiseksi Etsivästrategian tehtävien ja oman
johtolangan avulla. Oppilaille annettiin ensimmäisessä Etsiväkokouksessa
ongelma: Millainen kirja on Okulus ja yöihmiset? Etsivätoimisto xD:n laatima
miellekartta kirjasta on kuviossa 5.
Oppilaiden ratkaisu ongelmaan Millainen kirja on Okulus ja yöihmiset? oli
seuraava: Kirja on jännittävä, mielenkiintoinen, hauska, kiva, mukava, luettava
sekä salaperäinen. Sivuhenkilöitä ovat Siiri, opettaja, äiti, reksi ja Elisa. Okulus
(tark. ’silmä’) on etsiväkerhon nimi ja yöihmisheimo. Päähenkilöt ovat Aada ja
Roope. He perustavat etsiväkerhon. Heillä ei ole paljon ystäviä. He ovat rohkeita. Roopella on ärrävika ja hänessä on yöihmistä koska hänellä ei ole yöllä
ärrä-vikaa ja ei tarvi yöllä silmälaseja. Aada on jouluihminen ja fiksu ja se näkee
erikoisia unia. Aada muutti ja sai kaverikseen Roope Riutan. Reksi oli kadonnut.
He ottivat mukaansa Siirin. Reksi löytyi hökkelistä metsästä.
Etsivätehtävinä olivat piirtäminen (Piirrä ja väritä kuva Aadan luokasta, Aadan unen piirtäminen), kirje Siirin äidille Kiinaan, sarjakuvan piirtäminen, haastattelu, sekä oman lopetuksen keksiminen kirjalle.
Oppilaat täyttivät myös kolme näkymöintilomaketta: Alkunäkymöintilomake täytettiin ennen kirjan lukemista. Siinä kysyttiin, millainen kirja on oppilaan mielestä ja millaisia olisivat henkilöt Aada, Roope, äiti ja opettaja Armanda. Myös perustelua Miksi? kysyttiin. Samoin kysyttiin, mitä oppilas toivoi heille
tapahtuvaksi. Samat asiat kysyttiin välinäkymöinnissä. Loppunäkymöinnissä
kysyttiin, mitä piti kirjasta, Etsivä-tunneista, tehtävistä ja mitä oppi tuntien aikana. Oppilaat pitivät tehtävistä ja työtavoista..
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LUKUHARRASTUKSEN TUTKIMUS

Suomalainen lukemiskulttuuri

Suomalainen lukemiskulttuuri on runsasta ja laajaa. Painettu sana herättää
luottamusta ja kunnioitusta. Vuonna 2005 meillä ilmestyi 5 800 kirjanimikettä.
Niistä oli tietokirjoja 2 800, kotimaista proosaa lähes 600, käännettyä proosaa
yli 600, kotimaisia lastenkirjoja 300, nuortenkirjoja 100 ja käännettyjä nuortenkirjoja lähes 300 (Suomen kustannusyhdistysten tilasto).
Suomalaiset ovat kirjoja lukevaa kansaa. On vaikea arvioida, mikä osuus
siitä on koulujen kirjallisuuden opetuksen ansiota. Aikuisten lukemiskulttuurin
ja koulukulttuurin välillä on osittain yhtäläisyyksiä, mutta osittain myös huomattavia eroja.
Juha Rikaman (1986) tutkimuksen mukaan koko vuosisadan aikaperspektiivistä nähden luetuimmat ja ostetuimmat (painosmääriltään suurimmat)
teokset ovat enimmäkseen olleet myös koulujen luetuinta kirjallisuutta. Kotimaiset klassikot, Kalevala, Seitsemän veljestä ja Aleksis Kiven muut teokset,
Juhani Aho, Väinö Linna ja Minna Canth ym. ovat vakiintuneet koululuettavaksi ja ovat myös yleisimpiä teoksia suomalaisten kotien kirjahyllyissä.
Eroja on uudemman kirjallisuuden suhteen. Kimmo Jokinen (1988) on selvittänyt vuosien 1969–87 suosituimpia kirjoja Nämä käyvät kaupaksi -listoilta
ja Kirjastolehden paino- ja arvostelumenestystiedoista. Jokinen havaitsi, että
menestyskirjat ovat usein sisällöltään irrallaan nykyisyydestä ja kohdistuvat lähimenneisyyteen. Esimerkiksi Kalle Päätalo ja Laila Hietamies (nyk. Hirvisaari)
käsittelevät usein itsenäisyyden ajan Suomea ja sen rakentamista. He kuvaavat selviytymistä vaikeissa olosuhteissa, kovaa työntekoa ja luottamusta tulevaisuuteen. Kirjailijoiden arvomaailma on perinteistä, kerronta realistista ja
vailla yhteiskuntakriittisyyttä. He antavatkin lukijalle mahdollisuuden jäsentää
omaa identiteettiään ja henkilöhistoriaansa kuin vanhoja valokuva-albumeja
katsellen. (Jokinen 1988.)
Suomalaisen
menestyskirjallisuuden arvomaailma pohjautuu edelleen
maaseutukulttuuriin. Lukijoiden suosimia aiheita ovat sota, jännitys, romantiikka ja huumori. Suositun sotakirjailijan Reino Lehväslaihon tuotannossa palataan
suomalaisten sotilaiden kokemuksiin toisen maailmansodan aikana. Humoristi-
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sissa kirjoissa puolestaan korostuvat vahvat suhteet luontoon ja maaseutuun.
Veikko Huovinen ja Arto Paasilinna kertovat seikkailuista maaseudulla ja erämaissa. Kaupunkilaisetkin sankarit jättävät urbaanin sivilisaation ja pakenevat
syrjäkyliin.
Käännöskirjallisuuden myyntilistojen kärjessä ovat Alistair MacLean ja
Agatha Christie. He ovat myös peruskoululaisten ja lukiolaisten suosikkeja. Christie kertoo menneiden vuosikymmenien englantilaisesta miljööstä,
MacLeanin kirjat sijoittuvat ”luonnon, kuten myrskyävän meren, vuoristojen
ja lumisten saarien keskelle”. Lisäksi MacLeanin sankarit toimivat lähes poikkeuksetta kuten päätalolaiset ruumiillisen työn tekijät ja ratkovat ongelmiaan
fyysisesti.” (Jokinen 1988.)
Jokisen (1988) mukaan kriitikoiden suosima kirjallisuus poikkeaa tavallisten lukijoiden näkemyksistä. Kriitikoiden suosittelemaa kirjallisuutta luonnehtivat seuraavat piirteet: aforistinen ilmaisu, kielen ja kerronnan rajojen kokeilu,
arvojen suhteellisuus, vallanhalu, ahdistuneisuus ja yhteiskuntakritiikki. On
kuitenkin myös kirjailijoita, jotka ovat kriitikoiden suosiossa ja jotka menevät
ainakin kohtalaisesti kaupaksi, kuten Matti Yrjänä Joensuu, Joni Skiftesvik,
Jörn Donner, Alpo Ruuth, Heikki Turunen, Mika Waltari, Matti Pulkkinen, Veikko Huovinen ja Annika Idström.
Kriitikoiden kehumia ja myyntilistojen kärkeen päässeitä kirjailijoita ovat
myös Eeva Joenpelto, joka pohtii totuuden ja historiakäsitysten suhteellisuutta sekä hyvän ja pahan tematiikkaa, sekä Antti Tuuri. Lukijoiden suosio johtuu heillä lähimenneisyyden käsittelystä ja realistisuudesta, kriitikoiden suosio
kerronnan rakenteen ja kielen taituruudesta. (Jokinen 1988).
Jokisen mukaan suomalaislukijoita kiehtoo edelleen luonto, maaseutu, hävitty sota ja maan jälleenrakentaminen kovan ruumiillisen työn avulla. Urbanisoituminen on ehkä saavuttamassa lukijoiden mieltymykset ja tuleva sukupolvi, joka ei ole kokenut sotaa eikä asunut maalla vaan tottunut kaupunkiin ja
käynyt läpi rakennemuutoksia, valitsee ehkä täysin uudenlaiset suosikit.
Kimmo Jokinen jatkoi kirjallisuussosiologisia selvityksiään vuonna 1997.
Hän halusi selvittää, miten nyky-Suomessa kaunokirjallisuutta käytetään identiteettien ja itsemäärittelyiden prosesseissa: ”millaisia ovat suomalaisten kulttuurisen lukemisen maisemaihanteet ja niiden merkitykset?” Tutkimuksessa
käytettiin useita haastatteluaineistoja, joista poimittiin suosituimmista kirjailijoista käydyt keskustelut. Jokisen mukaan suomalaiset ovat perinteisesti tottuneet pitämään kaunokirjallisuutta tärkeänä osana itsensä, oman kulttuurinsa
ja mielekkään elämän määrittämisessä. Tämä näkyi siinä miten haastateltavat
kommentoivat lukumieltymyksiään:
”Veikko Huovisesta mä tykkään, siinä on just taas jotakin suomalaista.”
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Eeva Joenpellon kirjat maininneelle elävä kieli saattoi olla pitämisen syy ja
Lohja-sarja oli tuottanut ”lukuelämyksen”. Kalle Päätalon Iijoki-sarjan viehätys
saattoi lukijalla, joka ei pitänyt sotakirjoista eikä rakkausromaaneista, perustua
siihen, että niissä kuvattiin tavallista elämää. Samaan tapaan postimies perusteli Mauri Sariolan dekkareihin mieltymystään:
”ett se pysty paneutumaan tähän, meidän oloihin ja meidän elämäntapaan. Ja kumminkin ettei sillä oo ihan mahdottomia. Ett se ei ollu mitään kiiltokuvamaista, niin kuin rikkaiden elämä.”

Kaari Utrion historiallisten romaanien suosio saattoi perustua myös historiallisen kerronnan tarkkuuteen ja Laila Hietamiehen Kannas- ja Laatokka-sarjoista
pidettiin niiden elämänläheisyyden vuoksi:
”– – oisko sitten se kun mun äiti on Karjalasta lähtöisin ja sitten mun
anoppi on karjalaisia, et mua viehättää juuri se et pääsee niinku tutustuun siihen, millaista siellä ehkä oli. Se on varmaan yksi, mikä vie. Ja sitte
se on niin todentuntuista, semmosta elämänläheistä, tavallista, se siinä
varmasti viehättää.”

Jokisen mukaan kirjallisuus on tärkeä osa kansallisen identiteetin rakentumista. Kun ihmiset kertovat mielikirjallisuudestaan, he antavat vihjeitä siitä,
minkä varassa kannattaa jäsentää maailmaa. Esimerkiksi Tuntematon sotilas
”auttoi suomalaisia läpikäymään hävittyä sotaa ja ottamaan puheeksi johtajien
ja tavallisten ihmisten välisen kuilun”. Myös Täällä Pohjantähden alla on ollut
merkittävä etsiessään uutta, virallisesta selityksestä poikkeavaa näkökulmaa
kansalaissotaan. Joel Lehtonen, F. E. Sillanpää, Ilmari Kianto ja Pentti Haanpää
puolestaan kuvasivat ja analysoivat ymmärrettävällä kielellä kaikkia polttavia
ongelmia kuten kansalaissotaa, luokkavastakohtaisuuksia ja muita yhteiskunnallisia konflikteja, ”joita kirjallisuuden ulkopuolella, muissa taiteissa tai tieteissä ei juuri uskallettu ottaa käsiteltäväksi”. Mika Waltari ja Olavi Paavolainen
”ilmensivät teoksillaan itsenäistyneen Suomen nuorison tuntoja modernisoituvassa, kansalliset rajat ylittävästä maailmasta”. (Jokinen 1997.)
Tätä taustaa vasten onkin helppo ymmärtää Jouko Turkan Seitsemän veljeksen vuonna 1989 aiheuttama kiivas kirjoittelu yleisönosastoihin. Kanonisoituneeseen näkemykseen suomalaisuudesta suhtaudutaan edelleen hartaasti:
Seitsemän veljestä on tärkeää kansallisomaisuutta eikä sitä ole lupa käsitellä
miten vain.
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Lukuharrastuksen mittaamismahdollisuudet

Lukemisharrastuksesta ja lukemiskäyttäytymisestä tarvitaan jatkuvasti uusia
selvityksiä, sillä kodin uudet viestintävälineet (dvd-laitteet, tietokone) muuttavat vapaa-ajan viettoa ja voivat vaikuttaa myös lukemisharrastukseen. Televisio-ohjelmien lisääntyminen ja muu lapsille ja nuorille suunnattu harrastustoiminta kilpailevat kirjojen suosiosta. Lasten ja nuorten suosikit pysyvät jossain
määrin samoina aikojen kuluessa, mutta myös uusia ja ehkä vain tietylle ajalle
ominaisia kirjoja ilmestyy. Näistä, samoin kuin lukemisen määrästä, laadusta
ja yhteydestä lukijatyyppeihin tarvitaan mittauksia. Yleensä lukuharrastuksen
kehittymistä on mitattu poikkileikkaustutkimuksissa, mutta tarvittaisiin myös
pitkittäistutkimuksia.
Millainen on lasten ja nuorten lukuharrastus laadullisesti ja määrällisesti
eri ikäkausina? Mitä muutoksia siinä ilmenee? Mitkä ovat suosikkikirjoja ja ketkä kirjojen suosikkihenkilöitä? Miten niiden sankarit ja sankarittaret vaikuttavat lapsilukijaan? Millaisia samastumiskohteita kirjallisuus tarjoaa ja miten ne
vaihtelevat eri aikoina? Lukemisharrastuksen yhteys persoonallisuuden kehitykseen on vielä varsin tutkimatonta aluetta.
Lukuharrastusta voidaan mitata useammalla tavalla:
1.	Avokysymykset: Esim. Mitä luit viimeksi? Mikä on mielikirjasi? Mitä luet
sanomalehdestä?
2. Vastausvaihtoehtoiset kysymykset: Tutkittava valitsee annetuista
vaihtoehdoista.
3. Kirjallisuusluokkien esittäminen järjestyksessä: Eri kirjallisuuden
lajien suosiota voidaan mitata pyytämällä luettelemaan ne
mieluisuusjärjestyksessä, esim. satukirjat, seikkailukirjat, tyttökirjat,
poikakirjat ym.
4. Kirjaluettelot: Tutkittavalle esitetään kirjannimiä (todellisia tai keksittyjä,
niihin voi liittyä lyhyt selostus kirjasta) ja hän saa arvioida niiden
mieluisuuden. Tulokseksi saadaan osioiden mieluisuusjärjestys – ei
kuitenkaan välttämättä kaikkein mieluisimpia tai epäsuosituimpia, jos niitä
ei ole ennakkoon osattu ottaa luetteloon.
5. Tekstinäytteet: Lukijaa pyydetään vertaamaan lukemiskokemuksiaan ja
-mieltymyksiään erilaisista tekstinäytteistä.
6.	Parivertailut: Lukija valitsee mieluisamman kahdesta tekstinäyteestä.
7.	Päiväkirjat: Oppilaita voidaan pyytää pitämään lukupäiväkirjaa esim.
kuukauden ajan. Siihen voidaan merkitä kirjailijan nimi, kirjan nimi,
sivumäärä, tapahtumapaikka ja -aika, päähenkilöt ja luonnehdintaa heistä,
juoni, arvio kirjasta (mikä siinä on hyvää ja miksi – mikä on huonoa ja miksi?),
kirjan sanoma (mitä itse sait kirjasta?)
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8. Haastattelu: Lukemiskäyttäytymiseen, oppilaan persoonallisuuteen ja
mielipiteisiin liittyviä seikkoja voidaan kysellä haastattelussa. Kysymykset
voivat olla avoimia tai ennalta suunniteltuja.
9. Semanttinen differentiaali: Eri kirjallisuuden lajien mieluisuutta voidaan
pyytää arvioimaan semanttisen differentiaalin mukaan. Voidaan kysyä esim.
tietokirjojen kiinnostavuutta (erittäin kiinnostava, melko kiinnostava, ei osaa
sanoa, melko vähän kiinnostava, ei lainkaan kiinnostava).
10.	Lainauskortit: Lainauskorteista saadaan selville eniten lainatut ja suosituimmat
kirjat. Henkilö voi lainata kuitenkin muille kuin itselleen ja myös jättää kirjan
lukematta, joten lainauskortit antavat varsin summittaista tietoa kirjan
lukijapiiristä.

Jos lukeminen ei kiinnosta, syy ei välttämättä ole pelkästään nuoressa. Vika
voi olla myös kirjallisuudessa, siinä että nuorille ei kirjoiteta innostavia ja kiinnostavia kirjoja. Esimerkiksi Kurt Meiers (1990) piti tutkimuksessaan saksalaista
nuortenkirjallisuutta ”kuri- ja identiteetinestämiskirjallisuutena”, vaikka se voisi olla ”innostus, identiteetinlöytämis- ja vapautuskirjallisuutta”. Länsi-Saksassa onkin havaittu lukuharrastuksen vähentyneen nuorilla. Viestinten käytöstä
nuoria hallitsee televisio, sillä sen käyttö on runsainta (74 %), seuraavaksi tulee
radio (60 %), äänilevyt ja kasetit (55 %) ja kirja (47 %). Yhdeksänvuotiaista kirjoja luki on 55 prosenttia, mutta 15-vuotiaista enää 39 prosenttia. Pojilla lukeminen vähenee vielä enemmän kuin tytöillä. (Meiers 1990.)

Lukuharrastuksen kehitys

Lukuharrastus alkaa kuvakirjojen katselusta. Sitä seuraa satukausi, seikkailukausi, nuortenkirjakausi ja aikuisten kirjallisuuteen siirtyminen. Charlotte Bühler
erotti jöröjukkakauden, satukauden ja robinsonkauden. Jöröjukkakausi on kuvakirjojen katselua, robinsonkausi seikkailu- ja sankarikautta. Sitä seuraavasta
murrosiästä voidaan erottaa identiteettikriisiin liittyvä minäkuvan muodostamisen kausi (13–16 vuoden iässä) ja sen jälkeinen maailmankuvan rakentamisen
aika. (Kauppinen 1976.)
Lukuharrastuksen kehitys ikäkausittain on esitetty taulukossa 3. Ikävuodet
ovat keskimääräisiä ja keskenään päällekkäisiä, joten taulukko kuvaa keskivertaista kehitystä. Yleensä kehitysjärjestys on taulukon mukainen, joskin yksilöllinen vaihtelu voi olla varsin suuri. Taulukko osoittaa harrastuksen painopisteitä,
muut piirteet voivat tietysti olla vaikuttamassa samanaikaisesti. Vielä lukiolai104

set ja aikuiset voivat olla sarjakuvan lukijoita, joskaan se ei saisi olla enää mieluisinta luettavaa. Esteettisellä avartumisella tarkoitetaan sitä, että yksilö haluaa lukea kirjan loppuun ja saa siitä esteettisen tyydytyksen. Lukeminen tuottaa
hänelle lukukokemuksen, hänen ajattelunsa avartuu.
Saduista opetuksen ja kasvatuksen kannalta on ilmestynyt myös uudempaa kirjallisuutta (ks. esim. Jantunen 2007; Sarmavuori 2003 ja 2005; Ylönen
1998, 2000a, 2000b ja 2005).

Taulukko 3. Lukuharrastuksen kehitys (Kauppinen 1976, Sarmavuori 1993, 57)

Ikävuodet
1–4 Kuvakirjakausi
4–9 Satukausi
6–20 Sarjakuvakausi
9–15 Seikkailu- ja sankarikausi
7–10 Eläytyminen, samastuminen
9–13	Ahmimisikä
10–13 Kokemuspiirin avartuminen
13–16 Minäkuvan muodostaminen
16–19 Maailmankuvan rakentaminen
19– Esteettinen avartuminen

Lukuharrastustutkimuksia

Luukka ja muut (2001) mittasivat nuorten lukuharrastusta Keski-Suomen kunnissa vuonna 1999. Kutakin neljää ikäluokkaa (13-, 15-, 17- ja 19-vuotiaat) oli
mittauksissa edustamassa noin 200 nuorta. Mittaukset tehtiin marras-joulukuussa 1999.
Ahkerimpia lukijoita olivat 13–15-vuotiaat tytöt, heistä 80 % luki kirjoja
vähintään neljä kertaa viikossa ja 16 % lähes päivittäin. 17–19-vuotiaat tytöt
olivat lähes yhtä aktiivisia lukijoita. 13–15-vuotiaista pojista 15 % luki kirjoja vähintään neljänä päivänä viikossa. Puolet luki kirjoja vain kerran kuussa tai harvemmin. Täysin kirjoja lukemattomia oli nuorempien poikien joukossa 11 %.
Vanhempaan ryhmään kuuluvat pojat harrastivat lukemista hieman enemmän
kuin nuoremmat. Vanhempien poikien ryhmässä oli kuitenkin vähiten niitä,
jotka lukivat lähes päivittäin (8 %).
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Nuoret lukivat pääasiassa kertomakirjallisuutta. Suurimmassa epäsuosiossa olivat runot, näytelmät, sotakirjat ja tieteiskirjat: yli 40 % nuorista luki niitä
harvoin tai ei koskaan.
Taulukko 4. Nuorten (n = 519) lukemat kirjallisuuden lajit
Lukee usein
40 %
opiskeluun tai työhön liittyviä tietokirjoja
27 %
nuortenkirjoja
22 %
muut romaanit
18 %
fantasia
16 %
rakkausromaanit
15 %
jännitys- ja salapoliisiromaanit

Tytöt lukivat nuortenkirjoja, rakkaus- ja muita romaaneja, pojat lukivat fantasia- , tieteis- ja sotakirjoja. (Luukka ja muut 2001, 11, 119–124.)
Äidinkielen opetustieteen seminaaritöissä on mitattu pienimuotoisemmin
lukuharrastusta. Anne Harjun ja Leena Tammen (2005) työssä oli Turusta Klassikon koulun seitsemäsluokkalaisia (n = 75) ja Normaalikoulun lukion 1. luokan oppilaita (n = 51). Tutkimuksen mukaan monet suosikkikirjailijoista liittyvät selvästi ajan muoti-ilmiöihin. Selkeästi edustettuina ovat esim. fantasian,
kauhun ja dekkarin lajityypit. (Harju & Tammi 2005, 14.)
Seitsemäsluokkalaisten tyttöjen suosikkeja olivat J. K. Rowling (15 mainintaa), J. R. R. Tolkien (3 mainintaa) ja R. L. Stine (3 mainintaa), poikien suosikki oli
J. R. R. Tolkien (8 mainintaa).
Lukiolaisten tyttöjen suosikkeja olivat J. K. Rowling (6 mainintaa), Stephen
King (3 mainintaa) ja Tuija Lehtinen (2 mainintaa). Tuija Lehtisellä oli myös seitsemäsluokkalaisten keskuudessa kaksi mainintaa. Lukiolaisten poikien suosikkeja olivat Reijo Mäki (3 mainintaa), Arto Paasilinna (2 mainintaa) ja J. R. R.
Tolkien (2 mainintaa).
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Sarjakuvat
Sarjakuvan luonteesta ja kehityksestä

Nykyisellään sarjakuva on kehittynyt itsenäiseksi taidemuodoksi, joka puhuttelee erityisesti lapsia ja nuoria. Lukuharrastusmittauksissa se on ollut vielä lukiossakin poikien suosituinta luettavaa. (Sarmavuori 1989).
Riikosen (2003) mukaan aikuiset 25–44-vuotiaat suomalaiset lukevat Aku
Ankkaa enemmän kuin mitään muuta aikakauslehteä. Se on miesten eniten
lukema ja naisten toiseksi eniten lukema aikakauslehti. Yhdeksän kymmenestä alle 20-vuotiaasta nimesi Aku Ankan lempisarjakuvakseen. (Riikonen 2003.)
Sarjakuva on lähentynyt taidemuotona kirjallisuutta, joskin visuaalisuus ja
kuva on siinä hallitsevinta. Kieli ei ole sarjakuvassa yhtä dominoiva, vaan merkittävä kuvakerronnan tuki. Sarjakuva rakentuu paljolti dialogin varaan. Henkilöiden puhe sijoitetaan puhekuplaan, joka tuli käyttöön vuonna 1897 Rudolph
Dirksin sarjakuvassa The Katzenjammer Kids eli Kissalan pojat. Tosin jo 1200luvulla käytettiin seinämaalauksissa puhekuplan kaltaista ”puhenauhaa”, joka
kiersi kuvattujen henkilöiden ympäri ja saattoi joskus olla heidän käsissään.
(Hagfors 1978, Järvensivu & Pölönen 1987.)
Sarjakuvan kieli on usein puhekieltä, yksinkertaista ja lyhytlauseista. Puhekuplaan mahtuukin vain olennaisin. Niihin on vakiintunut tekstaus, sillä ladonnan on katsottu pilaavan sarjakuvan persoonallisuuden. Kirjakieli voi esiintyä
sarjakuvissa tehokeinona, mutta usein se voi tehdä puhekuplasta teennäisen.
(Murtosaari 1986, Järvensivu & Pölönen 1987.)
Sarjakuva on paljolti elokuvan sukulainen. Äänen ja liikkeen tilalla on onomatopoesia ja liikevaikutelman luominen grafiikan ja montaasin (leikkauksen)
keinoin. Sarjakuva on myös pitkälle dramatisoitua, ja kuten elokuvassa ja valokuvassakin sarjakuvassa on erilaisia kuvakokoja ja -sijoituksia (kaukokuva,
kokokuva, puolilähikuva, lähikuva ja erikoislähikuva). Kuvakoon avulla tapahtumia voi etäännyttää tai tuoda lähemmäksi. Viime vuosikymmenten sarjakuvalle on ollut ominaista lähi- ja erikoislähikuvan käytön lisääntyminen, tausta
on kerronnan tukena. (Järvensivu & Pölönen 1987.)
Sarjakuvan teksti voi olla kertovaa (kuvan alla, kuvassa tai niiden välillä),
repliikkejä (puhekuplassa), onomatopoeettisia ilmauksia, interjektioita ja äänitehosteita (bang, viuh, raks, pum, oih yms.) sekä detaljitekstejä varoituskilvet
yms.). Kertova teksti täydentää kuvaa antaen tukea tapahtumalle tai tietoa sen
ulkopuolelta. Puhekuplan koolla ja muodolla voidaan kuvata tunnetta (pelkoa,
epävarmuutta, halveksuntaa), puheen sävyä ja äänen voimakkuutta. Ajatuskuplassa esitetään ajatuksia, tunteita ja unia. Ajatuskupla on tavallisesti pilvenmuotoinen, mutta voi olla myös rakkautta osoittaessaan sydämenmuotoinen.
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Telekupla, sähköisesti välitetyn (esim. television, radion jne.) äänen puhekupla,
on tähdenmuotoinen ja sen kanta salamanmuotoinen. (Pulkkinen 1981, Järvensivu & Pölönen 1987.)
Huhtamo (1983) kiinnittää huomionsa siihen, että kerrontamuotona sarjakuva on epäjatkuva. Yksittäiset kuvat ovat tiettyjä hetkiä kertomuksesta ja
lukija täyttää välit mielessään. Jännitteisyys ja kerronta perustuvat sekä kuvien
ja sanojen että kuvien välisiin keskinäisiin suhteisiin. (Huhtamo 1983.) Sarjakuvassa toisiaan seuraavat kuvaruudut liittyvät ajan ja paikan suhteen toisiinsa,
niiden välillä on jännite ja jatkuvuus. Ruutujen väliin jäävä valkoinen palkki kuvaa kertomatta jätettyä aikaa ja siirtymistä tilanteesta toiseen. Lukija täyttää
kertomatta jätetyt kohdat mielikuvituksellaan. (Murtosaari 1986, Järvensivu &
Pölönen 1987.)

Sarjakuvatutkimuksia
Sarjakuvan käyttö oppikirjoissa

Isa Willbergin (2006) mukaan oppikirjatekstiä voisi monipuolistaa hyödyntämällä sarjakuvaa tekstilajina. Sarjakuvan käyttäminen voisi ”lähentää oppikirjaa oppilaiden kokemus- ja tulkintamaailmaan sekä tehostaa opetussisältöjen
omaksumista oppikirjoista entisestään”. Willberg tutki sarjakuvan käyttöä 7.
luokan äidinkielen oppikirjoissa. Tarkasteltavina olivat Salasana, Loitsu, Sisu ja
Taito, joita verrattiin vanhempiin kirjoihin Äikkä, Kielen tiet ja Kielikuvia. Hän
määritteli sarjakuvan kertoviksi kuvasarjoiksi, joita ovat 1) sarjakuvastripit alalajeinaan mm. huumori- ja seikkailustrippi, 2) perinteiset ja underground-sarjakuvalehdet ja 3) sarjakuvanovellit ja -romaanit.
Sarjakuvien käyttö oppikirjoissa jaettiin tutkimuksessa kolmeen funktioon.
Sarjakuvia esiintyi oppikirjoissa useimmiten kuvitusfunktiossa, toiseksi eniten
havainnollistavassa funktiossa, mutta opetusfunktiossa niitä käytettiin hyvin
vähän. Sarjakuvia oli eniten Sisussa ja Taidossa, monipuolisimmin sarjakuvaa
hyödynsi Taito. Muissa kirjoissa oli esiintymiä 4–6 ja sarjakuvaa oli käytetty oppikirjatekstin ohessa tai sen tukena. Uusissa kirjoissa sarjakuvaa hyödynnettiin
kuvituksessa (21 kertaa), havainnollistavana tekijänä 19 kertaa ja opettavana
kaksi kertaa. Oppikirjoista Loitsu käytti sarjakuvaa selkeimmin juuri motivaation lisääjänä ja kiinnostuksen herättäjänä. (Willberg 2006)
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Sarjakuvan ensimmäiset muodot
Sarjakuvan edeltäjiä ovat olleet luolamaalausten eläimet, egyptiläiset hieroglyfit
ja keskiaikaisten kirkkojen seinämaalaukset. Sarjakuvan katsotaan syntyneen varsinaisesti vuonna 1896 eli samaan aikaan kuin elokuva, äänilevy, langaton lennätin ja
jatsi. Sen tarkoituksena oli edistää sanomalehden levikkiä. Perinteinen sanomalehden sarjakuva koostuu kolmen ruudun sarjasta eli stripistä. Sunnuntainumeroissa
ja aikakauslehdissä on pitempiä, 6–8 ruudun strippejä. Sarjakuvalehtien syntyminen vapautti sarjakuvaa sanomalehtisarjan rajoituksista, jolloin sen keinoin voitiin
esittää pitkiäkin tarinoita. (Pulkkinen 1981, Järvensivu & Pölönen 1987.)
Ensimmäinen sarjakuva ilmestyi oikeastaan sattumalta, kun World-lehdessä
kokeiltiin väripainatusta: tarvittiin jotain, jota voitiin painaa keltaiseksi. Lehden piirtäjä Richard Felton Outcault teki pilapiirroksen koiranäyttelystä. Sen keskushenkilönä oli hörökorvainen ja kaksihampainen pikkupoika, jolla oli päällään yöpaidan tapainen kauhtana. Hänen pukunsa värjättiin keltaiseksi, ja siitä hän sai nimen Yellow
Kid, Keltainen poika, joka antoi nimen myös keltaiselle lehdistölle. Hän jatkoi Maxin
ja Moritzin sekä Jöröjukan luomaa kauhukakaraperinnettä. (Kaukoranta & Kemppainen 1982.)
Vanhin edelleen hengissä oleva sarjakuva on vuodelta 1897 eli Rudolf Dirksin piirtämä Kissalan pojat. Siinä otettiin käyttöön puhekupla. Ensimmäinen perhesarjakuva oh Vihtori ja Klaara (Bringing up Father) 1913. Sen perinteen jatkaja ja
tunnetuin edustaja on Chic Youngin Helmi ja Heikki (Blondie) vuodelta 1930. Ajan
kuluessa Helmi ja Heikki ovat avioituneet ja saaneet lapsia, jotka ovat vähitellen aikuistuneet. Sarjakuvan pääaiheina ovat syöminen kotona ja baarissa, Heikin työ ja
Helmin tuhlaaminen, kotiaskareet ja kaupustelijat, yö- ja päiväunien häiriöt.
Sarjakuvan päähenkilöinä 1930-luvun loppupuolelta lähtien oli usein sankari.
Ensimmäinen supersankari oli Kippari Kalle, joka saa voimansa pinaatista. 1930-luvulla syntynyt seikkailusarjakuva ja realistinen piirrostyyli toivat mukanaan voittamattomia sankareita: Tarzanin, Mustanaamion, Taika-Jimin ja Teräsmiehen. Näitä
realistisempi on Hergén reipas ja kekseliäs Tintti.
Kotimaisista sarjakuvista yleisesti tunnettuja ovat mm. Ola Fogelbergin vuonna 1925 luoma Pekka Puupää sekä Kieku ja Kaiku, joka Asmo Alhon piirtämänä ja
Mika Waltarin riimittämänä ilmestyi 1970-luvulle asti. Erkki Tantun Rymy-Eetu sekä
Tove ja Lars Janssonin Muumi-sarjakuva ovat kotimaisia klassikkoja. Hyvä esimerkki valistavasta sarjakuvasta on Seppo Leinosen Veikko Siipiveikko, joka seikkailee
Luonto-Liiton nuorisolehdissä ja ratkaisee ympäristöongelmia.
Eurooppalaisesta sarjakuvasta tunnetuimpia on nimimerkki Hergén (oik.
Georges Rémi 1907–1983) vuonna 1929 luoma Tintti-sarja. Tintti on lehtimies, joka
ystävänsä Haddockin kanssa seikkailee eri puolilla maailmaa. Mukana ovat koira
Milou, herrat Dupond ja Dupont sekä professori Tuhatkauno. Ranskalainen Albert
Underzo loi vuonna 1959 Asterixin, jossa gallialainen soturi seikkailee ystävänsä
Obelixin kanssa roomalaisten valloittamassa Euroopassa apunaan tietäjän valmistama taikajuoma.
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Sarjakuvan käsittely koulussa

Niina Halme (2006) kysyi äidinkielen opettajilta (n = 26), kuinka paljon he lukevat ja kuuluuko sarjakuva heidän lukemistoonsa. Kaikki ilmoittivat lukevansa
ja pitävänsä niistä. Joukkoon kuului todellisia kirjojen suurkuluttajia sekä niitä,
jotka olisivat halunneet lukea enemmän, jos aikaa olisi enemmän. Lähes kaikki
ilmoittivat ”ahmivansa” kirjoja lomilla. Sarjakuva vaikutti vastausten perusteella olevan opettajille tuttu ja luettu laji. Vain yksi ilmoitti, ettei koskaan lue sarjakuvia:
”Ne eivät ole koskaan kiinnostaneet minua millään tavalla! Kuvat ovat
liioiteltuja ja vähäiset tekstit usein täynnä ärsyttäviä äännähdyksiä!”

Sarjakuvat, joita opettajat lukivat, olivat suosituimmuusjärjestyksessä: Tintti,
Viivi ja Wagner, Lucky Luke, Asterix, Lassi ja Leevi, Harald Hirmuinen, Kirjaston
kissat, Tenavat, Maisteri Jaatinen, Muumit, Naisen kanssa, Velho, B. Virtanen,
Yoko Tsuno, Karvinen ja Aku Ankka. Eräs opettajista arvotti sarjakuvan kirjallisuuden rinnalle:
”Luen kuin filosofista kirjallisuutta;
Oma taiteen lajinsahan sarjakuva on!”

Halme teki kyselyn myös oppilaille (n = 51), joista 24 oli tyttöjä, 24 poikia (kolme ei ilmoittanut sukupuoltaan). Yksi oppilaista ilmoitti olevansa 12-vuotias,
muut 13–14-vuotiaita. Oppilaista 33 ilmoitti lukevansa sarjakuvia, pojista 18 ja
tytöistä 13. Tyttöjen ja poikien välillä ei ole huomattavaa eroa. Vain kaksi poikaa sanoi, ettei lue sarjakuvia, perustellen:
”Hmmm. On parempaa tekemistä kuin lukeminen.”

16 oppilasta luki joskus sarjakuvia. Näistä oli tyttöjä enemmistö (11). Nuoria
sarjakuvassa kiinnostivat pääasiallisesti hauskuus, huumori, kuvat, helppolukuisuus ja lyhyys. Moni ilmoitti myös tarinan, hahmojen ja aiheiden kiinnostavan. Aku Ankan mainitsee suosikikseen 32 oppilasta ja Karvista piti suosikkinaan kahdeksan. Nämä olivat selkeimmät suosikit. Kahdesta viiteen mainintaa
saivat Jere, Asterix, Tenavat, Korkeajännitys, fantasia ja manga -sarjat, B. Virtanen, Nalle Puh, Muumi sekä Touhulan perhe.
Niina Halme (2006) kysyi opettajilta ensin avokysymyksinä, kuuluuko sarjakuva
heidän mielestään kouluun ja ovatko he käsitelleet sitä tunneillaan. Hän kysyi
myös, mihin aihekokonaisuuteen he liittäisivät sarjakuvan. Vain yksi opettajista
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oli sitä mieltä, että sarjakuva ei kuulu äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen.
Muiden vastaukset olivat myönteisiä, vaikka niissä oli myös joissakin hyvin
puolusteleva sävy.
”Voisi kuulua siinä kuin muutkin lajit. Nuoret lukevat sarjakuvia. Monet
luulevat pääsevänsä helpommalla kuin lukemalla kirjan = väärä käsitys.”
”Osana mukana, taidemuotona voi käsitellä itsenäisesti, mutta aika on
yleensä tiukilla. (Käytetään oppikirjoissa kiinnostuksen herättäjänä, lisää
motivaatiota.)”

Ne, jotka katsovat sarjakuvan kuuluvaksi äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineeseen perustelivat vastaustaan:
”Kyllä, osa kulttuuria.”
”Kuuluu, se on yksi osa kirjallisuutta.”
”Kyllä. Tekstillä ja tarinalla on siinä kuitenkin tärkeä merkitys.”
”Kuuluu, koska se on yhtä lailla viestintää, taidetta kuin elokuva. Tarina
liittää sen äidinkieleen.”
”Ilman muuta, kirjallisuuden (ja kuvataiteen) alalaji.”
”Kyllä, kielen kiteytymä, tilanteen mahd. kielenkäyttö, kuvaus, merkkien
ja sanan yhdistelmä, taideulottuvuus.”

Perusteluista tulee esiin sarjakuvan viestinnällisyys, jota pidetään sen tärkeimpänä ominaisuutena. Vastauksissa näkyi myös sarjakuvan yhteys kulttuuriin,
kirjallisuuteen ja taiteeseen. Opettajat olivat yleisesti sitä mieltä, että sarjakuva
sopii kouluun. Yhden vastaajan oma innostus tuli hyvin esiin:
”Hyvä keino popularisoida esim. ympäristöaiheita tai muita vaikeita.
Etiikka, maantiede, kielet, kaikki!”

Useimmat opettajat olivat käsitelleet sarjakuvaa jollakin tavalla oppitunneillaan:
”Joskus, jos aikaa riittää. Seitsemännellä on pohdittu sarjakuvan asemaa, tehtävää ja ilmaisutapoja. En ole niitä koskaan luetuttanut, koska
käsittääkseni (= havaintojeni perusteella) niitä lukevat aika monet, heikotkin ihan riittävästi.”
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Oppilaista 38 (n = 51) sanoi, että koulussa oli käsitelty sarjakuvaa. Oppiaineista
sarjakuvaa oli oppilaiden mukaan käsitelty äidinkielen ja kirjallisuuden (32),
kuvataiteiden (18), historian (8), englannin (2), ruotsin (1) ja uskonnon (1) tunneilla. Oppilaiden vastaukset tukevat hyvin opettajien antamia vastauksia Kun
oppilailta kysyttiin, kuuluuko sarjakuva oppilaiden mielestä kouluun, vastasi
25 kyllä, 13 ei ja 13 ei osannut sanoa. Äidinkielen ja kirjallisuuden tunneilla sarjakuvaa halusi käsitellä 34, viisi ei halunnut ja 12 ei osannut sanoa. Yksi oppilas
perusteli vastaustaan seuraavasti:
”Ei sellaista tarvi käsitellä, niitä voi lukea tai tehdä ihan yksikseen.”

Opettajat suhtautuvat sarjakuvan lukuun oppilaiden mukaan myönteisesti.
Opettajat sekä suosittelivat (10) että kannustivat (11) sarjakuvien lukuun. 30
oppilasta ilmoitti opettajien hyväksyvän sarjakuvat ja 19 sanoi, ettei ollut kuullut kommentteja. Vain viisi poikaa ilmoitti, etteivät opettajat hyväksy sarjakuvan lukemista. (Halme 2006.)

Kuinka Aku Ankkaa luetaan?

Aku Ankka on Suomen suosituin sarjakuva. Suomessa Disney-sarjakuvia on
julkaistu 1930-luvulta lähtien. Aamulehti julkaisi Walt Disneyn Mikki Hiiri -sarjakuvaa vuodesta 1930 alkaen parin vuoden ajan. Aamulehden luovuttua Disneyn sarjakuvien julkaisemisesta Helsingin Sanomat otti lehteen Akun nimikkosarjan vuonna 1936. Seura-lehti julkaisi Ankka Lampisen seikkailuja vuonna
1937. Sarjan pohjoismaiset julkaisuoikeudet ovat tanskalaisella mediayhtiöllä
Egmontilla (entinen Gutenberghus).
Aku Ankka -sarjakuvalehti alkoi ilmestyä Suomessa vuonna 1951. Aku Ankan suomenkielinen toimitus on kertonut pitäneensä alusta lähtien tärkeänä
sitä, että lehti on paitsi viihdyttävä myös mahdollisimman hyvää ja eloisaa
suomea. Ruotsin Kalle Ankan menestystä haittasi, että siinä käytettiin slangia.
Suuret ikäluokat ovat siirtäneet ankkaperinteen lapsilleen. Tarinat kertovat,
että kaikille ei riitä töitä. Toisaalta se välittää amerikkalaistavaa porvarillis-kapitalistista yhteiskuntanäkemystä. Siinä uskotaan tekniseen edistykseen ja yksilön oman elämän sankaruuteen. (Riikonen 2003.)
Kallionpää (2007) selittää Aku Ankan suosiota mm. sillä, että siinä ei ole
kuolemaa, ei erotiikkaa, ei uskontoa, ei päihteitä eikä puoluepolitiikkaa. Toisaalta suomalainen tunnistaa Akussa itsensä. Aku on jatkuvasti vaikeuksissa ja
uhattuna. Ankkalinnan urbaanisuus puhuttelee kaupungistunutta suomalais112

ta. Autoistuminen, itsepalvelu, marketit, hampurilaisbaarit ja golf ovat tulleet
myös Suomeen. (Kallionpää 2007.)
Riikonen pohtiikin, millaista on Ankkalinnan onnellisuus. Vaikka Roope Ankalta ja Hannu Hanhelta ei puutu mitään, he pelkäävät jatkuvasti menettävänsä sen, mitä heillä on: Roope omaisuutensa, Hannu onnekkuutensa. Onnellisimpia ovat Mikki ja sudenpennut Tupu, Hupu ja Lupu, samoin Mummo Ankka.
Sudenpennut hallitsevat tilanteita tiedon ja loogisen harkinnan avulla, Mummo Ankka elämänkokemuksensa perusteella. Pelkkä raha ei tuo onnellisuutta.
(Riikonen 2003.)
Suomi sai julkisuutta 1970-luvulla, kun Helsingin nuorisolautakunta päätti lopettaa sen tilaamisen nuorisotiloihin. Aku oli sopimaton, koska Ankalla ei ole housuja eikä hän ole naimisissa!
Dorfman ja Mattelart ovat kuuluisassa tutkimuksessaan Kuinka Aku Ankkaa
luetaan(1980)niinikäänkiinnittäneethuomiotaanAnkkalinnanmaailmankuvaan.
He luonnehtivat Walt Disneyä mm. nimillä Mr. Puhdas, Mr. Siveellisyys, Mr. Viaton
ja Mr. Keskiluokan Amerikka. Disneystä tuli ”piirustustaiteen merkittävin hahmo
sitten Leonardon”, vaikkei hän koskaan oppinut piirtämään. Kirjoittajien mukaan
Disney on
”maailman tunnetuin pohjoisamerikkalainen nimi. Hän on kiistämättä
vuosisadan porvarillisen populaarikulttuurin tärkein hahmo. Hän on tehnyt enemmän kuin kukaan muu levittääkseen ympäri maailmaa tiettyjä
kulttuurimyyttejä, varsinkin myyttiä muka universaalisesta ajattomasta
ja paikattomasta, kaiken kritiikin yläpuolella olevasta ’viattomuudesta’.”

Dorfmanin ja Mattelartin mukaan Disneyn menestyksen salaisuus oli myös sopeutumisessa kulttuurin muuttumiseen. Hän osasi luoda Aku Ankan oikealla
hetkellä, uudenlaisen humoristisen epäsankarin edustajaksi. Siinä missä Mikki
Hiiri maailmansodan jälkeen oli rohkeuden ja nokkeluuden symboli, on Aku
jatkuvasti etsimässä helppoa ja henkisesti sekä ruumiillisesti vähän rasittavaa
työtä. Työ on Akulle oikeastaan vain ajanvietettä onnenpotkua odotellessa.
(Dorfman & Mattelart 1980.)

Keskusteluanalyysi Viivistä ja Wagnerista

Aino Teppo (2003) on analysoinut Wiivi ja Wagner -strippien keskustelua. Tepon mukaan Wagner on sohvalla olutpullo kädessä makaava mies, joka nauttii
laiskottelusta: ”kun ei hotsita, niin ei hotsita.” Vastakohtana on nainen, joka hoi113

Juba Tuomolan Viivi ja Wagner
Turkulainen Jussi ”Juba” Tuomola on piirtänyt Viivi ja Wagner sarjakuvaa 1980luvulta lähtien. Hän sai arvostetun Puupää-palkinnon vuonna 2000. Viivi ja
Wagner ilmestyi ensimmäisen kerran Helsingin Sanomissa vuonna 1997. Parisuhdeparodiaa esittävä sarjakuva on saavuttanut suuren suosion. Toinen hahmoista on kuitenkin sika eikä mies. Sarjakuvaa julkaistaan 30 lehdessä, niistä
on koottu viisi albumia ja neljä kirjasta. Sarjaan liittyy oheismateriaalia, pariskunnan elämästä on tehty myös näytelmä. Sarjasta ovat kiinnostuneet sekä
lapset että aikuiset. Aikuiset ovat viehättyneet sarjakuvan sisällöstä ja lapset
viihtyvät sen parissa hauskojen piirrosten takia.
	Alun perin lettipäinen Viivi-tyttö ja hänen possuystävänsä seikkailivat lapsille tarkoitetussa Kultapossu-lehdessä. Nykyään Viivi ja Wagner ovat aikuisia
ja asuvat yhdessä. Viivi on luonnonsuojelija ja harrastaa korkeakulttuuria. Hän
on tiukka mutta myös lempeä äitihahmo. Wagner on ulkoiselta olemukseltaan sika, joten hän käyttäytyy sikamaisesti, elää laiskuudessa ja laukoo mielipiteitään suorasukaisesti, mutta osaa olla myös hellyttävä ja vilpitön.
(Teppo 2003.)

taa kotia ja itseään siivouksesta aina ulkonäöstä huolehtimiseen asti. Pariskunnan ristiriidat aiheutuvat arkipäivän asioista. Heidän ajatusmaailmansa ovat
erilaiset. Viivi ajattelee tunteella, Wagner järjellä. He käyttäytyvät ja puhuvat
stereotyyppisesti. Viivi edustaa ”normaalia” ja Wagner sotkee kuvioita. Wagner
muistuttaa Uuno Turhapuroa ja Viivi Uunon vaimoa Elisabethia.
Keskustelussa kysymykset esittää yleensä Viivi ja vastaukset Wagner. Viivi
aloittaa keskustelun ja Wagner valitsee, vastaako hän ja voiko aiheesta puhua.
Viivi vastaa konventionaalisesti, totutun keskustelumallin mukaisesti. Wagner
saa viimeisen sanan, vaikka vastaukset ovat usein lyhyitä ja töksähteleviä. Tarpeen tullen hänellä on sana hallussaan.
Wagner: Saimme häädön! Maanantaina kämpän pitää olla tyhjä.
Viivi: Joudumme tien päälle! Kauheaa!
Wagner: (Tien varressa) Vilauta säärtä, Viivi! Muuten emme saa liftiä.
Viivi: Vilauta itse, Wagner!
(Viivi ja Wagner 1: Sikspäkkiä ja Salmiakkia 1999, 47.)
Viivi: Wagner, minulla on lompakossa sinun valokuvasi.
Wagner: Minullakin on lompakossa minun valokuvani.
Viivi: ?! Torvi! Sinulla pitäisi olla minun valokuvani!
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Wagner: Miksi?
(Viivi ja Wagner 2: Apua sängyssäni on sika! 2000, 11.)

Pyyntöihin ja ehdotuksiin Wagner vastaa kieltävästi, kun olisi odotuksenmukaista vastata myönteisesti. Wagner vastaa suorasukaisesti, hienotunteisuus
ei ole hänen vahvimpia puoliaan. Wagner rikkoo yhteiskunnan normeja. Hän
kiemurtelee pois ruoanlaitosta ja imuroinnista. Wagnerin laiskottelu saa Viivin
tiuskimaan. Viivi puhuu onnesta, Wagner rahasta. Heillä on erilaiset ajattelutavat ja paljon erimielisyyksiä, silti he viihtyvät toistensa seurassa ja tulevat hyvin
toimeen keskenään. (Teppo 2003.) Vitsikkyys tulee esiin usein viimeisessä ruudussa, jossa tapahtuu yllätys tai sanotaan jotain odotuksen- tai norminvastaista. Joskus sarja jättää lukijan täysin ymmälleen.
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KIRJALLISUUDEN OPETUS
JA SEN TUTKIMUS

Oman kulttuurin klassikkoteosten ja eri aikakausien maailmanhistorian merkki
teosten tunteminen kuuluu yleissivistykseen. ”Lukenut mies ja nainen” on ollut antiikin ajoista saakka ihailtu, oppinut ja laajasti sivistynyt ihminen. Myös
sana kirjallisuus on aluksi tarkoittanut lukemisen tilaa, oppineisuutta ja kirjasivistystä. Nyt se on vakiintunut tarkoittamaan ”fiktiivisen, mielikuvitukseen perustuvan kirjallisuuden lajia”. Koulussa kirjallisuus johtaa lapsia ja nuoria ajattelemaan, ottamaan kantaa ja keskustelemaan. Se tarjoaa elämyksiä, auttaa
rakentamaan omia mielikuvia, kehittää mielikuvitusta ja heijastaa todellisuutta. Se tarjoaa peilin, josta ihminen näkee itsensä, yhteisönsä ja maailman avaruutta myöten. (Niemi 2000, 23–24.) Kirjallisuuden käsittely kehittää esteettistä
lukemista: se edistää tietoja ja taitoja tarkastella ja analysoida kaunokirjallisia
tekstejä ja teoksia esteettiseltä kannalta.
Romaanihenkilöistä voi tulla aikakautensa ja ihmistyyppinsä symboleja.
Tällaisia ovat Goethen Werther, Cervantesin Don Quijote, Shakespearen Hamlet ym. Meidän ajallemme ominaisena voidaan pitää Veikko Huovisen Havukka-ahon ajattelijaa. Hän filosofoi näkemäänsä: mittarimatoja, kusiaisia, avaruutta ym. Hän toivoo joskus voivansa lueskella maailman viisaimpia kirjoja ja
”reistata” niillä aivojaan. Luonnonfilosofi ja yksinäinen kansanmies puhuttelee
suomalaisia, joille metsäläisyys on läheistä ja osa omaa luontoa.
Runeberg esitti, että köyhä kansa on yksinkertaista, kuuliaista ja sisukasta.
Se menee mieluusti sotimaan kodin, uskonnon ja isänmaan sekä ylempiensä
puolesta, se kuolee kunniakkaan sankarikuoleman nurkumatta. Väinö Linna
taas toi esiin, että sotilaat ovat tavallista kansaa, sisukkaitakin. Nurkumattoman
kuuliaisuuden laita on niin ja näin, eivät he sankarikuolemalla anna henkeään,
heidät täytyy tappamalla tappaa. Linnan Täällä Pohjantähden alla -trilogia
(1959–62) antaa kansalaissodasta oikeamman kuvan kuin kymmenet sotahistoriat, jotka eivät ole kyenneet näkemään asiaa hävinneiden kannalta. (Koskela
& Lankinen 2003.)
Kysymykseen, miten kaunokirjallisuus auttaa ymmärtämään ihmistä ja elämää, on vastattu, että kirjallisuus on todellisuuskäsitysten uudistaja, siinä siirretään yksityistä kokemusta julkiseksi. Lukeminen on omien mielikuvien järjestämistä. (Koskela & Lankinen 2003.)
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Kirjallisuus auttaa näkemään elämän monimuotoisuutta ja torjumaan liian
yksinkertaisia selityksiä. Koulu ja kirjallisuus ovat usein ristiriidassa keskenään.
Koulu haluaa sopeuttaa nuorta yhteiskunnan normien mukaiseen käyttäytymiseen. Kirjallisuus taas voi rikkoa normeja, olla epämoraalista ja tarjota kielenkäytössäkin kirosanoja, slangia ja huolimatonta puhekieltä. Kuvastaessaan
elämää kaunistelematta ja suorasukaisesti kirjallisuus voi joskus kauhistuttaa
opettajaakin. Postmoderni kirjallisuus on usein hurjempaa kuin elämä itse. Kirjallisuus koskettaa vastaanottajan tunne-elämää ja voi siten olla tehokkaampi
kuin kognitiiviselle tasolle jäänyt vaikuttaminen.
Koulun kirjallisuuden valinnassa on nuorisokirjallisuuden asema nykyisin
vakiintunut ja käyttö lisääntynyt. Kirjavalinnoissa on yleensä mukana kehityspsykologinen lähestymistapa. Kirjallisuuden opetuksen avulla voidaan tukea
lapsen ja nuoren kehittymistä, tarjota aineksia oman persoonallisuuden rakentamiselle ja omien ongelmien ratkaisemiselle. Kaunokirjallisella teoksella on
myötäelämisen kautta terapeuttinen ja mielenterveyttä edistävä merkitys. Se
lisää lukijansa itsetuntemusta ja maailman tuntemista.

Lähestymistapoja kirjallisuuteen ja sen opetukseen

John O. Bransfordin ja muiden toimittamassa kirjassa Miten opimme (2004,
59) esitetään Hamletin käsittelystä kahden opettajan toimintatavat:
w

Jake kävi seitsemän viikon ajan näytelmän tekstin läpi sanasta sanaan keskit
tyen lingvistisen refleksiivisyyden käsitteisiin ja modernismin kysymyksiin. Hän
antoi tehtäväksi yksinpuheluiden syväanalyyseja ja tekstiotteiden ulkoa opiskelua. Jaken lähestymistapaa voisi kutsua filologiseksi. Jake käsitteli näytelmää
niiden virikkeiden pohjalta, mitä hän oli saanut opiskeluaikanaan yliopistossa.

w

Stevenillä oli toisenlainen lähestymistapa. Hän ei kertonut, mitä kirjaa käsiteltäisiin, vaan pyysi oppilaita kuvittelemaan tilannetta, jossa heidän vanhempansa
ovat juuri eronneet ja heidän äitinsä on ottanut itselleen uuden miehen. Tämä
uusi mies on saanut itselleen heidän isänsä työpaikan ja on huhuttu, että hänellä on jotain tekemistä isänne syrjäyttämisen kanssa. Seuraavaksi Steven pyysi
oppilaita ajattelemaan tilannetta, joka saisi heidät niin vihaiseksi, että he harkitsisivat toisen ihmisen tappamista. Vasta kun oppilaat olivat pohtineet näitä asioita ja laatineet joitakin kirjoitelmia niiden pohjalta, Steven esitteli näytelmän,
jonka he lukisivat. Steven johdatti oppilaat näytelmän teemojen ja aiheiden
perusasetelmaan pyytämällä heitä kuvittelemaan itsensä Hamletin kaltaiseen
tilanteeseen. Motivointi suuntautuu lukijan eläytymiseen.
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Kirjallisuuden opetuksen lähestymistapoja on ryhmitelty monella tavalla. Käsittelyn laajuuden ja etenemisen perusteella on erotettu kolme ulottuvuutta:
ekstensiivinen vs. intensiivinen, kronologinen vs. temaattinen sekä humanistinen vs. instrumentaalinen lähestymistapa.
Ekstensiivistä lähestymistapaa käytettäessä kouluun hankitaan laaja ja
edustava valikoima kirjallisuutta sekä katkelmina että kokonaisteoksina. Kirjallisuudesta tarkastellaan erilaisia lajeja, tyylejä ja mestariteoksia. Lukukirja ja
novellikokoelmat antavat näytteen erilaisesta kirjallisuudesta. Tarkastelutapa
on laaja ja monipuolinen, mutta voi jäädä myös melko pinnalliseksi tutustumiseksi. Intensiivisessä lähestymistavassa keskitytään kirjallisuuden kritiikkiin ja
opetetaan analysoimaan kirjallisuutta sisällön ja tyylin kannalta. (Thuret 1987,
Kauppi 1988.)
Historiallisen kirjallisuuden tutkimuksen mukana kouluissa oli pitkään
käytössä kirjallisuuden kronologinen lähestymistapa. Kirjailijat ja heidän teoksensa käsiteltiin historiallisessa aikajärjestyksessä. Temaattisessa tarkastelussa
valitaan eri aikakausiin ja lajeihin kuuluvia teoksia tai tekstejä, joita yhdistävänä piirteenä on sama aihe ja idea. Joukkoon voidaan ottaa myös tietotekstejä.
Samaa teemaa voidaan tarkastella antiikin kirjallisuudesta ja modernista kirjallisuudesta.
Humanistisessa suhtautumistavassa kirjallisuus nähdään arvoksi sinänsä. Siinä keskitytään tekstin kritiikkiin ja kirjallisuuden ilmaisemiin arvoihin.
Suhtautumistapa on peräisin 1800-luvun latinan ja kreikan kirjallisuuden
tutkimuksesta. Humanistinen näkemys on ominaista Ranskan ja Englannin
kirjallisuudenopetukselle. Instrumentaalisessa lähestymistavassa kirjallisuus
nähdään välineeksi, jonka avulla opitaan kielentaitoja. Kirjallisuuden avulla opitaan tyylitajua ja hyvien kirjailijoiden tyyli kehittää oppilaidenkin tyyliä
puhumisessa ja kirjoittamisessa. Instrumentaalisessa lähestymistavassa kirjallisuutta luetaan ja käsitellään utilitaristisesti, sen tuottaman hyödyn mukaan.
(Marshall 1972, ks. Sarmavuori 1984b.)
Kirjallisuutta tulkittaessa opetus oli 1960-luvulle asti voittopuolisesti kirjallisuushistoriallista ja biografista. Tekstikriittinen ja yhteiskuntalähtöinen tarkastelu tuli keskeiseksi 1970-luvulla, 1980-luku alkoi suuntautua lukijalähtöisyyteen.
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1. Taustalähtöisiä tulkintamenetelmiä ovat kirjallisuushistoriallinen ja
biografinen analysointitapa.
2. Tekstilähtöisiä menetelmiä ovat psykologinen, myyttikriittinen, uuskriittinen,
strukturalistinen ja temaattinen tarkastelu. Tosin psykologinen tulkinta
voi kytkeytyä kirjailijan minän ja elämän sekä hänen teostensa välisten
yhteyksien tarkasteluun, jolloin se on myös taustalähtöistä analysointia;
samoin se voi olla lukijalähtöistä lukijan psykologian selvittämistä.

3. Yhteiskuntalähtöisiä menetelmiä ovat ideologinen, moraalikriittinen,
sosiologinen ja marxilainen tarkastelu.
4. Lukijalähtöinen tarkastelutapa on impressionistinen, jossa lukija
esittää vaikutelmansa tekstistä tai teoksesta. Reseptioestetiikka,
vastaanottotutkimus ja amerikkalainen reader response -kritiikki ovat
lukijalähtöisiä menetelmiä.

Ranskassa on kirjallisuuden opetuksessa ollut yleistä ns. tekstieksplikaatio eli
kaunokirjallisen tekstin perinpohjainen erittely kappale kappaleelta ja jopa rivi
riviltä. Se on edustanut edellä mainittua intensiivistä lähestymistapaa kirjallisuuden opetukseen. Tekstieksplikaatioon kuuluu tietty terminologia ja kuolemattomien arvojen löytäminen klassikkojen teksteistä. Ranskan kirjallisuuden
opetuksen uudistuksessa halutaan aktivoida oppilaat dialogiseen keskusteluun
jo alakoulusta lähtien. Heistä halutaan yhä aktiivisempia lukijoita, jotka kykenevät yhteistyöhön ja teoksen täydentämiseen, ei vain merkityksen vastaanottamiseen. Oppilaissa halutaan herättää ”tulkitseva asenne”, luokassa herätetään ”tulkitsevia konflikteja, jotka vaativat argumentoivaa yritystä”. Lukeminen
ei ole yksin ajattelua vaan dialogia. Ymmärtäminen on sen kysymyksen löytämistä tekstistä, johon teksti tuottaa vastauksen. Tekstin lukeminen luokassa ei
saisikaan olla vastaamista dialogia estävän kolmannen osapuolen (opettajan
tai oppikirjan) kysymyksiin, koska ne vieroittavat intiimistä teksti–lukija-dialogista ja sen jatkuvuudesta. Lukija kutsutaan kaksoisinteraktioon tekstin kanssa:
hän käy dialogia sekä tekstin että muiden lukijoiden kanssa. Kaksoisinteraktio
muistuttaa Langerin näkymöintiä, joskin se on vielä sosiaalisempaa. (Tauveron
2006.)

Kirjallisuuden valinta

Sana kaanon on alun perin tarkoittanut oikeastaan pyhien kirjojen kokoelmaa,
mutta laajentunut tarkoittamaan erilaisia kirjallisuusluetteloita, jotka voivat
olla yksilön tai ryhmän hyvinä tai suositeltavina pitämiä listoja. Kirjallisuuden
opetuksen kaanonilla tarkoitetaan koko luokalle tai opetusryhmälle luettavaksi annettujen kokonaisteosten luetteloa. Koulukaanon koostuu koulussa luettavista ja suositeltavista teoksista. Mitä teoksia kouluissa on luettu eri aikoina ja
mitä niissä pitäisi lukea yleissivistyksen kannalta, on äidinkielen opetustieteen
keskeisiä tutkimusongelmia.
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Kaanon eri vuosikymmeninä

Juha Rikama (2004) aloitti 25 vuotta kestäneen seurantansa 1979–80 lukuvuotta koskevasta kyselylomakkeesta, jonka hän lähetti 1980. Siihen vastasi 203
opettajaa eli 43 % kohderyhmästä. Kyselystä valmistui hänen lisensiaattityönsä vuonna 1984. Hän lähetti saman lomakkeen elokuussa 1990 ja kolmannen
kerran elokuussa 2001. Suosituimmat (eniten luetut) teokset olivat jokseenkin
samat eri vuosikymmeninä kuten taulukosta 5 voi havaita. Ensimmäisellä sijalla
säilyi Aleksis Kiven Seitsemän veljestä. Vuonna 2000 olivat seuraavina Linnan
Tuntematon sotilas, Ibsenin Nukkekoti, Kiannon Punainen viiva, Ahon Juha,
Camus’n Sivullinen, Goldingin Kärpästen herra, Orwellin Eläinten vallankumous, Steinbeckin Hiiriä ja ihmisiä ja Canthin Anna-Liisa.
Lukion opettajien arvion mukaan lukiolaisten suosituin kirjailija oli Arto
Paasilinna. Opettajat valitsivat teoksia eniten sen mukaan, miten ne soveltuivat kurssien tavoitteisiin ja toiseksi eniten sen perusteella, että teoksen sisältö
olisi kiinnostava oppilaiden kannalta ja samoin teoksen kirjallisen arvon perusteella. (Rikama 2004.)
Kaanon Yhdysvalloissa
Englannin kielen opetussuunnitelmaa on Amerikassa syytetty liian valkoiseksi,
mieskirjailijoita suosivaksi, Eurooppa-keskeiseksi ja muita kulttuuritraditioita
syrjiväksi. Kunnallisten koulujen (Public School) suosituimmat kirjat 1988 luokilla 9–12 olivat Romeo ja Julia (84 %), Macbeth, Huckleberry Finnin seikkailut,
Julius Caesar, Harper Leen Kuin surmaisi satakielen, Nathaniel Hawthornen Tulipunainen kirjain, Steinbeckin Hiiriä ja ihmisiä, Shakespearen Hamlet, Scott F.
Fitzgeraldin Kultahattu ja Goldingin Kärpästen herra.
	Listaa johtavat Shakespeare, Mark Twain ja Steinbeck. Joukossa on vain
yksi naiskirjailija, Harper Lee. Mainituista ovat Suomessakin suosittuja Shakespeare, Steinbeck ja Golding, mutta eivät muut.
Taulukko 6. Yleisimmin luetut kirjat luokilla 9–12 (Applebee 1992)
Romeo ja Julia
84 %
Macbeth
81 %
Huckleberry Finnin seikkailut
70 %
Julius Caesar
70 %
Kuin surmaisi satakielen
69 %
Tulipunainen kirjain
62 %
Hiiriä ja ihmisiä
56 %
Hamlet
55 %
Kultahattu
54 %
Kärpästen herra
54 %
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1989–90 (n = 196)
Teos
Mainintoja
1. Kivi: Seitsemän veljestä
82
2. 	Linna: Tuntematon sotilas
51
3. Ibsen: Nukkekoti
50
4. Kianto: Punainen viiva
49
5. Camus: Sivullinen
39
6. Sillanpää: Hurskas kurjuus
32
7. 	Aho: Juha
31
8. Orwell: Eläinten vallankumous
29
9. Golding: Kärpästen herra
26
10. Härkönen: Häräntappoase
22
11. Hemingway: Vanhus ja meri
22
12. Salinger: Sieppari ruispellossa
22
13. Meri: manillaköysi
20
14. Saisio: Elämän meno
18
15. Canth: Työmiehen vaimo
17
Yhteensä mainintoja
510
Viidentoista eniten luetun
teoksen mainintojen osuus
kaikista maininnoista (1 555)
33 %

1979–80 (n = 193)

		 Teos
Mainintoja
1. Kivi: Seitsemän veljestä
110
2. Sillanpää: Hurskas kurjuus
61
3. Camus: Sivullinen
58
4. Kianto: Punainen viiva
53
5.	Pekkanen: Tehtaan varjossa
48
6.	Aho: Juha
42
7. Meri: Manillaköysi
41
8.	Linna: Tuntematon sotilas
40
9. Ibsen: Nukkekoti
39
10. Huxley: Uusi uljas maailma
36
11. Hemingway: Vanhus ja meri
32
12. Wright: Musta poika
31
13. Golding: Kärpästen herra
29
14. Turunen: Simpauttaja
27
15. Brecht: Sezuanin hyvä ihminen
26
Yhteensä mainintoja
673
Viidentoista eniten luetun
teoksen mainintojen osuus
kaikista maininnoista (2 383)
28 %

Teos
Mainintoja
1. Kivi: Seitsemän veljestä
95
2.	Linna: Tuntematon sotilas
77
3. Ibsen: Nukkekoti
30
4. Kianto: Punainen viiva
22
5.	Aho: Juha
22
6. Camus: Sivullinen
16
7. Golding: Kärpästen herra
16
8. Orwell: Eläinten vallankumous
16
9. Steinbeck: Hiiriä ja ihmisiä
16
10. Canth: Anna-Liisa
15
11. Kalevala
12
12. Kivi: Nummisuutarit
10
13. Shakespeare: Hamlet
10
14.	Linna: Täällä Pohjantähden alla
9
15. Hesse: Demian
8
Yhteensä mainintoja
373
Viidentoista eniten luetun
teoksen mainintojen osuus
kaikista maininnoista (818)
46 %

2000–01 (n = 241)

Taulukko 5. Viisitoista eniten luettua teosta lukuvuosina 1979–80, 1989–90 ja 2000–01 (Rikama 2004)

ÄOL:n suositukset kirjalistoiksi

Kaanonin puolesta ja sitä vastaan on mielipiteitä. Jotkut opettajat pitävät hyvänä, ettei opettajaa kahlehdita mihinkään vaan että hänellä on vapaus itse
valita, mitä hän haluaa luettaa. Toisaalta listan puuttuessa valinta jää monen
mielestä liian villiksi ja vapaaksi. Päättökoekin voidaan kokea epäoikeudenmukaiseksi – sen sijaan jos olisi sovitut kirjat, jotka kaikki lukevat ja tehtäviä tulisi
juuri niistä, oppilaat motivoituisivat lukemaan ainakin ne kirjat.
Opettajat ovat toivoneet suosituksia sille, keitä kirjailijoita, mitä kirjoja, tyylejä ja aikakausia valinnat koskisivat. Käytännössä lukiossa kirjallisuuden valintaa on ohjeistettu vain sillä suosituksella, että joka kurssilla tulisi lukea ainakin
kaksi kokonaisteosta, joista toisen tulisi olla kotimainen. Suomenruotsalaisessa
lukion opetussuunnitelmassa vuonna 1977, 30 vuotta sitten, oli hyvä luettelo
suositeltavista kirjailijoista. Samoin IB-lukiossa on kirjalista, joka uusitaan neljän vuoden välein.
Koska suosituslistaa kirjallisuudesta ei ole tullut korkeammalta taholta, ovat
opettajat itse esittäneet sellaisen. Äidinkielen opettajain liiton lukioryhmä laati
ehdotuksen lukion kirjalistaksi – eräänlaiseksi kaanoniksi. Listassa on yhdeksän
kohtaa, ja se sisältää ajatuksen, että oppilas lukisi pakollisten kurssien aikana
vähintään kaksitoista kokonaisteosta. Kohtien jäljessä suluissa oleva numero
tarkoittaa teosten määrää. Lista on ohjeellinen ja tarkoitettu auttamaan lukuvalinnoissa. Se julkaistiin ÄOL:n jäsenlehdessä Virkkeessä (6/1998).
Ehdotus lukion kirjalistaksi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kotimainen romaani (3): esim. Kivi, Aho, Canth, Linna
Kotimainen runokokoelma (1): esim. Leino, Södergran, Kailas, Hellaakoski, Vala
Kotimainen nykyromaani (1)
Skandinaavinen kirjallisuus (1): esim. Ibsen
Venäläinen klassikko (1): esim. Tolstoi, Dostojevski, Tšehov
Muun Euroopan kirjallisuus (2): esim. Molière, Shakespeare, Camus, Hesse, Kafka
Amerikkalainen kirjallisuus (1): esim. Márquez , Steinbeck, Hemingway
Muiden maanosien kirjallisuus (1): esim. Brink
Ulkomainen nykyromaani (1).

ÄOL:n peruskouluryhmä laati vastaavan vihjelistan yleissivistyksen, nuoren
oman kiinnostuksen ja kirjallisuustiedon karttumisen kannalta. Esittäjät suosittelevat, että opettajat valitsisivat niistä oppilaansa lukijahistorian ja lukutaidon
kehitystason mukaan. Kaikkien oppilaiden ei tarvitse lukea kaikkia kokonaan,
vaan teosten maailmaan voidaan tutustua myös esim. elokuvan ja draaman
avulla. Lista esiteltiin Virkkeessä (1/1999).
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Suomenruotsalaisen lukion kirjalista vuonna 1977
Vuoden 1977 opetussuunnitelmassa (Modersmålet 1977, 165–166) lueteltiin
suositeltavat maailmankirjallisuuden, pohjoismaisen ja suomenruotsalaisen
kirjallisuuden teokset. Teosten valinnan perusteluna oli yhteiskunnallinen vaikuttavuus: ne ovat muuttaneet näkemystä maailmasta, vaikuttaneet kehitykseen, tuottaneet debatteja ja johtaneet aiempien toimintatapojen ja käsitysten uudelleenarviointeihin ja uudistuksiin. Aiheenaan teokset saisivat käsitellä
humaanisuutta, suvaitsevuutta, rikosta ja rangaistusta, kansallista yhteenkuuluvuutta, lahjontaa, julkista yhteiskuntavalhetta, naisasiaa ja tasa-arvoa. Luettelossa mainittiin seuraavat teokset:
1. Maailmankirjallisuus
Platon: Faidon, Valtio
Vuorisaarna
Darwin: Lajien alkuperä
Montesquie: Lakien henki
Voltaire: Candide
Rousseau: Emile
Freud: Unien tulkinta
Beecher-Stowe: Setä Tuomon tupa
Marx: Kommunistinen manifesti
Gogol: Reviisori
Turgenev: Metsämiehen muistelmia
Orwell: Vuonna 1984
Swift: Gulliverin retket
de Beauvoir: Toinen sukupuoli
Solzenitsyn: Ivan Denisovitshin päivä
Anne Frankin päiväkirja
Angela Davisin omaelämäkerta

2.	Pohjoismainen kirjallisuus
Strindberg: Uusi valtakunta
Ibsen: Nukkekoti
Almqvist: Käy laatuun
Linna: Tuntematon sotilas

3. Suomenruotsalainen kirjallisuus
Runeberg: Vänrikki Stoolin tarinat
Diktonius: Hårda sånger
Andersson: Kuvien takana
Kihlman: Ihminen joka järkkyi
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Ehdotus peruskoulun kirjalistaksi:
Yleissivistyksen, kansallisen identiteetin ja suomalaisen kulttuuriperinnön
kannalta tärkeitä teemoja käsittelevät teokset
1. Kansanrunousteema: keskeisenä teoksena Kalevala
2. Yleissivistys: suomalaiseen yleissivistykseen kuuluu, että jokainen tietää jotakin
Aleksis Kiven tuotannosta, ainakin Seitsemän veljeksestä, Nummisuutareista
ja tunnetuimmista runoista. Samoin tulee tietää jotakin Väinö Linnan
Tuntemattomasta sotilaasta ja Pohjantähti-trilogiasta.
3. Sotateema: runoja Runebergiltä, Jylhältä, Kajavalta, Remarquen romaani
Länsirintamalta ei mitään uutta sekä Linnan Tuntematon sotilas, Anne Frankin
päiväkirja. Voidaan myös katsoa sotateemaan liittyviä elokuvia kuten esim.
Tuntematon sotilas tai Pojat.
4. Maailmankirjallisuuden merkkiteoksia: jokin Steinbeck, esim. Helmi,
Goldingin Kärpästen herra ja Shakespearen Romeo ja Julia.

Vertauskuvallisuuden käsitettä havainnollistavat teokset
5. Eläintarinat ja allegoriat: esim. faabelit ja Orwellin romaani Eläinten
vallankumous.

Kirjallisuuden lajityyppitietoutta kartuttavat sekä myytteihin
ja arkkityyppeihin tutustuttavat teokset
6. Fantasia-, tieteis- ja kauhukirjallisuus: Le Guin: Maameren velho,
Adams: Linnunrata-sarja, Kingin ja Lovecraftin kauhuromaanit ja -novellit.
7.	Dekkarit: Christie, Harjunpää, Waltari jne.
8. Sadut ja saturomaanit: Andersenin, Grimmin, Perraultin jne. satuja, Janssonin
Muumit, Saint-Exuperyn Pikku Prinssi.

Nuorten elämää käsittelevät, ratkaisumalleja ja selviytymisuskoa antavat teokset
9. Nuortenkirjat: Sekä klassikkoja että uusia, tästä ajasta kertovia.
Ajankohtaisten nuortenkirjojen valinnassa nuoret itse ovat asiantuntijoita.
Myös kirjastonhoitajilta kannattaa kysyä.

Kirjallisuuden käsitteistön ja tulkinnan opettamisen teokset:
10. Erilaiset novellit: Sekä uusia että klassikkonovelleja, kotimaisia ja ulkomaisia.
11. Runot: Erityisesti kotimaiset klassikot ja nykyrunot.
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Kysely luetuista teoksista

Lähetin vuonna 2000 opettajille kyselyn, jossa pyydettiin kannanottoja lukiotyötyhmän ehdotuslistaan. Opettajat arvioivat kaikkien kurssien 1–6 osalta,
mitä Virkkeen suosituslistalta he pitivät hyvänä, mitä he itse olivat luetuttaneet ja miten kullakin kurssilla sekä mitä he pitivät onnistuneena tai epäonnistuneena omassa tai luokkansa kirjavalinnassa. Kysely lähetettiin juuri ennen
joululomaa, jotta opettaja saisi sen joulupyhien jälkeen ja olisi levänneenä innokkaampi vastaamaan kyselyyn. (Sarmavuori 2004.)
Aineistoon otettiin 60 lukionopettajan vastaukset. Kyselylomake oli työläs
koodata. Koska monelle kurssille suositellut kirjat olivat samat kurssista toiseen, ei kaikkien kirjojen toistamista joka kysymyksen osalta kannata esittää.
Opettajat olivat kokeneita, sillä yli kymmenen vuotta lukiossa olleita oli aineistosta yli 80 %. Suurin osa oli naisia, 50 opettajaa, miehiä oli 10 opettajaa. Opettajan
sukupuolta ei tarkastella erikseen.
Opettajista 48 oli huomannut ÄOL:n lukioryhmän ehdotuksen lukion kirjalistasta Virkkeestä 6/98. Vain 11 opettajaa ei ollut huomannut sitä. Useimmat
opettajat pitivät suositusluetteloa hyvänä. Jonkin verran oli myös sen vastustusta; opettajista 50 piti sitä hyödyllisenä ja viisi hyödyttömänä. Mielipiteitä listasta kysyttiin avokysymyksenä. Siihen tuli vastauksia, jotka voidaan ryhmitellä
myönteisiksi, neutraaleiksi ja kielteisiksi.
Myönteisiä mielipiteitä:
w
w
w
w
w
w

Antaa yleisiä suuntaviivoja.
Antaa ryhtiä opetukselle.
Kaanonia pitäisi mainostaa enemmän.
Yhdenmukaistaa opetusta.
Antaa hyvän kuvan opiskelijalle kirjallisuudesta.
Antaa lähtökohdan valinnoille.

Neutraaleja mielipiteitä:
w

Ei mitään uutta.

Kielteisiä mielipiteitä:
w
w
w

Liian vaativa
Kaukana nykynuoren maailmasta
Kahlitseva.
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Mitä opettajat pitivät sopivina 1. kurssille
Kieli tiedon hankkimisen ja välittämisen keinona?

Lähes kaikkia listan kirjoja pidettiin sopivina jo 1. kurssille. Monet ehdottivat
kotimaista ja ulkomaista nykyromaania. Kotimaisista kirjailijoista suositeltiin
Kiveä, Ahoa, Canthia, Leinoa, Linnaa, Härköstä, Huovista ja Paasilinnaa. Yksittäisistä teoksista suositeltiin Ahon Rautatietä ja Papin tytärtä, Härkösen Häräntappoasetta, Kiven Seitsemää veljestä, Linnan Tuntematonta sotilasta ja
Janssonin Muumeja. Ulkomaisista suositeltiin Ibseniä, Molièreä, Hemingwayta, Steinbeckin Hiiriä ja ihmisiä, Brinkin novelleja, Kafkaa ja Tšehovia.

Mitä opettajat olivat luetuttaneet 1. kurssilla?

Ensimmäisellä kurssilla luettujen kirjojen määrä oli todella suuri. Opettajat
mainitsivat, että teemana oli ollut nuoren ihmisen kehitys tai nuoresta ihmisestä kertovat romaanit, nuori aikuinen tai mielikirjaesittely. Yleistä oli, että
yksi kirja oli luettu yhteisesti, toinen kirja oli valittavissa oppikirjan listasta
tai opettajan antamasta listasta. Vapaavalintainen teos oli esitelty suullisesti
luokalle, yhteisestä teoksesta oli pidetty lukupäiväkirjaa. Teoksista oli saatettu
tehdä ryhmätöitä.
Opettajilta kysyttiin, mitä he pitivät hyvänä omassa kirjavalinnassaan. Monet mainitsivat, että valinnaisuus motivoi oppilaita. Moni piti tärkeänä myös
kirjan selkeyttä ja perusasioiden oppimista. Opettajien vastauksia olivat esimerkiksi seuraavat:
”Saan oppilaiden pohjataidoista hyvän kuvan. Kaikki jaksavat lukea ja esitellä. Ei latista lukuintoa heti alussa (mielikirjaesittelystä).”
”Riittävän helppoja, jotta mahdollisimman moni pääsee mukaan”
”Hemingway: Vanhus ja meri, Steinbeck: Helmi. Klassikkoja, nopeita lukea,
kirjallisuuden peruskäsitteiden opettamiseen soveltuvia, keskustelua herättäviä, helpohkoja”
”Seitsemän veljestä kuuluu kaanonin ytimeen; itse valittu taas muistuttaa
lukemisen nautinnosta.”
”Olen yrittänyt löytää kirjoja, jotka a) eivät liian vaikeita, mutta b) joista
voidaan kuitenkin keskustella ja kirjoittaa riittävän syvällisesti, opitaan
perusasioita.”
”Peruslähtökohta mielestäni on, että saan oppilaan lukemaan romaanin.
Aika usein saan palautetta, että ’Tämä oli ensimmäinen romaani, jonka
126

olen koskaan lukenut’. Yritän johdatella oppilaan kirjallisuuden mukavaan
maailmaan.”
”Paasilinna: Jäniksen vuosi, Hemingway: Vanhus ja meri. Selkeät teemat perusanalysointia varten.”
”Oppilaat pääsevät alkuun sellaisesta kirjasta, josta todennäköisesti varmasti
pitävät.”
”Koska lukijat ovat etenkin tässä vaiheessa hyvin erilaisia (jotkut ovat lukeneet jo ns. aikuisten kirjoja, useimmat lasten ja nuorten kirjallisuutta), annan heidän valita romaanilistasta kirjan.”

Myös koulukirjaston sisältö vaikutti valintaan:
”Koulussa on paljon Rautateitä.”
”Kirjat löytyvät koulun kirjastosta, Bachin teos on helppo pohjustus symboliikan ymmärtämiseen.”

Mitä suositeltiin lukion 2. kurssille Taiteesta omaan ilmaisuun?

Toiselle kurssille sopivista kirjoista mainittiin erityisesti novelleja, myös runoja,
näytelmiä ja romaaneja suositeltiin. Edellisellä kurssilla mainituista mainittiin
lisäksi Shakespeare, Camus, Jotuni ja Hellaakoski. Yksittäisistä teoksista suositeltiin Parraksen Pientä hyvinkasvatettua tyttöä, Paasilinnan Suloista myrkynkeittäjää ja Juha Seppälän Supermarketia.
Toisella kurssilla oli luettu erityisesti novelleja ja myös klassikkoja. Teosvertailuja oli teetetty. Opettajien selityksenä kirjavalintojen onnistuneisuudesta
oli usein valinnanvapauden mainitseminen. Muita perusteluita olivat:
”Eri näytelmiä ja käsittelyvaiheessa pieni draamaesitys ko. teoksen katkelmasta kultakin ryhmältä”
”Näytelmiä ja runoja voidaan vähän esittääkin.”
”Seitsemän veljestä kannattaa lukea 1. vuonna, 2. kurssi on siihen sopiva”
”Nämä teoksetkin on ’sivistyneen’ luettava jossain vaiheessa (Kalevala tai
Odysseia ja Linnan Tuntematon sotilas tai Täällä Pohjantähden alla I tai
Meren Manillaköysi).”
”Eri kirjallisuuden lajit tulevat esille ja koulussa on runsaasti Nummisuutareita.”
”Klassikkonovelleja, voi keskustella yhdestä ja samasta tekstistä koko ryhmän kesken.”
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”Kukin saa valita kykyjensä ja kiinnostuksensa mukaisen teoksen, 2. kurssilla käsittelemme lyriikkaa, joten runokirjan lukeminen on perusteltua.”

Mitä suositeltiin muille kursseille?

Neljännellä kurssilla (Kielen valta) on luettu kiellettyjä, sensuroituja ja kohua herättäneitä kirjoja, viidennellä kurssilla on perehdytty tyylisuuntiin, joita on esitelty
ryhmätöinä.
Viidennellä kurssilla (Kirjallisuus aikansa ilmentäjänä) valintoihin vaikuttivat vapaa valintaisuus, klassikkous sekä oppikirjan maininnat. Luettavina oli
myös keskeisiä eri tyylisuuntausten edustajia. Hyvänä omissa kirjavalinnoissaan opettajat pitivät laaja-alaisuutta, monipuolisuutta, tyylisuuntiin ja klassikoihin tutustumista.
”ÄOL:n listasta kohdat 4, 5, 6 + antiikki, keskiaika (Dante), renessanssi
(Boccaccio, Shakespeare).”
”Tyylisuunnittain antiikista nykypäivään, ei yleensä kotimaista.”
”Canth: Anna-Liisa, Ibsen: Nukkekoti, Hemingway: Vanhus ja meri.”
”Annetun listan mukaan (teemoittain järjestetty) valinnaisia klassikkoja.”

Kuudennelle kurssille (Kieli, kirjallisuus ja identiteetti) opettajat pitivät suositeltavana kaanonlistasta kotimaista romaania, Kiveä, Ahoa, Canthia, Leinoa,
Linnaa ym., klassikkoa tai nykyromaania. Niitä he olivat myös luettaneet. Valintaperusteista ja käsittelytavasta kerrottiin mm. seuraavasti:
”Lukion omasta kaanonista luettava 6 teosta, joista yksi kirjailijaelämäkerta ja
yksi runoteos.”
”Jokaisella oppilaalla oma nimikkoklassikko + jokin edustava teos (joskus
Sinuhe, Canthin Anna-Liisa lisäksi koko luokalle).”
”Oppikirjan ehdotusten mukaan tai Tuurin Lakeuden kutsua (saatu lahjoitus
syksyllä 1999)”
”Waltari: Sinuhe egyptiläinen kaikille (tuottaa hyviä esseitä). Ryhmissä kirjailijaesittelyjä, jokainen on lukenut kirjailijan jonkin kirjan.”
”Jokainen laatii 4–5 sivun mittaisen analyysin valitsemastaan kirjasta. Lisäksi
kaikki lukevat Ahon Juhan.”
”Olen keskittynyt kotimaiseen kirjallisuuteen. Jokainen on lukenut yhden
runoilijan tuotantoa sekä yhden proosateoksen. Kiven Seitsemän veljestä
kaikilla, paljon suomalaisia nykynovelleja!”
”Vaihdellen mutta vapaavalintaisen ja yleensä Seitsemän veljestä, ellei ole
koskaan lukenut sitä. Jos on sen lukenut, Tuntematon sotilas, ja jos on senkin lukenut, niin Ahon Juha.”
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”Toimii! Abiturientit toivovat myös opettajajohtoisia kirjallisuustunteja (luen
tojeni teema: Suomen kirjallisuuden tähtihetkiä).”
”Oppilas tutustuu itse yhteen kirjailijaan mutta kuuntelee toisten esityksiä
muista kirjailijoista ja heidän tuotannostaan. Esitelmät ovat yleensä hyviä
ja kukin tekee vielä esitelmästään monisteen toisille.”

Valintojen onnistuneisuudesta opettajat esittivät:
”Suurin osa valituista kirjoista on yleensä varsin uusia, hyvä katsaus oman ajan
kirjallisuuteen.”
”Hyvä jos valitsevat Kiven. Se lisää yleissivistystä.”
”Tukee omien juurien etsintää.”
”Ainakin jonkinlainen kotimaisen kirjallisuuden tuntemus.”
”Oppilaat pitävät Sinuhesta, miksei ole kaanonissa?”
”Kirjallisuus valottaa Suomen historiaa, voidaan vertailla jonkin asian
muutosta tai kehitystä; voidaan esim. kirjoittaa vertaileva essee.”
”Liittyy kurssin teemaan, kansallinen identiteetti.”
”Klassikon lukeminen sijoittuu luontevasti kirjallisuushistorialliseen taustaan.”
”Lukiolainen tutustuu myös vuosisadan alun suomalaiseen kirjallisuuteen.”
”Suomalaisuus ja oma identiteetti painottuu.”

Kirjavalintojen epäonnistumisesta – mielipiteitä puolesta ja vastaan

Opettajilta pyydettiin paljastuksia epäonnistuneista kirjavalinnoista. Kysymys
kuului: ”Mitkä ovat olleet epäonnistuneita kirjavalintoja eri kursseilla?” Vastauksia tuli runsaasti. Sama teos saatettiin kokea sekä hyväksi että huonoksi. Usein
teokset oli todettu oppilaille liian vaikeiksi. Oppilaiden erilaiset kehitystasot
nousivat esiin, samoin esittelytavan merkitys. Oppilaiden omat valinnat ja ajanhallinta tuottivat myös ongelmia. Jotkut opettajat kiistivät epäonnistumisen.
Opettajat vastasivat mm. seuraavasti:
”Kiven Seitsemän veljestä on käynyt oppilaille yhä vaikeammaksi, osa ei lue
teosta kokonaan.”
”Esim. Hessen Arosusi oli monille ylivoimainen, muutamalle melkein kultti
teos. Parraksen teos ei oikein ole innostanut ketään.”
”Monet kirjat osoittautuvat oppilaille liian vaikeiksi, mutta emme masennu.”
”Kotimaiset klassikot menevät nihkeästi, mutta pidän niitä silti tärkeinä!”
”Aina jollekin sattuu huono oma valinta.”
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”Jos oppilaat valitsevat itse luettavan, heidän valintansa ei tue kurssin tavoitteita riittävästi, del Castillon Kitara ei avautunut riittävästi 1. vsk:n oppilaille.”
”Epäonnistuminen on yksilön kokemus; toinen ei pidä vanhasta, toinen uudesta kirjallisuudesta, joku ei mistään. Tärkeää on kirjojen esittelytapa.”
”Epäonnistumisia on ollut pikemminkin kirjan käsittelyssä / esittelyssä kuin
itse kirjan valinnassa. Vapaavalintaisissa on ollut joitakin turhanaikaisia.”
”Kihlman, Jalonen koettu pessimisteiksi ja hankaliksi – ei kosketuspintaa
maalaisnuoreen.”
”Tikan Hiljainen kesä käsittelee surua ja masentaa oppilaita. Kirjat eivät saisi
olla liian järkyttäviä eivätkä liian pitkäveteisiä.”
”Sellaiset, joiden rakenne on vaikea tai jotka eivät liity opiskelijoiden kokemusmaailmaan.”
”Böllin Katharina Blumin menetetty maine järkytti jonakin vuonna poikia
– vaikka olikin ohut kirja – ja Remarquen Länsirintamalta ei mitään uutta sai
liikkeelle tyttölähetystön.”

Monet opettajat kielsivät epäonnistumisen perustellen sitä seuraavasti:
”Miten sen ’epäonnistumisen’ määrittelee? Kaiketi eivät mitkään.”
”En ole huomannut epäonnistumisia, kun skaala on laaja.”
”Epäonnistumisia en muista, koska oppilaat valitsevat lähes aina lukemansa itse, ei negatiivista kritiikkiäkään ole.”
”Kaikille ei samaa teosta vaan suht. vapaa valinta – ei epäonnistumisia.”
”Ei ole – jos opiskelija on tehnyt epäonnistuneen valinnan, on hän siitäkin jotain oppinut.”
”En ole pitänyt mitään valintaa epäonnistuneena. Se, että oppilas ei ole
pitänyt lukemastaan eikä ole saanut siitä oikein mitään irti, harmittaa. Syy
on usein siinä, että oppilas ei ole paneutunut tarpeeksi.”

Mielipiteet klassikoista

Kaikki opettajat kannattivat kotimaisten klassikoiden lukemista. He mainitsivat, että he luettavat Kiveä ja Linnaa ja suosittelevat muitakin. Niiden lukeminen kuuluu suomalaiseen yleissivistykseen ja tuo lukuonnnea:
”Erittäin tärkeää tuntea oman kulttuurin taustoja.”
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”Abiturientit ymmärtävät ja haluavat tuntea kotimaista kirjallisuutta ja löytävät kiinnostavia.”
”Pojat tulevat mukaan huumorin avulla, tytöt helpommin. Ei kannata tuputtaa jotain Tehtaan varjossa- tai Moreeni-romaania väkisin, puhumattakaan Maiju Lassilasta. Seitsemän veljestä ja Tuntematon on pakko lukea.”
”Kannatan! Ne jotka ovat lukeneet Seitsemän veljestä, ovat ihastuneet!”
”Pitää niitä lukea tai ainakin tarjota.”
”Pitäisi lukea, mutta käytännössä vaikea toteuttaa kovin vaativaa ohjelmaa.”
”Kannatan mutta ei pidä valita kaikkein tylsimpiä.”
”Pitäisi lukea jo yläasteella.”
”Missä niitä luettaisiin, jollei koulussa!”
”Ok, kuuluu yleissivistykseen.”
”Tärkeää! Lista ehdottaa kolmea klassikkoa, mikä on mielestäni sopiva määrä.”
”Kuuluvatperussivistykseen,muttaenkannatapakkolukemista. Seitsemänveljeksen lukuonni on monelta pilattu väärään aikaan pakkoluettamalla.”
”Pidän sitä tärkeänä jo yleissivistyksen takia.”
”Kirjalistaa katsoessani huomaan, että meillä on kotimaisia klassikoita melkoisesti, koska niitä on joskus kouluun hankittu.”
”Kivi, Canth, Waltari, Linna, oppilaat innostuvat kerta toisensa jälkeen, samoin
Eino Leinosta tai Pentti Saarikoskesta.”
”Ehdottomasti pitää jonkin verran lukea.”
”Rakastan niitä, oppilaat eivät.”

Kaanon tutkimuksen perusteella

Opettajat kannattivat kaikkien kirjallisuuden lajien lukemista. Kyselyssä mainituista kirjailijoista on koottu suosikkilista taulukkoon 7. Opettajien suosikkilistalta puuttuu Virkkeen kirjalistan kotimaiset runoilijat. Runoja ei ehditä enää
lukea, se lienee selitys. Ulkomaisista Virkkeen kirjalistan suosituksista puuttui
opettajilta Tolstoi, Dostojevski, Hesse, Kafka, Márquez ja Brink. He olivat sen sijaan maininneet monia kotimaisia nykykirjailijoita, ulkomaisista Golding ja Orwell olivat suositumpia kuin Virkkeen ehdotuksessa.
Nähtäväksi jää, miten uuden opetussuunnitelman ajatus ”kirjallisuutta
halutaan käsiteltäväksi houkuttelevalla tavalla” toteutuu. Koulujen omiin opetussuunnitelmiin on mahdollista sisällyttää paikalliskirjallisuutta, luetteloja
kirjadiplomeiksi, kannanottoja klassikkoihin ja merkittäviin nykyteoksiin. Valinnanvapaus voi johtaa hyviin valintoihin tai valitsemattomuuteen. Opettajan ja
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Taulukko 7. Opettajien suosikit. Eniten luetut kirjailijat (kaikki kurssit)
Kivi
Canth
Linna
Ibsen
Aho
Hemingway
Molière
Shakespeare
Kianto
Steinbeck
Sillanpää
Tšehov
Golding
Meri
Paasilinna
Del Castillo
Waltari
Camus
Orwell
Rintala
Kalevala
Härkönen
Huovinen

28
27
25
25
16
16
15
14
14
12
11
11
11
8
7
7
6
6
6
5
4
4
4

oppikirjojen osuus tulee entistä merkittävämmäksi. Onneksi oppikirjat panostavat erityisesti houkuttelevuuteen.
Opettajan valinnanvapautta on valitettu ja pahoiteltu sitä, että opetusalan
työmarkkinajärjestö vaati poistettavaksi kohdan, jossa olisi ollut, kuinka moneen teokseen oppilaan kuuluu kullakin luokka-asteella tutustua. Kirjallisuuden valinta jää villiksi ja vapaaksi, sillä yksittäinen opettaja joutuu yhä päättämään itse, mitä luettaa ja mitä menetelmiä käyttää. (Kolu 2004.) Pahimmillaan
tähänastisella kirjallisuudenopetuksella saavutettu kulttuurinen homogeenisuus ja matala raja korkeakirjallisuuden ja yleisön suosiman kirjallisuuden välillä murenevat (Sevänen 1995).
Kaiken kaikkiaan lukiossa luettava kirjallisuus näyttää hyvin monipuoliselta. Opettajat tarvitsisivat suosituslistaa, joka saisi pysyä samana lukionsa aloittaville, eli samoille oppilaille lista säilyisi kolme vuotta. Listassa olisi tietyt klas132

sikot (Kiven Seitsemän veljestä, Kalevala, Ahon Rautatie, Canthin Papin perhe,
Linnan Tuntematon sotilas, Ibsenin Nukkekoti, Shakespearen Hamlet, Romeo
ja Julia, Molièren Saituri, Camus’n Sivullinen, Steinbeckin Hiiriä ja ihmisiä, Helmi, Hemingwayn Vanhus ja meri, Tšehovin Lokki, Sillanpään Hurskas kurjuus,
Kiannon Punainen viiva) ja suositeltavat nykyromaanit (esim. Anna-Leena Härkösen Häräntappoase, Arto Paasilinnan Auta armias ja Kari Hotakaisen Juoksuhaudantie). Lista voitaisiin uusia joka vuosi uusille lukiolaisille.
Lukiolaiselle olisi hyvä, että hänellä olisi kirjalista, josta hän tietää, että niistä
kirjailijoista tulee tehtäviä yo-kokeeseen. Hänen olisi helpompi valmistautua ja
hän voisi säädellä ajankäyttöään niin, että hän ehtisi hyvin lukea suositeltavat
teokset. Oppilaan olisi huomattavasti turvallisempaa ja varmempaa valmistautua kokeeseen, kun hän olisi voinut lukea riittävän laajasti. Nyt hän lukee hyvin
hajanaisesti, mitä sattuu. (Sarmavuori 2004, 7–39.)

Kirjallisuuden opetus lukioissa

Juha Rikama lähetti pitkittäistutkimuksessaan lukion opettajille saman kysely
lomakkeen vuosina 1980, 1990 ja 2001. Siinä kysyttiin luettuja kirjoja, niiden
määrää, tavoitteita, näkemyksiä kirjallisuuden opetuksen esteistä ja oppilaiden
suhtautumisesta. Opettajat (n = 241) arvioivat vuonna 2001 kirjallisuudenopetukseen eniten vaikuttavaksi seikaksi oman näkemyksensä kirjallisuuden opetuksesta (keskiarvo 4, arvioitu asteikolla 1–5). Seuraavaksi eniten vaikutti oma
koulutus ja opetussuunnitelma (keskiarvo 3,4), kolmanneksi eniten yo-tutkinto
ja saatavilla oleva lukumateriaali (3,3). Näiden jälkeen tulivat ”minkä arvelen
kiinnostavan oppilaitani” ja ”minkä arvelen olevan oppilailleni tarpeen aikuiselämässä” (3,2). Vähiten vaikuttavana pidettiin oppikirjaa (2,9).
Kirjallisuuden opetuksen pahimpina esteinä pidettiin opetusajan vähyyttä, koulukirjaston kirjavarojen vähyyttä, oppilaiden liian suurta työmäärää ja
opetusryhmän liian suurta kokoa. Seuraavia esteitä olivat oppilaiden kielteiset
asenteet, lukion päättökoe, oman täydennyskoulutuksen puutteellisuus ja sopivan oppikirjan puute. Avovastauksena opettajat mainitsivat esteiksi tuntien
vähyyden sekä yleiset asenteet kaunokirjallisuutta kohtaan:
”yhteiskunnassa vallitseva asenne, että kirjojen lukeminen ei ole tärkeää”
”yleiset asenteet taidetta ja kansallista kulttuuria kohtaan, kirjallisen arvostuksen puute”
”kirjallisuudella on liian monta kilpailijaa”.
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Myös opettaja voitiin nähdä esteeksi. ”Opettajalla ei ole tarpeeksi aikaa syventyä uusiin teoksiin ja suunnitella niiden käsittelytapoja”, ”oman ajan käyttö. Ei
ehdi tukea tarpeeksi”. Monet mainitsivat vielä uudestaan teosten saatavuuden.
Lisäksi mainittiin opetussuunnitelmaan liittyviä seikkoja (luokan taso ja kiinnostus) ja kurssimuotoisen lukion raskaus.
Suomen lukioiden ja peruskoulun äidinkielen tuntimäärä on Euroopan maiden alhaisimpia. Arviona lukiolaisten kirjallisuudenharrastuksen kehityksestä
opettajat esittivät, että harrastus oli vähentynyt (69 %).
Opetuksen tavoitteista opettajat painottivat (asteikolla 1–5) eniten oppilaiden lukuharrastuksen vahvistamista (4,5), seuraavaksi kaunokirjallisuuden
lukutaidon (erittely- ja tulkintataidon) kehittämistä (4,2) ja oppilaiden äidinkielen taitojen kehittämistä yleensä (4,1). Vähiten painotettiin oppilaiden kirjallisen maun ja kriittisyyden kehittämistä (3,6).

Taulukko 8. Kaunokirjallisten teosten lukeminen opetuksen yhteydessä
Kurssi
1
2
3
4
5
6
7
8
Oppilaan lukioaikanaan
lukemien kirjojen keskimäärä

1989–90
1,5
1,3
1,7
1,7
2,0
1,3
1,8
0,9

2000–01
1,4
1,6
1,5
1,4
1,9
1,9

11,9

9,7

Taulukko 9. Oppilaan lukioaikana lukemien ja koko luokan lukioaikana lukemien
kirjojen keskimäärä
1955–56 1979–80 1989–90 2000–01
Oppilaan lukioaikana lukemien
kirjojen keskimäärä
Koko luokan lukioaikana lukemien
kirjojen keskimäärä
Kohtien erotus
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6,2

13,4

11,9

9,7

6,0
0,2

12,3
1,1

7,9
4,0

4,2
5,5

Teoksen valintatapa oli useimmiten sellainen, että opettaja valitsi osan ja
oppilaat osan (58 %). Kaunokirjallisten teosten valintaperusteista pidettiin tärkeimpinä teoksen soveltumista kurssin tavoitteisiin (4,0). Seuraavaksi tärkeimpiä syitä olivat teoksen sisällön kiinnostavuus oppilaiden kannalta (3,8), sen
kirjallinen arvo (3,8), kirjallisuushistoriallinen edustavuus (3,4) tai moraalinen
sopivuus oppilaiden ikäkaudelle (2,7).
Luettujen kaunokirjallisten teosten määrä eri kursseilla on esitetty taulukossa 8. Valinnaisuus oli lisääntynyt ja lukioaikana yhteisesti luettujen teosten
määrä vuosina 1980–2001 väheni 12,3 teoksesta 4,2 teokseen eli 66 % (taulukko 9). Lukuvuonna 2000–01 opettajista 38 % ei luettanut enää yhtään yhteistä
kokonaisteosta koko opetusryhmälle. Rikaman mukaan 1990-luvun ”markkinaperusteinen”, valinnaisuutta suosiva koulutuspolitiikka heikensi lukioiden
kirjallisuuden opetusta ja murensi myös kansallista kulttuuripohjaa.
Rikama pyysi opettajia nimeämään vuosien 1990 ja 2001 kyselyissä oppilaiden suosikkikirjailijoita. Hän muodosti niistä kirjailijoiden suosiopörssin.
Vuonna 1990 saivat eniten mainintoja Arto Paasilinna (koko luokan kanssa luettuja teoksia olivat Jäniksen vuosi, Suloinen myrkynkeittäjä ja Auta armias),
Stephen King, Anna-Leena Härkönen (Häräntappoase), Veikko Huovinen (Lampaansyöjät, Havukka-ahon ajattelija, Veitikka, Siintävät vuoret), Rosa Liksom
(Yhden yön pysäkki ym.) ja Mika Waltari (mm. Sinuhe). Vuoden 2001 kärjessä
olivat Arto Paasilinna (koko luokan kanssa luettuja teoksia olivat Jäniksen vuosi, Suloinen myrkynkeittäjä, Ulvova mylläri), Jari Tervo, J. R. R. Tolkien, Stephen
King, Anna-Leena Härkönen ja Väinö Linna. (Rikama 2004, 84–85.)
Väitöskirjansa päätelminä Juha Rikama esitti, että suomalaisissa lukioissa
on ollut vallalla integratiivinen lukemiskulttuuri erotukseksi esteettisestä lukemiskulttuurista. ”Sille on ominaista kaunokirjallinen referentiaalinen lukeminen, oletus, että kaunokirjallisetkin teokset viittaavat teosten ulkopuoliseen
maailmaan ja saavat merkityssisältönsä nimenomaan tästä viittaussuhteesta.”
Integratiivinen lukemiskulttuuri poikkeaa merkittävästi kirjallisuustieteen piirissä vallalla olleesta esteettisesta lukutavasta. (Rikama 2004, 113.)

IB-lukioiden kirjallisuusopetus

Katarina von Numers (2000) tutki IB-lukioiden (International Baccalaureate)
kirjallisuuden opetusta. Tarkoituksena oli verrata niitä tavalliseen lukioon. Tutkittavina olivat Suomen ruotsinkieliset IB-lukiot eli Mattlidenin lukio Espoossa
ja Vaasan harjoittelukoulun lukio. Hän haastatteli neljää opettajaa ja viittä oppilasta kummastakin. Hän selvitti käsityksiä opetussuunnitelmasta, kirjallisuuden valinnasta, opetusmenetelmistä, kokeista ja arvostelusta.
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IB-lukio johtaa kansainväliseen yo-tutkintoon (The International Baccalaureate Diploma). Opetuskieliä ovat englanti, ranska ja espanja. Suomalaisissa kouluissa opetus on englanniksi. Lukioiden organisaation (IBO) keskus on
Genevessä. Ohjelma on kaksivuotinen mutta sitä edeltää valmisteleva vuosi.
Lukio on ollut alun perin luonnontieteellinen mutta se on myös laajasti yleissivistävä. Äidinkielen opetussuunnitelma Language A1 Guide on ollut voimassa
vuodesta 1994.
Tavoitteena on rohkaista oppilaita kehittämään oma kirjallisuuden ymmärrys ja tutustuttaa klassikkoihin ja nykykirjallisuuteen. IB-lukion tuntimäärä on
suurempi kuin tavallisen lukion, A1:ssä on 12 viikkotuntia (tavallisessa lukiossa 6 tuntia). Opintolaajuuksista SL-taso (standard level) tarkoittaa kolme viikkotuntia kahden opiskeluvuoden ajan ja HL-taso (higher level) viisi tuntia viikossa. HL-ryhmän arviointikriteerit ovat tiukemmat, pakollisia oppilastöitä on
enemmän ja lukuohjelma on laajempi. Jos oppilas lukee korkeampaa tutkintoa, hänen on valittava kirjalistasta 15 teosta, alemman tutkinnon suorittajat
valitsevat 11 teosta.
Oppilailla on kirjallisina töinä eripituisia aineita: Oppilas vertaa vähintään
kahta teosta, pituus 1 200–1 500 sanaa. Korkeamman tason tutkinnossa on
kirjoitettava 700–1 000 sanaa yhdestä tai kahdesta teoksesta. Tekstin arvostelee riippumaton sensori ja se määrää 20 % loppuarvosanasta. Tutkintoon
sisältyy myös suullinen osa (Orals), johon tulevat em. listasta osa 2:n teokset
ja jonka opettaja arvioi. Lukioaikana on ainakin viisi suullista esitystä ja ne
muodostavat 30 % loppuarvosanasta.
Menetelmänä on uuskriittinen lähiluku (tosin menetelmän nimeä eivät
opettajat mainitse) ja vertaileva analyysi. Kirjailijan elämäkertatietoja käytetään hyväksi. Ammattikriitikoiden näkemyksiä teoksista tuotiin esiin vasta sen
jälkeen, kun oppilaat olivat ensin itse ajatelleet teoksen tärkeät kohdat, keskustelleet ja analysoineet niitä.
Opettajilta kysyttiin taustatiedot sekä:
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
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Kerro siitä, kuinka äidinkielen opetus on järjestetty IB-lukiossa.
Mitkä ovat opetuksen tavoitteet opetussuunnitelman mukaan?
Kuinka toimivat kokeet ja arvostelu?
Mikä on käsityksesi virallisista IB-kokeista ja tehtävistä?
Miltä näyttää kirjallisuusvalikoima?
Mitä pidät valmiiden kirjallisuuslistojen sisällöstä?
Miten opetat kirjallisuutta?
Millaisena oppilaat kokevat kirjallisuuden opiskelun?
Mitä etuja ja haittoja on järjestelmässä?
Mitä IB-lukiosta kannattaisi hyödyntää tavalliseen lukioon?
Mitä oppilaat oppivat sellaista, josta on käyttöä myöhemmässä elämässä?

Oppilaita haastateltiin keväällä 1998. Heiltä kysyttiin:
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Millaisia ovat äidinkielen tunnit IB-lukiossa?
Miten te työskentelette kirjallisuudessa?
Mitä tekstejä te luette?
Mitä pidät kirjallisuusvalikoimasta?
Millainen on tyypillinen tunti?
Millainen on lukijan rooli?
Mitkä ovat opetuksen tavoitteet?
Miksi käsittelette vain kirjallisuutta?
Millaisia ovat kokeet ja arvostelu?
Mitä etuja on opetuksella? Mitä se on antanut?
Mitä puutteita tai haittoja on?
Mitä mieltä olet IB-lukion ja tavallisen lukion eroista?
Kerro parhaasta lukukokemuksestasi
Mitä äidinkielen opetus antaa tulevaisuuteen?

Opetusmenetelmistä opettaja kertoi esim. seuraavaa:
”Teksteistä keskustellaan paljon. Oppilailla on prosessilukemisena kirjan lukeminen tiettyyn lukuun tietyksi päiväksi, heillä on siihen liittyviä
kysymyksiä vastattavana. Joskus joku oppilas kertoo, mitä hän on vastannut kysymyksiin ja kokenut merkittävimmäksi. Siitä tulee lähtökohta
keskustelulle. Tunti voi alkaa sillä, että oppilas esittelee kirjailijan. Luokka jaetaan kahteen ryhmään ja niissä keskustellaan. Paljon käytetty toiminta on, että neljä oppilasta keskustelee 15 minuuttia, ja keskustelu
nauhoitetaan. Oppilailla on kirjoitustehtäviä kaikista luetuista kirjoista.
He saavat valita eri otsikoista. Kolmantena vuotena he vertaavat kahta
teosta. Joskus vastataan vanhoihin tutkintokysymyksiin. Oppilaat lukevat useimmat kirjat toisena vuotena, kolmantena vuotena niitä dramatisoidaan.”

Vaasalainen oppilas kertoi:
”Tärkeintä IB-opetuksessa on, että opitaan ajattelemaan ja analysoimaan
kriittisesti. IB-filosofiaan kuuluu, että oppilaat valmistetaan korkeakouluopintoihin niin, että siirtyminen lukiosta ei ole dramaattinen. Jos opiskelee äidinkieltä yliopistossa, on tekemisissä kirjallisuusanalyysin kanssa,
ei vapaa-aineiden kirjoittamisen kanssa. Sitä paitsi on yleissivistävää lukea klassikoita. Monet katsovat, että kapea IB-ohjelma ei anna riittävää
yleissivistystä, mutta se ei koske äidinkieltä.”
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Mattlidenin lukion kirjalista
Osa 1. Maailmankirjallisuus
w
w
w

Camus: Sivullinen
Kafka: Muodonmuutos
Solzenitsyn: Ivan Denisovitshin päivä

Osa 2. Detailed study
w
w
w
w

Strindberg: Neiti Julie (näytelmä)
Lagerkvist: Kääpiö (romaani)
Söderberg: Valittuja novelleja
Södergran: Valitut runot

Osa 3. Groups of works
w
w
w
w
w

Lagerlöf: En herrgårdssägen
Hemmer: Mies ja hänen omatuntonsa
Lagerkvist: Barabbas
Söderberg: Tohtori Glas
Steinbeck: Hiiriä ja ihmisiä ja Hyvien ihmisten juhla

Osa 4. Vapaa valinta
w
w
w
w

Lagerlöf: En herrgårdssägen tai Jersild: Lasten saari
Tikkanen, H.: Kulosaarentie 8
Tikkanen, M.: Sofian oma kirja
Golding: Kärpästen herra

Turun IB-lukion teokset vuosina 2005–07
1. Maailmankirjallisuuden teokset
w
w
w

Esquivel, Laura: Pöytään ja vuoteeseen
García Lorca, Federico: Bernarda Alban talo
Ibsen, Henrik: Nukkekoti

2. Kirjallisuuslajien edustajat
w
w
w
w

Canth, Minna: Anna Liisa (HL)
Hellaakoski, Aaro: valikoima runoja koko tuotannosta
Kivi, Aleksis: Seitsemän veljestä
Skiftesvik, Joni: Puhalluskukkapoika ja taivaankorjaaja (HL)

3. Romaanit
w
w
w
w

Kianto, Ilmari: Punainen viiva
Lander, Leena: Tummien perhosten koti
Sillanpää, F. E.: Nuorena nukkunut (HL)
Conrad, Joseph: Pimeyden sydän

4. Koulun omat valinnat
w
w
w
w
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Aho, Juhani: Juha
Bargum, Johan: Kotieläimiä
Wuolijoki, Hella: Niskavuoren naiset
Grass, Günter: Peltirumpu (HL)

IB-lukion aikana oppilaat olivat alkaneet pitää yhä enemmän kirjallisuudesta,
samoin sen arvostus oli noussut. Kaikkia luettavia kirjoja pidettiin kiinnostavina. Oppilaat olivat tyytyväisiä opetusmenetelmiin ja kokeisiin. Heidän käsityksensä itsestään lukijoina oli hyvin myönteinen. Heidän kykynsä ajatella
kriittisesti ja analyyttisesti oli voimistunut. He olivat saaneet paljon harjoittelua
muotoilla ja argumentoida ajatuksiaan sekä suullisesti että kirjallisesti. He olivat mielestään saaneet mallin tieteelliseen kirjallisuusanalyysiin ja harjaantuneet käyttämään terminologiaa mihin tekstiin tahansa. He olivat rohkaistuneet
ajattelemaan itse, ilmaisemaan itseään luovasti ja saaneet luoda fiktiota dramatisointiharjoituksissa.
Oppilaat olivat oppineet ilmaisemaan itseään paremmin sekä suullisesti
että kirjallisesti, äidinkieli oli antanut heille hyvän yleissivistyksen. Myös opettajien mielestä kirjallisuus kehittää ilmaisukykyä, mutta he taas eivät maininneet mitään yleissivistyksestä. (von Numers 2000.)

Kirjallisuuden lukeminen ammattioppilaitoksessa

Lukemista ammatillisessa oppilaitoksessa on tutkinut mm. Aino-Maija Lahtinen (2001). Hän selvitti kirjallisuuden lukemista sosiaali- ja terveysalan ammatillisessa koulutuksessa. Opiskelijat (n = 11) valitsivat kukin eri teoksen, laativat
siitä analyysin ja keskustelivat lukukokemuksistaan. Lähihoitajiksi opiskelevat
kokivat kirjallisuuden yksilöllisesti: tuloksena oli 11 erilaista kuvausta ja erilaista keskustelua. Tavoitteena oli kuvata, miten sosiaali- ja terveysalan opiskelijat lukevat, kokevat ja tulkitsevat kertovia tekstejä. Tutkimusongelmina olivat:
Miten opiskelijat lähestyvät kertomusten lukemista? Miten he hahmottavat
teosten maailmoja? Millaisia ovat henkilökohtaiset lukukokemukset? Miten he
luonnehtivat teosten muotoa ja merkitystä? Miten he ryhminä käsittelevät esiteltyjä teoksia?
Aineistona oli 11 naisopiskelijoiden valitsemaa teosta, niistä tehdyt kirjoitelmat ja nauhoitetut keskustelut. Analyysimenetelmänä oli sisällönanalyysi.
Tutkimusaineisto kerättiin Lahden diakonian instituutin lähihoitajakoulutuksessa keväällä 1998. Opiskelijoilta kysyttiin taustatietoja, ammatillista suuntautumista, vapaa-ajan toimintoja ja kirjallisuuden lukemista. Aineisto kerättiin kielen ja kulttuurin tuntemus -kurssin yhteydessä. Ensimmäiset 10 tuntia
opetuksessa käsiteltiin kirjallisuuden funktioita ja tutustuttiin Päivi Alasalmen,
Rosa Liksomin, Teuvo Pakkalan ja Runebergin teoksiin. Huomion kohteena oli
tekstien tavat heijastaa suomalaisuuden eri puolia. Opiskelijat pitivät opiskelupäiväkirjaa. Opiskelijoiden valintoja suuntasivat ammatillisesti kiinnostavaksi koettu aihe ja odotukset lukukokemuksen laadusta.
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Lahtisen tutkimus oli puheenvuoro kirjallisuuden kulttuurisesta merkityksestä. Siinä painottui kirjallisen lukemisen yksilöllinen luonne. Opettajan rooli
oli keskeinen lukukokemuksen reflektoinnin ja tekstien tarkastelutapojen monipuolistamisessa. (Lahtinen 2001.)

Novellin käsittelyn teoriaa ja käytäntöä

Novelli on nopea väylä kirjallisuuteen. Se on nopealukuinen eikä yhtä mystinen kuin runous. Siinä ei ole romaanin monimutkaisuutta. Novellissa on
yleensä selkeä juoni, yksi teema ja yksi päähenkilö. Se on kirjallisuuden lajeista
käyttökelpoisimpia koulussa. (Rodrigues & Badaczewski 1978.) Erityisesti novellianalyysi on saanut vakiintuneen aseman kurssimuotoisen lukion mukana.
Kaikki oppilaat laativat lukion toisella kurssilla (tekstien rakenteita ja merkityksiä) novellianalyysin. Myös ylioppilaskokeessa on siihen usein mahdollisuus.
Novellin käsittelyn tavoitteeksi voidaan esittää, että oppilaat osaavat
1. selittää novelli-termin sisällön, sen historian ja tyypit
2. analysoida teemaa, motiiveja, kertojaa, tapahtuma-ajan ja -paikan, sanoman
ja kirjailijan luonteenkuvaustekniikkaa, kieltä ja tyyliä
3. analysoida novellin juonirakennetta
4. arvioida kirjailijan sävyä, mielialaa ja näkökulmaa
5. löytää novellin sanomalle vertailukohtia historiasta, omasta ajasta ja
ihmisten käyttäytymisestä.
(Rodrigues & Badaczewski 1978, Sarmavuori 1987.)

Novellin käsittely voi edetä luokassa lukijalähtöistä menetelmää käyttäen siten, että opettaja tai oppilas lukee novellin ääneen tai oppilaat lukevat sen
äänettömästi itsekseen. Oppilas alleviivaa kohdat, jotka miellyttivät häntä ja
esittää kysymyksiä epäselvistä kohdista. Jokainen oppilas lukee ääneen kohdan, joka miellytti häntä eniten. On mielenkiintoista kuulla, missä määrin samat kohdat toistuvat. Oppilas voi myös perustella, miksi hän piti ko. kohdasta.
Novelli saadaan elämään, kun jokainen reagoi siihen. Sen jälkeen novellista
keskustellaan ja käsitellään oppilaiden kysymyksiä.
Novellin käsittelyyn voi liittyä erilaisia tehtäviä, ryhmä- tai yksilötöitä: ennakointia, yhdistämistä, ajatuskarttoja, kertomuskartta, kysymysten miettimistä,
metafora-analyysi, keskustelua, osan kommentointi ja pohdintaa kirjallisuusvihkoon ym. Tehtävämoniste, joka sopii myös romaanin käsittelyyn, voi olla
seuraavanlainen (Saarniemi 1988):
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1.

2.
3.

4.

5.

6.

Henkilö- ja toimintakaavion laatiminen:
– Ns. mind map (neliöt, ympyrät, nuolet, sydämet ym.)
Teoksen juoni.
Teoksen keskeinen teema ja sitä tukevat motiivit (ns. pienet asiat):
– Esim. John Steinbeckin Ystävyyden talossa teemana on ystävyys ja yhtenä
motiivina viini.
Teoksen rakenteellisia seikkoja:
– kertoja
– dialogi, tajunnanvirta
– miljöö, ajankohta.
Teoksen sanoma:
– Mitä kirjailija on halunnut elämästä kertoa ko. teoksen perusteella?
Edustava tekstinäyte: – Luetaan ääneen kirjailijan tekstiä.

Lopuksi oppilas kirjoittaa valitsemastaan näkökulmasta esseen tai analyysin,
joka julkaistaan tai jää säilytettäväksi kansioon. Sitä hän voi muokata useita
kertoja ja saada sitä ennen palautetta pienryhmältään ja opettajalta.
Lukiolaisten ensimmäisistä novellianalyyseista on havaittu, että yleensä
novellien tosiasiataso osataan hahmotella. Pää- ja sivuhenkilöt, tapahtumaaika ja -paikka erottuvat, samoin juonen selostaminen sujuu, joskin juonen
referointiin saatetaan käyttää turhankin paljon tilaa muuhun käsittelyyn verrattuna. Novellin syvätasolle pääseminen voi olla vaikeaa ja käsitteiden käyttöä
ei hallita. Systemaattinen opetus, jossa kirjallisuusanalyysin termit on selitetty,
näkyy oppilaiden analyyseissa myös termien käyttönä. (Sarmavuori 1987b.)
Novellianalyysi oli ylioppilasaineen tehtävänä ensimmäistä kertaa vuonna
1984 – tosin tehtävänantona ei ollut ”laadi novellianalyysi” vaan kevyemmin
”tarkastele novellia”. Vuonna 1987 oli aineistona Johan Bargumin novelli ”Abiturientti”, josta oli tehtävänantona ”erittele ja tulkitse”. Vastauksista Juha Rikama (1987) on erottanut kolme erilaista novellin käsittelytapaa: tulkitseva referaatti, rakenneanalyysi ja teeman tulkinta.
w

w

w

Tulkitsevassa referaatissa kirjoittaja selostaa novellin tapahtumien kulkua ja sisältöä tulkiten ”esim. ulkoisten tapahtumien merkitystä henkilöiden sisäiselle
kehitykselle”. Tulkintaa voi olla selostuksen lomassa tai se voi olla omana jaksonaan lopussa. Vaarana on, että selostus jää pinnalliseksi juonireferaatiksi.
Rakenneanalyysissa eritellään novellin aineksia: juonta, miljöötä, teemaa, kieltä ja tyyliä. Käsittelytapa edellyttää, että kirjoittaja pystyy irtautumaan novellin
juonitasosta ja osaa käyttää asianmukaisia termejä. Vaarana on henkilöt–miljöö–juoni–teema-kaavaan turvautuminen ja kaikkien ainesten käsittely samanarvoisina, vaikka jokin niistä painottuisi itse novellissa muita enemmän.
Teeman tulkinnassa ”kirjoittaja keskittyy novellin kantavan idean eli teeman
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tulkintaan ja käyttää sisällön selostusta ja ainesten erittelyä lähinnä vain tukemaan tätä tulkintaa”. Kirjoittajaa kiinnostaa novellin kokonaisuuden merkitys,
esim. siitä ilmenevä perusnäkemys ihmiselämästä. Vaarana on ylitulkinta ja novellin ohi meneminen. (Rikama 1987.)

Novellianalyysitaitojen kehitys lukiossa

AO-projektin oppilailta tutkittiin novellianalyyseja lukion 1. luokalla. Aineistona oli Guy de Maupassantin ”Koru” (11 oppilaan analyysi), Albert Camus’n ”Yövieras” (11), Tove Janssonin ”Kissa” (9) ja Hannu Salaman ”Kohjo” (17). Kun lukion ensiluokkalaisten analyyseja verrattiin ylioppilaskirjoituksissa ensi kertaa
olleen Slawomir Mrozekin novellista ”Viisas leijona” laadittuihin abiturienttien
yo-aineisiin (12), havaittiin seuraavia eroja (Sarmavuori 1987b):
w

w

Lukion ensiluokkalaiset käyttivät analyyseissaan enemmän kirjallisuuden käsitteitä, sillä he olivat saaneet systemaattista opetusta novellianalyysin laatimiseksi. Ylioppilaskokelaat suhteuttivat novellin ajatuksia enemmän historiallisiin
ilmiöihin ja esittivät kosketuskohtia todellisuuteen.
Ensiluokkalaiset pitäytyivät ahtaammin itse novellissa, joskin sitä voitiin suhteuttaa ihmisten yleiseen käyttäytymiseen.

Helsinkiläisten lukion ensiluokkalaisten (ABC-projekti) novellianalyyseissa Anton Tšehovin ”Tuska”-novellista oli havaintona samantapaista. Oppilaat arvioivat novellia Segersin käyttämällä vastaanoton arviolomakkeella.
Novelli on vakava ja surumielinen kuvaus ajurin yksinäisyydestä ja murheesta hänen poikansa kuoleman johdosta. Kukaan matkustajista ei halua
kuunnella ajurin surua, ja niinpä hän joutuu kertomaan murheensa hevoselleen. Ammattikriitikon mukaan novelli julistaa yksilön merkitystä (Suhonen
1969). Tällaiseen sanoman abstrahointiin lukiolaiset eivät yltäneet ensimmäisessä novellianalyysissaan. Lukiolaisista 56 % osasi erottaa novellin sanoman,
85 % teeman ja 33 % motiiveja. Lukiolaiset pitivät novellin sanomana maailman julmuutta, ihmisten välinpitämättömyyttä sekä haluttomuutta ja kykenemättömyyttä kuunnella toisten murheita. Teemana pidettiin yksinäisyyttä, lapsen menettämisen tuottamaa surua ja ihmisten välinpitämättömyyttä
kuunnella toisten murheita. Motiiveiksi nähtiin yritykset kertoa murheita toisille, haluttomuus kuunnella ja ihmisten julmuus toisiaan kohtaan.
Novelli arvotettiin keskitasoa paremmaksi. Tytöt pitivät sitä uskottavana,
teemaltaan selkeänä ja vaikuttavana. Pojat arvottivat eniten teeman selkeyttä,
uskottavuutta sekä rakenteen selkeyttä ja kiinteyttä. Vähiten novellia pidettiin
jännittävänä. Arvottamismuuttujista erottui faktorianalyysilla kaksi faktoria:
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emotionaalisten ja älyllisten kriteerien faktori. Emotionaalisia piirteitä olivat

novellin vaikuttavuus, kiinnostavuus, mukaansatempaavuus, jännittävyys ja
uskottavuus. Älyllisiä piirteitä olivat tyyli, luonnekuvaus sekä juonen ja teeman
selkeys. Yleinen arvottaminen painottui älyllisten kriteereiden faktorille. (Sarmavuori 1986a.)

Alpo Ruuthin novellin analyysi näkymöintimenetelmää käyttäen

Pirjo Pere (1999) teki vertailevan tutkimuksen vertaillen Langerin näkymöinti
teoriaa ja perinteistä novellianalyysituntia. Hän teki kokeilun kenttäharjoittelunsa aikana Kokemäen lukiossa tammikuussa 1999. Koeryhmässä oli abiturientteja (n = 13) ja vertailuryhmässä lukion toisluokkalaisia (n = 21).
Koeryhmä

Pere motivoi oppilaita painottamalla kirjallisuudenymmärtämisen tärkeyttä ja
kertoi heille uudesta tavasta analysoida novellia: ”Selvitin heille tunnin aluksi
näkymöinti-termin. Sen jälkeen oppilas luki ’Viha’-novellin ääneen. Ensimmäinen tunti kului ykköslomakkeen täyttöön ja parikeskusteluun. Toisella tunnilla
keskustelimme ensimmäisen lomakkeen kysymyksistä. Toinen lomake tuli kotona täytettäväksi samoin kuin kirjoitustehtävä. Toisella tunnilla luin oppilaille
myös katkelman Alpo Ruuthista ja hänen tyylistään Kai Laitisen (1997) teoksesta. Oppilaat halusivat jatkaa vastaamistaan kotona, joten he palauttivat paperinsa myöhemmin.”
Kotona täytetyn toisen lomakkeen kysymykset on laadittu ajatellen perinteistä novellianalyysia. Siinä testattiin varsinkin analyysikäsitteiden tuntemusta.
Tehtävänanto 1.
Luemme Alpo Ruuthin novellin ”Viha”. Vastaa sen pohjalta sekä oman ajattelusi nojalla
seuraaviin tehtäviin ja valmistaudu keskustelemaan niistä luokkatovereidesi kanssa. Tuo
rohkeasti esille oma näkemyksesi asioista ja kuuntele avoimesti muiden ajatuksia.
1. Kirjoita konseptille lyhyesti alkunäkymöintisi novellista. Kirjaa kaikenlaisia
ajatuksia, joita teksti herätti.
2. Millaisia kysymyksiä novelli herätti? Saitko vastaukset niihin?
3. Yllättikö novellin loppu sinut? Millä tavoin ajattelit sen loppuvan?
4. Novellissa kuvataan yhtäkkiä alkanutta tappelua. Voisiko tällainen juttu olla
mahdollinen oikeassa elämässä?
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5. Kerro, millaisia ihmisiä mies ja Koskinen ovat. Ovatko he mutkikkaampia
kuin hyvä tai paha? Mikä voisi olla selitys miesten toiminnalle? Voitko sinä
ymmärtää tai hyväksyä sitä? Onko novellin sivullisten toiminnalla merkitystä
tapahtumiin?
6. Mitä ajattelit lopussa? Mitä teksti merkitsi sinulle? Miksi?
7. Saivatko teksti tai keskustelut sinut ajattelemaan jotain asiaa eri tavalla kuin
aikaisemmin?

Tehtävänanto 2.
Olemme lukeneet Alpo Ruuthin novellin Viha. Vastaa sen pohjalta seuraaviin kysymyksiin.
1. Kuka on novellin kertoja ja kenen näkökulmasta se on kerrottu?
2. Onko novelli juoni- vai tapahtumapainotteinen? Perustele.
3. Mikä on novellin teema?
4. Mikä on tapahtumien käännekohta ja mitä se aiheuttaa?
5. Millaisia ihmisiä mies ja Koskinen ovat? Mitä tietoja saamme heistä?
6. Saamme tietää Koskisesta paljon enemmän kuin miehestä. Onko sillä
jotain merkitystä? Mitä?
7. Millainen miesten suhde on? Pohdi suhdetta kummankin kannalta.
8. Miten ja miksi tappelu alkaa? Johtuuko se miesten luonteesta? Minkä
muiden seikkojen arvelet vaikuttavan siihen?
9. Kuvaile muiden ihmisten suhtautumista tappelijoihin.
10. Mikä on teoksen henkilöiden ja tapahtumien suhde novellin teemaan?
11. Katsotko, että novelli toimii? Perustele vastauksesi.
Tehtävä. Kirjoita novelli uudelleen lääkärin, poliisin tai Koskisen vaimon näkökulmasta.

Pirjo Peren (1999) mukaan koeryhmä sai novellista enemmän irti kuin vertailuryhmä:
”Koeryhmä pääsi jo käyttämässämme ajassa suhteellisen pitkälle ja minulle opettajana jäi selvästi tunne siitä, että saman novellin analyysia olisi voinut jatkaa vielä
vaikka seuraavat neljä oppituntia ilman, että kukaan olisi kyllästynyt novelliin. Kaikki todellakin jäi auki, mutta oppilaiden ajattelu kehittyi. Novellianalyysitunnit olivat
mukavia toteuttaa, vaikka ryhmä olikin minulle uusi. Vertailuryhmän tunnen sen sijaan jättäneeni aika tavalla tuuliajolle. Sekään ei olisi auttanut, että olisin palauttanut
heidän työnsä korjattuina ja kommentoituina. Kuka oppilaista koskaan lukee kovin
tarkkaan opettajan korjaukset tai kommentit? Ja vaikka ne luettaisiin, asiat unohtuvat saman tien ja pelkän oman työn perusteella asioista tulee luultavasti useimmiten liian kapea näkemys.
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Koeryhmän oppilaat osallistuivat tutkimukseen kiitettävän innokkaasti. He avautuivat koko ajan enemmän. Omasta näkymöinnistä aloittaminen rohkaisee. Langerin
menetelmä vetää mukaan mahdollisimman monet oppilaat luokassa. Uskon, että
oppilaiden tekstinymmärtäminen sai ainakin positiivisen herätteen, vaikka lyhyt tutkimukseni ei vielä suuria muutoksia olisikaan saanut aikaan. Vertailuryhmän novellianalyysit olivat melko vaatimattomia, niistä puuttui tekstin syvällinen pohdinta ja
niissä oletettiin tekstin taustoista liikaa eli tehtiin oikeastaan vakavia analyysivirheitä.” (Pere 1999, 15–18.)

Kokonaisteoksen käsittely

Lukijalähtöistä menetelmää käyttäen oppilaat pitävät kirjallisuusvihkoa, johon
voidaan kirjoittaa ennakko-odotuksia käsiteltäväksi tulevasta kirjasta. Tiettyjen
lukujen jälkeen oppilas kirjoittaa lukukokemuksistaan, ajatuksistaan ja näkemyksistään. Opettaja lukee ne ja kommentoi. Paneelikeskustelussa oppilaat
voivat käyttää vihkoa muistilappuna. Siitä voidaan edetä myös esseekirjoitelmiin tai dramatisointiin. Ryhmä- ja yksilötöihin voidaan antaa monisteina tai
kalvolla ohjeita tai tehtäviä. Yleinen tulkintamalli romaanin, novellin tai näytelmän käsittelyyn aiheen, tyylin ja sävyn kannalta voi olla esimerkiksi seuraavanlainen:
1. Henkilöt (pää- ja sivuhenkilöt, luonne, ulkonäkö)
2. Ympäristö 1. miljöö (= tapahtumien näyttämö, tapahtumien paikallinen,
ajallinen ja aatteellinen tausta)
3. Juoni (konflikti e1i ristiriita ja käännekohta eli ydinkohta)
4.
5.
6.
7.
8.

Teema (johtava, keskeinen ajatus)
Näkökulma (kenen silmin tapahtumia tarkastellaan)
Kieli ja tyyli
Teoksen sanoma
Teoksen maailmankuva ja ihmiskuva.

Romaanin käsittelyn aluksi tai lopuksi voidaan ottaa esille kerronnan teoriaa ja
romaanille ominaisia piirteitä. Romaani on tietyn pituusvaatimuksen täyttävä
proosamuotoinen, fiktiivinen kertomus. Sitä ei voi määritellä täsmällisemmin,
sillä romaanille ovat ominaisia muuntuvuus ja yksilöllisyys. Romaanin logiikalla
tarkoitetaan tapaa, jolla romaani tutkii ja kuvaa maailmaa. Romaanille on ominaista, että se etsii yhä uusia ”olemassaolon aspekteja”. Tulkinnan tehtävänä on
tavoittaa teoksen sisäinen logiikka, ”jonka avulla teos näyttäytyy lukijalle mielekkäänä kokonaisuutena”. Kirjallisuus on sosiaalista, joten ”sen arvo riippuu
siitä, miten hyvin se pystyy ilmaisemaan yhteisön historiallisesti määräytynyttä
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kokemusta ja tuomaan esille siihen sisältyviä ongelmia. Kirjallisuuden merkittävyys on lukijakunnan tunnustamaa merkittävyyttä.” (Saariluoma 1989.)
Individualismia uudenaikaisessa romaanissa osoittaa sankarin problemaattisuus. Hänen suhteensa ympäröivään yhteiskuntaan on ongelmallinen.
Hänellä on ihanteita ja toiveita siitä, millaista elämän pitäisi olla, mutta ne ovat
ristiriidassa reaalisen todellisuuden kanssa. Uudelle romaanille on ominaista
persoonallisen kertojan ääni. Kertoja tuo esiin persoonallisen näkökulmansa ja
ohjaa lukijaa näkemään kerrottavan haluamastaan näkökulmasta. Persoonallisen kertojan myötä tulee lukijasta näkyvä hahmo teokseen. Romaani esittää
tekijänsä yksilöllisen tulkinnan maailmasta. (Saariluoma 1989.)
Kirja voidaan ottaa käsittelyyn myös pelkästään kuuntelemalla. Opettaja tai
oppilaat voivat lukea sitä jatkokertomuksena. Timo Saarniemi (1991) luki oppilailleen Ilkka Kylävaaran Tapiola-romaanin ja teetti sen perusteella ajatuskarttoja seuraavista aiheista:
Kirjan henkilöt ja tapahtumat
w Tapiolan paikat ennen ja nyt
w Kotibileet ja ”styylaaminen” romaanissa
w Romaanin teemat ja motiivit
w 1950- ja 1960-luvun nuoret
w Romaanin sisäinen maailma ja sen antamat opetukset.
						Perhe
w

Kaveriporukat					Deutsche Schule ja opettajat
		

Nallenpolkulaiset

				

Tapiolan jengi

								

Talonmies

Tyttöystävä
		
Bändit

Tytöt						
Ilari
Tapiolassa
1950- ja 1960-luvulla

Juhlat

		Poliisi						Alkoholi
					

Tupakka

Kuvio 6. Mind map Ilkka Kylävaaran romaanista Tapiola eli mitä oppilaille jäi mieleen
romaanin sisäisestä maailmasta (Saarniemi 1991)
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Tehtäviä Camus’n Sivulliseen:
Kirjoita kirjallisuusvihkoon vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
Luettuasi sivut 7–28:
• Millaisen vaikutelman Meursault tekee?
• Mikä kirjan tapahtumissa tai henkilöissä on sinulle vastenmielistä?
Mikä on miellyttävää?
• Mikä on jännittävää?
• Mikä on ahdistavaa?
• Mitä toivoisit, että kirjassa tapahtuisi?
• Mitä pidit vanhainkodin tavoista?
• Miltä Marie Cardona vaikuttaa?
Luettuasi sivut 29–66:
• Millaisia ystäviä Meursault’lla on? Millainen on Meursault’n ja Marien
suhde? Millaista on heidän rakkautensa? Mikä käsitys heillä on avioliitosta?
• Mitä ajattelet, kun ensimmäinen osa loppuu?
Luettuasi sivut 69–loppu:
• Mitä ajattelet Meursault’n tuomiosta? Saiko hän oikeudenmukaisen
tuomion? Mitä ajattelet Mariesta? Mitä pidät todistajista?
• Millaista loppua olisit toivonut?
• Mitä pidät absurdista ihmistyypistä?

Opettajan kokoama näkemys Tapiola-romaanin sisäisestä maailmasta, joka oppilaille jäi mieleen, on kuvattu kuviossa 6.
Tapiola-romaani kertoo Ilarin kasvusta ja kouluvuosista. Kirjallisuus oppilaan ajatusmaailman rikastuttajana ja persoonallisuuden kehityksen tukijana
on merkittävä puoli koulun kirjallisuuden opetuksen tavoitteista. Se merkitsee
yhtä paljon kuin tekstin analysointitaito ja kirjallisuustiedon tuntemus. Kirjallisuuden arvojen erittely ja sen monet kerrokset jäävät sisältöön kohdistuvan
analyysin ulkopuolelle. Teoksen kokonaismerkitystä oppilaiden kannalta voi
arvioida edellä esitetyllä sisäisen maailman analyysilla.
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Runojen käsittely

Runojen käsittelemiseksi on monia mahdollisuuksia. Jakso voi lähteä kritiikkilajien (esim. tausta-, teksti- ja lukijalähtöinen) tarkastelusta, nykylyriikan, jonkun lyyrikon tai useampien tai tietynaiheisten runojen tarkastelusta ja edetä
ryhmä- tai projektitöihin. Runoantologiaan tutustuminen voi rakentua ryhmätöihin. Työskentelyn lopuksi voidaan tuottaa myös oma runokokoelma. Jonkun runoilijan muistoksi voidaan järjestää juhla koko koululle.
Runojen lukeminen, tulkinta ja keskustelu hälventää runouteen liittyvää
mystiikkaa. Oma runo luokan yhteisessä antologiassa poistaa epäluulon runojen eliittisestä ja vain joillekin harvoille kuuluvasta alueesta. Runo on lukijoita
varten ja sopii johdannoksi äidinkielen tunneille. Päivän tai viikon runo sopii
luokan seinälle esitettäväksi ja hiljaa luettavaksi. Runon käyttö kirjoitustehtävissä esseenä tai analyysina on yleistä, joskin jotta oppilaiden enemmistö tuntisi sen omakseen, vaatii paljon harjoittelua ja ennakkoluulojen poistamista.
Runoanalyysia olisi harjoiteltava kaikille pakollisena ainakin kerran vuodessa.
Parhaiten se tietysti sopii kirjoituspiiriin ja kerhoon.
Diasin ja Hayhoen (1988) tutkimuksessa runon lukuprosessia selvitettiin
RAP-protokollalla (Responding-Aloud Protocol). Nuorten (14–15-vuotiaita, n = 28) runonlukua ja ääneen ajattelua lukemisen aikana nauhoitettiin.
Analysoinnin tuloksena oli, että nuorilta erottui neljä erilaista tapaa lukea
runoa.
1. Parafraasin esittäjät kertoivat omin sanoin runon sisältöä.
2. Tematisoijat yleistivät ja vetosivat teemoihin elämä, luonto, ihminen,
eläimet, maisema tai yksinäisyys. Heidän näkemyksenään oli, että
runo kertoo monimutkaisesti yksinkertaisesta asiasta.
3. Allegorisesti tulkitseva lukija lähestyy runoa symbolisesti ja etsii vastaavuuksia elämän ja runon välillä: runo heijastaa symbolisesti oikean
elämän tapahtumia tai uskomuksia.
4. Ongelmanratkaisun tavoin runoa lukevat ottivat huomioon monimerkityksisyyden ja monitulkintaisuuden. He saattoivat palata ongelmakohtiin uudestaan ja testasivat hypoteesejaan. Parafraasin ja allegorian esittäjät etenevät seriaalisesti, tematisoijat ja ongelmanratkaisijat
ovat holisteja.
(Dias & Hayhoe 1988.)

Lukuprosessiin voidaan tietoisesti kiinnittää huomiota luokassa ja sitä voidaan
analysoida esim. pareittain. Sekin on keino runonlukemisen mystiikan vähentämiseksi. Ennen taidelyriikkaa voidaan tutustua esim. kevyeen rocklyriikkaan,
jossa sävel on määräävämpi kuin sanat. Sanojen analysointiin kannattaa py148

sähtyä hetkeksi ja miettiä, mikä sanoma rocklyyrikolla on. Sitä voidaan verrata
taidelyriikkaan ja tarkastella aiheita (esim. rakkaus, yhteiskunnallisuus, perhe,
yksinäisyys) nykyaikana tai eri vuosikymmeniltä tai verrata joidenkin tai jonkun taide- ja rocklyyrikon tuotantoa. Helppo- vs. vaikeatajuisuus, kaupallisuus
vs. ei-kaupallisuus, viihteellisyys vs. taiteellisuus tulisivat verrattaviksi. Oppilaat
voisivat kokeilla oman runon tuottamista viihteen ja taidelyriikan käyttöön.
Runojen käsittelyn ideakirja:
Susan E. Israel. 2006. Poetic possibilities. Using poetry to enhance literacy learning.
Newark: IRA

Kalevalan opetus
Opetusajan supistuminen

Kalevalan opetus on ollut ongelmallista, sillä opettajat ja tutkijat eivät ole päässeet selvyyteen siitä, mikä on suotuisin ikä Kalevalan vastaanotolle ja ymmärtämiselle. Tällaista lienee turha etsiäkin, sillä lukija ottaa vastaan kulloisenkin
kehitysvaiheensa mukaisesti ja ymmärtää kykyjensä rajoissa. Tutkimus ei ole
myöskään pystynyt tyhjentävästi vastaamaan siihen, missä määrin Kalevalaa
on suotavaa lukea yleissivistyksen kannalta ja miten sitä pitäisi käsitellä, jotta
kirjasta jäisi kiinnostava mielikuva eliniäksi. Kalevalan opetuksessa on edelleen
paljon selvittämistä tutkijalle. Kumma kyllä, aiheesta ei ole tehty yhtään väitöskirjaa, vaikka se olisi mitä kiehtovin aihe.
Kalevalaa on luettu Suomen kouluissa siitä lähtien, kun suomen kieli tuli
oppiaineeksi vuonna 1843. Aluksi se oli ruotsinkielisten koulujen suomen
kielen oppikirjana, aikana jolloin opetusmenetelmänä oli kääntäminen. Kalevalan lukuaika on vaihdellut useista vuosista kymmeneen tuntiin ja 70-luvun
opetussuunnitelmien suoman vapauden myötä jopa pudonnut kokonaan pois
kouluopetuksesta, jos opettaja on niin halunnut. Lukuaika on jatkuvasti supistunut. Viime vuosisadalla siihen käytettiin vähintään neljä vuotta, 1910-luvulla noin kaksi vuotta. V. A. Koskimies vaati sen keskeisen aseman säilyttämistä
ja katsoi, että V–VI luokan kaikki kirjallisuustunnit oli käytettävä siihen. (Haila
1934.) Oskari Mantere ehdotti Kalevalan luvun supistamista yhteen vuoteen,
jotta muutakin kirjallisuutta ehdittäisiin käsitellä (Turunen 1948).
Kalevalan ensimmäisenä opetusmenetelmänä on ollut kääntäminen. Latinakoulun perinteen mukaisesti kielten opiskelu perustui kääntämiseen. Kalevalaa käännettiin ruotsiksi ja sitä pidettiin arvokkaimpana alan oppikirjana,
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vaikka helpompiakin tekstejä olisi ollut saatavissa. Oppilaiden ja opettajien
apuneuvoiksi tulivat sanasto, selitykset ja ruotsinnokset. Myös Elias Lönnrot
luennoidessaan Kalevalaa rajoittui outojen sanojen selittämiseen ja tekstin
tarkkaan ruotsintamiseen. Lönnrotin lyhentämää Kalevalaa, joka ilmestyi 1862,
ei aluksi hyväksytty. Snellmanin näkemyksenä oli, että lyhennelmä tuskin herättää halua lukea koko teosta. (Kauppinen 1985.)

Nykytavoitteet

Kalevalan käsittelyssä ylitettävänä on monta kynnystä: kielen kynnys (karjalaisuudet, kuolleet ja hämärtyneet sanat ja käsitteet), elämänpiirin kynnys (ihmiset elivät shamanismin ja uskomusten maailmassa, he uskoivat voivansa sanan
voimalla manata ja tehdä ihmeitä), tyylin kynnys (alkusointu ja kerto, trokeen
monotonia) (Tervo 1980). Kalevalaa ei saa antaa yksin kotiin luettavaksi. Siihen on tutustuttava tunnilla ja totuteltava arkaistiseen kieleen. Dramatisointi
tekee sen havainnolliseksi. Toisto tulee ymmärrettävämmäksi, jos jokin runo
lauletaan – runot on alun perin esitetty laulamalla – opettaja, musiikin opettaja tai oppilas on esilaulajana ja kuoro toistaa seuraavan säkeen. Kalevalan
lukuun pitäisi kuulua myös jonkinlainen modernisointi, esim. slangi-Kalevalan
toimittaminen, nykynäytelmän tuottaminen, nykyaikaan suuntautuvien kirjoitelmien laatiminen tai Kalevala-juhlan järjestäminen. Jokainen sukupolvi käy
oman Kalevala-keskustelunsa, etsii ja löytää jotain uutta ja itselleen sopivaa,
mitä aikaisemmat sukupolvet eivät ole huomanneet tai pitäneet merkittävänä. Luovalla modernisoinnilla Kalevala tuottaa elävän kosketuksen ja voi jäädä
kiinnostavaksi elämykseksi.
Kalevalan opetuksen tavoitteita ovat:
1. Oppilaat tuntevat Kalevalan kaunokirjallisena teoksena, jolla on erityisen
suuri kansallinen arvo.
2. Kalevalan vaikutus taiteisiin ja tieteellisenä tutkimuskohteena ansaitsee
esittelyn.
3. Oppilaat ovat selvillä Kalevalan keskeisistä tapahtumista ja tuntevat sen
henkilöitä.
4. Oppilaat ovat tietoisia Kalevalan synnystä ja Lönnrotin osuudesta sen
kokoajana.

Kalevala-jakso, johon voidaan käyttää 10–20 tuntia yhdeksännellä luokalla,
voidaan aloittaa selvittämällä, mitä oppilaat tietävät Kalevalasta entuudestaan ja mitä he haluaisivat oppia siitä. Siitä voidaan suunnitella ryhmätyöt ja
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kukin ryhmä esittelee aikaansaannoksensa luokalle. Saatavana olevia videoita
voidaan katsoa, samoin muita kuvia (maalauksia). Opetuksen keinoina dramatisointi, projektityöskentely, tietokilpailu, perinnejuhlien suunnittelu ym. ovat
käytettävissä kiinnostavan jakson aikaansaamiseksi.
Opetusideoita Kalevalan käsittelyyn:
Elävä Kalevala, Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja XLIII, 1999.

Tutkimuksia Kalevalan opettamisesta

Kalevala-tuntemus ja asenteet Kalevalaa kohtaan

Kalevalan opetuksesta on tehty hyvin vähän empiirisiä tutkimuksia. Tapiolalaisten (Espoo) keskikoulun viidesluokkalaisten suhtautumista eepoksen opetukseen sekä runojen ja henkilöiden kiinnostavuutta mitattiin 1970. Oppilaat
saivat luettavakseen lyhyen suorasanaisen selostuksen runojen sisällöstä, ja he
arvioivat viisiportaisella asteikolla, onko runo ”erittäin kiinnostava”, ”melko kiinnostava”, ”ei osaa sanoa” vai ”ei lukisi sitä uudestaan”, ”ei lukisi missään tapauksessa”. Tuloksena oli, että tyttöjä kiinnostivat eniten runot, joissa esiintyi naispuolisia henkilöitä (veden emo, Lemminkäisen äiti, Kyllikki, Aino, Pohjan neiti
ja Marjatta), poikia taas samporunot ja miespuolisten sankareiden seikkailut.
Runojen suosiojärjestys oli seuraava: Tyttöjen suosituimpia henkilöitä olivat
Pohjan neiti, Aino ja Kyllikki, pojilla saivat eniten suosiota Antero Vipunen, Väinämöinen, Ilmarinen ja Kullervo. Oppilaiden asenteet olivat Kalevalaa kohtaan,
kuten suomen tunteja ja koko koulunkäyntiä kohtaan, keskimäärin neutraaleja. Teoksen säilyttämistä kouluopetuksessa toivoi 63 %. (Sarmavuori 1984c.)
Taulukko 10. Kalevalan runojen mieluisuus tytöille ja pojille
		 Tytöt			Pojat
1. Maailman synty
3,47
1. Taistelu sammosta
3,25
2.	Lemminkäisen äiti
3,44
2. Kilpalaulanta
3,24
3. Kyllikin ryöstö
3,41
3. Sampo-retki
3,15
4.	Ainon kohtalo
3,38
4. Sammon ryöstö
3,13
5. Väinämöinen ja Pohjan neiti 3,17
5.	Lemminkäinen Pohjolan pidoissa3,06
6. Väinämöisen lähtö
3,17
6. Maailman synty
3,06
7. Sammon ryöstö
3,06
7. Väinämöisen veneenveisto
3,00
8. Kullervon lapsuus ja nuoruus 3,04
8. Joukahaisen kosto
2,99
9. Kilpalaulanta
3,00
9. Kullervon veronmaksumatka
2,99
10. Kullervon kosto ja kuolema 2,98 10.	Louhen kostotoimenpiteet
2,99
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ABC-projektissa (ks. Sarmavuori 1985) helsinkiläisiltä yhdeksäsluokkalaisilta
mitattiin Kalevalan tuntemusta ja asenteita sitä kohtaan. Tutkimusluokilla oli
käsitelty eeposta 12–18 tunnin jaksona. Eri tarkastelu- ja työtapoja opettajilla
oli 14–24, joista käytettiin useimmin juonen ja henkilöiden tarkastelua. Varsin
tavanomaista oli, että runoja luettiin tunnilla tai kotona ja opettaja kyseli niiden sisältöä. Ryhmätöitä käytettiin usein tai joskus. Kaikki opettajat käsittelivät
Kalevalaa ensisijaisesti kaunokirjallisena ja myytillisenä teoksena. Opettajien
mielestä oppilaita kiinnostivat Kalevalan juoni, henkilöt, Kalevalan maailmankuva ja alkumyytit, Kalevalan vaikutus ulkomailla, Kalevala-tietokilpailu ja
Holmbergin & Haavikon Rauta-aika. Opettajien mielestä oppilaita oli vähiten
kiinnostanut Kalevalan kieli ja sen sanaselitykset.
Oppilaat (n = 110) selvisivät Kalevalan tietotestistä varsin hyvin – se tosin
mittasi passiivista, tunnistavaa tietämistä eri vaihtoehdoista, sillä 82 % osasi
vastata vähintään puoleen kysymyksistä hyväksyttävästi. Kalevalan kokoajan
tunnisti neljästä vaihtoehdosta 93 %, Kalevalan tapahtumat tunnisti 75 %, Kalevalan henkilön ja häneen liittyvät kuvaukset osasi yhdistää 38 %. Kalevalan
merkitystä arvostavia oppilaita oli 58 %. Oppilaiden asenteet pysyivät enimmäkseen samoina ennen opetusta syksyllä ja sen jälkeen toukokuussa. Erittäin
tai melko kiinnostuneesti Kalevalan opetukseen suhtautuvia oli syksyllä 11 % ja
keväällä 15 %. Oppilaista 53 %:11a asenne pysyi samana. Laskua oli 22 %:lla ja
nousua 26 %:lla. Oppilaiden asenteena oli, että Kalevala kiinnosti hieman. Oppilaista 75 % toivoi sen säilyttämistä kouluopetuksessa. (Sarmavuori 1985a.)
Vuonna 1985 kaikissa kouluissa oli Kalevala-juhla. Pysyvinä muistoina koulut saivat muun muassa viisikielisen kanteleen, taide-esineitä, videonauhoja,
kasetteja, diasarjoja, valokuvia. Kouluhallitus teetti Kalevalan juhlavuoden vietosta selvityksen. Kysely lähetettiin 100 lukioon, 120 yläasteen kouluun ja 350
ala-asteen kouluun. Vastauksia tuli 389, joista ala-asteelta 235, yläasteelta ja lukiosta 154 (palautusmäärä oli 70 %). Aineenopettajista puolet käytti Kalevalan
opetukseen vuosittain 5–10 tuntia, 20 % käytti 11–20 tuntia ja 5 % yli 20 tuntia.
Alle 4 tuntia käyttäviä oli 25 %. Luokanopettajista enemmistö käsitteli sitä alle
neljä tuntia. (Syrjäläinen 1986.)
Yleisimmät työtavat olivat opettajan kerronta tai luento, oppilaiden ääneen luettaminen ja aineiden kirjoittaminen. Yli puolet vastaajista ilmoitti
käyttävänsä juhlaa yhtenä opetuksen työtapana. Radio- tai tv-ohjelmia hyväksi
käyttäneitä oli samoin yli puolet. (Syrjäläinen 1986.)
Vesa Nikkilä (2004) selvitti helsinkiläisten peruskoululaisten kokemuksia Kalevalan sampotarinan draamaopetuksesta. Hän halusi tietää, millainen kokemus
sampotarina on draaman työtavoilla opiskeltuna, miten draamaopetus vaikuttaa oppilaiden käsitykseen Kalevalasta ja voiko prosessidraaman avulla avata
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Kalevalan mahdollisesti oudolta ja etäiseltä tuntuvaa maailmaa ymmärrettävämmäksi ja läheisemmäksi. Seuraavassa kerron tuloksista yhdeksäsluokkalaisten (n = 19) osalta.
Pretekstinä oli siis Kalevalan sampotarina. Kuuden tunnin aikana käytiin
läpi tarina sammon takomisesta sen tuhoutumiseen. Keskeisenä jännitteenä
oli kiista sammon omistuksesta. Useimmat draamaharjoitukset liittyivät tämän
ongelman ratkaisemiseen. Prosessin keskeinen teema oli omistamisen ja rikkauden suhde ihmisen onnellisuuteen. Oppilaat olivat enimmäkseen Kalevalan asukkaiden roolissa. Hän itse oli tarinan kertojana samoin yksi Kalevalan
asukas. Prosessin alussa esiteltiin Ilmarinen ja Pohjan akka. Oppilaat kävivät
myös heidän rooleissaan.
Opetusta oli kahden viikon aikana 3.–14.2.03 yhteensä kuusi tuntia.
w
w
w

w

w

Aloitustunti: tutustumista Kalevalaan.
Toinen tunti: aiheena Kalevalan maailma ja sammon tekeminen.
Kolmas tunti: aiheena Ilmarinen ja Pohjan akka.
Oppilaat kirjoittivat sisäisen monologin Ilmarisen tai Pohjan akan ajatuksista.
Pariesityksessä toinen esitti hahmoa ja toinen monologin.
Neljäs tunti: Lähtö sammon ryöstöön.
Opettaja esitti roolissa kertomuksen ja ilmoitti, että Väinämöinen oli ehdottanut sammon ryöstämistä takaisin Kalevalaan. Hän toivotti oppilaat tervetulleiksi kyläkokoukseen. Oppilaiden tehtävänä oli pohtia ryhmässä oma kannanotto
ja perustelut ryöstöretkelle lähtemiselle. Ryhmät esittivät kantansa koko luokalle, jonka jälkeen on yhteinen keskustelu. Lopuksi oli harjoitus, jossa ”oppilaiden
piti kulkea omantunnon kujaa, kuunnella toisten kehotuksia ja varoituksia ja
päättää”, uskaltavatko he varastaa sammon Pohjolasta asukkaiden nukkuessa.
Viides ja kuudes tunti: Sammon ryöstö. Tuntien lopuksi oli patsasharjoituk-

sia.
Oppilaiden kokemuksista kerättiin tietoa kyselyillä ja haastattelulla. Vastaajista
10 arveli, että heidän käsityksensä Kalevalasta muuttui draamajakson aikana,
viisi arveli, että käsitys ei muuttunut. Opettaja koki Kalevalan haasteena siihen
liittyvien ristiriitaisten paineiden kannalta. Toisaalta oli tiedossa oppilaiden ennakkokäsitys Kalevalasta tylsänä ja vaikeasti lähestyttävänä teoksena. Toisaalta
taas fantasiakirjallisuuden suosio ja sen yhteydet Kalevalaan olivat omiaan luomaan opiskeluun positiivisia odotuksia. Nikkilän kokemukset prosessidraaman
käytöstä opetusmenetelmänä olivat kuitenkin hyviä:
”Prosessidraaman työtavat lisäsivät oppilaiden kiinnostusta Kalevalaa
kohtaan ja nostivat tarinan esiin niin, että oppilaat kokivat sen merkittävänä ja ymmärrettävänä. Kokemus tarinan merkittävyydestä herättää
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myös motivaation Kalevalan lukemiseen.” (Nikkilä 2004.)

Vanhimpien klassikkojen soveltuvuus kouluun

Kantelettaren käsittely kuuluu Kalevalan rinnalla yleissivistykseen, joten myös
sitä on tehtävä koulussa tutuksi. Kantelettaren runojen yksinäisyys ja surullisuus, kodista eroamisen aiheuttama suru ja esim. rakkausaiheen puuttuminen ovat piirteitä, jotka voivat tehdä teoksesta vaikean nykynuorelle. Runot
eivät edusta nuorekasta kuvittelua ja tunne-elämää vaan ikäihmisten surullisia muistoja ja mietteitä elämän vaikeuksista. Kouluopetukseen se sopii esim.
seuraavin osin
w
w
w

w

Osasto I ”Kaikille yhteisiä lauluja” sopii yläluokille
Osasto II lukioluokalla kansanrunouden käsittelyn yhteyteen.
Osasto III ja IV: paimenlaulut ja lastenlaulut kuuluvat alimpien luokkien lukukirjoihin.
I ja III kirja, jonka balladit ja legendat voidaan lukea 8. kouluvuotena vastaavaan
taiderunoon liittyen. (Haila 1934.)

Vänrikki Stoolin tarinoissa on kertova ja kuvaileva aines toiminnallista ja usein
dramaattistakin. Se puhuttelee nuoria ihannoidessaan rohkeutta, miehekkyyttä, isänmaalle kaikkensa uhraavaa sankaruutta, jopa nuorukaisen sankarikuolemaa. Siinä on realistista huumoria ja reippautta, selkeää psykologiaa ja voimakasta todellisuudentunnetta. Siinä on nuorison kaipaamaa ihanteellisuutta:
vähäarvoisimmassakin ihmisessä on hyvää ja jaloa. Runojen seikkailumielen ja
sankaruuden ihailun perusteella niiden lukemisasteeksi voidaan suositella kirjallisuusharrastuksen seikkailuajan loppupuolta, siis 7. ja 8. kouluvuotta. Silloin
poikien sankarihaaveet ovat korkeimmillaan ja heillä on voimakas pyrkimys
totuuteen. He haluavat pois sadunomaisuudesta realistiseen todenmukaisuuteen. (Haila 1934.)
Seitsemää veljestä on luettu kouluissa viime vuosisadan alusta lähtien. Se on
harvinaisen onnistunut koululuettava ja puhuttelee yhtä hyvin nuorta ihmistä
kuin vanhempaa. Se vastaa murrosikäisen vastakohtaista sielunelämää, veljekset ovat suuria lapsia, aikuisen ja lapsen välimailta. Heissä on murrosikäiselle
ominaista jyrkkyyttä ja äkillisiä mielialan vaihteluja. Veljekset ryhtyvät harkitsematta kepposiin ja tappeluihin. He joutuvat ristiriitoihin aikuisten yhteiskunnan kanssa, pakenevat sitä ja eristäytyvät korpeen mutta palaavat aikuistuttuaan ja murrosiän kriisin voitettuaan takaisin yhteiskuntaan ja mukautuvat
sen sääntöihin. Teos osoittaa, että menestys on mahdollista vain yhteiskunnan
keskuudessa. (Haila 1934.)
Teoksella on vaikutusta, sen aihepiiri vetoaa nuorisoon, se lisää nuoren
ihmistuntemusta, auttaa tutustumaan omaan kansaan antamalla tietoja kan154

V. A. Haila: Suomenkielisten oppikoulujen kirjallisuuden
opetuksesta erityisesti silmällä pitäen kirjallisuuden valintaa
Vilho Antero Hailan (1934) tavoitteena oli lisätä kirjallisuuden arvostusta kouluopetuksessa. Hän korosti kirjallisuuden kansallista merkitystä: kirjallisuus on
jokaisen kansan kansallisinta omaisuutta ja siksi sen avulla voidaan kasvattaa
”oman kansallisuuden henkeä ja ajatustapaa”. Koska kirjallisuus auttaa ymmärtämään oman kielen ja kansan luonnetta, sen avulla yksilö voi päästä selville
jopa elämänsä tarkoituksesta. Kirjallisuuden merkityksestä kouluopetuksessa
Haila päätyi seuraavaan näkemykseen:
”– – kaunokirjallisuus on kouluaineista monipuolisin ja eniten mahdollisuuksia sisältävä: yhdessä koulun varsinaisten siveellisten vaikutusten
kanssa sen opetus voi muodostaa luonteenkasvatuksen ytimen ja tulla
koulun arvokkaimmaksi kasvatustehtäväksi.”
Vaikka kaunokirjallisuutta on kouluissa luettu aina, sen laatu ja laajuus ei ole
ollut tyydyttävää. Kouluhallituksen antamissa opetusopillisissa ohjeissa vuonna 1917 lukeminen ja siihen liittyvät harjoitukset esitettiin äidinkielen opetuksen keskustaksi. Silti Haila katsoi, että vasta 1930-luvulla äidinkielen opettajat
ovat alkaneet ymmärtää ja arvostaa kaunokirjallisuuden opettamista. Haila
selvitti koulujen tuntimääriä ja luettuja teoksia 1800-luvulta 1930-luvulle. Viisi luetuinta teosta 1900-luvun alusta olivat Kalevala, Vänrikki Stoolin tarinat,
Seitsemän veljestä, Kanteletar ja Rautatie.
Kirjallisuuden valinnan pääperiaatteiksi Haila esitti esteettisiä – ja kehityspsykologisia, tosin tätä termiä käyttämättä – perusteita:
”Oppilaiden kehitysasteen mukaan valitaan luettavaksi sellaisia teoksia,
jotka ovat elämälle arvokkaita ja joissa on todellista elämänvoimaa. Koulukäsittelyyn otettavat teokset saavat olla mieluummin vaikeita kuin helppoja. Teos tulee käsitellä taideteoksena sen omista edellytyksistä lähtien.”
Kirjallisuustieto jää Hailalla taka-alalle, mutta siitäkin hänellä on joitakin mainintoja:
”kirjallisuuden pääsuuntiin ja lajeihin on syytä tutustua. Kirjallisuushisto
riallisia seikkoja tärkeämpää on valita sellaista luettavaa, joka on elävää ja
jolla on nuorisolle ja nykyajalle jotain sanomista.”
Kirjallisuuden opetuksen metodeista Haila vastusti liian perinpohjaista tarkas155

telua, filologisten seikkojen ruotimista ja kirjallisuuden lukemista aikajarjestyksessä kirjallisuudenhistorian hallitsemiseksi. Hänen mukaansa onnistunut
kaunokirjallisuuden käsittely vaatii opettajalta oman esteettisen elämän vireyttä, myötätuntoista ja ihanteisiin innostavaa mieltä. J. A. Hollon (1927) kirjasta Kasvatuksen teoria Haila siteeraa iskulausetta: ”Kasvatus on sytyttämistä
ja syttymistä ja siihen voi silmänräpäyskin riittää.” Siksi hän vaati opettajalta
ennen kaikkea henkistä liikkuvuutta, kuvittelukykyä ja eloisaa opetusta.
Haila tarkasteli koulujen viidentoista luetuimman teoksen (mm. Kalevala,
Kanteletar, Vänrikki Stoolin tarinat, Seitsemän veljestä, Nummisuutarit, Lea,
Rautatie, Lastut, Pakolaiset, Panu, Järnefeltin Isänmaa, Canthin Papin perhe
ym.) soveltuvuutta kouluun ja niille sopivaa luokka-astetta. Kalevalan opetuksesta hän esitti ajassa liikkuneita erilaisia näkemyksiä ja asettui joko niiden puolelle tai niitä vastaan. Hänen mielestään ei kysymys Kalevalan runojen alkuperästä ollut tärkeä koulun kannalta. Siksi ei olisi esimerkiksi tarpeen
käyttää alkuperäisiä runotoisintoja, vaan olisi syvennyttävä runojen syntyhistoriaan, Lönnrotin matkoihin ja eepoksen kokoonpanoon. Kalevalaa tuli käsitella kaunokirjallisena tuotteena ja kiinnitettävä päähuomio sen psykologisiin, esteettisiin ja eettisiin seikkoihin. Kalevalaa olisi sopivinta lukea kahteen
kertaan, ensin 5. ja/tai 6. kouluvuotena osittain suorasanaisena, kuvitettuna
seikkailusatuna ja toisen kerran lukion 2. luokalla eepoksena F. A. Hästeskon
toimittamasta lyhennetystä laitoksesta tarkastellen paikoittain myös koko Kalevalaa.

samme sivistyskehityksestä ja avartamalla henkistä näköpiiriä. Teoksen rohkea,
voimakas ja elämäniloinen sävy tempaa lukijan mukaansa ja vetoaa hänen
mielikuvitukseensa ja tunteeseensa. Siinä on seikkailuromaanin piirteitä, joten se sopii lukioon ja 9. kouluvuoteen. Haila pitää parempana tutustumista
ensin Seitsemään veljekseen, mikä voisi olla 9. kouluvuotena, sen jälkeen Kiveen voidaan tutustua Nummisuutareita lukemalla lukion 1. luokalla. Nummisuutarit on siksi helppo sekä älylliseltä että tunnetasoltaan, ettei sitä ole syytä
siirtää myöhemmäksi. Rautatie sopii 9. kouluvuoteen, ei aikaisemmaksi, koska
siitä puuttuu toiminta, mikä on perusehtona lasten ja varhaisnuorten kirjalle.
Se on olojen ja ilmiöiden rauhallista kuvailua, sen taiteellinen vaikutus perustuu enemmän muotoon kuin sisältöön. Haila selvittää myös monien muiden
teosten sopivuutta ja suositeltavaa luokka-astetta. Näitä ovat mm. Ahon lastut,
Pakolaiset ja Panu, Järnefeltin Isänmaa, Linnankosken Taistelu Heikkilän talosta, Canthin Papin perhe ja Kiven Lea.
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Lukupäiväkirjan käyttö Seitsemän veljeksen opetuksessa:

Veli-Matti Malinen (2000) tutki pro gradu -tutkielmassaan lukiolaisten lukupäiväkirjoja ja esseekirjoitelmia Seitsemästä veljeksestä. Lukupäiväkirjoissa
oppilaat erittelivät tehtävänannon mukaisesti lukukokemustaan. Niistä erottui
viisi eri tyyppiä:
1. Yhden näkökulman valitsijat. Eräs poika luetteli lukupäiväkirjassaan asioita,
jotka kiinnostivat tai ärsyttivät häntä. Muuan tyttö luetteli kunkin veljeksen
ominaispiirteet. Toinen poika luetteli tekstin herättämät kysymykset: ”Miksi

2.
3.
4.
5.

veljekset eivät olleet koulussa lapsina? Kuka otti tilan haltuunsa heidän lähdettyä Impivaaraan? Miksi he eivät yrittäneet sammuttaa tulipaloa? Miksi he
eivät jääneet yöksi piharakennukseen?”
Selostajat (kolme tyttöä).
Lukemisohjeen noudattajat (seitsemän tyttöä).
Tasapainoiset kirjoittajat (16).
Pohdiskelijat (7).

Aineistona oli lisäksi 60 esseevastausta. Vastaajista 35 (22 tyttöä ja 13 poikaa)
piti lukemisensa ajan lukupäiväkirjaa, vertailuryhmään kuului 25 oppilasta (20
tyttöä ja viisi poikaa). Oppilailla oli aikaa kirjoittamiseen kaksi oppituntia. He
saivat käyttää apuna kirjaa ja lukupäiväkirjaa.
Esseet olivat 1,5–6 sivua pitkiä ja keskimäärin kolmisivuisia. Suurin osa esseiden sisällöstä oli tarinan referointia – kirjoittaja halusi osoittaa, että hän oli
varmasti lukenut koko kirjan alusta loppuun. Eniten kiinnitettiin huomiota veljesten kehittymiseen ”pojista miehiksi”. Luettua tekstiä pohdittiin vähän; eniten etsittiin syitä Impivaaraan muutolle ja veljeksissä tapahtuville muutoksille.
Veljesten muuttumiskuvausten tyypittelyn pohjana olivat seuraavat kysymykset:
w
w
w
w

Millaisiksi kirjoittajat kuvaavat veljekset ennen Impivaaraan muuttoa?
Mitä syitä Impivaaraan muutolle kirjoittajat mainitsevat?
Millaiseksi veljesten muuttuminen kuvataan?
Mitä syitä muuttumiselle kirjoittajat mainitsevat?

Lukupäiväkirjaa pitäneillä oli mm. havaintoja siitä, kuinka vaimot muuttavat
miehiä: ”Vaimot tasoittavat veljesten ennen niin villiä elämää” ja ”Viimeistään
morsiammet tekevät veljeksistä yhteiskuntakelpoisia ja normaaleja täysikasvuisia miehiä”.
Malisen mukaan hyviä esseitä kirjoittivat sellaiset lukijat, jotka olivat jo
lukupäiväkirjassaan joko pohtineet lukemaansa tai jotka tarkastelivat tekstiä
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vain muutamasta näkökulmasta. Tutkimuksen mukaan lukupäiväkirjasta olikin

paljon hyötyä. Se auttoi pohtimaan tekstiä, muistamaan, jäsentämään ja selventämään ajatuksia sekä kiinnittämään huomiota myös tekstien yksityiskohtiin. Lukupäiväkirjaa pitäneet kirjoittajat tarkastelivat veljesten muuttumista
sekä yksityiskohtaisemmin että useammasta näkökulmasta kuin vertailuryhmän kirjoittajat. (Malinen 2000.)
Nettipalstalta löytyneitä vinkkejä Seitsemän veljeksen opetukseen:
Äidinkielen opettajain liiton kotisivulla on keskustelupalsta opettajia askaroivista aiheista. Löysin sieltä vuoden 2006 keskustelusta myös opettajiksi
opiskelevia kiinnostavan kysymyksen ja siihen tulleet vinkit.
Kysymys:
Niin, olen nuori opettaja, joka kaipaisi vinkkejä, kuinka voisin käsitellä yhdeksäsluokkalaisten kanssa Kiven Seitsemän veljestä -romaania. Saamme yhdeksännelle luokalle ensi vuonna yhden vuosiviikkotunnin lisää, joten aikaa
teoksen käsittelyyn olisi.
Kokeneen opettajan vastaus:
Hei! Itse luetin viimeksi Veljekset oikein hyvällä ysiluokalla. Etenimme niin,
että alkuun luimme yhdessä luvun, pari, havainnoimme kieltä, tyyppejä, kertojaa ym. Siten edettiin sovitussa aikataulussa niin, että kaikkien piti lukea
luku aina seuraavaksi tunniksi. Kukin vuorollaan sitten lyhyesti kommentoi
lukua suullisesti: koskettavin kohta, älyttömin kohtaus, hauskin sattumus
yms. Ja erittäin toimivaksi osoittautui se, että samalla heidän piti keksiä kullekin luvulle otsikko. Sen miettiminen samalla sai heidät löytämään kunkin
luvun ytimen, ja näin alkoi koko romaanin rakenne ja kaari hahmottua.
	Lopuksi kirjoitettiin, aiheita oli tarjolla hirmuisesti. Mieleenpainuvimmat
tuotokset tulivat tytöiltä mm. aiheesta ”Kenet veljeksistä voisin valita puolisokseni ja miksi”, pojat taas kirjoittivat esim. siitä, kenet he ottaisivat kaverikseen vaikka jollekin matkalle. Monet kirjoittivat myös esim. kohtaamisestaan
jonkun veljeksen kanssa nykyaikaan siirrettynä (esim. Kun Lauri ja minä kohtasimme viime viikolla).
Ihana kirja, toivottavasti saat edes pienen siivun sen annista välittymään!
P.S. Kaikkein heikoimmat taisivat lukea hätäisesti 7 koiraveljestä…
Toisen opettajan vinkit:
Yksi käsittelytapa voisi olla, että jakaisit luokan ryhmiin ja jakaisit kirjan osiin.
(Kaikkia lukuja ei kannata käsitellä, pääkohdat.) Sitten valmistaisitte vaikka
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tikku-ukot (tai vaikka varjoteatteria) ja esittäisitte ryhmissä kohtaukset luokalle. Hauskaa ja mukavaa!
Kolmannen opettajan vinkit:
Muutaman kerran olen vienyt lukion ekaluokkalaiset metsään. Olen etukäteen etsinyt jokaiselle pienryhmälle siirtolohkareen tai muun näyttämöksi
sopivan paikan.
Sitä ennen ovat opiskelijat romaania lukiessaan perehtyneet veljesten
ominaispiirteisiin tekemällä jokaisesta mind mapin. Olemme ennen metsään lähtöä sopineet kohtaukset ja roolijaon, ja toteutustyylin on jokainen
pienryhmä saanut itse päättää.
Impivaara on siintänyt silmissämme, kun olemme aamuvarhaisella
startanneet polkupyörillä koulun pihasta toukokuiseen metsään. Perillä
noin puolen tunnin harjoittelun jälkeen pienryhmät ovat kulkeneet näytäntöpaikalta toiselle ja seuranneet toistensa esityksiä – tai olleet mukana
hyökkäävänä härkälaumana. Metsään mahtuu ääntä ja toimintaa, joskaan
kovin syvään analyysiin ei siellä päästä! – Lopulta olemme palanneet takaisin koululle kuin Jukolaan ikään, kuka millekin tunnille. Esseen teko on

luistanut metsäseikkailun jälkeisenä päivänä hyvin, mutta järjestelyjähän
asia vaatii, sillä aikaa seikkailuun kuluu kolme tuntia.
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Suositun nykykirjailijan teosten sijoittaminen
kouluun – esimerkkinä Arto Paasilinna

Suomen eniten käännetty nykykirjailija ja myyntilistojen kärkeen jo vuosia sijoittunut Arto Paasilinna on poikkeuksellinen ilmiö. Juha Rikaman (2004) väitöskirjan havaintona Paasilinna on lukion opettajien käsityksen mukaan oppilaiden eniten suosima kirjailija.
Miten hänen kirjoihinsa pitäisi siis suhtautua ja miten ne sopivat kouluun,
sitä kannattaa pohtia. Kun kirjailija julkaisee joka vuosi romaanin, usein lisäksi jonkin tietokirjan, on tuotannon lukeminen työlästä. Tosin Arto Paasilinnan
romaanit ovat siinä mielessä helppolukuisia, että juoni etenee kronologisesti, kerronta ei vaihdu, virkkeet ovat selkeitä eivätkä liian rönsyileviä. Kuvailua
on melko vähän, kerronta etenee reippaasti, päähenkilö ei jähmety paikalleen
vaan matkustelee useilla paikkakunnilla kotimaassa ja ulkomailla. Kirjat ovat
pikareski- eli veijariromaaneja, mutta huumorin lomassa niissä on raskaita teemoja: sananvapausloukkaukset, työttömyys, kidutus, väkivalta, itsetuho, uskonto, ihmis- ja eläinkunnan epäkohdat, raha ja rakkaus ym.
Paasilinnan kirjoja lukevat etenkin miehet ja pojat, joiden lukemisesta ollaan erityisen huolestuneita. Kun olin Arto Paasilinnan seuran sihteeri, sain
paljon kirjeitä myös nuorilta, jotka halusivat liittyä seuraan. Nuorin liittyjä oli
11-vuotias poika, joka kertoi lukeneensa kaikki Paasilinnan teokset. Tämmöisiä ajatellen lukuharrastusta voisi suunnitella ankkuroitavaksi suositeltavien
kirjaluettelojen joukkoon. Pojat etsivät kirjoista miehen malleja, siinä he kokevat onnistuvansa. Paasilinnan hahmot eivät ole saamattomia, henkilöihin on
helppo samastua. Suomalainen mies pärjää ulkomailla siinä missä muutkin ja
saattaa nousta jopa sankariksi. Hän on usein myös naistenmies, valloitushaluinen moraalista vähemmän piittaava miestyyppi ihastuttaa monia, joidenkin
mielestä Paasilinna tarjoaa väärää mallia suomalaisesta miehestä.
Mitä romaaneja kirjailijan runsaasta tuotannosta kannattaisi tarjota eriikäisille ja eri kursseille? Joillekin kirjoille on pakko esittää myös vaihtoehtoisia
teoksia, koska romaaneja on kaiken kaikkiaan jo yli kolmekymmentä. Niitä on
käännetty 43 kielelle. Paasilinna on ohittanut käännettyjen kirjojen määrässä
Juhani Ahon mutta ei vielä Mika Waltaria eikä Kalevalaa.

Seikkailuromaaneista voi alkaa

Monia Paasilinnan kirjoja voi pitää seikkailuromaaneina, ja sellaisina ne sopivat jo viides- ja kuudesluokkalaisille. Seuraavassa suositelluista teoksista ei voi
erottaa joitakin paremmin yläkouluun sopiviksi, mutta ainakin minuuden rakentamista, lähinnä mieheyden piirteiden vahvistamista, on kirjoissa yläkoulu-
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laisille. Mainitut eivät ole puhtaasti seikkailukirjoja, vaan niissä on rakastumisia
ja seksiä, yrittäjyyttä, rahan valtaa, epäonnistumisia, petkutusta ja auttamis
halua. Hevonen oppii puhumaan ja nousee kansanedustajaksi. Paasilinnan
maailmankuva on optimistinen: vastoinkäymisistä voi selvitä kovalla työllä tai
onnella ja yleensä oikeus voittaa.
Koikkalainen kaukaa (1987)
Toisen aurinkokunnan asukas Slab Redgu eli Santeri Nestori Koikkalainen saapuu
Suomeen ja ystävystyy ekoviljelijä Taisto Hallikaisen kanssa. Koikkalainen näkee
Maapallon epäkohdat: rahan ja rahan vallan, virkakoneiston, muodin, ilkivallan,
rikollisuuden, alkoholismin ja luonnon saastumisen. Urheilu on mennyt ihmisten
keskuudessa mielettömyyksiin. Nuoren lukijan kannattaa aloittaa Paasilinna-harrastus tästä kirjasta.
Muita nuorimmille lukijoille sopivia ovat Tohelo suojelusenkeli (2004), Kuuma
veri, kylmät hermot (2006), Hirnuva maailmanloppu (1999), Rovasti Huuskosen
petomainen miespalvelija (1995), Lentävä kirvesmies (1996), Suomalainen kärsäkirja (2005), Hirttämättömien lurjusten yrttitarha (1998) ja Hirtettyjen kettujen
metsä (1983).

Lukion kursseille sopivat teokset

Joka kurssilla olisi suotavaa lukea kaksi teosta, joista toinen olisi kotimainen.
Koska maailmankirjallisuuden klassikoita on runsaasti tarjolla, kotimaisen sopivan kirjan löytäminen tuottaa vaikeuksia. Siihen voisi tarjota ainakin vaihtoehdoksi Paasilinnaa. Voisi olla, että juuri pojille olisi tämä vaihtoehto erityisen
mieleinen.
Oma ensimmäinen kontaktini Paasilinnan kirjaan tuli oppilaalta. Paasilinnaa
ihailevan lukiolaispojan toivomuksesta valittiin kotimaiseksi yhteisluettavaksi
Hirtettyjen kettujen metsä. Tosin vaihtoehtona oli Anu Kaipaisen Magdaleena ja maailman lapset. Pojat valitsivat Paasilinnan, samoin jotkut tytöt, mutta
useimmat tytöt valitsivat Kaipaisen. Olen esitellyt tehtävät kokeiluraportissa.
(Sarmavuori 1988a, 266–270.)
Nykyisille lukiokursseille Arto Paasilinnan romaaneja voisi sijoittaa lähtien
kurssien tavoitteista ja sisällöistä mutta Paasilinnan tuotannosta löytyy aineksia myös monenlaisten teemojen käsittelyyn.
Kurssi 1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus
Kurssin tavoitteet ja sisällöt: Oppilaan toivotaan ymmärtävän tekstin merkityskokonaisuutena ja tarkastelevan sen piirteitä tavoitteen, viestintätilanteen ja -välineen
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kannalta. Hän voi tarkastella kaunokirjallisen tekstin piirteitä. (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, 33.)
w Sopiva teos: Jäniksen vuosi (1975)
Toimittaja Kaarlo Vatanen on turhautunut työhönsä ja vaimoonsa. Hänen
aikakauslehtensä hämmenteli näennäisiä epäkohtia mutta vaikeni yhteiskunnan perusvirheistä. Hän löytää kumppaniksi jäniksen, jonka kanssa hän
vaeltaa ympäri Suomea ylittäen itärajan. Hänellä on ristiriitoja ympäristönsä
kanssa. Hänen syyllisyytensä luetteloidaan.
	Lopussa hän vapautuu yllätyksellisesti. Teoksen suosio Ranskassa liittyi
kirjan nimeen, se oli Vatasen jänis. Vatasta luultiin ralliautoilija Ari Vataseksi,
joka oli muuttanut Ranskaan. (Majander 1992/2001, 104.)

Kurssi 2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä
Kurssin tavoitteet ja sisällöt: Oppilas oppii arvioimaan tekstin sisältöä, näkökulmia,
tyyliä ja muotoa sekä tekstin erittelyssä tarvittavaa käsitteistöä (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, 34).
w

Sopiva teos: Ulvova mylläri (1981)

Kylähullun edesottamukset, erakkoelämä, sotapsykoosi, mielisairaus, lääkärissä käynti, poliisin puuttuminen kylähullun riehuntaan ovat kirjan aiheita.
Sen sanomana voidaan pitää kirjan varoitusta: kylähullusta voi tulla susi, jos
häntä kohtaan ollaan ymmärtämättömiä.

Kurssi 3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa
Kurssin tavoitteet ja sisällöt: Oppilas kehittyy fiktiivisen tekstin analysoijana erilaisia
lukija- ja tulkintalähtökohtia sekä tarpeellisia kirjallisuustieteellisiä käsitteitä käyt
täen. Keskeisiksi sisällöiksi mainitaan kerrontatekniset keinot kertoja, näkökulma,
aihe, henkilö, aika, miljöö, teema ja motiivi. (Lukion opetussuunnitelman perusteet
2003, 34–35.)
w

Sopiva teos: Ukkosenjumalan Poika (1984)

Ukkosenjumalan Pojassa Paasilinna on käyttänyt Agricolan Psalttarin (1551)
esipuheessa mainitsemia suomalaisten muinaisjumalia (Sarmavuori 2007).
Kirjassa on kaikkitietävä kertoja. Aiheena on uusvanha uskonto. Rutja, Ukkosenjumalan nuorin poika, vaihtaa hahmoa Sampsa Ronkaisen kanssa. Lopussa hän palaa salamien hakemana taivaaseen ja menee naimisiin Ajattaran
kanssa. Uuden Testamentin tapahtumia on muunnettu. Kristushahmo tulee
maan päälle taivaasta nuorena miehenä, viettää jonkin aikaa ihmishahmossa
ja palaa taivaaseen, jossa hän avioituu. Lopussa Helinä Suvaskorpi synnyttää
poikalapsen, joka on puoliksi Sampsa Ronkaisen ja puoliksi Ukko Ylijumalan
pojanpoika.
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	Rutja käännyttää ihmisiä uusvanhaan uskontoon ja esittää heille kuusi käskyä. Kirjan näkökulma on Rutjan toiminnassa, joka ei suju hankaluuksitta. Toimittaja Huikka Tuukkanen joutuu salamaniskun uhriksi. Toinen päähenkilö on
Sampsa Ronkainen, 40-vuotias maanviljelijä ja antiikkikauppias. Tapahtumien
miljöö on Siuntio ja Helsinki. Kirjan teemana on uusvanhaan uskoon kääntyminen. Motiiveja ovat pallosalamat ja jumalolennot. Aika on kerran 1950-luku,
muuten 80-luku.

Kurssi 4. Tekstit ja vaikuttaminen
Kurssin tavoitteet ja sisällöt: Oppilas tarkastelee ja arvioi tekstin arvoja, selvittää sen
ideologisuutta ja eritellä mm. sen huumoria, ironiaa, satiiria ja parodiaa.
w

Sopiva teos: Ihmiskunnan loppulaukka (2000)

Ihmiskunnan loppulaukka on paitsi satiirinen myös erityisen parodinen teos.
Viimeisen ihmisen, Toivo Armas Suomikorven, kasvua seurataan hänen syntymästään kuolemaan eli vuoteen 2110. Ihmiskunnan merkittävät muistot
kootaan museoihin. Toivo Armas matkustaa paljon. Euroopan autioiduttua
hän majailee Hofburgin keisarillisessa linnassa. Hänellä ja vaimo Rachelilla on
kaksi hevosta, kolme karhua ja liuta apinoita. Toivo asettautui Frans Joosefin
huoneistoon, Rachel asusti Maria Teresian huoneissa. Toivo pukeutui Itävallan
kenttämarsalkan arvomerkein varustettuun juhlaunivormuun, punaiset housut, valkoinen takki ja rintamuksessa purppura-hopeinen silkkinauha. Rachelilla on Elisabetin röyhelöiset puvut. Pukujen kuvaus on parodinen, yleensä
Paasilinna ei kuvaa henkilöiden pukeutumista. Ruokailu on poikkeuksellista:
leipää ei ollut (Wienin viimeinen leipomo oli lopettanut toimintansa), ei tuoretta lihaa, ei kalaa, ei vihanneksia. Karhut availivat säilyketölkkejä. Ihmisen
tilalla eläinkunta jatkaisi elämää.

Kurssi 5. Teksti, tyyli ja konteksti
Kurssin tavoitteet ja sisällöt: Kurssiin kuuluvat eri aikakausien tyylit. Paasilinnan romaani olisi esimerkki postmodernista työttömyystarinasta.
w

Sopiva teos: Tuomiopäivän aurinko nousee (1997)

Kurssi 6. Kieli, kirjallisuus ja identiteetti
Kurssin tavoitteet ja sisällöt: on ”kielen ja kirjallisuuden merkitys kansallisen identiteetin rakentamisessa”.
w

Sopiva teos: Auta armias (1989)

Paasilinnan teos on poikkeuksellinen kunnianosoitus suomalaiselle miehelle.
Hänet kelpuutetaan Jumalan sijaiseksi. Hänet todetaan 10 000 hyvin rukoilevan ihmisen joukosta kelvollisimmaksi, sillä hän ei rukoillut mitään itselleen.
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Hänellä ei ollut korkean paikan kammoa, sillä hän työskenteli torninnosturin

kuljettajana. Hän siirtää taivaan Kerimäen kirkkoon. Hän laatii toimintasuunnitelman ja perustaa eläimille oman taivaan.

Temaattiseen käsittelyyn sopivia teoksia
Väärinymmärretty yksilö
Ulvova mylläri, WSOY 1981
Jäniksen vuosi, W+G 1975, 10. painos 2005
Rovasti Huuskosen petomainen miespalvelija, WSOY 1995
Vapahtaja Surunen. WSOY 1986

Ihmisen ja eläimen ystävyys
Jäniksen vuosi, W+G 1975, 10. painos 2005
Rovasti Huuskosen petomainen miespalvelija, WSOY 1995
Hirnuva maailmanloppu, WSOY 1999
Ihmiskunnan loppulaukka, WSOY 2000
Suomalainen kärsäkirja, WSOY 2005

Seikkailuromaaneja
Päähenkilö seikkailee matkustamalla Suomea ristiin rastiin ja pitkin ulkomaita tai, kuten Koikkalainen, avaruuden halki toisesta aurinkokunnasta. Päähenkilö joutuu lähtemään kotoaan, koska siellä on liian ahdistavaa. Hän löytää kumppanikseen usein eläimen: jäniksen, karhun, hevosen, norsun tai kotkan.
Koikkalainen kaukaa, WSOY 1987
Ulvova mylläri, WSOY 1981
Jäniksen vuosi, W+G 1975, 10. painos 2005
Hirtettyjen kettujen metsä, WSOY 1983
Rovasti Huuskosen petomainen miespalvelija, WSOY 1995
Lentävä kirvesmies: kertomus Ronkoteuksesta ja hänen yhdeksästä kotkastaan,
WSOY 1996
Tuomiopäivän aurinko nousee, WSOY 1997
Hirttämättömien lurjusten yrttitarha, WSOY 1998
Hirnuva maailmanloppu, WSOY 1999
Ihmiskunnan loppulaukka, WSOY 2000
Tohelo suojelusenkeli, WSOY 2004
Suomalainen kärsäkirja, WSOY 2005

Uskontoa ja mytologiaa
Päähenkilö on tekemisissä uskonnon kanssa. Hän pohtii tuonpuoleisen asioita, kuolemaa ja elämää.
Herranen aika, WSOY 1980i
Ukkosenjumalan Poika, WSOY 1984
Auta armias, WSOY 1989

Yksinäisiä taistelijoita
Vapahtaja Surunen, WSOY 1986
Suloinen myrkynkeittäjä, WSOY 1988
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KIRJOIT TAMINEN JA SEN OPETUKSEN TUTKIMUS

Kirjoittamisen opetuksen tutkimus on elänyt hiljaiseloa viime vuosisadan lopun. Prosessikirjoittamisen tulo oli Suomessa vahva virtaus, joka alkoi 1980-luvun puolivälistä ja mullisti silloisen produktikirjoittamisen. Siitä valmistui väitöskirja vasta 2005, Annamari Murtorinteen Tuskan hauskaa!. Muuten ainoat
väitöskirjat Suomessa ovat olleet Pirjo Linnakylän Kirjoittamisen opetuksen ja
opiskelun strategiat peruskoulun keskiluokilla ja yläasteella (1983) sekä Sirkka-Liisa Rauramon Kansakoulun ja peruskoulun kolmas- ja neljäsluokkalaisten kirjoitelmien vertailu (1989).
Viimeaikaisissa kirjoittamistutkimuksissa (Goldstein & Carr 1996, ks. Dahl
& Farnan 1998) on saatu vahvistusta prosessikirjoittamisen hyödyistä. Charles
MacArthurin (2006) laaja kokoomateos valottaa monipuolisesti kirjoittamisen
tutkimusta. Kirjoittajakoulutuksen alkaminen yliopistoissa johti väittelyihin
siitä, voidaanko luovaa kirjoittamista opettaa. Joskus kirjailijat ovat pitäneet
taitoaan luonnonlahjana ja elämisensä tuloksena, ja monet heistä ovat jo
kouluaikana erottautuneet poikkeuksellisina ainekirjoittajina. Kuvataiteilija ja
muusikko harjoittelevat ja kouluttautuvat erittäin runsaasti – kyllä kirjoittaminenkin on taitoa, jossa harjoitus tekee mestarin. Luovasta kirjoittamisesta on
julkaistu uutta kirjallisuutta. Kirjailijat ovat enenevässä määrin alkaneet kirjoittaa myös omasta luomistyöstään opaskirjoja.

Kirjallinen luomisprosessi

Kirjailijan luomisprosessia pidetään usein mystisenä. Näynomainen sisäinen
ääni, valaistunut olo tai jokin suurempi voima puhuu, ja kirjailijan on kirjoitettava teksti. Hän kirjoittaa yöllä kuun tai kynttilän valossa sulkakynällä. Tässä on
kliseisiä kuvitelmia kirjoittamisen stereotypioista.
Meillä on ollut vallalla romanttinen käsitys kirjailijasta: Kirjailijalla on synnynnäinen kyky kirjoittaa, kirjailijaksi synnytään ja kirjailijaksi voi tulla vain elämän
koulusta. Myös värikäs elämä, kokemukset vaihtelevista ammateista, elämän
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kolhut ja onnenpotkut, nousut ja laskut, voimakas tunne-elämä edesauttavat
kirjailijaksi kypsymistä. Usein vaikea koettelemus, läheisen menetys, sairaus ja
kärsimys pakottavat tarttumaan kynään. Yhteiskunnallisen epäkohdan näkeminen ja kokeminen ja paremman yhteiskunnan etsiminen saavat kirjoittamaan.
Kirjailija on ollut meillä ”yksinäisen ääni korvessa”, ”alkuvoimainen luonnonmystikko”, ”tulisieluinen keuhkotautinen” ja ”köyhän kansan kurjuuden paljastaja”. Hän on ollut totuudentorvi, jota on sekä ihailtu että pelätty. Sensuuriyhteiskunnissa vaiennetaan ensin kirjailijat ja he joutuvat maanpakoon.
Kirjoittamisen mystiikkaa kuvaa myös Franz Kafkan elämäkerta. Kirjeessään
hän kertoo, kuinka on virastossa vietetyn työpäivän jälkeen päässyt kirjoittamaan vasta yöllä.
”Kirjoittaminen pitää minua pystyssä, mutta eikö ole oikeampaa sanoa,
että se pitää pystyssä tämänkaltaista elämää? Tällä en tietenkään tarkoita,
että elämäni on parempaa kun en kirjoita. Pikemminkin se on silloin paljon
kehnompaa ja kokonaan sietämätöntä ja päätyy väistämättä hulluuteen.
Mutta vain sillä ehdolla, että minä olen kirjailija silloinkin kun en kirjoita,
niin kuin asia pohjimmiltaan onkin, ja kirjailija, joka ei kirjoita onkin hulluutta esiinmanaava mahdottomuus. Mutta miten on itse kirjailijana olemisen
laita? Kirjoittaminen on makea ihana palkinto, mutta mistä? Yöllä minulle selvisi kuin lasten havainto-opetuksesta, että se on palkkio paholaisen
palvelemisesta. Tämä laskeutuminen synkkien mahtien luo, tämä luonnon
sitominen henkien päästäminen kahleistaan, kyseenalaiset syleilyt ja mitä
kaikkea sellaista alhaalla vielä voi olla tekeillä, joista ei ylhäällä tiedä enää
mitään kun kirjoittaa tarinoita auringonvalossa. Ehkä on toisenkinlaista kirjoittamista, minä tunnen vain tämän; öisin, kun pelko ei anna minun nukkua, tunnen vain tämän. (Briefe 5.7.1922)” (Pawel 1989, 115.)

Kirjailijat kouluttautuivat ennen paljolti kotiakatemioissaan. Pikkuveli ja -sisar
oppivat isoveljeltään ja lapset seurasivat isä- ja äitikirjailijan jalanjälkiä. Näin selittyvät kirjailijasuvut: Kasimir ja Eino Leino, Krohnit, Ahot, Pennaset, Anhavat,
Waltarit, Heporaudat, Pakkaset ja Paloheimot. Majamaan (1987, 83) mukaan
”monen kirjailijan vanhemmista ainakin toinen on ollut harrastajakirjoittaja. Perimään viittaisivat kirjallisten muotoainesten ja struktuurien taju,
joka usein ilmeni myös jäljittelynä, psyykkinen sensitiivisyys ja syttyvyys.
Ympäristötekijöiden vaikutusta ovat virikkeet, kirjalliset samastuskohteet – kirjoittavat mallit – ja kasvuolosuhteet.” (Majamaa 1987, 83.)

Maila Talvion lukupiirissä kirjailijat tapasivat toisiaan ja saivat toisiltaan virikkeitä. Nykyäänkin kirjailijatalo Villa Kivi Helsingissä jatkaa samaa perinnettä tarjoamalla työhuoneita ja tilat Runoklubille ja lukupiireille. (Hirvikoski 1998, 124,
142.)
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Kirjailijat ovat järjestäytyneet ammattiyhdistykseksi, jolla silläkin on jo yli
satavuotinen historia. Suomen kirjailijaliitto ry perustettiin vuonna 1897 ”suomenkielisten kaunokirjailijoiden aatteelliseksi ja ammatilliseksi järjestöksi”.
Ennen kuin kelpuutetaan yhdistyksen jäseneksi, kirjailijalta vaaditaan ammattitaito, tietty määrä tietyntasoisia kirjoja. Teknistyneellä aikakaudellamme ja
koulutusyhteiskunnassa sulkakynäkirjoittelu ei enää riitä.
Perinteisesti koulutuksen on pelätty pilaavan alkuvoimaisuutta ja kirjailijan
luonnonläheisyyttä. Meillä on koulutettu vain kriitikoita. Elämme yhteiskunnassa, jossa kaikki ammattialat erikoistuvat ja vaativat yhä koulutetumpaa taitotietoa. Kirjoittaminen on tullut yhä monimuotoisemmaksi ja teknisemmäksi. Ei siis ole ihme, että kirjailijoitakin on ryhdytty kouluttamaan. Jyväskylän
yliopistossa alkoi vuonna 1992 kirjoittajakoulutus. Aluksi sitä oli mahdollista
opiskella 15 opintoviikkoa, neljä vuotta myöhemmin se laajeni aineopintoihin
eli 35 opintoviikkoon. Miisa Jääskeläinen ja Petri Pietiläinen (1997) järkeilevät,
että aika on kypsä kirjoittamistieteelle.
Kirjoittamistieteen keskiössä on kirjoittaja ja hänen luova työnsä ja mahdollinen kohtaaminen lukijan, julkisuuden ja kaanonin kanssa. Sen lähitieteitä
ovat kirjallisuuden tutkimus ja viestintätieteet. Kirjoittajakoulutuksen opiskelijat ovat selvittäneet kirjoittamisen peruskäsitteitä, kirjoittajan suhdetta materiaaliinsa ja kirjoittamisen ohjaamista.
Kirjoittaminen on hetken inspiraatiota, ongelmanratkaisua, jolloin jotkin
osaset hahmottuvat. Hajanainen alue jäsentyy, palaset loksahtavat paikalleen
tai kirjoittaja havaitsee uuden kielikuvan. Silloin hänellä on ahaa-elämys ja hänen on kiirehdittävä kirjoittamaan se muistiin. Kirjoittaminen on myös puurtamista, tekstin suoltamista, muokkaamista tai puhtaaksi kirjoittamista. Sitä
voi tehdä työpäivän ja jatkaa seuraavana. Nora Ekström (1997) vetoaa Vihtori
Peltoseen (alias Johannes Linnankoski), joka jo vuosisadan alun Kynäilijä-oppaassaan sanoi, että kirjoitustaito on työn ja harjoittelun tulos. Onnistumisen
ehtona on ankara itsekritiikki, sama teksti on syytä kirjoittaa mahdollisimman
moneen kertaan uudestaan. Kirjoittaminen on taitoa, jota voi opetella. (Ekström 1997.)
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Kirjailijoiden kertomaa kirjoittamisestaan:
w

Mika Waltari
”Kirjoittaminen on tie itsenäistymiseen ja vapautumiseen – tämä on varmasti ollut
minulle kirjailijankehityksessäni ehkä kaikkein ratkaisevin seikka. Kirjoittaessani olen
myös pyrkinyt pääsemään selvyyteen omasta itsestäni. Kirjoittaessani olen kenties
pystynyt kasvamaan ihmisenä ja samalla vapautumaan ulkonaisista painostavista
tekijöistä. Juuri henkinen itsenäistyminen, henkinen vapautuminen on tuo kaikkein
tärkein tekijä.” (Haavikko 1980, 379.)

w

Kalle Päätalo
”En usko kenenkään ihmisen olleen enemmän yksin harrastuksensa kanssa kuin olin
kasvu- ja nuoruusvuosinani savotoissa ja yleensä työmailla. Yksin ja toivottomuuden
tuntojen vallassa tein kirjoitusyrityksiäni kuitenkin vain syksyyn 1936 asti. Silloin
hankin isältäni salaa Mika Waltarin vuotta aikaisemmin ilmestyneen opaskirjan Aiotko kirjailijaksi. Tämä kirja esti ratkaisevasti minua menettämästä toivoani.” (Haavikko
1980, 127–128.)
Tuija Lehtinen
”Kirjailija istuu työpöytänsä ääressä kuukausitolkulla ja seurustelee älykkäiden, nokkelien ja kiehtovien henkilöiden kanssa. Juuri sellaisten kuin hän kokee kulloinkin
ansainneensa kohdalleen. Kun kirjailija sitten lyö näppäimistä viimeisen pisteen
tietokoneruutuun ja nostaa päänsä kohti ikkunaa, hän yleensä hämmästyy tajutessaan, että huoneen ulkopuolella on elämää. Hän työntää nenänsä ulos varovaisena
kuin talvihorroksesta herännyt karhu ja alkaa miettiä matkaa joko lähimpään postiin
tai peräti sinne keskustaan kustantajaa tapaamaan.” (Lehtinen 2000, 80.)

w

w

Leena Lehtolainen
”Kirjailija kirjoittaa siitä mikä häntä kiinnostaa, minua kiinnostaa muun muassa
oman elinympäristöni ja siinä tapahtuvien muutoksien hahmottaminen. Kymmenessä vuodessa on tapahtunut paljon, sillä Espoo on yksi maamme voimakkaimmin
kasvaneista kaupungeista. Olen aina ajatellut olevani edistyksellinen ihminen, mutta minusta peltojen muuttaminen asvaltiksi ja ihmisten kasaaminen keoiksi pienille
maa-alueille on taantumusta. Ei kai minusta olekaan cityespoolaiseksi, olen lande
syntyjäni. Minulle on tärkeää, että pääsen kotoani lenkkipoluille metsän keskelle.
Luonnossa liikkuminen on minulle niin tarpeellista, että tulen jatkossakin valitsemaan asuinpaikkani sen mukaan.” (Lehtolainen 2000, 91.)

w

Arto Paasilinna
”Nykyinen asuntomme on kirjailijan työtä ajatellen siitä hyvä, että siinä on avara työhuone, korkeutta ja pituutta hullujen ajatusten syntyä ja lennellä. Työhuone ja käsikirjasto sijaitsevat parvella, jonka ikkunoista avautuu saaristolaispetäjikköä aivan
kuin jossakin Kuusamon tai Karjalan korpimailla, ja talviseen aikaan pilkahtaa hohtavan valkea meren jäälaikkukin.” (Paasilinna 2000, 119–120.)

168

Mitä kirjoittaminen on?

Vaatiessaan myös tuotosta kirjoittaminen on vielä monimutkaisempi ilmiö
kuin lukeminen, joten sen kattava määrittely on vaikeaa, mutta eri määritelmistä voidaan ottaa esille pääkohtia ja osoittaa painotuksia.
w

Kirjoittaminen on lukijalle suunnattujen visuaalisten symbolien
tuottamista. Tuottaminen on joko visuaalisten ärsykkeiden (kopiointi) tai
auditiivisten ärsykkeiden (sanelu) kontrollissa. (Smith 1976, ks. Sarmavuori
1993.)

w

Kirjoittaminen on kielenkäyttämisprosessi merkityksen löytämiseksi
kokemukselle ja sen kommunikoimiseksi (Murray 1978).

w

Kirjoittaminen on mitä tarkoituksellisin kielenkäytön muoto, ennen kaikkea
keino tietää ja keino tulla tietämään (Dowst 1980).

w

Kirjoittaminen on monitasoinen ja tavoitteellinen prosessi, jonka aikana
luodaan ja välitetään merkityksiä ja sanoma lukijan tulkittavaksi (Takala
1982).

w

Kirjoittaminen on luovaa ajattelua ja ongelmanratkaisua vaativa
kognitiivinen tuottamisprosessi, johon yhdistyy ajatusten verbalisointi ja
muuntaminen kirjoituskieleksi ja tekstiksi (Hayesia ja Floweria mukaillen
Linnakylä 1983).

w

Kirjoittaminen on kieltä, ajattelua, havaintotoimintoja, elämänkokemuksia
ja tunteita, mekaanista suoritusta ja erilaisia strategioita sisältävä toiminta

(Matilainen 1989).

Kirjoittaminen on ajatusten ilmaisemista paperilla. Se on prosessia ja produktia. Kirjoittaminen prosessina on monivaiheinen tapahtuma, johon kytkeytyy
suunnittelua, halua kirjoittaa, suunnitelman toteuttamista ja loppuun saattamista. Välissä on lukuisia kognitiivisia päätöksiä, muokkausta, uudelleenajattelua ja arviointia. Lopputulos on kirjoitettuun kieliasuun saatettu viesti. Yleensä
se on teksti, jolla on rakenne, tarkoitus ja sanoma. Se on tarkoitettu lukijalle.
Kirjoittaminen vaatii kriittistä ajattelua. Sillä on tarkoitus, sekä muoto- ja
tyylivaatimuksia. Se on osittain tajunnanvirtaa ja alitajunnasta tulevaa ryöppyä, joka on kuitenkin alistettava kriittisen arvioinnin ja lukijan ymmärryksen
punnittavaksi. Usein kirjoittaja itse on tuotokseensa nähden kriittisin ja hylkää
ajatuksen tai tekstin julkaisukelvottomana jo alkutekijöissään.
Tietoisena omista ja toisten vaatimuksista kirjoitustuotostaan kohtaan kirjoittaja on paineiden alaisena. Friedebert Tuglas on kuvannut kirjoittamisen
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tuskaa selittämällä, että asia on tunteena kirkas mutta ajatuksena hämärä ja
sanoina jo täysin vääristynyt.
”Muoto tappaa! Kuva surmaa kuvitelman!
Milloin pääsen niin pitkälle, että saisin sanojen sijasta ilmaistuksi ajatuksiani. Kompastun aina vain kirjainmerkkeihin kuin kuiviin kaisloihin
polulla. Siitä mistä piti tulla minun ajatusteni linna, tuleekin pelkkä varjokuva.”

Kirjoittamisen tuskaan sekoittuu Tuglaksella kuitenkin myös riemua, sillä hän
sanoo sen myötä ymmärtävänsä jotain uutta itsestään ja olevansa onnellinen.
”Tunteista nousevat näyt kuohuvat minussa, kuljen kuin juovuttavassa sumussa.”
Kirjoittaminen tuo myös mielenrauhaa, sillä se selkeyttää ajatuksia ja tuo
uutta järjestystä. Tätä kuvaa kasku, jonka mukaan kirjailija, jolta kysyttiin televisiossa, mitä mieltä hän oli jostain asiasta, kieltäytyi vastaamasta ja sanoi, että
hänen on ensin mentävä kirjoittamaan asia kotiinsa, ennen kuin hän voi tietää,
mitä siitä ajattelisi.
Kirjailijoiden kirjoittamisprosessit ovat varsin erilaisia, joskin monelle on
yhteistä tekstin hiominen ja moneen kertaan kirjoittaminen. Kirjoittaminen
vaatii usein aineiston keruuta, niinpä valmistautumiseen ja suunnitteluun menee aikaa. Kaunokirjailijalla ja tutkijalla se voi viedä kauemmin kuin varsinainen kirjoittaminen. Tutkijan täytyy jatkuvasti tarkistaa tietojaan kirjoista, ja hän
joutuu käymään kirjastossa usein vielä kesken kirjoitusprosessiaan.

Kirjoittamisprosessin malleja

Koska kirjoittaminen on monimutkainen kognitiivinen prosessi, sitä on analysoitu erittelemällä eri toimintoja ja kuvattu niitä graafisesti mallin avulla.
Vanhimpia ja tunnetuimpia on kuvion 7 esittelemä Hayesin ja Flowerin (1980)
kognitiivinen prosessimalli. Keskeisimmät toiminnot ovat suunnittelu, kielentäminen, teksti, muokkaaminen ja korjaaminen. Malli huomioi myös kirjoittajan ennakkotiedot ja tehtäväympäristön vaatimukset.
Todellisen ja tavoitellun tekstin vertaamisen ja yhteensovittamisen vaiheiden kysymyksiä käsittelee Marlene Scardamalian ja Carl Bereiterin (1983) CDOmalli (Compare – Diagnose – Operate, vertaa – diagnosoi – operoi), jota kuvio
8 kuvaa. Yksilön kirjoittaessa pitkäaikaismuistiin muodostuu ja varastoituu kaksi mentaalista representaatiota. Toinen on tarkoitettu teksti ja toinen tuotettu
teksti. CDO-prosessi on näiden tekstien yhteensovittamista. Kuvio 8 ei näytä,
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kuinka prosessi alkaa eikä kuinka vertailu lähtee käyntiin. Kun vertailuvaiheessa
on havaittu yhteensovittaminen, huomio kiinnittyy diagnosointiin, johon sisältyy tekstin ja sen retoristen keinojen etsiminen. Diagnosointi voi johtaa
intentioiden muuttamiseen, jolloin suunnitelma muuttuu. Se tuottaa uuden
yhteydenoton takaisin tarkoitettuun tekstiin. Kuvio käsittää tapaukset, joissa
teksti muuttuu. Operointivaiheessa on kaksi komponenttia. Valintataktiikassa
valitaan tekstin muuttaminen (sanojen muuttamista, poistamista, lisäämistä).
Kirjoittaja voi myös valita sen, että teksti jää ennalleen. Jos hän valitsee muuttamisen, hän siirtyy muutoksen tuottamisen vaiheeseen. Se johtaa muunneltuun tekstiin ja uuteen vertailuvaiheeseen, mikä johtaa edelleen CDO-sykliin.
Prosessi pysyy syklinä, kunnes yhteensovittamisen poisto tai epäonnistuminen
aiheuttaa kontrollin palata keskeytyneeseen prosessiin.
Lapset parantelevat vähän tekstiään. Heillä on puutteellinen vertailuvaihe.
Tekstin parantelua vaikeuttaa kyvyttömyys nähdä sitä lukijan kannalta objektiivisesti. Prosessin muut osat eivät aktivoidu. Lapsilla on myös kyvyttömyyttä
diagnosoida, huono taktiikkavalinta eivätkä he pysty tuottamaan parannuskeiTEHTÄVÄYMPÄRISTÖ
TEHTÄVÄN-

TEKSTI

ANTO

jo kirjoitettu

Kirjoittajan
pitkäkestoinen
muisti

• Tiedot aiheesta ja
vastaanottajasta
• Kirjoittamissuunnitelmat

AJATUSTEN
TUOTTAMINEN

SUUNNITTELU	
		

MUUNTAMINEN

JÄSENTÄMINEN

TAVOITTEEN

MUOKKAAMINEN

Lukeminen
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ASETTAMINEN
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Kuvio 7. Hayesin ja Flowerin kirjoittamisen kognitiivisen prosessimallin rakenne
(Hayes 2006)
171

Kuvio 8. Kirjoittamisprosessin CDO-malli (Scardamalia & Bereiter 1983)

noja. Ongelma ei ole prosessin elementeissä vaan niiden organisoimisessa ja
yhdistämisessä CDO-osaprosesseihin. Lapsilla on CDO-prosessin kompetenssi
mutta he eivät kykene käynnistämään sitä.

Kirjoittamisen tutkimuksesta

Kirjoittamisen tutkimus suuntautui Yhdysvalloissa 1970-luvulla prosessikirjoittamiseen. Suomeen suuntaus tuli 1980-luvun puolivälin jälkeen. Sitä ennen
oli kognitiivisen psykologian piirissä selvitetty kirjoittamisprosessin luonnetta.
Seuraavana vaiheena oli kiinnittää huomio kirjoittamisen sosiaaliseen puoleen
ja kontekstiin; merkittäviä teoreetikkoja olivat Vygotsky ja Bahtin, jälkimmäinen kulttuuriteorian kannalta. Sosiokulttuurista teoriaa on esitellyt Paul Prior
(2006).
Ihmisen oppimisen, ajattelun ja toiminnan sosiokulttuurinen perspektiivi
merkitsee huomion kohdistumista siihen, kuinka yksilöt ja ryhmät omaksuvat
ja hyödyntävät fyysisiä ja kognitiivisia resursseja. Roger Säljö (2000, 18) koros-
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taa, että kirjoittamisen tutkimuksessa painopiste on kollektiivin ja yksilön välisessä yhteistoiminnassa.
Uudempi virtaus on genretietoinen kirjoittamisen opetus. Carol A. Donovan ja Laura B. Smolkin (2006) huomauttavat, että lapset, kuten aikuisetkin,
kirjoittavat moniin eri tarkoituksiin. Suuntauksessa kysellään, mitä on genretietoisuus, kuinka se kehittyy ja on kehitettävissä.
Katherine Schultz (2006) on koonnut kirjoittamisen tutkimuksen vaiheista
luettelon (taulukko 11). Hänen selvityksensä perustuu laadulliseen tutkimukseen ja onkin huomattava, että luettelon ulkopuolelle jäävät vanhemmat mittavat pitkittäistutkimukset, joita Yhdysvalloissa tehtiin ennen 1980-lukua.
Robin Bright (1995) esittää kirjoittamisen opetuksen tärkeiksi alueiksi:
1.
2.
3.
4.

Mitä hyvät kirjoittajat tekevät?
Kirjoittamisen opetuksen tavoitteet ja tarkoitukset
Kirjoittamisen arvo
Kirjoittajien näkemys itsestään kirjoittajina

Taulukko 11. Kirjoittamisen tutkimuksen vaiheet (Schultz 2006, 365)
Tutkimusfokus

Tutkimuskysymykset

Tekstianalyysi

Mitkä ovat hyvän kirjoittajan tekstin piirteet?

Opetuskäytäntö

Millaista käsittely A on verrattuna B:hen?

Yksilölliset prosessit

Mitä päätöksiä yksilö tekee kirjoittaessaan?

Kognitiivinen perspektiivi

Kuinka yksilö liikkuu lukuisten vaiheiden läpi?

Sosiokognitiivinen perspektiivi

Mitä yksilöt tietävät ja ymmärtävät prosessistaan?

Kirjoittaminen uppoutuu

Kuinka yksilön kirjoittamiskäytänteet ja identi-

sosiokulttuurisiin käytäntöihin

teetit muotoutuvat sosiaalisten, kulttuuristen

ja identiteetteihin

ja ideologisten kontekstien mukaan? Kuinka
yksilön kirjoittaminen muovaa konteksteja?

Kirjoittaminen yli medioiden ja

Kuinka ihmiset auktorisoivat tekstejä ja kom-

modaliteettien

munikoivat? Kuinka kirjoittaja käyttää välineitä
ja resursseja välittämään merkityksiä?
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5. Sisäinen ja ulkoinen vastaanottaja. Kun oppilaiden kontrolli kirjoittamisen
määrästä, sisällöstä ja muodosta lisääntyy, he kokevat sen enemmän
omakseen.

Brightillä on hyviä tutkimusvinkkejä. Oppilaita ja opettajaa kannattaisi haastatella, myös vanhemmille hänellä on kyselylomake. Opettajalle ei siinä tarjota
valmiita menetelmiä, joita hänen oletettaisiin käyttävän. Kysymykset ovat avoimia ja opettajan menetelmä on nimettävissä vasta hänen antamiensa vihjeiden perusteella.
Goldstein & Carr (1996) tutkivat neljäs-, kahdeksas- ja kahdestoistaluokkalaisia kysyen hyötyivätkö oppilaat prosessikirjoittamisesta. He saivat seuraavat
tulokset:
1. Oppilaat, joiden opettajat rohkaisevat käyttämään prosessikirjoittamisen
elementtejä, kuten suunnittelua, tarkoituksen määrittelyä ja yleisöä, kirjoittivat
paremmin kuin niiden opettajien oppilaat, joita ei rohkaista vastaavaan
toimintaan.
2. Kirjoitustaito oli parempi niillä oppilailla, joiden opettajat rohkaisivat
käyttämään useita strategioita, jotka liittyivät kirjoittamisprosessin
elementteihin. Oppilaat, joiden opettajat rohkaisivat käyttämään
erilaisia esikirjoittamisstrategioita, saivat korkeampia pisteitä kuin muut.
Tutkimuksessa oli neljäsluokkalaisia 7 000, kahdeksasluokkalaisia 11 000 ja
kahdestoistaluokkalaisia 11 500. (ks. Dahl & Farnan 1998, 14.)

Dahlin & Farnan kritisoivat tutkimusta siitä, että tulokset perustuivat osin kehäpäätelmään: koska kirjoittaminen on prosessi, ei ole yllättävää, että opetusstrategiat, jotka korostavat prosessielementtejä, lisäävät kirjoittajan kykyä
kirjoittaa tehokkaasti. Heidän mukaansa pitäisikin selvittää, mitkä toiminnat ja
luokkahuonerakenteet edistävät erilaisten kirjoittajien kirjoittamista. (Dahl &
Farnan 1998, 17–18.)
Uuden teknologian mahdollisuuksista ja vaikutuksista on ilmestynyt paljon artikkeleita. Niitä esitellään Charles A. MacArthurin ja muiden toimittamassa teoksessa Handbook of Writing Research (2006).
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Kirjoittamisen opetuksen menetelmät ja lähestymistavat
Motoriikan ja alkavan kirjoittamisen opetusmenetelmistä

Kirjoittamisen opetusmenetelmät myötäilevät lukemisen menetelmiä, ja ne
voidaan jakaa synteettisiin ja analyyttisiin menetelmiin. Synteettisissä menetelmissä edetään yksityiskohdista kokonaisuuksiin. Niitä ovat kirjain-, äänneja tavumenetelmä. Analyyttisissa menetelmissä edetään kokonaisuudesta sen
osiin.
Kirjoittamisen opettamisen menetelmät on jaettu neljään ryhmään (Pietilä
1979):
1.
2.
3.
4.

motoriikkakeskeisiin
sensomotorisiin
motivoinnin tärkeyttä korostaviin
kielen kokonaisvaltaista luonnetta korostaviin opetusmenetelmiin.

Kirjoittaminen on pintatasolla jäljentämistä ja kopiointia, joten kirjainmuotojen ja sanahahmojen kirjoittamisen sujuvoitumiseksi tarvitaan motorisia
harjoituksia. Motoriikkakeskeistä on ollut ennen harjoitettu kaunokirjoitus.
Käsialakirjoituksella on ollut aikaisempina vuosisatoina suurempi merkitys
kuin nykyään, joten koulussa on käytetty runsaasti tunteja käsialan hiomiseksi.
Sanelukirjoitusta tarvitaan mekaanisen taidon edistämiseksi. Motorisen suorituksen automatisoituminen vie aikansa. (Matilainen 1989.)
Sensomotorisessa menetelmässä havaintotoiminnat kytketään motoriseen
suoritukseen. Äänteen ja kirjaimen vastaavuutta analysoidaan usein multisensorisesti. Auditiivista, visuaalista, kinesteettistä ja taktiilista havaintoa eritellään
ja niiden välistä aivotoiminnallista integraatiota kehitetään. Multisensorinen
foneettinen menetelmä soveltuu lapsille, joilla on havaintotoimintojen heikkoutta ja lukivaikeuksia. Tällainen on esim. oivallukseen tähtäävä menetelmä.
Siinä selvitetään, miten äänne kuuluu (auditiivinen havainto), miten se syntyy
(artikulaatiota koskeva kinesteettinen havainto) ja minkä näköinen merkki sillä on (visuaalinen havainto). Äänteet yhdistetään tavuksi. Tavujen sanelu alkaa
kahden äänteen oppimisen jälkeen. Sanoja opitaan lukemaan tavuja toisiinsa
liittäen. Tavu on kokonaisuus, jota kuunnellaan, analysoidaan ja kirjoitetaan.
Analyyttinen LPP-menetelmä (lukemaan puheen perusteella) on enemmän motivoinnin tärkeyttä korostava menetelmä kuin sensomotorinen, sillä
siinä ei ole lähtökohtana eikä painopisteenä äänteen ja kirjaimen vastaavuuden oppiminen. Siinä opettaja kirjoittaa keskustelun pohjalta syntyneen
tekstin tauluun ja sitä analysoidaan. Laborointivaiheessa analysoidaan puhetta ja kirjoitettua. Uudelleen lukemisen vaiheessa opettaja lukee tekstin
175

ja oppilas lukee ne sanat, joita hän tunnistaa ja alleviivaa tutut sanat. Hän
kirjoittaa alleviivatut sanat jäljentäen kortille, josta tulee tuttujen sanojen
kortisto. Menetelmää voi pitää myös kielen kokonaisvaltaista luonnetta korostavana kirjoittamaan opettamisen menetelmänä.
Toisin kuin lukemisessa, jossa ymmärtäminen on ensisijaista ja jossa heti
harjoitellaan yhtä paljon mekaanista kuin ymmärtävää lukutaitoa, on kirjoittamisesta esitetty, että tuottavan kirjoittamisen ja mekaanisen oikeinkirjoitustaidon hallintaa ei tule vaatia eikä harjaannuttaa yhtä aikaa (Graham 1982,
Hillocks 1984).

Lähestymismalleja kirjoittamisen opettamiseen

Kirjoittamisen opettamisen lähestymismalleja on erotettu useita: proosamal
lien käyttö, kokemuspohjainen, episteeminen (Donovan & McClelland 1980),
luova (Enwald 1980, Heikkilä & Kantola 1983) sekä produkti- ja prosessimalli.
Näillä on toisistaan poikkeavia painotuksia. Kokemuspohjainen ja luova lähestymistapa vastaavat motivoivan kirjoittamisen menetelmää, samoin prosessikirjoittaminen. Episteeminen malli on kielen kokonaisvaltaista luonnetta korostava menetelmä.
Proosamallien käyttö perustuu seuraaviin elementteihin: lukeminen, analysoiminen ja kirjoittaminen. Oppilaat lukevat mallitekstin, he analysoivat sen
rakennetta ja tyylipiirteitä sekä kirjoittavat tekstin mallin mukaan oman tekstin. Menetelmää kohtaan osoitetussa kritiikissä on huomautettu siitä, että mallit ovat liian hyviä. Oppilaan ja ammattimaisen kirjoittajan välillä on liian suuri
etäisyys ja oppilas joutuu kilpailuun, jonka hän tietää häviävänsä. Jos mallitekstit on otettu vanhoilta auktoriteeteilta, voidaan myös kysyä, tarvitseeko
oppilaiden tavoitella menneiden aikojen tyylejä. Proosamalleja käytettäessä
katsotaan, että oppilaalla ei ole mitään arvokasta sanottavaa, heille on annettava jotain mistä kirjoittaa, ennen kuin he pystyvät siihen. Mallin tarkastelu korostaa muotoa sisällön kustannuksella. Huomio kiinnitetään liiaksi sääntöihin,
rakenteeseen ja malleihin. (Eschholz 1980.)
Kokemuspohjaisen kirjoittamisen lähtökohtana on näkemys, että kaikenikäisillä lapsilla on laaja kokemusvarasto: toiveita, pelkoja, kuvitelmia, menneitä tapahtumia ja unia. Miten kokemusvarastoa osattaisiin käyttää hyväksi, on
Judyn (1980) esittelemän lähestymismallin ydinkysymyksiä. Hänen näkemyksenään on, että kirjoittamisen tulee lähteä syntetisoituneesta kokemuksesta.
Jotta voi kirjoittaa hyvin, asia on tunnettava hyvin. Oppilaalle on annettava
aikaa puhua kokemuksistaan ja analysoida niitä. Oppilaiden annetaan kirjoit176

taa mahdollisimman monia muotoja: runoja, näytelmiä, kertomuksia, esseitä,
romaaneja ym.
Käytäntönä on yleensä, että oppilaat kirjoittavat lukijakunnalle. He kirjoittavat luokkatovereille yhtä hyvin kuin opettajalle. Kun he tietävät, että luokkatoverit lukevat heidän kirjoituksiaan, muotoon, tyyliin ja virheettömyyteen
kiinnitetään enemmän huomiota. Kirjoituksen strukturointi opitaan, kun muotoillaan ajatuksia ja kokemuksia ensin itselle ja toiseksi yleisölle. Muoto kasvaa
sisällöstä eikä ole siitä irrallaan. (Judy 1980.)
Episteemisesti suuntautunut opettaja ymmärtää, että kieli tulee kirjoittajan itsensä ja objektiivisen todellisuuden väliin, muovaa edellistä ja antaa
muodon jälkimmäiselle. Lähestymistapa sisältää Jerome Brunerin esittämän
näkemyksen, jonka mukaan ”ihminen ei vastaa maailmaan, joka on olemassa suoraa kosketusta varten. Myöskään häntä ei ole suljettu oman subjektiivisuutensa vankilaan. Pikemminkin hän edustaa maailmaa itselleen ja toimii
representaatioittensa avulla ja niihin reagoiden.” Episteeminen lähestymistapa
korostaa kirjoittajaa, kieltä ja todellisuutta. (Dowst 1980.)
Episteemisen lähestymistavan keskeisiä oletuksia ovat:
1. Emme tunne maailmaa välittömästi; muodostamme tietomme kielen avulla.
2. Se kuinka voimme toimia, riippuu siitä, mitä tiedämme, koska ymmärrämme
maailmaa kielen avulla.
3. Vakava kirjoittamisen kokeilu on uusien, ehkä parempien tietämistapojen
kokeilua.

Episteemisen kirjoittamisen kannattajat katsovat, että kirjoittaminen on mitä
tarkoituksenmukaisin kielenkäytön muoto, ennen kaikkea keino tietää ja keino tulla tietämään (Dowst 1980). Kun Amerikassa 1970 luvun alussa pohdittiin
uuskirjoitustaidottomuutta, syyksi esitettiin mm. se, että kirjoittamisen kurssien pulmana on älyllinen kehys, jossa se tarjotaan ja sen oppimiseksi käytetty
motivointi. Episteeminen lähestymistapa opettaa keksimisen, organisoinnin ja
tyylin ”substanssin” tarjoten ne hyvin kehittyneen episteemisen ja pedagogisen teorian viitekehyksestä. Lähestymistapa motivoi kirjoittajaa väittämällä,
että se kuinka kirjoitat, vaikuttaa suoraan tietämiseesi, osaamiseesi ja myös
käsitykseesi itsestäsi. Tavoitteena on saada oppilaat näkemään, missä määrin
kieli määrää heidän maailmaansa, auttaa heitä manipuloimaan kieltä tavalla,
joka johtaa keksimiseen ja oppimiseen.
Episteemisessä menetelmässä ei käytetä oppikirjaa. Oppimismateriaali
koostuu huolellisesti suunnitellusta kirjoittamistehtävien sekvenssistä. Oppilaiden kirjoituksia monistetaan nimettöminä ja niistä keskustellaan runsaasti.
Oppilaat kirjoittavat usein ja paljon: yhdestä kolmeen lyhyttä esseetä viikossa.
Esseet ovat luonteeltaan tutkivia ja persoonallisia. Rohkaistakseen rehellistä
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tutkimista ja riskinottoa opettaja ei tavallisesti korjaa eikä arvostele numeroin oppilaan kirjoituksia, vaan kirjoittaa joitakin kommentteja ja kysymyksiä.
(Dowst 1980.)
Episteeminen lähestymistapa puhuttelee ehkä parhaiten niitä opettajia,
jotka ovat ensisijaisesti kielitieteellisesti suuntautuneita. Se lähenee kielifilosofiaa ja perustuu vankkaan näkemykseen kielen merkityksestä. Valitettavasti
tästä tyypistä ei ole kokeiluja eikä virtaus tämännimisenä ole ulottunut Suomeen.

Prosessikirjoittaminen
Lähtökohdat

Amerikassa valitettiin 1970-luvun alussa oppilaiden ja opiskelijoiden heikkoa
kirjoitustaitoa. Yliopiston opettajat moittivat kouluja huonosta kirjoittamisen
opetuksesta. Koulujen opettajat taas syyttivät puutteellista opettajien koulutusta. Johnny Can’t Write ja Why Johnny Can’t Write? olivat tuolloin yleisiä
sanomalehtiotsikoita Amerikassa. Uuskirjoitustaidottomuuden katsottiin levinneen amerikkalaiseen yhteiskuntaan.
Tilanteen korjaamiseksi Berkeleyn yliopistoon Kaliforniaan perustettiin kirjoittamisen opetuksen täydennyskoulutus- ja tutkimuskeskus. Sen tarkoituksena oli kehittää kirjoittamisen opetuksen menetelmiä kaikille kouluasteille
alkuopetuksesta yliopistoon. Keskuksen johtajana oli James Gray. Kaliforniassa perustettiin kirjoittamisen opetuksen projekti The Bay Area Writing Project
(BAWP) ja myöhemmin sen kattoprojekti The National Writing Project (NWP),
joka toimii 43 valtiossa ja ulkomailla. Osallistujamaita olivat Kanada, Australia,
Suomi, Ruotsi ja Norja.
Projektin tavoitteena oli opetuksen kehittäminen ja opettajien täydennyskoulutuksen parantaminen. Ensimmäinen kesäseminaari pidettiin opettajille
Kaliforniassa vuonna 1974. Sen aikana syvennyttiin kirjoittamisprosessin kulkuun, kirjoittamisen funktioiden ja kirjoitustarpeiden kirjaamiseen. Opettajien
oma kirjoittaminen nähtiin erityisen tärkeäksi, jotta heillä olisi ymmärrystä kirjoittamisprosessia ja kirjoittamisvaikeuksia kohtaan. (Gray 1986, ks. Sarmavuori 1993.)
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Teoriatausta

Prosessikirjoittamisen teoriataustana on Janet Emigin (1971) tutkimus oppilaiden prosesseista, James Brittonin (Britton ja muut 1975) näkemys kirjoittamisen funktioiden kehittymisestä ja Vygotskyn (1981) kehitysteoria.
Emig (1971) tutki 12. luokan oppilaiden kirjoittamisprosessia. Hän nauhoitti kahdeksan oppilaan prosessia. He puhuivat ääneen, mitä he ajattelivat ja
tunsivat. Oppilaiden ”kirjoittamisen elämäkerta” selvitettiin haastattelemalla ja
se nauhoitettiin. Stimuloivat ja traumaattiset kokemukset käytiin läpi. Menetelmänä oli protokolla-analyysi ja tapaustutkimus.
Emig erotti kirjoittamisesta kaksi lajia: refleksiivisen ja ekstensiivisen. Refleksiivisessä kirjoittamisessa korostuvat kirjoittajan ajatukset ja tunteet sekä
omat kokemukset. Vastaanottajana on kirjoittaja itse. Tutkittava alue on usein
affektiivinen. Tyyli on tunnustelevaa, persoonallista ja tutkivaa. Ekstensiivisessä kirjoittamisessa korostuu sanoman lähettäminen ja kommunikointi toiselle.
Tutkittava alue on kognitiivista. Tyyli on varmaa, persoonatonta ja selostavaa.
Ekstensiivinen kirjoittaminen on koulun sponsoroimaa kirjoittamista ja refleksiivinen oma-aloitteista toimintaa. Refleksiivinen kirjoittaminen on yleensä pitempi prosessi. Siihen kuuluu pitkiä valmistavia toimintoja. Siinä muotoillaan
uudelleen, aloitellaan ja lopetellaan. Siihen voi liittyä oman tuotteen esteettistä tarkastelua.
Vaikka Emigin erottamia kirjoittamislajinimityksiä ei ole otettu käyttöön,
hänen ajatuksensa ovat saaneet kannattajia – protokolla-analyysi on tullut
runsaaseen käyttöön. Prosessikirjoittamiskurssit lähtivät usein käyntiin ”kirjoittamisen elämäkerran” tarkastelulla. Yleisiä tehtävänaiheita olivat ”Muistoja
kirjoittamisesta”, ”Millainen olen kirjoittajana?” ja ”Mitä kirjoittaminen minulle
merkitsee?”.
James Britton (Britton ja muut 1975) esitti, että kirjoittamisen funktiot eriytyvät ekspressiivisestä funktiosta. Se on kirjoittamisen alkulähde, jossa painottuvat yksilön itseilmaisulliset tarpeet. Se on tajunnanvirtaa ja ”ääneen ajattelua
paperilla”. Se on tunteiden, mielialan ja mielipiteiden kirjaamista. Se säilyy yhtenä kirjoittamisen funktiona esim. päiväkirjan ja henkilökohtaisten kirjeiden
kirjoittamistehtävissä. Siitä eriytyy kehityksen mukana lisäksi transaktionaalinen ja poeettinen funktio: transaktionaalinen kirjoittaminen on analyyttista ja
tiedottavaa, siinä painottuu sanoman perillemeno. Poeettinen kirjoittaminen
on taiteellista ja siinä välitetään lukijalle kirjoittajan kokemuksia, ajatuksia ja
tunteita luomalla tekstin maailma, esimerkiksi runo, kertomus, näytelmä.
Koulu on vaatinut transaktionaalisen funktion käyttöä alusta alkaen, sillä kirjoittaminen on nähty vain tuotoksena, jonka pitäisi olla yhdellä kertaa
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valmis. Vasta prosessikirjoittamisessa osataan käyttää hyväksi ekspressiivistä,
kirjoittamista käynnistävää ja sen stimuloimiseksi välttämätöntä alkuvaihetta.
Oppilaalle annetaan aikaa luonnosteluun ja sen parissa viivytään kiirehtimättä
heti analysoivaan tai taiteelliseen kirjoittamiseen.
Prosessikirjoittaminen noudattaa Vygotskyn (1981) kehitysteoriaa siinä,
että kirjoittaminen nähdään ja tehdään sosiaaliseksi toiminnaksi. Kirjoittajan ei
tarvitse olla yksin vaan hän kirjoittaa ryhmässä. Prosessikirjoittaminen perustuu ryhmätyöhön. Pienryhmät antavat palautetta. Oppilaalla on heti tiedossa
tekstinsä lukija. Prosessikirjoittamisen voi näin ollen katsoa noudattavan Vygotskyn näkemystä, että mitä lapsi tänään tekee yhdessä aikuisen kanssa, sen
hän tekee huomenna yksin. Prosessit sisäistyvät, ja kun lapsi oppii arvioimaan
toisen tekstiä, hänen on helpompi arvioida myös omaansa. Muokkauksessa
voi harjaantua opetuksen avulla.

Periaatteet ja vaiheet

Bay Area Writing Projectin kehittämät kirjoittamisvaiheet ovat lähempänä
luonnonmukaisuutta kuin aikaisempi koulukirjoittaminen. Prosessikirjoittamisessa ei vaadita valmista tuotetta heti vaan oppilaalle annetaan aikaa valmistautumiseen, aineiston keräämiseen, luonnosteluun ja muokkaamiseen.
Sisällön käsittelyyn uhrataan oma aikansa ja kieliasun tarkistukseen ja viimeistelyyn omansa.
Periaatteena on, että jokaisen kirjoittajan on saatava myönteistä palautetta. Yhteistyö tovereiden kanssa on välttämätöntä. Toisen oppilaan tekstiin
harjaannutaan reagoimaan. Siitä opitaan löytämään onnistuneita kohtia ja
esittämään rakentavia kysymyksiä. Pelkät kommentit ”hyvä” tai ”huono” eivät
riitä vaan tekstiä harjaannutaan erittelemään. Jokaisen tekstistä voi löytää jotain hyvää, joten luonnosvaiheessa ja sitä koskevassa palautteessa vain positiiviseen puoleen kiinnitetään huomio. Kun oppilas oppii arvioimaan toisen
tekstiä, hän osaa arvioida myös omaansa. Hän tottuu kirjoittamaan ikätovereilleen, ei pelkästään opettajalle. Ideana on, että lukija otetaan alusta lähtien
huomioon.
Opettajan rooli on prosessikirjoittamisessa ohjaava ja kannustava. Hänen
punakynäroolinsa ja arvostelutehtävänsä jäävät taka-alalle. Opettaja ei ole
myöskään aiheiden annossa yhtä määräävä kuin tuotospainotteisessa opetuksessa, vaan käyttää hyväksi oppilailta saatuja ideoita ja antaa heidän itse
keksiä aiheita. Opettajan rooliin kuuluu, että hän kirjoittaa samat tekstit kuin
oppilas ja on mukana pienryhmässä kuten oppilas. Niin hän osallistuu vahvasti myös itse prosessiin. Lokikirjeen avulla hän on vuorovaikutuksessa jokaisen
oppilaan kanssa.
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Prosessikirjoittamisen suomennokseksi sopisi vaihekirjoittaminen siinä
mielessä, että se perustuu kahdeksaan vaiheeseen. Käyttäisin siitä myös nimitystä vastuukirjoittaminen, sillä se perustuu vahvasti ryhmätyöhön ja siihen,
että ryhmän jäsenet tuntevat vastuuta toisen kirjoittamisen kannustamisesta
ja onnistumisesta. Oppilaita motivoivana nimityksenä on käytetty myös sisukirjoittamista. Erityisesti muokkauksessa oppilaan on mahdollista purkaa suomalaista sisuaan. Vaiheet ovat seuraavat:
1. Valmistautuminen
w
w
w
w
w
w
w
w

Palautetaan mieleen muistoja, kokemuksia, tietoja.
Listaaminen (oppilaan tekemät tai valmiit listat).
Piirretään ajatuskarttoja (mind map).
Havainnointi, aistimusten kerääminen (luokassa, metsässä, retkellä, museossa).
Lauseiden alut.
Kuvat, esineet, filmit, musiikki, dramatisointi.
Kirjallisuus, luetaan tekstejä, keskustellaan.
Aivoriihi, klusterointi.

2. Luonnostelu
w

w

w

Ajatusten vapaamuotoista tuottamista, ekspressiivistä, tajunnanvirtaa, ajatusten etsimistä ja kokeilemista
Monet aloitukset voivat jäädä luonnoksiksi kansioon, niitä ei oteta muokattavaksi, niihin voi palata joskus myöhemmin
Luonnoksia ei koskaan arvioida numeroin. Kielivirheitä ei korjata. Opettaja ai
noastaan merkitsee arvostelukirjaan, että työ on tehty.

3. Palaute
w
w
w

w
w
w
w
w

Tarkoitus on löytää kirjoituksen vahvat kohdat.
Kirjoittaja lukee tekstinsä pienryhmässä.
Toverit sanovat siitä havaitsemiaan hyviä kohtia (ytykohtia), jotka kirjoittaja
alleviivaa tekstistään.
Toverit esittävät kysymyksiä, jotka selventävät sisältöä.
Kirjoittaja merkitsee kysymykset marginaaliin.
Ryhmän tarkoituksena on auttaa oppilasta luottamaan itseensä kirjoittajana.
Vaatii harjoittelua. Voidaan käyttää palautelomakkeita.
Helpompi analysoida toisen tekstiä kuin omaansa.

4. Muokkaus
Sisällön osalta
w Oppilas saa päättää itse, mitkä asiat poistaa ja muuttaa.
w Joidenkin 1. versio on jo hyvä, heille voi antaa uusia tehtäviä.
w Oppilas voi lisätä yksityiskohtia.
w Kuvata perusteellisemmin.
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Lisätä vuoropuhelua.
w Parantaa aloitusta ja lopetusta.
w Muuttaa näkökulmaa.
w Miettiä kohokohtia (focusing).
w Korostaa olennaista (lähikuvat).
w Hioa jaksottelua.
w Laajentaa (esim. Bussi oli täynnä laajennetaan jaksoksi).
w Vaihtaa muotoa: runo uutiseksi, kirje vuoropuheluksi, puhekuplat kertomukseksi.
w Opettajan on nähtävä muutokset (ei siis kumia).
w Voi tehdä myös kotona.
Kielen ja tyylin osalta
Kun oppilas on tyytyväinen sisältöön, hän muokkaa tekstin kieliasun.
w Myös toveri voi tarkistaa
w Välimerkit
w Oikeinkirjoitus
w Kielenhuolto.
w

5. Puhtaaksikirjoitus
6. Lopullinen versio
w

w

Antaa vaikutelman, että ajattelu on loppuunviety, kirjoitus on kieleltään ja
muodoltaan tarkistettu.
Se arvioidaan ottaen huomioon koko työskentely.

7. Julkaiseminen
w
w
w
w

Kirjoittamisen tarkoitus on viestintä. Kirjoitukset tulee jakaa toisten kanssa.
Kirjoituksista tehdään ”kirja”, kokoelma, lehti (monistettu kaikille).
Seinälehti.
Aineen lukeminen luokassa.

8. Lokikirje
w

w

w
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Tunnin lopussa oppilas kirjoittaa 10 min kirjettä opettajalle, mitä hän on oppinut, mitä jäi epäselväksi, kysymyksiä, miltä hänestä tuntuu, mitä hän ajattelee.
Journalia voidaan kirjoittaa ennen jonkin aiheen käsittelyä, sen ideoimiseksi ja
oppimisen edistämiseksi
Opettaja vastaa oppilaalle.

Vuonna 1988 tehdyn kyselyn mukaan aineenopettajista 70–80 % käytti menetelmää. Kyselyyn vastasi 342 opettajaa, joista enemmistö (57 %) toimi yläasteella. Valmistautumisessa oli edelleen yleisintä opettajan antama aihelista
(82 %), tosin joillakin opettajilla (41 %) oppilas sai laatia listan. Luonnokseen
opettajat antoivat yleisimmin aikaa 15 minuuttia. Palauteryhmiä käytti 81 %.
Luokkatoverin tekstistä mainittiin hyviä kohtia ja esitettiin kysymyksiä. Muokkaus oli yleisessä käytössä (98 %) ja julkaisemista käytti 70 %. Tietokone oli
käytössä 19 %:lla opettajista. Opettajat olivat tyytyväisiä siihen, että uudella
menetelmällä saatiin parempia tuloksia, kirjoittaminen tuli lähemmäksi todellista kirjoittamista; haitaksi koettiin menetelmän käytön vaatima aikamäärä ja
luokkien suuruus. (Sarmavuori 1988b.)

Prosessikirjoittamiskokeilu lukion 2. luokalla

Prosessikirjoittamista kokeiltiin Turun normaalikoulun 2. luokalla vuosina
1986–87. Siinä käytettiin vaiheita: 1) valmistautuminen, 2) luonnos, 3) palaute,
4) muokkaus sisällön osalta, 5) muokkaus kieliasun kannalta, 6) puhtaaksikirjoitus, 7) julkaiseminen ja 8) arviointi. Usein prosessi voitiin jättää vaiheeseen
kolme ja siirryttiin uuteen alkuun. (Sarmavuori 1988a.)
Valmistautumisvaiheessa kokeiltiin muistojen, kokemusten ja tietojen mieleenpalauttamista, I-searchia (mistä haluaisin kirjoittaa), listausta, ajatuskarttaa
(mind map), keskustelua, lähdekirjallisuuteen perehtymistä ja kirjoittamalla
oppimista (Viktoria-menetelmä).
Luonnoksen kirjoittamiseen käytettiin 15–20 minuuttia. Palautteen antajina olivat pienryhmät (3–4 oppilasta), joiden toimintaohjeena oli kiitä ja kysy.
Sitä muunneltiin tehtävän mukaan. Esim. mielipidekirjoituksen laadinnassa
luonnoksista etsittiin perustelukohtia sekä hyviä plus- ja miinussanoja. MuokViktoria-menetelmä
Tämän kirjoittamisen oppimisen menetelmän nimi tuli Elizabeth Radin Simonsin Ruotsissa pitämän kurssin esimerkistä. Kurssilla Simons kirjoitti tauluun kuningatar Viktorian nimen ja pyysi kurssilaisia kirjoittamaan paperille
kaiken, mitä he tietävät. Ne luettiin pienryhmissä ja esitettiin kysymyksiä.
Koko luokan kesken häntä koskevat tiedot koottiin taululle ja niistä keskusteltiin. Tällainen käsittely herätti kiinnostuksen ja halun tietää hänestä enemmän sekä ottaa selvää hänen henkilöhistoriastaan. Lukiolaisilla tätä tekniikkaa käytettiin nuorisokulttuuriaiheen valmistelussa ja antiikin kirjallisuuden
tyylipiirteisiin tutustumisen johdatteluna.
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kauksia oli 1–4. Niihin käytettiin kaksi koulutuntia ja kotona kirjoittamista. Julkaisuja tuotettiin vuoden aikana kolme kokoelmaa (Mielipide, Vastine ja Kympin aineita). Muuten julkaiseminen oli tekstien ääneen lukemista luokassa.
Kirjallisuudessa käytettiin vihkoa, johon oppilas kirjoitti luettavana olevasta kirjasta sen ensimmäisen luvun tai määräsivujen jälkeen vaikutelmiaan
ja sen herättämiä kysymyksiä. Hän toi vihon opettajalle luettavaksi ja opettaja
kirjoitti siihen omia kommenttejaan. Näin hän pääsi seuraamaan oppilaan lukuprosessia hyvinkin läheltä. Kerran viikossa kirjoitettiin lokikirje (10 min).
Asennemittauksen mukaan oppilaat kokivat luonnoksen kirjoittamisen
hyödylliseksi, helpoksi ja hauskaksi. Enemmistö piti luonnoksen lukemista vierustoverille ja pienryhmälle mieluisana. Koko luokalle sitä ei olisi haluttu lukea.
Luonnoksen lukemista pienryhmälle piti hyödyllisenä 37 %, turhana 21 % ja
42 % ei ottanut kantaa. Tekstin muokkaamista piti 79 % hyödyllisenä. Toveripalautetta oli voinut käyttää hyväksi vähintään jonkin verran 67 %. Sopivana
muokkauskertojen määränä pidettiin keskimäärin kahta kertaa. Useimpien
mielestä (56 %) aine oli parantunut muokkausten aikana melko paljon. Julkaisemista piti hyödyllisenä ja kiinnostavana 78 %.
Prosessikirjoittamismenetelmällä kirjoitetun aihepiiriaineen arvosanat
vaihtelivat 8–10 ja olivat keskiarvoltaan 8,67. Samojen oppilaiden kirjoittamat
tavalliset kahden tunnin aineet vaihtelivat 6–9 ja olivat keskiarvoltaan 7,05,
mikä kertoo edellisellä menetelmällä saatavista paremmista tuloksista. Prosessikirjoittamisen kokeiluluokalla kirjoittamisen opetuksen tavoitteet saavutettiin hieman paremmin kuin muilla luokilla. (Sarmavuori 1988a.)

Prosessikirjoittamisen toveripalaute 9. luokalla

Annamari Murtorinne (2005) tutki kirjoittamis-, keskustelu- ja muokkausprosesseja oppimisen menetelmänä. Päämääränä oli löytää välineitä kirjoittamisen
ja sen opettamisen tehostamiseksi. Murtorinne nojautui konstruktivistiseen
opettamis- ja oppimiskäsitykseen sekä Bereiterin ja Scardamalian ajatuksiin
asiantuntijuudesta. Taustalla vaikutti myös ”vygotskylainen ajattelu lähikehityksen vyöhykkeestä, jonka mukaan oppilas kykenee saavuttamaan enemmän
kokeneemman oppijan tai ryhmän antaman tuen avulla kuin yksin”.
Tavoitteena oli edistää tietoa kirjoittamis-, keskustelu- ja muokkausprosessista ja selvittää, millainen merkitys pienryhmällä on kirjoittamisprosessissa:
miksi pienryhmän keskustelu ja palautteenanto eivät toimi riittävän tehokkaasti tekstin kirjoittamista ja muokkaamista tukevalla tavalla? Oppilasta halut184
tiin kehittää tiedostavana kirjoittajana. Tiedostavalla kirjoittajalla tarkoitettiin

”oppilasta, joka ymmärtää kirjoittamisprosessin kokonaisuuden ja sen osien
merkitykset, osaa soveltaa oppimaansa ja osaa ottaa vastuun omasta oppimisestaan ryhmänsä jäsenenä”.
Tutkimusongelmina olivat:
1. Millaista pienryhmän palautteenanto on?
2. Mitä keinoja oppilaat käyttävät hyödyntääkseen pienryhmäkeskustelua?
3. Miten oppilaiden tekstit muokkaantuvat prosessin aikana?
4. Millaisiksi muodostuvat viimeistellyt tekstit?
5. Miten oppilaat arvioivat kirjoittamis-, keskustelu- ja
muokkausprosessia?

Murtorinne tutki oman luokkansa oppilaita (Jyväskylän normaalikoulun 9.
luokka) tapaustutkimuksena. Hän kuvanauhoitti 1998 pienryhmäkeskusteluja ja litteroi ne. Murtorinne valitsi lopulliseen analyysiin kaksi kolmen hengen
ryhmää. Varsinaisessa tutkimusprosessissa hän analysoi kuuden oppilaan kolme tekstiversiota ja oppilaiden käymät pienryhmäkeskustelut. Oppilaat tallensivat kaikki kirjoittamansa tekstit tietokoneelle analyysia varten.
Kirjoittamisprosessi alkoi yhteissuunnittelulla oppilaiden kanssa. Heidän
kanssaan sovittiin aikataulusta ja toimintatavoista. Otsikoita kehitettiin oppilaita kiinnostavista aiheista. Aiheita oli 32 ja lopuksi vielä avoin aihe, yhdeksännen luokan viimeinen teksti ”ysin paras mielipideteksti”, jossa sai kirjoittaa itseä
askarruttavasta aiheesta ja keksiä otsikon. Oppilaat saivat ottaa mukaan jo aiemmin kootun hyvän mielipidetekstin piirteitä sisältävän monisteen.
Hyvän mielipidetekstin piirteitä:
1. Selkeä.
2. Johdonmukainen rakenne:
a) Mielenkiinnon herättäminen
b)	Asian esittely ja ongelman kuvaus
c) Oma mielipide ja perustelut
d) Vastaväitteet, vastaperustelut ja niiden kumoaminen
e) Yhteenveto.
3. Vakuuttavat perustelut.
4. Ottaa huomioon vastapuolen perustelut.
5. Tehoaa tyylillään.

Oppilaat saivat valmistautua tehtävään omalla tavallaan. Tutkimus alkoi oppilaiden kirjoittamasta luonnoksesta ja ensimmäisen palautekeskustelun kuvaamisesta. Oppilaat kirjoittivat sen jälkeen toisen version ja keskustelivat pien185

ryhmissä. Toisen muokkauskerran ja pienryhmäkeskustelun jälkeen oppilaat
kirjoittivat itsearvion. Aikaa kunkin ryhmän koko prosessiin meni 3–4 tuntia.
Palautteen antamisen tyylit erosivat ryhmissä: A-ryhmässä korjattiin ja arvosteltiin, B-ryhmässä pohdiskeltiin ja kannustettiin. Murtorinteen mukaan oppilailla ei ollut selvää käsitystä siitä, mitä palautteen hyödyntämiseen kuuluu. He osasivat käyttää ryhmäänsä tietovarastona ja tarjota haasteellisia puheenvuoroja,
mutta eivät tienneet,
”millaisia tapoja on hankkia tietoa keskustelusta ja käyttää hankkimaansa tietoa muokkaamiseen. Siksi he eivät osaa hyödyntää vertaispalautetta riittävän monipuolisesti eivätkä kykene muokkaamaan tekstejään
niin paljon kuin palautekeskustelu antaisi mahdollisuuksia. Oppilaat
tarvitsevat tietoa erilaisista tavoista hyödyntää palautetta, mutta heidän
on myös opiskeltava, millaisia keskustelijoita ja palautteen hyödyntäjiä
he ovat.” (Murtorinne 2005.)

Oppilaat käyttivät palautetta vähän. Murtorinteen tutkimuksen perusteella
oppilaiden kanssa olisi analysoitava palautekeskustelua: mihin palautteen tulisi kohdistua (pinta- ja sisältötaso), millaisia tapoja on antaa palautetta ja millaisia ovat siihen osallistuvien diskurssiroolit. Tutkimus ei aivan vakuuttanut siitä,
että pienryhmäpalaute olisi ollut niin hedelmällistä, että se olisi välttämättä pitänyt siirtää mielipidetekstin muokkaukseen. (Murtorinne 2005.)

Lukemaanopettamismenetelmät ja kirjoitustaito

Kaija Matilainen (1989) tutki kirjoitustaidon kehitystä ja lukemaanopettamismenetelmien yhteyksiä oikeinkirjoitukseen ja tuottavaan kirjoittamiseen. Hän
seurasi samoja oppilaita neljän vuoden ajan ja vertasi eri menetelmillä lukemaan opetettujen lasten oikeinkirjoitusta ja tuottavaa kirjoitustaitoa.
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia hahmottamisen strategioita
oppilaat käyttävät kirjoitelmissaan sekä muuttuvatko ja kehittyvätkö ne eri luokka-asteilla. Onko lukemaanopettamismenetelmällä yhteyttä oikeinkirjoitustaidon
hallintaan? Entä tuottavan kirjoitustaidon kehittymiseen ja haltuunottamisstrate
gioiden käyttämiseen?
Tutkimusongelmat koskivat tuottavan kirjoitustaidon kehitystä, hahmottamisstrategioiden käyttöä, kirjoittamaan opettamista ja oppimista, kielellisten
valmiuksien yhteyttä kirjoitustaidon kehittymiseen sekä kirjoitustaidon ja lu186

etun ymmärtämisen yhteyttä. Tutkimusoppilaita oli yhdeksältä eri paikkakunnalta 1. luokalta 791, 2. luokalta 647 ja 4. luokalta 575. Oivallukseen tähtäävän
menetelmän käyttäjät valittiin Joensuusta, lukemaan puheen perusteella -menetelmän (LPP) käyttäjät Jyväskylästä ja Lohjalta ja perinteisen tavausmenetelmän käyttäjät olivat Joensuusta, Vehkalahdelta ja muualta Itä-Suomesta.
Oppilaiden valmiustasoa kontrolloitiin 10:llä eri testillä. Kirjoitustaitoa mitattiin 1., 2. ja 4. luokan toukokuun 3. viikolla kirjoitetulla aineella ”Paras ystäväni”. Oikeinkirjoitustaidon mittaamiseksi oli sanelukirjoitus. Kirjoitelmien sisällöstä arvioitiin:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

johdonmukaisuus ja kokonaisrakenne
sisällön rikkaus
kuvittelukyky
tunneherkkyys
kielikuvat
omintakeisuus.

Kirjoitelmat olivat kaikissa piirteissä kehittyneempiä 4. luokalla, varsinkin kielikuvien, omintakeisuuden ja kuvittelukyvyn osalta. Lukemaanopettamismenetelmien vertailusta todettiin, että ensimmäisen vuoden lopussa saavuttivat
parhaan oikeinkirjoitustaidon oivallukseen tähtäävällä menetelmällä opetetut
ja heikoimman tavaamismenetelmällä opetetut. Toisella luokalla oivallukseen
tähtäävällä menetelmällä opetetut selvisivät sanelukirjoituksesta parhaiten,
heikoin tulos oli LPP-menetelmällä opetetuilla. Myös geminaattavirheitä oli vähiten oivallusryhmällä ja eniten LPP-ryhmällä. Neljännellä luokalla ryhmät säilyttivät saman järjestyksen, mutta erot eivät olleet merkitseviä. Pääteltiin, että
ryhmien väliset erot tasaantuivat. Oivallukseen tähtäävän menetelmän eduista
Matilainen esitti, ”että kirjoittamaan oppimisessa sanan tarkka analysoiminen
äänteiksi ja äänteiden havainnointi multisensorisesti vähentää tiettyjen kirjoitusvirheiden määrää”.
Neljännellä luokalla LPP-menetelmän ryhmän kirjoitelmat olivat merkitsevästi parempia johdonmukaisuudessa, sisällön rikkaudessa, kuvittelukyvyssä ja
kielikuvien määrässä. Tavaamismenetelmän ryhmällä oli useimmissa piirteissä
heikoin tulos.
Matilainen päätyi suosittelemaan kirjoittamaan opettamisessa sekamenetelmää, jossa yhdistettäisiin LPP-menetelmän ja oivallukseen tähtäävän menetelmän hyvät ominaisuudet:
”Kirjoittamaan opettamisessa käytettäisiin analyyttista menetelmää, jota 187
toteutettaessa laborointivaiheessa keskityttäisiin huolellisesti sanojen

multisensorisesti tapahtuvaan analysoimiseen noudattaen oivallukseen
tähtäävän menetelmän periaatteita. Opetuksen tulisi tapahtua ilman aapista ’lukemaan ja kirjoittamaan puheen perusteella’.” (Matilainen 1989)

Lukiolaiset kirjoittajina

Anette Kronholm-Cederberg (2005) selvitti kirjoittamisen ehtoja ja lukiolaisten
kirjoittamiskulttuuria. Hänen lähtökohtanaan oli sosiokulttuurinen perspektiivi
kirjoittamiseen ja nuorten kertomukset kirjoittamisestaan. Kirjoittaminen on
kommunikatiivista toimintaa, johon liittyy monia tekijöitä, muun muassa koulun konteksti ja sen ulkopuolinen konteksti. Yo-koe on lukion kirjoittamisen
opetuksen ja koulukulttuurin vaikuttavin tekijä.
Tutkimuksen empiirinen osa koostui kahdeksan nuoren haastattelusta.
Haastatteluja oli seitsemän kertaa (yhteensä 56 syvähaastattelua). Lisäksi aineistona olivat oppilaiden portfoliot ja lokikirjat. Tutkimusote oli hermeneuttinen ja analyysimenetelmä narratiivinen.
Yksilöllisistä kirjoittamiskertomuksista luotiin pohja jatketulle analyysille
ja tulkinnalle. Toisella asteella analyysi oli teemakeskeinen. Kirjoittamiskertomukset tai kuvaavat narratiivit tuottivat tulkintamalleja, joita hän kutsui kirjoittamisen eri projekteiksi. Kirjoittamiskertomukset ja portfoliot olivat edelleen
pohjana tutkimuksen kahteen genreanalyysiin, jotka tuottivat kirjoittamiskertomusten tai portfolioiden genrerepertuaarit. Kolmannella tasolla aiemmista
tuloksista syntetisoitiin metanarratiivinen tulkinta, joka tuotti kaksi hyperkertomusta.
Kirjoittamiskertomukset osoittivat, että nuorten kirjoittaminen on instrumentaalista, persoonallista, julkista tai arkipäiväistä. Koulukirjoittaminen on
välineellistä, arkipäiväistä ja persoonallista. Siinä dominoi genrenä ainekirjoitus. Koulun ulkopuolinen kirjoittaminen on persoonallista ja arkipäiväistä mutta myös julkista.
Genret vaihtelevat yksilöittäin. Portfolioissa oli produsoivia, reprodusoivia ja jakavia genrejä. Reprodusoivia kirjoituksia (muistiinpanoja, kopioita
opettajan teksteistä ja kalvoista) oli vähiten (6,5 %). Produsoivat genret olivat
aineistotehtäviä, otsikkoaineita, fiktiivisiä kertomuksia, novellianalyyseja, mielipiteitä, ajatuskarttoja, kirjaesittelykonsepteja ym. Jakavia genrejä oli eniten
(55 %), ne olivat runoja, novelleja, romaanikatkelmia, novellin mallianalyyseja,
katkelmia oppikirjoista, lehtiartikkeleita, kolumneja, malliaineita ym. Nuorilla
oli kaksi kirjoittamiskulttuuria: strategisia kirjoittamistoimintoja ohjaava instrumentaalinen ja itsen reflektiivisiä projekteja ohjaava eksistentiaalinen kirjoittamiskulttuuri. Niistä instrumentaalinen kulttuuri dominoi. (Kronholm-Ceder188
berg 2005.)

Luovan kirjoittamisen ohjaus

Yhä useampi lukiolainen käy luovan kirjoittamisen kurssin. ÄOL lähetti lukioihin kyselyn, jossa tiedusteltiin pakollisten, syventävien ja soveltavien kurssien määriä ja niiden kävijämääriä vuosina 1997–98. Kyselyyn vastanneista 110
koulusta (Lamberg 1998) vain 18 lukiolla ei ollut soveltavia kursseja. Luovaa
kirjoittamista (nimityksinä käytettiin myös fiktiivistä kirjoittamista ja harrastajakirjoittamista) oli 28 lukiossa eli 29 %: ssa kouluista. Sitä suositumpi kurssi oli
vain ilmaisutaito.
Oppikirjoissa on nykyisin harjoituksia ja alan ohje- ja virikekirjoja on paljon.
Tyylioppaita on antiikin ajoista lähtien. Jo Aristoteles esitti Runousopissaan,
että runous vaatii harjoittajaltaan joko lahjakkuutta tai haltioitumiskykyä. Näytelmän kirjoittamisesta hän esitti konkreettisen ohjeen:
”Jokaiseen tragediaan kuuluu toisaalta ongelma, toisaalta ratkaisu. Ongelman muodostavat tavallisesti tragedian ulkopuoliset ja jotkut siihen
kuuluvat tapahtumat; muu on ratkaisua. Ongelma asetetaan jaksossa
näytelmän alusta siihen kohtaan, missä käänne onneen tai onnettomuuteen tapahtuu; ratkaisu kestää käännekohdan alusta näytelmän
loppuun. – – monet punovat ongelman hyvin, mutta ratkaisevat sen
huonosti; kumpikin on hallittava.” (Aristoteles 1982, 47, 49.)

Kirjoittajakurssilla kesällä 2000 draaman ja dialogin rakenteesta Henri Kapulainen mainitsi, että näytelmän tulee olla hallittua skitsofreniaa: Dialogin tulee
olla tappava ase, täynnä ylläreitä. Se on kuin muurahaispesässä istumista. Kuitenkin ollaan jatkuvasti matkalla jonnekin. Yleisöä pitää järkyttää. Teloituksenkin uhalla kirjailijan on kirjoitettava.
Esimerkkejä luovan kirjoittamisen ohjauksesta:
Dianne Doubtfiren kirjassa Aiotko kirjoittaa romaanin? (1987) annetaan
ohjeita romaanin tai novellin kirjoittamiseen. Ensin on valittava teema ja
näkökulma. Romaani lähtee sanottavasta. Kirjoittajalla on käsitys, idea,
johtoajatus, teema, mitä hän aikoo sanoa. Romaani on uuden maailman
luomista. ”Tärkeintä on, että olet valinnut romaanille teeman, joka on
merkityksekäs sinulle itsellesi.” Näkökulman valinnassa voi ottaa nais- tai
miesnäkökulman. Voi kirjoittaa yksikön 1. persoonassa tai valita yksikön
3. persoonan ja usean henkilön perspektiivin, jolloin kirjoittaja näkee
henkilöt tasapuolisesti ja voi samastua heihin kaikkiin. Tapahtumien ulkopuolella oleva kertoja puolestaan on kaikkitietävä. Doubtfiren mukaan
”Ensimmäisen romaanin avainhenkilöksi kannattaa valita ihminen, jonka
tyyppistä itse ihailee – senkin uhalla, että hänen toimistaan saattaa ro189
maanin mittaan paljastua paljonkin moitittavaa.”

Tom Lundbergin (2001) teos Kirjoita, vaikuta, menesty! ohjaa journalistiseen kirjoittamiseen. Antoisa opas on myös Sininen kynä (Karhumäki
& Toivakka 1999), jossa on ideoita luovan kirjoittamisen tai sanataidekurssin suunnittelemiseksi ja harjoitusten keksimiseksi. Kirja sisältää runsaasti
pieniä harjoituksia ryhmässä mietittäväksi ja yksin kirjoitettavaksi. Ideoita
opetukseen on myös Äidinkielen opettajain liiton vuosikirjoissa Puumerkistä sähköpostiin (Koli & Tolkki-Tammi 1995) sekä Hiiden hirveä hiihtämässä (Luukka & Jääskeläinen 2004).

Runojen alkuharjoitus X-menetelmällä
Monella on korkea kynnys runon kirjoittamiseen. Luullaan, että runoilu on
hyvin korkeakirjallista, ylevää, vain joillekin kuuluvaa. Kieltämättä runoja esitetään usein juhlissa, ja monet niistä ovat juhlavia. Jokaisessa ihmisessä asuu
kuitenkin myös runoilija, kuten asuu taiteilija tai minkä tahansa ammatin harjoittaja. Ominaisuus pitäisi saada houkutelluksi esiin.
	Runon kirjoittamisen harjoittelulle on tärkeää, että opettaja virittäytyy runoon. Hän voi johdatella aiheeseen kertomalla jotain joistakin runoista,
esittää vaikuttavan runon tai sitaattipätkän. Jos aikaa on vähän, voidaan kirjoittaa runoja X-menetelmällä.
Tehtävä: Luovaa kirjoittamista – alkuaskel ensimmäisen runoni lähteelle
Valitse läheinen esine X
Jokainen kertoo valinnastaan.
Jos olisin X
yksi lause tai säe
En ole X
kaksi lausetta tai säettä
Jos rakkaus olisi X

2–3 lausetta tai säettä
Harjoitusta voi muunnella. Alkuvihjeenä voi olla myös:
Tapasin aamulla X:n…
En ymmärrä X:ää…
Tunnen X:n…
190
En tunne X:ää…

puheviestinnän opetus JA SEN TUTKIMUS
Suomalainen puhekulttuuri

Myytti hiljaisesta useammalla kielellä vaikenevasta suomalaisesta on yleistynyt käsitys ja kertoo kulttuuristamme, jossa osataan puhua vaikenemalla. Suomalainen ei koe epäkohteliaaksi puhumattomuutta. Pienryhmässä suomalainen voi olla hyvinkin puhelias, mutta suuren yleisön edessä hän yleensä kokee
jännitystä. Amerikkalaisessa yhteiskunnassa puheliaisuus on menestymisen
mitta. Suomi taas on kaukoidän maiden tavoin maa, jossa puhuminen ei ole
menestymisen ehto. Suomessa arvostetaan puhumisen laatua ja kuuntelemista.
Suomalaiselle keskustelulle ovat ominaisia pitkät monologit, joita toiset
seuraavat äänettömästi kuunnellen. Keski- ja eteläeurooppalaisessa ja amerikkalaisessa keskustelussa puheenvuorot ovat ”lyhyitä toisiinsa kytkeytyneitä
siirtoja”, joissa puhujan ja kuulijan roolit vaihtuvat nopeammin. Kuulijat myötäilevät puhujaa pikkusanoilla tai keskeytyksillä. Suomalaisessa keskustelussa
siedetään pitkiäkin taukoja, se tulkitaan ajatteluksi ja harkinnaksi. (Lehtonen
1986, ks. Sarmavuori 1993. 147.)
Helena Valonen (2004) on julkaissut rohkaisevan puhujanoppaan, jonka
mukaan puhujaksi voi sekä syntyä että oppia. Oppaassa on hyviä käytännön
ohjeita puheen valmistelusta, havaintovälineistä ja erilaisista puheista. Valosen kirja ohjaa leppoisasti löytämään itsestään puhujaa:
”On lupa kokeilla, yrittää, ajatella toisin ja tehdä asioita toisin jopa erehtymisen uhalla. On lupa nauraa, itkeä ja puhua murteella. Esiintyminen
ei ole ollenkaan niin vakava juttu, että aina pitäisi otsa kurtussa lausua
suuria ajatuksia ja kertoa tekniikan viimeisistä saavutuksista.”

Koulun puhe- ja ilmaisuharjoitukset

Koulun puhetilanteet ja -harjoitukset vaihtuvat epämuodollisista keskusteluista ja kuuntelemisesta mitä vaihtelevimpiin ryhmä- tai yksilöesiintymisiin.
Alakoulussa puheharjoitukset kytkeytyvät luontevasti kielen ja persoonalli191
suuden kehitykseen, samoin yläkoulussa, lukiossa ja aikuisoppilaitoksissa per-
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Kuvio 9. Koulun puhe- ja ilmaisuharjoitukset

soonallinen esiintyminen voi saada vahvistusta yksilö- ja ryhmäesiintymisissä.
Erilaisten välineiden käyttö riippuu koulun varustetason ja opettajan välinehallinnasta.
Kokonaissuunnitelma puheilmaisun ja -viestinnän osalta auttaa takaamaan
monipuolisen ja kattavan opetuksen. Kuviossa 9 on esitelty alueita, jotka opetuksessa tulisi huomioida. Mahdollisuuksien mukaan osa-alueisiin syvennytään
kokonaisuuksina niin, että oppilaat kokevat oppivansa eivätkä vain käyvänsä
harjoituksia läpi muodon vuoksi. Harjoitusten kytkeminen kirjallisuuden, median, juhlien ja eri tilaisuuksien yhteyteen tuo mielekkäitä sisältöjä.
Kouludiskurssille tyypillisiä ovat olleet kysyminen ja vastaaminen. Useimmiten opettajan rooliin on kuulunut kysyminen ja oppilaille vastaaminen. Opettajan tarkoituksena on saada oppilaat ajattelemaan ja oppimaan, ja hän käyttää
kysymistä uuden tiedon hankintaan, saadakseen oppilaat päättelemään, motivoidakseen, kontrolloidakseen läksyjen lukua tai sitä, miten asia on opittu ja
ymmärretty (Keravuori 1984).

Kerronta- ja keskustelutaidot

Viime vuosisadalle ajoittuvat puheviestinnän kehittämishankkeet, joita Ritva
Nyfors (1995) ajoi, on syytä esitellä. Äidinkielen suullisen ilmaisun testattavuutta kokeiltiin peruskoulun päättöluokilla. Nyfors lähti onnistuneesti äidinkielen
opetussuunnitelmasta ja kytki puhe- ja ilmaisukasvatuksen siihen. Hän kehitti
äidinkielen suullisen ilmaisun testin, johon kuuluivat yhteistyötaitojen, kerron192

tataidon ja keskustelutaidon mittarit. Kuhunkin taitoalueeseen kuului harjoittelutavoitteiden määrittely, harjoittelu, testaus ja arviointi. Sen jälkeen laadittiin uudet tavoitteet.
Nyforsin (1995) mukaan kerrontaharjoituksina voidaan tehdä vaikeutuvaa sarjaa:
1. Harjoitellaan kerronnan rakennetta pareittain. Toinen oppilas on kertoja, toinen kuuntelija. Kertojalla on valmisteluaikaa kolme minuuttia, jolloin hän voi
tehdä tukisanalistan. Kerronta-ajaksi voidaan sopia kaksi minuuttia. Pari keskittyy kerronnan rakenteeseen ja antaa siitä palautetta.
2. Kerronta pantomiimisin keinoin. Luokka jaetaan viiden hengen ryhmiin, jotka harjoittelevat (10 min) kohtauksen tutusta sadusta. Ryhmä kerrallaan esittää suunnittelemansa kohtauksen ja kertoo esityksen jälkeen, mistä sadusta
kohtaus oli, mitä siinä tapahtui ja keitä roolihenkilöt olivat.
3. Kerronta patsain. Viiden hengen ryhmät. Opettaja on monistanut kaikille samat viisi tarinaa. Oppilas lukee hiljaa tarinansa, rutistaa paperin palloksi ja
heittää sen opettajan tarinakoriin. Kukin oppilas kertoo vuorollaan tarinansa
ryhmälle omalla tavallaan. Kun kaikki tarinat on kuultu, ryhmä valitsee yhden
tarinan, josta se suunnittelee kolminäytöksisen patsasnäytelmän muille esitettäväksi (aikaa 10 min). Ryhmä kerrallaan esittää patsasnäytelmänsä muille.
Katselijat puhuvat ääneen havaintojaan koko esityksen ajan. Katsojaryhmät
kertovat tarinan, joka syntyi nähdystä esityksestä. Lopuksi esiintynyt ryhmä
kertoo alkuperäisen tarinan.
4. Tarinateatterissa on kertoja, kaksi näyttelijää ja yleisö. Kertoja kertoo tarinaansa yleisölle. Samalla näyttelijät näyttelevät kerrottua.
5. Kertoja on roolissa tai omana itsenään.
(Nyfors 1995.)

Keskustelutaitoharjoitukset voi aloittaa siten, että parit keskustelevat aiheesta: Millaiset ovat luokan keskustelutaidot? Mikä niissä on hyvää ja mikä kaipaa
harjoitusta? Keskustelun tuloksista kootaan käsitekartta, jonka pohjalta muotoillaan luokan yhteiset tavoitteet. Oppilaat kirjoittavat ne vihkoonsa.
Harjoitukset kannattaa aloittaa oppilaiden omien aiheiden pohjalta. Aluksi
voi olla pariharjoittelu, jossa on tavoitteena perustelutaito ja nopeaa reagointia. Toinen oppilas esittää väitteen, jonka toinen kumoaa. Pari arvioi toisen oppilaan perustelujen vahvuutta. Parikeskusteluun voi lisätä kaksi havainnoijaa,
joiden tehtävänä on kartoittaa puheenvuorot, perustelut ja reagoinnit. Aikaa
on 10 minuuttia.
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Keskustelussa ilman puheenjohtajaa voidaan keskustella esim. novellista.
Ryhmän oppilaat lukevat saman novellin ja jokainen valmistelee ryhmäkeskustelua varten kolme kysymystä sen herättämistä ajatuksista. Voidaan myös
harjoitella novellikeskustelua puheenjohtajaa käyttäen, jolloin voidaan lopuksi arvioida sekä puheenjohtajan että keskustelijoiden taitoja. (Nyfors 1995.)
Yhteistyötaitoja käsitellään tarkemmin Draamakasvatus-luvussa.

Puheviestintätaidot lukiossa

Tarja Valkosen (2003) tutkimuksen tavoitteena oli selvittää: 1) Millaista on puheviestintätaitojen opetus ja pedagoginen arviointi lukiossa? 2) Millaisia mahdollisuuksia ja rajoituksia on puheviestintätaitojen suoritusarvioinnissa? 3) Miten
opiskelijat itse arvioivat puheviestintätaitojaan ja millaista esiintymistä ja keskustelemista he arvostavat?
Valkonen määritteli viestintäosaamisen eli -kompetenssin yksilön kyvyksi
viestiä toisten kanssa. Viestintäkompetenssi koostuu tiedosta, taidosta ja asenteesta: se on tietoa tehokkaasta ja tarkoituksenmukaisesta viestintäkäyttäytymisestä, siihen sisältyy tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset tavat viestiä sekä
motivaatio käyttäytyä tavalla, jota viestintätilanteen kaikki osapuolet pitävät
tehokkaana ja tarkoituksenmukaisena.
Kompetenssi sinänsä ei ole objektiivisesti mitattavissa eikä arvioitavissa,
mutta puheviestintäosaaminen on osittain observoitavissa. Puheviestintätaito määriteltiin sellaisen viestintäkäyttäytymisen osoittamiseksi, jota voitiin
kontekstissaan pitää tehokkaana ja tarkoituksenmukaisena. Taitavaa puheviestintäkäyttäytymistä on luonnehdittu selkeäksi, ymmärrettäväksi, tarkaksi,
rehelliseksi, suoraksi, asiantuntevaksi ja johdonmukaiseksi. Taitavana voidaan
pitää myös sellaista viestintää, joka mahdollistaa omien tavoitteiden saavuttamisen, mutta sallii myös toisten saavuttaa omiaan. Taitava viestintä sopii tilanteeseen, tulee ymmärretyksi tai mahdollistaa ymmärtämisen. Sen tuloksena
yksilöiden tai ryhmien välinen yhteisyys, ymmärrys, tyytyväisyys ja yhteishenki kasvavat.
Valkonen haastatteli yhdeksää opettajaa vuonna 1998, haastattelut kestivät 45 minuutista kahteen ja puoleen tuntiin. Opettajat kertoivat opetussuunnitelmista, kursseista, arvioinnista, palautteesta ja opetuksen kehittämisestä.
Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Opiskelijat (n = 188) ja heidän opettajansa (n = 11) arvioivat opiskelijan puheviestintätaitoja koetilanteessa tai heti
sen jälkeen.
Toisessa vaiheessa videonauhan puhe-esityksiä (n = 33) ja ryhmäkeskusteluja (n = 31) arvioi 16 ulkopuolista arvioijaa 1995 samoilla taitomittareilla kuin
opiskelijat ja opettajat. Kolmannessa vaiheessa uusi koulutettu arvioijaryhmä
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(n = 10) arvioi ne koesuoritukset, joista toisen vaiheen arvioijat olivat vähiten
yksimielisiä. Opiskelijat (n = 219, kymmenestä eri lukiosta) kirjoittivat vielä hyvän esiintyjän ja hyvän keskustelijan kuvauksia.
Hyvää esiintymistä koskevat kuvaukset sisälsivät yhteensä 2 072 mainintaa,
joista eriteltiin keskimäärin 9,5 piirrettä. Seuraavassa esimerkissä on mainittu
kolme ominaisuutta (valmistautuminen, harjoittelu, tukisanaliuskan käyttäminen):
”Ensinnäkin valmistautuu (1) kunnolla edessä olevaan tehtävään, harjoittelee puheen etukäteen (2), niin ettei tarvitse lukea kaikkea paperista,
vaan tarvii vain lyhyen tukisanaliuskan (3).”

Hyvän keskustelijan toimintaa kuvattiin 1 645 maininnalla, joissa oli keskimäärin 7,5 piirrettä. Seuraavassa on mainittu kahdeksan piirrettä:
Toiset on otettava huomioon (1). On osoitettava, että kuuntelee (2), ei saa keskeyttää (3) paitsi jos joku pääsee niin hyvään vauhtiin etteivät muut saa suunvuoroa.

Muita keskustelijoita voi huomioida seuraavasti:
w
w
w
w
w

liittämällä puheenvuorot aiheeseen (4)
kasaamalla ajatuksistaan järkeviä lauseita (5)
esittämällä asiansa korrektisti (6)
osoittamalla kuuntelevansa esim. nyökkäilyllä (7)
viemällä keskustelua eteenpäin parhaansa mukaan (8).

Tutkimuksen tuloksena oli, että esiintymis- ja ryhmätaitojen opetus lukiossa
määrittyi kirjallisuuden opetuksen työtavaksi, puheviestinnän taito-opetukseksi, dialogiin haastavaksi arvo-opetukseksi ja puheviestinnän tilannekohtaiseksi tarkasteluksi.
Opettajien mielestä opiskelijat hallitsivat erityisen hyvin kohdentamisen ja
kontaktin taidot sekä puhe-esitysten sisältöön ja ilmaisutapaan liittyvät taidot.
Ulkopuolisten arvioitsijoiden mielestä he hallitsivat taidot huonommin kuin
opettajien arvioinneissa. Parhaiten hallittiin kohdentaminen ja kontaktinotto,
muut taidot hallittiin heikommin.
Opiskelijat itse arvioivat taitonsa hyviksi (39 %), hyvin hyviksi (46,7 %) ja kiitettäväksi (7,6 %). Asteikko ulottui nollasta viiteen.
w
w
w
w

korkein keskiarvo (3,35) oli sisällössä ja ilmaisutavassa
seuraavaksi korkein kohdentamisessa ja kontaktissa (3,25)
seuraavaksi havainnollistamisessa (3,10)
alin rakenteessa ja etenemisessä (2,93).
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Ryhmätaitojen itsearvioinneissa keskiarvoksi tuli vahvasti hyvin hyvä (13,84).
w
w
w
w

parhaimpina pidettiin tavoitteellisuuden taitoja (3,57)
seuraavaksi kuuntelemista (3,44)
osallistumista (3,42).
heikoimpana pidettiin puheenvuorojen sisällön ja ilmaisutavan taitoja (3,41).

Käsitys heikosta viestijäkuvasta ei pitänyt paikkaansa lukiolaisnuorten osalta.
Käsitys ryhmätaidoista oli sitäkin myönteisempi. Peräti 70 % lukiolaisista arvioi
ryhmätaitonsa hyvin hyväksi tai kiitettäväksi.
Hyvän puhujan kuvauksissa kohdentamista ja kontaktia koskevissa maininnoissa pidettiin tärkeimpinä katsekontaktia, kuuntelijoiden huomioon ottamista, kontaktin ottamista ja saamista yleisöön, keskustelua, kysymyksiin
vastaamista ja palautteen hakemista. Puhujan esiintymistyylistä saivat eniten
mainintoja ominaisuudet kiinnostava, rauhallinen, hauska ja humoristinen,
värikäs, asiallinen ja persoonallinen. Sisällön taidoista pidettiin tärkeinä asian
hallitsemista ja sitä että puhuja tietää, mistä puhuu, on tavoitteellinen, puheessa on sisältöä ja että puhujalla on henkilökohtainen suhde asiaan. Keskustelijan ominaisuuksista korostui toisten kuunteleminen ja huomioon ottaminen, omien mielipiteiden esittäminen, perustelu ja tavoitteellisuus.
Opettajat tiedostivat arvioinnin ja palautteen funktiot, mutta kokivat vaikeaksi ohjata opiskelijoita kehittämään puheviestintätaitojaan muilla kuin
Puheviestinnän taidot -kurssilla. Pakollisilla kursseilla opiskelijat eivät saa
riittävästi ohjaavaa palautetta. Syynä ovat opetusryhmien suuruus, aikapula,
opetustradition puuttuminen ja puheviestinnän didaktisten näkemysten jäsentymättömyys. Jos opetusta halutaan kehittää, pitäisikin selvittää, millaisin
opetusjärjestelyin, sisällöin ja työtavoin myös pakollisilla kursseilla voitaisiin
opiskelijalähtöisesti tukea puheviestintätaitojen oppimista. Tarvittaisiin genrepedagogiikan perusteista nousevaa opetuksen kehittely- ja tutkimustyötä.
(Valkonen 2003.)

Puheviestinnän päättökoe
Lukiolaisilla on ollut mahdollisuus suorittaa puheviestinnän päättökoe valtakunnallisesti vuodesta 2000 lähtien. Siihen voi osallistua pakollisten kurssien
suorittamisen jälkeen. Siinä on ryhmäkeskustelu ja yksilöesiintyminen.
•	Ryhmäkeskustelussa 3 – 5 opiskelijaa keskustelee annetusta aiheesta
15 min. Keskustelijat saavat sen 15 min ennen keskustelua.
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• Yksilöesiintymiseen saa 15 min ennen esiintymistään kolme vaihtoehtoista aihetta, joista on valittava yksi. Puheenvuoron kesto on 3 – 5 minuuttia.
Esiintymisiä arvioi kaksi arvioijaa, joista toisen pitäisi olla koulun ulkopuolinen
henkilö. Suoritukset videoidaan.
Sari Siimes (2006) kysyi puheviestinnän kokeeseen osallistuneilta (n 19) kokemuksia aiemmasta opetuksesta ja sen tuesta kokeessa suoriutumiselle, käsityksiä kokeen hyödystä ja sen kehittämismahdollisuuksista. Kymmenen opiskelijaa oli käynyt valinnaiskurssin, joka ei siis kuitenkaan ollut edellytyksenä
kokeeseen osallistumiselle. Lähes kaikki kertoivat osallistuvansa puhekokeeseen siitä saatavan todistuksen vuoksi (”Siitä saa lisäpisteitä hakiessa.”).
Opiskelijat pitivät helpoimpana ryhmäkeskustelua. Vaikeinta oli puheen pitäminen, varsinkin ilman kuulijoita. Opiskelijat kritisoivat epätasaisia ja vaikeita
puheenaiheita ja tilanteen ainutkertaisuutta. Kokeen kehittämiseksi ei tutkimuksessa kuitenkaan keksitty parannusehdotuksia.
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DRAAMAKASVATUS
JA SEN TUTKIMUS

Draama tai draamakasvatus kattaa koulun oppimisympäristöissä tehtävän
draaman ja teatterin. Draamakasvatuksen sijasta puhutaan usein draamapedagogiikasta tai pedagogisesta draamasta, draamaopetuksesta ja ilmaisutaidosta
tai myös pelkästään draamasta. On kysytty, onko draama taidetta vai pedagogiikkaa. Se voi toki olla molempia ja koulussa se onkin. Draamakasvatuksessa
draama ja teatteri nähdään sekä taidemuotona että oppimismenetelmänä:
draaman ja teatterin keinoja käytetään opetuksessa.
Äidinkielen opetustieteessä draama on yhtä merkittävä osa-alue kuin lukeminen, kirjoittaminen, puhuminen ym. tai vanhojen pohjatieteiden, kielen
ja kirjallisuuden, alueet. Draaman integrointi muihin opetuksen osa-alueisiin
on erittäin suotavaa sekä oppilaan oppimisen kannalta että myös oppiaineen
kannalta. Draaman avulla oppiaineesta voidaan saada hauskempi ja oppilasta motivoivampi. Yhteinen tekeminen ja osallistuminen ovat tärkeitä asioita ja
niitä voidaan vahvistaa erityisesti draaman avulla. Draama johtaa syväoppimiseen, siinä on selvitettävä ongelmat oman kehon kautta mutta myös yhteistyössä toisten kanssa.
Ilmaisutaito on valinnainen oppiaine 7.–9. luokalla. Lukiossa siinä voi suorittaa soveltavia kursseja sekä draaman ja teatterin lukiodiplomin. Ammatillisella toisella asteella se on valinnaisena aineena. Teatteritaiteen lukiodiplomia
on käsitellyt mm. Viranko (2006).
Jo Teatterikasvatuksen koulutusrakennetyöryhmä (1987) esitti vaatimuksen, että peruskoulun äidinkielen opetussuunnitelmaan sisällytetään teatterikasvatus opetuskokonaisuutena. Draamaa oli pudoteltu pois oppituntien sisällöstä ja perusteltu poistoa sillä, että opettajilla ei ole siihen koulutusta. Nyt on
ilmestynyt monia väitöskirjoja, joissa on osoitettu, miten hyödyllinen ja käyttökelpoinen draama on opetuksessa ja oppilaan kehityksessä (Heikkinen 2002,
Rusanen 2002, Toivanen 2002, Sinivuori 2002; ks. jäljempänä tässä luvussa).
Brian Way on kirjassaan Luova toiminta ja persoonallisuuden kehittäminen
(1976) huomauttanut, että opettaja ei tarvitse teatterikoulutusta. Edellytyksenä
draaman käytölle on 1) myötäelävä kiinnostus lapsiin, 2) tietoisuus siitä, miksi
draamaa käyttää ja 3) vapaus aloittaa harjoitukset siitä, mikä kiinnostaa ja min198

Luokanopettajakysely draaman käytöstä opetuksessa
Jenni Salminen (2001) selvitti luokanopettajien draamakoulutusta ja opettajien käsityksiä pedagogisesta draamasta. Kirjekyselyyn vastasi 153 opettajaa
Turusta ja Helsingistä. Keskeisiä tutkimusongelmia olivat
1. Miten opettajat ymmärtävät käsitteen pedagoginen draama?
2. Miten luokanopettajat kokevat draaman käyttämisen opetuksessa?
3. Minkälaisia draamaharjoituksia opettajat ovat käyttäneet?
Suurin osa vastanneista määritteli pedagogisen draaman opetusmenetelmäksi. Myös sisällön oppimista pidettiin tärkeänä.
	Draaman käyttöä opetuksessa mitattiin neljän vastausvaihtoehdon avulla. Vastaajista 9 % käytti draamaa opetuksessa usein, 36 % harvoin ja 6 % ei
koskaan. Suurimman joukon muodostivat opettajat, jotka käyttävät draamaa
opetuksessa ”joskus” (49%) .
Taulukko 12. Draaman käyttö opetuksessa. Vastauksia kysymykseen ”Käytätkö
draamaa opetuksessa?”
Vastaajia

%

Kyllä, usein

14

9

Joskus

75

49,0

Harvoin

55

36,0

En koskaan

9

6,0

Yhteensä

153

100,0

Opettajat ilmoittivat käyttävänsä eniten eläytymisharjoituksia, ilmaisuharjoituksia, keskittymisharjoituksia, näytelmiä ja pantomiimia. Yli puolet (52 %)
vastaajista oli sitä mieltä, että nykykoulussa ei ole riittävästi draamakasvatusta ja että heillä ei ole tarpeeksi tietoa draaman menetelmistä. (Salminen
2001.)

kä tuntee hallitsevansa parhaiten. Jotta opettaja kokisi mielekkääksi draaman
käytön, hänelle on kuitenkin hyväksi tuntea perusasioita draamaopetuksen
teoriasta.
Etymologisesti sana draama pohjautuu kreikan verbiin drao ’teen, kamppailen’. Draaman ydin on vastakohtien luomassa jännityksessä ja siitä aiheutuvassa toiminnassa. Draama kirjallisuuden päälajina tarkoittaa näytelmäkirjallisuutta. Se tarkoittaa myös näytelmätekstejä ja niiden esittämistä. Teatteri
puolestaan tulee kreikankielisestä sanasta thea ’katsella’ ja sana theatron merkitsi katsomoa.
Teatteri on esitys, jossa näyttelijät kuvaavat jotain merkityksellistä asiaa
yleisölle. Draamakasvatuksen tavoitteena on luoda kouluun fiktiivisiä oppimis199

ympäristöjä. Se vaatii opettajan ja oppilaiden yhteistyötä draaman maailmojen rakentamisessa ja niissä toimimisessa.
Way (1976) teki selvän eron teatterin ja draaman välillä. Teatteri keskittyy
näyttelijöiden ja yleisön väliseen vuorovaikutukseen, draama taas keskittyy
siihen osallistuvien elämyksiin eikä pyri vaikuttamaan yleisöön. Teatteri sopii
joillekin yksilöille, draama (luova toiminta) puolestaan sopii kaikille suuntautuessaan koko persoonallisuuden kehittämiseen.
Vaikka teemmekin eron draaman ja teatterin välillä, voidaan sanoa, että
draama- ja teatterikasvatuksella on enemmän yhteisiä tekijöitä kuin eroja. Molempien tavoitteena on oppilaan persoonallisuuden, minäkuvan ja identiteetin kehittymisen tukeminen, samoin ohjaaminen elämänkatsomuksen ja sosiaalisen todellisuuden jäsentämiseen.
Heikkisen (2004, 181) mukaan draamakasvatus on ”jaettu matka itsetuntemuksesta ryhmätuntemukseen ja draamasta oppimiseen”. Draamakasvatuksen kautta voidaan hakea keinoja parantaa ihmisten elämää ja osallistumista
yhteiskuntaan sen aktiivisina jäseninä. Draamakasvatus voi edistää demokratiaa ja voimaantumista (empowerment). (Heikkinen 2002, 21.)
Draamakasvatus on luovan puheilmaisun muoto, taideaine, jossa lasten
oma elämyksellinen yhteistoiminta on pohjana ilmaisun, kielen ja keinojen
tutkimisessa. Se on työtapa, jossa teatterin keinoja apuna käyttäen tutkitaan
jotakin asiaa ja omaa kokemuksellista suhdetta siihen. (Heinonen 2000, 30.)
Draamaharjoituksissa oppilaat tutustuvat yhdessä opettajan kanssa mm.
teatterin kieleen. Tätä yhtä taide-elementtiä, yhteistä taidekieltä, luodaan vuorovaikutustilanteissa. Teatterin kieli on ”elävän, hengittävän, läsnä olevan ihmisen olemuksen” viestejä – ”eleiden, ilmeiden, asentojen, katseiden, liikkeen
ja liikkumattomuuden, äänessä olemisen ja hiljaisuuden, ihmisten välisen kontaktin tai kontaktittomuuden” viestejä. Se on tilanteen ja toiminnan kieltä. (Teatterikasvatuksen koulutusrakennetyöryhmän muistio 1987.) Tavoitteena on
oppia ajattelemaan ja keskustelemaan teatterin kielellä.

Genret

Draamakasvatuksen genrejakoja on esitetty monia. O’Toole (1992, 2–3) erotti
pedagogisen draaman, työpajateatterin, katuteatterin ja yleisöteatterin. AnnaLena Østern (2000, 20–24) on erottanut 15 eri draaman genreä. Opettajan tulisi
toimia kulloisenkin genren mukaan, vaikka Østern huomauttaakin, että genrerajat eivät aina ole selvät vaan eri genreissä voi olla samantyyppisiä aineksia.
Østernin genretyypit ovat:
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1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

Prosessidraama: Pretekstin pohjalta rakennettu tutkiva draamajakso, jonka
päämääränä on jonkin asian ymmärtäminen. ”Opettaja rakentaa oppijoiden
kanssa fiktion, ja reflektio tapahtuu usein fiktion sisällä. Opettaja suunnittelee
jakson rakenteen ja etenemisvaiheet selvästi.”
Teatteri opetuksessa (TIE eli Theatre in education): Menetelmä on kehitetty Englannissa. Siinä tutkitaan ongelmaa, ideaa tai käsitystä ja tehdään se näkyväksi
(esim. päihderiippuvuus, väkivalta, ystävyys ym.). Pohjana voi olla valmis teksti,
mutta yhtä hyvin ryhmä voi työstää sen itse.
Improvisaatioteatteri: Fiktiivisiä kohtauksia luodaan yleisön avulla.
Tarinateatterissa (playback theatre): Ohjaaja kerää tarinoita yleisöltä. Hän haastattelee tarinankertojaa, ja näyttelijät esittävät ydintapahtumat.
Roolileikki: Voi olla esim. tulevan ammatin harjoittelua. Miten opettaja puhuu
oppilaasta vanhempien kanssa arviointikeskustelussa? (vrt. sosiodraama)
Storyline: Kertomuksen tai teeman avulla luodaan yhteinen kuvitteellinen maailma. Oppilaat työstävät omaa todellisuuttaan. Opetus etenee avainkysymysten
kautta ja laajentaa oppilaiden ymmärrystä maailmasta. Oppilaat voivat kokea,
että ”heidän oma ja argumentoiva ajattelunsa on arvokasta”.
Tarinankerronta: Voidaan rakentaa monologina tai yhdessä ryhmän kanssa.
Draamaleikki.
Foorumiteatteri: Ryhmä tekee sorretun ihmisen konfliktista näytelmän, joka
päättyy onnettomasti. Jokeri keskustelee siitä yleisön kanssa ja pyytää apua.
Kohtaus näytellään uudelleen yleisön korjaavien ehdotusten mukaan.
Yhteisöteatteri tai -draama: Rakennetaan esitys oman ryhmän tilanteesta (esim.
vankila, työttömien ryhmä, vanhainkoti, nuorisotila).
Ideasta esitykseen: Pohjautuu improvisointiin. Perusideasta tuotetaan valmis
esitys.
Teatteriesityksen valmistaminen tekstin pohjalta.
Performanssi.
Digitaalinen draamapedagogiikka.
Draamatekstin kirjoittaminen.

Hannu Heikkinen (2005) erottaa kolme draaman genreä: osallistava draama,
esittävä draama ja soveltava draama. Osallistavassa draamassa tutkitaan
”draamallisen fiktion avulla ja sen kautta jotain asiaa, teemaa tai ilmiötä”. Sen
alalajeja ovat draamaleikki, tarinankerronta ja prosessidraama. Niissä luodaan
fiktiivinen maailma, jonka sisällä osallistujat työskentelevät yhdessä:

Improvisoiva ongelmanratkaisu

Ritva Nyfors (1995) kehitti äidinkielen suullisen ilmaisun koetta, jonka kerron201
ta- ja keskustelutaidon osuus on esillä edellisessä luvussa Puheviestinnän

Nukketeatteri
Nukketeatteri on lapselle läheinen taidelaji. Lapsen on helppo samastua
nukkeen ja kuvitella se eläväksi. Myöskään vanhemmilla lapsilla opettajan ei
tarvitse luopua nukketeatterista, jos hän kokee onnistuvansa sen avulla. Nukeilla näytellessään lapset unohtavat itsensä ja esiintymispelkonsa, heidän
on helppo eläytyä nuken rooliin. Naamioituneena esiintyminen on ikivanhaa
perua ja liittyy uskonnollisiin menoihin. Sen avulla on uskottu myös voitavan
karkottaa pahat henget ja lepyttää ne myötämielisiksi ihmiselle.
Nuken ulkonäössä on hyvä huomioida sen luonteen tai tyypin tärkein
tuntomerkki, niin että se erottuu omaksi tyypikseen. Nukella on koko ajan
yksi ja sama ilme, joten sen on korvattava muut ilmeet. Nukketyyppejä ovat
valmistus- ja toimintatavaltaan käsinuket (näyttelijän käsi liikuttaa nukkea sisältäpäin), keppinuket (ohjataan alhaaltapäin keppien varassa, kepeillä liikutetaan myös käsiä), marionetit (ohjataan ylhäältä ohjausristikon ja lankojen
avulla) tai varjonuket. Käsinukketeatterin vakiohahmo on teräväleukainen,
isonenäinen ja sukkelasanainen Kasper-tyyppi, jonka avulla luodaan suora
kontakti yleisöön. Kasperin vastustajana voi olla paholainen, kuolema, rosvo
ja santarmi.
Myös esineet voivat toimia nukkeina, esim. kauha, veitsi, kastelukannu
ym. Niihin voidaan maalata silmät ja suu tai muuta ihmismäistä. Kasviksista,
perunoista, kurkuista ja porkkanoista saadaan nukkeja ns. perunateatteriin.
Nukkena voi olla koko ihminen, jolloin kyseessä on naamionäytelmä. (Hlavaty
1971.)
”Asioita tutkitaan, niillä leikitään, etsitään merkityksiä ja luodaan uusia.
Yleisöä ei ajatella ulkopuolisena vaan osana ryhmää. Tavoitteena on
oppia ottamaan rooli, heittäytyä toimintaan siinä ’toimimalla ajatellen’,
sekä oppia lukemaan draamallista tekstiä ja myös analysoimaan sitä.”
(Heikkinen 2005, 73–76.)

Esittävä draama tehdään katsottavaksi. Niissä voi olla valmis teksti (näytelmä,
novelli, satu ym.), josta työstetään esitys tai esitys voidaan luoda ideasta. Soveltavan draaman alalajeja ovat foorumiteatteri (esitetään sortotilanteita ja etsitään ratkaisu sorretun näkökulmasta) ja työpajateatteri (TIE, Theatre in Education). Jälkimmäisessä koulun ongelmatilanteita (koulukiusaaminen, päihteet,
väkivalta ym.) työstetään teatteriesityksen kautta. (Heikkinen 2005, 78–80.)
opetus ja sen tutkimus. Kolmantena osiona kokeessa oli yhteistyötaitojen eli
draaman harjoittelu ja arviointi. Tarkoitus oli testata oppilaan yhteistyötaitoja
kahdessa vaiheessa: ensin oppilas toimii omana itsenään, kun hän ryhmässä
suunnittelee draamatehtävää (suunnitteluvaihe), sitten oppilas ratkaisee tehtävän suunnittelemassaan roolissa (improvisointivaihe).
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Ryhmää kohden tarvitaan aikaa 20 minuuttia: suunnitteluun 10 minuuttia,
ongelmanratkaisuun improvisoiden 5 min ja arviointiin 5 min. Oppilaalle on
selkeät ohjeet. Testi koostuu suunnittelusta ja ongelmanratkaisusta, joka improvisoidaan luokan edessä. Esimerkkitarina saattoi olla Robin Hoodista:
Robin Hood oli köyhien ystävä ja auttaja. Hänen keinonsa eivät olleet
aivan laillisia. Hän otti rikkailta ja antoi köyhille. Siksi hänelle tuli yhteenottoja sheriffin kanssa. Hän avusti Sherwoodin metsän laidan köyhää
käsityöläiskylää. Eräänä päivänä kylään tuli viesti, että Robin Hood oli
vangittuna linnassa. Hän pyysi kyläläisiä tekemään 100 nuolta, joiden
turvin hän voisi ystävien avustuksella päästä pois tyrmästä. Miten kyläläiset tekevät ja toimittavat nuolet niin, ettei sheriffi saa asiasta vihiä?

Kyläläisiksi mainitaan seppä, suutari, räätäli, kankaankutoja, ruukuntekijä ja
nahkuri. Ryhmän tehtävänä on 10 minuutin suunnittelun jälkeen ratkaista ongelma improvisoiden viidessä minuutissa. Nyforsin raportissa on dramatisointeihin hyvät arviointilomakkeet. (Nyfors 1995.)

Kirjallisuuden elävöitysdraama

Novelli tai romaanikatkelma voidaan työstää prosessidraamana. Se on roolileikkiä, kuvittelemista, eläytymistä ja improvisointia, ei teatteria. Elävöitysdraama luo dramaattisia konteksteja luokkaan. Prosessidraama avaa ja elävöittää
novellia, se sopii kirjoitustehtävien motivointiin. Sen jälkeen on innostavaa
tehdä ajatuskartta tai novellianalyysi. Oppilaille tulee mahdolliseksi se, mitä
Rosenblatt kutsuu kirjallisen transaktion ”läpielämisen” kokemukseksi. Novellista voidaan dramatisoida henkilökuvia sekä ajan ja paikan kuvaa. (Purves ja
muut 1995.)
Tällainen prosessidraama voidaan järjestää heti novellin lukemisen jälkeen,
ja elävöitys sopii hyvin myös satujen käsittelyyn:
Prosessidraama Boccaccion novellista ”Metsästyshaukka”
Novellista listataan henkilöt. ”Metsästyshaukan” henkilöitä ovat:
w

w
w
w

Frederico (mies, joka rakastuu naimisissa olevaan naiseen ja tuhlaa omaisuutensa saadakseen vastarakkautta)
Monna Giovanna (naimisissa oleva kaunotar, johon Frederico rakastuu)
Monna Giovannan aviomies
Monna Giovannan poika.
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Päähenkilöille arvotaan esittäjät. Myös sivuhenkilöille – Monna Giovannan
naisseuralainen ja hänen veljensä, Fredericon palvelija, haukka – voidaan
arpoa esittäjät. Muut oppilaat ovat haastattelijoita. Haastattelijat suunnittelevat kysymyksiä noin kymmenen minuuttia. Samaan aikaan roolihenkilöt eläytyvät rooliinsa.
Kun haastattelijat ovat miettineet kysymykset, he tulevat luokan
eteen keskustelemaan. Välissä istuu haastateltava. Lopuksi myös yleisö voi
esittää kysymyksiä. Edelliset roolihenkilöt voivat keskustella uusien, juuri
esillä olevien henkilöiden, kanssa.

Eläivöitysdraama Kaarina Helakisan satuun
Elävöitys sopii hyvin myös satuun. Luimme Kaarina Helakisan sadun ”Kun
kissa tahtoi leijonaksi”. Satu kertoo tytöstä, joka asui laitakaupungilla punaisessa kerrostalossa isänsä, äitinsä ja kissansa kanssa:
Kun kissa ryhtyi lukemaan tytön kirjoja, kuunvalossa, sen alkoi tehdä mieli seikkailuihin ja se halusi olla leijona. Kissa lähti etsimään
viidakkoa. Tyttö oli kirjoittanut joulupukille toivomuskirjeen, että
hän saisi kiltin tiikerin, hyvän leijonan, samettinorsun, kengurun,
apinan ja kirahvin. Tytön äiti oli selittänyt, että perheellä ei ole rahaa ja että tytön pitäisi tyytyä vain kissaansa. Tuuli lennätti tytön
toivomuskirjeen kengurulle ja muille eläimille, jotka kissa tapasi
”viidakossa”. Hylätyt eläimet lähtivät ilomielin uuteen kotiin, jossa
niitä toivottiin. Tyttö saikin leikkitovereikseen toivomansa tiikerin,
leijonan, norsun, kengurun, apinan ja kirahvin.
Opettaja oli tehnyt ennakkoon laput, joissa luki roolihenkilön nimi: tyttö,
tytön äiti, tytön isä, kissa, plyysileijona tai talonmies. Muillekin eläimille
voidaan tehdä roolihenkilölaput, jos luokka on iso. Roolihenkilöt arvotaan
tai oppilas valitsee yhden lapun, jonka avatessaan hän näkee henkilönsä
– pientä jännitystä ja yllätys! Oppilas vuorollaan lukee yhden sivun. Muille
oppilaille tulee tehtäväksi olla haastattelijana. Haastattelijoita on yksi tai
kaksi, miksei kolmekin. Roolihenkilöt eläytyvät rooleihinsa ja haastattelijat
suunnittelevat ainakin viisi kysymystä.
	Draamaharjoitukseen on helppo lisätä myös ihmettelylaput. Haastattelujen jälkeen oppilaat kirjoittavat lapuille, mitä he ihmettelevät. Yksi lukee lapun kysymyksen ja siihen vastataan.
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Väitöskirjoja draamakasvatuksesta ja ilmaisutaidosta
Draamakasvatuksen käsitteenmäärittelyä

Hannu Heikkinen selvitti väitöskirjassaan Draaman maailmat oppimisalueina: draamakasvatuksen vakava leikillisyys (2002) draamakasvatusta teatterin
ja kasvatuksen välisenä mahdollisuuksien tilana. Hänen tutkimustehtävinään
olivat:
1. Mitkä ovat draamakasvatuksen leikinomaisen sisällyksen osatekijät?
2. Millaista tiedostamista draamakasvatuksen vakava leikillisyys edellyttää
draamaopettajalta ja oppilailta, jotta se toimii?
3. Millaisena oppiaineena ja tieteenalana draamakasvatus voidaan kuvata
Huizingan teorian pohjalta?

Heikkinen tarkasteli draamakasvatusta praktisesta, pedagogisesta ja praktisteoreettisesta näkökulmasta käyttäen systemaattista analyysia ja osallistuvan
filosofian strategiaa. (Heikkinen 2002, 27–33.)
Terminologiaa ja käsitteitä selvitellessään hän päätyi siihen, että draamakasvatus on kattavampi käsite kuin draamapedagogiikka tai teatterikasvatus,
sillä se sisältää draamakasvatuksen genret ja teatteritoiminnan koulussa. Jotta
toiminta olisi esteettis-kasvatuksellista, siinä pitää olla vakavan leikillisyyden
perusvire: vapaus tutkia, luoda, katsoa ja kokeilla. Hän selvitti teatterin methexistä. Teatterille on ominaista kaksoiskohtaaminen: näemme yhtä aikaa sekä
roolihenkilön että näyttelijän. Kahdentuminen tapahtuu roolissa, ajassa ja tilassa. Draamaopettajan rooli on tärkeä. Hänen tulee luoda draamasopimus,
joka mahdollistaa tavoitteellisen toiminnan. Hänen on luotava yhdessä muiden kanssa draamamaailmoja sekä vietävä toimintaa eteenpäin ryhmän ja oppimistavoitteiden suunnassa. Hän on vastuussa siitä, että draamatyöskentely
on päämäärätietoista, tavoitteellista ja rituaalin omaista. (Heikkinen 2002, 17,
88–106.)
Heikkisen mukaan (2002, 118–126) draamakasvatuksessa ”opitaan draamassa, draamasta sekä draaman avulla ja draaman kautta”. Draamakasvatuksen aineenhallinta tarkoittaa genreiden, työtapojen ja dramaturgisen ajattelun
riittävää hallintaa. Siinä on kyse dramaturgisen ja draamallisen lukutaidon oppimisesta. Opettajalta ja osallistujilta vaaditaan käsikirjoittajan, lavastajan, dramaturgin, ohjaajan ja kriitikon roolien hallintaa työskentelyn eri vaiheissa.
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Oppilaiden kokemuksia ilmaisutaidon tunneista

Soile Rusanen (2002) halusi saada tietoa oppilaiden kokemuksista ilmaisutaidon tunneilla ja kehittää teatteripedagogiikkaa. Hän kysyi, onko ilmaisutaidolla sellaisia kvaliteetteja lasten kokemuksissa, että sen avulla saavutetaan jotain
merkityksellistä lapsen, koulun ja yhteiskunnan kannalta.
Empiirisinä ongelmina olivat:
1. Millaista ilmaisutaidon opetus oli tutkimukseen osallistuvissa ryhmissä?
2. Mitä oppilaat kertoivat kokemuksistaan?

Tutkimus oli etnografinen. Aineistona Rusasella oli vuosina 1995–97 kootut
havainnot kuuden ilmaisutaidon ryhmän tunneilta, joilla hän kävi keskimäärin
kerran viikossa. Hän havainnoi kutakin ryhmää 15–20 oppituntia. Lisäksi oppilaat kirjoittivat oppimispäiväkirjaa tuntien lopuksi; tutkija sai oppilaiden päiväkirjat vuonna 1997 ja luki ne useampaan kertaan. Tutkimukseen kuului myös
haastattelu, jonka kysymyksiä olivat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mitä tiesit ilmaisutaidosta ennen kurssia?
Miksi valitsit sen?
Mitä ajattelet ilmaisutaidosta kurssin jälkeen?
Millainen oppiaine se on muihin aineisiin verrattuna?
Mitä opit?
Pitäisikö sitä olla kaikille?
Millainen maine sillä on koulussa?

Oppilaita oli tutkimuksessa 129 (tyttöjä 58 ja poikia 71). Ryhmiä oli kuusi, joista
viisi oli peruskursseja ja yksi jatkokurssi. Yksi kurssi sisälsi 38 tuntia, viikossa oli
yksi kaksois- ja yksi kolmoistunti.
Tunnit alkoivat yleensä fyysisillä lämmittelyharjoituksilla tai toiminnallisella
leikillä. Ryhmä seisoi näyttämöllä piirissä. Oppilaat hakivat hyvää, luonnollista
seisonta-asentoa. Sitä seurasi hengitysharjoitus ja kontaktiliikunta. Tunneilla
oli johonkin teemaan liittyviä harjoituksia tai draamaprosesseja.
Peruskurssin päiväkirjoissa, joissa oppilaat kertoivat kokemuksistaan ilmaisutaidon tunneista, esiintyivät teemat: rohkeus, ilo, hauskuus ja hulluus, rentoutuminen ja rauhoittuminen, itsekuri ja keskittyminen. Jatkokurssilla teemat
olivat näytteleminen, empatia ja ryhmässä toimiminen.
Oppilaat toivoivat, että ilmaisutaito säilyisi valinnaisena, joskin kaikki tarvitsisivat sitä yhden kurssin. Oppilaat halusivat saada vahvoja kokemuksia.
Kun kaikki ovat mukana täysillä, toiminta onnistuu. Oppilaat kuvasivat ilmaisutaidon merkitystä kirjoituksissaan ja puheessaan suhteessa minään, toisiin
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ihmisiin, teatteriin, kouluun ja elämään. (Rusanen 2002.)

Tapio Toivanen (2002) tutki väitöskirjassaaan oppilaiden kokemuksia teatterityöstä. Työssä tuli esiin teatterityön valmiuksien kehä ja roolinrakentamisprosessin kuvaus. Hän esitti tutkimuskysymyksikseen:
1. Millainen on oppijan kokemus teatterityöstä Projektiteatterin työtavan
kontekstissa?
2. Mitä erilaisia puolia oppijan kokemuksessa voitiin tutkimuksellisesti
hahmottaa?
3. Miten erilaiset oppijat rakensivat rooliaan?
4. Millaisia merkityksiä oppijat liittivät esiintymistilanteeseen?

Tutkimusjoukkona oli viisitoista Helsingin II normaalikoulun 5.–6. luokan vapaavalintaiseen teatterijaksoon hakeutunutta oppilasta. Heidän lisäkseen prosessiin osallistui yhdeksän luokanopettajaopiskelijaa. Aineistona olivat oppilaiden päiväkirjat, jaksojen lopussa tehdyt kyselyiden sekä loppuhaastattelun
vastaukset.
Toista kertaa mukana olevat kuusi lasta ilmoittivat lähtevänsä mukaan edellisen vuoden kokemusten perusteella. Se oli koettu kivaksi, mukavaksi, hauskaksi ja erilaiseksi. Muidenkin oppilaiden odotuksina kurssilta oli: ”Odotan, että
ois mukavaa.”
Ensimmäisen kerran jälkeen kurssilaiset olivat oppineet eniten keskittymistä ja improvisointia, mutta myös rentoutumista, kontaktia, itseluottamusta,
ryhmätyötaitoja ja itsensä ilmaisemista. Syyslukukauden lopussa oppimiskokemuksina olivat: keskittyminen (10 lasta), improvisointitaidot (8 lasta) sekä
esittämisen taidot, itseluottamus, uskallus, kontaktin luominen ja rentoutuminen. Näytelmäharjoitusten loppuvaiheessa oppimiskokemukset olivat: roolissa eläminen, itseluottamus, improvisointi- ja ryhmätyötaidot, ideointi-, esiintymis- ja kontaktitaidot. Prosessin lopussa kaikki kokivat itseluottamuksensa
kasvaneen. Teatterikokemukset olivat merkityksellisiä vielä puolitoista vuotta
myöhemmin. (Toivanen 2002, 76, 92, 124–125, 193, 218.)
Timo Sinivuori tutki väitöskirjassaan Teatteriharrastuksen merkitys (2002)
13–74-vuotiaiden teatteriharrastajien (n = 130) harrastusmotiiveja ja erilaisia
kokemuksia esityksen (epä)onnistumisen syistä. Tutkimuksessa harrastusmotiivit jaettiin viiteen luokkaan, jotka olivat tärkeysjärjestyksessä: kognitiiviset,
toiminnalliset, ammatilliset, emotionaaliset ja sosiaaliset.
Motiivialaluokista tärkeimmät olivat onnistumiskokemusten ja myötäelämisen tarve, halu oppia uutta, mielikuvituksen ja ilmaisutaitojen kehittäminen
sekä viihtyminen. (Sinivuori 2002.)
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Mitä draaman avulla opitaan?
Draamaprosessi on voimakas oppimisen väline. Siihen liittyy käsittelytavan
vapaus, monia mahdollisuuksia ja mielikuvituksen käyttö (Sinivuori
2007, 23). Siinä lienee syy siihen, että kaikki oppilaat toivovat näytelmien
tekemistä. Näytelmät arvioitiin mieluisimmiksi äidinkielen osa-alueiksi.
Opettajan ei kannata pelätä draaman käyttöä. Se ei voi epäonnistua. Sen
avulla opitaan aina jotain.
Kirjassaan Esiripusta arvoihin (2007) Päivi ja Timo Sinivuori
pohtivat, mitä on draaman avulla oppiminen. He erottavat kolmenlaista
oppimista.
1. Draamassa oppiminen
Draamaharjoituksissa ja –esityksissä oppilaalla lisääntyy taitotieto
omasta työskentelystä. ”Taitotiedon ja taiteellisen toiminnan avulla
aistimukset ja elämykset muunnetaan sisäisistä ulkoisiksi, esittäviksi
ja muiden aistittaviksi toiminnoiksi.” (Sinivuori 2007, 16.)
2. Draamasta oppiminen
Oppilaan käsite- ja mielikuvatieto lisääntyy, kun hän saa
harjoituksissa aisti- ja elämyskokemuksia. Oppilas hahmottaa
itsensä suhteessa kokonaisuuteen ja työryhmään.
3. Draaman avulla oppiminen
Draama tuottaa elämys- ja vuorovaikutustietoa. ”Draamassa
perusarvoja tutkimalla pyritään ymmärtämään sosiaalisia
yhteyksiä, lähimmäisyyttä ja maailmaa sellaisena kuin se on
ja sellaisena kuin sen pitäisi olla. Oppilas saa prosessidraamaja teatterityöskentelylleen sekä koko elämälleen uusia
merkityssisältöjä ja päämääriä.” (Sinivuori 2007, 17.)

Nukketeatteri
Nukketeatteri on lapselle läheinen taidelaji. Lapsen on helppo samastua nukkeen ja
kuvitella se eläväksi. Myöskään vanhemmilla lapsilla opettajan ei tarvitse luopua
nukketeatterista, jos hän kokee onnistuvansa sen avulla. Nukeilla näytellessään lapset
unohtavat itsensä ja esiintymispelkonsa, heidän on helppo eläytyä nuken rooliin.
Nukketeatteri perustuu animistiseen maailmankäsitykseen.
”Nuken maaginen voima syntyy elämän ja kuoleman vastakohtaisuudesta,
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joka on joka hetki läsnä nukketeatterin näyttämöllä.”
”Näemme illuusion elämästä: nukke näyttää hengittävän mutta
poistuttuaan näyttämöltä se on jälleen eloton.” (Lintunen 2009, 14.)
Nuken ulkonäössä on rajoituttava ottamaan huomioon sen luonteen tai tyypin tärkein
tuntomerkki. Sen on oltava selkeä, niin että se erottuu omaksi tyypikseen. Sillä on koko
ajan yksi ja sama ilme, joten sen o n k o r v a t t a v a m u u t i l m e e t . N u k k e t y y p i t
o v a t v a l m i s t u s -  ja toimintatavaltaan käsinukkeja (näyttelijän käsi liikuttaa nukkea si
sältäpäin), keppinukkeja (ohjataan alhaaltapäin keppien varassa, kepeillä liikutetaan myös
käsiä), marionetteja (ohjataan ylhäältä ohjausristikon ja lankojen avulla) tai varjonukkeja.
Käsinukketeatterin vakiohahmo on teräväleukainen, isonenäinen ja sukkelasanainen
Kasper-tyyppi, jonka avulla luodaan suora kontakti yleisöön. Kasperin vastustajana
voi olla paholainen, kuolema, rosvo ja santarmi. Esineet voivat myös toimia nukkeina,
esim. kauha, veitsi, kastelukannu ym. Niihin voidaan maalata silmät ja suu tai muuta
ihmismäistä. Kasviksista, perunoista, kurkuista ja porkkanoista saadaan nukkeja ns.
perunateatteriin. Nukkena voi olla koko ihminen, jolloin kyseessä on naamionäytelmä.
Naamioituneena esiintyminen on ikivanhaa perua ja liittyy uskonnollisiin menoihin.
Sen avulla on uskottu voitavan karkottaa pahat henget ja lepyttää ne myötämielisiksi
ihmiselle. (Hlavaty 1971.)

Draamasta yritettiin jälleen kerran tehdä oppiainetta
Vuoden 2014 tuntijakotyöryhmä (Perusopetus 2020, 2010) esitti draamaa
omaksi oppiaineeksi luokille 1—7. Työryhmä näki draaman tärkeäksi
osaksi monipuolista taidekasvatusta. Sen tehtävänä on ”edistää oppilaan
kasvua itsensä tuntevaksi, itsetunnoltaan terveeksi ja luovaksi ihmiseksi,
joka kykenee ilmaisemaan itseään monipuolisesti ja toimimaan rakentavassa
vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten ja ihmisryhmien kanssa”. Esitys
kumottiin hallituksessa, sillä keskustan mielestä peruskoulussa ei ole
tarvetta draaman kaltaisille uusille aineille. Parantamista vaatisivat enemmän
kouluviihtyvyys, oppilashuolto, opettajien jaksaminen ja koulurakennusten
kunnostaminen. Opetusministeri Henna Virkkunen (kok) oli valmistellut
myös kompromissiesityksen, jossa draamaa olisi opetettu alaluokilla
integroituna muihin aineisiin ja yläkoulussa omana aineena. Uudistukselle ei
katsottu olevan taloudellisia mahdollisuuksia eli rahaa. (Liiten 2010.)

209

KIELI ÄIDINKIELEN OPETUSTIETEEN
TUTKIMUSKOHTEENA
Kielentuntemuksen käsite ja pedagoginen kielioppi
Kielen ongelmat äidinkielen opetustieteen kannalta ovat varsin erilaisia kuin
kielitieteessä. Kielitieteen tutkimuskohteena on kielen rakenne, käyttö ja
kehitys. Se on äidinkielen opetuksessa kielentuntemusta. Kieliopin ei enää
uskota kehittävän ajattelua, joten sen sijasta nähdään merkittäväksi tarkastella
kieltä rakenteena vain sikäli kuin se voisi tukea oppilaan omaa kielenkäyttöä
ja on tarpeen yleissivistyksen kannalta.
Kielentuntemuksen käsite määriteltiin ÄKKE-muistiossa (1976),
jossa sillä tarkoitetaan:
1. Tietoa kielen käytöstä erilaisissa tilanteissa, tietoa kielen funktioista ja
toiminnasta.
2. Erittelevää tietoa
a) kielen rakenteista
b) sanojen merkityksistä, sanakentistä ja käsitteistä
c) lauseyhteyden vaikutuksesta merkitykseen,
3. Yleissivistävää tietoa
a) kielen synnystä,
b) kielen merkityksestä ihmiselle, kielen kehityksestä,
c) eri kielistä ja suomen kielen asemasta muiden kielten joukossa
d) suomen kielen ominaislaadusta.
ÄKKE-muistion kielentuntemuksen määritelmässä korostuu tieto. Usein
senmukaisille kieliopeille on ominaista se, että kielentuntemuksen
määritelmät ja esimerkit jäävät varsin erillisiksi — irrallisiksi kielenkäytöstä
ja esim. kirjallisuudesta.
Kielentuntemuksen eli metakielen (kieliopin) opetuksen tarkoituksena
on tukea ja kehittää lapsen kielenkäyttöä. Tutkimukset osoittavat, että kieliopin
opetuksella ei ole sellaista transfer-vaikutusta kuin on luultu. Kielioppi ei
esim. edistä kirjoittamista. Sen ovat osoittaneet esim. Harris (1965), Elley ja
muut (1976), Hillocks (1982, 1986) ja Wesdorp (1982).
Suomessa ei ole selvitetty kieliopin opetuksen tehokkuutta. Ei ole
järjestetty empiirisiä mittauksia, joissa olisi testattu eri kielioppimallien
tehokkuutta. Jokin vertailuryhmä olisi voinut jäädä ilman kieliopin opetusta,
ja sen oppimista olisi voitu verrata kielioppia opiskelleeseen ryhmään.
Toiminnallisen kieliopin kehittämistutkimuksessa (Sarmavuori 2009
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—2010) vasta on verrattu perinteistä ja draamamenetelmiä käyttävää
opetusta.
Toiminnallinen kielioppi
Äidinkielen ja kirjallisuuden osa-alueiden mittauksissa kielioppi on vähiten
mieluisa osa-alue. Se koetaan kuivaksi ja pitkäveteiseksi, sillä siinä on
paljon vieraskielisiä termejä, abstrakteja käsitteitä, irrallisia esimerkkejä,
luetteloita ja pelkistettyjä sääntöjä. Kielioppi on kirjoitettu aikuisille, sen
soveltamisessa lapsille ja nuorille on tehtävä suuria harppauksia.
Perinteisessä kieliopissa on lähdetty liikkeelle yleensä kielen
havainnoinnilla. Esimerkkejä on poimittu suorasanaisesta tekstistä tai
irtolauseista. Esimerkkejä, sanoja ja lauseita on voitu koota oppilailta tai
kirjoista. Ne kootaan taululle tai niitä on monisteessa tai tehtäväkirjassa.
Induktiivisessa käsittelyssä lähdetään liikkeelle esimerkeistä ja johdetaan
niistä käsite tai sääntö. Deduktiivinen tarkastelu taas etenee säännöstä
esimerkkeihin. Runsasta terminologiaa on viime aikoina voitu karsastaa ja
jotkut opettajat ovat tyytyneet vain kielen havainnointiin. Kieli on haluttu
nähdä muuksi kuin vain kielioppitermeiksi. Kieliopilliset peruskäsitteet
voidaan kuitenkin katsoa kuuluviksi yleissivistykseen. Oppilaan on hyvä
tunnistaa oman kielen piirteitä tuntemalla sen keskeisintä olemusta myös
käsitteiden termejä tiedostaen.
Lähtökohtana voi olla prototyyppikielioppi, joka pyrkii olemaan
mahdollisimman selkeä ja yksinkertainen. Siinä luokittelu ja erottelu
perustuvat päätyyppeihin, joiden joukkoon lisätään alatyyppejä. Oppilaiden
ajattelulle, etsimiselle, kokeilulle, vertailulle ja päättelylle suodaan aikaa.
Oppilas rakentaa oman kielioppinsa konstruktiivisesti omaa arki- ja
elämysmaailmaansa hyväksi käyttäen. Hänen täytyy motivoitua ja kokea
harjoitus mielekkääksi. Abstrakti kieliaines tarvitsee strukturointia.
Opettajan on syytä hahmotella puitteet oppilaiden ajattelulle. Jotta joka
tunnilla ei olisi vain harjoituskirjan tehtävien tekemistä yksin kynä—
paperi-työskentelynä, opettajan kannattaa käyttää hyväksi oppilaiden
vuorovaikutteisuutta. Oppilailla kannattaa työstää ryhmätehtäviä
ilmaisu- ja dramatisointimenetelmiä käyttäen. Yksitoikkoisen pulpetissa
istumisen sijaan harjoituksiin voi lisätä liikkumista, ryhmäimprovisointia,
pantomiimia ja dramatisointia.
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Sanaluokat kuuluvat jokaisen luokan opeteltaviin sisältöihin kolmannelta luokalta seitsemännelle. Koska vieras kieli alkaa usein jo kolmannelta
luokalta, sanaluokkia voidaan käsitellä jo toisella luokalla. Niin oli toiminnallisen
kieliopin kokeilussa 2008—10. Koska sanaluokat kerrataan joka luokalla, niiden
käsittelyyn sopii erityisesti sanaluokkasalaatti. Siihen on helppo lisätä uusi(a)
sanaluokk(i)a tai keskittyä yhteen sanaluokkaan alaryhmineen. Sitä ei turhaan
kutsuta myös intohimosalaatiksi. Salaatilla voi höystää adjektiivien vertailumuodot ja kahdeksannella luokalla verbien modukset.
Sanaluokkasalaatti
—
Istutaan tuoleilla piirissä, oppilaille jaetaan lappu tai he vetävät pakasta
sanan, jonka sanaluokan he selittävät. Sanaluokan ominaispiirteet voidaan kirjoittaa tauluun. Niistä voidaan keskustella varmistaen, että ne ymmärretään. Yksi
oppilas piirin keskellä huutaa jonkin sanaluokan tai sanan, jolloin sen omistajat
vaihtavat paikkaa ja keskellä seisonut yrittää saada itselleen tyhjän tuolin. Leikissä voidaan vaihdella huudettavia sanoja sen mukaan, mitä on tarkoitus oppia.
Siitä saadaan oppilaiden ja opettajan luovuudella hyvinkin vaihteleva. Kun oppilas huutaa sanaluokkasalaatti, kaikki vaihtavat paikkaa.
Nimityksissä voidaan käyttää paitsi vierasperäisiä nimityksiä myös suomenkielisiä termejä. Ne on hyvä ottaa esiin suomenkielisinä ymmärtämisen edistämiseksi. Myös pelkkiä sanoja (perusmuoto tai taivutettu) voi käyttää vaihteluna ja leikin monipuolistuttajana.
Selkävakoilu
— Opettaja kiinnittää ryhmäläisten selkiin kirjaimet, joista muodostuu sana.
Joka joukkueella on oma väri. Oppilaat hajaantuvat selvittämään muiden ryhmien kirjaimet, niistä muodostuvat sanat ja niiden sanaluokan yrittäen samalla
estää muita näkemästä selän kirjainta. Myös oman ryhmän sana ja sanaluokka
pitää selvittää. Voittajajoukkue on se, joka ehtii ensiksi.
Sanaluokkakorit
—	Lattialle on levitetty kortteja, joissa on sanoja. Kortti kerrallaan on vietävä koriin, jonka kyljessä lukee sen sanaluokka. Opettaja ottaa aikaa. Lopuksi
tarkastetaan, että kortit oli viety oikeaan koriin.
Tervapata
—
Seistään piirissä lattialla. Yksi oppilas on piirin ulkopuolella. Sanaksi
sovitaan substantiivi. Oppilas koskettaa piirissä seisovia kutakin vuoron perään
selkään sanoen jonkin substantiivin. Jos hän sanoo jonkin muun sanaluokan
sanan kuin substantiivin — siis vaikka verbin — verbihenkilö lähtee juoksemaan
vastakkaiseen suuntaan. Kumpi ehtii ensin, saa jäädä piiriin, ulkopuolelle jäävä
tulee selkään koskettajaksi. Sovitaan uusi sanaluokka, esim. verbi. Piirin ulkop212

uolella oleva koskettaja sanoo verbejä, mutta kun tulee poikkeava sanaluokka,
piirin ympäri juostaan tyhjälle paikalle.
—
Kierros voi olla h:lla alkavia nominatiiveja, k:lla alkavia partitiiveja ja n:llä
alkavia genetiivejä ym.
Kapteeni käskee
—
Ohjaaja huutaa eri sanaluokkiin kuuluvia sanoja. Pronominin kuultuaan
pitää hypäten kääntyä ikkunaseinään päin, partikkelin kuultuaan liitutaululle
päin, substantiivin kuultuaan takaseinään päin jne. Väärästä valinnasta putoaa
pois pelistä.
Eriväristen pallojen / hernepussien heitto
— Oppilaat istuvat tuoleilla piirissä. Adjektiivien vertailumuotojen tai esim.
objektin kolmen sijamuodon (nominatiivi, genetiivi ja partitiivi) harjoittelussa
pitää heittää punainen pallo luokkatoverille sanoen ”Ota omena!” Seuraava lisää
siihen uuden hedelmän tai vihanneksen. Vihreän pallon mukana pitää sanoa
”Otan/syön porkkanan”. Valkoisen pallon mukana sanotaan ”Otamme/ ahmimme melonin” jne. Harjoituksessa pitää muistaa kolme sijaa, kolme hedelmää
ja toveri, jolle kunkin pallon heittää, sekä keneltä vastaanottaa vastaavat heitot.
Vaativa muistiharjoitus.
Johtaja pysähtyy
— Pitää kävellä samoin liikkein kuin johtaja. Kun johtaja pysähtyy, kaikki
pysähtyvät. Johtaja sanoo jonkin kieliopin kategorian, esim. monikon 1. persoonan pluskvamperfekti, jolloin jokainen sanoo vuorollaan olimme lukeneet, olimme kävelleet, olimme kuulleet jne. Johtaja vaihtuu. Uusi johtaja käyskentelee
ja muut matkivat häntä, kunnes hän pysähtyy ja sanoo jonkin kategorian, esim.
substantiivi yksikön inessiivissä, jolloin kukin vuorollaan sanoo talossa, koulussa,
veneessä jne.
Tipoteeraus
— Yksi oppilas menee luokan ulkopuolelle. Muut valitsevat jonkin verbin. Leikkijän pitää kiertää luokassa esittämällä kyllä tai ei –kysymyksiä: ”Tipoteeraavatko
ihmiset? Eläimet?”
Kutsun sinut luokseni
—
Oppilaat istuvat piirissä. Oppilas kutsuu oikealla puolellaan olevaan
tyhjään tuoliin luokkatoverin ja kertoo syyn, joka sovitaan ilmaistavaksi verbillä
(mitä hyvää toveri on tehnyt) tai adjektiivilla. Harjoitusta ennen voi olla lämmittelyä, jossa ryhmissä on kerrottu kunkin hyvistä töistä, niin että oppilaat ovat
selvillä toistensa teoista.
Pantomiimi
—	Ryhmät A ja B kirjoittavat erivärisille paperilapuille sanoja. A-ryhmä substantiiveja, B-ryhmä verbejä. A-ryhmäläinen nostaa B-ryhmän pakasta lapun ja
esittää sen pantomiimina muille. Muut arvaavat, mikä sana on kyseessä. Seuraa213

vaksi B-ryhmäläinen vetää sanan A-ryhmän pakasta. Muut arvaavat.
Tanssiesitys
—
Kahden hengen ryhmissä sai keksiä ammatin, jota esittäisi tanssina.
Osallistujat arvaavat, mistä ammatista on kysymys.
Kuvaelma, patsas
—
On tehty vihkoon luettelo predikaatin ominaisuuksista verbinä, mitä
verbimuotoja se edustaa. Ryhmät suunnittelevat patsaan tai kuvaelman, jossa
on mukana kaikki verbien ominaispiirteet: persoonamuodot, aktiivi/passiivi,
myönteinen/kielteinen, yksikkö/monikko ja aikamuodot.
—
Substantiiveista voidaan tehdä patsas, jossa yksi oppilas aloittaa menemällä luokan eteen ja sanomalla ”Minä olen puu” (nostaa kädet ylös puun latvaksi). Seuraava menee mukaan sanomalla ”Minä olen koira”, seuraava sanomalla ”Minä olen koiran omistaja”. Seuraava ilmoittaa olevansa toinen koira,
seuraava sen omistaja, seuraava poliisi, joka valvoo järjestystä, seuraava
vankikarkuri ym. Opettaja pysäyttää patsaan, kun siihen on tullut riittävästi
patsastelijoita.
Ketjuhokema
—
Oppilaat istuvat piirissä. Harjoitellaan essiiviä ja translatiivia. Yksi aloittaa: ”Olin aina halunnut olla lääkärinä, mutta sitten sairastuin ja siirryin kaupan
kassaksi.” Seuraava jatkaa edellisestä: ”Olin aina halunnut olla kassana, mutta
sitten kyllästyin ja opiskelin opettajaksi.” Seuraava jatkaa: ”Olin aina halunnut
olla opettajana, mutta työ muuttui liian rasittavaksi, ryhdyin kirjailijaksi.” Kaikki
sanovat vuoron perään ammatin essiivissä ja translatiivissa.
Pienoisnäytelmä
— Lauseenjäsenten luonteenpiirteitä on analysoitu. Niistä jaetaan pelikortit,
joissa on ominaisuuksia. Ryhmän jäsenet esittävät subjektia, predikaattia, objektia ja adverbiaalia. Heille on ilmoitettu tilanne (bileet, perhe kotona, psykologin
vastaanotto, opettajan tapaaminen, luokkaretki ym.). Harjoitukset on koottu
lähteistä Sinivuori 2007, Markkula 2010, Maunu 2010, Tommola 2010, Aerila
2011.
Toiminnallisen kieliopin käytössä opettaja kertoo aluksi, mitä on tarkoitus
opetella. Hän hahmottaa opiskelun pääkohdat. Ilmiön olennaiset piirteet voidaan työstää vihkoon. Sen jälkeen seuraa vaihtelevia harjoituksia. Seuraavassa on
esimerkki Nina Maunun predikaattitunnista:
Alkuvirittelynä Nina kertoi, että kieltenopettajat toivovat, että lauseenjäsenet
osataan. Oppilaat muistivat subjektin, predikaatin ja objektin. Ninalla oli kalvolla
iso
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Hän pyysi oppilaita kertomaan, mitä se voisi tarkoittaa.
Tietokonemerkki; millaista asennetta se kuvaa? Kukaan ei rohjennut arvata.
Nina kertoi: P niin kuin predikaatti, positiivinen
P täydennettiin ihmishahmoksi
Oppilaat kirjoittivat vihkoon
aktiivi / passiivi kädet, käsi ylös = aktiivi, käsi alas = passiivi
persoonat kiharat (minä on yksi hiuskiehkura, sinä toinen jne; 7. kiehkura valuu
alas, se on passiivi)
myönteinen / kielteinen (huulet, myönteinen = hymysuu, kielteinen mutristunut
huuli)
yksikkö / monikko
aikamuodot mennyt ja tämä hetki /tuleva (kengät). jalka edessä on tulevaisuus,
jalka taakse kuvaa mennyttä)
P:n keskelle tulee sydän. Ilman predikaattia ei ole lausetta.
Sydän sytyttää valon sydämen muotoiseen silmään. Predikaatilla on sydänsilmä.
Sen pitää nähdä omansa. Siltä vaaditaan monia ominaisuuksia. Jokaisella sanalla
lauseessa on tehtävä. Nyt tutkitaan predikaatin luonnetta.
Predikaatin luonteenpiirteitä:
Predikaatin (verbi) tehtävänä on TEKEMINEN, TOIMIMINEN, joten...
Predikaatin LUONNE on...
MOOTTORI, KÄYNNISTÄJÄ (lauseen sydän)
JOUSTAVA (taipuu persoona- ja aikamuodoissa),
jakaantuu jopa kolmeen osaan, esim. ei ole ollut
YHTEISTYÖKYKYINEN (yhdistyy joskus subjektin kanssa, esim. laulamme, kir215

joitat; minä juoksen)
JOHTAJA (muita lauseenjäseniä ei ole ilman predikaattia, muut lauseenjäsenet
eivät ryhdy toimimaan ilman predikaattia; predikaatti etsitään lauseesta ensimmäisenä)
ITSENÄINEN (voi esiintyä ja toimia yksin lauseessa,
esim. Sataa. Tuulee, Olen. Juoksit. Olette opiskelleet.)
SELKEÄ HUONO PUOLI: AIHEUTTAA RIIPPUVUUTTA
(lausetta ei ole ilman predikaattia; muut lauseenjäsenet ovat riippuvaisia sen
olemassa olosta)
Lämmittelyharjoitus Aikamuodot
Reaktiopeli (aikaa 5 min)
Paikka: Pulpetti ja luokkatila
Tehtävä: Näytä eri käsimerkki eri aikamuodoille
TAPAHTUU = preesens kättele vierustoveriasi
TAPAHTUI = imperfekti käden heilautus ”hei, hei” ja katsekontakti
ON TAPAHTUNUT = perfekti peukku olan yli ja katsekontakti
OLI TAPAHTUNUT = pluskvamperfekti molemmat peukut olan yli ja katsekontakti
Pohdintaa predikaatin luonteenpiirteistä
— miksi se on sellainen kuin on?
— millainen on hyvä johtaja tai ohjaaja?
— mistä predikaatti haaveilee?
— mitkä puolet predikaatissa voivat ärsyttää ja miksi?
MILLOIN OLET KOKENUT OLLEESI ”TODELLINEN PREDIKAATTI”?
A) Keskustele parin kanssa (2 min)
B) 3—5 hengen ryhmät kertovat tarinansa toisilleen ja valitsevat yhden, josta he
tekevät pienen improvisaation
(5 min)
C) Jokainen ryhmäläinen kirjaa vihkoonsa (2 min)
Roolit:
Predikaattitarinamme:
D) Improvisaatiot esitetään, jonka jälkeen jokainen katsoja kirjaa vihkoonsa
predikaatit
(esim. katsoo, syövät, lähdetään, ulkoiluttaa, juhlii)
E) Yleisö kuvaa näkemäänsä predikaattitarinaa predikaattiverbillä
eli improvisaatio saa tulkintansa
F) Impron tekijät kuvaavat oman improvisaationsa (mitä tapahtui)

216

Esimerkkejä predikaattitarinoista (mitä oppilaat keksivät)
Bileet
Tyttö on järjestänyt bileet
Kaksi muuta tyttöä kyselee häneltä kysymyksiä
Roolit: bileiden järjestäjä
vieraat (bileisiin tulijat)
Koiratarina
Koiranomistajat ulkoiluttavat koiriaan. Toinen on hyväkäytöksinen, toinen taas
huonokäytöksinen.
Omistajat puhuvat koiristaan. Koirat puhuvat omistajistaan koirakielellä.
Tietokoneen käynnistäjä
Tietokoneongelmaan tulee ratkaisija. Poika käynnistää tietokoneen.
Roolit: puolikas tietokoneenruutua
toinen puolikas
tietokone
käynnistäjä
PREDIKAATTIPATSAS
1) Ryhmä tekee predikaattia kuvaavan patsaan. Patsaasta on löydyttävä kaikki
predikaatin ominaisuudet.
2) Tarkastellaan jokaista predikaattipatsasta ja tehdään havaintoja. Kun ohjaaja
koskettaa jotakuta olkapäälle, hän alkaa puhua roolinsa mukaisesti, esim. yksikössä olevia verbejä.
3) Ryhmäpatsas tiivistää ja yrittää sanoa yhtä aikaa kenenkään johtamatta:
a) predikaatti
b) terveiset predikaatille: Ole aina... (ryhmä sanoo ja täydentää)
Tässä oli kaksi 45 minuuttia kestänyttä tuntia. Ensimmäisellä tunnilla Nina ehti
tehdä tunnin lopuksi lämmittelyharjoituksen. Toisella tunnilla tulivat tarinat
todellisesta predikaatista.
Lauseenjäsenten luonteenpiirteet
Opettaja voi antaa luokalle seuraavat kysymykset, joihin oppilaat voivat tuottaa
ryhmissä
(viisi ryhmää, kullakin yksi lauseenjäsen) lauseenjäsenten ominaispiirteitä. Sen
jälkeen niistä voidaan tehdä pienoisnäytelmiä. Seuraavassa on Nina Maunun
ideoimat kysymykset. Kilonpuiston rinnakkaisluokka tuotti Katja Korhosen yllyttämänä seuraavat ominaispiirteet:
Kysymykset:
Millainen ihminen kyseinen lauseenjäsen voisi olla?
Mikä on aiheuttanut sen, että kyseisestä lauseenjäsenestä on tullut sellainen
kuin hän on; mitä hänelle on voinut sattua?
Mitkä puolet hänessa voivat ärsyttää?
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Predikaatti:
Kovisjengin pomo
Aina pomo, muut eivät voi kilpailla hänen kanssaan
Liian esillä, liian näkyvä, vahva
Jäänyt lapsena ilman huomiota, vanhemmat aina töissä, pitänyt rakentaa kuori
Subjekti:
Predikaatin apuri, ehkä pikkuveli
Ei omaa tahtoa, alistuu predikaatin tahtoon, arvostaa predikaattia
Kaikessa mukana, paljon harrastuksia
Luotettava, tavis, mielistelijä, hauska
Ihmiset tykkäävät olla hänen kanssaan
Objekti:
Porukan “kolmas”, riippuvainen muista
Kaikkien kaveri, paitsi olla-verbin, joka on hänen vihamiehensä
Pieni ja söpö
Myöntyjä, heikko, seuraa perässä
Sopeutuvainen, sopeutuu porukkaan kuin porukkaan
Avuton, ei osaa tehdä yksin mitään, ujo
Jengin nuorin, tarvitsee ohjausta
Liian myötäilevä, ei osaa sanoa ei (paitsi olla-verbille)
Äiti huolehtinut pienenä, opettanut kenen kanssa saa olla
Predikatiivi:
Ei liiku objektin kanssa, ovat riitautuneet
Subjektin paras kaveri
Tyyliltään predikaatti, luonteeltaan subjekti
Kaksinaamainen, puhuu muista pahaa
Valittava tyyppi, ei kaikkien kaveri, mukava vain ystävilleen
Rehellinen, suorapuheinen
Adverbiaali:
Perfektionisti
Kaverit eivät pidä, koska hän on liian täydellinen, siksi ärsyttävä
Muut tarvitsevat häntä mutta eivät halua myöntää sitä
Hyväksikäytetty, muut hyödyntävät hänen taitojaan
Hiljainen, fiksu
Pelkää muita
Eksynyt väärään seuraan
Lannistettu pienenä, huono itseluottamus, siksi ei ole johtaja
Halusi todistaa vanhemmilleen, on siksi älykäs
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Oppilaiden arvioita toiminnallisista harjoituksista
Neljäsluokkalaiset arvioivat 1—5 toiminnallisten harjoitusten mieluisuutta
syksyllä 2010.
Heidän opettajansa Helena Tommola piti harjoituksia paitsi luokassa myös
liikuntasalissa ja koulun pihalla. Sanaluokkasalaatin ja selkävakoilun mieluisuuden keskiarvo oli 4,56 ja sanaluokkakorien 4,13. Kaikki oppilaat pitivät toiminnallisia harjoituksia sekä hauskempina että kiinnostavampina kuin tehtävien
tekemistä työkirjasta.
Neljäsluokkalaisten avovastauksia
— Kaikki harjoitukset ovat olleet todella mukavia. Ne ovat olleet paljon mukavampia kuin työkirjatehtävät
—

Minusta harjoitukset ovat olleet hauskoja. Olen oppinut niistä paljon.

—
Olen oppinut harjoituksista paremmin kuin kirjan tehtävistä ja ne ovat
olleet mukavia ja hauskoja.
—	Pidän eniten sanaluokkaharjoituksissa sillisalaatista.
Kahdeksasluokkalaiset pitivät lauseopin jaksossa eniten objektin sijamuotojen
hernepussien heitosta, improvisaatioesityksestä aiheesta Milloin olet kokenut
olleesi todellinen predikaatti? sekä lauseenjäsenten roolien improvisaatiosta.
Ilmaisuharjoitusten käytöstä he esittivät seuraavia mielipiteitä:
—
Ilmaisuharjoitukset olivat paljon hauskempi tapa oppia. Oppiminen tuli
vähän huomaamatta ja jaksoi oppia paljon paremmin. Toivottavasti tämä tapa
otetaan koulussa käyttöön pian. Äidinkielen tunneilla alkoi odottaa milloin on
taas kielioppia että olisi näitä kivoja harjoituksia.
—
Harjoitukset olivat hyödyllisiä ja mukavia. Oli hauskaa tehdä niitä tehtäviä ja opin paljon. Näytelmiä olisi voinut tehdä enemmän.
—

Kyllä ne kirjat voittaa

—
On kivaa kun tehdään muitakin kielioppiharjoituksia kuin vain kirjasta
pänttäämistä. On silti syytä myös osittain opiskella ja tehdä tehtäviä kirjasta.
Improvisaationäytelmät eivät olleet kauhean kivoja, koska en ole hirveän hyvä
näyttelemään.
Kieliopin käsitteet
Pedagogisen kieliopin puolesta on puhuttu paljon. Kieli ja sen kieliopit (1994)
tähtäsi siihen. Tosin mitään ei ole empiirisesti mitattu. Ei ole järjestetty em219

piirisiä mittauksia, joissa olisi testattu eri kielioppimallien tehokkuutta. Jokin
vertailuryhmä olisi voinut jäädä ilman kieliopin opetusta ja sen oppimista olisi
voitu verrata kielioppia opiskelleeseen ryhmään.
	Pedagogisessa kieliopissa on suositeltu prototyyppikielioppia. Se olisi
mahdollisimman pelkistetty, selkeä ja yksinkertainen. Senkään käytöstä ei ole
tutkimuksia. Prototyyppikieliopin opettaja räätälöi opetuksensa käyttämiensä
oppikirjojen ja tärkeäksi näkemänsä tiedon varassa.
	Uusinta, deskriptiivistä (kuvailevaa) kielioppia edustaa Iso suomen
kielioppi (ISK) (Hakulinen ja muut 2004), jossa on luovuttu monista perinteisistä
kieliopin käsitteistä:
•	Attribuutti korvataan termillä määrite.
•	Lauseenvastike korvataan termillä –rakenne (referatiivinen lauseenvastike on referatiivirakenne).
•
Infinitiivien ja partisiippien järjestysnumeroiden sijaan puhutaan A-, Eja MA-infinitiivistä sekä VA- ja NUT-partisiipeista.
•	Lauseet jäsennetään lausekkeisiin.
Uutta termistöä ISK:ssä on runsaasti. Uusia oikeinkirjoitussääntöjä, esim.
pilkkusääntöjä*, ei ole kuitenkaan sovellettu, joten ISK on kaukana pedagogisesta kieliopista. Teos sopii tutkijoille, mutta koulukieliopiksi siitä ei ole. Sen uudet
termit aiheuttanevat enemmän sekaannusta kuin helpotusta.
* Uudessa apulaisessa (Harmanen ja muut 2009, 125) on pilkkusääntöön otettu
termi infiniittinen rakenne: Infiniittisiä rakenteita (lauseenvastikkeita) ei eroteta
pilkulla muusta lauseesta. Esimerkkilause: Toimittuaan pitkään luokanopettajana hän erikoistui puheterapeutiksi.
SANALUOKAT
NOMINIT		

VERBIT		PARTIKKELIT

Substantiivit		Persoonamuodot	Adverbit
Yleisnimet		Aikamuodot		Prepositiot ja
Erisnimet		
Preesens		
postpositiot
Adjektiivit		
Imperfekti		
Konjunktiot
Positiivi		
Perfekti		
Rinnastusk.
Komparatiivi
Pluskvamperfekti
Alistusk.
Superlatiivi		
Modukset		
Interjektiot
Pronominit		
Indikatiivi		
Keskustelu-		
Persoonapronominit
Imperatiivi		
partikkelit
Demonstratiivipron. Potentiaali		Liitepartikkelit
Relatiivipronominit
Konditionaali			
Interrogatiivipron.
Aktiivi / passiivi
Indefiniittipron.
Finiittimuoto
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Refleksiivipron.

Infiniittimuoto

Yksikkö / monikko
Sijamuodot

Yksikkö / monikko

Taipumattomia

Lauseoppi
SUBJEKTI		
Attribuutti
(määrite)

PREDIKAATTI
Objekti	Predikatiivi	Adverbiaali

Termejä ja käsitteitä on aika paljon. Niitä opetellaan koko peruskoulun ajan.
Monilla termeillä on myös suomenkieliset nimet. Hyvä, että niitä on keksitty
lisää. Uudesta Isosta suomen kieliopista on oppikirjoihin tullut termit määrää
ilmaisevat pronominit tai kvanttoripronominit indefiniittipronominien sijaan.
Sanaluokat tulevat oppikirjoissa kolmannelta luokalta lähtien joka vuosi.
Ala- ja yläkoulun välillä ei ole yhteistyötä, niin että sovittaisiin siitä, millainen
olisi työnjako. Niinpä sekä luokanopettaja että aineenopettaja käsittelevät
sanaluokat, adjektiivien vertailumuodot, sijamuodot ja lauseen pääjäsenet.
Vain modukset ovat puhtaasti aineenopettajalla. Kaikkia pronominilajeja ei olisi
myöskään mielekästä ottaa vielä alakoulussa.
Kieliopin käsitteet koulujen opetussuunnitelmissa
Koulujen kotisivuilla on melko vakiintuneet näkemykset ja jaottelut joistakin
kieliopin kategorioista. Yleistä on ilmaisu samojen kertaamisesta tai syventäen
käsittelemisestä ylemmillä luokilla. Opetussuunnitelman sanamuodot ovat
lyhyitä ja selkeitä. Niitä voi olla kuitenkin vaikea toteuttaa aivan kirjaimellisen
tarkasti, sillä oppikirjoissa asioita on yleensä laajemmin. Opettaja voi tietysti
kokeeseen ilmoittaa suppeampia sisältöjä ja noudattaa opetussuunnitelman
rajausta.
Katsoin internetistä koulujen opetussuunnitelmia. Jotkut mainitsivat,
että ne noudattavat valtakunnallista vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelmaa ja/tai kunnallista opetussuunnitelmaa. Monilla oli myös oma
opetussuunnitelma. Joillakin oli yläkäsitteenä kielentuntemus, joillakin kieliietoisuus. Helsinkiläisissä kouluissa mainitaan prototyypeistä. Kielioppiasiat oli
usein ryhmitelty otsikon Kielen tehtävät ja rakenne alle. Turun normaalikoululla
oli kaikkiin yläkoulun kursseihin linkitetty ikkuna nimeltä Kielioppikäsitteistö.
Turun Aunelan koulun opetussuunnitelmaa voi pitää varsin perinteisenä ja erityisen selkeänä. Siinä kieliopin ilmiöt oli lueteltu Kielentuntemuksen-käsitteeen
alle seuraavasti:
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Kielentuntemus
3. luokka
Verbi, substantiivi, adjektiivi
4. luokka
Pronomini, numeraali ja partikkeli
Verbien ja nominien taipuminen
5. luokka
Sanaluokkien kertausta ja niiden tarkempiin ominaisuuksiin tutustumista
Lauseenjäsenet: predikaatti, subjekti, objekti
Sijamuodoista nominatiivi, genetiivi, partitiivi
6. luokka
Kielentuntemusasioiden kertausta
Sijamuodoista paikallissijat
Opetussuunnitelman näkemys siitä, että verbien ja nominien taipuminen tulisi
vasta 4. luokalla on kovin myöhäinen. Jotta sanaluokkia erottaisi toisistaan, on
taipuminen syytä ottaa esiin jo 3. luokalla. Opettaja joutuu auttamaan oppilaita, jolloin merkityksen lisäksi oppilaan kanssa joutuu tarkastelemaan sanan
taivutusta. Kuudennella luokalla on kielentuntemusasioiden kertausta, mikä
tarkoittaa erityisesti sanaluokkia. Varsinkin kertausasioissa olisi viimeistään
toiminnallisen kieliopin aika.
Edellä esitelty sanaluokkien käsittely oli samanlainen kaikissa kouluissa, myös
yläkoulun kursseille oli vakiintunut 7. luokalle sanaluokkien kertaus ja sijamuodot, 8. luokalle modukset ja 9. luokalle keskeisen kieliopin hallinta.
Turun normaalikoulun kielioppikäsitteistö on seuraava:
Kielioppikäsitteistö
Vuosiluokkien 6-9 aikana Turun normaalikoulussa opitaan käyttämään seuraavia kieliopin käsitteitä ja harjoitellaan niiden soveltamista:
Sanaluokat merkityksen ja taivutuksen mukaan:
verbit, partikkelit ja niiden alalajeja, nominit (substantiivit, adjektiivit, numeraalit, pronominit)
Verbien taivutus:
pääluokat (aktiivi, passiivi), persoonamuodot
aikamuodot eli tempukset (preesens, imperfekti, perfekti ja pluskvamperfekti)
ja niiden käyttö
tapaluokat eli modukset (indikatiivi, konditionaali, imperatiivi, potentiaali) ja
niiden käyttö
nominaalimuotojen käyttö, lauseenvastikkeiden käyttö
.
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Nominien taivutus:
sijamuodot
adjektiivien vertailuasteet
Lauseet ja niiden muodostaminen:
päälause, sivulause
sivulausetyypit (relatiivilause, konjunktiolause, epäsuora kysymyslause)
yhdyslauseet (virke)
johtolause, kysymyslause, väitelause, huudahduslause
Lauseenjäsenet ja niiden käyttö:
subjekti, predikaatti, objekti, adverbiaalit, predikatiivi, attribuutit
Astevaihtelu
Sananmuodostus, morfeemit
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa on eri kursseille esitetty
seuraavat sisällöt:
7. lk.
AI02 Elämä on kertomista
I Kielentuntemus
- sanaluokat ja niiden käyttö
8. lk.
AI04 Maailma tulee luokkaan
II Kielentuntemus
- verbioppia: modukset
AI06 Vuorovaikutusta elämässä ja näyttämöllä
I Kielentuntemus
- lauseenjäsennys
9. lk.
AI07 Me ja muut
I Suomen kielen vaiheet, kielisukulaisuus
- suomen kielen asema maailman kielten joukossa
- kielisukulaisuus ja sukukielet
- suomen kirjakielen kehitys
II Suomen kielen ominaispiirteet
III Monikulttuurinen Suomi
IV Kielen vaihtelu
sosiaalinen ja alueellinen vaihtelu: murre ja slangi
Edellä mainitun turkulaisen Aunelan koulun oppilaat menevät yläkouluun
Rieskalähteen kouluun. Sen opetussuunnitelmassa mainittiin kieliopin osalta
seuraavaa:
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7. luokka
2. Tekstien tekeminen
• kerrataan sanaluokkia
• syvennetään nominien ja verbien taivutusmuotojen hallintaa
Työtavoista:
Omaksutaan kieliopin keskeisiä käsitteitä ja niiden soveltamista todelliseen
kielenkäyttöön.
3. Kertomusten maailma
• perehdytään keskeisiin lauseenjäseniin (subjekti, predikaatti ja objekti)
8. luokka.
1. Mielipiteen ilmaisu ja perustelu
• opiskellaan tapaluokat
Työtavat: Tarkastellaan verbimuotojen runsautta ja käyttöä (esim. moduksia)
2. Teksteihin tutustuminen
• opiskellaan lauseenjäsenistä adverbiaali, predikatiivi ja attribuutti
9. luokka
3. Oma kieli ja sen juuret
• tutustutaan suomen kielen sukuun, erityispiirteisiin ja asemaan kieliyhteisössä

Sanaluokkien kertaaminen, kieliopin keskeiset käsitteet, mm. lauseenjäsenet
mainitaan yläkoulun eri luokilla niiden eri kurssien yhteydessä. Nominien ja
verbien taivutusmuotojen hallinnan syventäminen mainitaan. Kahdeksannelle
luokalle on vakiintunut tapaluokat kuten muidenkin koulujen opetussuunnitelmiin.
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelmissa ei tiedosteta, että
oppiaineen sisällöissä ja osa-alueissa olisi ongelmia niiden kiinnostavuuden
ja hauskuuden osalta. Opettajat eivät käytä asennemittauksia diagnostisina
testeinä. Yläkoulun alussa, kun opettaja tutustuu uusiin oppilaisiinsa, hän
kyselee, mitä he ovat lukeneet ja mitkä ovat heidän mielikirjojaan. Mitä oppilas
pitää lukemisesta, kirjoittamisesta, kirjallisuudesta, ilmaisusta, mediasta ym. ja
erityisesti mitä hän pitää kieliopista, voisi olla lähtökohtana, johon opettaja voi
rakentaa omaa opetustaan ja seurata oppilaiden affektiivista suhtautumista
sekä tunnereaktioita. Opettajan olisi syytä miettiä, miten oppiainetta, erityisesti
kielioppia, voisi tehdä hauskemmaksi ja kiinnostavammaksi.
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Toiminnallisen kieliopin harjoitus
Kunniakuja: objektin harjoittelun yhteydessä oppilaat sanovat kustakin
kujan läpi kulkijasta myönteisiä asioita. Ilmeet kertovat, että harjoitus
on kirvoittanut myönteiset hymyt.
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MEDIAKASVATUS JA SEN TUTKIMUS

Käsitteenmäärittelyä

Elämme viestinnän maailmassa, jota luonnehtivat nopea muuttuminen, tekninen kehitys ja viestintätulva. Monet uudet keksinnöt olivat tuntemattomia nykyisten opettajasukupolvien lapsuudessa. Omat lapsemme kasvavat kuitenkin
niiden parissa ja tottuvat käyttämään niitä itsestäänselvyyksinä. Näin on käynyt
puhelimen, television, videon ja tietokoneen, jotka hankitaan lähes jokaiseen
perheeseen. Tulevaisuuden koti tulee olemaan yhä elektronisempi ja myös
robotteja osataan käyttää palvelutehtävissä. Muuttuva ympäristö vaatii ottamaan muutokset huomioon myös koulussa. Äidinkielen opetus on saamassa
uusien välineiden käytöstä uusia sisältöjä ja menetelmiä.
Media on lähtöisin latinankielisestä sanasta medium, joka tarkoittaa ilmaisun tapaa ja sen sosiaalista yhteyttä. Esimerkiksi teatteri on ollut medium, jonka
avulla on välitetty sanomaa vastaanottajille ennen teknisiä viestintävälineitä.
Joukkoviestinnän tekniset välineet eli viestimet ovat olleet media. Vaikka alun
perin medium on yksikkömuoto ja media monikko, suomalaisessa kulttuurissa media on sekä yksikkö että monikko. Sanomalehti on media ja myös kaikki
joukkoviestimet ovat media. Media on viestintä- ja kulttuuriteknologiaa, joka
korvaa kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen. (Kotilainen 1999, 39–32,
Nyyssölä 2008, 11-12.)
Mediasisällöt tulivat kouluun peruskoulun opetussuunnitelmassa vuonna 1970. POPS II:ssa oli liitteenä Joukkotiedotuskasvatus peruskoulussa, jossa
ehdotettiin tiedonvälityksen tarkastelua läpäisyperiaatteella eri oppiaineissa.
Nimitys muuttui 1980-luvulla aihekokonaisuudeksi nimeltä viestintäkasvatus.
Vuoden 2004 opetussuunnitelmassa on aihekokonaisuus Viestintä ja mediataito. Jokaisen oppiaineen tulee miettiä, mitkä sisällöt sille kuuluvat. Mediakasvatusta äidinkielessä ja kirjallisuudessa voidaan kuvata seuraavasti (kuvio 10).
Mediavälineet jaetaan perinteisiin ja uusiin välineisiin. Perinteisiä viestimiä
ovat sanomalehti, kirjat, televisio ja radio. Uusia digitaalisia välineitä ovat internet, matkapuhelin, sähköposti ja digitaaliset pelit. Perinteinen media on luon226

Median luonne		
Välineet		
Käsiteltävät sisällöt
1. Ominaispiirteet
Perinteiset välineet
Tekstien sanomien vastaanotta						
minen ja tuottaminen
2. Tuotanto		
Sanomalehdet		
Välineluonteeseen tutustuminen
3. Representaatio	Aikakauslehdet
Kulutustottumukset, mielekäs 		
						
valikointi
4. Käyttäjät		
Televisio, elokuva
Sanomalehden ja internetin 		
						
tekstit
5. Yleisö		Radio			Uutiset, artikkelit
			
Uudet välineet
Vaikuttamaan pyrkivät tekstit
			
Internet		
Mainos, pääkirjoitus
			
Matkapuhelin		
Mielipide, vastine, kolumni
			
Sähköposti		
Blogi, keskustelupalstat
						
Elokuva
Kuvio 10. Mediakasvatus äidinkielessä ja kirjallisuudessa
teeltaan yksipuolista, vastaanottaja ei pysty vaikuttamaan sen sisältöön. Uudet
digitaaliset mediat ovat muokanneet mediakulttuuria vuorovaikutteisempaan
suuntaan. Käyttäjä voi niissä vaikuttaa sisältöihin osallistumalla internetin keskustelupalstaan ja puhumalla puhelimessa. (Nyyssölä 2008, 14—15.) Välineiden valikoiva ja mielekäs käyttö on yksilön kehityksen kannalta tärkeä tavoite.
Härkösen (1988) mukaan joukkoviestintää luonnehtii mystifiointi, viihteellisyys, visuaalisuus ja muutosnopeus. Viestinnän opetuksessa tarvitaan demystifiointia ja demytologisointia eli myyttisen ja tarunomaisen salaperäisyyden pois¬tamista viestinnältä. Siihen päästään viestintävälineen merkkikieleen
tutustumisen ja viestien sisällön kriittisen tarkastelun kautta sekä itseilmaisun,
omien viestien tuottamisen avulla. (Härkönen 1988.)
Mediasta kannattaa tarkastella tuotantoa (esityksen taloudelliset intressit, kuka on tuottaja), kieltä (tehokeinot), representaatiota ja yleisöä. Mediatuotteen representaatio ei ole vain ikkuna maailmaan vaan mediavälitteinen
versio maailmasta. Media ei vain kuvaa todellisuutta vaan myös muokkaa sitä
uudelleen. Mediatuotteesta on syytä selvittää sen välittämää todellisuuskuvaa. Millaisia arvoja ja ideologioita se tuottaa? (Buckingham, ks. Nyyssölä 2008,
15—16.)
Mediakasvatuksessa on useita lähestymistapoja: tekninen, taidekasvatuksellinen ja yhteiskunnallinen. Teknisessä lähestymistavassa keskitytään
viestimien tekniikkaan ja teknisiin viestimillä työskentelemisen käytäntöihin.
Tietotekniikka oppiaineena edustaa teknistä lähestymistapaa. Siihen kuuluu
valokuvaus, videokuvaus ja -editointi. Taidekasvatukselliseen lähestymistapaan kuuluvat mediaesitysten koodistojen, rakenteiden ja muotojen hallinta
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ja arviointi. Yhteiskunnallisessa lähestymistavassa tarkastellaan valtasuhteita,
arvoja ja asenteita.
Kriittisen medialukutaidon peruskysymyksiä ovat
1) tuotanto,
2) markkinointi,
3) tuotteet,
4) kulutus ja
5) itse tekeminen (Herkman 2007, 139).

Media on ”ristiriitaisia arvoja ja käsityksiä muokkaava ja uusintava keskusteluareena”. Media toistaa ”yhteiskunnallista ja kulttuurista eriarvoisuutta
kuvaamalla maailmaa kapeasta valkoisesta, keskiluokkaisesta ja yhä edelleen
myös varsin miehisestä näkökulmasta”. Sillä on kasvava rooli siinä, miten ”ihmiset merkityksellistävät todellisuutta ja suuntaavat toimintaansa ja arvomaailmaansa”. (Nieminen & Puntti 2004, 14 – 15.) Mediakasvatuksen tavoitteena
on yhteiskuntakriittisesti tietoisen käyttäjän opastaminen. Vastaanottajien toivotaan osallistuvan aktiivisesti merkitysten luomiseen.
Mediakasvatuksessa on useita lähestymistapoja. Viestintäkasvatus alkoi
elokuvakasvatuksena ja oli elokuvien moraalista tarkastelua. Siitä se laajeni
elokuvien ja tv-ohjelmien esteettisen laadun tarkasteluun. Myös sisällölliset
piirteet otettiin huomioon ja tavoitteena oli kehittää lasten ja nuorten mielikuvitusta ja tunne-elämää sekä omia luovia kykyjä. Elokuvan tekeminen on
sisältynyt mm. Hollannin, Englannin, Neuvostoliiton ja Tanskan elokuva- ja
joukkoviestintäkasvatukseen. Tanskassa pääpaino on ollut video-ohjelmissa.
(Opettajankoulutus-, av-alan ammattikoulutus- ja mediakasvatustyöryhmän
muistio 1986.)
Esteettisen tarkastelun rinnalle tuli 1960-luvulla kommunikatiivinen lähestymistapa. Siihen kuuluu audiovisuaalisen kommunikaation ymmärtäminen
ja itsensä ilmaiseminen audiovisuaalisten välineiden avulla. Lapsille opetetaan kuvakerrontaa ja kuva-analyysia. Tämä on ollut vallalla mm. Hollannissa,
samoin Ranskassa ja Espanjassa. Seuraavana vaiheena 1970-luvulla elokuvaja televisiokasvatus tai audiovisuaalinen kasvatus laajeni yhteiskunnalliseksi
tarkasteluksi. Sanomien lisäksi käsiteltiin joukkoviestinnän tuotantoa ja vastaanottoa, sen asemaa yhteiskunnassa sekä välineiden tehtävää ja merkitystä
yhteiskunnallisessa mielipiteen muodostuksessa. Yhteiskunnallinen tarkastelu
perustui joukkoviestinnän sosiologiseen, psykologiseen ja tiedotusopilliseen
tutkimukseen. Se oli vallalla USA:ssa, Saksan liittotasavallassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa. (Emt. 1986.)
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Joukkoviestinnän vaikutustutkimuksesta
Vuonna 1979 ruotsalainen joukkoviestinnän tutkimuksen yhdistys piti symposiumin, jossa pohdittiin mm. joukkoviestinnän vaikuttavuutta. Kjell Nowak
(1979) toimitti symposiumista raportin. Sen mukaan joukkoviestintää on tutkittu selvittämällä 1) viihteen vaikutuksia, 2) yhteyksiä ihmisten mielipiteenmuodostukseen, 3) viestimien mahdollisuuksia opettaa tietoja ja taitoja sekä tapoja
saada viesti mahdollisimman puhuttelevaksi. Erityisesti joukkoviestinnän vaikutus väkivaltaiseen käyttäytymiseen on paljon tutkittu aihe.
Joukkoviestinnän vaikutukset mielipiteenmuodostukseen olivat osoittautuneet myytiksi. Mainittavia vaikutuksia ei voitu osoittaa. Viestintä ei juurikaan
muuttanut mielipiteitä (esim. poliittista puoluetta). Lukijoilla ja kuuntelijoilla
oli jo oma käsitys, jonka he säilyttivät riippumatta joukkoviestinnästä. He ottivat vastaan propagandaa sikäli kuin se oli oman käsityksen mukaista ja vastasi
sosiaalisen lähiympäristön arvostuksia. Toisaalta todettiin, että joukkoviestinnän
vaikutus ihmisten mielipiteisiin on suurempi niissä kysymyksissä, jotka tunnetaan huonommin tai jotka eivät kosketa heitä lähemmin. Suojaavat psykologiset ja sosiaaliset mekanismit ovat silloin heikommat, varsinkin nuorella yleisöllä.
Joukkoviestintä antaa vaikutelman siitä, mikä koetaan tärkeäksi ja ajankohtaiseksi kysymykseksi.
Varhaista empiiristä vaikutustutkimusta luonnehti ruiskutusmalli. Oletettiin,
että viesti vaikuttaa samalla tavalla kaikkiin heterogeenisen ryhmän jäseniin.
Tyypillinen tutkimusasetelma oli, että lähemmin spesifioimattomalle ihmisryhmälle näytettiin filmi tai välitettiin poliittinen sanoma, jonka jälkeen ryhmän käsityksiä verrattiin sen aikaisempiin käsityksiin tai toisen ryhmän käsityksiin, jolle
ei ollut näytetty filmiä. Uskottiin, että viestistä sellaisenaan näkyisi vaikutuksia ja
että yksilölliset erot olisivat merkityksettömiä. Tulokset olivat ristiriitaisia, joskus
ilmeni odotettuja vaikutuksia, joskus ei. Syynä oli, että eri vastaanottajaryhmät
reagoivat eri tavoin. Ruiskutusmallia ei kokonaan hylätty vaan sitä modifioitiin.
Tutkimuksessa alettiin selvittää, mitkä vastaanottajan psykologiset ja sosiaaliset
edellytykset tuottivat erilaisia vaikutuksia. Esim. väkivaltafilmin vaikutusta ei voitu enää tutkia täsmentämättä sen yleisöä.
Viestimien sanoma ei tavoita yleisöä suoraan vaan myös epäsuorasti, sillä ihmiset puhuvat keskenään sanomien sisällöistä. Tiedon ja propagandan vaikutus
ei ole suoraa vaan kaksi- tai useampivaiheinen prosessi. Viestin sisältö tavoittaa
ensin pienemmän ryhmän, nk. mielipiteenvälittäjät, jotka tulkitsevat ja levittävät tietoa lähimpään ympäristöönsä.
Aikaperspektiivi tuli mukaan joukkoviestintätutkimukseen ensin propagandan ja joukkokampanjoiden suhteen. Myös viihteen vaikutusten selvityksiin
otettiin pitempi aikaperspektiivi. Lähtökohdaksi tuli näkemys, että ihmisillä on
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erilaisia suhtautumistapoja samaan viihteeseen. Joku pakenee yksinäisyyttä
tai ikävää todellisuutta, jollekin se on idea- ja inspiraatiolähde yhdessä muiden ihmisten kanssa. Todettiin että on harhaanjohtavaa kysyä, miten mediasisältö vaikuttaa yleisöön ja mitä viestimet tekevät ihmisillä. Sen sijaan pitäisi
kysyä, mitä ihmiset tekevät viestimillä. Tutkimuksen lähestymistapana tämä
ns. käyttömalli ei ollut ensisijaisesti kiinnostunut vaikutuksista, sanomasta
tai lähettäjästä vaan lähtökohtana on yleisö ja vastaanottaja.
Vaikutustutkimus laajeni entisestään, kun siinä alettiin käyttää maailmankuvamallia. Silloin joukkoviestimien sisältö nähdään osaksi ihmisten
sosiaalista ympäristöä ja lähteenä kokemuksiin, joiden kautta jokainen edellytyksistään lähtien luo maailmankuvansa. Mielenkiinto suunnataan eri väestöryhmien välisiin eroihin ja heidän mahdollisuuksiinsa joukkoviestimien
avulla suuntautua ja luoda adekvaatti maailmankuva. (Nowak 1979.)

Sanomalehti oppimateriaalina

Väkilukuun nähden suomalaiset ovat maailman mediatietoisimpia kansoja.
Sanomalehtien levikkiluvut ovat maailman huippua, televisio on 96 %:lla kotitalouksista, radiota kuunnellaan kaikkialla ja internetiä käyttää säännöllisesti
jo yli kaksi kolmesta. (Olkinuora 2006, 9–10.)
Sanomalehtien Liitto on ollut varsin aktiivisesti järjestämässä erilaisia kampanjoita lasten ja nuorten sanomalehtien lukemisen edistämiseksi. 1970-luvun puolivälissä se järjesti yhdessä Kouluhallituksen kanssa viikon mittaisen
sanomalehtikampanjan kouluissa. Mm. Opettaja-lehdessä oli laaja liite Lehdistöviikon lehtitiedon oppimateriaaliksi. Siinä esiteltiin painovapautta, lehdistön
tehtäviä, rakennetta, lehden tekoa, sisältöä ja ilmaisukeinoja. Kappaleisiin liittyi tehtäviä oppilaille. Kouluhallitus järjesti vuosina 1978–80 joukkoviihdeprojektin, jonka tarkoituksena oli käynnistää keskustelu joukkoviihteestä ja sen
kriteereistä. Sitä varten tuotettiin aineistoa elokuvasta, televisiosta, radiosta,
aikakauslehdistä, viihdekirjallisuudesta, viihdemusiikista ja viihteen tuottajista. (Opettajankoulutus-, av-alan ammattikoulutus- ja mediakasvatustyöryhmän muistio 1986.)
Sanomalehtien Liitto seuraa yli 12-vuotiaiden joukkoviestimien käyttöä.
Kun vuonna 1985 havaittiin, että sanomalehden lukemisaika oli 12–17-vuoti230

ailla laskenut vuoteen 1982 verrattuna 19 minuutista 14 minuuttiin, liitto alkoi
toteuttaa sanomalehti koulussa -projekteja lääneittäin. Toiminta tuotti runsaasti
aineistoa opetusta varten. Projektin kokemuksista ovat kirjoittaneet Sirkka-Liisa
Rauramo (1987) ja Marja-Liisa Lindman (1990), Katariina Ponteva (1991) on tehnyt toiminnasta tutkielman.
Sanomalehti on tiedonvälittäjä ja vaikuttaja. Se tarjoaa tuoreinta tietoa
nykyhetken tapahtumista. Mistä se kertoo ja miten, mitä uutisia se välittää ja
millaista todellisuuskuvaa se tarjoaa lukijoilleen, ovat aiheita, joita kannattaa
tarkastella luokassa. Lehteen tutustuminen on helppoa minilehden ja piristävän ”lehtisalaatin” avulla. Eri lehtien (puoluekanta, paikallislehti) vertailu esim.
poliittisten vaalien tulosten julkaisemisesta kuvastaa oman lukijakunnan (puoluekannan, paikkakunnan) huomioon ottamista. Sitoutumattoman lehden
objektiivisuus puoluelehteen verrattuna tulee esille. Sanomalehden osastojen
tarkastelu, kirjoitusten sisällön analysointi, niiden tietolähteiden erottaminen,
tiedon valinta ja suhde todellisuuteen, samoin kuin eri osastojen kirjoitusten
tyylipiirteiden tarkastelu antavat aineksia keskusteluun ja analysointiin. Iltapäivälehtien ostajien houkuttelu tarjoaa sijaa kritiikille. Sanomalehti tarjoaa mahdollisuuksia lukemattomiin harjoituksiin: sen avulla voi harjoitella otsikointia,
tiivistelmän tekoa, referointia, erilaisten tekstityyppien kirjoittamista (mielipidekirjoitus, vastine, uutinen, ilmoitus, mainos) ja sitä voi käyttää materiaalina
aineistotehtävässä, tekstitaitotehtävässä ym. Opettajan persoonallisuus saa
mielellään tulla esille sanomalehdenluvussa. Hän voi kertoa luokalle, mitä hän
itse on lukenut, mitä lehtiä hänelle tulee, mitä hän niistä lukee ja ajattelee. Myös
oppilaiden kiinnostus saisi tulla esille ja jaetuksi luokkatovereiden kesken.
Sanomalehti opettaa silmäilevää, hakevaa, kriittistä ja syventyvää lukemista
sekä huvilukemista eli pila- ja sarjakuvien ym. lukemista Niitä kaikkia tarvitaan
toimivan lukutaidon kehittymiseksi. Sanomalehdestä kannattaa lukea yleissivistyksen, ammatinvalinnan ja nuoren kasvun kannalta antoisia kirjoituksia,
mutta myös huvin ja virkistyksen vuoksi.
Julkaisukelpoisuus on oman kirjoittamisen tärkeä tavoite, ja se tulee arvioitavaksi oman lehden teossa. Koulu- tai luokkalehden voi tehdä myös kodin ja
koulun yhteistyönä. Espoossa yhteistyö käynnistettiin siten, että kuudennella
luokalla Sanomalehti koulussa -toiminnasta tuli luennoitsija kertomaan lehden
merkityksestä ja sen osastoista. Vanhempien, opettajien ja oppilaiden yhteisissä kokouksissa päätettiin lehden koosta ja sisällöstä. Paikkakunnan kaikilta
liikelaitoksilta saatiin mainos. Lehdessä esiteltiin paikkakunnan nähtävyyksiä,
kirjailijoita ja taiteilijoita ym. Siinä oppilaat, opettajat ja vanhemmat pääsivät
uudella tavalla tutustumaan toisiinsa ja kotiseutuunsa. Seitsemännellä luokalla päätettiin heti toimittaa neljä numeroa: 1) koulua, opettajia ja oppilaita
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Suomalaisesta lehdistöstä
Aurora-seura perusti 1770-luvulla ensimmäisen suomalaisen sanomalehden Tidningar Utgifne af et Sällskap i Åbo (suom. ”Erään turkulaisen seuran julkaisemia lehtiä”), josta tuli myöhemmin Åbo Tidningar. Ensimmäinen
suomenkielinen lehti oli Antti Lizeliuksen vuonna 1776 perustama Suomenkieliset Tietosanomat.
Suomenkielinen lehdistö alkoi kehittyä 1820-luvulla. Säännöllisesti ilmestyviä lehtiä kehittyi 1880-luvulla. Toinen kasvukausi alkoi 1920-luvulla,
jolloin lehdistön puoluepoliittisuus oli huipussaan. Puoluepoliittisuus väheni vuosina 1949–69 toisen maailmansodan aiheuttaman rakenteellisen
muutoksen myötä: paikallislehtien määrän kasvaminen vauhditti lehtien sitoutumattomuuskehitystä. Sanomalehtien määrä oli Suomessa korkeimmillaan vuonna 1955, jolloin vähintään kolme kertaa viikossa ilmestyviä lehtiä
oli 70. Sen jälkeen lehtien määrä on hitaasti laskenut.
Venäjän vallan aikana lehdistö kärsi sensuurista, sillä sen pelättiin lietsovan vallankumousta. Kenraalikuvernööri Bobrikov rajoitti suomalaisen
sanomalehdistön toimintaa. Suomen itsenäistymisen jälkeen vuoden 1919
perustuslaki turvasi painovapauden. Vasemmistolehdet ajautuivat vaikeuksiin kansalaissodan jälkeen 1920-luvulla, ja talvisodan rauhan jälkeen lakkautettiin oikeistoradikaalit lehdet.
Suomi oli 1990-luvulla maailman kärkimaita sanomalehtien kulutuksessa ja ohitti Pohjoismaat. Syynä oli paljolti se, että Suomeen on vakiintunut
tapa tilata lehdet kotiin. Kokonaislevikki kasvoi 1980-luvun loppuun, mutta
90-luvun talouslama jätti siihen jälkensä. Kun vuonna 1990 sanomalehdistön levikki oli yli neljä miljoonaa, se oli vuonna 2000 vain 3,2 miljoonaa eli
20 % pienempi. Suomessa on kuitenkin edelleen ”monipuolinen ja kattava
valtakunnallisten, maakunta-, alue- ja paikallislehtien verkosto”. (Olkinuora
2006, 12–14.)

esittelevä numero, 2) kotinumero, 3) ympäristönumero ja 4) harrastusnumero. Suunnitelma toteutui ja toiseen numeroon saatiin oppilaiden vanhempien
kirjoituksia, samoin ympäristölehteen saatiin kuvaus oppilaiden kotipaikkakunnista. (Sarmavuori 1990.)
Sanomalehtien Liiton nuorisotutkimuksessa 1990-luvun taitteessa tuli
esille, että sanomalehtiopetuksen menetelmät olivat kolmessa vuodessa monipuolistuneet. Eniten oli lisääntynyt opettajan käyttämien lehtijuttujen sekä
oppilaiden itse saksimien lehtileikkeiden käsittely tunnilla. Myös erilaiset ryh-
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mätyöt olivat lisääntyneet. Yllättävän harva nuori muisti kuitenkaan, että lehtien pienoismalleja, ns. ”minilehtiä”, olisi käytetty. Opetuksessa oli käsitelty
lehden rakennetta, ilmoituksia, mainoksia, kieliasua ja kirjoitustyyliä. (Becker
1989.)
Sanomalehden etuna voidaan pitää sitä, että se tarjoaa päiväntuoretta
tietoa eli tuoreempaa kuin oppikirja. Se tarjoaa uutiselle taustoja. Se yhdistää
paikallisen, alueellisen, valtakunnallisen ja maailmanlaajuisen tason ja tarjoaa
sillan muuhun yhteiskuntaan. Mielipideosasto tarjoaa foorumin osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Sanomalehtien lukuharrastuksen uudesta noususta kerron seuraavassa.

Nuoret sanomalehtien lukijoina

Sanomalehtien Liitto seuraa kolmen vuoden välein nuorten sanomalehden ja
muiden medioiden käyttöä. Nuorten (12–20-vuotiaiden) sanomalehtien päivittäinen lukeminen on laskenut. Vuonna 1985 nuorista 74 % luki sanomalehteä
päivittäin, vuonna 1999 määrä oli laskenut 41 %:iin. Tosin 1999 nuorista 74 %
luki lehteä 1–5 arkipäivänä viikossa. (Hankala 1999, 149.)
Vuosi 2001 oli poikkeuksellinen, sillä silloin määrä nousi hieman. Kiinnostus
ulkomaanuutisia kohtaan kasvoi voimakkaasti. Nuorista 33 % ilmoitti seuraavansa niitä, kun luku edellisessä mittauksessa 1999 oli 21 %. Kiinnostusta olivat
lisänneet Yhdysvaltain terrori-iskut, sillä tutkimus tehtiin juuri niiden jälkeen.
(HS 3.1.2002.)
Sanomalehden lukuaika oli suurimmalla osalla nuorista alle 15 minuuttia.
Nuorista 40 % ilmoitti lukevansa lehteä 15–30 minuuttia. (HS 3.1.2002.) Myös
lukemiseen käytetty aika on laskenut mittauksissa.
PISA-tutkimuksissa on kysytty sanomalehden lukemista. Nuorista 59 % luki
sanomalehteä useita kertoja viikossa ja lisäksi 26 % useita kertoja kuussa. Vain
kaksi prosenttia ilmoitti, että ei lukenut sanomalehteä. Kodin kulttuuritaustaa
selvitettiin kysymällä, oliko nuorten kotona kirjallisuuden klassikoita (esim.
Aleksis Kiven teoksia), runokirjoja ja taideteoksia. Klassista kulttuuria arvostavissa kodeissa kasvaneet nuoret olivat hieman aktiivisempia sanomalehden
lukijoita. Heistä 63 % luki lehtiä useita kertoja viikossa. Vanhempien koulutus
oli selvimmin yhteydessä nuorten lukemiseen. Aktiivisimmin sanomalehteä
lukevat nuoret menestyivät parhaiten lukukokeissa, matematiikassa, luonnontieteissä ja ongelmanratkaisussa. (Linnakylä & Malin 2006.)
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”Kaunokirjallisuutta suosiva mutta myös sanomalehtiä aktiivisesti lukeva ryhmä ylsi selvästi parhaisiin tuloksiin kaikissa PISA 2003 -kokeissa.
Etenkin lukutaidossa ja luonnontieteissä tämän ryhmän tulokset olivat
poikkeuksellisen hyvät.”

Sanomalehden lukemisaktiivisuus oli vahvasti yhteydessä myös koulunkäynnin hyödylliseksi kokemiseen ja jatko-opintosuunnitelmiin. (Linnakylä & Malin
2006.)

Aikakauslehdet

Edellä esitetyt perustelut sanomalehden käytölle koulussa sopivat myös aikakauslehtiin. Aikakauslehdet keskittyvät elämän ja kulttuurin eri alojen käsittelyyn. Ikäryhmille on omia lehtiä. Suosittuja lasten lehtiä ovat sarjakuvalehdet
ja esim. Koululainen, joka kertoo kulttuuri-ilmiöistä ja harrastuksista. Varhaisnuorille sopivat tietokonelehdet (esim. Mikrobitti) ja harrastuslehdet. Suomen
luonto ja Tiede 2000 voivat kiinnostaa jo alakoulun ylimmillä luokilla. Nuoria
puhuttelevat popmusiikkilehdet, samoin monet tiedelehdet voisivat sopia
heille.
Aikakauslehtivalikoima on suuri, niitä ilmestyy Suomessa vuosittain yli
4 000. Suurimmat lehdet kuuluvat Aikakauslehtien liittoon. Sen kotisivulta löytyi tilasto, jonka mukaan vuonna 2005 naisten eniten lukemia aikakauslehtiä
olivat Pirkka, Yhteishyvä ja Terveydeksi, miesten eniten lukemia olivat Pirkka,
Yhteishyvä, Aku Ankka ja Tekniikan maailma. Nuorten lukemista lehdistä ei ollut vastaavaa tilastoa. Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry. puolestaan tiedottaa kotisivullaan pienlehdistä.
Kulttuuri- ja mielipidelehtien tarkoituksena on harjoittaa mahdollisimman riippumatonta tiedonvälitystä. Niillä voi olla ”tunnustuksellinen luonne,
jolloin uusi informaatio kiteytyy usein ohjelmaksi, jota lehden tekijät tekevät
tunnetuksi ohjelman kiistanalaisuuden uhallakin” (Kettula & Vaijärvi 1988).
Aikakauslehtivalikoimaan kannattaa kiinnittää huomiota äidinkielen tunnilla,
jotta lehtien runsaus tulisi esille. Ritva-Sini Härkönen (1988) on selvittänyt, miten aikakauslehdet sopivat oppimateriaaliksi ja miten niillä voidaan eheyttää
opetusta.
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Internet
Uuden välineen kehitys

Tietojärjestelmiä haluttiin hajauttaa 1960-luvulla mahdollisen ydinsodan varalta. Tarkoituksena oli luoda verkko, joka toimisi, vaikka suuri osa siitä tuhoutuisi ydiniskussa. Arpanet-verkko luotiin Yhdysvaltain puolustusvoimien
tutkimuksia varten. Se oli hajautettu tietokoneverkko, jossa oli tuhansia aliverkkoja. (Wiio 2000, 74.)
Internet syntyi jo 1970-luvulla. Keksintö sai nimityksen ”tiedon valtatie” (Information Superhighway), sillä Yhdysvaltojen hallitus vastasi paljolti verkon
rakentamisesta. Verkkoteknologian asiantuntija David Beckettin mukaan netin
kaupallistumisen myötä nimitys ei kuitenkaan ole enää sopiva vaan parempi
analogia olisi ”digitaalinen putkisto” tai ”digitaalinen viemäriverkosto”. (Mäkinen 2006, 25.)
Verkon käyttö yleistyi nopeasti 1990-luvulla WWW:n (World Wide Web) ansiosta. Tim Berners-Lee loi perustan sille Euroopan ydintutkimuskeskuksessa
CERN: ssä 1980-luvun lopulla. (Wiio 2000, 75, Hintikka ja muut 2000.)

Internetin käytöstä

Internet on yleistynyt nopeasti kouluissa ja kodeissa. Yhdysvaltojen kouluista
vuonna 1994 vain kolmella prosentilla oli tietokone, jossa oli internetkytkentä.
Vuonna 2000 määrä oli jo 77 %. Leu arvelee, että internet yleistyy siinä määrin, että kaikilla luokilla on kohta kytkentä. Internet on otettu käyttöön luokissa
nopeammin kuin mikään muu viestintäväline (esim. kirja, tv, tietokone, puhelin ym.). (Leu 2002.) Se on kuitenkin vain väline, ei varsinainen opettaja, joten
sen käyttöön kannattaa suhtautua kriittisesti.
Marja Saanilahden (1999) raportissa oli havaintona, että nuoret (13- ja 15vuotiaat) käyttivät internetiä eniten koulussa. Noin kaksi kolmasosaa vastaajista oli käyttänyt sitä koulussa, toiseksi useimmiten sitä käytettiin kirjastossa
(47 %) ja kolmanneksi eniten kaverin luona tai kotona (n. 30 %). Yleisin internetin käyttötapa oli surffaus tai selailu, mitä harrasti 80 % vastaajista. Toiseksi
yleisin käyttötapa olivat keskusteluryhmät, joita käytti 30 % vastaajista. Surffailu kiinnosti yhtä paljon sekä tyttöjä että poikia. Tytöt pitivät poikia enemmän
keskusteluryhmistä ja sähköpostista. Poikia kiinnostivat enemmän tiedostojen
imurointi, pelien pelaaminen ja omien verkkosivujen tekeminen. (Saanilahti
1999, 86–87.)
Internet saattaa totuttaa helppoon ja nopeaan tiedonhakuun. Tieto tulee
nappia painamalla ja surffailemalla. Tiedonotto koneelta on helppoa. Toisaalta
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on esitetty, että tiedonhaku onkin edistyksellisintä juuri verkossa, sillä ”internet
mahdollistaa luovan ja tutkivan oppimisen”. Sen avulla voi
”kommunikoida globaalisesti, etsiä tietoa ja toimia oma-aloitteisesti ja
interaktiivisesti. Luovuus korostuu etenkin netin laajamittaisemmassa
hyötykäytössä: tuottamalla materiaalia verkkoon oppija joutuu ponnistelemaan enemmän ja paneutumaan syvemmälle aiheeseen kuin perinteisessä luokkaopetuksessa.” (Haasio 2001, 14.)

Internet opetus- tai oppimisvälineenä vaatii käyttäjältään hakukoneiden ja menetelmien tuntemusta sekä itseohjautuvuutta. Toisaalta se mahdollistaa:
toimimisen aktiivisena tiedon hakijana, analysoijana ja tuottajana sekä yksilöllisen opiskelun. Verkkoa voi käyttää myös tukiopetukseen ja lisätehtäviin.
(Haasio 2001, 14–15)
Internetin vaaroja ovat pohtineet Anja-Riitta Lahikainen ja muut (2005)
miettiessään medioiden tulevaisuutta. Tytöt viettävät aikaa internetin keskustelupalstoilla ja voivat ajautua ei-toivottuihin ja jopa vaarallisiin kontaktiverkkoihin. Pojat pelaavat liiankin väkivaltaisia tietokonepelejä, jotka voivat yllyttää
väkivaltaiseen käyttäytymiseen myös todellisessa elämässä. Informaatioteknologia voi sekä yhdistää että erottaa sukupolvia. Aikuisilla voi olla vaikeuksia pysyä täysin ajan tasalla lasten mediatuotannon sisällöissä. Valvonta ja kielto eivät
auta ratkomaan ongelmia, sen sijaan kannattaisi vahvistaa lasten omia mediataitoja. Ennen kaikkea tarvitaan toimiva keskusteluyhteys lasten, vanhempien
ja opettajien kanssa. (Lahikainen ja muut 2005, 204–210.)

Kännykkä

Nuorten kännykkäkulttuurin synty ja ensiaskelet paikantuvat vuoteen 1995.
Ensimmäinen aalto ajoittui lukuvuoteen 1995–96. Tällöin matkapuhelimia oli
vähän, omistajat tiedettiin ympäristössään tarkasti. Ensimmäisen aallon matkapuhelimet olivat yli 16-vuotiailla nuorilla. (Kasesniemi & Rautiainen 2001,
87.)
Välineen yleistymisen toinen aalto oli vuosina 1996–97. Nuorimmat olivat
jo alle 16-vuotiaita mutta eivät yleensä alle 15. Rippikouluikä oli hankinnan rajaikä. Matkapuhelin oli suosittu rippilahja. Kolmannessa aallossa 1997–98 tuli
räjähdys. Yhtäkkiä kaikilla nuorilla näytti olevan matkapuhelin. Nuorimmat
käyttäjät olivat 13–14-vuotiaita. Neljäs aalto oli 1999. Matkapuhelimesta tuli
jokamiehen väline.
Suomessa 72,6 %:lla ihmisistä oli matkapuhelin vuonna 2000. Tilastollisesti
236
Suomen ohittivat vain Hong Kong ja Taiwan, jossa noin 80 %:lla oli matkapu-

Mitä nuoret kysyivät kirjailijalta internetin keskustelupalstalla?
Yhä useammalla kirjailijalla on sähköposti tai kotisivu. Kirjailijoiden nimikkoseurat pitävät nettipalstaa. Kirjailija Arto Paasilinnalle perustettiin nimikkoseura 1998, Arto Paasilinnan Seura ry. Seurasta tuli pian Suomen suurin
nimikkokirjailijaseura, jossa oli jäseniä lähes tuhat. Seura perusti kotisivun,
jossa esiteltiin paitsi seura myös kirjailijan tuotanto, elämä, ja ajankohtaiset
kuulumiset. Keskustelua varten oli juttelupalsta, jolla varsinkin koululaiset
kysyivät apua esitelmiinsä.
Tein selvityksen palstalle lähetetyistä kysymyksistä vuonna 2000. Tammija toukokuun välillä kysymyksiä palstalle lähetettiin sata. Kirjailija Arto Paasilinna vastasi itse niistä 11:een eli hänen vastausprosenttinsa oli 11. Eniten
tehtiin kysymyksiä, jotka koskivat tiettyä teosta (30 %). Toiseksi yleisin kysymystyyppi oli avunpyyntö esitelmää varten (24 %). Kolmanneksi yleisin oli
kirjailijan elämää koskeva kysymys (12 %). Kirjailijan sisaruksista tehtiin kuusi
kysymystä ja seuraavasta romaanista kysyttiin neljä kertaa. Arto Paasilinnan
kielestä ja romaanihenkilö Seppo Sorjosesta tehtiin joitakin kysymyksiä.
Yksittäisistä romaaneista kysyttiin eniten Jäniksen vuodesta (kuusi kysymystä), Hirtettyjen kettujen metsästä (kolme kysymystä), Lentävästä kirvesmiehestä (kolme kysymystä), Ulvovasta mylläristä (kaksi kysymystä), Auta
armiaasta (kaksi kysymystä) ja Suloisesta myrkynkeittäjästä (kaksi kysymystä). Yksi kysymys oli teoksista Onnellinen mies, Elämä lyhyt, Rytkönen pitkä,
Parasjalkainen laivanvarustaja, Hurmaava joukkoitsemurha, Tuomiopäivän
aurinko nousee ja Maailman paras kylä.
Elokuvasta Hurmaava joukkoitsemurha oli kolme kysymystä. Hirnuvasta
maailmanlopusta lähetettiin kiitoksia. Monissa viesteissä oli kirjailijan ihailua.
Myös kotisivuja joku kiitti, jos oli saanut vastauksen. Kirjojen saatavuutta kysyttiin, samoin Arto Paasilinnan parasta kirjaa tiedusteltiin.
Jonkin verran oli myös viestintää lukijoiden kesken. Samassa tilanteessa
ollut lukija saattoi kommentoida ja antaa neuvoja. Koska tekeillä oli esitelmäopas, sen tekijät eli Eeva-Liisa Lehtinen ja minä saatoimme vastata lukijoiden
kysymyksiin (Lehtinen & Sarmavuori 2001).
Koululaisille työstettyjä kirjallisuuskeskustelupalstoja: www.netlibris.net: Tapiiri
esi- ja alkuopetukseen, Kumi-Tarzan 3.–4. luokalle, Matilda 5.–6. luokalle, Sinuhe 7.–9. luokalle ja Odysseia lukion syventävälle kurssille.
Opetusideoita: Elämään bittien kanssa – opiskelu verkossa ja Internetin mahdollisuudet. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja 2007.
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helin, sekä Itävalta ja Italia. Islanti, Norja ja Ruotsi sijoittuivat Suomen rinnalle.
Helsingin 10–18-vuotiaista koululaisista 68 % omisti keväällä 2000 matkapuhelimen ja 10-vuotiaista joka kolmannella oli matkapuhelin. (Kasesniemi & Rautiainen 2001, 88–103.)
Matkapuhelimen omistavien määrä kasvaa lähes lineaarisesti iän mukaan.
Alakoulun pienimmistä joka viidennellä (18 %) oli kännykkä, 5.–6.-luokkalaisista kahdella viidestä, yläkoulussa 69 %:lla. Lukiolaisista ja ammattikoululaisista
88 %:lla oli kännykkä ja opiskelijoista lähes kaikilla. (Keitamo & Vasama 2001,
98.)
Kännyköiden käyttöohjeet kouluissa laaditaan koulukohtaisesti. Se voi
perustua opettajien ja oppilaiden yhteiseen sopimukseen. Alaluokilla kännykät eivät häiritse opiskelurauhaa. Luvaton kamerakännyköillä kuvaaminen
on kuitenkin yleistynyt lasten keskuudessa. Kun viidesluokkalaisilta kysyttiin
kannanottoja kännykkäkulttuuriin, he kertoivat, että he olivat saaneet matkapuhelimen alle kymmenvuotiaina. Vaikka sillä kuvataan ja pelataan, he pitivät
tärkeimpänä, että sillä saa tarvittaessa yhteyden kotiin. ”Jos puhelu on tärkeä,
siihen saa vastata tunnillakin ja mennä käytävään puhumaan”, oli Marian kommentti.
”Vain pari kertaa opettaja on ottanut kännykän talteen, kun joku ei ole
kuunnellut huomautusta”, Konsta muisteli. (Vaahtio 2007.)

Tutkimus uusien medioiden käytöstä

Anna Halme (2001) selvitti 13- ja 15-vuotiaiden tietokoneen, internetin ja kännykän käyttöä. Hän halusi tutkia uusia medioita. Oppilaat olivat seitsemäs- ja
yhdeksäsluokkalaisia (n = 68). Hän selvitti median saatavuutta, käyttöpaikkoja,
käyttötarkoituksia, käyttöaktiivisuutta ja käyttörajoituksia. Oppilaista 91 %:lla
oli tietokone kotonaan ja 35 %:lla (24) omassa huoneessaan. Tietokonetta käytettiin useimmiten kotona (78 %), seuraavaksi eniten ystävän luona ja koulussa.
Tietokonetta käytettiin kotona pelaamiseen (44 %) ja internetiin (40 %), seuraavaksi eniten kirjoittamiseen, sähköpostiin ja tietojen etsimiseen. Pojilla yleisin
käyttötarkoitus oli pelaaminen (62 %).
Koulussa tietokonetta käytettiin eri tarkoituksiin: tietojen etsimiseen ja internetiin (20 vastaajaa, 29 %). Seuraavaksi yleisintä oli kirjoittaminen (18 %) ja
sähköpostin käyttäminen (10 %). Koulussa tietokoneella pelasi vain 4 % eli kolme oppilasta.
Pojat käyttivät tietokonetta enemmän kuin tytöt. Hieman yli 20 % kaikista
vastaajista käytti sitä useita tunteja päivässä. Tytöt käyttivät internetiä useim238

miten sähköpostiin (58 %), pojat taas surffailuun ja selailuun (50 %). Tytöt suosivat tietojen etsimistä ja keskusteluryhmiä.
Oma kännykkä oli oppilaista 85 %:lla (58). 13-vuotiaista tytöistä 68 % (15)
omisti kännykän ja samanikäisistä pojista 83 % (15). 15-vuotiaista sen omistivat kaikki. Tytöt soittivat kännykällä kavereilleen sopiakseen tapaamisista,
pojat taas ilmoittivat soittavansa jutellakseen kaverin kanssa. Vanhempi ikäryhmä käytti enemmän kännykän palveluja. Sekä tytöt että pojat lähettivät
tekstiviestejä 1–5 tekstiviestiä päivässä.
Halme päätyi havaintoon, että tietokoneavusteiset oppitunnit tuovat äidinkielen tunnille vaihtelua ja tuoreita, ”ajankohtaisia sisältöjä, jotka voisivat kiinnostaa myös niitä oppilaita, jotka eivät tavallisesti innostu äidinkielestä”. Hän
esitti vihjeeksi:
”Mielestäni erityisesti tekstiviestejä ja sähköpostia voisi hyödyntää kirjallisuuden opetuksessa: oppilaat voisivat kirjoittaa esimerkiksi novellin
henkilölle tekstiviestin tai sähköpostin muodossa. Samalla harjoiteltaisiin kielenkäyttöä epämuodollisilta tuntuvissa tilanteissa.”

Uusmediaan liittyvien arvostusten selvittäminen auttaisi opettajaa entisestään
hyödyntämään uusia mahdollisuuksia. (Halme 2001.)

Televisio
Kun tv tuli taloon

Television tulo Suomeen oli tavallaan jopa mullistavampaa kuin internetin tulo,
sillä se vaikutti koko perheen elämään ja harrastuksiin. Perheet, joihin televisio
ensin hankittiin, saivat runsaasti vieraita, ehkä koko kylänväen. Perheen arki- ja
juhlapäivien aikataulut piti sovittaa tv-ohjelmien mukaan. Laitteen hankkiminen oli kallis sijoitus. Tv:n yhteiskunnalliset seuraukset, sen tapa tuottaa mediajulkisuutta, on toisenlainen kuin muilla joukkoviestintävälineillä.
Televisio tuli Eurooppaan 1950-luvulla ja yleistyi nopeasti. Teknisenä keksintönä se on huomattavasti vanhempi: ensimmäiset julkiset tv-lähetykset aloitettiin jo 1920- ja 30-luvuilla Yhdysvalloissa, Venäjällä, Saksassa ja Englannissa.
Suomessa ensimmäinen julkinen televisiolähetys oli 24. toukokuuta 1955.
Radioinsinööriseuran televisiokerho teki lähetyksen Teknillisen korkeakoulun
radiolaboratorioon sijoitetusta studiosta. Sitä seurasi kutsuvierasjoukko myös
yksityiskoteihin sijoitetuista vastaanottimista. Seuraavana vuonna aloitti Tekniikan Edistämissäätiön kylkiäinen TES-TV säännölliset lähetykset kolmesti vii-
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kossa. Oy Mainos-TV-Reklam Ab (nykyinen MTV3) syntyi helmikuussa 1957.
Yleisradion koelähetykset alkoivat saman vuoden maaliskuussa ja vakiintuivat
säännöllisiksi vuoden 1958 alussa. Lähetyksiä oli viitenä iltana viikossa ja vuoden loppuun mennessä lähetysverkko kattoi Helsingin lisäksi Turun, Tampereen, Lahden ja Kotkan näkyvyysalueet. Vuotta 1958 pidetäänkin valtakunnallisen tv-toiminnan aloitusvuotena: toiminta ulottui nyt suurimpia kaupunkeja
laajemmalle. Silloin kerättiin myös ensimmäiset televisiolupamaksut. (Helsti
1988.)
Televisio on ollut elämäntavan mullistaja. Se kävi ilmi Yleisradion ja Helsingin yliopiston kansatieteen laitoksen järjestämästä kirjoituskilpailusta vuonna
1982 ”Kun TV tuli taloon”. Televisiotoiminnan alkamisesta oli silloin kulunut 25
vuotta.
Kilpailuohjeissa oli kuusi aihetta ja niihin liittyviä kysymyksiä:
1.

Television hankinta: Kuka tuttavapiirissäsi ja paikkakunnallasi hankki
ensiksi television ja koska? Milloin se tuli teille? Miksi hankitte sen? Jos
se tuli tavallista myöhemmin, kerro asenteistasi ja niiden muuttumisesta? Missä katsoit ensiksi tv:tä ja millaista katselu oli?

2.

Tv ja elämänmuutos: Miten tv vaikutti perheen päiväjärjestykseen, harrastuksiin ja vapaa-ajan käyttöön? Miten arvioit sen merkitystä perheesi
ja sen eri-ikäisten jäsenien kannalta?

3.

Lapset ja televisio: Jos itse olit lapsi, kerro, miten tv vaikutti elämääsi.
Mitä ohjelmia lapset katselivat? Miten se vaikutti lasten koulunkäyntiin
ja leikkeihin? Muistatko jonkin vaikuttavan ohjelman tai ohjelmasarjan?

4.

Jutunaiheita ja puheenparsia: Mitä puheenaiheita syntyi tv:stä kotona,
työpaikalla ja tuttavapiirissä? Mitä lempi- ja haukkumanimiä tv:stä käytettiin? Mitä puheenparsia ja vitsejä siitä oli?

5.

Tv:n paikka kotona: Mihin televisio pantiin kotona? Piirrä huoneesta
pohjapiirros, jossa näkyvät huonekaluijen ja tv:n paikat.

6.

Ohjelmien valinta: Millä perusteella katseltavat ohjelmat valittiin? Ovatko ohjelmat vastanneet odotuksianne? Miten kävi radion kuuntelulle?

Kilpailuun tuli 1 019 vastausta. Jotkut kuvasivat yhtä päivää tai kertoivat tv:
n ensimmäisistä vuosista. Useimmat kävivät läpi koko ajan sen alusta nykyhetkeen. Vastaajista oli naisia 69 % ja miehiä 30 %. Enemmistö vastaajista oli
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vuosina 1910–29 syntyneitä eli ”muisteluikäisiä”. Joukossa oli myös runsaasti
1940–59 syntyneitä eli 50-luvulla lapsuutensa eläneitä. (Helsti 1988.)
Televisio aiheutti varsinkin maaseudulla elämäntavan muutoksen ja sai ihmiset pois tolaltaan. Muistelmissa kerrotaan päiväjärjestyksen muuttumisesta
ja televisiokuumeen noususta. Jopa sukupolvesta toiseen säilyneitä lypsyaikoja jouduttiin muuttamaan, jotta yhtään televisio-ohjelmaa ei olisi menetetty!
(Taivalsaari 1989.)
”Äidin tullessa navetasta oli tupa jo täynnä kyläläisiä. Mummu heidät oli jo kahvittanut. Kahvin kulutus nousi varmasti koko maassa, kun alkoi tuo televisiokahvittelu. Alkuaikoina
sammutettiin vielä valotkin huoneesta – tunnelma oli ainakin
kuin työväentalon elokuvissa.					
	Lauantai-iltaisin oli oman perheen saunominen aloitettava jo iltapäivällä, että ehti saada vaatteet päälleen ennen kuin kovin paljon vieraita
ehti tulla. Syömiset, läksyjen luvut, siivoukset ja muut askareet oli ohjelmailtoina tehtävä myös päiväsaikaan, sillä illan markkinatunnelmissa ei
enää mitään mahtunut eikä ehtinyt pienessä huushollissa kylänmiesten
keskellä tehdä.”
”Koko talon väki oli sen [tv:n] ympärillä, tuskin syödä muistettiin työnteosta puhumattakaan. Kovaosaisia olivat ne, jotka navettatöiden vuoksi
joutuivat hetkeksi poistumaan ruudun äärestä.”

Televisio oli 50- ja 60-luvulla erittäin kallishintainen, se maksoi rotulehmän verran. Nykyään lehmän hinnalla saa kaksi, jopa kolmekin väritelevisiota. Se oli siis
melkoinen statussymboli ja lykkäsi monien kodinkoneiden hankintaa. Televisiokauppiaana toiminut teknikko on kertonut muistelmassaan seuraavaa:
”Kun omin silmin oli todettu (sähköliikkeessä), että televisio on tosiasia,
alkoivat paikkakunnan varakkaimmat henkilöt salaa harkita myös oman
koneen ostoa. – – Kun naapurin talon katolle ilmestyi antenni, merkitsi
se kuumeen nousua ympäristössä. Sanottiin naapurilla olevan ’konkurssiharava’ katolla. ’Onkohan heilläkin niin paljon varaa ja tuleeko enää
talous pysymään kunnossa?’ Epäiltiin vahvasti, että nyt naapurilla taisi
alkaa taloudellinen alamäki. Ehkä sitä toivottiinkin. Tätä tilannetta voi
myyjä helposti käyttää hyväkseen. Kun taloryhmän rohkeimmalle isännälle sai myytyä koneen, tai vaikka jätettyä kokeiltavaksi, seurasi siitä
naapurien ahkera vierailu ja tupa oli täynnä väkeä iltaisin. – Muutaman
päivän kuluttua voi kauppamies mennä lähellä oleviin taloihin tarjoa241
maan konetta.” (Helsti 1988.)

Alkuaikoina televisioon suhtauduttiin tekniikan ihmeenä. Sen hankkivat ensiksi uutuuksien omaksujat, jotka olivat keskivertoa koulutetumpia, sosiaaliseen
nousuun suuntautuneita, koulutusmyönteisiä, jotka eivät arastelleet velaksi
ostamistakaan. He olivat usein opettajia, kauppiaita ja varakkaita talollisia. Television yleistyminen tapahtui samaan aikaan kuin suuri maalta muutto kaupunkeihin. Se helpotti maaseudun murroksen, työn ja elinympäristön vaihtoa.
Se kompensoi maalta kaupunkiin muuttaneiden kontaktien puutetta ja yksinäisyyttä. Ostopäätös oli yleensä monen tekijän summa. Yleisimmiksi syiksi on
mainittu lasten viihtyminen kotona, statussymboli, yksinäisyys ja virikkeettömyys.
Televisiota käytiin katsomassa alkuaikoina naapurissa ja tuttavilla. Tilanne
saattoi tulla isäntäväelle suorastaan rasittavaksi, kun vieraita tuli illasta toiseen
kymmenittäin. Silloin katseltiin ohjelma kuin ohjelma, pääasia oli, että kuvaa
tuli – siltä ei osattu vaatia sen kummempaa laatua tai sisältöä. Televisio lamaannutti iltamaperinteen, nuorisoseuratoiminnan ja monia yhdistys- ja harrastuspiirejä.
Kun televisiot halpenivat ja yleistyivät, niistä tuli perheen yhdessäolon ja
seurustelun väline. Se houkutteli aikuisia ja lapsia pysymään kotona ja auttoi
rentoutumaan työpäivän jälkeen. Muut harrastukset voitiin sovittaa sen mukaan, että tärkeät ohjelmat ehdittiin katsella. (Helsti 1988.)

Lasten ja nuorten television katselusta

Television rooli ja merkitys on muuttunut eri aikakausina, mutta katsojan ikä
sanelee paljolti sitä, missä määrin hän ehtii katsella ja miten merkitykselliseksi
tv tulee hänen elämässään. Televisiolla on sanoman välittäjänä monipuolisimmat mahdollisuudet muihin viestimiin verrattuna. Sen ”informaatiokapasiteetti
on olennaisesti suurempi kuin minkään muun viestimen. Tv pystyy välittämään
liikkuvaa värillistä kuvaa, ääntä ja kirjoitettua tekstiä samanaikaisesti”. Sen kyky
välittää tunteita on parempi kuin millään muulla viestimellä, sillä se välittää ilmeet, eleet, puhetavan, äänenvärin ja yleiskuvan (Sinkko 1980).
Television katselusta tutkijoita ovat kiinnostaneet katsomisen määrä, ohjelmien valinta sekä niiden suosio ja vaikutus katsojaan. Vaikutustutkimuksista on
psykologeja kiinnostanut erityisesti väkivaltafilmien yhteys yksilön aggressiivisuuteen. Myös katsojan televisiosuhdetta on eritelty ja viime aikoina on otettu kantaa tv-kulttuurin merkitykseen yksilön kehityksen ja koko yhteiskunnan
kehityksen kannalta. Tutkimuksessa on käytetty käyttömallia ja maailmankuvamallia. Se on voinut painottua psykologisesti tai sosiologisesti. Toisaalta on
Yleisradion omassa tutkimuksessa vakiintunut määrän tutkimus, kuinka paljon
yksilö katsoo televisiota verrattuna muiden viestimien käyttömäärään ja kuin242

ka paljon tiettyjä ohjelmia katsotaan. Television ilmaisukieltä on analysoitu ja
television mahdollisuuksia sanomien lähettäjänä on tutkittu.
Uusimmassa alan kirjassa on valiteltu television haittavaikutuksia. Lemishin
(2007) mukaan televisio korvaa muita toimintoja, lukemista ja kotitehtävien
tekemistä ym. Se vaatii erilaista tiedon prosessointia kuin kouluoppiminen.
Televisiota katsova vaatii välitöntä tyydytystä, yllätystä, jatkuvaa stimulaatiota ja nopeaa vaihtumista. Se on vastakohta kouluoppimiselle, joka on hidastempoista ja jossa päämäärä on etäällä. Television katsojat saattavat helposti
ikävystyä koulussa. Television katselun ja koulusuoriutumisen välillä on positiivinen korrelaatio optimimäärään katselua (10 tuntia viikossa). Kun määrä ylittyy, koulumenestys laskee ja on sitä heikompi, mitä enemmän lapsi tai nuori
katsoo televisiota. (Lemish 2007.)
Koulun ja yhteiskunnan kannalta on järkyttävää, että täyttäessään 18 vuotta nuori on katsellut televisiota 22 000 tuntia eli kauemmin kuin hän on ollut
koulussa. Täyttäessään 12 vuotta lapset ovat keskimäärin nähneet 8 000 murhaa sekä 20 000 väkivaltakohtausta. (Varis 2002, 30.) Ei ihme, jos kouluun tarvitaan opettajille väkivallanehkäisykoulutusta. Sellaisesta oli välähdys television
uutisissa 2007.
On luultu, että nuoriso viihtyisi entistä paremmin internetin parissa ja että
television katselu vähenisi. Niin ei ole kuitenkaan käynyt, sillä tv:n katselun
määrä lisääntyi vuonna 2006. Lapset ja nuoret lisäsivät hieman television katseluaan verrattuna vuoteen 2005, mutta niin oli käynyt muissakin ikäryhmissä.
Silloin 10–14-vuotiaat katsoivat tv:tä keskimäärin 88 minuuttia päivässä. Yksittäisistä ohjelmista yli miljoona katsojaa keräsivät vuonna 2006 presidentin linnan itsenäisyyspäivän vastaanotto, olympialaiset, euroviisut, jääkiekon pronssiottelu, mäkihyppy, missikisat ja presidentinvaalit. (Luukka 2007.)

Nuorten radionkuuntelu

Nuorista 93 % kertoi kuuntelevansa radiota. Miltei päivittäin sitä kuunteli
46 % ja viikoittain 88 %. Eniten kuunneltiin Radio Novaa (96 %) ja Radiomafiaa
(94 %). Huomattavan suuri osa nuorista ei kuunnellut koskaan asemia Classic
FM (71 %), Ylen ykköstä (50 %) ja Radio Suomea (41 %). Yli puolet tytöistä kuunteli usein Radio Novaa, pojista vain 39 %. Suurin osa nuorista kuunteli radiosta musiikkia, joskus uutisia, sketsi- ja viihdeohjelmia sekä urheilua. Suosittuja
ohjelmia olivat Alivaltiosihteeri (21 mainintaa), Leila ja Annukka (18) ja Kiss FM
Aamutiimi (17). (Luukka ja muut 2001, 208–214.)
Radiotutkimuksessa (2006) puolestaan havaittiin, että yli 9-vuotiaat suomalaiset kuuntelivat radiota päivittäin keskimäärin kolme tuntia 14 minuuttia.
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Se oli siis edelleen massojen media, jota kuunnellaan ympäri vuorokauden.
Radio oli pitänyt pintansa, vaikka 10 vuotta täyttäneet suomalaiset katsoivat
televisiota vuonna 2006 keskimäärin kaksi tuntia 49 minuuttia päivässä.
Tutkimuksn mukaan radiolla oli eniten yleisöä aamupäivisin. Päivittäin sitä
kuunteli 79 % ja viikon aikana 96 %. Suomalaisilla oli keskimäärin 15–20 radiokanavaa. Kuunnelluin oli Ylen Radio Suomi (36 %). Suosituin kaupallisista kanavista oli Radio Nova, jota seurattiin 12 %. Sen kuulijoista suurin osa oli nuoria
(25–44-vuotiaita). Muuten nuorille suunnatuista kanavista kuunnelluin oli YleX.
(Stenbäck 2006.)
Radion kuuntelua on mitattu myös päiväkirjamenetelmällä, jossa tutkimushenkilöt kirjasivat viikon aikana kaiken radionkuuntelunsa päiväkirjaan.
(Internet www.finnpanel.fi/radio.html.2007.)

Elokuva
”Jos elokuvassa on teesi, niin se on tämä: nuoruudesta jää miellyttävä
muisto vain niille aikuisille, joilla on huono muisti.”

Näin Francois Truffaut luonnehti elokuvaansa 400 kepposta (1959). Elokuvassa
huonosti kasvatettu Antoine Doinel saa kokea väärinymmärrystä vanhemmiltaan ja opettajiltaan ja joutuu poikakotiin. Hän ei selviä identiteettikriisistään
ympäristönsä ymmärtämättömyyden vuoksi. Hänen yrityksenä kommunikoida
torjutaan. Hän kirjoittaa kotiaineen Balzacista, mutta opettaja tuomitsee sen plagiaatiksi. Elokuva paljastaa maailman epäoikeudenmukaisuuden lasta ja nuorta
kohtaan. (Toiviainen 1990.)
Elokuva voi antaa samoja aineksia yksilön kasvulle kuin kirjallisuus heijastamalla maailmaa ja sen monimutkaisuutta, kertomalla elämisen ongelmista
ja pakottamalla samastumaan filmin henkilöiden kohtaloihin. Se tosin tarjoaa
monet mielikuvat jo valmiiksi luotuina, mutta antaa sijaa myös katsojan ajattelun ja tulkinnan käynnistymiselle.
Luukka ja muut (2001) mittasivat Keski-Suomen kunnista 13-, 15-, 17- ja
19-vuotiaiden nuorten elokuvissakäyntiä. Kutakin ikäluokkaa edusti noin 200
nuorta. Mittaukset tehtiin marras–joulukuussa 1999. Lähes kaikki nuoret sukupuolesta riippumatta (92 %) ilmoittivat käyvänsä elokuvissa. Suurin osa kävi
joko pari kolme kertaa vuodessa tai kerran kuukaudessa. Kerran viikossa kävijöitä oli vain 2 %. Suosituimmat lajit olivat komedia (97 %), rikos-, toiminta- tai
sotaelokuvat (91 %), myös kauhuelokuvat (87 %) kiinnostivat, samoin draamaelokuvat (83 %) ja scifi (79 %). Poikia kiinnostivat erityisesti rikos-, toiminta- ja
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jännityselokuvat sekä scifi, tyttöjä taas draama ja kauhu. (Luukka ja muut 2001,
62–64.)
Elokuvatiede tutkii elokuvaa esteettisenä objektina, selvittää sen historiaa, teoriaa, teorian historiaa, elokuva-analyysia ja katsojan psykologiaa. Myös
koko yhteiskunnan audiovisuaalinen kulttuuri on kiinnostuksen kohteena.
(Hietala 1991.) Äidinkielen opetustieteen ja elokuvatieteen välillä on sama ero
kuin kirjallisuustieteen ja äidinkielen opetustieteen välillä. Äidinkielen opetustieteeseen kuuluu elokuva ja kirjallisuus (teksti) suhteessa katsojaan ja lukijaan
eli taideteoksen vaikutus ja tällaisen vaikutuksen ja vuorovaikutuksen eli opetuksen aikaansaaminen ja sen edellytysten, ehtojen, keinojen ja kulttuurikontekstin selvittäminen.
Taideteosta kannattaa analysoida yhdessä oppilaiden kanssa sekä tekstinä
että kuvatekstinä ja pohtia niiden taiteellisia keinoja ja yhteyttä elämään. Kirjan lukemisen ja siitä tehdyn elokuvan yhtäläisyydet ja erot tarjoavat perspektiivejä monenlaiseen vertailuun, esteettiseen elämykseen, kieleen, kulttuuriin,
sanomaan, viestintäkeinoihin, todellisen ja fiktiivisen maailman kohtaamiseen.
Elokuvien katselu, niistä keskustelu ja kirjoittaminen on yleistä äidinkielen
tunneilla. Niiden käytön määrällinen ja laadullinen selvitys kuuluu äidinkielen
opetustieteen tutkimusalueeseen. Kuvan ja elokuvan kriittisen ja aktiivisen
katsojan kehittäminen on tavoitteena lapsuudesta aikuisikään. Kirjallisuuden
elävöittäminen elokuvan ja videon avulla, samoin kuin oman ja muiden kulttuurien tuntemuksen ja niiden ymmärtämisen edistäminen, puoltavat elokuvan käyttöä opetuksessa.

Elokuva-analyysi

Elokuva vaikuttaa tehokkaasti, jos katsoja kokee elokuvan kuvaamat tunteet
aidoiksi, uskottaviksi ja oikeiksi. Elokuvakritiikissä on syytä tarkastella elokuvan
arvoja, asenteita, myyttejä, stereotypioita ja ennakkoluuloja ym. Samalla opetellaan väittelyn ja argumentoinnin taitoja ja havaintokykyä. Elokuvan tarkastelussa huomion voi kohdistaa seuraaviin piirteisiin (Näränen 1999, 93–98):
1. Elokuvan tekstuaaliset ainekset
A. Henkilöhahmot
Elokuvassa on usein vahva keskushenkilö, ”sankari”, joka joutuu konfliktiin vastustajansa kanssa. Sivuhenkilöt toimivat sankarin auttajina
tai vastustajina. Henkilöhahmoilla on yleensä historia, luonne ja arvomaailma. Henkilö voi olla ristiriidassa edustamansa instituution kanssa. Hollywood korostaa sankariuden yksilöllistä luonnetta.
B. Juoni ja kerrontarakenne
C. Miljöö ja maisemat
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D. Liikkuvan kuvan ja äänen ilmaisumuoto

E. Ajankuvat ja repliikit
2. Elokuvan kontekstuaaliset ainekset
A. Lajityyppi
B. Tuotannon tausta, tekijät ja julkisuus
C. Pohjatekstit
D. Ajankohtaiset tai myyttiset viittaukset
E. Subjektiiviset mielleyhtymät
3. Tarinatason tulkinta.

Klassikkoja elokuvia katsellen

Miina Raikunen (2006) selvitti, miten kirjallisuutta voidaan käsitellä elokuvien
avulla. Hän testasi sitä 8. luokalla (n = 15), jossa maailmankirjallisuuden klassikoita opiskeltiin video-opetuksen ja kirjailijaa käsittelevien ryhmätöiden avulla. Oppilailla oli asennekysely ennen ja jälkeen opetuksen (1. ja 2. asennekysely) sekä koe.
Klassikoiden käsittely kytkeytyi kirjallisuuden ekstensiiviseen lähestymistapaan. Teokset tulevat juonellisesti tutuiksi, mutta käsittely jää pinnalliseksi.
”Elokuva rikkoo humanistista lähestymistapaa. Kirjallisuutta itsessään ei nähdä
arvona vaan arvokasta on vain tieto kirjan tapahtumista ja henkilöistä. Oppilaiden tavoitteena on ’oppia ulkoa’ klassikkoja yleissivistävänä tietona.” (Raikunen
2006, 4.)
Lähes kaikki oppilaat ilmoittivat 1. asennekyselyssä katsovansa kirjan mieluummin elokuvana kuin lukevansa sen. Kaikki oppilaat olivat nähneet jonkin
Harry Potter -elokuvan ja 87 % oli lukenut saman teoksen kirjana; jälkimmäistä
piti parempana 57 %.
Oppilaat eivät osanneet mainita yhtään klassikkoa, käsite oli heille vieras.
Kaksi kolmasosaa oli sitä mieltä, että tiedot kirjailijasta tekevät kirjasta kiinnostavamman ja auttavat teoksen tulkinnassa. Kirjailijoita esittelevien PowerPointesitysten tekemiseen suhtauduttiin innostuneesti. Puolet oppilaista ei nähnyt
hyötyä kirjallisuuden opiskelussa. Ne, joiden mielestä siitä oli hyötyä, mainitsivat syiksi yleissivistyksen lisääntymisen ja hyödyn tulevassa työssä.
Käsiteltävät klassikot olivat Tolstoin Anna-Karenina, Cervantesin Don
Quijote, Hugon Kurjat sekä Shakespearen Othello ja Hamlet. Omasta teoksesta
osattiin kokeessa parhaiten juoni. Elokuvan kautta se oli jäänyt hyvin mieleen.
Ongelmia esiintyi teeman, motiivien ja miljöön hallinnassa.
Jälkikyselyssä oppilaat muistelivat, että aiemmilla äidinkielen tunneilla oli
käsitelty kirjoja. He eivät juuri muistaneet nimiä. Kirjoja oli käsitelty keskustelemalla, esitelmillä tai ryhmätöillä ja ainekirjoituksen avulla.
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Tutkija päätteli, että klassikkokirjan käsittely elokuvan avulla rikastutti opetusta. Hankkeen aikana oppilaat pääsivät ennakkoluuloistaan. Loppuasennekyselyssä lähes puolet olisi ollut halukas lukemaan myös jonkin toisen ryhmän
esittelemän teoksen. Asennoituminen kirjallisuuteen muuttui myönteisemmäksi. Jakson jälkeen suurin osa piti kirjallisuuden opiskelua hyödyllisenä.
”Vaikka kirjojen tyyliin ja kieleen ei tutustuttu, oli kirjallisuusprojektista
selkeä hyöty. Oppilaiden asenteet muuttuivat ja he innostuivat projektin
klassikoista. Projekti kaatoi oppilaiden ennakkoluuloja madaltaen ehkä
jatkossakin kynnystä tarttua klassikkokirjaan. Oppilaat saivat maailmankirjallisuuden klassikoista yleissivistävän kuvan.” (Raikunen 2006, 16.)

Elokuvan avulla näkyville tulee toisen aikakauden elämä, jollaista oppilas ei
ehkä hahmottaisi vain kirjaa lukemalla. Toisaalta klassikkokirjalle ominainen
oman aikakautensa rajojen rikkominen jää elokuvaa katsellessa huomaamatta.
Raikusen mukaan ekstensiivistä opetustapaa voisi rikastaa intensiivisellä kirjallisuuden lähestymistavalla, lukemalla katkelmia kirjoista:
”Katkelmia lukemalla voitaisiin syventyä klassikon kirjalliseen erikoisuuteen ja siihen, miksi teoksesta tuli klassikko. Vaikka kirjan juoni pääasiassa opittaisiinkin elokuvan avulla, ei näkökulman rikastaminen katkelmia
lukemalla olisi pahitteeksi.” (Raikunen 2006, 16–17.)
Opetusideoita elokuvasta:
Vilhunen, A. 1989 (toim.) Elokuvakirja. Helsinki: Laatusana Oy.
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Äidinkielen Opetussuunnitelmat
ja niiden tutkimus

Äidinkielen opetustieteessä on tärkeää tuntea opetussuunnitelmien historiaa:
miten opetussuunnitelmat ovat muuttuneet aikojen kuluessa, millaista aaltoliikettä niissä on (mitä poistetaan ja mitä otetaan jälleen käyttöön), mitä ne toistavat jne. – Pelkästään oman ajan senhetkisen opetussuunnitelman tuntemus
ei riitä, sillä nykyään opettajan täytyy itse osallistua opetussuunnitelman laatimiseen. Hänellä täytyy siis olla laaja-alainen näkemys aineensa kehityksestä.
Opetussuunnitelma tarkoittaa opetuksen suunnittelun välinettä ja välinettä,
jolla kouluopetus ja oppiminen voidaan toteuttaa. Siihen kuuluu toiminta-ajatus, tavoitteet, tuntijako, oppiaineet, niiden sisällöt, kurssit, opetusmenetelmät,
työtavat ja arviointi ym. Se voi tarkoittaa kirjoitettua tai todellista opetussuunnitelmaa, jolloin siihen kuuluu paitsi viranomaisten opittavaksi tarkoittamat tavoitteet ja sisällöt myös ns. eletty opetussuunnitelma eli opettajan sisäistämät
tavoitteet ja sisällöt sekä oppilaiden oppimiskokemukset ja elämykset. Käsitteen
piiriin kuuluu myös piilo-opetussuunnitelma eli kokemukset ja asenteet, joita
oppilaat oppivat tarkoitettujen sisältöjen lisäksi.

Opetussuunnitelmat peruskoulussa,
lukiossa ja ammatioppilaitoksissa

Äidinkielen pitkäikäisin opetussuunnitelma, vuoden 1941 suunnitelma (joka
ilmestyi painettuna 1944) oli vielä nimeltään Asetus oppikoulujen lukusuunnitelmista sekä valtion oppikoulujen oppiennätykset ja metodiset ohjeet. Se
painotti isänmaallisuutta – heijastuma sota-ajasta – ja arvokasta kirjallisuutta.
Äidinkielen opetuksen tarkoitukseksi nähtiin avartaa käsitystä suomalaisesta kansallishengestä. Sihteeri Matti Koskenniemen toimittamat Kansakoulun
opetussuunnitelmakomitean mietintö I (1946) ja II (1952) korostivat opetuksen
päämääriä. Persoonallisuuden kasvatuksen päämääräksi nähtiin eheä ihminen.
Äidinkieli oli ”sivistysvälineiden hankkimisen” aine.
Tässä ei kuitenkaan käsitellä vanhoja opetussuunnitelmia tarkemmin, vaan
tyydytään luettelemaan ne aikajärjestyksessä. Vanhoista opetussuunnitelmista on aiemmissa kirjoissani (ks. Sarmavuori 1984b, 1993) ja Sirppa Kauppinen
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Ideaalinen, tavoiteltu
opetussuunnitelma

Opettaja
Tulkinta kirjoitetusta
opetussuunnitel-

Opettajan arvio
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opetussuunnitelma

Koulutuksen
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valtakunnallinen,
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Toimeenpantu, toteutuva
opetussuunnitelma

Luokka
Opettaja

Koettu, eletty, toteutunut
opetussuunnitelma
Piilo-opetussuunnitelma

Oppilas

Kuvio 13. Opetussuunnitelman eri tasot

(1982) on laatinut niiden kehityksestä historiikin 1950-luvulle. Myös vanhojen
ja uudempien opetussuunnitelmien vertailuja on tehty jonkin verran (ks. Rauramo 1989a, Koskinen 1988, 1990).
Nykysuunnitelmien luettelo voidaan aloittaa peruskoulusta ja vuodesta 1970. Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietinnöt I ja II (POPS I,
yleinen osa ja POPS II, ainekohtainen osa). Ainekohtaisessa suunnitelmassa
oli yksityiskohtaisesti oppiaineksen sisällöt luokille 1–6, yläasteen luokat 7–9
käsiteltiin yhdessä (Ymmärrettävää kyllä niputettu suunnitelma ei tyydyttänyt
yläasteen opettajia). Osa-alueet oli jaoteltu puheilmaisuun ja kuuntelemiseen,
lukemiseen, kirjoittamiseen ja kielentuntemukseen.
Suunnitelma olikin ensimmäinen, jossa käytettiin nimitystä kielentuntemus eikä kielioppi. Yläasteelta lähtien osa-alue lukeminen oli lukeminen ja kirjallisuus. Opetusjärjestelyistä oli ohjeita, samoin arvostelusta. Suunnitelman
liitteenä oli joukkotiedotuskasvatuksen opetussuunnitelma, jota suositeltiin
käytettäväksi läpäisyperiaatteella eri aineissa tai josta voi järjestää joukkotiedotusopin erityiskurssin.
ÄKKE-muistiossa (1976) esitettiin tarkat tavoitteet ja sisällöt erikseen joka
luokalle 1–9. Osa-alueet jaettiin kuunteleminen, puhuminen, lukeminen, kirjoittaminen ja kielentuntemus. Suunnitelma oli kirjallisuutta hylkivä. Siinä tar249

Taulukko 14. Vanhat opetussuunnitelmat (ks. Sarmavuori 1984b, 1993, Kauppinen
1982) ja nykyopetussuunnitelmat luettelona
1800–1900-luku	Luku- ja opetuskaavoja 1800- ja 1900-luvulla
1925 Maalaiskansakoulun opetussuunnitelma
1941 (1944)	Asetus oppikoulujen lukusuunnitelmista sekä valtion oppikoulujen oppiennätykset ja metodiset ohjeet
1946/52 Kansakoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö I ja II
1970	POPS I ja II Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö
1976 ÄKKE-muistio. Äidinkieli. Ehdotus perustavoitteiksi ja perusoppiainekseksi peruskoulussa.
1977	Lukion opetussuunnitelmatoimikunnan mietintö
1979 Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen yläasteen
opetussuunnitelma Äidinkieli
1981	Lukion kurssimuotoinen oppimäärä ja oppimääräsuunnitelma
1982	Peruskoulun äidinkielen oppimäärä ja oppimääräsuunnitelma
1985 Edelliset ainekohtaiset suunnitelmat koottiin yhteen:
			Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet
			Lukion opetussuunnitelman perusteet
			Runsaasti kunnallisia opetussuunnitelmia
1994	Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet
		Lukion opetussuunnitelman perusteet (kuusi pakollista kurssia ja
syventäviä kursseja)
		Runsaasti koulukohtaisia opetussuunnitelmia
2003	Lukion opetussuunnitelman perusteet
2004	Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
		 Kunnallisia opetussuunnitelmia.

kasteltiin lukemista, kirjoittamista ja kielentuntemusta määritellen käsitteitä,
joita ei ollut aiemmissa opetussuunnitelmissa.
Opetussuunnitelmien laadinnnassa alkoi 1970-luvulla vaikuttaa magerilaisuus. Nimensä suuntaus sai CRI-viitekehyksen (Criterion Referenced Instruction) kehittäjän Robert Magerin mukaan. Opetussuunnitelmilta alettiin vaatia
tarkkojen suoritustavoitteiden esittämistä. Tiukka magerilaisuus koettiin pian
ahdistavaksi. Esimerkiksi ÄKKE-muistion ehdottamaa opetussuunnitelmaa ei
virallistettu.
Joissakin kunnissa tehtiin kunnallinen opetussuunnitelma. Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen yläasteen äidinkielen suunnitelma
vuonna 1979 oli harvinaisen perusteellinen ja huolellisesti tehty. Siinä käsiteltiin jokainen luokka 7–9 yhtä perusteellisesti. Osa-alueet jaettiin kuuntelemi250

Opetussuunnitelman historiaa
Antiikin ajan opetussuunnitelman runkona oli vapaiden taiteiden järjestelmä. Vapaat taiteet jaettiin triviumiin ja kvadriviumiin. Trivium ’kolmen tien
risteys’ merkitsi opetuksen pohjana olevaa kolmea humanistista tiedonalaa,
grammatiikkaa (kielioppia), retoriikkaa (puhetaito-oppia) ja dialektiikkaa (todisteluoppia). Kvadriviumiin kuuluivat matemaattiset aineet. Vapaat taiteet
ohjasivat vapaata miestä yleisinhimillisyyteen ja viisauteen. Roomalaiset
pyrkivät kehittämään nuorisossaan seuraavia hyveitä: lujuus, urhoollisuus,
kunnioitus jumalia kohtaan, itsehillintä, arvokkuus, järkevyys ja rehellisyys.
(Brubacher 1947.)
Johan Amos Comenius (1592–1670) otti Suuressa opetusopissaan
(1638) kantaa äidinkielen ja latinan opettamiseen. Oppimistavoitteet määräytyivät oppilaan neljän ikäkauden mukaan. Sopertavan lapsuusajan tavoitteena oli oppia puhumaan jotenkuten, kasvavan poikuusiän aikana
oikein, kukoistavan nuoruuden aikana kauniisti ja voimakkaan miehuuden
aikana voimakkaasti. Myös oppikirjojen tuli vastata ikäkautta ja ne nimettiin
seuraavasti: 1) Esikartano, 2) Sisäänkäytävä, 3) Asuinhuone ja 4) Aarreaitta.
(Comenius 1928.)
Johann Friedrich Herbartia (1776–1841) pidetään systemaattisen
opetusopin perustajana. Hän kehitti opetussuunnitelmaopin ja opetusmenetelmäopin teoriaa. Kategorinen ja jäykkä muodollisten asteiden dogmatiikka kehittyi vasta Herbartin kuoleman jälkeen Zillerin vaikutuksesta.
Suomessa opetussuunnitelman käsitteen otti käyttöön 1900-luvun
alussa Mikael Soininen (1860–1924) . Hän erotti Opetusopissaan (1901) sen
yhdeksi osaksi opetusaineksen valitsemisen ja järjestämisen eli opetussuunnitelmaopin. Hän jakoi oppiaineet historialliseen aineryhmään (uskonto,
historia, kaunokirjallisuus), luonnontiedolliseen (luonnontieto ja maantieto), muodollisten aineiden (kielenopetus ja matematiikka) ja taideaineiden
ryhmiin. Niiden arvoa hän punnitsi tiedollisen ja uskonnollisen harrastuksen
herättämisen kannalta.
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seen, puhumiseen, lukemiseen ja kirjallisuuteen, kirjoittamiseen, kielentuntemukseen ja joukkotiedotuskasvatukseen. Käsitteitä ei määritelty eikä alan
tutkimuksiin viitattu. Lopussa ei ole lähdeluetteloa kuten esim. ÄKKE-muistiossa oli.
Lukion opetussuunnitelmatoimikunnan mietintö ilmestyi 1977. Siinä oli
suunnitelma yhdeksälle kurssille äidinkielessä. Äidinkielen opetussuunnitel
mien vaiheista oli kerrottu hieman ja mietintö sisälsi myös käsitteiden määrittelyä. Äidinkieli selitettiin ajattelun, oppimisen ja sosiaalisen yhteydenpidon
tärkeimmäksi välineeksi. Siinä eriteltiin kurssisisältöjä taitojen ja tietojen mukaan.
1980-luvulla Kouluhallituksessa selitettiiin, että kunnat laativat opetussuunnitelman. Sen avuksi ilmestyi 1981 Lukion kurssimuotoinen oppimäärä ja
oppimääräsuunnitelma, sama ilmestyi peruskoulua varten 1982. Oppimäärä
tarkoitti linjapaperia hallintoa varten, opetussuunnitelma oli laajempi opettajaa varten. Niissä siirryttiin puhumaan keskeisistä tavoitteista ja sisällöistä. Osaalueet jaettiin kolmeksi: kieleen (sisälsi myös joukkoviestinnän), kirjallisuuteen
ja taitoihin (puheilmaisu, kuunteleminen, lukeminen ja kirjoittaminen). Lukioon tuli kahdeksan pakollista kurssia ja valinnaisia lisäkursseja. Suunnitelmassa luovuttiin magerilaisuudesta ja otettiin käyttöön keskeisten tavoitteiden ja
keskeisten sisältöjen esittäminen. Vaikka kouluhallitus oli luovuttanut opetussuunnitelmien laadinnan kunnille, se kokosi 1985 eri aineiden oppimäärät yhdeksi kirjaksi. Alkuun tuli suosituksia uudesta tavoitearvioinnista. Kirjaan tuli,
vahinko kyllä, suppeammat oppimäärät eikä oppimääräsuunnitelman pitempää tekstiä.
Kunnallisia opetussuunnitelmia valmistui 1980-luvun lopulla. Niitä piti noudattaa ensisijaisemmin kuin valtakunnallista suunnitelmaa. Kunnallisten opetussuunnitelmien etuna oli, että niihin voitiin sisällyttää paikallisia ilmiöitä.
Vuonna 1994 oppiaineet ja aineryhmät olivat heti samoissa kansissa. Koulun toimintaympäristö todettiin toisenlaiseksi viitaten yhteiskunnallistaloudelliseen kehitykseen. Kouluun vaadittiin yrittäjyyttä, kansainvälistymistä ja
arvoperustan muutosta. Koulujen toivottiin laativan omat koulukohtaiset opetussuunnitelmansa. Valtakunnallisessa suunnitelmassa äidinkielen kursseiksi
tuli pakollisia ja syventäviä kursseja:
Pakolliset
Kieli tiedon hankkimisen ja välittämisen keinona
Taiteesta omaan ilmaisuun
Tekstin rakentuminen ja tulkitseminen
Kielen valta
Kirjallisuus aikansa ilmentäjänä
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Kieli, kirjallisuus ja identiteetti.
Syventävät
Puheviestinnän taidot
Kirjoittamisen ja tekstin ymmärtämisen taidot.

1990-luvulla ja 2000-luvulla on ollut paljon valinnaisia kursseja. Koulujen
kurssitarjonta on ollut runsasta. Koulujen omat opetussuunnitelmat saattoivat
olla hyvinkin erilaisia. Monia niistä saattaa löytää internetistä. Opettajat ovat
osallistuneet itse opetussuunnitelmiensa laadintaan. Koulut saattavat painottua ja profiloitua, joskin yleissivistävän koulun luonne määrää niitä aina jossain
määrin pysymään myös lestissään.
2000-luvun opetussuunnitelmat olivat ennen painetun version ilmestymistä katsottavina internetistä. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
ilmestyi vuonna 2004. Oppiaineen nimi oli muuttunut äidinkieleksi ja kirjallisuudeksi vuonna 1998. Suomi äidinkielenä jakso ryhmiteltiin erikseen luokille 1–2, 3–5 ja 6–9. Uutta oli, että suunnitelmassa oli kuvaus oppilaan hyvästä
osaamisesta luokille 2 ja 5 sekä päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8.
Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003 (voimaantulo 1.8.2005) jakoi
pakolliset kuusi kurssia hieman erinimisinä kuin vuonna 1994:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kieli, tekstit ja vuorovaikutus
Tekstien rakenteita ja merkityksiä
Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa
Tekstit ja vaikuttaminen
Teksti, tyyli ja konteksti
Kieli, kirjallisuus ja identiteetti.

Syventävät kurssit
7.	Puheviestinnän taitojen syventäminen
8.
Tekstitaitojen syventäminen
9.
Kirjoittaminen ja nykykulttuuri

Tulevan tekstitaitokokeen vuoksi tekstipainotteisuus hallitsee. Oppiaineen
osa-alueisiin ei oteta kantaa. Tavoitteena on niiden sisäinen integraatio.
Ammatioppilaitokset

Lastenhoitajaksi, merkonomiksi, sähköasentajaksi tai kosmetologiksi ym.
haluavat hankkivat ammattikoulutuksen ammattiopistoissa. Niihin hakeutuvia
on ollut viime vuosina enemmän kuin lukioihin. Ammatillinen perusopetus253
on

perusopetuksen jälkeistä toisen asteen koulutusta. Koulutus antaa lukiokoulutuksen tapaan jatko-opinto-oikeuden ammattikorkeakouluihin ja korkeakouluihin. Koulutuksen voi suorittaa 2–4 vuodessa. Yleisimmin opiskeluun menee
kolme vuotta. Koulutukseen kuuluu oppilaitoksissa tapahtuvan opiskelun lisäksi työssäoppimisjaksoja oman alan työpaikoilla.
	Ammatillisten perustutkintojen (52 kpl) opetussuunnitelmien perusteet on uudistettu vuosina 2008–2010. Opintoihin kuuluvien yhteisten aineiden opetussuunnitelmien perusteet sisältyvät kunkin perustutkinnon perusteisiin. Yhteisten aineiden perusteet eivät varioi tutkinnoittain, vaan vasta
opetuksen järjestäjän opetussuunnitelmissa otetaan huomioon eri tutkintojen tarpeet.
Opintoihin kuuluvat yhteiset aineet, kuten äidinkieli, ovat luonteeltaan
ammattitaitoa täydentäviä. Vuonna 2008 tulleet äidinkielen opetussuunnitelmat ohjaavat laajaan tekstitaitoon, jossa keskeistä on muun muassa yhteisöllisen kirjoittamisen ja lukemisen taito. Uusissa äidinkielen perusteissa on otettu
huomioon myös aikaisempaa laajempi kirjallisuuden opetus.
Äidinkielessä ammatillinen perusopetus tarjoaa 4 pakollista kurssia ja
1–4 valinnaista kurssia. Pakollisten kurssien pientä määrää pidetään ongelmallisena, sillä opetussuunnitelman perusteiden sisältö on kuitenkin laaja, koska
niiden tulee ottaa huomioon työelämän ja jatko-opintojen edellyttämät tekstitaidot.
Ammattikoulutus koostuu ammatillisista perustutkinnoista ja niihin lisättävistä erikoisammattitutkinnoista. Sekä nuoret että aikuiset voivat opiskella
samoihin ammatillisiin perustutkintoihin. Koulutus on mahdollista työuran eri
vaiheissa. Opiskelu tapahtuu paitsi oppilaitoksissa, myös lisääntyvässä määrin
työpaikoilla ja verkko-oppimisympäristöissä.
Alemmasta tutkinnosta voi edetä ylempään — ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon voi suorittaa myös suoraan. Aiempi osaaminen luetaan
hyväksi myöhemmissä opinnoissa. Tutkintojärjestelmä sallii etenemisen paitsi
yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen sisällä, myös näiden välillä. Ammatillisesta perustutkinnosta voi edetä työelämän näyttötutkintoihin sekä jatkoopintoihin ammattikorkeakouluihin ja korkeakouluihin. (www.oph.fi.)
Ammatillisessa peruskoulutuksessa opetussuunnitelman perusteet on
laadittu kahdeksalle eri koulutusalalle yhteensä 52 tutkintoon. Kaikissa tutkinnoissa äidinkielen tavoitteet ja keskeinen sisältö ovat samat kuitenkin niin,
että jokaisessa tutkinnossa tavoitteet ja sisällöt liitetään ko. tutkinnon ammatilliseen osaamiseen.
Tavoitteet ja keskeiset sisällöt kytkettiin arviointiin, niin että kiitettävällä
tasolla ”opiskelijan tulee osata opiskelu- ja työyhteisössä puhua ja toimia tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti yhteistyötilanteissa, kuten ryhmissä
ja tiimeissä, sekä asiakaspalvelutilanteissa.” Opiskelijalta edellytetään ammat254

tialaansa liittyvien tekstien keskeisten käsitteiden, olennaisen sisällön, tarkoituksen, pää- ja sivuasioiden erottamisen, syy- ja seuraussuhteiden ja johtopäätösten ym. lukutaitoa. (Metsäalan perustutkinto 2001, 17.)
Arvioinnin kohteiksi mainitaan opetussuunnitelmassa tiedonhankinta,
tekstien ymmärtäminen, kirjallinen viestintä, vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen, mediaosaaminen sekä kielen ja kulttuurin
tunteminen. Opiskelijan katsotaan saavuttavan tyydyttävän tason, kun hän
tuntee ammattialansa keskeiset mediat. Hyvään tasoon vaaditaan, että hän
käyttää keskeisiä viestintävälineitä ja osaa arvioida mediatekstejä. Kiitettävä
taito edellyttää, että hän hyödyntää monipuolisesti viestintävälineitä ja arvioi
kriittisesti mediatekstejä. (www.oph.fi.)
Oppilaitosten kannattaa tehdä päätös siitä, että opinnäytteissä edellytetään näytteen kirjallista ja suullista raportointia. Äidinkielen opetusta integroidaan entistä enemmän ammatillisiin sisältöihin. (Tarkoma 2010.)
Edelliset opetussuunnitelman perusteet olivat vuodelta 1995. Myös silloin
äidinkieli kuului yhteisiin opintoihin.
Ammatillisen perusopetuksen äidinkielen opettajalla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyvät vähintään 120 opintopisteen tai vähintään
55 opintoviikon laajuiset tai niitä vastaavat opinnot yhdessä opetettavassa aineessa ja vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset
tai niitä vastaavat opinnot muissa opetettavissa aineissa sekä vähintään 60
opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset
opinnot. Pätevyysvaatimukset ovat samat kuin lukion opettajalla.
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YLIOPPILASKOE JA SEN TUTKIMUS
Kokeen vaiheista

Ylioppilastutkinto on ollut käytössä vuodesta 1852 ja äidinkieli on kuulunut
siihen alusta alkaen pakollisena kokeena. Hylätty suoritus äidinkielessä
on merkinnyt hylätyksi tulemista koko kokeessa. Vuodesta 1970 lähtien
järjestettiin äidinkielessä kaksi koetilaisuutta, joista parempi valittiin lopullista
arvosanaa annettaessa. Äidinkielen koe on ollut reaalikoevaltainen, sillä
siihen tuli reaalikokeen tyyppisiä tehtäviä, ennen varsinaisen reaalikokeen
tuloa. Niinpä äidinkielen kokeessa voi olla tehtäviä luonnontieteistä ja
yhteiskuntaopista, vaikka äidinkielen opettaja ei ole varsinaisesti näiden alojen
asiantuntija. Katsotaan, että koska tietoaineet ovat kieltä ja äidinkielen koe
on kielen koe, ne voivat esiintyä yhdessä riippumatta äidinkielen oppiaineen
omista sisällöistä. Niinpä kirjallisuus on ollut huonommin edustettuna kuin
luonnontieteet tai uskonto, joille vanhoissa typologioissa (aineenaiheluettelon
laatumääritteissä) annettiin omat luokat — kirjallisuudella niitä ei ollut. Vasta
1984 oli mahdollisuus yo-kokeessa tehdä novellianalyysi — tehtävätyyppi,
joka mitä olennaisimmin kuuluu äidinkielen sisältöihin.
Äidinkielen kokeen muutokset ovat olleet vähäisiä. Uudistushalua on
ollut ja uudistusvaatimuksia on esitetty, mutta toteuttamiskelpoista koetta,
joka olisi riittävän monipuolinen ja kattaisi oppiaineen koko kentän, on ollut
vaikea kehittää.
Äidinkielen kokeen muutokset
1852 ensimmäinen ylioppilaskoe, mukana “lyhyenlainen kirjoitelma
äidinkielellä”
1874 käyttöön tuli neljän oppiaineen ylioppilastutkinto, aineen aiheita
yhdeksän
1919 ylioppilastutkintolautakunnan järjestämät suulliset ylioppilaskokeet
lopetettiin
1921 reaali erotettiin omaksi kokeekseen, äidinkielen kokeen asema
säilyi. Ylioppilaskokeesta tuli entistä selvemmin oppikoulujen
päättötutkinto, se ei taannut enää yksin yliopistoon pääsemistä
1948 Valioaineita-kirja ilmestyi ensimmäisen kerran
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1949 ensimmäinen kantelu aineiden arvostelusta opetusministerille
1950 Suomen Kuvalehti alkoi julkaista kevään parhaita aineita
1952 aiheiden määrää lisättiin kymmenestä kahteentoista
1966 aiheiden määrää lisättiin neljääntoista
1967 useiden kokelaiden vanhemmat valittivat aineiden arvostelusta
oikeuskanslerille. Yo-aineista käytiin julkista keskustelua.
Ehdotettiin, että sensorit valittaisiin erillisten kokeiden perusteella.
1970 otettiin käyttöön kaksi ainekirjoituskertaa, joista parempi aine valittiin
lopullista arvosanaa annettaessa. Vuodesta 1947 voimassa olleita
lyhyitä arviointiohjeita täsmennettiin ja ne julkaistiin Valioaineitakirjassa.
1971 Valioaineita-kirjasta tuli SKS:n ja ÄOL:n yhteisjulkaisu, sen nimeksi
tuli Ylioppilasaineita
1972 Ylioppilasaineita-kirjassa alettiin julkaista eritasoisia aineita
1974 viralliset arvosteluperusteet julkaistiin. Äidinkielen kokeessa annettiin
ensimmäisen kerran tausta-aineistoa, lähinnä kuitenkin vain
virikkeeksi. Aihetypologia otettiin käyttöön.
1977 ohjeet LUKI-häiriöiden huomioon ottamisesta
1980-luvulla vaadittiin uudistusta, tuli referaatin uhka
1984 novellianalyysi, tehtävänantona oli ”tarkastele novellia”
1986 alettiin puhua aineistotehtävistä
1992 äidinkielen kokeeseen tuli ensimmäinen aineistopohjainen koe
otsikkokokeen rinnalle. Arvosana määräytyi edelleen paremman
suorituksen mukaan.
1996 suomi toisena kielenä –koe ensimmäistä kertaa. Tutkinnon
hajauttaminen tuli mahdolliseksi. Lautakunnalta saattoi hakea
muutosta kokeen arvosteluun.
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1998 alettiin puhua kirjallisuustehtävistä, toivottiin, että päättökoe olisi
tukenut lukemisharrastusta, alkoi uuden kokeen kehittely
1999 äidinkieli-oppiaineen nimeksi tuli äidinkieli ja kirjallisuus. Toivottiin
koetta, jossa kirjallisuutta ei voitaisi kokonaan valita pois.
2002 äidinkielen kokeesta tuli ainoa pakollinen koe
2007 äidinkielen koe uudistui: tekstitaitokoe ja esseekoe. Tekstitaitokoe
oli uusi. Viidestä tehtävästä pitää vastata kolmeen 1—2 sivua.
Vastaukset pisteitetään 0—6. Summa kerrotaan kolmella lopulliseen
pistemäärään. Esseekoe oli yhdistelmä entistä otsikkoainetta
ja aineistoainetta. Molempien kokeiden pisteiden yhteismäärä
muodostaa lopullisen arvosanan.
Ylioppilasaineita-kirjan uudeksi nimeksi tuli Ylioppilastekstejä.
(Helttunen & Julin 2008, 14—15; Sarmavuori 2007b, 251.)
Äidinkielen kokeen ongelmana on ollut se, että se ei ole voinut uudistua
yhtä monipuoliseksi kuin oppiaineen sisällöt ovat. Siinä on vanhaa
painolastia — reaalikoevaltaisuus — josta se ei pysty vapautumaan.
Sen ongelmana on, onko se kypsyyskoe vai päättökoe. Opettajat voivat
toivoa, että se olisi päättökoe ja että se mittaisi, mitä lukiossa on opetettu.
Kysymysten ja tehtävien voisi siis toivoa noudattavan opettajien työn
mukaisia vaatimuksia eikä mitä tahansa, mitä koulun ulkopuoliset yotutkinnon lautakunnan jäsenet keksivät kulloinkin omaksi ilokseen ja
muiden pään menoksi. Puheet kypsyyskokeesta viittaavat muuhun kuin
koulutietoon.
Nykyinen koe
Äidinkielen kokeen uudistamisesta tehtiin päätös 2003 ja ensimmäinen
uusimuotoinen koe oli keväällä 2007. Uusimuotoinen koe koostuu
kahdesta osasta: tekstitaitokokeesta ja esseekokeesta. Arvosana määräytyy
kokeiden painotetun yhteispistemäärän perusteella.
Uudistusta oli suunniteltu useita vuosia. Siihen liittyi Lasse Koskelan
(2000) pitämä esikoe. Ruotsinkielisen raportin laati Anna-Stina Lindholm
(2001). Uutta koetta kutsuttiin suunnitteluvaiheessa osiokokeeksi. Siinä piti
olla lyhytmuotoisia tehtäviä, joista kokeiltiin pidempää (vastataan viiteen
tehtävään) ja lyhyempää (vastataan kolmeen tehtävään) versiota. Lopulliseen
uudistukseen valittiin kolmeen tehtävään vastaaminen. Sitä alettiin kutsua
tekstitaidonkokeeksi. Sen taustalla oli literacy-käsite eli sen piti osoittaa
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lukemisen ymmärtämistä, vaikka tehtävään vastaaminen olisikin kirjallinen.
Entinen aineistotehtävä ja ylioppilasaine yhdistettiin esseetehtäväksi.
Ylioppilaslautakunnan ohjeena äidinkielen kokeen uudistuksesta on
seuraavaa:
“Tekstitaidon kokeessa tutkitaan kokelaan erittelevää ja
päättelevää lukutaitoa ja kielellistä ilmaisua. Tekstitaidon koe
on kuuden tunnin mittainen. Koetilaisuudessa kokelaille jaetaan
vihkonen, joka sisältää tehtävänannot ja aineiston. Aineistona on
asiatekstejä - esimerkiksi artikkeleita, uutisia, mielipidekirjoituksia,
katkelmia tietoteoksista - ja kaunokirjallisia tekstejä. Aineisto voi
myös koostua pelkästään asiatekstimateriaalista tai pelkästään
kaunokirjallisesta materiaalista. Aineistona voi olla yksi laajahko
teksti, 2-4 lyhyempää, toisiinsa liittyvää tekstiä tai suppea valikoima
aivan lyhyitä tekstejä. Tekstit voivat olla itsenäisiä kokonaisuuksia
tai katkelmia laajemmasta teoksesta.
Tehtäviä on viisi, ja kokelaan tulee tehdä niistä kolme. Tehtävät
liittyvät esimerkiksi pohjatekstin tai -tekstien merkityksiin,
rakenteisiin, ilmaisuun, tematiikkaan, vastaanottoon ja kontekstiin
sekä näiden välisiin suhteisiin. Tehtävänä voi olla myös tiettyyn
tarkoitukseen tähtäävä, aineistoon pohjaava lyhyehkö kirjoitus.
Kokelasta voidaan esimerkiksi pyytää kommentoimaan tai
tiivistämään pohjatekstiä. Arvostelussa kiinnitetään huomiota sekä
suoritusten asiasisältöön että ilmaisuun. Kunkin vastauksen sopiva
pituus on 1-2 konseptisivua. Vastaukset jätetään arvosteltaviksi
selvästi ja siististi kirjoitettuna. Erillistä puhtaaksikirjoitusta mustetai kuulakynällä ei tarvita.
Esseekokeessa tutkitaan kokelaan ajattelun kehittyneisyyttä,
kielellistä ilmaisukykyä ja kokonaisuuksien hallintaa. Esseekoe
on kuuden tunnin mittainen. Koetilaisuudessa kokelaille jaetaan
vihkonen, joka sisältää tehtävänannot ja aineiston. Aineistona on
asiatekstejä, kaunokirjallisia tekstejä sekä mahdollisesti muuta
aineistoa, esimerkiksi kuvia, tilastoja tai taulukoita. Esseekokeessa
on vähintään 12 tehtävää, joista kokelas valitsee yhden. Osa
tehtävistä on aineistopohjaisia, osa määritetään tehtävänantoina;
tehtävänantona voi olla myös pelkkä otsikko. Tehtävänannossa
voidaan lisäksi ilmoittaa, millaiseen tarkoitukseen teksti on
suunniteltava kirjoitettavaksi.
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Kirjoitustehtävien aiheet voivat liittyä paitsi äidinkielen ja
kirjallisuuden oppisisältöihin myös laajemmin lukiolaisen
yleissivistykseen ja elämäntuntemukseen. Kirjoituksen näkökulma
voidaan määrätä tehtävänannossa, mutta usein kirjoittajan
on mahdollista itse valita näkökulmansa.” (http://www.
ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto/uudyot)

Arviointiongelmat
Ylioppilaskokeen pitkän historian aikana on toki ehtinyt tapahtua monenlaista.
On aikoja, jolloin yo-koetta on yritetty poistaa kokonaan. Sen luonne
yliopistoon valmistavana kokeena on menettänyt merkityksensä. Se ei tuota
ammattikelpoisuutta eikä takaa työpaikkaa vaan on muuttunut pelkästään
lukion loppukokeeksi. Kokelaiden suuri määrä — yli puolet ikäluokasta on
johtanut kokeen merkityksen vähenemiseen.
Äidinkielen kokeen vaikeutena on ollut arvostelun objektiivisuus.
Kirjoitustyylin arvioiminen on ollut aina hankalaa eikä ehdottomia kriteereitä
ole olemassa. Kokelaan persoonallisuuden arviointia ei saisi sekoittaa hänen
kannanottoihinsa. Niiden erottaminen toisistaan ei välttämättä onnistu
— subjektiiviset seikat saattavat painottua arvioinnissa objektiivisuuden
kustannuksella.
Äidinkielen kokeen erikoisuutena oli, että vuonna 1967 äidinkielen
kokeesta syntyi kiivas keskustelu. Silloin 18 kokelaan arvosana laski
laudaturista improbaturiin. Asiasta valitettiin oikeusasiamiehelle.
Suomen Kuvalehden pääkirjoituksessa valitettiin äidinkielen kokeen
kompensoitumattomuutta. ”— — ainekirjoitus on nykyisen järjestelmän
kulmakivi. Ken siinä kompastuu joutuu syksyllä uusintaan; siinä ei pelastu,
vaikka olisi kiitoksen kera muut kokeet selvittänyt.” Syypäinä pidettiin
epäpäteviä opettajia, jotka eivät osanneet arvostella aineita oikein.
Yo-lautakunnan jäsen Veikko Ruoppila vastasi syytöksiin, että kokeen
arviointikriteerit eivät ole niin yksiselitteiset kuin monen muun aineen.
Syynä oli, että suoritusta jouduttiin arvioimaan sekä tyylin että asiasisällön
kannalta.
”Arvostelijat saattoivat tarkastustyössään kiinnittää huomiota
keskenään hiukan eri asioihin”. Arvosanan aleneminen johtui
tavallisimmin siitä, että aineet eivät liittyneet otsikkoon. Ruoppila
puolusti tarkastajia. Ristiriitaiset aineet olivat olleet kolmella
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sensorilla luettavina. Yliopettaja Vuokko Raekallio-Teppo selitti
skandaalin syyksi paljolti sen, että ”vuosikaudet samojen koulujen
aineita korjanneet sensorit eivät korjanneetkaan kokeita sillä kertaa.
Jotkut opettajat olivat tottuneet samoina pysyneiden sensoreiden
korjaustyyliin ja osasivat näin ollen tavallaan prepata oppilaat häntä
varten. Kun korjaaja muuttui, muuttui myös arvostelukäytäntö.”
Raekallio-Tepon mukaan korjaajat olivat kahdenlaisia: kielitieteilijöitä
(lingvistis-puristit) ja oppilaiden ymmärtäjiä (psykologis-esteetikot).
Kielitieteilijät etsivät vain virheitä, ymmärtäjät tarkastelivat enemmän
kokonaisuutta. (Vuorio-Lehti 2006, 160 – 163.)
Anne Helttunen ja Anita Julin (2008) kommentoivat vuoden 1967 tapahtumia
äidinkielen kokeen historiikissaan, että yo-koe eli 1960-luvun lopulle asti
hiljaiseloa. Lautakunnan arviointiohjeet olivat salaiset, sensoreiden toimista
ei voinut valittaa. Tiedotusvälineet eivät käsitelleet yo-kokeita. Kevät
1967 oli kuitenkin poikkeuksellinen. Muutamien sensoreiden huomattavan
suuret arvosanapudotukset johtivat julkiseen keskusteluun ja kanteluihin
oikeuskansleri Jaakko Enäjärvelle. Valittajina olivat oppilaiden vanhemmat,
eivät opettajat.
Oikeuskansleri ei muuttanut arvosanoja. Hän piti puutteena sitä, että
arvostelukriteerit olivat liian ylimalkaiset ja salaiset. Eduskuntaan
asti edenneen keskustelun mainingit johtivat siihen, että arviointia
uudistettiin. Vuodesta 1970 äidinkielen ylioppilaskoe laajennettiin
kaksipäiväiseksi. Myös sensorikuntaa täydennettiin tavallisilla
opettajilla. Sensorikuntana olivat enimmäkseen Helsingin
yliopiston suomen kielen laitoksen tutkijat, joilla ei ollut mitään
koulukokemusta.
Suomen Kuvalehden pääkirjoituksessa jupakasta syytettiin opettajia,
jotka eivät osaa arvioida aineita oikein, ja sensoreita, jotka eivät hoitaneet
tehtäväänsä tarpeeksi vastuullisesti. Koko ylioppilastutkinto kyseenalaistettiin.
Eduskunnassa neljä liberaalien kansanedustajaa teki aloitteen kokeen
poistamiseksi, koska se ei enää toiminut yliopistojen karsintamenetelmänä.
Veikko Ruoppila vastasi Suomen Kuvalehden syytteisiin esittämällä, että
kaikista ylioppilastutkinnossa arvioitavista aineista äidinkieli on vaikein, sillä
arviointikriteerit eivät ole yhtä yksiselitteiset kuin muissa aineissa. Jokainen
laskenut arvosana oli läpikäynyt kolmen sensorin seulan, päätökset olivat
pitäneet.
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Suomen Kuvalehti oli haastatellut oppilaita, joiden arvosanat olivat
kohtuuttomasti laskeneet. Lakkia vaille jääneet abiturientit Marju ja
Heikki olivat luokkansa parhaita oppilaita ja saaneet muissa aineissa
laudatureja, vaikka äidinkielessä oli opettajan laudaturiksi arvioima
aine pudonnut improbaturiin. Lehden artikkelissa heitä haastateltiin
mielivaltaisen arvioinnin uhreina. Myös yliopettaja Vuokko
Raekallio-Teppo valitteli syksyn lehdessä kevään aikana kuohunutta
yleisönosastokeskustelua. (Helttunen & Julin 2008, 41—45.)
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura julkaisi jupakasta kirjasen Tietolipassarjassa. Sen toimittivat Veikko Ruoppila, Aimo Turunen, Väinö Kaukonen ja
Pentti Lyly 1968. He valittivat kevään 1967 yo-tutkinnon äidinkielen kokeen
synnyttämää laajaa julkista keskustelua. Kirjasessa julkaistiin kevään 1967
kokeen aiheet sekä tilastoja niiden kirjoittajien määrästä ja arvosanoista.
Opettajan antama arvosana oli pysynyt sensorin arviossa samana 12 785
kertaa eli 77,61 %. Arvosanojen pudotuksia oli 0,12 — 19.06 %
Taulukko 14. Äidinkielen arvosanojen (i, a, c, l) pysyvyys ja muutokset
1967
Nousi 3:lla
—
Nousi 2:lla
4		
0,02 %
Nousi 1:llä
282		
1,71 %
Säilyi
12785		
77,61 %
Laski 1:llä
3140		
19,06 %
Laski 2:lla
243		
1,48 %
Laski 3:lla
20		
0,12 %
N		
16474
Hylkääviä arvosanoja oli opettajien ehdotuksissa vain 127 eli 0,77 %, mutta
lautakunnassa niitä kertyi 919 eli 5,58 %. Arvosanan putoaminen opettajan
ehdottamasta laudaturista improbaturiksi tapahtui 20 tapauksessa. Tulosten
julkistamisen jälkeen oikeuskanslerille tehtiin kahdeksan kantelua, joissa
pyydettiin lautakunnan arvostelun muuttamista. Apulaisoikeuskansleri ei
havainnut arvosanojen laskussa epäoikeudenmukaisuutta. (Ruoppila ja muut
1968, 1—29.)
Kirjasessa julkaistiin aineen arvostelukriteerit, lautakunnan jäsenten
ja apujäsenten lausuntoja arvostelun muutoksista, arvostelunäytteitä ja
tarkastajien lausunnot. Aineet, joissa arvosana oli pudonnut, esitettiin
kokonaisuudessaan tarkastajalausuntoineen.
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Tutkimuksia yo-kokeesta
Pysyneet ja pudotetut
Äidinkielen kokeen arviointi on yo-kokeessa kaikkein vaikeinta,
koska arviointiasteikko on liian hienojakoinen esseelle ja tekstitaidon
koevastaukselle. Opettajien ja sensoreiden näkemyksille tulee eroja, opettaja
tähtää antamaan mahdollisimman korkean pistemäärän, jonka sensori voisi
vielä hyväksyä. Sensori taas joutuu alentamaan liian korkealle nostettua
rimaa. Subjektiivisia yksittäistapauksia jää aina, vaikka kriteereistä on
yritetty tehdä yleispäteviä. Tartuin tutkimuksessa tähän vaikeaan ongelmaan.
Sain yo-tutkintolautakunnalta aineiston, josta tein taulukot käyttäen
tekstitaitokoevastauksia (425) ja esseekoevastauksia (101). Esitin seuraavat
tutkimusongelmat:
1. Missä määrin opettajan antamat pistemäärät pysyvät samoina
sensorin arvioinnin tuloksena?
2. Missä määrin niissä on muutoksia, laskuja ja korotuksia?
3. Mikä on tilanne esseekokeen tehtävissä?
4. Mikä on tilanne tekstitaitokokeen tehtävissä?
5. Millaisia ovat sensorin merkinnät?
Yo-tutkintolautakunta kokoaa arkistoonsa lehtikirjoitukset, joita kokeesta
esitetään. Pyysin tutkimusluvan kevään 2008 kokeisiin.
Kevät 2008 oli kolmas kerta, jolloin uuden kokeen tehtävätyypit olivat
käytössä. Ne eivät herättäneet enää yhtä suurta ihmettelyä kuin edellisenä
vuotena. Aamulehti (9.2.) uutisoi ”Tekstitaidon koe sujui tällä kertaa jo
rutiinilla”. Haastateltu opettaja oli pitänyt kysymyksiä yksinkertaisina ja
selkeinä. Opettaja oli tyytyväinen kokeen kaksiosaisuuteen. Hän esitti:
”Lukion kursseilla on enemmän merkitystä. Kokeessa voi hyödyntää niitä
tietoja, joita tunneilla oppii.”
Kankaanpään Yhteislyseon vanhempi lehtori Satu Korvala oli tuohtunut
arvostelusta. Hän paheksui sitä, että sensorit tuntevat toisensa. Hänen
mielestään arviointi olisi objektiivista vain, jos sensorit eivät lainkaan
tunne toisiaan. ”Aineen arviointi on kuin taitoluistelun arviointia: joku
arvostaa taiteellista näkemystä, joku virheettömyyttä. Jonkun mielestä
esityksen pitää olla omaperäinen, jonkun mielestä perinteisyys on valttia.
Tämä näkyy vuosittain sensorin linjana: joskus virheettömyys on varma tie
laudaturiin, joskus taas omaperäinen ajattelu ja tekstin sisältö. Linja vaihtelee
sensoreittain, ja sen ymmärtää varmaan maallikkokin.” Hän oli havainnut, että
samantasoinen suoritus päätyy yhtä hyvin cum laudeksi kuin laudaturiksikin.
Hänellä oli kokemusta 15 vuodelta. Hänen harmistuneisuudestaan oli sekä
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Ilkassa (13.6.) että Satakunnan Kansassa (31.5.).
Kevään 2008 kokonaistuloksina oli, että suomen- ja ruotsinkielisiä
kokelaita oli yhteensä 31 496, joista oli hyväksyttyjä 28 954.
Hylättyjä oli 2 198 eli 6,98 %. Äidinkielessä oli hylättyjä (i) 475 eli
1,76 %. Arvosanoja oli seuraavasti: a 6,53 %, b 15,19 %, c 32,89
%, m 25,53 %, e 12,52 % ja l 5,58 %. (www.ylioppilastutkinto.fi/
ylioppilastutkinto/tilastoja.)
Esseetehtävissä oli opettajan antama pistemäärä pysynyt samana eri
tehtävissä 52 — 59-prosenttisesti. Tekstitaidon kokeessa määrä vaihteli
73—79 %. Tekstitaidossa pysyvyys oli huomattavampaa. Pistemäärien
pysyvyydestä, laskusta ja noususta on taulukot verkkojulkaisussa (www.
aidinkielenopetustieteenseurary.com).
Kokeiden tarkastaminen on rankkaa työtä. Opettajan tehtävänä
on merkitä virheet. Ne hän on merkinnyt punakynällä. Hän on merkinnyt
myös pistemääräehdotuksensa punakynällä. Muita kommentteja aineissa ei
ole. Sensori ei myöskään ole yleensä kommentoinut ainetta. Pistemäärien
laskuissa saattaa olla joitakin havaintoja, joita sensori on merkinnyt arvosanan
laskemisensa perusteeksi. Näitä niukkoja merkintöjä ja perusteluja oli
seuraavasti:
Opettaja 30, sensori 25
Yllättäviä väitteitä
Hatara käsittely
Opettaja 10, sensori 5
Koko lailla ohi tehtävänannon
Opettaja 35, sensori 30
Kokonaiskuva sekalainen
Opettaja 35, sensori 30
Sisältö jää suppeaksi
Opettaja 35, sensori 30
Sisältö hyvä, kieli paha
Opettaja 15, sensori 10
Aihe hahmottuu hädin tuskin
Virkkeenmuodostus ei hallussa
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Opettaja 15, sensori 10
Ei pääse varsinaiseen aiheeseen

Päätelmät ja pohdinta
Äidinkielen kokeen uudistumista odotettiin monia vuosia. Kaksiosainen
tekstitaitokoe ja esseekoe ovat herättäneet sekä tyytyväisyyttä että epäilyä
niiden mielekkyydestä. Opettajien työmäärä on nelinkertainen, kun jokainen
teksti on arvioitava omana kokonaisuutenaan. Otan esiin seuraavassa jatkuvasti
pohdittavina olleet äidinkielen yo-kokeen vahvuudet ja heikkoudet.
Kaksipäiväisyys
Äidinkielen kokeen kompensoitumattomuus on tuottanut paineita, jota lievitti
se, että koe tuli kaksipäiväiseksi ja kokeita oli kaksi kertaa, joista toisen kerran
parempi suoritus valittiin lopulliseksi arvosanaksi. Nyt kokeita on kaksi, mutta
niistä lasketaan painotettu keskiarvo. Molemmat vaikuttavat lopputulokseen.
Kaksipäiväisyyden katsotaan tuovan oppiaineelle statusta. Osa äidinkielen ja
kirjallisuuden opettajista pitää kaksipäiväisyyttä rasituksena. Sen katsotaan
vain lisäävän työmäärää.
Päättökoe — kypsyyskoe
Nykyinen koe on sekä päättökoe että kypsyyskoe. Siinä on tehtäviä,
joita ei välttämättä ole harjoiteltu koulussa. Kevään 2009 esseekokeen
aiheena oli ”Miksi Lähi-itään ei saada rauhaa?” ja kevään 2010 aiheena
”Mitä sähkö on?”. Toinen on historiaan kuuluva aihe ja toinen fysiikkaan.
Kummassakaan äidinkielen opettajan ei voida katsoa olevan paras
asiantuntija. Aiheet eivät kuulu hänelle. Tässä vastakohtaisuus lähenee
kysymystä reaalikoemaisuudesta.
Reaalikoemaisuus
Aineiden aiheina oli kauan tietyn typologian mukaiset tehtävät. Aluksi oli
uskonnollinen aihe, sen jälkeen luonnontieteellisiä, psykologisia ja lopuksi
urheiluun ja vapaa-aikaan liittyviä tehtäviä. Lopussa on vapaa aihe. Muissa
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tehtävissä edellytettiin asia-aineen omaista kirjoittamista, vain viimeisessä
vapaassa aiheessa oli lupa kirjoittaa taiteellisesti. Tyypillinen ylioppilasaine
on mahdollisimman asiallinen, jopa puiseva. Psykologisissa aiheissa on
kirjoitettu lähes suoraan psykologian oppikirjasta. Reaalikokeen on katsottu
tukevan äidinkielen koetta ja sen on toivottu olevan ennen sitä.
Oman oppiaineen sisällöt
Kokeen kehittelyssä tekstitaidon kokeesta toivottiin erityisesti lukuharrastusta
tukevaa. Siitä toivottiin kirjallisuuskoetta vastapainona kielikokeeksi
painottuneelle asia-aineelle. Näin ei tapahtunut. Lukuharrastuksen määrä
on edelleen vähentynyt ja koulussa yhteisesti luettujen kirjojen osuus
vähentynyt lähes puoleen entiseen lukioon verrattuna (Rikama 2004).
Lukiossa suositeltavaa yhteisesti luettujen kirjojen kaanonia ei ole otettu
käyttöön lukion opetussuunnitelmaan (Sarmavuori 2007b, 2010a). Päättökoe
ei edistä kirjallisuuden lukemista. Siinä voidaan edelleen jättää valitsematta
kirjallisuutta koskeva osuus.
Kirjallisuutta käsitteleviä aiheita on esseekokeessa runoista ja
novelleista. Perinteinen novellianalyysi on tehtävänantona saattanut
suuntautua novellikohtaisesti siinä käsiteltyyn ilmiöön, esim. keväällä
2009 ”Pohdi todellisuuden ja mielikuvituksen suhdetta Joni Skiftesvikin
novellissa Musta lokki”. Perinteisen novellianalyysin, tyyppiä ”analysoi ja
tulkitse” tai ”tarkastele”, voisi kuitenkin toivoa saavan myös vakiintuneen
aseman kokeessa. Se sopii sekä esseekokeeseen että tekstitaidon kokeeseen.
Novellin ja proosatekstin (romaanin ja näytelmän) voisi toivoa saavan myös
vakiintuneen paikan. Silloin oppiaineen omat sisällöt (kirjallisuus) voisivat
saada niille kuuluvaa osuutta, jonka nyt ovat vallanneet muut reaaliaineet.
Lyriikka on hieman vallannut asemaa, sillä kokeessa on usein runoja
(niitä on lyhyyden vuoksi helppo ottaa kokeeseen). Tehtävänantoa voidaan
pitää suvaitsevana, kun yleensä kokelaan on annettu kirjoittaa joko vain
yhdestä runosta tai useammasta. Runoanalyysin teko koetaan kuitenkin
enemmän vaikeaksi kuin helpoksi. Sitä ei kovinkaan paljon harjoitella, joten
harvat uskaltautuvat sen pariin. Sille soisi kuitenkin asemaa, jonka voisi
toivoa saavan tutkimuksellistakin tukea.
Kolumnien suurta ja lisääntyvää määrää voi hieman ihmetellä. Niiden
tilalle voisi toivoa enemmän klassikkokirjallisuuden tekstejä — silloin
päättökoe tukisi enemmän opettajan työtä ja hänen pyrkimyksiään nähdä
klassikoiden pysyvää arvoa.
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Arviointiongelmat
Esseekokeiden arviointi on ollut suurin ongelma ja tuottanut kautta koko
historiansa eniten ristiriitoja. Opettajien ahdistus on purkautunut joka
vuosi moitteina arvosanojen putoamisesta. Tekstitaitokoe osoittautui tässä
objektiivisemmaksi kuin esseekoe. Syynä lienee tekstitaitokokeen pienempi
asteikko 0—6. Se tuottaa vähemmän pistemäärien pudotuksia kuin esseekoe,
jonka pistemäärät vaihtelevat 0—60. Esseekokeen pisteityksen muuttaminen
samaksi (0—6) voisi estää suuria putoamisia, jotka opettajat ja oppilaat
kokevat epäoikeudenmukaisiksi. Kokeet voisivat olla sosiaaliturvatunnuksin
merkittyinä, jolloin oppilaan nimi ja sukupuoli jäisivät pois sensorin
papereista. Oppilaan nimen ja koulun on epäilty voivan vaikuttaa sensorin
pisteitykseen. Tällä tavoin nimetön koe tulisi ehdottomasti objektiivisesti
arvioiduksi.
Tekstitaitokokeen kehittäminen
Tekstitaitokoe vaikuttaa hieman väkinäiseltä, kun sitä vertaa esseekokeeseen.
Tekstitaitokokeessa oli 2008 vain kahdeksan sivua, esseekokeessa kaksi
kertaa enemmän eli 16 sivua. Tekstitaitokokeen tehtäviä on vain viisi. Niitä
voisi kenties olla enemmän, jolloin oppilailla olisi enemmän valinnanvaraa.
Pitäisikö vaihtoehtoihin vakiintua tiettyjen sisältöjen tai tehtävätyyppien
mukaisia tehtäviä? Olisivatko oppiaineen sisällöt enemmän edustettuina?
Silloin tehtävissä pitäisi olla paitsi asiatekstejä myös tai vain kaunokirjallisia
tekstejä. Jos koe voisi kehittyä enemmän kirjallisuuden kokeeksi, siinä voisi
olla romaani-, novelli-, näytelmä- ja runotekstiä /-ejä.
Tekstitaitokokeen
tehtävän
tai
tehtäviä
voisi
yhdistää
esseekokeeseen, jos kokeesta tulisi yksipäiväinen. Pisteitys saisi muuttua
pienempiasteikolliseksi eli 0—6-portaiseksi, jolloin 1 = a, 2 = b, 3 = c, 4
= m, 5 = e ja 6 = l. Jos tekstitaitokoe tulisi yksinomaiseksi, se edustaisi
miniesseetä. Siinä voisi olla kaunokirjallinen tehtävä ja asiatekstitehtävä,
jos miniesseitä vaadittaisiin useampia. Toisaalta voisi toivoa, että kokeesta
tulisi yhä enemmän päättökoe. Silloin kirjallisuus (ainakin kaunokirjallisuus,
mahdollisesti myös tietokirjallisuus, ehkä mediateksti) kuuluisivat kokeen
sisältöihin.
Miten kokeesta voisi tulla yliopistojen pääsykokeita palveleva,
lienee toistaiseksi täysin avoin kysymys. (Sarmavuori 2010c.)
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Yo-kokeen novellianalyysitutkimus
Heli Hinkkanen (1998) tutki yo-kokeen novellianalyysia. Aineistona oli
75 tytön ja 25 pojan yo-aine. Tehtävänantona oli Analysoi ja tulkitse Esa
Sariolan novelli Yves Montand. Otsikoi itse. Mukana on kaikkia arvosanoja.
Niiden pistemäärät vaihtelivat 47 – 95 pistettä, keskiarvo 79,1 pistettä.
Havaintona oli, että lähes kolmasosassa aineita (n 29) ei käytetty lainkaan
kirjallisuustieteellisiä käsitteitä. Sen sijaan 71 aineessa niitä oli vaihtelevassa
määrin. Tyttöjen aineissa oli keskimäärin 2,1 (159 kpl/75 ainetta) ja poikien
aineissa 3,3 termiä (83 kpl/25 ainetta). ”Vaikka korkeimpien arvosanojen
aineissa (90-95 pistettä) termien keskimääräinen käyttö – 3,25 kpl eli 39
kpl/12 ainetta – on kaikkien aineiden keskimääräistä käyttömäärää (2,4 kpl)
suurempi, ei voida sanoa, että termien käyttö olisi hyvän arvosanan ehto.”
Abiturientit tulkitsivat novellia sisällön kannalta eläytyen lukemaansa. Tekstin
ominaisuuksiin pitäytyvä, tekstiä objektiivisesti käsittelevä tulkitseminen oli
sen sijaan harvinaista. Sisältölähtöinen tulkitseminen oli tytöillä yleisempää
kuin pojilla, joilla puolestaan oli enemmän tekstilähtöisiä tulkintoja. Tekstiä
tulkittiin tekstinä ja sitä luettiin kielellisten, rakenteellisten ja muiden
tekstuaalisten piirteiden kautta.
Esimerkki sisältölähtöisestä lukutavasta:
”Jokainen kokee joskus olevansa yksinäinen, mutta sen
myöntäminen on vaikeaa. Yksinäisyys voi ahdistaa ja yleensä se
koetaan negatiivisena tunteena. Hyvinvointiyhteiskunnassa on
yhä enemmän yksinäisiä ihmisiä. Tämä johtuu elämänarvojen
muuttumisesta materialismin ja kulutushysterian aiheuttamassa
paineessa. Ihmisten välinen kuilu kasvaa ja aito välittäminen
vähenee. Menestyksekkään uraputken teeskennellään tuovan
tyydytystä. Samalla kuitenkin syvällä sisimmässä asuu kaipaus. Sen
pystyy täyttämään ehkä vain miehen ja naisen välinen tasapainoinen
suhde. Idealistista tilaa, jossa yksinäisyyttä ei ollenkaan olisi, on
melkein mahdotonta saavuttaa, koska yksinäisyys kuuluu osana
ihmisen perusluonteeseen.
Sariolan novelli Yves Montand sopii hyvin nykypäivään.
Siinä nainen ja mies yrittävät torjua yksinäisyyden takertuen
toisiinsa ohikiitävän hetken ajaksi. Tarvitsee vain mennä
paikalliseen ravintolaan löytääkseen yksinäisiä sieluja etsimässä
toinen toistaan. Mutta hetkinen, mitä minä siellä teen? Minä, joka
olen onnellinen ja tyytyväinen elämääni? Sariolan novelli herättää
minussa yksinäisyyden tunteen, joka on tuskallinen kokea.” (Tyttö,
95 pistettä) (Hinkkanen 1998.)
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OPPIKIRJOJEN TUTKIMUS

Oppikirjan tarkoituksesta

Oppikirja on teos, joka on laadittu opetustarkoitukseen. Se on opettajan työväline ja avustaja sekä oppilaan oppimisen helpottaja. Sen oletetaan sisältävän
luokalla tai kurssilla vaadittavan oppimäärän. Muissa kielissä käsitteellä on samansisältöinen vastine. Englanniksi oppikirja on textbook, ruotsiksi lärobok ja
saksaksi Lehrbuch. Se on siis kirja, jonka avulla opitaan.
Aluksi oppikirjoja tuotettiin kopioimalla. Munkit ja nunnat kopioivat niitä
luostarissa, samoin kouluissa opetus perustui kopioimiseen. Vasta Raamatun
painaminen Gutenbergin kirjapainossa vuonna 1642 aloitti vaivattomamman
kopioimisen. Oppikirjan kaupallinen kustantaminen tuli taloudellisesti kannattavaksi liiketoiminnaksi vasta 1800-luvulla, joten Gutenberg itse ei rikastunut
keksinnöllään. (Lappalainen 1992, 11–12.)
Oppikirja on tiedonkasvun ja tekniikan kehittymisen myötä laajentunut
oppimateriaali-käsitteeksi, jolloin oppikirjaan liittyy paitsi erilaisia kirjoja, myös
vihkoja, kasetteja, opettajanoppaita ja oheismateriaalia, työkirjoja, tietokoneohjelmia ym.
Vuoteen 1991 Kouluhallitus valvoi oppikirjoja ja antoi niille hyväksynnän.
Niiden tuli olla opetussuunnitelman mukaisia. Opetushallituksen rakennemuutos poisti valvonnan. Byrokraattinen malli oli enemmänkin oppikirjojen
kahleena, joten siitä luovuttiin.
Oppikirjat laaditaan silti edelleen valtakunnallisen opetussuunnitelman
mukaisiksi. Suuriin painoksiin nousevat oppikirjat ovat kustantajille taloudellisesti kannattavia. Tosin niiden tekeminen on tullut entistä vaativammaksi, kun
alalla on kova kilpailu. Suurimmilla kustantajilla on kullakin oma oppikirjasarja
tai useampikin. Kirjan pitää olla sarja, jossa joka luokka-asteelle tai kurssille on
oppikirja. Tekijöinä on työryhmä, joten aineiston kokoaminen ja työstäminen
vie entistä enemmän aikaa. Tekijänpalkkioiden saaminen ei ole yhtä selvää
kuin aiemmin. Lama-aikana kouluissa säästettiin ensinnä oppikirjoista, joita
kierrätettiin tai joiden käyttöä saatettiin rajoittaa tai jättää kokonaan pois. Jotkut opettajat ottivat jälleen käyttöön siniset vihot ja oppimateriaali työstettiin
itse työvihkoihin. Oli myös kokeiluja, joissa otettiin kirjan tilalle tuoreita lehtiä,
sanoma- ja/ tai aikakauslehtiä. Tosin pian esitettiin myös vaatimuksia, että jo269

kaisen pitäisi saada omakseen ainakin aapinen, jonka avulla hän on oppinut
lukemaan. Siihen katsottiin liittyvän suuria tunnearvoja.
Opetussuunnitelmissa on siirrytty koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin, silti oppikirjat pyrkivät kuitenkin valtakunnallisuuteen. Niissä ei haluta painottua
paikallisesti, usein oppikirjan tekijätkin voivat olla eri puolilta maata. Kustantajien kesken voisi olla yhteistyötä, mutta nyt toiminta perustuu täysin kilpailuun.
Oppikirjasta sanotaan opettajille, että ensisijaista on opetussuunnitelma,
oppikirja on vain renki, ei isäntä. Oppikirjalla on syrjitty asema tieto- ja kaunokirjallisuuteen verrattuna. Tästä oppikirjan historian kirjoittanut Antti Lappalainen on esittänyt, että ”oppikirja on kuin seurakuntaan tullut äpärä, syrjittäväksi
syntynyt” – kaunokirjallista teosta sen sijaan tervehditään riemuiten. Oppikirjaa ei yleensä lueta vapaaehtoisesti, joten sen lukemisesta ei nautita. (Lappalainen 1992, 173.)
Oppikirja on verrattavissa lääkkeeseen, joka on saatava nielaistuksi, vaikka
se maistuisi aspiriinilta tai kalanmaksaöljyltä. Tosin uusin kirjapainotekniikka
on tullut myös oppikirjoihin, jotka joidenkin mielestä käyttävät värikuvia jo liian ylenpalttisesti. Uusi kirja on toki aina houkutteleva ja nykykirjoissa on myös
viihdyttäviä piirteitä. Oppiminen ja opiskelu voi toki olla hauskaakin. Aspiriinin

Opetus
suunnitelma

Oppikirja 1

Sisältö
yksikkö

Oppikirja 2
Vertailu
Oppikirja 3
Oppikirja 4

Kyselylomake			
– opettajan paikkakunta
– työkokemus			
– ikä.				

Oppikirjat 1–9
– hyvät puolet
– huonot puolet
– käyttöaika.

Kuvio 14. Oppikirjan sisällönanalyyttisen käyttäjäarviotutkimuksen tutkimusasetelma
(Sarmavuori 2000)
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sijaan oppikirjan lukijalle tarjotaan nykyään jo ruisleipää ja makeaa jälkiruokaa.
Kirjan taitto ja tehtävät tempaavat mukaansa asiasisällön lisäksi.

Oppikirjatutkimuksen lähestymistapoja

Oppikirjatutkimusta on monenlaista. Se voi olla yleiskasvatustieteellistä tai oppiaineen kannalta tarkasteltua opetustieteellistä tutkimusta. Myös lingvistinen
tekstintutkimus oli suosittua 1990-luvulla. Erotan seuraavassa 1970- ja 80-luvun hyvän oppimateriaalin kriteerien luetteloimisen ja äidinkielen oppikirjojen
tutkimuksen. Jätän pois raportissa Äidinkielen oppikirjojen aallokossa (Sarmavuori 2000) esittelemäni luettavuustutkimukset, lingvistiset tutkimukset ja
yleiskasvatustieteelliset lähestymistavat. Keskityn vain äidinkielen oppikirjoja
koskevaan tutkimukseen.

Hyvän oppimateriaalin kriteeriluettelot

Hyvän oppimateriaalin kriteeriluetteloja on esitetty 1970- ja 80-luvuilla monia.
Ne painottavat hieman eri asioita ja päätyvät erilaisiin luokituksiin. Usein luettelot ovat liian yleisiä, mutta niitä voi käyttää lähtökohtana tarkempaan analyysiin.
Sinkkonen & Matikka (1977) erottavat hyvän oppimateriaalin ominaisuuksista kolme pääluokkaa: ulkoiset ja sisäiset ominaisuudet sekä käytön. Ryhmät
ovat alalajeineen seuraavat:
1. ulkoiset ominaisuudet: painoasu, sidonta, kuvitus, kestävyys, koko,
paperin laatu ym.
2. sisäiset ominaisuudet
a. sisällölliset ominaisuudet (mitä se sanoo, millaista tietoa se välittää)
b. metodiset ominaisuudet (miten sisältö ilmaistaan)
3. oppimateriaalin yleiseen käyttöön saattamiseen liittyvät ominaisuudet.

Tutkimusaineisto koottiin kauneudenhoidon, liikunnan, sosiaalialan ja terveydenhuollon keskiasteen koulutusalojen oppilaitoksissa 1974–76 käytössä
olleista opetussuunnitelmista, tutkintovaatimuksista ja opetusohjelmista. Ai-
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neistossa oli 1 827 oppikirjanimikettä ja 995 oppimateriaaliyksikköä (tutkimusraportteja, monisteita, artikkeleja, aikakauskirjoja ja suunnitteluasiakirjoja).
Hyvän oppimateriaalin kriteeriluettelot ovat varsin samantapaisia. Kouluhallitus laati vuonna 1979 arviointikriteerit, joissa eritellään didaktiset ja ulkoiset ominaisuudet sekä integroivuus. (Oppimateriaalin arviointi 1979, 2–3.) Luettelot ovat laatineet myös Jorma Ekola (1978) ja Vesa Niskanen (1980).
Kouluhallituksen arviointikriteerit vuonna 1979
I. Sisällölliset ominaisuudet
1. Voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisuus
2. Sisällön ajanmukaisuus, teoksessa on otettu huomioon alan viimeaikainen
kehitys, lainsäädännölliset muutokset, tutkimustulokset ym.
3. Asiatietojen virheettömyys
4. Asiatietojen objektiivisuus
5. Oppiaineksen riittävyys tai liiallisuus, teoksessa on asioita käsitelty
opetussuunnitelman edellyttämässä laajuudessa
6. Oleellisen oppiaineksen painottuminen selkeästi
7. Oppiaineksen liittyminen aikaisemmin ja myöhemmin opittaviin asioihin
siten, että opetussuunnitelman toteuttamiseen ei jää aukkokohtia

II. Didaktiset ominaisuudet
1. Esitystavan soveliaisuus: esitys etenee loogisesti, esim. helpommasta
vaikeampaan, spiraalijärjestelmänä tms.
2. Soveliaisuus oppilaiden ikätasolle: lauserakenteet ja sanasto ottavat
huomioon oppilaiden kehitystason.
3. Oppiaineksen tarkoituksenmukainen jaksottaminen.
4. Kuvituksen asianmukaisuus: kuvitus ja kuvatekstit tukevat ja selkiyttävät
opittavaa asiaa.
5. Materiaalin itsenäisyys: opetuksessa käytettävän muun materiaalin tarve.
6. Motivoivuus: esitystavan, ulkoasun ja sisällön innostavuus.
7. Aktivoivuus: ohjaa tietojen ja taitojen itsenäiseen hankkimiseen.
8. Eriyttämisen mahdollisuus: oppilaiden yksilöllisten erojen huomioon
ottaminen.
9. Harjoitusten ja tehtävien monipuolisuus: riittävästi esim. diagnostisia,
harjaannuttavia, kertaavia, erilaisiin työtapoihin ohjaavia.
10. Oppimistulosten arviointimahdollisuudet.
11. Soveltuvuus yhdysluokkaopetukseen.
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III. Ulkoiset ominaisuudet
1. Materiaalin käytön vaatimat järjestelyt ovat hoidettavissa kohtuullisella
vaivannäöllä.
2. Teoksen koko, paino ja kestävyys täyttävät koulukäytön vaatimukset.
3. Luettavuus, tekstin selkeys, käytetty painomuste, ladonnan tiheys,
paperin kiilto ym.

IV. Intergroivuus
1. Teoksen oppiaines tarjoaa integrointimahdollisuuksia muihin oppiaineisiin
2. Teoksen oppiaines tarjoaa integrointimahdollisuuksia esim. seuraaviin:
w eettinen kasvatus
w
w
w
w
w
w
w

joukkotiedotuskasvatus
kansainvälisyyskasvatus
taloudellisuuskasvatus
tasa-arvoon kasvattaminen
terveyskasvatus
turvallisuuskasvatus
ympäristökasvatus.

Jorma Ekolan (1978) luettelo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Motivoivuus (elämänläheisyyden periaate)
Oppimistulosten arviointimahdollisuudet
Ydinkohtien korostaminen muusta aineistosta
Tehtävien monipuolisuus
Eriyttämisen mahdollisuus
Soveltuvuus eri opetusmuotoihin
Aktivoivuus
Opiskelutekniset vihjeet.

Vesa Niskasen (1980) luettelo
1. Esitysjärjestyksen soveliaisuus (esitysjärjestyksen eteneminen loogisesti esim.
helpommasta vaikeampaan)
2. Soveliaisuus oppilaiden ikätasolle (lauserakenteiden ja sanaston sopivuus)
3. Oppiaineksen tarkoituksenmukainen jaksottaminen
4. Kuvituksen asianmukaisuus (kuvitus ja kuvatekstit selkiyttävät opittavaa
asiaa)
5. Materiaalin itsenäisyys (opetuksessa käytettävän muun materiaalin tarve)
6. Motivoivuus (esitystavan, ulkoasun ja sisällön innostavuus)
7. Aktivoivuus (ohjaa tietojen ja taitojen hankkimiseen)
8. Eriyttämisen mahdollisuus
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9. Harjoitusten ja tehtävien monipuolisuus (riittävästi diagnostisia,
harjaannuttavia, kertaavia)
10. Oppimistulosten arviointimahdollisuudet
11. Soveltuvuus yhdysluokkaopetukseen.

Opettajien käsityksiä oppikirjoista

Jouni Kuusisto (1989) lähetti kyselyn 2 000 opettajalle, joista 802 vastasi ja 789
(40 %) kelpuutettiin käsittelyyn. Vastaajien ikä oli keskimäärin 43 vuotta. Heistä
oli 51 % luokanopettajia, 42 % aineenopettajia ja 4 % erityisopettajia. Kaikki
opettajat pitivät oppimateriaalien tärkeimpänä ominaisuutena kielellistä selkeyttä. Seuraavaksi tärkeimpänä nähtiin oppilaiden kehitystason huomioon
ottaminen. Kolmanneksi tärkeintä oli itsenäiseen tiedonhankintaan ohjaaminen.
Päivi Aro (1981) selvitti opettajien käsityksiä seitsemännen luokan äidinkielen oppikirjoista. Kysely lähetettiin 515 opettajalle. Vastaus saatiin 324:ltä eli
63 %:Ita, joista voitiin ottaa käsittelyyn 239 (46 %). Käytössä olevat oppikirjat
ja niitä käyttävien opettajien määrät olivat seuraavat: Kielentaito 96, Äidinkieli
83, Matka kieleen 41 ja Toisin sanoen 19. Opettajista 60 % piti kielentuntemuksen osuutta suurena muihin alueisiin nähden.
Katri Savolaisen (1998) diskurssianalyyttinen tutkimus on esitelty tutkimusmenetelmien yhteydessä, joten sitä ei oteta enää tässä esille. Sen sijaan
vuonna 1998 käytössä olleista oppikirjoista esittelen oman tutkimukseni (Sarmavuori 2000).

Sisällönanalyyttinen käyttäjäarviotutkimus

Tutkimustehtävänä on kehittää äidinkielen opetustieteen kannalta sekä teoriaa että käytäntöä palveleva oppikirja-analyysi. Aiemmista tutkimuksista oli havaintona, että mikään niistä ei tavoittanut oppikirjaa opetettavan aineen sisältöjen ja niiden kokonaisuuden kannalta. Siksi tässä oli otettava käyttöön sekä
sisällönanalyysi että käyttäjäarvio.
Lukion kirjoja verrattiin kurssien 1, 3 ja 6 osalta. Yläasteen kirjojen vertailussa oli yksikköinä modukset ja Kalevala. Kalevalan käsittelyssä kirjojen järjestys
oli Äikkä, Kielikuvia, Sanavalmis ja Kielen tiet. Tuloksena oli runsaat luettelot
opettajien arvioita. Ne esitettiin kirjakohtaisesti. Opettajien mielipiteet kirjojen
hyvistä ja huonoista puolista olivat varsin ristiriitaiset.
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Ongelmaryhmä 1. Lähtökohdat
w
w
w

Mitä oppikirjoja opettajat käyttävät lukiossa, yläasteella ja ammatillisella asteella?
Mitkä kirjat ovat suosituimmat?
Mitä nykyiset kirjasarjat sisältävät?

Ongelmaryhmä 2. Sisällönanalyysi
w

Miten kirjoista otetut yksiköt (kurssit, jaksot, kokonaisuudet) vastaavat kirjoitettua opetussuunnitelmaa ja mitä niiden vertailusta voidaan päätellä?

Ongelmaryhmä 3. Käyttäjäarvio
w

w
w

Mitä hyviä ja huonoja puolia opettajat mainitsevat kirjoista? Miten kirjat auttavat diagnosoinnissa, motivoinnissa ja arvioinnissa?
Missä määrin kirja riittää sellaisenaan ja missä määrin opettaja hankkii lisämateriaalia?
Mitä kirjoihin pitäisi lisätä ja mitä niistä pitäisi poistaa? Mitä opettajien haastattelusta
saadaan esille oppikirjan käytöstä ja sen käyttökelpoisuudesta?

Ongelmat jakautuivat sisällönanalyysissä luontevasti kolmeen ryhmään. Kysely
lomakkeella saatiin selville nyt käytössä olevat oppikirjat ja niiden yleisyys. Ne ovat
keskenään vertailukelpoiset, joten oppikirjojen vertailu tulee mielekkääksi. Käyttäjäarviossa tukeudutaan jälleen opettajiin ja kysytään heiltä erittelevät arviot oppikirjasta.
Lopuksi verrataan kyselylomakevastauksia ja haastattelua.
Tutkittavina ovat 1990-luvun lopussa aineenopettajan käyttämät äidinkielen oppikirjat. Sain kustantajilta kirjaesitteet ja itse kirjat. Tutkimus rajoittui uusimpiin ja käytetyimpiin oppikirjoihin. Opettajille lähetetyllä kyselylomakkeella saatiin selville kirjojen
käyttöyleisyys. Ammatillisen asteen kirjavuuden vuoksi vain yksi kirja otettiin lähempään tarkasteluun. Tutkittavia oppikirjasarjoja tuli näin ollen lukiosta neljä, yläasteelta
neljä ja ammatilliselta asteelta yksi.
Opettajille lähetettiin saatekirje ja kyselylomake. Ne lähetettiin Turun yliopiston
kuorissa ja mukana oli palautuskuori, jossa oli palautusosoite ja maininta siitä, että vastaanottaja maksaa postimaksun. Kysely lähetettiin juuri ennen joululomaa 1998, jotta
opettaja saisi sen joulupyhien jälkeen ja olisi levänneenä innokkaampi vastaamaan kyselyyn. Postitus meni Opettajien ammattiliitolta saatujen osoitteiden mukaan n. 300:
lle lukion opettajalle ja 200:lle yläasteen opettajalle sekä 100:lle ammatillisen asteen
opettajalle. Heistä kyselyyn vastasi ja vastauksensa palautti eri oppikirjojen käyttäjiä
seuraavassa määrin. Vain nämä vastaukset otettiin tutkimukseen ja käsiteltiin omina
nippuinaan.

Taulukko 15. Kyselyyn vastanneet opettajat heidän käyttämänsä oppikirjan mukaan

Lukio: Käsikirja (WSOY)

57

Kieli ja kirjallisuus (Tammi)

24

Lukiolaisen äidinkieli (WSOY)

12

Kieli ja kulttuuri (Otava)

Yläaste: Kielikuvia (WSOY)

4
18

Äikkä (WSOY)

5

Sanavalmis (Tammi)

3

Kielen tiet (Otava)

2

Ammatillinen aste: Ammattisuomen

13

käsikirja (WSOY)

Opettajille ei lähetetty uusintakirjettä, joten palautusmäärä ei noussut vaan jäi kyselytutkimusten yleisen palautusmäärän tasolle. Kyselylomakkeessa on kysytty opettajan
nimi, koulu, ikä, opettajanaolo, mitä kirjaa hän käyttää nyt ja mitä hän käytti aiemmin.
Sen jälkeen kysytään, mitä hän pitää kirjan hyvinä, keskinkertaisina ja huonoina ominaisuuksina.
w

w
w
w

Miten kirja auttaa diagnosoinnissa, motivoinnissa
(tehtävien sopivuus, hyödyllisyys ym.)?
Mitä kirjasta pitäisi poistaa ja mitä siihen pitäisi lisätä?
Mistä kohdista kirjaa opettaja pitää kokeet ja mistä saa hyviä oppitunteja?
Miten kirja riittää sellaisenaan ja missä määrin on hankittava lisämateriaalia?

Koska aiemmat oppikirjatutkimukset osoittautuivat joko liian yleisiksi hyvän oppimateriaalin ominaisuuksien luetteloiksi tai liian yksityiskohtaisiksi tekstilingvistisiksi
diskurssianalyyseiksi, jouduin kehittämään uuden tutkimusmenetelmän. Oppikirjatutkimuksessa ei voida mielestäni jättäytyä vain tekstiin, pelkät tekstinäytteet ja niistä
tehdyt laadulliset tai määrälliset analyysit jäävät yksipuolisiksi, niissä sivuutetaan kirjan
käyttäjä. Tässä tutkimusmenetelmässä käyttäjä otetaan mukaan. Opettaja edustaa kirjan käyttäjää ja hänen kauttaan myös oppilaiden ääni tulee kuuluviin, sillä hän arvioi
kirjan käyttökelpoisuutta sekä itsensä että oppilaiden kannalta.
Kutsun menetelmää sisällönanalyyttiseksi käyttäjäarviotutkimukseksi. Sen vaiheina
ovat seuraavat toimenpiteet:
1. oppimateriaalin sisällönyksiköiden valinta ja rajaus,
2. kirjojen vertailu yksiköihin ja opetussuunnitelmaan nähden,
3. käyttäjien (opettajien) arvio koko kirjasarjasta eritellen sen käyttökelpoisuutta
(kyselylomake),
4. opettajan haastattelu koko kirjasarjan käyttökelpoisuudesta.

Menetelmä oli varsin työläs ja edistyi hitaasti. Jos aikaa olisi ollut enemmän ja
mahdollisuus keskittyä joksikin aikaa yksinomaan oppikirjatutkimukseen, olisin lisännyt siihen vielä viidenneksi kohdaksi oppilaiden arvion yksikkökohtaisesta oppimisestaan. Sen avulla kirjojen vertailu ei olisi kuitenkaan ollut aivan
suoraviivaista. Selvitys voisi olla oma tutkimuksensa, siinä määrin monimuuttujaisesta ilmiöstä on kyse.
Menetelmä on laadullinen: sisällönanalyysissa on valittavat kohteet, joita verrataan keskenään ja valtakunnalliseen tai koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan. Kyselylomakkeen lähettäminen suurelle määrälle opettajia tekee
tutkimuksesta osittain myös määrällistä. Siinä on mahdollista saada selville oppikirjojen suosio niiden käytön yleisyyden perusteella. Kentältä tulee suoraan
opettajien eli käyttäjien mielipiteet. He voivat vastata avoimesti, kun tutkija ei
ole minkään oppikirjan tekijä eikä myöskään kustantajan palveluksessa. Tosin
kyselylomake voi tuottaa pinnallista tietoa, jota kannattaa täydentää haastattelulla. Tutkimusasetelmaa on kuvattu kuviossa 14 (s. 270).

Pienimuotoisempia oppikirjatutkimuksia

Agricola yhdeksännen luokan oppikirjoissa

Sami Laurén (2005) selvitti Mikael Agricolan esittämistä peruskoulun yhdeksännen luokan oppikirjoissa. Verrattavina olivat Kielikuvia (WSOY), Kielen tiet
(Otava), Sanavalmis (Kirjayhtymä), Aleksis (Otava) ja Salasana (2002). Kirjat
erosivat yllättävän paljon toisistaan sekä esitysmäärältään että -laadultaan.
”Suppeimman käsittelytavan on valinnut Kielen tiet 7–9 -oppikirja, jonka Mikael Agricolan käsittelymäärää ja -tapaa voidaan pitää liian suppeina opetussuunnitelman tavoitteisiinkin nähden. Kielikuvia 9 -oppikirja taas sisältää oivallisen,
asiaan hyvin johdattavan alkulainauksen, mutta vastaavasti Mikael Agricolan teokset on tässä oppikirjassa esitelty liian suppeasti. Aleksis 9
-teoksessa tuodaan oivallisesti kaikki tarpeellinen tietous Agricolasta
yhteen, yhtenäiseen lukuun. Tällöin niin teksti, kuvat, lainaukset kuin aiheeseen liittyvät harjoituksetkin ovat kätevästi yhdessä, eikä lukija joudu selaamaan kirjaa etsiäkseen lisätietoutta lukemastaan aiheesta. Sanavalmis 3 -oppikirjassa on sen sijaan lainaukset sijoitettu harjoitusten
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yhteyteen tehtäväsivuille. Tämä on hyvä ratkaisu, sillä näin lainauksia
voidaan käyttää hyvin harjoitusten tehtävämateriaalina. Salasana-oppikirja eroaa eniten toisista oppikirjoista poikkeuksellisella Agricolan käsittelytavallaan, jossa perinteistä leipätekstiä on todella vähän. Kuitenkaan
tätä käsittelytapaa ei voi tuomita huonoksi, pikemminkin poikkeavaisuudessaan piristäväksi, tämän todistaa teosten tilastollinen vertailukin,
joka osoitti, että Salasana-teoksessa oli eniten käsiteltävinä olleita piirteitä.”

Tietoiskunomaiset laatikot olivat hyvät, samoin Isä meidän -rukous. Laurén laati kirjoista vertailevan taulukon (taulukko 16).
Taulukko 16. Mikael Agricola oppikirjoissa (Laurén 2005)
Kieli
Kielen
Aleksis kuvia
tiet
Koulussa Turussa ja Viipurissa
x
x
Lutherin opissa Wittenbergissä
x
x
x
Lopulta Turun piispa
x
x
Lainaus Agricolalta
x
x
x
Agricolan kuva
x
x
x
Kuva Abckiriasta
x
x
x
Kuva muusta teoksesta
x
x
Esimerkki Agricolan luomasta
x
x
x

Sana
valmis

Sala
sana

x
x

x

x
x

x

x

x

x

sanasta

x

x

x

x

Maininta Abckiriasta

x

x

x

x

Maininta Se Wsi Testamentista

x

x

x

x

Maininta Rucouskiriasta

x

x

Maininta muista teoksista

x

x

Esimerkki oikeinkirjoituksen vaikeudesta

x

x

Nuorisokirjallisuus yläkoulun oppikirjoissa

Suvi Heinonen (2004) tarkasteli, miten oppikirjoissa Sanavalmis (Kirjayhtymä),
Kielikuvia (WSOY), Salasana (WSOY) ja Aleksis (Otava) käsitellään nuorisokirjallisuutta. Hän tarkoitti lasten- ja nuortenkirjallisuudella kirjallisuutta, ”joka on
kirjoitettu, julkaistu, markkinoitu ensisijaisesti lapsille ja nuorille, iältään 0–18
vuotta”. Havaintona oli, että uusimmat kirjat käsittelivät nuorisokirjallisuutta
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laajimmin. Heinosen mukaan ”Aleksis- ja Salasana-sarjat ovat ottaneet selkeästi syvällisemmän otteen aiheeseen kuin Sanavalmis- ja Kielikuvia-sarjat”.
Salasana erottui muista nuorisokirjallisuuden historian esittämisessä. Oppikirjat keskittyivät satuun, fantasiaan, tieteiskirjallisuuteen ja sarjakuvaan. Lajien käsittelyn ajoitus ei ollut vakiintunut. Satuja käsiteltiin joko seitsemännellä
luokalla tai kansanperinteen yhteydessä yhdeksännellä luokalla. Tosin fantasia
ja tieteiskirjallisuus oli keskitetty ensisijaisesti kahdeksannelle luokalle.
Mainittuja kirjailijoita olivat erityisesti Anna-Leena Härkönen sekä Tuija Lehtinen. Nuoruuden vaikeisiin ja vakaviin ongelmiin pureutuvat Mika Wickström
ja Asko Martinheimo olivat usein esillä, samoin kirjallisuuspalkintoja viime aikoina saaneet teokset. Satukirjailijoista mainittiin Grimmin veljekset, Topelius
ja H. C. Andersen. Suhteellisen usein fantasiakirjallisuudesta mainittiin Tove
Janssonin Muumi-kirjat, Astrid Lindgrenin Veljeni Leijonamieli ja C. S. Lewisin
Narnia-sarja. Aleksis ja Salasana hyödynsivät myös Harry Potteria. Sarjakirjallisuutta sen sijaan ei käsitelty. (Heinonen 2004.)

Lauseenjäsennyksen vertailu

Maija Merivalo (2007) vertasi lauseenjäsennystä Voima- ja Aleksis 8 -oppikirjoissa. Hän halusi selvittää, mitkä ovat suurimmat erot, miten opettajat suhtautuvat kyseisiin kirjoihin ja miten eri kirjasarjan käyttäminen näkyy oppilaan
lauseenjäsennystaidoissa. Selvitettävänä oli myös, mistä erot kirjojen välillä
johtuvat.
Aineslähteenä olivat Aleksis 8 -kirjasarjan oppikirja (2001, Otava), Harjoituksia-kirja (2005) ja Opettajan opas (2005) sekä Voima-oppikirja (2006,
WSOY), Kielivoimainen-työkirja ja kirjasarjaan kuuluva Opettajan oma -teos.
Lisäksi teetettiin lauseenjäsennystesti kahdelle Turun normaalikoulun 8. luokalle (käyttäneet Voima-kirjaa) ja kahdelle hämeenlinnalaisen Ahveniston koulun 8. luokalle (käyttäneet Aleksis-kirjaa). Opettajille lähetettiin kysely. Tutkimusmenetelmänä oli sisällönanalyysi.
Aleksis-sarjan oppikirjojen sivumääristä noin neljännes käsittelee rakennekielioppia ja kieltä. Käsitteitä opiskellaan prototyyppien kautta. Ensimmäiset
harjoitukset ovat prototyyppisten tapausten tunnistamis- ja nimeämistehtäviä. Niiden jälkeen siirrytään kielen käytön havainnointiin, tuottamiseen ja
soveltamiseen. Kielioppi halutaan tehdä hauskaksi käyttämällä esimerkkejä,
jotka liikkuvat nuorten maailmassa. Oppikirjan sivuilla on myös vitsejä, sarjakuvia, valokuvia, piirroksia, runoja ja mainostekstejä. Niissä käytetään jokapäi-
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väisiä tilanteita. Lauseenjäseniä tunnistetaan sekä merkityksen että muodon
perusteella.
Aleksiksessa käsitellään predikaatti, subjekti, objekti, predikatiivi, adverbiaali ja attribuutti. Varsinaisen lauseenjäsennysosion lopuksi esitellään myös lauseke, jota ei liitetä lauseenjäsennykseen. Lauseenjäseniksi nimetään yksittäisiä
sanoja, ei kokonaisia lauseita, joten lausekeajattelu jää irralliseksi ja tarpeettoman tuntuiseksi. Suurimmassa osassa harjoituksista poimitaan pyydettyjä lauseenjäseniä. Muutamassa tehtävässä pitää mainita lauseenjäsenen sijamuoto.
Toinen yleinen tehtävätyyppi on täydennystehtävä: lauseisiin lisätään lauseenjäseniksi sopivia sanoja. Lauseparin merkityseroja pitää selittää (esim. Jenna
lukee kirjan – kirjaa). Yhdessä taulukkotehtävässä merkitään lauseenjäsenen
lisäksi sanaluokka ja sija- tai verbimuoto.
Voima-kirjoissa puhutaan kielitiedosta, ei siis kieliopista. Asioihin etsitään
jokin uusi näkökulma, jotta oppilaiden mielenkiinto heräisi. Kirja noudattaa
Ison suomen kieliopin peruslinjauksia, kun se on mahdollista. Opiskelussa
lähdetään merkityksistä, sillä niiden uskotaan olevan kiinnostavampia kuin
muotolähtöinen opetus. Kahdeksannen luokan päätavoitteena on oppilaiden
lause- ja virketajun kehittyminen. Siihen pyritään opiskelemalla lauseen rakennetta, lausekkeita ja lauseenjäseniä. ISK:n vaikutus näkyy kirjassa seuraavasti:
w
w
w

w
w

Lauseen ydin on persoonamuotoinen verbi.
Lauseita jäsennetään lausekkeittain, ei sana sanalta.
Sisällöllisesti yhteenkuuluvat sanat muodostavat lausekkeita, lauseke toimii
aina yhtenä lauseenjäsenenä. Verbiä ei kutsusta lausekkeeksi.
Lausekeajattelun vuoksi lauseenjäsenet voivat olla monisanaisia.
Attribuutti on lausekkeen osa, ei lauseenjäsen. Se on substantiivin määrite tai
täydennys.

Tärkeintä on tunnistaa predikaatti ja jakaa lause lausekkeisiin. Oppilaiden toivotaan ymmärtävän, mitä tietoa kukin lauseenjäsen tuo lauseeseen. Lauseenjäsennys alkaa verbin etsimisellä ja sanojen ryhmittelyllä lausekkeiksi. Sen
jälkeen pohditaan kunkin lausekkeen tehtävää ja muotoa, niiden perusteella
nimetään lauseenjäsenet. Voimassa esitellään predikaatti, subjekti, objekti,
predikatiivi ja adverbiaali. Normaalikoulussa lauseenjäsennystä oli 10 tuntia,
Ahveniston koulussa 15 tuntia.
Tuloksena oli, että Aleksista käyttäneet oppilaat menestyivät keskimäärin jonkin verran paremmin kuin Voiman lukijat. Tasoon saattoi toki vaikuttaa
”oppilaiden lähtötaso, opetuksen taso, ryhmäkoko ja aiheeseen käytetty aika,
mutta uskon Aleksiksen selkeydelläkin olevan merkitystä. Jäsennystapa, jossa
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jokaiselle sanalle etsitään oma lauseenjäsen saattaa olla helpommin miellettävissä kuin lausekeajatteluun perustuva jäsentäminen.” (Merivalo 2007.)

ASENNETUTKIMUKSIA

Äidinkielen mieluisuus
Äidinkieli ja kirjallisuus ei valitettavasti kuulu oppilaiden mieliaineisiin.
Moni pitää lukemisesta ja kirjoittamisesta, mutta kielioppi on koettu
puisevaksi ennen toiminnallisen kieliopin käyttöön ottoa. Opettajan
kannattaa jatkuvasti miettiä, miten oppiaineen mieluisuutta voisi
parantaa.
Anja Reims (1995) on raportoinut NLP:n käytöstä
ammattikoululaisten äidinkielen opetuksessa. NLP on lyhenne
sanoista Neuro-Linguistic Programming, mikä tarkoittaa suomeksi
neurolingvististä ohjelmointia. Työn tavoitteena oli selvittää
oppilaiden äidinkieleen liittyviä mielikuvia ja hakea keinoja niiden
muuttamiseksi myönteisemmiksi. Kielteiset mielikuvat ovat oppimisen
este, myönteiset edistävät oppimista.
Reimsin mukaan oppilaiden muistoina peruskoulun äidinkielen
opetuksesta oli enimmäkseen kielteisiä mielikuvia (Reims 1995, 10
– 11):
”

Seitsemännellä ja kahdeksannella oli kielioppia, yhdeksännellä 		
aineita ja kertausta. Hyviä muistoja olivat itseopiskelu ja 			
ryhmätyöt, huonoja puuduttavat kieliopin luennot ja tehtävät.”
”Peruskoulussa opeteltiin liikaa typerää kielioppia, josta ei ole 		
mitään hyötyä. En oppinut mitään, ei paljon kiinnostanut.”
”Opiskelu peruskoulussa oli traumaattinen kokemus. Liikaa
kielioppia, kuolaava opettaja, Tyhmiä ryhmätöitä ja muuta
hössötystä.”
”Peruskoulun äikän opiskelu oli kirjasta opiskelua, filmien katselua 		
ja kirjojen lukua. Muistot ovat ihan hyviä, kun meillä oli todella hyvä
opettaja.”
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Mielikuvien muuttamiseksi Reims pyysi oppilaita kuvittelemaan: jos
äidinkielen opiskelu olisi oikein mukavaa, kiinnostavaa ja hyödyllistä,
millaista se olisi? Kyselyn tuloksena oli vastauksia: paljon elokuvia,
videoiden katselua ja arvostelua, ei ollenkaan kielioppia, ei olis
paljon kirjoitusta, ryhmätöitä, esiintymistä eri tavoin esim. näytelmä,
kuunnelma, esitelmiä, mielipidejuttuja, väittelyitä, sellaista, josta
oppilaat todella hyötyisivät tulevaisuudessa ym.
Oppilaiden palautteen perusteella asenteet äidinkieltä kohtaan
muuttuivat vuoden mittaan myönteisemmiksi. Myönteistä palautetta
tuli kieliopin vähyydestä, mukavista tehtävistä, kiinnostavista
aiheista, tietokoneiden käytöstä, elokuvista ja niiden arvioinnista
sekä siitä, ettei käytetty oppikirjaa. Opettajat eivät olleet amitsussa
virkaintoisia. (Reims 1995.)
Iida-Sofia Mäki (2007) teetti lukiolaisilla kyselyn maaliskuussa
2007 Turun normaalikoulun lukion ensimmäisen ja toisen vuoden
opiskelijoilla. Kyselyyn osallistui 66 lukiolaista kolmesta eri
opetusryhmästä. Heistä oli tyttöjä 38 ja poikia 28. Mieluisin aine
oli englanti. Seuraavaksi tulivat taitoaineet kuvataide, musiikki
ja liikunta. Vähiten pidettiin ruotsista ja fysiikasta. Äidinkieli ja
kirjallisuus jakoi viidennen sijan historian ja matematiikan kanssa.
Tutkija päätteli tuloksista: ”Jos taitoaineita ei oteta lukuun, koetaan
äidinkieli siis historian ja matematiikan ohella toiseksi mieluisimmaksi
lukuaineeksi heti englannin jälkeen.”
Tytöistä suurimman osan eli noin 60 %:n mielestä äidinkieli oli
kuuden mieluisimman aineen joukossa ja 16 % tytöistä piti äidinkieltä
kolmanneksi mieluisimpana kouluaineena. Mieluisimpana tai toiseksi
mieluisimpana oppiaineena äidinkieltä ei sen sijaan pitänyt kukaan.
Lähes 18 % pojista sijoitti äidinkielen kolmen epämieluisimman
aineen joukkoon — sitä ei tehnyt kukaan tytöistä. (Mäki 2007.)
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