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JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuksen rakenne ja tausta 

 

Tutkimuksemme on toimintatutkimus, jossa teemme lukion suomi toisena kielenä -oppiaineen 

kurssille S25 oppimateriaalin. Suunnittelimme kirjallisuushistoriaan liittyvän oppimateriaalin 

lukuvuoden 2012 -2013 aikana ja testasimme materiaalin tehtävät S25-kurssilla keväällä. Kurssin 

jälkeen muokkasimme materiaaleja saamamme palautteen ja omien kokemuksiemme perusteella.  

Toimimme molemmat S2-opettajina lukioissa eri puolilla Suomea lukuvuoden 2012 

– 2013 aikana. Lukiossa S2-oppimateriaalia on vähän, joten koimme, että uudelle oppimateriaa-

lille olisi tarvetta. Olimme tottuneet työssämme kehittämään oppimateriaalia itse, joten oppimate-

riaalin suunnittelu tuntui luonnolliselta valinnalta. Halusimme myös kehittää omaa opetusta-

paamme. Halusimme kokeilla, voiko kurssin toteuttaa erilaisen kaavan mukaan. Pohdimme oppi-

laitten jatko-opinnoissa ja työelämässä kohtaamia vaatimuksia. Yhteistyötaidot ja kommunikatii-

vinen kielitaito tuntuivat meistä ensiarvoisen tärkeiltä. Miten yhdistäisimme nämä taidot opetus-

suunnitelman tavoitteisiin ja ylioppilaskirjoitusten asettamiin vaatimuksiin? 

Aloitimme tutkimusprosessin syksyllä 2012 tutustumalla teoriataustaan. Meitä kiin-

nosti erityisesti oppilaiden välinen kommunikaatio, oppilaiden motivoiminen ja vastuuttaminen 

sekä verkko-opiskelu. Lopulta päädyimme suunnittelemaan oppimateriaalin niin, että käytimme 

kollaboratiivisuuteen eli yhteistoiminnallisuuteen perustuvia tavoitteita ja tehtävänantoja. Tarkoi-
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tuksenamme on saada oppilaat työskentelemään ryhmässä toisiaan tukien. Haluamme myös opis-

kelun perustuvan aitoihin kielenkäyttötilanteisiin ja vastaavan oppilaan arjen kielimaailmaa. Siksi 

tutustuimme funktionaaliseen oppimiskäsitykseen. Teoriataustana ovat Bahtinin dialoginen kieli-

käsitys ja Vygotskin sosiokulttuurinen teoria. Alun perin halusimme toteuttaa osan kurssista in-

ternetissä, mutta päädyimme suosimaan perinteistä kommunikaatiota kasvotusten.  

Toimintatutkimuksen tarkoituksena on, että opettaja tutkii ja reflektoi omaa työtään 

ja pyrkii näin parantamaan opetustaan. Koimme, että tämä tavoite on helpompi saavuttaa, jos 

mukana on myös ulkopuolinen tarkkailija, jonka kanssa opettaja voi keskustella havainnoistaan. 

Ylimääräinen havainnoija luokassa voi myös huomata oppilaissa tai opettajassa jotain, jota opet-

taja ei itse huomaa. Siksi halusimme tehdä tutkimuksen parityönä. Toinen tutkijoistamme opetti 

kurssia, jolla oppimateriaalia käytettiin. Toinen tutkija oli välillä mukana havainnoimassa opetus-

ta ja ryhmän toimintaa. Suunnittelimme ja muokkasimme oppimateriaalia yhdessä. Teoriataustas-

ta jaoimme vastuualueet, Milla-Maria Hietala vastaa kollaboratiivisuudesta eli yhteistoiminnalli-

sesta oppimisesta sekä sosiokulttuurisesta teoriaosuudesta. Laura Tykkyläinen vastaa dialogisesta 

kielikäsityksestä ja funktionaalisesta oppimiskäsityksestä. Pohdinnat ja oppilaiden työskentelyn 

analyysin teimme yhdessä.  

Oppimateriaalia testattiin englanninkielisessä lukiossa pääkaupunkiseudulla. Lukio 

on kaksikielinen, opetus toteutetaan suomeksi tai englanniksi. Oppilaat eivät ole kaikkein tyypil-

lisimpiä S2-oppilaita. Ryhmässä ei ole montaa varsinaista maahanmuuttajaa, vaan enemmistönä 

ovat kaksi- tai monikielisistä perheistä tulevat nuoret. Noin puolella ryhmäläisistä kotikielenä on 

suomi. Opiskelijoiden tavoitteena on suomenkielinen ylioppilastutkinto, mikä ohjaa myös S2-

opetuksen tavoitteita. Oppilaat käyttävät arjessaan lähinnä englantia ja omaa kotikieltään. Suomi 

voi siis monella olla pelkästään tiettyjen lukion kurssien kieli ja asuinympäristön kieli. Tässä lu-

kiossa myös oppilaiden mielenkiinto on erityisen vahvasti suuntautunut englanninkieliseen kult-

tuuriin. Tämä vaikuttaa esimerkiksi oppisisältöihin jonkun verran. Englannin kieli näkyy ja kuu-

luu myös oppitunneilla vahvasti, kun oppilaat keskustelevat englanniksi.  

Tutkimuksemme alkaa johdannosta, jossa kerrotaan suomi toisena kielenä opetuk-

sesta ja suunnittelemastamme kurssista. Teoriaosuudessa valotamme tutkimuksemme teoreettisia 

taustoja. Luvussa kolme kerromme suunnittelemiemme tehtävien tavoitteista ja luvusta neljä löy-

tyvät muokatut tehtävät. Luvussa viisi reflektoimme tehtävien toteutusta ja muokkausta ja luvus-
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sa kuusi oppilaiden palautetta tehtävistä ja käytetyistä metodeista. Lopuksi päätännössä pohdim-

me koko projektin onnistumista ja vastauksia tutkimuskysymyksiimme. 

 

1.2 Suomi toisena kielenä -opetus ja oppimateriaalit lukiossa 

 

Suomi toisena kielenä on termi, jota käytetään kielenoppimisesta, joka tapahtuu suomenkielisessä 

ympäristössä, kun oppijan ensikieli on jokin muu kuin suomi. Jatkossa viittaamme käsitteeseen 

alalla yleiseen käyttöön vakiintuneella lyhenteellä S2. “Toinen” kieli ei tässä tapauksessa viittaa 

järjestyslukuun, vaan siihen, että oppijalla on jo käytössään joku muukin kieli ja opittava kieli on 

ympäristön kieli. Oppija on siis monikielinen, ja kielet toimivat vuorovaikutuksessa keskenään. 

Vieraan kielen oppiminen taas viittaa siihen, että kieltä opitaan suurimmaksi osaksi vain luokka-

huoneessa, eikä kohdekielisessä ympäristössä. Vieras kieli voi muuttua toiseksi kieleksi, jos oppi-

ja muuttaa ympäristöön, jossa kieltä puhutaan. (Martin 2003: 75–76.) Martin (2003) kuvailee 

toisen kielen oppimista seuraavasti: 

 

“Hän tarvitsee ensin itse kielen, kaikki ne lukemattomat sanat ja sanojen muodot ja mut-

kikkaat lauserakenteet, jotka näyttävät solahtavan äidinkielisten puhujien suusta ihan itsek-

seen. Hänellä on tarve puhua ja ymmärtää, lukea ja kirjoittaa, hänellä on ajatuksia joita 

ilmaista, mielipiteitä, ideoita, vastalauseita, tunteita. Hänellä on myös äidinkieli, jonka pe-

rusteella hän jo tietää, että kaikki tämä on mahdollista kielen avulla. Hän tarvitsee vain 

uuden muodon niille merkityksille, joita hänellä on mielessään, ja kyvyn ymmärtää, mitä 

hänen ympärillään käytettävä kieli merkitsee.” (Martin 2003: 76 – 77.) 

 

S2-opetus ei ole Suomessa enää marginaalista, vaan suomea toisena kielenä opiskelevia on maas-

samme jo runsaasti. Opetushallituksen selvityksessä Maahanmuuttajataustaiset nuoret lukiokou-

lutuksessa (2008: 3) mainitaan, että vuonna 2006 lukioissa opiskelevia maahanmuuttajataustaisia 

nuoria oli 2657, ja että määrä on todennäköisesti nousussa. Nousun ennuste näyttää pitävän paik-

kansa ainakin lukioissa, joissa olemme opettaneet, sillä S2-ryhmien ryhmäkoot ovat kasvaneet 
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joka vuosi, ja maahanmuuton lisääntymisen vuoksi lienee turvallista olettaa, että kasvu ei tule 

ainakaan hidastumaan jatkossakaan. Keväällä 2013 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautui 920 opis-

kelijaa kirjoittamaan pitkän suomen kielen sekä 277 keskipitkän kirjoittajaa (Ylioppilastutkinto.fi 

2013), mikä on hieman vähemmän kuin edellisenä keväänä, mutta pitkällä aikavälillä muutos ei 

liene merkittävä. 

Valitsimme tehtäväksemme juuri lukion S2- oppimateriaalin rakentamisen, sillä 

olemme molemmat työskennelleet lukiossa S2-opettajina ja koemme, että oppimateriaalin tarve 

on lukiossa suurinta. Usein tuntuu, että S2-opettajan odotetaankin tekevän käyttämänsä materiaa-

lit itse. Vaikka pidämmekin hyvänä asiana sitä, ettei opetus ole liikaa oppikirjan sanelemaa, pi-

dämme opettajien jaksamisen ja oppijoiden oikeuksien kannalta ongelmallisena, että tietyille ai-

neille ei juuri tehdä valmista oppimateriaalia. Vaihtoehtojen ja ideoiden tarjoaminen sekä opetta-

jan työn helpottaminen ovat mielestämme tärkeimpiä syitä, miksi materiaalia olisi hyvä olla tar-

jolla niin, että opettajalla on aito mahdollisuus valita. Teimme ennen oppimateriaalin rakentamis-

ta pienehkön sähköpostikyselyn lukion opettajille, jossa kysyimme seuraavat kysymykset: 

 

1. Mitä oppikirjoja tai muita valmiita materiaaleja käytät lukion S2-opetuksessa? 

2. Mitä materiaaleja käytät S25-kurssilla? (Suomalaisen kulttuurin ja kirjallisuuden kurssi) 

3. Koetko tämän hetkisen lukion S2-oppimateriaalitilanteen riittäväksi? Mitä kaipaisit lisää? 

 

Saamamme vastaukset myötäilivät omaa kokemustamme. Lukion valmiita oppimateriaaleja on 

tarjolla hyvin vähän, ja opettajilla on yleisesti käytössä kaksi oppikirjaa ja kaksi muuta valmista 

monistettavaa materiaalia. Nämä suosituimmat oppikirjat ovat Aija Elgin Suomen kielen ja kult-

tuurin lähde ja Ulla Lehtosen Suomen kieli kuntoon 1 & 2 -kielioppikirjat. Sen lisäksi vastanneet 

opettajat käyttivät Opetushallituksen Sanatarkka-nimistä monistettavaa materiaalia. Suomen kieli 

kuntoon -kielioppikirjaa ei enää kustanneta, ja viimeinen painos on loppunut viime syksynä. Tä-

män lisäksi kaikki opettajat mainitsevat käyttävänsä äidinkielen materiaaleja tarvittaessa yläas-

teen ja lukion oppikirjoista tarpeen mukaan. Erityisesti kirjallisuushistorian kohdalla äidinkielen 

materiaaleja tarvittiin.  
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Opettajat toivoivat oppimateriaaleilta enemmän haastavuutta sisällöllisesti. Eräs 

opettaja kirjoitti, että oppilaat haluaisivat lukea muistakin kuin maahanmuuttajiin liittyvistä ai-

heista. S2-oppilaat ovat kiinnostuneita samanlaisista asioista kuin muutkin samanikäiset nuoret. 

Lisäksi koetaan, että materiaalien aiheet ovat liian helppoja. Miksi S2-lukiolaisen ei tarvitsisi 

oppia analysoimaan esimerkiksi ajankohtaisia uutisaiheita tai puheenaiheita? Kaikki opettajat 

kertoivat käyttävänsä paljon ajankohtaisia median tekstejä ja tekevänsä tehtävät niihin itse. Esi-

merkiksi yleisesti käytössä olevan Lähde-oppikirjan tekstit tavoittelevat autenttisuutta, mutta osa 

niistä on auttamattomasti vanhentuneita, esimerkiksi suomalaista kulttuuria käsittelevä osio herät-

tää opiskelijoissa lähinnä hilpeyttä. 

Myös tekstien kielellinen taso aiheuttaa päänvaivaa. Sopivantasoisia tekstejä ei aina 

ole helppo löytää. Lukiossa tekstit eivät saa enää olla liian helppoja tai liikaa helpotettuja. Esi-

merkiksi Sanatarkka- monistettavassa materiaalissa on teksteistä annettu kolme versiota. Ensim-

mäinen versio on alkuperäinen teksti, toinen vähän helpotettu, ja kolmas paljon helpotettu. Voi 

kysyä, miksi oppilaalle tarjotaan helpointa versioita tekstistä, jos hänen täytyy muilla lukion op-

pitunneilla selvitä samoista oppikirjan teksteistä ja jopa akateemisista teksteistä kuin muidenkin 

oppilaiden. Mielestämme S2-tekstejä ei pitäisikään helpottaa kielellisesti liikaa, vaan mieluum-

min pitäisi vahvistaa oppilaiden luetunymmärtämistaitoja ja lukustrategioita, että he selviäisivät 

kaikilla elämänaloilla tarvittavista teksteistä. 

Suurimpana ongelmana vastaajat pitivät tekstien puutetta. Useammassa vastaukses-

sa ilmeni, että niin sanotulle S2-tekstipankille olisi tarvetta. Nimenomaan kirjallisuushistorian 

tekstipankki olisi tarpeen. Useammassa vastauksessa nousi esille myös nykykirjallisuus. Mitkä 

nykykirjallisuuden teokset olisivat sopivia S2-oppilaille? Millaisia tehtäviä nykykirjallisuudesta 

voisi teettää?  

Kielioppitehtäviä kaivattaisiin myös lisää. Suositussa Lähde-kirjassa kielioppitehtä-

viä on hyvin vähän. Erityisesti korkeamman tason tehtäviä, kuten rektio-, nominaalimuoto- ja 

lauseenvastiketehtäviä tarvitaan. Kokonaisuudessaan opettajien vastauksista ilmeni, että nykyinen 

materiaali ei vastaa oppilaiden tasoa, vaan tehtävät ovat liian helppotasoisia. Uskomme, että tämä 

voi johtua myös tehtävätyypeistä. Esimerkiksi Suomen kieli kuntoon kielioppikirja sisältää lähes 

ainoastaan aukkotehtäviä, joka tehtävätyyppinä on sellainen, että tehtävät voi tehdä myös ilman 
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kokonaisvaltaisempaa tekstinymmärrystä. Tässä tutkimuksessa emme kuitenkaan keskity kie-

lioppitehtäviin, vaan kirjallisuus- ja tekstinymmärrystehtäviin. 

Sähköpostikyselyn tulokset saattaisivat olla erilaiset, mikäli olisimme toteuttaneet 

sen laajemmin, lisäksi siihen todennäköisesti vastasivat nyt sellaiset opettajat, joilla jo oli etukä-

teen kanssamme yhteneviä ajatuksia valmiista oppimateriaaleista (emme saaneet esimerkiksi yh-

tään vastausta, jossa tutkimustamme olisi pidetty turhana tai jossa nykyisiä oppimateriaaleja pi-

dettäisiin riittävinä). Kysely lisäsi entisestään tunnetta siitä, että tutkimuksemme on tarpeellinen, 

ja vahvisti ennakko-oletuksiamme S2-oppimateriaalitilanteesta. 

 

1.3 S25-kurssi opetussuunnitelman perusteissa ja kurssin rakenne  

 

Tarkastelemme ensin lukion opetussuunnitelman perusteissa S2-opetukselle yleisesti annettuja 

määritelmiä ja tavoitteita.  

 

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä                                       

Opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame, voidaan opettaa äidinkieli ja kirjalli-

suus -oppiaine suomi toisena kielenä -oppimäärän mukaan. Oppimäärän lähtökohtana on toisen kie-

len oppijan oppimistilanne: opiskelija oppii suomea suomenkielisessä ympäristössä, ja hänelle kehit-

tyy vähitellen monipuolinen suomen kielen taito oman äidinkielen rinnalle. Lukion suomi toisena 

kielenä -oppimäärän tavoitteet ja sisällöt perustuvat perusopetuksessa tai muualla hankittuun suo-

men kielen perusteiden hallintaan. (Opetussuunnitelman perusteet 2003: 62.) 

 

Myös opetussuunnitelman perusteista löytyy yleinen määritelmä S2-opetukselle: opiskelija oppii 

suomenkielisessä ympäristössä. Opetuksen tulee siis lähteä siitä, että autenttista materiaalia ja 

autenttisia oppimistilanteita on tarjolla runsaasti. Lisäksi mainitaan se tosiasia, että lukion sisällöt 

ja tavoitteet perustuvat muualla hankittuun perusteiden hallintaan. Lukio-opetuksessa ei siis kos-

kaan lähdetä nollatilanteesta, vaan selvitäkseen lukio-opetuksesta oppilaalla on oltava jo perus-
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kielitaito valmiina. Tiettyjä taitoja ei siis tarvitse enää opetella, vaan kerrata ja harjoittaa. Se, mitä 

nämä taidot ovat, riippuu tietenkin ryhmästä ja yksilöistä.  

 

Suomi toisena kielenä -opetuksen keskeinen tavoite on, että opiskelija saavuttaa sellaisen suomen 

kielen taidon, että hän voi opiskella täysipainoisesti kaikkia lukion oppiaineita ja että hänen on 

mahdollista jatkaa opintojaan sekä selviytyä työelämässä suomen kielellä. Yhdessä oman äidinkielen 

opetuksen kanssa suomi toisena kielenä -opetus vahvistaa opiskelijan monikulttuurista identiteettiä 

ja rakentaa pohjaa toiminnalliselle kaksikielisyydelle. (Opetussuunnitelman perusteet 2003: 62.) 

 

S2-opetuksessa täytyy ottaa huomioon, että S2-tunnit eivät välttämättä ole oppilaalle kielen kan-

nalta vaikeita, vaan todelliset haasteet koetaan reaaliaineiden tunneilla. Oppikirjatekstit voivat 

aiheuttaa ongelmia eritasoisille oppilaille. Siksi S2-opetuksessa tulisikin mielestämme entistä 

paremmin ottaa huomioon tekstien kielellisen ja sanastollisen tason riittävyys. Lisäksi täytyy 

huomioida se, että oppilas tarvitsee oppikirjatekstin lukutaitoa heti lukion alussa. Tämä asettaa 

vaatimuksia myös S2-opetukselle: tekstien taso ei voi lukion alussakaan olla liian matala, vaan 

tason tulisi vastata oppilaan kielimaailmaa.   

 Suomi toisena kielenä -opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

- kehittää suomen kielen taitonsa niin hyväksi, että hän pystyy käyttämään sitä ajattelun, oppimisen, 

ilmaisun ja vaikuttamisen sekä sosiaalisten suhteiden luomisen ja ylläpitämisen välineenä 

- osaa ja rohkenee ilmaista itseään ymmärrettävästi erilaisissa arkielämän ja opiskelun viestintäti-

lanteissa 

- hallitsee suomen kielen perusrakenteet kielen eri tasoilla ja tulee entistä tietoisemmaksi suomen 

kielen erityispiirteistä omaan kieleensä tai muihin kieliin verraten 

- kykenee hyödyntämään erilaisia tekstejä, ja oppii tietoyhteiskunnassa tarvittavaa kriittistä tulkinta- 

ja arviointitaitoa 

- parantaa taitoaan etsiä, valita, muokata ja välittää tietoa erilaisista lähteistä 

- perehtyy suomalaiseen yhteiskuntaan, mediaan, kulttuuriin ja kirjallisuuteen (yhteistyössä muun 

aineopetuksen kanssa) 
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- havaitsee kielen vaihtelun puhujan, tilanteen ja alueen mukaan ja laajentaa tietojaan puhutun ja 

kirjoitetun kielen peruseroista ja työnjaosta (Opetussuunnitelman perusteet 2003: 62.) 

S2-oppiaineen tavoitteista valitsimme opettamamme kurssin kannalta oleellisimmat tavoitteet. 

Tavoitteissa puhutaan kielenkäytöstä vuorovaikutuksessa, kuten ajattelun, ilmaisun ja sosiaalisten 

suhteiden ylläpidon välineen. Haluamme tutkimuksessamme korostaa tätä näkökulmaa ja toteut-

taa opetuksen kollaboratiivisten ja funktionaalisten periaatteiden mukaan.  

 

Arviointi 

Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen B2.2-taso (toi-

miva itsenäinen kielitaito) kuvaa pääpiirtein suomi toisena kielenä -opiskelijan hyvää osaamista lu-

kion päättövaiheessa. Opiskelijan kielitaitoprofiilin vahvimmat alueet ovat kuullun ja luetun ymmär-

täminen, joissa hyvän osaajan taito yltää B2.2-tasolle. Kirjoittamisen alueella B2.1-taso (itsenäisen 

kielitaidon perustaso) kuvaa hyvää osaamista. (Opetussuunnitelman perusteet 2003: 62.) 

Lukiokoulutuksen tavoitteena on siis Eurooppalaisen viitekehyksen (2003) B2-taso. B2-tasolla 

luetunymmärtämisen tasokuvauksessa sanotaan, että oppilaan tulisi pystyä lukemaan ajankohtai-

sia ongelmia käsitteleviä artikkeleita ja raportteja ja havaitsemaan niissä kirjoittajien näkökulmat 

ja kannanotot. Kaunokirjallisuudesta mainitaan, että oppilas ymmärtää oman aikansa kaunokirjal-

lisuutta. Eurooppalainen viitekehys, joka on siis lukion opetussuunnitelman perusteiden tavoittei-

den pohjana, ei mainitse kirjallisuushistorian osaamista tai kirjallisuuden eri tyylilajien tuntemis-

ta. Perustelemme kurssin kirjallisuushistoriaan perustuvaa rakennetta kuitenkin sillä, että oppilas 

saa monipuolisemman kuvan suomalaisesta kulttuurista ja historiasta. Lisäksi kirjallisuushistoria 

noudattelee suurimmaksi osaksi Suomen historian käännekohtia, jotka ovat osa lukion oppimää-

rää. (opetussuunnitelman perusteet 2003) Lisäksi mahdollisimman erilaisten kirjallisten näyttei-

den lukeminen vastaa edellä lueteltuihin S2-opetuksen tavoitteisiin, esimerkiksi monipuolisten 

tekstien arviointiin ja tulkintaan sekä suomalaisen yhteiskunnan tuntemukseen.  

 Kirjoittamisen tavoitteiden kohdalla mainitaan tekstilajeina selvitys, kirjoitelma, 

raportti ja kirje. Meidän mielestämme lukiolainen tarvitsee myös pohtivan esseen tekstilajia 

muissa opinnoissaan, joten myös sitä on syytä harjoitella S2-tunneilla. Kirjoitetun kielen kohdalla 

kieltä pitäisi osata käyttää tiedon välittämiseen, perustelujen esittämiseen ja selkeiden, yksityis-
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kohtaisten selvitysten kirjoittamiseen. Kirjoittamalla pitäisi osata myös ilmaista tapahtumien tai 

kokemusten henkilökohtaisia merkityksiä. (Eurooppalainen viitekehys 2003.) 

Arvioinnin pitäisi siis perustua Eurooppalaisen viitekehyksen tasoille. Omien ko-

kemustemme mukaan tämä on käytännössä hankalaa tai jopa mahdotonta. Eurooppalainen viite-

kehys ei anna tarpeeksi tarkkoja ja selkeitä ohjeita arviointiin eikä ota huomioon oppijoiden eri-

laisia taustoja. Viitekehys on kuitenkin hyvä apu esimerkiksi oppilaiden oman kielitaidon itsear-

vioinnissa.   

Kurssi, jolle oppimateriaalin teemme, on opetussuunnitelman mukainen S25-kurssi 

nimeltä Suomalainen kulttuuri tutuksi. Kurssin tavoitteet ja sisältö opetussuunnitelman perusteis-

sa (2003: 65) ovat seuraavanlaiset: 

 

5.  Suomalainen kulttuuri tutuksi  (S25) 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

- tutustuu suomalaiseen kulttuuriin, erityisesti kirjallisuuteen sekä muihin taiteisiin ja mediakulttuuriin ja 

vertailee suomalaista kulttuuria tuntemiinsa muihin kulttuureihin 

- hyödyntää mediaa kulttuurin välittäjänä sekä saa taide-elämyksiä ja aineksia oman identiteettinsä ra-

kentamiseen. 

Keskeiset sisällöt 

- kirjallisuuden keskeisiä lajeja 

- suomalaisen kirjallisuuden lukemista, kuten novelleja, lyhytproosaa, runoja, romaanikatkelmia sekä 

ainakin yksi kokonaisteos 

-  opintokäynti tai taide-esityksen katsominen, esimerkiksi teatterikäynti 

-  yhden kirjailijan ja hänen teoksensa esittely 

Testikoulumme opetussuunnitelma sanoo kurssista seuraavaa: 

S25 Suomalainen kulttuuri tutuksi 
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Tarkastellaan keskeisiä kirjallisuudenlajeja. Luetaan suomalaista kirjallisuutta, eri lajeja, niin lyhyi-

tä näytteitä kuin kokonaisteoskin. Katsotaan elokuva tai käydään teatterissa. Laaditaan esittely yh-

destä suomalaisesta kirjailijasta ja hänen teoksestaan. Kerrataan kielioppia tarpeen mukaan. 

Kurssin tavoitteet ovat selkeät, yksinkertaistettuna oppilas saa tietoa kulttuurista, kirjallisuudesta, 

taiteista ja mediasta. Lisäksi hän saa taide-elämyksiä esimerkiksi teatterin muodossa. Edellä esi-

teltyjen perusteiden vuoksi päädyimme kirjallisuushistoria-painotteiseen kurssirunkoon. Pyrimme 

kuitenkin ottamaan mukaan mahdollisimman paljon erilaisia medioita, kuten elokuvaa, teatteria, 

kirjallisuutta, blogeja ja muita internet-tekstejä.   

Ennen kurssia laadimme kurssisuunnitelman, jossa näkyy pääpiirteittäin kurssin 

kulku. Emme halunneet vielä tässä vaiheessa lyödä lukkoon liian tarkkoja tuntisuunnitelmia, jo-

ten jätimme suunnitelmaan väljyyttä. Olemme kokeneet tämän hyväksi tavaksi toimia myös ai-

emmilla kursseillamme. Viitteellinen kurssisuunnitelma on kuitenkin opiskelijoille tärkeä työvä-

line, jolla seurata kurssin etenemistä ja orientoitua alkavaan työrupeamaan, kuten Salmon (2002) 

ohjeistaakin viiden askelman viitekehyksessään (ks. luku 2.6) . Kurssin opiskelijoille jaettiin 

kurssin alkaessa seuraavanlainen kurssisuunnitelma: 

SUOMALAINEN KULTTUURI TUTUKSI - S25 

Tällä kurssille tutustumme suomalaiseen kulttuuriin ja kirjallisuuteen. Käymme läpi suomalaisen kirjallisuuden historiaa ja lu-

emme kaunokirjallisuutta eri aikakausilta. Kurssiin kuuluu myös teatterikäynti ja suullisen esitelmän pitäminen. 

Tunnin aika:                                            Tunnin aihe:                                         Tunnin jälkeen kotona:         

5.2. Kurssiin tutustuminen. Runebergin päivä: 

Runeberg ja kansallisromantiikka 

Valitkaa ryhmässä oma teos, jonka luette 

esitelmää varten 

8.2. Elias Lönnrot ja Kalevala ryhmätyö Kalevalasta 

11.2. Elias Lönnrot ja Kalevala   

12.2 Kielioppia kotitehtävä Pedanetistä 

15.2. EI TUNTIA   

HIIHTOLOMA     
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25.2. Kielioppia kotitehtävä Pedanetistä 

26.2. realismi   

1.3. realismi oma novelli 

4.3. Kielioppia kotitehtävä Pedanetistä 

5.3. näytelmät   

8.3. Kansallisteatteri klo 18.30 kirjoita arvostelu esityksestä 

11.3. Kielioppia   

12.3. modernismista…. ryhmätyö 

15.3. sodan jälkeiseen aikaan.   

18.3. Kielioppia kotitehtävä Pedanetistä 

19.3. nykykirjallisuus/ESITYKSET   

22.3. nykykirjallisuus/ESITYKSET   

25.3. elokuva/kielioppia   

26.3. elokuva elokuva-arvostelu 

      

  

Kurssin kaikki tekstit tulee palauttaa ennen viimeistä oppituntia. Tämän jälkeen EN OTA ENÄÄ VASTAAN MI-

TÄÄN PALAUTUKSIA. 

Menemme teatteriin 8.3. klo 18.30. Teatteri maksaa 15 e per oppilas. Tuo rahat kouluun ENSI VIIKOLLA! 
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1.4 Työn tavoitteet ja tutkimuskysymykset  

 

Tavoitteenamme on luoda oppimateriaali, joka toteuttaa opetussuunnitelman perusteiden S25-

kurssille asettamat tavoitteet ja lisäksi omat tavoitteemme, jotka liittyvät kollaboratiivisen toi-

minnan ja funktionaalisen oppimiskäsityksen toteuttamiseen.   

Tavoitteissamme luomamme oppimateriaali 

● olisi mielekäs, opiskelijoita sopivasti haastava 

● kannustaisi opiskelijoita tuottamaan muitakin kuin perinteisiä koulutekstejä, esimerkiksi 

sarjakuvia 

● Perustuisi oppilaan koulun ulkopuolisessa elämässä tarvitsemaan ja käyttämään kielimaa-

ilmaan 

● tukisi myös muiden oppiaineiden oppimista ja tekstinymmärrystä 

● kannustaisi oppijoita yhteisölliseen oppimiseen 

● tarjoaisi oppijoille tilaisuuksia tukea toistensa oppimista (sekä kielellistä että sisällöllistä) 

● innostaisi oppijoita tutustumaan suomalaiseen kirjallisuuteen ja kulttuuriin. 

Erityisesti pyrimme myös siihen, että materiaali sisältäisi tehtäviä, jotka toimivat monentasoisille 

oppijoille. Oppimateriaali tarjoaa sisältökysymyksiä hieman heikommille opiskelijoille, mutta 

toisaalta haastavampia, päättelykykyä vaativia tehtäviä sellaisille oppijoille, joiden kielitaito ja 

esimerkiksi luetun ymmärtäminen ovat vahvempia. Suuri osa tehtävistä soveltuu myös äidinkie-

len opetuksen puolelle. 

Tutkimuskysymyksemme ovat seuraavat: 

1. Miten opettaja tukee oppimista? 

2. Miten luomamme oppimateriaali ohjaa ryhmän jäseniä tukemaan toistensa oppimista? 

3.  Millaisia tuotoksia tehtävänanto tuottaa, ja vastaavatko tuotokset opettajan odotuksia? 
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2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

2.1 Toimintatutkimus ja tutkiva opettajuus 

 

Toimintatutkimus on yksi laadullisen tutkimuksen tutkimustapa. Toimintatutkimus pitää sisällään 

monia erilaisia teorioita, tutkimuksen kohteita ja kysymysten asetteluita. Yhdistävinä tekijöinä 

toimintatutkimuksen määrittelyssä ovat käytäntöihin suuntautuminen, muutokseen pyrkiminen ja 

tutkittavien osallistuminen tutkimusprosessiin. (Kuula: 1999: 10) Toimintatutkimuksessa pyritään 

muuttamaan tutkittavaa todellisuutta, sosiaalisia käytäntöjä, ottamalla tutkittavat eli käytännössä 

toimivat ihmiset aktiivisiksi osallisiksi tutkimuksessa. (Kuula 1999: 9) Toimintatutkimuksen 

avulla pyritään parantamaan sosiaalisia ja kasvatuksellisia käytäntöjä ja ymmärtämään niitä ja 

toimintaolosuhteita entistä syvällisemmin. (Ahonen ym. 1995: 30.) Opettajan työssä tämä tarkoit-

taa oman työn jatkuvaa reflektointia ja työn takana vaikuttavien opittujen mallien tunnistamista. 

Työtä tekevä opettaja voi siis olla tutkija sekä tutkittava. Opettaja siis pyrkii jatkuvasti työtään 

tutkimalla muokkaamaan omaa opetustaan. Toimintatutkimus metodina ei tietenkään rajoitu vain 

koulumaailmaan, vaan tutkittavana voi olla mikä tahansa ihmiselämään liittyvät piirre. (Kuula: 

1999: 11)  

 Toimintatutkimus oli meille luonnollinen valinta, koska työskente-

limme molemmat S2-opettajina vuoden 2012 aikana. Ahosen ym. (1995) mukaan toimintatutki-

mus yhdistää opettajan ja muiden kasvattajien ammatillisessa tietoisuudessa ja käytännön toimin-

nassa tutkijan ja opettajan roolit toisiinsa. Ammatillisen itsenäisyyden ja vapauden lisääntyminen 

opettajan työssä merkitsee vastuuta ja sitoutumista jatkuvaan omaa itseä sekä työtä koskevaan 

pohdintaan ja uusiutumiseen. Valmiutta oman työn tutkimiseen ja erityisesti toimintatutkimuksen 

menetelmien hallintaa pidetään opettajan ammattitaidon olennaisena osana. (Ahonen ym. 1995: 

25) Toimintatutkimus on nähty erityisen lupaavana keinona saada aikaan todellista muutosta kou-

luissa ja muilla työpaikoilla. Lähtökohtana on ajatus, että oman työn ymmärtäminen ja kehittämi-

nen voi käynnistyä vain alkamalla reflektoida omia käytännön kokemuksia. (Ahonen ym. 1995: 

35) Valitsimme toimintatutkimuksen, koska halusimme, että tutkimus antaa eväitä jokapäiväiseen 

työhömme opettajina. Ammatillinen kasvu on monimutkainen, pitkäkestoinen ja ainutlaatuinen 

prosessi. Merkityksellinen tieto kehittyy yksilölle prosessinomaisesti ja edellyttää ulkopuolista 

tukea sekä ajan järjestämistä. Toimintatutkimus auttaa juuri tällaisen merkityksellisen, henkilö-
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kohtaisen tiedon löytymisessä. Olennaista on prosessin yhteydessä tapahtuva reflektointi ja toi-

minnan arviointi. Tutkimuksemme koostuu toimintatutkimukselle tyypillisestä tutkimuksen “spi-

raalista”. Ideana on, että tiedon karttuessa ja uutta tietoa arvioidessa suunnitelmat tarkentuvat ja 

muuttuvat. Olennaisena osana spiraalia ovat reflektointi ja arviointi. Jokaisessa tutkimuksen vai-

heessa täytyy siis tarkkailla omaa toimintaansa ja arvioida tuloksia.  (Ahonen ym. 1995: 36)  

Tutkimuksemme tavoitteiden kannalta on tärkeää, että tutkijoita on kaksi. Reflek-

tointi vaatii paljon keskustelua ja ulkopuolista tukea, joten toisen tutkijan läsnäolo on ensiarvoi-

sen tärkeää. Toimintatutkimusta tekevä opettaja on kaksoisroolissa, jolloin hän opettajana ohjaa 

toimintaa ja tutkijana havainnoin ja kyseenalaistaa sitä. Opettajana hän tunnistaa työssään ongel-

mia ja kehittämistehtäviä, joita hän tutkimuksen keinoin pyrkii ratkaisemaan. (Niikko 2007: 219) 

Koimme, että varsinkin aloittelevalle opettajalle tutkijapari on suuri apu havainnoinnissa ja ha-

vainnoidun toiminnan jäsentelyssä ja reflektoinnissa. Koska haluamme omassa oppimateriaalis-

samme korostaa vuorovaikutuksessa oppimista, tutkijaopettajan reflektointi pelkästään yksin tun-

tuu meistä epätarkoituksenmukaiselta. Tutkijaparin läsnäolo mahdollisti reflektoinnin keskuste-

lun avulla.   

Toimintatutkimus saa alkunsa käytännön ongelmista. Siksi toimintatutkimus on ti-

lanne- ja ympäristökeskeistä, usein monen ihmisen yhteistä ongelmanratkaisua. (Ahonen ym. 

1995: 31) Tässä tutkimuksessa haluamme toimintatutkimuksen avulla saada eväitä omaan opetta-

juuteemme. Lähdimme liikkeelle ongelmasta: miten tehdä opetuksesta enemmän vuorovaikutteis-

ta ja funktionaalista? Koimme, ettei näistä lähtökohdista ammentavaa oppimateriaalia lukion S2-

opetukseen tällä hetkellä ole.  

Tutustuimme keväällä 2011 kasvatustieteen kurssilla Jyväskylän yliopistossa tutki-

va opettaja –metodiin. Toteutimme opetusharjoittelun aikana suppeahkon tutkimuksen ryhmissä 

muiden opettajaopiskelijoiden kanssa. Tämä kokemus vahvisti tuntemuksiamme siitä, että oman 

opettajuuden reflektointi todella kehittää opetusta ja saa opettajan kokeilemaan metodeja, joita ei 

muuten kokeilisi. Tutkiva opettaja –näkökulmassa opettajaopiskelijoita rohkaistaan tulemaan 

oman työnsä tutkijoiksi ja kehittäjiksi. Tärkeänä pidetään opiskelijoiden tieteellisten ja tutkimuk-

sellisten valmiuksien kehittymistä ja hyödyntämistä tulevassa opettajan työssä. Opettajien täytyy 

omata myös tutkijan taitoja voidakseen kehittää itseään ja työtään ja luoda omaa käyttöteoriaa. 

(Niikko 2007: 214) Opettajuuden kehittäminen on tärkeä tavoite, mutta mielestämme myös ope-
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tuksen kehittäminen on vähintään yhtä tärkeää. Itsestään selvinä pidetyt opetuksen ja oppimisen 

mallit täytyy tunnistaa ja kyseenalaistaa. Sitä kautta on mahdollista muokata käsitystä  koko kou-

lun toiminnasta ja pidemmällä aikavälillä muokata koulujärjestelmää vastaamaan paremmin oppi-

laiden tarpeita. Niikon (2007) mukaan opettaja joutuu työssään kiinnittämään entistä enemmän 

huomiota opettamisen ohella sekä omaan että oppilaiden oppimiseen. Opettajan tulee olla entistä 

paremmin selvillä oppilaiden yksilöllisistä oppimistarpeista. Opettaminen ja oppiminen eivät 

tapahdu vain yhdessä tavalla, vaan opettaja voi työssään hyödyntää ja integroida erilaisia mene-

telmiä ja toimintamuotoja. (Niikko 2007: 214)  

Tutkiva opettajuus auttaa opettajaa myös näkemään opetuksen ja vuorovaikutuksen 

samankaltaisuuksia. Tutkimukset osoittavat, että opettajat käyttävät jo luonnostaan työssään tut-

kimuksen tekoon verrattavia työtapoja. Opettajat esimerkiksi suunnittelevat, pohtivat ja ratkovat 

ongelmia ja jakavat tietoa toisten opettajien kanssa. He kokeilevat ja kehittävät menetelmiä omis-

ta kokemuksistaan käsin ja toimivat työssään parhaimmillaan tutkijan tavoin. Opettajan tekevät 

oletuksia opettamistoiminnan toteuttamisesta ja testaavat oletustensa paikkansapitävyyttä aivan 

samalla tavalla kuin tutkija toimii suhteessa tutkimukseen. (Niikko 2007: 217)   

 

 

2.2 Sosiokulttuurinen teoria: Vygotski ja lähikehityksen vyöhyke 

 

Tutkimuksemme sijoittuu sosiokulttuurisen teorian kentälle. Sen perustana pidetään Lev Vygots-

kia ja hänen ajatuksiaan siitä, että kielen ensisijainen funktio on kommunikaatio, että kieli on 

perimmältä luonteeltaan sosiaalisen vuorovaikutuksen väline. Hänen mukaansa on tärkeää ym-

märtää, että kieli on ihmisen ajattelun väline. Kieli ei rakennu pelkästään sanoista. Sanat Vygots-

kin mukaan ovat ilman merkitystä pelkkiä äänteitä, eli merkitys on hänen mukaansa sekä kieleen 

että ajatteluun kuuluva ilmiö. (Vygotski 1982: 18.)  

Kommunikaation onnistuminen edellyttää Vygotskin mukaan tiettyä yleistystä tai 

sanallisen merkityksen kehitystä, eli vuorovaikutuksen osapuolilla täytyy olla tietty sama käsitys 
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sanojen merkityksestä, ja yleistäminen puolestaan onnistuu vain, kun sosiaalinen kanssakäymi-

nen kehittyy. Ihmisen ajatus toimii ikään kuin heijastuksena, joka kuvastaa ympäröivää todelli-

suuttamme yleistetysti. (Vygotski 1982: 19–20.) Tällä Vygotski tarkoittaa sitä, että ihminen ei 

tule ymmärretyksi, mikäli keskustelukumppanilla ei ole riittävän samaa merkitystä tämän kom-

munikoimalle ajatukselle. Ongelma ei rajoitu pelkästään erikielisten henkilöiden kommunikaati-

oon, vaan samoihin pulmiin törmäävät myös keskenään samaa kieltä ensikielenään puhuvat kes-

kustelijat. Samoin esimerkiksi lapsen ja aikuisen voi olla Vygotskin mukaan tästä syystä vaikea 

ymmärtää toisiaan, sillä lapsen kyvyt sosiaaliseen kanssakäymiseen eivät vielä ole riittävän kehit-

tyneet, jotta kommunikaatio onnistuisi. Samaan tahtiin kuin lapsen kommunikaatiokyky kehittyy, 

tämän kyky yleistää tarkentuu, ja hän onnistuu tekemään itsensä ymmärretyksi. (Vygotski 1982: 

19.) 

 Erityisen tärkeänä pidämme Vygotskin ajatusta siitä, että kieli on paitsi ajattelun, 

myös sosiaalisen kanssakäymisen väline. Sen ensisijainen tarkoitus on välittää kommunikaatiota 

sosiaalisessa ympäristössä. Kielenopetuksessa tämä on äärimmäisen olennaista, sillä ihmiset 

opiskelevat useimmiten kieliä tarpeesta ymmärtää ja tulla ymmärretyksi kohdekielellä. Kommu-

nikaation harjoittelun pitääkin näin ollen olla tiiviisti mukana kielenopetuksessa jo varhaisesta 

vaiheesta asti, sillä vaikka ihmisellä ei vielä olisikaan keinoja ilmaisuun, se ei poista hänen tar-

vettaan itseilmaisulle.  

 Vygotskiin palautuu myös meidän tutkimuksemme keskeinen käsite lähikehityksen 

vyöhyke, jolla Vygotski tarkoittaa tilaa, jossa kielenoppija pystyy omaksumaan uusia asioita. Op-

pija pystyy ratkaisemaan tietyntasoisia ongelmia itsekseen, mutta yhteistyössä toisen, hieman 

edistyneemmän oppijan tai opettajan kanssa, hän pystyy liikkumaan itsenäisen oppimisensa “pää-

tepysäkiltä” edemmäs. Oppiminen vaikeutuu, mitä kauemmas oppijan itsenäisen osaamisen alu-

eelta siirrytään eteenpäin, kunnes jossain vaiheessa raja ylittyy (eli tehtävät käyvät liian haasta-

viksi) ja tehtävän ratkaisu muuttuu oppijalle haastavasta mahdottomaksi. (Vygotski 1982: 184–

185.) Yhteistyö on tällaisessa tilanteessa oppimisen salaisuus; pelkällä jäljittelyllä oppija ei aidos-

ti opi uutta, vaan vain toistaa mekaanisesti samaa kaavaa matkimalla tukijaansa, ehkä onnistuen 

tilapäisesti ratkaisemaan tehtävän, mutta pystymättä ratkaisemaan samaa tehtävää enää yksin. 

Aidossa yhteistyössä oppija ymmärtää ratkaisun takana olevan prosessin ja oppii tekemään sa-

man itsenäisesti. (Vygotski 1982: 185.) 



17 

 

 Vygotski tähdentää, että kielen opetuksessa ja oppimisessa yhteistyössä tehty jäljit-

tely ja opetus ovat ratkaiseva tärkeitä. Opettajan rooli on siinä mielessä tärkeä, että hänen on tie-

dettävä, mitkä asiat oppija jo osaa ja mitä ei, jotta hän voi tarjota opetusta, joka johdattaa oppijaa 

tämän osaamisen heikoille alueille. Kuitenkaan opetus ei voi nojata oppijalle liian vaikeisiin asi-

oihin, vaan sen sijaan, että nojauduttaisiin oppijan jo osaamiin asioihin, etsitään niitä toimintoja, 

jotka ovat kehittymässä. Vygotskin mukaan opetus onkin onnistunutta vain silloin, kun se kulkee 

kehityksen edellä, ei kehityksen kanssa samalla paikalla, jolloin jumiudutaan asioihin jotka oppi-

ja jo osaa, tai liikaa kehityksen edellä, jolloin oppija ei pysty omaksumaan liian vaikeita asioita. 

(Vygotski 1982: 185–186.) Lähikehityksen vyöhykkeen (tai myös herkkyyskaudeksi kutsuttu 

aika, jonka lähikehityksen vyöhyke määrittää) tiedostaminen vaatiikin opettajalta herkkyyttä ais-

tia ja seurata, milloin oppija on valmis etenemään ja omaksumaan uutta. 

 

2.3 Scaffolding eli oikea-aikainen tuki ja yhteistoiminnallinen oppiminen 

 

Vaikka scaffolding ei olekaan suoraan Vygotskiin palautuva käsite, Vygotskin lausuma ”Minkä 

lapsi pystyy tänään tekemään tuettuna, sen hän pystyy tekemään yksin huomenna” loi pohjaa 

käsitteelle, jota käyttivät alun perin Wood, Bruner ja Ross. (Gibbons 2002: 10, Berk & Winsler 

1995: 26–27.) Scaffolding kääntyy suoraan englannista suomeksi ’telineiksi’ tai vielä konkreetti-

semmin ’rakennustelineiksi’. Tällä viitataan väliaikaisiin telineisiin, joilla tuetaan rakennusta 

rakennusvaiheessa, mutta jotka poistetaan kun rakennus on valmis ja vakaa, jolloin telineet käy-

vät tarpeettomiksi ja ne voidaan poistaa. Kuten konkreettisesta esimerkistä voi ymmärtää, scaf-

folding merkitsee tukea, jota oppija saa kehittyäkseen asiassa, johon hän ei vielä pysty itsenäises-

ti, samaan tapaan kuin pyörällä ajamaan opetteleva lapsi käyttää aluksi apupyöriä. Tuki voi olla 

kanssakäymisen osaavamman osapuolen antamia korjauskehoituksia, vahvistuksia tai ehdotuksia, 

eli ohjeita, kuinka jokin asia tehdään tai osaavamman oman kielen mukautusta. (Gibbons 2002: 

10–11.) Suomeksi puhutaan oikea-aikaisesta tuesta, vaikka myös scaffoldingia käytetään. 

Olemme pyrkineet käyttämään tässä tutkielmassa käsitteen suomenkielistä versiota. 

Mitä oikea-aikainen tuki sitten merkitsee opettajan näkökulmasta? Me halusimme, 

että materiaalimme tarjoaa oppijoille mahdollisuuksia tukea toistensa oppimista sekä myös hakea 
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tukea itselleen. Suomi toisena kielenä – luokassa tällainen tuen hakeminen on suhteellisen luon-

tevaa, koska kaikki opiskelijat ovat ikään kuin samassa asemassa. Tämä tarkoittaa oppimateriaa-

lin kannalta sitä, että materiaalia ja tehtäviä ei voi eikä kannata helpottaa liikaa, vaan ennemmin 

valita materiaalit niin, että ne ovat oppijoiden osaamisen ja lähikehityksen vyöhykkeen rajoilla, 

jolloin tukea on pakko hakea ja oppijoiden on harjoiteltava esimerkiksi luetunymmärtämisen stra-

tegioitaan paremmiksi. Tällöin tehtäviä on äärimmäisen tärkeää tehdä yhteistyössä niin, ettei ku-

kaan joudu painimaan liian haastavan tekstin kanssa yksin, vaan ainakin aluksi kaikilla olisi 

mahdollisuus tutkia tehtävää ja materiaalia jonkun toisen (opettajan tai toisen opiskelijan) kanssa. 

(Gibbons 2002: 10–11.) Teksti, josta oppija ymmärtää osan, mutta ei välttämättä kaikkia avain-

sanoja, on tällöin ihanteellinen lähtökohta oppimiselle: Oppijan on pakko sietää tiettyä epävar-

muutta ja opetella päättelemään asiayhteyksistä, mitä vieraat sanat tarkoittavat, tai vaihtoehtoises-

ti etsiä sana sanakirjasta tai kysyä opettajalta tai muilta opiskelijoilta.  

 Oikea-aikainen tuki liitetään usein käsitteenä tilanteeseen, jossa kielenoppija on 

natiivien joukossa ainoana toisenkielisenä. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö osaavamman 

tukea voisi esiintyä myös ryhmässä, jossa kukaan oppija ei puhu kohdekieltä tai opetuskieltä äi-

dinkielenään. Pienimmilläänhän tällainen vertaistuki voi olla sitä, että oppija kysyy toiselta, 

kuinka jokin sana kirjoitetaan, tai mitä vaikkapa jokin englanninkielinen sana tarkoittaa. Tuen 

antaja mukauttaa kieltään siten, että tuen vastaanottajan on helpompi ymmärtää tukijaa. Myös 

oppijan ymmärtämisen tarkistaminen voidaan nähdä oikea-aikaisen tuen antamisena, eli tukija 

voi tehdä varmistavia kysymyksiä tai esimerkiksi opettaja voi kiertää luokassa oppijoiden seassa 

varmistamassa, että oppijat ovat ymmärtäneet esimerkiksi tehtävänannon ja aloittaneet työskente-

lyn. 

Ennen kurssia päätimme, että haluamme rakentaa kurssin kollaboratiivisesta näkö-

kulmasta. Pääsyy tähän valintaan oli se, että halusimme antaa opiskelijoille mahdollisuuden toi-

mia asiantuntijoina ja rakentaa tietoa yhdessä, toisiaan auttaen ja tukien. Uskoimme myös oikea-

aikaisen tuen ja kollaboratiivisuuden tukevan ja täydentävän toisiaan hyvin. Pidämme myös yh-

teistyötaitojen oppimista yhtenä nuoren koulutuksen tärkeimmistä osa-alueista esimerkiksi yh-

teiskunnassa toimimista ja varsinkin työelämää ajatellen. Myös kollaboratiivisuus-terminä on 

käännetty suomeksi yhteistoiminnalliseksi oppimiseksi. Pyrimme tässä tutkimuksessa käyttämään 

termien suomenkielisiä vastineita.  
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Yhteistoiminnallisen oppimisen määrittely yksiselitteisesti ei ole aivan helppoa, sil-

lä määritelmiä käsitteelle on lukuisia. Pierre Dillenbourg (1999: 1) mainitsee, että laajimman 

määritelmän mukaan yhteistoiminnallinen oppiminen on tilanne, jossa kaksi tai useampi ihminen 

oppii tai yrittää oppia jotain yhdessä. Dillenbourg pitää tätä määritelmää ongelmallisena, sillä 

määritelmän osia voidaan tulkita monella tavalla, ja äärimmilleen venytettynä tämä määritelmä 

ajautuu varsin kauas yhteistoiminnallisen oppimisen ytimestä.  Esimerkiksi kahden tai useamman 

ihmisen ryhmä voi tarkoittaa joko työparia, 3-5 hengen pienryhmää, luokkaa tai jopa suurempaa 

kymmenien tai satojen ihmisten yhteisöä. Samoin jonkin asian ”oppiminen” voidaan käsittää 

kurssiohjelman seuraamiseksi tai oppimateriaalin opiskeluksi tai ongelmanratkaisuksi, jotka 

kaikki toki liittyvät oppimiseen, mutta ovat luonteeltaan hyvin erilaisia toimintoja. Yhdessä opis-

kelu puolestaan voi tarkoittaa kasvokkain tapahtuvaa työskentelyä, työskentelyä tietokoneen väli-

tyksellä, yhtä aikaa tai erikseen, jolloin sekä ryhmätyön palastelu vastuualueisiin että yhdessä 

ongelman ratkaiseminen voidaan molemmat nähdä yhteistoiminnallisena oppimisena. Näin laajan 

määritelmän hyväksyminen johtaisi siis tilanteeseen, jossa lähes mitä tahansa ryhmätyöskentelyä 

voitaisiin pitää yhteistoiminnallisena oppimisena. (Dillenbourg 1999: 1-2.) 

 Dillenbourg määrittelee, (1999: 6-7) että yhteistoiminnallisuuden määrään ja onnis-

tumiseen vaikuttavat olennaisesti seuraavat neljä seikkaa: 

1. Tilanne voi olla enemmän tai vähemmän yhteistoiminnallinen. Kollaboratiivisuutta esiin-

tyy yleensä enemmän  vertaisten kuin hierarkiassa ylemmän ja alemman välillä; esimer-

kiksi oppilas-oppilas-vuorovaikutuksessa voidaan olettaa olevan enemmän yhteistoimin-

nallisia piirteitä kuin opettajan ja oppijan välillä. 

2. Vuorovaikutus ryhmän jäsenten välillä liikkuu sekin yhteistoiminnallisen ja ei-

yhteistoiminnallisen välillä. Esimerkiksi käskyn antaminen on vähemmän yhteistoimin-

nallista kuin neuvottelu. 

3. Jotkin oppimisen mekanismit ovat luonnostaan yhteistoiminnallisempia kuin toiset. Dil-

lenbourg käyttää esimerkkeinä johdannon tarjoamista (esimerkiksi opettaja, joka tarjoaa 

pohjatiedot oppilailleen) ja tiedon etsimistä ja kasaamista itse. 
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4. Työskentelyn vaikutukset, eli millainen on tehtävän tai työn lopputulos suhteutettuna työ-

tapoihin ja –menetelmiin? Neljäs elementti ei ole yhtä olennaisessa osassa kuin vuorovai-

kutus ja prosessit, joiden kautta lopputulos syntyy. (Dillenbourg 1999: 10–11.)  

Työskentely n tai prosessin lopputulos ei siis ole olennaisin osa yhteistoiminnallista oppimista, 

vaan yhteistoiminnallisen oppimisen kannalta tärkeintä on itse prosessi kohti valmista työtä. Eri-

tyisesti ryhmän sisäiset suhteet ja vuorovaikutus ovat yhteistoiminnallisen oppimisen olennaisinta 

ydintä: Millä lailla ryhmän jäsenet kommunikoivat keskenään ja millaisessa suhteessa he ovat 

toisiinsa nähden? Näitä kysymyksiä ajatellen ryhmän toimivuus on äärimmäisen tärkeä tekijä 

oppimisen kannalta. Ryhmä, jossa on kovin autoritäärinen johtaja, tuottaa hyvin erilaisen oppi-

miskokemuksen jäsenilleen verrattuna ryhmään, jossa jäsenet neuvottelevat ja tekevät kompro-

misseja. Samoin vasta kurssilla muodostettava ryhmä on erilaisessa asemassa verrattuna ryh-

mään, joka on työskennellyt yhdessä mahdollisesti useammassa projektissa.  

 Positiivisista puolistaan huolimatta yhteistoiminnallisuus ei ole yksiselitteisesti aina 

paras tai tehokkain tapa oppia asioita. Ryhmässä, jossa yhteistoiminnallisuus ruokkii ryhmän po-

sitiivisia työskentelytapoja ja  –strategioita, hyvä kasvaa helposti. Ryhmän jäsenet toimivat te-

hokkaasti ja vahvistavat toistensa positiivisia ominaisuuksia paikaten samalla toistensa heikkouk-

sia. Ryhmässä, jossa negatiiviset tunteet ja toimintatavat ovat vallalla, puolestaan huonot toimin-

tamallit ruokkivat toisiaan. Jos ryhmän tasoerot ovat liian suuret, ei ole tavatonta, että ryhmän 

heikommat suorittajat passivoituvat huomattavasti itseään vahvempien suorittajien seurassa. Yh-

teistoiminnallisuus ei ole siis itsessään lähtökohtaisesti tehokasta tai tehotonta, vaan sen onnistu-

misen määrittävät ympäröivät olosuhteet. (Dillenbourg, Baker, Blaye & O’Malley 1996: 8.) Tästä 

syystä yritimme erityisesti miettiä tehtäviä suunnitellessamme, kuinka ryhmä voisi olla hyödyksi 

tehtävää suoritettaessa. Jos ryhmästä ei ole selkeää hyötyä, muuttuu tehtävä helposti hauskaksi 

”välipalaksi” ”oikean” opetuksen välissä.  

 

  



21 

 

2.4 Dialoginen kielikäsitys  

 

Kielikäsitys liittyy olennaisesti oppimiskäsitykseen. Koska haluamme korostaa vuorovaikutuk-

sessa oppimista, dialoginen kielikäsitys sopii oppimiskäsitykseemme.   

Dialoginen käsitys kielestä perustuu siihen, että kieli ei muodosta yhtenäistä inva-

rianttia kielisysteemiä, kun sitä tarkastellaan ”sosiolingvistisestä” perspektiivistä konkreettisena 

aika-paikkaisena ilmiönä. Kieli nähdään heteroglossiana, eli kielten moninaisuutena, joka koos-

tuu erilaisista ideologisista kielistä, kuten ammattikielistä, sosiaalisten ryhmien kielistä ja mur-

teista. Dialogisen kielikäsityksen kehittäjä Bahtin korostaa, että kieli on jatkuvasti muuttuva hete-

rogeenisten kielimuotojen kokonaisuus. Kansallinen kieli ei siis ole yhtenäinen ja monoliittinen, 

vaan sille on ominaista dynaamisuus ja kerrostuneisuus. Bahtinin mukaan kielimuotojen moni-

naisuus on kielen todellinen olotila eikä yhtenäinen kieli näin ollen ole puhujalle annettu. (Läh-

teenmäki 2002: 186.) 

Bahtinin näkemysten mukaan jokainen kielimuoto ilmaisee erilaisen ideologisen 

position, kielimuoto on spesifi näkökulma maailmaan ja siten maailman sanallisen jäsentämisen 

muoto. Jokainen kielimuoto siis edustaa tiettyä perspektiiviä ja näköpiiriä todellisuuteen. Kieli-

muodot ovat kiinteästi sidoksissa niiden käyttäjiin ja ilmaisevat käyttäjäryhmien keskeisiä ideo-

logisia arvoja ja pyrkimyksiä. Yhteisellä kielimuodolla on ryhmää yhdistävä ja sosiaalisuutta 

lisäävä funktio ja sitä kautta välttämättä myös erottava funktio. Tämä vaikeuttaa eri ryhmien kes-

kinäistä kanssakäymistä ja ymmärryksen syntymistä. Sanojen merkitykset eivät siis ole yhteismi-

tallisia, vaan merkitykset heijastavat kunkin ryhmän ideologisia arvoja. Eri ryhmät voivat näin 

ollen puhua toistensa ohi, vaikka käyttäisivätkin samoja sanoja. Kieli on puhujalle joukko tiettyä 

näkökulmaa maailmaan ilmaisevia ideologisia kieliä, joista hänen täytyy valita yksi omaksi sa-

nakseen ja näkökulmakseen. (Lähteenmäki 2002: 186-187.) Tämä näkökulma korostuu monikie-

listen nuorten maailmassa. Eri kielet yhdistyvät heidän maailmassaan tiettyihin elämänaloihin. 

Toisaalta oppilailla ei välttämättä ole keinoja erottaa kansallisten kielten lomasta kielten eri vari-

aatioita, ideologisia kieliä.  

Keskeinen käsite on sana, jolla Bahtin tarkoittaa kieltä konkreettisessa ja elävässä 

kokonaisuudessa. Se on yläkäsite, jolla tarkoitetaan sitä, miten kieli ilmenee sosiaalisella, kogni-
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tiivisella ja lingvistisellä tasolla, kun sitä käytetään sosiaalisen vuorovaikutuksen välineenä. Sa-

naa pitää siis Bahtinin mukaan tarkastella sekä kielitieteen että metalingivstiikan näkökulmasta. 

Bahtin ei siis näe Saussuresta polveutuvaa strukturalismia ja formalismia turhana kielen kannalta, 

vaan pitää metalingvistiikkaa ja lingvistiikka toisiaan täydentävinä tieteenaloina. Bahtinin ajan 

lingvistiikka tutki kieltä abstraktina systeeminä ja käyttöyhteydestä irroitettuna neutraalina koo-

dina. Metalingvistiikan tutkimus alana ovat taas kielellinen kanssakäyminen ja erilaiset dialogiset 

suhteen, jotka syntyvät silloin, kun kieltä käytetään ilmaisemaan tiettyä näkökulmaa. Bahtinin 

mielestä näistä kahdesta näkökulmasta ei tulisi puhua samoilla käsitteillä, kuten aiemmin on teh-

ty. Bahtin ei väheksy lingvististä tutkimusta, eikä dialogisuudessa kiistetä kielen individuaalisten 

ja staattisten ominaisuuksia merkitystä. Dialogisen käsityksen mukaan on tutkittava sitä, miten 

yhtäältä kielen individuaalisten ja staattisen aspektien ja toisaalta sosiaalisten ja dynaamisten as-

pektien vuorovaikutus ilmenee kielessä. (Lähteenmäki 2002: 188-189.) 

Kommunikaation todellinen yksikkö on lausuma erotuksena lauseesta, joka on tut-

kijan olettama abstrakti sopimuksenvarainen yksikkö. Lausumat ovat aina ainutkertaisia, koska 

ne esitetään sosiaalisessa kontekstissa kuulijalle tai lukijalle suunnattuna. Lausuma voi sisältää 

erilaisia kielellisiä yksiköitä, kuten foneemeja, morfeemeja, sanoja ja lauseita, mutta ne ovat vain 

potentiaalista materiaalia, joista lausumia voidaan rakentaa. Bahtin ei määrittele lausuman käsi-

tettä yksiselitteisesti. Lausumilla ei esimerkiksi ole muodollisia kriteereitä, vaan lausuma voi olla 

yksisanainen dialoginen repliikki tai moniosainen romaani. Lausumia kuitenkin yhdistää se, että 

niillä on selvät rajat, selvät alku ja loppu. (Lähteenmäki 2002: 189.) 

Bahtinin ajatukset kielestä tulevat esille hänen kirjoituksissaan kirjallisuudesta, hän 

ei siis varsinaisesti tutkinut kieltä vaan kirjallisuutta. Teoksessaan kirjallisuuden ja estetiikan on-

gelmia (1979) hän kirjoittaa: ”Kielifilosofian, kielitieteen sekä näiden pohjalle rakennetun tyy-

liopin näköpiiristä ovat jääneet miltei kokonaan pois ne sanankäytön spesifiset ilmiöt, joka johtu-

vat sanan dialogisesta suuntautumisesta muiden lausumien joukossa saman kielen puitteissa (sa-

nan alkuperäisestä dialogisuudesta), muiden `sosiaalisten kielten` joukossa saman kansallisen 

kielen puitteissa ja vihdoin muiden kansallisten kielten joukossa saman kulttuurin, saman sosiaa-

lis-ideologisen näköpiirin puitteissa”. (Bahtin 1979: 95.) Bahtinin mukaan kirjallisuuden ja kielen 

tutkimus on siis unohtanut kontekstin vaikutuksen kieleen ja sanankäyttöön. Perinteisen tyyliopil-

lisen ajattelun mukaan sana tietää vain itsensä (ts. oman kontekstinsa), oman kohteensa, oman 
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suoran ilmaisuvoimansa ja oman yhtenäisen ja ainoan kielensä. (Bahtin 1979: 96.) Sana kohtaa 

vain tarkoitteensa, ei vieraan sanan vaikutusta tarkoitteeseen. Kuten Bahtin kirjoittaa, mikään ei 

estä sitä, mikään ei kiistä sitä. (Bahtin 1979: 96.) Bahtin kuitenkin kiistää perinteisen ajattelun: 

”Jokainen elävä sana on eri tavalla esineensä vastakohtana: sanan ja esineen, sanan ja puhuvan 

yksilön välillä ovat tiiviinä, vaikeasti läpäistävänä ympäristönä samaa esinettä, samaa aihetta 

koskevat vieraat sanat. Sana saattaa yksilöllistyä ja muovautua tyylillisesti nimenomaan tuossa 

elävässä vuorovaikutuksessa spesifisen ympäristönsä kanssa” (Bahtin 1979: 96.) Bahtinin mu-

kaan sanan ja tarkoitteen suhde ei siis ole yksinkertainen ja suoraviivainen, vaan suhteeseen vai-

kuttavat aina muut samasta aiheesta lausutut sanat, eli tilanne ja konteksti. Hän jatkaa, että jokai-

nen sana tai lausuma tavoittaa tarkoitteensa sovittuna, kiisteltynä, arvioituna, aiemmmin sanottu-

jen vieraiden sanojen himmentämänä tai valaisemana. Sana on siis aina ajallisesti ja paikallisesti 

yhteisten näkökantojen ja arvojen mutta myös vieraiden arvioiden muokkaama. Kuten Bahtin 

toteaa, ”kaikki tämä saattaa muovata olennaisesti sanaa, saostua sen kaikkiin merkityskerroksiin, 

tehostaa sanan ilmeikkyyttä ja vaikuttaa sen koko tyylilliseen olemukseen.” (Bahtin 1979: 96.) 

Tästä hyvänä esimerkkinä ovat sanojen merkityksen laajeneminen tai supistuminen tai tyylilliset 

muutokset ajan kuluessa. 

Bahtinin mielestä sanaa ei voida irrottaa kontekstistaan, eikä sen irrallista olotilaa 

voida pitää normaalina sanan olotilana. Dialogia on tutkittu puheen rakenteellisena muotona, 

mutta sanan sisäistä dialogisuutta, joka viittaa juuri sanan ja tarkoitteen suhteeseen, ei ole juuri 

tutkittu. Bahtinin mukaan sana tai lausuma syntyy dialogissa elävänä repliikkinä. Sana kohtaa 

vieraan sanan muuallakin kuin esineessä tai tarkoitteessa: ”jokainen sana on tarkoitettu vastauk-

seksi, eikä voi välttää vastaukseksi odotettavan sanan syvää vaikutusta.” (Bahtin 1979: 100.) Elä-

vässä puhekielessä sana ei siis ole irrallinen, vaan se suuntautuu aina tulevaan vastaussanaan, 

ennakoi sitä, ja rakentuu sen suuntaisesti. Jokaisessa elävässä dialogissa sanotun ilmapiirissä 

muodostuvan sanan määrää vielä sanomaton mutta pakotettu ja jo ennakoitu vastaussana. Dialo-

gin muut osapuolet pitäisi ottaa huomioon myös syvemmissä merkitys- ja tyylikerroksissa, ei 

vain passiivisesti ymmärtävinä vastaanottajina. Bahtinin mukaan ”sanan muodostumiseen osallis-

tuu olennaisena voimana ymmärtäminen, nimenomaan aktiivinen ymmärtäminen, jonka sana 

kokee vastustukseksi tai kannatukseksi, jotka rikastuttavat sitä.” (Bahtin 1979: 100-101.)  
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Bahtin lisää lausuman neutraalin merkityksen ymmärtämiseen myös aktuaalisen 

tarkoituksen ymmärtämisen. Lausuman kielellinen merkitys ymmärretään kielen taustalla, mutta 

sen aktuaalinen tarkoitus ymmärretään muiden samaa aihetta koskevien konkreettisten lausumien 

taustalla, ristiriitaisten mielipiteiden, näkökantojen ja arvioiden taustalla. Eli kun kuulija kuulee 

lausuman, hän ei voi olla huomioimatta kaikkea sitä tietoa, joka hänellä jo on puhuttavasta asias-

ta. Bahtinin mukaan kielellisen merkityksen passiivinen ymmärtäminen ei oikeastaan ole ymmär-

tämistä, vaan ymmärtämisen abstraktio. Passiivinen ymmärtäminen ei tuo mitään uutta lausutta-

vaan sanaan, se vain jäljentää sen, mitä ymmärrettävään sanaan jo sisältyy. Sen sijaan todellisessa 

elävässä puheessa ymmärtäminen on aktiivista: ”se yhdistää ymmärrettävän omaan esineellis-

ekspressiiviseen näköpiiriinsä ja sulautuu erottamattomasti vastaukseen, joko motivoituun vasta-

väitteeseen tai myöntymiseen.” (Bahtin 1979: 102.) Lausuman todellisen merkityksen kannalta 

vastaus on tärkeässä osassa, ”se luo vastaukselle pohjan, tekee aktiivisen ja kiinnostavan esival-

mistelun. Ymmärtäminen kypsyy vastauksessa. Ymmärtäminen ja vastaus liittyvät dialektisesti 

toisiinsa ja edellyttävät toisiaan, ne eivät ole mahdollisia ilman toisiaan” (Bahtin 1979: 100-102.) 

Nykytutkimuksessa kuuntelemista ja ymmärtämistä ei pidetä passiivisina taitoina, vaan myös ne 

vaativat aktiivista toimintaa. 

Dialogisuus voi siis olla sanan dialogisuutta siinä mielessä, että se kohdatessaan 

tarkoitteena kohtaa myös kaikki tarkoitteeseen liittyvät vieraat sanat, ja merkitys syntyy vasta 

näiden kaikkien sanojen kohtaamisesta. Toinen dialogisuuden määritelmä liittyy sanan tai lausu-

man kuulijaan. Kun lausuma kohtaa kuulijan, sillä on vastassaan kuulijan subjektiivinen näköpii-

ri, joka muokkaa lausumaa. Bahtin kirjoittaakin seuraavasti: ”Kun aktiivinen ymmärtäminen liit-

tää ymmärrettävän ymmärtävän subjektin uuteen näköpiiriin, niin se aiheuttaa joukon monimut-

kaisia keskinäisiä suhteita, sointuja ja epäsointuja, ymmärtävän kanssa ja rikastuttaa tätä uusilla 

momenteilla. Juuri tällaisen ymmärtämisen ottaa huomioon puhuja.” (Bahtin 1979: 102.) Puhuja 

ei siis suuntaudu pelkästään kuulijaan vaan myös kuulijan omintakeiseen näköpiiriin ja maail-

maan. Tämä asettaa lausuman vuorovaikutukseen erilaisten kontekstien, erilaisten näkökantojen, 

erilaisten näköpiirien, erilaisten ilmeikkyys- ja painotusjärjestelmien ja erilaisten sosiaalisten 

kielten kanssa.” Puhuja murtautuu kuulijan vieraaseen näköpiiriin ja rakentaa lausumansa vieraal-

le alueelle.” (Bahtin 1979: 102.) Monikulttuurisessa ympäristössä erilaisen maailmantiedon huo-

mioonottaminen ja hyödyntäminen on dialogin kannalta välttämätöntä. Kouluympäristössä tämä 
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on syytä ottaa huomioon. Kun oppilaat keskustelevat, he käyvät samalla merkitysneuvottelua, 

jolla tuovat esiin maailmankuvaansa.  

Bahtin tarkastelee kieltä myös elävänä konkreettisena ympäristönä, jossa kielen-

käyttäjät elävät. Bahtin kuvaa lähinnä kirjallisuuden eri lajeja, mutta samoja ajatuksia voidaan 

kehittää myös kelen muihin käyttötarkoituksiin. Kieli on yhtenäinen vain normatiivisten muoto-

jen abstraktina kieliopillisena järjestelmänä, jota tarkastellaan irrallisena sen konkreettisesta ideo-

logisesta merkityssisällöstä ja historiallisesta kehityksestä. Sosiaalinen elämä ja historiallinen 

kehitys luovat abstraktin yhtenäisen kansallisen kielen sisälle suuren määrän konkreettisia maa-

ilmoja, ideologisia ja ja sosiaalisia näköpiirejä, ja näiden piirien sisällä identtiset abstraktit kie-

liainekset saavat erilaisen merkitys- ja arvosisällön ja alkavat sointua eri tavalla, eli niiden merki-

tykset alkavat erota. (Bahtin 1979: 108.) ”Kaikkein täydellisinkin kirjakieli – puhuttu ja kirjoitet-

tu – joka on yhtenäinen paitsi kielen yhteisten abstraktisten tunnusmerkkien kannalta myös noi-

den abstraktien momenttien tulkitsemismuotojen kannalta, on kuitenkin kerrostunut ja kirjava 

konkreettisen esineellisen merkityksellisyyden ekspressiivisyyden kannalta.” (Bahtin 1979: 108.) 

Kielen dialogisuus on siis monitasoista. Sanan ja tarkoitteen suhde, kuulijan puhu-

jan suhde sekä koko kielijärjestelmä ovat kaikki dialogisia, eli vahvasti yhteyksissä konteksiinsa. 

Mitään lausumaa ei voida tarkastella pelkästään irrallisena abstraktiona, vaan kaikki kielenkäyttö 

tulkitsee aikansa ja paikkansa arvoja, ideologioita, sosiaalisia suhteita ja muita kontekstin osia. 

Dialogisen kielikäsityksen mukaan kieli nähdään alati muuttuvana hetkellisenä ilmiönä. Vuoro-

vaikutuksellisessa oppimisessa tämä on tärkeä havainto. Kielen hetkellistä luonnetta voidaan 

käyttää positiivisena voimavarana. Puhuttu kieli nähdään opetuksessa tärkeimpänä kielenä, ja 

kirjakieltä tarkastellaan ideologisten kielivarianttien erottamisen avulla.  

 

2.5 Funktionaalinen kielenoppiminen 

 

Eija Aalto ja Kaisa Tukia määrittelevät artikkelissaan toisen kielen oppimisen niin, että toista 

kieltä opitaan lähinnä luokan ulkopuolella jonkun muun kuin opettajan johdolla. Oppilas siis  

asuu ympäristössä, jossa hän saa syötettä opittavalla kielellä päivittäin. Tämä aiheuttaa sen, että 
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puhekielessä usein esiintyvien rakenteiden, kuten objektin, hallinta voi olla idiomaattista, mutta 

esimerkiksi sanahahmoissa voi olla suurtakin horjuntaa. (Aalto & Tukia 2007: 22.) Perinteisesti 

haasteellisena pidetyt suomen kielen piirteet eivät siis välttämättä vaadikaan analyyttista opetusta 

kuin S2-opetusperinteessä on totuttu antamaan. (Aalto ym. 2009: 402.) Tämän toisen kielen op-

pimisen luonteen takia funktionaalinen oppimiskäsitys on erityisen hyvä tapa lähestyä toisen kie-

len opettamista. S2-opetuksen tulisi muuttua enemmän toisen kielen opetukseksi ja erottua peda-

gogiikaltaan vieraan kielen opetuksesta. (Aalto ym. 2009: 402.) Aallon ym. mukaan oppimateri-

aalianalyysin perusteella funktionaalisuus ei näyttäisi tämän hetken S2-oppimateriaaleissa olleen 

suoranaisena tavoitteena. (Aalto ym. 2009: 409.) Maahanmuuttajien opetuksessa ollaan tällä het-

kellä uudessa tilanteessa, koska oppitunneilla alkaa olla toisen maahanmuuttajia, joiden pitäisi 

selviytyä opinnoistaan suomen kielellä. Heillä on myös tavoitteita kouluttautua yhtä korkealle 

kuin kantasuomalaisilla luokkatovereillaan. Funktionaalinen, ei-rakennelähtöinen opetus sopisi 

paremmin tälle ryhmälle. (Aalto ym. 2009: 410.) 

Funktionaalinen kielenopetus nojaa funktionaaliseen kielikäsitykseen ja oppimiskä-

sitykseen, jonka mukaan kielenoppimista ohjaavat oppijan kielenkäyttötarpeet, ja muotojen op-

piminen palvelee merkitysten ilmaisua. (Ks. esim. Halliday 1985.) Kielitaito nähdään tilannekoh-

taisena taitona, jolloin pyritään opettamaan kunkin tekstilajin mukaista kielimuotoa. (Aalto ym. 

2009: 407.) Autenttinen oppimateriaali ei välttämättä riitä, jos sitä työstetään epäaidoilla tavoilla, 

esimerkiksi pelkästään tietoa toistavien sisältökysymysten avulla. Oppimisen tuloksena syntyvä 

tuotos vaihtelee sen mukaan, mikä on oppijalle merkityksellistä. (Aalto ym. 2009: 411.) Lukio-

kontekstissa voidaan ajatella, että oppijalla on kaksi tavoitetta. Toisaalta oppilaan täytyy valmis-

tautua ylioppilaskokeisiin, jotka vaativat analyyttisen ajattelun ja korkeampien kirjoitustaitojen 

kehittämistä. Toisaalta lukio, ainakin toivottavasti, valmentaa myös elämää, jatko-opintoja ja 

työelämää varten. Tulisikin pohtia, millaista kielitaitoa lukiolainen tarvitsee ja mikä on hänelle 

merkityksellistä.   

Aallon ym. (2009: 408.) mukaan S2-opetuksessa on yleensä korostettu sääntöjä. 

Käyttöpohjainen käsitys kielen oppimisesta ei kuitenkaan korosta sääntöjä, vaan pyrkii näkemään 

kielen kokonaisvaltaisemmin kielenkäytön kannalta. Kieli siis nähdään viestinnän välineenä ja 

sosiaalisen toiminnan tuloksena. Kun kieltä opitaan kommunikoivassa ympäristössä, oppiminen 

voidaan nähdä ennemminkin analogisten mallien ja säännönmukaisuuksien hahmottamisena, jos-
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sa oppija luokittelee ja järjestelee kielellisiä yksiköitä. Konstruktioajatuksen mukaan kielijärjes-

telmä on luonteeltaan analoginen: analogia pitää kielijärjestelmän koossa ja toisaalta uudistaa 

sitä. (Aalto ym. 2009: 408.) Analoginen malli ei sulje pois sitä, etteivätkö säännöt toisinaan voi 

olla myös helpottamassa oppimista. Analogia-ajattelu haastaa pohtimaan, minkälaiset säännön-

mukaisuudet ovat oppijalle tarpeen. Ideaalia olisi, jos oppilas pystyisi itse muodostamaan sään-

nön opittuaan ensin käyttämään tiettyä muotoa tai rakennetta. (Aalto & Tukia 2007: 23.) Vasta 

käytön jälkeen kielestä tehdään rakenneanalyysia, joka sekin lähtee oppijan omista havainnoista 

ja päätelmistä. (Aalto ym. 2009: 408.)  

Muoto, merkitys ja käyttö ovat erottamattomat, kieli nähdään kokonaisuutena. Kie-

len muotojen oppiminen palvelee aina merkityksen oppimista. Muotoja ei siis tulisi opetella erik-

seen mekaanisesti vaan yhdistää oppiminen isompiin rakenteisiin ja aitoihin tilanteisiin. Raken-

teen produktiivista hallintaa tavoitellessa tarvitaan myös automaattistavaa harjoittelua. Se on kui-

tenkin mahdollista istuttaa viestinnällisesti mielekkääseen kontekstiin. Tärkeää on myös ajoitus. 

Uuden rakenneasian opettelu aloitetaan rakenteen esittelyllä, käytöllä ja reseptiivisen hallinnan 

hankkimisella. Vasta sitten käytetään automaattistavia harjoituksia. (Aalto ym. 2009: 409.) Ope-

tus tukee kognitiivista prosessointia eikä anna valmista ja aukotonta, ulkoa opeteltavaa ja muo-

toihin keskittyvää kuvaa kielestä. (Aalto ym. 2009: 408.) Opetus on oikeastaan välineiden anta-

mista siihen, että oppija saisi jäsenyyksiä haluamissaan suomenkielisissä yhteisöissä. Kielitaito 

on usein jäsenyyden avain, ja silloin on olennaista on kasvattaa sosiaalista ymmärtämistä ja ky-

kyä ylläpitää sosiaalisia suhteita eli opettaa kielen sijaan kielitaitoa. (Aalto ym. 2009: 404.) 

Opetettavat asiat valitaan niin, että ne ovat tyypilisiä kielen rakenteen kannalta ja 

sopivat oppijan sen hetkisiin tarpeisiin. Tärkeää on siis tarkkailla sitä, mitä kielenoppija haluaisi 

ilmaista, mutta ei vielä pysty. Erityisesti rakenteet, joissa oppijalla on horjuntaa, ovat otollisia 

oppimiselle. Horjunta tarkoittaa sitä, että rakenne on välillä oikein, välillä väärin. (Aalto & Tukia 

2007: 23.)  Virheitä pidetään luonnollisena osana oppimisprosessia, ja ne myös tarjoavat opetta-

jalle kuvan siitä, kuinka oppija ajattelee, jolloin opettajan on helpompi auttaa oppijaa korjaamaan 

virheensä. Tästä näkökulmasta virheet ovat suorastaan edellytys sille, että oppiminen voi edetä. 

Opetuksessa keskitytään kielen käytössä frekventteihin rakenteisiin eikä pyritä kieliopin aukot-

tomaan kuvaukseen. (Aalto & Tukia 2007: 23.)  
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S2-opetuksessa eriyttäminen tarjoaa oman lisähaasteensa opetuksen suunnitteluun. 

Funktionaalisessa opetuksessa ihanteena olisi, että jokaisen oppilaan tarpeet kartoitettaisiin hen-

kilökohtaisesti ja opetus suunnitellaan jokaisen yksilöllisten tarpeitten mukaan. (Aalto & Tukia 

2007: 22.) Oppiminen on tehokkainta oppijan kokiessa omistajuutta (ownership). Jos tehtävä 

rohkaisee aktiiviseen osallistumiseen ja rakentaa oppijan erilaisten resurssien, maailmantiedon ja 

aiempien oppimiskokemuksien varaan, oppija kokee omistajuutta oppimiseen (Aalto ym. 2009: 

412.) 

Aallon ym. (2009) mukaan funktionaalinen oppimiskäsitys ohjaa kääntämään ope-

tuksen ja oppimisen roolit päinvastoin: lähtökohtaisesti opetus ei tuotakaan oppimista eikä ole 

“kaikkivoipaa”, vaan sen tehtävänä on myötäillä oppimista sekä reagoida siihen, mitä oppijat 

oppivat luokan ulkopuolella. Funktionaalisessa S2-opetuksessa siis opetus auttaa jäsentämään ja 

täydentämään muualta opittua sekä aktivoi oppimaan yhä lisää luokan ulkopuolelta. Opettaja ei 

siis säätele oppimisjärjestystä vaan opetus mukailee oppijan omaa oppimisprosessia. (Aalto ym. 

2009: 407 - 408.) Oppimisympäristön kielellistä ja toiminnallista tarjontaa, jonka oppija havait-

see ja jonka hän voi valjastaa eri tasoilla käyttöönsä oppimisen resurssiksi sanotaan affordanssik-

si. Affordanssiin kuuluu esimerkiksi moninainen kielellinen syötös ja toiminta sekä luokassa että 

luokan ulkopuolella ja oppimisen oikea-aikainen ohjaus ja tuki. Affordanssi on käsitteenä tarve-

pohjainen: oppija ei välttämättä hyödy kaikesta kaikesta tarjonnasta vaan nimenomaan niistä 

mahdollisuuksista, joille hänellä on käyttöä ja joita hän aktiivisesti hyödyntää oppimisessaan. 

(Aalto ym. 2009: 405.) Affordanssin käsite liittyy siis myös siihen, että opetus ja tarjottu tuki 

kohtaa oppilaan ykilölliset tarpeet. Jälleen on siis tärkeää kartoittaa oppijan henkilökohtaisesti 

kokemat kielenkäyttötilanteet ja oppimisen tarve. Oppimisympäristön ja affordanssin tulisi siis 

vastata oppijoiden yksilöllisiin tarpeisiin ja mahdollistaa yksilöllisiä oppimispolkuja. 

Funktionaalisuus korostaa myös kollaboratiivisuutta ja aitoa vuorovaikutusta oppi-

joiden kesken. Tunneilla tehtävissä suullisissa tehtävissä on se riski, että ne toimivat vain kehyk-

senä toiminnalle, mutta kielen prosessointi tapahtuu yksilön pään sisällä. Sen sijaan kieltä tulisi 

opettaa vuorovaikutuksen kautta, ei sitä varten. Valmiissa puhetehtävissä ei välttämättä esiinny 

normaalin vuorovaikutuksen piirteitä, kuten merkitysneuvotteluita, puheenvuoron ottamista ja 

pitämistä sekä palautteenantoa, vaan osapuolet keskittyvät omaan osuuteensa ja suorittavat sen 

itsenäisesti. Sosiokulttuurisesta ja funktionaalisesta näkökulmasta kieli ei kuitenkaan koskaan ole 
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vain yksilön pään sisäistä toimintaa. Jaettu kognitio tarkoittaa sitä, että tieto kielestä, merkityksis-

tä ja käytöstä on ympäröivässä maailmassa ja sen kielenkäyttäjillä, puhutuissa ja kirjoitetuissa 

teksteissä. Oppijan ympäröivä tekstimaailma on osa tätä jaettua kognitiot, ja oppijan pitäisi käyt-

tää tätä resurssina ja päästä testaamaan siinä omaa kielitaitoansa. (Aalto ym. 2009: 411.) Tavoit-

teena on päästä kohti luovaa ongelmanratkaisua, joka vaatii oppijoiden keskinäistä neuvottelua. 

Tällöin on tärkeää, että tehtäviin ei välttämättä ole vain yhtä oikeaa ratkaisua, vaan ryhmä joutuu 

käymään neuvottelua päästääkseen tulokseen. Cumminsin (2006) mukaan sisällöllisen aineksen 

ja kielen oppiminen on tehokkaimmillaan kun oppimistehtävä on kognitiivisesti sopivan haastava 

ja oppija saa siihen tarvitsemaansa tukea. Oppijan täytyy myös olla aktiivinen osapuoli oppimis-

prosessissa, ja hän saa käyttää siinä omaa kielellistä ja kulttuurista pääomaansa sekä voi kokea 

muiden kanssa tasavertaista omistajuutta ja tekijyyttä prosessin ja lopputuloksen nähden. Oppi-

mistehtävän täytyy edellyttää vuorovaikutusta, jolloin oppija sosiaalistuu yhteisöön, rakentaa 

omaa identiteettiään osana sitä, rohkaistuu käyttämään kieltä ja kehittää vuorovaikutuksessa teh-

tävien vaatimaa kielitaitoa. (Aalto ym. 2009: 412.) 

 

2.6 Aikaisempi oppimateriaalitutkimus Suomessa 

 

Lukion S2-oppimateriaalitutkimusta on Suomessa suhteellisen vähän, ja koska S2-opetus on ala-

na vielä melko pieni verrattuna moneen muuhun lukion oppiaineeseen, aloitamme tutkimuksem-

me lähes koskemattomalta maaperältä. Oppimateriaaleja on kuitenkin tutkittu, vaikka kohderyh-

mänä olevat oppijat ovatkin olleet hieman erilaisia kuin omassa tutkimuksessamme. Koimme 

lähiten omaa tutkimustamme koskeviksi tutkimuksiksi kaksi toisiinsa liittyvää työtä suomi vie-

raana kielenä -alalta, sillä niissä yhdistyivät myös meidän tutkimuksessamme olennaisia tekijöitä 

ja suuntalinjoja, joista meidän kannaltamme olennaisimmat olivat oikea-aikainen tuki (scaffol-

ding) ja yhteistoiminnallinen oppiminen (kollaboratiivinen oppiminen).  Vaikka molemmat kurs-

sit olivat verkkokursseja, voi niiden aikana havaita myös perinteisessä luokkahuoneessa tavatta-

via ilmiöitä. Tutkimuksista ensimmäinen on Anu Muhosen (2002) pro gradu, jossa Muhonen 

kertoo Nettilehtori-kurssin pilotoinnista. Kurssi oli omasta kurssistamme poiketen verkkokurssi, 

joka järjestettiin Pohjois-Amerikassa viidessä eri yliopistossa. Kurssin oppimateriaali pyrki yh-
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teistoiminnallisuuteen. Muhosen pääasiallinen tutkimuskohde oli ennemminkin opettajien ja 

opiskelijoiden välinen kommunikaatio kuin kurssin sisältämät oppimateriaalit. 

Tuija Lehtosen lisensiaatintutkielma (2006) osoittautui meille tärkeäksi lähteeksi 

pääasiassa siksi, että Lehtonen teki tutkielmassaan samanlaisia löydöksiä ja havaintoja, kuin mitä 

me teimme omassamme. Lehtosen tutkielma käsittelee myös Nettilehtori-kurssia ja muodostaa 

eräänlaisen jatkumon Muhosen (2002) gradulle. Lehtosen tutkimuksen painopiste oli Muhosta 

enemmän kurssin materiaalissa ja sen luomisessa, erityisesti siinä, kuinka materiaalista saisi toi-

mivaa ja mielekästä.  Lehtonen tarttui kertaalleen pidettyyn pilottiverkkokurssiin, jonka oppima-

teriaaleja hän pyrki parantamaan aiemman kokemuksen valossa. Samoin kuin meillä, Lehtosen 

teoreettisen viitekehyksen lähtökohtia olivat sosiokulttuurinen kielenoppiminen ja yhteistoimin-

nallisuus, mutta kurssin verkkomuodon vuoksi keskeisiä käsitteitä olivat myös tietokoneavustei-

nen oppiminen ja tietokoneavusteinen yhteisöllinen oppiminen. (Lehtonen 2006: 1-2.) Yksi Leh-

tosen pedagogisen mallin tärkeistä lähtökohdista oli Salmonin (2002) muodostama viiden askel-

man viitekehyksen malli. Lehtonen koki mallin toimineen todella hyvin, kun sitä sovellettiin kurs-

sin tavoitteisiin ja toimintaan, mutta piti mallia sellaisenaan turhan jäykkänä. (Lehtonen 2006: 

206–207.) Koimme itse samoin tutustuessamme malliin, mutta pidimme sitä kuitenkin sovelletta-

vana myös omaan työhömme, vaikka kurssimme ei ollutkaan elektroninen, vaan pääasiassa perin-

teinen kontaktiopetuskurssi. Malli selittää mielestämme hyvin, miksi osa luomastamme materiaa-

lista ei toiminut odotetulla tavalla, ja toisaalta myös sitä, miksi toisilla harjoituksilla päästiin teh-

täville asetettuihin tavoitteisiin. Lehtosen (2006) mukaan mallin viisi askelmaa ovat pähkinän-

kuoressa seuraavanlaiset siten, että kognitiivinen työskentely muuttuu haastavammaksi askelmil-

la edetessä: 

 

1. Neuvonnan ja motivoinnin askelmalla ohjaajan tärkein tehtävä on varmistaa opiskelijoiden 

esteetön pääsy verkkoon ja kurssijärjestelmään, jotta opiskelijoiden motivaatio ei sammu heti 

alkuunsa. Toinen erityisen tärkeä ensimmäisen askelman tehtävä on opiskelijoiden toivottaminen 

tervetulleiksi kurssille ja orientoida kurssilaiset vastaanottavaiseen tilaan. Vuorovaikutus on vielä 

melko vähäistä kurssilaisten välillä. 

2. Sosiaalinen toiminta verkossa, toinen askelma: Tavoitteena on luoda mikroyhteisö, eli aut-

taa opiskelijoita rakentamaan yhteistä pohjaa vuorovaikutukselleen, jotta yhteisöllinen toiminta 
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olisi mahdollista.  Opiskelijat siis ryhmäytyvät, luovat avoimen kanssakäymisen ilmapiirin ryh-

määnsä sekä varmistavat, että tavoitteet ovat yhteiset ja oppijat “puhuvat samasta asiasta” ja että 

heillä on tietty yhteinen käsitys opittavasta asiasta ja tavoitteesta. Tavoitteena on edistää ja luoda 

luottamuksen verkostoa ryhmäläisten välille. Toinen porras on erittäin kriittinen vaihe, jotta yh-

teistoiminnallinen työskentely olisi myöhemmin mahdollista! Huomasimme itse, että juuri tätä 

askelmaa olisi meidänkin ollut syytä painottaa kurssin alussa enemmän, vaikka kurssimme järjes-

tettiinkin kontaktiopetuksena.  

3. Tiedon vaihtaminen ja vastaanottaminen: Kolmannen askelman tavoitteena on yhteistyö ja 

tarkoituksena on tiivistettynä, että osallistujat vaihtavat tietoa ja tekevät tehtäväänsä yhteistyössä. 

Osallistujien oppiminen edellyttää vuorovaikutusta kurssin sisältöjen (esimerkiksi oppimateriaali, 

tehtävänanto, lähteiden tutkiminen) kanssa sekä vuorovaikutusta kurssin jäsenten (ohjaajan ja 

muiden kurssilaisten kanssa: yhteistyö, tiedon vaihtaminen, työnjako ja työskentelyn suunnittelu) 

kanssa. 

4. Tiedon konstruoinnin vaiheessa on tavoitteena oppijoiden välinen kollaboraatio eli yhteis-

toiminnallisuus, joka vaatii Salmonin (2002) mukaan aktiivista tiedon ja älyllisten resurssien ja-

kamista oppijoiden kesken. Tehtävien tavoitteena on auttaa osallistujia tiedon rakentamisessa 

eikä päähuomio ole enää tiedon vaihtamisessa. Konkreettinen tavoite on ryhmän keräämän tiedon 

kokoaminen yhteen ja sen muokkaaminen mielekkääseen muotoon (eli karsitaan kasatusta tiedos-

ta pois tarpeeton, päätetään mikä on olennaista tietoa ja viimeistellään työ), mikä Salmonin 

(2002) mukaan parantaa aktiivista ajatusprosessia sekä vuorovaikutusta ryhmän jäsenten kesken.  

Päämääränä on, että oppijat ottavat vastuuta omasta tiedon rakentamisestaan. Neljännen askel-

man tärkeimpiä tunnusmerkkejä on oppijoiden kriittinen ja analyyttinen ajattelu, johon kuuluu 

tiedon arvottaminen, arvioiminen, vertaileminen ja vastakohtaistaminen. 

 

5. Syvällisen oppimisen tasolla metakognitiiviset oppimistaidot ja niiden kehittyminen ovat 

keskiössä. Salmon (2002) korostaa tehtävien keskeisenä piirteenä reflektoimiseen rohkaisemisen, 

mikä leimaakin koko vaihetta. Lisäksi hänen mukaansa on tärkeää, että oppija saavuttaa sellaisen 

ymmärryksen tilan, että hän pystyy käsittämään verkko-oppimisen arvon. Pääasiallisesti vaihe 

pitää sisällään siis oppijan oman oppimisen ja oppimistapojen reflektointia ja arviointia. Meidän 
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tutkimuksessamme syvällisen oppimisen tason tavoitteeksi voisi asettaa esimerkiksi sen, että op-

pija ymmärtää yhteistoiminnallisen oppimisen merkityksen ja osaa arvioida omia opiskelutapo-

jaan ja niiden toimivuutta. 

Oman tutkimuksemme aikana huomasimme, että erityisen vakavasti opettajan on 

otettava viiden askelman ohjelman toinen askelma. Jos ryhmässä ei vallitse riittävän avoin ilma-

piiri, työskentely ei suju tehokkaimmalla mahdollisella tavalla, ja oppijoilla kuluu turhaa energiaa 

ryhmän toiminnan vakauttamiseen vaiheessa, kun pitäisi jo työskennellä kurssitehtävien kimpus-

sa. 

Tutkimuksessaan Lehtonen toteaa kurssin toimineen kokonaisuutena hyvin ja tehtä-

ville asetettujen tavoitteiden täyttyneen ainakin osittain, mutta toisaalta hän myös mainitsee erää-

nä kurssin haasteena opiskelijoiden erisuuruisen osallistumisen ryhmän toimintaan, eli sitoutumi-

sessa saattoi olla suuriakin eroja ryhmän jäsenten välillä. (Lehtonen 2006: 207–208.) Tämä oli 

myös omassa tutkimuksessamme yksi pohdinnan aihe, sillä ryhmässä sitoutumisen aste vaihtelee 

vääjäämättä, lisäksi oppijoiden motivointi lienee yksi opettamisen  ikuisuuskysymyksistä. 
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3 OPPIMATERIAALIEN TOTEUTUS JA TAVOITTEET 

3.1 Missä ja miten? 

 

Loimme oppimateriaalit tutustuttuamme tämän hetkiseen oppimateriaalitarjontaan. Pyrimme 

luomaan tehtäviä ja tehtävänantoja, jollaisia emme kokeneet tämän hetkisestä oppimateriaalitar-

jonnasta löytävämme. Seurasimme aktiivisesti mediaa ja aiheeseen liittyvää keskustelua ja py-

rimme liittämään mukaan ajankohtaisia aiheita ja tekstejä. Lisäksi tutustuimme suomi toisena 

kielenä -ylioppilaskokeisiin ja pohdimme, millaisia tekstitaitoja oppilaat tarvitsevat niissä. Tämän 

tiedon pohjalta loimme oppimiskäsityksiämme ja tavoitteitamme vastaavia tehtäväkokonaisuuk-

sia. Tehtäväkokonaisuuksia on yhteensä viisi. Tehtävät keskittyvät kirjallisuuteen ja luetunym-

märtämistehtäviin, emme liittäneet mukaan kielioppitehtäviä. Tehtäväkokonaisuudet rakensimme 

niin, että jokaisesta löytyisi ryhmätyöskentelyä tai vähintään keskustelutehtäviä sekä yksin tehtä-

viä kirjoitustehtäviä.   

Toteutimme suunnittelemamme kurssin englanninkielisessä pääkaupunkiseudun lu-

kiossa. Kurssi S25 sijoittuu usein lukion toisen opiskeluvuoden keväälle. Suunnittelemallemme 

kurssille osallistui 15 oppilasta. Ryhmä ei ole perinteinen maahanmuuttajaryhmä, vaan oppilai-

den taustat ovat hieman erilaisia verrattuna ”tyypilliseen” lukion S2-ryhmään, jos sellaisesta voi 

puhua. Ryhmässä on paljon monikielisistä perheistä tulevia oppilaita, joilla suomi on yksi koti-

kielistä. Tässä koulussa S2-opetuksessa on myös paljon oppilaita, jotka tulevat suomalaisesta 

perheestä, mutta ovat asuneet pitkiä aikoja ulkomailla. Maahanmuuttajaoppilaat tulevat perheistä, 

jotka arvostavat englannin kieltä ja kielitaitoa yleensä. He ovat usein asuneet esimerkiksi töiden 

takia monilla eri kielialueilla.  

Ryhmäläisiä yhdistää se, että he käyttävät englantia koulussa ja usein myös ystävien 

kanssa kommunikoidessaan. Vaikka englanti on osalle oppilaista toinen tai jopa kolmas kieli, 

voisi sanoa, että englannin kieli on ryhmän oppilaille tärkeä, jos ei tärkein, identiteetin kieli. Eng-

lanti on koulun arjessa vahvasti esillä, ja siksi se vaikuttaa myös S2-opetukseen. Tämä näkyy 

oppitunneilla siten, että oppilaat puhuvat keskenään paljon englantia. Myös opettaja kääntää toi-

sinaan jonkun sanan tai lauseen englanniksi varmistaakseen, että kaikki ymmärtävät. Esimerkiksi 

kielioppia läpi käydessä kääntäminen on usein tarkoituksenmukaista. Oppilaat ovat usein myös 
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kiinnostuneita englanninkielisiltä alueilta peräisin olevasta kulttuurista, mikä näkyy opettajan 

sisältövalinnoissa. 

Toisaalta oppilaat eroavat toisistaan siinä suhteessa, että noin puolet heistä käyttää 

kotikielenään suomea. Ryhmä on siis otollinen yhteistoiminnalliselle oppimiselle, koska ryhmän 

sisältä löytyy paljon vaihtelua esimerkiksi sanavarastossa. Toisessa ääripäässä ovat oppilaat, jot-

ka ovat aina puhuneet pelkästään suomea kotona, mutta ovat asuneet ulkomailla muutamia vuo-

sia. Toisaalta ryhmässä on oppilaita, jotka ovat muuttaneet Suomeen koulutuksen takia lähialueil-

ta, ja ovat aloittaneet suomen opiskelun muutama vuosi sitten. Heidän koti- ja koulukielensä ei 

ole koskaan ollut suomi. Oppilailla on kuitenkin yhteinen tavoite: suomalaisen ylioppilastutkin-

non suorittaminen, mikä vaatii tietyntasoista kielitaitoa. Tässä ryhmässä yhteistoiminnallinen ja 

funktionaalinen opetustapa tuntuvat mielestämme erityisen hyödylliseltä, koska oppilaat oppivat 

myös toisiltaan ja saavat käyttää omia erilaisia vahvuuksiaan paitsi oman, myös muiden ryhmän 

jäsenten oppimisen tukemiseen. 

 

3.2 Tehtävien muokkaaminen  

 

Tutkimuksessamme tärkeää ja ainutlaatuista oli se, että pääsimme testaamaan suunnittelemiamme 

tehtäviä aidossa ympäristössä. Meille oli alusta asti selvää, että tehtäviä voi ja pitää muokata 

opettajan ja havainnoivan tutkijan havaintojen sekä oppilaitten palautteen perusteella. Toiminta-

tutkimuksen ja Tutkiva opettaja –periaatteen mukaisesti halusimme reflektoinnin kautta parantaa 

omaa toimintaamme ja tarkastaa tehtävänantoja entistä paremmiksi. 

Olemme molemmat opettajina toimiessamme huomanneet, että tehtävien tekeminen tunneilla 

harvoin sujuu täysin alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Tilanteeseen sopeutuminen ja suun-

nitelmien muuttaminen kuuluu mielestämme olennaisena osana opettajan työhön. Siksi tehtävien 

muokkaaminen tuntui luonnolliselta. Välillä tehtäviä muokattiin jo tunnin aikana, kun työ ei tun-

tunut sujuvan odotetulla tavalla. Välillä pohdimme tunnin jälkeen, miten tehtävää voisi vieläkin 

parantaa motivoivammaksi ja hyödyllisemmäksi. Tutkimukseen päätyneet muokatut tehtävänan-

not syntyivät vasta kurssipalautteen ja useiden pohdintojen jälkeen. Emme edelleenkään näe näitä 
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tehtäviä lopullisina, vaan tehtäviä tulee muokata aina opiskelijoiden tarpeiden mukaan ja tilan-

teen mukaan. 

Kurssin alkuun halusimme liittää tekstin, jossa käytimme lähteenä historian oppikirjoja. Tekstin 

kirjoittaminen osoittautui vaikeammaksi, kuin aluksi ajattelimme. Yhdistelimme historian oppi-

kirjoista yhteiseksi tekstiksi teemoja, jotka sopivat tarkoituksiimme. Alkuperäinen versio oli op-

pilaitten mielestä epäselvä ja liian vaikea. (LIITE 1) Kävimme tekstin läpi lähes sana sanalta 

opettajajohtoisesti. Kurssimme oppilaat olivat juuri käyneet Suomen historiaan liittyvän kurssin, 

joten oletin tekstin olevan heille lähinnä kertausta. Teksti osoittautui kuitenkin kielellisesti hanka-

laksi. Oppilaitten oli myös vaikea ymmärtää, miksi S2-tunnilla luettiin historian oppikirjatekstiä. 

Tekstiin liittyvässä tehtävässä oli tarkoituksena selittää tekstin sanoja 

1.  Lue teksti ”Ruotsalaisia emme ole…” huolellisesti, ja etsi tai mieti itse selitykset seuraaville 

sanoille: 

a)   sääty 

b)  valtiopäivät 

c)   nationalismi 

d)  romantiikka 

e)   sivistyneistö 

f)    kansallinen identiteetti 

g)   kansanrunous 

 

Tehtävä oli oppilaille vaikea. Oppilaat eivät ymmärtäneet, miksi teksti ei antanut valmiita vasta-

uksia kaikkiin kysymyksiin, vaan vastaukset tuli päätellä jo opitun tiedon perusteella. Useimmat 

eivät pystyneet suorittamaan tehtävää itsenäisesti. Yksi oppilaista palautti vastaukset tehtäviin 

englanniksi. Opettajajohtoisesti tehtävästä selvittiin, mutta oli selvää, että tehtävää täytyy muut-

taa helpompaan suuntaan.  



36 

 

Kurssilaiset eivät olleet tottuneet luetunymmärtämistehtävään, jossa vastaus ei löydy suoraan 

tekstistä. Monet lukiotasolle tarkoitetut S2-luetunymmärtämistehtävät, kuten Heikki Kangasnie-

men Suomen kielen tekstinymmärtämisharjoituksia -kirjassa olevat tehtävät ovat yksinkertaisia 

rasti ruutuun –tyyppisiä tehtäviä, joiden vastaukset löytyvät tekstistä suhteellisen helposti. Tällai-

set tehtävät mittaavat lähinnä teknistä lukutaitoa. Mielestämme lukion toisen vuoden keväällä S2-

opetuksessa pitäisi kuitenkin siirtyä vaativampiin luetunymmärtämistehtäviin, jotka perustuvat 

luetun tekstin liittämiseen omaan maailmantietoon. Siksi päätimme muokata tehtävää vain siten, 

että sijoitimme kysymyksiä tekstin lomaan, jolloin teksti ei tunnu niin raskaalta lukea. Muok-

kasimme myös itse tekstiä selkeämpään suuntaan, mutta emme helpottaneet sitä kielellisesti.  

Saimme romantiikkaan ja realismiin liittyvissä tehtävissä kritiikkiä samasta asiasta: kaikkiin teh-

tävän osiin tulee samankaltainen vastaus.  

- Lue novelli Lapsenpiika sanastoa apuna käyttäen. 

-         Keskustele parisi kanssa seuraavista kysymyksistä 

-         Palauta vastaukset kirjallisena tunnin lopussa 

-         Vastaa kokonaisilla lauseilla ja riittävän laajasti! 

  

1.    Mitä saat tietää Emmistä? Millaista hänen elämänsä on? 

2.    Millaista elämää rouva elää? 

3.    Mitä rouvat ajattelevat Emmistä? 

4.    Miten Emmi näkee oman elämänsä? Onko hän tyytyväinen? 

  

 5. Mihin epäkohtiin Minna Canth haluaa lukijan kiinnittävän huomiota? Mitkä asiat olivat Minna 

Canthin mielestä väärin 1800-luvun Suomessa? 

 6. Mihin asioihin kriittinen kirjailija ottaisi kantaa tänä päivänä vuonna 2013? Mitkä asiat ovat 

väärin tämän päivän Suomessa? 
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Tässä tehtävässä oppilaat eivät erottaneet eri kysymyksiä toisistaan. Kun he olivat vastanneet 

ensimmäiseen kysymykseen, he olivat vastauksessaan jo käyneet läpi kolme muutakin kohtaa. 

Viides kysymys lähinnä kertaa edellisten kysymysten annin. Vaikka kyseessä ei ollut varsinainen 

ryhmätyö, oppilaat tekivät tehtäviä ryhmissä keskustellen, mikä olikin hyvä. Novelli osoittautui 

vaikeaksi ymmärtää, vaikka olimme tehneet käännökset vanhahtavalle sanastolle. Olisi ollut tar-

peellista käydä sanasto yhdessä läpi keskustellen, ja sen perusteella ennakoida novellin aihetta ja 

tapahtumia. Muokattuun tehtävään lisäsimme tämän orientoivan keskustelun.  

Realismitehtävään kuului myös kahden novellin kirjoittaminen. Toinen novelli sijoittui 1800-

luvulle ja toinen nykypäivään. Tarkoitus oli asettua realistisen kirjailijan asemaan ja ottaa kantaa 

yhteiskunnan vähäosaisten puolesta.  

OMA NOVELLI 

Kirjoitetaan novelli realistisella ja yhteiskuntakriittisellä tyylillä. 

-         Kuvataan tapahtumia todenmukaisesti. 

-         Tuodaan esiin epäkohtia yhteiskunnassa yhden ihmisen kokemusten kautta. 

  

Tehtävä 1: 

Vaihtoehdot: 

1. Kirjoita novelli Emmin kokemuksista hänen uudessa työpaikassaan. Mitä hän kokee ja  ajatte-

lee? 

2. Kirjoita novelli alkoholisti aviomiehen päivästä 1800-luvulla. 

  

Tehtävä 2: 

Kirjoita novelli, joka sijoittuu vuoteen 2013. Valitse yksi keksimistänne epäkohdista, esim. 
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-         Ville jää työttömäksi, kun tehdas lopetetaan 

-         Romaniasta Suomeen laittomasti muuttanut Maria joutuu kerjäämään rahaa. 

-         Anna/Markus on liian masentunut ja lopettaa koulun kesken. 

tai esimerkiksi huumeet, alkoholi, riippuvuus, köyhyys, rasismi yms… 

 

Kuten arvata saattaa, kaikille oppilaille kaunokirjallisen tekstin tuottaminen ei ollut helppoa. Var-

sinkin alkuun pääseminen ja aiheen keksiminen tuntui hankalalta, vaikka keskustelimme erilaisis-

ta aiheista tunnilla. Muokattuun tehtävänantoon lisäsimme kaksi Helsingin Sanomien artikkelia, 

joihin liitimme myös sisältö- ja sanastotehtäviä. Uskomme, että artikkelit ja valmiiksi annettu 

aihe auttavat oppilaita paremmin pääsemään alkuun.  

Aloitimme modernismin käsittelyn hauskalla orientoivalla tehtävällä, jossa oppilaat luovat itse 

ohjeiden mukaan modernin runon. Runo toimi hyvänä keskustelun herättäjänä modernismin tuo-

mien muutosten pohdinnassa. Tehtävä löytyy siis myös muokatusta tehtäväpaketista. Alkuperäi-

seen kurssisuunnitelmaan olimme yhdistäneet modernismin ja sota-ajan kirjallisuuden. Oppilaat 

tekivät ryhmätöitä, joissa he etsivät tietoa kirjailijasta ja historiallisesta tilanteesta sekä lukivat 

tekstikatkelman aikakauteen liittyen. Ryhmätöiden aiheet liittyivät Tulenkantajiin, Sinuhe Egyp-

tiläiseen, Suomen sisällissotaan, talvisotaan ja 1960-luvun kantaaottavaan runouteen. Tarkoitus 

oli käsitellä aikakautta erilaisten aiheiden avulla. Osa ryhmien tehtävistä toimi hyvin, osa aiheista 

tuntui irralliselta ja tehtävät eivät toimineet. Muokkasimme tehtäviä niin, että kaikki oppilaat tu-

tustuvat Tulenkantajien runouteen. Samalla tulee kerrattua runon tulkinnan pääkäsitteistö. Yliop-

pilaskirjoituksissa on runoja joka vuosi, joten muutamia pääkäsitteitä on hyvä osata. Lisäsimme 

mukaan elokuvatehtävän, jonka tarkoituksena on laajentaa kulttuurikäsitystä ja herättää ajatuksia 

kulttuurien eroista. Jätimme sotakirjallisuuteen liittyvät tehtävät samaan kokonaisuuteen, mutta 

niitä voi käsitellä opetuksessa erikseen. 

Kurssin opetuskäynti suuntautui Kansallisteatteriin Maaninkavaara-näytelmän näytökseen. Em-

me kurssilla käsitelleet näytelmää juuri ollenkaan ennen näytöstä. Tehtävien muokattuun versi-

oon lisäsimme tehtävän, jossa luetaan katkelma Maaninkavaara-romaanista. Tällä tavalla tarina 

on jo valmiiksi edes jollain tavalla tuttu, ja ymmärtäminen teatterissa helpottuu. Kurssilla tutus-
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tuimme arvosteluun tekstilajina vain yhden esimerkkiarvostelun perusteella. Halusimme tehdä 

tehtävästä vuorovaikutteisemman, joten muokkasimme tehtävää niin, että oppilaat tutustuvat 

ryhmissä erilaisiin arvosteluihin. Näin myös kuva arvostelusta tekstilajina muodostuu moniulot-

teisemmaksi. Arvostelua avaavat kysymykset pysyivät samanlaisina. Kurssilla oppilaat kirjoitti-

vat opettajan johdolla muistiinpanot arvostelusta tekstilajina, eli vastaus annettiin heille valmiik-

si. Muokatussa tehtävässä halusimme, että oppilaat itse miettivät tekstilajin piirteitä ja muodosta-

vat omat muistiinpanonsa. Tehtäväpakettiin kuului myös lyhytelokuva ja siitä kirjoitettava henki-

lökuvaus. Tehtävästä muokattiin vain sanamuotoja, muuten tehtävä toimi tunnilla hyvin. 

Nykykirjallisuutta käsiteltiin kurssilla vain kirjaesitelmien muodossa. Esitelmän ohjeet löytyvät 

nykykirjallisuus tehtävistä. Halusimme liittää kurssin loppuun myös kertaustehtävän ja kulttuuri-

sen pohdintatehtävän, joten lisäsimme loppuun kirjallisuusblogeihin ja Suomen myydyimpiin 

kirjoihin liittyvät tehtävät. Tehtäväpakettia muokattiin siis lähinnä niin, että tehtäviä ja monipuo-

lisuutta lisättiin.  

Tehtäviä siis muokattiin sekä oppilaitten suullisen ja kirjallisen palautteen että tutkijoiden tavoit-

teiden perusteella. Kurssin alkupuolen tehtäviä muokattiin enemmän, toisaalta kurssin loppuun 

lisättiin enemmän tehtäviä. Muokatuissa tehtävissä ei näy kurssilla käyty vuorovaikutus, joka 

vaikuttaa tehtävien tekemiseen huomattavasti. Osa tehtävistä tehtiin enemmän opettajajohtoisesti 

kuin toiset. Kaikkiin tehtäviin kuuluu olennaisena osana yhteinen keskustelu, vaikka keskustelua 

ei olisi tehtävänannossa erikseen mainittu.  

 

3.3 Tehtäväkohtaiset tavoitteet 

 

Oppimateriaaliemme tavoitteita ohjaavat tietenkin lukion opetussuunnitelman perusteiden kurs-

sille asettamat tavoitteet. Opetussuunnitelman perusteisiin on kirjattu tavoitteiksi, että oppilas 

tutustuu suomalaiseen kulttuuriin, josta erityisenä osana mainitaan kirjallisuus. Kulttuuria myös 

tulisi vertailla muiden opiskelijan tuntemien kulttuurien kanssa. Kirjallisuuden lisäksi mainitaan 

myös median hyödyntäminen kulttuurin välittäjänä ja taide-elämysten saaminen. Keskeisissä 

sisällöissä kurssille annetaan tarkkojakin ohjeita. Opiskelijan tulisi lukea suomalaisen kirjallisuu-
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den eri lajeja, tehdä opintokäynti esimerkiksi teatteriin ja lukea vähintään yksi kokonaisteos sekä 

esitellä kirjailija ja teos muille. S25-kurssiin mennessä oppilaat ovat luultavasti jo käyneet läpi 

kielen tavallisimmat kielioppirakenteet. Kieliopissa siis keskitytään hankalampiin ja harvinai-

sempiin rakenteisiin. Opetussuunnitelman perusteissa ei ole mainittu mitään kieliopista, joten voi 

tulkita, ettei tämä kurssi ole varsinainen kielen rakenteisiin keskittyvä kurssi, vaan tavoitteet ovat 

enemmän tiedollisia ja kulttuurisia, toisaalta kielioppisisällön ennalta määrittelemättömyys tarjo-

aa opettajalle valtaa päättää ryhmäkohtaisesta kieliopin kertaamisesta juuri kyseisen ryhmän tar-

peiden mukaan. 

 Tavoitteissa ei suoranaisesti mainita kirjallisuushistorian tuntemusta. Kirjallisuutta 

voisi siis lukea myös sijoittamatta sitä kronologiselle historian aikakausien ja tyylikausien linjal-

le. Jos kuitenkin otetaan huomioon lukiokonteksti, pidämme historianäkökulmaa perusteltuna. 

Yksi omista tavoitteistamme on rakentaa opiskeltava tieto oppijan maailmantiedon ja rakentuvan 

yleistiedon päälle. Kirjallisuushistorian edes summittainen tunteminen on sekin osa yleistietoa ja 

kulttuurista tuntemusta.  

Sen lisäksi meidän mielestämme S2-opetuksen tehtävä on tukea osaltaan myös re-

aaliaineiden opetusta, koska myös reaaliaineiden ylioppilaskirjoitukset tehdään suomeksi. Reaali-

aineiden tunneilla S2-oppijat voivat olla pulassa, kun uutta sanastoa tulisi oppia nopeasti sisällön 

omaksumisen rinnalla. Tämän takia myös S2-tunneilla tulisi käydä läpi oppikirjojen akateemi-

sempaa tasoa olevaa sanastoa. S2-opiskelijat opiskelevat samoilla kursseilla ja tavoittelevat tule-

vaisuudessa ehkä samoja opiskelupaikkoja ja työpaikkoja kuin äidinkielenään suomea opiskele-

vat. Miksi tehtävien siis pitäisi olla sisällölliseltä tasoltaan heikompia tai vähemmän yleistietoa 

vaativia? Kielitaidon vaikutus analyysitaitoihin pitää ottaa huomioon, mutta mielestämme lukion 

S2-oppijoiden tulevaisuudessa kohtaamien haasteiden kannalta on tärkeää, että opiskelijat koh-

taavat tarpeeksi haastavia tekstejä ja sanastoa ja saavat näihin tarvittavaa tukea, ja toisaalta tottu-

vat siihen, että vaikka teksti olisikin haastava, joka sanaa ei välttämättä tarvitse tuntea ymmär-

tääkseen tekstin pääsisällön.  

 Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on rakentaa opetus ja oppimateriaalit niin, että 

opiskelijat oppisivat funktionaalisten ja kollaboratiivisten periaatteiden mukaisesti yhteistyössä ja 

vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Tähän tavoitteeseen pyrimme tehtävillä, jotka vaativat oppi-

lailta keskustelua, merkitysneuvotteluita, tiedonhakua ja vastuun jakamista. Erityisiä keskustelu-
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harjoituksia emme tehneet. Mielestämme lukiotasoinen opiskelija hyötyy enemmän funktionaali-

sesta vuorovaikutuksessa oppimisesta kuin perinteisistä suullisista harjoituksista. Lisäksi opiske-

lijat pitävä kurssin lopussa suullisen esitelmän, jolloin oppilas pääsee harjoittelemaan tärkeänä 

pitämäämme esiintymistaitoa ja puheilmaisua.   

Opetussuunnitelman perusteissa mainitaan taide-elämysten saaminen, erityisesti te-

atterikäynti. Tavoitteenamme onkin tarjota oppilaille elämyksiä, joita he eivät muuten välttämättä 

kohtaisi. Teatterikäynnin lisäksi katsomme tunnilla kaksi elokuvaa. Jokaiseen opetuskokonaisuu-

teen kuuluu myös niin kaunokirjallisen kuin asiatekstinkin lukemista. Kurssilla oppijat siis myös 

harjaannuttavat tekstinymmärrystaitojaan.   

 Ensimmäinen tehtäväkokonaisuus käsittelee romanttista 1800-lukua ja suomalaisen 

kirjallisuuden alkuvaiheita. Suomalaisen kirjallisuuden kehittymisen ja perusluonteen syntymisen 

kannalta tämä aikakausi on tärkeä ja myös historiallisesti kiinnostava. Historian tapahtumat kiin-

nittyvät erityisen vahvasti kirjallisuuteen juuri tänä aikana. Tehtävien tavoitteena on harjoittaa 

oppilaan analyysitaitoja luomalla yhteys historian oppikirjan ja kaunokirjallisten tehtävien välille. 

Tavoitteena on myös, että oppilas oppii tuntemaan romanttisen kirjallisuuden tavoitteet ja keinot. 

Lisäksi tavoitteenamme oli yksinkertaisesti tehdä tutuksi suomalaisen kulttuurin kannalta tärkeää 

teosta, Kalevalaa. S2-lukiolaiset eivät välttämättä tule suomalaisesta peruskoulusta, joten Kaleva-

la voi monelle olla tuntemattomampi teos. Tämä ongelma selviää käyttämällä ryhmän tukea: osa 

oppilaista varmasti tietää jotain Kalevalasta, ja tätä tietoa tulisi käyttää hyväksi. Tavoitteena on 

siis, että Kalevalasta opitaan lukemisen lisäksi myös yhteistyössä toisia tukien.  

 Romantiikan tutkimisen jälkeen siirrytään kronologisesti järjestyksessä realismin 

aikakauteen. Realismitehtävien tavoitteena on, että oppija oppii tuntemaan realistisen kirjallisuu-

den tavoitteet ja keinot. Sen lisäksi oppija pääsee käyttämään omia luovan kirjoittamisen taito-

jaan: opetuskokonaisuuteen kuuluu novellin kirjoittaminen. Jälleen analyysitaitoja vahvistetaan 

yhdistämällä artikkelitekstiä kaunokirjallisuuteen. Tehtävässä on mielestämme myös kasvatuksel-

linen ulottuvuus. Artikkelin aihe on rankka ja opiskelijan täytyy asettua novellissaan kärsivän 

ihmisen asemaan. Tämä kasvattaa empatiakykyä ja tunteiden ilmaisua omissa teksteissä.  

Modernismi-tehtävien tavoitteena on jälleen, että oppilas oppii tuntemaan aikakau-

den kirjallisuuden tyyliä ja erityislaatuisuutta. Lisäksi tavoitteena on kerrata runouden termistöä 
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ja runonlukutaitoja. Tehtäväkokonaisuuteen kuuluu myös Hollywood-elokuvan (tai elokuvakat-

kelman) katsominen, joka sopii mielestämme hyvin opetussuunnitelman perusteiden mainitse-

maan kulttuurien vertailun tavoitteeseen. Elokuvatehtävän tavoitteena on herättää oppijan ajatuk-

sia Hollywood-kulttuurista ja -elokuvista sekä niiden käyttämistä keinoista.  

Sotakirjallisuus-tehtävien tavoitteena on tuottaa ja syventää tietoa Suomen koke-

mista sodista, erityisesti sisällissodasta. Tavoite on siis lähinnä tiedollinen, mutta jälleen harjoi-

tellaan myös analyysitaitoja ja kuvan ja tekstin tulkintaa. Toisaalta suomalainen sotakirjallisuus 

avaa myös sotahistoriaamme ja suomalaista näkökulmaa maailmansotiin. 

Näytelmään keskittyvällä tehtäväkokonaisuudella on monia tavoitteita. Yksi tavoite 

on tietenkin tarjota oppilaalle taide-elämys teatterikäynnin muodossa. Valitsimme nykykirjalli-

suuden pohjalta tehdyn teatterisovituksen. Kävimme katsomassa Miika Nousiaisen romaaniin 

perustuvan Maaninkavaara-näytelmän Kansallisteatterissa. Näytelmä valikoitui lähinnä siksi, että 

se sopi hyvin kurssin aikatauluun. Toisaalta osa kurssin oppilaista oli lukenut Maaninkavaara-

romaanin edellisellä kurssilla, joten näytelmän teema oli oppilaille tuttu. Lisäksi opintojakson 

tavoitteena on tutustua arvosteluun tekstilajina ja oppia huomaamaan ja käyttämään sen konven-

tioita. Tavoitteena on myös arvostelun tekstilajin mukaisesti oppia reflektoimaan omaa kokemus-

taan ja perustelemaan mielipiteitään. Myös tässä tehtäväkokonaisuudessa katsotaan elokuva. Va-

litsimme elokuvaksi uuden suomalaisen lyhytelokuvan. Elokuva on Antti Heikki Pesosen ohjaa-

ma Korsoteoria vuodelta 2012. Elokuvasta tehdään henkilökuvaus, jonka tavoitteena on kehittää 

oppilaan havainnointikykyä ja analyysitaitoja.  

Lopuksi kurssilla tutustutaan nykykirjallisuuden moninaiseen kirjoon. Oppilaat saa-

vat itse valita teoksen listasta. Tavoitteena on kannustaa oppilaita lukemaan ja antaa taide-

elämyksiä. Teokset ovat monitasoisia. Jotta jokaiselle löytyisi luettavaa, valitsimme mukaan 

myös yhden kokonaan tekstittömän sarjakuvan, jonka toivoimme tarjoavan lukunautintoa ja on-

nistumisen tunnetta myös oppijoille, jotka eivät pidä itseään “lukijoina” tai “kirjaihmisinä”. Ta-

voitteena on myös harjoitella puhe-esityksen pitämistä ja johdonmukaisen esityksen luomista. 

Lisäksi tiedonhakutaitoja harjoitellaan etsimällä tietoja kirjailijasta. Kaiken kaikkiaan tavoite on 

lisätä tietoa tämän hetken suomalaisista kirjailijoista ja antaa eväitä oman lukuharrastuksen aloit-

tamiseen tai jatkamiseen. Nykykirjallisuus tehtäväkokonaisuuteen lisättiin loppuvaiheessa myös 

kirjallisuusblogeihin liittyvä tehtävä. Tehtävän avulla halusimme lisätä kurssiin medianäkökul-
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maa. Tehtävä liittyy myös tavoitteeseen innostaa oppilaita lukemaan suomalaista kirjallisuutta. 

Lisäksi nykykirjallisuuteen lisättiin kertaava tehtävä, jossa on lista Suomen ostetuimmista kirjois-

ta. Tarkoituksena on, että tehtävän avulla kerrattaisiin kirjallisuushistorian pääjuonteet. Tehtävän 

tavoitteena on myös herättää keskustelua suomalaisesta kulttuurista ja arvoista.  

Nykykirjallisuusesitelmän piti olla kurssin päätyö. Halusimme opiskelijoiden jaka-

van vastuun ryhmissä niin, että kaikilla olisi yhtä tärkeä rooli työtä tehdessä. Alkuperäinen suun-

nitelma oli myös, että kurssilaiset valitsisivat luettavat kirjat jo kurssin alussa, jotta työhön pääs-

täisiin heti.  Esitelmää voitaisiin työstää myös tunneilla, jolloin kirjaa voisi lukea osissa ja pyytää 

muilta ryhmäläisiltä tai opettajalta apua hankalissa kohdissa. Puhuimme kirjaesitelmästä jo en-

simmäisellä tunnilla ja jaoimme kirjalistan opiskelijoille. Opiskelijat eivät kuitenkaan kahta lu-

kuun ottamatta olleet valinneet omaa kirjaansa vielä kolmenkaan viikon päästä. Lopulta kirjat 

valittiin niin, että menimme yhdessä koulun kirjastoon ja valitsimme sen valikoimasta kaikille 

kirjat. Siksi vain kaksi ryhmää valitsi kirjansa meidän listaltamme. Lisäksi yksi ryhmistä teki 

esitelmänsä Väinö Linnan Tuntemattomasta sotilaasta, koska ei kuulemma ymmärtänyt, että ky-

seessä oli nykykirjallisuuteen liittyvä esitelmä. Esitelmän painoarvo jäi siis kurssilla vähäisem-

mäksi, kuin olimme suunnitelleet.  

Opiskelijoille oli myös jaettu selkeät ohjeet vastuunjaosta, mutta lopullisessa esi-

telmässä vastuunjako ei juuri näkynyt. Jätimme tehtävänannon ennalleen, mutta esitelmä täytyy 

tehdä paljon ohjatummin ja yhdessä vaihe vaiheelta, että tavoitteet vastuunjaosta ja todellisesta 

yhteistoiminnasta tulevat täytetyksi. Tämän tehtävän kohdalla tavoitteet eivät siis täysin täytty-

neet. Tehtävää pitäisi siis muokata niin, että tehtävän eri osiot käytäisiin luokassa läpi ohjatusti ja 

yhdessä pohtien. Esimerkiksi kirjallisuuskeskustelu muutaman kerran kurssin aikana voisi koros-

taa esitelmän painoarvoa. Kokonaisen teoksen lukeminen sisältyy myös opetussuunnitelman pe-

rusteisiin, joten siitä ei mielestämme voi luopua kokonaan, vaikka osa kurssilaisista piti tehtävää 

“mahdottomana”.  Lisäksi kirjallisuuslistamme pitää sisältään hyvin lyhyitäkin vaihtoehtoja ja 

sarjakuvia (sekä yhden sarjakuvan, joka on pelkkää kuvakerrontaa), joten lukiolaisen voi mieles-

tämme olettaa selviytyvän ainakin jostain listan teoksesta menestyksellä. Alkuvaiheen ohjauk-

seen olisikin ehkä hyvä painottaa, jotta kaikki ryhmät valitsisivat omalle tasolleen sopivan teok-

sen. Tuloksia voi kuitenkin pitää positiivisena, koska ainakin osa oppilaista oli todella perehtynyt 
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kirjaan ja lukenut koko teoksen. Ryhmän opiskelijat lukevat hyvin vähän suomalaista kirjallisuut-

ta, joten tätä voi jo pitää hyvänä tuloksena. 

 

3.4 Kurssitehtävien arviointi 

 

Arvioinnissa otettiin huomioon taidolliset, sisällölliset ja kielelliset tavoitteet. Kurssin alussa 

opiskelijoille esiteltiin kurssitöiden arviointikriteerit. Yksilötehtävät (pääasiassa kirjoitelmat) 

arvioitiin Ylioppilastutkintolautakunnan arviointiohjeiden (Suomi toisena kielenä –kokeen mää-

räykset ja ohjeet 2010: 17-19) avulla niiltä osin kuin ne soveltuivat kurssilla tuotettuihin tekstei-

hin. Ryhmätyöt arvioitiin enimmäkseen itse kokoamamme lomakkeen mukaisesti.  Sama lomake 

esiteltiin oppijoille kurssin alussa.  

 

S25 RYHMÄTYÖN ARVIOINTI 

Arvioitava osa-alue Kiitettävä 3 p. Hyvä 2 p. Tyydyttävä 1 p. 

Yleisvaikutelma työstä Työn eteen oli nähty vaivaa, 

ansiot ovat selkeät. 

Työn eteen oli nähty vaivaa. 

Työssä oli ansioita, mutta jotain 

olisi voinut tehdä paremminkin. 

Työ on tehty huolimattomasti. 

Saiko työ muut kiinnostumaan 

aiheesta? 

Lopputulos oli erittäin kiinnosta-

va, muut tutustuivat työhön 

mielellään. 

Lopputulos oli kohtuullisen  

kiinnostava. 

Työn esittely ei motivoinut muita 

erityisesti. 

Työnjako Kaikki osallistuivat tekemi-

seen ja valmiin työn esitte-

lyyn aktiivisesti. Työ tehtiin 

ajoissa. 

Suurin osa ryhmästä osallistui 

tekemiseen ja esittelyyn. Työ 

tehtiin ajoissa. 

Työ jäi lähinnä yhden ihmi-

sen tehtäväksi / koko ryhmä 

suhtautui työhön välinpitä-

mättömästi. Työ saattoi vii-

västyä. 

Tutustuminen työn aiheeseen 

ja omaan materiaaliin 

Omaan alueeseen oli tutustut-

tu erittäin hyvin. 

Omaan alueeseen oli tutustut-

tu hyvin. 

Omaan alueeseen oli tutustut-

tu vähän tai kohtalaisesti. 

Työn informatiivisuus: Opet-

tiko työ muille jotain uutta ja 

oliko esitys ymmärrettävä? 

Työ oli mieleenpainuva. 

Esitys oli selkeä ja hyvin 

ymmärrettävä. Esityksen 

sisältö oli tasapainoinen ja 

Esitys oli selkeä. Työn sisäl-

lössä saattoi olla kuitenkin 

hieman epätasapainoa, eli 

epäolennaiset asiat painottui-

Esitystä oli vaikea ymmärtää. 

Epäolennaiset asiat eivät 

erottuneet selkeästi tärkeistä 
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perusteltu. vat turhan paljon. Kokonai-

suus oli  kuitenkin hyvä. 

sisällöistä. 

 

 

Kokonaisarvosana:  

Kiitettävä 11-15 p. 

Hyvä 7-10 p. 

Tyydyttävä 1-6 p. 
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4  OPPIMATERIAALIT 

 

4.1 Romantiikka – Suomalaisuuden synty 

 

Tehtävä 1. 

LUETUNYMMÄRTÄMISTEHTÄVÄ: Lue teksti Suomalaisuuden synty kappale kerrallaan ja vas-

taa kysymyksiin. (LIITE 2) 

  

Tehtävä 2.  

LUETUNYMMÄRTÄMISTEHTÄVÄ Lue runo ja tarina Saarijärven Paavosta ja vastaa kysymyk-

siin. (LIITE 3) 

  

a)  Kansallisromantikot ihannoivat tavallista maalaiskansaa. Paavo edusti heille ihanteellista suoma-

laista talonpoikaa. Millainen mies Paavo on? 

b) Runeberg kirjoitti runon opastaakseen talonpoikia katovuosina. Mitä ohjeita Runeberg runon 

avulla antaa? 

c)  Kerää runosta kaikki maanviljelykseen liittyvät sanat ja selvitä, mitä ne tarkoittavat. 

d) Paavo oli romantiikan ajan ihanteellinen suomalainen. Millainen ihminen olisi nykyajan Paavo? 

 

Tehtävä 3. 

RYHMÄTYÖ: Kalevala 

Herättelevä keskustelu opettajan johdolla: 

Mitä muistat Kalevalasta? 

Kuka kokosi ja kirjoitti Kalevalan? 

Miksi Kalevala haluttiin tehdä? 
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Mistä Kalevala kertoo? 

Keitä henkilöitä Kalevalassa on? 

-> Kootkaa henkilöitä taululle opettajan johdolla  

 

 Lukekaa tarina selkokielisestä Kalevalasta (Kalevala, BJT Kustannus Helsinki 2008). Selvittäkää 

a) Ketä henkilöitä tarinassa mainitaan? 

b) Millaisia henkilöt ovat? 

c) Mitä tapahtumapaikkoja mainitaan? 

d) Millainen juoni tarinassa on? 

 

Piirtäkää ja kirjoittakaa sarjakuva Kalevalan tarinastanne A3-paperille. Sarjakuva ja tarina esitellään 

muille. 

 

Tarinat: 

1.  Maan synty ja Väinömöisen syntymä sekä Väinämöisen lähtö: sivut 8 - 14 ja 124 - 128 

2. Joukahaisen ja Väinämöisen kilpa sekä Aino: sivut 15 - 22 

3. Kosintaretki ja Sammon taonta: sivut 23 - 28 ja 54 - 63 

4. Sammon ryöstö: sivut 108 – 119 
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4.2 Realismi – Kirjailija yhteiskunnallisena vaikuttaja 

 

Tehtävä 1. 

LUETUNYMMÄRTÄMISTEHTÄVÄ: Lukekaa katkelma Minna Canthin näytelmästä Työmiehen 

vaimo s. 42 - 45 

1.       Jakakaa roolit ja lukekaa ääneen pätkä Minna Canthin näytelmästä Työmiehen vaimo 

2.       Keskustelkaa näytelmästä: 

a)      Millainen on näytelmän vaimon tavallinen päivä? 

b)      Mitä kuuluu näytelmän miehen tavalliseen arkipäivään? 

c)       Millainen naisen asema oli 1800-luvun Suomessa tämän näytteen perusteella? 

d)      Minna Canth halusi näytelmällään ottaa kantaa asioihin, jotka hänen mielestään ovat väärin. 

Mitä hän halusi tällä näytelmällä sanoa? 

Tehtävä 2. 

LUETUNYMMÄRTÄMISTEHTÄVÄ: Käykää läpi Lapsenpiika novellin sanasto. Varmista, että 

ymmärrät kaikki sanat. Pohdi odotuksiasi novellin suhteen.  

a) Mikä on ehkä novellin tapahtumapaikka? 

b) Keitä henkilöitä novellissa kenties on? 

c) Mistä aiheesta novelli kertoo? 

2.       Lue Minna Canthin novelli Lapsenpiika. Käytä apunasi sanastoa. Vastaa kysymyksiin 

a)      Mitä saat tietää Emmistä? Millaista hänen elämänsä on? 

b)      Miten Emmi näkee oman elämänsä? 

c)       Mitä rouvat ajattelevat Emmistä? 

d)      Mitä ongelmia Emmin työolosuhteissa on? Mihin asioihin Minna Canth halusi lukijoiden kiin-

nittävän huomiota? 

  

Tehtävä 3. 
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KIRJOITUSTEHTÄVÄ: Olet realistinen kirjailija 1800-luvulla. Haluat, että lukijasi kiinnittäisivät 

huomiota ihmisten epätasa-arvoisuuteen. Kirjoita novelli jossa kuvaat epäkohtia yhden ihmisen ko-

kemusten kautta. 

a)      Emmin päivä rouvan näkökulmasta 

b)      Emmin päivä uudessa työpaikassa 

c)       Alkoholistimiehen vaimon päivä 

d)      Alkoholistimiehen päivä 

  

Tehtävä 4. 

LUETUNYMMÄRTÄMISTEHTÄVÄ: Lue artikkeli ”Suomen lapset voivat hyvin” (HS 10.4.2013) 

(LIITE 4) ja vastaa kysymyksiin.  

a)      Mitä tarkoittaa, että… 

-          Unicefin tutkimus mairittelee Suomea. 

-          Suomi menestyy aineellisessa ja materiaalisessa hyvinvoinnissa. 

-          Asiantuntijat pelkäävät tilanteen synkkenevän. 

-           Yhdysvallat on rikas mutta tuloeroiltaan suuri. 

b)      Missä asioissa Suomi menestyy? 

c)       Missä asioissa tilanne on huonompi tai huonotunut? 

  

6.       Lue artikkeli ”Joka viides lapsi jää yksin” (HS 28.3.2013) (LIITE 4) Pohdi kysymyksiä. 

a)      Miksi luulet, että monet lapset ovat yksinäisiä? 

b)      Miksi ystävyyssuhteet ovat tärkeitä lapsille ja nuorille? 

  

Tehtävä 5. 
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 KIRJOITUSTEHTÄVÄ: Olet realistinen kirjailija Suomessa vuonna 2013. Haluat, että ihmiset 

kiinnittäisivät huomiota lasten ja nuorten syrjäytymiseen ja yksinäisyyteen.  Kirjoita novelli yksinäi-

sestä lapsesta tai nuoresta. 
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4.3 Modernismi - Ikkunat auki Eurooppaan - ja Hollywoodiin! 

 

Tehtävä 1. 

KIRJOITUSTEHTÄVÄ: Kirjoitetaan oma moderni runo 

Tehtävä toteutetaan siten, että opettaja antaa ohjeita, ja oppilaat kirjoittavat runon säe kerrallaan. 

Kirjoita ensin paperin ylälaitaan kolme englanninkielistä sanaa. 

1. säe: Kirjoita joku suomenkielinen substantiivi. 

2. säe: Kirjoita kolme suomenkielistä adjektiivia, jotka kuvailevat substantiivia.  

3. säe: Kirjoita kolme suomenkielistä verbiä, joita substantiivi voisi tehdä. 

4. säe: Kirjoita lause, jossa substantiivi on subjektina ja lause sisältää yhden englanninkielisistä sa-

noista. 

5. säe: Lisää toinen jäljellä olevista englanninkielisistä sanoista ja kaksi suomenkielistä sanaa, jotka 

alkavat samalla kirjaimella kuin englanninkielinen sana.  

6. säe: Kirjoita alkuperäisen substantiivin vastakohta. 

Viimeinen englanninkielinen sana on runon nimi.  

Lukekaa runot ääneen toisillenne.  

 

Tehtävä 2. 

RYHMÄTYÖ: Tulenkantajien runous.  

Keskustelu ja tiedonhaku opettajan johdolla:  

Ennen tehtävää tutustukaa Tulenkantajiin. Keitä he olivat ja mitä he tavoittelivat? Tulenkantajien 

motto oli “ikkunat auki Eurooppaan!”. Tulenkantajat halusivat eroon “korpikulttuurista”.  Mitä luu-

let, että he näillä tarkoittivat? 

 

Lukekaa oman ryhmänne runo. Vastatkaa kysymyksiin.  

Runot:  
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Ryhmä 1: Mika Waltari: Teoksesta Valtatiet runot Juna (n.1) ja Tuntematon kaupunki (n.17) 

Ryhmä 2: Katri Vala: Teoksesta Eikä minussa ollut pelkoa runo Joulu 1933 (s.170). Julkaistu Suo-

men sosiaalidemokraattien lehdessä 24.12.1933. 

Ryhmä 3: Elina Vaara: Teoksesta Valitut runot runo Samarkandin prinssi (s. 401) 

Ryhmä 4: Edith Södergran: Teoksesta Tulevaisuuden varjo runo Salama (s. 61) ja Syksyllä (s.72) 

 

Kysymykset: 

a) Millainen on runon rakenne? Montako säkeistöä runossa on? Montako säettä runossa on? Onko 

runossa riimejä? 

b) Mikä on runon aihe? Mistä runo kertoo? Mainitaanko runossa henkilöitä? Minne runo sijoittuu?  

c) Mitä symboleja runosta voisi löytää? Mikä on runon teema? 

d) Mikä säe tai säkeistö runossa puhutteli erityisesti teitä? 

 

Lukekaa runonne myös ääneen muulle ryhmälle.  Kootkaa vastauksenne yhteen ja kootkaa tiedot 

modernista runoudesta. 

 

Modernit runoilijat ihailivat.... (mitä?) 

Modernit runoilijat kirjoittivat... (mistä?) 

Modernit runoilijat halusivat... (mitä?) 

 

Tehtävä 3. 

KESKUSTELUTEHTÄVÄ: Sinuhe egyptiläinen 

Mika Waltarin suuren maailmanlaajuisen suosion saavuttaneesta romaanista Sinuhe Egyptiläinen 

tehtiin Michael Curtisin ohjaama Hollywood-elokuva vuonna 1954. Katsokaa elokuva (tai katkelma) 

ja pohtikaa seuraavia kysymyksiä: 

a) Mikä tekee romaanista ja elokuvasta modernin?  
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b)  Mitä tyypillisiä Hollywood-elokuvan piirteitä löysit elokuvasta? Mitä suomalaista löysit eloku-

vasta? 

c) Millainen hahmo Sinuhe on? 

d) Millainen hahmo Nefer on? 

 

Tehtävä 4.  

LUETUNYMMÄRTÄMISTEHTÄVÄ: Täällä Pohjantähden alla - Suomen sisällissota 

Lue katkelma romaanista Täällä Pohjantähden alla osa 2 ( Luku 5 sivulla 595 - 598). Keskustele 

ryhmän kanssa ja vastaa kysymyksiin: 

a) Mitä katkelmassa tapahtuu? Mitä ollaan tekemässä? 

b) Mitä tunteita miehet ilmaisevat katkelmassa? Millä tavalla tunteet tulevat esille? 

c) Milloin Suomessa oli sisällissota? Ketkä taistelivat punaisten puolella? Ketkä taistelivat valkois-

ten puolella? Mistä syistä sota syttyi? 

d)  Lukekaa samasta romaanista katkelma (luku 6, noin s. 509–511), jossa miehet näkevät maassa 

kuolleen ”lahtarin”. Kuka mies todellisuudessa on ja mitä miehelle tehdään?  

e)  Lukekaa myös katkelma (luku 6, noin s. 600–602). Miksi naiset on määrätty siivoamaan työvä-

entaloa? Minkä erikoistehtävän Elina saa ja miksi? 

 

4.4 Teatteri – Maaninkavaaralta Korsoon 

 

Tehtävä 1. 

LUETUNYMMÄRTÄMISTEHTÄVÄ: Lue näyte Miika Nousiaisen romaanista Maaninkavaara. (s. 

172 – 178) Vastaa kysymyksiin. 

a. Mitä Heidi harrastaa? 

b. Mitä Heidille on tapahtunut aiemmin? 

c. Miten Heidi suhtautuu kiusaamiseen? 

d. Pohdi, miten Heidin ja Martin näkemykset tilanteesta eroavat. 
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Tehtävä 2. 

RYHMÄTYÖ: Lukekaa ryhmässä arvostelu. (LIITE 5) Etsikää vastaukset kysymyksiin. 

1. Mitä arvostelussa arvioidaan? 

2. Mitä hyviä puolia kirjoittaja on löytänyt? 

3. Mitä huonoja puolia kirjoittaja on löytänyt? 

4. Kokeilisitko tuotetta tämän arvostelun perusteella? 

5. Millainen on arvostelun rakenne? Täyttäkää tämän arvostelun ja omien kokemustenne pohjalta ar-

vostelun rakenne -taulukko. Kirjoittakaa taulukkoon myös esimerkit lukemastanne arvostelusta. 

 

ARVOSTELU 

Otsikko voi olla... 

 

Arvostelu kannattaa aloittaa sillä, että... 

 

Seuraavaksi voi kuvailla.... 

 

Sitten voi ilmaista selkeästi, mitä mieltä olet! 

 

Muista perustella... 

 

Lopuksi kootaan... 

 

 

Tehtävä 3. 
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Katso elokuva Korsoteoria (2012) 

Valitse yksi elokuvan henkilöistä. Vastaa kysymyksiin. Kirjoita sitten henkilökuvaus tästä henkilös-

tä. 

1.   PERUSTIEDOT: Mikä henkilön nimi on? Minkä ikäinen hän on? Miltä hän näyttää? Mitä hän 

tekee? 

2.  LUONNE: Millainen henkilö on luonteeltaan? Mistä hän unelmoi? Mitä hän tavoittelee? Mikä 

häntä motivoi? Mitä hän pelkää? Mitä hän arvostaa ja rakastaa? 

3.  TARINA: Mikä oli ensivaikultemasi henkilöstä? Miten kuva muuttui elokuvan aikana? Mikä ai-

heutti muutoksen henkilössä? Mitä henkilöstä ei paljasteta? Onko henkilö luotettava? 

  

4.5 Nykykirjallisuus – Mitä Suomi lukee? 

 

Tehtävä 1. 

RYHMÄTYÖ: Valitkaa ryhmänne kanssa yksi teos nykykirjallisuus – listalta. (LIITE 6) Voitte 

myös valita teoksen itse. Tarkista opettajalta, jos et ole varma teoksestanne. Teoksesta tehdään ryh-

mäesitelmä. Jakakaa vastuualueet ryhmän sisällä. 

Muista todistaa väitteesi tai mielipiteesi esimerkeillä tekstistä! (Teoksen teema -tehtävän teette yh-

dessä ryhmässä). Voit käyttää apuna tehtävän kysymyksiä, tai käyttää omia ajatuksiasi. Kaikkiin ky-

symyksiin ei tarvitse siis vastata! 

 

Järjestäkää kirjallisuusesitys ryhmässä. Voitte myös järjestää paneelikeskustelun tai vaikkapa julis-

teen, jonka esittelette muulle ryhmälle. 

 

Teoksen teema: Ryhmän yhteinen tehtävä! 

- Mikä voisi olla teoksen syvempi sanoma? Miksi kirjoittaja/tekijä on halunnut tehdä tällaisen teok-

sen? 

- Onko teos vaikuttava vai ennemmin pelkkää ajanvietettä? Miksi? 
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Teoksen juoni: 

- Mitä teoksessa tapahtuu? 

- Mitkä ovat tärkeimmät tapahtumat? 

- Ovatko tapahtumat konkreettisia vai abstrakteja? Oliko juonta vaikea tai helppo seurata, miksi? 

- Voit myös piirtää teoksesta juonikaavion ja esitellä sitä. 

 

Teoksen kertoja: 

- Millainen kertoja teoksessa on (minä-kertoja, hän-kertoja, kaikkitietävä)? 

- Kenen/millaisesta näkökulmasta tapahtumista kerrotaan? Onko kertoja joku kirjan henkilöistä, vai 

onko kertoja täysin vieras, ulkopuolinen olento? 

- Onko kertoja luotettavan oloinen? 

 

Teoksen henkilöt: 

- Ketkä ovat teoksen päähenkilöitä? Entä tärkeimmät sivuhenkilöt? Millaisia henkilöt ovat? 

- Millainen suhde kirjan henkilöillä on toisiinsa? 

- Voit esitellä jonkin teoksen tärkeän henkilön tai tehdä jostain teoksen hahmosta myös muotokuvan 

ja esitellä sen. 

 

Teoksen miljöö ja aika: 

- Millaiseen ympäristöön teos sijoittuu? Millainen tunnelma paikassa on? 

- Mihin aikaan teos sijoittuu (menneisyyteen, nykyaikaan, tulevaisuuteen, ei määriteltävissä)? 

- Tekeekö tapahtumapaikka teoksesta toimivamman, tai kuinka ympäristön kuvailu vaikuttaa teok-

sen tunnelmaan? 
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Teoksen tyyli ja kieli: 

- Millainen teoksen tunnelma on (vapautunut, perinteinen, vakava, humoristinen, kepeä tms.)? 

- Millaista kieltä teoksessa on (puhekieltä, yleiskieltä, ronskia kieltä, asiallista...)? Oliko kieltä joskus 

vaikea ymmärtää, vai oliko kieli helppoa? Miksi? 

- Mitä tyyliä teos edustaa tai voisi edustaa (dekkari, romanssi, kauhu, jännitys, fantasia...)? 

 

Jos valitsitte sarjakuvan: 

Sarjakuvan kuvakieli: 

- Millaisilla keinoilla sarjakuvassa ilmaistaan esimerkiksi eleitä, liikettä tai tunteita? 

- Millaista sarjakuvan piirrosjälki on (viimeistelemätöntä, pikkutarkkaa, naiivia tai lapsekasta, realis-

tista...)? Millaisia värejä on käytetty ja kuinka ne vaikuttavat lukijaan? 

- Käytetäänkö sarjakuvassa erilaisia etäisyyksiä (kuvataanko hahmot aina samalta etäisyydeltä, vai 

joskus kaukaa ja joskus todella läheltä)? Kuinka etäisyys vaikuttaa sarjakuvan tunnelmaan? 

  

Tehtävä 2.   

 POHDINTATEHTÄVÄ: Tutkikaa Suomen myydyimpien kirjojen listaa ja vastatkaa kysymyksiin. 

 

SUOMEN MYYDYIMMÄT KIRJAT 

 (painosmäärät osittain arvioita) 

Aleksis Kivi          Seitsemän veljestä        (1870)       1 400 000 

Elias Lönnrot        Kalevala                      (1849)        1 400 000 

J.L. Runeberg       Vänrikki Stoolin tarinat   (1848)       1 200 000 

Väinö Linna          Tuntematon sotilas        (1954)          700 000 

Juhani Aho            Rautatie                        (1884)         600 000 

Aleksis Kivi          Nummisuutarit               (1865)        500 000 
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Mika Waltari          Sinuhe egyptiläinen         (1945)       320 000 

Väinö Linna          Täällä Pohjantähden alla (1959-62)    300 000 

Z. Topelius            Välskärin kertomuksia    (1853-67)    210 000 

Veikko Huovinen   Havukka-ahon ajattelija   (1952)         200 000 

  Luvuissa eivät ole Raamattu, Katekismus, oppikirjat eivätkä muut ilmaiseksi 

  jaettavat kirjat.  

1.  Keitä kirjailijoita ja mitä teoksia tunnistat? 

2. Oletko lukenut jonkun listan teoksista? 

3. Sijoita Suomen myydyimmät kirjat kirjallisuuden aikajanalle. Mihin tyylilajiin ja aikakauteen ne 

kuuluvat? 

 

Tehtävä 3.  

RYHMÄTYÖ: Valitkaa yksi blogi, johon tutustutte ja vastatkaa kysymyksiin 

Viestintäpalveluyritys Cision listaa joka kuukausi blogien TOP10. Tässä on suomalaisten kirjalli-

suusblogien TOP10: 

1. Antiaikalainen 

2. Kirjailijan häiriöklinikka 

3. Sallan lukupäiväkirja 

4. Jäljen ääni 

5. Grafomania 

6. Sokeripala 

7. Bokbabbel 

8. K-blogi – koko lailla kirjallisesti 

9. Leena Lumi 

10. Kirjoittajatreffit 

http://antiaikalainen.blogspot.com/
http://antiaikalainen.blogspot.com/
http://kirstiellila.blogspot.com/
http://kirstiellila.blogspot.com/
http://kirstiellila.blogspot.com/
http://sbrunou.blogspot.com/
http://sbrunou.blogspot.com/
http://sbrunou.blogspot.com/
http://penjami.wordpress.com/
http://penjami.wordpress.com/
http://penjami.wordpress.com/
http://grafomania.wordpress.com/
http://sokeripala.blogspot.com/
http://bokbabbel.com/
http://kokolaillakirjallisesti.blogspot.com/
http://kokolaillakirjallisesti.blogspot.com/
http://kokolaillakirjallisesti.blogspot.com/
http://kokolaillakirjallisesti.blogspot.com/
http://kokolaillakirjallisesti.blogspot.com/
http://kokolaillakirjallisesti.blogspot.com/
http://kokolaillakirjallisesti.blogspot.com/
http://kokolaillakirjallisesti.blogspot.com/
http://kokolaillakirjallisesti.blogspot.com/
http://leenalumi.blogspot.com/
http://leenalumi.blogspot.com/
http://leenalumi.blogspot.com/
http://kirjoittajatreffit.net/
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1) Millainen henkilö blogia pitää? 

2) Millainen on blogin ulkoasu? Onko blogia helppoa käyttää ja lukea? Onko sivulla mainoksia? 

3) Minkä merkinnän bloggaaja on viimeksi kirjoittanut?  

4) Etsikää blogimerkintä kirjasta, josta bloggaaja on erityisesti pitänyt. 

5) Etsikää blogimerkintä kirjasta, josta bloggaaja ei pitänyt. 

6) Millaisia kirjoja bloggaaja lukee?  

- kotimaista, ulkomaista, jännitystä, romantiikkaa, romaaneja, tietokirjallisuutta, vanhaa, uutta yms. 
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5 KUINKA TEHTÄVÄT TOIMIVAT JA MOTIVOIVAT?  

 

5.1 Ryhmätyöt ja toiminta luokassa 

 

Tehtävien onnistumisen ja toimivuuden arviointi toteutettiin havainnoimalla luokassa sekä ke-

räämällä oppilaiden tuotoksia ja ottamalla valokuvia. Havainnoinnin suoritti pääosin vain tutkija-

opettaja, osalla tunneista mukana oli myös toinen tutkijoistamme. Nämä ovat tyypillisiä toiminta-

tutkimuksen aineistonkoontitapoja. Tutkiva opettaja -metodin ja toimintatutkimuksen ongelmana 

onkin se, että opettaja on vastuussa oppilaistaan eikä voi jäädä seurailemaan tapahtumia, keskus-

telemaan yksittäisen oppilaan kanssa tai kirjoittelemaan päiväkirjaa pitkäksi aikaa, vaan tutkiva-

kin opettaja on ensisijaisesti opettajan roolissa, ja hänen on pysyttävä selvillä siitä, mitä luokassa 

tapahtuu. Toisaalta oppilaiden on helpompi avautua tutulle opettajalle, mikä helpottaa tulosten ja 

ajatusten kirjaamista. (Ahonen ym. 1995: 43.) Tuloksemme ja pohdintamme perustuvat siis hen-

kilökohtaisiin havaintoihin ja muistiinpanoihin sekä oppilaitten tuotoksiin ja palautteeseen. 

Kurssilla tehtiin kolme isompaa ryhmätyötä. Kurssin alussa oppijat tekivät ryhmäs-

sä Kalevala-sarjakuvan (LIITTEET 8, 9 JA 10), 1900-luvun kirjallisuus esiteltiin modernismi-

ryhmätöissä ja lopuksi opiskelijat lukivat ja esittelivät nykykirjallisuuden teoksen ryhmissä. Pää-

osin ryhmätyöt onnistuivat hyvin. Kaikki ryhmät saivat esiteltyä tuotoksensa muulle luokalle. 

Modernismi-ryhmätyössä työnjako toimi hyvin: kun opiskelijoille oli jaettu selvät osuudet työstä, 

kaikki tiesivät mitä tehdä, ja ryhmän jäsenet olivat tasa-arvoisia. Toisaalta huomasimme, että jos 

tehtävät oli jaettu valmiiksi, ryhmän sisäinen kommunikointi ja vuorovaikutus väheni. Funktio-

naalisen oppimiskäsityksen mukaan kieltä opitaan juuri vuorovaikutuksessa, ja oppijoiden väli-

nen merkitysneuvottelu on ensiarvoisen tärkeää. Olisiko siis parempi, että oppijat saisivat itse 

tehdä ryhmän sisällä jaon tehtävistä tai tehdä kaikki osuudet yhdessä keskustellen, mutta ilmoit-

taisivat omat vastuualueensa itse opettajalle? Mielekkäiden ryhmätöiden tekemisessä pidämme 

myös vastuunjakoa tärkeänä, jotta kaikki ryhmät jäsenet osallistuisivat ryhmätyöhön aktiivisesti. 

Aktiivinen osallistuminen ja vastuunotto ovat funktionaalisen oppimiskäsityksen mukaan oppi-

misen edellytyksiä. Huomasimme, että myös tehtävässä, jossa ei suoranaisesti annettu ohjetta 

vastuun jakamisesta, oppilaat osasivat jakaa vastuuta hyvin. Kalevala-ryhmätyön tehtävänanto oli 
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hyvin avonainen. Tehtävään kuului tarinan lukeminen, tarinan sovittaminen sarjakuvamuotoon ja 

sarjakuvan piirtäminen ja värittäminen. Uskomme, että tällainen monia erilaisia osaamisalueita 

vaativa tehtävä ohjaa jo sinällään jakamaan vastuuta oppilaiden omien vahvuuksien mukaan.  

Ryhmän sisäisen kommunikaation ongelmana on myös se, että kommunikaatio ta-

pahtui suurimmaksi osaksi englannin kielellä. Suomen kielen oppimisen kannalta olisi tietenkin 

parempi, että oppilaat puhuisivat suomea tehtävän suorittamisen ajan. Myös eräs oppilas kirjoitti 

palautteeseen, että hän ei koe oppivansa ryhmätöissä, koska työskentelykieli on englanti. Pää-

timme kuitenkin olla pakottamatta oppilaita vaihtamaan kieltä, koska se olisi tehnyt tilanteesta 

epäaidon. Englanninkielistä keskustelua havainnoidessamme huomasimme oppilaiden käyttävän 

englantia varmistavassa ja toisia tukevassa tehtävässä. Oppilaat varmistivat usein englanniksi 

muilta, olivatko he ymmärtäneet oikein tekstin merkityksen. Yleensä tehtävänannon saatuaan he 

kävivät sen läpi englanniksi ja varmistivat, että kaikki ymmärtävät mitä tehdä. Joissain ryhmissä 

yksi oppilas otti niin sanotun kääntämisvastuun, eli hän käänsi muille englanniksi tehtävään liit-

tyvän tekstin pääpiirteet. Emme siis kokeneet englantia pelkästään oppimista vahingoittavaksi 

asiaksi ja arvioimme, että kielen väkisin vaihtaminen aiheuttaisi enemmän ongelmia eikä välttä-

mättä edes onnistuisi.  

Ryhmätöitä toteuttaessa motivoituneisuus on ongelma tässä ryhmässä. Jos oppilas 

ei ole motivoitunut tehtävään, hän suorittaa tehtävän minimivaatimuksilla, eikä pyri laajentamaan 

omaa osaamistaan äärirajoilleen. Muutaman oppilaan kohdalla motivaatio-ongelmia oli selvästi 

havaittavissa. 

Toinen ryhmätöitä tehdessä ilmennyt ongelma on tiedonhaku. Kun oppilaita pyy-

dettiin etsimään tietoa tietystä teemasta, havaittiin, että oppilaiden tiedon luotettavuuden arvioin-

nissa ja lähdekritiikissä on selviä puutteita. Oppilaat käyttävät tiedonhakuun pääasiassa hakuko-

neita, kuten Googlea ja Wikipediaa. Tieto kopioidaan suoraan internetistä. Tämä johtaa siihen, 

ettei oppilas välttämättä itsekään ymmärrä, mitä esittelee muille. Tiedonhakua tietenkin ohjeistet-

tiin kurssin aikana, eikä Wikipediasta kopioituja vastauksia hyväksytty. Toinen tiedonhakuun 

liittyvä ongelma on se, etteivät oppilaat osaa tiivistää löytämästään tiedosta tärkeintä, vaan usein 

keskitytään epäolennaisuuksiin. Esimerkiksi suullisessa esitelmässä saatettiin käydä erittäin tar-

kasti läpi kirjailijan elämänvaiheet lapsuudesta alkaen, mutta kirjailijan tuotannon esittely ja teos-

ten merkitys jätettiin kokonaan pois.   
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Tiedonhaun ongelmat voivat liittyä myös kielitaitoon. Tiivistäminen ja olennaisen 

löytäminen ovat tärkeitä korkeamman tason kielitaitoja ylioppilaskirjoituksia ja jatko-opintoja 

ajatellen. Lisäksi yksikään ryhmä ei ohjeistuksesta huolimatta merkinnyt esitykseen lähteitä. 

Havaitsimme oppijoiden toisilleen antamaa tukea lähes jokaisella tunnilla. Useim-

miten havaitsimme tukea, jolla työparit varmistivat, että molemmat ovat ymmärtäneet tehtävän 

tai luetun tekstin. Tyypillinen esimerkki tällaisesta tilanteesta on seuraava katkelma osaavamman 

ja heikomman oppijan välisestä keskustelusta, jossa tuen antaja varmisti, että työpari oli ymmär-

tänyt tutkimisen kohteena olleen tekstin sisällön. Pari oli saanut tutkittavakseen katkelman Täällä 

Pohjantähden alla -trilogiasta, jossa sotilaat löytävät ruumiin, jonka sukupuolielimet on silvottu 

häpäisytarkoituksessa. 

 

A: Did you understand what they did? 

B: Yeah, they cut off some of his parts -- 

Toisaalta myös suoraa kielellistä tukea annettiin ja pyydettiin usein. Esimerkiksi oppijat saattoi-

vat kysyä taitavammalta kielenkäyttäjältä kuinka jokin asia ilmaistaan suomeksi, tai mitä jokin 

yksittäinen sana tarkoittaa. Jonkin verran havaitsimme myös oppijoiden tekemiä korjauksia, esi-

merkiksi toinen oppija saattoi huomauttaa toiselle, että tämä käyttää väärää sanaa, tai tehdä muu-

toksia toisen kirjoittamaan tekstiin ryhmätöiden lomassa. 

Vaikka ryhmien työskentely sujui enimmäkseen tasaisesti siinä mielessä, että oppi-

jat työskentelivät omalla tasollaan ja tekivät suunnilleen yhtä suuren määrän työtä yhteisissä pro-

jekteissa, ryhmien toimivuudessa oli kuitenkin myös eroja. Toisinaan huomasimme, että osa 

opiskelijoista saman ryhmän sisällä oli selkeästi motivoituneempia työskentelyyn kuin toiset; 

eräässä äärimmäisessä tapauksessa kurssin aikana kävi ilmi, että yksi opiskelija pisti äitinsä te-

kemään oman osuutensa jopa ryhmätöissä. Myös Lehtonen (2006: 207-208) piti ryhmän jäsenten 

välistä sitoutumisen vaihtelua haasteellisena. Mietimme, että yksi ratkaisu tällaiseen tilanteeseen 

voisi olla se, että ryhmällä olisi oikeus esimerkiksi erottaa ryhmän toimintaan sitoutumaton jäsen, 

jonka pitäisi sitten tehdä työ yksin, tai että jäsen, joka kokee tekevänsä suurimman osan työstä, 

voisi myös valita työskentelevänsä yksin tai vaihtavansa ryhmää. Myös mahdollisuus, että ryh-

män jäsenet voisivat saada yhteisestä työstä eri arvosanan oman työpanoksensa mukaan voisi olla 
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vaihtoehtoinen tapa toimia, joskin siinä tapauksessa opettajalla täytyy olla hyvin selkeä kuva sii-

tä, kuinka opiskelijan työpanoksen suuruutta mitattaisiin, samoin kummastakin vaihtoehdosta 

tulisi tiedottaa opiskelijoita jo ennen työn aloittamista. Vaikka yhteinen arvosana yhteisestä ryh-

mätyöstä tuntuu ajatuksena reilulta, havaitsimme, että yhteisen arvosanan antaminen johtaa hel-

posti tilanteeseen, jossa ryhmän tunnolliset kuormittuvat ja turhautuvat, kun taas vähemmän si-

toutuneet opiskelijat kokivat pääsevänsä “vähemmällä”. Jo mainittu esimerkkitapaus opiskelijas-

ta, jonka äiti teki tämän koulutehtävät, tulikin ilmi siksi, että kyseisen opiskelijan ryhmän toinen 

jäsen ilmiantoi hänet opettajalle kyllästyttyään siihen, että opiskelija vetäytyi luokassa ryhmän 

toiminnasta ja palautti jälkikäteen oman osuutensa, kun hänen äitinsä oli saanut sen valmiiksi. 

Toisaalta opiskelijoiden sitoutumisen vaihtelu saattaa liittyä myös siihen, että  ryh-

män jäsenten väliset tasoerot olivat liian suuret, jolloin heikoimmat passivoituvat vahvempien 

oppijoiden rinnalla. Edellisessä kappaleessa mainittu  esimerkkimme tukee tätä muissakin tutki-

muksissa havaittua korrelaatiota, sillä kyseisen opiskelijan kielitaito on ryhmän heikoimpia. (Dil-

lenbourg, Baker, Blaye & O’Malley 1996: 8.) Mietimme, kuinka tätä vaikutusta voisi vähentää, 

sillä ryhmät olivat opiskelijoiden itsensä muodostamia. Toisaalta tutussa ryhmässä tulee ehkä 

vähemmän konflikteja kuin opettajan valitsemassa, täysin uudessa ryhmässä, mutta toisaalta sa-

mojen ryhmien työskentely kurssista toiseen voi ehkä juurruttaa huonoja työtapoja. 

Opettajan antamalle tuelle jäi hyvin tilaa. Ryhmätyöt olivat kurssilla pääosassa, 

mutta esimerkiksi kielioppitehtävissä toimittiin melko opettajajohtoisesti. Opettajan antama tuki 

näkyikin eniten opettajan tekemissä kielellisissä korjauksissa, jolloin opettaja tarjoaa oppijalle 

sanan, joka on oppijalta ”hukassa” tai ehdottaa oppijalle sanaa, jonka tilalla oppija käyttää koh-

desanaa muistuttavaa, joskaan ei samanmerkityksistä sanaa: 

D: -- ja Nefernefernefer oli paha, se halusi Sinuhen ominaisuudet 

O: [kuiskaa]Tarkoitatsä omaisuuden? 

D: Joo, se halus sen omaisuuden – 

Oppija ei kuitenkaan aina muista korjausta heti kerrasta, vaan edellä olleen esimerkin oppijakin 

käytti hetken päästä jälleen sanaa ominaisuus tarkoittaessaan omaisuutta. Toisaalta myös tilanne 

saattaa vaikuttaa; esimerkiksi esitelmän aikana oppijaa voi jännittää niin paljon, että yksittäinen 
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sana lipsahtaa helpommin mielestä kuin jos oppija kysyy ohikulkevalta opettajalta varmistuksen 

sille, käyttääkö hän oikeaa sanaa tai käsitettä. Kielenoppiminen ei ole välttämättä nopeaa, ja ku-

ten Vygotski (1982: 185–186) totesi, kielenoppiminen vaatii paljon toistoa, jotta oppija pystyy 

omaksumaan rakenteen, sanan tai muun asian myös omaan käyttöönsä. Oppijahan saattaa tunnis-

taa oikean muodon tai tietää, että oma ilmaisu ei ole aivan oikea tai riittävän tarkka, mutta hänellä 

ei vielä ole keinoja tarkentaa viestintäänsä. Tässä tilanteessa opettajan tai opiskelijakaverin tuki 

astuu kuvaan, eli osaavampi tarjoaa oikeaa ilmaisua oppijalle, joka ehkä etsii sitä, muttei muista 

tai osaa vielä tarvitsemaansa ilmaisua. Tuen tarjoamisessa ensisijaisen tärkeää on oikea-

aikaisuus, sillä oppijalla on yleensä tarve ilmaista välittömästi, eikä välttämättä osaa yhdistää 

esimerkiksi kielikorjauksia tilanteeseen, jos saa palautetta vasta tilanteen mentyä ohi.   

 Sanallisen tuen lisäksi opettaja tarjosi myös tukea tehtävän ymmärtämisessä ja suo-

rittamisessa kiertämällä ryhmässä, kysellen täsmentäviä kysymyksiä ja olemalla oppijoiden saa-

vutettavissa. Koemme, että on tärkeää, että opettaja osoittaa ryhmätyöskentelynkin aikana ole-

vansa läsnä ja opiskelijoiden käytettävissä, jotta tilanne säilyy oppimistilanteena ja toisaalta apu 

on aina lähellä ja helposti saatavilla.  

Millaisia tuotoksia ryhmät saivat sitten  aikaiseksi? Kurssin aikana ryhmät tekivät 

yhdessä esitelmiä, kirjoittivat arvosteluita, tulkitsivat tekstejä yhdessä sekä tekivät sarjakuvat 

valitsemastaan kertomuksesta selkokielisestä Kalevalasta. Ryhmät jakoivat esimerkiksi sarjaku-

vatehtävässä vastuuta siten, että joku saattoi kääntää muulle ryhmälle tekstin, sarjakuvan käsikir-

joitus suunniteltiin yhdessä, toinen teki sarjakuvan kuvituksen ja kolmas esitteli ryhmän työn 

koko luokalle. Katsoimme sarjakuvat (ks. liitteet 1, 2 ja 3) todella onnistuneiksi, työt olivat 

enimmäkseen huolella tehtyjä ja viimeisteltyjä käytettyyn aikaan nähden, lisäksi ryhmissä vallitsi 

todella positiivinen työskentelyilmapiiri työskentelyn ajan ja ryhmät saivat muut ryhmät kiinnos-

tumaan omista töistään ja Kalevalasta. 

Opiskelijat pääsivät toteuttamaan tehtävässä monipuolisesti kukin omia vahvuuksi-

aan. Pohdimme, että tehtävään voisi ehkä jatkossa antaa opiskelijoille enemmän päätösvaltaa 

lopullisen tuotoksen suhteen; työhän voisi vallan hyvin olla myös vaikkapa draama- tai musiikki-

esitys. 
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Nykykirjallisuusesitelmän piti olla kurssin päätyö. Halusimme opiskelijoiden jaka-

van vastuun ryhmissä niin, että kaikilla olisi yhtä tärkeä rooli työtä tehdessä. Alkuperäinen suun-

nitelma oli myös, että kurssilaiset valitsisivat luettavat kirjat jo kurssin alussa, jotta työhön pääs-

täisiin heti.  Esitelmää voitaisiin työstää myös tunneilla, jolloin kirjaa voisi lukea osissa ja pyytää 

muilta ryhmäläisiltä tai opettajalta apua hankalissa kohdissa. Puhuimme kirjaesitelmästä jo en-

simmäisellä tunnilla ja jaoimme kirjalistan opiskelijoille. Opiskelijat eivät kuitenkaan kahta lu-

kuun ottamatta olleet valinneet omaa kirjaansa vielä kolmenkaan viikon päästä, ja pääasiassa 

ryhmät aloittivat työskentelyn aivan kurssin loppumetreillä. Lopulta kirjat valittiin niin, että me-

nimme yhdessä koulun kirjastoon ja valitsimme sen valikoimasta kaikille kirjat. Siksi vain kaksi 

ryhmää valitsi kirjansa alkuperäiseltä listaltamme. Lisäksi yksi ryhmistä teki esitelmänsä Väinö 

Linnan Tuntemattomasta sotilaasta, koska ei kuulemma ymmärtänyt, että kyseessä oli nykykirjal-

lisuuteen liittyvä esitelmä. Esitelmän painoarvo jäi siis kurssilla vähäisemmäksi, kuin olimme 

suunnitelleet. Luotimme liikaa oppilaiden omatoimisuuteen ja itseohjautuvuuteen. Toisaalta teh-

tävänanto ei ehkä motivoinut ja innostanut oppilaita tarpeeksi työskentelemään itsenäisesti. Teh-

tävän etenemistä pitäisi seurata viikoittain, ja opiskelijoiden tulisi raportoida säännöllisesti edis-

tymisestään. 

Opiskelijoille oli myös jaettu selkeät ohjeet vastuunjaosta, mutta lopullisessa esi-

telmässä vastuunjako ei juuri näkynyt. Kahdessa ryhmässä yksi opiskelija oli selvästi tehnyt lähes 

kaiken työn. Eräs ryhmä oli kopioinut lauseita suoraan internetlähteestä, eivätkä he osanneet lu-

kea dioja ääneen. Pidetyt esitelmät olivat pintapuolisia esittelyjä teoksesta ja kirjailijasta. Opiske-

lijat eivät ottaneet kantaa tehtävänannon hankalampiin kysymyksiin, vaikka teimme kysymyksiä 

ryhmälle esitystilanteessa.  Tehtävään ei siis selvästi oltu panostettu niin paljon kuin olisimme 

toivoneet.   Jätimme tehtävänannon ennalleen, mutta esitelmä täytyy tehdä paljon ohjatummin ja 

yhdessä vaihe vaiheelta, jotta tavoitteet vastuunjaosta ja todellisesta yhteistoiminnasta tulevat 

täytetyksi. Tälle tehtävälle asettamamme tavoitteet eivät siis täysin täyttyneet. Tehtävää pitäisi 

siis muokata niin, että tehtävän eri osiot käytäisiin luokassa läpi ohjatusti ja yhdessä pohtien. 

Esimerkiksi kirjallisuuskeskustelu muutaman kerran kurssin aikana voisi korostaa esitelmän pai-

noarvoa. Kokonaisen teoksen lukeminen sisältyy myös opetussuunnitelman perusteisiin, joten 

siitä ei mielestämme voi luopua kokonaan, vaikka osa kurssilaisista piti tehtävää “mahdottoma-

na”.  Lisäksi kirjallisuuslistamme pitää sisältään hyvin lyhyitäkin vaihtoehtoja (esimerkiksi no-

velleja) ja sarjakuvia (esimerkiksi yhden sarjakuvan, joka on pelkkää kuvakerrontaa), joten lukio-
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laisen voi mielestämme olettaa selviytyvän ainakin jostain listan teoksesta menestyksellä ja koh-

tuullisella työmäärällä. Alkuvaiheen ohjausta olisikin ehkä hyvä painottaa, jotta kaikki ryhmät 

valitsisivat omalle tasolleen sopivan teoksen. Tuloksia voi kuitenkin pitää positiivisena, koska 

ainakin osa oppilaista oli todella perehtynyt kirjaan ja lukenut koko teoksen. Ryhmän opiskelijat 

lukevat hyvin vähän suomalaista kirjallisuutta, joten tätä voi jo pitää hyvänä tuloksena. 

5.2 Kirjoitustehtävät 

 

Kurssilla oli vain muutamia tehtäviä, jotka oli tarkoitus tehdä kokonaan yksin. Periaatteessa 

omassa opetuksessamme yhdistimme kaikkiin tehtäviin keskustelua ja yhteistä pohdintaa. Py-

rimme saamaan tämän näkyville myös tehtävänannoissa, tehtäväkokonaisuudet alkavat usein 

pohtivilla kysymyksillä, jotka on tarkoitus tehdä yhdessä muiden kanssa. Useimmat kurssilaiset 

tekivät myös yksilötehtäviä yhdessä pohtien ja toisiaan tukien, niin kuin onkin tarkoitus. Realis-

mi-tehtäväkokonaisuudessa novellin kirjoittaminen oli ainoita tehtäviä, jotka oppilaat tekivät täy-

sin itsenäisesti. Novelli kirjoitettiin kotona, joten he ovat voineet tietysti saada apua toisiltaan tai 

ulkopuolisilta, mutta lopullinen tuotos oli jokaisen oma.  

 Opiskelijat omaksuivat tuotosten perusteella realistisen kirjailijan osan hyvin. Kes-

kustelimme oppitunnilla siitä, miten realistisen kirjailijan tavoite on saada muutos aikaan yhteis-

kunnassa. Myös realistinen tyyli, ongelmien kuvaaminen yhden ihmisen kokemusten kautta, tuli 

hyvin esille opiskelijoiden omissa novelleissa. Pienen herättelyn jälkeen opiskelijat keksivät 

muutamia asioita, joita haluaisivat muuttaa tämän päivän yhteiskunnassa. Keskustelu oli kuiten-

kin todella opettajajohtoista. Siksi uudessa tehtävänannossa opiskelijoille on annettu enemmän 

materiaalia tämän päivän ongelmien pohtimiseen.  

 Emme käyneet novellia tekstilajina läpi ennen kirjoittamista, koska oletin, että 

opiskelijat tuntevat novellin tunnusmerkit. Jälkeenpäin ajateltuna olisimme voineet tutustua tun-

nelmanovellin genreen ennen oman novellin kirjoittamista, koska novellit jäivät pintapuolisiksi. 

Olisimme voineet harjoitella tarkemmin tunteiden ja tunnelmien kuvailua. Uudistetussa tehtä-

vänannossa opiskelijoille annetaan kaksi artikkelia, joissa kuvataan lasten yksinäisyyttä. Artikke-

leissa on myös konkreettisia esimerkkejä lasten tunteista. Uskomme, että opiskelijat osaavat pa-

remmin artikkelit luettuaan asettua vääryyttä kokevan ihmisen asemaan ja kirjoittamaan syvälle 
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aiheeseen menevän novellin. Pintapuolisuus voi tietenkin johtua myös kielitaidon rajoituksista, 

tunteita on helpointa ilmaista omalla äidinkielellään. Tehtävän tavoitteet kuitenkin täyttyivät, 

koska opiskelijat kirjoittivat yksilön näkökulmasta aiheista, joiden he kokivat olevan väärin tä-

män päivän yhteiskunnassa. He siis asettuivat realistisen kirjailijan asemaan ja ymmärsivät roo-

linsa.    

 

Lainauksia opiskelijoiden novellien aluista: 

Kalle oli 28 vuotias joka asui Helsingissä hänen ongelma oli huumeet. Kalle työskenteli isossa ulkomaan 

firmassa. Hänen myyntipäällikko tiesi, että Kalle käytti huumeita ja antoi hänelle potkut. Nyt Kalle oli 

työtön ja varasti ihmisiltä lompakoita, koska heroiini on kallista.--- 

 

Markusta alkoi ahdistaa moni asia jo pitkää ja kaiken päälle hänen täytyi herätä joka aamu kouluun joka 

näytti olevan tarpeeksi hänelle. Eräänä päivänä Markus palasi aikaisin kotiin jolloin hänen sairastunut 

äiti makoi sohvalla ja katsoi äitiinsä suoraan silmiin ja sanoi lopetan koulun, heille syntyi pieni riita mut-

ta Markus lähti kotoa koska hän ei vaan suostunut jatkaa koulua enään.--- 

 

Roope juuri täytti 18. Jo 17-vuotiaana hän oli juonut alkoholia joka viikonloppu kahtena iltana. -Eihän 

tämän mitenkään pahasti vaikuta elämääni, hän kertoi kavereille. He olivat samaa mieltä, erityisesti Noo-

ra joka oli jo 20-vuotias. Hän on käyttäytynyt samanlaisesti kuin Roope jo 16-vuotiaasta asti. Noora päät-

ti yhtenä viikonloppuna käyttää huumeita alkoholin sijaan, koska se oli käynyt tylsäksi. ---  

 

Erityisen mieluisaksi tehtäväksi opiskelijat kokivat elokuva-tehtävän. Katsoimme 

uuden suomalaisen lyhytelokuvan ja kirjoitimme yhdestä elokuvan henkilöstä henkilökuvauksen. 

Elokuva oli onnistunut valinta, oppilaat esimerkiksi opettajan yllätykseksi ymmärsivät elokuvas-

sa esiintyneen ironian ja päähenkilön epärehellisyyden. Elokuva oli siis kielellisesti sopivantasoi-

nen, ei liian helppo, mutta ei liian hankala. Myös aihe oli ajatuksia herättävä, ja opiskelijat kirjoit-

tivatkin heti elokuvan katsomisen jälkeen innokkaasti.    
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 Osa opiskelijoista tyytyi kirjoittamaan pintapuolista kuvailua, mutta osa pääsi sy-

vemmälle ja jopa analysoi henkilön luonnetta. Kuvauksissa ja analyyseissa tehtävänannossa 

esiintyy usein tarkentavia kysymyksiä, niin myös tässä tapauksessa. Ongelmana on, että ohjeis-

tuksesta huolimatta opiskelijat kirjoittavat vastaukset kysymyksiin, eivätkä yhdistä vastauksia 

kokonaiseksi ja sidosteiseksi tekstiksi (1). Saman ongelman olemme havainneet myös aiemmilla 

kursseilla; tekstit jäävät helposti vain muistiinpanomaiseksi kollaasiksi yksittäisiä huomioita, 

vaikka opiskelijoita ohjeistaisikin etukäteen kirjoittamaan kokonaisia virkkeitä ilman ranskanvii-

voja. Miten harjoittaa oppijan analyysitaitoja ja toisaalta kirjoittaa sidosteista tekstiä? Tässä suh-

teessa löysimme vielä parantamisen varaa. Kuvauksissa näkyi myös se, että olimme juuri kirjoit-

taneet näytelmäarvostelun ja analysoineet kirjallisuutta. Monen opiskelijan kirjoitelmassa oli ar-

vostelun ja analyysin piirteitä. Yksi haaste onkin eri tekstilajien pitäminen erillään.  

 

Lainauksia opiskelijoiden teksteistä:  

(1) Elli oli tosi depressiivinen henkilö. Hänen asu oli mustaa ja hän näytti kuin emo. Hän käytäytyi äällötävasti. 

Elli tupakoi ja oli varas. Hänen ystävänsä putosi viidenneltä kerrokseltä alas ja putosi auton päälle. Elli 

halusi mennää matkalle. Mutta hänellä ei ollut riitavasti rahaa --- 

 

Heikki on yksinäinen ja rauhallinen. Hän rakastuu Elliin, jolla on huonompi elämä: hän asuu pojan kanssa 

joka käyttää runsaasti huumeita. Elli käyttää Heikkiä hyväkseen, jotta hän saisi rahaa matkustamiseen.---  

 

Elli pukeutuu tummiin ja poikamaisiin vaatteisiin ja hänestä näkee, että hän on surullinen ja kyllästynyt 

elämäänsä.--- Lopussa Elli oli todella surullinen ja tajusi vasta sitten, kuinka paljon hän tulee kaipaamaan 

Heikkiä.  

 

(2) --- Elokuvan tarkoitus ainakin mun mielestä on se että suomessa on tälläisiä paikkoja olemassa ja joskus 

hyviä ihmisiä pitää tekee pahoja juttuja kuten Elli elokuvasta.  
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Viimeisessä lainauksessa (2) henkilökuvaukseen on tullut mukaan arvostelun tai elokuva-

analyysin piirteitä, kun kirjoittaja on analysoinut elokuvan tarkoitusta. Toisaalta olimme kurssilla 

aiemmin puhuneet realistisen kirjailijan tehtävästä, mikä voi myös näkyä vastauksissa. Emme 

ohjeistaneet henkilökuvan kirjoittamista muuten, kuin ohjaaville kysymyksillä, joten mukaan tuli 

monien tekstilajien piirteitä. Oppilaat keskittyivät kuvaamaan elokuvan juonta, vaikka kysymyk-

set pyrkivät ohjaamaan henkilöhahmon luonteen pohdiskeluun.  

Muista esimerkeistä näkyy kuvailun pintapuolisuus, kovin syvälle henkilökuvauk-

sissa ei päästy. Neutraaliin henkilökuvaukseen on eksynyt myös henkilökohtaisia tulkintoja ja 

mielipiteitä elokuvan hahmoista. Tämäkin voi liittyä arvostelu-tekstilajin sekoittumisena tehtä-

vään. 

Tehtävä, josta irtosi paljon keskustelua, oli modernin runon kirjoittaminen. Kaikki 

eivät lähteneet tekemään tehtävää tosissaan, mutta useimmat saivat aikaan hauskoja runoja. Teh-

tävä on myös hyödyllinen siinä mielessä, että sen avulla voi pohtia modernin ja perinteisen runon 

eroja ja päästä muistelemaan ja käyttämään runon käsitteitä.  

wind 

tyttö 

kaunis, iloinen 

istuu nauraa kirjoittaa 

tyttö näkee sun 

snow suuri sulaa 

poika.  

 Esimerkkiruno onnistui mielestämme erityisen hyvin. Koska oppilaat eivät tienneet, 

mitä seuraavaksi pitää tehdä, kaikki runot eivät olleet yhtä johdonmukaisia. Runoissa myös näkee 

oppilaitten itsesensuurin, ja sanoja on varmasti vaihdeltu tehtävän mittaan, vaikka se oli kiellet-

tyä. Olemme aiemmilla kursseilla kirjoittaneet myös novellin samaan tyyliin, joten tehtävätyyppi 

on oppilaille tuttu. Tärkeintä tehtävän kannalta oli, että pohdimme runon käsitettä ja modernin 

runon luonnetta. Siinä tämän tehtävän avulla onnistuttiin hyvin.  
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6 OPISKELIJOIDEN PALAUTE KURSSISTA JA TEHTÄVISTÄ 

 

Ennen kurssin loppua oppilaat täyttivät palautelomakkeen (LIITE 7). Halusimme selvittää, miten 

hyödyllisinä opiskelijat kokivat tehdyt tehtävät, mitkä ovat heidän ajatuksensa ryhmätöistä, ja 

miten he kokivat oman kurssinsa sujuneen.  

Opiskelijat arvioivat tehtävien hyödyllisyyttä asteikolla yhdestä viiteen (yksi on ei 

ollenkaan hyödyllinen, 5 on erittäin hyödyllinen). Kaikkien tehtävien hyödyllisyys arvioitiin vä-

lille 3,6 - 4,2, eli tehtävät arvioitiin hyödyllisiksi. Lähes kaikki tehtävät saivat myös ääripäiden 

arvoja, joten yksittäisten opiskelijoiden mielipiteet saattoivat erota suurestikin. Koska keskiarvo-

jen erot ovat näin pieniä, mikään tehtävä ei noussut esille erityisen hyödyllisenä. Vähiten hyödyl-

liseksi koettiin Kalevala-ryhmätyö, sekin tosin sai arvoksi suhteellisen korkean 3,6. Avoimissa 

kysymyksissä useampi oppilas kirjoitti onnistuneensa nimenomaan Kalevala-tehtävässä.  

Suurimman arvon 4,2 sai näytelmäarvostelun kirjoittaminen. Avoimessa vastauk-

sessa sen hyödyllisyyttä perusteltiin sillä, ettei useampi oppilaista ollut ennen käynyt teatterissa, 

joten teatterikäynti sinällään arvioitiin hyödylliseksi kokemukseksi. Lisäksi yksi opiskelija kir-

joitti, että arvostelua tekstilajina tarvitsee myös koulunjälkeisessä elämässä. Avoimessa kysy-

myksessä “Mikä tehtävä jäi sinulle erityisesti mieleen hyödyllisenä tai mielekkäänä?” muita esiin 

nousseita tehtäviä olivat novellin kirjoittaminen, Kalevala-ryhmätyö, kaikki esitelmät ja  nomi-

naalimuodot kielioppiasiana. Oppijat eivät juurikaan kirjoittaneet perusteluja tähän kohtaan, 

vaikka lomakkeessa pyydettiin myös perusteluja vastauksille. 

Kysymyksessä “Missä tehtävässä koet erityisesti onnistuneesi? Miksi?” opiskelijoi-

den vastaukset jakaantuivat tasaisesti. Kolme opiskelijaa mainitsi Kalevala-ryhmätyön. Syyksi 

kerrottiin se, että työstä tuli hieno. Yksi opiskelija myös kertoi, että koki työn onnistuneen, koska 

he käyttivät sen tekemiseen vain kaksi tuntia. Mainintoja saivat myös kaikki ryhmätyöt, novelli, 

arvostelu ja henkilökuvaus.  

Kun kysyimme, mikä tehtävä oli vaikea ymmärtää tai tehdä, kurssilaisten vastauk-

set jakaantuivat taas eri tehtävien kesken. Ainoastaan kielioppitehtävät saivat tässä kysymyksessä 

neljä mainintaa. Yksi opiskelija kommentoi erityisesti Pedanetissä olleita kielioppitehtäviä. Hän 
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kirjoitti, että nettitehtävät oli vaikea muistaa tehdä kotona. Myös Kalevala-ryhmätyö sai pari 

mainintaa vaikeana tai turhana tehtävänä. Kalevala-sarjakuva saikin koko kyselyssä eniten huo-

miota ja siis jakoi eniten mielipiteitä. Yksi opiskelija kirjoitti, että nykykirjallisuuden teosta oli 

vaikea ymmärtää. Uskomme, että opettajan on helppo vaikuttaa tähän ongelmaan antamalla tar-

kempaa ohjausta teoksen valintaan, sillä listalla oli tarjolla monentasoisia ja -laatuisia teoksia. 

Kaksi opiskelijaa vastasi, että novelliin oli vaikea keksi aihetta. Nyt tehtävää onkin parannettu 

niin, että aihe on rajatumpi ja siihen annetaan ajatuksia herättävää materiaalia.  

Halusimme palautekyselyssä selvittää myös opiskelijoiden ajatuksia ryhmätöistä. 

Erityisesti ryhmätöihin keskittyivät kaksi kysymystä, jotka olivat “Onko sinusta kieltä helpompi 

oppia ryhmätöiden vai yksilötehtävien avulla? Miksi?” ja “Miten sinun ryhmäsi toimi ryhmätöis-

sä? Miksi?”. Ensimmäiseen kysymykseen ei tietenkään ole yksiselitteistä vastausta, koska tehtä-

vät ja ryhmät ovat erilaisia. Neljä kurssilaista vastasikin, että vastaus riippuu tehtävänannosta ja 

ryhmästä. Kolme oppijaa kirjoitti, että oppii paremmin yksilötehtäviä tehdessään. Yksi oppija 

mainitsi, että hänestä on mukavampaa tehdä ryhmätöitä, mutta koska ryhmätöiden kieli on eng-

lanti, hän kokee, että yksilötehtävät ovat hyödyllisempiä. Tässä nimenomaisessa ryhmässä tämä 

onkin erittäin hyvä huomio, sillä ryhmäläiset puhuvat keskenään englantia aina vapaammassa 

tilanteessa, joten voikin pohtia, miten hyödyllistä kommunikaatio on tehtävän kannalta.  Viisi 

oppijaa kertoi, että ryhmätöissä oppii paremmin. Perusteluksi sanottiin, että ryhmätyöt ovat mu-

kavampia ja ryhmätöissä toiset voivat auttaa, jos ei itse ymmärrä kaikkea. Tämä yhteistyö olikin 

yksi meidän tavoitteistamme tehtäviä suunnitellessa, joten oli ilo huomata, että ainakin osa kurs-

silaisista oli kokenut saaneensa tukea ryhmästä.  

Mielenkiintoista on, että vastaukset tähän kysymykseen jakautuivat arvosanojen ja 

motivoituneisuuden perusteella. Kaikkein korkeimpia arvosanoja saaneet opiskelijat vastasivat, 

että oppiminen riippuu aina tehtävästä, mikä onkin hyvä huomio. Ryhmätöitä ei pitäisi tehdä vain 

ryhmätöiden takia, vaan ryhmällä pitäisi olla  positiivista merkitystä tehtävän onnistumisen kan-

nalta. Arvosanoja 7 - 8 saaneet motivoituneet opiskelijat vastasivat, että he oppivat parhaiten  

yksilötehtävien avulla. Kaikki kolme kertoivat syyksi sen, että pystyy keskittymään paremmin ja 

oppimaan rauhassa. Tämän ryhmän vastauksesta löytyi myös hyvä pohdinta ryhmätöiden kieles-

tä. Viisi opiskelijaa, jotka kertoivat oppivansa parhaiten ryhmätöissä, ovat kaikki arvosanoja 5 - 7 

saaneita opiskelijoita. Nämä oppijat ovat myös mielestäni vähiten motivoituneita oppimiseen.  
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Heikoimmat oppijat siis kokivat saaneensa eniten apua juuri ryhmätöistä. Toisaalta 

voi pohtia, kokivatko he päässeensä helpommalla ryhmätyössä, jossa oma panos voi jäädä pie-

nemmäksi. Uskomme kuitenkin, että suosio johtuu ainakin osaltaan siitä, että heikoimmat oppijat 

myös saivat apua ja tukea oppimiseen vahvemmilta kurssitovereiltaan.  

Ryhmätöihin suhtautumisessa erottui siis selvästi kolme eri ryhmää. Näkisimme, et-

tä nämä kolme ryhmää liittyvät erilaisiin oppimistyyleihin ja motivoituneisuuteen. Esimerkiksi 

korkeamman arvosanan saaneiden opiskelijoiden ymmärrys siitä, että mikä tahansa ryhmätyö ei 

ole hyödyllistä, kertoo ehkä kypsemmästä ajattelusta. Nämä oppijat ymmärtävät, että ryhmätöitä 

ei tehdä sen vuoksi, että se olisi helpompaa tai hauskempaa, vaan että työtavan valinnalle on 

myös muita perusteita. Heikommat oppijat puolestaan eivät välttämättä näe asiaa samoin, vaan 

ryhmätöitä pidetään helppona ja kivana tapana suorittaa tehtävä vähemmällä vaivalla, eikä ajatel-

la, että koko ryhmän jäsenten on tarkoitus hyötyä yhdessä työskentelemisestä ja tiedon jakami-

sesta. On myös mahdollista, että osa oppilaista ymmärsi kysymyksen väärin niin, että he vastasi-

vat, kumpi heistä tuntuu mieluisammalta. Voi olla, etteivät kaikki pohtineet kysymystä oppimisen 

kannalta.  

Päätelmiämme tukevat myös Salmonin (2002) viiden portaan malli; korkeimman 

kognitiivisen työskentelyn tasolla opiskelija pystyy arvioimaan työskentelytapojen mielekkyyttä. 

Jokainen oppija ei välttämättä tavoita tätä tasoa kurssin aikana, joten mielestämme oppijoiden 

kyky arvioida esimerkiksi yhdessä työskentelyn onnistumista kertookin oppijan saavuttaneen 

syvemmän ajattelun tason. 

Heikommat oppilaat kokevat vastausten mukaan hyötyvän ryhmätöistä enemmän, 

koska he saavat tukea ryhmän kielellisesti vahvemmilta jäseniltä. Onko tämä tuki kuitenkaan aina 

oppimista auttavaa, vai onko esimerkiksi tekstien kääntäminen englanniksi lähinnä oppimista 

heikentävää ”auttamista”? Havainnoimme tunneilla tapahtuvan paljon englanniksi varmistamista, 

josta ei sinällään ole mitään pahaa. Mutta huomasimme myös, että heikommissa ryhmissä vah-

vemmat oppilaat ottivat vetovastuun. Toisaalta onnistunut yhteistoiminnallinen ryhmä toimii juu-

ri näin jakamalla roolit ryhmän jäsenten vahvuusalojen mukaan ja hyväksikäyttämällä eri jäsen-

ten vahvuuksia. Koimme hankalaksi arvioida sitä, milloin ryhmän jäsentä autetaan oppimaan ja 

milloin työ tehdään hänen puolestaan. 
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Ryhmien erot voivat johtua myös eroista oppilaiden oppimis- ja kielikäsityksissä. Oppilaat tule-

vat erilaisista koulutustaustoista. Suomalaisessa kulttuurissa kommunikoimalla oppimista arvos-

tetaan suhteellisen paljon ja peruskoulussa käytetään paljon keskustelevaa opetustyyliä ja ryhmä-

töitä. Jos oppilas tulee kulttuurista, jossa kirjallista osaamista arvostetaan enemmän, hän voi ko-

kea ryhmätyöt vähemmän tärkeäksi. 

Opiskelijat saivat itse valita ryhmänsä ryhmätöihin, joten ryhmät olivat lähes samo-

ja koko kurssin ajan. Oman ryhmän toimintaan olivat tyytyväisiä kaikki. Kaikilla oli myös sama 

perustelu: jokainen teki oman osuutensa ja tehtävät ryhmissä oli jaettu järkevästi. Katsomme, että 

olimme siis onnistuneet luomaan tehtäviä, joihin kaikki pystyivät antamaan oman tärkeän panok-

sensa. Muutama opiskelija kirjoitti myös tehtävien onnistuneen, koska ne sai tehdä kavereiden 

kanssa. Ryhmässä oppilaiden kommunikointi toimi hyvin ainakin kaveriporukoiden sisällä. Olisi 

silti ollut hyvä testata myös sekoitettuja ryhmiä, koska uskomme, että tärkeänä osana ryhmätöi-

den pedagogiaa on myös se, että oppilaat oppivat työskentelemään erilaisissa ryhmissä myös 

muiden kuin parhaiden kavereiden kanssa. Toisaalta kaveriporukoissa työskennellessä ryhmäpai-

ne tehdä töitä omalla tasollaan saattaa olla korkeampi, koska työkaverin ja tämän tapa työsken-

nellä on ennestään tuttu, jolloin parin sitoutuminen, motivoituneisuus tai työskentelymoraali ei 

tule muille ryhmäläisille yllätyksenä. Samoin tutuissa ryhmissä työskennellessä ei tarvitse käydä 

läpi uudestaan läpi ryhmänmuodostusvaiheita, vaan voidaan keskittyä työskentelyyn nopeammin. 

Opettajan määräämä ryhmä puolestaan vaatisi ryhmäyttämistä ennen toimimistaan, jotta ryhmä 

kannustaisi jäseniään työskentelemään yhteisen tavoitteen eteen ahkerammin; ryhmäytymisen 

epäonnistuessa ryhmän jäsenet eivät välttämättä sitoutuisi työskentelyyn, jolloin työ kasaantuisi 

helposti ryhmän tunnollisten niskaan.  . Toisaalta niin tuntui käyvän tietyissä ryhmissä nytkin, 

joten seuraavan kerran oppimateriaalia käyttäessämme olisi hyödyllistä kokeilla, kuinka kävisi, 

jos opettaja tekisi ryhmät etukäteen esimerkiksi oppijoiden kielitason perusteella. Sekoitetut 

ryhmät olisivat ehkä myös tarjonneet mahdollisuuksia erilaiseen tukeen kuin mitä tunneilla nyt 

havaitsimme. 
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7 PÄÄTÄNTÖ – OPPIMATERIAALIN ANSIOT JA 

HEIKKOUDET 

 

Lähdimme syksyn alussa innokkaana toteuttamaan oppimateriaaliprojektia. Olimme iloisia, että 

saimme tehdä tutkimusta, josta saimme aidosti hyötyä työhömme. Suurimman osan ajasta vei 

oppimateriaalin suunnittelu. Hioimme oppimateriaalia uudestaan ja uudestaan palautteen ja arvi-

oinnin pohjalta. Pohdimme ja peilasimme materiaaleja tavoitteisiimme. Kaiken kaikkiaan olem-

me tyytyväisiä saavuttamiimme tuloksiin.  

Tutkimusprosessi sujui tutkijoiden välisestä maantieteellisestä etäisyydestä huoli-

matta ongelmitta. Pystyimme tietotekniikan avulla keskustelemaan projektistamme reaaliajassa 

koko ajan. Etäisyys vaikeutti oppituntien havainnointia toisen tutkijan osalta. Vielä enemmän 

havaintoja oppilaitten toiminnan kehittymisestä koko kurssin ajalla olisimme saaneet, jos toinen 

tutkija olisi pystynyt olemaan paikalla koko ajan. Myös kirjoittaminen yhdessä pelkästään tieto-

tekniikan välityksellä osoittautui hankalaksi. Kasvokkain viestinnässä on etunsa. Onnistuimme 

kuitenkin mielestämme luomaan yhtenäisen tekstin välimatkasta huolimatta. Teimme tutkimuk-

sen alkaessa aikataulun, joka perustui oletettuun työtilanteeseemme. Emme kuitenkaan pysyneet 

täysin alkuperäisessä aikataulussamme, vaan työn valmistuminen myöhästyi.  

Aikaisempi käsityksemme ja kokemuksemme ryhmätöistä ei ollut järin hyvä. Ryh-

mätyöt toteutetaan usein liian heppoisin perustein, eikä syitä ryhmätöiden teettämiselle pohdita 

tarpeeksi. Ovatko ryhmätyöt vain mukavaa vaihtelua, vai voisiko kieltä todella oppia vuorovaiku-

tuksessa toisten kanssa paremmin kuin yksin? Näiden kysymysten johdattelemana lähdimme to-

teuttamaan oppimateriaalia kiinnittäen erityistä huomiota siihen, että ryhmätehtävissä ryhmällä 

olisi oikeasti merkitystä tehtävän onnistumisen kannalta. Opiskelijoiden tuotosten ja havainto-

jemme valossa uskomme, että ryhmätyö oikein toteutettuna edistää oppimista ja antaa oppilaille 

mahdollisuuden toimia asiantuntijoina ja tukea toisiaan. Tehtävänantojen oikea muotoilu auttaa 

opettajaa ja oppilaita näkemään tehtävän tavoitteet ja suunnittelemaan toimintansa niitten mu-

kaan. Tässä suhteessa meillä on mielestämme vielä parannettavaa. Miten kirjoittaa tehtävänanto, 

joka jo itsessään ohjaa oikeanlaiseen kollaboratiiviseen toimintaan ja motivoi ryhmän jäseniä 

toimimaan yhteisen tavoitteen eteen? 
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Halusimme toteuttaa tutkimuksen, josta saisimme uusia pohdintoja ja oivalluksia 

käytännön työhömme opettajina. Oppimateriaalitutkimus oli luontainen valinta, koska oppimate-

riaalien suunnittelu muodosti ison osan päivittäisestä työstämme. Myös toimintatutkimus metodi-

na oli helppo valinta, tutkimusta piti pystyä tekemään töiden ohella. Tutkimuksemme arvo ja 

hyöty ylittivät odotuksemme. Saimme käyttöömme konkreettisen oppimateriaalin, jolle varmasti 

tulee käyttöä tulevaisuudessa. Lisäksi saimme uusia näkökulmia jokapäiväiseen opettajan työhön, 

ja tutkiva opettaja -metodi pakottaa tarkkailemaan ja arvioimaan omaa työskentelyään jatkossa-

kin. Oli mukava tehdä tutkimusta, josta todella on käytännön hyötyä meille ja muille. Toiminta-

tutkimuksen tavoitteena onkin muuttaa paremmaksi kohteena olevaa käytäntöä, osallistujien 

ymmärrystä tästä käytännöstä ja tilannetta, jossa toimitaan. (Ahonen ym. 1995: 35.) Tavoitteena 

on siis elinikäinen ammatillinen kasvu, josta tämä tutkimus oli yksi tärkeä osanen.  

 Oppimateriaalien suunnittelu ei ole helppoa. Alkuperäiset suunnitelmamme muut-

tuivat matkan varrella monta kertaa. Tehtävä, jonka kuvitteli sujuvan ongelmitta, olikin käytän-

nössä täysin toteuttamiskelvoton, tai ainakin sen toteuttaminen oli käytännössä äärimmäisen tah-

meaa, kun emme osanneet ennakoida mahdollisia kompastuskiviä tositilanteessa. Toisaalta tehtä-

vä, jota kuvitteli muokkaavansa vielä “paremmalla ajalla” toimikin loistavasti ja innosti oppilaita 

oppimaan. Oppijoiden kanssa työskentelyyn liittyy näin aina tietty arvaamattomuus, kuten kaik-

keen inhimilliseen toimintaan. Tehtävä, joka toimi hyvin toisilla, ei välttämättä seuraavan ryhmän 

kanssa toimikaan. Ensimmäinen versio tehtävästä on usein ”pilottiversio”, ja ensimmäinen kokei-

lukerta opetusryhmässä paljastaa materiaalin sudenkuopat ja ansiot. Materiaalia voi joutua kokei-

lemaan ja parantelemaan useaan otteeseen ennen kuin se toimii suunnitellusti, ja silloinkin eri 

opetusryhmien välillä ja sisällä voi olla suuria eroja. Erityisesti ryhmätyöskentelyn (joka vaatii 

motivoituneisuutta ja vuorovaikutustaitoja ja jossa oppilas on vastuussa muillekin kuin vain itsel-

leen) onnistuminen on aina kiinni ryhmästä ja sen henkilökemioista. Ryhmäyttämisen tärkeyttä ei 

siksi pidäkään vähätellä, ja olisimmekin voineet kiinnittää tähän enemmän huomiota kurssillam-

me. Tämän tutkimuksen perusteella ryhmätyöskentely ja entistä motivoivampien ja vastuutta-

vampien tehtävien suunnittelu olisikin hyödyllinen jatkotutkimusaihe, tai ainakin oikea suunta 

jatkaa materiaalin kehittämistä. 

Saamiemme tulosten mukaan opettajan rooli oppimisen ohjaamisessa on suuri, 

vaikka opetuksessa pyrittäisiin yhteistoiminnalisuuteen oppilaitten kesken. Opettajan rooli on 
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tärkeä varsinkin silloin, jos oppilaiden ryhmäytyminen on kesken tai se ei ole onnistunut. Tällä-

kin kurssilla olisimme voineet kiinnittää enemmän huomiota ryhmäyttämiseen, vaikka ryhmä on 

ollut yhdessä jo yli vuoden. Opettajan rooli korostuu myös silloin, kun opetukseen tuodaan uu-

denlaisia tehtävätyyppejä. Esimerkiksi tässä tutkimuksessa esiin nousi erilainen tekstinymmärrys-

tehtävä, kuin mihin oppilaat olivat tottuneet. Uusia tehtävätyyppejä tai muita uudistuksia ”sisään 

ajaessa” toiminta on aluksi opettajajohtoisempaa kuin normaalisti.  

Tutkimuksemme edetessä olimme erityisen tyytyväisiä siihen, että havainnoimme 

oppilaiden tukevan toisiaan ryhmätöitä tehdessä. Tukeminen on lähinnä kielellistä, esimerkiksi 

vahvemman sanavaraston omaava oppilas varmistaa heikommalle tekstin merkityksiä. Tutkimus-

kysymyksemme oli, miten oppimateriaali ohjaa oppilaita toimimaan näin. Syitä on monia, tehtä-

vänanto, opettajan ohjeistus ja ryhmän sisäinen henki vaikuttavat asiaan. Vaikka vastuunjako ei 

kaikissa tehtävissä toiminut, koimme tärkeäksi sen, että ryhmätöissä tehtävät oli jaettu selkeästi. 

Oppilaat olivat vastuussa omasta osiostaan, mutta myös kokonaistuloksesta haluttiin tehdä yhdes-

sä hyvä. Heikoimmatkin oppilaat saivat onnistumisen kokemuksia tehdessään oman osuutensa 

muitten tukemana. Pelkästään vastuunjako ei kuitenkaan takaa ryhmän tukea, joissain ryhmissä 

oppilaat tekivät omat osuutensa täysin itsenäisesti.  

Saimme testata luomaamme kurssia aidossa ympäristössä. Tämä oli mielestämme 

tutkimuksemme mielenkiintoisin ja tärkein anti. Saimme kokeilla, millaisia tuotoksia tehtävänan-

tomme tuottaa. Tuotokset eivät tuottaneet suuria yllätyksiä. Osa tehtävistä sujui odotettua pa-

remmin, kuten Kalevala-ryhmätyö. Osa tehtävistä, kuten romantiikkaan liittyvät historian tehtä-

vät, eivät sujuneet ollenkaan suunnitellusti. Suurin yllätys liittyikin uudenlaisten tehtävätyyppien 

vaikeuteen. Oppilaat ovat sosiaalistuneet tekemään tietynlaisia tehtäviä, eikä muutos ole helppoa 

ilman opettajan askel askeleelta ohjausta. Koimme, että kirjallinen tehtävänanto on toissijainen 

opettajan ohjeistukseen verrattuna. Vaikka ohje saadaan kirjallisena, moni haluaa kuulla saman 

asian vielä opettajan selittämänä. Siksi tehtävänannon sanamuodoilla ei ole niin suurta merkitys-

tä, kuin aluksi ajattelimme. Ohjeiden antaminenkin liittyy tietenkin luokkahuoneen kulttuuriin. 

Tässä ryhmässä oppilaat ovat tottuneet saamaan tarkemmat ohjeet suullisesti. Huomioita ei voi 

yleistää koskemaan kaikkiin S2-ryhmiin. 

Oppimateriaalillemme asettamat tavoitteet toteutuivat ainakin osittain. Saimme 

nähdä luokassa aitoa yhteistoiminnallisuutta ja motivoitunutta työskentelyä, mutta aina emme 
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onnistuneet. Saimme oppilailta palautetta, että näitä tekstitaitoja tarvitsee varmasti myös ”aikui-

sena”, mutta toisaalta oppilaat eivät ymmärtäneet kaikkia tehtävätyyppejä. Mielestämme tämä on 

hyvä alku, oppimateriaali ja me olemme vielä kesken.  

Oppimateriaaliamme on suunniteltu tietylle ryhmälle tietyssä lukiossa, joten sen to-

teuttaminen toisessa ympäristössä voi vaatia muutoksia. Oppimateriaalin pitää funktionaalisen 

oppimiskäsityksen mukaan vastata oppilaan henkilökohtaisia tarpeita, joten emme olisi voineet 

luoda kaikille S2-opiskelijoille sopivaa materiaalia. Uskomme kuitenkin, että oppimateriaalimme 

vastaa lukiolaisen tarpeita. Lukio-opetus on Suomessa tasalaatuista ja kurssien sisällöt ovat kan-

sallisesti samanlaisia. Siksi uskomme, että oppimateriaalimme auttaa myös muita lukion S2-

opettajia. Kokemuksemme mukaan oppimateriaalia voi harvoin käyttää täysin sellaisenaan, vaan 

sitä on aina muokattava opetettavan ryhmän mukaan. Tutkimuksen luotettavuutta arvioidessa on 

muistettava, että tutkimus on tehty ainutkertaisessa tilanteessa juuri tietylle ryhmälle. Samanlaisia 

tuloksia ei voi siis odottaa toisessa tilanteessa. Tuloksiin vaikuttavat huomattavasti ryhmäläisten 

taustat, jotka ovat erilaiset moneen S2-ryhmään verrattuna.  

Toimintatutkimuksessa oppimateriaalin ”evoluutio” on luonnollinen ja toivottava-

kin asia, sillä tarkoituksena on, että ensimmäisestä suunnitelmasta siirrytään toimintavaiheen, 

tarkkailun ja arvioinnin jälkeen uudistuneeseen suunnitelmaan. (Ahonen ym. 1995: 40.) Tutki-

muksessamme tämä sykli toteutuikin hyvin. Ensimmäinen kurssitehtävien kokoelma uudistui 

tehtävien testauksen, pohdinnan ja reflektoinnin sekä arvioinnin jälkeen kokonaan. Uskommekin, 

että kun käytämme tehtäviä tulevaisuudessa, ne tulevat taas muuttumaan uuden saavutetun tiedon 

valossa. Tutkimus, kuten ammatillinen kasvukaan, ei siten koskaan ole täysin valmis.  
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LIITTEET 

 

LIITE 1. 

 Alkuperäinen aineisto kansallisromantiikka-tehtäviin 

”Ruotsalaisia emme enää ole, venäläisiksi emme tahdo tulla, olkaamme siis suomalaisia!” 

Vuonna 1809 Suomi liitettiin osaksi Venäjän keisarikuntaa ja Suomen lähes 700 vuotta kestänyt 

asema Ruotsin osana päättyi. Venäjän Keisari Aleksanteri I lisäsi arvonimiluetteloonsa nimen 

Suomen suuriruhtinas. Keisari lupasi säilyttää Ruotsin vallan aikaiset lait ja säätyhallinnon enti-

sellään. Ensimmäiset Suomen suuriruhtinaskunnan valtiopäivät järjestettiin Porvoossa. Siellä 

säädyt antoivat uskollisuudenvalansa keisarille. 

Säätyjen anomuksesta valtiopäivillä otettiin esille kielikysymys. Ruotsi säilytti asemansa viralli-

sena kielenä, mutta se ei ollut enää hallitsijan kieli. Venäjän kieli sai siis myös virallisen aseman. 

Kun Aleksanteri puhui säädyille valtiopäivien avajaisissa ja päättäjäisissä, hän käytti ranskaa, jota 

Suomen sivistyneistö keisarin yllätykseksi osasi. 

Suomen suuriruhtinaskunta sai autonomisen aseman Venäjän keisarikunnassa. Suomen autono-

mia merkitsi ennen muuta sitä, että Suomella oli oma erillinen lainsäädäntö ja virkakoneisto. Ul-

kopolitiikkaa hoiti Venäjä, ja Suomessa oli venäläisiä joukkoja. Suomi muodosti nyt ensimmäistä 

kertaa yhtenäisen ja erillisen hallinnollisen, kulttuurisen ja kielellisen alueensa. 

Euroopassa jo pitkään vaikuttanut nationalismin siemen kantautui samaan aikaan Suomen maape-

rälle. Nationalismin aate vaati, että valtiossa on tilaa yhdelle kansalle ja kansan kielelle. Nationa-

lismi yhdistyi taiteessa vaikuttaneeseen romantiikan aikakauteen, joka romantisoi tavallisen kan-

san arkista aherrusta. Romantikot näkivät kansan omassa kulttuurissa alkuvoimaisuutta. Niin 

myös köyhän kansan kieli suomi nousi ensimmäistä kertaa keskustelun aiheeksi. Tavallinen kan-

sa kelpasi ensimmäistä kertaa runojen ja romaanien henkilöiksi. Muita tyypillisiä aiheita olivat 

rakkaus, isänmaanrakkaus, sankarit, menneisyys, erilaiset seikkailut ja kaukaiset maat. Luonnolla 

oli tärkeä asema, ja luonnonilmiöiden avulla pyrittiin kuvaamaan ihmisen syvimpiä tunteita. 
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Suomen virkamiehet ymmärsivät, että Suomen uusi asema tarjosi uusia mahdollisuuksia kansa-

kunnalle. Turussa syntyi 1810-luvulla Turun akatemian, yliopiston, opettajien ja oppilaitten pii-

rissä Turun romantiikaksi nimetty liike, joka sai vaikutteita Saksan ja pohjoismaiden romantiikas-

ta, mutta myös kansan kielen ja perinteen tutkimuksesta. Turun romantikot toivat ruotsinkielisen 

sivistyneistön tietoisuuteen maan suomenkielisen väestön. Romantikot ottivat kantaa suomen 

kielen asemaan, keräsivät kansanperinnettä ja kehittivät kirjakieltä. Turun romantikkoja johti A.I. 

Arwidsson. Hän puolusti voimakkaasti Suomen omaa kulttuuria ja puhui suomen kielen puolesta.  

 rwidsson lausui kuuluisat sanat, jotka kuvaavat Suomen uutta asemaa: ”Ruotsalaisia emme 

enää ole, venäläisiksi emme tahdo tulla, olkaamme siis suomalaisia!” Hän yritti luoda kansallista 

identiteettiä vaikeissa oloissa. Venäläiset sensuroivat julkaisuja ja lehdissä käytyjä kulttuurikes-

kusteluja. Toisaalta venäläiset eivät estelleet suomen kielen aseman parantamista, koska he us-

koivat sen vähentävän Ruotsin valtaa Suomessa. Venäjän painostuksesta Arwidsson muutti lopul-

ta Ruotsiin ja jatkoi työtään sieltä käsin. 

Vuonna 1828 yliopisto siirrettiin Helsinkiin, jossa senaatti eli hallinto voisi valvoa sen toimintaa 

paremmin. Helsingissä Turusta siirtyneet yliopiston opettajat alkoivat kokoontua lauantaisin 

hahmotellakseen Suomen kansallista kulttuuriohjelmaa. Lauantaiseuraksi nimetyssä piirissä kes-

kusteltiin kulttuurista, kielestä ja kirjallisuudesta. Lopulta vuonna 1831 perustettiin Suomalaisen 

kirjallisuuden seura levittämään tietoa isänmaasta, edistämään kansankielen käyttöä ja luomaan 

kansankielistä kirjallisuutta sekä ylemmille että alemmille yhteiskuntaryhmille. Suomalaisen kir-

jallisuuden seuraa olivat perustamassa suomen kielen tärkeimmät tukijat ja tunnetuimmat kehittä-

jät Elias Lönnrot, Johan Ludvig Runeberg ja Johan Vilhelm Snellman. 

Snellmanin ajatuksen mukaisesti Suomalaisen kirjallisuuden seuran peruslähtökohdaksi tuli, että 

sivistyneistö on kansallistettava ja kansa sivistettävä. Tämä tarkoitti sitä, että suomen kieli oli 

nostettava täyspainoiseksi sivistyskieleksi ja tätä varten oli luotava runsas suomenkielinen kirjal-

lisuus. Tosiasiassa useimmat fennomaanit, eli suomen kielen kannattajat, eivät osanneet juuri 

lainkaan suomea. Fennomaanien kielipoliittinen ohjelma oli siis vahvasti ideologinen ja perustui 

romanttisiin ihanteisiin, eikä siis ainakaan heti toteutunut käytännössä. 

Romanttisten ihanteiden mukaan kansan luonne – sen villiys, elävyys vallattomuus ja vapaus – 

ilmeni kansanrunoudessa. Kansanrunous on suullisena perinteenä elävää runoutta, joka on elänyt 

jopa satojen vuosien ajan siirtyen sukupolvelta toiselle. Suomalaisten kansanrunojen kuuluisin 
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kerääjä on Elias Lönnrot. Hän teki useita keräysmatkoja Itä-Suomen kyliin, jossa hän kuunteli 

runonlaulajia ja kirjoitti ylös kuulemansa. Näistä ja itse sepittämistään runoista Lönnrot kokosi 

Suomen kansalliseepoksen, Kalevalan. Lönnrot uskoi romantiikan ihanteiden mukaisesti, että 

Kalevala kertoi historiallisesta – ei myyttisestä – Suomen kansan historiasta. Kalevalan hahmot 

olivat Lönnrotille historiallisia henkilöitä. Kalevala ei ollut mikään bestseller, koska sivistyneistö 

ei osannut sitä lukea. Kalevalaa kuitenkin arvostettiin, ja se antoi Suomelle mahtavan myyttisen 

muinaishistorian, joka nosti Suomen tasaveroiseksi muiden sivistysvaltioiden joukkoon. 

Johan Ludvig Runeberg oli toimittaja, kirjailija ja ennen kaikkea runoilija, joka kirjoitti ruotsiksi. 

Opiskeluaikanaan hän työskenteli kotiopettajana Saarijärvellä ja Ruovedellä. Samalla hän tutustui 

Suomen sisämaan kulttuuriin, luontoon ja ihmisiin. Hän myös kuunteli Suomen sodan veteraani-

en kertomuksia, ja näiden kertomusten pohjalta syntyi Runebergin tunnetuin teos Vänrikki Stoo-

lin tarinat. Runeberg kuvasi sotaa ihannoiden ja romantisoiden ajan tavan mukaan. Runeberg 

kirjoitti myös sanat Maamme-lauluun, josta tuli myöhemmin Suomen kansallislaulu.  

Lähteet: 

Haapala, Vesa ym. : Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus. Otava 2010 

Ekonen, Jouni ym.: Ihmisen tiet – Suomen historian käännekohtia. Otava 1999 

Ekonen, Jouni ym. :Lukion horisontti. Torpparista isännäksi. Suomen historian käännekohtia. 

Otava 2006 Helsinki 

Ahtiainen, Marketta ym. :Suomen historian aikakirja. Suomen historian käännekohtia. Helsinki, 

Edita 2005 
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LIITE 2.  

Muokattu aineisto kansallisromantiikan tehtävään 

Yksi 1800-luvun merkittävimmistä eurooppalaisista aatteista oli kansallisuusaate eli nationalismi, 

joka korosti oman kansan kulttuurin ja kielen merkitystä. Nationalismia voimistivat Napoleonin 

valloitusretket 1800-luvun alussa. Valtiot ja kansat pyrkivät esimerkiksi lippujen ja rahojen kal-

taisten symbolien avulla vahvistamaan kansallista yhteenkuuluvuuttaan. 1700-luvulla syntynyt 

romantiikka vaikutti 1800-luvulla oman kansan menneisyyttä korostaneen kansallisromantiikan 

syntyyn. Kansallisromantiikka levisi Suomeen 1830-luvulla, mutta kuvataiteissa tyylisuunta il-

meni vasta vuosisadan lopulla. 

Vuonna 1809 Suomi liitettiin osaksi Venäjän keisarikuntaa ja Suomen lähes 700 vuotta kestänyt 

asema Ruotsin osana päättyi. Venäjän Keisari Aleksanteri I lisäsi arvonimiluetteloonsa nimen 

Suomen suuriruhtinas. Keisari lupasi säilyttää Ruotsin vallan aikaiset lait ja säätyhallinnon enti-

sellään. Ensimmäiset Suomen suuriruhtinaskunnan valtiopäivät järjestettiin Porvoossa. Siellä 

neljä säätyä antoivat uskollisuudenvalansa keisarille. 

1. Mitä olivat säädyt? Ketä säätyihin kuului? Ketkä eivät kuuluneet säätyihin? 

 

Suomen suuriruhtinaskunta sai autonomisen aseman Venäjän keisarikunnassa. Suomen autono-

mia merkitsi ennen muuta sitä, että Suomella oli oma erillinen lainsäädäntö ja virkakoneisto. Ul-

kopolitiikkaa hoiti Venäjä, ja Suomessa oli venäläisiä joukkoja. Suomi muodosti nyt ensimmäistä 

kertaa yhtenäisen ja erillisen hallinnollisen, kulttuurisen ja kielellisen alueensa. 

Autonomia vahvisti nationalismin aatetta. Yhteiskunnan yläluokka oli eurooppalaiseen tapaan 

kiinnostunut kansallisesta kulttuurista ja oman maansa menneisyydestä. Maan sivistyneistöllä 

olikin keskeinen rooli suomalaisuuden eli fennomanian herättäjänä. Toisin kuin Euroopassa, na-

tionalismi ei Suomessa aiheuttanut suuria poliittisia kiistoja, ja maassa esiintyi hyvin vähän ka-

pinointia esivaltaa vastaan. Venäläisetkin suhtautuivat kansallisuusaatteeseen suopeasti, koska 

katsoivat sen loitontavan Suomea entisestä emämaasta Ruotsista. 

2.       Mitä tarkoittaa 
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a)      sivistyneistö (sivistynyt)? 

b)      kapinointi (kapinoida)? 

c)       esivalta? 

Korvaa sanat samaa tarkoittavalla sanalla. 

3.       Miksi venäläiset hyväksyivät Suomen kansallisuusaatteen? 

 

Nationalismi johti siihen, että suomalaista tiedettä ja taidetta alettiin kehittää. Autonomia saavut-

tamisen jälkeen alettiin Turun yliopistossa kehittää suomen kieltä sekä kerätä kansanrunoutta ja –

perinnettä. Tätä kutsuttiin Turun romantiikaksi. Kun yliopisto siirtyi Helsinkiin, Turun roman-

tiikka vaihtui Helsingin romantiikaksi. Erityisesti uusi Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (1831) 

korosti suomen kielen kehittämistä. Tähän seuraan kuuluivat aikansa tärkeimmät suomalaisvai-

kuttajat. Seuraa johti A.I.Arwidsson. Hän lausui kuuluisat sanat: ”Ruotsalaisia emme ole, venä-

läisiksi emme halua tulla, olkaamme siis suomalaisia!” 

4.       Mitä Arwidsson tarkoitti näillä sanoillaan? 

 

Johan Wilhelm Snellman oli filosofi ja valtio-oppinut. Snellmanin ajatuksen mukaisesti Suoma-

laisen kirjallisuuden seuran peruslähtökohdaksi tuli, että sivistyneistö on kansallistettava ja kansa 

sivistettävä. Tämä tarkoitti sitä, että suomen kieli oli nostettava täysipainoiseksi sivistyskieleksi 

ja tätä varten oli luotava runsas suomenkielinen kirjallisuus. Tosiasiassa useimmat fennomaanit, 

eli suomen kielen kannattajat, eivät osanneet juuri lainkaan suomea. Fennomaanien kielipoliitti-

nen ohjelma oli siis vahvasti ideologinen ja perustui romanttisiin ihanteisiin, eikä siis ainakaan 

heti toteutunut käytännössä. 

Romanttisten ihanteiden mukaan kansan luonne – sen villiys, elävyys, vallattomuus ja vapaus – 

ilmeni kansanrunoudessa. Kansanrunous on suullisena perinteenä elävää runoutta, joka on elänyt 

jopa satojen vuosien ajan siirtyen sukupolvelta toiselle. Suomalaisten kansanrunojen kuuluisin 

kerääjä on Elias Lönnrot. Hän teki useita keräysmatkoja Itä-Suomen kyliin, jossa hän kuunteli 
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runonlaulajia ja kirjoitti ylös kuulemansa. Näistä ja itse sepittämistään runoista Lönnrot kokosi 

Suomen kansalliseepoksen, Kalevalan. Lönnrot uskoi romantiikan ihanteiden mukaisesti, että 

Kalevala kertoi historiallisesta – ei myyttisestä – Suomen kansan historiasta. Kalevalan hahmot 

olivat Lönnrotille historiallisia henkilöitä. Kalevala ei ollut mikään bestseller, koska sivistyneistö 

ei osannut sitä lukea. Kalevalaa kuitenkin arvostettiin, ja se antoi Suomelle mahtavan myyttisen 

muinaishistorian, joka nosti Suomen tasaveroiseksi muiden sivistysvaltioiden joukkoon. 

 

5.       Mitä tarkoittaa 

a)      ideologinen (ideologia)? 

b)      toteutua käytännössä? 

c)      myyttinen (myytti)? 

d)       historiallinen (historia)? 

 

6.       Kalevala on Suomen kansalliseepos. Mitä tarkoittaa kansalliseepos? Mitä muita kansal-

liseepoksia tiedät? 

  

Johan Ludvig Runeberg toimittaja, kirjailija ja ennen kaikkea runoilija, joka kirjoitti ruotsiksi. 

Opiskeluaikanaan hän työskenteli kotiopettajana Saarijärvellä ja Ruovedellä. Samalla hän tutustui 

Suomen sisämaan kulttuuriin, luontoon ja ihmisiin. Hän myös kuunteli Suomen sodan veteraani-

en kertomuksia, ja näiden kertomusten pohjalta syntyi Runebergin tunnetuin teos Vänrikki Stoo-

lin tarinat. Runeberg kuvasi sotaa ihannoiden ja romantisoiden ajan tavan mukaan. Runeberg 

kirjoitti myös sanat Maamme-lauluun, josta tuli myöhemmin Suomen kansallislaulu. 

Johan Ludwig Runeberg kirjoitti ruotsiksi, mutta oli silti innokas suomalaisuusaatteen kannattaja. 

Hänen runonsa kuvasivat ihanteellisesti eri väestöryhmien, myös tavallisten kansalaisten elämää. 

Runebergin mielestä sivistyneistön tuli olla kiinnostunut suomalaisesta talonpoikaiskulttuurista, 

joka hänen mukaansa edusti todellista suomalaisuutta. 
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Yli 90% suomalaisista asui 1800-luvun puolessa välissä maaseudulla. Kansan elintaso oli alhai-

nen. Maatalous perustui viljanviljelyyn, joka oli kannattavampaa Etelä-Suomessa kuin Itä- ja 

Pohjois-Suomessa. Vilja ei riittänyt kansan tarpeisiin. 1856 – 1867 ilmasto muuttui oikulliseksi. 

Esimerkiksi vuonna 1867 kesä tuli kuukautta normaalia myöhemmin ja seuraava talvi alkoi liian 

aikaisin. Sää aiheutti katovuosia, eli vuosia, jolloin viljaa ja muuta ravintoa ei saatu normaaliin 

tapaan. Viljasatoja menetettiin ja karjaa kuoli nälkään. Muutaman vuoden aikana suomalaisista 

10% kuoli nälkään ja tauteihin. 

Runeberg, kuten muutkin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran jäsenet, oli huolissaan tavallisen 

kansan oloista. Runossaan Saarijärven Paavo Runeberg kuvaa köyhän talonpojan kamppailua 

katovuosien aikana. 

 

Lähteet: 

Haapala, Vesa ym. : Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus. Otava 2010 

Ekonen, Jouni ym.: Ihmisen tiet – Suomen historian käännekohtia. Otava 1999 

Ekonen, Jouni ym. :Lukion horisontti. Torpparista isännäksi. Suomen historian käännekohtia. 

Otava 2006 Helsinki 

Ahtiainen, Marketta ym. :Suomen historian aikakirja. Suomen historian käännekohtia. Helsinki, 

Edita 2005 
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LIITE 3. 

Saarijärven Paavo runo ja selitykset 

 

Johan Ludwig Runeberg: Saarijärven Paavo  

Tuolla Saarijärven salomailla                          

Asui Paavo maalla hallaisella,                         

Kynti maata, kaivoi ahkerasti,                          

Mutta Herralta tuloa toivoi 

Taivahasta, luonnon tekijältä.    

 tässä kuva kyntämisestä 

Siinäpä asui siivoin lapsinensa, 

Vaimoinensa, vaivoin leipäpalan                                                   

Hiellänsä otti kankahasta. 

  

Paavo asui Saarijärvellä. Hän viljeli ahkerasti maata ja uskoi Jumalan tuovan heille 

satoa. Hänellä oli vaimo ja lapsi, ja työtä piti tehdä kovasti, jotta kaikille riitti ruo-

kaa. 

  

Tuli kevät, suli kinos maailta.                       kinos = lumi  

Veipä puolen orahia;                                      oras = vilja                        

Tuli kesä, kävi raet mailla,                           raet = rakeet (raekuuro)    

Kaasi päitä puolet käydessänsä;                     kaasi = kaatoi 
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Tuli syksy, veipä halla kaikki.                          halla = pakkanen 

  

Keväällä sulava vesi vei Paavolta puolet sadosta. Kesällä raesade vei lisää ja syksyl-

lä halla eli pakkanen vei loput. 

  

Tarttui tukkahansa Paavon vaimo, 

Sanoi: ”Paavo-parka, poloseni! 

Ota sauva, hylkäs meidät Herra; 

Kolkko miero, nälkä kauheampi”.                  miero = maantie (joutua ko-

dittomaksi) 

Sanoi Paavo, häntä suositellen: 

”Vaikka kokee, eipä hylkää Herra. 

Pane leipään puoli petäjätä,                           petäjäinen = mäntypuun kuo-

rijauho 

Minä laitan ojat leveämmät, 

Mutta tulon toivon taivahasta”. 

Pani vaimo puolen petäjätä. 

Kaivoi äijä kaksi viemäreitä.                           viemäri = oja 

Vaihtoi vuonat siemeniksi, kylvi.                     vuona = karitsa 

  

Paavon vaimo oli jo valmis luovuttamaan, mutta Paavo sanoi, että Jumala voi koe-

tella meitä, mutta ei Hän hylkää. Hän käski vaimon laittamaan leipään puolet petä-
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jäistä eli männyn kuoresta tehtyä jauhoa. Itse hän aikoi kaivaa ojista leveämmät 

seuraavaa vuotta varten. 

  

Tuli kevät, suli kinos mailta, 

Eipä vienyt vesi orahia; 

Tuli kesä, kävi raet mailla, 

Kaasi päitä puolen käydessänsä; 

Tuli syksy veipä vilu kaikki.                             vilu = kylmyys eli pakkanen 

  

Tällä kertaa Paavo oli kaivanut leveämmät ojat, joten keväällä sulava lumi ei vie-

nytkään satoa. Mutta raekuurot ja halla veivät taas sadon. 

  

  

Löipä rintoihinsa Paavon vaimo, 

Sanoi: ”Paavo-parka, poloseni! 

Kuollaan pois, jo Herra meidät hylkäs; 

Kova kuolla, mutta turha toivo. 

Sanoi Paavo häntä suositellen: 

”Vaikka kokee, eipä hylkää Herra. 

Pane kaksin verroin petäjätä, 

Kaksin kerroin laitan lannan maalle.                                    lanta = hevosen 

uloste 
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Mutta tulon toivon taivahasta”. 

Lisäs’ vaimo kaksi petäjätä, 

Laittoi Paavo lannan kaksin kerroin, 

Käänti karjan siemeneksi, kylvi.                                            karja = talon 

lehmät 

  

Jälleen vaimo on valmis luovuttamaan, koska viljaa ei tänäkään vuonna saatu. Paa-

vo luottaa silti Jumalaan, hän päättää laittaa kaksi kertaa enemmän lantaa eli lannoi-

tetta viljelymaahan. Hän käskee vaimoa leipomaan leipään vielä enemmän petäjäis-

tä. 

  

Tuli kevät, suli kinos maalta,      

Eipä vienyt vesi orahia. 

Tuli kesä, kävi raet mailla, 

Eipä kaatunutkaan kaunis olki; 

Tuli syksy, sivu sitkaimitten 

Meni vilun vaino vaarallinen, 

Aivan koskematta kultapäihin.                                              kultapäät, olki = 

vilja 

Silloin heti Paavo hartahasti 

Paneusi polvilleen ja sanoi: 

”Vaikka kokee, eipä hylkää Herra”. 

  



93 

 

Tällä kertaa Paavon vilja säästyi tulvavesiltä, raekuuroilta ja hallalta. Silloin Paavo 

polvillaan ylisti Jumalaa: ”Vaikka koettelee, eipä hylkää Herra.” 

  

Sanoi vaimo, samoin polvillansa: 

”Vaikka kokee, eipä hylkää herra”. 

Sitten iloitellen miehellensä: 

”Paavo, ota sirppi sukkelasti! 

Toki nyt on tullut toinen aika, 

Ilon aika. – Pois nyt petäjäinen; 

Ruisleivän laitan lapsillemme”. 

Sanoi Paavo, häntä hyväellen: 

”Vaimo, vaimo! sit’ ei kuri saada, 

Jok’ ei hylkää toista hädässänsä. 

Pane leipään puoli petäjätä, 

Veihän vilu tou’on naapurimme”.                  touko = viljasato 

  

Myös vaimo ylisti Jumalaa tällä kertaa. Hän käski miestään leikata viljan nopeasti 

talteen, että hän pääsee leipomaan lapsille oikeaa ruisleipää petäjäleivän sijaan. 

Mutta Paavo käskee vaimon jälleen laittaa jauhoihin puolet petäjäistä. Naapurin vil-

jan on nimittäin vienyt halla! 
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LIITE 4. 

 Aineistot realismi-tehtäviin 

 

Aineistot tehtävään 5 ja 6: Suomen lapset voivat hyvin                               

HS 10.4.2013 

Muokattu Outi Salovaaran alkuperäisestä artikkelista 

Unicefin tuore tutkimus mairittelee, mutta asiantuntijat pelkäävät tilanteen 

synkkenevän 

 

Unicefin mukaan suomalaislapset ovat teollisuusmaiden neljänneksi parhaiten voi-

via. Asiantuntijat pelkäävät tilanteen synkkenevän. 

Unicefin tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaislapset voivat huippuhyvin. YK:n 

lastenjärjestö vertaili 29 teollisuusmaan lasten hyvinvointia vuosina 2000–2010. 

Neljänneksi sijoittuneen Suomen edellä ovat vain Hollanti, Norja ja Islanti. Listan 

hännille jäivät Kreikka, Yhdysvallat, Liettua, Latvia ja Romania. 

Suomi menestyi Unicefin tutkimuksessa etenkin aineellisessa hyvinvoinnissa, ter-

veydessä ja koulutuksessa. Sen sijaan riskikäyttäytymistä kuvaavissa mittareissa eli 

ylipainossa, tupakoinnissa, alkoholinkäytössä ja koulukiusaamisessa sijoitus oli hie-

man heikompi. 

Suomalaislasten hyvinvoinnissa ei vuosina 2000–2010 tapahtunut paljon muutok-

sia. Tupakointi väheni vähän, mutta toisaalta väkivaltakokemukset ja koulukiusaa-

minen hieman yleistyivät. 

Tulokset mairittelevat Suomea, mutta asiantuntijat pelkäävät tilanteen heikentyvän. 

"Meidän on syytä olla tyytyväisiä, mutta samalla huolissaan siitä, että emme ehkä 
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enää ole samassa tilanteessa kymmenen vuoden kuluttua", sanoo Tampereen yli-

opiston dosentti Matti Rimpelä. 

Suomen Unicefin ohjelmajohtajan Inka Hetemäen mukaan Suomessa on jo nähtä-

vissä kuilu hyvin ja huonosti pärjäävien lasten välillä. "Se alkaa näkyä koulutukses-

sa ja materiaalisessa hyvinvoinnissa", hän sanoo. 

Rimpelän mukaan suuren enemmistön hyvinvointi kasvaa, mutta kääntöpuolena on 

kasvavan vähemmistön pahoinvointi. 

Inka Hetemäen mukaan pohjoismainen hyvinvointivaltio suojaa lapsia, sillä se ta-

kaa peruspalvelut, kuten koulutuksen kaikille tasapuolisesti ja vähentää tuloeroja. 

Esimerkiksi rikas mutta tuloeroiltaan suuri Yhdysvallat pärjää Hetemäen mukaan 

poikkeuksetta huonosti lasten hyvinvointivertailuissa. 

 

Joka viides lapsi jää yksin 

28.3.2013 

Muokattu Mervi Juusolan alkuperäisestä artikkelista, kuvitus Hans Eiskonen 

Mitä yksinäiset lapset toivovat? 

"Että joku tulis puhumaan mun kaa." 

"Että ne ei kiusais ja ottais mut joskus mukaan." 

"Jos tulis vaikka joku uus oppilas, jolla ei olisi kavereita niin se vois olla mun kaa." 

 

Yläastetta käyvällä Juusolla, 14, oli viimeksi kavereita ensimmäisellä luokalla, seit-

semän vuotta sitten. 
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Toisella luokalla Juuso jätettiin porukan ulkopuolelle. Siitä lähtien hän on viettänyt 

välituntinsa yksin. Joskus hän lyöttäytyy yhteen toisen yksin jätetyn kanssa. Mutta 

eivät he oikeastaan ole ystäviä. He vain yrittävät selvitä välitunneista. 

Kotona Juuso vetäytyy huoneeseensa pelaamaan tietokoneella. 

Juuson äiti Milla ei ymmärrä, miksi Juusolla ei ole ystäviä. Juuso on aivan tavalli-

nen poika. Häntä ei kiusata, mutta hänet jätetään ulkopuolelle. 

"Pyöreyttä on tullut lisää, kun Juuso sulkeutuu omaan huoneeseensa pelaamaan ja 

syö yksinäisyyteensä", äiti kertoo. 

Äiti on puhunut Juuson yksinäisyydestä opettajan kanssa monta kertaa, ja opettaja 

on yrittänyt tehdä parhaansa. Mutta ulkopuolisuuden leima on lujassa. Sitä eivät ai-

kuisetkaan pysty helposti poistamaan. 

"Olen kannustanut, patistanut ja lahjonut Juusoa harrastuksiin ja pihalle pelaamaan. 

Mutta hän ei halua. Toisten samanikäisten seuraan liittyminen on hänelle jo ylivoi-

maisen vaikeaa", Milla sanoo. 

"Kai minun sitten kuuluukin olla yksin", sanoo Juuso itse. 

Viidennes suomalaisista lapsista tuntee olonsa yksinäiseksi ja torjutuksi lähes joka 

päivä. Tutkijat puhuvat sosiaalisesta kivusta. 

Sitä kokevat lapset, jotka ovat koulussa torjutussa tai huomiotta jätetyssä asemassa. 

Heidät hylätään lukemattomia kertoja kouluviikkojen aikana. Jotkut heistä turtuvat, 

toiset kovettuvat, kolmannet ahdistuvat. Sosiaalinen kipu on tutkitusti yhtä voima-

kasta kuin fyysinen kipu. Mutta sen haittavaikutukset voivat olla vakavammat ja 

pysyvämmät. 

Jokainen aikuinen tietää, miltä tuntuu tulla torjutuksi töitä hakiessa, työ- tai opiske-

luyhteisössä, parisuhteessa tai toiseen ihastuneena. Torjutut lapset tuntevat sitä ki-

pua pahimmillaan vuodesta toiseen, läpi koko lapsuutensa. 
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Kasvatustieteiden tohtorin Niina Junttilan mukaan jopa 20 prosenttia Suomessa 

asuvista lapsista ja nuorista kärsii vakavasta yksinäisyydestä. Lähes puolella heistä 

yksinäisyys jatkuu vuodesta toiseen. Junttila teki lasten yksinäisyydestä väitöskirja-

tutkimuksen. Siinä lapset ja nuoret kertoivat, miltä yksinäisyys tuntuu: surulliselta, 

tylsältä, ahdistavalta. 

"Pahinta on seistä välitunnilla yksin, kun ei kelpaa kenellekään kaveriksi", eräs lap-

si kertoo. 

Junttilan mukaan monet alistuvat osaansa jo ala-asteella. Kun on riittävän kauan tul-

lut torjutuksi, ei ole enää voimia tai haluakaan yrittää mukaan. 

"Kaikilla on tarve kuulua ryhmään ja yhteisöön. Yhteenkuuluvuus on ihmisen pe-

rustarve. Lapsen käsitys omasta itsestään muodostuu ikäistensä seurassa. Siksi ystä-

villä on merkittävä vaikutus lapsen kehitykseen. Yksikin ystävä suojaa lasta", sanoo 

Turun yliopiston psykologian professori Christina Salmivalli, joka on Suomen joh-

tava koulukiusaamisen tutkija. 

"Ainakin opettaja voi pitää kiinni siitä, että kaikkia kohdellaan kunnioittavasti. Kun 

luokassa tehdään ryhmätöitä, oppilaat eivät valitse ryhmäänsä itse, vaan opettaja ja-

kaa ryhmät niin, että kaikki pääsevät joskus tekemään yhteistyötä toistensa kanssa." 

"Myös oppilaiden empatiaa voi herätellä. Lasten kanssa voi pohtia, miltä tuntuisi, 

jos jäisi itse ulkopuolelle." 

Joidenkin lasten pelastus on harrastusjoukkue, jossa he voivat olla tykättyjä ja ar-

vostettuja, vaikka ovat koulussa yksinäisiä. 

"Jos lapsi on koulussa torjuttu, on tärkeää, että hänellä on jokin muu ryhmä, jossa 

hän saa onnistumisen kokemuksia", Salmivalli sanoo. 
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LIITE 5.  

Aineistot arvostelu-tehtävään. 

Arvostelu 1: 

Teksti: Toni Ruuska 

Sly Cooper: Thieves in time (PS3, VITA) 

Sly Cooper on pesukarhu ja pelimaailman mestarivaras. Jo kymmenen vuotta sitten ilmestyneen 

Sly-sarjan valtteja olivat nokkela huumori ja hiiviskelyä sekä tasohyppelyä yhdistelevä piir-

roselokuvamainen tyyli. Uusin osa jatkaa samoilla linjoilla ja heittää mukaan vielä aikamatkailun.  

Sankarin huolena on ihmisjoukko, joka uhkaa muuttaa menneisyyttä ja pyyhkiä Coopereiden 

sukukronikan tyhjäksi. Onneksi Sly ei ole huolineen yksin. Tietäväinen Bentley-kilpikonna virit-

tää Murray-virtahevon pakettiautosta aikakoneen ja sankarit pääsevät kiitämään konnien perässä 

nykyajan Pariisista aina muinaiseen Japaniin asti, ja pidemmällekin. Jokaisessa kentässä on teh-

täviä, mutta välillä on hauskempaa jäädä etsimään aarteita ja pihistää kultakolikoita vartijoilta. 

Thieves in Time muistuttaa ensimmäistä Sly-peliä. Pelityyli on vanhahtava, mutta vitsit nauratta-

vat edelleen. Varsinkin, kun ne on kokonaan suomennettu. Uutena temppuna samaa seikkailua 

voi pelata sekä PlayStation 3:lla että Vita-käsikonsolilla.  

 

Plussat ja miikat: 

+ Nokkelat hahmot ja hauska idea. 

- Ei pahemmin haastetta kokeneelle pelaajalle. 

(Lähde: Koululainen 5/2013)  

 

Arvostelu 2: 

Teksti: Mari Koppinen 
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Abba-nostalgia pelastaa Agnethan 

Ex-Abba Agnetha Fältskog on tehnyt urallaan hyviä soololevyjä, mutta nyt ei mene putkeen. Lä-

hes kymmeneen vuoteen ensimmäinen soololevyA on ihmeen väsähtänyt tuotos. 

Alku on löysää ja keskitempoista aikuispoppia. Sävellykset ovat vanhanaikaisia ja sanoitukset 

korniuteen asti mitäänsanomattomia rakkaudenmenetysjollotuksia. Agnetha olisi sopinut laului-

neen mainiosti sinne Bonnie Tylerin viereen Euroviisuissa. Modulaatioissa löytyy. 

Onneksi joukossa on muutama vahva, perinteinen balladi. Niissä edelleen upea ääni pääsee oike-

uksiinsa. Helmiä on myös Dance Your Pain Away, mainio diskosäksätys kuin suoraan 70-luvun 

lopusta. Plussaa kunnon bassolinjasta ja Ruotsin kuninkaallisen orkesterin viuluista. 

Levyn loppuosassa kaikuu häkellyttävän selkeästi Abba – mutta myös Carpenters. Onneksi! Sillä 

paremmin tämä 70-luvun maailma Agnethalle sopii kuin ummehtunut, 90-luvun syntikkapop. 

Lähde: HS 22.5.2013 

 

Arvostelu 3: 

Arvostelu: 007 Skyfall on erinomainen ja erilainen James Bond -elokuva (muokattu alku-

peräisestä arvostelusta) 

22.10.2012 

Lähde: Demo.fi    

Ensi-ilta: 26.10.2012 

Alkuperäisnimi: Skyfall 

Ohjaaja: Sam Mendes 

Käsikirjoittaja: Neal Purvis, Robert Wade & John Logan 

Pääosissa: Daniel Craig, Judi Dench, Javier Bardem, Naomie Harris, Bérénice Marlohe, Albert 

Finney, Ben Whishaw & Ralph Fiennes 

http://www.hs.fi/haku/?haku=Agnetha+Fältskog&lahde=nimilinkki
http://www.hs.fi/haku/?haku=Agnetha+Fältskog&lahde=nimilinkki
http://www.hs.fi/haku/?haku=Agnetha+Fältskog&lahde=nimilinkki
http://www.hs.fi/haku/?haku=Agnetha+Fältskog&lahde=nimilinkki
http://www.hs.fi/haku/?haku=Bonnie+Tylerin&lahde=nimilinkki
http://www.hs.fi/haku/?haku=Bonnie+Tylerin&lahde=nimilinkki
http://www.hs.fi/haku/?haku=Bonnie+Tylerin&lahde=nimilinkki
http://www.hs.fi/haku/?haku=Bonnie+Tylerin&lahde=nimilinkki
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Pituus: 144 minuuttia 

Ikäraja: K16 

Arvostelija: Tatu Junni 

 

  

007 Skyfall saapuu perjantaina elokuvateattereihin suuren ennakkohypen saattelemana. 

Onko se, kuten väitettyä, kaikkien aikojen paras James Bond -elokuva? 

007 Skyfall alkaa näyttävällä kohtauksella, joka voisi kaikessa suurieleisyydessään sijoittua hy-

vin sen loppuunkin. Ennen alkutekstejä ja Adelen erinomaista Skyfall-tunnuskappaletta nähtäväs-

sä jaksossa American Beautyn ohjaaja Sam Mendes yhdistää sulavaksi kokonaisuudeksi mootto-

ripyörätakaa-ajon Istanbulin basaareissa, nyrkkitappelun liikkuvan junan katolla ja erikoisvalmis-

teisella aseella räiskivän konnan kolkkaamisen kaivinkoneella. 

Tämä kaikki entiseltä teatteriohjaajalta, jonka pelättiin vievän James Bondia liikaa tylsän ihmis-

suhdedraaman suuntaan. 

Alku on kuitenkin vain hämäystä. Skyfallissa riittää kyllä toimintaa, mutta käsikirjoitus keskittyy 

kiitettävän paljon myös henkilöhahmojen rakentamiseen. Kyseessä onkin ensimmäinen näkemäni 

007-elokuva, jossa draama välittyy kunnolla kankaalta katsomoon.  

007 Skyfallin James Bond on  inhimillinen, eikä elokuva ole mustavalkoinen muutenkaan. Sky-

fall esimerkiksi vihjaa, että agentilla on ollut seksuaalisia kokemuksia myös oman sukupuolensa 

edustajien kanssa. Kohuttu kohtaus on toteutettu hienovaraisella huumorilla eikä siinä ole mitään 

epäkunnioittavaa, mutta aiheuttaa silti varmasti närää pahimpien puristien piireissä. Joidenkin 

mielestä kun Bondia pitäisi käsitellä yhä samalla tavalla kuin Sean Conneryn aikoina, vaikka 

maailma on ihan erilainen. 

Skyfallin pahis hautoo diktatuurin sijaan kostoa yhdelle ihmiselle, koko MI6-vakoilujärjestön 

toiminta kyseenalaistetaan ja perinteinen ”Bond-tyttö” loistaa ainoastaan poissaolollaan. Jos tämä 
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kuulostaa sietämättömältä, kannattaa sytyttää kynttilä kylmälle sodalle, kaivaa vanhat Bondit 

hyllystä 

jättää Skyfall uuden sukupolven viihteeksi. Tämä ei totisesti ole se sama James Bond, jota isäsi 

katseli pikkupoikana. 

Tähän asti James Bondin valkokangasseikkailuja karttaneille 007 Skyfall on erinomainen tilai-

suus hypätä salaisen agentin kelkkaan. Casino Royale ja turhankin paljon parjattu Quantum of 

Solace kannattaa katsoa pohjille, mutta ilman niitäkin pärjää. 

007 Skyfall tarjoaa näyttävää toimintaa, tyylikkään sankarin, moniulotteisia ja -puolisia henkilö-

hahmoja, laatunäyttelijöitä, ihastuttavan kuivaa brittihuumoria ja näppäriä kumarruksia aikaisem-

pien Bondien suuntaan. Mitä muuta elokuvalta voisi toivoa? Kieltämättä kolmannen näytöksen 

kohdalla olisi ollut varaa tiivistää ja osan käsikirjoituksen rosoista olisi voinut vielä hioa pois. On 

nimittäin aika epäuskottavaa, että huippuluokan vakoiluorganisaation johtaja ei tajua taskulam-

pun valokeilan näkyvän Skotlannin pimeillä nummilla hyvin selkeästi. 

Ja sitten siihen ingressin kysymykseen: onko 007 Skyfall paras James Bond -elokuva? Panttaan 

vastaustani toiseen katselukertaan, mutta ehdottomasti näkemisen väärti elokuva on kyllä kysees-

sä. 

 

Arvio 

Kun rakkaus satuttaa oikeasti 

(Lähde HS.fi) 

3.5.2013 0 

Kirjoittaja: Päivi Heikkilä-Halttunen 

Teos: Iskelmiä 

Kirjailija: Laura Lähteenmäki 

Laji: Kaunokirjat, Kotimaiset romaanit, Nuortenkirjat 

http://dome.fi/elokuvat/arvostelut/quantum-of-solace
http://dome.fi/elokuvat/arvostelut/quantum-of-solace
http://dome.fi/elokuvat/arvostelut/quantum-of-solace
http://dome.fi/elokuvat/arvostelut/quantum-of-solace
http://dome.fi/elokuvat/arvostelut/quantum-of-solace
http://dome.fi/elokuvat/arvostelut/quantum-of-solace
http://dome.fi/elokuvat/arvostelut/quantum-of-solace
http://www.hs.fi/arviot/Kirja/Kun+rakkaus+satuttaa+oikeasti/a1367467691547#kommentit
http://www.hs.fi/arviot/Kirja/Kun+rakkaus+satuttaa+oikeasti/a1367467691547#kommentit
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Kustantaja: WSOY 

Ilmestymisvuosi: 2013 

Laura Lähteenmäki: Iskelmiä. WSOY. 230 s. 22 e. 

Taas nuortenromaani sohaisee suoraan uutisotsikoita! Julkisuudessahan on keskusteltu lasten ja 

nuorten vaikeuksista tunnistaa tunteitaan tai hillitä niitä julkisilla paikoilla, vaikkapa päiväkodis-

sa tai koulussa. 

16-vuotias Aino on seurustelun suhteen vielä täysin kokematon; partioharrastus on täyttänyt kou-

lun ulkopuolisen elämän. 

Kotona ahdistaakin, kun työtön äiti on masentunut. Koulutoveri Samulin kursailematon työnty-

minen Ainon elämään on tervetullut ja imarteleva, mutta äkkiä Aino ei hallitsekaan tilannetta. 

Jyväskylässä asuva Laura Lähteenmäki kuvaa henkistä ja fyysistä pahoinpitelyä puistattavan to-

dentuntuisesti. 

Iskelmiä toimii varmasti vertaistukena myös aikuiselle, joka on parisuhteessaan joutunut pahoin-

pidellyksi. 

Lähteenmäellä on kuitenkin terapiakirjallisuutta suuremmat pyrkimykset: hän kirjoittaa kauniin 

kuplivasti nuoruuden kipupisteistä ja irrallisuuden tunteesta: "Haluaisin kysyä joltakulta, miten 

seurustellaan, miten ollaan, kuinka paljon siedetään ja mikä on liikaa, mutta en voi puhua tästä 

kenenkään kanssa", Aino miettii. 

Terävästi ja lukijan omaa ajattelua ruokkivalla tavalla Laura Lähteenmäki käsittelee tytön oikeut-

ta määrätä kehonsa ja mielensä rajoista. Näiltä osin Iskelmiä tuo väistämättä mieleen vuosituhan-

nen taitteessa ilmestyneen ja kohahduttaneen ruotsalaisen Christina Nord Wahldénin nuortenro-

maanin Liian lyhyt hame?, jossa tyttö raiskataan. 

Iskelmiä ei kuitenkaan pyri shokeeraavaan raflaavuuteen: romaanin lopussa huojentunut lukija 

saa tutustua uudenlaiseen, rajoistaan tietoiseen tyttöön. 

 

http://www.hs.fi/haku/?haku=Laura+Lähteenmäki&lahde=nimilinkki
http://www.hs.fi/haku/?haku=Laura+Lähteenmäki&lahde=nimilinkki
http://www.hs.fi/haku/?haku=Laura+Lähteenmäki&lahde=nimilinkki
http://www.hs.fi/haku/?haku=Laura+Lähteenmäki&lahde=nimilinkki
http://www.hs.fi/haku/?haku=Christina+Nord+Wahldénin&lahde=nimilinkki
http://www.hs.fi/haku/?haku=Christina+Nord+Wahldénin&lahde=nimilinkki
http://www.hs.fi/haku/?haku=Christina+Nord+Wahldénin&lahde=nimilinkki
http://www.hs.fi/haku/?haku=Christina+Nord+Wahldénin&lahde=nimilinkki
http://www.hs.fi/haku/?haku=Christina+Nord+Wahldénin&lahde=nimilinkki
http://www.hs.fi/haku/?haku=Christina+Nord+Wahldénin&lahde=nimilinkki


103 

 

LIITE 6.  

Kirjalista nykykirjallisuus-ryhmätyöhön 

 

Kirjalista S25 

Voitte valita ryhmässä luettavan teoksen tältä listalta. Lisäksi voitte valita teoksen myös listan 

ulkopuolelta, kunhan teos olisi suomalainen ja kohtuullisen tuore. Voitte lukea joko kokonaisen 

romaanin, sarjakuvan tai valita novellikokoelman ja tutustua tarkemmin pariin novelliin. Voitte 

lukea myös näytelmän tai tutustua johonkin suomalaiseen runokokoelmaan. 

 

Romaanit: 

- Sofi Oksanen: Puhdistus (romaani 2008 tai samanniminen näytelmä 2007), Kun kyyhkyset kato-

sivat (2012) 

- Rosa Liksom: Hytti nro 6 (2011) 

- Kauko Röyhkä: Miss Farkku-Suomi (2003) 

- Mikael Niemi: Populäärimusiikkia Vittulajänkältä (2000) 

- Reko Lundán: Viikkoja, kuukausia (2006) 

- Kjell Westö: Missä kuljimme kerran (2006) 

- Ilkka Remes: Vapaavalintainen teos 

- Matti Yrjänä Joensuu: Jokin Harjunpää-sarjan teos 

Novellit: 

- Pasi Jääskeläinen: Missä junat kääntyvät (2000) 

- Rosa Liksom: Tyhjän tien paratiisit (1989) 

Sarjakuvat: 
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- Maria Björklund: Planeetta Z (2012) 

- Petteri Tikkanen: Jokin Kanerva-sarjan teoksista (Mopo 2011, Kanerva – lapsellisia 

kertomuksia 2006, Kanerva ja yks juttu 2007, Kanerva ja kirottu lokki 2008, Eero 2009) 

- Jii Roikonen: Jasso-kissa (ilmestynyt 1992 lähtien useissa lehdissä ja omakustanteissa – tutus-

tukaa Jassoon nettisivuilla http://www.jasso.net/) 

 

  

http://www.jasso.net/
http://www.jasso.net/
http://www.jasso.net/
http://www.jasso.net/
http://www.jasso.net/
http://www.jasso.net/
http://www.jasso.net/
http://www.jasso.net/
http://www.jasso.net/
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LIITE 7. 

 Palautelomake 

Itsearviointi ja palaute S25-kurssista   Nimi: __________________________            

 26.3.2013 

  

1.   Arvioi kurssilla tehtyjä tehtäviä 

  

Hyödyllisyys = Miten hyödylliseksi koit tehtävän oppimisesi kannalta? Miten pal-

jon opit uutta? Oliko oppimasi tieto hyödyllistä? (1=ei ollenkaan hyödyllinen, 5= 

todella hyödyllinen) 

  

Kalevala-ryhmätyö                        1                 2                 3                 4                

 5 

Realismitehtävät ja novelli         1                 2                 3                 4                

 5 

Modernismitehtävät ja ryhmätyö   1                 2                 3                 4                

 5 

Näytelmäarvostelu                        1                 2                 3                 4                

 5 

Elokuva ja henkilökuvatehtävä    1                 2                 3                 4                

 5 

Ryhmätyö: nykykirjallisuus           1                 2                 3                 4                

 5 
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Kielioppi – nominaalimuodot       1                 2                 3                 4                

 5 

  

Mikä tehtävä jäi sinulle mieleen erityisen hyödyllisenä tai mielekkäänä? Miksi? 

 Onko sinun mielestäsi kieltä helpompi oppia ryhmätöiden vai yksilötehtävien avul-

la? Miksi? 

  

2. Oma kurssisi 

  

Missä tehtävässä koet erityisesti onnistuneesi? Miksi? 

Mikä tehtävä oli vaikea ymmärtää tai tehdä? Miksi? 

Miten sinun ryhmäsi toimi ryhmätöissä? Miksi? Tekivätkö kaikki oman osuutensa? 

Millaisia tehtäviä toivoisit S2-tunneille? Miksi? 
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LIITE 8.  

Väinämöinen ja Ilmarinen kosivat Pohjolan tytärtä 
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LIITE 9. Sampo 
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LIITE 10. Maailman luominen ja Väinämöinen 

 


