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Yhteistoiminnallinen tarinoiden 
kirjoittaminen alkuopetuksessa
Susanne Roos, Marja Hannula, Elina Törmä & Marja-Kristiina Lerkkanen

Jyväskylän yliopistossa käynnistyi syksyllä 
2013 yhteistoiminnallisen kirjoittamisen tut-
kimusprojekti, jossa seurataan lasten työsken-
telyä ensimmäisellä ja toisella luokalla. Tut-
kimuksen tavoitteena on tukea oppilaiden 
kirjoitustaidon kehittymistä. Oppilaat kirjoit-
tavat pareittain tarinoita joko iPadillä/pc:llä 
(koeryhmä) tai kynällä (kontrolliryhmä). Ai-
neistoa on kerätty tähän mennessä ensimmäi-
sen kouluvuoden ajalta.

Tutkimuskysymyksemme ovat 1) Miten yh-
teistoiminnallinen kirjoittaminen motivoi 
oppilaita? 2) Millaista keskustelua parit käy-
vät tarinaa kirjoittaessaan? 3) Miten oppilaat 
tukevat toisiaan yhteistoiminnallisen kirjoit-
tamisen aikana?

Yhteistoiminnallinen kirjoittaminen liittyy 
sosiokulttuuriseen lähestymistapaan (Boyle 
& Charles 2011). Tässä tutkimuksessa yhteis-
toiminnallinen kirjoittaminen tarkoittaa teks-
tin suunnittelua, ehdotusten tekemistä, niis-
tä neuvottelua ja yhteisiä päätöksiä siitä, mitä 

kirjoitetaan. Parit kirjoittavat keskustellen yh-
teisen tarinan. Puheen ja kirjoittamisen yh-
teys tarinan luomisessa on merkityksellistä, 
sillä kirjoittaminen on sosiaalista (Fisher, My-
hill, Jones & Larkin 2010). Oppilaat käyt-
tävät strategista, arvioivaa ja konstruktiivista 
puhetta, kun he kirjoittavat yhdessä. Kirjoit-
taminen on tuottavampaa silloin, kun opetta-
ja valitsee parit kielellisiltä taidoiltaan saman-
tasoisista oppilaista (Ferguson-Patrick 2007).

Motivaatiolla on merkittävä rooli kirjoittami-
sessa (Hidi ja Boscolo 2008), joten tehtävien 
pitäisi olla kiinnostavia. Koska kirjoittami-
nen kiinnostaa enemmän tyttöjä kuin poikia, 
olisi erityisen tärkeää huomioida pojat tehtä-
vien valinnassa (Troia, Harbaugh, Shankland, 
Wolbers & Lawrence 2013; Merisuo-Storm 
2006). Tietokone tukee yhteistoiminnallis-
ta kirjoittamista. Kirjoittajilla on mahdolli-
suus nähdä teksti samanaikaisesti tietokoneen 
näytöltä, jolloin tarinaa on helppo korjata ja 
muokata.

Kuvio 1. Tutkimuksen kulku (ensimmäinen luokka)
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Lukuvuonna 2013–2014 yhteistoiminnalli-
seen kirjoittamistutkimukseen osallistui 100 
ensiluokkalaista viidestä eri luokasta. Opetta-
jat muodostivat parit oppilaiden luku- ja kir-
joitustaidon mukaan. Parit ovat joko eri suku-
puolta tai samaa sukupuolta ja parit pysyvät 
samoina koko tutkimuksen ajan. Oppilaiden 
luku- ja kirjoitustaito sekä motivaatio testat-
tiin lukuvuoden alussa ja lopussa. Oppilaat 
arvioivat lisäksi jokaisen kirjoitustunnin jäl-
keen, kuinka mukavaa kirjoittaminen ja teh-
tävät olivat. Parien keskustelut äänitettiin kir-
joitustuokioiden aikana.

Ensimmäisen luokan tulokset osoittivat, että 
oppilaat olivat motivoituneita yhteistoimin-
nallisesta kirjoittamisesta. Kirjoitusväline, 
iPad/pc tai kynä, ei vaikuttanut motivaatioon. 
Tyttöjen ja poikien välillä ei ollut mainitta-
vaa eroa, tosin tytöt olivat motivoituneem-
pia kirjoittamisesta yleensä. Oppilaat olivat 
tehtäväorientoituneita kirjoittaessaan: He ra-
kensivat tarinaansa keskustellen. Äänityksistä 
ilmeni, että puhutut tarinat olivat kirjoitettu-
ja tarinoita rikkaampia ja pidempiä. Oppi-
laat käyttivät yhdessä kirjoittaessaan strate-
gista puhetta, kun he tukivat toisiaan sanojen 
oikeinkirjoituksessa ja kirjainten etsimises-
sä näppäimistöltä. Arvioivaa puhetta esiintyi, 
kun pari korjasi kirjoitettua tekstiä. Konstruk-
tiivista puhetta käytettiin tarinan suunnitte-
lussa. (vrt. Fisher ym. 2010.)

Tutkimuksemme perusteella suosittelemme 
yhteistoiminnallista kirjoittamista jo ensi-
luokkalaisten kanssa. Yhdessä kirjoittaminen 
ja kirjoitustehtävät motivoivat sekä poikia 
että tyttöjä. Yhteistoiminnallinen kirjoittami-
nen luo oppilaille tilaisuuden vuorovaikutuk-
seen ja toistensa tukemiseen kirjoittamispro-
sessissa. Tutkimus jatkuu toisella luokalla.
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