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Akateemiset tekstitaidot 
oppimisessa
Carita Kiili & Marita Mäkinen

Perinteisesti luku- ja kirjoitustaidolla on viitat-
tu yksilön tiedolliseen ja toiminnalliseen ky-
kyyn irrottaa tekstistä informaatiota ja käyttää 
sitä moniin erilaisiin tarkoituksiin (mm. Gib-
son & Levin 1975). Teknologisten viestintä-
välineiden kehittymisen ja informaation tuot-
tamisen, tulkinnan ja välittämisen muotojen 
uudistumisen myötä on luku- ja kirjoitustai-
don rinnalle haluttu etsiä käsitettä, joka nivoo 
yhteen oppimisen, opetuksen ja alati uudistu-
vat viestinnän muodot. Valtakunnallisiin ope-
tussuunnitelman perusteisiin (2004) otettiin-
kin käyttöön käsite tekstitaidot, joilla viitataan 
paitsi puhuttuihin ja kirjoitettuihin tekstei-
hin, myös ei-lineaarisiin teksteihin, joita ovat 
muun muassa kuvalliset, äänelliset ja graafi-
set tekstit. Vuoden 2016 peruskoulun ope-
tussuunnitelman perusteiden luonnoksessa 
käsitettä on haluttu edelleen muokata. Uusi 
käsite monilukutaidon osaamiskokonaisuus 
viittaa monimuotoisen informaation tulkin-
taan ja tuottamiseen. Tässä artikkelissa pitäy-
dymme käsitteessä tekstitaidot, jonka ym-
märrämme suomennoksena anglosaksisessa 
kirjallisuudessa yleisesti käytetylle käsitteel-
le multiliteracies (mm. New London Group 
2000).

Tekstitaidot ovat tärkeitä oppimisen välinei-
tä, sillä useimmat oppimistilanteet rakentuvat 
painettujen, digitaalisten tai puhuttujen teks-
tien varaan. Koulussa oppimista myös osoi-
tetaan lukemalla, kirjoittamalla tai kertomal-
la luetusta. Tämän vuoksi tekstitaidot ovatkin 
avain opinnoissa menestymiselle aina perus-
opetuksesta yliopistoon. Kun hyvä peruslu-
kutaito on saavutettu, saattaa tekstitaitojen 
kehittymisen tukeminen jäädä koulussa kui-
tenkin liian vähäiseksi. Yksi syy tähän voi olla 

se, että oppimisen kannalta keskeisten teksti-
taitojen pohtiminen on jäänyt vähälle huo-
miolle. Tarvitaan uusia avauksia siitä, miten 
tekstitaitojen opetusta voitaisiin sisällyttää eri 
aineiden opetukseen.

Tässä artikkelissa esittelemme akateemisten 
tekstitaitojen mallin (Kiili, Mäkinen & Coi-
ro 2013), jossa tekstitaitoja tarkastellaan op-
pimisen ja uuden tiedon luomisen välineinä. 
Mallissa akateemiset tekstitaidot nähdään vii-
tenä toisiinsa limittyvänä tekstitaitona (Kuvio 
1). Näiden toisiinsa limittyvien tekstitaitojen 
kuvaamisessa hyödynnämme tässä numerossa 
esiteltyjä historian (Saranen & Jämsen 2014) 
ja kemian (Tanskanen 2014) oppiaineissa 
tehtyjä opetuskokeiluja. Jotta nämä esimer-
kit avautuisivat mahdollisimman hyvin luki-
jalle, kannattaa edellä mainitut artikkelit lu-
kea ensin.

Kuvio 1. Akateemisten tekstitaitojen malli (Kiili, 
Mäkinen & Coiro 2013)
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Tiedonalakohtaisilla tekstitaidoilla tarkoite-
taan eri tieteenaloille tai oppiaineille tyypil-
lisiä kielenkäyttötapoja, käsitteitä ja tiedon-
rakentamisen tapoja (Shanahan & Shanahan 
2008). Tietoa rakennetaan biologiassa, histo-
riassa ja kemiassa hieman eri tavoin. Esimer-
kiksi historiassa oppilaat voivat rakentaa tie-
toa menneisyyden tapahtumista tutkimalla ja 
arvioimalla erilaisia lähteitä. Sarasen ja Jämse-
nin opetuskokeilussa oppilaat rakensivat ym-
märrystä Talvi- ja Jatkosodan tapahtumista 
tutkimalla esimerkiksi nettilähteitä, Ylen elä-
vää arkistoa ja haastattelemalla sodan koke-
neita henkilöitä.

Digitaalisia tekstitaitoja tarvitaan, kun digi-
taalisia lähteitä ja työkaluja käytetään tiedon-
hankintaan, uuden tiedon rakentamiseen sekä 
ideoiden vaihtamiseen yhteisöjen sisällä ja eri 
yhteisöjen välillä (Kiili, Mäkinen & Coiro 
2013). Digitaalisia tekstitaitoja tarvitaan siten 
esimerkiksi silloin, kun internetiä hyödynne-
tään tiedonlähteenä tai kun uusia ideoita esi-
tellään ja jaetaan vaikkapa blogeissa. Digi-
taalisiin tekstitaitoihin liittyy myös erilaisten 
digitaalisten välineiden hallinta.

Sekä Tanskasen että Sarasen ja Jämsenin esit-
telemissä opetuskokeiluissa digitaalisten läh-
teiden ja työkalujen hyödyntäminen oli 
avainasemassa. Molemmissa kokeiluissa op-
pilaat käyttivät internetlähteitä oppimisen tu-
kena. Oman digitaalisen oppimateriaalin tai 
verkkotekstin laatiminen harjoittaa myös op-
pilaiden digitaalisia tekstitaitoja.

Digitaalisiin teksteihin liittyy usein monime-
diaisuus. Verkosta löytyy eri muodoissa esi-
tettyä informaatiota: tekstiä, kuvia, ääntä ja 
liikkuvaa kuvaa. Samoin multimodaalisten 
teistien tuottaminen vaatii digitaalisten teks-
titaitojen hallintaa, kun oppilaat yhdistelevät 
materiaaliinsa ääntä, kuvia ja videoita.

Argumentatiivisilla tekstitaidoilla tarkoitetaan 
kykyä tunnistaa, arvioida ja muodostaa väit-
teitä ja niihin liittyviä perusteluita (Newell 
ym. 2011). Tanskasen opetuskokeilussa op-
pilaat harjoittelivat argumentatiivisia teksti-

taitoja, kun heidän piti perustella, miksi juuri 
tietyntyyppinen varoitusviesti voisi olla tule-
vaisuudessa tarpeellinen. Tällainen tarkastelu 
vaatii kriittistä pohdintaa. Hyvään argumen-
tointiin kuuluu myös asian tarkastelu erilai-
sista näkökulmista. Sarasen ja Jämsenin his-
torian opetuskokeilussa oppilaat tarkastelivat 
Talvi- ja Jatkosotaa sodan kokeneiden henki-
löiden näkökulmasta muista lähteistä löyty-
neiden näkökulmien lisäksi. Tanskasen kokei-
lussa oppilaiden piti puolestaan tuottaa tekstit 
sekä viranomaisen että toimittajan näkökul-
masta.

Yhteisöllisiä tekstitaitoja tarvitaan silloin, kun 
oppilaat joko pareittain tai pienryhmissä ra-
kentavat merkityksiä lukemalla ja tekstejä 
tuottamalla (Salminen ym. 2012). Hyvät yh-
teisölliset tekstitaidot mahdollistavat tekstien 
tulkinnoista neuvottelemisen, ajatusten ke-
hittelyn ja yhdessä tapahtuvan tiedonraken-
tamisen (Kiili 2012). Kun oppilas tulkitsee 
ja tuottaa tekstejä yhdessä muiden oppilai-
den kanssa, saattaa hän samalla oppia toisil-
ta uudenlaisia lukemisen - ja tekstin tuottami-
sen strategioita. Niin Tanskasen kuin Sarasen 
ja Jämseninkin opetuskokeiluissa oppilaiden 
piti tehdä erilaisia sisällöllisiä, kuvallisia ja 
kielellisiä valintoja. Juuri tällaisista valinnois-
ta voidaan neuvotella yhdessä.

Innovatiivisilla tekstitaidoilla viitataan sellai-
seen lukemiseen ja tekstien tuottamiseen, jon-
ka avulla opiskelijat voivat luoda uusia, yllät-
täviäkin ideoita, hahmottaa asioiden välisiä 
suhteita tuoreella tavalla ja keksiä uudenlaisia 
ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin (Grego-
ry & Kuzmich 2005; Wegerif 2010). Oppilaat 
pääsevät harjoittelemaan innovatiivisia teksti-
taitojaan erityisesti silloin, kun heidän tulee 
ratkaista ongelmia, joihin ei löydy mitään il-
meistä ratkaisua tai vastausta. Tällöin oppilaat 
joutuvat esimerkiksi yhdistelemään erilaisista 
lähteistä löytämäänsä informaatiota jollakin 
uudella tavalla tai soveltamaan lukemaansa ai-
van uudenlaisessa asiayhteydessä. Tanskasen 
opetuskokeilussa oppilaat joutuivat tällaisen 
tilanteen eteen: Tilanteeseen, jossa leikkaa-lii-
maa -strategialla ei pitkälle päästä.
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Yhteenvetona voidaan todeta, että eri ainei-
den opettajien välinen yhteistyö sekä yhtä 
oppituntia pidemmät tehtäväkokonaisuu-
det mahdollistavat akateemisten tekstitaito-
jen monipuolisen harjoittelemisen. Tässä Kie-
likukon numerossa esitellyt opetuskokeilut 
ovat tästä oiva esimerkki.
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