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Tiivistelmä 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää monilukutaidon toteutumista perus-

opetuksessa luokanopettajan näkökulmasta. Tutkimuskysymysteni avulla selvi-

tän miten monilukutaito ja siihen liittyvä laaja-alainen osaaminen näyttäytyvät 

opetuksessa perusopetuksen alaluokilla luokanopettajan näkökulmasta. Tutki-

mukseni aineiston olen kerännyt haastattelemalla kymmentä luokanopettajaa 

Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin läänin alueilla. Tutkimukseni on laadullinen tutki-

mus. Tutkimukseni lähestymistapa on fenomenografinen, ja aineisto on kerätty 

teemahaastattelun muodossa. Aineisto on analysoitu teoriaohjaavalla sisäl-

lönanalyysillä. 

Tutkimuksessani selviää, että luokanopettajat käsittävät ja ymmärtävät monilu-

kutaidon käsitettä eri tavoin. Käsitykset monilukutaidosta vaihtelevat syvällisestä 

kohtalaiseen ja hyvin heikkoon käsitteen ymmärtämiseen. Kokonaisuudessaan 

luokanopettajat tuovat esille monipuolisesti erilaisia käyttämiään työvälineitä ja -

muotoja, oppimisympäristöjä ja yhteistyötahoja. 

Avainsanat: monilukutaito, lukutaito, monilukutaidon pedagogiikka, opetussuun-

nitelma, perusopetus. 
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1 Johdanto 
 

 

Mikä monilukutaito? Samalla tavalla tuntuu mietiskelevän moni luokanopettaja, 

maallikko ja tutkija. (Kupiainen, Kulju & Mäkinen 2015; Luukka 2013; Mertala 

2018.)  Keväällä 2017 kiinnostuin monilukutaidon käsitteestä ja sen ilmenemi-

sestä perusopetuksessa. Monilukutaito on käsitteenä suhteellisen uusi suomalai-

sessa kontekstissa, ja esiintyy omana laaja-alaisena osaamiskokonaisuutena en-

simmäistä kertaa nykyisessä, syksyllä 2016 käyttöön otetussa Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa. (Opetushallitus 2014.) 

 

Monilukutaito on New London Groupin vuonna 1996 kehittämä kattokäsite, joka 

tarkoittaa laaja-alaisia luku-, lasku- ja kirjoitustaitoja, ja niiden myötä erilaisten 

tekstien tuottamista, tulkintaa ja arvottamista. Teknologian kehittyessä ja tiedon 

monipuolistuessa, yksilö tarvitsee perinteisen kirjoitus- ja lukutaidon rinnalle uu-

sia tiedon tuottamisen, tulkitsemisen ja arvottamisen keinoja. Tähän haasteeseen 

monilukutaito yrittää vastata. 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014, 20–22) monilukutaito 

pohjautuu laaja-alaiseen tekstikäsitykseen. Monilukutaitoon liitetään myös laaja-

alaisen osaamisen kehittyminen, kuten oppilaan identiteetin kasvun tukeminen ja 

ympäröivän maailman ymmärtäminen. Monilukutaito ei ole erillinen oppiai-

neensa, vaan sen harjoittaminen tapahtuu läpileikkaavasti kaikissa oppiaineissa. 

 

Käsitteen uutuuden vuoksi olen kiinnostunut sen käytännön toteutumisesta suo-

malaisessa perusopetuksessa. Monilukutaidon oppimiseen liitetään erilaisten lu-

kutaitojen ja monipuolisen tekstiympäristön lisäksi erilaisia oppimisen taitoja. 

(Ropo, Sormunen & Heinström 2015, 9–10; Kupiainen, Kulju & Mäkinen 

2015,13–14; Opetushallitus 2014, 22–23.) Tuntevatko luokanopettajat moniluku-

taidon käsitteen viitekehyksen ja miten he käsittävät sen sisältyvän opetuk-

seensa? 
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2 Monilukutaito laaja-alaisena osaamisena 
 

 

2.1 Lukutaidosta monilukutaitoon 
 

Luku- ja kirjoitustaidot ovat kuuluneet perinteisesti äidinkielen ja kirjallisuuden op-

piaineeseen. Perinteinen luku- ja kirjoitustaito on laajentunut yksilökeskeisestä 

taidosta yhteiskunnallisia vaikuttamismahdollisuuksia vahvistavaksi taidoksi. Pe-

rinteinen lukutaito on käsittänyt lähinnä kirjoitetun kielen ymmärtämisen. Tekstien 

ja viestien muuttuessa yhä monimuotoisimmiksi tarvitaan osaamista niin kirjoite-

tun, kuvitetun kuin äänitetyn kielen ymmärtämisessä, arvottamisessa, tulkin-

nassa ja tuottamisessa. Nykyisen Perusopetuksen opetussuunnitelman perus-

teissa (myöhemmin POPS) esiintyvä laaja tekstikäsitys sisältää sanallisia, kuval-

lisia, auditiivisia, numeerisia ja kinesteettisiä symbolijärjestelmiä ja näiden avulla 

ilmaistavaa tietoa. Tekstimaailmojen jatkuvassa muutoksessa ja kehityksessä 

tarvitaan käsite kuvaamaan uusia luku-, kirjoitus- ja laskutaitoja. (Merilampi 2014, 

131–132; Opetushallitus 2014, 22; Harmanen 2016, 13–16.)   

 

Koulutuksen avulla luodaan valmiuksia muuttuvan yhteiskunnan osaamisvaati-

muksiin, mutta tulevaisuuden osaamisvaatimusten ennustettavuus voi olla haas-

tavaa. Perinteisesti koulutuksen tavoitteet ja sisällöt ovat määräytyneet oppiai-

nesisältöjen mukaan, mutta se ei enää riitä muuttuvassa tietoyhteiskunnassa, 

jossa merkittäväksi osaamisalueeksi on tullut kokonaisuuksien hallinta ja tiedon 

ymmärtäminen, hakeminen ja soveltaminen. Teknologian ja media käytön yleis-

tyessä sekä informaation laadun muuttuessa, niin sisällön seuraajan kuin tuotta-

jan näkökulmasta, tarvitaan käsite kuvaamaan ja kattamaan perinteisen luku-, 

kirjoitus- ja laskutaitojen lisäksi erilaisia oppimisen taitoja. POPS vastaa tähän 

tarpeeseen koulutuksen kentällä monilukutaidon osaamiskokonaisuudella. 

(Ropo, Sormunen & Heinström 2015, 9–10; Kupiainen, Kulju & Mäkinen 

2015,13–14; Opetushallitus 2014, 22–23; Pekkala 2016, 9–11.) 
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Tutkielmassani esiintyvää terminologiaa on osittain haastavaa esitellä ja luoki-

tella. Monilukutaito esiintyy käsitteenä hieman erilaisena tieteellisessä konteks-

tissa kuin POPS:ssa. Erityisesti POPS:n uudistumisen myötä monilukutaito esiin-

tyy suomalaisessa keskustelussa puhuttaessa koulutuksesta. Monilukutaidon ja 

medialukutaidon sisällöt ovat osittain päällekkäisiä, mutta ne nähdään myös 

omina käsitteinään. Käsitteillä on omat taustansa ja niiden käyttö täytyy ymmär-

tää tarkoituksenmukaisesti konteksti- ja aikasidonnaisesti. Kansainvälisesti me-

dia-, moni- sekä informaatiolukutaitoja saatetaan käyttää myös rinnakkain syno-

nyymin kaltaisesti. (Ruokamo, Kotilainen & Kupiainen 2016, 25; Palsa & Ruo-

kamo 2015, 115–116; Palsa 2016, 51.)  

 

Käsitteiden laajuus voi vaikeuttaa niiden käyttöönottoa. Laajuus käsitteiden käy-

tössä voi aiheuttaa sen, että sisältö voi jäädä yleisölle tai käyttäjälle liian avoi-

meksi ja vieraaksi. Käsitteen moninaisuuden vuoksi esimerkiksi monilukutaito voi 

jäädä opettajilla vain puheen asteelle, eikä sitä välttämättä osata hyödyntää tar-

koituksenmukaisesti opetuksessa. (Palsa & Ruokamo 2015, 104–105; Palsa 

2016, 49.) Tutkijana minua kiinnostaa miten opettajat ovat määritelleet ja sisäis-

täneet monilukutaidon käsitteen ja opetettavan sisällön. Täytyykö käsitteen olla 

selkeä opettajalle, jotta se voidaan huomioida opetuksessa vai voiko moniluku-

taidon sisältöjä opettaa ilman käsitteen perusteellista tuntemista? 

 

Monilukutaidon käsitteen juuret löytyvät 1990-luvun puolivälistä, jolloin New Lon-

don Group teki käsitettä tunnetuksi. Käsitteen englanninkielinen nimi multilitera-

cies viittaa laajasti luku- ja kirjoitustaitoihin, joka kattaa eri lukutaitoja — digitaali-

nen lukutaito, kuvalukutaito, medialukutaito, mainonnan lukutaito, numeerinen lu-

kutaito, informaatiolukutaito, globaali lukutaito — sekä tekstin tulkintaa, tuotta-

mista ja arvottamista. Suomenkielinen vastine termille on monilukutaito. Suomen-

kielinen termi on uutuudestaan huolimatta kyseenalaistettu riittämättömäksi ku-

vaamaan laajaa luku-, kirjoitus- ja laskutaidon kenttää. Lukutaito voi nimensä 

puolesta antaa vaikutelman, että se sisältäisi vain lukemisen taidon, kun taas 

englannin kielinen termi literacy tarkoittaa niin luku- kuin kirjoitustaitoa. Nimes-
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tään huolimatta monilukutaito käsitteenä kattaa kaikki kirjoitus-, luku- ja laskutai-

dot, laajan tekstikäsityksen mukaisesti erilaisten tekstien tulkinnan ja tuottamisen 

sekä edellä mainittujen taitojen näkemisen osana sosiokulttuurisia tekstitaitoja. 

Käytän tutkielmassani lukutaitoa synonyyminä kirjoitus-, luku- ja laskutaidolle, 

koska esimerkiksi juuri monilukutaito tarkoittaa moninaisia kirjoitus-, luku- ja las-

kutaitoja. (New London Group 1996; Harmanen 2016, 13–18; Kupiainen, Kulju & 

Mäkinen 2015, 13–14; Mertala 2018, 107–108.) 

 

Tiedon rajattomuus ja jatkuvasti monipuolistuvat median käyttötavat haastavat 

perinteistä lukutaidon käsitettä. Yksilö pystyy tuottamaan, käyttämään ja tarkas-

telemaan tietoa ja mediaa mitä moninaisimmilla tavoilla. Monilukutaidon käsitteen 

avulla pystytään tarkastelemaan multimodaalisia tekstiympäristöjä tuottajan, 

käyttäjän ja arvottajan näkökulmasta käsin. Teknologisen kehityksen myötä uusia 

ymmärtämisen ja käyttämisen taitoja, toisin sanoen lukutaitoja, tarvitaan enem-

män kuin aiemmin. (Cope & Kalantzis 2009, 172–173.)  

 

Monilukutaidon käsite on uusi suomalaisessa kontekstissa. Monilukutaito on yksi 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) seitsemästä laaja-alai-

sesta osaamiskokonaisuudesta. POPS:ssa käsitteen perustana on laaja-alainen 

käsitys tekstistä. Monilukutaito mielletään usein vain tieto- ja viestintäteknologian 

hyödyntämiseksi luku- ja kirjoitustaitojen oppimisessa, vaikka se on vain käsit-

teen yksi osa-alue. Monilukutaito pitää sisällään tietoteknologian hyödyntämistä, 

mutta teknologian käytön täytyy tuoda lisäarvoa opettamiselle ja oppimiselle. 

Teknologia itsessään ei korvaa kasvatuksen inhimillisiä tarpeita. Perinteisten 

luku- ja kirjoitustaitojen monipuolinen osaaminen ja niiden vahvistaminen luovat 

pohjan oppia laajemmin monilukutaitoon liittyviä sisältöjä ja taitoja. (Kaartinen 

2015, 7; Pekkala 2016, 11; Kupiainen 2016, 27; Kupiainen, Kulju & Mäkinen 

2015, 14–15.) 

 

Opetushallitus (2014) määrittelee monilukutaidon käsitteenä samankaltaisesti 

kuin Iso-Britannialainen mediakasvatusta edistävä organisaatio Ofcom. Kyseisen 
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organisaation määritelmän mukaan medialukutaito tarkoittaa yksilön kykyä me-

dian ja viestinnän käyttämiseen, ymmärtämiseen ja luomiseen eri konteksteissa. 

POPS:n määritelmän mukaan monilukutaidon avulla oppilas oppii tuottamaan, 

tulkitsemaan ja arvottamaan erilaisia tekstejä, ja näiden taitojen vahvistuessa opi-

taan myös ymmärtämään ympäröivän maailman monimuotoista kulttuurista vies-

tintää sekä rakennetaan omaa identiteettiä. Jyrkiäisen ja Koskinen-Sinisalon mu-

kaan (2015, 77) monilukutaito on tekstin tuottamista ja vastaanottamista, mikä 

tarkoittaa taitoa hankkia, tuottaa, muokata, yhdistää, esittää ja arvioida tietoa eri 

muodoissa ja konteksteissa. Monilukutaitoa tarvitaan, jotta oppilas oppii käyttä-

mään, tuottamaan, arvottamaan ja yhdistämään tietoa tilanne- ja kontekstisidon-

naisesti. Monilukutaidon oppimista tapahtuu kattavasti kaikissa oppiaineissa pe-

rinteisiä oppimisvälineitä, -ympäristöjä ja teknologiaa käyttämällä. (Palsa 2016, 

42; Opetushallitus 2014, 22−23.) 

 

2.2 Uudet luku- ja kirjoitustaidot 
 

Kallionpää (2017, 13) tuo teoksessaan Uuden kirjoittamisen opetus esille kuilun 

perinteisen kouluopetuksen ja muutoksessa olevan ympäröivän maailman välillä. 

Nykyisellään kouluopetus ei välttämättä vastaa toiminnallaan niihin tarpeisiin, 

joita tulevaisuuden yhteiskunta odottaa kansalaisiltaan. Osa opettajakunnasta pi-

tää kiinni vanhasta, perinteisestä tekstitaidon opetuksesta ja nykyajan oppilaat 

elävät multimodaalisen tekstin tuottamisen ja soveltamisen maailmassa. 

 

Yhtenä opetuksen haasteena on oppilaiden ja opettajien erilainen mediasuhde ja 

sen käyttö. Teknologian jatkuva kehittyminen takaa sen, että lapset ja nuoret 

osaavat käyttää yhä monipuolisemmin teknologian ja median välineitä, ja opetta-

jilla on haasteena kouluttautua aktiivisiksi teknologian moniosaajiksi. Oppilaiden 

arkiset käyttäjäroolit ja toimintaympäristöt multimodaalisessa mediassa ovat 

usein erilaisia kuin opettajien. Opettajien lisäkoulutukset opetusteknologian käyt-

töön liittyen voivat painottua liiaksi pelkkään tekniikkaan, jolloin uudet välineet 

jäävät irrallisiksi opetuksesta. Teknologia täytyy saada palvelemaan opetusta 

niin, että siitä on opetuksellisia ja oppimiseen liittyviä etuja.  Monilukutaito on 
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muutakin kuin vain teknologian hyödyntämistä tekstien käsittelyssä, mutta oppi-

laiden motivointia oppimiseen voi lisätä tuntemalla ja käyttämällä oppilaille tuttuja 

ja heitä innostavia sovelluksia, ohjelmia ja välineitä. (Kupiainen & Sintonen 2009, 

10; Turunen 2011, 65.) 

 

Suomalainen perusopetus ei pysty aina vastaamaan teknologiseen kehitykseen 

ja osaamiseen ajankohtaisesti. Toimintaympäristöt ovat muuttuneet niin opetuk-

sen kuin koulutuksen kentällä. Opetusalalla on vaikeuksia innovoida ratkaisuja 

omaan kehitykseen liittyviin ongelmiin ja saavuttaa pysyvän muutoksen kehittyvä 

tila. Valtakunnallisesti luokanopettajankoulutuksen järjestäjien täytyy huolehtia 

tulevaisuuden opettajien tarvittavasta osaamistasosta. Se, miksi peruskoulun toi-

mintaympäristö ja opetusmuodot laahaavat teknologisen kehityksen jäljessä joh-

tuvat useista eri tekijöistä, kuten resurssien puutteista. Kuntien ja koulujen rahal-

liset ja ajalliset rajoitteet vaikuttavat myös esimerkiksi koulujen mahdollisuuksiin 

hankkia tarvittavia opetusvälineitä ja tarjota henkilökunnalleen täydennyskoulu-

tusmahdollisuuksia. Osittain muutoksen hitauteen vaikuttavat myös kehityshalut-

tomat opettajat. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016, 8−12.) 

 

Yhteiskunnan raamit hahmottuvat usein teknologisen kehityksen puitteissa. Tek-

nologia on kehittynyt ja sen käyttö yleistynyt yhteiskunnassa aina 1990-luvulta 

saakka. Teknologiaa täytyy osata käyttää pedagogisista lähtökohdista käsin ja 

sen täytyy tuoda lisäarvoa opetukselle. Teknologian kehityksen myötä kirjoitus-

taidot eivät ole helpottuneet. Digitaalisuuden myötä tekstistä on tullut multimo-

daalista; kirjoittaja pystyy yhdistämään vaivattomasti kuvaa, ääntä, tekstiä ja vi-

deota ehyeksi kokonaisuudeksi. Koulun pitäisi osata vastata opetuksellaan nyky-

ajan ja tulevaisuuden haasteisiin kirjoitus- ja lukutaidon opettamisessa. Monilu-

kutaidon sisällöillä pystytään vastaamaan tähän haasteeseen, mikäli käsite on 

otettu käytännön tasolla käyttöön opetuksessa. (Kallionpää 2017, 22−23; Kopo-

nen 2011, 145−146.) 
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Uusia tuottamisen ja lukemisen taitoja tarvitaan viestintäteknologian ja opetus-

teknologian käytön lisäännyttyä. Nykyään ihminen nähdään enemmän teknolo-

gian kanssaeläjänä kuin pelkkänä käyttäjänä. Kehityksen seurauksena on tarve 

myös uusille luku- ja kirjoitustaidoille. Ympäröivän maailman muutokset vaikutta-

vat paikkaan, aikaan ja välineisiin, joiden avulla tekstiä tuotetaan ja vastaanote-

taan. (Kallionpää 2017, 35; Kiilakoski & Hautakangas 2012, 98; Cooper, Lockyer 

& Brown 2013; 94.)  

 

Jenkinsin (2006) määrittämät uudet medialukutaidot eli new media literacies ovat 

ikään kuin pohja POPS 2014 monilukutaidon sisällölle. Nämä taidot ovat Jenkin-

sin (2006) mukaan leikki, performanssi, simulointi, omaksuminen, monisuoritta-

minen, hajautettu kognitio, kollektiivinen älykkyys, arvostelukyky, transmedia-

navigaatio, verkostoituminen, neuvottelu ja visualisointi. Näitä taitoja tarvitaan 

muuttuneessa osallisuuden kulttuurissamme. Osallisuus käsitetään median nä-

kökulmasta mahdollisuuksina rajattomaan tiedon käsittelemiseen, vastaanotta-

miseen ja tuottamiseen, joita voisi kutsua myös uudenlaisiksi kirjoitus- ja lukutai-

doiksi. Esittelen Jenkinsin määrittämät medialukutaidot seuraavassa taulukossa 

1. 

 

Taulukko 1. Uudet medialukutaidot. Jenkins 2006. Taulukon suomennos 
mukaillen Kallionpää (2017, 36.) 
 

Taito Määritelmä 

Leikki 
Luovaa ongelmanratkaisua uusissa 
ympäristöissä. 

Performanssi 
Vaihtoehtoisten identiteettien ja roo-
lien omaksuminen ja improvisointi. 

Simulointi 
Tosielämän prosessien simulointi; nii-
den rakentaminen ja tulkitseminen. 
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Omaksuminen 
Eri medioiden sisältämien sisältöjen 
kierrättäminen ja yhdisteleminen tar-
koituksenmukaisesti. 

Monisuorittaminen 
Ympäristön tarkastelu, toimiminen ja 
huomionsuuntaaminen tarkoituksen-
mukaisesti jatkuvassa mediavirrassa. 

Hajautettu kognitio 
Merkityksellinen viestiminen erilaisten 
mentaalista kapasiteettia laajentavien 
työkalujen avulla. 

Kollektiivinen älykkyys 
Tiedon jakaminen. Työskentely yhteis-
työssä toisten kanssa yhteisen tavoit-
teen saavuttamiseksi. 

Arvostelukyky 
Erilaisten informaatiolähteiden luotet-
tavuuden ja uskottavuuden arviointi. 

Transmedianavigaatio 
Erilaisten medioiden tarinavirran ja in-
formaation seuraaminen. 

Verkostoituminen 
Sisältöjen etsiminen, tuottaminen ja 
levittäminen. 

Neuvottelu 
Monimuotoisissa yhteisöissä kommu-
nikointi ja erilaisten näkökulmien kun-
nioittaminen. 

Visualisointi Visualisointi. 

 

 

Jenkinsin esittelemiä medialukutaitoja voi olla haastavaa sinällään yhdistää pe-

rinteisiin kirjoitus- ja lukutaitoihin. Ne ovat kuitenkin sisällöltään osittain saman-

kaltaisia kuin POPS 2014 esitetty laaja-alainen osaaminen ja erityisesti monilu-

kutaidon osaamiskokonaisuus. Laaja-alaisessa osaamisessa painottuvat tietojen 

ja taitojen käyttäminen kontekstisidonnaisesti relevantilla tavalla. Tiedon hallitse-

miseen ja käyttämiseen vaikuttavat oppilaan omaksumat arvot ja asenteet ympä-

röivää maailmaa kohtaan. Laaja-alainen osaaminen tukee oppilaan ihmisenä ja 
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kansalaisena kasvua. (Opetushallitus 2014, 20.) Edellä mainittuihin taitoihin rin-

nastan Jenkinsin esittelemistä taidoista simuloinnin, omaksumisen ja monisuorit-

tamisen.  

 

POPS:n määritelmässä monilukutaidon käsite sisältää laaja-alaiseen tekstikäsi-

tykseen perustuvan tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen taidot. 

Jenkinsin esittelemät taidot transmedianavigaatio ja verkostoituminen tarkoitta-

vat informaation ja medioiden seuraamisen taitoa, sekä erilaisten sisältöjen etsi-

mistä, tuottamista ja levittämistä. Arvostelukyvyllä tarkoitetaan tiedon lähteiden 

uskottavuuden ja luotettavuuden arviointia. Edellä mainituissa määritelmissä yh-

distyvät tiedon ymmärtämisen ja käyttämisen ulottuvuudet.  

 

Opetushallituksen (2014) mukaan monilukutaito tarkoittaa ympäröivän maailman 

tulkitsemista ja ymmärtämistä, tiedon monipuolista hallintaa, erilaisten oppimis-

ympäristöjen käyttämisen mahdollisuutta, kulttuurisen todellisuuden ymmärtä-

mistä ja edellä mainittujen toteutumista sekä harjoittelua yksin ja ryhmässä. Lei-

kin, performanssin, kollektiivisen älykkyyden ja neuvottelun taitojen avulla opi-

taan samankaltaisia asioita. Jenkins (2006) puhuu luovasta ongelmanratkaisusta 

uusissa ympäristöissä, identiteettien ja roolien omaksumisesta, yhteistyöstä niin 

tiedon kuin kommunikoinnin merkityksissä. 

 

Uudet kirjoitus-, luku- ja laskutaidot täytyy nähdä viestinnän uusien muotojen 

kautta. Digitaalisuus ja teknologia tarjoavat välineitä, joiden avulla tekstejä eli tie-

toa voidaan tulkita ja käyttää, mutta samalla se tarjoaa rajattoman mahdollisuu-

den tiedon saantiin. Tietoa ja näin ollen erilaisia tekstejä on saatavilla määrälli-

sesti rajattomasti ajasta ja paikasta riippumatta. Lukutaito ei ole enää irrallinen 

sanallisen tekstin ymmärtämisen taito. Mielestäni lukutaito nähdään kaikkien käy-

tettävissä olevien medioiden tarjoamien tekstien ymmärtämisen, hallinnan ja 

käyttämisen taitoina. (Kupiainen & Sintonen 2008, 17−19; Savolainen, Vilkko & 

Vähäkylä 2017, 7−8.) 
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2.3 Monilukutaidon pedagogiikka 
 

Aiemmin koulu on tukenut yksilön identiteetin muodostumista opettamalla ope-

tussuunnitelman määräämiä tietoja, taitoja ja osaamista, jotka ovat olleet vah-

vasti sidoksissa oppiainesisältöihin. Kuitenkin muuttuva yhteiskuntamme vaatii 

yksilöltä, edellisten kokonaisuuksien lisäksi, tiedon merkityksen ymmärtämistä 

sekä sen soveltamista ja kehittämistä. Nopeasti muuttuva ja kehittyvä yhteiskunta 

tarjoaa jatkuvasti uusia haasteita ja mahdollisuuksia esimerkiksi opiskelun ja työn 

suhteen, mutta voi samalla aiheuttaa turhautuneisuutta ja pelkoa oman itsensä 

ja tulevaisuuden määrittelyssä. (Ropo 2015, 27−28.)  

 

Erilaisten medioiden ja teknologian käyttö on nykyajan lapsille arkipäivää. Median 

käyttö voi alkaa jo varhaislapsuudessa ja se voi olla päivittäistä. Älypuhelimien ja 

tablettien avulla pystytään ylläpitämään sosiaalisia suhteita, toteuttamaan vapaa-

ajan harrastuksia ja etsimään tietoa koulutehtäviä varten. Nykyajan nuorten ja 

lasten täytyy osata käsitellä laajaa informaatiotulvaa. Lisääntyvä teknologian ja 

median käyttö mahdollistavat nopean tiedon haun ja uutta informaatiota on saa-

tavilla jatkuvasti. Oppilas tarvitsee erityisesti taitoja tarkastella löytämäänsä tietoa 

kriittisesti, koska tiedon luotettavuudesta ei voi olla nykypäivänä varma. Globali-

saation vuoksi oppilaan täytyy ymmärtää ympäröivää maailmaa yhä laajemmin, 

ja oppilasta täytyy kasvattaa aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi, joka ymmärtää 

eettisen ja kestävän elämän edellytykset. (Jenkins 2006, 19; Sintonen 2012, 8; 

Seppänen & Väliverronen 2013, 20.) 

 

Kodin lisäksi koululla on merkittävä rooli oppilaan identiteetin kasvussa ja sen 

tukemisessa. Perusopetuksen tehtävänä on tukea oppilasta ihmisenä kasvami-

sessa, antaa tietoja ja taitoja, sekä opettaa tiedon soveltamista oppilaan omassa 

elämässä. Opetettavien asioiden tulisi olla merkityksellisiä myös oppilaan oman 

arkielämän kannalta ja opettajan tulisi edistää näiden yhteyttä. Merkityksen suh-

teen syntymisessä on tärkeää oppilaan oma aktiivisuus, omatoiminen tiedonha-

keminen sekä oppilaan oma kyky merkitysten luojana. (Kinossalo 2015, 51, 57–

58; Giampapa 2010, 411–412.) 
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Monilukutaidon pedagogiikassa on kyse yksilön persoonan kasvun tukemisesta, 

identiteetin vahvistamisesta sekä kyvystä huomioida toisia. Sen päämääränä on 

antaa valmiuksia toimia yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa, esimerkiksi eri 

kulttuurisista, etnisistä tai seksuaalisista taustoista tulevien ihmisten kanssa. Eri-

laiset identiteetit nähdään tasa-arvoisina, ja tarkoitus on luoda käytänteitä yh-

dessä toimimiseen toisia kunnioittaen. Identiteetin lisäksi monilukuataidon peda-

gogiikassa huomioidaan erilaisten tilanteiden, paikkojen ja toimintojen vaatimia 

lukutaitoja. (Kupiainen 2016, 28–29.) 

 

Viestinnän, paikan, toiminnan ja ihmisten ymmärtämiseen ja yhteensovittami-

seen tarvitaan useita eri kommunikaatio- ja viestintätaitoja. Monilukutaidon peda-

gogiikassa ei tavoitella pelkästään mahdollisuuksia viestin antamiselle ja vas-

taanottamiselle, vaan halutaan luoda välineitä yksilön oman äänen esille tuontiin 

ja yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumiseen. Yhteistyötaitojen lisäksi tue-

taan yksilön sosiaalista osallisuutta. (Kupiainen 2016, 30; Erstad 2010, 16–17.) 

 

Monilukutaidon pedagogiikassa tuodaan esille oppilaslähtöisyys ja yhdessä te-

keminen. Opetuksessa tuetaan oppilaan aktivoimista ja osallistamista. Oppimi-

sen lähtökohtana nähdään oppilaan mielenkiinnon kohteet, oppilaan arjen liittä-

minen opetukseen sekä oppilaan asiantuntemus. Informaalin oppimisen tunnis-

taminen ja hyödyntäminen tukevat lapsen motivaatiota oppimisessa. Erilaisilla 

ryhmätyöskentelymuodoilla, vertaisoppimisella ja vastuunkannon opettamisella 

luodaan yhteisöllisyyden ja osallisuuden kulttuuria, ja oppilas vahvistaa ihmisenä 

kasvamisen taitoja. Oppimisympäristöjä pyritään laajentamaan luokka- ja aine-

rajojen yli. Toiminnallisuuden ja teknologian hyödyntämisen avulla oppilaan op-

pimisen motivaatiota vahvistetaan. (Ikonen, Innanen & Tikkinen 2015, 10−11.)   

 

Oppilaan aktivoimisella ja vertaisopettamisella voidaan motivoida ja ylläpitää mo-

tivaatiota uuden asian oppimiseen ja opiskeluun. Hyödyntämällä opetuskeinoja 

ja -välineitä, jotka kiinnostavat oppilasta luonnostaan voidaan luoda mahdolli-

suuksia oppimisen ilolle ja riemulle. Tarjoamalla monipuolisesti erilaisia virikkeitä, 
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monilukutaidon kontekstissa tekstejä, oppilas altistuu erilaisille oppimismateriaa-

leille ja oppilaalla on mahdollisuus löytää niistä itselleen sopivimmat oppimisen 

mahdollistamiseksi. Motivoinnissa korostuu oppilaan aktivoimisen rooli. (Järvi-

lehto 2014, 151−155; Tomlinson 2014, 81−83.) 

 

Opettajan tulee tunnistaa oppilaiden erilaiset taustat, jotka oppilaat tuovat muka-

naan opetustilanteisiin. Oppilaiden taustojen ja elämismaailman tuntemisen 

avulla oppimistilanteista saadaan luotua autenttisia ja näin ollen luodaan mahdol-

lisuuksia ympäröivän maailman ymmärtämiseen. New London Group on esitellyt 

monilukutaidon pedagogisen design-mallin, joka sisältää neljä peruslähtökohtaa. 

Nämä ovat paikantunut käytäntö, avoin opetus, kriittinen analyysi ja muuttunut 

käytäntö. Paikantuneella käytännöllä tarkoitetaan oppilaiden elämismaailman ko-

rostamista opetuksessa, ja avoin opetus korostaa oppilaan yksilöllisyyden tun-

nustamista. Kriittinen analyysi tarkoittaa opettajan merkitystä opetuksen suunnit-

telijana ja oppimisen mahdollistajana. Muuttuneella käytännöllä tarkoitetaan eri-

laisten tekstien multimodaalista käyttöä ja erilaisten oppimisympäristöjen hyödyn-

tämistä uuden asian oppimisessa. Mallin tarkoituksena on tarjota oppilaalle mah-

dollisuus soveltaa oppimaansa arvojensa kautta sekä ymmärtää ja muuttaa yh-

teiskuntaa. (New London Group 1996; Kallionpää 2017, 49–50.) 

 

New London Group (1996) tuo esille opettajan merkityksen ymmärtämisen ope-

tuksen ja oppimisen mahdollistajana. Opettajan tulee tarjota monipuolisesti eri-

laisia työtapoja, -välineitä ja -ympäristöjä sekä luoda innostuneisuuden ja inspi-

roitumisen mahdollistavia hetkiä opetuksessa. (Järvilehto 2014, 166−167.) Opet-

tajan oma intohimo ja kiinnostuneisuus omaa alaa ja työtään kohtaan korostuu. 

Opettajan rooli korostuu oppimisen mahdollistajana; voivatko oppilaat innostua 

uuden asian oppimisesta, jos opettaja ei ole itse innostunut opettamaan?  
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3 Monilukutaito perusopetuksessa 
 

 

3.1 Monilukutaito perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 
 

Suomalainen perusopetus rakentuu ja uudistuu perusopetuksen ohjausjärjestel-

män osien avulla. Järjestelmä rakentuu perusopetuslaista ja -asetuksesta, valtio-

neuvoston asetuksista, opetussuunnitelman perusteista, paikallisista opetus-

suunnitelmista ja niihin perustuvista lukuvuosisuunnitelmista. Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden laatimiseen vaikuttavat taas perusopetuslait ja 

-asetukset, sekä valtioneuvoston tavoitteet ja tuntijaon määrittävä asetus. Perus-

opetuksen opetussuunnitelman perusteet (POPS) tukevat ja ohjaavat opetuksen 

järjestämistä ja sen yhdenvertaista toteutumista. POPS määrittää yhtenäisen pe-

rusopetuksen sisällön ja tavoitteet, joiden avulla muodostetaan opetuksen ja sen 

toimintakulttuurin perusta. (Opetushallitus 2014, 9; Opetushallitus 2018.) 

 

Perusopetuksen tavoitteena on luoda pohja oppilaiden yleissivistykselle. Opetuk-

sen määrittävinä tekijöinä esitellään yhteinen arvopohja ja käsitys oppimisesta. 

Perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet sisältävät oppilaan tukemisen ihmi-

senä kasvamiseen ja yhteiskunnalliseen osallistamiseen, tarpeellisten tietojen ja 

eritoten taitojen opettamiseen edistäen sivistystä ja elinikäistä oppimista. (Ope-

tushallitus 2014, 14, 19.) 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014, 20–24) esitellään seit-

semän eri laaja-alaisen osaamisen kokonaisuutta. Muuttuva maailma haastaa 

perinteiset oppimiskäsitykset, ja näihin haasteisiin pyritään vastaamaan laaja-

alaisen osaamisen kautta. Kuten Opetushallitus (2014) tuo esille, laaja-alaisella 

osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodos-

tamaa kokonaisuutta, jota toteutetaan kaikissa oppiaineissa. Laaja-alaisella 

osaamisella tuetaan yksilön taitoja tiedon tuottamisessa, hakemisessa, muok-

kaamisessa ja arvottamisessa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

esitellään edelleen oppiainekohtaisia sisältöjä ja tavoitteita, ja näihin tavoitteisiin 
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kytkeytyvät eri laaja-alaiset osaamisalueet. Kuviossa 1 esitellään kaikki seitse-

män laaja-alaista osaamiskokonaisuutta. (Opetushallitus 2014, 20; Opetushalli-

tus 2016.) 

 

 
Kuvio 1. Laaja-alaisen osaamisen alueet Perusopetuksen opetussuunnitel-
man perusteissa (Opetushallitus 2016). 
 

Laaja-alaisen osaamisen kautta oppilas oppii soveltamaan oppimiaan asioita ja 

luomaan merkityksiä suhteessa omaan arkielämäänsä. Osaamisessa korostuu 

vahvana perinteisen tiedon omaksumisen rinnalla tietojen ja taitojen tilannesidon-
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nainen käyttö. Edellistä toimintaa ohjaavat oppilaan omaksumat arvot ja asen-

teet. Laaja-alaiseen osaamiseen liittyvät olennaisesti oppilaan ihmisenä kasva-

minen ja osallisuus yhteiskunnan jäsenenä. Yksilö tarvitsee tiedon- ja taidonalat 

yhdistävää sekä ylittävää osaamista pärjätäkseen tulevaisuuden muuttuvassa 

opiskelu- ja työelämässä. (Harmanen 2016, 14−15; Opetushallitus 2014, 20.) 

 

Valtakunnalliset tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen korostavat arvojen, oppi-

miskäsityksen sekä toimintakulttuurin merkitystä oppimiselle, osaamiselle ja nii-

den kehittymiselle. Kokonaisuudessa esiintyvät jokaisen oppiaineen sisällölliset 

erikoispiirteet, oppimisessa tapahtuva vuorovaikutus ja erityisesti työtavat, joiden 

avulla oppiminen tapahtuu. Edellä mainittujen tekijöiden avulla tuetaan 

POPS:ssa läpileikkaavasti esiintyviä tavoitteita, joita ovat oppilaan kasvu yhteis-

kunnan aktiiviseksi jäseneksi sekä oppilaan kyky tunnistaa omat vahvuutensa ja 

kehittymistarpeensa. Laaja-alaisessa osaamisessa korostuvat enemmän oppimi-

sen motivointi ja erilaiset taidot oppimisen mahdollistajina kuin yksityiskohtainen 

tiedonhallinta. (Opetushallitus 2014, 20; Opetushallitus 2018.) 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) on esitelty jokaisen op-

piaineen kohdalla vuosiluokittain 1‒2 ja 3‒6 opetuksen tavoitteet, tavoitteisiin liit-

tyvät sisältöalueet ja laaja-alaisen osaamisen kokonaisuudet. Opetuksen tavoit-

teet on taulukoitu oppiaineittain, ja laaja-alaiset osaamiskokonaisuudet liitetty ta-

voitteisiin ja sisältöihin. Opetushallitus esittelee opetustyön perustana toiminta-

kulttuurin, joka koostuu arvoista ja oppimiskäsityksestä. Koulutyönä ja työsken-

telyvälineinä esitellään oppiaineet ja monialaiset oppimiskokonaisuudet. Perus-

opetuksen kasvatuksellisen ja opetuksellisen työn rinnalla tavoitteena esitellään 

laaja-alainen osaaminen. (Opetushallitus 2014, 32.)  

 

Laaja-alaiset osaamiskokonaisuudet ovat omia kokonaisuuksiaan (ks. Taulukko 

1). Omien erityispiirteidensä lisäksi niillä on useita yhtymäkohtia toisiinsa nähden 

ja ne nivoutuvat toisiaan tukeviksi osaamiskokonaisuuksiksi. Monilukutaito (L4) 

on POPS:n neljäs laaja-alainen osaamiskokonaisuus. Monilukutaito tarkoittaa ko-

konaisuutta, jonka avulla oppilas oppii tulkitsemaan, tuottamaan ja soveltamaan 
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kulttuurisia viestinnänmuotoja monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Kuvi-

ossa 2 jäsennän monilukutaidon käsitteen rakentumista Opetushallituksen 

(2014) mukaan.  

 

 
Kuvio 2. Monilukutaidon kokonaisuuden rakentuminen (mukaillen Opetus-
hallitus 2014, 20–22). 
 
Monilukutaito pohjautuu laaja-alaiseen tekstikäsitykseen; oppilas oppii tulkitse-

maan, tuottamaan ja arvottamaan erilaisia tekstejä. POPS:ssa tekstit määritel-

lään monilukutaito-käsitteen yhteydessä sanallisiksi, kuvallisiksi, auditiivisiksi, 

numeerisiksi ja kinesteettisiksi symbolijärjestelmiksi ja näiden yhdistelmiksi. Eri-

laisten tekstien tulkintaa ja tuottamista tapahtuu niin puhutussa, kirjoitetussa, pai-

netussa, digitaalisessa kuin audiovisuaalisessa muodossa. (Opetushallitus 2014, 

22.) 

 

Monilukutaito

Laaja tekstikäsitys

Tekstien 
tuottaminen ja 

tulkinta

Tiedon 
tuottaminen ja 

tulkinta

Ympäröivän 
maailman tulkinta
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Monilukutaidon avulla oppilaat oppivat hankkimaan, yhdistämään, muokkaa-

maan, tuottamaan, esittämään ja arvioimaan eri muodoissa ja ympäristöissä ole-

vaa tietoa tilanne- ja välinesidonnaisesti. Näiden taitojen rinnalla vahvistetaan 

kriittistä ajattelua, mikä johdattelee oppilaita myös estetiikan ja etiikan kysymyk-

siin. Oppimisympäristöjä tulee tarjota perinteisissä ja monimediaisissa muo-

doissa teknologiaa tarkoituksenmukaisesti hyödyntäen. Oppilas rakentaa ympä-

rillään olevan maailman kuvaa ja tulkintaa oppimiensa tiedonkäsittely- ja lukutai-

tojen avulla. Oppilas tarvitsee monilukutaitoa ymmärtääkseen ympäröivää sosi-

aalista, osallistavaa, monimediaista ja tiedon- ja taidonalat yhdistävää maailmaa. 

(Opetushallitus 2014, 22.) 

 

Perusta laaja-alaiselle osaamiselle luodaan esi- ja alkuopetuksessa. Opetushal-

lituksen (2014, 99) mukaan pohja oppilaan laaja-alaiselle osaamiselle luodaan 

yhdessä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksen ensimmäisten vuosien ai-

kana. Vuosiluokkien 1‒2 laaja-alaisen osaamisen tavoitteena on tukea oppilaan 

kasvua ihmisenä ja oppijana, jotta oppilas tunnistaa ja arvostaa itseään ja osaa-

mistaan. 

 

Vuosiluokilla 1‒2 monilukutaitoa harjoitetaan monipuolisten ikäkaudelle sopivien 

tekstien avulla. Oppilas oppii tulkitsemaan, tuottamaan ja arvottamaan erilaisia 

tekstejä. Opetuksessa korostetaan moniaistisuutta, kokonaisvaltaisuutta ja il-

miökeskeisyyttä. Tekstien tuottamisen ja käyttämisen lisäksi oppilasta tuetaan 

teksteistä nauttimiseen. Monilukutaidon pohjana esitellään perinteisiä luku-, kir-

joitus- ja laskutaitoja. Oppilasta ohjataan käyttämään visuaalisia kuvanlukutai-

toja, erottamaan kuvitteellista ja todellista maailmaa ja harjoittamaan tiedonhaku-

taitojaan. Näiden taitojen avulla tuetaan oppilaan kriittisen ajattelun kehittymistä. 

(Opetushallitus 2014, 100.) 

 

Vuosiluokilla 3‒6 laaja-alaisen osaamisen kehittyminen esitellään systemaatti-

sesti jatkuvana. Oman identiteetin muodostumisen rakentuminen ja kestävän elä-

mäntavan ja kehityksen ymmärtämisen osa-alueet korostuvat. Monilukutaidon 
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kehittymisessä esitellään yhä moninaisimpien tekstien tuottamista, tulkintaa ja ar-

vottamista. Teksteihin liittyvien symbolijärjestelmien käyttötaitoja syvennetään, ja 

tekstien käyttämiseen ja tunnistamiseen liitetään kontekstisidonnaisuus. Oppi-

lasta ohjataan tunnistamaan erilaisten tekstien käyttötarkoituksia ja keinoja. Op-

pilaan ymmärrystä vahvistetaan tunnistamaan tekstin moniulotteisuus; tekstiä 

voidaan tarkastella eri tavoin tekijän ja katsojan näkökulmista, eri tilanteissa ja 

ajassa. Oppilaan tiedonhakutaitoja vahvistetaan. Opetuksessa kannustetaan ha-

kemaan tietoa eri lähteistä, kuten suullisista, audiovisuaalisista, painetuista ja 

sähköisistä lähteistä. Oppilas harjoittelee myös haku- ja kirjastopalveluiden käyt-

töä. Oppilaan omaa toimijuutta ja kriittistä ajattelua vahvistetaan työskentelemällä 

monipuolisesti eri medioiden avulla. Teksteihin tutustuminen ja niistä nauttiminen 

nähdään tärkeänä niin vapaa-ajalla kuin opetuksessa. Tiedon esittämisen ta-

poina esitellään kertominen, kuvailu, vertailu ja selostaminen sekä erilaiset me-

diaesitykset. Oppilaan monilukutaito kehittyy, kun hän pääsee toimimaan moni-

puolisesti ja monikanavaisesti niin tekstien tuottajana kuin tulkitsijana. (Opetus-

hallitus 2014, 155–156.) 

 

Opetuksessa on tärkeää monipuolinen tekstiympäristö ja suojaava tuki eri medi-

oiden käytössä. Tekstiympäristö koostuu lehdistä, kirjoista, elokuvista, musiikista, 

oppilaiden tekemistä ja valitsemista sisällöistä sekä monimuotoisen ympäristön 

havainnoinnista. Teksteistä nauttimisen lisäksi korostetaan oppilaan toimijuutta 

ja aktiivisuutta. Oppilaalla tulee olla mahdollisuuksia esittää omia näkemyksiään, 

jakaa kokemuksiaan, kysyä ja ihmetellä. Oppilasta tuetaan tarinankerrontaan 

monipuolisesti erilaisia välineitä ja keinoja käyttämällä. (Opetushallitus 2014, 

101.) 

 

Monilukutaitoa on tarkoitus harjoitella ja harjaannuttaa kaikissa oppiaineissa. Tai-

don käyttö alkaa oppilaiden arkikieltä hyödyntämällä, ja etenee eri tiedonalojen 

spesifimpään kielenhallintaan. Opetuksessa tulee käyttää monipuolisia tekstiym-

päristöjä ja niitä hyödyntävää pedagogiikkaa. Yhteistyö eri oppiaineiden ja taho-

jen välillä rikastuttaa oppimista. Monilukutaidossa korostuvat oppilaan osallista-
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minen, aktivointi ja elinikäisen oppimisen periaate. Oppilaiden osaamisen hyö-

dyntäminen tuo opetukseen autenttisuutta ja diversiteettiä. (Opetushallitus 2014, 

22; Jyrkiäinen & Paala 2015, 100–101.)  
 

Opetus- ja oppimistilanteista pyritään rakentamaan monipuolisia ja näin ollen op-

pilaita motivoivia. Käyttämällä oppilaille merkityksellisiä tekstejä, hyödyntämällä 

monimuotoisia oppimateriaaleja ja vaihtelemalla työskentelymuotoja itsenäisen 

ja yhdessä tekemisen välillä saadaan muodostettua mielekästä ja innostavaa 

opetusta. Opetustilanteita voi rikastuttaa edelleen hyödyntämällä erilaisia oppi-

misympäristöjä ja yhteistyötahoja. Opetuksen sisällön konkretisoiminen auttaa 

oppilaita ymmärtämään oppimiensa asioiden kontekstin suhteessa omaan sekä 

ympäröivään maailmaan. (Opetushallitus 2014, 22–23.) 

 

3.2 Monilukutaidon työtavat ja toteutuminen 
 

Monilukutaito sisältään terminologiallaan jo lupauksen moneudesta. Moniluku-

taito on laaja kokonaisuus, jonka oppimisen toteutumiseen täytyy käyttää moni-

puolisesti erilaisia keinoja. Panostamalla erilaisiin ja monipuolisiin työtapoihin ja 

-muotoihin, oppimisympäristöihin, yhteistyötahojen hyödyntämiseen ja oppilaan 

oppimisen seuraamiseen saadaan luotua moninainen oppimistodellisuus, jossa 

uuden tiedon oppiminen ja soveltaminen ovat keskiössä. (Lotherington 2007, 

810−811; Harmanen 2016, 17–19.) 

 

Monilukutaidon kontekstissa hyödynnetään perinteisiä ja teknologisia työtapoja 

ja -välineitä. Erilaisia tekstejä voidaan työstää käsin kirjoittamalla sekä painettuja 

kirjoja, oppikirjoja ja lehtiä hyödyntämällä, toisin sanoen perinteisiä kouluvälineitä 

käyttämällä. Teknologian kautta oppimisen välineinä käytetään myös tietoko-

neita, tabletteja, älypuhelimia, projektoreita, luokkahuoneissa olevia älytauluja ja 

muuta opetukseen suunniteltua teknologiaa. Välineiden avulla päästään käyttä-

mään erilaisia ohjelmistoja ja palveluja, kuten oppimispelejä, tekstin- ja kuvankä-

sittelyohjelmia, taulukkolaskentaohjelmia, ohjelmointityökaluja, blogialustoja, pil-

vipalveluita ja virtuaalisia oppimisympäristöjä. Verkkopalvelujen kautta voidaan 



24 
 

hyödyntää myös oppikirjakustantamojen digitaalisia oppimateriaaleja ja muita di-

gitaalisia kirjoja, lehtiä ja tekstejä. On työväline, -tapa tai -ympäristö mikä ta-

hansa, niin sen tulee olla oppimisen kannalta tarkoituksenmukaista. (Lavonen, 

Korhonen, Kukkonen & Sormunen 2014, 95; Ruokamo, Kotilainen & Kupiainen 

2016, 24; Tuomi & Kulju 2015, 43−44; Niemi & Multisilta 2014, 19.) 

   

Teknologian avulla voidaan luoda mahdollisuuksia oppilaan omaan ideoimiseen, 

tuottamiseen ja välineiden käytön rikastuttamiseen. Välineiden avulla päästään 

työskentelemään monipuolisesti tekstin, kuvien ja videokuvan parissa. Teknolo-

gian käytön mahdollisuudet ovat rajattomat, ja opettajat ja oppilaat voivat oppia 

toisiltaan. Opettajalla on merkittävä rooli molemminpuolisen opettamisen ja oppi-

misen mahdollistamisessa. Opettajalla täytyy olla pedagogista osaamista, jossa 

korostuu rohkeus uuden kokeilemiseen ja tutkimiseen. (Ohler 2013, 50−51; La-

vonen ym. 2014, 95; Niemi & Multisilta 2014, 13.) 

 

Oppimista on mahdollista tapahtua ja tapahtuu missä tahansa. Koulu tarjoaa 

edelleen fyysisiä oppimisympäristöjä, kuten luokkatilat, koulun käytävät, liikunta-

salit, koulun kirjasto tai lähikirjasto, koulun piha ja muu lähiympäristö. Fyysisiä 

tiloja voidaan muokata eri opetustilanteisiin sopiviksi, esimerkiksi liikuteltavien 

verhojen, sermien tai kalusteiden avulla. Uusimmissa peruskoulurakennuksissa 

on myös liikuteltavia seiniä, jotka mahdollistavat työtilojen jatkuvan muokkaami-

sen. Tilojen jakamisen ja muokkaamisen avulla oppilaat voidaan ohjata tai he 

voivat itse valita oppimisen kannalta tarkoituksenmukaisimman työskentely-ym-

päristön. Samalla oppilaat saadaan ohjeistettua työskentelemään yksin, pareit-

tain tai ryhmissä, ja oppilaat pääsevät vaikuttamaan oppimisympäristöönsä. Op-

pilaan aktivointi tukee vastuunottoa omasta työskentelystä ja näin ollen ihmisenä 

kasvamista. (Lavonen ym. 2014, 96−97; Rinta-Tassi & Marjakangas 2017; Poh-

janen 2018.) 

 

Fyysisten oppimisympäristöjen rinnalla käytössä on virtuaalisia oppimisympäris-

töjä. Virtuaalisissa oppimisympäristöissä ajalla ja paikalla ei ole merkitystä, vaan 
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oppiminen ja vuorovaikutus tapahtuvat niistä riippumatta esimerkiksi verkkopoh-

jaisissa oppimisympäristöissä. Oppilaat voivat edetä omassa tahdissaan, ja op-

pimista voidaan rikastuttaa jakamalla tietoa ja tuotoksia muiden oppilaiden tai 

koulujen kesken. Virtuaalisten oppimisympäristöjen ja muun opetusteknologian 

käyttöön voivat vaikuttaa negatiivisesti myös osaamisen ja välineresurssien 

puute. (Cooper ym. 2013, 105; Lavonen ym. 2014, 97−99; Harju 2014, 47.) 

 

Yhteistyötahoja opetuksessa ovat muun muassa kollegat omasta ja muista kou-

luista, vanhemmat, isovanhemmat, päiväkodit, vanhainkodit, kirjastot, museot, 

yliopistot ja yritykset. Opettajien välisessä yhteistyössä voidaan suunnitella ja to-

teuttaa opetusta niin, että opetuksessa hyödynnetään kollegojen ammattitaitoa 

sekä työskennellä yhdessä useamman luokan kanssa. (Lavonen ym. 2014, 97, 

108−110.) 

 

Monilukutaidon kontekstissa kirjasto korostuu koulujen ja opetuksen yhteistyöta-

hona. Kirjastoa hyödynnetään sen tarjoamien palvelujen ja henkilökunnan avulla. 

Esimerkiksi Opetus- ja kulttuuriministeriön kehittelemä Lukuinto-ohjelma haluaa 

innostaa valtakunnallisesti perusopetuksen oppilaita monipuoliseen lukemiseen 

ja kirjoittamiseen. Hankkeessa on huomioitu oppilaat, heidän vanhempansa, 

opettajat ja kirjaston henkilökunta. Hankkeessa on esiteltynä tiivis yhteistyö, joka 

tukee ― oppilaiden lukutaidon vahvistamisen lisäksi — koulun, kirjaston ja mui-

den järjestöjen ja yhdistysten tavoitteellista suunnittelua lukumotivaation ja mo-

nilukutaidon sisältöihin liittyen. (Ikonen, Innanen & Tikkinen 2015, 14–15.) 

 

Monilukutaitoon liittyviä erilaisia lukutaitoja voidaan vahvistaa käytännön tasolla 

kirjastovierailuilla, kirjavinkkauksilla ja tiedonhankinnan opetuksella. Opettajien 

koulutuksilla voidaan jakaa kouluilla käytettäviä toimivia käytäntöjä monilukutai-

don opettamiseen liittyen; vertaisoppimisella on roolinsa monilukutaidon oppimi-

sessa niin opettajien kuin oppilaiden kesken. Vanhemmille voidaan korostaa eri-

laisten lukutaitojen merkitystä koulun ja kodin välisen yhteistyön merkeissä, 

minkä avulla tuetaan myös oppilaiden vapaa-aikana tapahtuvaa lukutaidon har-

rastamista. Toimiva yhteistyö koulun ja kodin välillä tukee oppilaiden kasvua ja 
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oppimista kokonaisvaltaisesti. (Ikonen ym. 2015, 15; Korhonen & Lavonen 2014, 

131−132.) 

 

Yhteistyön avulla saadaan eri tahojen resurssit ja ideat käyttöön oppilaiden oppi-

misen hyväksi. Erilaiset lukemista, ja täten myös kirjoittamista, tukevat toiminta-

tavat voivat olla esimerkiksi lukudiplomit, teemapäivät ja -viikot, draaman keinot, 

sarjakuvat, blogit, pelit, työpajat, oppilaiden ideoimat kilpailut sekä videoiden te-

keminen; kirjavinkkaukset, kirjatrailerit, elokuva-arvostelut. Kaikki edelliset työ-

muodot tukevat oppilaiden tiedon, tekstien, kuvien ja videoiden etsimistä, sovel-

tamista, arvottamista ja tuottamista. (Ikonen ym. 2015, 15–19.) 

 

Monipuoliset ja vaihtelevat työtavat, oppimisympäristöt ja yhteistyötahot korostu-

vat monilukutaidon osaamisen viitekehyksessä. Edellisten lisäksi tai myös niistä 

huolimatta monilukutaidon oppimisessa korostuu oppilaan aktiivinen rooli. Oppi-

las nähdään toimijana, ja oppilasta osallistetaan opetuksen toteuttamisessa. Op-

pilasta aktivoidaan tuomaan esille mielenkiinnon kohteitaan ja mielipiteitään, op-

pilaalle tarjotaan mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työskentely-ympäristöönsä ja 

tuetaan tunnistamaan itselle toimivia oppimistapoja. Oppilaalle tarjotaan mahdol-

lisuuksia kasvaa itsenäiseksi oppijaksi yhteisössä ja yhteisönsä tukemana. Itse-

näisenä oppijana oppilas osaa käyttää tietoa ja tekstejä tarkoituksenmukaisesti 

ja osaa arvostaa ympäristöään ja yhteisöään. (Opetushallitus 2014, 22–23; 

Ropo, Sormunen & Heinström 2015, 321–322.) 
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4 Tutkimuskysymykset 
 

 

Olen kiinnostunut monilukutaidon käsitteestä opetuksessa, ja erityisesti siitä, mi-

ten luokanopettajat käsittävät monilukutaidon toteutumisen opetuksessaan. Tut-

kimuksessani selvitän luokanopettajien näkökulmia ja valintoja, jonka vuoksi tut-

kimukseni sijoittuu laadullisen tutkimuksen kentälle. Tutkimuksen laadullisuutta 

tukee valitsemani aineistonkeruumenetelmä. Keräsin aineistoni haastattelemalla 

luokanopettajia, koska halusin selvittää tutkittavien näkökulman tutkittavasta ai-

heesta. Tavoitteenani on ymmärtää monilukutaidon toteutumista perusopetuk-

sessa luokanopettajan näkökulmasta, joten aineistonkeruussa ja analysoinnissa 

keskityn pienen otannan perusteelliseen analysointiin. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

28–29; Eskola & Suoranta 2008, 13–18; Scott & Morrison 2007, 182–184.) 

 

Olen kiinnostunut tutkielmassani siitä, miten monilukutaitoa toteutetaan perus-

opetuksen alaluokilla. Mitä työvälineitä ja -tapoja, oppimisympäristöjä ja yhteis-

työtahoja luokanopettajat hyödyntävät tukeakseen oppilaan monilukutaidon ke-

hittymistä. Oppiainesisältöjen lisäksi luokanopettajien tulee huomioida laaja-alai-

nen monilukutaidon osaamiskokonaisuus kattavasti kaikissa oppiaineissa. Olen 

myös kiinnostunut siitä, miten luokanopettajat jäsentävät monilukutaidon käsi-

tettä ja tunnistavatko he sen merkityksen perusopetuksessa. 

 

Päätutkimuskysymykseni on: 

- Miten monilukutaito näyttäytyy opetuksessa perusopetuksen alaluokilla luo-

kanopettajan näkökulmasta? 

 

Alatutkimuskysymykseni ovat: 

 

- Miten monilukutaidon laaja-alainen osaaminen näyttäytyy osana opetusta? 

- Mitä luokanopettaja ajattelee monilukutaidosta perusopetuksessa? 
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5 Tutkimuksen toteutus 
 

 

5.1 Laadullinen tutkimus ja fenomenografia 
 

Tavoitteeni ymmärtää yksittäisen luokanopettajan käsityksiä tekee tutkimukses-

tani lähtökohtaisesti laadullisen. Laadullisella eli kvalitatiivisella tutkimuksella tar-

koitetaan empiirisen ilmiön tutkimista, johon liittyvät vahvasti subjektiivisuus, in-

duktiivisuus, osallistava havainnointi ja ymmärtäminen. Tarkoitukseni ymmärtää 

tutkittavien näkökulmaa monilukutaidosta opetuksessaan ohjasi minua valitse-

maan aineistonkeruumenetelmäksi haastattelun. Haastattelut ovat perinteisiä 

laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmiä. Tutkimukseni lähestymistapa 

on fenomenografinen. Fenomenografia on empiirinen laadullisen tutkimuksen 

suuntaus. Fenomenografisella tutkimuksella tarkoitetaan valitun ilmiön kuvaa-

mista tai siitä kirjoittamista. (Eskola & Suoranta 2008, 14–15; Ahonen 1994, 121–

122.) 

 

Fenomenografian pääpiirteisiin kuuluvat käsitykset tutkittavasta ilmiöstä. Tutkit-

tavasta ilmiöstä voi olla yhtä monta käsitystä kuin on tutkittavaakin. Jokainen ih-

minen käsittää ilmiön omalla tavallaan, joka voi olla toisistaan poikkeava. Toisin 

sanoen fenomenografisella tutkimuksella kartoitetaan erovaisuuksia ihmisten ta-

voissa kokea, käsittää, hahmottaa ja ymmärtää eri ilmiöitä ympäröivässä maail-

massa. Empiirisen aineiston avulla tarkastellaan ja pyritään kuvaamaan erilaisia 

tapoja ymmärtää ilmiötä. (Marton 1988, 143–144; Gröhn 1992, 12.) 

 

Fenomenografinen tutkimus tarkoittaa ihmisten käsityksien tutkimista tutkitta-

vasta ilmiöstä. Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia maailman rakentumista ih-

misten tietoisuudessa, ja sitä miten se ilmenee ihmisten käsityksissä. Tutkimuk-

sessa hankitaan empiirinen aineisto, jonka avulla tutkija tekee perusteltuja johto-

päätöksiä ja kuvauksen tutkittavasta ilmiöstä. Fenomenografiassa ihmisen ajat-

telu ja toiminta nähdään kokonaisvaltaisena, monisäikeisenä ja ihmisen tietoisuu-

teen kytkeytyvänä. Fenomenografisessa tutkimuksessa ei ole tarkoituksena 
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muodostaa yleistettäviä johtopäätöksiä ja kausaalisia selityksiä. (Marton 1988, 

144; Ahonen 1994, 121–122.) 

 

Metsämuurosen (2008, 34–35) mukaan ihmisten käsitykset tutkittavasta ilmiöstä 

voivat vaihdella suurestikin, riippuen ihmisten taustoista, kuten kokemuksista, 

koulutustaustasta, sukupuolesta ja iästä. Ahonen (1994, 114) viittaa arkikoke-

muksiin, joissa ihmiset eivät puhu samasta asiasta, vaikka niin luulevat, koska 

ihmisten käsitykset asiasta ja asian luonteesta ovat erilaiset. Käsityksen dynaa-

misuus aiheuttaa myös sen, että käsitykset asioista voivat olla alati muuttuvia. 

Fenomenografiassa näkökulmana on yksi yhteinen maailma, josta erilaiset ihmi-

set muodostavat omat käsityksensä.  

 

Fenomenografi pyrkii vuorovaikutukseen tutkittavan kanssa, tarkoituksena ym-

märtää tutkittavan tietoisuutta ilmiöstä. Fenomenografisessa tutkimuksessa tut-

kijan tulisi ymmärtää oma subjektiivisuutensa. Tutkijalla on omat kokemukset ja 

tietonsa sekä mahdolliset odotukset tutkittavasta ilmiöstä, jotka vaikuttavat tutki-

mukseen ja tutkimiseen. Parhaana mahdollisena lähtökohtana esitellään tutkijan 

oman lähtökohdan tunnistaminen ja tunnustaminen. Näin tutkija tiedostaa omat 

lähtökohtansa ja lisää tutkimuksen luotettavuutta. (Ahonen 1994, 122.) 

 

Fenomenografiassa käsitykset eri ilmiöistä nähdään sisällöllisesti erilaisina, 

koska ihmisten kokemustaustat vaihtelevat. Kokemuksensa ja viitetaustansa 

avulla ihmiset muodostavat yksilölliset käsityksensä aiheesta. Ihmisten arkikoke-

musten kautta muodostuneet käsitykset ovat esikäsityksiä, joiden avulla ihminen 

ymmärtää aina uuden kokemuksen. Näin kokemukset vaikuttavat käsitysten 

muodostumiseen. Ihmisten arkiset esikäsitykset ja asiantuntijoiden käsitykset 

voivat poiketa suurestikin toisistaan. Ihminen voi syventää ymmärrystään ja 

muuttaa käsitystään ilmiöstä työstettyään ja kehitettyään sitä asiantuntijoiden luo-

mien tieteellisten käsitysten avulla. (Ahonen 1994, 114–119; Gröhn 1992, 4–5.)  
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Tutkimukseni ilmiö on Opetushallituksen (2014) POPS:ssa käyttämä käsite mo-

nilukutaito, jolle on oma tieteellisteoreettinen viitekehyksensä. Tutkittava ilmiö ra-

kentuu tutkittavien mielessä kuitenkin heidän omien käsitystensä kautta, vaikka 

taustalla on Opetushallituksen asiakirjan, POPS:n esittelemä käsitteen kuvaus. 

Monilukutaito on esitelty POPS:ssa tiiviisti ja ydinkohdat sisältäen ― käsitteen 

sisäistäminen on jokaisen luokanopettajan vastuulla. Tutkijana väitän, että käsi-

tys monilukutaidosta on tutkittavien opintojen, työkokemuksen, täydennyskoulu-

tusten, POPS:iin perehtymisen ja oman mielenkiinnon tulos. Edellisten vaillinai-

suus tai puutos voivat vaikuttaa käsityksen muodostumiseen. 

 

Fenomenografisessa tutkimuksessa tutkimuksen kulku on esitetty neljän vaiheen 

avulla. Ensimmäisessä vaiheessa tutkija kiinnostuu ilmiöstä tai aiheesta, josta 

ihmisillä on erilaisia käsityksiä. Kiinnostuin monilukutaidosta, koska se on käsit-

teenä suhteellisen uusi suomalaisessa kontekstissa. Etsiessäni tietoa moniluku-

taidosta ja keskustellessani siitä luokanopettajaopiskelijoiden ja luokanopettajien 

kanssa, huomasin että käsite aiheutti hämmennystä ja epätietoisuutta sekä ar-

vauksia sen sisällöstä ja kontekstista. Toisessa vaiheessa tutkija tutustuu tutkit-

tavaan käsitteeseen teoreettisesta näkökulmasta käsin. Etsin monilukutaidosta 

systemaattisesti lähteitä käsitteen lähtökohtiin, määritelmiin ja kontekstiin liittyen 

tieteellisessä viitekehyksessä.  Kolmannessa vaiheessa tutkija haastattelee ihmi-

siä, joilla on erilaisia käsityksiä tutkittavasta ilmiöstä. Haastattelin luokanopettajia, 

joilla tulisi olla työnsä puolesta vähintään Opetushallituksen (2014) mukainen 

tieto käsitteen sisällöstä ja kontekstista perusopetuksessa. Samalla tiedostaen, 

että tutkittavien käsitykset saattaisivat vaihdella.  Viimeisessä vaiheessa tutkija 

muodostaa haastateltavien merkityksistä luokituksia, joita pyrkii selittämään abst-

raktimpien merkitysluokkien avulla. (Ahonen 1994, 115; Metsämuuronen 2008, 

34–35.) 

 

Fenomenografisessa tutkimuksessa tutkijan tulee olla perehtynyt tutkimaansa il-

miöön. Teoreettisen perehtyneisyyden avulla tutkija ymmärtää, osaa syventää ja 

luokitella tutkittavien haastatteluissa antamia vastauksia ja käsityksiä aiheesta. 
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Tutkimuksessa ei kuitenkaan ole tarkoituksena testata jo olemassa olevien teori-

oiden oletuksia, vaan ymmärtää teoreettisen viitekehyksen avulla tutkittavien kä-

sityksiä samasta aiheesta. (Marton 1988, 145–146; Ahonen 1994, 123.) 

 

Fenomenografisessa tutkimuksessa teoria nähdään aineistopohjaisena. Ensim-

mäisenä tutkija perehtyy ilmiöön teoreettisesti, jotta ymmärtää tutkittavaa ilmiötä. 

Toisena tutkija kerää aineiston ja tulkitsee sitä, jonka avulla muodostaa tutkimuk-

sensa kokoavan teorian. Aineiston syvällisen läpikäymisen seurauksena tutkija 

saa muodostettua teorian, jonka avulla vielä tulkitsee ja luokittelee aineistoa. Ta-

pahtumaketjua kutsutaan fenomenografisen tutkimuksen spiraaliksi. (Ahonen 

1994, 125.) Aloitin tutkimukseni perehtymällä monilukutaitoon teoreettisesti, ja 

aloitin teoriaosuuden kirjoittamisen. Aineiston keruun jälkeen täydensin ja muok-

kasin teoriaani haastattelujen analysoinnin jälkeen. 

 

5.2 Aineiston keruu 
 

Valitsin aineiston keruumenetelmäksi haastattelun, koska minua kiinnostaa tut-

kittavien käsitykset tutkittavasta ilmiöstä. Aineiston keruumenetelmänä haastat-

telu voi olla strukturoitu, puolistrukturoitu tai avoin. Haastattelujen kestot vaihte-

levat aina viiden minuutin kestosta useisiin päiviin, riippuen tutkittavasta aiheesta 

ja haastateltavasta. Haastattelussa on tärkeää, että haastattelija eli tutkija on val-

mistautunut haastatteluun perusteellisesti. Tutkija on perehtynyt tutkimuksen ai-

hepiiriin huolellisesti ja suunnitellut haastattelun tarkoituksenmukaisesti. Haastat-

telutilanteessa tutkijalla on merkittävä rooli ylläpitää avointa ja luottamuksellista 

ilmapiiriä sekä motivoida haastateltavaa vastaamaan. Haastateltavan täytyy tun-

tea voivansa luottaa siihen, että haastattelussa esiin tulleita tietoja käsitellään 

luottamuksellisesti. (Metsämuuronen 2009, 38–39.) 

 

Haastattelu on yksi yleisimmistä laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetel-

mistä. Kerätyn haastatteluaineiston avulla tutkija pyrkii tekemään luotettavasti tut-

kittavaa ilmiötä koskevia päätelmiä. Tutkijana koen, että haastattelu on tarkoituk-
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senmukainen menetelmä tutkimukseni kannalta sen joustavuuden vuoksi. Ha-

luan saada mahdollisimman paljon tietoa luokanopettajien käsityksistä moniluku-

taidon toteutumisesta opetuksessa, joten haastattelun avulla voin kysyä täsmen-

täviä kysymyksiä ja edetä tiedonkeruussa haastateltavalle luontaisemmalla ta-

valla. Haastattelun edetessä keskustelunomaisesti, haastateltava todennäköi-

simmin rentoutuu ja kertoo asiasta todenmukaisesti. (Hirsjärvi & Hurme 1988, 40; 

Tuomi & Sarajärvi 2009, 71–73; Scott & Usher 2011, 116–117.) 

 

Valitsin aineistonkeruumenetelmäksi puolistrukturoidun teemahaastattelun. Tee-

mahaastattelun avulla ei ole tarkoitus todentaa tutkimukselle asetettuja jyrkkiä, 

ennalta-asetettuja hypoteeseja. Olen kiinnostunut monilukutaidosta peruskou-

lussa, ja teemahaastattelun tarkoituksena on selvittää tutkittavan ilmiön perus-

luonnetta ja -ominaisuuksia, sekä mahdollisesti löytää hypoteeseja. Teemahaas-

tattelun avulla pystyn lähestymään tutkimaani ilmiötä fenomenografian näkökul-

masta, ja tutkimaan haastateltavien käsityksiä monilukutaidosta omassa opetuk-

sessaan. (Hirsjärvi & Hurme 1988, 41; Hirsjärvi & Hurme 2000, 48.) 

 

Teemahaastattelussa aihepiirit eli teemat on määritelty etukäteen. Teemat muo-

dostetaan teoriaan ja aiempaan tutkimustietoon pohjautuen. Teemojen tulisi 

edustaa teorian avulla muodostettuja spesifioituja käsitteitä, mutta niiden tulisi 

olla kuitenkin sen verran väljiä, että tutkittavan ilmiön moninaisuus pääsee pal-

jastumaan. Teemahaastattelu on Eskolan ja Vastamäen (27, 2015) mukaan suo-

situin muoto kerätä laadullista aineistoa Suomessa. Kaikki teemat käydään jokai-

sessa haastattelussa läpi haastateltavan kanssa, mutta niiden järjestystä ja laa-

juutta voi säädellä tapauskohtaisesti. Tarkkoja, valmiita kysymyksiä ei ole, vaan 

tutkijalla on tukilista käsiteltävistä aiheista. (Hirsjärvi & Hurme 1988, 41–42; Es-

kola & Suoranta 1998, 87; Eskola & Vastamäki 2015, 27–29.) Rakensin teema-

haastattelurungon seuraavanlaisesti:  

 

1) Haastateltavan perustiedot; työuran pituus ja opetettavien luokka-asteiden 

vaihtelevuus. 
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2) Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttö työn suunnitte-

lussa. 

3) Haastateltavan käsitys monilukutaidon toteutumisesta laaja-alaisena 

osaamiskokonaisuutena, ja ajatuksia monilukutaidon merkityksestä ope-

tuksessaan. 

 

Muodostin teemahaastattelun teemat ja kysymykset niin, että saisin merkityksel-

lisiä vastauksia tutkimuskysymyksieni kannalta. Tein tutkijana päätöksen, että kä-

sittelen kaikki teemat jokaisen haastateltavan kanssa, mutta sallin vapauden jär-

jestykseen ja kysymysten muotoon. Tutkimusasetelmani kannalta teemahaastat-

telu on otollisin aineiston keruumenetelmä. Teemahaastattelun muoto ei ennalta 

määrää haastattelujen kestoa, määrää tai sisältöä, vaan painotus on nimenomai-

sesti teemojen läpikäynnissä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75; Hirsjärvi & Hurme 

2000, 47–48.) 

 

Tarkoituksenani oli toteuttaa Rovaniemellä tapahtuvat haastattelut kasvotusten, 

ja muilla paikkakunnilla asuvien haastattelut etänä. Päädyin tähän ratkaisuun 

käytännönsyistä, ja koen, että nykyisellä teknologialla etähaastattelut ovat mah-

dollisia järjestää kätevästi haastateltavia ajatellen. Päädyin järjestämään etä-

haastattelut haastateltavan valinnan mukaan joko puhelimitse tai tietokoneella 

Skype-ohjelman avulla. Käyntihaastattelut toteutin haastateltavien työpaikoilla eli 

kouluilla. Usein haastattelut ovat onnistuneempia, jos paikka on haastateltavalle 

entuudestaan tuttu. Tutkijana koin, että koulu oli luontainen paikka keskustella 

luokanopettajan työhön liittyvistä aiheista.  (Eskola & Vastamäki 2015 ,27–32; 

Hirsjärvi & Hurme 2000, 65.) 

 

Kasvotusten järjestetyissä haastatteluissa yritin muodostaa haastattelutilan-

teesta mahdollisimman rennon. Haasteita aiheutti oma statukseni tutkijana. Olin 

haastattelijana ensikertalainen. Ennen puhelinhaastatteluja en kokenut, että pu-

helimen välityksellä tehtävät haastattelut poikkeaisivat käyntihaastatteluista. 

Haastatteluja tehdessäni huomasin, että puhelimitse tapahtuvassa haastatte-
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lussa täytyi olla varovaisempi, ettei puhu vahingossa haasteltavan kanssa sa-

manaikaisesti sekä kysyä useammin tarkennusta tai selvennystä vastaukseen 

kuin kasvokkain tapahtuvassa haastattelussa 

 

Aineistonhankinnassa olen hyödyntänyt satunnaisotantaa Rovaniemen alueella, 

ja niin ikään lumipallo-otantaa muualla Lapin läänin ja Pohjois-Pohjanmaan alu-

eella. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 86.) Tutkimukseni aineistonkeruuta varten hain 

tutkimuslupaa Rovaniemen kaupungilta, jonka jälkeen olin yhteydessä Rovanie-

mellä sijaitseviin perus- ja alakoulujen rehtoreihin ja koulunjohtajiin. Vapaaehtoi-

set luokanopettajat lähestyivät minua sähköpostitse, ja sovimme haastattelut jär-

jestettäväksi työpäivien jälkeen haastateltavien kouluilla. Rovaniemen ulkopuo-

lelta osallistuneet luokanopettajat löysin hyödyntämällä jo ammattiaan harjoitta-

vien luokanopettajien kontakteja, ja niiden avulla löysin vapaaehtoisia haastatel-

tavia. Hain Rovaniemen kaupungilta luvan aineiston keräämiseen, koska lähetin 

tutkimuspyynnöt Rovaniemellä sijaitseviin peruskouluihin. Muualta saamani 

haastateltavat lähestyivät minua yksityishenkilöinä ja toteutimme haastattelut hei-

dän vapaa-aikanaan, joten heidän tapauksessaan pyysin tutkimusluvat ainoas-

taan haastateltavilta itseltään. 

 

Valmistuin haastatteluihin perusteellisesti. Olin valmistellut haastattelurungon, 

jonka pohjalta toteutin kaksi esihaastattelua. Esihaastattelujen avulla muokkasin 

haastattelurungon lopulliseen muotoon. Tarkoitukseni on saada mahdollisimman 

paljon tietoa tutkimastani ilmiöstä, joten päätin lähettää haastateltaville ennakko-

tietoa tutkimukseeni liittyen. Lähetin kaikille tutkielmaani osallistuville etukäteen 

tutkimusluvan, infokirjeen tutkielmaani liittyen, haastattelurungon ja POPS:n 

(2014) osamääritelmän monilukutaidosta. Koin merkitykselliseksi tutkimukseni 

kannalta lähettää haastateltaville etukäteen haastattelurungon ja POPS:n 

osamääritelmän monilukutaidosta. En halunnut tarkastella pelkästään sitä, 

kuinka hyvin luokanopettajat tietävät ja tuntevat monilukutaidon käsitteen sisältöä 

eksaktisti, vaan löytää ymmärrystä ja ajatuksia ilmiöön liittyen. Osa tutkimusjou-

kostani ei olisi suostunut haastatteluun, elleivät he olisi tienneet tutkimukseni ai-

hepiiriä etukäteen. Etukäteistietojen lähettämisestä on eriäviä mielipiteitä, mutta 
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Hirsjärvi ja Hurme (2000, 71) esittävät, että teemahaastattelussa on erityisen tär-

keää, että haastateltava tietää aihealueen ja perehtyy siihen etukäteen. Tutkijana 

koin tärkeäksi tuoda haastateltavalle tiedoksi tutkimukseni aihepiirin. Moniluku-

taito on käsitteenä uudehko ja nykyinen POPS (2014) on ollut käytössä vasta 

syksystä 2016 lähtien. (Eskola & Vastamäki 2015, 40; Hyvärinen 2017, 38; Tuomi 

& Sarajärvi 2009, 73.) 

 

Tarkoituksenani ei ole tutkia, kuinka perusteellisesti luokanopettajat tuntevat mo-

nilukutaidon käsitteen määritelmän, vaan saada selville, miten monilukutaidon si-

sällöt toteutuvat opetuksessa heidän mielestään. Koin, että antamalla haastatel-

taville etukäteistietoa asiasta, he pystyivät reflektoimaan omaa opetustaan ja 

pohtimaan, miten monilukutaito näyttäytyy heidän omassa opetuksessa. Osa luo-

kanopettajista myös halusi nähdä teemat tai haastattelukysymykset etukäteen. 

Olin tehnyt alun perin jo päätöksen, että lähetän tutkimukseen osallistuville en-

nakkotietoja, ja haastateltavia löytäessäni huomasin, että osa luokanopettajista 

ei olisi suostunut haastateltaviksi ilman ennakkoinformaatiota. Pohdin asiaa tut-

kijan ja tulevan luokanopettajan näkökulmasta: Onko kyse opettajan ammattiyl-

peydestä, siitä että osa ei olisi suostunut keskustelemaan omaan työhön liittyvistä 

asioista ilman ennakkovalmistautumista. Osalla haastateltavista oli havaittavissa 

paineita ja jännitystä siitä, että osaavatko he vastata kysymyksiin niin sanotusti 

oikein.  

 

Jännitin itse jonkin verran haastattelutilanteita. Hermoilin etukäteen tilanteita, 

joissa haastateltava ei saa vastattua kysymykseeni, enkä osaa esittää avaavia 

jatkokysymyksiä. Oma jännitykseni saattoi myös vaikuttaa haastattelujen onnis-

tumiseen. Aloittelevana tutkijana sallin itselleni myös oppijan roolin. Jokaisen 

haastattelun jälkeen reflektoin toimintaani haastattelijana, ja kehitin toimintaani 

parhaani mukaan toimivammaksi; esittämällä tarkentavia kysymyksiä, luomalla 

rauhallista ja avointa ilmapiiriä haastattelutilanteessa, ja tuottamalla kannustavia 

ja rohkaisevia sanoja ja äännähdyksiä. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 68.) 
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Teemahaastatteluni runko muodostuu kolmesta teemasta. Ensimmäisellä tee-

malla 1) Yleistä haluan kartoittaa haastateltavan työhistoriaa. Haluan aloittaa yk-

sinkertaisilla kysymyksillä, joihin haastateltavan on helppo ja miellyttävä vastata. 

Pidän ensimmäistä teemaa tiedon keruun lisäksi myös esipuheena, joka rentout-

taa haastateltavaa. (Eskola & Vastamäki 2007, 31.) Toisen teeman 2) Perusope-

tuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttö työn suunnittelussa avulla haluan 

ymmärtää, miten luokanopettajat mieltävät POPS:n työvälineekseen opetuk-

sensa suunnittelussa ja kuinka hyvin he kokevat perehtyneensä asiakirjaan. Kol-

mannen teeman 3) Haastateltavan käsitys monilukutaidon toteutumisesta laaja-

alaisena osaamiskokonaisuutena, ja ajatuksia monilukutaidon merkityksestä 

opetuksessaan avulla keskustelen konkreettisista työvälineistä, -muodoista ja -

ympäristöistä liittyen monilukutaidon kontekstiin, sekä luokanopettajien ajatuksiin 

käsitteen merkityksestä opetuksessa ja POPS:ssa. 

 

5.3 Tutkimukseen osallistujat 
 

Tutkimukseeni osallistui kymmenen alakoulussa opettavaa luokanopettajaa. 

Osallistujista miehiä oli neljä ja naisia kuusi. Haastateltavista kolme opetti 1. 

luokka-astetta, yksi 1.‒2. yhdysluokkaa, yksi 3.-luokka-astetta, kaksi 4.-luokka-

astetta, kaksi 5.-luokka-astetta ja yksi 6.-luokka-astetta. Asetin tutkimukseeni 

osallistuville kaksi yhteistä kriteeriä: informantin 1) tulee olla valmistunut luokan-

opettaja ja 2) työskennellä ja opettaa jollain peruskoulun alaluokalla (1‒6) luo-

kanopettajan tehtävissä.  

 

Koen, että luokanopettaja on itse paras mahdollinen asiantuntija vastaamaan luo-

kanopettajan perustyöhön liittyviin kysymyksiin. Perusopetuksen opetussuunni-

telman perusteet on perusopetuslain ja valtakunnallisen tuntijaon kanssa perus-

opetuksen järjestämiseen merkittävästi vaikuttava normi. Peruskoulussa tapah-

tuva toiminta suunnitellaan POPS:n mukaisesti. Opetushallitus (2018) esittelee 

nettisivuillaan POPS:n vaikuttavan perusopetukseen seuraavanlaisesti:  
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” [Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa] määritellään kasvatus- 

ja opetustyön kannalta keskeiset asiat kuten perusopetuksen arvoperusta 

ja tehtävä, oppimiskäsitykseen, oppimisympäristöön, toimintakulttuuriin ja 

työtapoihin liittyvät periaatteet, oppiaineiden ja tavoitteet ja keskeiset sisäl-

löt, ja oppilaan ohjaukseen, tukemiseen ja arviointiin sekä oppilashuoltoon 

ja kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvät toimintalinjat.” 

 

Opetushallitusta mukaillen totean, että jokaisen perusopetuksessa työskentele-

vän luokanopettajan työtä säätelee POPS:n sisällöt ja tavoitteet, ja näin ollen 

POPS (2014) on luokanopettajan työtä ohjaava tärkein yksittäinen asiakirja. 

 

Tutkimukseeni osallistujat edustavat mielestäni melko hyvin variaatiota luokan-

opettajana toimimiseen työvuosien ja opetettavien luokka-asteiden kannalta. 

Haastateltavat sijoittuivat ikävuosiltaan 28‒50 välille, ja työvuosiltaan 1‒25 välille. 

Alakoulun kaikki luokka-asteet ovat edustettuina aineistossani. Informantit olivat 

opettaneet tai opettivat haastatteluhetkellä kaikkia alakoulun luokka-asteita 1‒6. 

 

5.4 Aineiston analyysimenetelmä 
 

Laadullinen aineisto täytyy saada analysoitavaan muotoon ennen varsinaisen 

analysoinnin aloittamista. Aineistoni koostuu nauhoitetuista haastatteluista. Ai-

neiston ensimmäinen käsittelyvaihe oli yhteismitallistaminen, omassa tutkimuk-

sessani se tarkoitti kerätyn aineiston litterointia. Litterointi tarkoittaa puhutun teks-

tin muuntamista kirjoitettuun muotoon. Joissain tapauksissa analysointia on to-

dettu tehtävän suoraan nauhoitteista, mutta tällöin analysointi on usein hitaam-

paa ja osa aineistosta saattaa mennä ohi tutkijalta. Litteroinnin tarkkuus riippuu 

siitä, miten aineistoa analysoidaan ja mitä aineiston avulla tutkitaan. Tutkimuk-

seni kannalta litteroinnin tasoksi riitti karkeampi taso, jossa en kiinnittänyt erityistä 

huomiota äänenpainoihin, äännähdyksiin ja taukojen kestoihin. Litteroin aineis-

toni muutoin sanatarkasti, jotta analyysivaiheessa minulla oli mahdollisimman au-

tenttinen ja kokonainen aineisto. (Kananen 2017, 134–135.) 
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Aloitin aineiston analyysini tutustumalla keräämääni aineistoon. Useiden lukuker-

tojen jälkeen aineiston sisältö hahmottui kokonaisuutena, ja ymmärsin mitä ha-

luan aineistoltani kysyä. Koen osittain epäonnistuneeni teemahaastattelurungon 

tekemisessä, jonka vuoksi rakensin teemat uudestaan tutkimuskysymysten ja ke-

räämäni aineiston avulla. Teemahaastattelurunko on mielestäni osin epäonnistu-

nut, koska en saanut niiden avulla vastauksia tutkimuskysymyksiini. Uudelleen 

muotoillun teemoittelun avulla sain aineistostani selville, mitä kustakin teemasta 

oli sanottu. Teemoittelun avulla sain ryhmiteltyä aineistoani analysoitavaan muo-

toon. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 92–93.) 

 

Hahmottelin kolme teemaa tutkimuskysymyksiini pohjautuen, ja määritin analyy-

siyksiköt niiden avulla. Uudelleenmuotoiltuna rakensin teemoiksi seuraavat:  

 

1) Opettajien käyttämät työvälineet ja -tavat, oppimisympäristöt ja yhteistyö-

tahot. 

2) Monilukutaito laaja-alaisena osaamisena, johon kuuluvat ihmisenä ja kan-

salaisena kasvaminen, maailman ymmärtäminen, oppilaan identiteetin 

vahvistaminen, kriittisyys ja oppilaan osallistaminen/aktivointi. 

3) Luokanopettajien näkemykset liittyen POPS:n käyttämiseen opettajan työ-

kaluna ja suhtautuminen monilukutaidon käsitteeseen opetuksessa.  

 

Näiden teemojen avulla hahmottelen kokonaiskuvaa siitä, millä tavoin moniluku-

taito näyttäytyy kokonaisuutena alakoulun perusopetuksessa luokanopettajien 

näkökulmasta. Koen, että uudet teemat ovat hyväksyttyjä hankkimieni tutkimus-

lupien pohjalta. 

 

Analysoin aineistoni teoriaohjaavalla analyysilla. Teoriaohjaavalla analyysillä tar-

koitetaan analyysitapaa, joka kytkeytyy, mutta ei pohjaudu suoraan yksittäiseen 

teoriaan. Teoriaohjaavassa analyysissa apuna on aikaisempi tieto ja sen vaikutus 

on tunnistettavissa. Tutkielmassani en testaa tiettyä teoriaa, vaan etsin uutta tie-

toa teoreettisen viitekehyksen avulla. Tutkijana tein valinnan teoriaohjaavaan 

analyysiin, koska analyysin vaiheisiin vaikuttavat aikaisempi tieto ja teoriaosani 
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käsitteet. Koen teoriaohjaavan analyysin auttavan minua löytämään aineistostani 

tutkimuskysymyksieni kannalta olennaista tietoa ja tunnustan teorian merkityksen 

analyysivaiheessa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95.) 

 

Teoriaohjaavassa analyysissa viitekehys muodostuu aikaisemmasta tiedosta ja 

aineisto hankitaan tutkimuskysymyksen kannalta olennaisella tavalla. Teoriaoh-

jaavassa analyysissa analyysiyksiköt valitaan aineistosta, mutta analyysiyksiköi-

hin vaikuttaa aikaisempi teoria. Analyysi aloitetaan aineistolähtöisesti, mutta kyt-

ketään aikaisempaan tietoon ja teoriaan. Analyysissani vuorottelevat aineistoläh-

töisyys ja valmiit mallit, joita pyrin yhdistelemään toisiinsa. Tällaista ajattelua kut-

sutaan abduktiiviseksi päättelyksi. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95–97, 99.) 

 

Teoriaohjaavassa analyysissa aineistosta etsitään alkuperäisiä ilmaisuja, joita 

kategorisoidaan pelkistetysti. Pelkistettyjen ilmausten avulla luodaan aineisto-

pohjaisia alaluokkia. Alaluokat liitetään teoreettisiin yläluokkiin, joihin vaikuttaa 

tieteellinen tieto. Yläluokat yhdistyvät lopulliseen yhdistävään luokkaan, joka vas-

taa tutkimuskysymykseen. Muodostin yläluokat teemojeni mukaisesti. Seuraa-

vassa taulukossa 2 esittelen teoriaohjaavan analyysini luokittelun: 
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Taulukko 2. Teoriaohjaava sisällönanalyysi. Kuvaukset luokittelusta. 

 
 

Yläluokat muodostuivat teemojeni mukaisesti. Etsin aineistostani alkuperäisiä il-

maisuja, joita pelkistin yhtenäisiksi. Pelkistettyjen ilmaisujen avulla muodostin ai-

neistopohjaisia alaluokkia, jotka yhdistin teoriapohjaisiin yläluokkiin. Yhdistäväksi 

luokaksi muodostin monilukutaidon perusopetuksessa luokanopettajan näkökul-

masta, joka on päätutkimuskysymykseni ja tutkielmani aihe. Seuraavassa taulu-

kossa 3 esittelen esimerkein luokkien muodostamista alkuperäisen ja pelkistetyn 

ilmaisun kautta: 

Alaluokka Yläluokka Yhdistävä 

1. Kuvauksia opetuk-

sesta monilukutaidon 

kontekstissa                                            
                               

Teoreettiseen viitekehyk-

seen perustuvat työtavat, 

työympäristöt ja yhteis-

työtahot 

 

2. Kuvauksia oppilaan 

taitojen kehityksestä 

ihmisenä ja oppijana 
                              

Monilukutaito laaja-alai-

sen osaamisen kokonai-

suutena: 

• ihmisenä kasva-

minen 

• kriittisyys 

• maailmankuvan 

muotoutuminen 

• oppilaan osallista-

minen/aktivointi 

 

MONILUKUTAITO 

PERUSOPETUK-

SESSA  

LUOKANOPETTAJAN  

NÄKÖKULMASTA 

3. Luokanopettajan nä-

kemyksiä työstään 

monilukutaidon kon-

tekstissa.               

Monilukutaidon osaami-

nen teoreettista viiteke-

hystä mukaillen. 
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Taulukko 3. Esimerkki tutkimukseni teoriaohjaavan sisällönanalyysin luo-
kittelusta. 

Alkuperäinen 
ilmaus/ 
lausuma 

Pelkis-
tetty  

ilmaus 

Alaluokka Yläluokka Yhdistävä 

”iha perintei-

sesti käsinkir-

jottamalla tie-

tenki ja tieto-

konneella, ja 

sitte pädeillä 

tehty niinku 

kuvaamista, 

videoita ja 

stillkuvia.” 

Oman 

työn ku-

vausta, 

mitä työ-

välineitä 

ja -tapoja 

on käy-

tetty. 

Kuvaukset 

opetuk-

sesta mo-

nilukutai-

don kon-

tekstissa. 

Teoreettiseen 

viitekehykseen 

perustuvat 

työtavat, työ-

ympäristöt ja 

yhteistyötahot. 

MONILUKU-

TAITO PERUS-

OPETUKSESSA 

LUOKANOPET-

TAJAN NÄKÖ-

KULMASTA. 

 

Teemojen avulla muodostetut yläluokat ohjasivat osittain aineistoni analyysia, 

vaikka teoriaohjaava analyysi ohjataan aloittamaan aineistolähtöisesti. Tutustuin 

kuitenkin aineistooni perusteellisesti, jonka koen olevan ensimmäinen analyysi-

vaihe. Aloitan analyysini aineistolähtöisesti, jonka pohjalta muodostan teoriapoh-

jaiset teemat ja yläluokat. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 107–119.) 

 

Analyysin edetessä jaoin ensimmäisen teeman eli yläluokan kahteen osaan. Ko-

konaisuutena ensimmäinen teema ja samalla yläluokka 1) Opettajien käyttämät 

työvälineet ja -tavat, oppimisympäristöt ja yhteistyötahot oli liian laaja käsiteltä-

väksi yhtenä kokonaisuutena. Tulososiossa olen jakanut ensimmäisen teeman 

lukuihin 6.1 Työtavat ja -välineet tekstien kanssa työskentelemisessä ja 6.2 Op-

pimisympäristöt ja yhteistyötahot. 
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6 Monilukutaito perusopetuksessa luokanopettajan näkökulmasta 
 

 

6.1 Työtavat ja -välineet tekstien kanssa työskentelemisessä 
 

Haastattelemani luokanopettajat toivat monipuolisesti esille erilaisia tekstien tuot-

tamisen, tulkitsemisen ja arvottamisen työtapoja. Pääosin haastattelemani luo-

kanopettajat tiedostavat monilukutaidon sisältyvän kaikkiin opetettaviin aineisiin, 

mutta painottavat vastauksissaan suomen kielen, ympäristötiedon ja matematii-

kan oppiaineissa käyttämiään työmuotoja ja sisältöjä. Vastauksissa esiintyneisiin 

työtapojen valintoihin vaikuttavat oletettavasti oppilaiden ikä ja osaamistaidot. 

Oppilasryhmän haastavuus koettiin myös vaikuttavan työskentelytapojen valin-

taan. 

 

Työtapoja ja -välineitä, joita opettajat käyttävät opetuksessaan eri tekstilajien 

kanssa ovat painetut oppikirjat, kirjaston painetut kirjat, teknologisilla välineillä 

käytettävät ohjelmat, alustat ja pelit, tietokoneet, kannettavat tietokoneet, tabletit, 

älypuhelimet ja muu opettajien hankkima materiaali joko painettuna tai digitaali-

sessa muodossa. Digiopetusmateriaalit tarjoavat erilaisia oppimispelejä, joiden 

avulla oppilaat opiskelevat kieleen liittyviä tehtäviä, muun muassa luetunymmär-

tämistä ja kirjoittamista. Esitellyt työtavat ja -välineet kuvaavat hyvin monilukutai-

don kontekstissa käytettäviä perinteisiä ja teknologian mahdollistamia muotoja. 

(Lavonen ym. 2014, 95; Ruokamo, Kotilainen & Kupiainen 2016, 24; Tuomi & 

Kulju 2015, 43−44; Niemi & Multisilta 2014, 19.) 

 

Vastaajista kahdeksan luokanopettajaa käyttävät oppikirjojen ja muiden painet-

tujen materiaalien lisäksi monipuolisesti myös teknologisia välineitä ja digiope-

tusmateriaaleja. Kaksi luokanopettajaa hyödyntää pääsääntöisesti painettuja op-

pimateriaaleja, ja vain harvoin teknologisia tai digitaalisia välineitä. Vastauksissa 

ilmenee, että 1.‒2. -luokkien oppilaat, joiden luku- ja kirjotustaidot ovat varhai-

sessa vaiheessa keskittyvät laitteiden käytössä enemmän laitehallintaan kuin 
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niillä tuottamiseen. Tekstien tuottamista ja tulkintaa harjoitellaan, mutta luokan-

opettajat kokevat, että oppilaan on tärkeä oppia ensin laitteiden käytön perustai-

dot. Luokka-asteiden 3‒6 oppilaiden opiskelussa painottuu tekstien monipuolinen 

ymmärtäminen, koska oppilaiden laitteidenhallinta arvioitiin olevan kohtalaista tai 

hyvää. Alkuopetuksessa opettavat luokanopettajat tuovat esille pienten oppilai-

den teknisen lukemisen tärkeyden. Teknistä lukemista tuetaan ja motivoidaan 

monipuolisilla työtavoilla. (Opetushallitus 2014, 100.) 

 

Tekstien tuottamisessa luokanopettajat esittelevät erilaisia teknologisia ja digi-

taalisia työvälineitä. Oppilaat ottavat kuvia ja kirjoittavat tableteilla ja tietokoneilla, 

harjoittelevat koodausta, tekevät opetusvideoita ja e-kirjoja sekä hyödyntävät 

QR-koodeja. (Lavonen ym. 2014, 95.) 

 

[…] me tehhään pieniä opetusvideoklippejä, ja sitte tehhään niistä 

QR-koodeja… sitte käsitöissä voi tarkistaa kännykällä kavereitten te-

kemän videon, että mite se juottamine meni vaikkapa. ja sitte tuolla 

näkkyy meijän luokalla tehyt e-kirjat. (Luokanopettaja 1) 

 

Haastatteluissa ilmeni, että luokanopettajat käyttävät myös monipuolisesti erilai-

sia digitaalisia ohjelmia ja alustoja. Näitä ovat muun muassa Popplet, Quizlet, 

Googlen useat työkalut, Canva, Scratchjr, Javascript SanomaPro, Veptori, Word, 

PowerPoint ja digitaaliset sanakirjat. Digitaalisten ohjelmien avulla toteutetaan 

esimerkiksi käsitekarttoja ja esitelmiä. Ohjelmien koetaan tarjoavan monipuolisia 

alustoja oppilaiden työskentelyyn ja ne helpottavat uusien asioiden hahmotta-

mista, koska niiden avulla on helppo kerätä ja muokata tietoa. 

 

Esittelen esimerkkitapauksen aineistosta, jossa oppilaat pääsivät yhdistämään 

perinteisiä ja teknologisia välineitä tuottamisen ja ymmärtämisen työtavassa. Yksi 

luokanopettaja toteutti luokkansa oppilaiden kanssa kirjeprojektin, jossa sanal-

lista tekstiä tuotettiin ja käännettiin vastaanottajan kielelle. Valmiit tuotokset lähe-

tettiin vastaanottajille toiseen maanosaan. Projektissa hyödynnettiin oppilaiden 
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kanssa erilaisia ohjelmia kuten Quizletiä, Google-kääntäjää ja virtuaalisia ja pai-

nettuja sanakirjoja. Oppilaat tuottivat kirjallista tekstiä itsenäisesti ja saivat käyt-

tää apunaan myös luokan yhteistä lausepankkia, josta pystyi valitsemaan vieras-

kielisiä lauseita omaan tuotokseensa. Kyseisessä projektissa oppilaat käyttivät 

monipuolisesti erilaisia työtapoja ja oppimisympäristöjä, sekä harjoittelivat viesti-

misen ja kulttuurisen osaamisen taitoja monilukuataidon kontekstissa. Näihin tai-

toihin liitän myös Jenkinsin (2006) uusiin medialukutaitoihin (ks. taulukko 1) liitty-

vän omaksumisen taidon, joka tarkoittaa eri medioiden sisältämien sisältöjen 

kierrättämistä ja yhdistelemistä tarkoituksenmukaisesti. (Jenkins 2006; Kupiai-

nen & Sintonen 2008 17−19; Savolainen, Vilkko & Vähäkylä 2017, 7−8.) 

 

Yhtenä työskentelymuotona esiteltiin erilaiset oppimispelit. Oppilaat pelaavat vir-

tuaalisia oppimispelejä, joissa eri tekstejä joutuu tulkitsemaan ja tuottamaan, 

sekä työskentelemään muiden pelaajien, tässä tapauksessa yhdessä oppilaiden 

kanssa. Oppilaiden pelaamia pelejä kuvaillaan yhteisöllisen oppimisen seikkailu-

peleiksi, joissa lopputulokseen vaikuttavat oppilaiden itsenäinen ja yhdessä toi-

miminen, kuten päätöksistä keskusteleminen ja äänestäminen. Oppimispelien 

koetaan tuovan opetusvälineiden käyttöön monipuolisuutta ja niiden käytön koe-

taan motivoivan oppilaita. Mielestäni oppimispelien avulla oppilaat oppivat myös 

Jenkinsin esittelemiä medialukutaitoja (ks. taulukko 1), kuten kollektiivisen älyk-

kyyden ja neuvottelun taitoja. (Jenkins 2006; Kallionpää 2017; Järvilehto 2014, 

122−128, 175.) 

 

Tabletit korostuvat suosittuna työvälineenä usealla haastateltavalla. Tableteilla 

otetaan kuvia, etsitään tietoa, tehdään videoita ja videokollaaseja pareittain ja 

ryhmissä. Videokuvaamisen avulla tuotetaan muun muassa haastatteluja ja mu-

siikkivideoita. Tekstien tuottamisen ohella korostuu laitteiden käytön opettelu. 

Edellä mainittujen taitojen opettelu yhdistyy mielestäni luokanopettajien esittele-

missä työskentelymuodoissa. Tablettien avulla oppilaat pääsevät etsimään ja 

tuottamaan sanallisia, kuvallisia ja auditiivisia tekstejä. (Opetushallitus 2014, 22.) 

Oppilaat käyttävät tableteilla ja puhelimilla hyväksi havaitsemiaan ohjelmia, joi-



45 
 

den avulla käsittelevät muun muassa ääntä ja animaatioita. Näin oppilaat pääse-

vät harjaannuttamaan osin monisuorittamisen taitoa (Jenkins 2006), kuten ympä-

ristön tarkastelua ja huomion suuntaamista tarkoituksenmukaisesti. Oppilaita tue-

taan työskentelemään eri tekstimuotojen parissa monipuolisesti (Opetushallitus 

2014, 22–23).  

 

Erilaiset videoklipit ja opetusvideot esitellään tekstienkäsittelymuotona. Liikkuvan 

kuvan avulla luokanopettajat motivoivat oppilaita uuden asian opiskeluun ja käyt-

tävät sitä tukena opetettavan asian ymmärtämiseen. Videoiden avulla harjoitel-

laan tiedon käsittelyä kuullun ymmärtämisenä. Kuullun ymmärtämistä harjoitel-

laan myös perinteisesti niin, että tekstinlukijana toimii opettaja tai oppilas. 

 

Moni luokanopettaja pohtii, että erityisesti 1.‒3.-luokan oppilaiden on haastavaa 

löytää itsenäisesti tarkoituksenmukaista tietoa ja valita laajasta tekstimäärästä 

tarvitsemansa tieto. Riippumatta luokka-asteesta tiedonhaussa painotetaan läh-

teiden merkitsemistä sekä lähdekritiikkiä. Tiedonetsimisessä käytetyistä lähteistä 

keskustellaan oppilaiden kanssa, ja siitä voiko kaikkeen tietoon luottaa, mitä löy-

tää internetistä. POPS:ssa monilukutaitoon liittyy olennaisesti tiedonhaun ja läh-

dekriittisyyden taidot. (Opetushallitus 2014, 22.) 

 

Keskustellessani luokanopettajien kanssa tiedonhausta ‒ erityisesti internetin 

avulla ‒ haastateltavat mainitsivat Wikipedia-verkkosivuston. Wikipedia-sivusto 

on tiedonhakusivusto, jota käyttäjät pystyvät muokkaamaan ja päivittämään. 

Tässä kontekstissa en koe merkitykselliseksi pohtia sivuston kokonaisvaltaista 

luotettavuutta. Tutkijana yllätyin, kuinka haastateltavat yhtäältä varoittelivat oppi-

laitansa luottamasta kyseiseen sivustoon liikaa, koska sivuston sisältöön pystyy 

vaikuttamaan niin helposti. Toisaalta samat luokanopettajat kuitenkin kertoivat 

käyttävänsä sivustoa oppitunneilla ja ohjaavansa oppilaita käyttämään sitä. 

Haastateltavien ajatukset vaikuttivat osin mielestäni ristiriitaisilta. Kaikki haasta-

teltavat painottivat oppilaillensa kriittisyyttä internetissä olevaa tietoa kohtaan, 

koska kuka tahansa voi luoda sivustoja ja esitellä tuottamansa tiedon faktana. 



46 
 

Pohdin, että eivätkö luokanopettajat tiedä muita helppokäyttöisiä tiedonhaku-

sivustoja vai onko kyseinen sivusto helpohko opetusväline tarpeen vaatiessa. Pit-

käänkin ammattiaan harjoittaneiden opettajien valmiudet ohjata oppilaita kriitti-

seen tiedonhakuun voivat olla puutteelliset. (Tanni 2015, 306.) 

 

Haastateltavista vain kaksi luokanopettajaa kertoivat oppilaiden kanssa käyttä-

mistään tiedon jakamisen työkaluista. Tiedon jakamiseen käytetään erilaisia pil-

vipalveluja. Oppilaat jakavat omat työnsä pilvipalvelun kautta, ja opettajat kerto-

vat myös arvioivansa työt samassa palvelussa.  

 

Alkuopetuksessa opettavien luokanopettajien vastauksissa painottuvat kuvalliset 

tekstit. Alkuopetuksen oppilailla kirjallinen tuottaminen ja ymmärtäminen ovat al-

kuvaiheessa, joten kuvalliset ohjeet ja erilaisten kuvallisten symbolien käyttö ko-

rostuvat opetuksessa. Monipuoliset kuvat ja videot ovat erinomainen lähtökohta 

tulkinnalle, koska laajojen kirjallisten tekstien ymmärtäminen on vielä haastavaa. 

Kuvia tutkitaan yhdessä keskustelemalla siitä, mitä oppilaat näkevät kuvissa ja 

mitä niissä oppilaiden mielestä tapahtuu. Kuvien tulkintaan liitetään myös tunne-

tilojen tunnistamista; mitä kuvan henkilö voisi tuntea ja mitä oppilas tuntisi, jos 

olisi kuvan henkilön asemassa. Kuvallisten tekstien avulla oppilaat tuottavat ly-

hyitä kirjallisia tekstejä perinteisesti kynällä kirjoittamalla tai tietokoneilla tekstin-

käsittelyohjelmilla. Oppilaat käyttävät itsearvioinnissa ja muussa tuottamisessa 

esimerkiksi hymynaamoja, ja säätiloista saatavia merkkejä, kuten pilviä ja aurin-

koja. (Opetushallitus 2014, 22, 99–100.) 

 

Haastattelemani luokanopettajat käyttävät suurimmaksi osaksi laajasta tekstikir-

josta sanallisia ja kuvallisia tekstejä, eri ympäristöissä ja eri konteksteihin liittyen. 

Erilaisia lukutaitoja harjoitellaan, mutta laaja-alainen tekstien käyttö jää osin puut-

teellisesti ajatellen monilukutaidon kontekstia. (New London Group 1996; Harma-

nen 2016, 13–18; Kupiainen, Kulju & Mäkinen 2015, 13–14; Mertala 2018, 107–

108.) Osa haastateltavista kertoi myös kinesteettisten symbolien ja työtapojen 

käytöstä. Kahden luokanopettajan vastauksissa ilmeni, että oppilaat tuottavat 

tekstejä kehonosillaan ilmaan, toisen oppilaan selkään tai maahan. 
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[…] ettei välttämättä kirjoteta vihkoon, vaan kirjotetaan kaverin sel-

kään tai maahan tai mihin tahansa näitä juttuja. (Luokanopettaja 3) 

 

Kyseisellä työtavalla oppilas tuottaa tekstejä, joissa lopputulos ei ole pysyvä, ja 

luokanopettajat arvioivat sen hälventävän tuottamiseen liittyviä paineita. Vastaa-

jat kertoivat tuottavansa ulkona erilaisia viestejä käyttäen apuna luontoa ja ym-

päristöä, kuten maata, lunta ja jäätä. (Opetushallitus 2014, 22.) 

 

Moni luokanopettaja tuo esille tekstien autenttisuuden ja kontekstisidonnaisuu-

den merkityksen. Eräs luokanopettaja kertoi, että hän arvottaa tekstin merkityk-

sen oppilaalle työtapaa tärkeämmäksi.  

 

[…] ko lapsi lähtee ite tuottamaan tekstiä, nii siinä pitää olla aika 

vahva linkki siihen, että se on jotenki semmone aihevalinta, josta lap-

sen on helppo lähteä tuottamaan, elikä jotenki sinne lapsen maail-

maan tai joku oma kokemus […] (Luokanopettaja 4) 

 

Se, että teksti on merkityksellinen oppilaalle tai oppilas pystyy samaistumaan 

tekstin sisältöön joltain osin, koetaan tärkeäksi tekstien kanssa työskentelyssä. 

Tekstien tuottamisessa aiheen tulisi olla lapselle helppo, lapsen maailmaan so-

piva tai lapsen oma kokemus, josta erilaisia tekstejä tuotetaan. Tuottamisessa 

aihevalinnan täytyy motivoida oppilasta. (Ikonen, Innanen & Tikkinen 2015, 

10−11; Opetushallitus 2014, 155−156.) Vastauksissa ilmenee, että etenkin sa-

nallisen tekstin tuottamisen paine vähenee oppilailla, kun tuottamiseen liittää ele-

menttejä useammasta tekstityypistä. Esimerkiksi esitelmän teossa PowerPoint-

työkalulla yhdistetään erilaisia tekstejä, joista muodostetaan lopullinen koko-

naisuus.  

 

Haastateltavien vastauksissa tuotiin esille vähänlaisesti arvottamisen ja analy-

soinnin tapoja, joita tarvitaan tiedon ja ympäröivän maailman ymmärtämiseen. 
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(Jyrkiäinen & Koskinen-Sinisalo 2015, 77; Kallionpää 2017, 35; Kiilakoski & Hau-

takangas 2012, 98; Cooper, Lockyer & Brown 2013; 94.) Useampi luokanopettaja 

kertoo käyttävänsä koulun oppimateriaalien tarjoamia tehtävätyyppejä, joissa op-

pilaalle tarjotaan eri vastausvaihtoehtoja, joista täytyy osata valita tehtävänan-

nonmukaisesti oikea. Tehtävätyypeissä kerrottiin olevan rinnakkain tehtävänan-

toon liittyen oikeaa ja väärää tietoa, jolloin oppilas joutui analysoimaan tekstin 

sisältöä. Erilaisia tekstityyppejä käsitellään omina kokonaisuuksina, jolloin tarkas-

tellaan tekstityypin ominaispiirteitä ja verrataan niitä jonkin toisen tekstityypin piir-

teisiin, esimerkiksi vertailemalla satuja ja uutistekstejä. 

 

Haastateltavista vain yksi luokanopettaja kertoo matemaattisen kielen ja numee-

risten symbolien käytöstä. Kyseinen luokanopettaja kokee tärkeänä syventää op-

pilaiden ymmärrystä matematiikkaa kohtaan. Hän haluaa opettaa matematiikkaa 

niin, että oppilaat ymmärtävät matemaattisten symboleiden merkityksen sekä 

näille annetut nimet. Matemaattisia tekstejä opetellaan muun muassa matemaat-

tisia symboleita tutkimalla. 

 

Aineistosta erottuu kahden luokanopettajan käsitykset käytettävistä työtavoista ja 

-välineistä. He korostavat perinteisiä työtapoja ja -välineitä opetuksessaan. Ky-

seiset luokanopettajat eivät olleet perehtyneet monilukutaitokäsitteeseen entuu-

destaan, eivätkä olleet sisäistäneet laajan tekstikäsityksen sisältöä, vaikka aloi-

timme haastattelut siihen liittyvällä keskustelulla. (Opetushallitus 2014, 22.) Luo-

kanopettajat kertovat painottavansa opetuksessaan perinteistä luku- ja kirjoitus-

taitoa. Opetuksessa korostuvat painetut sanalliset tekstit. Tulkitsen vastauksista, 

että vaikka työtapojen ja -välineiden käyttö on suppeaa, niin kyseiset luokanopet-

tajat arvottavat luku- ja kirjoitustaidot tärkeimmiksi koulussa opeteltaviksi tai-

doiksi. 
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6.2 Oppimisympäristöt ja yhteistyötahot 
 
Haastateltavat luokanopettajat esittelevät opetuksensa oppimisympäristöinä 

luokkahuoneita ja jakavat näitä erillisiksi työskentelytiloiksi, sekä tietokoneluok-

kia, koulun pihaa ja lähiympäristöä, museoita, kirjastoja, digitaalisia oppimisym-

päristöjä ja muita koulun tiloja, kuten käytäviä ja liikuntasaleja. Osalla luokanopet-

tajista koulurakennuksen tilojen puute tai rajallisuus vaikeuttivat oppimisympäris-

töjen vaihtelua koulun sisällä. Oppimisympäristöt näyttäytyivät monipuolisina ja 

tarkoituksenmukaisina monilukutaidon oppimiseen liittyen. (Cooper ym. 2013, 

105; Lavonen ym. 2014, 97−99; Harju 2014, 47.) 

 

Tilan jakamisen mahdollisuudet näyttäytyvät merkityksellisenä haastateltaville. 

Tilan jakamisella luokanopettajat tarkoittavat käytössä olevan ympäristön jaka-

mista erillisiksi sektoreiksi, joissa oppilaat pystyvät työskentelemään eri tehtävä-

antojen mukaisesti joko yksin, pareittain tai ryhmissä. Tämän koetaan tuovan 

opetukseen monipuolisuutta ja lisäävän oppilaiden mielekkyyttä opiskeltavaa 

asiaa kohtaan. Luokanopettajat kertovat, että he antavat oppilaiden välillä valita 

työskentelytilansa itselleen sopivaksi, riippuen siitä tarvitsevatko oppilaat rauhal-

lista tilaa tai esimerkiksi luokkakaveria avuksi työskentelyyn. Oppilaiden vastuut-

taminen on osa oppilaiden osallistamista ja aktivointia. (Opetushallitus 2014, 22–

23.) 

 

Moni luokanopettaja kertoo käyttävänsä mielellään ulkotiloja ja koulun lähiympä-

ristöä hyväkseen opetuksessa. Ulkona olevat tunnit tuntuvat tuovan opetukseen 

vaihtelua, lisäävän opiskeltavan asian autenttisuutta ja tukevan oppilaan moti-

vaatiota. (Ikonen, Innanen & Tikkinen 2015, 10−11.) Ulkotunneilla käytetään työ-

välineinä oppikirjoja, tabletteja, älypuhelimia sekä ympäröivää ympäristöä, kuten 

maahan, jäähän tai lumeen kirjoittamista. Ulkotunneilla havainnoidaan ympäris-

tön kappaleita ja liitetään niitä matemaattiseen kieleen, kuten mittayksiköiden op-

pimiseen. Yksi luokanopettaja esittelee mielestäni kuvaavan esimerkin ulkotilojen 

käytöstä, joka tuo opetukseen vaihtuvuutta, lisää oppilaan omaa toimijuutta ja 
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aktiivisuutta, oppilas pääsee käyttämään työvälinettä ja tuottamaan tekstiä, joka 

on tässä tapauksessa puhuttua: 

 

[…] meillä oli semmosia pikkusia leikkihahmoja—ja oppilaat sai valita 

siitä niinkö oman hahmonsa ja se sijotettii ulkona johonki paikkaan 

ja keksittiin vähä että mitä ne on tekemässä siinä ja otettiin sitte ku-

vat, ja niitä tutkittiin sitte jäläkeenpäi vielä luokassa.  

(Luokanopettaja 5) 

 

Kaikki haastateltavat luokanopettajat käyttävät ”perinteisiksi oppimisympäris-

töiksi” kutsumiaan tiloja. Näillä luokanopettajat tarkoittavat luokkahuoneita. Tul-

kitsen haastatteluista, että osa luokanopettajista jopa hieman häpeää omaa vas-

taustaan koskien perinteisiä luokkahuoneita. Tutkijana jäin pohtimaan, että koke-

vatko luokanopettajat uuden POPS:n myötä, että perinteinen luokkahuone on 

vanhentunut oppimisympäristönä ja opetuksen täytyisi tapahtua pääsääntöisesti 

muualla kuin luokkahuoneissa. Nykyinen POPS 2014 on otettu porrastetusti käyt-

töön vasta syksystä 2016 alkaen ja koulurakennukset ovat oletettavasti pysyneet 

suurimmilta osin ennallaan. Toki uusia, moderneja koulurakennuksiakin jo on. 

(Rinta-Tassi & Marjakangas 2017; Pohjanen 2018.) Yhden luokanopettajan mu-

kaan luokkahuoneeseen ei pitäisikään lukkiutua, vaan luoda toimintakulttuuria, 

johon työtilojen vaihtelu olennaisesti kuuluu. Toisaalta kyseinen luokanopettaja 

kertoo myös, että arvottaa opettajan pedagogiikan opetusympäristöä tärkeäm-

mäksi. Tutkijana ja tulevana luokanopettaja olen samaa mieltä, että luokanopet-

taja voi omalla ammattitaidollaan ja asiantuntijuudellaan luoda mielekkäät puit-

teet oppimiselle oli tila mikä hyvänsä. Yksi haastateltavista kertoo käyttävänsä 

fyysisenä oppimisympäristönä ainoastaan luokkahuonetta, muut luokanopettajat 

käyttävät tai halusivat käyttää luokkahuoneen lisäksi muitakin fyysisisä tiloja. 

 

Kaikissa haastatteluissa mainitaan digitaaliset oppimisympäristöt (Kupiainen & 

Sintonen 2008, 17−19; Savolainen, Vilkko & Vähäkylä 2017, 7−8; Lavonen ym. 

2014, 97−99). Näitä ovat oppikirjakustantamojen internetsivustojen oppimisym-

päristöt, erilaiset pilvipalvelut, interaktiiviset ja yhteisölliset oppimispelit (mm. 
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Veptori, Saarella.fi) sekä internet itsessään. Eräs luokanopettaja toivoo, että tu-

levaisuudessa oppilaat pääsisivät luomaan jonkin verkkopalvelun avulla yhtey-

den koulun ulkopuoliseen toimijaan, jonka kanssa tehtäisiin yhteistyötä. Digitaa-

lisista oppimisympäristöistä puhutaan vastauksissa määränsä puolesta run-

saasti, kuten seuraavasta sitaatista ilmenee, mutta niiden nimeäminen jäi mieles-

täni vähänlaiseksi. 

 

[…] nää digitaaliset ympäristöt, et jos ne sannoo yhtenä könttänä, ko 

niitä on miljoonia […] (Luokanopettaja 1) 

 

Luokanopettajat kertovat käyttävänsä paljon digitaalisia oppimisympäristöjä. Ky-

syessäni tarkentavaa jatkokysymystä, suurin osa kuvailee käyttämiään digitaali-

sia ympäristöjä melko suppeasti tai alkaa luettelemaan tietoteknisiä laitteita, joita 

käyttävät. Tulkitsen, että luokanopettajat ajattelevat kaikkea tieto- ja viestintätek-

nologiaan liittyvää yhtenä ja/tai päällekkäisenä kokonaisuutena välineistön 

kanssa, jota se osin onkin. (Luukka 2013.) 

 

Luokanopettajien yhteistyötahoina luetellaan oppilaiden vanhemmat ja isovan-

hemmat, vanhempien kautta tulevat verkostot, yritykset, Lapin yliopisto, alueelli-

set teatterit, päiväkodit, vanhusten hoitokodit, oman koulun muut luokat, urheilu-

seurojen työntekijät, kollegat muista kaupungeista tai kouluista ja kouluilla käyvät 

vierailijat. (Lavonen ym. 2014, 97, 108−110.) Kaikki vastaajat ovat harmissaan 

yhteistyötahojen hyödyntämisen riittämättömyydestä. Luokanopettajien mielestä 

yhteistyötahoja voisi etsiä ja hyödyntää nykyistä enemmän. Useassa haastatte-

lussa luokanopettajat kuvailevat riittämättömyyden tunnetta jonkin työhönsä liit-

tyvän asian; oman ajan, oppimateriaalien, yhteistyötahojen hyödyntämisen ja 

oman osaamisen suhteen. Tulkitsen kuitenkin aineistosta, että useimmiten haas-

tattelemieni luokanopettajien opetus on monipuolista monesta eri näkökulmasta 

katsottuna. Kokonaisuudessaan yhteistyötahot koetaan opetusta monipuolista-

vina ja omaa työtä helpottavina asioina. Yhteistyötahojen avulla opetettavien asi-

oiden yhteys tosielämään konkretisoituu. Seuraavat sitaatit kuvaavat mielestäni 
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hyvin opetuksen ja todellisen maailman yhteyttä ja yhteistyön merkitystä luokan-

opettajalle: 

 

[…] jos löytyy yhteistyötahoja koulun ulkopuolelta. nii se avaa lapsille 

myöski sitä ilmiöitte kirjoa ja jotenki sitä ulottuvuutta, että asioilla on 

jatkumo koulunki ulkopuolella.” (Luokanopettaja 4) 

 

 […] et se opettaja ei oo ennää se katedraalilla seisova ukko tai rouva 

joka kaataa viisautta lasten kalloihi, vaa että yhteisöllisesti luuaan se. 

(Luokanopettaja 1) 

 

Kirjasto on luokanopettajien vastauksissa suosituin erillinen yhteistyötaho. Kirjas-

tolla tarkoitetaan kaupungin kirjastoja ja/tai koulujen omia kirjastoja. Luokanopet-

tajat kertovat, että usein yhteistyö kirjaston kanssa on lähtenyt liikkeelle kirjaston 

henkilökunnan yhteydenotosta kouluun tai kyseiseen luokanopettajaan. Kirjas-

tossa käydään tutustumassa itse tilaan, opetellaan etsimään ja lainaamaan kir-

joja ja haetaan kirjaston henkilökunnan kokoamia valmiita kirjapaketteja. Luokan-

opettajat kertovat myös muista kirjaston tarjoamista palveluista, kuten toiminnal-

lisista retkipäivistä, satuhetkistä, draamatyöpajoista, lukukilpailuista, lukudiplo-

meista ja mahdollisuuksista teatteriesityksiin. Kirjaston henkilökunnan kerrotaan 

jalkautuvan kouluille esittelemään oppilaille kirjoja kirjavinkkauksen muodossa, 

toisin sanoen henkilökunta valitsee oppilaiden ikätason mukaisesti sopivia ja mie-

lenkiintoisia kirjoja, joita he esittelevät lyhyesti oppilaille lukemiseen motivoivilla 

tavoilla. (Ikonen ym. 2015, 14–15.) Eräs luokanopettaja mainitsee nimenomai-

sesti oppilaslähtöisyyden kirjojen etsinnässä, jotta oppilaat löytäisivät ikätasol-

leen sopivaa ja mielenkiintoista luettavaa: 

 

[…] ja sitte opetellaan sitä, että löyettäs oman tasosta ja itelle mie-

lenkiintosta lukemista. että ei vaa oteta sitä ensimmäistä kirjaa siitä 

mikä sattuu kätteen. (Luokanopettaja 8) 
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Luokanopettajien välisestä yhteistyöstä mainitaan luokka-asteittain olevat tii-

miopettajaparit. Tiimiopettajaparit muodostavat samaa luokka-astetta opettavista 

luokanopettajista ja tiimiopettajaryhmät esimerkiksi 1.‒2., 3.‒4. ja 5.‒6. -luokkien 

luokanopettajista. Tiimejä hyödynnetään opetuksen suunnittelussa ja toteutuk-

sessa sekä oppilaan tuntemuksen lisäämisessä. Yksi luokanopettaja mainitsee 

vielä kehitysvaiheissa olevista yhteistyösuunnitelmista toisella paikkakunnalla 

olevan kollegan ja hänen luokkansa kanssa. 

 

Muutama luokanopettaja on vieraillut ja tehnyt yhteistyötä erilaisten museoiden 

kanssa. Museot ovat tarjonneet oppilaille opastettuja kierroksia, joihin on liittynyt 

usein jonkinlaisia tuottamiseen liittyviä työpajoja. Tulkitsen haastatteluista, että 

vierailujen ajatellaan rikastuttavan opetusta ja tarjoavan oppilaille oppisisältöjen 

yhtymäkohtia todelliseen elämään, mutta joissain tapauksissa luokanopettajat ei-

vät olleet ihan varmoja siitä, mitä oppilaat olivat oppineet vierailun aikana. Täs-

säkin asiassa jäin pohtimaan, että ovatko vierailupäivät luokanopettajille osittain 

helppoja päiviä, jolloin opetusta ei tarvitse itse suunnitella vai järjestetäänkö niitä 

nimenomaisesti oppilaslähtöisesti. Haastateltavien luokanopettajien mukaan op-

pilaat nauttivat erilaisista vierailu- ja retkeilypäivistä.  

 

Vain yksi haastateltavista luokanopettajista erottuu asenteellaan yhteistyötahoja 

kohtaan. Yhdeksän haastateltavaa kymmenestä hyödyntää tulkintani mukaan 

jonkin verran tai paljon erilaisia yhteistyötahoja opetuksessaan, ja osa on kiinnos-

tunut hyödyntämään yhteistyötahoja nykyistä enemmän. Yksi luokanopettaja ei 

hyödynnä yhteistyötahoja opetuksessaan ollenkaan. Aloittelevana haastatteli-

jana en uskaltanut jatkaa aiheesta keskustelua ja kysyä syitä siihen, koska aihe 

tuntui mielestäni kiusalliselta tai jopa ärsyttävältä haastateltavasta. Koin tärkeäm-

mäksi luoda positiivista yhteyttä haastateltavaa, että keskustelua saataisiin jat-

kettua muihin teemoihin liittyen. 
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6.3 Monilukutaito laaja-alaisena osaamisena 
 

Etsin aineistosta viitteitä monilukutaidosta laaja-alaisen osaamisen kontekstissa. 

Laaja-alaiseen osaamiseen liitetään ihmisenä kasvaminen ja identiteetin vahvis-

taminen, kriittisyyden taidon tukeminen, maailmankuvan muotoutuminen ja oppi-

laan osallistaminen ja aktivointi. Aineistoa analysoidessani yritin pitää edellä mai-

nitut osa-alueet erillään, mutta luokanopettajien vastauksissa ne usein nivoutui-

vat yhteen. (Harmanen 2016, 14−15; Opetushallitus 2014, 20.) 

 

Ympäröivän maailman ymmärtäminen mainitaan useassa haastattelussa. Mo-

nilukutaidon käsitteen rakentumisen muotoutumisessa yhtenä elementtinä on 

ympäröivän maailman tulkinta (ks. kuvio 2) (Opetushallitus 2014, 20−22). Glo-

baalissa mittakaavassa tuodaan esille maailman moninaisuuden ymmärtäminen, 

ja yhteiskunnallista osaamista pidetään tärkeänä. Oppilaan on haastavaa pärjätä 

ympäröivässä maailmassa, jos tarjolla olevaa tietoa ei ymmärretä eikä sitä osata 

tulkita. Vastauksista ilmeni, että maailman muuttuminen ja sukupolvien väliset 

erot huolestuttivat osaa haastateltavista. Alati kehittyvä maailma haastaa niin luo-

kanopettajat kuin oppilaat ymmärtämään ja oppimaan erityisesti tulevaisuudessa 

tarvittavia taitoja.  

 

Koululla koetaan olevan merkittävä rooli oppilaan maailmankuvan muotoutumi-

sen tukemisessa. Haastatteluista ilmenee huoli, että oppilaiden kotoa ja vanhem-

milta saama tieto voi olla luokanopettajien mielestä kapea-alaista. Kouluilla ja 

opettajilla on tärkeä rooli siinä, että oppilaat oppivat hahmottamaan ympäröivää 

maailmaa laajemmin, ja oppilaat välttävät kapeakatseisuutta tekstien ja tiedon 

suhteen. Moni luokanopettaja pitää tärkeänä maailman monimuotoisuuden ym-

märtämistä. 

 

Tulkitsen kontekstisidonnaisten tekstien ja tiedon käytön vaikuttavan myös oppi-

laan maailmankuvan muotoutumiseen. Aineistosta selviää, että luokanopettajien 

mielestä merkityksellisiä taitoja oppia ovat tarkoituksenmukainen tiedon tulkinta 
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ja kielenkäyttö. Ympäröivää maailmaa opitaan tulkitsemaan myös erilaisten teks-

tien tulkitsemisen myötä; oppilaan täytyy ymmärtää esimerkiksi uutisen ja teksti-

viestin ero, sekä eroavaisuudet ystävälle ja työnantajalle lähetettävässä vies-

tissä. (Opetushallitus 2014, 22; Jyrkiäinen & Koskinen-Sinisalo 2015, 77.) 

 

Ihmisenä kasvamiseen luokanopettajat liittävät useita eri taitoja, mukaan lukien 

kriittisyyden, ympäröivän maailman ymmärtämisen ja oman paikkansa löytämi-

sen. Toisaalta kriittisyys saatavilla olevaa tietoa ja tekstejä kohtaan yhdistettiin 

maailmassa selviytymiseen. Luokanopettajien mielestä oppilasta täytyy ohjata 

kriittisyyteen tiedon ja tekstien yhteydessä, koska tietoa on nykyään saatavilla 

niin runsaasti. Opetustyön rinnalla nähdään merkityksellisenä kasvatustyö. Kas-

vatuksellisena työnä esitellään merkityksellisten taitojen kartuttamista, jotta oppi-

lailla on tarpeellisia taitoja pärjätäkseen tulevaisuuden opiskelu- ja työelämässä. 

Alati muuttuvassa yhteiskunnassa luokanopettajat haluavat tukea oppilaiden 

identiteetin kasvua ja näin ollen itseilmaisun taitoja monimediaisesti. (Opetushal-

litus 2014, 20; Ropo 2015, 27−28; Kupiainen 2016, 28–29.) 

 

Varsinkin 1.‒2. luokkia opettavat ja osittain myös 3.‒6. luokka-asteita opettavat 

luokanopettajat painottivat tunne- ja vuorovaikutustaitoihin liittyviä harjoitteita. 

Tunne- ja vuorovaikutustaitoja harjoittelemalla halutaan lisätä oppilaan itsetunte-

musta ja toisten asemaan asettumista. Vastauksissa ilmenee, että luokanopetta-

jat haluavat tukea oppilasta ymmärtämään vertaistensa käyttäytymistä ja toisten 

oikeudenmukaista kohtelua. Tunnetaitojen lisäksi vastauksissa korostuvat oppi-

laan oppimisen taitojen tunnistaminen. Yksi luokanopettaja kertoi esimerkkinä yh-

teisen ajatuskartan kokoamisen liitutaululle luokan hyödyntämistä työskentely-

muodoista. Jokainen oppilas teki samalla itsearviointia omaan osaamiseensa liit-

tyen. (Kupiainen 2016, 30; Erstad 2010, 16–17.) 

 

Oppilaan maailmankuvan muodostumisen tukemisessa, vain kaksi haastatelta-

vaa mainitsee eri kulttuuritaustojen ymmärtämisen ja arvostamisen (Opetushalli-

tus 2014, 22−23). Vain yksi luokanopettaja kertoi opettavansa oppilailleen ter-
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vehtimisiä eri kielillä ja korostavansa oppilaiden oman kielen ja kulttuurin arvos-

tamista. Oppilaita rohkaistaan olemaan ylpeitä kulttuurisista taustoistaan ja oppi-

laat saavat esitellä kulttuuriinsa liittyviä asioita. Kulttuurista osaamista opetetaan 

kuvien tulkinnalla, jotka liittyvät erilaisiin kulttuurisiin tilanteisiin ja ympäristöihin. 

Esimerkkinä yksi luokanopettaja kertoo pohtineensa oppilaiden kanssa kuvaa, 

joka kuvasi lasta sodan keskellä. Kuvan avulla pohdittiin ympäröivän maailman 

monimuotoisuutta, ja siitä mitä oppilas tekisi ja tuntisi, jos olisi kuvassa olevan 

lapsen asemassa.   

 

Kaikki luokanopettajat mainitsevat lähdekriittisyyden puhuttaessa tiedon etsin-

nästä ja luotettavuudesta. Kriittisyyttä kuvataan ja painotetaan opetuksesta pu-

huttaessa eri tavoin, mutta kaikki haastateltavat tuovat sen esille. Oppilaat miel-

tävät usein painetun sanan tai internetsivustoilla vastaantulevan tiedon kyseen-

alaistamatta sitä totuudeksi. Lähtökohtaisesti kriittisyyden oppimisessa hyödyn-

netään yhteistä keskustelua aiheesta. Kuitenkin nimenomaisia oppimisen tapoja 

tai keinoja nimetään vähänlaisesti kriittisyyden oppimiseen liittyen. Osa luokan-

opettajista kertoo, että etsimällä tietystä asiasta tietoa useasta eri lähteestä, op-

pilaat joutuivat pohtimaan ja perustelemaan mihin tekstiin luottivat ja miksi. Tul-

kitsen aineistosta luokanopettajien osin olettavan, että oppilaiden taito kriittisyy-

teen harjaantuisi opetuksessa. On mahdollista, että (lähde)kriittisyys harjaantuu 

tietoa ja välineitä käyttämällä, mutta tutkijana ihmettelen, ettei sen oppimisen tu-

kemiseen osattu nimetä keinoja, vaikka luokanopettajat arvottivat sen tärkeäksi 

haastatteluissaan. Kuten Kallionpää (2017, 13) mainitsee, opettajien osaaminen 

ja oppilaiden osaamistarpeet eivät välttämättä kohtaa. Myös Tanni (2015, 306) 

tuo esille, etteivät opettajat osaa välttämättä tarjota oppilaille tarkoituksenmukai-

sia työtapoja tiedonhankinnan oppimiseen. 

 

Kriittisyys ja elämässä pärjääminen nivoutuvat opettajien vastauksissa yhteen. 

Luokanopettajat tuovat esille huolen siitä, että maailmassa pärjätäkseen ihminen 

tarvitsee tervettä kriittisyyttä tietoa kohtaan. Luokanopettajien mielestä oppilas 

tulee helposti huijatuksi opiskelu- ja työelämässä ilman kriittisyyden taitoa. Kriitti-
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syyteen ja maailmankuvan muotoutumiseen liitetään myös erilaisiin teksteihin tu-

tustuminen. (Opetushallitus 2014, 101; Järvilehto 2014, 151−155; Tomlinson 

2014, 81−83.) Erityisesti 1.‒2. -luokilla opettavien luokanopettajien mielestä on 

tärkeää, että oppilaat lukevat kaikenlaisia tekstejä, kuten seuraavassa sitaatissa 

tuodaan esille: 

 

Että on iha sama että mitä luette kunha niinku luette. Että se ei oo se 

aapinen ainoa oikea kirja. Että lukekaa… voi lukea sarjakuvia, sano-

malehtiä, netistä, maitopurkin kyljestä, mistä tahansa. (Luokanopet-

taja 3) 

 

Kriittisyyteen liitetään nettikäyttäytyminen ja viisas digikäyttäytyminen. Puhutaan 

tiedon suodattamisesta, mihin kannattaa luottaa ja miksi. Oppilaita halutaan he-

rätellä pohtimaan teknologian ja internetin käyttöä. Jatkuvan tietotulvan äärellä ja 

teknisten laitteiden käytön lisäksi, oppilaiden täytyy tuntea myös muita kanavia 

tekstien ja tiedon lähteille. Tekstimaailmaa on käytettävä monipuolisesti, jotta op-

pilas oppii ymmärtämään lukemaansa tekstiä ja tietoa. (Sintonen 2012, 72−73.) 

 

Oppilaita aktivoidaan ja osallistetaan työskentelyyn liittyvillä asioilla. Alkuopetuk-

sen oppilaat saavat esimerkiksi jonkin verran vaikuttaa työtapoihin ja tehtävänan-

toihin liittyen. Oppilaita tuetaan tekemään omia valintoja ja päätöksiä tehtäväan-

toihin ja työskentelytiloihin liittyen. Luokanopettajan tehtävänanto saattaa sisältää 

ohjeistuksen raamit, mutta oppilas itse vaikuttaa työskentelynsä etenemiseen.  

Oppilaan aktivointiin liitetään omien taitojen ja osaamisen arviointi. Erilaisten työ-

tapojen avulla oppilaat pohtivat omaa osaamistaan tietyillä osa-alueilla. Arvioin-

nin yhteydessä oppilaita on tuettu pohtimaan omia arvojaan ja itselle merkityksel-

lisiä asioita. Tähän liitän ihmisenä kasvamisen taidot ja identiteetin vahvistami-

sen. (Opetushallitus 2014, 14, 19; Kinossalo 2015, 51, 57–58; Giampapa 2010, 

411–412.) Oppilaita aktivoidaan myös omien mielenkiinnon kohteiden kautta. Op-

pilaiden itse valitsemat työtavat ja -välineet usein motivoivat koko luokkaa työs-

kentelyyn. Oppilaan aktivointi ja osallistaminen nähdään myös oppilaan esiinty-

mistaitojen kehittymisen tukemisena. On tärkeää, että oppilas uskaltaa esittää 
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mielipiteitään ja esitellä itse tuotoksiaan. Lasten täytyy saada myös itse kokeilla, 

oivaltaa ja epäonnistua. 

 

6.4 Luokanopettajan näkökulma monilukutaidosta opetuksessa 
 

Halusin haastattelujen avulla ymmärtää ja selvittää luokanopettajien näkökulmia 

liittyen heidän työnsä suunnitteluun ja monilukutaito-käsitteen perehtyneisyyteen. 

POPS on merkittävin yksittäinen luokanopettajan työtä ohjaava asiakirja, johon 

luokanopettajan työn pitää perustua (Opetushallitus 2014, 9; Opetushallitus 

2018). Monilukutaito on käsitteenä uudehko suomalaisessa kontekstissa ja esiin-

tyy ensimmäistä kertaa opetussuunnitelman perusteissa. Näin ollen voisi olettaa, 

että jokainen luokanopettaja tuntee käsitteen POPS:n vaatimalla tasolla ja hah-

mottaa siihen liittyvien taitojen kokonaisuuden ja sen merkityksen työnsä suun-

nittelussa ja toteutuksessa. Käsitettä ei välttämättä ymmärrä laajemmassa kon-

tekstissa, ellei siihen ole perehtynyt oman mielenkiintonsa kautta. 

 

Käytyämme haastattelussa läpi POPS:n määritelmän monilukutaidosta, suurin 

osa haastateltavista tunnisti käsitteen jollain tasolla. Tulkitsen haastatteluista, 

että vastaajista neljä luokanopettajaa ymmärsi käsitteen sisällön melko perus-

teellisesti, neljä luokanopettajaa tunnisti käsitteen osittain ja kaksi tunnisti käsi-

tettä vähäisesti. Selvyyden vuoksi nimeän luokanopettajat edellä mainittujen omi-

naisuuksien mukaan ryhmiin käsitettä hyvin tuntevat, melko hyvin tuntevat ja vä-

häisesti tuntevat.  

 

Hyvin monilukutaidon käsitettä tuntevat osasivat kertoa käsitteestä omin sanoin 

ja POPS:n kuvauksia mukaillen sekä monilukutaidon oppimista tukevista työta-

voista, -menetelmistä, oppimisympäristöistä ja yhteistyötoiminnasta. Luokan-

opettajat ymmärsivät, että kyseessä on tiedon ymmärtämistä, soveltamista ja 

tuottamista eri lukutaitoja ja tekstejä hyödyntäen. (Palsa 2016, 42; Opetushallitus 

2014, 22−23.) 

 



59 
 

Melko hyvin monilukutaidon käsitettä tuntevat luokanopettajat olivat selvästi tu-

tustuneet käsitteeseen ennakkoon lähettämäni materiaalin avulla. Tulkintani mu-

kaan käsitteen syvempi ymmärrys oli osin puutteellinen, mutta he osasivat yhdis-

tää käsitteen kuvaamat taidot omaan opetukseensa ja opetuksessa vaadittaviin 

tavoitteisiin. Osa kyseenalaisti käsitteen merkityksen POPS:ssa ja osa oli mieltä-

nyt käsitteen suppeammaksi, kuin mitä se todellisuudessa on. Monilukutaidon 

käsite tuntui osasta haastateltavista itsestään selvältä tai jopa turhalta. Päätel-

mäni mukaan monilukutaidon käsitettä kyseenalaistettiin, koska sen merkitystä 

ei ymmärretä opetussuunnitelman perusteissa. Monilukutaidon laaja-alaisen 

osaamiskokonaisuuden avulla (luokan)opettajien tulee ymmärtää laaja-alaisen 

tekstikäsityksen laajuus, sekä jatkuvassa kehityksessä olevan yhteiskunnan 

muuttuvat työympäristöt monipuolisine välineineen tiedon käsittelyssä. 

 

Kaksi haastateltavista luokanopettajista erottui tutkimusjoukosta hyvin vähäisellä 

perehtyneisyydellä nykyiseen POPS:iin. Kyseessä olevat luokanopettajat kertoi-

vat, että POPS:ita oli toki käyty yhteisissä kokouksissa ja koulutuksissa läpi, 

mutta henkilökohtainen perehtyminen on jäänyt vähäiseksi. Toinen kyseisistä 

luokanopettajista ei kertomansa mukaan oikeastaan suunnittele tuntejaan. Luo-

kanopettaja luottaa omaan tietämykseensä käsiteltävästä aiheesta ja käyttä-

vänsä tuntiensa pohjana oppikirjojen sisältöä. Toinen luokanopettaja luottaa 

myös siihen, että oppikirjoissa on kaikki vaadittavat opiskeltavat asiat ja aihealu-

eet. 

 

Suurin osa haastatelluista luokanopettajista mielsi POPS:n opettajan tärkeäksi, 

ellei tärkeimmäksi työkaluksi. Luokanopettajat kertoivat, että POPS on asiakirja, 

jonka varaan omaa työtä suunnitellaan. POPS:sta tarkistetaan aina opetettavalle 

luokka-asteelle asetetut tavoitteet ja sisällöt, ja niiden ympärille suunnitellaan 

konkreettiset lukuvuosi-, lukukausi-, jakso- ja tuntisuunnitelmat. Luokanopettajat 

kertoivat koulutuksista ja teemapäivistä nykyiseen POPS:siin liittyen, sekä 

omasta mielenkiinnostaan ja perehtyneisyydestään. Konkreettisina asioina luo-

kanopettajat kertoivat etsivänsä POPS:sta omalle työlleen merkityksellisimmät 

asiat, ja osa kertoi tulostaneensa luokan seinille laaja-alaisen osaamisen piirakan 
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(ks. Kuvio 1). Tämän avulla tavoitteista ja sisällöistä haluttiin tehdä konkreettisia 

ja näkyviä myös oppilaille. 

 

Tulkitsen aineistosta, että mitä syvällisemmin luokanopettaja tunsi entuudestaan 

monilukutaidon käsitettä, sitä merkityksellisemmäksi haastateltava arvotti sen. 

Toisin sanoen, jos luokanopettaja ymmärsi käsitteen sisältöä, taustaa ja merki-

tystä, niin hän ymmärsi taidon merkityksen tärkeyden oppilaille. Luokanopettajat, 

jotka eivät olleet perehtyneet käsitteeseen vaikuttivat kyseenalaistavan käsitteen 

merkityksen. Näissä tapauksissa tulkitsen, että käsitteen ymmärtäminen on jää-

nyt vajaaksi, jotta he osaisivat hyödyntää sitä tarkoituksenmukaisesti. (Palsa & 

Ruokamo 2015, 104–105; Palsa 2016, 49.) 

 

Aineistosta erottuivat myös asenteisiin liittyneet huomiot. Kaksi haastateltavista 

esittelivät intohimon ja motivaation luokanopettajan työtään kohtaan. Kyseiset 

luokanopettajat pohtivat itsensä jatkuvaa kehittämistä koulutusten ja oman pe-

rehtyneisyyden avulla. Pohdittiin koko opettajankuntaan kohdistuvista ”asenne-

talkoista”; resurssien näennäisiin puutoksiin ei pitäisi kiinnittää liikaa huomiota, 

vaan innovoida monipuolista opetusta jo olemassa olevien välineiden avulla. Luo-

kanopettajan omalla vaivannäöllä, asenteella ja uuden oppimisella nähtiin olevan 

yhteys oppilaiden viihtyvyyteen koulussa ja motivaatioon uuden asian oppimi-

sessa. Luokanopettajat, jotka mainitsivat edellä mainittuja asioita, kertoivat myös 

monilukutaidon kontekstista opetuksessaan kaikkein monipuolisimmin. He toivat 

esille työtapojen, oppimisympäristöjen ja yhteistyötahojen runsaan kirjon, ja aset-

tivat itsensä opettajina myös elinikäisiksi oppijoiksi. Työuran pituus ja työkoke-

mus eivät olleet merkittävinä tekijöinä monilukutaidon käsitteen ymmärtämisessä 

ja toteutumisessa opetuksessa, vaan relevanttina näyttäytyi haastateltavan mie-

lenkiinto omaa työtään kohtaan. (New London Group 1996; Järvilehto 2014, 

166−167.) 
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7 Johtopäätökset ja yhteenveto 
 

 

Analysoin keräämäni haastatteluaineiston teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla. 

Ensimmäisenä etsin luokanopettajien kertomia kuvauksia opetuksestaan monilu-

kutaidon kontekstissa. Yhdistin nämä ilmaukset muodostamaani yläluokkaan: 

Teoreettiseen viitekehykseen perustuvat työtavat, työympäristöt ja yhteistyöta-

hot. Tulosten perusteella luokanopettajat käyttävät perinteisiä ja teknologian 

mahdollistamia työmuotoja ja -välineitä monilukutaidon kontekstissa. Kaikki 

haastattelemani luokanopettajat käyttävät tekstien käsittelyyn painettuja oppikir-

joja ja muuta luokanopettajan hankkimaa painettua oppimateriaalia. Kahdeksan 

luokanopettajaa kymmenestä hyödyntävät oppimateriaalina myös kirjaston pai-

nettuja kirjoja, verkkopohjaisia ohjelmia, alustoja ja pelejä, tietokoneita, kannet-

tavia tietokoneita, tabletteja ja älypuhelimia. Työvälineiden ja -muotojen vaihte-

leva käyttö koettiin monipuolistavan oppilaiden tekstien oppimista, ymmärtämistä 

ja tiedon soveltamista. Luokanopettajat painottivat tekstien käsittelyssä sanallisia 

ja kuvallisia tekstejä. Opetuksessa käsiteltävien ja tuotettavien tekstien yhtey-

dessä korostui oppilaiden kokemusmaailma ja samaistuminen teksteihin. 

 

Tulosten mukaan luokanopettajien käyttämät oppimisympäristöt ovat koulujen 

fyysiset tilat, kuten luokkahuoneet, tietokoneluokat, koulujen pihat ja lähiympäris-

töt, käytävät ja liikuntasalit. Moni luokanopettaja hyödynsi myös digitaalisia oppi-

misympäristöjä, joita olivat oppikirjakustantamojen verkkopohjaiset oppimisym-

päristöt, pilvipalvelut ja yhteisölliset oppimispelit. Kokonaisuudessaan oppimis-

ympäristöihin liittyen korostuivat tilojen vaihtelu ja niiden muokkaaminen opetus-

tilanteeseen sopivaksi. Ulkotilojen käyttö koettiin lisäävän oppilaiden motivaatiota 

ja opiskeltavan asian autenttisuutta. Tulkitsen tulosten perusteella, että oppimis-

ympäristöjen vaihtelulla tekstejä voidaan käsitellä eri konteksteissa oppilaita mo-

tivoiden.  
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Luokanopettajat hyödyntävät opetuksessaan yhteistyötahoja, joista kirjasto oli 

suosituin. Yhteistyötahoina tuotiin esille kaikki tahot, jotka olin teoriaosuudessa-

nikin esitellyt. Kirjasto korostuu teoriaosuudessani yksittäisenä yhteistyötahona 

samoin kuin se korostui aineistossa. (Lavonen ym. 2014, 97, 108−110; Ikonen 

ym. 2015, 14−15.) Tulkitsen, että monipuolinen ja tiivis yhteistyö kirjastojen 

kanssa on paljolti kirjaston henkilökunnan aktiivisuuden tulosta. Useat haastatel-

tavat toivat esille, että yhteistyö oli alkanut kirjaston henkilökunnan yhteyden-

otolla. Tulosten mukaan luokanopettajat haluaisivat hyödyntää nykyistä enem-

män ja monipuolisemmin eri yhteistyötahoja. 

 

Aineiston analyysin toiseksi yläluokaksi muodostin: Monilukutaidon laaja-alaisen 

osaamisen kokonaisuuden. Monilukutaidon laaja-alaiseen osaamiseen liitetään 

oppilaan ihmisenä kasvaminen, kriittisyyden taidon oppiminen, maailmankuvan 

muotoutuminen ja oppilaan aktivointi ja osallistaminen. Oppilaiden osallistaminen 

ja aktivointi sekä käytettävien tekstien autenttisuus oppilaille esiintyvät tuloksissa, 

kuten ne tuodaan esille myös POPS:ssa (Opetushallitus 2014, 101.) Luokanopet-

tajat motivoivat oppilaita tarjoamalla vaihtoehtoja ja vastuuta liittyen tehtävänan-

toihin ja työskentely-ympäristöihin. Opetuksessa käytettävien tekstien tulee olla 

oppilaille merkityksellisiä ja liittyä oppilaan elämysmaailmaan ja arkeen. Erityi-

sesti tekstien tuottamisessa aiheen tulisi olla oppilaalle mieluinen. 

 

Laaja-alaiseen osaamiseen liittyen oppilaan identiteetin tukeminen ja ympäröivän 

maailman ymmärtäminen koettiin tärkeäksi. Monipuolista tekstien ymmärtämistä 

ja käyttämistä painotetaan, jotta oppilas harjaantuisi multimodaalisten tekstien 

käyttäjäksi. Tiedon monipuolinen ymmärtäminen antaa valmiuksia tulevaisuuden 

opiskelu- ja työelämässä pärjäämiseen ja yhteiskunnalliseen osaamiseen. 

(Ropo, Sormunen & Heinström 2015, 9–10.) Kulttuurista lukutaitoa ei kuitenkaan 

tuotu vastauksissa kovinkaan paljoa esille. 

 

Tulosten perusteella oppilaiden on tärkeää oppia kriittisyyttä tietoa ja tekstejä 

kohtaan. Luokanopettajat painottavat, että oppilaiden täytyy ymmärtää tiedon ra-
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jattomuus ja oppia tulkitsemaan erilaisia tekstejä eri ympäristöissä, jotta he pär-

jäävät tulevaisuuden tietoyhteiskunnassa. Kriittisyyden taidon oppimiseen kuiten-

kaan ei osattu nimetä työtapoja tai -muotoja, ja taidon opettaminen on sen takia 

mielestäni ristiriidassa taidon arvottamisen kanssa. Kuten tulososiossa mainitsin, 

luokanopettajien taidot erityisesti tiedonhaun opettamiseen liittyen voivat olla hei-

kot. (Kallionpää 2017; Tanni 2015, 306.) 

 

Aineiston analyysin kolmas yläluokka oli: Monilukutaidon osaaminen teoreettista 

viitekehystä mukaillen. Kolmannen analyysiluokan muodostin etsimällä luokan-

opettajien ilmauksia liittyen työhönsä monilukutaidon viitekehyksessä. Etsin il-

mauksia liittyen luokanopettajien työn suunnitteluun ja monilukutaito-käsittee-

seen opetuksessa. Tulosten mukaan suurin osa luokanopettajista käyttää työnsä 

suunnittelun pohjana POPS:ita, mutta kaikki eivät olleet perehtyneet monilukutai-

don käsitteeseen. Luokanopettajien kiinnostus ja intohimo omaa työtään kohtaan 

vaikutti vahvistavan myös POPS:siin ja sen sisältöihin perehtymistä. Intohimoi-

sesti työstään kertovat luokanopettajat halusivat kehittää omaa osaamistaan ja 

monipuolistaa opetusta. Tulosten mukaan luokanopettaja koki monilukutaidon 

tärkeänä käsitteenä ja osana opetusta, jos oli perehtynyt käsitteen sisältöön.  

 

Aineiston perusteella luokanopettajien opetuksessa näyttäytyy samoja taitoja, 

kun teoriaosuudessani esittelemät Jenkinsin (2006) medialukutaidot (ks. Tau-

lukko 1). Teoriaosuudessa yhdistän uudet medialukutaidot POPS:n monilukutai-

don laaja-alaiseen osaamiskokonaisuuteen. Opetuksessa esitellään kattavasti 

erilaisia oppimisympäristöjä ja opetustilanteita liitetään oppilaiden arkielämään. 

Näihin taitoihin yhdistän Jenkinsin esittelemät taidot leikki ja simulointi. Moniluku-

taidon oppimisessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia työskentelytapoja ja -

muotoja, ja erityisesti kuvanlukutaito korostuu. Jenkinsin uusissa medialukutai-

doissa näitä taitoja kuvataan omaksumiseksi, monisuorittamiseksi ja visualisoin-

niksi. Kollektiivisen älykkyyden ja verkostoitumisen taitoja harjoitetaan tiedon ja-

kamisen, etsimisen ja tuottamisen muodoissa. Arvostelukyvyn taidon toteutumi-

nen jää vähäiseksi kriittisyyden taidon oppimisen puutteellisuuden vuoksi. 
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8 Luotettavuustarkastelu 
 

 

Tarkoituksenani oli tutkia monilukutaidon toteutumista perusopetuksen alaluokilla 

luokanopettajan näkökulmasta. Koen osin onnistuneeni vastaamaan tutkimusky-

symyksiini. Sain haastattelemiltani luokanopettajilta monipuolisia kuvauksia mo-

nilukutaidon näyttäytymiseen opetuksessa; mitä työvälineitä ja -muotoja, oppi-

misympäristöjä ja yhteistyötahoja luokanopettajat käyttävät monilukutaidon kon-

tekstissa. Esittelen myös luokanopettajien käsityksiä monilukutaidon merkityk-

sestä opetuksessa. Kuten jo tulosten yhteydessä totesin, niin olisin voinut rajata 

näkökulmaani enemmän. Näin olisin saanut spesifimpää tietoa tietystä aihealu-

eesta. Olen kuitenkin tyytyväinen aloittelevana tutkijana tutkimuskysymyksiini. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 140.) 

 

Oma mielenkiintoni suomen kieleen ja kirjallisuuden opetukseen antoivat lähtö-

kohdat tutkimukseni näkökulman muotoutumiselle. Monilukutaito on käsitteenä ja 

ilmiönä melko uusi suomalaisessa kontekstissa, joten se on ajankohtainen ja re-

levantti tutkimuksen kohde. Monilukutaito esiintyy myös nykyisessä POPS:ssa 

(2014) ensimmäistä kertaa ja sitä on tutkittu verrattain vähän. Kiinnostuin monilu-

kutaidon toteutumisesta perusopetuksessa, koska halusin ymmärtää, miten se 

konkreettisesti näyttäytyy luokanopettajien työssä. 

 

Haasteita tutkimuksen teossa aiheuttivat käsitteistön ymmärtäminen ja esittele-

minen. Kuten kirjoitin teoriaosuudessani, niin monilukutaito näyttäytyy erilaisena 

POPS:ssa ja tieteellisessä kirjallisuudessa. Jälkikäteen pohdin teoriaosuuteni riit-

tävyyttä; monilukutaito sisältää niin paljon liittyen käsitteen tematiikkaan, laaja-

alaiseen osaamiseen, konkreettiseen opetustyöhön ja pedagogiikkaan, etten 

tiedä olisinko voinut tuoda sitä kaikkea teoriaosuudessani esille.  Koen, että sain 

esiteltyä monilukutaidon käsitettä tutkimukseni kannalta tarpeeksi laajasti ja yk-

sityiskohtaisesti. (Ruokamo, Kotilainen & Kupiainen 2016, 25; Palsa & Ruokamo 

2015, 115–116; Palsa 2016, 51.) 
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Aineiston keruu onnistui mielestäni hyvin. Informoin tutkimukseen osallistuneita 

asianmukaisesti ja huolehdin tutkimuslupien hyväskymisestä. Olen huolehtinut 

haastateltavien luokanopettajien anonymiteetin säilymisestä esittelemällä haas-

tateltavien perustietoja vain yleisesti ja joukkona. Ulkopuolinen lukija ei pysty tun-

nistamaan yksittäistä haastateltavaa tuloksista. Olen säilyttänyt keräämääni ai-

neistoa asianmukaisesti ja koodannut haastateltavien tiedot niin, ettei niitä voi 

selvittää yksittäisten dokumenttien avulla. Aineiston olen pitänyt vain omassa hal-

lussani, kuten olen tutkimusluvissa luvannut. (Kananen 2017, 192–194.) 

 

Koen epäonnistuneeni teemahaastattelun rungon muodostamisessa, mutta sain 

jäsennettyä teemat uudelleen keräämäni aineiston ja teoreettisen viitekehykseni 

pohjalta. Laadullisen tiedon luotettavuutta arvioidessa on tärkeää pohtia, että 

vastaavatko haastattelijoiden antamat merkitykset ilmauksissaan tutkijan niille 

antamia merkityksiä. Pyrin aineistoni analyysivaiheessa tuomaan esille esimerk-

kitaulukoiden avulla, miten olen muodostanut teemat ja analyysiluokat. Mielestäni 

hankkimani aineisto on relevanttia tutkimukseni teorian kannalta ja analyysiluokat 

ovat yhteydessä kirjoittamaani teoriaan. (Ahonen 1996, 129–130.) 

 

Analysoidessani aineistoa pyrin olemaan puolueeton haastatteluissa esiin tullei-

siin asioihin. Tiedostin, että olen pitkään ollut kiinnostunut suomen kielestä, kir-

jallisuudesta ja niiden monipuolisesta opetuskäytöstä, ja minulla on myös tule-

vana luokanopettajana omat käsitykseni tarkoituksenmukaisesta ja hyvästä ope-

tuksesta. Pyrin sulkemaan mielestäni ennakko-oletukseni lukutaidon opetukseen 

liittyen, mutta samalla tiedostin, että omat näkemykseni kulkevat tutkimuksen te-

ossa mukana. Havaintojeni luotettavuutta puoltaa se, että pyrin ymmärtämään 

haastattelutilanteissa mitä haastateltava yrittää kertoa ja mitä merkityksiä hän 

asioille antaa. Litteroinnissa painotin aineiston sanatarkkaa jäljentämistä. Toki tu-

lokset ovat aina yksittäisen tutkijan, tässä tapauksessa minun tekemiä tulkintoja 

aineistosta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 135–136.) 
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Tutkimukseni validiteettia, eli onko tutkittu sitä mitä on luvattu, on syytä pohtia 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 136). Keräsin haastatteluaineistoni lähettämieni tutki-

muslupien mukaisesti. Tutkimusluvassa kerron olevani kiinnostunut siitä, miten 

luokanopettajat kokevat ja arvioivat monilukutaidon sisältöjen toteutumisen ope-

tuksessaan. Joutuessani muodostamaan aineistoni teemat uudestaan haastatte-

lujen jälkeen, en silti koe, että se olisi horjuttanut tutkimukseni validiteettia. Olen 

tutkimuksessani tutkinut monilukutaitoa perusopetuksessa luokanopettajien nä-

kökulmasta. 

 

Koen tutkimukseni reliabiliteetin haastavaksi arvioida. Reliabiliteetilla tarkoitetaan 

tutkimuksen toistettavuutta. Olen mielestäni perustellut metodologiset valintani, 

ja esitellyt aineiston keruu- ja analysointiprosessit mahdollisimman huolellisesti. 

Aloittelevana tutkijana olen tehnyt virheen alkuperäisen teemahaastattelurungon 

muodostamisessa. Uskon silti, että toinen tutkija saisi samankaltaisia tuloksia ke-

räämäni aineiston avulla käyttäessään analyysissä muodostamiani teemoja ja 

luokkia. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 136.) 

 

Kokonaisuudessaan tutkimukseni on onnistunut kohtuullisesti. Tutkimukseni 

avulla olen kerännyt tietoa ajankohtaisesta aiheesta, ja tuonut esille luokanopet-

tajien nykyisiä käsityksiä monilukutaidosta perusopetuksessa. Tutkimusjoukkoni 

suppeuden vuoksi aineistosta ei pysty tekemään yleistettäviä johtopäätöksiä, 

mutta se ei ollutkaan tutkimukseni tarkoitus. Fenomenografisen tutkimusotteen 

avulla olen esitellyt kymmenen työssä olevan luokanopettajan käsityksiä monilu-

kutaidosta omassa opetuksessaan.  
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9 Pohdinta 
 

 

Aineiston analyysin myötä monilukutaidon näyttäytyminen perusopetuksessa on 

monipuolista, mutta osin vaihtelevaa. Haastatteluissa tuodaan hyvin monipuoli-

sesti esille erilaisia työtapoja ja -välineitä, yhteistyötahoja ja oppimisympäristöjä 

monilukutaidon kontekstissa. (Lavonen ym. 2014, 95; Cooper ym. 2013, 105; 

Harju 2014, 47.) Tulkintani mukaan osa luokanopettajista käsittää laajan teksti-

käsityksen liian suppeaksi, ja he korostavat sanallisia ja kuvallisia tekstejä. Poik-

keuksena esiintyvät kaksi luokanopettajaa, joiden opetuksessa ei ollut havaitta-

vissa laajan tekstikäsityksen mukaista opetusta tai monilukutaidon konteksti-

suutta. 

 

Erilaiset lukutaidot, kuten kuvalukutaito, digitaalinen lukutaito ja perinteinen luku-

taito, näyttäytyvät tuloksissa, mutta matemaattinen lukutaito ja numeerinen teksti 

jäävät yhtä poikkeusta lukuun ottamatta käsittelemättä kokonaan. (New London 

Group 1996; Opetushallitus 2014, 20–22.) Tähän on voi olla syynä haastatelta-

vien luokanopettajien käsitykset tekstistä liian kapea-alaisena, sekä osaamatto-

muuteni haastattelijana kysyä tarkentavia kysymyksiä matemaattiseen lukutai-

toon liittyen. En kuitenkaan tiedä, miten olisin voinut kiinnittää haastateltavien 

huomiota enemmän yksittäiseen aihealueeseen liittyen ilman liiallista johdattelua. 

Tarkoituksenani oli saada nimenomaisesti luokanopettajien omia käsityksiä mo-

nilukutaitoon liittyen, eikä painottaa mitä siihen mielestäni pitäisi kuulua teoreet-

tisen viitekehyksen pohjalta. 

 

Monilukutaidon oppimiseen liittyen aineistossa esiintyy perinteisiä ja teknologian 

mahdollistamia työmuotoja ja -välineitä, kuten tulososiossa olen tuonut esille. 

Luokanopettajat hyödyntävät usein tuttuja tietoteknologian mahdollistamia työvä-

lineitä, mutta osalla ennakkoluulottomuus ja vahva halu kehittää itseään edes-

auttavat uusiin työmuotoihin tutustumista ja niiden käyttöönottoa. (Järvilehto 

2014, 166−167.) Osa pitää kiinni hyvin perinteisistä työskentelytavoista, ja heidän 

kohdallaan tulkitsen valintojen olevan osaamattomuutta tai kehityshaluttomuutta. 
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Eritoten alkuopetuksessa opettavat luokanopettajat korostavat opetuksessaan 

visuaalisuutta ja kuvalukutaitoja. Toden ja sadun erottamista pidetään tärkeänä 

ja sitä harjoitellaan erilaisten työskentelymuotojen avulla. Näitä taitoja kuvataan 

POPS:ssakin 1.‒2. -luokkien tavoitteiden ja sisältöjen kohdalla. (Opetushallitus 

2014, 100.) 

 

Tulkitsen aineiston ja tulosten avulla, että yksittäinen luokanopettaja saattaa 

jäädä ikään kuin vajaaksi monilukutaidon toteutumisessa opetuksessa. Yksittäi-

nen luokanopettaja ei välttämättä käytä tarpeeksi monipuolisesti erilaisia työta-

poja, toinen ei halua hyödyntää teknologiaa ja kolmas ymmärtää monilukutaidon 

käsitteen sisällön liian kapea-alaisesti. Ehkä luokanopettajan vaihtuminen 

luokka-asteiden myötä tarjoaa oppilaalle monipuolisemman opetuksen, kuin sa-

man luokanopettajan opetus koko alakoulun ajan. Opetushallituksen asettamien 

tavoitteiden puitteissa luokanopettajalla on autonominen valta valita työssään 

käyttämät työmuodot, -tavat ja -ympäristöt.  

 

Tulkintani mukaan luokanopettajan työuran pituus ei suoranaisesti turvaa laadu-

kasta opetusta ja syvää ymmärrystä monilukutaidon käsitteeseen. Työuran pi-

tuutta ja kokemusta enemmän opetuksen monipuolisuuteen näyttäisi vaikuttavan 

luokanopettajan oma asenne ja mielenkiinto työtään kohtaan. Haastateltavista 

pisimmän ja lyhimmän työuran tehneet kertoivat monipuolisimmin käyttämistään 

tavoista ja välineistä. He toivat esille, että haastavat itseään ja haluavat poistua 

mukavuusalueeltaan opetusta suunnitellessa ja toteuttaessa. Toki kokemus antoi 

eväitä luokanopettajan työskentelyyn. Kuitenkin eräs vastaaja, jolla oli usean 

vuoden työkokemus, kertoi, ettei suunnittele työtään eikä halua käyttää erityisem-

min teknologiaa opetuksessaan, vaan pitäytyi perinteisimmissä tavoissa. 

 

Kritiikkinä tutkimustani kohtaan esitän tutkimuskysymysteni laajuuden. Pro gradu 

-työn puitteissa minun olisi kannattanut kaventaa näkökulmaani monilukutaidon 

kontekstissa. Koen tutkijana, että osa teemoistani jäivät liian pinnallisiksi, ja olisin 
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voinut keksittyä tutkimaan syvällisemmin esimerkiksi monilukutaidon viitekehyk-

sessä opetuksessa käytettäviä työtapoja ja -muotoja.  

 

Positiivisena puolena näen tutkielmani pohjalta mahdolliset jatkotutkimusaiheet. 

Mahdollisuutena on tehdä syvempää tutkimusta monilukutaitoa tukevista työta-

voista, oppimisympäristöistä tai yhteistyötahoista, ja miten niitä voisi vielä parem-

min hyödyntää opetuksessa. Toisaalta voidaan tutkia luokanopettajien ymmär-

rystä monilukutaidon käsitteeseen tai ylipäätään laaja-alaisiin osaamiskokonai-

suuksiin liittyen. Tutkimukseni avulla sain mielestäni laajahkon katsauksen mo-

nilukutaitoon perusopetuksessa, vaikkakin käsitellyt teemat jäivät osin kevyiksi. 

 

Monilukutaitoa on merkittävää tutkia, koska se on käsitteenä uudehko suomalai-

sessa perusopetuksessa. Tutkimuksellani olen selvittänyt, miten POPS:n (2014) 

määrittämät sisällöt monilukutaitoon liittyen näyttäytyvät luokanopettajien opetuk-

sessa. Olen esitellyt luokanopettajien käyttämiä työtapoja ja -välineitä, oppimis-

ympäristöjä, yhteistyötahoja, laaja-alaisen osaamisen taitoja ja näkökulmia mo-

nilukutaidosta perusopetuksessa.    
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LIITE 1. Tutkimuslupa kunnalle. 
 

TUTKIMUSLUPA 
 
 
Teen kasvatustieteen pro gradu -tutkielmaa Lapin yliopiston kasvatustieteiden 
tiedekunnassa. Ohjaajanani toimii Heli Ruokamo. 
 
Tutkimukseni aiheena on tutkia Perusopetuksen opetussuunnitelman perustei-
siin kuuluvaa monilukutaitoa, joka on yksi laaja-alaisista osaamiskokonaisuuk-
sista. 
 
Tarkoituksenani on selvittää, miten luokanopettajat kokevat ja arvioivat monilu-
kutaidon sisältöjen toteutumisen opetuksessaan. 
 
Kerään tutkielmani aineiston haastattelemalla luokanopettajia. Aineistoa käsitte-
len luottamuksellisesti ja tutkittavien anonymiteetin säilyttäen. 
 
Pyydän lupaa tutkimukseni aineistonkeruulle Rovaniemen kaupungin peruskou-
luissa. 
 
 
Lupa myönnetään / Lupaa ei myönnetä.  
 
 
_____ /____ _________ ___________________________ 
Aika ja paikka 
 
_______________________________________________ 
Allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
 
Opiskelijan yhteystiedot: 
 
Ida Ala-aho 
XXXX 
Luokanopettajakoulutus 
Kasvatustieteiden tiedekunta 
Lapin yliopisto 
 
Ohjaaja: 
 
Heli Ruokamo 
XXXX 
Mediakasvatuksen professori 
Kasvatustieteiden tiedekunta 
Lapin yliopisto 
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LIITE 2. Tutkimuslupa luokanopettajalle. 
 
 
TUTKIMUSLUPA 
 
 
Teen kasvatustieteen pro gradu -tutkielmaa Lapin yliopiston kasvatustieteiden 
tiedekunnassa. Ohjaajanani toimii Heli Ruokamo. 
 
Tutkimukseni aiheena on tutkia laaja-alaisen osaamiskokonaisuuden moniluku-
taidon toteutumista perusopetuksessa. 
 
Tarkoituksenani on selvittää, miten luokanopettajat kokevat ja arvioivat monilu-
kutaidon sisältöjen toteutumisen opetuksessaan. 
 
Kerään tutkielmani aineiston haastattelemalla luokanopettajia. Aineistoa käsitte-
len luottamuksellisesti ja tutkittavien anonymiteetin säilyttäen. 
 
 
 
Allekirjoittamalla tämän luvan annat suostumuksesi tutkimukseeni osallistumi-
selle. 
 
 
 
_____ /____ _________ ___________________________ 
Aika ja paikka 
 
_______________________________________________ 
Allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
 
 
 
Opiskelijan yhteystiedot: 
 
Ida Ala-aho 
XXXX 
Luokanopettajakoulutus 
Kasvatustieteiden tiedekunta 
Lapin yliopisto 
 
Ohjaaja: 
 
Heli Ruokamo 
XXXX 
Mediakasvatuksen professori 
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Kasvatustieteiden tiedekunta 
Lapin yliopisto  
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LIITE 3. Infokirje tutkimukseen osallistuville. 
 
 

Hyvä luokanopettaja, 

 

Opiskelen Lapin yliopiston luokanopettajakoulutuksessa. Tutkin pro gradu -tut-

kielmassani laaja-alaisen osaamiskokonaisuuden monilukutaidon toteutumista 

perusopetuksessa. Tutkielmassani olen kiinnostunut siitä, miten monilukutaidon 

sisällöt toteutuvat perusopetuksessa luokanopettajan näkökulmasta. 

 

Pyydän sinua osallistumaan tutkimukseeni. Tutkielmani aineiston kerään teema-

haastattelun muodossa, ja haastateltaviksi etsin alakoulun luokilla opettavia luo-

kanopettajia. Haastattelun ajan ja paikan järjestän mielelläni sinulle parhaiten so-

pivalla tavalla. Tavoitteenani on kerätä haastattelut maalis-huhtikuussa 2018. 

 

Pyydän suostumuksen haastateltavilta erillisellä suostumuslomakkeella. Tutki-

muksessani ei tuoda esille haasteltavien luokanopettajien nimiä tai kouluja, joissa 

he työskentelevät. Käsittelen aineistoani luottamuksellisesti ja esitän tulokset 

haastateltavien anonymiteettiä kunnioittaen. Tutkimukseni julkaistaan Lapin yli-

opiston kokoelmissa. Ohjaajanani toimii Heli Ruokamo. 

 

Olethan yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse, jos haluat esittää kysymyksiä 

tutkielmaani koskien! 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

Ida Ala-aho 
Luokanopettajakoulutus 
Lapin yliopisto 
XXXX 
XXXX 
 
Ohjaaja: 
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Heli Ruokamo 
Mediakasvatuksen professori 
Lapin yliopisto 
XXXX 
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LIITE 4. Teemahaastattelurunko 
 

 

Yleistä 

 

- Syntymävuotesi? 

- Kuinka kauan olet työskennellyt luokanopettajana? 

- Millä luokka-asteilla olet opettanut? 

- Mitä luokka-astetta opetat tällä hetkellä? 

 

POPS 2014 

 

- Kuinka hyvin olet perehtynyt nykyiseen Perusopetuksen opetussuunnitel-

man perusteisiin? 

- Miten Peruopetuksen opetussuunnitelman perusteet vaikuttaa työsi suun-

nitteluun? 

- Ovatko laaja-alaiset osaamiskokonaisuudet käsitteinä tuttuja? 

- Mainitaanko paikallisessa/koulusi opetussuunnitelmassa jotain moniluku-

taidosta? 

 

Laaja-alainen osaamiskokonaisuus Monilukutaito (L4) 

 

- Mitä ajatuksia monilukutaidon laaja-alainen tekstikäsitys herättää? 

- Mitä työtapoja ja -muotoja käytät opetuksessasi erilaisten tekstien 

o tulkitsemiseen? 

o tuottamiseen? 

- Miten opetat oppilaita tunnistamaan ja arvottamaan erilaisia tekstejä? 

- Mitä oppimisympäristöjä hyödynnät opetuksessasi? 

- Hyödynnätkö opetuksessasi eri yhteistyötahoja? 

- Miksi monilukutaitoa mielestäsi opetetaan koulussa? 

- Mitä hyötyä monilukutaidosta on oppilaalle? 


