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Muutama väite tekstimaailmoista

1) Teinien tekstimaailman ja keski-ikäisten 
(lue: ns. valtamedian) tekstimaailman kuilu on 
syvempi kuin koskaan.

2) Yksilölliset tekstimaailmat vaihtelevat 
enemmän kuin koskaan.

3) Meillä ei ole enää yhtenäiskulttuuria, jonka 
varaan rakentaa opetusta?
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HÄÄT olivat täydelliset. 120 vierasta todisti, 
kunMikko pujotti timanttisormuksen tyttöystävänsä 
sormeen. Kirkon ulkopuolella heitettiin riisiä ja naurettiin. 
Monet vieraista tunsivat toisensa, olihan pari ollut yhdessä 
lukiosta saakka.
Juhlapaikalla Mikko kilisti lusikkaa samppanjalasiin ja piti 
puheen. Siinä sanottiin, että onnellisen parisuhteen perusta 
on se, että kumpikin saa olla oma itsensä. Sinä iltana 
muurattiin kulissin peruskivi, Mikko ajattelee nyt.
”Rakastin tyttöystävääni, mutta naimisiinmeno 
vähän yli parikymppisenä tuntui liian varhaiselta  
Tyttöystävälleni se oli kuitenkin tärkeää, ja 
koska minulla ei ollut voimakasta mielipidettä, 
menin mukaan”, Mikko sanoo.
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Nykyinen tekstimaailma ja koulu

1) On tunteellisten kertomusten aika.
2) Klikkimedia banalisoi vakavat juttuaiheet. Jutut 

kiertävät kovaa tahtia (intermediaalisuus).
3) Ilmainen sisällöntuotanto jyllää, vakavat ja 

tasokkaat jutut siirtyvät maksumuurien taakse.
4) Lineaarisia ja pitkiä tekstejä luetaan aiempaa 

vähemmän.
5) Tulevaisuuden koulun haasteena on

a) taata kaikille mahdollisuus tietoon 
(äidinkieli = demokratiakysymys!)

b) kasvattaa lapsista ”kriittisiä tekstitaitureita”, 
jotka eivät myy itseään.
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Nykynuoret ovat diginatiiveja?

• Marc Prensky 2001: diginatiivin käsite
• Mediatutkija Reijo Kupiainen: Digitaalinen 

osaaminen ei ole yhden sukupolven 
ominaisuus. Lapset ja nuoretkin täytyy 
kasvattaa digitaaliseen kulttuuriin.

• Tuoreet mediatutkimukset: Nuoret ovat 
passiivisia sosiaalisen median kuluttajia, 
eivät ole aktiivisia sisällöntuottajia.



eBrandin mediatutkimus (5520 13–29-
vuotiasta suomalaista, syksy 2016)

• Suosituimmat somepalvelut: WhatsApp, YouTube, Facebook, 
Instagram, Spotify ja Snapchat, joista Snapchat kova nousija.

• Ajallisesti eniten on käytetty WhatsAppia.
• Valokuvauksen suosio on noussut.
• Nuorista 95 % käyttää somea puhelimella.
• Keskustelu on mennyt selkeästi pieniin, suljettuihin ryhmiin. 

Julkisilla palstoilla ei juuri aktiivisesti kommentoida.
• 71 % halusi someopetusta kouluun.
• Nuoret pääsääntöisesti lukevat, tykkäävät ja ”peukuttavat”

sisältöjä.
• Sisältöjen katsominen on paljon suositumpaa kuin oman 

sisällön tuottaminen.



eBrandin mediatutkimus (5520 
13–29-vuotiasta suomalaista, 
syksy 2016)

• Koulun pitäisi opettaa nuorten mukaan
– ”netikettiä” eli miten netissä käyttäydytään ja mitä 

sisältöä kannattaisi jakaa.
– Internetin käyttötapoja eli sitä, miten internetiä 

käytetään, mitä ohjelmia käytetään ja miten
– Internetin vaaroja
– sitä, miten somea voidaan käyttää tehokkaasti, mitä 

siellä kannattaa sanoa itsestä ja mitä kannattaa 
jakaa.



YouTuben suuri nousu

• On puhuttu kulttuurin vahvasta 
visuaalistumisesta: kuvasta tulee vahvempi kuin 
sanasta.

• Millä tavalla näkyy konkreettisesti ihmisten 
arjessa? 

• Onko väite totta?

Entä perustaitojen opettaminen? Lukemisen, 
kirjoittamisen, puhumisen ja kuuntelemisen 
perustaidot?



YouTuben suuri valta

• Tubettajat eli vloggaajat ovat vahvoja mielipiteiden 
muokkaajia. YouTube ja videopalvelut (Netflix) ovat 
korvanneet perinteisen television.

• PewDiePie (Felix Kjellberg), ruotsalainen videopeleihin 
erikoistunut tubaaja, Time-lehti (2016) ”yksi maailman 
sadasta vaikutusvaltaisimmista ihmisestä”, yli 50 miljoonaa 
seuraaja

• Suomalaisia tubettajia: Lakko, Mmiisas, Mansikkka, Roni 
Back.



Miten internet muuttaa 
tekstien käyttöä?

Tekstitaidot
Osallistuminen
Tuottaminen
Kommentointi
Jakaminen
Katselu

>>  Verkossa on lukemattomia uusia tekstilajeja. 
>>  Lähdekriittisyys ja tiedon luotettavuuden 
punninta ovat tärkeitä taitoja.



Mitä on lukutaito?

Suomi (o)saa lukea -raportti (OPM, 2000)
-Moniulotteinen lukutaito: visuaalinen lukutaito, televisuaalinen 
lukutaito, tietokonelukutaito, interventiolukutaito, 
intertekstuaalinen lukutaito, teknologialukutaito, monilukutaito 
(multiple literacy), medialukutaito, verkkolukutaito.
-Lukutaidon käsite on metaforisoitunut, koska sillä voidaan 
viitata minkä tahansa taidon hallintaan.
-Nykyisin Suomessa puhutaan monilukutaidosta.
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Kriittistä
lukutaitoa?
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Kriittistä lukutaitoa lapsille

”Luotettavan tiedon metsästäjät”
mediakasvatusmateriaalia lapsille 
mediataitokoulu.fi/tiedonmetsastajat
(ruotsiksi mediataitokoulu.fi/sv)
Feikkireissu
Projekti, jossa suunnitellaan uskottavia lomakuvia ja -
videoita lähtemättä matkalle. Tarkoitus on herätellä kriittistä 
lukutaitoa ja muistuttaa, että kaikki ei ole totta.
mediataitokoulu.fi/feikkireissu
Sarjiskone
Omien sarjakuvien tekeminen ja arviointi
sarjiskone.fi
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Internet ja luku- ja kirjoitustaidot

• Miten internetin käyttö vaikuttaa luku- ja 
kirjoitustaitoihin?

• Miten digitaalinen opetus motivoi oppilaita? 
Minkälaisia kokemuksia teillä on?

• Miten digitaalisen opetuksen voi yhdistää 
perinteiseen opetukseen?



Internet on demokratiaongelma?

• Internet ja sosiaalinen media tekee kuplia. Ihmiset 
seurustelevat vain samanmielisten kanssa.

• Internet alkaa säädellä ihmisten makua ja seuraa. Elämme 
algoritmien aikaa.

• Jos koulu ei pidä huolta mediataidoista, on vaarana, että 
toiset oppivat ne, toiset eivät.

• Yhtenäiskulttuuri on heikentynyt. Mikä yhdistää kansalaisia 
enää toisiinsa? Mistä löytyy yhteinen pohja opetukselle?



Sovellus: Oman elämän sanakirja 
(Henni Laitala & Karita Suomalainen 2015)

• “Oman elämän sanakirja” (OES) on kielenoppimisen 
pedagoginen sovellus, jonka tarkoituksena on purkaa 
luokkahuoneopetuksen ja luokkahuoneen ulkopuolisen 
kielenoppimisen välistä erontekoa
– OES pyrkii osoittamaan, että oppilaiden omaa elämää ja heidän 

arkeaan voi tuoda myös osaksi ohjattua luokkahuoneopetusta

• Tarkoitettu sanaston oppimiseen S2-oppijoille
– Sovellusmahdollisuudet kuitenkin laajat!

• OES toimii parhaiten luokkaopetuksen tukena
– Projektia käydään läpi tunneilla, ja siihen on varattu viikottain 

tietty aika.
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Oman elämän sanakirja – rakenne ja 
toteutus 

• OES on visuaalispohjainen sanakirjaprojekti, jossa opiskelijat 

ottavat valokuvia omasta elämästään, lataavat kuvia 

henkilökohtaiselle verkkoalustalleen ja kirjoittavat sinne jotakin 

kuvista
– Multimodaalisuus: kuva & teksti + näiden yhteys
– Sosiaalisen median aikakausi & visuaalisen havainnollistamisen 

keskeisyys
– Personoitu oppiminen: valokuvaan sisältyy pala oppijan kokemuksellista 

elämää, muistikuvia ja oppijalle henkilökohtaisia merkityksiä

• Kyseessä on kaksiosainen projekti, joka koostuu:
1) Padlet-alustalle rakennettava kuvaseinästä
2) Oppijan omasta sanakirjavihkosestä
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OES 1. osa: Padlet-kuvaseinä
= kuvaseinä, jonka oppijat rakentavat Padlet-alustalle netissä 

– www.padlet.com

•Padletissa luodaan virtuaalisia “seiniä” (engl. wall) eli eräänlaisia 

työalustoja, jonne käyttäjät voivat ladata haluamaansa sisältöä (kuvia, 

tekstiä, videoita) joko tietokoneelta tai mobiililaitteelta
– Padlet-seinästä voi muokata omannäköisensä.
– Seinän voi halutessaan suojata salasanalla.

•Projektissa ideana on, että oppijat ottavat omasta elämästään 

oppitunneilla käsiteltäviin teemoihin liittyviä kuvia, jotka ladataan Padletiin.

•Jokaiselle viikolle annetaan yksi teema, jonka pohjalta kuvia otetaan.
– ”Minun päiväni”, ”Juon ja syön…”, ”Minua kiinnostaa” jne.

•Kun oppijat lataavat kuvat Padlettiin, he samalla kirjoittavat kuvien 

yhteyteen jotakin siitä, mistä kuvassa on kysymys.
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Padlet-seinä: Minun työ
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Padlet-seinä: Minun loistava päivä
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OES 2. osa: sanakirjavihkonen

• Padlet-alustan lisäksi projektiin kuuluu jokaisen oppijan 
itse rakentama, henkilökohtainen sanakirja.
– Sanakirjaan oppijoiden olisi tarkoitus kerätä arjessaan 

kohtaamiaan uusia sanoja ja konstruktioita.
– Näitä sanoja ja konstruktioita hyödynnetään, kun kirjoitetaan 

tekstejä kuvista Padletiin.
• Henkilökohtainen sanakirja rohkaisee oppijoita itsenäiseen 

sanastonkeruuseen ympäristön tarjoamien virikkeiden 
kautta.

• Jokainen saa tehdä omannäköisensä sanakirjan ja kerätä 
siihen oman elämänsä ja arkensa kannalta relevanttia 
sanastoa ja konstruktioita.
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Esimerkki: sanakirjavihko – K
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Ajatuksia projektista?

• Mitä ajatuksia projektista herää?
• Millä tavalla projekti perustuu funktionaalisen 

opetuksen ideaan?

2018-02-21 / Outi Oja, Avdelningen för finska



OES-projektin tavoite

• Jokaisella oppijalla on oma kokemusmaailmansa ja 
todellisuutensa, jossa hän tarvitsee sopivaa, spesifistä 
sanastoa.

• Tähän sanastoon on vaikea päästä käsiksi luokkahuoneessa
– Paras tapa saada tietää oppijoiden elämästä ja 

henkilökohtaisista kokemuksista onkin antaa heidän itse kertoa 
niistä.

• Kun opiskelija dokumentoi omaa arkeaan, hän on oman 
elämänsä toimija ja hyödyntää omassa elämässään ja 
lähiympäristössään piilevää sanastoa.

• Tavoitteena on aktiivinen, kielitietoinen ja kielellistä 
ympäristöään uteliaasti tarkkaileva ikuinen oppija.
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