
Hyvä akateeminen oppikirja opettaa
tieteellistä ajattelua

150-vuotista historiaansa juhlivassa Opiskelijakirjastossa haluttiin selvittää
millainen olisi ihanteellinen kurssikirja. Kirjasto jakoi hyvän akateemisen
oppikirjan palkinnon yhteistyössä suomalaisten oppikirjakustantajien ja -
julkaisijoiden kanssa 18.12.2008. Lisäksi kirjaston asiakkailta tiedusteltiin
marraskuussa järjestetyssä kyselyssä hyvän kurssikirjan ominaisuuksia.

Hyvän oppikirjan palkinto

Hyvän oppikirjan palkintoa varten pyydettiin ehdotuksia opiskelijajärjestöiltä.
Mukaan kelpuutettiin Helsingin yliopiston tutkintovaatimuksissa olevat,
vuonna 1999 tai sen jälkeen Suomessa ilmestyneet kirjat. Palkintoraati valitsi
parhaiksi oppikirjoiksi seuraavat kaksi teosta, jotka molemmat saivat
rahapalkinnon:

· Tapani Lehtinen: Kielen vuosituhannet - suomen kielen kehitys
kantauralista varhaissuomeen (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,
Helsinki 2007) ja

· Kehitysmaatutkimus: johdatus perusteisiin (toim. Juhani Koponen, Jari
Lanki ja Anna Kervinen, Gaudeamus, Helsinki 2007).

Raadin perusteluissa mainitut kaksi teosta erottuivat muista selvästi. Ne
opettavat tieteellistä ajattelua, eivät vain ohjaa suoraan omaan aihepiiriinsä. Ne
erottuvat myös käsikirjamaisista, pelkästään luokittelevista oppikirjoista.
Tietoa tiedon päälle kasaavat hakuteokset voivat olla toki monella tavalla

http://www.helsinki.fi/opiskelijakirjasto/juhlavuosi/


hyödyllisiä, mutta ihanteellisen akateemisen oppikirjan kaikkia kriteerejä ne
eivät täytä.

Prof. emer. Tapani Lehtisen teos Kielen vuosituhannet on alkeisoppikirja
kuuden tuhannen vuoden mittaisesta suomalaisesta kielihistoriasta.
Palkintoraadin mukaan parasta teoksessa on tieteelliseen ajatteluun
johdattaminen sekä tieteen muuttumisen ja rinnakkain elävien tulkintojen
esitteleminen. Tekijä painottaa jatkuvasti sitä, että tätä tai tuota asiaa ei voida
tietää varmasti - tai edes osapuilleen. Kirja on hyvin kirjoitettu ja
havainnollinen, ja sen esimerkit ovat hyvin valittuja ja kiinnostavia.

Prof. Juhani Koposen työryhmän toimittaman Kehitysmaatutkimus -oppikirjan
vahvuutena on sen tietoisesti esitetty tavoite ”ajatteluun opettamisesta”. Teos
opettaa ajattelemaan kehityksen käsitettä, miksi jotkut maat ”alikehittyvät” ja
millaisia ongelmia niiden kehityksessä on sekä lopuksi miten kehitystä voisi
auttaa (jos voi). Se tarjoaa monipuolisesti erilaisia näkökulmia tieteenalan
keskeisiin keskusteluihin. Lisäksi teoksessa annetaan runsaasti vinkkejä
itsenäiseen lisälukemiseen.

Palkintoraati halusi lisäksi jakaa kunniamaininnan kahdelle teokselle: Heikki
Patomäki & Teivo Teivainen: Globaali demokratia (Gaudeamus, Helsinki
2003) sekä Elintarvikehygienia: ympäristöhygienia, elintarvike- ja
ympäristötoksikologia (toim. Hannu Korkeala, WSOY Oppimateriaalit,
Helsinki 2007). Globaali demokratia innostaa miettimään globalisaation ja
demokraattisten vaikutusmahdollisuuksien kytkentöjä. Elintarvikehygienia taas
on raadin mukaan tarpeellinen erityisesti siksi, koska suomalainen
elintarvikehygienia käsitetään eri tavoin ja sitä myös opetetaan eri tavalla kuin
englanninkielisellä kielialueella.

Palkintoraatiin kuuluivat prof. Matti Peltonen (yhteiskuntahistorian laitos),
pedagoginen yo-lehtori Eeva Pyörälä (lääketieteellinen tiedekunta), yo-lehtori
Minna Autio (taloustieteen laitos, kuluttajaekonomia), kustannuspäällikkö
Teijo Makkonen (Osuuskunta Vastapaino) ja fil. yo Martti Tulenheimo.

Vastaa kyselyyn, voita varaus!

Entä millainen olisi ihanteellinen yliopistollinen oppikirja opiskelijoiden
näkökulmasta? Palkintoraadissa oli toki opiskelijaedustus läsnä, mutta
näkemyksiä hyvästä kurssikirjasta kysyttiin vielä kirjaston asiakkailta itseltään.
Marraskuun 17.–22. 2008 järjestettiin kirjastossa tempaus Vastaa kyselyyn,
voita varaus! Lomakkeen täyttäneet saivat palkkioksi yhden ilmaisen
varauksen Opiskelijakirjaston kokoelmista.

Kevyellä tyylillä laaditusta kyselystä tuli suosittu ja lomakkeita palautui 175
(tulokset ilman avovastauksia). Vastaajien enemmistön mukaan hyvä
kurssikirja on oppikirjaksi tehty perinteinen paperinen kirja. Selkeän ja
ytimekkään teoksen pystyisi lukemaan omalla äidinkielellään ja se innostaisi ja
haastaisi ajattelemaan. Lisäksi suosittu toive oli se, että kurssikirja olisi kevyt
kantaa.
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Suurin osa vastaajien toiveista soveltuisi minkä tahansa oppikirjan kriteereiksi,
mutta myös tieteellisen ajattelun opettamiseen liittyvät ominaisuudet saivat
hyvin kannatusta. Kurssikirjojen haluttiin olevan moniäänisiä, kriittisiä ja
pohdiskelevia. Sen sijaan viihdyttävät, kantaaottavat tai pedagogisia tehtäviä
sisältävät kurssikirjat miellyttivät ainoastaan pientä osaa vastaajista.

Avovastauksissa toistuivat monivalintaosion teemat, lisäksi kiinnitettiin
huomiota kirjojen saatavuuteen ja kuntoon. Monet opiskelijat olivat huolissaan
kurssikirjojen riittämättömästä määrästä. Hyvä kurssikirja olisi sellainen, joka
löytyisi kirjastosta. Enemmistö suosi alleviivattuja kurssikirjoja, mutta myös
alleviivaamattomilla oli omat kannattajansa.

Hyvän akateemisen oppikirjan palkintoraadin ja kirjaston asiakkaiden
näkemykset osuivat siis hyvin yhteen. Palkitut kirjat täyttivät kyselyyn
vastanneiden suosituimmat kriteerit. Erilaisten kurssikirjojen irrallisessa
vertailussa on tietenkin omat hankaluutensa. Kurssikirja voi olla tarkoitettu
luettavaksi itsenäisesti tenttiä varten tai se voi kuulua esimerkiksi tutkivaa
oppimista soveltavan kurssin materiaaliin. Varta vasten oppikirjoiksi laaditut
teokset puoltavat yleensä paikkaansa opintojen alkuvaiheessa, myöhemmin
tutkimuskirjallisuus on usein mielekkäämpi vaihtoehto. Tärkeintä on joka
tapauksessa konteksti, jossa kirjoja luetaan - passiivisesta pänttäämisestä olisi
päästä ohjattuun, aktiiviseen ja ajattelemaan opettavaan lukemiseen.
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