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1. Johdanto

Suomalaisen koulun äidinkielenopetuksessa kirjallisuudella ei ole ollut yhtä mer-
kittävää sijaa kuin muissa Euroopan maissa, väittää Toivonen (1998). Syysluku-
kaudella 1996 tapahtui ratkaiseva muutos, kun opetusministeriö teki esityksen äi-
dinkielen oppiaineen nimen muuttamisesta muotoon äidinkieli ja kirjallisuus (Hal-
lituksen esitys 68/1997, 59). Kirjallisuuden opetuksen aseman vahvistuminen luo
uusia haasteita, ja sitä tulee kehittää ja ajanmukaistaa, koska kirjallisuuden funktio
on monitahoinen: se mm. kehittää lukutaitoa, antaa aineksia persoonallisuuden ke-
hittymiselle, kulttuuriperimää ja tarjoaa virkistäviä lukuhetkiä (Toivonen 1998).

Globaalisti verkottuvassa tieto- ja viestintäyhteiskunnassa tieto ja siihen perus-
tuva osaaminen ovat yhä tärkeämmässä asemassa. Tekniset ja teknologiset uudis-
tukset ja tiedon määrän kasvu asettavat uusia haasteita ja vaatimuksia niin perus-
koulujen opettajille kuin oppilaillekin. Lukutaidon tarpeellisuus korostuu ja sen
vaatimukset muuttuvat: tänä päivänä ei enää riitä peruslukutaito, vaan koulu, työ ja
yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen vaatii sujuvan, monipuolisen ja kriit-
tisen lukutaidon (Linnakylä 1995, 1–9).

Opetusministeriö on laatinut tavoitteet siitä, mitä valmiuksia oppilaiden tulisi
hallita selviytyäkseen jatkuvasti muuttuvassa ja kehittyvässä yhteiskunnassa.
Koulun tehtävänä on antaa jokaiselle oppilaalle tieto- ja viestintäyhteiskunnan
edellyttämät ja jatko-opinnoissa tarvittavat monipuoliset tiedonhankinnan, tiedon-
hallinnan sekä perinteisen ja tietokonevälitteisen viestinnän perustaidot; erityisesti
tyttöjä tulisi kannustaa tietotekniikan käyttöön (Koulutuksen ja tutkimuksen tieto-
strategia 1995, 35). Nykyajan koulun yhtenä päätavoitteena on myös kasvattaa yk-
silöitä, joille elinikäinen oppiminen on osa elämää (Tella 1994; Weber 1997, 94).

Tieto- ja viestintätekniikan kehittyminen mahdollistaa avoimemman ja jousta-
vamman ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun samalla kun se luo edellytyk-
siä jopa kansainvälisen opiskeluverkoston kehittymiselle. Siirtyminen avoimem-
paan opiskeluympäristöön vaatii kuitenkin organisaatioilta, opettajilta ja oppilailta
uusien asenteiden ja taitojen omaksumista: niin opettajien kuin oppilaidenkin tulee
kyetä toimimaan ja luomaan uusia opiskelukäytänteitä muuttuvassa (modernissa)
opiskeluympäristössä (Hein-Nieminen 1995, 1).

Opetusministeriö (1996) on lähtenyt mukaan Suomi tietoyhteiskunnaksi -kam-
panjaan omalla menetelmähanke-ohjelmallaan, Koulutus tiedon valtatielle, jonka
yhtenä tavoitteena on tukea uusien opiskelumenetelmien kehittämistä. Tutkimus-
kohteena oleva hanke, telemaattinen kirjallisuuspiiri Matilda, on yksi näistä. Toi-
min hankkeen virallisena tutkijana ja raportoijana. Osa tämän opinnäytetyön teks-
tistä pohjautuu tekemääni loppuraporttiin (Lähteenaro 1998), enkä ole erikseen
merkinnyt kaikkia kyseisiä oman tekstini lainauksia.

Tutkimus on luonteeltaan tapaustutkimus, mutta siinä on myös kehittämistutki-
muksen piirteitä. Tutkimusote on pääosin kvalitatiivinen, mutta analysoin aineistoa
myös kvantitatiivisesti.

Tutkimuksen tärkeimpänä yleistavoitteena on kartoittaa sekä kehittää modernia
opiskeluympäristöä hyödyntävää kirjallisuuspiiritoimintaa ja sitä kautta edistää
oppilaiden mahdollisuuksia osallistua elämyksellisyyttä painottavaan kirjallisuus-
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piiriin sekä vahvistaa heidän kiinnostustaan tieto- ja viestintätekniikan käyttöön
työvälineenä.

Tutkimustehtävänä on tutkia Internetiä hyödyntävää telemaattista kirjallisuus-
piiri-hanketta Matildaa, jossa virtuaalikoulunomainen työskentely on luokkahuo-
netyöskentelyn jatke. Tutkimusongelmat suuntautuvat pääasiassa Matildaan osal-
listuneiden oppilaiden kokemuksiin opiskelusta modernissa opiskeluympäristössä,
suhteesta tieto- ja viestintätekniikkaan sekä siihen, mitä uutta he kokevat saavansa
liittyen lukemiseen ja kirjallisuuteen. Tämän lisäksi tarkastelen, millä keinoin yri-
tetään lisätä lukemisharrastusta luokan ja koulun tasolla.
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2. Konstruktivistinen oppimis-
käsitys

Kognitiiviseen psykologiaan pohjautuva konstruktivistinen oppimiskäsitys koros-
taa oppijan oman aktiivisuuden sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitystä op-
pimisprosessissa. Se perustuu olettamukseen, että maailman havaitseminen tapah-
tuu ikään kuin linssin läpi: valinta ja tulkinta tapahtuu havaitsijan viitekehyksen
mukaan. Samansuuntaisesti nähdään, että oppimista tapahtuu ainoastaan suhteessa
aikaisempaan tietoon. (Haapasalo 1994, 95) Oppijoita ei pidetä tiedon passiivisina
vastaanottajina, vaan oman tietämyksensä ja taitonsa rakentajina. Tavoitteena on-
kin oppiminen, joka olisi itsesäädeltyä (metakognitiivisiin taitoihin perustuvaa),
kasautuvaa (skeemateoria), tavoitetietoista, tilannesidonnaista (oppimistilanteet
kytketty todellisen elämän tilanteisiin) sekä yhteistoiminnallista. Oppijaa ohjataan
mm. mielekkäiden kysymysten tekemiseen, perustelemiseen sekä vastuullisuuteen.
(Kaartinen 1996, 12–13)

2.1 Skeemat, strategiat ja metakognitio

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen keskeisiä käsitteitä ovat skeemat, strategiat ja
metakognitio. Skeemoilla tarkoitetaan yksilön aiempiin kokemuksiin pohjautuvia
tietoja ja taitoja sekä niiden avulla tehtyjä havaintoja ulkoisesta maailmasta, jotka
ohjaavat asianomaisen tavoitteiden muotoutumista sekä toimintatapojen valintaa.
(Kaartinen 1996, 15) Skeemat ovat muistiin varastoituneita hierarkkisia tietora-
kenteita, jotka koostuvat samaan käsitteeseen liittyvistä tietoyksiköistä. Tiedon
vastaanottoon ja tulkintaan vaikuttavat yksilön odotukset ja käsitykset, jotka puo-
lestaan aktivoivat kyseisen aihepiirin skeemoja. Tiedon liittäminen skeemoihin voi
tapahtua assimiloiden eli lisäämällä uusi tieto osaksi olemassa olevia tiedollisia
rakenteita tai akkommodoiden eli mukauttamalla skeema uuden tiedon vaatimalla
tavalla. Toisin sanoen uusi tieto tarkentaa tai muuttaa asianosaisen aikaisempia
käsityksiä. (Lehtonen 1998b, 14)

Paris, Wasik ja Turner (1991, 609–611) näkevät strategiat (strategies) tiedolli-
sina työkaluina, menettelytapoina, joita voidaan käyttää valikoiden ja joustavasti.
He näkevät taidon (skill) tiedostamattomana toimintatapana ja strategisen toimin-
nan puolestaan tietoisena toimintana. Esimerkiksi lukustrategiat ovat erilaisia me-
nettelytapoja, joita lukija käyttää aloittaessaan lukemista, lukemisen aikana sekä
sen jälkeen saavuttaakseen itselleen asettamansa tavoitteet (Paris, Wasik ja Turner
1991, 609–611). Tekstin funktio ja lukijan tavoitteet vaikuttavat strategioitten va-
lintaan: kertovaa kirjallisuutta luettaessa havainnoidaan ja arvioidaan aihetta, ta-
pahtumia, henkilöitä ja näiden toimintaa; asiatekstiä luettaessa korostuu tehokkai-
den lukustrategioiden käyttö ja dokumenttien käytössä painottuu niiden välineelli-
nen funktio tiedon hakemiseen, arviointiin ja valikointiin. (Linnakylä 1995, 16–17)
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Itseohjautuvuus on yksi konstruktivismin perusperiaatteista. Itseohjautuvuus ei
ole mahdollista ellei oppija kykene asettamaan itselleen tavoitteita, valitsemaan
sopivia strategioita ja arvioimaan omaa suoritustaan. Hänellä tulee olla kehittyneet
metakognitiot: tieto omista skeemoista, strategioista, prosesseista, uskomuksista
(arkiajattelu), tehtävistä, ilmiöistä ja tapahtumista (Brown 1985, 501–525). Meta-
kognition ilmenemistä opiskeluprosessissa Kaartinen (1996) kuvaa Brownin (1985,
502) luonnehdintaan pohjautuen seuraavasti: ” Tiedon käsittelyn alkuvaiheessa
metakognitiiviset taidot kuvastuvat oman toiminnan suunnitteluna ja arviointina,
esimerkiksi kykynä ennustaa oman tiedonkäsittelyn rajoitukset, tunnistaa ja luon-
nehtia tehtäviä, arvioida toimintatavat ja toimintojen ajoittaminen. Varsinaisen
toiminnan aikana metakognitiiviset taidot ilmenevät valvontana, koordinointina ja
säätelynä, esimerkiksi kykynä arvioida oman tietämisen ja ymmärtämisen tasoa,
menettelyn tehokkuuden valvontana ja tarvittaessa strategisen toiminnan muutta-
misena ja korjaamisena. Toiminnan lopussa metakognitiiviset taidot ilmenevät tu-
losten tarkistamisena ja prosessoinnin päättämisenä, esimerkiksi kykynä arvioida
omaa onnistumista siten, että osaa päättää toiminnan mielekkäästi.”

2.2 Yhteistoiminnallisuus

Yhteistoiminnallisuuden periaatteet tukevat konstruktivistisen oppimiskäsityksen
mukaista opiskelua. Yhteistoiminnallisuus ei kuitenkaan ole opetusmenetelmä vaan
pedagoginen suuntaus, sosiaalinen oppimisteoria tai oppimiskäsitys, jossa
” oppilaan kognitiiviset ja metakognitiiviset prosessit kietoutuvat sosiaalisen oppi-
van yhteisön toiminnoiksi, joissa sosiaaliset ilmiöt ja ominaisuudet ohjaavat oppi-
mista ja yhteisön kehitystä”  (Sahlberg & Leppilampi 1994, 162).

Yhteistoiminnallinen opiskelu perustuu toisten auttamiseen, jossa jokainen
osallistuu aktiivisesti yhteiseen toimintaan ja yhteisten tavoitteiden saavuttaminen
vaatii jokaisen onnistumista omassa tehtävässään. Oppilas yksilönä sekä ryhmänsä
jäsenenä kantaa vastuuta opiskelusta yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Oppi-
laiden oppimista pyritään vahvistamaan sosiaalisen vuorovaikutuksen avulla, jotta
oppiminen olisi laadullisesti ja määrällisesti parempaa. Opiskelijat ovat }ukana
suunnittelemassa opetusta, ja oman toiminnan itsearviointi korostuu tärkeänä osana
opiskeluprosessia. Keskeisenä tavoitteena on myös se, että jokainen antaa tietonsa
ja taitonsa koko ryhmän käyttöön: jokaisen panos niin oppijana kuin opettajanakin
on tärkeä ryhmän toiminnan edistämiseksi. Jokaisella ryhmän jäsenellä on oma
yksilöllinen vastuualue, jota ilman ryhmä ei tule toimeen. Tavoitteena onkin saa-
vuttaa positiivinen riippuvuus ryhmästä, jossa jokainen jäsen kokee tarvitsevansa
muita ryhmän jäseniä suoriutuakseen yhteisestä tehtävästä. (Sahlberg & Leppilam-
pi 1994)

Yhteistoiminnallisen opiskelun eri mallien ja menetelmien avulla pyritään vah-
vistamaan oppimisen eri ulottuvuuksia: kognitiivisia, affektiivisia, taidollisia ja
metakognitiivisia. Tutkimukset ovat osoittaneet, että yhteistoiminnallisuus mm.
parantaa tiedollisia tuloksia, kohentaa itsetuntoa, kehittää vaativampia ajattelutai-
toja ja elämässä tarpeellisia sosiaalisia ja kielellisen vuorovaikutuksen taitoja. On
kuitenkin tärkeää huomata, että mikään opetusmenetelmä ei voi olla ainoa opiske-
lussa käytettävä muoto, koska erilaiset oppilaat tarvitsevat erilaisia ja monipuolisia
opiskelumenetelmiä. Viimeaikaisissa tutkimuksissa onkin huomattu, että parhaat
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oppimistulokset saavutetaan yhdistämällä yksittäisiä opetusmenetelmiä yhteistoi-
minnallisen opiskelun periaatteiden kanssa. (Sahlberg & Leppilampi 1994)
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3. Kolmilukutaito

1990-luvun lapset kasvavat tietoyhteiskunnassa, jossa tietotyön osuus kasvaa. Lu-
kemisesta on tullut osa elämää ja tulemme lukeneeksi päivittäin varmasti enemmän
kuin aavistammekaan. Luemme mitä erilaisimmista syistä ja mitä moninaisimmissa
tilanteissa, jopa ihmisten välinen kommunikaatio on usein riippuvaista kirjoitetusta
kielestä. Lukutaidottoman on lähes mahdotonta selviytyä tämän päivän yhteiskun-
nassa, joten tekstitiedon hankinnan ja käytön taidot ovat avaintaitoja niin elinikäi-
sessä opiskelussa kuin työnteossa (Guthrie ja Greaney 1991, 68–90). Koulun yhte-
nä päätavoitteena on lukutaidon opetus, mutta riittääkö enää traditionaalisen luku-
taidon määritelmän mukainen peruslukutaito, taito lukea ja kirjoittaa? Millaista
lukutaitoa nykypäivän lapset tarvitsevat?

Nyt on kuitenkin jo merkkejä myös siitä, että kielellinen viestintä joutuu anta-
maan tilaa numeraaliselle ja visuaaliselle viestinnälle (Linnakylä 1995, 1). Tuskin
kirjallinen viestintä kokonaan katoaa, vaan rinnalle kehittynee kuvallista viestintää,
joka jo nyt on saanut uusia muotoja ja ulottuvuuksia tietoverkkojen kehittyessä. On
esimerkiksi paljon yksinkertaisempaa piirtää kulkuohje sähköiseen karttaan kuin
yrittää selittää sitä sanallisesti.

Muuttuvassa yhteiskunnassa muuttuvat myös lukutaidon vaatimukset. Nykyai-
kana ei enää riitä peruslukutaito, koulun ja äidinkielen ydintavoite tekstien lukemi-
sen ja tuottamisen opettaminen, vaan koulu, työ ja yhteiskunnalliseen toimintaan
osallistuminen vaativat sujuvan, monipuolisen ja kriittisen lukutaidon. Voimassa
olevassa peruskoulun opetussuunnitelmassa (POPS 1994, 44) korostetaan moni-
puolisten äidinkielen käyttötaitojen hallintaa:

Äidinkielen opiskelun yleistavoitteena on, että oppilaan itseluottamus sekä il-
maisuhalu ja -rohkeus vahvistuvat ja hän kehittyy taitavaksi viestijäksi. Oppilaan

kielellinen tietoisuus syvenee ja hän osaa käyttää kieltä tehtävän ja tilanteen mu-

kaan. Oppilaasta kehittyy hyvä lukija ja kirjoittaja, joka hallitsee lukemisen ja kir-

joittamisen sujuvan teknisen, myös mahdollisuuksien mukaan tietoteknisen, taidon:

joka ymmärtää ja osaa lukea erilaisia tekstejä; joka pystyy tekemään johtopäätöksiä,

valikoimaan ja arvioimaan; joka pystyy valitsemaan tavoitteen kannalta luku- ja

kirjoitustavan ja joka pystyy arvioimaan omien taitojensa toimivuutta ja kehittämään

niitä.

Kirjojen ja perinteisten tekstien lisäksi on opittava lukemaan myös kuvia ja kuvi-
oita sekä sähköisiä tekstejä ja hypermedioita välillä nopeasti, tehokkaasti ja kriitti-
sesti valikoiden, välillä syvällisesti pohtien ja sekä omiin arvostuksiin että yhteis-
kunnan muuttuviin vaatimuksiin suhteuttaen. Koska tekstien määrä ja erityisesti
monimuotoisuus on lisääntymässä, korostunee tarve kyetä valikoimaan kuhunkin
tilanteeseen sopiva lukutyyli. (Linnakylä 1990, 7–9; Linnakylä 1995, 2)

Lukutaito on käsitteenä laaja, ja se voidaan määritellä monin eri tavoin. Suomen
kielestä puuttuvat käsite ja termi, joihin sisältyisi niin luku- kuin kirjoitustaito että
niiden omaksuminen ja hallinta. Joskus kuulee käytettävän termiä lukitaitoinen,
luku- ja kirjoitustaitoinen, mutta se ei ilmeisestikään ole vakiintunut kuten sen su-
kulaistermi lukihäiriö, joka on yleisessä käytössä ainakin erityispedagogiikassa.
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Vaikka englannin kielen literacy-käsitteeseen sisältyy luku- ja kirjoitustaito sekä
niiden omaksuminen ja hallinta, ei englannissakaan määrittely ole yksiselitteistä,
koska luku- ja kirjoitustaidon tarpeet ovat erilaisia eri maissa (Vähäpassi 1987, 17).

Raassina puolestaan (1990, 22) esittelee Grayn (1956, 24) käyttöönottamaa kä-
sitettä funktionaalinen lukutaito, minkä Gray määrittelee luku- ja kirjoitustaidoksi,
jolla yksilö kykenee toimimaan ja selviytymään omassa yhteiskunnassaan. Mikä on
sitten nykypäivän oma yhteiskunta? Jokainen meistä tietenkin elää omassa yhteis-
kunnassaan, mutta sen lisäksi modernin tieto-ja viestintätekniikan mahdollistama
verkottuminen luo uuden yhteisen globaalin yhteiskunnan, maailmankylän. Tässä
tutkimuksessa en tarkastelekaan lukutaidon vaatimuksia yksilöä ympäröivän oman
yhteiskunnan puitteissa, vaan tieto- ja viestintätekniikkaa käyttävässä maailman-
kylässä tarvittavien taitojen näkökulmasta. Käytän pohjana Tofflerin (1982) kol-
milukutaitojaottelua, joka perustuu lukutaidon jakamiseen peruslukutaidon (tradi-
tional or print literacy) lisäksi medialukutaitoon (media literacy) ja tietokoneluku-
taitoon (computer literacy) (Tella 1991, 16).

KUVIO 1. KOLMILUKUTAIDON KOLME KOMPONENTTIA. [Mukaeltu Tellan
(1991, 16) kuviota, joka perustuu Tofflerin (1982) tv-ohjelmaan kirjastaan The
Third Wave (1981)]

KUVION 1 erilaiset lukutaidot ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään ja
kolmilukutaitoinen käyttää niitä yhdistellen lukiessaan, tietoisesti tai tiedostamat-
taan. On huomattava, että ei ole mahdollista vetää tarkkoja rajoja, mikä kuuluu mi-
hinkin, mutta yritän kartoittaa ja selventää, millaisten asioiden voidaan nähdä
kuuluvan eri komponentteihin.

3.1 Peruslukutaito

Tässä tutkimuksessa tarkastelen peruslukutaitoa verbaalisena lukutaitona, joka pi-
tää sisällään luku- ja kirjoitustaidon, vaikka joissakin muissa yhteyksissä saatetaan
peruslukutaidon määritelmään ottaa mukaan laskutaito. Jotta pystyisi määrittele-
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mään peruslukutaitoa, on ensin tarkasteltava lukutaitoon perustuvaa moniulotteista
prosessia, lukemista.

3.1.1 Lukemisen transaktio

Tämänhetkisen tieteellisen käsityksen mukaan lukemistapahtuma on lukijan aivois-
sa tapahtuva prosessi, joka koostuu kahdesta osatoiminnasta: kirjoitetun kielen de-
koodauksesta sekä ymmärtämisestä. Lukija muodostaa kirjoitetusta kielestä pu-
huttua kieltä vastaavan muodon eli dekoodaa sanojen kirjaimet äänteiksi (sisäisenä
puheena tai ääneen) sekä antaa lukemalleen merkityksen. (Höien & Lundberg
1990, 20–21; Lehtonen 1998b, 8)

1970-luvulle asti lukeminen nähtiin tiedonvälitysteorian mukaisesti mekaanise-
na tapahtumana, jossa lukijaa pidettiin passiivisena vastaanottajana, ” tyhjänä tau-
luna” . Viestin uskottiin välittyvän samanlaisena kaikille lukijoille, joten luke-
maanopettamisessa ja lukutaidon määritelmissä painotettiin nopeaa ja tarkkaa lu-
kemista. (Lehtonen 1998a, 9–13)

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen tuleminen vaikutti myös luetunymmärtä-
misen teorioihin: lukemista ei enää nähty pelkästään koodauksen purkamisena ja
ymmärtämisenä, vaan lukemisprosessissa korostuivat lukijan aktiivinen rooli ja
affektiiviset tekijät (Lehtonen 1998b). Rosenblatt (1978) toi esille ajatuksen, että
lukeminen on tekstin ja lukijan vuorovaikutussuhde. Teksti määrittelee viitekehyk-
sen, asettaa rajoja ja ehtoja, mutta lukija tulkitsee ja täyttää tekstin tyhjät aukot
oman elämäntilanteensa ja kulttuurisen viitekehyksensä pohjalta. Rosenblatt kutsuu
tätä lukemisen transaktioksi, jossa lukemistapahtuma tuottaa tekstin, lukijan ja
kontekstin yhdessä aikaansaaman uuden tekstin (poem). Kirstinä (1988, 109) ku-
vailee saamaa ilmiötä seuraavin sanoin: ” Lukeminen on ikään kuin kirjoittamisen
de- ja rekonstruointia, purkamista ja kokoamista. Lukija on tekijä, mutta ei Teki-
jä.”

Uuden tiedon synnyttämisen taito, kirjoittaminen, on ajattelun ulkoistamista se-
kä lähtökohtana olevien ajatusten tarkentamista ja kehittelyä (Hakkarainen 1997,
73). Kirjoittaja ikään kuin viitoittaa raamit ja ohjeet, joiden pohjalta lukija rakentaa
oman tulkintansa. Kirjoittaminen ja lukeminen ovat molemmat monimutkaisia sa-
moihin symboleihin perustuvia järjestelmiä ja prosesseina hyvin samankaltaisia: ne
ovat luovaa toimintaa ja vaativat samojen kognitiivisten taitojen hallintaa (Langer
1986, 1, 133).

3.1.2 Aktiivinen lukija ja kirjoittaja on perusluku-
taitoinen

Peruslukutaidoksi riitti pitkään dekoodauksen osaaminen ja jonkinasteinen ym-
märtäminen, mutta tekstien määrän lisääntyessä ja monimuotoistuessa niillä tai-
doilla ei enää selviä. Samansuuntaisesti kirjoitustaidolta vaaditaan huomattavasti
enemmän kuin ennen, enää ei riitä, että hallitsee kirjoittamisen tekniikan, vaan on
kyettävä tuottamaan erityyppisiä tekstejä mitä erilaisimpiin tarkoituksiin.

Määrittelen peruslukutaitoisen siten kuin Kaartinen (1996) kuvaa aktiivista lu-
kijaa, koska katson hänen kuvauksensa vastaavan nykypäivänä tarvittavan lukutai-
don vaatimuksia. Mielestäni hänen aktiivisen lukijan muotokuvansa voidaan nähdä
myös aktiivisen kirjoittajan muotokuvana, kun kuvatut taidot ja prosessit suhteute-
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taan kirjoittamisen näkökulmaan. Tavoitteena oleva aktiivisuuden lisääminen liit-
tyy konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen. Kognitiivisten taitojen lisäksi tulisi
kehittää oppijan metakognitiivisia taitoja, jotta hän kykenisi opiskelemaan ja luke-
maan tietoisesti, koska skeemateorian mukaan ihminen oppii parhaiten, jos hän
kykenee prosessoimaan uutta tietoa jo olemassa olevien tietorakenteiden avulla (ks.
luku 2.1).

Peruslukutaitoinen (=aktiivinen lukija) lukee tietoisesti: Hän ohjaa ja seuraa
omaa lukemistaan ja pohtii miksi lukee. Toisin sanoen hän kykenee valikoimaan
kuhunkin tekstiin ja tilanteeseen sopivan lukustrategian. Kertovaa kirjallisuutta
luettaessa havainnoidaan ja arvioidaan aihetta, tapahtumia, henkilöitä ja heidän
toimintaansa, jolloin lukija joutuu käyttämään kokemuksiaan, tietojaan ja tuntei-
taan merkitysten luomisessa. Asiatekstiä luettaessa korostuu tehokkaiden lukustra-
tegioitten käyttö: on opittava löytämään tekstin pääasiat, määrittelemään, yleistä-
mään, arvioimaan tekstin tarkoituksia ja todenperäisyyttä sekä soveltamaan ja luo-
maan uutta tietoa. Dokumentteja mm. ohjeita, hakemistoja, taulukoita, karttoja ja
kuvioita luettaessa korostuu niiden välineellinen funktio: lukemisessa painottuvat
tietojen hakeminen, arviointi ja valikointi. Lukija elää myös vuorovaikutuksessa
tekstin kanssa tarkkaillen omaa ajatteluaan ja ymmärtämistään. Hän valikoi, ver-
tailee ja jäsentää uusia tietoja ja mielikuvia suhteessa aikaisempiin. Lukemisen jäl-
keen hän pohtii kirjoittajan päämääriä, tekstin merkitystä itselleen sekä arvioi mi-
ten ymmärsi lukemaansa, saavutti tavoitteensa. Hän miettii myös kehitystään luki-
jana. (Kaartinen 1996)

Samansuuntaisesti peruskirjoitustaitoinen kirjoittaa tietoisesti. Hän ohjaa ja seu-
raa omaa kirjoittamistaan, pohtii omia päämääriään ja tekstin merkitystä. Hän ky-
kenee valikoimaan kirjoitustyylin tarkoituksen ja tilanteen mukaan: kertovaa teks-
tiä kirjoittaessa ilmaisut saavat olla monitulkinnallisempia kuin asiatekstiä kirjoi-
tettaessa, dokumenteissa puolestaan suositaan lyhyitä, selkeitä ja ytimekkäitä il-
maisuja jne. Hän elää vuorovaikutuksessa kirjoittamansa tekstin kanssa tarkkaillen
omia ideoitaan ja ajatteluaan. Hän valikoi, vertailee ja jäsentää vanhoja tietojaan ja
mielikuviaan suhteessa synnyttämäänsä tekstiin. Kirjoittamisen jälkeen hän arvioi
aikaansaannostaan ja sen ymmärrettävyyttä, omien tavoitteiden saavuttamistaan ja
pohtii kehitystään kirjoittajana.

3.1.3 Lukutaito, lukuharrastuneisuus ja jatkokoulu-
tusmahdollisuudet

Suomalaislasten ja -nuorten lukutaito on kansainvälistä huipputasoa ja erittäin mo-
nipuolista. Kansainvälisesti verrattaessa on huomionarvoista, että lukutaidon
yleistaso on korkea. Oppilaiden väliset erot ovat kuitenkin suhteellisen pieniä, jo-
ten erityisesti heikompienkin oppilaiden lukutaito on suhteellisen hyvä. Toisaalta
huippulahjakkaita lukijoita oli Suomessa muihin maihin verrattaessa keskimää-
räistä vähemmän, joten lievää tasapäistymistä on havaittavissa. Tämä viitannee
siihen, että lahjakkaiden lukijoiden kehittämiseen ei ole kiinnitetty riittävästi huo-
miota. (Linnakylä 1995, 195–198)

Saarinen & Korkiakangas (1998) vertasivat keskenään eri-ikäisten tyttöjen ja
poikien lukuharrastuneisuutta ja päätyivät tulokseen, että suomalaisnuorten kirjojen
lukeminen ei ole kovinkaan selväpiirteisesti vähentynyt. Laskua on ollut jonkin
verran verrattuna 1980-lukuun, mutta ei verrattuna 1960-lukuun. Ainoana selkeänä
poikkeuksena ovat 14–15-vuotiaat pojat, joiden kohdalla kirjojen lukeminen on
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selvästi vähentynyt. Toisaalta jos lukemisharrastukseen otetaan mukaan lehdet,
niin silloin niin tyttöjen kuin poikienkin lukemisen kokonaismäärä on yhtä suuri,
keskimäärin 10 tuntia viikossa. Toisin sanoen tytöillä lukeminen painottuu kirjoi-
hin ja pojilla lehtiin ja sarjakuviin. Linnakylä (1995, 159) puolestaan päätyi tulok-
seen, että 9-vuotiaat tytöt useimmissa maissa, myös Suomessa, olivat kaiken kaik-
kiaan aktiivisempia lukijoita kuin pojat. Määrän lisäksi eroa löytyi lukemisen koh-
teista: tytöt lukevat enemmän kirjoja, kun pojat puolestaan olivat aktiivisempia
sarjakuvien ja lehtien lukijoina. Yllättävää oli sarjakuvien lukemisen ja lukutaidon
positiivinen yhteys, onhan sarjakuvien lukemisen pelätty uhkaavan lukutaitoa.

Lukuharrastuneisuus on selvästi yhteydessä hyvään lukutaitoon, ja parhaiten lu-
kukokeissa menestyivät vapaa-aikanaan aktiivisesti lukevat lapset (Linnakylä
1995, 2, 151–156, 174). Hyvät lukijat lukevat paljon, ja useissa tutkimuksissa on
saatu tuloksia jotka viittaavat siihen, että kirjallisuuden lukeminen edistää lukutai-
toa, joka puolestaan taas lisää lukumotivaatiota. Huono lukija ei jaksa innostua lu-
kemisesta, koska hänen voimavaransa kuluvat sanojen ymmärtämiseen. (Saarinen
& Korkiakangas 1998)

Mikä saa sitten lapsen kiinnostumaan lukemisesta? Saarinen & Korkiakangas
(1998) päätyivät samansuuntaisiin tuloksiin kuin muutkin tutkimukset: lukemishar-
rastus syntyy ja kehittyy jo lapsuusiässä kotona ja päiväkodissa sekä koulunkäyn-
nin alussa kertyneistä positiivisista kokemuksista. Kodin osuus on huomattava.
Paljon lukevat lapset ovat jo kotona tottuneet lukemiseen, heitä on pohjustettu lu-
kemisharrastukseen. Heille on luettu, he ovat ehkä itsekin opetelleet lukemaan,
heidän kanssaan on keskusteltu kirjoista, ja heidän vanhempansakin lukevat ja ovat
muutenkin olleet kiinnostuneita lapsen kehityksestä.

Näyttää siltä, että hyvät lukijat innostuvat lukemisesta entisestään hyvien luku-
kokemusten kautta, mutta opettajan vastuulle näyttää jäävän, miten saada heikotkin
lukijat innostumaan lukemisesta. Heillekin on tarjottava positiivisia lukuelämyksiä.

Julkusen (1995) pitkittäistutkimuksessa ilmeni, että ne oppilaat, jotka osasivat
lukea kouluun tullessaan, olivat vielä yhdeksännelläkin luokalla edelleen merkittä-
västi muita parempia lukemaan. Nämä oppilaat pärjäsivät myös joissakin lukuai-
neissa selvästi muita oppilaita paremmin. Käsitys itsestä lukijana alkaa siis muo-
toutua jo koulun alkuvaiheessa ja varmentuu koko ala-asteen ajan. (Julkunen 1995)
Oppilaita pitäisi ohjata alusta alkaen aktiivisiksi lukijoiksi, ja ohjauksen tulisi ta-
pahtua kahdella tasolla: oppilaita tulee auttaa ymmärtämään tekstin sisältöä sekä
ohjata omaksumaan lukustrategioita, joita tarvitaan tekstin prosessoinnissa, arvi-
oinnissa ja luovassa käytössä. Tavoitteena on, että lukiessaan lukija oppii kaiken
aikaa kahdella tasolla, sisällöllisellä ja menetelmällisellä. Aktiiviselle lukijalle
muodostuu omakohtainen suhde tekstiin, mikä on tärkeä tekijä lukuhalun heräämi-
sessä ja lukumotivaation säilymisessä. Mitä enemmän tulee tietoiseksi omasta lu-
kemisestaan ja lukustrategioista, sitä paremmaksi lukijaksi kehittyy. (Lehtonen
1998b, 26)

Lehtosen (1993) laajan lukutaitotutkimuksen tulokset osoittavat, kuinka tärkeää
lukutaito on oppilaan koko elämää ajatellen. Tutkimuksessa ilmeni, että hyvillä
lukijoilla on heikkoja lukijoita myönteisempi käsitys itsestään oppijana. Myös
koulumenestyksestä lukutaito selittää lähes puolet. Koulussa hyvin menestyneillä
on myös paremmat mahdollisuudet jatkokoulutukseen. Lukutaidolla näyttää olevan
keskeinen vaikutus nuoren jatkokoulutusvalintaan ja sitä kautta pitkälle elämään.
Kuitenkin soveltavasti hyvin lukevia oppilaita koulunkäynti innosti kaikkein vähi-
ten. Ilmeisesti mielenkiinnon katoamiseen vaikuttavat koulutyön liian samanlaiset
oppimistilanteet ja tapahtumat, jotka eivät tarjoa lahjakkaille riittävästi haastetta.
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Alkuopetuksesta lähtien lukutaitoa tulisi kehittää systemaattisesti ottaen huomioon
myös ääripäiden tarpeet, niin heikkojen kuin lahjakkaidenkin. (Lehtonen 1993,
239–261)

˚

KUVIO 2. Peruslukutaito, lukemismotivaatio, lukuharrastuneisuus ja käsitys it-
sestään oppijana jatkokoulutusmahdollisuuksien osatekijöinä.

3.2 Medialukutaito

Mediakasvatuksen tarve korostuu nykyisessä yhteiskunnassa, jossa viestintä ja me-
diat sekä tieto- ja viestintäteknologia valtaavat alaa. Jotta koulu pystyisi reagoi-
maan ympäristön nopeisiin muutoksiin, on uudessa opetussuunnitelmassa mainittu
aihekokonaisuuksia, joita sisällytetään eri oppiaineisiin (POPS 1994). Mediakas-
vatusta ei vielä mainita omana aihekokonaisuutena, mutta sisältönsä puolesta se on
melko yhtenevä tietotekniikan käyttötaidon ja viestintäkasvatuksen aihekokonai-
suuksien kanssa.

Tässä tutkimuksessa lähden siitä olettamuksesta, että mediakasvatuksen tavoit-
teena on kehittää medialukutaitoa. Viestimillä tarkoitan Batesin (1995, 29) tapaan
erilaisia informaation välityskanavia esim. tv:tä, radiota, puhelinta, faksia, paino-
tuotteita (kirjat, lehdet, julkaisut), cd-romeja, tietokoneita, erilaisia tietoverkkoja
jne.

Tapper (1998) näkee medialukutaidon kyvyksi käyttää viestimiä, toimia uudes-
sa viestintäympäristössä, tuottaa mediatekstejä, kommunikoida monipuolisesti sekä
tulkita (kriittisesti) mediatekstejä niiden kontekstissa. Samansuuntaisesti, mutta
hieman toisesta näkökulmasta, Toivonen (1998, 17) tarkoittaa medialukutaidolla
visuaalista ja auditiivista lukutaitoa, television ja tietokoneen vaatimaa lukutaitoa
sekä näiden yhdistelmiä. Nämä medialukutaidon määritelmät ovat Tofflerin (1982)
kolmilukutaitojaottelun medialukutaitoa laajempia, ja ne sisältävät tietokoneluku-
taidon. Tässä tutkimuksessa tarkastelen kuitenkin erikseen medialukutaitoa ja tie-
tokonelukutaitoa, vaikka tietokonelukutaitoa voisi käsitellä myös medialukutaidon
osa-alueena. Mielestäni tietokonelukutaito ansaitsee oman osionsa, koska tieto- ja
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viestintäverkkojen kehittyminen on synnyttänyt täysin uudenlaisen viestimen ja
viestinnän.

Jotkut mediakasvattajat painottavat ensisijaisesti mediamaailmassa toimimiseen
tarvittavien taitojen omaksumista, kun toiset taas korostavat mediakulttuurin ris-
keistä ja uhkista selviämistä (Panzar 1997, 50). Minusta on tärkeää oppia elämään
mediamaailmassa ja kyetä osallistumaan sen toimintaan, mutta jonkinasteinen
kriittisyys on paikallaan, liikkuuhan median takana suuret rahat ja halu saada lisää
(media)kuluttajia.

3.2.1 Viestimien valinta

Oppilaita tulisi ohjata järkevään viestimien käyttöön, eri viestimien olennaisten
piirteiden oivaltamiseen ja sitä kautta tilanteeseen sopivan viestimen valintaan:
Mikä on se viestin, jonka avulla itselle asetettu tavoite toteutuu parhaiten? Mitä
kautta informaatio löytyy helpoiten? Voiko löydetyn informaation luotettavuudesta
varmistua? (Sariola 1998, 26–39)

Medianvalinta koskee myös opettajia ja opettajien kouluttajia. Opettajien tulisi
olla riittävän tietoisia erilaisista viestimistä, niiden luonteesta sekä niiden soveltu-
vuudesta erilaisiin opiskelutilanteisiin. Jokaisella viestimellä on oma ominaisluon-
teensa, ja niiden hyödyntäminen opiskelussa vaatii erilaisia pedagogisia ratkaisuja.
Suunniteltaessa erilaisia viestimiä hyödyntäviä opiskelukokonaisuuksia, huomiota
tulisi kiinnittää mm. viestimen mahdollistamaan vuorovaikutukseen, käyttäjäystä-
vällisyyteen ja käyttökustannuksiin sekä suunnitella opiskelijoiden osallistumisen
kontrollointia. Jos opetuksen laatu on huono, kehittynyt media ei tee siitä parem-
paa, vaan tilanne on yleensä päinvastainen. (Bates 1995, 47–60)

3.2.2 Kriittinen lukutaito

Erilaisten viestimien maailmassa kriittisyys viestimien tarjoamaa informaatiota
kohtaan korostuu. Suomalaiset tottuivat siihen, että koulujen oppikirjat tarkastettiin
ennen käyttöönottoa, erilaiset instituutiot valvoivat lehtiä sekä TV- ja radio-
ohjelmia, joita tekivät ammattitaitoiset toimittajat. Painettua sanaa ja muuta tiedon-
välitystä opittiin pitämään luotettavana. Nykyisin on kuitenkin toisin, kun esimer-
kiksi Internetin www-sivuille voi kuka tahansa kirjoittaa mitä tahansa eikä muita-
kaan viestimiä valvota entiseen malliin. Uudessa tilanteessa on tärkeää oppia suh-
tautumaan kriittisesti ja arvioiden viestimien tarjoamaan informaatioon: Kuka on
kyseisen viestin tai viestimen takana? Miksi se on julkaistu? Mitä sillä tavoitel-
laan? Kuka siitä hyötyy? Myös sähköpostiviesteihin tulisi suhtautua jonkinastei-
sella varauksella, koska viesti voi olla pilaa, viestin lähettäjä on saattanut väärentää
” lähettäjän”  jne. Vastuu ei ole enää informaation tuottajan vaan vastaanottajan.

3.2.3 Kulttuurinen lukutaito

Kulttuurikasvatuksen ja kulttuurisen lukutaidon määritteleminen on vaikeaa, koska
käsite kulttuuri voidaan ymmärtää hyvin monella eri tasolla. Jos kulttuuri ymmär-
retään lähinnä taiteiksi, niin kulttuurikasvatuksen sisältö on silloin suhteellisen ka-
pea-alainen. Jos taas kulttuuri nähdään sisäisenä mallina, kognitiivisena rakennel-
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mana ja arvojärjestelmänä, joka on löydettävissä kaikkien kulttuurielementtien
taustalta, niin silloin kulttuurikasvatuksen tehtävänä on viestittää oppijalle kulttuu-
rin sisäistä mallia sekä auttaa häntä sen omaksumisessa. Tällöin kulttuurinen luku-
taito viittaa niihin taitoihin ja keinoihin, joiden avulla yksilö ymmärtää kulttuurinsa
viestejä ja symboliikkaa ja osaa käyttää sen medioita. Näin kulttuurinen lukutaito
laajenee tarkoittamaan mm. medialukutaitoa, visuaalista lukutaitoa ja verkkoluku-
taitoa. (Virta 1997, 222–223) Virran määritelmän mukaan voitaisiin tämän luvun
yläotsikko medialukutaito vaihtaa kulttuurilukutaidoksi alalukujen pysyessä sa-
moina. Aion kuitenkin säilyttää medialukutaidon yläotsikkona ja rajata kulttuurilu-
kutaidon suppeammaksi. Toivonen (1998, 24) määrittelee kulttuurisen lukutaidon
kielenkäytön sääntöjen hallinnaksi, joka riippuu luonnollisen kielen ulkopuolisista
yhteisöllisistä konventioista. Samansuuntaisesti Härkönen (1994, 276–277) näkee
kulttuurisen lukutaidon vaativan tietoa yhteisestä jaetusta taustatiedosta, joka ei
välttämättä näy tekstissä, perinteisessä tai mediatekstissä. Härkösen mielestä tätä
taustatietoa voidaan ja pitäisikin opettaa. Lähden siitä, että kulttuuri on tietyn yh-
teisön mm. maan, kieliryhmän, kansallisuuden tai viestimen käyttäjien yhteiset ta-
vat ja etiketti, ja tarkastelussa keskityn kulttuuriin suhteessa uusiin viestimiin.

Maailmanlaajuiset viestintäverkot mahdollistavat kontakteja eri kulttuurien vä-
lillä. Näissä tilanteissa saattaa syntyä ennakolta arvaamattomia väärinkäsityksiä,
kun esimerkiksi jokin väri www-sivulla saattaa symboloida toisessa kulttuurissa
aivan muuta kuin sivun tekijä on tavoitellut.

Myös eri viestimille syntyy omia kulttuureita sääntöineen. Internetin käyttäjien
keskuudessa käyttäytymissäännöistä ja hyvistä tavoista käytetään nimitystä netti-
etiketti eli netiketti. Esimerkiksi perinteisen virallisen kirjeen kaavan käyttäminen
sähköpostiviestissä on etiketin vastaista, sillä sähköpostiviestinnän tulee olla riittä-
vän tiivistä ja ytimekästä, ja yleisenä suosituksena onkin välttää ” floodausta”  eli
useiden tyhjien rivien perättäistä kirjoittamista tai liikasanaisuutta. Keskusteluryh-
missä (News) ja IRC-kanavilla (Internet Relay Chat) on selkeitä pelisääntöjä, joita
osallistujan odotetaan noudattavan. IRC-kanavan ryhmän johtajalla on jopa valtuu-
det päättää, kuka pääsee kanavalle ja kuka ei. Netiketin hyviin tapoihin kuuluu
myös muiden käyttäjien auttaminen: auta muita, niin sinuakin autetaan.

” Irkkaus” , sähköposti- ja keskusteluryhmien viestintä on myös synnyttänyt uu-
sia ilmauksia. Kaikkia kohteliaisuuksia ja usein toistuvia lauseita ei ” jakseta”  kir-
joittaa kokonaisuudessaan, joten usein käytetään lyhenteitä, jotka muodostuvat lau-
sahduksen sanojen ensimmäisistä kirjaimista esimerkiksi BRB tarkoittaa be right
back, BTW by the way, GB good bye jne. Kirjoitettu viestintä ei myöskään mah-
dollista viestijän ilmeiden tarkkailua, minkä seurauksena viestin tulkinta saattaa
vaikeutua. Tästä syystä on kehittynyt hymiöitä, joiden avulla tekstiviestin kirjoit-
taja voi välittää tunteitaan, ilmeitään tai eleitään: mm. :-)  iloinen, hymyilevä, :-(
surullinen, ;-)  pilke silmäkulmassa, vitsi, ;-(  leikkisästi surullinen, :o  yllättynyt,
ihmeissään ja :-\  päättämätön, no jaa. Viestejä ei myöskään tulisi kirjoittaa ver-
saalein, koska netiketin mukaan versaalein kirjoitettu tulkitaan huutamiseksi. (Ilo-
mäki & Silander 1997, 40)

Joidenkin viestinten käyttäjien keskuuteen on syntynyt alakulttuureita, joiden
viestintä on kehittynyt niinkin spesifiseksi, että ulkopuolisen saattaa olla jopa mah-
dotonta ymmärtää sitä. Yhtenä esimerkkinä mainittakoon matkapuhelimissa toimi-
va tekstiviestijärjestelmä, joka on synnyttänyt uuden viestintäkulttuurin. Koska
viestien merkkien määrä on rajallinen, 160 merkkiä, on joidenkin ihmisten kesken
kehittynyt lyhenteitä, joiden merkitys ei aukea muille.
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Kulttuurisen lukutaidon merkitys lisääntyy kansainvälistyvässä maailmassa.
Meidän tulee kyetä sopeutumaan mitä erilaisimpiin kulttureihin ja oppia toimimaan
kyseisen kulttuurin vaatimalla tavalla. Kouluilla on uusi haaste kyetä opettamaan
tuleville maailmankansalaisille, kuinka selviytyä kulttuurien sekamelskassa ja op-
pia valikoimaan kunkin median vaatima luku- ja kirjoitustyyli.

3.2.3.1 Audiovisuaalinen lukutaito

Audiovisuaalisen lukutaidon merkitys korostuu kuvien, äänten, multimedioiden ja
hypermedioiden mediayhteiskunnassa. Audiovisuaalinen lukutaito on opetettava,
kuten peruslukutaitokin.

Kuvallista informaatiota on monenlaista: piirroksia, animaatioita, valokuvia se-
kä videokuvia (liikkuva valokuva). Kuvanlukutaitoon voidaan soveltaa Rosenblat-
tin lukemisen transaktioteoriaa: kuten tekstiä luettaessa tulkintaan vaikuttaa tekstin,
lukijan ja tilanteen vuorovaikutus, samoin kuvaa lukiessa kuvan tulkitsemiseen
vaikuttaa kuvan lisäksi lukijan koko persoonallisuus, aikaisempi tietämys ja koke-
mukset (vrt. luku 3.1.1). Kuva antaa vihjeitä, joiden perusteella lukijalle muodos-
tuu oma sisäinen merkitys.

Valokuvat ja videokuvat ovat aina kuvaajan ottamia ja tietoisesti rajattuja. Ku-
via luettaessa tulisikin miettiä, kuka on kuvan ottaja, mitä hän haluaa kuvallaan
ilmaista sekä miten kuva on rajattu, eli mitä on jätetty näkyviin ja mitä on mahdol-
lisesti jätetty kuvan ulkopuolelle. Ihmisellä on luontainen tarve uskoa näkemäänsä,
ja monet pitävätkin valokuvia ” totena” , mutta todellisuudessa niitä on kautta valo-
kuvan historian manipuloitu, ja digitaalisen kuvankäsittelyn kehittyminen on tehnyt
kuvien väärentämisen huomattavasti aiempaa helpommaksi. Kuviin tulisi siis suh-
tautua kriittisesti.

Myös äänellä on vaikutus ihmisiin. Emme läheskään aina tiedosta äänen mer-
kitystä. Esimerkiksi kaupoissa soitettavan taustamusiikin tarkoituksena on keven-
tää ostajien mielialaa ja siten lisätä ostamista. Samoin elokuvissa äänellä on suuri
osuus tunnelman luomisessa.

Kontekstin mukaan kuvat ja äänet voivat olla mm. informatiivisia tai viihdyttä-
viä, ja mielestäni audiovisuaaliseen lukutaitoon kuuluu myös kyky hahmottaa ku-
vien ja äänien funktioita.

3.2.3.2 Verkkolukutaito

Verkkolukutaito on osa kulttuurista lukutaitoa, jota tarvitaan audiovisuaalisen lu-
kutaidon lisäksi luettaessa multimedioita ja hypermedioita. Verkkolukutaito voi-
daan nähdä myös tietokonelukutaidon osa-alueena, mutta mielestäni se liittyy lä-
heisemmin medialukutaitoon, koska kyseessä ei ole tietokoneen käyttöön liittyvä
tieto tai taito, vaan kyky lukea uudenlaisia informaatiolähteitä, joissa informaatio ei
ole lineaarisesti järjestettynä, vaan koottuna useiden tiedostojen verkkomaisiksi
rakennelmiksi. Verkkomaisuus syntyy hyperlinkkien mahdollistamasta lukutavasta,
jossa käyttäjä voi itse valikoida oman reittinsä aktivoimalla haluamansa hyperlin-
kin eli linkin. Jokaiseen linkkiin on koodattu tiedoston osoite, joka avautuu linkin
aktivoiduttua. Käyttäjän mahdollisuus valikoida itse oma reittinsä ei välttämättä
kuitenkaan edistä tavoitteeseen pääsyä eli informaation löytämistä. Linkit saattavat
olla harhaanjohtavia, eikä koskaan ole varmuutta, minne linkki johtaa. Hypermedi-
oita luettaessa tarvitaan itsekuria: on pystyttävä pitämään mielessä, mitä on etsi-
mässä, koska eksyminen ja päämäärän unohtaminen on enemmän kuin helppoa,
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mistä jokaisella ” surffarilla”  on varmasti omakohtaisia kokemuksia. Koska esi-
merkiksi www-sivuilta löytyy hyvin monentasoisia sivuja, kriittisyys ja olennaisen
löytämisen taito korostuvat. Uuden tiedon liittäminen jo olemassa oleviin tietora-
kenteisiin vaatii hyvin jäsentyneen tietämyksen, joten heikot oppilaat eivät välttä-
mättä kykene hyödyntämään hypermedioista löytyvää informaatiota yhtä tehok-
kaasti kuin lahjakkaammat oppilaat (Kaartinen 1996, 13).

Tella (1998) esittää, että näitä uusia verkottuvia systeemeitä kuvattaisiin perin-
teisen verkko-termin sijasta juurakkoon viittaavalla metaforalla risomaattinen
verkko. Pelkkä termi verkko ikään kuin kuvaa jotakin kokonaista, mutta risomaat-
tiseen verkkoon sisältyy ajatus jatkuvasta kehityksestä ja kasvusta, mikä kuvaa hä-
nen mielestään paremmin tilannetta, jossa yksilön valitsemaa reittiä on mahdotonta
ennustaa. (Tella 1998)

Multimediat ja hypermediat vaativatkin monipuolisen lukutaidon hallintaa: on
pystyttävä lukemaan tekstejä, kuvia ja ääniä kriittisesti arvioiden, suhteuttamaan
lukemansa aikaisempaan tietoon sekä valitsemaan kunkin tilanteen vaatima luku-
ja kirjoitustyyli (Linnakylä 1995, 2).

3.3 Tietokonelukutaito

Tietokoneiden käyttö näyttää lisääntyvän melkoista vauhtia, ja tulevaisuuden
työntekijältä odotetaan tiettyjen tietojen ja taitojen hallintaa. Kaikilla lapsilla ei ole
mahdollisuuksia käyttää tietokonetta kotonaan, joten koulun olisi pystyttävä anta-
maan heillekin työelämässä tarvittavan tietokonelukutaidon pohja.

Tietokonelukutaidosta ei voida esittää mitään kattavaa määritelmää, mutta pyr-
kimyksenäni on hahmotella, millaisia taitoja, tietoja ja ominaisuuksia tarvitaan
tietokoneiden parissa työskenneltäessä. Tarkastelun kohteena ovat valmiiden so-
vellusten käyttämiseen liittyvät tekijät, enkä näe ohjelmointitaitoa edellytyksenä
tietokonelukutaidolle – eihän hyvän lukijankaan tarvitse osata kirjanpainantaa.

3.3.1 Käyttöjärjestelmän ja ohjelmien käyttötaito

Tietokoneiden tullessa kouluihin innostuttiin ja hankittiin mm. valtavia määriä ko-
meita cd-romeja, mutta nyt on huomattu, että tieto- ja viestintätekniikan opetukses-
sa kannattaa keskittyä koneiden ja ohjelmien käytön perusasioihin. Tietokone näh-
dään nykyisin hyödyllisenä ja monipuolisena työvälineenä, jota tulisi käyttää kaik-
kien aineiden opetuksessa (Kivinen 1998). Tietokonetta monipuolisena työvälinee-
nä voidaan tarkastella myös suhteessa ihmisen toimintaan. Tella (1997c, 42–46)
esittääkin Jonassenin (1995, 62) kolmiluokittelun mukaisesti, että tietokone voi-
daan nähdä 1) ihmisen toimintakyvyn jatkeena olevana työvälineenä (tool), jollai-
nen on esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelman oikolukutoiminnon käyttäminen, 2)
älykkäänä kumppanina (intellectual partner), joka laajentaa ihmisen toiminnan
mahdollisuuksia kuten esimerkiksi tietokantojen, tietokonekonferenssin tai multi-
media- ja hypermediasovellusten käyttäminen sekä 3) kontekstina (context), joka
mahdollistaa ” oikean elämän”  ongelmien simulaatiot, uskomuksien, mielipiteiden
ja näkökulmien esittämisen ja jakamisen kanssaoppijoiden kesken sekä oppijayh-
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teisön rakentavan keskustelun ohjaamisen. Tällaisia kontekstivälineitä ovat mm.
erilaiset ryhmätyöohjelmat kuten CSILE. (Tella 1997c, 42–46)

Jotta tietokoneita pystyisi hyödyntämään tehokkaasti ja monipuolisesti, on hal-
littava tietokoneen peruskäyttö. Jotkut koulut ovat ottaneet käyttöön tietokoneajo-
kortit, joiden tarkoituksena on kannustaa oppilaita kehittämään taitojaan tietoko-
neenkäyttäjänä. Kemin Koivuharjun koulu on laatinut www-sivuillensa koululaisen
ATK-ajokortti -sivut (Pesola, Orjasniemi & Veijola 1996) peruskoulun ala-asteen
opettajille apuvälineeksi. Tavoitteena on ohjata oppilaita tietokoneen itsenäiseen
käyttöön sekä omaksumaan keskeisiä asioita tietokoneen käytöstä laadittujen aihe-
kokonaisuuksien avulla, joita ovat tietokoneen käynnistäminen ja sulkeminen sekä
käyttöjärjestelmän valinta, tekstinkäsittely (Works tai Word), piirrosohjelman
käyttö, koulun opetusohjelmien käyttö, sähköposti (Eudora), www-selaimen käyttö
(Netscape), taulukkolaskenta (Works tai Excel), esitelmän laatiminen käyttäen tie-
tolähteenä Internetiä ja työvälineinä tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmaa
sekä oman www-sivun valmistaminen ja ylläpito.

Monet aikuiset eivät ole saaneet koulussa tieto- ja viestintätekniikkaopetusta
vaan ovat jääneet ilman näitä nykytyöelämän vaatimia taitoja. Ratkaisuksi on ke-
hitelty mm. aikuisille suunnattuja tietokoneajokouluja, joista kurssin suorittaneelle
jää tietokoneajokortti todisteeksi opituista taidoista. Notrain Oy:n (Notrain Oy
1998) järjestämällä kurssilla tutkinnossa on seitsemän osaa: tietotekniikan perus-
teet, laitteen käyttö (Windows 95), tekstinkäsittely (Word 97, Corel Word Perfect
7), taulukkolaskenta (Excel, Corel Quattro Pro 7.0), tietokannan käsittely (Acces,
Paradox 5), piirtäminen (Power Point, Presentation) sekä tietoverkkopalvelut (In-
ternet, sähköposti).

Oheiset esimerkit tietokoneajokorttien sisällöistä antavat jonkinlaisen kuvan
siitä, millaisia tieto- ja viestintätekniikan perustaitoja tulisi hallita kyetäkseen osal-
listumaan maailmankylän toimintaan, ollakseen tietokonelukutaitoinen. Sujuva
tietokoneen käyttö vaatii siis hyvää tuntumaa käytettävään käyttöjärjestelmään ja
ohjelmiin sekä halukkuutta mennä pintaa syvemmälle. Tarkoitan tällä sitä, että
esimerkiksi käytettäessä tietokoneen käyttöjärjestelmää ei tyydytä pelkkään hiiren
käyttöön, vaan opetellaan erilaisten näppäinkomentojen käyttöä, joka mahdollistaa
sujuvamman ja miellyttävämmän työskentelyn. Taitavaksi tietokoneenkäyttäjäksi
kehittyy, kun uskaltaa rohkeasti kokeilla ja erehtyä. Tietokoneenkäyttäjiä tulisikin
kannustaa omatoimisuuteen, oppimiensa taitojen soveltamiseen sekä ohjekirjojen
ja Help-toimintojen käyttöön: ohjelmien toimintaperiaatteet ovat usein samankal-
taisia, joten uusiakin ohjelmia voi oppia käyttämään aikaisemman tietämyksensä ja
uskalluksensa avulla.

3.3.2 Näppäilytaito

Kuten peruslukutaito nähdään luku- ja kirjoitustaidoksi, vastaavasti tietokoneluku-
taitoon kuuluu tietokonekirjoitustaito eli kymmensormijärjestelmän hallitseminen.
POPS:ssa (1994, 37) kehotetaankin kiinnittämään erityistä huomiota näppäimistön
hallintaan oppilaan opiskellessa tekstinkäsittelyn alkeita. Ojala (1994) korostaa
myös, että olisi kansantaloudellisestikin järkevää antaa jo yleissivistävässä perus-
koulussa kaikille riittävät taidot tietokoneen näppäimistön hallintaan. Näppäilytaito
on hänen mukaansa ensimmäinen kynnys tietokoneen tehokkaaseen käyttöön tule-
vaisuuden yhteiskunnassa, ja koulunhan tulisi elää tiiviissä vuorovaikutuksessa
ympäröivän yhteiskunnan kanssa sekä kyetä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.
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Näppäilytaito voidaan oppia joko elektronisella kirjoituskoneella tai tietoko-
neavusteisilla valmisohjelmilla, joista jälkimmäinen on monessa suhteessa suosi-
teltavampi vaihtoehto, mikäli koululla vain on riittävästi tietokoneita. Valmisoh-
jelmista avoimet ovat monipuolisempia, koska niihin voidaan lisätä harjoittelu-
tekstejä, sillä mielekkäät ja kiinnostavat tekstit lisäävät harjoittelumotivaatiota.
Näppäilytaidon opettelu integroituu hyvin äidinkieleen, mutta yhtä hyvin käy mikä
tahansa peruskoulun oppiaine. (Ojala 1994, 109–115)

Alppilan yläasteella vuonna 1993 oli kaikille seitsemäsluokkalaisille kytketty
näppäilytaito äidinkieleen ja opinto-ohjaukseen. Kurssin laajuus oli 38 tuntia, ja se
sisälsi näppäinharjoittelua kirjoituskoneilla ja valmisohjelmilla sekä prosessikir-
joittamista eri oppiaineiden aiheista. Tampereella Kaukjärven yläasteella puoles-
taan opetettiin seitsemäsluokkalaisille näppäilytaitoja puoli viikko-oppituntia luku-
vuodessa opinto-ohjauksen puitteissa. Molempien koulujen kokeiluista saatiin hy-
viä tuloksia. (Ojala 1994, 109–115)

Koulut voisivat järjestää jo ala-asteella kursseja, joilla harjoitellaan kymmen-
sormijärjestelmää tai vaikkapa asentaa koneisiin kymmensormijärjestelmä-
ohjelmia, joita oppilaat voisivat käyttää harjoitteluun vapaa-aikanaan. Tämän tai-
don opetteluun tulisi panostaa samoin kuin panostetaan käsin kirjoittamiseen, sillä
tulevaisuudessa yhä useampia asioita tullaan hoitamaan näppäimistön avulla.

3.3.3 Turvallisuusnäkökohtia

Tietoturvallisuudesta on tullut ajankohtainen asia. Helsingin yliopiston ATK-
osastokin julkaisi joulukuun 1998 alussa julkaisusarjassa ATK-tietotekniikkaa yli-
opistolle kokonaisen teemanumeron, joka käsitteli ainoastaan tietoturvallisuuteen
liittyviä asioita kuten tietomurtojen ehkäisemistä, salasanoja, virustorjuntaa, sa-
lausohjelmia ja varmuuskopiointia.

Kun oppilaita ohjataan uusien viestimien itsenäiseen käyttöön, erityisesti tieto-
koneiden käytön yhteydessä, tulisi heidän huomiotaan kiinnittää myös muutamiin
turvallisuusnäkökohtiin. Nyky-yhteiskunnassa informaatiosta on tullut tavoiteltava
asia, johon voivat yrittää päästä käsiksi mm. tietoverkkoja laittomuuksiin käyttävät
hakkerit. Tietokonemaailmassa varkauksia ja väärinkäytöksiä vastaan suojaudutaan
salasanoin ja erilaisin suojausohjelmin, joiden käytön hallitseminen on osa tietoko-
nelukutaitoa. Suojausohjelmat muuttavat informaation salakirjoitukseksi (krypto-
grafia), jota ei pysty lukemaan ilman asianmukaista ” avainta”  eli koodia. Salasa-
nojen avulla taas varmistetaan, ettei tiedostoa, tietokonetta, verkkoa tai jotain tiet-
tyä palvelua pääse käyttämään muut kuin käyttäjätunnuksen ja salasanan haltijat.
Salasanat ja ” avaimet”  kiinnostavat myös varkaita, joten niiden suhteen tulisi nou-
dattaa huolellisuutta ja annettuja ohjeita. Koulussa tulisi kiinnittää huomiota näi-
hinkin seikkoihin ja totuttaa tulevaisuuden työntekijät elämään salasanojen ja sala-
kirjoitusten maailmassa.

Erilaisista tietokoneviruksista on tullut tietokoneen käyttäjien riesa. Viattomalta
näyttävän sähköpostiviestin liitetiedosto saattaakin sisältää tuhoisan ohjelmakoodin
pätkän, tietokoneviruksen, joka voi pahimmassa tapauksessa tuhota kovalevyn si-
sältämän informaation kokonaisuudessaan. Jopa uutena ostettu ohjelma voi sisältää
makroviruksen! Joillakin tuntuu olevan valtavasti taitoa, ylimääräistä energiaa ja
halua hankaloittaa toisten elämää. Avuksi on kehitetty erilaisia viruksentorjunta-
ohjelmia, mutta nekin maksavat ja vaativat jatkuvaa päivittämistä uusien virusten
torjumiseksi. Kouluilla ei valitettavasti ole varaa hankkia uusimpia ohjelmia, joten
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virukset pääsevät leviämään. Tästä syystä esimerkiksi Helsingin II Normaalikoulun
ala-asteella omien levykkeiden käyttö on kielletty, mikä osaltaan hankaloittaa tie-
tokoneiden hyödyntämistä: oppilaathan eivät voi jatkaa kotikoneella tehtyjä töitään
koulussa.

Ovatko tietoverkot viemässä meitä kohti orwellilaista yhteiskuntaa, jossa
” Isoveli” -eliitti kontrolloi kehittyneen tekniikan avulla kansalaisten jokaista lii-
kettä ja tekoa? Moderni tieto- ja viestintätekniikka tekee helpoksi mitä erilaisim-
pien rekistereiden ylläpitämisen: erilaisten kauppaketjujen korttien omistajista tie-
detään, mitä ja mistä he ovat ostaneet, matkapuhelimella soittaja paljastaa samalla
sijaintinsa, Internetissä liikuttaessa palvelimille tallentuu erilaista tietoa käyttäjästä,
Internetissä erilaiset ” keksit”  (cookies) puolestaan tallentavat käyttäjätunnuksen
perusteella tietoa sivulla kävijästä ja kaikki keskusteluryhmien viestit tallentuvat.
Jokaisen tulisikin miettiä, millaisia asioita kannattaa itsestään kertoa kotisivullaan,
mitä kannattaa kirjoittaa sähköpostiviestiin, jota voidaan levittää sähkön nopeu-
della ympäri maailmaa tai mitä mielipiteitä kannattaa ilmaista keskusteluryhmissä.
Työnantaja voi halutessaan tutkia työnhakijan taustaa ja kiinnostusten kohteita In-
ternetin hakupalvelujen avulla, esimerkiksi millaisissa keskusteluryhmissä hän on
mukana. Internetissä käytävän kaupan yleistyessä varovaisuus on paikallaan: huija-
rikauppiasta voi olla vaikea löytää tai rangaista, koska kauppa voidaan perustaa
palvelimelle, jonka maantieteellinen sijainti ei kerro mitään kauppiaan olinpaikasta
saati hänen henkilöllisyydestään.

Kehittynyttä tekniikkaa vaativa Internet syventää maailman väestön eriarvoi-
suutta. Köyhissä maissa vain harvoilla on mahdollisuus käyttää tietokonetta. Ilman
konetta ja käyttötaitoa Internetin tarjoamat palvelut jäävät pelkäksi haaveeksi. Ke-
hittyneissäkin maissa Internet-kaupan tarjoamista eduista (ja haitoista) pääsevät
nauttimaan lähinnä parempiosaiset kansainvälisen luottokortin omistajat.

Tietokoneen käyttäjän on hyvä myös ymmärtää varmuuskopioinnin merkitys.
Tietokoneet ja verkkojärjestelmät ovat haavoittuvaisia, eikä missään tapauksessa
tulisi luottaa siihen, että esimerkiksi kovalevylle yhteen paikkaan tallennettu asia-
kirja on varmassa tallessa. Varmuuskopioita on hyvä tehdä useampaan paikkaan
kovalevylle sekä mahdollisuuksien mukaan disketeille. Ensiarvoisen tärkeää on
myös tallentaa keskeneräistä työtä säännöllisesti ja riittävän usein, koska lyhytkin
sähkökatkos hävittää tallentamattoman aineksen. (Mäkelä 1998) Jokin aika sitten
suomalaisen graafisen alan työntekijän monen vuoden työ oli vähällä kadota ko-
valevyn rikkouduttua, mutta hänen onnekseen norjalaiset kovalevykirurgit onnis-
tuivat pelastamaan tiedostot. PC-tietokoneen ehkä tärkein näppäinkomento, jonka
tulisi kuulua opetusohjelmaan jo alkuopetuksessa, on Ctrl+s eli tallenna.

3.3.4 Suhtautuminen

Uutisissa ja lehdissä puhutaan aika-ajoin tietokoneista johtuvan stressin lisääntymi-
sestä. Osa stressistä aiheutunee tietokoneiden ja tietoverkkojen ongelmista ja vir-
heilmoituksista. Mielestäni tietokonelukutaitoon kuuluu ymmärrys, etteivät verk-
ko-ongelmat tai käyttöjärjestelmän ja ohjelman kaatuminen tarkoita sitä, että käyt-
täjä on tehnyt jotakin väärin, vaan vika voi johtua käyttäjästä riippumattomista
syistä, kuten esimerkiksi ohjelmissa olevista virheistä.

Toinen keskustelun kohteena oleva aihe liittyy addiktioon. Nyt on jo perustettu
AA-toimintaa vastaavia ryhmiä ” nettiaddiktiosta”  kärsiville Internetin käyttäjille,
jotka ovat menettäneet kiinnostuksensa ” oikeaan”  elämään ja ovat velkaantuneet
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suurten puhelinmaksujen myötä. Onko koululla mahdollisuuksia ohjata oppilaita
tietokoneiden kohtuukäyttöön? Miten voitaisiin ennalta ehkäistä tietokoneaddiktion
syntyä vai onko se edes tarpeen? Näihin asioihin tulisi myös kiinnittää huomiota
koulujen verkottuessa ja tietokoneistuessa.

3.3.5 Tytöt tietokoneille

Klamin & Pataman (1996) tutkimuksen mukaan tytöt eivät ole erityisen kiinnostu-
neita tieto- ja viestintätekniikasta, vaan kokevat sen enemmänkin välttämättömänä
ja konkreettisena asiana, joka pitää hallita, halusi sitä tai ei. Tytöt eivät myöskään
hakeudu vapaaehtoisesti tietokoneiden ääreen juuri muualla kuin koulussa eivätkä
myöskään saa mahdolliselle tietotekniikkaharrastukselleen tukea kaveripiiriltään
kuin pojat saavat. Tytöillä onkin voimakas ” pitäisi oppia”  -asenne tieto- ja vies-
tintätekniikkaa kohtaan, kun pojat taas ovat ottaneet tietokoneet yhteisen hauskan-
pidon välineeksi. (Klami & Patama 1996, 85–90)

Myös perheellä on olennainen rooli tietoteknisten taitojen omaksumisessa.
Vanhemmat eivät toimi tiedonlähteenä vaan resurssien, mallin ja kannustuksen
antajina. Pojille vanhemmat olivat nimenomaan harrastuksen mahdollistajia ja ra-
hoittajia, sillä pojille hankittiin tietokone useammin kuin tytöille. Tytöille perhe
toimi enemmänkin kannustajana mm. koulun tieto- ja viestintätekniikka-aiheisten
kurssien valinnassa, mutta tietokoneen tytöt saivat yleensä vasta sitten, kun siitä
arveltiin olevan jotakin todellista hyötyä esimerkiksi opinnoissa. (Klami & Patama
1996)

Mistä sitten johtuukin — asia voisi olla jonkin toisen tutkimuksen aihe — että
tytöt näyttävät kaipaavan mielekästä sisältöä ja jonkinlaista hyötyä kiinnostuakseen
tieto- ja viestintätekniikan käyttämisestä. Heitä ei useinkaan tyydytä ohjelmointi
huvin vuoksi tai tietokoneella leikkiminen, varsinkaan pojille suunnattujen pelien
pelaaminen (Klami & Patama 1996). Toisaalta tietokoneiden käytön yksinkertais-
tuessa graafisten käyttöliittymien myötä ja Internetin tarjoamien sosiaaliseen kans-
sakäymiseen liittyvien palveluiden lisääntyessä voisi olettaa tyttöjenkin kiinnostuk-
sen lisääntyvän. Internet on kasvanut yhtäkkisesti lyhyellä aikavälillä, ja ainakin
osaan Suomessa tehdyistä tutkimuksista, jotka tutkivat tyttöjen suhtautumista tieto-
ja viestintätekniikkaan, aineisto on kerätty ajalta ennen Internetin maihinnousua.
Olisikin mielenkiintoista tietää, onko tyttöjen suhtautuminen muuttunut graafisen
käyttöjärjestelmän ja Internetin myötä? Jotkut merkit, kuten sähköpostin ja IRC-
keskustelukanavien suosio nuorten naisten keskuudessa, viittaavat asenteiden
muutokseen.

Pohjois-Karjalassa tehty tutkimus antaa viitteitä tyttöjen ja poikien erilaisiin
motiiveihin tietokoneen käytössä. EU rahoitteinen kahden vuoden projekti NOKIS
(North Karelia Towards Information Society) järjesti vuonna 1997 piirustuskilpai-
lun yli neljällesadalle 7–16 -vuotiaalle pohjoiskarjalalaiselle aiheesta tietoyhteis-
kunta ja minä. Tyttöjen ja poikien piirustukset erosivat toisistaan huomattavasti:
useimmat pojat olivat piirtäneet pelkkiä tietokonelaitteita tai www-sivuja, kun taas
tyttöjen piirustuksissa ihmiset olivat tietotekniikan avulla yhteydessä toisiinsa.
Merja Vehviläinen tulkitseekin, että sukupuolten erilainen tapa kuvata tietoyhteis-
kuntaa noudattaa tietotekniikkakulttuurin miehistä perinnettä. Miespuolisia kiin-
nostavat tehokkaat koneet ja uusin tekniikka, kun taas naispuolisille tietokoneet
ovat yksi arjen väline, jota voi käyttää ihmissuhteiden solmintaan ja ylläpitämi-
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seen, tiedonhankintaan, vieraiden kielten ja uusien taitojen oppimiseen (Karjalai-
nen 1998).

Hyypän (1995) mukaan 1800-luvulla frenologit (kallonmuoto-oppi) uskoivat
älykkyyden sijaitsevan otsalohkossa, minkä oli huomattu olevan naisten kalloissa
olemattoman pieni. Tästä pääteltiin, ettei naisilla ole kognitiivisia kykyjä, joten
turha heitä oli kouluttaakaan. Frenologia ei saa enää tieteellistä tukea, mutta ny-
kyisinkin elää vielä sitkeässä uskomus, että pojat ovat matemaattisesti lahjakkaam-
pia kuin tytöt. Joissakin testeissä saatiinkin tähän viittaavia tuloksia, mutta ero ei
johtunutkaan biologisesta sukupuolesta vaan ympäristötekijöistä, kuten kasvatuk-
sesta ja ympäröivistä asenteista. (Hyyppä 1995, 23, 62) Voisiko tämä sinnikkäästi
elävä uskomus vaikuttaa siihen, että osa tytöistä/naisista näkee tekniikan kuuluvan
miehille ja on siitä syystä edelleenkin jäljessä tietoteknisissä taidoissaan verrattuna
poikiin? Opettajien ja kasvattajien tulisikin olla tietoisia näistä vanhoista uskomuk-
sista ja halukkaita muuttamaan omia asenteitaan, jotta he kykenisivät kohtelemaan
molempia sukupuolia tasaveroisina matemaattisen lahjakkuuden suhteen. Kasva-
tuksellahan on suuri merkitys meidän identiteettimme rakentumisessa, myös siinä,
miten me suhtaudumme tekniikkaan. Tiedostamattaan kasvattajat usein kannusta-
vat tyttöjä kiltteyteen ja kuuliaisuuteen, kun poikien taas annetaan vapaammin ko-
keilla ja olla poikia. Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan tytöt arastelevatkin tie-
tokoneita ja pelkäävät niiden rikkoutumista tai jumiutumista poikia enemmän
(Weinman, 1998). Tyttöjä tulisikin kannustaa tietokoneiden käyttöön ja erityisesti
yllyttää rohkeaan kokeiluun, jotta he eivät syrjäytyisi tieto- ja viestintätekniikasta
jo kouluikäisinä.

3.4 Kolmilukutaidolla maailman kansalaiseksi

Lukutaito avaa mahdollisuuksia ja lisää itsenäisyyttä, se voi vapauttaa liian hallit-
sevista auktoriteeteistä, joita voivat olla myös vanhemmat ja koulu, ja antaa mah-
dollisuuden vaikkapa oman maailmankuvan rakentamiseen ja tulevaisuuden suun-
nitteluun, kuten Linnakylä (1990) on asian ilmaissut. Tätä vapautta ei pelkän pe-
rinteisen lukutaidon hallitseminen enää anna, koska teknistyvässä yhteiskunnas-
samme suuri osa informaatiota tulee erilaisten viestimien kautta mitä moninaisim-
missa muodoissa. Koululla onkin tärkeä rooli opettaa metataitoja: informaation
käsittelyä, oman työn suunnittelua ja arviointia sekä kommunikointia tietoverkoissa
(Sariola 1998, 29).

Elinikäisen oppimisen vaatimus on myös tullut jäädäkseen. Tekniikan ja tieteen
huima kehitysvauhti muuttaa yhteiskuntaa, joten tarve kouluttautua läpi elämän on
välttämättömyys. Kouluttautuminen puolestaan vaatii kolmilukutaidon eri kompo-
nenttien hallinnan, koska nykyisin monet jatko- ja aikuiskoulutusohjelmat toimivat
modernissa opiskeluympäristössä (ks. luku 5).

Tulevaisuudessa työnhakijoilta tullaan kuitenkin vaatimaan yhä useammin kol-
milukutaidon eri komponenttien hallintaa. Jollei niitä hallitse, on vaarassa syrjäytyä
ja muuttua toisen luokan kansalaiseksi. Jotta yksilö kykenisi osallistumaan maail-
mankylän toimintaan ja pääsisi maailmankylän kansalaiseksi, ei hänelle enää riitä
oman ympäröivän yhteiskunnan lukutaidon minimivaatimukset, vaan hänen tulee
pystyä vastaamaan maailmankylän lukutaidon vaatimuksiin, hallita kolmilukutai-
don eri komponentit.
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Nopeasti muuttuva yhteiskunta vaatisi nopeasti muuttuvaa koulua, mutta koulut
muuttuvat hitaasti. Maddux (1997) toteaakin, että taloudelliset ongelmat hidastavat
modernin tieto- ja viestintätekniikan pääsyä luokkiin, eihän suurella osalla opettajia
ole edes puhelinta luokassaan; mutta taloudellisiakin kysymyksiä haastavampana
hän pitää opettajien asenteiden muuttamista. Niin kauan kuin opettajat eivät kykene
kohtaamaan tulevaisuutta ja siellä tarvittavaa yleissivistyksen osaa, kolmilukutai-
toa, he eivät koe modernia tieto- ja viestintätekniikkaa merkitykselliseksi osaksi
koulua.
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4. Lukeminen ja kirjallisuus

4.1 Esteettinen ja efferentti lukeminen

Suomen kielen termi kirjallisuus on jonkin verran epäselvä, koska sillä voidaan
viitata yhtä hyvin niin tieto- kuin kaunokirjallisuuteen. Tässä tutkimuksessa käytän
termiä kirjallisuus viitatessani kaunokirjallisuuteen, runoihin ja muuhun kertoma-
kirjallisuuteen. Tietokirjallisuudella tarkoitan erilaisia tietokirjoja, käyttöohjeita,
oppaita ym. asiatekstiä.

Kirjallisuutta luetaan, ja tulisikin lukea, eri tavalla kuin esimerkiksi tietokirjalli-
suutta. Rosenblatt (1978) erottelee kaksi erilaista lukutapaa tekstin luonteen ja lu-
kijan lähestymistavan perusteella. Hän puhuu esteettisestä eli elämyksellisestä lu-
kemisesta ja efferentistä eli tietoa välittävästä lukemisesta. Esteettisessä lukemises-
sa lukijan huomio on pääasiallisesti lukutilanteessa: siinä mitä hän kokee lukies-
saan, mitä teksti aktivoi hänessä, mitä mielikuvia, tunteita, assosiaatioita, asenteita
ja ajatuksia lukeminen herättää. Vaikka esteettistä lukemista esiintyy usein (kau-
no)kirjallisuutta luettaessa, ei jako ole välttämättä tekstisidonnainen. Efferentissä
lukemisessa lukijan huomio keskittyy lukemistapahtuman sijasta lukemisen lop-
putulokseen, tekstistä oppimiseen. Olennaista on, mitä lukijalle jää lukemisen jäl-
keen, mitä informaatiota hän on saanut, löytyikö ratkaisu ongelmaan tai millaiseen
toimintaan lukeminen johtaa. Tällaista lukemista on esimerkiksi tietoverkkojen,
maantiedon kirjan, keittokirjan, koneen käyttöohjeen tai pelin sääntöjen lukeminen.
Näiden kahden lukutavan esiintyminen ei ole aina sidoksissa tekstityyppiin, joten
samaakin tekstiä voidaan lukea niin efferentisti kuin esteettisestikin. (Rosenblatt
1978) Rosenblattin lukemisen transaktio-teoria sekä tämä esteettisen ja efferentin
lukemisen erojen esiin tuominen on osaltaan vaikuttanut elämyksellisyyttä painot-
tavan kirjallisuuden opetuksen kehittymiseen.

4.2 Kirjallisuudenopetuksen funktioita

Lukiolainen Jenni Soukka kritisoi peruskoulussa tapahtuvaa kirjallisuuden opetusta
Helsingin Sanomien mielipidesivulla (Soukka 1998). Hänen kokemuksiensa mu-
kaan peruskoulu ei ole opastanut eikä rohkaissut lukemiseen, vaan äidinkielen
opetus on painottunut yksinomaan kielen rakenteiden opetteluun. Hänen mielestään
kirjallisuuteen tutustuminen tulisi aloittaa varhaisessa vaiheessa, koska lukion tiuk-
ka aikataulu ei jätä aikaa kirjallisuudelle. Hän myös ihmettelee, kuinka voi uskoa
lukemisen tarpeellisuuteen ja kirjallisuuden mieltä avartaviin vaikutukseen, kun
edes lukion päättökokeissa ei ole kirjallisuuteen eikä sen synnyttämään luovaan
kirjoittamiseen liittyvää osuutta.

Onko tilanne todella näin kurja vai onko kyseisellä oppilaalla ollut huonoa tuu-
ria äidinkielen opetuksen suhteen? Kirstinä (1996, 30) kokee kirjallisuuden opetuk-
sen vähenemisen luonnollisena seurauksena peruskoulun opetussuunnitelman
muutoksesta, kun äidinkielestä ruvettiin antamaan vain yksi arvosana. Kirstinän
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mielestä silloin hävisi kaikki kirjallisuuteen viittavat todistusdokumentit, ja kirjalli-
suuden osuus äidinkielessä jäi opettajan oman harkinnan varaan. Toisaalta nyt uu-
sien koululakien tultua voimaan tammikuussa 1999 tilanne korjautui siinä mieles-
sä, että äidinkielen oppiaineen nimeen on lisätty sana kirjallisuus, mikä ainakin
periaatteessa velvoittaa opettajia ottamaan kirjallisuuden huomioon opetussuunni-
telmien laadinnassa.

Kirjallisuuden opetukseen vaikuttaa luonnollisesti kirjallisuuuden saatavuus.
Kirjoja tulisi olla tarjolla niin luokkakirjastossa kuin koulukirjastossa, ja ennen
kaikkea valikoiman tulisi olla monipuolista ja oppilaita kiinnostavaa, sillä kiinnos-
tava kirjallisuus motivoi lukemaan. Usein kouluihin kuitenkin hankitaan tylsiä,
ikivanhoja ja aikansa eläneitä kirjoja, joita oppilaat joutuvat lukemaan hampaat
irvessä, ja inho kirjoja kohtaan kasvaa. Jotta oppilaat saataisiin innostumaan luke-
misesta, tulisi heidän mielenkiintonsa herättää tarjoamalla heille elämyksellisiä
kokemuksia kirjallisuuden parissa. Kirstinä (1996) toteaakin, että kirjallisuuden
opetuksen aineelliset esteet ovat suuri ongelma, koska oppilailla ei voida ostattaa
kirjoja ja näin jäädään koulukirjastojen suppeiden valikoimien armoille. Opettajan
saattaa olla vaikea löytää oppilaille sopivaa luettavaa edes yksittäiskappaleina, ko-
ko luokalle riittävistä kirjasarjoista puhumattakaan. Yhtenä vaihtoehtona on ohjata
oppilaita kunnallisten kirjastojen käyttämiseen. Ainakin pääkaupunkiseudulla kir-
jastoilla on yhteinen tietokanta, josta voi etsiä kirjoja Internetiin kytketyiltä tieto-
koneilta. Pääkaupunkiseudun kirjastot myös lähettävät kirjoja ilmaiseksi kuntara-
jojen yli tilaajan haluamaan kirjaston. Näitä palveluja hyödyntämällä oppilaille
voidaan tarjota monipuolisempaa luettavaa.

Mitä koulun kirjallisuuden opetuksella sitten tavoitellaan? Halutaanko sivistää
oppilaita vai rohkaista lukuharrastuneisuuteen? Onko analyysimenetelmien hallinta
tärkeämpää kuin lukemisesta nauttivaksi ihmiseksi kasvaminen? Halutaanko kir-
jallisuuden avulla kehittää metakognitiivisia taitoja vai pitäisikö korostaa kirjalli-
suuden merkitystä kulttuuri-identiteetin rakentumisessa? Näihin kysymyksiin on
mahdotonta vastata, sillä niin kuin kirjallisuuden skaala on laaja, niin on myös kir-
jallisuuden opetuksella monia tärkeitä funktioita.

4.2.1 Kirjallisuus metakognitiivisten taitojen kehit-
täjänä

Äidinkieleen konstruktivistinen ajattelutapa soveltuu hyvin, koska kielen taidoissa
on kyse oppimisen taidoista. Lukemisen, kirjoittamisen ja kirjallisuuden avulla
voidaan edistää oppijan metakognitiivisten taitojen kehittymistä. (Kaartinen 1996,
12–18)

Kirjallisuudella on oma tärkeä tehtävänsä metakognitiivisten taitojen kehittäjä-
nä, ainakin jos sitä osataan hyödyntää. Valitettavasti kirjallisuutta opetetaan usein
vanhalla tyylillä: kuulustellaan kirjan sisältöä faktoja painottavin kysymyksin tai
opettajat kuulustellessaan oppilaita haluavat kuulla näiltä itse asiassa omia vanhoja
kokemuksiaan, assosiaatioitaan ja mielikuviaan. Näin toimittaessa unohdetaan kir-
jallisuuden merkittävä anti: oppilaiden omat tulkinnat, omat kokemukset ja elä-
mykset jäävät hyödyntämättä. Kirjallisuuden käsittelyn ja kirjallisuuteen liittyvien
tehtävien tulisikin olla sellaisia, että ne ohjaisivat lukijaa aktiivisen lukijan ominai-
suuksiin (Kaartinen 1996, 12).

Lukustrategioitten käyttämisen taito ei kehity oppilaissa ilman johdonmukaista
ohjausta, ja niiden käyttämistä voidaan harjoitella mm. kirjallisuuden avulla. Kuten
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kaikessa oppimisessa, myös kirjallisuutta opiskeltaessa tulisi muistaa, että yksilön
odotukset ja käsitykset ohjaavat tiedon vastaanottoa ja tulkintaa. Jos kirjallisuuden
opetuksella halutaan kehittää oppilaan metakognitiivisia taitoja, yhtenä mahdolli-
suutena on sopivien ennakkotehtävien avulla yrittää herättää lukijassa odotuksia,
sillä odotukset edistävät tietoiseksi tulemista. Hauskasti ja helposti sitä voidaan
harjoitella ennustamalla tekstin sisältöä joko otsikon, kuvan tai lyhyen katkelman
perusteella. Ennustaminen aktivoi oppilaiden taustatietoja ja rohkaisee oppilaita
käyttämään metakognitiivisia valmiuksiaan. Ennustuksista käydyn keskustelun
jälkeen oppilaat lukevat tekstiä huolellisemmin ja kriittisemmin yrittäen löytää
yhtymäkohtia omille ennakkokäsityksilleen, mutta samalla he joutuvat punnitse-
maan esiin tulevia ristiriitoja. Kriittisessä lukemisessa ei ainoana tarkoituksena ole
tulkita kirjailijan tarkoitusta, vaan myös arvioida niitä tarkoituksia ja keinoja, joilla
hän ne esittää. Onkin tärkeää, että oppilaat oppivat kohtaamaan väärää ja epäilyttä-
vää tietoa sekä arvioimaan uuden tiedon ja kokemuksen todellista merkitystä ja
arvoa. Arvioivan lukemisen ohjaus on myös vaativaa: on kyettävä auttamaan luki-
jaa näkemään tekstin taakse mutta samalla säilyttämään välitön eläytymiskyky.
(Lehtonen 1998b, 14, 29)

Kirjallisuuden avulla voidaan siis opettaa metakognitiivisia taitoja kuten eri-
laisten lukustrategioitten käyttöä. Nämä opitut strategiat eivät ole tekstisidonnaisia,
vaan niitä voidaan soveltaa myös silloin, kun luetaan muun tyyppisiä tekstejä.

4.2.2 Luovan päättelykyvyn kehittyminen

Lukemisen transaktio-teoria lähtee siitä, että lukijalla on myös luova rooli luke-
mistapahtumassa (Rosenblatt 1978). Toivonen (1998, 239) väittääkin tutkimustu-
lostensa perusteella, että kirjallisuuden lukemisessa kuten kaikessa luovassa on-
gelmanratkaisussa on välttämätöntä luova tuottaminen, jossa muoto tuodaan ainek-
seen ulkoa päin. Kirjallisuuden käynnistämää luovaa prosessia tulisi hyödyntää ja
antaa oppilaalle mahdollisuus täydentää lukemaansa tekstiä esimerkiksi omalla
kertovalla tekstillä, draamalla tai kuvilla. Oikein ohjattu kirjallisuuden opetus ke-
hittää oppilaiden luovaa päättelykykyä ja edistää oppilaan kehittymistä tekstienvä-
liseksi lukijaksi, joka kykenee hyödyntämään viestin ymmärtämisessään sekä lue-
tun viestin sisäisiä että ulkoisia tekstivaroja. (Toivonen 1998, 64, 222)

4.2.3 Lukukokemusten jakaminen

Innokas lukija (Havaste 1998) harmittelee sitä, ettei kirjoista keskustella ystävien
kesken kuten esimerkiksi musiikista; vielä harvemmin keskustellaan kirjojen he-
rättämistä ajatuksista.

Toivonen (1998, 65) esittää, että kirjallisuuden lukemisen vaatima aktiivisuus
saavutetaan parhaiten, jos siihen yhdistetään mahdollisuuksien mukaan kolme
muuta verbaalisen viestinnän toimintaa: kuunteleminen, puhuminen ja kirjoittami-
nen. Puhuminen on yleensä vuorovaikutuksellista toimintaa eli omia ajatuksia jae-
taan jonkun toisen kanssa.

Langer on tuokin uuden näkökulman kirjallisuuden käsittelyyn. Hänen mieles-
tään kirjallisuuden ymmärtämistä tärkeämpää on näkymöinti (envisioning). Tekstin
ymmärtämisen sijaan kannustetaan oppilaita keskustelemaan kirjan herättämistä
ajatuksista. Sen jälkeen etsitään tekstistä todisteita, jotka tukevat näitä syntyneitä
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ajatuksia, toisin sanoen tulkitaan ajatuksista syntyneitä näkymiä. (Markkanen
1998) Lehtonen 1998b, 32)

Myös Langerin mielestä vuorovaikutus ei saisi jäädä tekstin ymmärtämisen ta-
solle, vaan oppilaita tulee rohkaista keskustelemaan lukiessa syntyneistä ajatuksista
(Markkanen, 1998). Juuri nämä eri lukijoiden lukukokemuksista muodostuneet
uudet tekstit ovat hedelmällinen kohde kirjallisuuskeskusteluille ja tehtäville. Jo-
kaisella on jotakin annettavaa, jokaisen oma henkilökohtainen uusi ” teksti” . Kes-
kustelua ja mielenkiintoa lisäävät havainnot siitä, kuinka erilaisia mielikuvia sama
teksti herättää eri lukijoissa tai jopa samassa lukijassa eri ajankohtana.

Kirjallisuuspiiritoiminta tarjoaa tilaisuuksia lukukokemusten jakamiseen, ja sitä
tulisi kehittää keskustelufoorumin suuntaan, jossa oppilailla olisi mahdollisuus ja-
kaa kokemuksiaan ja elämyksiään lukemistaan kirjoista. Perinteisesti kirjallisuus-
piirit toimivat luokan tai koulun tasolla, mutta moderni tieto- ja viestintätekniikka
avaa mahdollisuuden laajentaa piiriä koulun seinien ulkopuolelle.

4.2.4 Persoona ja tunne-elämä

Teknistyvässä yhteiskunnassa tarvitaan myös elämyksellisiä lukuhetkiä kaunokir-
jallisuuden parissa. Persoonan kehittymisen ja maailmankuvan avartumisen kan-
nalta on tärkeää, että koulussa kuunnellaan ja luetaan paljon kirjallisuutta ja erilai-
sia tekstejä käsitellään elämänläheisesti oppilaan omiin kokemuksiin nivoen. Kir-
jallisuutta lukiessamme tai kuunnellesamme emme ole ainoastaan osallistujia, vaan
myös itsemme tarkastelijoita. (Kaartinen 1996, 44,169) Kirjallisuus antaakin ainek-
sia tunne-elämän ja maailmankuvan kehittämiseen sekä tietoa toisista ihmisistä,
itsestä ja mielikuvituksesta (POPS 1994, 44; Toivonen, 1998, 67).

Tieteiskirjallisuutta on totuttu pitämään vain seikkailullisena kaunokirjallisuu-
den muotona, mutta Hirsjärven (1986) mielestä tieteiskirjallisuutta voidaan käyttää
tulevaisuusajattelun kehittäjänä ja erilaisten yhteiskunnallisten ongelmien tarkas-
telun apuvälineenä. Hän perustelee käsityksiään sillä, että useat nykypäivän kek-
sinnöt esiintyivät ensin juuri tieteiskirjallisuudessa. Näyttääkin siltä, että tieteiskir-
jallisuudessa käsittellyt asiat antavat sysäyksiä uusille ideoille ja ajattelutavoille.
Artikkelissa esitetään myös tieteiskirjallisuuden lukemisen avaavan uusia näkö-
kulmia, auttavan ennakoimaan ongelmia ja antavan valmiuksia sopeutua muutok-
siin, mitkä ovat tarpeellisia ominaisuuksia modernissa nopeaan tahtiin muuttuvassa
tieto- ja viestintäyhteiskunnassa. (Hirsjärvi 1986, 315–320)

” Kautta aikojen ihmiset ovat kokeneet saaneensa kirjoista muutakin kuin tietoa;
sielu on saanut milloin virkistystä, milloin unohdusta, mitä moninaisinta apua”
kirjoittaa Saarinen & Korkiakangas (1998). Kuitenkin osana ohjattua terapiaa kir-
joja on käytetty vasta muutamia vuosikymmeniä. Kirjojen käyttö terapiassa on ja-
kautunut kahteen päälinjaan. Toinen päälinja kohdistuu kriisi- ja stressitilanteissa
elävien auttamiseen, mihin kirjat tarjoavat selviytymismalleja sekä analysointiapua
ongelmien syiden, vaikutusten ja ratkaisumahdollisuuksien pohtimiseen. Toinen
linja kohdistuu psyykkisen kehityksen edistämiseen, mikä itse asiassa on lähempä-
nä terapia-sanan alkuperäistä merkitystä ” palvella” . Tällainen terapia on ennalta
ehkäisevää ja kohdistuu sosiaaliseen ja emotionaaliseen kehittymiseen sekä per-
soonallisuuden kasvun tukemiseen. Kirjojen avulla yritetään lisätä itsensä ja mui-
den ymmärtämistä sekä valmiuksia selviytyä erilaisista tilanteista ja tavoitteina on
positiivisen itsetunnon kehittyminen, tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen,
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vaaratilanteiden tunnistaminen sekä harjaantuminen kestämään ulkoapäin tulevia
paineita. (Saarinen & Korkiakangas 1998, 154–155)

Saarinen & Korkiakangas (1998) tutkivat nuorten kokemuksia kirjallisuuden
vaikutuksista näiden persoonaan ja ajatteluun. Vaikka heidän mielestään tuloksista
ei voi päätellä, onko nuorten mielipiteillä ja käyttäytymisellä yhteyksiä toisiinsa
eikä myöskään voida tietää, kuinka pysyviä subjektiivisesti todetut vaikutukset
ovat, olivat lähes kaikki nuorten kokemat terapeuttiset vaikutukset positiivisia: lu-
keminen antoi tunne-elämyksiä, pani arvioimaan asioita uudella tavalla, helpotti
oloa, kun lukija huomasi muillakin olevan samantapaisia ongelmia sekä auttoi
häntä pääsemään hetkeksi eroon huolista hänen eläytyessään kirjaan ja samastues-
saan henkilöihin. (Saarinen & Korkiakangas 1998)

Kirjaterapian vaikutusten mittaaminen on hyvin vaikeaa kuten muidenkin labo-
ratorion ulkopuolisten ilmiöiden tutkiminen, joissa väliintulevia tekijöitä on vaikea
eristää, ja tämä on yksi syy, miksi lukemisen terapeuttisista vaikutuksista on tutki-
muksissa saatu hyvin erilaisia tuloksia. Tämä ei mielestäni kuitenkaan anna syytä
väheksyä kirjallisuuden ja lukemisen terapeuttisia vaikutuksia.

Kirjailija Anja Snellman (1998) tiivistää käsityksensä kirjallisuuden merkityk-
sestä seuraavin sanoin:

” Kirjallisuus opettaa paljon. Se antaa meille ainoan aidon sydämen ilmaisun kielen:
oman äidinkielemme. Se auttaa meitä ymmärtämään ja nimeämään omia tunteitam-

me ja asettumaan myös toisenlaisten ihmisten asemaan; se siis kasvattaa sitä paljon

puhuttua tunneälyä, jota tarvitaan perheissä, työpaikoilla ja kaikissa elämämme ih-

missuhteissa. Kirjan henkilön nahassa voimme olla hetken mustia tai valkoisia, mie-

hiä tai naisia, lapsia tai vanhuksia, neroja tai hulluja, historian tai tulevaisuuden hen-

kilöitä, koiria tai koppakuoriaisia. Taskussa tai kainalossa kaikkialle mukana kulke-

va pieni kirja avaa pakoreitin tästä yhä yksiarvoisemmasta ja karkeammasta arkipäi-

västä. Se muistuttaa, että elämä ei ole vain suora viiva vaan myös mielikuvituksen

labyrintti, kaunis mysteerio.”

4.2.5 Lukemalla kirjoittajaksi

Monet työt ja ammatit katoavat työelämän muuttuessa, mutta kirjoittamisen taitoa
tullaan arvostamaan entistäkin enemmän. Puutteellinen viestintäkyky on usein syy-
nä päivittäisen yhteydenpidon aiheuttamiin väärinkäsityksin ja ongelmiin. Hyvin
laaditut kirjalliset tiedoitteet, asiakirjat, pöytäkirjat, tarjouskirjeet ym. ovat suullisia
viestejä tehokkaampia ja pysyvämpiä. ” Kyky johtaa ihmisiä tai muutoin vaikuttaa
asioiden kulkuun vaatii ajattelua, asioiden selkiyttämistä ja kiteyttämistä verbaali-
seen muotoon.”  Työelämä haluaakin kirjoitustaitoisia ihmisiä, jotka kykenevät
vastaamaan yrityksen ulkoisesta ja sisäisestä tiedottamisesta. (Nieminen 1995,
117–118; Kylänpää 1995, 111–116)

Hyväksi kirjoittajaksi tuleminen edellyttää hyvää lukutaitoa ja monipuolista lu-
kemista (Langer 1986, 1). Jos lukijan voimavarat kuluvat sanojen ymmärtämiseen,
ei hän luonnollisestikaan jaksa innostua lukemisesta (Saarinen & Korkiakangas
1998). Kirjallisuuden lukeminen kehittää lukunopeutta, mikä puolestaan lisää lu-
kumotivaatiota, mikä taas osaltaan edistää mahdollisuuksia kehittyä hyväksi kir-
joittajaksi. Kuten huomaamme, lukeminen ja kirjoittaminen ovat nivoutuneet toi-
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siinsa monessa suhteessa: lukemalla opitaan kirjoittamaan ja kirjoittamalla luke-
maan.

4.2.6 Kirjallisuus taide- ja kulttuuriaineena

Kirstinä (1996) valittelee, että monissa kouluissa äidinkieli on alettu mieltää entistä
selvemmin välineaineeksi, jolloin kirjallisuus jää entistä heikompaan asemaan. Äi-
dinkielen opettajain liitto on myös useaan otteeseen muistuttanut äidinkielen funk-
tiosta taide- ja kulttuuriaineena (Kirstinä 1996). Kirjallisuus on taidetta niin kir-
joittajalle kuin lukijallekin. Lukeminen on luovuutta vaativaa toimintaa, kuten
muukin taiteen tekeminen, sillä lukiessaan lukija luo oman maailmansa kirjailijan
viitoittaman kehyksen perusteella.

Kirjallisuudella on myös tärkeä funktio kulttuuriperimän siirtäjänä. Mikseivät
nuoret sitten lue klassikoita? Syitä voivat olla Suomen kouluista puuttuva selkeä
kirjallisuusohjelma ja opettajien yritykset pakottaa oppilaita lukemaan klassikoita.
IB-tutkinnon ” kirjakaanon”  sisältää useita klassikkoja. Uusi-Hallila (1996, 28)
suosittaakin vastaavaa systeemiä suomalaisiin kouluihin, koska tällainen klassi-
koista koottu kirjallisuuslista jättää opettajalle ja oppilaalle runsaasti valinnanvaraa
sekä osoittaa samalla, mitä teoksia pidetään tärkeänä. Valinnanmahdollisuushan on
tunnetusti motivaatiota nostava tekijä.

Vaikka kirjallisuutta on monenlaista ja sitä opetetaan, tutkitaan ja tulkitaan mitä
monenlaisin välinein, Kirstinä (1994, 10) näkee kuitenkin tärkeänä, ettei päästetä
unohtumaan kirjallisuuden ehkä tärkeintäkin tehtävää:

” Eikö lukemisen hurma ole kuitenkin kaikkein tärkeintä?”
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5. Moderni opiskeluympäristö

Tässä tutkimuksessa käytän Tellan (1997a) tapaan termiä opiskeluympäristö kor-
vaamaan pitkään käytettyä termiä oppimisympäristö, mikä on käännös englannin
kielen termistä learning enviroment, koska termin learning merkitys nähdään mo-
niulotteisempana tarkoittaen oppimisen lisäksi myös opiskelua. Termi opiskeluym-
päristö kuvaa selkeämmin sitä tilannetta, jossa on yritetty luoda suotuisat olosuh-
teet edistämään oppimista. Koska opiskeluympäristö ei ole riittävä edellytys oppi-
miselle, on hieman harhaanjohtavaa puhua oppimisympäristöstä, kun oppimista ei
välttämättä tapahdu. Oppiminen on prosessi, mikä tapahtuu oppilaan päässä, ikään
kuin opiskelun tuottamana produktina, mitä toivotaan tapahtuvan suotuisassa opis-
keluympäristössä. (Tella 1997a, 52)

Modernilla opiskeluympäristöllä tarkoitan tässä tutkimuksessa sellaisia opiske-
lutilanteita, jossa opiskelu ja sen ohjaaminen perustuu pääosin uusimman tieto- ja
viestintätekniikan sovellusten varaan (Panzar & Väliharju 1996, 29). Moderni
opiskeluympäristö ei ole vain fyysisesti uudenlainen, vaan ideaalina on myös saada
muutkin opiskelukäytänteet konstruktivistisen oppimisnäkemyksen mukaiseksi.
Näen modernin opiskeluympäristön yläkäsitteenä, johon sisältyy avoimen ja jous-
tavan opiskeluympäristön piirteiden lisäksi tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämi-
nen.

5.1 Tieto- ja viestintätekniikka koulussa

Tieto- ja viestintätekniikassa on tapahtunut viime aikoina suuria muutoksia sekä
itse tekniikassa että uuden tekniikan hyödyntämisessä opiskelussa. Aikaisemmin
ATK:ta opetettiin omana oppiaineena: tietokoneilla opiskelu oli ihmisen ja koneen
välistä vuorovaikutusta, ja suuri osa opiskelusta oli erilaisten, usein drillimäisten,
harjoitusten tekemistä. Nyt0tilanne on muuttunut, kun modernin tieto- ja viestintä-
teknologian avulla tietokoneita voidaan kytkeä toisiinsa erilaisin verkkoratkaisuin,
mikä tekee mahdolliseksi samaan verkkosysteemiin kuuluvien ihmisten keskenäi-
sen vuorovaikutuksen. Tella kuvaa tätä suurta muutosta siirtymisenä tietokonepe-
rustaisesta opiskelusta verkostopohjaiseen opiskeluun (Tella 1997b, 258). Verkko
voi olla kansainvälinen kuten Internet tai luokan, koulun, kaupungin tai jonkin yh-
teisön oma, yleensä ulkopuolisilta suljettu tietoverkko. Opiskelua varten on kehi-
tetty ja kehitetään edelleenkin erilaisia avoimia verkostopohjaisia opiskeluympä-
ristöjä, jotta opiskelijat voivat olla vuorovaikutuksessa keskenään, tarkastella tois-
tensa aikaansaannoksia, tehdä yhteistyötä sekä luoda omia tietokantoja.

Käsitys tieto- ja viestintätekniikan roolista on myös muuttunut, ja nykyisin se
nähdään lähinnä opiskeluvälineenä paperin ja kynän tavoin. Tavoitteena onkin teh-
dä tietokoneista ” läpinäkyviä” , kuten Bates (1995, 227) asian ilmaisee. Opetus-
suunnitelmaan tieto- ja viestintätekniikka on kirjattu läpäisyaineeksi, jota tulisi
käyttää muiden aineiden opiskelun apuvälineenä.
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Tieto- ja viestintätekniikkaverkkoihin pohjautuva pohjautuvaa opiskeluympä-
ristöä kutsutaan telemaattiseksi. Telemaattinen opiskeluympäristö asettaa uusia
vaatimuksia niin kouluille, oppilaille kuin opettajillekin. Koulujen tulee kyetä
hankkimaan tarvittavia laitteistoja ja ohjelmistoja niukoista määrärahoista. Yhtä
tärkeää on huolehtia siitä, että opettajat saavat koulutuksen kyseisten laitteistojen
käyttöön, sillä uusien laitteiden ja viestimien käyttäminen vaatii teknistä osaamista
huomattavasti enemmän kuin perinteisten viestimien käyttäminen (Panzar 1997,
46–47).

5.1.1 Internet koulussa

Internetistä puhutaan paljon, mutta terminä se ei kuitenkaan ole kaikille yksiselit-
teinen. Usein puhuttaessa Internetistä viitataqn Internetin yhteen palveluun, www-
sivuihin (World Wide Web). Internet on kuitenkin paljon enemmän. Fyysisessä
mielessä tarkasteltuna Internet on kaapelein toisiinsa kytkettyjen tietokoneiden
muodostama suuri verkkomainen rakennelma, jossa tietokoneelta voidaan ottaa
yhteys mihin tahansa verkossa olevaan koneeseen. Näin erilaista informaatiota
erilaisissa muodoissa voidaan siirtää paikasta toiseen lähes reaaliajassa. Tämä val-
tava toisiinsa yhdistettyjen tietokoneiden verkko mahdollistaa www-sivujen lisäksi
muitakin palveluita, joita ovat esimerkiksi sähköposti (electronic mail), keskustelu-
ryhmät (news), tiedostonsiirto (FTP= File Transfer Protocol) ja reaaliaikainen
ryhmäkeskustelu (IRC=Internet Relay Chat).

Internet osana opiskeluympäristöä tuo täysin uudenlaisen tilanteen. Pirttikoski
(1995) näkee koulussa tapahtuvassa Internet-työskentelyssä neljä päämuotoa: in-
formaation hakeminen, arvioiminen, vaihtaminen (keskusteleminen) ja tuottami-
nen. Hänen mielestään on järkevää tuottaa informaatiota, jota ei ole saatavissa tie-
tokirjoista tai cd-romeista. Näin opiskelijatkin kokevat tekevänsä arvokasta ja hyö-
dyllistä työtä. Hakola (1998) kokee www-sivujen tarjoavan uuden mahdollisuuden
laajentaa oppilaiden tekemien ryhmätöiden katsojakuntaa: www-sivuilla julkaistu-
na ne ovat muidenkin kuin oman koulun oppilaiden ilona ja hyötynä.

Informaation etsiminen tietoverkoista ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Niistä
löytyvän informaation alkuperän ja sisällön oikeellisuudesta varmistuminen ovat
esimerkkejä uusista ongelmista, jotka täytyy huomioida (Koulutuksen ja tutkimuk-
sen tietostrategia 1995, 75). Koulun yhdeksi uudeksi tehtäväksi nouseekin kriittisen
lukutaidon opettaminen, jota olen käsitellyt tarkemmin luvussa 3.2.2. Koska infor-
maatiota on valtavat määrät ja sen sisältö usein ristiriitaista, sen etsiminen, löytä-
minen ja varsinkin sen muuttaminen tiedoksi vaatii hyviä tietorakenteita. Huonot
oppilaat eivät hyödy Internetistä kuten lahjakkaat, koska heiltä puuttuu usein hyvin
jäsentynyt aikaisempi tietämys, johon uutta tietoa voisi liittää (Kaartinen 1996, 13).
Informaation löytämisen kolmantena ongelmana on hitaus. Alkujaan Internetiä ei
suunniteltu näin laajalle käyttäjäpiirille vaan Internetin hyödyntämä tekniikka ke-
hitettiin USA:n armeijan tiedonvälitysverkkoa, Arpanetia varten. Nykyisin kuiten-
kin www-sivut sisältävät runsaasti tiedostokooltaan suurta materiaalia kuten kuvia
ja ääntä, jotka hidastava sivujen latautumista käyttäjän tietokoneelle. Hitautta lisää
myös palvelimien ja linjojen ruuhkaisuus, mikä osaltaan johtuu kaupallisten sivu-
jen lisääntymisestä. Informaation löytäminen saattaa olla aikaa vievää, ja usein
käyttäjä joutuu myös pettymään pitkään latautuneen sivun sisältöön. WWW-
lyhenne (World Wide Web) ei ole syyttä saanut liikanimeä Wait, Wait, Wait.
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Internet on herättänyt keskustelua myös tekijänoikeuksista, koska tietoverkon ja
tietokoneiden avulla on helppo siirtää, kaapata, tallentaa, työstää ja liittää mitä ta-
hansa digitaalisessa muodossa olevaa aineistoa. Digitaalinen aineisto ei huonone
kopioidessa, vaan kopio on täsmälleen samanlainen kuin originaali. Onko verkosta
kaapattu kuva manipuloinnin jälkeen vielä tekijänoikeuksien alainen? Kuinka pal-
jon täytyy kuvaa/tiedostoa muuttaa, että siitä tulee oma? Tällaisia asioita joutuu
opettaja pohtimaan koulussa esimerkiksi oppilaiden tehdessä omia kotisivujaan tai
www-sivuille julkaistavaksi aiottuja ryhmätöitä.

Asian uutuuden vuoksi tulisi paneutua siihen, kuinka Internetiä voisi käyttää
parhaiten hyödyksi opiskelussa. Pienet ja syrjässä olevat koulut ainakin hyötyvät
uuden tieto- ja viestintätekniikan tarjoamasta mahdollisuudesta tehdä koulujen vä-
listä yhteistyötä. Viestintäverkot, kuten Internet, mahdollistavat erilaisia etäopis-
kelumuotoja, ja näin pientenkin koulujen opiskeluympäristö sekä opetustarjonta
laajenee, jopa globalisoituu. (Stevens, Kynäslahti & Salminen 1996).

5.2 Avoin ja joustava opiskeluympäristö

Avoimessa ja joustavassa opiskeluympäristössä pyritään aikaansaamaan optimaali-
nen joustavuus ajan, paikan, menetelmien, toteutustapojen ja oppisisältöjen suh-
teen. Mitä avoimempi opiskeluympäristö on, sitä väljempi ja joustavampi on myös
opetussuunnitelma. Tavoitteena on tarjota oppijalle mahdollisuus lähteä liikkeelle
oppijan omista kiinnostuksen kohteista, tavoitteista, yhteistyöstä, yhteistoiminnalli-
suudesta (ks. luku 2.2), sosiaalisesta vuorovaikutuksesta sekä omatoimisesta työs-
kentelystä.

Avoimessa ja joustavassa opiskeluympäristössä oppimisen apuvälineitä ovat
niin uudet kuin vanhatkin tiedonhankintakeinot ja viestimet, kuten cd-romit, kotisi-
vut, sähköposti, uutisryhmät, puhelimet, faksit, kirjat, kirjastot, lehdet, haastattelut,
keskustelut jne. Edelleenkin opiskelun apuvälineenä kannattaa käyttää itseriittoista,
ilman apuvälineitä toimivaa edullista opiskeluvälinettä, painotuotetta (print), ja
Batesin (1995, 118–121) mielestä ei ole mitään syytä halveksia sen käyttöä.

Konstruktivistisen oppimisteorian mukaisesti opiskelu nähdään aktiivisena pro-
sessina, jonka seurauksena tapahtuu oppimista. Oppijan tulisi asettaa itse omat ta-
voitteensa ja arvioida jatkuvasti omaa oppimisprosessiaan esimerkiksi oppimispäi-
väkirjan tai portfolion avulla. Pyrkimyksenä onkin luopua transferenssi-teorian
mukaisesta opetuksesta, jossa oppilas nähdään ikään kuin vastaanottavana astiana,
johon kaadetun informaation uskotaan muuttuvan tiedoksi. Avoimen ja joustavan
opiskeluympäristön toiminnan kohteena onkin yhä useammin oppijan omatoiminen
informaation etsiminen, muokkaaminen, tallentaminen, monentaminen ja edelleen
välittäminen sähköpostin ja kansainvälisten viestintäverkkojen avulla. (mm. Panzar
& Väliharju 1996, 25–29, Tella 1994, 53–55; Sariola 1998)

Konstruktivistisen näkemyksen mukaisessa opetuksessa oppilaita ohjataan op-
pimaan oppimista sekä tulemaan tietoiseksi niistä prosesseista ja strategioista, joita
oppiminen vaatii. Opettaja voi luovuttaa tietäjän rooliaan alan asiantuntijoille, joi-
hin voidaan ottaa yhteyttä mm. hyödyntäen uutta tieto- ja viestintätekniikkaa.
Opettajasta tulee ohjaaja, neuvoja, jopa kanssaoppija. Hänen tehtävänään onkin
pedagogisten tilanteiden rakentaminen, opiskeluprosessin ohjaaminen sekä opettaa
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metataitoja, joiden avulla oppilas kykenee selviytymään elinikäiseen oppimiseen
perustuvassa yhteiskunnassa.(Tella 1997a, 58).

Verkottuminen mahdollistaa myös asiantuntijoiden käytön: tietoa ei enää saada
pelkästään opettajalta vaan oikeilta alan asiantuntijoilta. Asiantuntijoiden käyttä-
minen ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Mistä saada rahaa korvausten maksamiseen,
kun koulujen määrärahat ovat muutenkin tiukassa eikä voida olettaa asiantuntijoi-
den jakavan tietämystään ilmaiseksi?

Avoimessa ja joustavassa opiskeluympäristössä ryhmän mutta myös jokaisen
ryhmän jäsenen ohjaajasta käytetään usein nimitystä tutor. Luottamuksen synty
niin tutorin ja ryhmän välillä kuin tutorin ja yksilön välillä on ensiarvoisen tärkeää.
Ryhmäläisillä tulisi olla tunne, että tutor on heitä varten, ja heitä tulisi rohkaista
yhteydenottoihin. Tutorin keskeisenä tehtävänä on tukea ryhmää omaehtoiseen ja
itseohjautuvaan työskentelyyn sekä opastaa vuorovaikutustaitojen kehittymisessä,
joita on mm. selkeä itseilmaisu, hyvä kuuntelemisen taito, toisen huomioonottami-
nen, arvostaminen sekä hyväksyminen ja ristiriitojen käsitteleminen. Tutorin tulisi
olla myös kannustaja ja innostaja, mitkä on ensiarvoisen tärkeää varsinkin ryh-
mäytymisen alkuvaiheessa sekä pitempään toimineiden ryhmien väsähtäessä. Kan-
nustus, niin yksilön kun koko ryhmänkin, on paras opettaja, joten tutorin tulisi an-
taa riittävästi myönteistä palautetta, rohkaista, lieventää epäonnistumisen pelkoa
unohtamatta hienovaraisen ja rehellisen kritiikin merkitystä. ” Eteenpäin potkimi-
nen”  on tärkeää tilanteessa, missä ryhmä on juuttunut johonkin ongelmaan. Vaikka
tutor ei voi ratkaista ryhmän ongelmia, hän voi rauhoittaa tilannetta ohjaamalla
keskustelua ratkaisuun johtaviin asioihin. Tutorilla tulisi olla myös kykyä infor-
maation etsintään, jotta hän voisi tilanteen vaatiessa johdattaa ryhmäänsä tietoläh-
teille. Ideaalissa ryhmässä toiminta on vastavuoroista: tutor tukee ja ohjaa ryhmän
toimintaa saaden samalla itselleen palautetta omasta toiminnastaan sekä ryhmän
tarpeista. (Hakanen & Puro 1995, 47–49)

Yhtenä ongelmana virtuaaliryhmiin perustuvassa tietokonevälitteisessä opiske-
lussa Bates (1995, 212–217) mainitsee oppilaiden aktiivisuuden. Koska tutorilla ei
ole mahdollisuuksia kontrolloida osallistumista, oppilaille jää vastuu ja valta päät-
tää, kuinka paljon he panostavat keskusteluun. Keskustelu saattaa helposti jäädä
arkiajattelun tasolle sekä kulkeutua sivuraiteille. Ohjaavan tutorin tulisikin selvittää
itselleen, millaista tasoa keskustelulta odotetaan ja ohjata keskustelua tavoitteiden
suuntaan.

5.2.1 Avoimuuden ja joustavuuden arviointi

Opiskeluympäristön avoimuutta voidaan arvioida erilaisten tekijöiden kautta.
Manninen ja Pesonen ovat jäsentäneet mm. Paulsenin (1992) ja Jarvis’in (1990)
etäopiskelu- ja itseohjattua opiskelua kuvaavien mallien pohjalta taulukon (ks.
TAULUKKO 1) avoimuuden eri dimensioiden ääripäistä. Näiden dimensioiden
tarkoituksena on kuvata jatkumoa, joka toteutuu aidoissa opiskelutilanteissa erias-
teisena, eivätkä ne useinkaan toteudu puhtaina ääritapauksina. Huomionarvoista
mallin osalta on se, että opiskeluympäristö voi olla hyvinkin avoin jonkin osateki-
jän suhteen, mutta samanaikaisesti suljettu toisten osalta. Joka suhteessa täysin
avointa oppimisympäristöä tuskin löytyykään, eikä sellainen välttämättä ole edes
didaktisesti ajatellen tavoittelemisen arvoista. Kuvion avulla voidaan kuitenkin
kuvata ja arvioida opiskeluympäristöjen avoimuutta ja joustavuutta. (Manninen &
Pesonen 1997, 270).
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TAULUKKO 1. OPISKELUYMPÄRISTÖN AVOIMUUDEN JA JOUSTAVUUDEN
DIMENSIOITA (Manninen & Pesonen, 1997, 270 perustuen Paulsenin (1992) ja
Jarvis’in (1990) etäopiskelua- ja itseohjattua opiskelua kuvaaviin malleihin)

S U L J E T T U ?0000! A V O I N

MOTIIVI ulkoinen ?0000! sisäsyntyinen

OPISKELUPÄÄTÖS muiden painostuksen tai

pakon myötä

?0000! omaehtoinen

OSALLISTUMISTAPA perinteinen kurssimuotoinen ?0000! itseopiskelu

TAVOITTEIDEN MÄÄ-

RITTELY

kouluttaja, organisaatio,

yhteiskunta

?0000! itse

AIKA sovitut kokoontumiset ?0000! vapaus ajasta, opiskelu

omaan tahtiin milloin vain

PAIKKA opiskelu sidottu tiettyyn

paikkaan

?0000! vapaus paikasta, opiskelu

missä vain

OPPISISÄLLÖT kaikille yhteiset ?0000! yksilöllisesti räätälöidyt

OPISKELTAVAN TIE-

DON LUONNE

selkeästi rajatut ongelmat ja

vastaukset, oppiaineperustaisuus;

tiedon objektiivisuus

?0000! laajat, soveltamista ja

ongelmanratkaisua vaativat

kokonaisuudet; tiedon

relativistisuus

KONTEKSTI oppilaitos ?0000! reaalitodellisuus

YHTEYS REAALIMAA-

ILMAAN

puuttuu kokonaan ?0000! ongelmakeskeinen, oppi-

misprojekti pohjainen

opiskelu

SAAVUTETTAVUUS opiskelijat valitaan, pääsykokeet?0000! avoin kaikille halukkaille

TOTEUTUSTAPA kurssipohjainen ?0000! itseopiskelu

OPISKELUTAHTI ennaltamäärätty ?0000! itse määrätty

VÄLINE/

MENETELMÄT

yksi tiedon välittämisen/

omaksumisen kanava

?0000! useita vaihtoehtoisia tai

toisiaan täydentäviä

välineitä

YHTEISTOIMINNALLI-

SUUS

yksinopiskelua, ajattelu- ja

reflektioprosessit tapahtuvat

yksin

?0000! yhteistoiminnallista, vuoro

vaikutukseen perustuvaa

oppimista

ARVIOINTI ulkopuolisen toimesta ?0000! itsearviointi
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5.3 Etäopiskelu virtuaalikoulunomaisena toimin-
tana

Virtuaalikoulunomainen toiminta voidaan nähdä hyvin samankaltaisena nykyisen
etäopiskelun kanssa, koska etäopiskelu on muuttunut uuden tieto- ja viestintätek-
niikan myötä. Perinteinen, yksinkertaista teknologiaa hyödyntävä kirjeopetus on
saanut seurakseen modernia tekniikkaa hyödyntäviä etäopiskeluhankkeita.

Virtuaalikoulu on itsenäistä opiskelua, omatoimisuutta ja yksilöllisyyttä koros-
tavana konstruktivistisen oppimisnäkemyksen mukainen koulumuoto, joka on
omimmillaan avoin opiskeluympäristö. Opiskelu on suurelta osin itsenäistä ja tuto-
rointi, tehtävänannot, oppimateriaalin jakaminen ja vuorovaikutus hoituvat tele-
maattisesti sähköpostin, ryhmätyöohjelmien tai www-sivujen avulla, toisin sanoen
opiskelijat yhdessä tutorien kanssa muodostavat virtuaaliryhmän. (Tella 1995,
156–170)

Ideaalina on riippumattomuus ajasta ja paikasta, mutta silti toiminta voi tapah-
tua melko suppeallakin alueella. Termi ” etä”  onkin harhaanjohtava, sillä etäopis-
kelijat saattavat olla fyysisesti hyvinkin lähellä toisiaan, mikä puolestaan helpottaa
lähiopetuksen järjestämistä. Periaatteessa virtuaalikoulu voisi toimia ilman fyysistä
koulurakennusta viestintäverkkojen, sähköpostin ja videoneuvottelujen varassa.
Mutta koska ihminen on sosiaalinen eläin, joka kaipaa ” aitoja”  tapaamisia, joihin
fyysinen koulu tarjoaa luonnollisen paikan, niin koulun kehittämistä ajatellen kan-
nattanee tässä vaiheessa panostaa virtuaalikoulun kehittämistä fyysisen koulun jat-
keena. (Tella 1995, 155–170)
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6. Telemaattinen kirjallisuuspii-
ri Matilda

Matilda oli yksi Opetushallituksen menetelmähankkeista, jolle myönnettiin rahoi-
tus vuosiksi 1996–1997. Opetusmenetelmien kehittämisohjelman tavoitteena on
luoda uusia menetelmiä tietokone-ja tietoliikenneavusteiseen opetukseen, kehittää
avoimen ja joustavan opiskeluympäristön työtapoja sekä kehittää usean koulun
yhteistyönä toteutettavia yhteistoimintamalleja (Opetushallitus 1998).

Matildan varsinainen toimintakausi oli lukuvuosi 1997–1998, jolloin kirjalli-
suuspiiriin osallistui oppilaita kuudelta Espoon ala-asteelta. Matildassa mukana
olevat oppilaat suorittivat yhden viikkotunnin äidinkielen oppimäärästään luke-
malla kirjallisuutta ja tekemällä tehtäviä. Suurin osa opiskelusta oli etäopiskelua.
Matildan kotisivuilta löytyi kahdeksan eri aihepiirin kirjatarjotinta, joilta oppilaat
valitsivat luettavat kirjat. Yhden tarjottimen kirjoja käsiteltiin kuukausi, jonka ai-
kana matildalaiset lukivat kaksi kirjaa, joista toinen oli kaikille yhteinen kuukauden
kirja ja toinen vapaavalintainen. Virtuaaliryhmän työskentelyä ohjasi neljä tutoria,
jotka antoivat kirjoihin liittyvät tehtävät ja kommentoivat keskustelua. Etäopiske-
lun lisäksi pidettiin lähiopetuspäiviä, joita oli 3–4 lukukaudessa. Sekä tutorit että
matildalaiset pitivät oppimis- ja lukupäiväkirjaa työskentelystään.

Matildan toiminta kohdistui samanaikaisesti usealle eri tasolle: osallistuva op-
pilas, oppilaan virtuaalinen kotiryhmä, tutorit, osallistujan luokka ja koulu sekä
Internetin kautta koko maailma. Opiskeluympäristö oli monelta osin avoimen ja
joustavan opiskeluympäristön (ks. luku 5.2) mukainen: Oppilaiden osallistuminen
oli vapaaehtoista ja opiskelu suhteellisen riippumatonta ajasta ja paikasta. Oppilaat
määrittelivät omia tavoitteitaan, osallistuvat oppisisältöjen suunnitteluun ja olivat
vastuussa omasta työskentelystään mm. kirjojen valikoinnista, etsimisestä, lainaa-
misesta ja lukemisesta sekä sähköpostiviestinnästä. Opiskelussa hyödynnettiin ha-
jautetun asiantuntijuuden periaatetta; mm. virtuaaliryhmien tutoreina toimi kirjalli-
suuteen erikoistuneita opettajia, minkä lisäksi oppilaat saivat tilaisuuden tavata ja
keskustella kirjailijoiden kanssa. Yhteistoiminnallisuuden periaatteita käytettiin
mahdollisuuksien mukaan opiskelussa. Matildaa voidaankin pitää luokkahuone-
työskentelyn jatkeena olevana virtuaalikouluna.

Suunnitteluvaiheessa keväällä 1996 hankkeen työnimenä oli Lahjakkaiden lu-
kijoiden telemaattinen kaunokirjallisuuspiiri. Lahjakkuus on kuitenkin vaikeasti
perusteltavissa, joten nimi muuttui alkuvuodesta 1997 muotoon Telemaattinen kir-
jallisuuspiiri innokkaille lukijoille. Kesällä 1997 hankkeen kotisivujen valmistumi-
sen yhteydessä nimi vakiintui muotoon Matilda -telemaattinen kirjallisuuspiiri ah-
mimisikäisille. Tässä tutkimuksessa käytän hankkeesta nimeä Matilda tai telemaat-
tinen kirjallisuuspiiri ja hankkeeseen osallistuneihin oppilaisiin viittaan termillä
matildalainen.
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6.1 Lähtökohta ja tavoitteet

” Ope, mä en haluu tehdä mitään tietsikalla, eiks sais mennä luokkaan lukeen pul-

pettikirjaa!”

Luokanopettaja Mirja Ollilan mieltä oli pitkään askarruttanut tyttöjen penseys tie-
totekniikkaa kohtaan: millainen sisältö saisi myös tytöt kiinnostumaan tieto- ja
viestintätekniikan käytöstä? Ollila oli havainnut vuosien varrella, että erityisesti
monet tytöt mutta myös pojatkin lukevat mielellään kirjallisuutta. Koulussa on
kuitenkin suuret tasoerot oppilaiden lukutaidossa ja kirjallisuuden harrastuksessa.
Eriyttäminen innokkaiden ja lahjakkaiden lukijoiden suuntaan on vaikeaa, koska
opettajan voimavaroja kuluu niin paljon heikkojen oppilaiden tukitoimissa. Hän
oivalsi, että verkottuminen ja sähköiset viestintävälineet auttaisivat tässä tilantees-
sa: eri koulujen innokkaat lukijat voisivat jakaa kokemuksiaan lukemistaan kir-
joista sekä saada ohjausta kirjallisuuden asiantuntijoilta. Näiden ajatuksien ja oi-
vallusten pohjalta vuonna 1995 Ollila alkoi kehitellä ideaa telemaattisesta kirjalli-
suuspiiristä, jossa eri koulujen lahjakkaat lukijat suorittaisivat osan äidinkielen
opinnoistaan lukemalla kirjallisuutta ja käymällä kirjoista keskustelua sähköpostit-
se.

Matildan yhtenä lähtökohtana oli innostaa tyttöjä tieto- ja viestintätekniikan
käyttäjiksi. Menetelmällisinä tavoitteina oli yksilöllisyys, hajautetun asiantuntijuu-
den käyttäminen, yhteistoiminnallisuus, oppilaiden osallistuminen kurssin suun-
nitteluun, oman prosessin seuraaminen päiväkirjan avulla sekä etätyöskentelyn ke-
hittäminen ala-asteella. Sisällöllisiksi tavoitteiksi nousi elämyksellinen kirjallisuu-
den opetus, kirjallisuusharrastuksen tukeminen, lukuharrastuksen edistäminen
myös kotiluokissa ja muiden oppilaiden parissa, tietotekniikan käyttö kommuni-
kointi- ja työvälineenä, lukijayhteisön muodostuminen verkkoon ja kouluun sekä
opettajien työn tukeminen. (Ollila 1997a)

6.2 Hankkeen toteutus ja eteneminen

6.2.1 Kokeilukoulujen ja osallistujien valinta

Loppuvuodesta 1995 Matildaa esiteltiin Espoon Luotsikoulupalaverissa ja kouluilta
kyseltiin halukkuuttaa osallistua hankkeeseen. Luotsikouluprojekti on Koulun tie-
totekniikkakeskuksen koordinoima espoolainen hanke. Nämä koulut olivat tottu-
neet tekemään yhteistyötä ja niillä oli tarvittavat atk-laitteistot , verkkoyhteydet
sekä sähköpostin käytön hallitsevia opettajia. Mukaan ilmoittautui kahdeksan
koulua, ja tammikuussa 1996 lähetettiin yhteinen menetelmähanke-ehdotus Ope-
tushallitukseen. Tieto projektin rahoituksesta saatiin marraskuussa 1996, joten lu-
kuvuosi 1996–1997 päätettiin käyttää suunnitteluun ja opettajien tieto- ja viestin-
tätekniikkakoulutukseen. Kaksi koulua jäi suunnitteluvaiheessa pois, ja lopulta
mukana hankkeessa olivat Auroran, Karamzinin, Kilon, Kirkkojärven, Meritorin ja
Postipuun ala-asteet. (Ollila 1997a)
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Alkuperäisten tietojen mukaan espoolaisille luotsikouluille piti tulla Internet-
yhteydet vuoden 1997 alussa, mutta esimerkiksi hankkeen koordinaattorikoululle
Kiloon yhteydet saatiin vasta aivan toukokuun 1997 lopussa. Suunniteltua opettaji-
en välinekoulutusta ei voitu pitää aiotun aikataulun mukaisesti ja Matildan ko-
tisivujenkin tekeminenkin jäi kesään. Kirjallisuuspiirin sisällöllistä kehittämistä
kuitenkin tehtiin. Työryhmässä olivat Ollilan kanssa äidinkielen lehtori Kaarina
Kolu ja kirjailija Tuija Lehtinen. (Ollila 1997a)

Loppukeväästä 1997 mukaan ilmoittautuneille kouluille lähetettiin kysely, jossa
kyseltiin oppilaiden suosikkikirjoja ja samalla tiedusteltiin halukkuutta pyrkiä mu-
kaan. Oppilaiden kirjaamia suosikkikirjoja käytettiin apuna kirjatarjottimien suun-
nittelussa. (Ollila 1997a)

Tutoreita alettiin etsiä vasta elokuun alussa 1997. Heitä haettiin mm. faksatulla
ilmoituksella, jossa luvattiin loistavaa mahdollisuutta ammatilliseen kasvuun sekä
palkkiota, joka ei vastaa tehtävää työmäärää. Tutoreiksi tulivat luokanopettaja
Hannele Frantsi Kilon koulusta, äidinkielen lehtori Kaarina Kolu Olarin lukiosta,
erityisopettaja Tiina Uponen Kirkkojärven ala-asteelta sekä erityisopettaja Teresia
Volotinen Karamzinin ala-asteelta. Jokaisessa koulussa oli myös yhteysopettaja,
joka avusti oppilaita tarpeen mukaan mm. tietotekniikan käytössä. (Ollila 1997a)

Ensimmäisellä kouluviikolla elokuussa 1997 mukaan haluavat oppilaat täyttivät
hakemukset ja kirjoittivat kirjoitelman ” Oma lukijahistoriani” . Näiden kirjoitelmi-
en perusteella sekä luokanopettajan harkinnan (oppilaiden tuli hallita itsenäinen
työskentely, koska he joutuivat olemaan poissa koulusta lähiopetuspäivien aikana)
pohjalta valikoitiin 32 oppilasta, kustakin koulusta neljästä kuuteen 4.–6. -
luokkalaista. Hanketta markkinoitiin enemmänkin kirjallisuuspiirinä kuin tietotek-
niikkakerhona, mikä näytti houkuttelevan tyttöjä. Kaikki viisi halukasta poikaa
pääsi mukaan, mutta tyttöjä jouduttiin karsimaan. (Ollila 1997b)

6.2.2 Matilda-opintovuoden käynnistyminen

Matilda käynnistyi elokuussa 1997 kahden päivän lähiopetusjaksolla, jonka en-
simmäinen päivä pidettiin Tapiolan kirjastossa ja toinen Espoon opetusteknolo-
giayksikön (OTY) tiloissa.

Tapiolan kirjastossa oppilaat ja tutorit tutustuivat toisiinsa, ja oppilaista muo-
dostettiin neljä virtuaalista kotiryhmää siten, että jokaisella oli itse valittu työpari
omalta koululta, mutta muutoin ryhmän jäsenet olivat eri kouluilta. Ryhmiinjako
tehtiin ennen lounasta, ja ruokailun aikana oppilaat tutustuivat ryhmittäin toisiinsa.
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TAULUKKO 2. VIRTUAALISET KOTIRYHMÄT LUKUVUONNA 1997–1998

VÄLKYT VIHERKIRJASTO VALOP ÄÄT KIRJAFANTIT

Au   6 Au   6 Me   6 Me  6 Au   5 Au   5 Me   6 Me  6

Au   6 Kir   6 Po   5 Po   6 Me   6 Me   6 Ka   5 Ka   5

Kir   6 Kir   6 Ka   6 Ka   6 Ka   6 Ka   6 Po   4 Po   6

Kilo 5 Kilo  5 Kilo 6 Kilo 6 Kir   6 Kir   6 Kilo 6 Kilo 6

Koulut:

Au = Auroran ala-aste

Kar= Karamzinin a-a

Kilo= Kilon a-a

Kir = Kirkkojärven a-a

Me = Meritorin a-a

Po  = Postipuun a-a

tyttö/poika

4,5 tai 6 = luokka-aste

Tapiolan kirjastossa suunniteltiin yhdessä hankkeen sisältöä. Päivän aikana kirjat-
tiin muistiin oppilaiden ja opettajien odotuksia, joiden pohjalta suunniteltiin luku-
vuoden kulkua. Ennakkotehtävänä kukin oli saanut kirjalistan ja ohjeet tutustua
kirjoihin ennakolta sekä tehdä niistä muistiinpanoja. Kirjalistat olivat kirjatarjo-
tinehdotelmia ja niitä oli kahdeksan erilaista. Neljä samanlaiseen listaan tutustu-
nutta koottiin yhteen vertailemaan ja täydentämään muistiinpanojaan. Nämä kun-
kin kirjatarjottimen asiantuntijat päättivät yhdessä, mikä kirjoista valikoidaan kuu-
kauden kirjaksi. Seuraavassa vaiheessa asiantuntijat hajaantuivat neljään kahdek-
san hengen ryhmään ja kukin esitteli muille oman listansa kirjat. Heillä oli mah-
dollisuus poistaa tai lisätä kirjoja kirjatarjottimiin, mutta sitä tehtiin hyvin vähän.
Oppilaat ideoivat myös kirjojen käsittelytapoja ja sovittiin Matildan kotisivuille
tulevien Kuukauden kirja -esittelysivujen (ks. LIITE 1) tekijät.

Toisena lähiopetuspäivänä tutustuttiin Matildan kotisivuihin ja opetettiin oppi-
laille sähköpostin ja Internetin käyttöä, mitkä olivat uusia asioita suurimmalle
osalle. Poikkeuksena olivat Kirkkojärven koulun oppilaat, jotka olivat käyttäneet
sähköpostia ja Internetiä aikaisemminkin.

6.2.3 Etäopiskelu

Etäopiskelu käynnistyi syyskuun alussa ja jatkui koko loppulukuvuoden 1997–
1998. Opiskelun keskuksena toimi Matildan kotisivut, joilta löytyi osallistumiseen
tarvittavaa informaatiota: ryhmäkohtaiset Postia meille -painikkeet, kalenteri, kirja-
tarjottimet, monipuolinen linkkisivu, josta linkki mm. kirjastojen Plussa-
tietokantaan, kirjoihin liittyvät tehtävät sekä syyslukukaudella tehdyt matildalaisten
omat kotisivut.
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Opiskelu oli jaettu kahdeksaan neljän viikon jaksoon. Joka jaksolla oli oma ai-
hepiiri ja oma kirjatarjotin (ks. LIITE 2), jolta oppilaat valikoivat yhden vapaava-
lintaisen kirjan (tai jonkin muun kyseisen aihepiirin kirjan) sekä lukivat kuukauden
kirjan. Kaksi ryhmää luki ensimmäisen kahden viikon aikana vapaavalintaista kir-
jaa, ja toiset kaksi ryhmää lukivat kuukauden kirjaa. Jakson jälkipuoliskolla vuorot
vaihtuivat. Tämän vuorottelun tarkoituksena oli taata kirjojen saatavuus, koska
kirjastojen kirjatarjonta on rajallista. Virtuaaliryhmän senhetkinen tutor lähetti säh-
köpostitse tiedon, lukeeko ryhmä ensin vapaavalintaista vaiko kuukauden kirjaa
sekä siihen liittyvän tehtävän. Syyslukukaudella virtuaaliryhmien tutor vaihtui
kahden viikon välein, mutta kevätlukukaudella kaksi tutoria hoiti kahta ryhmää.
Tutorparit jakoivat vastuun eri tavoin: Toinen pari vuorotteli jaksoittain vapaava-
lintaisten ja kuukauden kirjan välillä. Toisella parilla toinen hoiti kuukauden kirjat
toisen vastatessa vapaavalintaisista.

Tutorien tehtävänä oli ohjata oppilaiden etäopiskelua ja lukemisprosessia sekä
antaa henkilökohtaista palautetta. Tutorilla oli kerrallaan ohjattavana kahdeksan
oppilaan virtuaaliryhmä. Tämän lisäksi tutorit laativat kirjallisuustehtävät (ks. LII-
TE 3), suunnittelivat ja toteuttivat lähiopetuspäivät, organisoivat kirjailijavierailut
sekä kouluttivat itseään niin kirjallisuudessa kuin tietotekniikassakin.

Aluksi tutorit lähettivät palautteen kirjallisuustehtävistä oppilaille henkilökoh-
taisesti, mutta marraskuun jälkeen he yleensä vastasivat koko ryhmälle. Näin jo-
kainen pystyi lukemaan toisten saaman palautteen ja viestintä alkoi muistuttaa
enemmän tavoitteena olevaa keskustelua. Kolmella koululla tutor oli fyysisesti läs-
nä. He pitivät kerran viikossa niin sanotun Matilda-tunnin, jonka aikana oppilailla
oli mahdollisuus vastata sähköposteihin ja kysellä neuvoja.

6.2.4 Muut lähiopetuspäivät

Oppilaat toivoivat mahdollisuutta tehdä itselleen kotisivut, joten sellainen järjestet-
tiin. Kaikki eivät saaneet kotisivujaan valmiiksi ensimmäisellä kerralla, joten mar-
raskuussa pidettiin muutamana iltana vapaaehtoista kotisivupajaa.

Teatteriretki  tehtiin 25.11.1997 Helsingin kaupunginteatteriin. Kappaleena oli
Viidakkopoika, joka oli ollut ensimmäisellä kirjatarjottimella vapaavalintaisena
kirjana. Osa matildalaisista oli lukenut sen jo silloin ja muita pyydettiin lukemaan
se ennen teatteriretkeä.

Tammikuun lähiopetuspäivä pidettiin Topeliuksen päivänä 13.1., ja se alkoi-
kin Topeliuksen sadulla, minkä jälkeen Ollila näytti piirrosta, jossa oli lapsia puun
oksilla keikkumassa (ks. LIITE 4). Oppilaat saivat tehtäväkseen etsiä parikseen
jonkun, joka ei ollut omasta koulusta. Sen jälkeen he saivat kuvitella olevansa joku
puussa leikkivistä lapsista ja kertoa parilleen, kenet he valitsivat, miltä heistä tuntui
” olla puussa”  ja miksi he olivat valinneet juuri sen tietyn hahmon. Lopuksi parit
esittelivät toisensa koko ryhmälle. Oppilaat toivat esille keskustelussa samansuun-
taisia asioita kuin he olivat kertoneet joulukuun 1997 haastattelussa. Yhteisen
aloituksen jälkeen hajaannuttiin virtuaaliryhmittäin. Toiset aloittivat kirjallisuus-
osuudella, jossa tutustuttiin erilaisiin kirjallisiin teksteihin ja lukustrategioihin, sekä
harjoiteltiin kirjallisuustehtäviin vastaamista. Toiset aloittivat tieto- ja viestintätek-
niikkaosuudella, jossa harjoiteltiin Netmailin monipuolisempaa käyttöä sekä kirjo-
jen ja kirjastojen etsimistä kirjaston Plussa-tietokannasta. Lounaan jälkeen ryhmät
vaihtoivat toimipisteitä.
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Matildan järjestämät kirjailijavierailut  Matilda-kouluihin olivat ajalla 20.1–
10.2.1998. Hannele Huovi vieraili Kilossa ja Kirkkojärvellä, Tuula Korolainen
Meritorissa, Tuija Lehtinen Aurorassa ja Kilossa sekä Timo Parvela Karamzinissa
ja Postipuussa. Jokaisella virtuaaliryhmällä (kotiryhmällä) oli oma kirjailijansa,
jonka tuotantoon he tutustuivat ennakkoon. Ennen kirjailijavierailua ryhmä laati
yhteiset kysymykset sähköpostitse. Ryhmä toivotti kirjailijan tervetulleeksi
kouluun ja esitti laatimansa kysymykset kirjailijalle, jonka jälkeen kirjailija puhui
ja vastasi kuuntelijoiden kysymyksiin. Koulut olivat valmistautuneet
kirjailijavierailuihin mm. keräämällä vierailevan kirjailijan tuotantoa näytteille,
tutustumalla kirjoihin sekä valmistamalla kysymyksiä kirjailijalle. Kirkkojärvellä
esiintymispaikkana toimivan voimistelusalin seinille oli ripustettu Hannele Huovin
satujen pohjalta tehtyjä oppilaiden vesivärimaalauksia.

Kirjalliset karnevaalit  pidettiin Kilon koululla 25.2.1998. Teemana oli pu-
keutua jonkun kirjan joksikin hahmoksi. Matildalaiset olivat lukeneet Lynne Reid
Banksin kirjan Intiaani lipastossa. Kirjan esimerkin mukaisesti oli annettu ennak-
kotehtäväksi kirjoittaa tarina jostakin omasta esineestä, joka on muuttunut eläväksi.
Oppilaat toivat kyseiset esineet mukanaan ja tehdyt kirjoitelmat ripustettiin seinille.
Tehtävänä oli lukea kirjoitelmia ja etsiä esineiden joukosta kirjoitelman esine. Tä-
män lisäksi improvisoitiin sketsejä annetun tapahtumapaikan ja tilanteen perus-
teella. Ryhmänä toimi puolikas virtuaaliryhmä ja kukin esitti sitä hahmoa, joksi oli
pukeutunut. Oma ohjelmanumeronsa oli nyyttikestipöydän antimien nauttiminen.

Maalis-ja huhtikuussa oli videoneuvotteluprojekti, johon matildalaisia pyy-
dettiin mukaan. Opetushallituksen tuottamassa etäopiskelusta kertovassa opetusvi-
deossa esitellään videoneuvottelulaitteiden pedagogista käyttöä. Videolla etäopis-
kelun aihepiiri on kirjallisuus, ja matildalaiset ” esittävät”  oppilaita ja tuoreita.
Näitä videointilähiopetuspäiviä oli kolme, mutta niihin eivät kaikki oppilaat osal-
listuneet. Videoneuvottelujakson teemaksi valikoitiin Fantasia-tarjottimelta Lynne
Reid Banksin ” Intiaani lipastossa” , joka oli juuri luettu kuukauden kirjana. Kirjaa
elävöitettiin, analysoitiin ja jatkettiin videoneuvottelun luonteeseen sopivilla elä-
myksellisyyttä painottavilla harjoituksilla. Videon suunnitteluun ja tekemiseen
kului runsaasti aikaa, joten aikaa ei jäänyt alkuperäisen suunnitelman mukaiselle
loppuprojektille.

Hankkeen loppuhuipennukseksi järjestettiin päätösjuhla Kilon koululla
19.5.1998. Koolle kutsuttiin kaikki matildalaiset, tutorit, koordinaattori ja tutkija.
Juhlan alkajaisiksi keskusteltiin kuluneesta lukuvuodesta ja tarkasteltiin oppilaiden
asettamien tavoitteiden toteutumista. Sen jälkeen katsottiin Matilda -elokuva ja
videoneuvotteluista tehty videokooste. Matildalaiset, niin oppilaat kuin tutoritkin
saivat diplomit, ja lopuksi syötiin pizzaa.

6.2.5 Muuta

Matilda kutsui Helena Linnan pitämään kirjallisuuden opetus koulussa -koulutusta
21.1–24.2.1998. Kurssille osallistui 24 opettajaa Matilda-kouluista, eivätkä kaikki
halukkaat päässeet mukaan. Kurssin aikana tutustuttiin mm. lukemisen transak-
tionäkemykseen, tekstin tulkintaan, erilaisiin menetelmiin opettaa kirjallisuutta,
kirjallisuuden opetuksen tavoitteisiinta ja hyvän lukijan strategioihin sekä jaettiin ja
kehiteltiin ideoita kirjallisuuden opettamisesta. Helena Linnan kanssa järjestettiin
myös toinen kolmen koulutuskerran kurssikokonaisuus. Sisällöt olivat samoja,
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mutta kurssi luonteeltaan toisenlainen, sillä se oli avoin kaikille espoolaisille opet-
tajille ja osallistujia oli yli sata. Tuon kurssin kustansi Espoo.

Matildaa esiteltiin Espoon teknovaatiotapahtumassa marraskuussa 1997, Ap-
plaud-projektiin liittyvässä videoneuvottelussa Glasgow’hun 21.12.1997, kahdessa
Espoon VESO-iltapäivässä sekä koulujen omissa koulutustapahtumissa.

Toukokuussa 1998 Matilda voitti ensimmäisen palkinnon Microsoft Oy:n ja
Opetushallituksen järjestämässä The Road Ahead Prize -kilpailun verkottumis-
hankkeiden sarjassa (http://www.microsoft.fi/roadahead/rapwinners98.htm). Tun-
nustuksen jälkeen hanke on saanut paljon julkisuutta, ja sitä on esitelty monilla eri
foorumeilla.
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7. Tutkimustehtävät ja 
-ongelmat

Yleiseksi tutkimustehtäväksi muodostui kartoittaa ja kehittää Internetiä hyödyntä-
vää telemaattista kirjalli suuspiiri -hanketta, Matildaa, jossa vuorottelevat virtuaali-
koulunomainen etätyöskentely, lähiopetustilanteet ja itsenäinen työskentely, sekä
analysoida osallistuneiden kokemuksia ja käsityksiä siitä.

Koska tutkimuskohteena on telemaattinen kirjallisuuspiiri ja tämän tyyppinen
opiskelu ei ole vielä vakiintunut ala-asteelle, ensimmäiseksi pääongelmaksi ja sen
alaongelmiksi muotoutuivat seuraavat kysymykset:

1 Miten oppilaat kokevat opiskelun (Internetiä hyödyntävässä) modernissa opis-
keluympäristössä?
1.1 Mill aisia opiskeluun liittyviä seikkoja oppilaat tuovat esiin opiskelus-

taan modernissa opiskeluympäristössä?
1.2 Miten oppilaiden tieto- ja viestintätekniset taidot ja asenteet kehittyvät

hankkeen aikana heidän itsensä kertomana?

Koska tutkimuskohteena on kir jallisuuspiir i, muotoutui toiseksi pää- ja alaongel-
miksi seuraavat kysymykset:

2 Miten telemaattinen kirjallisuuspiiri tukee lukemisen ja kirjallisuuden opetusta?
2.1 Mitä lukemiseen ja kirjallisuuteen liittyvää oppilaat kertovat oppineensa

ja kokeneensa kirjallisuuspiiri ssä?
2.2 Mill aisin menetelmin yritetään lisätä lukemisharrastusta kirjallisuuspii-

riläisten kotiluokissa ja kouluissa?

Näihin tutkimusongelmiin etsin vastauksia haastatteluin, kyseilyn, keräämällä
hankkeeseen liittyvää valmista aineistoa sekä jatkuvalla havainnoinnilla.
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8. Tutkimusote ja -menetelmät

8.1 Tapaustutkimus

Jotta tapaustutkimuksen tekeminen olisi perusteltua, tulisi tutkittavan tapauksen
olla poikkeuksellinen ja yleisen kiinnostuksen kohde tai jollakin muulla tavalla
merkittävä (Yin 1989, 146). Tutkimuskohteena oleva hanke on pilottikokeilu kah-
dessakin mielessä: ensinnäkin kirjallisuuspiirit ovat perinteisesti toimineet luokan
tai koulun sisällä, ja toiseksi vastaavanlaisia useampia ala-asteita yhdistäviä tele-
maattisia ja Internetiä hyödyntäviä opetuskokonaisuuksia ollaan vasta kehittele-
mässä. Koska tutkittavana on todellinen ainutkertainen hanke, jota ei voida järjes-
tää eksperimentiksi ja jossa ei voida kontrolloida siihen vaikuttavia muita tekijöitä,
yhden tapauksen kokonaisvaltainen tapaustutkimus (holistic single-case case stu-
dy) nousi varteenotettavaksi tutkimusstrategiaksi (Syrjälä et al. 1995, 12; Yin 1989,
46, 146).

Tapaustutkimuksesta ei voida esittää mitään kattavaa määritelmää, koska sitä
voidaan suorittaa hyvin monella eri tavalla ja sen nimitykset ja käytänteet vaihtele-
vat niin maittain kuin tutkijoittainkin. Monet tutkijat jakavat näkemyksiään saman-
suuntaisesti ja näkevät tapaustutkimuksen empiiriseksi tutkimukseksi, joka moni-
puolisia ja monin eri metodein hankittuja tietoja käyttäen tutkii nykyistä tapahtu-
maa tai ilmiötä sen omassa ympäristössään, jossa ilmiö tai tapaus ei ole erotettavis-
sa ympäristöstään (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997; Syrjälä et al. 1995; Yin
1989, 23).

Tapaustutkimuksen lähtökohdaksi nähdään usein kokonaisvaltaisuus: ilmiön
konkreettista, elävää ja yksityiskohtaista kuvausta ja tulkintaa, jossa todellisuutta
tarkastellaan kokonaisuutena useista eri näkökulmista. Taustateoriat ja menetelmät
voidaan valikoida yhdistelemällä eri tieteiden teorioita ja kokemuksia tutkimusten
teosta. Olennaisena piirteenä nähtäneen myös tutkittavan ilmiön tarkastelu osallis-
tujien näkökulmasta luottaen siihen, että yksilöillä on kyky tulkita inhimillisen
elämän tapahtumia sekä muodostaa merkityksiä maailmasta, jossa he toimivat.
Tyypillistä on myös se, että tutkimusaineistoa koottaessa tutkija ja tutkittavat ovat
vuorovaikutuksessa keskenään, eikä heidän roolinsa ole aina selvästi erotettavissa
toisistaan: tutkittavat ovat tuntevia, toimivia ja osallistuvia subjekteja tutkijan ol-
lessa mukana hankkeessa omine subjektiivisine kokemuksineen. Myös luottamus
tutkijan ja tutkittavien välillä on ensiarvoisen tärkeää niin luotettavan aineiston
saamiseksi kuin tutkittavien henkilöllisyyden ja intimiteetin suojelemiseksi. (Syr-
jälä et al. 1995,13–15)

Tapaustutkimukset ovat yleensä yksittäisen tapauksen tai useamman samankal-
taisen tapauksen yksityiskohtaistaista ja intensiivistä tutkimista. Tutkimukset ovat
usein luonteeltaan kvalitatiivisia, mutta joskus niissä käytetään myös tilastollisia
menetelmiä. Stenhousin (1985, 648) mukaan vastakohtaisuus ei kuitenkaan ole
kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen otteen välillä vaan näytteissä ja tapauksissa: tut-
kijalla on oikeus käyttää parhaaksi näkemäänsä menetelmää saadun aineiston ana-
lyysissä, mutta tilastojen käytön painopisteen tulee olla tapauksen kuvaamisessa,
eikä saaduista tuloksista voida tehdä yleistyksiä tapauksen ulkopuolelle kuten sil-
loin, jos kyseessä olisi esimerkiksi satunnaisotokseen perustuva tutkimus.
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8.2 Kehittämistutkimus

Tutkimuksessa on myös kehittämistutkimuksen piirteitä. Tutkijana osallistuin ak-
tiivisesti ryhmän toimintaan lokakuusta lähtien ja pyrin yhteistyössä ryhmässä toi-
mivien tutoreiden, koordinaattorin ja oppilaiden kanssa kehittämään tutkimuskoh-
teena olevaa Telemaattista kirjallisuuspiiriä, Matildaa. Yhdeksi tämän tutkimuksen
päämääräksi nouseekin telemaattisen kirjallisuuspiirin kehittäminen sellaiseen
muotoon, että samantapaisia hankkeita voitaisiin perustaa muuallekin Suomeen,
jopa ulkomaille.



49

9. Tutkimuksen suorittaminen

9.1 Tutkijan rooli

Matilda-hanke oli jo ehtinyt käynnistyä ennen tutkijan roolini alkamista, mikä vai-
kutti tutkimusasetelmaan ja mm. aineiston keruuseen. Roolini hankkeessa oli tut-
kija, mutta olin myös mukana suunnittelemassa ja kehittämässä hanketta saatujen
tutkimustulosten perusteella. Osallistuin säännöllisesti tutor-palavereihin ja muihin
hankkeen suunnittelu- ja koulutustilaisuuksiin.

Tieto- ja viestintäteknisten valmiuksieni vuoksi sain mahdollisuuden osallistua
hankkeeseen myös tietotekniikkakouluttajan roolissa marraskuun 1997 puolivälissä
ja tammikuun 1998 lähiopetusjaksoilla. Lähiopetustuntien aikana tutustuin projek-
tissa mukana oleviin oppilaisiin, oppilaat tutustuivat minuun ja heille selvennettiin
rooliani hankkeessa: tietotekniikkakouluttajan roolin lisäksi toimin hankkeen tut-
kijana. Välillemme syntyi luottamuksellinen suhde, ja informantit osoittivat avoi-
muutta tutkimusaineistoa kerätessäni.

9.2 Tutkimusaineiston hankinta

Koska tutkimuskohteena oli suhteellisen pieni kokonaisuus, pidin tärkeänä ottaa
tutkimuskohteeksi kaikki Matilda-hankkeeseen osallistuneet oppilaat (32 kuudesta
eri koulusta), tutorit (4), koordinaattorin (Mirja Ollila) sekä muutaman luokan-
opettajan hankkeeseen kuuluneista kouluista, joista osa osallistui mm. Matildan
järjestämään kirjallisuuskoulutukseen. (ks. luku 6.3) Pääpaino aineistonkeruussa
kohdistui kuitenkin oppilaisiin.

Toimin myös hankkeen loppuraportoijana (Lähteenaro 1998) Opetushallituk-
selle, joten keräsin osan aineistosta loppuraporttia varten. Tässä tutkimuksessa tut-
kimusongelmat keskittyivät kuitenkin pääosin oppilaiden kokemuksiin ja mielipi-
teisiin, mutta muu tämän tutkimuksen tutkimusongelmien ulkopuolelle jäänyt ai-
neisto auttoi tutkimustulosten luotettavuuden tarkastelussa ja kokonaiskuvan hah-
mottamisessa.

Tapaustutkimuksen luonteen mukaisesti käytin aineiston keräämiseen useita eri
lähteitä, jotta saatua aineistoa voisi verrata keskenään luotettavuuden lisäämiseksi
(Yin 1989, 84). Tutkimusaineistoa hankin kirjallisilla kyselyillä, strukturoidulla
avoimilla (open-ended) haastatteluilla, jatkuvalla havainnoinnilla ja keräämällä
muuta hankkeeseen liittyvää aineistoa.

9.2.1 Kyselyt ja haastattelut

Kuten yleensä tapaustutkimuksissa, keräsin suuren osan aineistosta haastattele-
malla osallistujia, mutta sen lisäksi pidin tarpeellisena kerätä aineistoa myös kyse-
lylomakkeilla.
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Hankkeen koordinaattori Mirja Ollila teetti lokakuun alussa kyselyn (ks. LIITE
5) oppilaiden tieto- ja viestintäteknisistä taidoista ja harrastuneisuudesta, mutta se
ei täytä kaikkia tieteelliselle kyselylle vaadittavia ominaisuuksia. Vastauksista sai
kuitenkin suuntaa-antavan käsityksen oppilaiden tieto- ja viestintäteknisistä val-
miuksista, ja alkumittauksen puuttuessa vertasin muilla kyselyillä ja haastatteluilla
saamaani aineistoa siihen. Toisen kyselyn (ks. LIITE 6) teetin oppilaille toimiessa-
ni tietokonekouluttajana marraskuussa 1997, jonka pohjalta suunnittelin alustavia
tutkimusongelmiani ja laadin haastattelukysymysrungon.

Ensimmäisen haastattelun suoritin kouluittain 1.12–10.12.1997 välisenä aikana.
Kysymykset kohdistuivat useaan eri aihepiiriin, jotta pystyisin haastatteluilla saa-
mani aineiston pohjalta suuntaamaan ja tarkentamaan tutkimusongelmiani. Haas-
tattelukysymykset olivat avoimia, ja kaikille yhteistä haastattelukysymysrunkoa
(ks. LIITE 7) täydensin syventävin lisäkysymyksin aina tilanteen mukaan. Ennen
haastattelua korostin informanteille haastattelutilanteen luottamuksellisuutta: tutorit
eivät saa tietää, kuka on sanonut mitäkin, vaan esiin tulevia asioita käsitellään ano-
nyymeinä tutorpalavereissa ja tutkimuksessani. Oppilaat osoittivat avoimuutta ja
luottamusta haastattelutilanteessa, mitä auttoi ilmeisesti sekin, että olin heille en-
tuudestaan tuttu ” opettaja” , joka oli auttanut heitä kotisivujen tekemisessä. Kolme
oppilasta ei ollut koulussa haastatteluajankohtana, joten lähetin heille kysymykset
sähköpostitse. Kaksi heistä vastasi kysymyksiin, joten sain dataa kaikilta 27:ltä
tytöltä ja 4:ltä pojalta 5:stä. Hankkeesta erosi oppilas tammikuussa ja haastattelin
hänet puhelimitse 12.3 1998.

Loppuhaastattelussa käytin strukturoitua tutkimusongelmista johdettua kysy-
myssarjaa, jota täydensin lisäkysymyksin. Kysymykset olivat tapaustutkimuksen
luonteeseen soveltuvia avoimia kysymyksiä tapaukseen liittyvistä faktoista sekä
yksilön kokemuksista, mielipiteistä ja oivalluksista. Loppuhaastatteluun (ks. LIITE
8) valikoin 10 avaininformanttia kolmestakymmenestäyhdestä oppilaasta, jotka
aikaisemmassa haastattelussa osoittautuivat monisanaisiksi ja innokkaiksi puhujik-
si. Muille oppilaille lähetin samansuuntaisen kyselyn (ks. LIITE 9) sähköpostitse
toukokuun alussa. Vain 10 oppilasta 24:stä vastasi sähköiseen kyselyyn, mikä
osaltaan voi johtua lukuvuoden lopun kiireistä sekä verkko-ongelmista, joten kier-
täessäni haastattelemassa informantteja toukokuun 25. ja 27. päivinä 1998 annoin
paperisen kysymyslomakkeen niille, jotka eivät olleet vastanneet sähköisesti. Näin
sain suurimmalta osalta (25/31) vastaukset kysymysrunkoon joko haastatellen,
sähköisesti tai paperilla. Osaa oppilaista en siis tavoittanut ennen koulun päätty-
mistä, joten heidän kohdallaan jouduin käyttämään marraskuun kyselystä ja joulu-
kuun haastattelusta saamaani aineistoa soveltuvin osin. Suurin osa (5/6) loppu-
kyselystä poisjääneistä ei näytä eroavan merkittävästi muista osallistujista ensim-
mäisen haastattelun ja jatkuvan observoinnin perusteella, joten en usko heidän
poisjäämisensä vaikuttavan tutkimuksen lopputuloksiin. Ainoana poikkeuksena oli
poika, jonka vastaukset toiseen kyselyyn olivat äärimmäisen negatiivisia. Valitet-
tavasti en päässyt haastattelemaan häntä joulukuussa enkä toukokuussa, eikä hän
vastannut haastatteluja korvaaviin sähköisiin kyselyihin. Eronneen pojan tilalle
tammikuussa 1998 tulleen tytön jätin tutkimuksen ulkopuolelle.

Hankkeeseen osallistuneille tutoreille tein ensimmäisen sähköpostikyselyn jou-
lukuussa 1997 (ks. LIITE 10) ja toisen toukokuussa 1997 (ks. LIITE 11). Molem-
piin kyselyihin sain vastaukset jokaiselta tutorilta (4). Tein myös kyselyn (ks. LII-
TE 12) Helena Linnan koulutukseen osallistuneille opettajille 24.2 1998, mutta
vain kolmannes osallistujista palautti sen.
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Spontaaneja haastatteluja tein käydessäni Matildaan kuuluvissa kouluissa mm.
kirjailijavierailuiden yhteydessä. Kyselin Matildan kanssa tekemisissä olleilta
opettajilta heidän kokemuksiaan, näkemyksiään ja mielipiteitään kirjaten vastauk-
set paperille. Tietokoneelle päästyäni siirsin muistiinpanot sähköiseen muotoon.

9.2.2 Havainnointi

Cohen & Manion (1980, 101-125) näkevät havainnoinnin, osallistuvan tai ei-
osallistuvan, tapaustutkimuksen aineiston hankkimisen lähtökohdaksi. Näin saatu
aineisto voi olla yhtä hyvin kvalitatiivista kuin kvantitatiivistakin. Minä olin välillä
fyysisesti läsnäolevana osallistuvana ja välillä ei-osallistuvana havainnoijana,
vaikkakaan näiden kahden havainnointitavan raja ei ole selkeästi määritettävissä.
Tapaustutkimuksessa havainnoinnin kohteena on yleensä yksittäinen tapaus, mikä
tässä tutkimuksessa oli telemaattisen kirjallisuuspiirin lukuvuosi 1997-1998 osal-
listujineen.

Matildaan osallistuneille oppilaille kerrottiin, että heidän virtuaaliryhmälleen
lähettämä sähköposti menee myös tutkijalle ja että niitä tullaan käyttämään tutki-
musaineistona. Uutta eettistä problematiikkaa tulee tämäntyyppiseen havainnoin-
tiin, kun tieto- ja viestintäverkkojen avulla voidaan seurata virtuaaliryhmien säh-
köpostiviestintää, IRC-sessioita, videoneuvotteluja, uutisryhmiä sekä erilaisten
ryhmätyöohjelmien käyttäjiä. Useissa tapauksissa nämä virtuaaliset opiskelutilan-
teet voidaan tallentaa ja havainnoida jälkikäteen. Moderni verkkoteknologia tarjoaa
siis mahdollisuuden piilohavainnointiin, jossa havainnoinnin kohteena olevat eivät
tiedä heitä tarkkailtavan. Eettisesti ajatellen tutkimukseen osallistujien tulisi saada
tietää, että heitä havainnoidaan. Mikäli tutkimus käynnistyy jälkikäteen, tekstien
kirjoittajilla tulisi olla mahdollisuus valita, saako heidän kirjoittamiaan tekstejä
käyttää tutkimukseen vai ei, vaikkakin joissakin tilanteissa osallistujia voi olla vai-
kea tavoittaa jälkikäteen.

Virtuaalikoulunomaista toimintaa ei voida havainnoida perinteisin menetelmin
istumalla luokkahuoneen perällä, vaan on turvauduttava moderniin teknologiaan.
Etäopiskelun kaltaista toimintaa havainnoin seuraamalla ja tallentamalla jokaisen
virtuaaliryhmän sekä Matildan yhteispostilistan sähköpostiviestintää sekä oppilai-
den tekemiä omia kotisivuja. Päädyin luokittelemaan tällaisen aineiston käytön
havainnointiin, vaikka sen olisi myös voinut sijoittaa valmiiden aineistojen ja do-
kumenttien käyttöön.

Lähiopetuspäivien aikana olin perinteisen havainnoijan roolissa niin osallistu-
vana kuin ei-osallistuvana havainnoitsijana tilaanteesta riippuen. Lähiopetusta ha-
vainnoidessani ei-osallistuvana havainnoitsijana kirjoitin jatkuvasti muistiinpanoja,
jotka kirjoitin puhtaaksi tietokoneella mahdollisimman nopeasti tilanteen jälkeen.
Osallistuvana havainnoitsijana tein muistiinpanot Cohenin & Manionin (1980)
suositusten mukaisesti välittömästi session jälkeen.

Toimin aktiivisesti havainnoijana, joskus myös osallistuen keskusteluihin, tutor-
tapaamisissa ja muissa vastaavissa tilanteissa. Kirjoitin muistiin käytyjen keskus-
telujen pääpiirteet ja usein myös tein spontaaneja haastatteluja hankkeeseen osal-
listuneille heidän kokemuksistaan ja mielipiteistään. Kaiken tämän aineiston kir-
joitin tietokoneelle mahdollisimman nopeasti session jälkeen. Joissakin tilanteissa
havainnointi ja haastattelu kulkivat lomittain eivätkä olleet selkeästi erotettavissa
toisistaan.
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Suoritin myös suoraa havainnointia käydessäni Matildaan osallistuneissa kou-
luissa mm. haastattelukäynneilläni, lähiopetuspäivien yhteydessä, kirjailijavierai-
luiden puitteissa sekä muutamana muuna kertana.

9.2.3 Valmiit aineistot ja dokumentit

Pidin tärkeänä kerätä erilaisia hankkeeseen liittyviä asiakirjoja, yleisiä tiedotteita,
ilmoituksia vanhemmille, opettajille ja kouluille; fakseja, osallistujalistoja, jakso-
suunnitelmia ja muita dokumentteja, sillä niiden perusteella pystyin tarkistamaan
päivämääriä, osallistujia ym. Käytin valmiita dokumentteja kriittisesti tarkastellen
ja harkiten, koska ne ovat aina jonkun laatimia jollekin, eivätkä aina täytä objektii-
visen tiedon vaatimuksia.

Käytettävissäni oli myös projektin koordinaattorin päiväkirja (Ollila 1997a),
josta sain tietoa mm. hankkeen suunnittelusta ja kehittelystä. Päiväkirja auttoi tu-
tustumisessa hankkeeseen ja selkeytti kokonaiskuvan luomista.

Tutkimuksen aikana seurasin aktiivisesti eri medioita tutkimuksen aihepiirin
puitteissa: keräsin aihepiiriin liittyviä lehtileikkeitä, seurasin lehtien keskustelu-
palstoja, televisio-ohjelmia sekä navigoin www-sivuilla.

9.3 Aineiston järjestely ja analyysi

Kaiken haastatteluilla saamani aineiston purin sähköiseen muotoon mahdollisim-
man nopeasti haastattelujen jälkeen. Joissakin haastatteluissa nauhalla esiintyi häi-
ritsevän voimakasta surinaa, mutta sain selvää suurimmasta osasta joitakin yksittäi-
siä sanoja lukuun ottamatta, enkä usko näiden muutamien sanojen poisjäämisen
vaikuttavan tutkimustuloksiin. Kyselyillä keräämäni datan kirjoitin myös sähköi-
seen muotoon. Oppilaskohtaisista haastatteluista ja kyselyistä kokosin aluksi ky-
symyskohtaiset tiedostot. Sen jälkeen jatkoin analyysiä erottelemalla datasta tutki-
musongelmien kannalta olennaisen aineksen ja jaottelin ne tutkimusongelmittain
sekä kokosin niistä taulukoita. Tästä luokitellusta datasta, josta Eskola ja Suoranta
(1998, 151) käyttävät nimitystä korkeamman jalostusasteen informaatio, aloitin
tulkinnan ja johtopäätösten tekemisen. Näin pystyin vertailemaan eri oppilaiden
vastauksia samaan kysymykseen tai aihepiiriin, aikaisemman haastattelun ja kyse-
lyn vastauksia loppuhaastatteluun/kyselyyn sekä yhden oppilaan saman aihepiirin
vastauksia. Tapaustutkimuksen luotettavuuden varmistamiseksi tulisikin verrata
keskenään eri menetelmin ja eri ajankohtana kerättyä dataa (Eskola & Suoranta
1998, 151).

Havainnoimani tilanteet kirjoitin sähköiseen muotoon ja tallensin omiksi tie-
dostoiksi. Samoin kaikki keräämäni dokumentit ja asiakirjat ovat lajiteltuina ma-
peissa. Sähköiseen muotoon tallennetut dokumentit ovat tallessa disketeillä, koti-
koneeni kovalevyllä sekä yliopiston mikroverkossa. Sen lisäksi olen tulostanut ja
mapittanut sähköisen aineiston. Yin (1989, 98) korostaa, että tutkimusaineisto tulisi
tallentaa, järjestää ja säilyttää todistusaineistona, sillä tämä menettely lisää tapaus-
tutkimuksen luotettavuutta.
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9.4 Tutkimuksen eteneminen

Matildan, telemaattisen kirjallisuuspiirin, toiminta oli alkanut elokuussa 1997,
mutta minä vastaanotin tehtävän Matildan tutkijana ja raportoijana osallistuessani
tutor-palaveriin 16.10.1997. Minun oli pikaisesti suunniteltava tutkimuksen viite-
kehys, jotta voisin aloittaa aineiston keruun mahdollisimman nopeasti, olihan
syyslukukausi melkein lopuillaan. Teetin marraskuun alussa kyselyn ja joulukuun
alussa haastattelin oppilaat, joiden pohjalta suunnittelin alustavia tutkimusongel-
miani. Aineiston keruuta olen selvittänyt tarkemmin luvussa 9.2.

Aluksi tutkimusongelmani suuntautuivat voimakkaammin tieto- ja viestintätek-
niikkaan, mutta tutustuessani hankkeeseen syvällisemmin ja oman tietämykseni
lisääntyessä lukemisesta, kirjallisuudesta ja niiden opettamisesta, tutkimuksen pai-
nopiste siirtyi selvästi lukemisen ja kirjallisuuden suuntaan. Tutkimusongelmien
muuttuminen on luonnollinen osa tapaustutkimusta, joka voidaankin nähdä elävänä
kokonaisvaltaisena prosessina.

Opetushallitukselle tekemäni www-muotoinen loppuraportti valmistui
31.8.1998, joten sitä ennen tutustuin huolella tutkimusaineistoon. Vaikka olen eri-
koistunut äidinkieleen ja mediakasvatukseen, pidin tietojani riittämättöminä aika
ajoin. Tämä hidasti tutkimuksen kirjoitusvaihetta syksyllä 1998, kun jouduin käyt-
tämään runsaasti aikaa teoriataustan muokkaamiseen.

Tämä tutkimus on hankkeen puolesta avoin, eli hankkeen nimi, tutorit ja osal-
listuneet koulut esiintyvät oikeilla nimillään. Sen sijaan oppilaita käsittelen ano-
nyymeinä. Yin (1989, 143) suosittaa avoimuutta, mikä auttaa tutkimuksen luotetta-
vuuden tarkastelussa sekä helpottaa ulkopuolisia lisätiedon hankkimisessa kysei-
sestä tapauksesta, mutta toteaa, että joissakin tilanteissa anonyymiteetti on tarpeel-
lista.
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10. Tutkimustulokset

10.1 Kokemuksia opiskelusta modernissa opis-
keluympäristössä

10.1.1 Millaisia opiskeluun liittyviä seikkoja oppi-
laat toivat esiin opiskelustaan modernissa opiskelu-
ympäristössä?

Matildalaiset eivät olleet aikaisemmin opiskelleet vastaavanlaisessa modernissa
opiskeluympäristössä, joten tämä oli heille täysin uudenlainen kokemus. Monien
kosketus tieto- ja viestintätekniikkaankin oli ollut melko vähäistä, lähinnä pelien
pelaamista tai tietokoneen käyttöä koulussa jonkin yksittäisen oppiaineen yhtey-
dessä. Modernissa opiskeluympäristössä toimivan Matildan toiminta koostui etä-
opiskelusta ja lähiopetuspäivistä. Etäopiskelu jakaantui itsenäiseen työskentelyyn
sekä sähköpostiviestintään tutorin ja virtuaalisen kotiryhmän välillä. Itsenäiseen
työskentelyyn kuului kirj ojen etsiminen, lukeminen, tehtävien tekeminen ja niiden
lähettäminen sekä lukupäiväkirjan pitäminen. Vastuu työskentelystä oli oppilailla
itsellään. Lähiopetuspäiviä ja muita yhteisiä tapaamisia pidettiin pitkin lukuvuotta
erilaisissa yhteyksissä (ks. luku 6.3). Tarkoitukseni on kartoittaa oppilaiden koke-
muksia etäopiskelusta ja siihen liittyvistä tekijöistä kuten lähiopetuksesta, virtuaali-
sesta kotiryhmästä, tutoroinnista ja ongelmatekijöistä.

10.1.1.1 Kokemuksia etäopi skel usta

” Sä niinku työskentelet tällein vähän eritavalla et kun yleensä niinku se on samassa

luokassa tai samassa koulussa ni nyt se on niin ku tietokoneiden välityksellä.”

30 matildalaista 31:stä kertoi kokeneensa etäopiskelun positii visena asiana, vaikka
monilla opiskelu ei ollut sujunut ongelmitta ja muutama oli kokenut opiskelun
ajoittain vaikeaksi ja raskaaksi. Kysyessäni matildalaisilta syitä, miksi he pitivät
etäopiskelusta, 17 ilmoitti pitävänsä itsenäisestä työskentelystä ja vapaudesta mää-
rätä omaa työskentelyaikatauluaan:

” Minusta on ollut hauskaa kun on saanut tehdä tehtävät yksin eikä niinkuin koulussa

kun jotkut tehtävät tehdään koko luokan kanssa.”

”  Must se on sillee ihan hyvä, et niinku et kukaan ei oo sillee vahtimassa et koska sä

sen teet.
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” No mun mielest se on aika hauskaa koska siinä niinku tulee se omatoimisuus esille.

Että pystyy ite miettimään että mitä nyt pitää tehdä ja semmosta.”

” On seki ihan kivaa silleesti et ei oo koko ajan semmoses kauhees mikroskoopissa

teetkö sinä juuri näin miten minä sanon!  Et sen niinku tekee sit itte ja sitte sen koko

homman ja sit sen valmiin työn lähettää.”

” Itsenäinen työskentely on mukavaa, sillä silloin voi tehdä miten haluaa sen tehtä-

vän, eikä ole muita määräämässä mitä pitäisi tehdä ja mitä ei.”

Yksi oppilas jopa totesi, että on hyvä oppia opiskelemaan itsenäisesti, koska
” aikuisenakin pitää opiskella itsenäisesti” . Muutama kertoi myös omatoimisuuden,
vastuullisuuden ja itsenäisyyden lisääntyneen lukuvuoden aikana:

” No onhan siin oppinu siis itsenäiseks enemmän. Et osaa tehä ne yksin ja sillee ettei

koko ajan oo kaverin kanssa.”

” Emmä tiedä, ehkä vähän vastuullisemmaks tai tollee et ku pitää lähettää niit tehtä-

vii.”

Kaksi oppilasta kertoi itsenäisyyden ja omatoimisuuden liisääntyneen kontekstissa,
jota ei osattu ennakolta aavistaa. Matildan toimintaanhan kuului myös lähiopetus-
tilanteita, joita pidettiin eri puolilla Espoota ja jopa Helsingissä ja joihin oppilaat
menivät yleensä itsenäisesti julkisilla kulkuvälineillä. Näille oppilaille itsenäinen
liikkuminen oli ilmeisesti harvinaista, minkä voi päätellä heidän useampaan ottee-
seen esiin tuomista vastauksista:

” [Olen oppinut] julkisilla kulkuneuvoilla matkustamista.”

” Käyttää tota pikajunii tai näitä tälläsii et ei se liity hirveesti siihen mut kuitenki.”

Yleisesti ottaen oppilaat kertoivat kokeneensa etäopiskelun positiivisena opiskelu-
menetelmänä. Selvästi negatiivinen asenne oli ainoastaan marraskuun kyselyyn
vastanneella, mutta muista haastatteluista poisjääneellä sekä tammikuussa 1998
hankkeesta eronneella oppilaalla, jolla oli ilmeisesti toisenlaisia odotuksia Matildan
toiminnan suhteen, sillä jo joulukuun haastattelussa hän ilmaisi selkeästi tyyty-
mättömyytensä:

” No on se ollu vähän tylsää. Silleen se kaukohomma. Pitää tilata kirjoja ja lukee

niitä ja sit tällasii tehtävii. Ei se oo semmosta ni mitä olis ajatellu tästä.”

10.1.1.2 Kokemuksia lähiopetuksesta ja yhteisistä tapaamisista

Lähiopetuspäiviä ja muita yhteisiä tapaamisia oli lukuvuoden aikana useita (ks.
luku 6.3). Tämän lisäksi lähiopetukseksi voidaan ajatella tutorillisissa kouluissa
tutorin pitämä viikottainen Matilda-tunti, minkä aikana oppilaat tekivät tehtäviään,
käyttivät sähköpostia ja tapasivat muita oman koulunsa matildalaisia. Oppilaiden
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mielipiteet näistä yhteisistä tapaamisista oli yllättävän yksimielisiä, lähes kaikki
kertoivat pitäneensä niistä:

” No ainakin no tietenkin ne pizzatarjoilut ihan mukavia ja öö sit ne kaikki tämmöset

lähiopetuspäivät ku siellä tehään kaikkea kivaa niitten kirjojen parissa ja muuta.”

” Lähiopetuspäivät ovat kivoja piristeitä.”

” Joo on ne ihan kivoja kun siel tapaa sit muitaki välillä ettei oo aina yksin.”

” Ne ovat olleet hauskoja, mukavia, innostavia...(lähi)

” :-) Erityisesti olen pitänyt lähiopetuksesta.”

” No ehkä (pitänyt) niist lähioetuspäivistä ja sitte tota just siit et ku täss on niin pal-
jon ihmisii, pääsee tutustuu niihin, saa kavereita ja site semmosist yhteisist jutuist

niinku se teatterimatka.”

”  No niistä lähiopetuspäivistä ja muustaki ku pizzan syönnistä. Ne on ollu hirveen

kivoja ja sitte ni tota . Se koko homma et sit niinku näkee miten se oikeesti toimii

eikä vaan et istuu ruudulla ja yrittää hahmottaa sitä.”

” Sama kuin ennenkin, lähiopetuspäivät,karnevaalit ja varsinkin se teatteriretki, kun

me menimme katsomaan Viidakkopoikaa.”  (mukavinta)

” Kuten sanoin: IHANAA!!!”

Ilmeisesti lähiopetuspäivillä oli suuri merkitys tutustumisessa. Näyttää siltä, että
sähköposti yhteydenpitovälineenä on vielä sen verran uusi väline, ettei sen välityk-
sellä tutustuminen onnistu ainakaan ala-asteen oppilailla. He kaipaavat konkreetti-
sia tapaamisia, joiden jälkeen on luontevampaa viestiä ” tutun”  ihmisen kanssa.
Oppilaat antoivatkin tämänsuuntaisia kommentteja:

” Meidän ryhmä on mielestäni hauska ainakin nyt tuon lähiopetuspäivän jälkeen,

kun tutustuimme enemmän toisiimme.”

” Ne (lähiopetuspäivät) on hauskoja tai sillee et siel pystyy tapaa niit ihmisii parem-

min ku tai niihin tutustuu paremmin kun sähköpostinvälityksellä.”

” On ollu tosi kivaa tavata muita silmitysten!”

Lähiopetuspäivien ohjelmaa oppilaat pitivät monipuolisena. He olivat tyytyväisiä
saamaansa tietotekniikkakoulutukseen ja kirjallisuuteen liittyviin harjoituksiin, niin
kirjallisiin kuin dramatisointeihinkin. Yksi kertoi jopa oppineensa ilmaisutaitoa
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sketsien teon yhteydessä. Poikkeuksena oli yksi oppilas, joka ei ollut tyytyväinen
päivien sisältöön vaan olisi mieluummin lukenut kirjoja niissä.

Kaksi oppilasta kertoi kokeneensa joidenkin lähiopetuspäivien aikataulun liian
kiireisenä, vaikka muuten pitikin niistä. Muutama kertoi myös vaikeuksistaan
päästä tilaisuuksiin joko huonon ajankohdan vuoksi tai matkustamiseen liittyvien
tekijöiden takia.

Kolme oppilasta ilmaisi selvästi, että he pitivät siitä, kun saivat olla pois kou-
lusta lähiopetustilaisuuksien takia. Näyttää siltä, että heitä motivoi tavallisista
koulurutiineista poikkeaminen:

” Olen pitänyt siitä, että saimme olla poissa koulun tunneilta.”

” Kyllä se on se, miten paljon tässä saa käyttää tietokonetta ja olla poissa koulusta.”

” Joo se (lähiopetus) on oikein kivaa että ainakin parempi kun tuolla pulpetin ääressä

istuminen.”

Toisaalta yksi oppilas taas harmitteli juuri sitä, ettei olisi halunnut olla poissa oman
luokkansa toiminnasta lähiopetuspäivien aikana.

Yleisesti ottaen oppilaat pitivät lähiopetuspäivistä, yli puolet ilmoitti niiden ole-
van parasta Matildassa, ja useat olisivat halunneet niitä vieläkin enemmän, vaikka
niitä järjestettiinkin aiottua useampia oppilaiden toiveiden ja tarpeen vuoksi.
Hankkeesta eronnut kertoi myös kaivanneensa enemmän yhteisiä tapaamisia.

10.1.1.3 Kokemuksia virtuaalisesta kotiryhmästä

Oppilaiden itsenäisen työskentelyn lisäksi virtuaalisella kotiryhmällä oli keskeinen
rooli Matildan toiminnassa. Virtuaaliryhmiä oli neljä ja kussakin oli 8 oppilasta eri
kouluista (ks. luku 6.3). Virtuaaliryhmään kuului myös tutor, joka oli vaihdellen
yksi hankkeen neljästä tutorista (ks luku 6.3). Tälle virtuaaliryhmälle matildalaiset
lähettivät tehtävänsä ja saivat tutoreilta palautteet tehdyistä tehtävistä. Virtuaali-
ryhmä toimi yhdessä myös joillakin lähiopetuspäivillä.

Virtuaaliryhmien ensimmäisenä tehtävänä oli sopia ryhmänsä nimestä sähkö-
postitse. Keskustelu oli vilkasta ja jokainen ryhmä sai sovittua nimestään. Tämän
jälkeen keskustelu hiljeni jonkin verran ja viestintä koostui lähinnä tehtyjen tehtä-
vien lähettämisestä ja niistä annetun palautteen tasolla.

Yksi tyttö yritti kovasti herätellä keskustelua lokakuussa 1997 ja osoitti haluaan
tutustua ryhmäläisiinsä, minkä voi päätellä hänen lähettämästään sähköpostivies-
tistä:

Subject: Olenko ihan ulalla?

Minä en oikein tunne teitä, en ees nimelltä. En haluaisi olla
ihan ulalla, oottehan te ryhmässäni.Voisitteko te kirjoittaa
nimenne ja kuvailla itseänne tossa meidän ryhmäkuvassa? Minä
olen tossa kuvassa, jolla on valkoinen lyhythihainen paita, ja
ruskeat hiukset.Olen takarivissä. Ja nimeni on X. ( ei mitään
romaania itsestänne ellette halua.)

No eipä tässä muuta, kuin kirjoittakaa ihmeessä jotain itses-
tänne. Näin on kivempi lukeakkin postia kun tietää lähettäjäs-
tä muutakin kuin nimen.
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TERVEISIN: arvaate kyllä kuka X

Kyseisen ryhmän jäsenet eivät kuitenkaan innostuneet kuvailemaan itseään. Sa-
mainen tyttö kertoi marraskuun kyselyssä ryhmästään seuraavaa:

” En oikein tunne niitä, vain harva näyttää osallistuvan keskusteluun. Suurin osa te-

kee vain tehtävät. Mun mielestä keskustelu on tärkeämpää.”

Aluksi oppilaat eivät ilmeisesti tunteneet toisiaan riittävän hyvin ja ylläolevan esi-
merkin lisäksi oli muitakin, jotka ihmettelivät keskustelun ja viestien vähyyttä,
vaikka olivatkin yleisesti ottaen muuten tyytyväisiä ryhmäänsä. Tämän suuntaisia
mielipiteitä tuli esiin marraskuun kyselyssä ja joulukuun haastattelussa:

” Ei me hirveesti lähetellä niinku muille sähköpostii, sillee. Kiva ryhmä. ”

” Ihan kiva, jotkut ryhmän jäsenet ovat olleet vähän laiskoja.”

” Se on ihan kiva ryhmä . Emmä oo niitä paljoo tavannu niit tyyppei paitsi et niinku

on tullu nähtyä.”

” En tunne heitä hyvin, mutta heidän kanssa on kiva kertoa millainen kirja oli.” ”

” Kaikki ei pidä yhteyttä, eikä tee tehtäviä, tai ainakaan minä en saa niitä.”

” Ryhmässäni on kaksi muuta aktiivista henkilöä minun lisäksi joten postia ei saa

kovin usein.”

” On se ihan kiva (ryhmä), mut ei me kirjotella paljoon. Ei me nykyään vastata pal-

joo.”

Oli myös oppilaita, jotka kertoivat tutustuneensa syyslukukauden aikana omiin
ryhmäläisiinsä, niin toisten koulujen kuin omankin koulun matildalaisiin:

” Tutuksi ja hauskaksi. Muistan jo melkein kaikkien nimet.”

”  Ihan hauska. Me lähetellään sähköpostia verkossa ja tutustutaan sen kautta vähän

lähemmin.”

” Ollaan me kaikkik sille kavereita et voidaan jutella kaikkee.”

” Kivoja ihmisiä. Mielestäni on positiivista, että ryhmässä on sekä tyttöjä ja poikia.”
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” No ainakin nää mun koulun oppilaat et nii, niin kun en joskus tiennyt nimeä enkä

—mut sit on on siell yks semmonen kenen kanssa mä oon niinku jutellut enemmän-

kin.”

” Se on mun mielest tosi hyvä ryhmä, siis poikkeuksellisesti. Siell on ne Xkoulust

noi. Ni niist on tullu meiän kavereita sillee. Muutenki et kyl meiän pitäs tavata ne

pitkästä aikaa.”

Joulukuun haastattelussa ilmeni suuria oppilaskohtaisia eroja ystävystymisessä.
Ryhmäkohtaisia ja oppilaskohtaisia eroja oli myös havaittavissa viestinnän vilk-
kaudessa. Seitsemän oppilasta kertoi tutustuneensa syyslukukauden aikana ryh-
mänsä toisien koulujen oppilaisiin ja aloittaneensa yksityisen sähköpostiviestinnän
heidän kanssaan.

Loppuhaastattelussa/kyselyssä muutama vielä valitteli ryhmänsä passiivisuutta
tai sitä etteivät he ehtineet tututustua ryhmäläisiinsä. Ratkaisuksi he esittivät lisää
lähiopetuspäiviä hankkeen alkuun sekä lähiopetuspäiville lisää vapaa-aikaa.

” Emmä tiedä. Joittenkin kaa se on vähän liian kaukasta ettei oo tuntenu tarpeeks

kauan ja niit lähiopetuspäiviä on ollut liian vähän ettei oo voinu jutella niinku sillee

vähän enemmän kaikista asioista.”

” Emmä tiedä, ehkä niit lähiopetuspäivii vois olla enemmän tai sit jotain semmosii

niinku et vähän sen teatterimatkan tapasii juttui, niinku et se ei välttämättä kauheesti

liittyis siihen Matildaan mut sitte oltais vaan niinku yhessä. Siin ehkä tutustuis pa-

remmin.”

” En tunne heitä hyvin, mutta heidän kanssa on kiva kertoa millainen kirja oli.”

Vaikka osa matildalaisista kritisoi ryhmänsä passiivisuutta, niin kuitenkin 70%
heistä kertoi loppuhaastattelussa/kyselyssä pitäneensä ryhmästään. He toivat esille,
kuinka mukavaa oli ollut tutustua uusiin ihmisiin ja saada uusia kavereita. Myös
ryhmän antamia lukuvinkkejä ja palautetta kiiteltiin.

” Ja olen tutustunut uusiin ihmisiin (superkivaa)”

” Niilt on saanu kaikkii hyviä niinku vihjeitä kirjoista, mitä vois lukea ja kaikkee

tällästä.”

” Mukavinta on ollut, kun on saanut positiivista palautetta muilta matildalaisilta.”

Loppuhaastattelussa tiedustelin avaininformanttien mielipidettä, mikäli Matilda
olisi vain koulun sisäinen kirjallisuuspiiri. Koulun sisäistä kirjallisuuspiiritoimintaa
epäiltiin tylsäksi ja yksitoikkoiseksi ja he puolsivat eri kouluista koottua virtuaali-
ryhmätoimintaa. Oppilaiden mielestä oli tärkeää, että Matildan virtuaaliryhmät
koostuivat eri koulujen oppilaista, ja he korostivat mahdollisuutta päästä tutustu-
maan muihin oppilaisiin ja kouluihin.
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” Ehkä se olis vähän liian ykstoikkosta olla täällä pelkässä samassa koulussa ettei

siin, mitään semmosta uutta tuttavuutta muualle.”

” Sit se ois varmaan vähän tylsempi, koska sit ois niinku koko ajan kuitenkin saattais

nähä niitä. Onhan niit ihan kiva nähä mut sit kuitenki se on jotenkin kivempi et sit

kokoonnutaan yhessä jonnekkin muuallekki ettei oo vaan täällä omassa koulussa, ni

sillai et menee muihinkin kouluihin.”

” Ei se varmaan ois niin kiva koska periaatteessa tuntis kaikki ni ei siin sit mitään

erikoista tai tommosta”

”  No ei se sit ois se ei ois yhtään samanlainen se on silleesti ja sit ei periaatteesa tar-
vitsis niitä koneita ollenkaan eikä mitään sähköpostia et se niinku olis paikanpäällä.

Mut ei se ois niinku yhtään yhtä kivaa”

Matildalaiset tekivät itselleen kotisivut syyskuussa 1997, mutta kyseisellä kerralla
he eivät ehtineet saada niitä valmiiksi. He todella innostuivat kotisivujen tekemi-
sestä, joten heidän pyynnöstään järjestettiin lisäopetusta marraskuussa 1997. Ma-
tildalaisten tekemillä omilla kotisivuilla oli tärkeä sosiaalinen funktio sähköposti-
välitteisessä virtuaaliryhmätoimintaan perustuvassa opiskelussa: kotisivujen väli-
tyksellä oppilaat pääsivät katsomaan valokuvia ryhmäläisistään, saivat tietoa hei-
dän harrastuksistaan, musiikkimaustaan ym. Oppilaat vierailivatkin mielellään
toistensa kotisivuilla. Loppukyselyssä yksi parannusehdotus Matildan toimintaan
liittyi kotisivujen tekemiseen: ” Enemmän lähiopetuspäiviä, jolloin tehdään ko-
tisivua, ei kai sitten muuta.”

10.1.1.4 Kokemuksia tutoroinnista

Matildassa oli mukana 4 tutoria. Virtuaaliryhmien tutoroinnin lisäksi he suunnitte-
livat koordinaattorin kanssa kirjallisuustehtävät, lähiopetuspäiviä, kirjailijavierai-
luita ja muuta toimintaa sekä kouluttivat itseään. (ks. luku 6.3)

Syyslukukaudella virtuaaliryhmien tutor vaihtui kahden viikon välein, jotta
ryhmät saisivat nauttia eri tutoreiden erikoisosaamisesta. Toinen vaihtuvan systee-
min ideana oli, että tutorin ei tarvitsisi lukea kaikkia kirjoja kyetäkseen antamaan
asiantuntevaa palautetta, vaan hän voisi yhden jakson ajan vastata vapaavalintai-
sista ja seuraavassa jaksossa vain kuukauden kirjasta. Näin pyrittiin keventämään
tutorin työmäärää. Tästä kuitenkin seurasi jatkuva sekaannus niin oppilaiden kuin
tutorienkin kohdalla siitä, kuka on kenenkin tutor, varsinkin jos vastaus tuli myö-
hässä ja oman ryhmän ” Postia meille”  -painikkeeseen oli jo päivitetty uusi tutor.
Oppilaat eivät myöskään ehtineet tutustua omaan tutoriinsa kun se jo taas vaihtui
uuteen. Tämän suuntaisia kommentteja antoi 68% matildalaisista marraskuun 1997
kyselyssä:

” Sama tutori EHDOTTOMASTI kauemmin, niin olisi vähän helpompi muis-

taa/tehdä tehtäviä ym., kun olis aivan varma kuka on tutori.”

” Haluaisin pitää saman tutorin kuukauden, ettei pää menis ihan sekaisin.”
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” Minusta yksi tutori per jakso olisi hyvä, koska joskus sattuu sekaannuksia ja postit

menee väärälle henkilölle.”

” Mieluiten koko lukuvuoden, ettei aina tarvitsisi muistella että kuka on se uusi tuto-

ri.”

” Haluaisin pitää saman tutorin aika kauan. Muuten en tiedä kuka on mun tutori.”

Oppilaiden ja tutoreiden haastattelun perusteella tutorointisysteemiä yksinkertais-
tettiin kevätlukukaudeksi siten, että kahdella ryhmällä oli kaksi tutoria ja oppilai-
den lähettämät viestit menivät aina kummallekin tutorille, joka valikoi sieltä oman-
sa. Toinen tutorpari vuorotteli kuukauden kirjan ja vapaavalintaisen kirjan ohjaa-
misessa, toinen pari taas jakoi vastuun niin, että toinen vastasi aina kuukauden kir-
jasta ja toinen vapaavalintaisista. Systeemi oli huomattavasti selkeämpi kuin syys-
lukukaudella, mutta loppuhaastattelussa tuli toiveita vieläkin yksinkertaisemmasta
systeemistä, jossa kullakin ryhmällä olisi vain yksi vakituinen tutor.

30 matildalaista 32:sta kertoi olevansa tyytyväinen tutoreihin ja näiden anta-
maan palautteeseen:

” Joo että kovin yksityiskohtaisia ainakin että ne tutustuu niihin ainakin huolella.”

” No ihan kivoja on ja niitten palaute se on aika sellast rehellistä ja realistista. Ne ei

niinku sillee, ne ei sievistele niitten vastauksia vaan ne sanoo niinku ne on.”

” Kaikki tutorit ovat olleet ihan sikacool-tyyppiä, sekä palautteet ovat olleet oikeu-

denmukaisia.”

” Tutoreiden kommentit ovat olleet rohkaisevia ja kunnioittavat mielipiteitäni”

” Ihan hyvii.(palautteet) Paitsi et niil on aika paljon positiivisempaa. Mut just ne ne-
gatiiviset ni ne esittää ne kuitenkin ihan sillee positiivisesti et ei tuu pahaa mieltä ja

tällee.”

” Ne on sillei et ne yleensä kysyy jonkun mielipidettä. Mun mielest se on hyvä et

siin ei periaatteessa välttämättä oo mitään oikeita eikä vääriä vastauksii. Lähinnä

niinku et ne kysyy et onks onko lukenu jotain aikasemmin tai mitä mieltä oli asiasta.

ja joskus se on aika hankala vastataki et mitä mieltä on siitä. Mut siin sit oppii vas-

taamaan sllei.”

” No yleensä ne on sillai ihan niinku oikeudenmukasii et jos on tehny hyvin tehtävän

ni sit saa tietysti myönteistä ja sit jos on vähän ollu semmosii ni sit siihen et vois vä-

hän enemmän niinku tehä, parantaa niitä. Et ei mull niinku mitenkään mitä kauhuja

jätä.”
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” No yleensä ne on niin ku lähettäny ne samat postit et mitä on tehny tai et jos on

tehnyt vähän huonosti niin sit ne pyytää et et sä vois vastata vähän perusteellisem-

min—mut sillai mut emmä nyt tiiä mut kyl se on mun mielest ollu ihan mukavaa.

Muutama positiivisesti tutoreihin suhtautunut oppilas ihmetteli kuitenkin joulukuun
haastattelussa, mikseivät tutorit ole lähettäneet palautetta tai muuta sähköpostia.
Haastattelutilanteessa selvitin heille yhden syyn tähän: Espoon intranetissa oli ollut
toimintahäiriöitä ja joku tutoreista oli välillä täydellisessä motissa kykenemättömä-
nä lähettää tai lukea sähköpostia. Tämän lisäksi osa sähköposteista yksinkertaisesti
katosi jonnekin.

Joitakin kommentteja esitettiin tutoreiden lähettämistä liian vaikeista tai omitui-
sista tehtävistä, mutta niitä käsitellään tarkemmin luvussa 10.2.1.5.

Kolmella koululla, 15:llä oppilaalla, ei ollut tutoria fyysisesti läsnä eikä niissä
viikottaista matildatuntia, kuten oli tutorillisissa kouluissa. 7 ilmaisi pärjäävänsä
ilman tutoria, mutta 8 olisi kaivannut tutoria kouluunsa. Ilmeisesti osa tämänikäi-
sistä kaipaa etätutorin lisäksi fyysisesti läsnäolevaa aikuista, jonka puoleen voi tar-
vittaessa kääntyä. Toisaalta, jos ryhmällä olisi alusta alkaen ollut yksi oma tutor,
niin voisi olettaa, että hänen puoleen olisi ollut helpompi kääntyä myös sähköpos-
titse.

10.1.1.5 Oppilaiden esiin tuomia ongelmia

Opiskeleminen itsenäiseen työskentelyyn ja tieto- ja viestintätekniikkaan pohjautu-
vassa modernissa opiskeluympäristössä ei sujunut ongelmitta. Oppilaiden esiin
tuomat ongelmat voidaan jakaa neljään pääkategoriaan: 1) tietokoneisiin ja tieto-
verkkoon, 2) aikatauluun, 3) kirjojen hankkimiseen, 4) tiedottamiseen, 5) vaikeisiin
tehtäviin (käsitellään luvussa 10.2.1.5) sekä 6) sekavaan tutorsysteemiin liittyvät
(käsitellään luvussa 10.1.1.3).

Tietokoneisiin ja tietoverkkoon liittyvät ongelmat

Kaksi oppilasta kertoi alun ongelmien johtuneen tietokoneen käyttötaidon puut-
teista, mutta hekin kertoivat oppineensa tarvittavat taidot lukuvuoden aikana. Kai-
killa kouluilla oli myös vastuuhenkilö, joka oli sitoutunut auttamaan matildalaisia
tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvissä ongelmissa ja yleisesti ottaen oppilaat koki-
vat saaneensa apua pyydettäessä. Kaiken kaikkiaan matildalaiset olivat tyytyväisiä
saamaansa tieto- ja viestintätekniikkaopetukseen ja kokivat oppineensa riittävästi
osallistuakseen Matildan toimintaan.

Matildalaiset eivät siis kokeneet ongelmaksi tieto- ja viestintäteknisiä taitojaan
vaan näkivät suurimpana ongelmana Espoon intranetin aiheuttamat erilaiset on-
gelmat, joita oppilaat kuvasivat seuraavasti:

” TIETSIKAT EI AINA TOIMI. Kun aloitin s-postin käytön, olin pihalla, mutta nyt

on ok.”

” Se (sähköpostinkäyttäminen) on helppoa ja kivaa, mutta vähän epävarmaa, koska

viesti ei aina mene perille.”
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” Etäopiskelun huonoksi puoleksi on osoittautunut koulujen joskus oikulliset tieto-

koneet.”

” Yhteydet ovat olleet vähän sekaisin.”

” Netlogin ei toimi”

” No ainoastaan semmoisia (ongelmia) ettei joku viesti ole tullut perille.”

” Heti alussa koulumme koneet kenkkuilivat. Onneksi koulumme koneet ovat nyt

kunnossa!”

” KONE JUMISSA!! KESTÄÄ!!!VERKKO YHTEYS HUONO!!!!”

” Kone ei aina ole suostunut lähettämään viestiä.”

” Kone on joskus seonnut”

” Koneet takkuilee ihan liikaa. Ja meidän koulussa on aina vähän toimivia koneita.”

Yhden koulun oppilailla oli syyslukukauden aikana myös vaikeuksia päästä luke-
maan tai lähettämään sähköpostia, koska koulun ainoa verkossa oleva tietokone
sijaitsi opettajainhuoneessa. Tämän koulun oppilaat eivät lukeneet sähköpostejaan
kovinkaan usein, joten he saattoivat saada tehtävät ja tiedotukset liian myöhään.
Kaksi negatiivisesti etäopiskeluun suhtautunutta oli kyseisestä koulusta, joten voisi
olettaa näiden ongelmien laskeneen kyseisten oppilaiden osallistumismotivaatiota,
koska yhteydenpito virtuaaliryhmään ja tutoriin tapahtui nimenomaan sähköpostit-
se. Toinen näistä erosi omasta pyynnöstään tammikuussa 1998.

Ongelmaksi koettiin myös Espoon intranetin palomuuri. Tämän tyyppisen opis-
kelukokonaisuuden yksi idea on ajasta ja paikasta riippumattomuus, mutta Espoon
intranetin takia matildalaiset, niin tutorit kuin oppilaat, pystyivät lukemaan sähkö-
postinsa ainoastaan Espoon kouluista, vaikka monella olisi ollut kotonaan toimiva
Internet-yhteys.

Ilmeisesti tietokoneisiin ja tietoverkkoon liittyvät ongelmat haittasivat opiskelua
jossakin määrin. Loppuhaastattelu/kyselyn yhteydessä tuli kommentteja verkko-
ongelmista ja toiveita yhteyksien kunnostamiseen:

” Jos voisin, niin parantaisin sähköpostiyhteyden moitteettomaksi.”

Aikatauluun liittyvät ongelmat

Matildan toiminta oli jaettu kahdeksaan neljän viikon jaksoon ja jokainen jakso
vielä kahden viikon mittaiseen kuukauden kirja tai vapaavalintaisen kirjan osioon.
Syyslukukauden aikana ilmeni joidenkin oppilaiden sähköpostiviestien perusteella,
että he eivät tiedä, missä jaksossa ollaan tai mitä tehtävää tulisi tehdä. Joillakin op-
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pilailla oli myös vaikeuksia pysyä aikataulussa. Marraskuun kyselyssä tiedusteltiin
aikatauluun liittyviä kokemuksia ja 13 oppilasta 31:stä piti sitä sopivana:

” Riittävä. Ehdin lukea paljon muita kirjoja” .

” Ihan hyvältä, sopiva aika.”

” Riippuu kirjan pituudesta, mutta tähän mennessä kaksi viikkoa on ollut sopiva lu-

kuaika. Sähköpostikeskustelu on todella hauskaa.”

6 oppilasta kertoi aikataulun olevan välillä sopiva, välillä liian kiireinen:

” Minusta se tuntuu ihan hyvältä, joskus tulee vähän kiire, jos ei saa kirjaa.”

” Välillä tulee vähän kiire, mutta ei usein.”

12 oppilasta puolestaan totesi aikataulun olevan liian kireä:

” Kyl mä periaatteessa tykkäsin mut joskus on tullu sellasii just niistä paineista esi-

merkiks tää —tää on mun mielest liian nopee tää aikataulu: kaks vikko yhelle kir-

jalle: sen ettimiseen, lukemiseen ja tehtävien tekemiseen. Ja sitten just kun tulee näit

kauheit sekaannuksii. Tuoll on kyl just sen nopeen aikataulun takii tuol Matildassa

on se kalenteri, miss on ne kaikki viikot mitä mut se on jotenki väärässä. Et ne tulee

aina viikkoo aikasemmin. Ja yhtäkkii tutorilt viestei et nyt alkoki seuraava kirjatar-

jotin tai seuraava kirja. Ni sit on ihan ulalla et mitäs mä nyt teen.”

” Pysyminen aikataulussa”  (vaikeinta)

” Kauhea kiire mutta kivaa”

” Niin, ja kirjojen ja tehtävien kanssa on aina kiire.”

” Aika lyhyeltä. Eihän kaksi viikkoa mikään pitkä aika oo. Sekin riippuu aikapaljon
kirjan saannista ja muusta ajasta. esim. jos näille viikoille saattuu paljon kokeita,

joutuu tietenkin karsia jotain. joskus Matildasta, AIKAA EI OLE PALJON.”

” Keskusteluun aika liianlyhyt! muuten hyvä”

” Olisi ehkä hauskaa jos aikaa olisi enemmän.”

Kirjojen hankkimiseen liittyvät ongelmat

Oppilaiden omalla vastuulla oli etsiä kunkin jakson tarjottimelta kuukauden kirja
sekä vähintään yksi vapaavalintainen. Kaksi ryhmää luki jakson kahden ensimmäi-
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sen viikon aikana kuukauden kirjaa ja toiset vapaavalintaista. Oppilaat toivat esiin
vastauksissaan, että kirjojen löytäminen oli myös hankalaa, lukihan 32 oppilasta
samaa kuukauden kirjaa samalla jaksolla:

” Minua on ärsyttänyt ja enkä ole myöskään pitänyt siitä jos löydän luettavan kirjan

vasta sitä edellisenä päivänä kun sen pitää olla valmis.”

” Saada  kirjoja kirjastoista. ja vielä ajoissa!”  (vaikeinta)

” Kirjojen saaminen kirjastoista.” (vaikeinta)

Kiire ei kuitenkaan ollut ainoa syy, miksei kirjaa hankittu ajoissa. Itsenäinen työs-
kentely vaatii itsekuria ja päättäväisyyttä suunnitella toimintaansa. Kolme oppilasta
totesikin, että saamattomuus tai laiskuus on yksi syy, miksei ole saanut kirjaa han-
kituksi:

” Mut et tota sit se voi olla vähän vaikee sen takia et sit ei välttämättä niinku mee

niinku ettii sitä kirjaa. Tai sillee.”

” No ehkä vähän sitäkin mutta hm vähän ehkä myös tämmöstä laiskuutta että ei oo

jaksanu hankkii”  (kirjaa)

Syyslukukauden lopun kyselyn ja haastattelun tuloksista ilmeni, että osa oppilaista
aloitti kirjojen etsimisen vasta jakson alettua, joten on selvä, että kaksi viikkoa on
liian lyhyt aika etsiä ja lukea kirja, tehdä tehtävät, lähettää ne ja keskustella teok-
sesta. Tämän vuoksi kevätlukukauden alun lähiopetuspäivänä korostettiin, että
kirjoja kannattaa etsiä ennakkoon ennen jakson alkamista ja harjoiteltiin kirjojen
etsimistä pääkaupunkiseudun kirjastojen PLUSSA-tietokannan avulla, jotta oppi-
laat voisivat aloittaa kirjojen etsimisen koulun tietokoneella ja tilata niitä lähikir-
jastoonsa. Oppilaille tuotti myös ongelmia liian usein tulevat uudet kirjallisuusteh-
tävät, joten systeemiä yksinkertaistettiin tehtävien osalta: tammikuun lähiopetus-
päivänä tutustuttiin uuteen vapaavalintaisten kirjojen tehtävään, joka oli sama koko
kevätlukukauden ajan.

Tiedottamiseen liittyvät ongelmat

Yhtenä ongelmana ilmeni myös tulevista tapahtumista tiedottaminen, sillä kysees-
sähän oli kuuden koulun yhteistyöhanke. Vaikka Matildan kotisivuilla oli tapahtu-
makalenteri, oppilaat eivät kyenneet ainakaan vielä tässä vaiheessa itsenäisesti seu-
raamaan tulevia tapahtumia, vaan koordinaattori joutui ilmoittamaan kouluille
yleensä faksin välityksellä tulevista lähiopetuspäivistä tai muusta koulun ulkopuo-
lella tapahtuvasta toiminnasta. Joissakin tilanteissa informaatio jäi opettajainhuo-
neeseen eikä saavuttanut kyseisen koulun matildalaisia.

10.1.1.6 Yhteenveto

Lähes kaikki matildalaiset pitivät etäopiskelua positiivisena ja yli puolet kertoi pi-
tävänsä itsenäisestä työskentelystä. Konstruktivistinen oppimiskäsitys, avoin ja
joustava opiskeluympäristö sekä yhteistoiminnallisuus pohjautuvat ajatukseen, että
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vastuu omasta työskentelystä lisää opiskelumotivaatiota. Matildalaisten omat ko-
kemukset antavatkin viitteitä samaan suuntaan: vastuun kantamista omasta opis-
kelusta pidettiin mielekkäänä.

Matildalaisten pitivät lähiopetuspäiviä ja muita yhteisiä tapaamisia innostavina
ja monipuolisina, yli puolet kertoi niiden olevan parasta Matildassa. He korostivat
myös konkreettisten tapaamisten merkitystä tutustumisessa omaan ryhmäänsä ja
muihin matildalaisiin. Yhteisiä tapaamisia olisi haluttu vieläkin enemmän.

Oppilaat olivat myös tyytyväisiä virtuaaliryhmiinsä, vaikka kaikki eivät omasta
mielestään ehtineet tutustua heihin riittävästi lukuvuoden aikana. Tutustumisessa
oli kuitenkin havaittavissa yksilö- ja ryhmäkohtaisia eroja. Matildan pysymistä
usean koulun projektina ja virtuaaliryhmien koostumista eri koulujen oppilaista
pidettiin tärkeänä, koska näin oppilailla oli mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin ja
kouluihin.

Vastauksista päätellen tutoreita pidettiin oikeudenmukaisina ja kannustavina,
mikä onkin tutoroinnin yksi tärkeimmistä tehtävistä. Hakanen & Puro (1995, 48)
korostavatkin tutoroinnista puhuessaan, että kannustaminen ja myönteinen palaute
ovat parhaita opettajia. Johtuneeko tästä tai jostakin muusta syystä, mutta oppilaat
jotka olivat tyytyväisiä tutoreihin suhtautuivat myös positiivisesti opiskeluun Ma-
tildassa.

Oppilaiden kokemusten perusteella suurimmiksi ongelmiksi nousi tietokoneisiin
ja tietoverkkoon liittyvät ongelmat, aikataulun kiireisyys, tutorin vaihtuminen, kir-
jojen hankkiminen ja vaikeat kirjallisuustehtävät. Loppuhaastattelussa/kyselyssä
matildalaiset saivat vielä tilaisuuden vaikuttaa matildan tulevaisuuteen paran-
nusehdotuksilla:

” Vähän ollu silleesti ni tää oli kyl kokeilu kerta. Tai tää projekti. Mut vähän on ollu
sellasta sekalaista ja suunniteltu jotenkin kauheen monimutkasesti kaikki. Et sitä

vois seuraavan kerran sitte ku se on niin vähän sillee yksinkertaistaa.”

Haas: Mitä voisi yksinkertaistaa?

” No esimerkiks nää kaikki nytki ku yritettiin sillee yksinkertaistaa sitä tutorisotkua,
mut se on silti vielä et yhel ryhmäll vois olla yks tutori ja se on aina ja koko ajan

vaan, ilmasn mitään vaihteluu.”

” Kaikki voisi olla vähän yksinkertaisempaa...”

Suurin osa matildalaisista oli kuitenkin tyytyväisiä opiskeluun modernissa opiske-
luympäristössä, niin etäopiskeluun kuin lähiopetukseen. 29 oli sitä mieltä, että läh-
tisi uudelleen mukaan, jos se vain olisi mahdollista. Kaksi oppilasta jopa kritisoi
sitä, että Matilda oli vain yhden lukuvuoden mittainen. Ilmeisesti Matildan opis-
keluympäristöä pidettiin motivoivana, vaikka jonkinasteinen kokeiluluontoisuus
heijastui hankkeen toiminnassa.

” Mut ku on hirveen aika vaikee et jos joka viikko pitäs lähtee jollekki toiselle kou-
lulle keskustelee näist asioista. Et on se parempi sillai ku on nää sähköpostikeskus-

telut”

” Olen tutustunut uusiin ihmisiin (superkivaa). Olen oppinut myös omatoimisuutta ja

tietysti sitä tietokoneen käyttöä.”



67

” No must tää on niinku tosi kivaa ku tää on niinku periaatteesa niiku harrastus, joka

tapahtuu niinku vähän kouluaikana. Ja sit tässä oppii samalla tosi paljon. Tää on ki-

vaa ja täs voi saada uusia kavereita.”

” No, miten sen nyt sanoo. Oon saanu kavereita, oon tutustunu tietokoneisiin ja

kaikkiin kirjastonkäyttöön ja se on tosi kivaa.”

” No, no ainaski mun mielest on ollu hirveen hauskaa ja sinänsä jää mieleen ni lä-

hiopetuspäivät. Ne on jotenki niinku, siel tehään kauheen paljon yhessä työtä. Et tää

on muuten kauheen itsenäistä nii. Että niiku tää on hirveen monipuolista oikees-

taan.”

” Matilda voisi myös olla yläasteella ja voisi olla enemmän kirjoja luettavana.”

10.1.2 Miten oppilaiden tieto- ja viestintätekniset
taidot ja asenteet kehittyivät hankkeen aikana hei-
dän itsensä kertomana?

10.1.2.1 Liit tymismotivaatio

Ensimmäisessä haastattelussa kysyin matildalaisilta heidän motiiveistaan pyrkiä
mukaan telemaattiseen kirjallisuuspiiriin. Tarkoituksenani oli selvittää erilaisia te-
kijöitä, jotka herättivät hankkeeseen hyväksyttyjen kiinnostuksen pyrkiä mukaan.
Hakumenettelyissä oli jonkin verran koulu- ja oppilaskohtaisia eroja, ja 3:a oppi-
lasta pyydettiin mukaan, joten he eivät voineet kertoa liittymismotivaatiostaan. 26
oppilasta 28:stä mainitsi sekä tieto- ja viestintätekniikkaan että lukemiseen ja kir-
jallisuuteen liittyviä syitä:

” No ehkä sen vuoks et mä halusin tutustua vähän Internetin käyttöön ja sitte uusiin

kirjoihin.”

” No koska tuntu kiinnostavalta kun täss oli semmosii erilaisii kirjoi jota pääsi luke-

maan ja sitte pääsi käyttämään Internetiä ja sähköpostii. Se tuntu kivalta.”

” No ehkä ku mä tykkään lukee kaikkii kirjoja ja sitte ku emmä oo yleensä ollu pal-

joo tietotekniikan kanssa tekemisissä ni sit tää sopi sillee niinku.”

” No ehkä sen takia et kun tää niinku toimii sillee erikoisesti et oppii lähettää sähkö-

postii ja tekee Internet sivuja ja sit mä liityin kirjojen takii et ku mä tykkään lukee

—kaipaan uusia kirjoja.”
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” No mä halusin lukee kaikkii vähän erillaisii kirjoja ja mä aattelin et siin pääsee tu-

tustuu kaikkee Nettiin ja tällee.”

” No mä tykkään lukemisesta ja mä ajattelin et jos tässä saa tietokoneen kanssa

mennä.”

Vain 1 ilmoitti motiivikseen pelkästään kirjojen lukemisen:

H:  Miksi halusit mukaan Matildaan?

” No ehkä se ku luetaan ” .

H:  Mitenkäs tietotekniikka?

” No emmä tiiä. Ei kiinnosta kyl.”

Vain 1 (tyttö) ilmoitti kiinnostuksen olleen vain tietotekniikassa:

” Öö et mä oppisin enemmän käyttää tietokonetta.”

10.1.2.2 Suhtautuminen tieto- ja viestintätekniikkaan

Marraskuun kyselyssä kysyin matildalaisten mielipidettä sähköpostin käytöstä. 29
oppilasta 31:stä suhtautui siihen positiivisesti ja suurta innostusta osoittaen:

” Hauskaa, helppoa ja hyödyllistä.”

” Yhtä helppoa, kuin puhelimen käyttö.”

” Se on kiva ja nopea tapa lähettää toisille postia.”

” Se on hauskaa ja hyvä asia, koska on yhteydessä muuhun maailmaan.”

” Loistavaa, että on keksitty tuommoinen.”

” Se on kivaa. Ja kätevä, koska posti on sekunnissa perillä.”

” Se on erittäin hyödyllistä. Sitä oppii kirjoittamaan nopeasti.”

” Se on helppoa ja kivaa, mutta vähän epävarmaa, koska viesti ei aina mene perille.”

” Minusta se on hauskaa ja opettavaista. On kätevää kun voi keskustella kavereiden

kanssa tietokoneilla.”

” Se on hauskaa ja kehittää osaamista tietokoneillla.”
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Yllättävää oli, kuinka oppilaat innostuivat sähköpostin lähettämisestä. Loppuhaas-
tattelussa pari oppilasta kertoi jopa harrastaneensa sähköpostiviestintää oman kou-
lun matildalaisen kanssa, joka istui viereisen tietokoneen ääressä:

” Siin on oikeastaan siin on käyny silleen et mä kirjottelen lähinnä näitten meidän
koulaisten kanssa niinku. Vaa joskus on vaan jännä kun viereiseltä koneelta tulee

sähköpostia.(nauraen)”

Kahdesta negatiivisesti sähköpostin käyttämiseen suhtautuneista toinen (poika)
erosi hankkeesta tammikuussa ja toisenkin (poika) suhtautuminen Matildaan koko-
naisuudessa oli erittäin negatiivinen. Syyslukukaudella kyseisten oppilaiden koulun
ainoa verkossa oleva kone sijaitsi opettajanhuoneessa ja eronnut poika valitteli,
ettei ole mukavaa, kun joutuu aina selittelemään ja ruinaamaan koneelle pääsyä,
mikä saattoi osaltaan vaikuttaa negatiivisen asenteen muodostumiseen.

Pidin tärkeänä saada informaatiota myös oppilaiden omista asenteista tieto- ja
viestintätekniikkaa kohtaan sekä mahdollisista asenteiden muutoksista lukuvuoden
aikana, joten kysyin oppilailta heidän suhtautumisestaan tieto- ja viestintätekniik-
kaan sekä syys- että kevätlukukauden lopussa. Vaikka useilla liittymismotiiviin
sisältyi tieto- ja viestintätekniikka, 20 oppilasta 25:stä kertoi loppu-
kyselyn/haastattelun yhteydessä kiinnostuksen lisääntyneen lukuvuoden aikana.

” No on se ehkä vähän sillee et sillon mä aattelin, viel joku vuos sitte et, et niinku

mitä tietokoneill ees tekee ku mä en tienny et miten niit sit käytetään ja nyt se on sitt

vähän muuttunu ja positiivisemmaks.”

” Mä oon luullu et se on paljon monimutkasempaa. Siilleen et ensin - mm- ö aika-

semmin se oli mun mielestä kauheeta ja nyt se on paljon hauskempaa”

” Ennen mun mielest ne oli sellasii kauheit semmosii koneit mitkä jumittuu koko

ajan. Mut nyt ku mä osaan käyttää niitä ni sit ne on semmosii kivoja.”

” On tai siis silleesti ennen ne oli mulle ihan semmosii ku mä en koe minään ekstaa-

sina et mä saan pelata pasianssii, mitä mikä oli ainoo niinku suurinpiirtein mitä mä

osasin ennen tehä, mutta nytte ku tietää mitä kaikkee sillä voi tehä ja mitä kaikkea

sil niinku tekeeki  ni on se nyt niinku paljon kivempi.”

” No ehkä vähän niinku et se on niinku helpompaa et sitä voi niinku käyttä enem-

män. Tietotekniikka on hauskaa ja on silleen tärkeetki et pystyy kommunikoimaan

muullakin tavalla kun puhelimell ja kirjeitse.”

Loppukyselystä poisjääneet 4 tyttöä kertoivat joulukuun haastattelussa kiinnostuk-
sen tieto- ja viestintätekniikkaan lisääntyneen syyslukukauden aikana:

” On se. Et kyl mä ennen vähän pelkäsin et nyt sit Internetistä tietää.”
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” Sillon ennen mä ajattelin et eihän mihin tietokoneita oikeestaan tarttisin. Ni kyl nyt

niil voi kirjottaa kaikkee ja tehä töitä. Nyt se on sillee se on sillee voi käyttää vapaa-

aikana ja muutenkin työhön ja lähettää postii.”

Erityisen positiivinen muutos tapahtui oppilaassa (tyttö), joka ensimmäisessä
haastattelussa ilmaisi, ettei ole kiinnostunut tieto- ja viestintätekniikasta. Loppu-
kyselyssä hän kertoi kiinnostuksensa lisääntyneen. Kyseisellä oppilaalla oli keski-
määräistä vähemmän kokemuksia tieto- ja viestintätekniikan käytöstä ennen Matil-
daa, ja hän oli lähtenyt hankkeeseen mukaan lukemiseen ja kirjallisuuteen liittyvin
motiivein. Syyslukukaudella hänen koulunsa ainoa verkossa oleva kone sijaitsi
opettajanhuoneessa, mikä luonnollisestikin hankaloitti osallistumista hankkeeseen
ja tietokoneen käytön rutinoitumista. Kevätlukukaudella kouluun saatiin uusia
verkkoyhteyksiä, joten hänenkin pääsynsä koneille helpottui.

Kirkkojärven koulun oppilaat (5) olivat hieman eri asemassa, sillä heidän luo-
kallaan oli panostettu tieto- ja viestintätekniikkaan, joten he olivat tutustuneet In-
ternetiin ja käyttäneet sähköpostia jo edellisenä keväänä 1997. Ensimmäisessä
haastattelussa he kertoivat olevansa edelleenkin kiinnostuneita tieto- ja viestintä-
tekniikasta, ja heistä kaikki loppuhaastatteluun/kyselyyn osallistuneet (4) ilmaisivat
kiinnostuksen säilyneen ennallaan.

10.1.2.3 Tieto- ja viestintätekniikan käyttötaitojen kehittymi-
nen

Kaikki matildalaiset kertoivat käyttäneensä tietokonetta koulussa aikaisemmin jon-
kin oppiaineen yhteydessä, mutta vain 8 oppilasta 31:stä oli kuulunut koulun ATK-
kerhoon taikka valikoinut kursseja, jotka perustuivat tieto- ja viestintätekniikan
käyttöön. Suurimman osan (27/31) kotona oli tietokone, jota he ilmoittivat käyttä-
neensä, mutta käytön määrää tai suuntautumista ei selvitetty. Internet-yhteys oli 8:n
oppilaan kotona. Kukaan ei ollut tehnyt www-sivuja aikaisemmin.

Kaikki kertoivat oppineensa uusia asioita tieto- ja viestintätekniikkaan liittyen.
Monet korostivat oppineensa käyttämään uusia ohjelmia, mutta joillekin jopa ko-
neen käynnistäminen oli uutta.

”  No oikeestaan aika paljon että lähinnä sitä ennen mun piti kysyä joka asiaa opet-

tajalta että miten tää tehään ja että miten tietokone suljetaan ja kaikkee tämmöstä. –

en mä ehkä ennen tiennyt että ne oli ihan noin käytännöllisiä mutta kyllä ne vaan

on.”

” Meill on ollu aikasemmin jotain sähköpostijuttuja mutta tota siin on ollu monta

oppilasta kerralla nii ei siit oikein tajunu mitään että nyt on niinku kaiken sellasen

oppinu paljon paremmin.”

” No, lähinnä siis toi toi sähköposti on varmaan ollut merkittävin tai sitte sitä et sä

niinku työskentelet tällein vähän eritavalla et kun yleensä niinku se on samassa luo-

kassa tai samassa koulussa ni nyt se on niin ku tietokoneiden välityksellä.”
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” No ennen ku mä tulin tähän ni emmä osannu niinku käyttää internettii, lukee säh-

köpostii niin ku et oon oppinu paljon.”

” Mä oon oppinu kaikkee sähköpostii ja tietokoneil ja sitte vähän kirjastost niinku

ettii tietoja ja tilaamaan niitä.”

” Ennen pidin tietokoneita vain leikkikaluina, itse en osannut edes käynnistää ko-

nettani. Nykyään olen perheemme aktiivisin ja taitavin Internetin käyttäjä.”

” Tosi paljon. Mä en tienny näist yhtään mitään. Siis en mitään tota. Koneen osasin

avata ja pelata pasianssia suurinpiirtein, et mulla ei ollu niinku mitään hajuu siitä.”

” Käyttää Internettii silleesti no melkohyvin, tietty sitä vois paljon paremminkin . Ja

tehä oman kotisivun ja käsitellä postia ja kaikkee tällästä. Ja sit käsitellä kans tota

kirjotuksen muokkaamista.”

Matildalaisia ei ohjattu kymmensormijärjestelmän käyttöön, mutta koska he jou-
tuivat vuoden aikana kirjoittamaan paljon tietokoneella, ilmeisesti näppäimistön
käyttö tuli heille tutummaksi. Yksi oppilaista kertoi seuraavaa haastattelussa:

” No on se sille koska nyt mä oon oppinu paljon niinku nopeemmin kirjottaa ko-

neella. Nyt meiän iskällä on tietokone nii mä kirjotin sit sillä.”

Vaikka Kirkkojärven matildalaiset olivat sitä mieltä, että monet tieto- ja viestintä-
tekniikkaan liittyvät taidot olivat heille entuudestaan tuttuja, kertoivat hekin oppi-
neensa uusia asioita:

” No mä oon oppinu käydä niinku Internetist hakee kaikkee tietoo enemmän. Niinku

Internetist enemmän opastusta. Ennen mä silleen vaan niinku kävin kattoo jotain

paikoja jossa mä oon ennenki käyny.”

” On niit lisääntyny ja aika paljonki. Mä en ennen käyttäny ni sit Alt-Tabulaattorii,
sitte mä en osannu tehä mitään kotisivuja tai sellasii. Ja sitte täällä Matildassa mä

sain tilaisuuden opiskella niitä.

” Osasin kaikki paitsi kotisivujen tekemisen!”

” Jonkun verran. Webbisivujen rakentaminen”

Hankkeeseen ei ilmeisestikään valikoitunut tieto- ja viestintätekniikan himokäyttä-
jiä yhtä poikaa lukuun ottamatta, joka toimikin vapaaehtoisesti oman koulunsa ma-
tildalaisten avustajana tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvissä ongelmissa.
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10.1.2.4 Kir jojen etsiminen

Oppilaiden itsenäiseen työskentelyyn kuului myös kirjojen etsiminen. Joulukuun
haastattelussa suurin osa kertoi osaavansa käyttää kirjastojen päätteitä kirjojen et-
simiseen, osa osasi sen entuudestaan ja osa oli oppinut sen Matildassa, mutta
www-sivujen kautta PLUSSA-aineistotietokantaa oli käyttänyt vain 9 oppilasta.
Tästä syystä tammikuun 1998 lähiopetuspäivänä kerrattiin myös PLUSSA-
aineistotietokannan hyödyntämistä kirjojen etsimisessä.

10.1.2.5 Yhteenveto

Matildalaisten omien kokemusten perusteella voidaan todeta, että heidän suhtau-
tumisessaan tieto- ja viestintätekniikkaan tapahtui huomattava positiivinen käänne
jo syyslukukauden aikana. Kirkkojärveläisten (5) lisäksi ainoastaan 1 poika kertoi
kiinnostuksensa pysyneen ennallaan, kun muut ilmoittivat sen lisääntyneen. Matil-
dan toiminnassa tieto- ja viestintätekniikan käyttäminen palveli luonnollisena osa-
na opiskelua ja yhteydenpitoa, joten oppilaat pääsivät käytännön tasolla kokemaan
tieto- ja viestintätekniikan hyödyllisyyttä, mikä osaltaan saattoi vaikuttaa kiinnos-
tuksen lisääntymiseen. Positiivista oli myös se, ettei kukaan ilmoittanut kiinnostuk-
sen vähenemisestä, vaikka Espoon intranetin toimintahäiriöt vaikeuttivat toimintaa
aika ajoin.

Yllättävää oli, että 22:sta tytöstä 24 lähti mukaan myös tieto- ja viestintätek-
niikkaan liittyvin motiivein, erityisesti halusta oppia käyttämään Internetiä ja säh-
köpostia. Tämä on sinänsä mielenkiintoista, sillä tutkimuksissa ennen Internetin
yleistymistä (mm. Klami & Patama, 1996) tulokset ovat olleet sen suuntaisia, että
tytöt eivät ole kiinnostuneita tietotekniikasta samassa määrin kuin pojat. Ilmeisesti
Internet kotisivuineen, sähköposteineen ja ” irkkailuineen”  on jotakin, mikä saa
tytöt kiinnostumaan tieto- ja viestintätekniikasta. Korhonen (1998) viittaa The New
York Timesin artikkeliin, jonka mukaan ” naiset ovat ottamassa miesten kehittämän
välineen haltuunsa” . Lehden mukaan vielä viisi vuotta sitten yhdysvaltalaisista
verkonkäyttäjistä vain viisi prosenttia oli naisia, kun nykyisin heitä on jo lähes
puolet. Ilmeisesti Internet tarjoaa naisille mahdollisuuden harjoittaa keskinäistä
viestintää, jota he ovat yleensäkin harrastaneet miehiä enemmän.

Verratessa saatuja tuloksia Matildalle asetettuun tavoitteeseen tarjota tietotek-
niikassa mielekkäitä oppisisältöjä, jotka motivoisivat erityisesti tyttöjä tieto- ja
viestintätekniikan käyttämiseen, näyttää siltä, että tavoite saavutettiin: 23 tyttöä
27:stä kertoi kiinnostuksensa tieto- ja viestintätekniikkaa kohtaan kasvaneen.
Asennemuutoksen lisäksi he oppivat lukuvuoden aikana paljon uusia taitoja mm.
tietokoneen peruskäyttöä, sähköpostin lähettämistä, Internetissä navigointia ja tie-
donhakua, teksturin käyttöä sekä kotisivujen tekoa. Monien aikaisempi kosketus
tieto- ja viestintätekniikkaan oli ollut satunnaista ja pääasiassa pelaamista, joten
tämä vuosi avasi heille aivan uuden maailman tieto- ja viestintätekniikan parissa.

Lukuvuoden aikana matildalaiset tutustuivat käytännön tasolla erilaisiin tieto- ja
viestintätekniikan tarjoamiin mahdollisuuksiin. Tuloksista voidaan päätellä, että
Matildaan osallistuminen vaikutti tietokonelukutaidon joihinkin osa-alueisiin posi-
tiivisesti. Oppilaiden tietokoneen käyttötaidot automatisoituivat, koska Matildan
toiminnassa tietokoneita käytettiin jatkuvasti ja useimmiten itsenäisesti ilman ai-
kuisen läsnäoloa. Oppilaat joutuivat myös kirjoittamaan paljon tietokoneella, joten
tietokoneen näppäimistö tuli tutummaksi. He oppivat käyttämään myös useita eri
ohjelmia, ja suuri osa osallistui videoneuvottelu-projektiin. Kirjojen etsimisessä
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oppilaat joutuivat turvautumaan erilaisiin viestintävälineisiin sekä käyttämään hy-
pertekstipohjaisia tietokantoja, mikä osaltaan kehitti oppilaiden medialukutaitoa
niin medianvalinnan kuin verkkolukutaidonkin osalta. Matildan toiminnan voidaan
nähdä tukevan Batesin (1995) ajatusta saada tieto- ja viestintätekniikan käyttö
” läpinäkyväksi”  opiskeluvälineeksi kuin myös POPS:n (1994) tavoitteita tietotek-
niikan käyttötaidon lisäämiseksi.

” Matilda autto ku meillä oli Saarnilaakson multimedian pääsytestit. Pääsin Saarni-

laaksoon.”

10.2 Miten telemaattinen kirjallisuuspiiri tuki lu-
kemisen ja kirjallisuuden opetusta?

10.2.1 Mitä lukemiseen ja kirjallisuuteen liittyvää
oppilaat kertoivat oppineensa ja kokeneensa kirjal-
lisuuspiirissä?

Matildan tavoitteena oli esteettinen eli elämyksellinen kirjallisuuden opetus, jonka
pohjana on lukemisen transaktio-teoria (ks. 3.1.1) sekä konstruktivistinen oppimis-
käsitys (ks. luku 2). Tehtävät kohdistuivat lukijan omaan tulkintaan ja mielipitei-
siin sekä näiden kokemusten jakamiseen muiden kanssa, joten tehtävät eivät ole
perinteisiä kysymyksiä, joihin voi vastata muutamalla sanalla, vaan esimerkiksi
esityksen, tarinan tai kirjeen laatimista. Matildalaisia ohjattiin myös lukupäiväkir-
jan käyttöön, johon kirjattiin mm. lukukokemuksia, ennakointeja, kirjan herättämiä
ajatuksia ja mielikuvia.

Oppilaiden lukemat kirjat oli ryhmitelty aihepiireittäin www-sivulta löytyville
kirjatarjottimille, ja kullakin kahdeksalla jaksolla oli oma tarjottimensa. Oppilaiden
valikoiman kaikille yhteisen kuukauden kirjan lisäksi jokainen luki tarjottimelta
ainakin yhden vapaavalintaisen kirjan, mikä tekee lukuvuoden aikana vähintään 16
kirjaa.

10.2.1.1 Lukuelämyksiä

Suurin osa kertoi olleensa tyytyväisiä kirjoihin ja he pitivät positiivisena mahdolli-
suutta tutustua uusiin kirjoihin:

” En ois varmaan löytänyt näin hyviä kirjoja ite”

” Olen saanut uusia lukuvinkkejä, kun kirjaluetteloista voi katsoa kirjoja ja lukea

niitä vapaa-aikana.”

” Ennakkoluulottomuutta kirjojen suhteen”  (oppinut)
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Monet kertoivat kirjoista, joita eivät olisi tulleet lukeneeksi ilman Matildaa. Oppi-
laiden puheista ilmeni myös ennakkoluuloisuutta tuntemattomiin kirjoihin, erityi-
sesti jos kirjan kansi vaikutti ” tylsälle” . He kertoivatkin saaneensa myönteisiä lu-
kuelämyksiä tämän asian puitteissa:

” No esimerkiks Tanssi neljällä jalalla. Jos mä olisin ite nähny sen tossa hyllyssä ni

mä en ois ikinä arvannu sitä et niinku joskus vois niinku lukee.”

” Mä en ois ikinä lukenu muutamii kirjoja. Vampyyrimuotia mä en ois ottanu ku siin

on niin tylsä kansi. Sitte emmä varmaan ois ottanu Hopearatsuakaan.”

Kysyessäni lukuelämyksiä 13 mainitsi siinä yhteydessä Agatha Christien Kymme-
nen pientä neekeripoikaa, joka oli ilmeisesti tehnyt heihin suuren vaikutuksen:

” Mä en oo ennen tienny et noi Agatha Christien kirjottamat kirjat on mielenkiin-

tosii.”

” No toi Kymmenen pientä neekeripoikaa siis oli sillee et ku mä en ollu ollenkaa lu-
kenu, mä olin muita Agatha Christietä lukenu mut se ei ollu, se oli niinku ihan eri-

lainen ku ne muut. Et se oli ihan sairaan hyvä.”

” Kymmenen pientä neekeripoikaa se oli semmonen erillainen, se ei ollu samanlai-

nen ku tota muut kirjat. Siin oli vähän sellast erilaista jännitystä et.”

Yksi oppilas kertoi joulukuun haastattelussa Kymmenestä pienestä neekeripojasta,
että ” oli se ihan jännittävä mut se oli ihan kauhee. Se oli niin kamalan pelottava.
Tai sillee et, se oli älykäs” . Kyseinen oppilas mainitsi loppuhaastattelussa lu-
kuelämyksenään: ” No yks on et mä uskalsin lukee sen Kymmenen pientä neekeri-
poikaa” .

Negatiivisia lukukokemuksia paljastui myös haastatteluissa. Muutama oppilas
mainitsi kuukauden kirjoista Linnaisten kartanon viheriän kamarin ja Robinson
Crusoen olleen tylsiä ja raskaita lukea. Tanssi neljällä jalalla oli ollut yhdelle po-
jalla negatiivinen lukukokemus, jota hän ei olisi millään jaksanut lukea.

” Se Linnaisten kartanon viheriä kamari oli aivan kamala.”

” No se Tanssi Neljällä jalalla. Ei millään jaksanu lukee. Se sit meni jotenkuten, vä-

hän pakolla.”

10.2.1.2 Lukualueen laajeneminen

Matilda oli suunnattu innokkaille lukijoille, mutta ilmeisesti he olivat aikaisemmin
lukeneet vain jonkin tietyn lajin kirjoja, koska 29 matildalaista kertoi lukualueensa
laajentuneen lukuvuoden aikana:

” Olen saanut uusia lukuaiheita. Ennen luin lähinnä vain salapoliisi- ja hevoskirjo-

ja.”
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” Ennen mä ajattelin et mä luen vaan aina yhenlaisii kirjoi. Mut nyt mä oon ruvennu

lukee kaikenlaisii.”

” Kauhukirjoja ja dekkareita mä en lukenu paljon ollenkaan sen tai siis ennen sitä

Agatha Christietä”

” Olen oppinut lukemaan fantasiakirjoja ja eläinkirjoja Matildan myötä.”

” Mä en ennen tykänny yhtään aikamatkakirjoista ja nyt ne on sitte kiinnostavia.”

” No uusii semmosii kirjoja mistä on niinku pitäny ja oppinu lukee kaikenlaisii kirjoi

tai sillai et ennen ei varmaan lukenu niin monipuolisesti.”

” Nyt niin kun kirjavalikoima on paljon monipuolisempi . Sit lukee niin ku erityyp-

pisiä kirjoja ja jotain mitä ei ois ikinä voinu kuvitellakaan et lukis tai jos näkis jos-

sain kirjahyllyssä niin ei esimerkiks tulis mieleen et se vois olla hyvä. ”

” Mä en lukenu semmosii historiallisii sit ku mä yhen luin — ni.”

10.2.1.3 Lukutyylin muuttuminen

Matildan yksi tavoite oli elämyksellinen kirjallisuuden opetus, johon pyrittiin mm.
elämyksellisyyttä painottavilla tehtävillä (ks. LIITE 3). Tällaiset tehtävät kehittävät
oppilaan metakognitiivisia taitoja ja edistävät lukijan kehittymistä aktiivisiksi lu-
kijaksi (Kaartinen, 1996). Kaikki loppuhaastattelun avaininformantit, joilta kysyt-
tiin lukutyylin muutoksista, kertoivat niistä:

” No silleest mä en oo yleensä, ennen mä oon lukenu kirjoja silleesti että luen sen lä-

pi ja sitte että joo, oli hieno homma. Mut et silleesti et en mä oo ennen jääny miettii

silleesti et mitäs sitte tapahtuu ja mitä toi suhtautu tohon ja toi tohon. Et se silleen

opettaa niin tota miettii silleen kirjoja ja tapahtumia ja juonen kulkua eri tavalla, kun

mitä niin ku ennen on lukenu.”

” Nyt se (lukeminen) on enemmän semmosta rivien välistä lukua niinku”

” Ku on niit tehtäviä ni sit rupee mietti siit kaikkii yksityiskohtii.”

” Olen oppinut syventymään kirjoihin eritavalla.”

” Emmä tiedä ehkä sillai niinku vähän nopeemmin sitä rupee kiinnittää enemmän

semmosii huomioita et jos niinku siin tehtäväski pitää vaik aatella koko ajan niin ku

siin kauhugalleriajaksossa ku siin oli se agatha Christien 10 pientä neekeripoikaa ni
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piti koka ajan miettii et kuka se murhaaja on ja sillai ni ehkä siin sit nytki rupee

niinku ajattelee vähän enemmän niinku mitä lukee.”

”  Kyl mä ehkä enemmän miettien.”  (lukee)

” Uuden tavan ajatella kirjojen tapahtumia.”

” Olen oppinut ajattelemaan kirjoja myöhemmin.”

” En mä oo ennen jääny miettii silleesti et mitäs sitte tapahtuu ja mitä toi suhtautu

tohon ja toi tohon. Et se silleen.”

” Oppinu niin tota miettii silleen kirjoja ja tapahtumia ja juonen kulkua eri tavalla,

kun mitä niin ku ennen oon.”

10.2.1.4 Kir jail i javierailut

Kouluihin suunnattujen kirjailijavierailuiden yhteydessä kukin virtuaaliryhmä sai
oman nimikkokirjailijan, jonka tuotantoon heidän tuli tutustua sekä laatia sähkö-
postitse kysymyksiä, jotka ryhmä esitti kirjailijan vierailun yhteydessä. Kysyessäni
positiivisia kokemuksia Matildasta, muutama oppilas mainitsi kirjailijavierailut:

” Olen tutustunut Mirkka ja Masa-kirjasarjaan, sillä kun Tuija Lehtinen kävi meidän

koulussamme, luimme hänen kirjojansa. Sarja on mielestäni todella hyvä, ja olen lu-

kenut kaikki muut paitsi ensimmäisen, koska en ole löytänyt sitä mistään.”

”  No mä oon tutustunu kirjailijoihin”

” Mä oon päässy tutustuu kirjailijoihin ja se on ollu tosi hauskaa.”

” Olen tutustunut moniin kivoihin kirjoihin ja kirjailijoihin. Matildassa on ollut to-

della antoisaa.”

10.2.1.5 Kir jall isuustehtävät

Syyslukukauden observoinnin ja joulukuun 1997 haastattelun perusteella paljastui,
että monille oppilaille tuotti ongelmia liian usein tulevat uudet kirjallisuustehtävät,
joten systeemiä yksinkertaistettiin tehtävien osalta. Tammikuun lähiopetuspäivänä
tutustuttiin uuteen vapaavalintaisten kirjojen tehtävään, joka pysyi samana koko
kevätlukukauden ajan. Näin oppilaille tuli vain yksi uusi tehtävä jaksoa kohden.

Joulukuun 1997 haastattelussa yksi oppilas osoitti lukeneensa kuukauden kirjan
huolella ja pohtineen tehtävää. Hän osoitti myös omaavansa tervettä kriittistä ajat-
telukykyä ja rohkeutta, kun uskalsi kommentoida siihen kirjaan liittyvää tehtävää:
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” Oon mä niihin kirjoihin ja oon mä niihin tehtäviinki.(tyytyväinen) Mut tos oli kyllä

tossa —Eläintentalon se pakollinen kirja niin sinä oli vähän harhaanjohtava et siin

piti sit. Mä en tiiä lukis ne tutorit sen kirjan niinku kokonaan vai silmäiliks ne vaan

vähän nimittäin siin oli se takakansi ja se —tai siis takakannen teksti ja se kansi vä-

hän erillainen tai siis se ei keskittynyt siihen se tarina mitä annettiin ymmärtää siinä.

Et se oli niinku vähän et sai ottaa sellasist ihan pienistä tapahtumista sen tehtävän

tiedot niinku hakee. Et se ei keskittynyt niihin asioihin jota siin tehtävässä kysyt-

tiin.”

Yksi oppilas valitteli, kuinka raskasta oli kirjoittaa lukupäiväkirjaan tehty tehtävä
uudelleen tietokoneelle, vaikka hän kertoikin lyhentäneensä sitä. Voisiko ajatella,
että lukupäiväkirja olisi sähköisessä muodossa, jolloin voitaisiin hyödyntää tieto- ja
viestintätekniikan tarjoamia mahdollisuuksia kopioida ja liittää tekstiä? Toisaalta
kaikilla ei ole kotonaan tietokoneita, mutta ainakin matildalaisista 29 kertoi kotona
olevasta tietokoneesta.

Loppuhaastattelussa/kyselyssä kysyin oppilailta mikä on ollut vaikeinta ja är-
syttävintä. 16 oppilasta 25:stä kertoi vaikeuksien liittyvän tehtäviin: 7 ei erikoi-
semmin pitänyt kaikista tehtävistä ja 9 kertoi niiden olleen välillä vaikeita ja joskus
jopa omituisia.

” Joskus ne tehtävät on ollu vähän kummallisii ettei tiiä miten suhtautuu niihin tai

miten niihin vastataan.”  (vaikeinta)

” Ei ymmärrä tehtävää, joutuu miettimään.”  (vaikeinta)

” Joskus tehtävät ovat olleet vaikeita ymmärtää...”

Monet matildalaiset pitivät itsenäisestä työskentelystä: heistä oli mukavaa, kun sai-
vat rauhassa tehdä tehtäviä juuri silloin kuin itse halusivat. Suoria mainintoja, että
he olisivat eritysesti pitäneet tehtävistä, ei tullut kuin yhdeltä:

” No ne tehtävät on ihan hauskoja.”  (mukavinta)

10.2.1.6 Yhteenveto

Monet Matildalaiset kertoivat positiivisista lukuelämyksistään, joita olivat saaneet
lukiessaan kirjallisuuspiiriin liittyviä kirjoja. Joitakin mainintoja oli myös raskaista
ja vaikealukuisista kirjoista. Vaikka telemaattinen kirjallisuuspiiri oli suunnattu
innokkaille lukijoille, kertoi yllättävän moni (29/32) lukualueensa laajenemisesta.
Matildalaiset kertoivat ennakkoluuloistaan tuntemattomia kirjoja kohtaan sekä tot-
tumuksesta lukea samantyyppisiä kirjoja. Erityisen positiivisia yllätyksiä monet
saivat nimenomaan kaikille yhteisistä kuukauden kirjoista. Ilmeisesti oppilaat kai-
paavat uusia virikkeitä ja ohjausta erilaisten kirjojen pariin. Monet kertoivatkin
innostuneensa aivan uudentyyppisistä kirjoista, joita kohtaan heillä oli ennen ollut
ennakkoluuloja. Matildan eri aihepiireihin jaetuilla kirjatarjottimilla oli useita kir-
joja, joista oppilas sai valikoida mieleisensä vapaa-valintaisen kirjan tai jopa jonkin
muun tarjottimen aihepiiriin liittyvän teoksen. Uusi-Hallila (1996, 26) toteaakin,
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että kirjallisuusohjelma, joka jättää opettajalle ja oppilaille runsaasti valinnanvaraa,
motivoi lukemaan.

Ne joilta kysyttiin, kertoivat lukutyylinsä muutoksista ja syvenemisestä. Nämä
matildalaiset olivat selvästikin tulleet ainakin jossain määrin tietoisemmiksi suh-
teessa omaan lukemisprosessiin. Voisi olettaa, että annetuilla kirjallisuustehtävillä
on ollut oma osuutensa tässä kehityksessä. Takala (1986, 246) korostaakin, että
” oman lukemisprosessin valvonta ja itsekysely näyttävät olevan tehokkaita strate-
gioita lukemisen ymmärtämiseksi. Tällainen tiedostettu ja tarkoituksellinen val-
vonta, jota tavallisesti kutsutaan metakognitiiviseksi toiminnaksi, edistää kriittisis-
sä kohdissa muuten paljolti automaattista ja tiedostamatonta kognitiivista proses-
sointia” .

Se, että osa oppilaista piti tehtäviä vaikeina, voi myös johtua niiden luonteesta.
Näihin tehtäviin kun ei voinut etsiä suoraan vastauksia kirjoista, vaan niiden teke-
minen vaati omaa ajattelua ja omien kokemusten ja mielipiteiden pohtimista. Teh-
tävien yhtenä ideana oli myös olla pohjana kirjallisuuskeskustelulle, mutta kiirei-
nen aikataulu ei jättänyt siihen aikaa.

Kirjailijavierailut innostivat myös joitakin matildalaisia lukemaan ” oman”  kir-
jailijansa tuotantoa. He olivat myös kokeneet positiivisena mahdollisuuden tutustua
kirjailijoihin ja yksi kertoi sen olleen ” tosi hauskaa” .

Matildan idea monipuolisemman kirjallisuuden tarjoamiseksi hyödyntämällä
kunnallisia kirjastoja on loistava, koska useiden koulukirjastojen valikoima on ala-
arvoinen. Samalla oppilaiden taito etsiä kirjoja tieto- ja viestintätekniikan avulla sai
vahvistusta.

Tuloksista voidaan päätellä, että Matilda innosti innokkaita lukijoita lukemaan
entistä innokkaammin sekä aikaisempaa monipuolisemmin. Osa alkoi myös lukea
aiempaa syvällisemmin, ajatellen lukemaansa. Lähes kaikki olivat iloisia lukualu-
eensa laajentumisesta ja uskaltautumisestaan uudentyyppisten kirjojen pariin, mikä
sinänsä on jo merkittävää. Lähes kaikki olivat myös saaneet myönteisiä lukuelä-
myksiä lukuvuoden aikana.

10.2.2 Millaisin menetelmin yritetti in lisätä luke-
misharrastusta kirjallisuuspiiriläisten kotiluokissa
ja kouluissa?

Matildan toiminta kohdistui samanaikaisesti usealle eri tasolle: osallistuva oppilas,
osallistujan luokka ja koulu sekä Internetin kautta koko maailma. Se, kuinka hyvin
Matilda onnistui tavoitteessaan lisätä lukemisharrastuneisuutta muidenkin kuin
matildalaisten keskuudessa, vaatisi huomattavasti laajemman tutkimuksen, mutta
tuon kuitenkin esille joitakin keinoja, millä tähän pyrittiin.

10.2.2.1 Kir jail i javierailut

Matildan määrärahoista järjestettiin kirjailijavierailuita 20.1.1998–10.2.1998 väli-
senä aikana kaikkiin Matildaan osallistuneihin kouluihin. Kirjailijavieraina olivat
Hannele Huovi, Tuula Korolainen, Tuija Lehtinen ja Timo Parvela. Kouluissa
opettajat olivat valmistautuneet vierailuihin luettamalla tai lukemalla oppilailleen
vierailevan kirjailijan kirjoja. Opettajat olivat myös keskustelleet oppilaiden kanssa
kirjailijasta ja oppilaat olivat laatineet kysymyksiä kirjailijalle. Kouluihin oli koottu
näyttelyitä vierailevan kirjailijan tuotannosta. Yhden koulun seiniä koristivat oppi-
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laiden tekemät vesivärimaalaukset Hannele Huovin sadusta. Observoinnin perus-
teella kirjailijavierailut näyttivät kiinnostavan oppilaita. Oppilaat jaksoivat kuun-
nella keskittyneenä kirjailijoita ja olivat erittäin innokkaita esittämään omia kysy-
myksiään.

Yhdessä Hannele Huovin vierailemassa koulussa yhden alkuopetusluokan op-
pilaat kirjoittivat aineen kokemuksistaan. Ilmeisesti ainakin joillekin oppilaille
kirjailijan vierailu oli ollut suuri tapahtuma:

Kiertäessäni Matilda-kouluja, haastattelin myös joidenkin matildalaisten luokan-
opettajia. Osa heistä kertoi painottaneensa kirjallisuutta opetuksessaan aikaisempaa
enemmän. Kirjallisuuskoulutuksen yhteydessä tiedustelin heiltä, miten kirjailijavie-
railut näkyivät koulussa. Yksi opettaja ilmaisi kirjallisuusvierailun nostattaneen
lukuinnostusta hänen luokassaan niin paljon, että oppilaat halusivat lukea kaikki
Timo Parvelan kirjat. Toinen taas koki, että vierailun jälkeen oppilaat kiinnostuivat
uudella tavalla niin kirjoista kuin kirjoittamisestakin.

Noin neljä viikkoa kirjailijavierailun jälkeen olin kävelemässä aamulla Kilon
koululle ja kysyin tietä neljäsluokkalaiselta pojalta. Yhdessä kävellessämme kysyin
häneltä uteliaisuuttani kirjailijavierailuista. Hän rupesi innoissaan kertoa, kuinka
mahtavaa oli tavata oikea kirjailija ja vielä Urpon ja Turpon tekijä. Tämä oli tie-
tenkin vain yhden oppilaan kokemus, mutta se ei vähennä sen arvoa, että ainakin
hänelle kirjailijavierailu oli mieleenpainuva elämys.

10.2.2.2 Opettaj ien koulutus

Matilda kutsui Helena Linnan pitämään kirjallisuuden opetus koulussa -koulutusta
mahdollisille tuleville Matilda-tutoreille 21.1–24.2.1998. Koulutukseen osallistui
24 opettajaa Espoon kouluista. Koulutuksen aikana pohdittiin konstruktivismin
suhdetta kirjallisuuteen, kirjallisuuden opetuksen tavoitteita, hyvän lukijan ominai-
suuksia, tekstin tulkintaa ja siihen liittyvää transaktionäkemystä ja tehtiin joitakin
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aiheeseen liittyviä harjoituksia. Tämän lisäksi ideoitiin erilaisia menetelmiä ja
käytänteitä kirjallisuuden opettamiseen ala-asteen oppilaiden kannalta.

Teetin osallistuneille opettajille kyselyn (ks. LIITE 12), mutta vain kolmasosa
palautti sen. Osalle vastanneista kurssi oli syventänyt suhdetta kirjallisuuteen, in-
nostanut etsimään ja lukemaan kirjallisuutta monipuolisemmin sekä kasvattanut
rakkautta kirjallisuuteen. Osallistujat kokivat myös saaneensa uusia näkökulmia
kirjallisuuden opetukseen:

” Olen saanut vahvistusta jo olemassaolevaan haluun lukea ja luetuttaa oppilaita.

Käsitykseni on myös monipuolistunut siten, että lukeminen voi olla hauskaa + siihen

liittyvät tehtävät.”

” Minulle on syntynyt kokeilunhalu siihen, miten paljon kielioppia oppilas pystyisi
omaksumaan kirjallisuudenopetuksen avulla ilman ” kuivaa jauhamista” . Toisaalta

on syntynyt käsitys siitä, että oppilaat on pakotettava lukemaan. Se. miten helppoa

se on, riippuu opettajan motivointikyvyistä ja tarjolla olevasta materiaalista.”

” Käsitys vuorovaikutuksen merkityksestä on vahvistunut. Olen tästedes rohkeampi

varaamaan aktiivista lukuaikaa, sekä lukemalla itse oppilaille ääneen että perusta-

malla kirjallisuuspiirejä luokkaan.”

” Olen saanut vahvistusta jo olemassaolevaan haluun lukea ja luetuttaa oppilaita.
Käsitykseni on myös monipuolistunut siten, että lukeminen voi olla hauskaa + siihen

liittyvät tehtävät.”

Opettajat kertoivat myös saaneensa paljon toteuttamiskelpoisia ideoita, ja pari ehti
soveltaa niitä luokassaan jo koulutuksen aikana:

” Työvälineitä ajattelun kehittämiseen, esim. mitä tapahtuu kertomuksessa seuraa-

vaksi, miten jatkat kertomusta, ideariihi, mitä ajatuksia teksti synnyttää yms.”

” Erityisesti ihastuin lukupäiväkirjavihkoon, jossa opettaja käy dialogia oppilaan

kanssa. Paperikassi.kirjaesitelmä on myös mahtava idea, jota aion käyttää. Kirjalli-

suuspiiri on erinomainen uusi näkökulma.”

” Henkilökohtainen lukusuunnitelma, lukemisen jälkeisen vuorovaikutuksen merki-
tys eli miten saada yksinäiseen lukuhetkeen mukaan sosiaalisuutta, tekstin tulkinnan

vapaus, keinoja lisätä elämyksellisiä lukunautintoja.”

” Teimme luokkaamme kirjaston lasten omista kotikirjoista. Lapset olivat tosi in-

nokkaita.”

Kirjallisuuden käsittelemistä ja opettamista ala-asteella ei ainakaan Helsingin
OKL:n äidinkielen erikoistumisopinnoissa lukuvuonna 1995-1996 käsitelty kovin-
kaan paljoa. Ilmeisesti monilta äidinkielenerikoistujiltakin puuttuu käytännön tie-
toa ja ideoita kirjallisuuden mahdollisuuksista osana äidinkielen opetusta. Matildan
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tarjoama kirjallisuuden opetus -koulutus oli käytännönläheistä ja innostavaa, ja
monet siihen osallistuneet opettajat kertoivatkin saaneensa siitä paljon. Opettajien
innostaminen on tärkeää, sillä asenteiden muutos heijastuu myös opetukseen.
Opettajien koulutus on ensiarvoisen tärkeää, ja onnistuessaan sillä on kauaskantoi-
sia vaikutuksia.

10.2.2.3 Matildan kotisivut

Matildan kotisivut olivat avoimet kaikille asiasta kiinnostuneille, joten ne olivat
periaatteessa maailmanlaajuiset. Kotisivuilta löytyi 8 kirjatarjotinta, joille oli
koottu eri aihepiirien kirjallisuutta, jotka soveltuvat erityisesti 10–12 vuotiaille.
Matildalaiset valikoivat niistä luettavansa, mutta yhtä hyvin niistä pystyivät etsi-
mään lukuvinkkejä kaikki kirjallisuudesta kiinnostuneet. Lähinnä opettajille oli
suunnattu Vinkkejä opettajille -linkki , jonka takaa avautui kirjoihin liittyviä tehtä-
viä. Kirja-arvioinnit -sivut olivat myös kaikkien käytettävissä ja sinne pystyi kuka
tahansa lähettämään omia arviointeja ja lukemaan muiden mielipiteitä. Kuukauden
kirja -arvioinnit olivat matildalaisten tekemiä mainoksia kirjoista ja kirjailijoista.
Niitä voi kuka tahansa tulostaa ja laittaa esimerkiksi koulun kirjaston seinälle luku-
vinkiksi. Lukuvuoden aikana tulikin sähköpostitse joitakin kiitoksia ja muuta posi-
tiivista palautetta.

10.2.2.4 Muita i lmenneitä asioita

Matildalaiset tekivät Kauhugalleria-jakson vapaavalintaisen kirjan tehtävänä kirja-
esittelyn 2–3 hengen ryhmässä joko omalle luokalleen tai jollekin muulle oman
koulun luokalle. Matildalaiset pitivät kouluissaan lukuvuoden aikana myös aa-
munavauksia ja Matilda-tietoiskuja.

Useat matildalaiset olivat myös suositelleet lukemiaan kirjoja koulukavereil-
leen. Joulukuun kyselyssä 23 oppilasta 31:stä kertoi suositelleensa Matildassa lu-
ettuja kirjoja ystävilleen, luokkakavereilleen ja/tai sisaruksilleen.

Matildan toiminta näkyi kouluissa myös muissakin yhteyksissä mm. yhden
koulun koululehdessä oli artikkeli Matildasta, jossa oli hankkeen esittelyn lisäksi
sen koulun matildalaisten ja tutorin haastattelut.



82

11. Tulosten ja tutkimuksen tar-
kastelua

11.1 Tulosten arviointia

Koska kyseessä oli oppilaille täysin uudenlainen opiskelu, voi heidän positiivinen
asenteensa osittain selittyä uutuudenviehätyksellä. Uusien opiskelumenetelmien
arviointi onkin usein vaikeaa juuri tästä syystä, kun ei tiedetä, johtuvatko positiivi-
set tulokset menetelmän paremmuudesta vai uutuuden tuomasta motivaatiosta. Po-
sitiiviseen tulokseen saattavat myös osaltaan vaikuttaa hankkeeseen valikoituneet
oppilaat, jotka olivat sekä riittävän kiinnostuneita kirjallisuudesta että modernissa
opiskeluympäristössä viihtyviä ja pärjääviä.

Johtopäätösten tekoa vaikeutti monien oppilaiden harvasanaisuus ja niukat vas-
taukset. Erityisesti kyselyihin vastattiin lyhyesti. Vaikuttaakin, että tämän ikäisiltä
saa paremmin aineistoa haastatteluilla, mutta niissäkin haastattelijan tulisi kärsi-
vällisesti tehdä syventäviä ja tarkentavia kysymyksiä. Ongelmia tuotti myös se
seikka, etteivät kaikki kertoneet samoista asioista. Jos olen esimerkiksi maininnut
kolmen oppilaan kertoneen jotakin, se ei sulje pois mahdollisuutta, että moni muu-
kin olisi voinut olla samaa mieltä, jos häneltä olisi sitä kysytty. Tulokset ovatkin
paikoitellen kuvailevia ja esimerkkien esille tuomista.

Mäkelä (1990, 48–49) kiinnittää huomiota myös aineiston merkittävyyteen. Hän
korostaa, että tutkijan tulee kyetä argumentoimaan sen puolesta, että hänen aineis-
tonsa on analysoimisen arvoinen. Tutkijan tulisi myös määrittää aineistonsa yhteis-
kunnallinen ja kulttuurinen paikka.

Matilda on monessakin suhteessa uraa uurtava kokeilu: virtuaalikoulunomainen
toiminta on yleensä ollut suunnattu yläasteikäisille tai sitä vanhemmille, kirjalli-
suuspiiritoiminta on usein rajoittunut koulun sisäiseksi toiminnaksi eikä vastaavia
Internetiä hyödyntäviä kokeiluja ole ainakaan Suomessa ollut. Matildan arvoa lisää
myös sen tavoite innostaa tyttöjä tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Matildan
toiminta keskittyy myös äidinkielen opetuksen suhteen uusien koululakien tultua
voimaan ajankohtaiseen teemaan: kirjallisuuden opetukseen.

Vaikka käytettävissä oleva aineisto osoittautui joidenkin alueiden osalta vaja-
vaiseksi, en kuitenkaan pidä sitä riittämättömänä analysoitavaksi. Kaikkia teo-
riaosassa olevia asioita en pystynyt käsittelemään empiirisessä osassa, vaikka aa-
vistelen, että paremmin suunnitelluilla haastattelukysymyksillä olisi aineiston kä-
sittelystä saanut syvällisempää ja monipuolisempaa. Tästä antoi viitteitä joillekin
oppilaille esitettyjen syventävien haastattelukysymysten vastaukset, jotka olivat
muutamissa tilanteissa kaikista antoisimpia ja mielenkiintoisimpia. Tämän lisäksi
haastattelukysymyksiä olisi kannattanut fokusoida enemmän suhteessa tutkimus-
ongelmiin, mutta ne eivät olleet vielä täysin selkiintyneet haastatteluja tehdessäni.
Nyt kun teoriatausta ja tutkimusongelmat ovat selkiytyneet, olisikin mielenkiin-
toista päästä haastattelemaan uusia matildalaisia kokeneempana tutkijana.
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11.2 Tutkimuksen ja käytetyn menetelmän arvi-
ointia

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston analyysivaihetta ja luotettavuuden arvi-
ointia ei voida erottaa toisistaan yhtä selkeästi kuin kvantitatiivisessa tutkimukses-
sa. Samoin ei ole olemassa kattavia ohjeita kvalitatiivisen aineiston analyysiin tai
sen luotettavuuden tarkasteluun. Tutkijan apuna on vain omat ja muiden tutkijoiden
ennakko-oletukset, arkielämän peukalosäännöt ja teoreettinen oppineisuus. (Eskola
& Suoranta 1998)

Syrjälä & Numminen (1988, 136) näkevät tutkimuksen sisäiseksi validiteetiksi
sen, missä määrin tutkimustulokset vastaavat osallistujien näkemyksiä ja määritel-
miä tutkitusta tilanteesta. Koska tämä tutkimus perustui suurelta osin oppilaiden
omiin kokemuksiin ja heidän käsityksiinsä niistä, sisäiseen validiteettiin vaikuttaa
mm. oppilaiden avoimuus haastatteluissa. Oppilaat kuitenkin vaikuttivat rehellisiltä
ja osoittivat avoimuutta vastatessaan. Heidän ei juurikaan tarvinnut pelätä vastaus-
tensa vaikuttavan opiskelunsa arviointiin, koska osallistumista ei arvosteltu nume-
roin vaan hyväksytty/hylätty periaatteella, minkä voisi olettaa vaikuttavan rohkeu-
teen vastata rehellisesti. Rehellisyyttä osoitti myös oppilaiden antama kritiikki ja
negatiivinen palaute heitä häirinneistä asioista. Korostin oppilaille haastatteluti-
lanteissa myös heidän ainutlaatuista mahdollisuuttaan vaikuttaa Matildan toimin-
taan ja tulevaisuuteen rehellisillä ja rohkeilla vastauksilla.

Syrjälä & Numminen (1988, 140) esittävät triangulaation käytön, negatiivisten
tapausten esittelyn sekä löydösten tarkastelun kaikissa yhteyksissä lisäävän tutki-
muksen sisäistä validiteettia ja uskottavuutta. Triangulaatio ilmeni tutkimuksessa
useamman menetelmän käyttämisenä, mitä Cohen & Manion (1980, 208) suositte-
levatkin. Kyselyin ja haastatteluin keräämääni aineistoa vertasin havainnoimalla
saamaani aineistoon. Tutkimuksessa esitellään negatiivisesti tutkimuskohteena ole-
vaan hankkeeseen suhtautuneita oppilaita, minkä lisäksi esitellään oppilaiden esiin
tuomia ongelmia ja kritiikkiä hanketta kohtaan.

Eskola & Suoranta (1998, 217) näkevät analyysin kattavuuden tarkoittavan sitä,
ettei tulkintoja perusteta satunnaisiin poimintoihin aineistosta. Tapaustutkimukselle
tyypillisenä ilmiönä aineistoa kertyi paljon, mielestäni ei kuitenkaan liikaa, joten
pystyin käyttämään analyysiin koko aineistoa, mikä vähentää tulosten sattuman- ja
vaikutelmanvaraisuutta. Käsittelin laadullista aineistoa osittain myös kvantitatiivi-
sin menetelmin, mutta yleistyksiä en tehnyt populaation vaan tapauksen suuntaan.

Grönfors (1982, 174) korostaa, ettei ulkoinen validiteetti liity tutkittavien käyt-
täytymiseen vaan ensisijaisesti tutkijaan itseensä. Hän esittää tutkimuksen olevan
ulkoisesti validi, silloin kun se kuvaa tutkimuskohteen täsmälleen sellaisena kuin
se on tai kun tutkija on tehnyt oikeita johtopäätöksiä aineiston pohjalta. Tämä on
erittäin vaativa tehtävä, mutta olen rehellisesti yrittänyt tuoda esille niin negatiivi-
sia kuin positiivisia asioita mahdollisimman luotettavan kokonaiskuvan saamiseksi.

Yin (1989, 45) suosittaa reliabiliteetin varmistamiseksi tutkimuksen suoritta-
mista niin, että muiden olisi mahdollista toistaa vaiheet ja päästä samoihin tulok-
siin. Syrjälä & Numminen (1988, 143) puolestaan toteavat, että kvalitatiivisen tut-
kimuksen reliabiliteetti eli toistettavuus ja johdonmukaisuus on vaikeasti osoitetta-
vissa. He korostavatkin, että ulkoisen reliabiliteetin kannalta on tärkeää, että tutki-
musprosessin eri vaiheet ja menetelmät kuvaillaan mahdollisimman tarkasti, jotta
lukija voi nähdä, etteivät tulokset perustu vain tutkijan intuitioon tutkittavasta ilmi-
östä. Toistettavuus on aina ongelmallista kasvatustilanteissa, jotka tuskin koskaan
toistuvat samanlaisina.
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Tässä tutkimuksessa selostan tarkkaan tutkimusprosessin vaiheita, aineiston ke-
ruuta sekä analyysin vaiheita. Olen myös tarkoituksellisesti liittänyt runsaasti si-
taatteja oppilaiden vastauksista, koska näin voidaan vähentää analyysin vaikutel-
manvaraisuutta. Tapaustutkimuksessa on myös tärkeää, että lukijalle annetaan
edellytykset arvioida ja mahdollisesti hyväksyä tutkijan johtopäätökset, mitä voi-
daan edesauttaa liittämällä tutkimukseen riittävästi sitaatteja aineistosta ja pilkko-
malla tehdyt tulkinnat riittävän pieniin osiin (Yin 1989, 149; Mäkelä 1990, 59).

Tutkimusongelmien suunnitteluun ja menetelmän valintaan vaikutti suuresti al-
kumittauksen puute, mikä johtui siitä, että tutkimus alkoi vasta hankkeen käynnis-
tyttyä. Kirjallisuuden tuomien elämysten mittaaminen on vaikeaa samoin kuin kir-
jallisuuden lukemisen vaikutus metakognitiivisiin taitoihin, koska ei voida tietää,
mikä on ikään kuuluvaa oppimista tai muiden aineiden opiskelun aikaansaamaa
kehitystä. Laajempien tulosten saamiseksi olisi ollut paikallaan tehdä esitutkimus,
ja olisi ollut monessa suhteessa mielekkäämpää, jos oppilaat olisi testattu ennen
hankkeen alkamista, mikä olisi mahdollistanut mm. kvantitatiivisemman otteen
käyttämisen. Esitutkimuksen funktio ja tarpeellisuus selkenivät tutkijalle tutki-
mustyön aikana.

Teoriaosassa on myös jonkin verran aineistoa, joka ei perustu tutkimuksiin,
koska tämän tutkimuksen aihepiiriä on tutkittu hyvin vähän. Paikoitellen olenkin
hahmotellut tulevaisuuden näkymiä ja suuntauksia.
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12. Johtopäätöksiä ja tulevai-
suuden näkymiä

Tämä innovatiivinen kokeilu yhdistää elämyksellinen kirjallisuudenopiskelu mo-
derniin tieto- ja viestintätekniikkaan vastaa monin tavoin peruskoulun (POPS 1994,
37–44) opetussuunnitelmasta löytyviin tavoitteisiin: Kirjallisuuden lukeminen ja
siihen liittyvät elämyksellisyyttä painottavat tehtävät kehittävät peruslukutaitoa
antaen samalla aineksia tunne-elämän ja maailmankuvan kehittämiseen sekä tar-
joavat mahdollisuuden kurkistaa toisten ihmisten ajatuksiin. Telemaattinen opis-
keluympäristö puolestaan edistää oppilaiden tietoteknisiä valmiuksia käyttää tieto-
koneita, oheislaitteita ja erilaisia ohjelmistoja, mikä kehittää heidän media- ja tie-
tokonelukutaitoaan. Kokonaisuutta ajatellen Matilda tarjosi hyvät puitteet oppilai-
den kolmilukutaidon kehittymiseen.

Kaiken kaikkiaan matildalaisilla oli positiivisia kokemuksia opiskelustaan tele-
maattisessa kirjallisuuspiirissä, mihin osaltaan saattoi vaikuttaa uudenlainen opis-
keluympäristö mutta myös oppilaiden valikointi hankkeeseen. Osallistuminen oli
vapaaehtoista, mutta koska halukkaita oli enemmän kuin osallistujia, jouduttiin
suorittamaan karsintaa. Hankkeeseen saattoi valikoitua oppilaita, jotka nauttivat
itsenäisyydestä ja uusien asioiden oppimisesta. Toisaalta positiiviset tulokset anta-
vat viitteitä siihen, että opiskelun vapaaehtoisuus ja itsenäinen työskentely koetaan
motivoivina työtapoina, mikä onkin konstruktivistisen oppimikäsityksen, yhteis-
toiminnallisuuden ja avoimen ja joustavan opiskeluympäristön kulmakiviä.

Tällaisia telemaattisia kirjallisuuspiirejä ei ole ollut aikaisemmin, joten ei
myöskään ollut aikaisempia tutkimuksia tai kokemuksia aikataulun rytmittämises-
tä. Neljän viikon jaksojen pilkkominen kahden viikon osioihin osoittautui huonoksi
ratkaisuksi. Kaksi viikkoa oli aivan liian lyhyt aika kirjojen etsimiseen, lukemi-
seen, tehtäviin ja keskusteluun: jakso ehti päättyä ennen kirjallisuuskeskustelun
alkamista. Kokeiluvuoden kokemusten perusteella Matildan aikataulua muutettiin
väljemmäksi lukuvuotena 1998-1999. Ala-asteelle suunnattua virtuaalikou-
lunomaista toimintaa suunnitellessa kannattaa myös panostaa toiminnan ja systee-
min yksinkertaisuuteen, sillä monimutkaisen systeemin opettelu vie aikaa muulta
opiskelulta ja saattaa aiheuttaa turhautumista ja alentaa opiskelumotivaatiota.

Oppilaiden kykyjä on myös vaikea arvioida ennakolta. Kaarina Kolun mielestä
oppilaita olisi pitänyt ohjata enemmän kirjojen valinnassa, sillä kaikki valinnat ei-
vät olleet parhaita mahdollisia: Topeliuksen "Linnaisten kartano" ei ollut hyvä va-
linta kuukauden kirjaksi, sillä sen löytäminen ja lukeminen oli vaikeaa monille op-
pilaille. Alussa oletettiin myös, että oppilaat osaavat vastata ilman ohjeita. Näin ei
kuitenkaan kaikkien kohdalla ollut, joten tammikuun lähiopetuspäivänä harjoitel-
tiin vastaamista, minkä jälkeen vastaukset pitenivät ja laatu parani.

Matildalaisten kokemuksien perusteella näyttää siltä, että on tärkeämpää, että
oppilailla on tuttu tutor kuin että tutor olisi ehtinyt lukea kaikki kirjat. Hakanen &
Puro (1995, 48) korostavatkin tutorin roolia kannustajana ja innostajana erityisesti
ryhmäytymisvaiheen alussa sekä pitempään toimineiden ryhmien väsähtäessä. To-
dennäköisesti pysyvä tutor olisi pystynyt paremmin seuraamaan ryhmän tilannetta
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ja toimimaan sen mukaisesti keskustelun herättäjänä ja kannustajana. Luultavasti
oppilaidenkin olisi ollut helpompaa kääntyä yhden ja saman, oman tutorin puoleen.

Matildalaisten kokemukset antavat viitteitä myös ihmissuhteiden merkityksestä
kouluelämässä. Monessa yhteydessä he toivat esiin, kuinka ” kivaa”  on tutustua
uusiin ihmisiin. Tämä asia onkin hyvä ottaa huomioon uusien opiskeluympäristö-
jen suunnittelussa. Opiskelua ei koeta mielekkääksi vain oppimisen takia, vaan il-
meisesti uusiin ihmisiin tutustumisella on myös suuri merkitys.

Lukukokemusten jakamisella on merkitystä, ja tässä moderni tieto- ja viestintä-
tekniikka tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Vilkasta viestintää ilmeni hankkeen alussa
ryhmän nimeä suunnitellessa sekä oli tammikuun lähiopetuspäivän jälkeen, kun
ryhmät miettivät tulevan kirjailijavieraansa haastattelukysymyksiä sähköpostitse.
Itse kirjallisuuskeskusteluun ei vielä ensimmäisenä kokeiluvuotena päästy, vaan
viestit olivat pääosin vastauksia tehtäviin tai kysymyksiä epäselviksi jääneistä asi-
oista kysymistä. Saattaa olla, että alun informaatiotulva yhdessä sekavan tutor-
systeemin kanssa hidasti ryhmäytymistä ja keskustelun alkamista. Hakola & Puro
(1995) painottavatkin tutorin merkitystä keskustelun käynnistäjänä varsinkin ryh-
mäytymisen alkuvaiheessa. Kuinka jatkuvasti vaihtuvat tutorit voisivatkaan onnis-
tua tässä?

Toinen keskustelun alkamista todennäköisesti haittaava tekijä oli Espoon intra-
net. Verkkojärjestelmä ei toiminut luotettavasti, ja osa viesteistä katosi ties minne,
Netlogin ja Netmail oikuttelivat, ja palvelin oli nurin liian usein. Espoon intranet,
johon pystyi kirjautumaan sisälle ainoastaan Espoon kouluista ja muista toimipis-
teistä vähensi myös hankkeen avoimuutta suhteessa paikan ja ajan dimensioon Yh-
dessä koulussa oppilailla oli myös vaikeuksia päästä lukemaan ja lähettämään pos-
tia, kun koulun ainoa verkossa oleva kone sijaitsi opettajanhuoneen takahuoneessa.
Osa tämän koulun oppilaista oli selvästi keskitasoa passiivisempia sähköpostivies-
tinnässä.

Moderni tieto- ja viestintätekniikkaa tarjoaa monia uusia mahdollisuuksia virtu-
aalikoulunomaisen opiskelutoiminnan kehittämiseen. Tulosten perusteella voisi
olettaa, että muidenkin aihekokonaisuuksien puitteissa ala-asteen oppilaat kykeni-
sivät opiskelemaan virtuaalikoulunomaisesti. Tällaisia hankkeita suunnitellessa
tulisi kuitenkin kiinnittää huomiota yhteisiin tapaamisiin, sillä ainakin matildalaiset
pitivät niitä erityisen tärkeinä ja olisivat halunneet niitä vieläkin enemmän. Erityi-
sesti hankkeen alkuun olisi hyvä saada riittävän useita lähiopetustilanteita ja ta-
paamisia, jotta oppilaat tutustuisivat toisiinsa. Toisekseen tieto- ja viestintätekniik-
kaa hyödyntävässä opiskelussa olisi myös ensiarvoisen tärkeää panostaa toimiviin
tietokoneisiin ja tietoverkkoyhteyksiin, ettei opiskelijoiden tarvitsisi jatkuvasti
kamppailla teknisten ongelmien kanssa: näin jäisi enemmän aikaa itse opiskeluun.
Ehkäpä hankkeen alussa virtuaaliryhmittäin tapahtuva ” irkkaus”  (reaaliaikainen
keskustelu) saattaisi toimia keskustelun herättäjänä. Toisaalta sähköpostikeskustelu
ei ole välttämättä paras mahdollinen keino viestiä, vaan olisikin paikallaan kehittää
verkostopohjainen ryhmätyöohjelma, joka soveltuisi kirjallisuuspiiritoimintaan,
sillä nykyiset ryhmätyöohjelmat on kehitetty lähinnä ongelmanratkaisua vaativiin
projekteihin.

Tyttöjen kiinnostus tieto- ja viestintätekniikkaan näyttää lisääntyneen Internetin
ja sähköpostin yleistymisen myötä niin tämän tutkimuksen kuin joidenkin muiden
perusteella. Tulevaisuutta ajatellen olisikin tärkeää tutkia vastaavia kokeiluja ja
selvittää, mikä tällaisessa opiskelussa on motivoivaa, mitä he kokevat saavansa
siitä sekä millaiset asiat motivoivat erityisesti tyttöjä.
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Matildan toiminta jatkuu lukuvuonna 1998-1999. Hanketta muokattiin jonkin
verran tutkimustulosten perusteella, joten sen rakenne eroaa jonkin verran luku-
vuoden 1997–1998 Matildasta. Hanke on myös laajentunut: 5 uutta koulua lähti
mukaan. Olisikin mielenkiintoista tutkia sen toimintaa, erityisesti sitä, kehittääkö
Matildassa opiskeleminen oppilaiden kolmilukutaitoa ja miltä osin. Toinen tutki-
musaihe kohdistuu Matildan laajenemiseen: voisiko Matilda laajentua kansainväli-
seksi, jolloin siihen integroituisi myös vieraiden kielten opiskelu?

” Mun mielest Matilda on niinku hyvä et on ja must ois kiva jos niinku muutki sais

liittyy Matildaan tai jos Matildoja ois enemmän — —Et ois parempi et niit ois niin-

ku enemmän ja eripuolilla Suomea, koska nyt vaan Espoon koululaiset saa liittyy tä-

hän, tai sillee. Se ois parempi et sitä ois niinku eripuolilla Suomea.”
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LIITE 1 Matildalaiste n tekemi ä kuukaude n kirj a –esittel yjä

Tietoja kirjailijasta:

Daniel Defoe
(1660-173l)syntyi Lontoossa.
Nuorena hän hän teki
lentolehtisiä poliittisin
mielipiteinsä varustettuina.
Näiden lentolehtisten takia
hänet pantiin häpeäpaaluun ja
sen jälkeen vankilaan.
Vankilasta vapauduttuaan hän
perusti kirjallis-poliittisen
aikakauslehden the Review.
Jouduttuaan uudestaan
vankilaan hän kyllästyi
lehtikirjoitteluun ja siirtyi
varsin myöhäisessä iässä,
kirjoittamaan kaunokirjallisia
teoksia.Robinson Crusoen
jälkeen Defoe kirjoitti
jatko-osan The farther
Adventures of Robinson
Crusoe, jossa Robinson jälleen
matkustelee ja käy jopa
vierailemassa saarellaan.

Muita Defoen kirjoja ovat nim.
Kapteeni Singleton, Moll
Flanders, Roxana ym…

Daniel Defoe:

Robinson Crusoe
Maija Mattinen ja Iir u Ojanen

Robinson Crusoe kertoo pojasta, joka karkasi
19-vuotiaana merelle, jonne oli aina toivonut

pääsevänsä. Robinson purjehti mm. Afri kan saarilla,
mutta eräällä laivamatkalla laiva haaksirikkoutui ja
Robinson pelastautui kalliolle. Hän rakensi lautan,
jolla pääsi lähimmälle saarelle ja asuttautui sinne.
Saarelle päästyään hän alkoi tehdä muistiinpanoja

päiväkirjaansa. Robinson teki tutkimusretkiä saarella,
sekä asunnon ja otti lemmikeiksi koiran, kissan ,

vuohia, papukaijan…

Eraana paivänä hän sai ystävän alkuasukkaasta, jonka
nimesi Peijantaiksi. Perjantain kanssa hän teki

veneretkiä ja yhtenä aamuna he huomasivat laivan,
jonka valloittivat ja pelastuivat.

Kir ja oli hyvin kerrottu ja juoni kulki tasaisesti.
Päähenkilön sekä "sivuhenkilöiden" elämää kuvattiin

hienosti. Teoksessa oli paljon jännittäviä kohtia
esim.kun Robinsonin laiva haaksirikkoutui ja, kun hän
löysi ihmisen jalanjäljen hiekasta oltuaan erakkona 20

vuotta.Lukemani painos oli hyvin kuvitettu, sekä
suomennettu.Kirja ilmestyi ensimmäisen kerran
Englannissa vuonna 1719 ja se on käännetty siitä

usealle eri kielelle, kirjasta on myös useita eri
painoksia.

Lukisimme mielellämme jatko-osan kirjasta, tai muita
Daniel Defoen kirjoja.
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Tietoa kirjailijasta:

Annukka Järvi
harrastaa:ratsastusta ja
purjehdusta. Hän on ollut
hevoshullu jo yli 25
vuotta.Hän rakastaa
Tsehovin näytelmiä ja
Dorothy Sayersin , Lordi
Peter dekkareita, mutta
autiosaarelle hän ottaisi
mukaan Raamatun- siinä on
niin paljon lukemista , ettei
loppuisi kesken. Hän
kirjoittaa nuorista,
nuoruudesta ja hevosista.

Annukka Järven valokuva ja
tietoja hänestä löytyy
Suomen Nuorisokirjailijat
Ey:n kotisivuilta.

Annukk a Järvi:

Tanssi neljällä
jalalla

Petra Toivanenja Sanni Soinio
Auroran koulu

Tanssia harrastavan ja siitä ammattinaan unelmoivan
Tuulian koko elämänkuva särkyy ja hän menettää
toisen jalkansa. Kestää kauan , ennen kuin Tuulia
pystyy hyväksymään tapahtuneen, rakentamaan
sirpaleista elämänsä uudelleen ja käsittämään, että "
tanssia voi neljälläkin jalalla.Tässä elämänvaiheessa
hän kokee myös ystävyyden ja läheisyyden kaipuun

uudella tavalla.

Toukokuun 5. päivä klo 14, kun Tuulia lähti
balettikoulusta, hän huomasi Reijan, joka muisti

jotain.Tuulia käveli pari askelta Reijaa päin. Hän näki
valkoisen auton joka ei pysähtynyt. Sehän tulee

päälle! Ja joku ulvahti eikä lopettanut. Sairaalassa
hän kertoi selkävammaiselle pojalle: "Jos olisin

kävellyt toiseen suuntaan en olisi täällä."

TANSSI NELJÄLLA JALALLA on hyvä nuorten
kirja. Suositellaan 8-14 vuotiaille (tytöille). Kirjassa

ei ole kuvia ja siinä on keskikokoista tekstiä.
TANSSI NELJÄLLA JALALLA on kirjoittanut

Annukka Järvi. Muita Annukka Järven kirjoja on:
Täyttä ravia, Kesällä kerran, Tyttö ja oikutteleva tuuli

ja TANSSI NELJÄLLÄ JALALLA.
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LIITE 2

Telemaattisen kirjallisuuspiiri Matildan kirjatarjottimet
lukuvuonna 1997–1998  (Kuukauden kirja kursivoituna)

Tarjotin 1: Ikivihreät

Louisa M. Alcott: Pikku naisia
Arthur-kuninkaan tarinoita
Frances Hodson Burnett: Salainen puutarha
Lewis Carroll: Liisan seikkailut ihmemaassa
Fennimore Cooper: Viimeinen mohikaani
Daniel Defoe: Robinson Crusoe
Alewandre Dumas: Kolme muskettisoturia
Rudyard Kipling: Viidakkopoika Intian viidakoissa
Lucy M. Montgomery: Annan nuoruusvuodet
Johanna Spyri: Pikku Heidi
Robert Luis Stevenson: Aarresaari
Mark Twain: Tom Sawyerin seikkailut

Tarjotin 2: Eläinten talo

Adams: Ruohometsän kansaa
            Ruohometsän kansan tarinoita
Richard Bach: Lokki Joonatan
Aeron Clement: Kylmät kuut
Philip Gonzalez: Koira, joka pelastaa kissoja
Marvi Jalo: Ratsutytön rekiretki
Annukka Järvi: Tanssi neljällä jalalla
Elina Karjalainen: Teemu, karvainen kaveri
Leena Krohn: Ihmisen vaatteissa
Jorma Kurvinen: Susikoira Roi ja muukalaiset
Minä olen sukua hevosille (run.)
Hannu Mäkelä: Hevonen, joka hukkasi silmälasinsa
Timo Parvela: Puhuva koira
Ilkka Pitkänen: Eläinten talo
Ritva Toivola: Panssarimyyrä (nov)

   Kuningastie
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Tarjotin 3: Kauhugalleria

Agatha Christie: Kymmenen pientä neekeripoikaa
Michael Coleman: Nettirosvot
Roald Dahl: Kuka pelkää noitia?

Iso kiltti jätti
Arthur Conan Doyle: Baskervillen koira
Michael Ende: Mielinkielinliemi
Eva Ibbotson: Haamupartio ja kadonnut prinssi

   Aaveet muuttavat länteen
Mats Larsson: Alex Borell ja rasistit

   Alex Borell ja totuuden tien tulkit
Carlo Lazlo: Viides mies
Margaret Mahy: Noitavaellus
Kirsti Manninen-Katri Manninen: Vaihto vaaraan
Rune Pettersson: Frankensteinin täti

       Frankensteinin täti järjestää kaiken
Anneli Toijala: Torniyö
Ritva Toivola: Vampyyrimuoti (nov)
Kari Vaijärvi: Kummitus kartanossa
Mats Wahl: Yli veden
Margaret Weis: Syyshämärän lohikäärme
Diana Wynne-Jones: Kyylän kyydissä

Tarjotin 4: Mummolan vintiltä

Tove Jansson: Muumipappa ja meri
Kirsi Kunnas: Tiitiäisen satupuu (run)
Marjatta Kureniemi: Oli ennen Onnimanni
Oiva Paloheimo: Tirlittan
Erkki Rekimies: Tapporahat
Salme Sadeniemi: Pension Grunerin tytöt
Mary Marck: Eevan luokka
Anni Swan: Iris-rukka
Ilpo Tiihonen: Antero Vipuliini ja taikatakki
Sakari Topelius: Linnaisten kartanon viheriä kamari
Rauha S. Virtanen: Seljan tytöt
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Tarjotin 5: Sydänasioita
Jostein Gaardner: Sofian maailma
Klaus Hagerup: Markus ja Diana, Siriuksen valo
Ted Hughes: Tarinoita maailman lapsuudesta
Hannele Huovi: Tuliraja
Anders Jacobsson- Sören Olsson: Bert ja bikinimimmit
Anneli Järvinen: Ellun kana
Tuula Kallioniemi: Kuka rakastaa Ruusua ?
Markku Karpio: Kolme siltaa mantereellta
Tuula Korolainen: Fotoja (run)
Tuija Lehtinen: Asvalttisoturi

    Roskisprinssi
    Laura, kultatukka

Asko Martinheimo: Isojalkainen poika (nov)
Teija Niemi: Bileet
Erna Osland: Punaisen huoneen tyttö
Jukka Parkkinen: Suvi Kinoksen seitsemän enoa
Peter Pohl-Kinna Gieth: Sinä ja minä ikuisesti
Antoine de Saint-Exupery: Pikku prinssi
Hellevi Salminen: Pikku sammakkoprinssi
Pirkko Talvio: Minä olen Davor

   Pikkusysteri
John Rowe Townsend: Elämä on tautista, Hadrianus
Kaarlo Törmi: Santerin keikka
Joni Skiftesvik: Mika mutkamäessä
Taru Väyrynen: Kissan kuolema

Tarjotin 6: Aikamatka

Arvi Arjatsalo: Siperian haaste
Ray Bradbury: Fahrenheit 451
Aira Brink: Memmoin arvat
John Christopher: Tripodien aika
Maijaliisa Dieckman: Ram, tähtien tytär
Nicolas Fisk: Avaruuden panttivangit
Frank Herbert: Dyyni
Monica Hughes: Uhka syvyyksistä

      Uniensieppaaja
Hannele Huovi: Lasiaurinko
Laila Kohonen: Haaraparran tytär
Jorma Kurvinen: Anna Sofia
Leena Laulajainen: Noidan kummitytär
Marja-Leena Lempinen: Kerubin hymy
Raili Mikkanen: Karhun kumarrus
Patric Moore: Avaruusvakooja
Bruce Sterling: Kulkuri
Anneli Toijala: Myrskylintu
Ritva Toivola: Hopearatsu
Tähtien sota
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Tarjotin 7: Fantasia

Ingvar Ambjörnsen: Soturit sortuvat
Lynne Reid Banks: Intiaani lipastossa
Susan Cooper: Pimeä nousee -sarja
David Eddings: Belgarionin taru
Michael Ende: Päättymätön tarina (elokuva)
Alan Garner: Huuhkajalaakso
Maria Gripe: Hissillä neljänteen kerrokseen
Ursula Le Guin: Maameren velho -sarja
Torill Thorstad Hauger: Korppityttö
C. S. Lewis: Velho ja leijona
Astrid Lindgren: Veljeni Leijonanmieli
Margaret Mahy: Salainen tie

      Maanalainen tie
Asko Martinheimo: Tuhkanaama ja taivaantakoja

           Jäähisten mahti
Philip Pullman: Kultainen kompassi
J. R. Tolkien: Taru sormusten herrasta
Taru Väyrynen: Kuuman tuulen aika

Tarjotin 8: Naurutalo

Aapeli: Koko kaupungin Vinski
Roald Dahl: Matilda
Kari Hotakainen: Lastenkirja

       Ritva
Hölmöläiset
Tuula Kallioniemi: Bongaa tilhi, Tossavainen
Marja Kurkela: Pikkumuija
Juice Leskinen: Räkä ja roiskis
Lauri Otonkoski: Otto...hänen merkilliset ihmisten parissa
Jukka Parkkinen: Korppi-sarja

       Osku-sarja
Ilpo Tiihonen: Ei-kaj Plumps Hyppyjä Helsinkiin
Ian Whybrow: Pikku-Suden ilkeilykirja
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LIITE 3 Telemaattisen kirjallisuuspiiri Matildan jaksoihin liittyvät
tehtävät lukuvuonna 1997–1998

1. jakso: Ikivihreät
Kuukauden kirjan tehtävä: Matildalaisten kuukauden kirja on Daniel Defoen Robinson
Crusoe. Tehtävä oppilaille: Kirjoita kirje valitsemallesi kirjan henkilölle. (Oppilaat ovat
kirjoittaneet paitsi Robinsonille, myös Perjantaille ja muille sivuhenkilöille.)
Elämyksellinen tehtävä, joka sopii melkein mihin kirjaan vain!
Vapaavalintaisen kirjan tehtävä: Matildalaiset tekevät syyskuussa vapaavalintaisesta
kirjastaan seuraavanlaisen pyramiditehtävän: 1. päähenkilön nimi (1 sana) 2. kaksi
päähenkilöä kuvaavaa sanaa 3. kolme tapahtumapaikkaa kuvaavaa sanaa 4. ongelma neljällä
sanalla 5. ensimmäinen tärkeä tapahtuma viidellä sanalla 6. toinen tärkeä tapahtuma
kuudella sanalla 7. kolmas tärkeä tapahtuma seitsemän sanan avulla 8. ongelman ratkaisu
kahdeksan sanan avulla. Kaikenikäiset oppilaat ovat innostuneet tästä tehtävästä: se tarjoaa
älyllistä haastetta vähän samalla tavalla kuin sanaristikot. Idean olemme saaneet Vuokko
Kaartiselta.

2. jakso: Eläintentalo
Kuukauden kirjan tehtävä: Matildalaisten kuukauden kirja on Annukka Jarven Tanssi
neljällä jalalla. Tässä tehtäviä kirjaan,joka kertoo tytöstä ja hevosesta. 1. Kuvaile
päähenkilön ja hevosen välistä suhdetta! 2. Oletko itse kokenut tai voisitko kuvitella
kokevasi  samanlaista ystävyyttä lemmikkieläimen kanssa? Kerro ryhmällesi ajatuksistasi!
3. Lue toisten ajatuksia ja vastaa niihin. Voit myös skannata kuvan omasta lemmikistäsi ja
lähettää sen ryhmällesi (lisätiedostona=attachment).
Vapaavalintaisen kirjan tehtävä: Matilda-kirjallisuuspiiriläiset tekevät Tällaisia tehtäviä
lukiessaan vapaavalintaista kirjaa Eläinten talo - tarjottimelta:  TEHTÄVÄT 1- 3
TEHDÄÄN LUKUPÄIVÄKIRJAAN! 1. Luettuasi 15 - 20 sivua, kirjoita lukupäiväkirjaan
ensivaikutelmasi. Ennusta, miten kirja etenee. 2. Kun olet kirjan puolivälissä: Kirjoita,
onko käsityksesi kirjasta muuttunut. Miten? 3. Luettuasi kirjan: Oliko kirjassa jotain
yllättävää? Mitä? Lukemisen alussa ennustit kirjan kulkua. Toteutuiko ajtuksesi? 4.
KIRJOITA MUISTIINPANOISTASI TIIVISTELMÄ, JA LÄHETÄ SE RYHMÄLLESI
SÄHKÖPOSTITSE! Ja eiku lukemaan - päiväkirjat esiin! T: Minttu-Matilda

3. jakso: Kauhugalleria
Kuukauden kirjan tehtävä: Kuukauden kirja on Agatha Christien kymmenen pientä
neekeripoikaa. Tehtävä:Kymmenen pientä neekeripokaa on tyypillinen dekkari, jossa
syyllinen paljastuu vasta kirjan lopussa. Lukuilon ja -jännityksen pilaa kirjan lopun vilkuilu
etukäteen. Valitse oma murhaajaehdokkaasi ENNEN KUIN OLET KIRJAN VIIMEISESSÄ
LUVUSSA. Kuvaile ryhmällesi murhaajaehdokastasi ja kerro, miksi hän vaikuttaa
syylliseltä. Ole perusteellinen. VAROITUS: Älä paljasta sähköposteissasi kenellekään
murhaajaa!
Vapaavalintaisen kirjan tehtävä: Tämä tehtävä tehdään 2-3 hengen ryhmässä. Valmistakaa
yhdessä valitsemastanne kirjasta esittely, jonka pidätte jollekin luokalle koulussanne (voi
olla omakin luokka). Esittely voi koostua esimerkiksi seinälehdestä, piirtoheitinkalvoista,
luetusta tekstinäytteestä, kirjailijan esittelystä (huom. Matildan linkkilistalla linkki Suomen
nuorisokirjalijijat ry:n sivuille). Lähettäkää määräpäivään (6.11.) mennessä ryhmällenne
selostus siitä, minkä kirjan olette esitelleet tai aiotte esitellä. Kirjoittakaa tarkasti ja elävästi
esittelynne sisältö ja toteutus.
Pyytäkää opettajaanne lähettämään esittelynne jälkeen palaute työstänne tutorille Matildaan.
(sähköpostilla tai sisäisessä postissa osoittella: Kaarina Kolu Olarin lukio)
Jännittäviä lukuhetkiä!
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4. jakso: Mummolan vintiltä
Kuukauden kirjan tehtävä: Kuukauden kirja on Linnaisten kartanon viheriä kamari. Luet
tässä jaksossa kirjaa, jota ovat lukeneet jo vanhempasi ja isovanhempasi. Listaa kirjaa
lukiessasi päiväkirjaasi asioita, jotka sinua kummastuttavat tai naurattavat. Listaa myös
outoja sanoja ja asioita, joita ei enää nykyään ole. Kirjoita ryhmällesi viesti, jossa kerrot,
millä tavalla erilaista lukemasi kirjan lasten elämä on omaan ja kavereittesi elämään
verrattuna. Kerro myös, mistä tämän ajan asoista et millään luopuisi. Onko kirjan lasten
elämässä sellaisia asioita, joita toivoisit olevan vielä nytkin? Muista myös kertoa oma
mielipiteesi kirjasta. Tee tehtävä huolella ja kirjoita kokonaisilla lauseilla, niin että asia
tulee perustellusti ymmärretyksi!!!

Vapaavalintaisen kirjan tehtävä: Tämä tehtävä liittyy vanhoihin kotimaisiin
klassikkokirjoihin, jotka matilda-projektissa ovat tarjottimella, jonka nimi on Mummolan
vintiltä. Etsi aikuinen ( äiti, täti, isä, eno, mummo, vaari,ope jne.),joka on lukenut jonkun
Mummolan vintin kirjoista kirjoista. Lue se itse ja tee lukemastasi kirjasta ainakin viisi
haastattelukysymystä tälle aikuiselle. Lähetä ryhmällesi haastateltavan esittely (nimi, ikä,
sukulaisuus jne.) sekä haastattelu kysymyksineen ja vastauksineen määräpäivään mennessä.
HUOM! Tee tehtävä huolella, niin että asia tulee perustellusti ymmärretyksi vaikkeivät
ryhmäläisesi olisi juuri tätä kirjaa lukeneet.

5. jakso: Sydänasioita
Kuukauden kirjan tehtävä: Klaus Hagerupin: Markus ja Diana, Siriuksen valo Tässä
tehtävä: Olet tutustunut tässä kirjassa todelliseen Markukseen ja siihen Markukseen, jona
hän kirjeissä esiintyi. Kuvittele samanlainen tilanne. Kuvaile henkilön ulkonäköä,
luonnetta, harrastuksia, kotiympäristöä ja ajatuksia. Kirjoita kirje, jonka tämä henkilö
lähettää idolilleen. Kirjeessä hän esittelee itsensä tavalla, joka ei pidä yhtä todellisuuden
kanssa.

Vapaavalintaisen kirjan tehtävä (Kirjallisuustehtävä systeemiä yksinkertaistettiin, joten
kevätlukukaudella 1998 vapaavalintaisen kirjan tehtävänä on aina tämä sama tehtävä):
Kirjoita vapaavalinnaisesta kirjasta seuraavia asioita: (muistathan käyttä apunasi
lukupäiväkirjaasi, johon olet merkinnyt ajatuksia, joita kirja on sinussa lukemisen aikana
herättänyt)
-kirjailija, teoksen nimi ja ilmestymisvuosi
-Miksi valitsit juuri tämän kirjan?
-Herättikö kirjan alku mielenkiintosi?Miksi?
-Kerro lyhyesti kirjan tärkeimmät tapahtumat sekä tapahtumapaikka ja -aika
-Kuvaile kirjan päähenkilöt(luonne, ulkonäkö yms.)
-Oliko heidän käyttäytymisensä uskottavaa?
-Kuka kirjan henkilöistä kiinnosti sinua eniten?Miksi?
-Mitä kirjassa oli juuri sinulle merkityksellistä?
-Millaisia ajatuksia ja tunnelmia se sinussa herätti lukemisen aikana? (muista
lukupäiväkirja)
-Palauttiko kirja mieleesi tapahtumia,jotka olet itse kokenut tai toiko se mieleesi sinulle
tuttuja ihmisiä, eläimiä tai paikkoja?
-Mitä pidit kirjan lopusta?
-Oliko kirja uskottava?
-Mistä erityisesti pidit/ et pitänyt kirjassa?
-Suositteletko kirjaa muille? Millaisille lukijoille? Perustele.
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6. jakso: Aikamatka
Kuukauden kirjan tehtävä: Kuukauden kirjana Fantasia jaksolla on Lynne Reid Banksin
Intiaani lipastossa. Tehtävä: Kirjassa kerrotaan leluintiaanista , joka on muuttunut kaapissa
eläväksi. Ajatus eläväksi tekevästä kaapista on todella kiehtova. Valitse kotoasi esine,
jonka sinä haluaisit tehdä eläväksi. Kuvittele mitä sitten tapahtuisi ja kirjoita kertomus siitä
sähköpostitse ryhmällesi.

Vapaavalintaisen kirjan tehtävä (katso 5. jakso).

7. jakso: Fantasia
Kuukauden kirjan tehtävä: Kuukauden kirjana Fantasia jaksolla on Lynne Reid Banksin
Intiaani lipastossa. Tehtävä: Kirjassa kerrotaan leluintiaanista, joka on muuttunut kaapissa
eläväksi. Ajatus eläväksi tekevästä kaapista on todella kiehtova. Valitse kotoasi esine,
jonka sinä haluaisit tehdä eläväksi. Kuvittele mitä sitten tapahtuisi ja kirjoita kertomus siitä
sähköpostitse ryhmällesi.

Vapaavalintaisen kirjan tehtävä (katso 5. jakso).

8. jakso: Naurutalo
Naurutalo on lyhyempi jakso kuin muut 11 -22.5. Sinä aikana on luettava joko kuukauden
kirja tai joku toinen tarjettimen kirjoista. Molemmatkin saa lukea.

Kuukauden kirjan tehtävä: Pikku susi ei ole ainoa eläinlapsi, joka lähetetään kauas
opintielle. Kirjoita joitakin humoristisia kirjeitä, valitsemasi eläinlapsen näkökulmasta.

Vapaavalintaisen kirjan tehtävä: Kokoa lukemasi kirjan makeimmat naurut. Kirjoita
ryhmällesi vitsityylillä kohdat, jotka naurattivat sinua. Muista mainita kirjan nimi.
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LIITE 5 Mirj a Ollila n teettäm ä kysely 1 lokakuuss a 1997

Nimi luokka

Kerään vähän tietoa siitä, millaisia tietokoneen käyttäjiä te olitte ENNEN
Matilda-projektin alkua. Muistelkaa siis aikaisempia lukuvuosia ja loma-
aikoja, kun vastaatte! Kiitos!

En koskaan Pari kertaa Monta kertaa Lähes
säännöllisesti

1. Kuinka usein olit "surffaillut"
internetissä?

En koskaan Pari kertaa Monta kertaa Lähes
säännöllisesti

2. Kuinka usein olit lähettänyt tai lukenut

Tietokonekokemukset koulusta:
En Kyllä

3. Olitko käyttänyt tietokonetta koulussa?

4. Luettele ne kouluaineet, joiden yhteydessä olit käyttänyt tietokoneita
koulussa?

______________________________________________________
En Kyllä

5. Oletko kuulunut koulussa ATK-kerhoon? __________vuotta

6. Oletko valinnut koulussa kursseja, jotka En Kyllä

perustuvat tietotekniikan käyttöön?

Tietokonekokemukset muualta:
Ei Kyllä

7. Onko teillä kotona tietokone,
jota itse käytät?

Harvoin tai Toisinaan Usein

8. Oletko käyttänyt tietokonetta muualla? en koskaan

(Kavereilla, kirjastossa, kaupassa,
kurssellia, vanhempien työpaikalla..)

Harvoin tai
en koskaan Toisinaan Usein

9. Oletko hankkinut kokemuksia pelaamisesta?

Harvoin tai Toisinaan Usein
en koskaan

10. Oletko opetellut ohjelmointia?

Harvoin tai Toisinaan Usein
en koskaan

11. Oletko tehnyt kotisivuja?

104
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LIITE 6  Kysely 2 kaikille oppilaille 27.10-10.11.1997

Hei Matildalainen!
Matildan kaksi ensimmäistä jaksoa ovat takanapäin. Sinä kuulut niihin harvoihin, jotka
pääsivät mukaan historian ensimmäiseen Matildaan — telemaattiseen kirjallisuuspiiriin.
Nyt sinulla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan Matildan tulevaisuuteen ja
kehittymiseen, joten on todella tärkeää, että vastaat näihin kysymyksiin rehellisesti ja
rohkeasti ! Vastauksia voit jatkaa paperin toiselle puolelle!

Nimi:_______________________________   Ryhmä: _________________________

1.Kuinka usein käytät sähköpostia

   a. liittyen Matildaan?___________________________________________________

   b. muuhun?__________________________________________________________

2.Mitä mieltä olet sähköpostin käytöstä?_____________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3.Millaisia ongelmia on ollut? _____________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4.Kirjoitatko sähköpostin suoraan yhteyden ollessa auki, vai käytätkö tekstinkäsittely-

ohjelmaa (teksturia), jolla kirjoitat viestisi ennen kuin siirrät sen sähköpostiin?

_____________________________________________________________________

5.Kerro miksi olet/et ole saanut tehdyksi tehtävät määräaikaan mennessä?_________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

6.Mitä voisit tehdä, jotta pysyisit aikataulussa? _______________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

7.Millaiselta tuntuu kahden viikon jakso kirjan lukemiseen, tehtävien tekemiseen ja

sähköpostikeskusteluun?_________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

8.Tiedätkö miten ja milloin sinun tulee lähettää tehdyt tehtäväsi? ______________

___________________________________________________________________

9.Tiedätkö kuka sinun tutorisi on? _______________________________________
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10.Millaisena olet kokenut tutorit ja heidän palautteensa?_____________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

11.Onko kaksi viikkoa sopiva aika olla yhden tutorin ohjauksessa, vai haluaisitko

pitää saman tutorin pidempään? Kuinka pitkään? Miksi? _____________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

12.Mitä olet kertonut Matildasta luokkakavereillesi?_________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

13.Oletko suositellut lukemiasi kirjoja muille? Keille?_________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

14.Miten koet oman ryhmäsi?___________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

15.Kirjoitteletteko toisillenne sähköpostia?_________________________________

___________________________________________________________________

16.Mitä olet oppinut Matildassa? ________________________________________

___________________________________________________________________

17.Miksi Matilda-kokeilu on olemassa?____________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

18.Mikä on Minttu Ollilan rooli Matildassa?_________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Kiitokset vastauksistasi!

T. Klaara Lähteenaro
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LIITE 7  Haastattelu kaikille oppilaille 1.12-10.12.1997
Kysymyksiä: Haastattelu  marras-joulukuu  1997
OSALLISTUMINEN:
Palaa ajatuksissasi viime kevääseen:
Miksi halusit mukaan Telemaattiseen kirjallisuuspiiriin?
(Olitko kiinnostunut tietotekniikasta vai lukemisesta? )
TIETOTEKNIIKKA:
Mikä sinua kiinnosta tietotekniikassa/tietokoneissa?
(Mitä www-sivuja käytät ? kirjastotietokantoja?)
Mitä iloa ja hyötyä sinulle on tietokoneen käytöstä?
Onko suhtautumisesi tietotekniikkaan muuttunut?
Onko kotonasi Internet yhteys jota voisit käyttää? miltä tuntuisi, jos voisit  vastata ja
osallistua keskusteluun kotoonta?
LUKEMINEN:
Kuinka vanhana opit lukemaan?
Mitä luet?
Kuinka paljon?ennen Matildaa
Oletko lukenut syksyllä muita kuin Matildaan liittyviä kirjoja?
Miksi luet?
Millaisia lukuelämyksiä olet saanut?
Vaikuttaako annetut tehtävät lukemiseen? Miten?
Oletko ollut tyytyväinen kirjoihin liittyviin tehtäviin? Miksi? Esimerkkejä!
Onko suhtautumisesi kirjoihin ja lukemiseen muuttunut?
Mitä uutta Matilda on antanut sinulle liittyen lukemiseen ja kirjallisuuteen?
RYHMÄ:
Millaisena koet ryhmäsi?
Oletko ystävystynyt ryhmäsi jäseniin tai muihin matildalaisiin?Missä?
Kirjoitteletteko toisillenne sähköpostia?
Keskusteletteko kirjallisuudesta?Mistä? Voisitko näyttää?
LÄHIOPETUS:
Muistele ensimmäisiä lähiopetuspäiviä.
Miten koit lähiopetuspäivät? Kirjojen esittelyn?
ETÄOPETUS:
Miten olet kokenut etäopiskelun? itsenäisen työskentelyn?
Miltä tuntuu olaa sähköposti yhteydessä tutoriin ja muihin ryhmäläisiin?
Miten etsit kirjoja?
Tiedätkö keneltä voit pyytää apua koulussasi?
KOKEMUKSIA:
Millaisia kokemuksia sinulla on Matildasta? Mistä olet pitänyt? Mistä et ole pitänyt?
Lähitistkö uudelleen mukaan?
Tuntuuko sinusta että sinulla on mahdollisuus vaikuttaa Matildan toimintaan?
Onko sinulla riittävästi tieto- ja viestintäteknisiä taitoja osallistua Matildaan?

Mitä haluaisit oppia lisää?
Kaipaatko tukea?
ITSEARVIOINTI:
Oletko osallistunut  Matildan toimintaan kykyjesi mukaan?

Oletko tyytyväinen omiin vastauksiisi?
Miksiköhän keskustelu ei ole lähtenyt käyntiin?
Miten kehittäisit Matildaa tähän astisten kokemustesi perusteella?
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LIITE 8  Loppuhaastattelu avaininformanteille toukokuu 1998

Haastattelu b   25. toukokuuta 1998

Hb1: Millaisia kokemuksia sinulla on Matildasta?

Hb2:Mistä olet pitänyt?

Hb3:Mistä et ole pitänyt?

Hb4:Mikä on ärsyttänyt?

Hb5:Mikä on ollut vaikeinta?

Hb6:Mikä on ollut mukavinta?

Hb7: Miten olet kokenut etäopiskelun? itsenäisen työskentelyn?

Hb8: Mitä olet pitänyt lähiopetuspäivistä?

Hb9: Kuinka paljon aikaa olet käyttänyt keskimäärin viikossa? Mihin olet käyttänyt?

Hb10: Haluaisitko opiskella muitakin oppiaineita samantapaisesti? Mitä esimerkiksi?

Hb11: Millaisia kokemuksia sinulla on tutoreista ja huidän palautteestaan?

Hb12: Mitä uutta Matilda on antanut sinulle liittyen lukemiseen ja kirjallisuuteen?

Hb13: Millaisia lukuelämyksiä olet saanut?

Hb14: Mitä oma ryhmäsi antoi liityen lukemiseen ja kirjallisuuteen?

Hb15:Matilda omassa koulussa vai virtuaaliryhmillä?

Hb16:Kerro, miten tietotekniset taitosi ovat kehittyneet Matildan aikana. (mitä olet oppinut,

onko suhtautumisesi muuttuunut ym.)

Hb17: Mitä muuta olet oppinut Matildasssa?

Hb18: Lähitistkö uudelleen mukaan?

Hb19: Miten haluaisit parantaa/muuttaa Matildan toimintaa?

Hb20: Muuta sanottavaa?
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LIITE 9: (Sähköposti)kysely muille kuin avaininformanteille
toukokuu 1998

Oppilaskysely sähköpostitse toukokuu 1998

Hei Matildalaiset!

Matildan vuosi alkaa lähestyä loppuaan ja tutkijana tarvitsen teidän apuanne Matildan
arviointiin: teidän arvokkaita kokemuksianne ja mielipiteitänne. Olisin todella kiitollinen,
jos jaksaisit vastata huolella allaoleviin kysymyksiin! ( käytä Reply to -komentoa
vastatessasi, niin voit kirjoittaa vastaukset suoraan kysymysten perään)

Miljoonasti kiittäen
Klaara

P.S. Jos suinkin ehdit, niin yritä vastata 20.5 menessä!

1. Millaisia kokemuksia sinulla on Matildasta?

Mistä olet pitänyt?

Mistä et ole pitänyt?

Mikä on ärsyttänyt?

Mikä on ihastuttanut?

Mikä on ollut vaikeinta?

Mikä on ollut mukavinta?

2. Miten olet kokenut etäopiskelun? itsenäisen työskentelyn?

3. Mitä olet pitänyt lähiopetuspäivistä?

4. Kuinka paljon aikaa olet käyttänyt keskimäärin viikossa? Mihin olet käyttänyt?

5. Haluaisitko opiskella muitakin oppiaineita samantapaisesti? Mitä esimerkiksi?

6. Millaisia kokemuksia sinulla on tutoreista ja heidän palautteestaan?

7. Mitä uutta Matilda on antanut sinulle liittyen lukemiseen ja kirjallisuuteen?

8. Millaisia lukuelämyksiä olet saanut?

9. Mitä oma ryhmäsi antoi liityen lukemiseen ja kirjallisuuteen?

10.Kerro, miten tietotekniset taitosi ovat kehittyneet Matildan aikana. (mitä olet oppinut,

onko suhtautumisesi muuttuunut ym.)

11. Mitä muuta olet oppinut Matildasssa?

12. Lähitistkö uudelleen mukaan?

13. Miten haluaisit parantaa/muuttaa Matildan toimintaa?

14. Muuta sanottavaa?
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LIITE 10: Sähköpostikysely tutoreille marraskuu 1997

Kuinka usein käytät sähköpostia liittyen Matildaan?

Millaisia ongelmia on mahdollisesti ollut?

Kirjoitatko sähköpostin suoraan yhteyden ollessa auki vai käytätkö tekstinkäsittely-
ohjelmaa/teksturia jolla kirjoitat viestisi ennen kuin siirrät sen sähköpostiin?

Onko kotonasi Internet yhteys?

Olisiko sinulla mahdollisuus tehdä tutorin töitä kotoonta, jos Espoon koulut eivät olisi
suljetussa Intranetissä?

Saatko tehtävien vastaukset määräaikaan mennessä?

Oletko ollut tyytyväinen oppilaiden vastauksiin?

Onko sähköpostikeskustelu ryhmittäin lähtenyt käyntiin?

Kuinka usein kokoat koulussasi olevat Matildalaiset yhteen?

Mitä teette yhdessä?

Miten olet kokenut Matildan?

Mitä olet oppinut?

Miten kehittäisit Matildaa tähänastisten kokemustesi perusteella?

Mikä tutorina olemisessa on
vaikeaa?
helppoa?
kivaa?

Minkälaista koulutusta/ohjausta kaipaisit?

Millaista tukea kaipaat?

Kuinka usein pitäisi tutor-kokoontumisia olla?

Montako tuntia viikossa pitäisi korvata tutorille?

Miten haluat jatkossa vastata kysymyksiini, sähköpostitse vai haastatteluna?

Muuta? Sana on vapaa!
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LIITE 11: Sähköpostikysely tutoreille toukokuu 1998

Hei tutorit!
Matildan vuosi alkaa lähestyä loppuaan ja nyt olisi loppukyselyn aika eli yrittäkää vielä
jaksaa vastata allaoleviin kysymyksiin!!!

Kiittäen Klaara

1. Millaisia kokemuksia sinulla on tutoroinnista?

Mikä on ollut mukavinta?

Vaikeinta?

Ongelmia?

2. Mitä olet saanut/ oppinut?

3. Kuinka paljoin aikaa käytit keskimäärin viikossa?

4. Onko osallistumisesi vaikuttanut muuhun työhösi? Oletko esim. soveltanut oppimiasi

asioita koulussasi?

5. Onko Matilda näkynyt koulussasi?
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LIITE 12: Kysely Helena Linnan koulutukseen osallistuneille opettajille

24.2 1998

Hei kirjallisuuden opetus koulussa -
koulutukseen osallistunut!

Olisitko ystävällinen ja vastaisit näihin kysymyksiin niin laajasti kuin vain jaksat.
(vastauksia voit jatkaa paperin kääntöpuolelle tai irtopaperille) Voit täyttää kyselyn tänään
tai lähettää sen myöhemmin sisäisessä postissa osoitteeseen:

Kilon koulu, Minttu Ollila/ Klaara

Koulu: ______________________________ Nimi:_______________________________
Luokka-aste/
toimenkuva: ______________________________ Onko luokallasi Matildalaisia?_______

1. Onko suhtautumisesi kirjallisuuteen muuttuunut koulutuksen aikana? Miten?

__________________________________________________________________________

2.Ovatko käsityksesi kirjallisuuden opetuksesta muuttuneet koulutuksen aikana? Miten?

__________________________________________________________________________

3. Mitä uusia ideoita olet saanut kirjallisuuden opetukseen?

__________________________________________________________________________

4. Oletko soveltanut uusia ideoita käytäntöön? Miten onnistui?

__________________________________________________________________________

5. Mitä kirjoja suosittelet ja mille luokka-asteelle?

__________________________________________________________________________

6. Miten kirjailijavierailut näkyivät koulussanne ennen ja jälkeen?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Tuhannet kiitokset
vastauksistasi!
Klaara Lähteenaro

klaara.lahteenaro@helsinki.fi


	1. Johdanto
	2. Konstruktivistinen oppimiskäsitys
	2.1 Skeemat, strategiat ja metakognitio
	2.2 Yhteistoiminnallisuus

	3. Kolmilukutaito
	3.1 Peruslukutaito
	3.1.1 Lukemisen transaktio
	3.1.2 Aktiivinen lukija ja kirjoittaja on peruslukutaitoinen
	3.1.3 Lukutaito, lukuharrastuneisuus ja jatkokoulutusmahdollisuudet

	3.2 Medialukutaito
	3.2.1 Viestimien valinta
	3.2.2 Kriittinen lukutaito
	3.2.3 Kulttuurinen lukutaito
	3.2.3.1 Audiovisuaalinen lukutaito
	3.2.3.2 Verkkolukutaito


	3.3 Tietokonelukutaito
	3.3.1 Käyttöjärjestelmän ja ohjelmien käyttötaito
	3.3.2 Näppäilytaito
	3.3.3 Turvallisuusnäkökohtia
	3.3.4 Suhtautuminen
	3.3.5 Tytöt tietokoneille

	3.4 Kolmilukutaidolla maailman kansalaiseksi

	4. Lukeminen ja kirjallisuus
	4.1 Esteettinen ja efferentti lukeminen
	4.2 Kirjallisuudenopetuksen funktioita
	4.2.1 Kirjallisuus metakognitiivisten taitojen kehittäjänä
	4.2.2 Luovan päättelykyvyn kehittyminen
	4.2.3 Lukukokemusten jakaminen
	4.2.4 Persoona ja tunne-elämä
	4.2.5 Lukemalla kirjoittajaksi
	4.2.6 Kirjallisuus taide- ja kulttuuriaineena


	5. Moderni opiskeluympäristö
	5.1 Tieto- ja viestintätekniikka koulussa
	5.1.1 Internet koulussa

	5.2 Avoin ja joustava opiskeluympäristö
	5.2.1 Avoimmuuden ja joustavuuden arviointi
	5.3 Etäopiskelu virtuaalikoulunomaisena toimintana


	6. Telemaattinen kirjallisuuspiiri Matilda
	6.1 Lähtökohta ja tavoitteet
	6.2 Hankkeen toteutus ja eteneminen
	6.2.1 Kokeilukoulujen ja osallistujien valinta
	6.2.2 Matilda-opintovuoden käynnistyminen
	6.2.3 Etäopiskelu
	6.2.4 Muut lähiopetuspäivät
	6.2.5 Muuta


	7. Tutkimustehtävät ja -ongelmat
	8. Tutkimusote ja -menetelmät
	8.1 Tapaustutkimus
	8.2 Kehittämistutkimus

	9. Tutkimuksen suorittaminen
	9.1 Tutkijan rooli
	9.2 Tutkimusaineiston hankinta
	9.2.1 Kyselyt ja haastattelut
	9.2.2 Havainnointi
	9.2.3 Valmiit aineistot ja dokumentit

	9.3 Aineiston järjestely ja analyysi
	9.4 Tutkimuksen eteneminen

	10. Tutkimustulokset
	10.1 Kokemuksia opiskelusta modernissa opiskeluympäristössä
	10.1.1 Millaisia opiskeluun liittyviä seikkoja oppilaat toivat esiin opiskelustaan modernissa opiskeluympäristössä?
	10.1.1.1 Kokemuksia etäopiskelusta
	10.1.1.2 Kokemuksia lähiopetuksesta ja yhteisistä tapaamisista
	10.1.1.3 Kokemuksia virtuaalisesta kotiryhmästä
	10.1.1.4 Kokemuksia tutoroinnista
	10.1.1.5 Oppilaiden esiin tuomia ongelmia
	10.1.1.6 Yhteenveto

	10.1.2 Miten oppilaiden tieto- ja viestintätekniset taidot ja asenteet kehittyivät hankeen aikana heidän itsensä kertomana?
	10.1.2.1 Liittymismotivaatio
	10.1.2.2 Suhtautuminen tieto- ja viestintätekniikkaan
	10.1.2.3 Tieto- ja viestintätekniikan käyttötaitojen kehittyminen
	10.1.2.4 Kirjojen etsiminen
	10.1.2.5 Yhteenveto



	10.2 Miten telemaattinen kirjallisuuspiiri tuki lukemisen ja kirjallisuuden opetusta?
	10.2.1 Mitä lukemiseen ja kirjallisuuteen liittyvää oppilaat kertoivat oppineensa ja kokeneensa kirjallisuuspiirissä?
	10.2.1.1 Lukuelämyksiä
	10.2.1.2 Lukualueen laajeneminen
	10.2.1.3 Lukutyylin muuttuminen
	10.2.1.4 Kirjailijavierailut
	10.2.1.5 Kirjallisuustehtävät
	10.2.1.6 Yhteenveto

	10.2.2 Millaisin menetelmin yritettiin lisätä lukemisharrastusta kirjallisuuspiiriläisten kotiluokissa ja kouluissa?
	10.2.2.1 Kirjailijavierailut
	10.2.2.2 Opettajien koulutus
	10.2.2.3 Matildan kotisivut
	10.2.2.4 Muita ilmenneitä asioita



	11. Tulosten ja tutkimuksen tarkastelua
	11.1 Tulosten arviointia
	11.2 Tutkimuksen ja käytetyn menetelmän arviointia

	12. Johtopäätöksiä ja tulevaisuuden näkymiä
	Lähteet
	Liite 1
	Liite 2
	Liite 3
	Liite 4
	Liite 5
	Liite 6
	Liite 7
	Liite 8
	Liite 9
	Liite 10
	Liite 11
	Liite 12

