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13.00–14.00 Sessio I 

 

13.00–13.20 Textmöten i uppkopplade klassrum 

Anna Slotte, Marie Tanner, Helsingfors universitet  och Christina Olin-Scheller, Karlstad universitet  

 

13.20–13.40 Luokanopettaja-opiskelijoiden käsityksiä omasta oppimisestaan 

Päivi Torvelainen, Mari Hankala, Mirja Tarnanen & Johanna Kainulainen, Jyväskylän yliopisto 

 

13.40–14.00 "Att skriva en text är ju faktiskt att tänka". Modersmålslärares uppfattningar om 

essäsvar i realämnen som genre  

Anders Westerlund, Åbo Akademi 

 

15.00–16.30 Sessio II 

 

15.00–15.20 Digitalisoituva äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten arviointi 

perusopetuksen 9. luokalla mitä arvioidaan ja mihin tarpeeseen?   

Merja Kauppinen & Jan Hellgren, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi)   

 

15.20–15.40 Asiantuntijoiden näkemyksiä monilukutaidosta osana monilukutaitopedagogiikkaa 

Tiina Matveinen, Itä-Suomen yliopisto  

 

15.40–16.00 Kannattaako tunnustaa, jos pettää? 

Penni Pietilä, Helsingin yliopisto 

 

16.00–16.20 Äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikka 2000-luvun väitöstutkimusten valossa 

Liisa Tainio, Ria Heilä-Ylikallio & Kaisu Rättyä / Helsingin yliopisto, Åbo Akademi & Tampereen 

yliopisto  

   

ABSTRAKTIT 



 

Anna Slotte, Marie Tanner & Christina Olin-Scheller / Helsingfors universitet, Karlstad 

Universitet 

Textmöten i uppkopplade klassrum 

Gymnasiestuderande i Finland, liksom i många andra länder, är idag uppkopplade i klassrummet via 

datorer och pekplattor. Så gott som alla elever har även möjlighet till kontinuerlig nätkontakt via 

sina egna mobiltelefoner. Detta har medfört nya villkor för de litteracitetspraktiker som 

förekommer i klassrummen. Kraven på lärarna att digitalisera undervisningen är uppenbara, vilket 

inte minst kan förstås i relation till den digitaliserade studentexamen. Diskussionen om den 

digitaliserade skolan rör sig dock ofta om i vilken omfattning digitala verktyg förekommer och tas i 

bruk. Mer sällan sätt fokus på hur kunskapsinnehållet omformas i relation till digitaliten och vad 

detta gör med undervisningspraktiken i olika ämnen. Studier visar att trots att lärare och elever 

använder bärbara datorer dagligen är de grundläggande strukturerna för hur undervisning bedrivs 

relativt oförändrade. I denna presentation belyser vi därför några aspekter av framväxande 

litteracitetspraktiker i en digitaliserad skola. Syftet är att diskutera hur aspekter av new ethos stuff 

(NES), nya användningsmönster och förhållningssätt, respektive new technical stuff (NTS), den 

digitala kodens tekniska erbjudanden, sätts i rörelse i framväxande digitala litteracitetspraktiker 

(Lankshear & Knobel, 2011). Analyserna bygger på ett videoetnografiskt material, där 

gymnasieelevers interaktion och aktiviteter i klassrummet dokumenterats med hjälp av 

videoinspelning och skärmspegling av deras mobiltelefoner. Resultatet visar att elevernas spontana 

digitala aktivitet via mobiler och datorer i hög grad inrymmer aspekter av NES. Förutsättningar för 

att även uppgifterna i undervisningen kan ha en utvecklad grad av NES tycks vara en genomtänkt 

introduktion och idé från lärarens sida samt explicit uttryckta förväntningar i förhållande till bruket 

av digitala resurser. 

 

 

Päivi Torvelainen, Mari Hankala, Mirja Tarnanen & Johanna Kainulainen / Jyväskylän yliopisto 

Luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä omasta kirjoittamisestaan 

Kirjoitustaidon ja sen myötä myös kirjoittamisen opetuksen vaatimukset ovat laajentuneet 

digitaalisen murroksen myötä. Niin tekstin tuottamisen tavat, ympäristöt kuin tekstilajitkin ovat 

monimuotoistuneet. Nämä ns. uuden kirjoittamisen vaatimukset (esim. Kallionpää 2017) näkyvät 

myös Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Luukka 2013), jonka viitoittamana opetusta 

suunnitellaan ja toteutetaan. Opettajien tulisi ohjata oppilaistaan kirjoittajia, jotka pystyvät 

toimimaan nyky-yhteiskunnan monimuotoisessa tekstimaailmassa. Tehtävä on haastava, sillä 

peruskoulun jälkeen yhä useamman oppilaan peruskirjoitustaidotkin saattavat jäädä puutteellisiksi 

(Harjunen & Rautopuro 2015, Lappalainen 2011). Opettajan omat käsitykset kirjoittamisesta 

ohjaavat osin sitä, miten hän opettaa ja arvioi kirjoittamista. Opettajan tekemiin pedagogisiin 

ratkaisuihin vaikuttavat myös hänen asenteensa kirjoittamista kohtaan, itseluottamuksensa 

kirjoittajana ja kirjoittamiskokemuksensa (Street 2003). Opettajankoulutuksen näkökulmasta on 

tärkeää selvittää ja ymmärtää näitä tekijöitä, jotta koulutusta voidaan rakentaa niistä lähteväksi ja 

niitä muuttavaksi. Selvitämme tutkimuksessamme 1. vuoden luokanopettajaopiskelijoiden (n= 74) 



käsityksiä omasta kirjoittamisestaan. Tutkimuskysymyksenämme on, millaiset tekijät luonnehtivat 

luokanopettajaopiskelijoiden kirjoittamiskäsityksiä. Opiskelijat vastasivat lomakekyselyyn 

tieteellisen viestinnän kurssin alussa ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä. Aineisto analysoitiin 

teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin käyttämällä lähtökohtana Ivani in (2004) tunnettua jakoa 

erilaisista kirjoittamisdiskursseista. Esityksessämme pohdimme, millaisia kirjoittamisdiskursseja 

opiskelijoiden vastauksissa esiintyi ja miten nämä käsitykset tulisi ottaa huomioon kehitettäessä 

kirjoittamisen opettamista luokanopettajakoulutuksessa. 

 

 

Anders Westerlund / Åbo Akademi 

"Att skriva en text är ju faktiskt att tänka". Modersmålslärares uppfattningar om essäsvar i 

realämnen som genre 

Ett av de övergripande målen för modersmålsundervisningen på gymnasiet är enligt läroplanen att 

de studerande ska "kunna uttrycka sig mångsidigt och kommunicera målinriktat och 

ändamålsenligt". För den skriftliga framställningens del kan det konkret gälla att utveckla till 

exempel den kompetens "som krävs vid fortsatta studier samt i arbetslivet". Samtidigt ska 

skrivundervisningen tillgodose skolinterna behov, det vill säga kunna stödja de studerande i det 

skrivande som behövs i de olika läroämnena på gymnasiet. Redan det faktum att olika typer av 

skriftliga uppgifter är den dominerande examinationsformen framhäver betydelsen av kompetens i 

skriftlig framställning. Syftet med studien är att analysera hur modersmålslärare på gymnasiet 

karakteriserar essäsvar i realämnen som genre. Essäsvar är en central skolgenre som länge använts 

som examinationsform i studentexamen, fastän en officiell definition av genren saknas. Termen 

"essäsvar" ger antydning om en koppling till essän som (fack)litterär form, även om det inte finns 

ett explicit samband. Förhållandet till det som i modersmålsundervisningen avsetts med "essä" och 

"essäprov" är inte heller entydigt. Det empiriska materialet för den kvalitativa studien utgörs av tre 

transkriberade fokusgruppsintervjuer (3,5 h) med sammanlagt 7 finlandssvenska modersmålslärare 

på gymnasiet. De preliminära resultaten visar att modersmålslärarna uppfattar att ett opersonligt, 

objektivt stilideal präglar essäsvar i realämnen. Det kvantitativa framstår som viktigt - att skribenten 

redogör för så mycket som möjligt - medan kvalitativa aspekter kännetecknar skrivandet i lärarnas 

eget ämne, modersmålet. De har också en kluven inställning till de nedtonade språkliga kraven på 

essäsvaren. Lärarnas uttalanden avspeglar divergerande synsätt på modersmålsämnets roll i 

förhållande till andra läroämnen och på ansvaret för att utveckla de studerandes kompetens i 

ämnesspecifikt skrivande. 

Atkins, G. D. (2005). Tracing the essay. Through experience to truth. Athens: University of Georgia 

Press. 

Berge, K.L. (1988). Skolestilen som genre. Med påtvungen penn. Oslo: Landslaget for 

norskundervisning (LNU)/Cappelen. 

Grunderna för gymnasiets läroplan. (2015). Helsingfors: Utbildningsstyrelsen. 

Krogh, E. m.fl. (red.) (2015). Elevskrivere i gymnasiefag. Odense: Syddansk Universitetsforlag. 

 



 

Tiina Matveinen / Itä-Suomen yliopisto 

Asiantuntijoiden näkemyksiä monilukutaidosta osana monilukutaitopedagogiikkaa 

Tässä tutkimuksessa kuvataan kuuden eri tieteen- ja ammattialan asiantuntijan näkemyksiä 

monilukutaidosta ja sen opettamisesta. Tutkimusaineisto koostuu asiantuntijoiden haastatteluista 

ja aineisto on analysoitu laadullisesti sisällönanalyysilla. Monilukutaidolla tarkoitetaan tässä 

tutkimuksessa asiantuntijoiden yhtenevistä näkemyksistä koottuja monilukutaidon määrittäviä 

tekijöitä. Määrittäviksi tekijöiksi muodostuivat erilaisten tekstien kanssa toimiminen, arjen taidot, 

tiedonkäsittely, vuorovaikutus ja oppiminen. Viitekehyksenä tutkimuksessa on monilukutaidon 

designprosessi, jossa monilukutaidon oppiminen etenee tiedollisten prosessien kautta. Tiedollisia 

prosesseja ovat kokemukset, käsitteellistäminen, analysointi ja soveltaminen. Tutkimuksessa 

selvitetyt monilukutaidon määrittävät tekijät ja monilukutaitopedagogiikan designprosessi 

muodostavat yhdessä mallin, joka osoittaa, kuinka keskeiset, monilukutaitoa kuvaavat asiat 

sijoittuvat monilukutaidon oppimisprosessiin. Malli jäsentää eri tieteenalojen näkemyksiä 

monilukutaidon kouluopetuksen kehittämiseksi ja mahdollistaa opetuksellisen jatkumon 

muodostamisen. Malli tukee myös monilukutaidon käsitteellistä ymmärtämistä. 

Asiasanat: monilukutaito, monilukutaitopedagogiikka, designprosessi 

 

Merja Kauppinen & Jan Hellgren/ Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) 

Digitalisoituva äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten arviointi perusopetuksen 9. luokalla 

mitä arvioidaan ja mihin tarpeeseen? 

Suomessa ei järjestetä laajoja kansallisia, oppimisen tuloksia mittaavia testejä, joita käytettäisiin 

koulujen tuloksellisuuden toteamiseksi ja oppilaiden oppimistulosten selvittämiseksi esimerkiksi 

jatko-opintojen tarpeisiin. Meillä koulutuksen laatua ja järjestelmän tehokkuutta arvioidaan ja 

ohjataan kokonaisuutena muun muassa kansallisin arvioinnein, joita Karvi toteuttaa. (Rautopuro, 

2018.) Äidinkielen ja kirjallisuuden 9. luokan arviointi järjestetään keväällä 2019. Siinä arvioidaan 

oppiaineen eri sisältöalueiden hallintaa (vuorovaikutusosaaminen, lukemisen ja kirjoittamisen 

taidot sekä kielellinen ja kirjallisuuden osaaminen) perusopetuksen päättyessä. Vuoden 2014 

opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti arvioinnissa painottuvat kielitietoisuus ja 

monilukutaito, jotka suuntaavat osaltaan tehtäviä. Arvioinnissa kartoitetaan, 1) millaista osaamista 

yhdeksäsluokkalaiset osoittavat äidinkielen ja kirjallisuuden keskeisissä tavoitteissa ja 2) onko 

tavoitteiden toteutumisessa alueellisia tai kouluun, sukupuoleen ja oppilasarvioinnin tuloksiin 

liittyviä eroja ja mistä mahdolliset erot voivat johtua. Arviointia on kehitetty digitaalisen 

järjestelmän mahdollistamin tehtäväratkaisuin. Esitelmässä pohditaankin sitä, missä määrin ja 

miten opetussuunnitelman perusteiden tavoitteita saadaan arvioitua digitaalisessa 

oppimistulosarvioinnissa sekä mitä lisäarvoa järjestelmä tuo arviointiin nimenomaan äidinkielessä 

ja kirjallisuudessa. Tutkimuksen viitekehyksenä on kehittävä arviointi (Patton, 2011), ja arvioinnin 

suunnittelua ja toteuttamista tarkastellaan arviointitutkimuksen menetelmin (Check & Schutt, 

2012). Alustavista havainnoista selviää, että POPS 2014:n opetukselle asettamat, oppiainekohtaiset 

tavoitteet on muunnettava oppimisen ja osaamisen tavoitteiksi oppimistulosarviointia varten. 

Lisäksi vain osa näistä tavoitteista on arvioitavissa oppimistulosarvioinnin keinoin. Arvioinnin 



sähköistämisellä on hyötynäkökohtien lisäksi myös kriittiset pisteensä, jotka on tiedostettava ja 

joihin on haettava ratkaisuja. 

 

Penni Pietilä / Helsingin yliopisto 

Kannattaako tunnustaa, jos pettää? 

Vuonna 2018 uudistunut laki ammatillisesta koulutuksesta muutti koulutuksessa myös arvioinnin 

käytäntöjä. Osaamista arvioidaan yhä useammin opiskelijan suorittamien käytännön 

toimenpiteiden perusteella, niin sanotuissa näytöissä. Ajatellaan, että onnistunut (työ)suorite on 

osoitus yksilön taidosta, osaamisesta. Lakimuutoksessa arvioinnin rinnalle tuotiin "osaamisen 

tunnistaminen ja tunnustaminen", josta aiemmin on puhuttu muun muassa hyväksilukemisena. 

Puran esityksessäni tunnustamisen käsitettä ammatillisen koulutuksen kontekstissa. Tarkastelen 

sitä, mitä osaamisen tunnustaminen tarkoittaa koulutuspoliittisissa dokumenteissa ja toisaalta 

oppilaitosten arjessa. Analyysi perustuu lukuvuonna 2018-2019 pääkaupunkilaisissa tekniikan alan 

ammatillisissa oppilaitoksissa ja erityisesti äidinkielen oppitunneilla toteutettavaan etnografiseen 

kenttätyöhön ja se on osa tekniikan alan ammatillisen äidinkielen opiskelemista koskevaa 

väitöskirjatyötäni. 

 

Liisa Tainio, Ria Heilä-Ylikallio & Kaisu Rättyä / Helsingin yliopisto, Åbo Akademi & Tampereen 

yliopisto 

Äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikka 2000-luvun väitöstutkimusten valossa 

Suomalaiset voivat olla ylpeitä hyvästä menestyksestään kansainvälisissä äidinkielen osaamisen 

tutkimuksissa. Monet ovat kysyneet, mistä tämä menestys johtuu. Tässä esitelmässä etsitään 

vastausta suomalaisesta äidinkielen ja kirjallisuuden didaktisesta tutkimuksesta. Tarkastelemalla 

2000-2017 valmistuneita väitöstutkimuksia kahdeksasta opettajankoulutusta antavasta yliopistosta 

pyritään kartoittamaan tutkimuksen nykytilaa, tutkimusalueita ja erityispiirteitä. Esitys perustuu 

pohjoismaisen äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan kartoittamiseen tähtäävän hankkeen Suomen 

osuuteen. Pohjoismaisessa hankkeessa on tarkasteltu Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan 

yliopistoissa tehtyä äidinkielen (L1) ja kirjallisuuden didaktista tutkimusta ja pyritty etsimään 

tutkimuksen yhteisiä tendenssejä sekä kansallisia erityispiirteitä (Holmberg, Krogh, Nordenstam, 

Penne, Skarstein, Karlskog Skyggebjerg, Tainio & Heilä-Ylikallio, tulossa). Suomessa ainedidaktisen 

tutkimuksen suuntauksia on tarkasteltu aiemmin rajallisesta aineistosta (Rättyä, Heilä-Ylikallio & 

Tainio 2017), mutta nyt tarkastelu ulotetaan kaikkien yliopistojen väitöstutkimusten analyysiin. 

Aineistona on käytetty väitöstutkimusten abstrakteja. Kriteerinä on, että väitöstutkimus liittyy 

suoraan perusopetuksen tai lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen ja sen kehittämiseen (ks. 

myös Holmberg & Nordenstam 2016). Esitelmässä kerromme muun muassa, minkä verran eri 

yliopistoissa on tehty väitöstutkimuksia, mille äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen alueelle ne 

sijoittuvat sekä millaista aineistoa ja metodeja tutkimuksissa on käytetty. Asetamme tulokset 

suomalaisesta tutkimuksesta pohjoismaiseen kehykseen ja tarkastelemme tiedonalaamme mm. 

Bernsteinin (2003), Ongstadin (2002) ja Lambertin (2017) esittämien teoreettisten kehysten valossa. 

 



 

  



 

 

 

 


