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Monilukutaito laaja-alaisen osaamisen alueena 

Winslow Homer, The country school, 1871 

•  erilaisten sanallisten, 
kuvallisten, auditiivisten, 
numeeristen, symbolisten 
merkityskokonaisuuksien 
tuottamis- ja 
tulkitsemisosaamisena 

•  eri tiedonalojen diskursseissa 
•  eri mediumeissa 
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Monilukutaito historiassa ja yhteiskuntaopissa 

•  taitoa lukea ja analysoida 
menneisyyden toimijoiden 
tuottamia lähteitä ja tehdä 
tulkintoja niistä (POPS 2014, 
415) 

•  kykyä hankkia tietoa, erottaa 
olennainen, käsitellä laajoja 
kokonaisuuksia (LOPS 2016, 
170) 

•  harjaantumista erityyppisten 
toimijoiden tuottaman tiedon 
hankkimiseen ja kriittiseen 
arviointiin sekä tiedon 
soveltamiseen (POPS, 418) 

•  sanallisen, kuvallisen ja 
tilastollisen informaation 
tulkitseminen ja kriittinen 
arviointi (LOPS2016, 177) 
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Näinkö sen tulkitsemme? 
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Digiloikan liitopöhinää 
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Digiloikan retoriset lähtökohdat (exigencies): 
Osaaminen 

nousuun 
digiloikalla & 
suomalaiset 

opettajat ja koulu 
maailman huippua 

Kilpailukyky on 
vaarassa & 

suomalaiset koulut 
elävät 

menneisyydessä 

•  Suomen kilpailukyky on 
vaakalaudalla. Koulutuksen on 
palveltava sen ylläpitämistä 

 
•  Epärealistiset odotukset 

digiloikan autuudesta 
 
(A. Saari & J. Säntti 2017. The rhetoric of ’digital 
leap’ in Finnish educational policy documents. 
European Educational Research Journal. doi/
10.1177/1474904117721373) 
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Mitä oikeastaan tiedämme sähköisten tekstien 
lukemisesta ja kirjoittamisesta? 
•  Paperilta ja näytöltä lukemisen eroja 
•  Kynällä ja näppäimistöllä kirjoittamisen eroja 
•  Oppimisympäristöjen muuttuva 

mediaekosysteemi 
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Lukemisen 
osatekijät 

teksti 

pituus  

komplek-
sisuus 

genre 

lukija 

ikä 

sosiaal-
inen 

sukupuoli 
luku-

kokemus 

kielitaito 

digi-
kokemus 

muoto/ 
moodi 

audio 

visuo 

taktiilisuus/
haptitii-
visuus 

lukemisen 
syy, motiivi 

opiskelu 

vapaa-aika 

mietiskely, 
pohdiskelu 

viihde 

tieto 
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Paperisen ja sähköisen lukemisessa on eroja 

•  pitkähkö teksti ymmärretään paremmin paperilta kuin näytöltä 
•  72 koehenkilöä, norjalaisia 10-luokkalaisia, 46 % tyttöjä, satunnaistetut ryhmät, 

lukutaidon taso kontrolloitu ennakkotesteillä, monivalinta & lyhyt avovastaus 
luetunymmärtämisen tasojen mittaamisessa, narratiivinen ja tietoteksti 
(Mangen ym. 2013 10.-luokkalaisilla) (Ackerman & Lauterman 2012; erot 
tasoittuvat, jos lukemista häiritään keskeytyksellä, yo-opiskelijoilla m. ) 

•  Tai: mediumilla ei ole merkitystä tuloksille  
•  72 (40 t; 32 p), ranskalaisia oppikoulun 3.–4.-luokkalaisia natiiveja, pinta- 

semanttinen ja päättelevä lukutaito (Porion ym. 2016)  
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•  Paperilta luettuun narratiiviin uppoudutaan syvemmin kuin tabletilta 
luettuun (Mangen & Kuiken 2014) 

•  Paperilta luetun kertomuksen tapahtumien järjestys muistetaan 
paremmin kuin lukulaitteelta luetun (Mangen ym. 2014) 
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•  paperiteksti kutsuu kielellistä vuorovaikutusta enemmän kuin digiteksti, 
jonka äärellä äänetöntä käpälöintiä  
•  paperitekstin äärellä keskustellaan merkityksistä ja tekstin piirteistä, palataan 

tekstiin tarkistamaan omaa tulkintaa, syvennytään kuvitukseen (12 x kielellisesti 
moninaiset nelos-eskari-lukuparit; 1900 tekstitapahtumaa (Martin-Beltrán ym. 
2017) 

•  Kielellinen vuorovaikutus tekstin äärellä tiedetään luetunymmärtämistä 
parantavaksi tekijäksi (Allington & Johnson, 2002; Zygouris-Coe 2001), 
joten  

a)  suositaan sosiaalista paperilukemista koulussa, 
b)  kehitetään sosiaalisen, syventyvän digilukemisen pedagogiikkaa. 
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Paperisen ja sähköisen lukemisessa on eroja 
•  Paperinen teksti -> vaativa ja tavoitteellinen lukeminen  
•  Sähköinen teksti -> nopea ja pinnallinen lukeminen 
•  Testitilanteessa  

•  sähköinen teksti -> katteeton hallinnan tunne  
•  paperinen teksti -> vaativuuden realistinen arviointi 
•  oman lukemisstrategian hallinnointi paperiteksteillä parempaa (Ackerman & Goldsmith 2011; 

Ackerman & Lauterman 2012). 
•  Verkkolukemisessa ominaisuuksia, jotka estävät tehokkaiden lukustrategioiden käyttöä 

(Ackerman & Lauterman 2012; < myös Morineau ym. 2005) 
Ø  Syvälukemista edellyttävissä tehtävissä suositetaan paperilta lukemista  
Ø  Työmuistia hyödyntävässä ulkoa muistamisessa ja pitkäkestoiseen muistiin 

varastoituvan tiedon muodostamisessa eroa näytöltä ja paperilta luettaessa -> paperilta 
lukeminen tukee ymmärtämistä 
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(Ackerman & Goldsmith 2011) 
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Paperilukemisen ja näyttölukemisen erojen 
tasaaminen 
•  Häiriöiden lisääminen paperilukemiseen – häiriöiden poistaminen 

näyttölukemisesta 
•  Kokonaisuuden hahmottamisen tukeminen näyttölukemisessa 
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Paperilta lukemisen mieluisuutta selittäviä 
tekijöitä 
•  tuttuus 
•  tuki keskittymiselle 
•  merkintöjen tekemisen helppous 
•  kosketeltavuus, selattavuus, rakenteen hahmotettavuus 
•  paperi mieluisampi, jos hinta sama 
(osallistujina 429 yliopisto-opiskelijaa kolmelta mantereelta) 
(Baron, Calixte & Haviwala 2017) 
•  suomalaislapset pitävät paperikirjan lukemisesta enemmän kuin e-kirjan 

lukemisesta (Lukukeskus 2016) 
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Mitä tapahtuu näyttölukemisen yleistyessä? 
•  Aivot vastaavat lisääntyvään näyttölukemiseen 
•  https://www.youtube.com/watch?v=aXV-yaFmQNk 

•  Tehtävien vaatima aika kasvaa 
•  lukeminen muuttuu silmäilyksi 
•  syvälukeminen ei kehity 
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Syvälukeminen on kykyä 
•  Lukea pitkiä, mutkikkaitakin, lineaarisia tekstejä 
•  Keskittyä pitkäkestoiseen lukemiseen (esseet, romaanit, novellit, 

tietotekstit) 
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Kaunokirjallisuuden lukemisen hyödyt 
•  empatia 
•  sosiaalinen päättely 
•  emotionaalinen itsesäätely 
•  kielellinen kyvykkyys 
•  Äly 
•  Aiempi tutkimus osoittaa nämä paperilukemisen pohjalta (Burke, 

Kuzmičmicová, Mangen, Schulhab 2016)  
•  Hyötyjä ei välttämättä saada näytöltä luettaessa (Mangen & Kuiken 

2014) 
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Missä digitekstit hyödyksi? 
•  Välinpitämättömien lukijoiden sitouttamisessa ja innostamisessa 
•  lukemisen linkittämisessä oppilaiden vapaa-ajan tekstikäytänteisiin  

(Goodwyn 2014; Li, Pow, Woring & Fond 2010; Moody ym. 2010; 
Wang & Warshauer 2005) 

•  Vaatii vahvaa opettajan tukea, jos halutaan syvälukemista (Moody, 
Justice & Cabell 2010) 

•  Edellyttää oppilailta hyviä lukemisen ohjaustaitoja (Cardullo ym. 
2012, Schugar 2013; Leino 2014) 
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Koontia, pohdintoja ja lisäyksiä 
•  Paperisen ja sähköisen tekstin lukemisessa (ja kirjoittamisessa) eroa 
•  tekstin sopivuus sähköiseen lukemiseen; väline vai teksti selityksenä huonompaan 

sähköiseen lukutestitulokseen? (Roe, 2017) 
•  huoli syvälukemisen taidosta kasvaa (Mangen, Kuzmicova, Castells…) 
•  Pitkä teksti ymmärretään ja muistetaan paremmin paperilta luettuna: 

•  Lukunopeus, pääväitteen ja olennaisen löytäminen, muistaminen, syventyminen (Mangen, 
Walgermo, Brønnick, 2013; Martin-Beltrán, ym. 2017); tekstin laajuuden taju (Mangen 2016) 

•  Materiaalisuus vaikuttaa lukukokemukseen monin, vielä tuntemattominkin tavoin 
(Mangen 2016a; 2016b)  

•  Karvin äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten arvioinnissa sähköisissä 
tehtävissä osaaminen hieman heikompaa kuin paperilla, ks. Harjunen & Rautopuro 
2015. 
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Entä kirjoittaminen? 
•  Kirjoittaminen ei ole vain mentaalinen vaan kompleksinen 

perkeptuaalis-sensomotorinen prosessi (Mangen & Velay 2010) 
•  Kognitiivisen psykologian ja aivotutkimuksen tulokset viittaavat 

siihen, että käsin kirjoittaminen tukee kirjainten tunnistamista 
paremmin kuin koneella kirjoittaminen (Mangen & Balsvik 2016) 

•  Käsin muistiin kirjoitettu muistetaan paremmin kuin tabletilla tai 
tietokoneella muistiin merkitty (Mangen, Anda, Oxborugh & Bronnick 
2015) 
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Käsinkirjoittamisen väistymisellä 
voi olla ennakoimattomat 
seuraukset ajattelulle ja 
hienomotoriikalle (Mangen 2016) 

Meneillään oleva murros 
•  oppilaat tuovat digitalisaation mukanaan  
•  syntyy uudenlainen mediaekologia ja 

oppimisympäristön ekosysteemi, jossa myös uusien 
ja vanhojen tekstikäytänteiden törmäyksiä 

•  syntyy teknologioiden työnjakoa: mobiili väliviihde & 
tiedonhaku; tietokonekirjoittaminen; paperi- ja 
tablettilukeminen; kynä-paperi-muistaminen…  

•  (Erixon 2012; Juvonen, Olin-Scheller, Paakkari; 
Sahlström,Tainio, Tanner: Textmöten-projekti.) 
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Opetuksen tavoitteet ja sisällöt entistä 
kompleksisempia 
•  hajautuvat huomiorakenteet 
•  eriytyvät tehtävät 
•  teknologioiden välinen työnjako 

tarkoituksenmukaisesti huomioon 
•  syvällistä, ymmärtävää ja pohdiskelevaa lukutaitoa 

tukevien käytänteiden vaaliminen (motivaatio, 
sinnikkyys, tarkkaavaisuuden ylläpito, kesto/aika) 

•  Tekstin kehollisuus: visuaalisuus, manipuloitavuus, 
tuntuma, haju, ergonomia 
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Pedagogisia haasteita 
•  tekstitapahtumien tarkoituksenmukaisuus: tekstien 

pituus, lukemisen tavoite, tekstin muoto, lukijan 
kokeneisuus 

•  pitkien tekstien syvällinen käsittely (merkitysten ja 
tiedon muodostaminen, ks. Kiili ym. 2012; Mangen 
ym. 2017) 
•  Tiedon paikantaminen, arviointi, sisällön työstäminen, 

toiminnan säätely ja seuruu; eläytyminen, pohtiminen 
•  Tekstien, tehtävien ja kognitiivisen vaativuuden ko-

adaptaatio oppimisen edistyessä: lokaalisista 
tekstihavainnoista globaalimpiin tulkintoihin 
(Carmen Konzett-Firth, 2017) 
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Mitä tiedetään älypuhelin kädessä syntyneiden 
digi- ja oppimistaidoista? 
•  sovellusten ja ohjelmien käyttötaidot kapeat 
•  verkkolukutaito (web literacy) vähäistä  
•  teknologioita osataan käyttää viihtymiseen ja 

itsensä esittämiseen (personal empowerment) 
mutta ei oppimiseen ja akateemiseen kehittymiseen 

•  opettajien digitaidot useinkin ylittävät oppilaiden 
•  tarvetta valistuneelle digiopetukselle ja 

kouluttautumissitoutumista tukeville toimille 
•  Kirschner & De Bruyckere 2017; Wang ym. 2014; 

Valtonen ym. 2011) 

Duncan Hall 2012, ’Digital 
natives’ (Flickr, CC) 
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Multitasking on myytti 
•  Diginatiivius ja moniajokyvykkyys ovat myyttejä 
•  ihmisaivot prosessoivat vain yhtä vaativaa tehtävää 

kerrallaan 
•  moniajoa yrittävät tarvitsevat enemmän aikaa tehtävien 

suorittamiseen mutta tyypillisesti käyttävät yhtä paljon aikaa 
opintoihin kuin yhteen tehtävään keskittyvät vertaisensa 

•  sosiaalisen median intensiiviset käyttäjät menestyvät 
opinnoissa heikommin kuin medioita vähemmän käyttävät 
verrokit 

•  intensiivisten moniajajien ja yhdessä tehtävässä 
pysyttelevien aivoissa eroa 

(Kirschner & De Bruyckere 2017; Loh & Kanai 2014; Carr 2011; 
Fox, Rosen & Crawford 2009; ) 

Sara Routarinne 28 

Sähköiset tekstit 
sisältävät usein 

lukemista haittaavia 
häiriötekijöitä. Siksi 

ne altistavat 
moniajoyrityksille. 

Huomion 
kaappaajat syytä 

ottaa 
digipedagogiikassa 
tietoisen huomion 

kohteeksi. 
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Jatkuvassa liikkeessä kohti tulevaisuutta 
•  Kaikki virtaa, mikään ei pysy 

paikallaan. 
•  Samaan virtaan astumme 

emmekä astu, me emmekä 
me. (Herakleitos, Yksi ja Sama, suom. 
Pentti Saarikoski, 1971) 
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Osallistu tutkimukseen tiedonalakohtaisesta 
kirjoittamisesta! 
•  https://educationhelsinki.eu.qualtrics.com/jfe/form/

SV_5mT02jGTibTovIN 
•  Voit myös pyytää linkkiä sähköpostilla tohtorikoulutettava Susanna 

Pasulalta (susanna.pasula@helsinki.fi) 
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