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Digitaaliset tekstit toisen kielen oppimisessa
Recent studies in the field of new literacies have indicated that a remarkable
change in the way we access, consume and produce information has taken place.
The boundaries between concepts such as authorship and ownership have become blurred. The repertoire of texts available to language learners is almost unlimited. One important purpose of language education is to provide students with
functional tools to take advantage of these resources. In this article we discuss the
benefits and challenges of teaching L2 reading comprehension in a multimodal
learning environment from the perspective of course design. In addition, we attempt to find answers to the following questions: what kinds of assignments are
meaningful from the learner’s perspective, and what added value does multimodality bring to a learning situation? A design-based research approach was implemented in this study in order to enable a dialogue between theory and practice.
The students attending the reading comprehension course described in the article
were advanced university students from various European countries, who studied
Finnish as a second language. In comparison to traditional reading comprehension
courses, it seems that L2 learners benefit from reading digital texts and using a
web-based learning platform. The digital environment enabled the learners to read
meaningful texts and to actively learn through texts and assignments. Moreover,
the web-based learning environment enhanced the flexibility of the learning event
– flexibility in terms of time, place, course content, and the learners’ language proficiency.
Keywords: reading comprehension, second language learning, Finnish as a second language, multimodality
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1

Johdanto

Lukeminen on muutoksen tilassa; tapa lukea ja ymmärtää lukemista on
muuttumassa. Aiemmin ajateltiin, että lukija on lukiessaan yksin. Nyt hän
on lukiessaan harvoin yksin: samaa tekstiä saatetaan lukea ja kommentoida
yhtä aikaa ja niin, että kaikki lukijat ovat tästä tietoisia. Lukeminen on siirtymässä verkkoon ja lukemisen tapa muuttuu lineaarisesta eri tekstien välillä
liikkumiseksi. Myös tekstin käsite on muuttunut – tekstiä eivät ole enää vain
painomusteella paperille painetut merkit – vaan kaikki se, mikä lukemiseen
sosiaalisena toimintana liittyy. Monimediaisuus häivyttää entisestään yksittäisen tekstin rajoja.
Tekstinymmärtämisen opetukselle vieraan/toisen kielen kontekstissa
on tyypillistä, että opiskelu aloitetaan teksteistä, jotka ovat leksikaalisesti ja
syntaktisesti yksinkertaisia. Perinteisesti on tavattu ajatella, että ennen kokonaisten tekstien käsittelyä ja ymmärtämistä on hallittava kielen järjestelmä.
Usein myös oppijoille, joilla on vaikeuksia lukemisessa, tarjotaan helpompia
tekstejä. Tämä on ristiriitaista ottaen huomioon sen, että jokapäiväisessä elämässään oppijat törmäävät jatkuvasti kompleksisiin teksteihin ja tarvitsisivat
pikemminkin strategioita näiden tekstien kanssa toimimiseen. Etenkin toisen kielen oppimisen kontekstissa tekstitaidot nousevat merkittävään asemaan.
Lukemisen perustavaa laatua oleva muutos aiheuttaa runsaasti haasteita L2-tekstitaitojen pedagogiikalle. Se vaatii pohtimaan hyvän tehtävän
kriteerejä uudesta näkökulmasta; esimerkiksi sitä, miten rakentaa tehtävä,
joka on aidosti vuorovaikutukseen kannustava. Oppijalla on myös entistä
paremmin pääsy itselleen merkityksellisiin teksteihin – tämän huomioiminen opetuksessa on omiaan murtamaan opettajan ja oppijan rooleja.
Tämä artikkeli pohjaa tekstitaitotutkimuksen teorioihin tekstitaidoista sosiaalisina käytänteinä. Paradigman taustalla on sosiokulttuurinen näkemys kielestä ja siihen liittyvistä prosesseista. Fokus on siis yksilön toiminnan
sijaan vuorovaikutuksessa ja sosiaalisessa toiminnassa. Erityisen huomion
kohteena ovat etenkin sellaiset tekstitaidot, jotka ovat uusien teknologioiden muovaamia (Kress 2003, Lankshear & Knobel 2006).
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Tämän artikkelin tavoitteena on selvittää, millä tavalla digitaalisten
tekstien merkityksellisyys, jaettavuus ja adaptiivisuus toteutuvat oppimistilanteessa yliopiston suomi toisena kielenä -kurssilla. Pohdimme myös, mitä
lisäarvoa digitaalisten tekstien käyttö tuo formaaliin opetukseen ja miten
oppijoiden toimijuutta monimediaisessa ympäristössä voidaan tukea uudenlaisilla kurssirakenteilla. Analyysin kohteena ovat sekä kurssin suunnitteluprosessi että oppijoiden tuotokset (kurssin suunnitteluprosessista tarkemmin ks. Vaarala & Jalkanen 2010).

2

Kielenoppimisen muuttuvat tilat

2.1

Design-tutkimus

Design-tutkimus pyrkii ymmärtämään teorian ja käytännön sekä erilaisten
toiminnan välineiden välisiä yhteyksiä. Design-tutkimuksen tavoitteet ovat
kahtalaiset: toisaalta siinä pyritään kehittämään paikallista oppimisympäristöä, toisaalta lisäämään ymmärrystämme oppimisesta (Barab 2006). Designtutkimukselle tyypillistä on, että kehittämistyö ja tutkimustyö tapahtuvat
jatkuvissa suunnittelun, toiminnan, analyysin ja uudelleen suunnittelun sykleissä (Design-based research collective 2003; Edelson 2002). Confreyn (2006:
148) mukaan design-tutkimuksen tavoitteena on tarjota metodi kompleksisten luokkahuonekäytänteiden tutkimiseen. Kyse on suunnitelmallisesta
pedagogisten käytänteiden ja oppimisympäristöjen kehittämisestä sekä kehittämisprosessiin liittyvien arviointikäytänteiden linjaamisesta tavoitteisiin.
Tutkija voi toimia opettajan roolissa tai tehdä yhteistyötä opettajan kanssa (Confrey 2006). Design-tutkimuksen keskeisenä ajatuksena onkin tuoda
opetuksen ja tutkimuksen toimijoita lähemmäs toisiaan.
Bielaczycin (2006: 302) mukaan design-tutkimuksen tarkoituksena
on ymmärtää toimivia pedagogisia käytänteitä paremmin. Hän sanoo, että
analyysia ja teoretisointia vaaditaan, jotta ymmärtäisimme paremmin, mitkä
elementit ja elementtien yhdistelmät ovat olennaisia tehokkaan oppimisympäristön kannalta. Bielaczyc niin ikään huomauttaa, että käytännön toiminnan parantaminen on mahdollista ilman ymmärrystä siitä, miksi ja miten
asiat toimivat. Pitkälinjaiseen kehitystyöhön vaaditaan kuitenkin teoriata-
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son ymmärrystä siitä, miksi tietyt käytänteet ovat tehokkaita ja toiset eivät.
(Bielaczyc 2006: 302.)

2.2

Kurssi: tavoitteet, osallistujat ja oppimisympäristö

Artikkelissa käsiteltävä kurssi on osa Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen
suomi toisena kielenä -opintojen kurssitarjontaa. Kurssin tavoitteena on,
että kurssin jälkeen opiskelija on rohkeampi lukemaan tekstejä suomeksi ja
löytää informaatiota vaikeistakin teksteistä sekä että hänen lukemisstrategiansa ovat kehittyneet. Lisäksi opiskelija tuntee paremmin suomen kielen
rakenteita ja sanastoa. Pedagoginen haaste on se, että kurssi on lyhytkestoinen (12 kontaktituntia, 4 opintopistettä), ja siksi pedagogisen progression
rakentaminen kurssirajat ylittäväksi on erityisen tärkeää.
Kurssilla osallistujaryhmän muodostivat 12 suomi toisena kielenä
-opiskelijaa, jotka olivat lähtöisin Euroopan eri maista ja Japanista. Heidän
kielitaitonsa vaihteli, mutta vastasi suurin piirtein Eurooppalaisen viitekehyksen (2003) tasoja B1–B2. Jotkut opiskelijoista olivat Suomessa puolen
vuoden vaihdossa, jotkut olivat olleet Suomessa jo useita vuosia. Kielitaidon
tasoon vaikutti myös se, kuinka paljon suomea he olivat opiskelleet aiemmin
ja kuinka paljon suomea puhuvia kontakteja heillä oli. He opiskelivat pääaineenaan taloustiedettä, kasvatustiedettä, kulttuurien välistä viestintää tai
jotakin kieliainetta.
Kurssin formaali oppimisympäristö rakennettiin virtuaalisen ja fyysisen
tilan yhdistelmäksi. Virtuaalisena tilana toimi Moodi-oppimisympäristö, joka
on kehitetty Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa ja yliopiston kielikeskuksessa. Moodi on käytössä Jyväskylän yliopistossa,
ja sitä hyödynnetään tällä hetkellä pääasiallisesti kielenoppimiseen ja opettajankoulutukseen liittyvillä kursseilla. Moodin kehitystyön taustalla on ajatus henkilökohtaisesta oppimisympäristöstä, jossa eri medioita ja työskentelyn muotoja hyödyntäen erilaiset oppijanpolut tulevat mahdolliseksi, eikä
kurssin sisältöä ole jäsennetty hierarkkisesti ja opettajalähtöisesti. Sen sijaan
tavoitteena on, että ympäristö olisi pikemminkin oppijoiden oma tila, jossa
opiskeluun liittyvät aktiviteetit (esim. oppijoiden itse aloittamat keskustelut)
voivat löytää paikkansa.
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Henkilökohtaisen oppimisympäristön (Personal Learning Environment,
PLE) käsite (ks. esim. Laakkonen & Juntunen 2009) tarjoaa kiinnostavan lähestymistavan oppijoiden henkilökohtaisiin oppimisen tiloihin ja niihin liittyviin välineisiin. PLE mahdollistaa uudenlaisen tavan integroida informaaleja ja formaaleja toimintaympäristöjä toisiinsa, ja näin esimerkiksi sosiaalisen
median työkalut voidaan valjastaa osaksi oppijan henkilökohtaista oppimisympäristöä. PLE:ssä lähtökohtana on, että oppija itse valitsee hänelle sopivimmat työkalut ja opiskelun muodot oppimisensa tueksi, mikä tukee myös
kurssirajat ylittävän oppimisen ajatusta. Työkalut (esimerkiksi blogit) jäävät
oppijalle kurssin jälkeen, ja niitä voi hyödyntää myöhemmissä opinnoissa.
Pyrimme ohjaamaan oppijoita rakentamaan henkilökohtaista oppimisen tilaa ja löytämään sellaisia sisältöjä, jotka ovat heidän kielitaidolleen sopivia ja
aiheiltaan merkityksellisiä.
Oppituntien ensisijaisena tarkoituksena oli tarjota työkaluja muualla
opitun jäsentämiseen ja pyrkiä edistämään oppijoiden kykyä ottaa vastuuta omasta oppimisestaan sekä ohjata heitä paremmin hyödyntämään kielenoppimisympäristön tarjoumia (affordansseja). Kontaktiopetustunneilla
nämä oppijoiden tekemät havainnot otettiin analysoinnin kohteeksi ja niiden tilannesidonnaisuudesta keskusteltiin oppijoiden omista havainnoista
ponnistaen.
Oppijoiden kielitaitoprofiilit pyrittiin määrittelemään kurssin alussa,
ja tavoitteena oli, että oppijat tulisivat myös itse tietoisemmaksi kielitaitonsa tasosta ja kehittämistarpeista. Kielitaitoprofiilit määriteltiin Eurooppalaisen viitekehyksen (2003) tasokuvauksien pohjalta muotoiltujen kuvauksien
avulla. Oppijat tutustuivat niihin kurssin ensimmäisellä tapaamiskerralla ja
kirjoittivat sitten blogiinsa, mitä kehittämistarpeita heidän kielitaidossaan
heidän omasta mielestään on ja miten he voisivat kehittää näitä osa-alueita.
Lisäksi pyysimme oppijoita kuvailemaan itseään lukijoina ja pohtimaan suhdettaan teksteihin ja lukemiseen. Kurssin aikana oppijat pysäytettiin säännöllisin väliajoin tarkastelemaan, mitä he olivat siihen mennessä oppineet,
mitä he halusivat vielä oppia ja millä keinoin he voisivat saavuttaa tavoitteensa.
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2.3

Lukemisen monimediaisuus

Internet on muokannut tapaamme lukea lineaarisesta monimediaisempaan
suuntaan (Eagleton & Dobler 2007). Perinteinen teksti ei ole ainoa merkityksen rakentaja, sillä videot, musiikki, sosiaaliset mediat ja moniulotteiset hypertekstit kuljettavat lukijaa pitkin merkityksen rakentamisen polkuja, joissa
lukija on aktiivinen toimija. Näissä prosesseissa, joissa tekstit sekoittuvat ja
rakentuvat uudelleen, sekoittuvat tekstin omistajuuden ja tekijyyden rajat
(Kress 2010).
Teksti- ja mediamaisema on huomattavasti monimuotoisempi kuin
aiemmin. Tekstit ovat merkittävällä tavalla monimediaisempia ja yhdistävät
erilaisia tapoja luoda merkityksiä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi sosiaaliset mediat ovat keskeisessä asemassa tarkasteltaessa toimintaa tekstien parissa. Tekstien kanssa toimimista leimaa osallistumisen
(Jenkins 2006) ja jakamisen kulttuuri. Tarkastellaan asiaa lyhyen esimerkin
kautta: Facebook-käyttäjä suosittelee lehtiartikkelia. Tämä tapahtuu joko
verkkolehteä lukemalla ja siellä Facebook-liitännäisessä olevaa suosittelenappia painamalla tai linkittämällä artikkeli suoraan Facebookin seinälle.
Tätä suositusta on mahdollista kommentoida, siitä voi tykätä ja sitä voi suositella edelleen. Lisäksi lukija voi mennä lehden sivuille ja osallistua artikkeliin
liittyvään keskusteluun siellä. Jakamisen kanavana voi toimia myös blogi tai
jaettu kirjanmerkki (social bookmarking).
Lukuprosessin ei enää tarvitse päättyä tekstin lukemiseen ja siitä keskusteluun. Sen sijaan tuotoksena voi olla esimerkiksi video, jossa lukija tuo
esille oman tulkintansa tekstistä. YouTube-palveluun laitettu video saattaa
saavuttaa hetkessä huomattavan määrän katsojia ja kommentoijia. Videota saatetaan edelleen jakaa sosiaalisten medioiden kautta, ja siitä saatetaan
luoda uusia versioita. Kirjallisuutta opetettaessa opiskelija saattaa tuoda
verkkoympäristöön musiikkivideon, joka on intertekstuaalisessa suhteessa
luettuun novelliin tai romaaniin.
Verkossa lukija voi seurata kirjailijan blogia, Twitteriä tai Facebookia,
jotka saattavat avata uusia ikkunoita kirjailijan ajattelutapaan ja mahdollistaa uusia tulkintoja. Erilaisten sosiaalisten medioiden kautta he ovat yhteydessä lukijoihinsa. Näin läheinen lukijan ja tekijän suhde ei aikaisemmin ole
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ollut mahdollinen. Myös jokainen lukija voi kommentoida lukukokemuksiaan
ja jakaa ne laajimmillaan koko maailman luettavaksi.
Näin uudet median muodot mahdollistavat dialogin, jossa erilaiset
kielet ja kulttuurit sekoittuvat ja muodostavat uusia toiminnan kulttuureja.
Tällainen kulttuurien välinen dialogi on erityisen kiinnostavaa opetuksen näkökulmasta, sillä se esittää koulutukselle haasteen osallistua tähän dialogiin.
Uusien tekstuaalisten synteesien tuominen luokkahuoneeseen edellyttää
uusia pedagogisia käytänteitä. Myös opettajat ovat nyt haasteen edessä,
sillä oppilaiden taustat ovat yhä erilaisempia, niin kulttuurin, identiteettien,
taustatietojen kuin ajattelu- ja toimintatapojenkin osalta. Näissä uusissa toimintaympäristöissä oppilaat rakentavat identiteettejään ja uusia ajattelu- ja
toimintatapojaan.

3

Oppijalähtöisyyden dynamiikkaa

3.1

Merkityksellisyys

Autenttisten tekstien käyttäminen toisen/vieraan kielen opetuksessa tuntuu
olevan edelleen aihe, josta käydään keskustelua (ks. esim. Gilmore 2007). Haluamme kuitenkin tässä artikkelissa kiinnittää huomiota tekstien autenttisuuden sijaan tekstien parissa tapahtuvan toiminnan autenttisuuteen. Lisäksi, autenttisuuden sijaan haluamme puhua toiminnan merkityksellisyydestä
(ks. myös Taalas 2007). Merkityksellisyydellä tarkoitamme tässä tapauksessa
sellaista toimintaa, joka kytkeytyy niihin tilanteisiin ja välineisiin, joihin kielen käyttäminen luokkahuoneen ulkopuolella liittyy. Tällaisella toiminnalla
on aito tarkoitus ja yleisö.
Miten merkityksellisyys liittyy tekstinymmärtämisen opettamiseen?
Valotamme asiaa kahden esimerkin kautta: Opiskelija, jolla ei ole ollut ongelmia lukemisen kanssa harvoin ymmärtää, miksi pitää opetella lukustrategioita. Niin ikään, jos opiskelijan pitää lukea tekstiä, jonka ymmärtäminen
edellyttää aihepiirin tuntemusta, eikä opiskelijalla sitä ole tai hän ei ole edes
kiinnostunut aiheesta, lukeminen saattaa tuntua merkityksettömältä. Merkityksellisyys voi olla siis oppijalähtöistä, jolloin esimerkiksi oppijan elämäntilanne tekee jostain asiasta merkityksellisen. Etenkin koulutuksessa tulisi
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kuitenkin huomioida, että toisinaan merkityksellistämiseen tarvitaan polku,
joka sisältää eri vaiheita, joiden kautta oppijaa sitoutetaan ymmärtämään
käsiteltävänä olevan asian merkityksellisyys itselleen. Digitaalisiin teksteihin verrattuna oppikirjojen monomediaiset tekstit eivät välttämättä sidostu
oppijoiden monimediaiseen arkeen, ja jää opettajan kekseliäisyyden varaan
löytää oppijoille merkitykselliset tavat käyttää niitä.
Pyrimme rakentamaan kurssin teemakokonaisuudet niin, että jokaisen kokonaisuuden alussa on johdanto-osuus, jossa käsiteltävää asiaa tehdään merkitykselliseksi oppijalle. Käytännössä tämä toteutui esimerkiksi
äänestystehtävinä, joissa oppijat saivat ottaa kantaa muun muassa siihen,
kuinka paljon heillä on työkokemusta Suomessa tai millaista musiikkia he
kuuntelevat. Myös muiden tehtävien avoimella luonteella tavoiteltiin sitä,
että oppijat voisivat kertoa sellaisista asioista, jotka liittyvät heidän omaan
elämäänsä ja ovat sitä kautta heille merkityksellisiä.
Kurssilla käsiteltiin tekstejä monin eri tavoin ja tehtävin. Seuraavassa
tarkastelemme tehtävien merkityksellisyyttä oppijan kannalta esimerkkitehtävän kautta. Koska kurssin tavoitteena oli opettaa tekstinymmärtämisen
taitoja, sisällöt pyrittiin valitsemaan oppijalähtöisesti. Työelämän tekstitaidot ovat keskeisiä opiskelijoille, jotka tarvitsevat ohjausta työpaikan hakuun
jo opiskeluaikanaan, ja aihepiiri otettiinkin kurssilla käsiteltäväksi opiskelijoiden nimenomaisesta pyynnöstä. Aihekokonaisuudella oli siis selkeä kytkös
luokkahuoneen ulkopuoliseen maailmaan. Tehtävän teksti oli Työvoimatoimiston avoimien työpaikkojen hakusivusto, josta opiskelijat hakivat sopivaa
kesätyöpaikkaa asettamiensa itselleen sopivien hakukriteerien pohjalta.
Opiskelijoille ei annettu suoraa linkkiä, vaan he navigoivat työvoimatoimiston suomenkielisillä verkkosivuilla uutta tietoa hakien. Tehtävässä fokuksessa on siis toimiminen kohdekielisessä digitaalisessa tekstiympäristössä. Taulukossa 1 on esitetty yksi tapa, jolla tehtävän tulokset voidaan koota.
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TAULUKKO 1.

Työnhakutehtävän koontitaulukko.
Mitä ilmoituksessa sanotaan...

Kirjoita tähän, mitä kertoisit
tästä asiasta omaan
hakemukseesi

palkasta?
työn kestosta?
työajasta?
työkokemuksesta?
koulutuksesta?

Jatkotehtävässä opiskelijat tekivät ammatinvalinnan tehtävän työvoimatoimiston sivuilla. Heidän piti ensin lukea ja sitten vastata 72 kysymykseen,
joiden pohjalta he saivat muutaman itselleen sopivimman ammatin. Sen jälkeen he kommentoivat ohjelman itselleen ehdottamia ammatteja. Esimerkki opiskelijan kommentista:
Opettaja (historian-, kielten-, kotitalous-, liikennen-, liikunta-, luokan-, musiikin-, teknisen työn, tekstiilityön-, äidinkielen-) – kivaa, kuin olen valinut
oikean ammatin. Eli minusta voisi AVO-testin mukkan tulla melkein mikä
tahansa opettaja. Tästä listasta ei varmasti musiikin- ja liikennenopettaja,
mutta kaikki muu on mahdollista. Toivottavasti minusta tulee luokanopettaja. Tykkään työstä lasten ja erilaisien ihmistyyppien kanssa. Olen rauhallinen ja hyvä kuuntelija. Mutta tykkään myös puhumisesta. Tämä onnistuu
yleensä paremmin lapsien kanssa. Luulen, että heidän kanssa on koulussa
hauskaa, koska lapset ovat kivoja. Tietysi on myös paljon ongelmia, mutta
olen sitä mieltä, että kaikelle on ratkaisu. (Kieliasu alkuperäinen.)

Edellisessä tehtävässä huomio on merkityksessä, ei kielen rakenteissa. Tehtävä on suuntautunut kohti päämäärää eli sitä, että opiskelija valmistautuu
työnhakua varten. Oppijan toimintaa arvioidaan sen perusteella, miten hän
reagoi työpaikkailmoitukseen ja miten hän kommentoi ohjelman ehdottamia ammatteja eli oppijan oman tuotoksen pohjalta. Lisäksi tehtävällä on
kytkös luokkahuoneen ulkopuoliseen maailmaan: se lisää opiskelijan työpaikanhakuvalmiuksia.
Sekä tavoitteista että keinoista, joilla ne saavutetaan, tulisi neuvotella oppijoiden kanssa. Tällainen neuvottelu vahvistaa oppijan omistajuutta
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omaan oppimiseensa. Opetuksen tulisikin siis ohjata oppijaa valitsemaan
itselleen sopivia sisältöjä ja työkaluja niiden kanssa toimimiseen. Erilaisia
oppijanpolkuja mahdollistamalla huomio siirtyy sisältöjen sijaan oppimisen
prosesseihin (esim. merkityksellinen lukeminen), ja parhaassa tapauksessa
oppija voi oppimistilanteessa valita itselleen merkityksellisiä tekstejä. Myös
oppijoiden oman ja aidon kiinnostuksen kohteiden ympärille muodostuvien
ryhmien (vrt. sosiaalisen median ad hoc -ryhmät) synnyttäminen formaalissa
oppimistilanteessa on omiaan muokkaamaan oppijoiden toimintakulttuuria
ja luomaan uudenlaisia kielenopiskelun käytänteitä.

3.2

Jaettavuus

Verkossa kehittyvät jatkuvasti uudenlaiset osallistuvan julkaisemisen muodot, jotka pohjautuvat jakamiseen, yhteistoimintaan, palautteeseen, lisääntyneeseen vuorovaikutukseen ja arviointiin. Blogi on yksi osallistuvan julkaisemisen muodoista, joka liittyy selkeästi mediakulttuurin murrokseen.
Blogeissa kirjoittajan omistajuus toteutuu monin tavoin: blogin ulkoasuun
ja sen käyttämiseen liittyviä asetuksia voi kukin määritellä mieltymystensä
mukaan.
Halusimme ottaa blogit mukaan kurssimme tekstivalikoimaan, jo
pelkästään niiden sisällöllisen ja kielellisen moninaisuuden vuoksi. Kurssilla
opiskelijat sekä kirjoittivat että lukivat niitä. Blogeihin liittyvissä tehtävissä
pyysimme opiskelijoita valitsemaan jonkin heitä itseään kiinnostavan suomenkielisen blogin ja tutustumaan siihen viikon ajan. Annoimme ohjeita
siitä, mistä blogeja löytyy esimerkiksi aiheittain listattuna. Tutustumisen jälkeen tehtävänä oli vastata muutamiin blogeja koskeviin kysymyksiin. Kysymykset liittyivät blogin teemaan, tyyliin, sisältöön ja visuaalisiin tekijöihin.
Vastaukset toimivat pohjana kontaktitunneilla käydyille keskusteluille, joissa kukin sai esitellä lukemansa blogin. Yllätykseksemme keskusteluissa kävi
ilmi, että vain harvat olivat lukeneet blogeja aikaisemmin.
Lisäksi pyysimme kurssin osallistujia pitämään lukublogia viikon ajan
Moodi-ympäristössä. Lukublogin kirjoittamisen avulla pyrittiin lisäämään
oppijoiden tietoisuutta omista lukemiskäytänteistään. Ajatuksena oli, että
kurssilaiset näkisivät toistensa lukublogit ja ennen kaikkea, että me kurssin
opettajina saisimme tietoa siitä, mitä kurssilaiset vapaa-ajallaan lukevat. Lu132

kublogit osoittivat, että opiskelijat lukevat vapaa-ajallaan pääasiassa digitaalisia tekstejä, jotka ovat lähtökohtaisesti jaettuja.
Jakamisen näkökulmasta blogi on erityisen mielenkiintoinen teksti.
Blogeissa kierrätetään kuvia ja tekstiä lainausten ja hyperlinkkien muodossa. Blogitekstit voidaan jakaa rajatun ryhmän tai vaikkapa koko maailman
kanssa. Blogeissa jaetaan kokemuksia ja elämyksiä, ja lukijat voivat osallistua
kirjoittamiseen kommentoimalla blogikirjoituksia.
Jakaminen on nykyisen mediakulttuurin keskeinen ilmiö. Ajatukset,
elämykset ja kokemukset on tehty jaettavaksi, ja teknologia on tehnyt mahdolliseksi sen, että jakaa voi siinä hetkessä, kun jotain tapahtuu. Digitaaliset
tekstit ovat lähtökohdiltaan erilaisia perinteisiin teksteihin verrattuna: niihin
liittyvät usein jakaminen ja yksityisyyden käsitteen muuttuminen. Tavoitteenamme oli ottaa jakaminen myös osaksi kurssin toimintakulttuuria, mutta
haasteena olivat oppijoiden oppimiskulttuurit, joihin jakaminen ja toisilta
oppiminen ei juurikaan kuulunut. Pyrimme vaiheistamaan tehtävät niin, että
eri vaiheiden tuotokset jaetaan oppijoiden kesken ja niitä on mahdollisuus
käyttää oppimisresursseina. Lisäksi oppijoiden tuotokset jaettiin kontaktitunneilla, jolloin ne muodostivat pohjan kulloisenkin aiheen aineistolähtöiselle opiskelulle.

3.3

Adaptiivisuus

Tarkoitamme adaptiivisuudella tässä artikkelissa sitä, miten tekstit ja tehtävät, joiden parissa kurssilla tehdään töitä, joustavat oppijoiden kielitaidon
suhteen ja mahdollistavat eritasoisen osaamisen osoittamisen. Niin luettavat tekstit kuin tehtävänannotkin joustavat ja mahdollistavat oppijan osallistumisen. Tavoitteena on luonnollisesti se, että kurssille asetetut tavoitteet
täyttyvät, mutta ne voivat – ja niiden tuleekin – täyttyä eri tasoilla.
Adaptiivisuus liittyy merkityksellisyyteen ja informaaliin oppimiseen.
Jos oppija itse valitsee itselleen merkityksellisen tekstin, hän todennäköisesti kiinnittää huomiota myös siihen, miten teksti sopii juuri hänen kielitaidollaan selvitettäväksi. Informaalin oppimisen ja adaptiivisuuden suhde on se,
että opiskelijat voivat tuoda formaalin oppimisen piiriin niitä tekstejä, jotka
kiinnostavat heitä informaalissa ympäristössä. Kun opiskelijat jo joka tapauksessa lukevat näitä tekstejä, niitä kannattaa käsitellä myös oppitunnilla.
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Selkeä ero entiseen tekstinymmärtämisen opettamiseen on se, ettei
opettaja tuo kontaktitunnille yhtä yhteisesti käsiteltävää tekstiä, vaan opiskelijat valitsevat tekstit itse ja niitä saattaa olla yhtä monta kuin ryhmässä
on opiskelijoitakin. Esimerkkinä tästä toimii jälleen blogitehtävä. Oppijoiden
tehtävänä on valita blogosfääristä tutustuttavakseen itseään kiinnostava
blogi. Tehtävässä he tarkastelevat blogia muun muassa seuraavien avoimien
kysymysten pohjalta:
-

Mitä blogin nimi ja kirjoittajan nimi (tai nimimerkki) kertoo blogin
sisällöstä?
Miten kirjoittaja on esitellyt itseään?
Kuinka usein blogia päivitetään?
Mitä blogissa käsitellään?

Kurssin opiskelijat valitsivat hyvin erilaisia blogeja luettavikseen. Kaikki olivat löytäneet blogeista kysymysten suhteen relevantin tiedon, mutta heidän
tuotoksensa olivat silti hyvin erilaisia: eräs raportoi hyvin ei-kompleksisella
kielellä, toisen oma tuottaminen oli hyvin vähäistä ja hän oli tyytynyt kopioimaan blogista sopivia vastauksia kysymyksiin, kolmas on selvästi ymmärtänyt haasteellisen bloginsa ”Kansanperinne-blogin” sisällön ja otti kielellisiä
riskejä myös raportoidessaan havainnoistaan.
Toinen esimerkki tekstinymmärtämisen kurssin adaptiivisuudesta oli
tiedonhakuun liittyvä tehtävä. Digitaalisessa tekstimaailmassa toimimisen
keskeinen taito on kyky etsiä tietoa nopeasti. Kun tietoa etsitään kohdekielisessä ympäristössä (tässä tapauksessa suomenkielisessä ympäristössä)
tiedonhakuun tulee vielä uusi, haasteellinen lisätekijä. Oppijoiden tehtävänä oli etsiä tietoa aiheesta ”Uni ihmisen voimavarana” (vrt. Kiili, Laurinen &
Marttunen 2008). Tarkalla fraasilla esimerkiksi Google-haku ei anna tuloksia.
Oppijan on siis kyettävä purkamaan aihe palasiin: mitä tarkoittaa voimavara,
entä uni ihmisen voimavarana? Sitä, millaista tietoa oppija tarvitsee, ohjaavat
hänen henkilökohtaiset käsityksensä ja ennakkotietonsa aiheesta. Lopputulos tällaisessa tehtävässä on siis hyvin avoin. Johtuen juuri siitä, että oppijat
voivat tulla päätepisteeseen hyvin erilaisia polkuja pitkin halusimme vaiheistaa tehtävän niin, että nämä polut tai edes ainakin jotkut kiinnekohdat tulevat näkyviin. Tehtävä vaiheistettiin kolmeen osaan, joissa oppijat joutuivat
pysähtymään kertoakseen, mitä aikoivat tehdä seuraavaksi ja miksi.
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1)

Hakusanojen määritteleminen

2)

Tärkeimpien sivujen valitseminen

3)

Valittujen sivujen vertaileminen

Vaiheistuksen rinnalla kulki jakamisen mahdollisuus. Tämä tarkoittaa sitä
että kun oppijat olivat määritelleet omat hakusanansa, he saattoivat jakaa
ne muille kurssilaisille verkko-oppimisympäristössä. Jo hakusanojen määrittelyvaiheessa oppijat lähtivät kulkemaan verkossa eri suuntiin, yksi määritteli hakusanoikseen ”artikkeli”, ”tutkimustulos” ja ”uni” ja päätyi tieteellisiin
artikkeleihin unesta, toinen taas käytti hakusanoinaan ”uni”, ”lepo” ja ”unien
symbolit” ja päätyi kuin päätyikin astrologiaan.
Tehtävä mahdollisti hyvin erilaisen osaamisen osoittamisen. Oppijat
valitsivat hyvin erilaisia linkkejä ja perustelivat valintojaan myös eri tavoin.
Perusteluna toimivat esimerkiksi kiinnostavuus tai riittävä tieteellisyys.
Kun tutkiva opettaja siis havainnoi oppimista, hän ei kiinnitä huomiota vain oppimisen lopputulokseen vaan tarkastelee oppimisprosessia kokonaisuudessaan, vaihe vaiheelta. Huomio ei myöskään kiinnity siihen, mitä
sisältöjä opitaan vaan pikemminkin oppimisen prosessin ohjaamiseen.

4

Yhteenveto

Uudet tekstitaidot tulivat kurssilla selkeästi näkyvämmäksi osaksi toimintaa.
Internetin tarjoama erilaisten tekstien repertuaari ja erilaiset tavat toimia
niiden parissa monipuolistivat kurssin sisältöä. Oppijoita ohjattiin hyödyntämään esimerkiksi hakukoneita korpuksena, ja oppijat ottivatkin nopeasti
hakukoneet resurssikseen. Oppijat kertoivat hyödyntäneensä sanojen merkityksen selvittämisessä ja uusien sanojen opiskelussa muun muassa keskustelufoorumeja ja blogeja.
Kurssin monimediaisella rakenteella tavoiteltiin myös hallittua joustoa. (Kurssin rakenteesta tarkemmin ks. Vaarala & Jalkanen 2010.) Jousto saavutettiinkin ajan, paikan, sisällön ja kielitaidon tason osalta. Tämä tarkoittaa
sitä, että osallistujat pystyivät melko vapaasti vaikuttamaan siihen, milloin
he tekivät kurssin tehtäviä. Ainoat ajalliset kehykset, jotka opiskelijoille oli
asetettu, olivat kontaktitunnit: tehtävät tuli olla tehtyinä ennen kontaktitun-
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tia. Myös paikan suhteen opiskelijat saivat vapauksia. Kontaktitunnit sitoivat
opiskelijat kerran viikossa paikkaan, mutta verkkotehtäviä oli mahdollista
tehdä missä vain teknisten resurssien salliessa. Periaatteessa joustaminen
myös kontaktituntien osalta oli mahdollista, sillä Moodissa kukin opiskelija
pystyi tarkastelemaan muiden vastauksia ja oppimaan sitä kautta. Tätä resurssia oppijat kuitenkin hyödynsivät melko vähän. Sisällön osalta joustavuus mahdollistui tehtävien avoimen luonteen kautta. Useimmissa, etenkin
kielitietoon liittyvissä tehtävissä, oppijan oli mahdollista kirjoittaa sellaisesta
aiheesta, joka tuntui hänelle merkitykselliseltä. Joustavuus kielitaidon tason
osalta oli kuitenkin kaikkein merkittävin ominaisuus. Verkkoympäristöön
laadittujen tehtävien avulla oppijat pystyivät näyttämään kielitaitoaan lähes rajattomasti. Niin ikään heikoimmat opiskelijat pystyivät loistamaan ja
näyttämään sellaista osaamista, joka ei muutoin olisi ehkä tullut esille. Tämä
oli arvioinnin ja ohjauksen kannalta olennaista. Tämän opetuskokeilun pohjalta heräsi edelleen tarve kehittää uudenlaisia ohjauksen, palautteenannon
ja arvioinnin menetelmiä, jotka ottavat huomioon monimediaisissa toimintaympäristöissä tapahtuvan toiminnan luonteen. Digitaalisten tekstien käyttäminen opetuksessa luo hyvät lähtökohdat myös opetuksen käytänteiden
ja kurssirakenteiden uudistamiselle.
Olemme artikkelissamme tarkastelleet uusia multimodaalisia tekstitaitoja tekstinymmärtämisen opetuksen kannalta. Opettajan ja opiskelijan
roolit ovat jatkuvassa muutoksessa uusiin, multimodaalisiin oppimisympäristöihin siirryttäessä. Oppimisen tilojen laajentaminen verkkoon on vasta
ensimmäinen askel toisen kielen opettamisen pedagogisessa muutoksessa.
Tarvitsemme uudenlaisia kurssirakenteita, jotka rakentavat siltaa informaalin ja formaalin oppimisen välillä. Kurssin tavoitteena oli, että oppijat löytäisivät itselleen merkityksellisiä tapoja oppia ja käyttää kieltä ja tulisivat samalla
tietoisiksi omista oppimisympäristöistään ja niiden tarjoamista kielenoppimisen affordansseista. Tällainen henkilökohtaisen oppimisympäristön (PLE)
muodostuminen toteutui kurssilla. Lisäksi kurssin ohjaajat saivat tietoa siitä,
millaisessa teksti- ja mediaympäristössä oppijat liikkuvat, mikä auttoi osaltaan suuntaamaan opetusta etenkin kontaktitunneilla.
Tekstinymmärtämisen opettaminen ja oppiminen digitaalisessa ympäristössä näyttää asettavan toisen kielen ja vieraan kielen käsitteet uuteen
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valoon. Perinteisesti käsitteet on määritelty siten, että toista kieltä opitaan
kohdekielisessä ympäristössä ja vierasta kieltä ei-kohdekielisessä ympäristössä (mm. Suni 2008: 31–33). Verkossa kielenoppija on kuitenkin niin halutessaan koko ajan kohdekielisessä ympäristössä, olipa hän sitten fyysisesti
missä tahansa. Tekstinymmärtämisen kurssilla kaikki tekstit, tehtävät ja oma
tuottaminen ovat kohdekielisiä. Verkko siis suuntaa kielenoppijan toimintaa
vahvasti vieraan kielen oppimisen toimintatavoista niihin toimintatapoihin,
jotka mahdollistuvat toisen kielen oppimisprosessissa.
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