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Tästä puhutaan

- - Joka kymmenes yli 16-vuotias suomalainen on 
vaikeuksissa, kun pitäisi ymmärtää lukemaansa tai 
hakea tietoa. Arjessa vaikeuksia voi tuottaa vaikkapa 
lääkkeen käyttöohje. 
- - Tiedonhaussa Pisa-tutkimusten kansallinen keskiarvo 
on laskenut selvästi. Verkkoviestinnän, vaikkapa 
keskustelupalstojen, sumean viestinnän erottaminen 
tosiasioista on monelle mahdotonta. Rasistinen 
vihapuhe luetaan totena, kun lukemisen 
ymmärtämisessä ja tulkitsemisessa on vaikeuksia. 

http://www.yle.fi/uutiset/kotimaa/2011/08/suomalaisten_lukutaito_heikentynyt_2763946.html 
(3.8.2011)
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Tiedonhaun tehtäviä oppikirjoissa

Tutkikaa oppikirjojen tiedonhaun tehtäviä:

� Mitä käyttäisit itse mieluiten? Miksi?

� Millaista oppimista tehtävät palvelevat? 

� Mitä taitoja tehtävillä opitaan?

� Mitä tehtävien käyttö edellyttää opettajalta?

Eija Aalto – eija.aalto@jyu.fi

Tiedonhaun tehtäviä oppikirjoista

2. Pidä esitelmä itseäsi kiinnostavasta aiheesta.
a. Hae tietoa esitelmää varten.

• Keksi kolme hakusanaa, joilla aloitat tiedonhaun.
• Kerää tietoja ainakin kolmesta lähteestä, jotka 

voivat olla kirjoja tai internet-sivuja.
• Kokoa tiedot miellekartaksi.

b. Suunnittele esitelmä ja pidä se.

3. Koti on suomalaisille tärkeä.
a. Tutkikaa, kuinka monen aikakauslehden ja TV-ohjelman

aiheena on koti ja sisustaminen.
b. Selvittäkää, onko lehdillä ja TV-ohjelmilla omat verkkosivut.

Mitä kaikkea verkkosivuilla on? Kenelle sivut on suunnattu?

1. Etsi tietokirjoista ja luonto-oppaista lisätieto a hämähäkeistä.

4. Etsi tietoa pingviineistä: miksi pingviini olisi  hyvä/huono lemmikkieläin?
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Fokuksessa muutama perusongelma

Tiedonhaun 
lukutaidon 

opettaminen

Tiedonhaun 
prosessin 

ohjaaminen

Millainen on 
hyvä 

tiedonhaun 
tehtävä?

• Tiedon ja tekstin
konstruointi
• Silmäily, navigointi
• Valikointi
•Tavoitteen mukai-
nen lukutapa

• Tiedon löytäminen ja valikointi  • Ideoiden kehittely ”uudeksi tiedoksi”
• Työskentelyn hallinta, arviointi ja reflektointi  • Tiedon jakaminen

� Päämäärätietoisuus pitkäjänteisessä ryhmätyössä

• Millaiseen ajatte-
luun ohjaa?
• Mahdollistaako 
kopioimisen ja tek-
nisen suorittamisen?
• Osallistaako? 
Vastuuttaako? 
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Kouluikäisten TVT-taitomatriisi (Ripley 2006)

� Tiedon löytäminen (laadun ja tarpeellisuuden 
arviointi)

� Ideoiden kehittely ja työskentelyn hallinnointi

� Tiedon jakaminen ja oman ajattelun kommunikointi 
muille

� Työskentelyn kriittinen arviointi, reflektointi ja 
ohjaaminen työskentelyn aikana
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Tiedonkäsittely eri-ikäisillä 
(Mediataitojen oppimispolku 2011)

1. Alkuopetus: oma tekeminen ja toiminnallisuus

� tiedonkäsittely perustuu yleisiin skeemoihin ja 
havaintoajatteluun: asian selvittäminen omin silmin ja 
kokeiluin

� asia on, kuin miltä se näyttää (pelot)

� keskeistä oppimisessa asioiden kielentäminen (omat 
havainnot, ajattelun tulos ja sen perustelu, käsitteiden väliset 
suhteet) ja tietojen vertailu

2. Vuosiluokat 3–4: oma kiinnostus ja ryhmä

� aktiivisuus ja omat kiinnostuksen kohteet � tiedon 
etsiminen 

� ongelmanratkaisu kiinnostaa, mm. sosiaaliset haasteet: 
miten toimia ja neuvotella eri yhteyksissä

Huom! lasten visuaalinen hahmotuskyky: erottavat 
kuvasta yksityiskohtia mutta vaikea hahmottaa 
kokonaisuuksia. (Hatva 2009)

3. Vuosiluokat 5–6

� varhaisnuori suuntautuu aktiivisesti maailmaan ja 
tiedonhankintaan

� riittävän haastavat oppimistehtävät

� aikuisen opastus lähdekriittisyyteen, sananvapauden 
käyttö ja vaikuttaminen

4. Yläkoulu

� tiedonhaku osana identiteettityötä ja 
maailmankuvapohdintaa

� tiedonhaku osallistumisen ja vaikuttamisen tarpeisiin
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Tiedonhaun tapoja

Millä tavalla lukeminen ja tiedonhaku muuttuu, jos 
tavoitteena on…

� nopean faktatiedon etsiminen

� olemassa olevan tietämyksen laajentaminen

� uuden tiedon etsiminen

� Painottuuko jokin näistä koulussa?

Eija Aalto – eija.aalto@jyu.fi

Tiedonhaun tapoja

� Nopean faktatiedon etsiminen

� haku jo ennalta tarkkaan rajattu ja pari hakusanaa 
riittää

� Olemassa olevan tietämyksen laajentaminen

� haku voi olla laaja mutta hakusanat tuttuja

� Uuden tiedon etsiminen

� luultavasti useita hakuja ja rinnakkaisia hakusanoja ja 
hakijan on aktiivisesti arvioitava löytämäänsä tietoa

Tehtävä 1. 

Millaisilla tehtävillä näitä  taitoja voi harjoitella?

Laatikaa pari harjoitusta jonkin luokka-asteen oppilaille.
Eija Aalto – eija.aalto@jyu.fi
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Hakuprosessin harjoittelu

� Kuinka vanhaksi kissa voi elää?

� Kuka oli Suomen ensimmäinen presidentti?

� Mitä tarkoittaa ”kelirikko”?

� Minkä paikkakunnan ruotsinkielinen nimi on Pikis?

� Tärkeintä keskustella:

Miten päädyitte vastaukseenne?

Miten haitte vastauksenne? (hakusanat, 
hakupolut)

Eija Aalto – eija.aalto@jyu.fi

Nettilukemisen taito

http://fi.wikipe
dia.org/wiki/M
artti_Ahtisaari

� Millaista lukemisen taitoa 
Ahtisaari-teksti vaatii?

� Miten oppilaita tulisi ohjata 
sen lukemisessa esim. 
esitelmiä tehtäessä?

Tehtävä 2. 

Millaisilla tehtävillä nettilukemisen taitoja voi harjoitella? 

Laatikaa pari harjoitusta valitsemanne vuosiluokan oppilaille.

Eija Aalto – eija.aalto@jyu.fi
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Tiedonhaku: 
Ohjeita Wikipedian käyttöön

Wikipedia-artikkeleissa on niin paljon tekstiä, ettei yleensä ole 
järkevää lukea sitä kaikkea. Iso osa tiedosta on myös tehtäväsi 
kannalta epäkiinnostavaa. Siksi on tärkeää oppia etsimään helposti 
tärkeä ja kiinnostava tieto.

Tutki artikkelin sisällysluetteloa

� Mitä tärkeitä ja etsimiäsi tietoja löytyy minkin otsikon alta?  

� Puuttuvatko jotkin näkökulmat kokonaan? 

� Mistä näkökulmista tietoa näyttäisi olevan paljon? Mistä taas 
vähän? 

� Mitkä näkökulmat eivät ole sinun aiheesi kannalta keskeisiä? 

� Mihin alalukuihin keskität lukemisesi?

Eija Aalto – eija.aalto@jyu.fi

Valitse yksi aiheesi kannalta tärkeä alaluku kerrallaan. 

� Lue ensin alaluvun jokaisen kappaleen ensimmäinen lause: 
mitä kukin kappale käsittelee?

� Keskity sitten niihin kappaleisiin, joista itsellesi tärkeä tieto 
näyttäisi löytyvän.

� Kerää tärkeitä tietoja käsitekarttaasi tai listaksi vihkoon.
Huom! Älä kopioi suoraan tekstiä vaan yritä muokata sitä omin 
sanoin, jos mahdollista.
Huom! Huom! Älä kirjoita mitään sellaista muistiinpanoihisi, 
mitä et itse ymmärrä!

� Kun olet poiminut alaluvun tärkeät tiedot, siirry seuraavaan 
alalukuun.

Eija Aalto – eija.aalto@jyu.fi



16.4.2012

Eija Aalto - eija.aalto@jyu.fi 8

Tehtävä. Mikä tieto on tärkeää? 
Rasti, mitkä seuraavista Martti Ahtisaarta koskevista tiedoista ovat mielestäsi 
hyödyllisiä tietää. Yliviivaa turhat tiedot. Perustele valintasi!

� Martti Oiva Kalevi Ahtisaari syntyi 23. kesäkuuta 1937 Viipurissa �

� kymmenes Suomen tasavallan presidentti (virassa 1994–2000) �

� sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2008 �

� on toiminut myös YK:n apulaispääsihteerinä 1977–1981, 
YK:n alipääsihteerinä 1982–1983 ja 1987–1991. �

� maailmalla hänet tunnetaan vaikeiden rauhanprosessien vetäjänä �

� Martti Ahtisaarta on luonnehdittu käytännön neuvottelijaksi, ei niinkään 
kansainvälisen politiikan teoreetikoksi �

� puhuu sujuvasti suomea, ruotsia, ranskaa, englantia ja saksaa �

� Ahtisaaren isänisänisänisä Adolf Olaus Jacobsen muutti 1872 Kotkaan �

� Ahtisaari kasvoi Kuopiossa varuskunnan kasarmialueella �

� tapasi Kuopiossa tulevan vaimonsa Eevan �

� kirjoitti ylioppilaaksi Oulussa vuonna 1956 �

� Ahtisaari opiskeli kansakoulunopettajaksi ja valmistui vuonna 1959 �

Eija Aalto – eija.aalto@jyu.fi

Tehtävä. Kirjoita tietoteksti valitsemastasi presidentistä. Jatka 
seuraavia lauseita kokonaisiksi tekstikappaleiksi.

� NN oli Suomen ________ (kuinka mones?) presidentti. Hän toimi 
presidenttinä ______ - ________. 

� Hän syntyi vuonna _________ ja eli lapsuutensa… (missä ja muita 
mielestäsi mielenkiintoisia tietoja lapsuudesta ja perheestä)

� Hän opiskeli… (missä ja mitä?)

� Hän työskenteli työurallaan… (missä tehtävissä?)

� Politiikassa ja presidenttinä hän ajoi erityisesti näitä asioita…

� Hänestä on sanottu, että hän on… (millainen ja mistä häntä on kiitetty 
ja mistä taas kritisoitu?)

� Mitä muuta kiinnostavaa tietoa löysit hänestä? Kirjoita ne loppuun.

Eija Aalto – eija.aalto@jyu.fi
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Silmäilyn harjoittelu

Harjoitus 1

1. Silmäile sivua nopeasti: 
mikä on sen pääpointti?
Linkki:  
http://blogit.hs.fi/perass
ahiihtaja/2011/04/19/kiito
s-ja-nakemiin/#more-375

2. Tutki sivua tarkemmin: 
mistä kaikesta kirjoittaja 
kirjoittaa?

Harjoitus 2

1. Silmäile sivua 
www.basso.fi/lehti 
nopeasti ja mieti:

� Millaisen mielikuvan 
saat lehdestä?

� Kenelle se on suunnattu 
ja millaiset ihmiset 
tekevät sitä? 

Tehtävä 3. 

Laatikaa pari silmäilyharjoitusta valitsemanne vuosiluokan oppilaille.
Eija Aalto – eija.aalto@jyu.fi


