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1 Joustavuus
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Lukija rakentaa 
lukemisen 
polkunsa 

”itse”. 

Rikas vs. rajoittunut 
tekstimaailma
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|  4

SYSTEEMI 1 SYSTEEMI 2

Prosessointi internetissä 

Prosessointi on
o nopeaa
o automaattista
o heuristista

Prosessointi on
o hitaampaa
o analyyttistä
o pohtivaa

(Stanovich & West, 2000) 
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Sosiaalisen median käytön 
määrällä havaittiin 
negatiivinen yhteys nuorten 
(N = 146) kriittistä  lukemista 
vaativissa tehtävissä 
suoriutumiseen.
(Macedo-Rouet ym., 2020).
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Kirjojen lukemisella oli 
positiivinen yhteys 
kuudesluokkalaisten 
oppilaiden (N = 436) 
menestymiseen tutkivan 
nettilukemisen tehtävässä. 

Myös blogien lukemisella
oli yhteys tutkivan nettilukemisen 
tehtävässä menestymiseen.
(Kanniainen ym., painossa)
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2 Julkaistavuus
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Kuka tahansa voi julkaista 
netissä lähes mitä tahansa.

“Voinko mä oikeastaan enää uskoa mihinkään?”
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Kriittisellä 
nettilukemisella 
tarkoitetaan kykyä 
analysoida, arvioida ja 
tulkita erilaisia 
nettitekstejä.
(Critical-hanke)
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Manipuloidut tekijät
o Kirjoittajan asiantuntijuus
o Kirjoittajan tarkoitusperät
o Julkaisupaikka
o Evidenssin laatu

Tekstien design 

MAALLIKON BLOGI

KAUPALLINEN TEKSTI

SANOMALEHTITEKSTI

POPULAARI TIEDETEKSTI

Sokeri parantaa muistia

Sokeri aiheuttaa lapsissa ylivilkkautta
Kriittisen 

nettilukemisen testi
(Kiili, Bråten, Strømsø, Räikkönen, 

Hagerman & Jyrkiäinen)
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Tehtävätyypit

A. Tunnistustehtävät
• Kirjoittajan, pääväitteen ja evidenssin 

tunnistaminen
• Monivalinta-tehtävä

B. Arviointitehtävät
• Kirjoittajan asiantuntijuuden, vilpittömyyden ja 

evidenssin laadun arviointi
• Skaala: 1-6

C. Perustelutehtävät
• Annettujen arviointien perusteleminen
• Monivalinta-tehtävä

D. Tekstien järjestäminen luotettavuuden 
perusteella (0-5 p)
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Kuudesluokkalaiset (N = 265) 
tarvitsivat kahdenlaisia taitoja:

1) varmentaa luotettavana 
pidettävien tekstien 
luotettavuus

2) kyseenalaistaa 
epäluotettavana pidettävien 
tekstien luotettavuus

Monelle kuudesluokkalaiselle 
luotettavuuden 
kyseenalaistaminen oli vielä 
vaikeaa.

(Kiili, Räikkönen, Bråten, Strømsø, & Hagerman, arvioitavana)
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.41

.62

.42

Blogi: Asiantuntijuuden 
perusteleminen

Blogi: Evidenssin laadun 
perusteleminen

.69

.70

.46

.62

.59

.47Luotettavuuden 
perustelutaito

Luetun 
ymmärtäminen

χ2 = 68.36,68; p = .090
RMSEA = .034
CFI = .943
TLI = .931

Blogi: Vilmpittömyyden 
perusteleminen

Lehtiteksti: Asiantuntijuuden 
perusteleminen

Kaupallinen teksti: Evidenssin laadun 
perusteleminen

Kaupallinen teksti:: Vilmpittömyyden 
perusteleminen

Kaupallinen teksti: Asiantuntijuuden 
perusteleminen

Tutkimusteksti: Evidenssin laadun 
perusteleminen

Tutkimusteksti:: Vilmpittömyyden 
perusteleminen

Tutkimusteksti: Asiantuntijuuden 
perusteleminen

.75

.66

.61

Tekstien järjestäminen
luotettavuuden perusteella

Luotettavuuden perustelutaidot
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3 Multimodaalisuus
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Multimodaaliset 
tekstit yhdistelevät 
kirjoitettua kieltä, 
kuvaa, liikettä ja 
ääntä (Kress 2003).
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Multimodaaliset 
tekstitaidot

o kyky analysoida ja tulkita, 
miten eri ilmaisumuotojen 
avulla luodaan merkityksiä

o kyky luoda merkityksiä 
yhdistelemällä eri 
ilmaisumuotoja
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Tutkimus lukiolaisten 
multimodaalisista

tekstitaidoista

(Kiili, Smith, Räikkönen & 
Marttunen, 2021)
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Opiskelijoiden 
analysoima video

• Penn and Teller:n
(koomikoita) YouTube video 
rokottamisesta.
• Pituus: 1 min 31 s 
• Videon pääsanoma: 
Vanhempien tulisi rokottaa 
lapsensa. 

• https://www.youtube.com/
watch?v=_UiVBUVQe-
M&t=2s
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Opiskelijoita pyydettiin vastaamaan 
seuraaviin kysymyksiin:

o Mikä on videon keskeisin sanoma 
ja mitkä ovat tärkeimmät 
perustelut, joilla tätä sanomaa 
tuetaan?

o Miten valitsemiasi kolmea 
ilmaisumuotoa on hyödynnetty 
videon pääsanoman 
muodostamisessa?
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… olet saattanut kuulla, että rokotteet 
aiheuttavat autismia yhdelle lapselle 110 
lapsesta.  Täyttä puppua! Sitä se ei tee!

Mutta kuvittele, että asia onkin näin. 
Vertaamme kahta lapsiryhmää. Tellerin 
ryhmän lapset eivät saa rokotteita. Minun 
ryhmäni saa. Tämä pleksiseinä kuvaa 
rokotteita. 

Voi ei! Minun rokotusseinäni törmäsi yhteen 
lapseen ja hän siirtyi alueen ulkopuolelle. Se on 
yksi lapsi 110:stä, jolla on autismi.
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Joten vaikka rokotteet aiheuttaisivat 
autismia, mitä ne eivät hitto vieköön 
tee. Rokotevastaisuus on silti täyttä 
puppua!

Kummalla puolella haluat lapsesi olevan?

Vuonna 1952 juuri ennen kuin…
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Lukiolaisten tulkinnat rokottamisen turvallisuudesta

38,6 %

19,6 %

41,8 %

0%

20%

40%

60%

Positiviinen
tulkinta

Negatiivinen tulkinta Turvallisuutta ei ole
mainittu

(N = 404) 

“Videon keskeisin sanoma on, että lapsen rokottamatta jättäminen sen takia, 
että rokotus voi aiheuttaa autismia, ei kannata.”
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Lukiolaiset multimodaalisen 
tekstin tulkitsijoina 

o Perusteltujen tulkintojen tekeminen 
videon pääsanomasta oli osalle 
opiskelijoista vaikeaa.

o Opiskelijat erosivat melko paljon siinä, 
miten he tulkitsivat videon 
ilmaisumuotoja.

o Visuaaliset keinot kytkettiin muita 
ilmaisumuotoja useammin 
argumentointiin.

o Auditiiviset elementit, kuten puhe, 
yhdistettiin vain harvoin 
argumentointiin.
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4 Kielellinen rikkaus 
pedagogisena keinona
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Tarinallisuus

Segmentointi

Korostaminen

Pelillisyys

Etsivät: 
Aleksi Kauppinen
Iina Hautala
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Koulutuksen tehtävänä on tukea lasten 
ja nuorten kriittisen lukemisen taitoja 
siten, että he voivat käyttää internetiä 
mahdollisimman monipuolisesti, 
turvallisesti ja hyödyllisesti.
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educritical.fi
@EduCritical

@ckiili
carita.kiili@tuni.fi

Kiitos mielenkiinnosta!
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