
N uoret ovat median ympäröimänä suurimman osan valveillaoloajastaan ja tarvitsevat media
lukutaitoa koko ajan ja kaikkialla. Tämä sukupolvi myös tuottaa sisältöä itse, arvioi omaa ja 
toisten tuottamaa materiaalia, jakaa ja kuratoi sitä, ja he ovat syystäkin kriittisiä kuluttajia. 
Yläkoulussa meillä on käsissämme tämä median suurkuluttajien ikäluokka viimeistä kertaa 

kaikki samassa kasassa, ja parempaa paikkaa medialukutaidon oppimiselle tai opettamiselle ei ole. 

Medialukutaito yläkoulussa  
on ajattelun taitojen ytimessä  
ja kuuluu kaikkiin oppiaineisiin

Jos ei osaa ajatella, ei osaa kyseenalaistaa. Yläkoululaisen 
ajattelun taidot ovat jo pitkällä, ja oppilaat kykenevät kriit
tiseen ja arvioivaan ajatteluun ja sen harjoitteluun. He ovat 
myös viettäneet monenlaisten medioiden parissa vuosia ja 
saaneet kokemusta erilaisista sisällöistä. Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteiden laajaalaisen osaamisen 
L1 (ajattelun taidot) mukaan meidän tulee tarjota oppilail
le mahdollisuuksia tehdä havaintoja ja tarkastella käsillä 
olevaa asiaa kriittisesti ja monipuolisesti. Myös päättely ja 
johtopäätösten teko, ja asioiden välisten vuorovaikutussuh
teiden ymmärtäminen kuuluvat ajattelun taitoihin. Ajattelun 
taidot, taito tutkia, tulkita, kyseenalaistaa ja pohtia ovat 
medialukutaidon ydintä. Medialukutaidon opetus ohjaa 
juuri näitä keskeisiä ajattelun taitoja; havainnointia, tietojen 
hakemista, arviointia ja ymmärtämistä. Medialukutaidon 
työkalut ohjaavat selkeästi ajattelun taitojen kehittämistä. 

Jos ei osaa ajatella,  
ei osaa kyseenalaistaa 

- Medialukutaidon edistäminen  
laaja-alaisena osaamisena 

 yläkoulussa
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TYÖYHTEISÖPOLKUJA UUSIIN LUKUTAITOIHIN

Artikkelisarjan asiantuntijanäkökulmat 
ja ammattilaisten esiin nostamat 
hyvät käytänteet tarjoavat ratkaisuja 
medialukutaidon, ohjelmointiosaamisen ja 
tieto ja viestintäteknologisen osaamisen 
edistämiseen työyhteisölähtöisesti 
varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.

TYÖYHTEISÖPOLKUJA  
UUSIIN LUKUTAITOIHIN
Kuinka osaamisen kuvaukset tukevat 
työyhteisölähtöistä kasvatuksen ja 
opetuksen kehittämistä?
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Medialukutaito osana monilukutaitoa (L4) kuuluu kaikkien oppiaineiden sisältöön jo OPSinkin puolesta, 
mutta tarkastellaan asiaa toisesta näkökulmasta. Medialukutaito on niin laaja, tärkeä ja moniosainen 
asia, että se ei voi eikä saakaan olla yhden oppiaineen harteilla. Sen opettamiseen tarvitaan kaikkien 
aineiden opettajia. Medialukutaito on kärjistettynä maailman ymmärtämistä, ja koska nuorten maailma 
on isolta osalta mediassa, on se tässä ajassa kriittisempää kuin koskaan ennen. Ilman kunnollista median 
lukutaitoa nuori on matkalla tuntemattomassa maassa ilman karttaa. Tähän liittyy myös oman oppiai
neen kielitietoinen opetus, joka antaa työkaluja ja esimerkkejä oman aineen mediasisältöjen lukemiseen 
ja arvioimiseen. Kielitietoisen opetuksen merkitys kasvaa koko ajan nuorten lukemisen vähentyessä ja 
sanavaraston supistuessa.

Jos opetat yläkoulussa, opetat todennäköisesti  
medialukutaitoa joka päivä jo nyt

Tein lyhyen välituntigallupin opehuoneessa. Gallup oli lyhyt kaikkien hyvin tuntemista syistä; Aikaa 
välkällä on 15 minuuttia, jonka aikana on ensin selviydyttävä omasta luokasta opehuoneeseen, matkalla 
verbaalisesti taklattava muutama lumipallon heittäjä ja sovittava ehkä puuttuvan työn uusi palautusaika 
oppilaan kanssa, käytävä vessassa, keitettävä tee ja poltettava kieli sitä juodessa. Kuppiin puhallellessa 
voi onneksi kuitenkin keskustella. Sattui hyvä hetki, opehuoneessa oli kirjaesittelijä ja pullaa tarjolla, joten 
otanta oli laajahko. Kävi ilmi, että aktiivisesti moni ja medialukutaitoa kertoivat opettavansa ainakin his
torian, yhteiskuntaopin, terveystiedon, biologian, maantiedon ja matematiikan opettajat.  Näissä aineissa 
medialukutaitoa opetetaan erityisesti oppiaineen sisältöihin liittyvien julkaistujen tekstien ja tutkimusten 
kautta. Matematiikassa tilastojen tekeminen ja lukeminen sekä tulkinta tulivat esiin. Ennemminkin kyse 
on oman kokemukseni mukaan siitä, että aina ei muisteta, että medialukutaito ja monilukutaito ovat kaik
kea tätä, ja ne liittyvät luontevasti oppiaineiden sisältöihin. Toisaalta aina voi syventää aihetta ja tekstit, 
joita tutkia, muuttuvat ja päivittyvät jatkuvasti.

Kaikkien yläkoulun opettajien suosikki MOK 

Monialaiset, useita oppiaineita läpäisevät kokonaisuudet, ovat yläkoulussa usein haasteellisia toteuttaa. 
Aineenopettajajärjestelmässä jokainen on huolissaan omien tuntiensa riittämisestä yläkoulun laajojen ja 
yhä kasvavien ainesisältöjen paineessa. Laajaalaiset kokonaisuudet vievät hyvin toteutettuina aikaa, aikaa, 
joka on pois aineenopetuksen tunneista. Eri aineilla sisällöt ja tavoitteet vaihtelevat suuresti, mikä edelleen 
vaikeuttaa useita aineita palvelevan kokonaisuuden luomista. Ollakseen toimiva monialaisen kokonaisuu
den tulisi “taklata” näitä eri ainesisältöjä samalla, kun käsitellään laajaalaisen osaamisen teemoja. Muuten 
kyseessä on jälleen yksi uusi projekti, joka vie oppiaineen tunteja, mutta ei edistä ainesisältöjen läpikäymistä. 

Medialukutaito sopii monialaisen kokonaisuuden teemaksi, sillä sen näkökulmasta on helppo käsitellä eri 
aineiden sisältöjä ja samalla toteuttaa ajatusta laajaalaisesta kokonaisuudesta, joka läpäisee useita eri 
oppiaineita. Medialukutaidon näkökulmasta toteutettu monialainen kokonaisuus sisältää myös ajattelun 
taitojen teemoja.

Medialukutaito 
on kärjistettynä 
maailman 
ymmärtämistä.

”
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Medialukutaitoteemaiseen MOKiin sopivat hyvin yläkoulussa TikTokin tai Youtuben videosisällöt, joita voi 
eri oppiaineiden aihepiireistä kuratoida, faktatarkistaa, analysoida ja tuottaa tai koota erilaisia aihekoko
naisuuksia. Audiovisuaalisen median tarkastelussa voi harjaantua esimerkiksi videoiden kertomukselli
suuden tai ominaisuuksien tutkimisessa. Eri aineiden sisältöön liittyviä aihepiirejä tai teemoja voi myös 
tarkastella videon muodossa tiedonvälityksen, vaikuttamisen, mainonnan tai valistuksen näkökulmista. 
Median nostamia ilmiöitä voi tarkastella myös valmiin listauksen avulla: mitkä asiat toistuvat, millaista 
maailmankuvaa ne välittävät tai millaisesta yhteiskunnan tilasta tai muutoksesta ne kertovat. Mikä niiden 
vaikutus tai vaikuttavuus nuoren omasta mielestä on?  

Monialainen kokonaisuus tarjoaa oppilaille myös luontevan tilaisuuden tuottaa monipuolisesti erilaisia 
sisältöjä, esimerkiksi mediaesityksiä tai aiheiden käsittelyä vaikkapa kuvien, podcastien tai vlogien avulla. 
Oman tekemisen kautta ymmärrys mediasisällöistä ja niiden syntytavasta syvenee, ja tulkinnan ja arvi
oinnin työkalut monipuolistuvat. Medialukutaito on siis MOKiin täydellisesti sopiva teema, ja se vahvistaa 
taitoa tarkastella kriittisesti eri oppiaineiden aihesisältöjä mediassa. Medialukutaito antaa keinoja omaan 
monipuoliseen ilmaisuun sekä omien ajatusten ja tietojen esittämiseen. Se myös vahvistaa keskustelutai
toja ja harjaannuttaa rakentavien perusteluiden tuottamista.

Medialukutaito on uimataito 

Medialukutaito on nykypäivän uimataito, kansalaistaito, joka on tuhansien järvien maassa välttämätön. 
Kun maailma mahtuu puhelimeen ja puhelin jokaisen oppilaan taskuun, on medialukutaidon osaaminen 
yhteiskunnan ymmärtämisen ja siinä toimimisen kannalta keskeistä. Enää ei riitä, että kansa on sivistetty 
lukemaan, nykyään pitää osata lukea myös rivien välistä ja se, mitä jätetään kertomatta. Lukeminen ei ole 
enää pelkkää teknistä ymmärtämistä, se on myös arvioimista, tutkimista ja tulkintaa sekä osallistumista 
ja aktiivista toimijuutta omien tekstien kautta. 
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Kirjoittaja on ikuisesti lukutaitojen 
puolesta manifestoiva äidinkielen ja 
kirjallisuuden lehtori Kaurialan koulusta 
Hämeenlinnasta. Hän on toiminut aiemmin 
myös monilukutaidon tutoropettajana sekä 
on Uudet lukutaidot kehittämisohjelman 
medialukutaidon projektiryhmän jäsen. 

3


