
M onilukutaito on ihmisenä olemisen taitoa alati muuttuvassa maailmassa. Se on taitoa 
ymmärtää muita ja tulla ymmärretyksi. Monilukutaitoinen henkilö ei tule helposti höy-
näytetyksi, sillä monilukutaitoisella on kyky arvioida moninaisia tekstejä, tulkita erilai-
sia tekstilajeja ja kysyä, mitä tarkoitusperiä tekstin tuottajalla on ollut ja mihin väitteet 

perustuvat. Tekstillä monilukutaidon yhteydessä voidaan tarkoittaa esimerkiksi kirjoitettua tekstiä, kuvia, 
videoita, ääntä tai symboleita ja näiden yhdistelmiä. Nykypäivänä entistä nuoremmat lapset törmäävät 
digitaalisen teknologian myötä mitä erinäisimmin tarkoitusperin tuotettuihin teksteihin, joista osa pitää 
sisällään tahatonta väärän tai puutteellisen tiedon levittämistä osa taas täysin tietoisesti ja systemaatti-
sesti levitettyä disinformaatiota. 

Monilukutaito on taito, joka voi kehittyä ainoastaan vuoro-
vaikutuksessa toisten kanssa ja sen kehittyminen edellyt-
tää osallistumista erilaisten yhteisöjen toimintaan. Riippuen 
toiminnasta monilukutaito saa erilaisia ilmenemismuotoja. 
Tämän vuoksi monilukutaito edellyttää erilaisia taitoja, kun 
pohdimme monilukutaitoa vaikkapa musiikin kontekstissa 
tai luonnontieteiden yhteydessä. 

Monilukutaitoon linkittyy usein multimodaalisuus. Luon-
nontieteille tekstien multimodaalisuus on sisäsyntyistä: 
esimerkiksi kemiassa atomeja ja molekyylejä ei voi nähdä. 
Tämän vuoksi niistä koostetaan erilaisia malleja, joilla 
pyritään havainnollistamaan niiden olemusta ja toimintaa. 
Mallien luominen ja ymmärtäminen taas vaatii moniluku-
taitoisuutta. Malli on nimenomaan ihmisen tulkinta todelli-
suudesta ja mallilla pyritään aina viestimään jotain tiettyä 
seikkaa lukijalle. Käytämme erilaisia malleja, jos haluamme 
viestittää, mistä atomeista vesimolekyyli koostuu tai kertoa 
sen poolisuudesta. Myös graafit ovat malleja, joilla pyritään 
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välittämään tiettyä tietoa. Toisaalta luonnontieteille on myös ominaista symbolikieli. Fysiikan laeissa suu-
reille annetaan symboleita, jotka muodostavat ikään kuin fysiikan kielen. Monilukutaito luonnontieteissä 
ei kuitenkaan rajoitu pelkästään tekstien multimodaalisuuteen, mallien luonteeseen tai symboleihin. Kun 
tarkastellaan monilukutaitoa luonnontieteissä, tulee perspektiivi laajentaa myös siihen, kuinka oppilaat 
voivat osallistua luonnontieteiden kulttuuriin sekä tuottaa, tulkita ja kriittisesti arvioida luonnontieteisiin 
liittyviä tekstejä. 

Jo useiden vuosikymmenien ajan luonnontieteiden opetuksen tavoitteena on ollut kehittää oppilaiden 
tieteellistä lukutaitoa. Tieteellinen lukutaito voidaan katsoa kuuluvan yhdeksi osaksi monilukutaitoa. 
Tieteellisen lukutaidon määritelmä on vaihdellut vuosikymmenten saatossa: Ajoittain sen on katsottu 
viittavan enimmäkseen yksilön kognitiivisten kykyjen kehittymiseen luonnontieteissä. On tullut myös 
uudempia määritelmiä, jotka korostavat tieteellisen lukutaidon sosiaalisuutta ja sen linkittymistä yhteis-
kunnallisiin teemoihin, asenteisiin sekä tieteen kulttuurisiin käytänteisiin osallistumista. Kun tieteellinen 
lukutaito käsitteellistetään monilukutaidon lähtökohdista, korostuvat etenkin sosiaalista ja kulttuurista 
osallistumista painottavat määritelmät. Didaktiikan näkökulmasta tieteellistä lukutaitoa ja sen juurrut-
tamista monilukutaidon teorioihin voidaan avata dynaamisen lukutaidon mallin kautta (Vartiainen & 
Kumpulainen, 2019).

Jo useiden vuosikymmenien 
ajan luonnontieteiden 
opetuksen tavoitteena on 
ollut kehittää oppilaiden 
tieteellistä lukutaitoa. 

”

Greenin (1988) luomaan dynaamisen lukutaidon malliin kuuluu kolme osa-aluetta: operationaali-
nen, kulttuurinen ja kriittinen. Tieteelliseen lukutaitoon sulautettuna operationaalinen dimensio pitää 
sisällään luonnontieteisiin liittyvät tiedot ja taidot. Nämä voivat olla esimerkiksi luonnontieteisiin liittyvää 
käsitteellistä tietoa ja luonnontieteellisen tiedon tuottamisessa vaadittavia tutkimisen taitoja. Kulttuuri-
nen ulottuvuus taas painottaa toisaalta luonnontieteellisen tiedon tuottamisen kulttuurisia käytänteitä 
ja toisaalta tiedon hyödyntämistä osana omaa kulttuuria ja yhteiskuntaa. Kulttuurinen näkökulma myös 
huomioi luonnontieteellisen tiedon merkityksen sekä tuottamisen ja muokkaamisen osana erilaisia ryh-
miä ja kulttuureita. Miten esimerkiksi pieni lapsi tuottaa tietoa aistinvaraisesti tutkimalla luonnontieteisiin 
linkittyvistä ilmiöistä ja hyödyntää sitä leikissään? Kriittinen dimensio viittaa kykyyn tarkastella ilmiöitä 
useista näkökulmista, esittää kysymyksiä, kyseenalaistaa ja pohtia tarkoitusperiä. 

Dynaamisen lukutaidon mallin kautta voidaan arvioida, miten luonnontieteiden didaktiikka tukee mo-
nilukutaitoa läpileikkaavana taitona. Antaako opetus mahdollisuuden lapsille ja nuorille olla aktiivisia 
toimijoita tiedon tuottamisessa, tulkitsemisessa ja uudelleen muokkaamisessa? Pääseekö lapsi ja nuori 
näkemään, miten luonnontieteet näkyvät heidän kulttuurissaan ja kokemaan, miten tietoja ja taitoja voi 
käyttää kulttuurin edistämiseen ja yhteiskunnallisten ongelmien ratkomiseen? Onko lapsilla ja nuorilla ti-
laa ja mahdollisuuksia harjoitella kriittisen ajattelun taitoja ja tunnistaa luonnontieteitä käyttävien tekstien 
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tarkoitusperiä? Tieteellisen lukutaidon omaaminen on moninaistuvien tekstien ja tekstien julkaisualusto-
jen kasvavan lukumäärän vuoksi äärimmäisen tärkeää. Monissa mis- ja disinformaatiota levittävissä uu-
tisissa ja julkaisuissa nimittäin vedotaan erinäisiin tieteellisiin tutkimuksiin tai tieteelliseen tietoon. Onkin 
tärkeää huomata, ettei tieteellinen lukutaito rajoitu yksinomaan luonnontieteisiin. Jokaisella tieteenalalla 
tarvitaan kykyä tuottaa, tulkita ja arvioida tietoa ja ottaa huomioon juuri tälle tieteenalalle keskeiset 
sisällöt, teoriat ja kulttuuriset käytänteet. Jotta voimme tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuuden kasvaa 
laaja-alaisesti monilukutaitoisiksi kansalaisiksi on äärimmäisen tärkeää, että monilukutaito huomioidaan 
jokaisessa oppiaineessa.

Palataan vielä hetkeksi tämän kirjoituksen otsikkoon, joka on erään verkkouutisen klikkiotsikko: Kah-
vi tappaa! Tappavana elementtinä kahvissa pidettiin otsikkoon liittyvässä jutussa kofeiinia. Kofeiinille 
on määritetty LD50-arvo, joka kertoo elopainokiloa kohti laskettuna milligrammamäärän, joka ainetta 
kerta-annoksena nautittuna aiheuttaa kuoleman puolelle koe-eläimistä. Kofeiinin LD50-arvo on 192 mg/
kg. Yhdessä 2,5 dl kahvikupillisessa voi olla 100 mg kofeiinia. 70-kiloiselle ihmiselle tappava määrä kahvia 
siis on n. 134 kupillista kerralla nautittuna. Kahvi on suurimmaksi osaksi vettä. Veden LD50-arvo on 90 
g/kg. 70 kg painavalle ihmiselle vähän reilu 6 litraa vettä nautittuna kerralla on kohtalokas. Näin ollen 
teoriassa ihminen menehtyisi jo 25. kahvikupillisen tienoilla kemialliseen yhdisteeseen nimeltä vesi. 
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