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Tiivistelmä 
___________________________________________________________________________ 

Pauliina Turunen  

 
Onko aika kehittää äidinkielen oppikirjoja?  
Kartoitus Ruotsin peruskoulun suomen opetuksessa käytetyistä oppikirjoista.  
 
Is it Time to Develop School Books in the Mother Tongue? 
A survey of the books used in Finnish language teaching in Swedish primary schools. 
 
2010                              Sidantal/Sivumäärä: 92 
___________________________________________________________________________  
Päättötyöni on kvalitatiivinen kartoitus kymmenestä Ruotsin peruskoulussa vuosiluokilla 1–5 

suomen kielen opetuksessa käytetystä oppikirjasta. Kartoitusten lisäksi olen haastatellut 

kolmea opettajaa ja saanut vastauksia kyselykaavakkeisiin 11 opettajalta heidän 

mielipiteistään oppikirjoista. Aihe, suomen kielen oppikirjojen kartoitus ja mielipidekysely 

kirjoista, on tarpeellinen, sillä suomen kieli on ollut yksi Ruotsin viidestä virallisesta, 

kansallisesta vähemmistökielestä vuodesta 2000 ja peruskouluasetuksen mukaan kaikilla 

oppilailla on Ruotsin peruskouluissa oikeus oppia ja kehittää suomen kieltä, jos heillä on 

ennestään perustava kielitaito. 

 Vaikka suomi on ollut virallinen vähemmistökieli jo kymmenen vuotta ja koululain 

muutos, jonka mukaan suomen kielen ei enää tarvitse olla aktiivinen kotikieli, on ollut 

voimassa kaksi vuotta, vasta tämän syksyn aikana painettiin ruotsinsuomalaisia varten 

ensimmäinen oppikirjasarja 20 vuoteen. 1970- ja 80-luvuilla teetettiin kolme kirjasarjaa, 

mutta sen jälkeen opettajat ovat joutuneet käyttämään Suomessa tuotettuja ja suomalaisia 

oloja varten suunniteltuja kirjoja, eivätkä kirjat tutkimukseni mukaan täytä kaikkia 

ruotsalaisen kurssisuunnitelman tavoitteita. Suomen kielen opettajat ovat kuitenkin 
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tyytyväisiä oppikirjoihinsa, vaikka niissä on puutteita; niiden suurin heikkous on, että ne 

sisältävät ruotsinsuomalaisille liian vaikeita sanoja ja lauseita.  

__________________________________________________________________________  

Mitt examensarbete är en kvalitativ kartläggning med fokus på 10 skolböcker som idag 

används i finskundervisningen i den svenska grundskolan i årskurserna ett till fem. Som 

komplement till kartläggningen har tre lärare intervjuats och 11 lärare har besvarat ett 

frågeformulär med åsikter om de böcker som de använder. Uppsatsens ämne är relevant 

eftersom finskan sedan år 2000 är ett av Sveriges fem officiella, nationella minoritetsspråk. 

Enligt grundskoleförordningen har alla elever med grundläggande kunskaper i finska rätt att 

lära sig och att utveckla språket i skolan.  

Finskan har varit ett officiellt minoritetsspråk i tio år och ändringen i skollagen, att 

finskan inte längre behöver vara ett aktivt hemspråk för att ge rätt till modersmåls-

undervisning, kom för två sedan. Ändå är det först nu i höst som de första skolböckerna på 20 

år för sverigefinska elever tryckts. På 1970- och 80-talen trycktes tre bokserier, men sedan 

dess har lärarna fått förlita sig på böcker producerade i Finland som enligt min forskning inte 

uppfyller alla kursplanens kriterier. Modersmålslärarna är nöjda med sina böcker även om de 

har brister. Deras största svaghet är, att de innehåller för svåra ord och meningar för sverige-

finska elever. 

___________________________________________________________________________  

My degree project is a qualitative survey of 10 books used in Swedish primary schools in 

Finnish teaching. As a complement to the survey I interviewed three teachers and handed out 

questionnaires to eleven more, asking for their opinions of the school books they are using. 

The subject is relevant, as Finnish has been one of the five official minority languages in 

Sweden since the year 2000. According to the Compulsory School Ordinance on the nine-year 

compulsory school all students with a basic knowledge of Finnish have the right to learn and 

develop the language in school.  

Finnish has been a national minority language for ten years and two years ago a change 

in the school law was introduced, which entitles pupils to classes in Finnish even when 

Finnish is not an active language at their home. Nevertheless, it was only this autumn that, for 

the first time in 20 years, school books were printed for Finns in Sweden. In the 1970s and 

1980s three book series were printed, but since then teachers have had to rely on books 

produced in Finland, which, according to the findings of my degree project, do not meet all 
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the criteria of the Swedish course syllabus. The teachers of Finnish are satisfied with the 

books, although the books have weaknesses; the biggest weakness is that they have too 

advanced words and sentences for Swedish Finnish pupils.  

 

Avainsanat/Nyckelord/Key terms 

suomi – suomen kieli – äidinkieli – oppikirja – peruskoulu – tekstikirjan analyysi – suomen 

opetus – ruotsinsuomi – ruotsinsuomalainen 

 

finska – modersmål – lärobok – grundskola – textboks analys – finskundervisning – 

sverigefinska – sverigefinsk 

 

Finnish – mother tongue – text book – primary school – text book analysis – Finnish teaching 

– Swedish Finnish – Sweden Finns
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Kiitokset 

Suomen kielen opetuksessa käytettyjen kirjojen kartoittaminen oli hyvin mielenkiintoinen 

tehtävä, jonka tuloksista minulla tulee olemaan suuri hyöty tulevassa työelämässäni. Nyt olen 

saanut käsityksen nykyisten opettajien mielipiteistä kirjoista ja tiedän myös mihin voi kääntyä 

tarvitessaan uutta oppimateriaalia. Tehtävän suorittamisessa ohjaajani Raija Kangassalo on 

ollut suurena apuna ja tukena. Haluan sen takia ensi kädessä kiittää häntä. Kiitokset myös 

kaikille haastatelluille ja kyselykaavakkeeseen vastanneille, ilman teitä en olisi voinut tehdä 

tätä työtä. Viimeiseksi haluan kiittää perhettäni, joka on auttanut ja tukenut minua työn 

teossani koko syksyn. 

 

Katrineholmissa aurinkoisena talvipäivänä 

 

Pauliina Turunen  
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1 Johdanto 

1.1 Alkusanat  
Tulevana äidinkielenopettajana pidän aiheellisena perehtyä suomen kielen opetuksessa 

käytettyihin oppikirjoihin, sillä oppikirjat ovat keskeisiä apuvälineitä opetuksessa. Myös 

oppikirjojen tuottajien luulisi olevan kiinnostuneita siitä, minkälaisia kirjoja nykyään 

käytetään ja minkälaisia kirjoja opetukseen toivotaan. Tämä tutkielma esittää pienen näytteen 

Ruotsissa peruskoulussa nykyään käytetyistä suomen kielen oppikirjoista, siitä miten kirjat 

täyttävät kurssisuunnitelman tavoitteet ja mitä mieltä suomen kielen opettajat ovat niistä.  

Ruotsin peruskouluasetuksen (SFS 1994:1194) mukaan oppilaat ovat oikeutettuja  

suomen kielen opintoihin, jos heillä on kielen perustava taito, mutta kielen ei tarvitse olla 

päivittäinen seurustelu- tai kotikieli. Tämä johtaa siihen, että oppilailla on hyvin erilaiset 

lähtökohdat opintoihinsa. Paulín (1993:14) toteaa, että opetusryhmät jo 1990-luvulla olivat 

heterogeenisiä, joten oppilaat tarvitsivat eritasoisia oppikirjoja opetuksessaan. Riveran 

(1998:67) mukaan Ruotsissa käytetään enimmäkseen Suomessa tehtyjä ja suomalaisia oloja 

varten suunniteltuja kirjoja. Sopivatko ne Ruotsin oloihin? Onko kirjoja tarpeeksi, onko niitä 

toisaalta eri-ikäisille oppilaille ja toisaalta kielitaidoltaan eritasoisille oppilaille? Nämä ovat 

kiinnostavia kysymyksiä, ja muun muassa näitä yritän valaista työlläni.    

1.2 Tutkielman tavoitteet 
Aikomukseni on selvittää, mitä oppikirjoja Ruotsissa nykyään käytetään suomen kielen 

opetuksessa; mitä käytetään kotiläänissäni ja läheisillä paikkakunnilla, ja erityisesti 

paikkakunnilla, joilla asuu paljon suomalaisia. Haluan myös ottaa selvää, miten opettajat 

suhtautuvat oppikirjoihin ja miten ne heidän mukaansa sopivat opetukseen.  

 

Haen työssäni vastauksia ennen kaikkea seuraaviin kysymyksiin 

- Mitä oppikirjoja Ruotsissa käytetään nykyään suomen kielen opetuksessa? 

- Miten oppikirjat sopivat nykyiseen kurssisuunnitelmaan? 

- Mitä äidinkielenopettajat pitävät nykyisistä oppikirjoista? Sopivatko oppikirjat 

opettajien mielestä opetukseen? 
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1.3 Käsitteitä  
Termien määrittely on tärkeää sen takia, että käsitteiden nimet ovat muuttuneet niiden 30–40 

vuoden aikana, kun Ruotsissa on annettu suomen kielen opetusta. Olen kääntänyt työssäni 

käytetyt määritelmät ruotsinkielisestä kansallisensyklopediasta (Nationalencyklopedin 20101), 

jos en huomauta tekstissä muuta.   

Käytän tässä työssä termejä oppikirja ja oppimateriaali. Tarkoitan termillä oppikirja 

kirjoja, joita käytetään suomen kielen opetuksessa Ruotsissa ja jotka Wikmanin (2004:18) 

määrittelyn mukaan on laadittu opetusta varten. Käytän myös termiä selkoversio, joka 

tarkoittaa kirjaa, jonka kieli on muutettu helpommaksi, jotta se sopisi esimerkiksi 

maahanmuuttajien opetukseen. Termillä oppimateriaali tarkoitan kansallisensyklopediassa 

määriteltyä muuta pedagogista apuvälinettä kuin oppikirjaa, esimerkiksi Kouluviraston 

Internet-sivustoa Tema Modersmål tai opettajan itse laatimia tehtäviä. 

Koulu–sanalla tarkoitan työssäni peruskoulua, joka kattaa esikoulun ja koululuokat 

ensimmäisestä yhdeksänteen. Joissakin kunnallisissa kouluissa on kaksikielisiä luokkia, siis 

suomen- ja ruotsinkielisiä luokkia, joissa kaikilla oppilailla on yleensä suomenkielinen tausta. 

Peruskouluasetuksen (SFS 1994:1194) ja Kaksikielisen opetuksen kokeilutoiminnan 

asetuksen2 (SFS 2003:306) mukaan vähintään 50 %:n oppilaan peruskouluajan opetuksesta on 

oltava ruotsinkielistä. Vapaakoulu on koulu, joka ei kuulu julkiseen koululaitokseen, eikä sen 

päämies ole kunta. Vapaakouluilla on Vapaakouluasetuksen (SFS 1996:1206) mukaan sama 

vastuu kuin kunnallisilla kouluilla tarjota äidinkielen opetusta. 

Vähemmistökieli on kieli, jota vähemmistö asukkaista käyttää yhteiskunnassa. Kieltä 

käytetään usein epävirallisissa tilanteissa kuten perheen kesken. Ruotsissa käytetään termiä 

vähemmistökieli ainoastaan kansallisista vähemmistökielistä: suomesta, jiddishistä, romanista, 

saamesta ja meänkielestä.  

Äidinkielenopetus on kotikielenopetuksen seuraaja, ja tarkoittaa maahanmuuttajien- ja 

vähemmistöoppilaiden äidinkielen opetusta.     

                                                 
1 www.nationalencyklopedin.se Etsin jokaisen sanan erikseen, ks. Internet-lähteet (s.47–49).  
2 Oma käännökseni ruotsinkielisestä förordningen om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning   
  i grundskolan 2003:306. 
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2 Tausta 
2.1 Suomen kielen asema Ruotsissa ja erityisesti Ruotsin   
      peruskoulussa 
Vuoden 2009 kielilain (SFS 2009:600) mukaan ruotsi on Ruotsin pääkieli, ja saame, 

meänkieli, romani, suomi ja jiddish ovat kansallisia vähemmistökieliä. Nämä kielet ovat laissa 

suojattuja ja niiden oikeudet on kirjattu lakiin. Kielilakiin on kirjattu esimerkiksi, että kaikilla 

Ruotsissa asuvilla on oikeus oppia ruotsia ja että kaikilla kansallisiin vähemmistöihin 

kuuluvilla on ruotsin lisäksi oikeus oppia, kehittää ja käyttää vähemmistökieltään. Sen lisäksi 

vuoden 1994 opetusohjelman (Utbildningsdepartementet 1994:10) mukaan kaikilla Ruotsin 

peruskoulun oppilailla, siis myös valtaväestöön kuuluvilla oppilailla, täytyy olla tietoja 

virallisten kansallisten vähemmistökielten kulttuurista, kielestä, uskonnosta ja historiasta. 

Ruotsin peruskouluasetuksen (SFS 1994:1194) mukaan vähemmistökielten oppilailla 

täytyy olla kielen perustava taito, mutta kielen ei tarvitse olla päivittäinen seurustelu- tai 

kotikieli, jotta oppilaat olisivat oikeutettuja äidinkielenopetukseen. Peruskouluasetuksen 

toisen kappaleen 13. pykälässä (SFS 1994:1194 kappale 2 § 13) ja koululain 10. kappaleen 7. 

pykälässä (SFS 2010:800 kappale 10 § 7) painotetaan, että koulujen täytyy tarjota suomen 

kielen opetusta, samoin kuin muiden kansallisten vähemmistökielten opetusta, aina kun 

halukkaita oppilaita on, ryhmäkoosta huolimatta. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta 

järjestää opetusta, mikäli sopivaa opettajaa ei ole saatavilla. Koululain (SFS 2010:800) 

mukaan saa työllistää muodollisesti epäpätevän äidinkielen opettajan vakituisesti, jollei 

pätevää ole saatavissa, mutta hänellä täytyy olla hyvä kielitaito. Vanhan koululain (SFS 

1985:1100) mukaan sai antaa vakituisen työn muidenkin aineiden opettajille, jollei pätevää 

ollut saatavissa, mutta uuden lain mukaan oikeus koskee ainoastaan äidinkielenopettajia ja 

ammattiaineiden opettajia. 

Peruskouluasetuksen mukaan (SFS 1994:1194) Ruotsin kunnallisissa kouluissa voidaan 

suomen kielen opetusta antaa neljällä eri nimityksellä, nimittäin kielivalintana3, oppilaan 

valintana, koulun valintana tai tuntisuunnitelman ulkopuolella olevana äidinkielen- 

opetuksena. Vanhan koululain kolmanteen liitteeseen (SFS 1985:1100, liite 3) ja uuden 

koululain ensimmäiseen liitteeseen (SFS 2010:800, liite 1) on kirjattu aineiden oppituntien 

                                                 
3 Oppiaineiden nimet ovat omia käännöksiäni ilmauksista språkval, elevens val, skolans val ja utanför   
  timplanebunden tid. 
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laissa säädetty määrä. Äidinkielen opetuksen oppituntimäärää ei kuitenkaan löydy luetteloista, 

sillä sitä ei säädetä laissa. Riippuen siitä, minä aineena oppilas lukee suomea, hänen saamansa 

oppituntimäärä voi vaihdella suuresti. Kielivalintana luettu suomen kieli oikeuttaa 320 

oppituntiin vuodessa, oppilaan valintana 382 oppituntiin ja koulun valintana 600 oppituntiin: 

toki koulun valinta koostuu peruskouluasetuksen mukaan yleensä useasta aineesta (SFS 

1994:1194, kappale kaksi § 21). Kouluviraston (Skolverket 2001:31) raportissa ja Janulfin 

(1998:67) väitöskirjassa kerrotaan olevan tavallisinta nykyään, että suomen kieltä opiskellaan 

tuntisuunnitelman ulkopuolella, heterogeenisissä ryhmissä.  

Suomen opetuksen määrä äidinkielenä vaihtelee Tuomelan (2002:55) mukaan 20 

minuutista 90 minuuttiin ja Kouluviraston raportin (Skolverket 2005:43) mukaan 40 

minuutista 120 minuuttiin viikossa. Kouluviraston raportissa (2002:47) kirjoitetaan pienen 

tuntimäärän vaativan hyviä oppimateriaaleja, jotta oppilaat hyötyvät opetuksesta 

mahdollisimman paljon. Myös Paulín (1993:13–14, 29) korostaa tätä, sillä monikaan oppilas 

ei kuule suomea ympäröivässä yhteiskunnassa, joten suomen opetuksen merkitys korostuu ja 

sen täytyy hyvittää oppilaan muuten puutteellinen kieliympäristö. Sen lisäksi Selander 

(2006:25) toteaa oppikirjojen olevan yksi tärkeimmistä lähteistä vähemmistöryhmän 

yhteiseen menneisyyteen, historiaan ja kulttuuriperintöön.  

2.2 Suomen kielen oppikirjat Ruotsin peruskoulussa 
Kouluviraston raportissa (Skolverket 2002:47) todetaan oppimateriaalien ja sanakirjojen 

vaikuttavan äidinkielen opetuksen laatuun. Jollei hyviä, korkealaatuisia kirjoja ole saatavissa, 

opetus voi rajoittua suulliseen kommunikaatioon, eivätkä oppilaat saa luku- ja kirjoitustaidon 

opetusta. Opintojen rajoittuessa suulliseen kommunikaatioon oppilaat eivät pääse tutustumaan 

esimerkiksi suomalaiseen kirjallisuuteen, mitä kurssisuunnitelmassa (SKOLFS 2000:135) 

vaaditaan. Paulínin (1993:29) mielestä opettajien pitäisi käyttää juuri opettamansa kielen 

kirjallisuutta opetuksessaan. Käyttämällä kirjallisuutta oppilaat tutustuvat kirjallisuuteen, 

heidän kykynsä hahmottaa kieliopillisia erikoisuuksia kohenee, kirjoitustaito paranee, sana- ja 

käsitevarasto laajenee ja koko kieli kehittyy. Riveran (1993:66) ja Tuomelan (2001:23) 

mukaan kirjallisuuden käytössä on kuitenkin ongelmia, sillä lukukirjat on suunniteltu 

julkaisumaahan ja sen maan oppilaiden kielitaitoa ja heidän kokemuksiaan silmällä pitäen; 

äidinkielenopetukseen on siis vaikea löytää sopivan tasoisia lukukirjoja. 

Kouluviraston raportin (2002:215, 47), Janulfin (1998:68, 89) ja Riveran (1993:67) 

mukaan Ruotsissa käytetään nykyään Suomessa painettuja ja julkaistuja oppikirjoja. 
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Suomessa teetetyillä kirjoilla on eri kohderyhmiä, jotkut on suunniteltu suomensuomalaisille 

ja toiset ruotsinsuomalaisille tai maahanmuuttajille. Kouluviraston raportti (2002:215, 47), 

Janulf (1998:68, 89) ja Rivera (1993:67) toteavat kuitenkin, että Suomessa teetettyjä kirjoja ei 

ole suunniteltu ulkomailla opiskeleville oppilaille ja ne ovatkin usein liian vaikeita 

ruotsinsuomalaisille. Oppikirjojen vaikeusaste voi aiheuttaa ongelmia opettajille, joiden 

täytyy käyttää opetuksessaan esimerkiksi nuoremmille oppilaille tarkoitettuja kirjoja. Sisältö 

ei silloin vastaa oppilasryhmän ikää eikä kokemuksia. Kirjat voivat myös käsitellä Ruotsissa 

asuville oppilaille vieraita aiheita. Opettajan täytyy näissä tapauksissa pystyä soveltamaan 

sisältöä siten, että se sopii oppilaan esitietoihin. Rivera (1993:66) ehdottaa, että liian 

vaikeiden lukukirjojen sijasta lukuharjoitusten pohjana käytettäisiin oppilaiden laatimia 

kirjoitelmia; yhden luokan sepittämiä tekstejä voisi käyttää toisen luokan opetuksessa. 

Janulf (1998:89) toteaa myös toisen ongelman Suomessa teetettyjen kirjojen käytössä, 

nimittäin etteivät ne aina sisällä kaikkea sitä, mitä Ruotsin kurssisuunnitelma vaatii. Sen takia 

opettajat joutuivat 1970-luvulla tekemään omaa materiaalia ja välillä peräti kääntämään 

kokonaisia ruotsalaisia kirjoja suomeksi. Reichenberg (2006:193–194) on tutkinut 

suomenruotsalaisten oppilaiden opetusta Suomessa ja heidän opetuksessaan käytettyjä 

oppikirjoja. Hän on tullut samaan johtopäätökseen, nimittäin etteivät ruotsinruotsalaiset kirjat 

sovi suomenruotsalaisten opetukseen; kirjoja ei ole sovitettu heidän kurssisuunnitelmaansa. 

Selander (2006:46) esittää pari esimerkkejä siitä, miksi ruotsinruotsalaiset kirjat eivät sovi 

suomenruotsalaisten opetukseen: niissä on ruotsinruotsalaisia sanoja, joita ei suomenruotsissa 

käytetä ja kirjat sisältävät liian vähän kielioppia.  

Kouluviraston raportin (2002:48) mukaan aika ei riitä siihen, että luettaisiin koko kirja, 

sillä Suomessa painetut kirjat on suunniteltu suomalaisiin olosuhteisiin ja siellä opintoihin on 

enemmän opetusaikaa kuin Ruotsissa. Suomen Opetushallituksen (2004:304) laatiman 

perusopetuksen opetussuunnitelmassa sanotaan, että Suomessa oppilailla on yhteensä 1064 

oppituntia äidinkieltä viitenä ensimmäisenä vuonna, joista 532 tuntia on kahden ensimmäisen 

vuoden aikana. Ruotsissa jokainen lukuvuosi on noin 36 viikkoa, ja kahden ensimmäisen 

vuoden äidinkielenopetus vaihtelee 24 tunnista 144 tuntiin4.   

Tuomela (2001:28) kirjoittaa väitöskirjassaan, että Tukholman opettajat ovat 

etsintäkuuluttaneet kaksikielisiä oppimateriaaleja ja oppimateriaaleja, jotka kuvaavat 

                                                 
4 Tuomelan (2002:55) ja Kouluviraston (2005:43) mukaan suomen kielen opetusaika vaihtelee 20 minuutista 120     
   minuuttiin. Olen näiden tietojen mukaan laskenut pienimmän ja suurimman oppituntimäärän kahtena ensim-   
   mäisenä vuonna, vrt. Suomen Opetushallituksen (2004:304) säätämän perusopetuksen opetussuunnitelma. 
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oppilaiden jokapäiväistä elämää. Opettajat halusivat myös kielellisesti ruotsinsuomalaisille 

sovitettua materiaalia. Kouluviraston (Skolverket 2005:52) raportissa todetaan, että suomen 

kielen oppimateriaalia on olemassa, ja raporttia varten haastatellut opettajat kokivat, että 

materiaali on helposti saatavissa. Myöhemmässä Kouluviraston Selvityksessä hallituksen 

tehtävänannosta5 (Skolverket 2009:1–2) todetaan, että kansallisten vähemmistökielien 

oppikirjoista on ollut puute ja että valtio sen takia on tukenut niiden uustuotantoa.   

2.3 Suomen kielen oppikirjojen ja oppimateriaalin tuottajat   
Kouluviraston raportissa (Skolverket 2002:48–50) kirjoitetaan, että Kouluylihallituksella ja 

sen jälkeen Valtion oppimateriaalikeskuksella oli tuotantovastuu äidinkielen opetuksessa 

käytetyistä oppikirjoista vuoteen 1991 asti. Suomen kielen mainitaan olleen ensimmäisiä 

äidinkieliä, jolla alettiin laatia oppikirjoja. Valtiollisten virastojen lisäksi suomenkieliset 

yhdistykset teettivät oppimateriaalia. Janulfin (1998:68) mukaan Ruotsissa on kuitenkin 

teetetty oppikirjoja suomen kielen opetusta varten vain vähän. Hän mainitsee ainoastaan 

kirjasarjat Kotikieli (Hauhia ym. 1976), Lukuteekki (Flavet ym. 1981), ja sen uusi versio Uusi 

Lukuteekki (Flavet ym. 1988), ja Tutulla tiellä (Rougle ym. 1988). Näistä ensimmäinen 

kirjasarja, Kotikieli, oli tarkoitettu ala- ja keskiasteelle, ja toinen, Lukuteekki, yläasteelle ja 

lukioon ja viimeinen kirja, Tutulla tiellä, keskiasteelle. Beijer (2008:76–77) kertoo kirjasta 

Kotikieli, että sarjan ensimmäinen osa sisälsi ainoastaan kuvia, jotta sitä olisi voitu käyttää 

kaikkien äidinkielten opetuksessa, mutta että siihen laadittiin erityinen opettajan opas suomen 

kielen opetusta varten.  

Kouluviraston raportin (2002:48, 50) mukaan tuotantovastuu äidinkielen oppikirjoista 

siirtyi vuonna 1991 Kouluvirastolle, joka alkoi tuottaa kirjoja useilla äidinkielillä, esimerkiksi 

albanian ja bosnian kielillä. Kouluvirasto otti huomioon äidinkielen opettajien yksinäiset 

työolot ja perusti sen vuoksi vuonna 2001 kotisivun Tema Modersmål. Tällä kotisivulla 

opettajilla on mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa sekä saada käyttöönsä 

julkaistua materiaalia. Materiaalin julkaisemisen ja sivun ylläpidon hoitaa nykyään noin 100 

äidinkielenopettajaa. Sivulla on tehtäviä, lauluja, leikkejä ym., joita voi käyttää opetuksessa. 

Beijer (2008:76) toteaa, että Tema Modersmål -sivusto on lisännyt äidinkielen opetuksen 

oppimateriaalia, mutta verrattuna äidinkielenä opetetun ruotsin oppimateriaaliin sitä on 

vieläkin hyvin rajoitetusti. 

                                                 
5 Oma käännökseni otsikosta Redovisning av regeringsuppdrag (Skolverket 2009). 
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Koulunkehittämisviraston piti vuonna 2008 tehdä kartoitus hallitukselle äidinkielen-

opetuksesta ja siinä käytetyistä oppimateriaaleista sekä avustaa uusien materiaalien 

kehityksessä ja tuotannossa. Virasto tuli kuitenkin siihen tulokseen, etteivät äidinkielen 

opettajat halunneet uutta kartoitusta, vaan he halusivat konkreettista apua. Sillä jo vuosien 

2000 ja 2005 kartoituksissa todettiin olevan suuri puute äidinkielen oppimateriaalista ja 

äidinkielenopettajat olivat jo silloin pyytäneet panostusta oppimateriaaleihin (Skolverket 

2009:1). 

Vuonna 2008 ei tehty kartoitusta äidinkielenopetuksesta eikä siinä käytetyistä 

oppikirjoista, vaan Koulunkehittämisvirasto kääntyi suoraan vähemmistökielten edustajien 

puoleen, ja sopi heidän kanssaan, miten oppimateriaalien tuotanto suoritettaisiin. 

Koulunkehittämisvirasto jakoi hallituksen lupaamat rahat eri vähemmistökielille oppi-

materiaalin parantamiseen. Jako tehtiin oppilasmäärän, opetusmäärän ja oppikirjojen nykyisen 

saatavuuden mukaan. Suomen kieli sai 1 500 000 kruunua oppimateriaalituotantoonsa. Vastuu 

äidinkielen oppimateriaalin parantamishankkeesta siirrettiin Kouluvirastolle marraskuussa 

2008, kun Koulunkehittämisvirasto lakkautettiin (Ibid.). 

Eri vähemmistökielten edustajat vastasivat itse oppimateriaaliensa tuotannosta. Suomen 

kielen kirjoja kirjoitti Raija Kangassalo Mälardalenin korkeakoulun Suomen kielen ja 

kulttuurin keskuksesta sekä äidinkielenopettaja Taina Sampakoski, joka teki 

etäopetusmateriaalia suomenkielisille oppilaille Sofia Distans -nimisen etäopetusmateriaalia 

tuottavan yrityksen suojissa (Kangassalo 2010, suullinen tieto).  

Heippa!-sarja on tarkoitettu ensisijaisesti toisen ja kolmannen polven 

ruotsinsuomalaisille oppilaille. Sarjan kolmessa kirjassa käsitellään ruotsinsuomalaisten 

oppilaiden asemaa, ja sarjaa pystyy käyttämään sekä suomea sujuvasti osaavien oppilaiden 

opetuksessa että opetettaessa oppilaita, joilla suomi ei ole aktiivinen kotikieli. Kirjasarja 

koostuu kolmesta lukukirjasta ja kolmesta harjoitusvihkosta. Kangassalo (2010a) kirjoittaa, 

että niiden lisäksi on tulossa opettajan opas ja kielioppi. Kirjat sisältävät sekä puhe- että 

kirjakieltä ja esimerkkejä suomensuomesta ja ruotsinsuomesta. Kouluviraston tietopankissa 

(Skolverket 2010a) on Heippa!-sarjan lukukirjat. Ensimmäistä kirjaa edeltää teksti, jonka 

mukaan on mahdollista tilata lukukirjat Kouluvirastolta tai tulostaa ne sieltä pdf-tiedostoina ja 

että työkirjan, opettajan oppaan ja kielioppikirjan pystyy piakkoin tulostamaan Tema 

Modersmålin suomenkieliseltä sivulta.  
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3 Metodi 

3.1 Tiedonkeruun metodit 
Stukát (2009:53) ja Denscombe (2009:307) kertovat dokumentti- tai sisältöanalyysistä, jonka 

avulla tutkija jäsentää esimerkiksi oppikirjojen sisällön ja määrittää, miten paljon tai usein 

jokin ilmiö esiintyy. Wikmanin (2004:29) lausuman mukaan oppikirjoja muotoillaan 

opetussuunnitelman mukaan, josta kurssisuunnitelma on osa. Kartoitin kymmenen nykyistä 

suomen kielen oppikirjaa ja niihin kuuluvat harjoitusvihkot äidinkielen kurssisuunnitelman 

viidennelle vuosiluokalle laadittujen tavoitteiden mukaan6 (SKOLFS 2000:135). Tutkin 

ensimmäiseltä viidennelle luokalle tarkoitettuja oppikirjoja näiden tavoitteiden mukaan; ne 

ovat ensimmäiset kurssisuunnitelmaan kirjatut tavoitteet, joihin oppilaiden pitää päästä.  

Koska päättötyöni on laajuudeltaan vain 15 korkeakoulupistettä, en ehtinyt kartoittaa 

kaikkia Ruotsissa käytettyjä oppikirjoja. Olen työssäni kartoittanutkin ainoastaan näytteen 

kirjoista, joita käytetään suomen kielen opetuksessa. Tämän työn tulosta ei sen takia voida 

yleistää koskemaan kaikkia Ruotsissa käytettäviä äidinkielenopetuksen oppikirjoja.  

Kartoitukseni koostuu kahdesta osasta, yhdestä kvalitatiivisesta osasta, jossa tutkin 

kirjoja kurssisuunnitelman mukaan ja toisesta sekä kvalitatiivisesta että kvantitatiivisesta 

osasta, jota varten kysyin äidinkielen opettajilta heidän käyttämistään kirjoista ja heidän 

mielipiteitään niistä. Viimeksi mainitussa osassa käytän tutkimusmenetelmänä 

metodiyhdistelmää, ns. metodikolmiointia, joka Denscomben (2009:150) mukaan tarkoittaa, 

että tutkija käyttää sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä.  

Denscombe (2009:154) havainnollistaa metodiyhdistelmää lisää; tutkija tekee 

semistrukturoituja haastatteluja, joiden tuloksia hän täydentää kyselykaavakkeen avulla. Tämä 

menetelmä kuvaa minun suoritustapaani: haastattelin kolmea suomen kielen opettajaa ja 

pyysin heitä esittämään mielipiteitään käyttämistään kirjoista. Haastattelujen lisäksi lähetin 

kyselykaavakkeen 12:lle kaukana kotipaikkakunnaltani asuvalle opettajalle, ja niille, joilla ei 

ollut mahdollisuutta osallistua haastatteluun. Denscombe (2009:189) toteaa, että jos 

samantyyppiset metodit tuottavat samanlaisia tuloksia, on kohtuullista tehdä päätelmä, että 

tulokset ovat autenttisia. Käytin sekä haastatteluissa että kyselykaavakkeissa samoja 

puoliavoimia kysymyksiä, mutta haastatteluissa täydensin haastateltavan vastauksia 

lisäkysymyksillä.  

                                                 
6 Kurssisuunnitelmaan tavoitteet on oma käännökseni kurssisuunnitelmassa Mål som eleverna skall ha upp- 
   nått i slutet av det femte skolåret (SKOLFS 2000:135) ilmaistuista tavoitteista. 
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3.1.1 Metodin rajaus 

Alun perin tarkoitukseni oli kartoittaa myös yläasteen oppikirjoja, mutta perehdyttyäni 

yhdeksännen luokan tavoitteisiin huomasin, miten vaikeaksi tehtävä olisi tullut. Yhdeksännen 

luokan tavoitteet ovat abstraktimpia kuin viidennen luokan, sillä niissä vaaditaan esimerkiksi 

seuraavanlaisia asioita:  

Kunna delta aktivt i samtal och diskussioner samt kunna redovisa ett arbete 

muntligt så att innehållet framgår tydligt (SKOLFS 2000:135).  

 

Oppilaan pitää pystyä osallistumaan aktiivisesti keskusteluihin ja väittelyihin 

sekä pystyä selostamaan tehtävä suullisesti siten, että sisältö ilmenee selvästi.7 

 

Työhön määrätty aikakin vaikutti päätökseeni perehtyä ainoastaan ala- ja keskiasteen 

kirjoihin.  

3.2 Oppikirjojen valinta ja kartoitus 
Olen kartoittanut kahdeksan Suomessa painettua oppikirjaa ja kaksi Ruotsissa painettua 

oppikirjaa. Kirjat lainasin suomen kielen opettajilta ja yhdeltä kirjasarjan kirjoittajalta.  

Valitsin kartoitukseni kohteeksi osia viidestä kirjasarjasta. Valitsin nimenomaan nämä 

kirjasarjat, sillä neljää niistä – sarjoja Salainen Aapinen, Uusi Salainen kerho, POKS! ja Moi! 

– käytetään nykyisessä suomen kielen opetuksessa kotiläänissäni. Viidennen sarjan, Heippa!-

sarjan, valitsin sen vuoksi, että se on ainoa Ruotsin koulua ja kielioloja varten laadittu sarja. 

Aloittaessani päättötyöni tekemistä tätä kirjasarjaa ei ollut vielä painettu, joten sain sen sarjan 

kirjoittajalta pdf-tiedostoina; tällä hetkellä tiedostot voi tulostaa tai kirjat voi tilata 

Kouluviraston (Skolverket 2010a) kotisivulta. 

Ensimmäinen kirjasarja Salainen Aapinen koostuu kirjoista ensimmäiselle ja toiselle 

luokalle. Tästä sarjasta kartoitin kirjat Sisun Kuntojumppa ja Sisun Erikoiset (Töllinen ja 

Wäre 2006). Kirjat ovat ajateltu suomensuomalaisille oppilaille vuosiluokilla 1 ja 2. Uusi 

Salainen kerho 3–6E (Hiltunen ym. 2005/2009) koostuu kolmannelta kuudennelle luokalle 

tarkoitetuista kirjoista. Kirjasarjan lainasin eräältä äidinkielenopettajalta ja hän selitti sen 

olevan E-versio, joka merkitsee sen olevan selkoversio. Kirjat on suunniteltu 

suomensuomalaisille oppilaille. Tästä sarjasta kartoitin kaikki kirjat, lukuun ottamatta 

kuudennen luokan kirjaa, jonka pitäisi alkaa valmistaa oppilaita yhdeksännen luokan 

tavoitteita varten. Mainitsemani opettaja käyttää vuosiluokilla 1 ja 2 Töllisen ja Wären kirjoja 
                                                 
7 Oma käännökseni kurssisuunnitelman tavoitteesta (SKOLFS 2000:135). 
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Sisun Kuntojumppa ja Sisun Erikoiset, ennen kuin hän ottaa käyttöön Uusi Salainen kerho -

sarjan. Siksi tuntui järkevältä kartoittaa kaikki nämä kirjat. 

Myös kolmannen ja neljännen kirjasarjan lainasin äidinkielenopettajalta. Kirjasarjat 

POKS! (Kurtén & Tuomola 2008), josta kartoitin ensimmäisen kirjan ja Moi! (Molander ym. 

1997/1998), josta kartoitin kaksi ensimmäistä kirjaa. Poks! 1 on ajateltu suomenruotsalaisille 

oppilaille, joilla on vähäiset suomen kielen perustiedot, ja Moi! 1 on suomenruotsalaisille 

oppilaille, jotka aloittavat suomen kielen opintonsa kolmannella vuosiluokalla, ja Moi! 2, 

sarjan seuraava kirjaa, neljännelle luokalle. Nämä kirjat on suunniteltu alkeisopintoihin. 

Viides kartoittamani kirjasarja on Heippa!-sarja8 (Kangassalo 2010), joka on tehty Ruotsissa 

ruotsinsuomalaisten opetukseen. Sen voi olettaa noudattavan Ruotsin kurssisuunnitelmaa 

(SKOLFS 2000:135), ja muiden kirjojen pitäisi noudattaa Suomen opetussuunnitelmaa 

(2004:44–57, 96–98).  

Kartoitusta varten tein kartoitusmallin.9 Valitsin Johanssonin ja Svednerin (2001:36) 

esityksen tutkia useaa tekstiä ainoastaan muutaman temaattisen kategorian mukaan. 

Suomensin tätä varten äidinkielen kurssisuunnitelman kolme ensimmäistä tavoitetta, joista 

sain selvät kategoriat. Näistä ensimmäinen on: 

 

Eleven skall kunna delta i samtal, kunna berätta om upplevelser och  

händelser samt kunna återge innehållet i berättelser (SKOLFS 2000:135). 

 

Oppilaan pitää pystyä osallistumaan keskusteluihin, pystyä kertomaan kokemuksista 

ja tapahtumista sekä pystyä toistamaan tai kuvailemaan kertomusten sisältö. 

 

Tavoitteiden suomentamisen jälkeen jaoin päätavoitteen osatavoitteisiin, joita ovat 

esimerkiksi: 

Kirja kannustaa keskusteluihin. 

Kirja kannustaa kertomaan kokemuksista ja tapahtumista. 

Kirja kannustaa toistamaan tai kuvailemaan kertomusten sisällön.  

 

Kirjoittamassani esimerkissä luetellaan kolme eri aluetta, joilla oppilaan pitäisi pystyä 

ilmaisemaan itseään, joten oli luontevaa jakaa tavoite kolmeen osatavoitteeseen. Jokaiselle 

osatavoitteelle annoin samat viisi vaihtoehtoa: 

                                                 
8 Ks. myös kappaletta 2.3. 
9 Ks. liite 6. Kartoitusmalli viidettä vuosikurssia varten. 
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Kyllä, jokaisessa kappaleessa. 

Kyllä, joissakin kappaleissa. 

Kyllä, puolessa kappaleista. 

Kyllä, joissakin kappaleissa. 

Kirja ei kannusta […]. 

 

Neljättä tavoitetta suomentaessani poikkesin kurssisuunnitelmasta. Kurssisuunnitelman 

(SKOLFS 2000:135) mukaan oppilaan pitäisi pystyä kertomaan omasta kotimaastaan ja 

elämästä siellä ja verrata vastaaviin ruotsalaisiin oloihin. Mutta ruotsinsuomalaiset ovat 

asuneet Ruotsissa jo niin kauan, että on ehtinyt kasvaa toinen, kolmas ja neljäskin sukupolvi, 

joka ei enää tunne Suomea kotimaakseen. Heidän pitäisi osata kertoa ensikädessä Ruotsista ja 

elämästä täällä ja sitten verrata siitä suomalaisiin oloihin:  

 

Oppilaan pitää pystyä kertomaan Ruotsista ja elämästä täällä ja verrata  

vastaaviin suomalaisiin olosuhteisiin. 

3.3 Haastattelut ja kyselykaavakkeet 
Haastattelu on Denscomben (2009:232) mukaan hyvä toimintatapa tutkijan halutessa ottaa 

selvää haastateltavan mielipiteistä ja kokemuksista. Työni pohjautuu suurelta osin opettajien 

omiin mielipiteisiin, joten haastattelu tuntui sopivalta metodilta. Haastatteluja varten 

valmistin kyselykaavakkeen10, joka oli apunani haastattelun aikana. En noudattanut 

kaavaketta kirjaimellisesti, vaan poikkesin siitä ja kysyin jatkokysymyksiä, joihin 

haastateltava pystyi antamaan syventäviä vastauksia. Tämmöisen toimintatavan Denscombe 

(2009:234) määrittelee puoliavoimeksi haastatteluksi. Haastatteluissa on Denscomben 

(2009:233) mielestä se hyvä puoli, että ne osoitetaan avainhenkilöille, siis ihmisille, joilla on 

henkilökohtaisia kokemuksia aiheista, joita haastattelu koskee. Minun avainhenkilöni ovat siis 

äidinkielenopettajia.  

Otin henkilökohtaisesti yhteyttä kotiläänini kaikkiin äidinkielenopettajiin. Heistä karsin 

pois opettajat, jotka opettavat ainoastaan lukiossa, sillä kartoitin vain peruskoulun oppikirjoja. 

Otettuani yhteyttä kaikkiin kotiläänini kuntiin ilmeni, ettei kolmasosalla kunnista ollut 

ollenkaan suomen kielen opetusta ja että kahden kunnan suomen opettajat toimivat myös 

naapurikunnissaan. 

                                                 
10 Ks. liite 2. Kyselykaavake. 



 

 

20 

 

Suuri osa suomenkielisistä asuu Tukholman ja Göteborgin alueilla, Keski-Ruotsin 

isoimmissa teollisuuskaupungeissa sekä Pohjois-Ruotsissa (Kangassalo 2008:1), ja siksi otin 

yhteyttä näiden alueiden kuntiin. Näiden lisäksi otin yhteyttä joihinkin ruotsinsuomalaisiin 

kouluihin ja samoilla paikkakunnilla toimiviin kunnallisiin äidinkielenopettajiin. Tämän 

jälkeen olin saanut yhteyttä kolmeen kiertävään suomen kielen opettajaan, jotka suostuivat 

haastateltaviksi. Suoritin kaksi haastatteluista opettajien työpaikoilla, heille tutuilla paikoilla 

ja kolmannen haastattelun tein puhelimitse opettajan työpäivän jälkeen hänen tultuaan 

kotiinsa. Yksi opettajista ei halunnut, että nauhoittaisin haastatteluamme, joten päätin 

kirjoittaa puhtaaksi kaikki haastattelut käsikirjoitusten perusteella. Opettajat saivat 

haastattelujen jälkeen lukea puhtaaksi kirjoitetun haastattelunsa ja tarkistaa, että se kuvasi 

hänen mielipiteitään.11  

Haastateltavien lisäksi olin saanut yhteyden 12 äidinkielenopettajaan, jotka suostuivat 

vastaamaan kyselykaavakkeeseeni. Lähetin heille kaavakkeet heidän toiveittensa mukaan, 

joko sähköpostin tai tavallisen postin kautta. Kuusi kyselykaavakkeeseen vastanneista kiersi 

työssään koulusta toiseen, neljä työskenteli ruotsinsuomalaisissa vapaakouluissa ja kaksi 

kaksikielisissä luokissa. 

Käytin samaa kaavaketta haastatteluissa ja kyselytutkielmassani. Kysymykset 

perustuvat ensimmäiseen ja kolmanteen kysymykseen kysymyksenasettelussani12 ja kuvaavat 

työni tavoitetta: tarkoitukseni on ottaa selvää siitä, mitä oppikirjoja opettajat käyttävät ja 

miten he suhtautuvat niihin. Kysymykseni käsittelevät oppikirjojen hyviä sekä huonoja 

puolia, ja sitä, puuttuuko niistä jotain. Janulfin (1998:89) mukaan kirjat eivät sisällä kaikkea, 

mitä kurssisuunnitelma vaatii, joten tuntui tärkeältä ottaa selvää, mitä muuta materiaalia 

opettajat käyttävät oppikirjojen lisäksi. Sen takia kysyinkin, käyttävätkö opettajat muuta 

oppimateriaalia kuin mainittuja kirjoja. Lopuksi opettajilla oli mahdollisuus kirjoittaa vapaasti 

muista kirjoihin liittyvistä asioista.  

3.3.1 Poisjäänti 
Koska kolmasosalla kotiläänini kunnista ei ollut suomen kielen opetusta, työstäni jäi 

ulkoisista syistä pois useita kuntia. Tämän poisjäännin lisäksi olin yhteydessä kahteen 

äidinkielenopettajaan mainittujen 15 opettajan lisäksi, jotka ilmoittivat jäävänsä pois 

tutkimuksestani henkilökohtaisista syistä. Näiden lisäksi en saanut vastausta äidinkielen 

                                                 
11 Ks. liite 3. Haastattelut. 
12 Ks. kappale 1.2. 
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opetuksesta vastaavilta henkilöiltä kahdelta paikkakunnalta. Kahden toisen kunnan 

äidinkielen opetuksesta vastaavat ja yhden vapaakoulun rehtori lupasivat ottaa yhteyttä 

suomen kielen opettajiinsa, mutta sen jälkeen en kuullut asiasta enempää.  

Yritin noudattaa Stúkatin (2009:65) neuvoja ja perustella opettajien osallistumista eri 

tavoin; otin heihin henkilökohtaisesti yhteyttä, vakuutin heidän osallistuvan nimettöminä, 

kysyin halusivatko he saada tutkimustulokseni ja osoitin kiitollisuuteni sekä suullisesti että 

kirjallisesti. Lähetin kyselykaavakkeiden vastaajille muistutuksen ennen viimeistä palautus-

päivää, jotta he muistaisivat luvanneensa vastata kysymyksiini. Tämän muistutuksen jälkeen 

sain 11 kaavaketta 12 lähettämästäni kaavakkeesta. Tämän sisäisen poisjäännin lisäksi sain 

takaisin yhden kyselykaavakkeen, jossa ei ollut vastattu kaikkiin kysymyksiin. Käytin 

kaavakkeen muut vastaukset työssäni. Vastaamattomien kysymysten lisäksi karsin pois kaksi 

kirjaa ja niihin liittyvät mielipiteet, sillä kirjat eivät kuuluneet suoranaisesti suomen kielen 

opetukseen vaan yksi suomenkieliseen matematiikan opetukseen ja toinen meänkielen 

opetukseen. 

3.3.2 Tietojen käsittely 
Lantz (2007:102) kirjoittaa kvalitatiivisen työn analysoimisesta ja selittää tutkijan ensin 

lukevan siirtokirjoituksensa läpi ja sillä tavalla saavan kokonaiskuvan haastattelusta. Sen 

jälkeen tutkija etsii tekstistä yhtenäiset teemat ja suhteuttaa ne haastattelun kokonaisuuteen. 

Minä analysoin sekä haastattelut että kyselykaavakkeiden vastaukset samalla tavalla; luin läpi 

puhtaaksi kirjoitetut haastattelut ja kyselykaavakkeisiin tulleet vastaukset. Opettajien 

käyttämistä oppikirjoista laadin liitteessä 5 olevan taulukon. 13 Noudatin muiden kysymysten 

analyysissäni Lantzin (2007:118) suosittelemaa matriisia. Matriisiin14 kirjoitin ensimmäiseksi 

opettajille antamani tunnukset, sitten löytämäni viisi teemaa heidän vastauksistaan, 

kirjamäärän, myönteiset ja kielteiset mielipiteet kirjoista, yleisiä puutteita ja muuta 

materiaalia. Tällä tavalla pystyin etsimään vastauksista ainoastaan työhöni liittyvää sisältöä.  

 Analyysin aikana muutin opettajat nimettömiksi, haastateltaville opettajille annoin 

toisen nimen: Petri, Sirkka ja Liisa. Kyselyn vastanneille opettajille annoin numerot 4–14: 

kouluja kiertävät opettajat numeroin 4–8, vapaakoulun opettajat 9–12 ja kaksikielisten 

luokkien opettajat 13–14. Tuloksissani esitän sekä haastattelujen että kyselyn vastaukset 

yhdessä, sillä en löytänyt vastauksista kategorisia eroja. Haastateltavia kutsun heille 

                                                 
13Ks. 4.2 ja liite 5. Taulukko opettajien käyttämistä kirjoista. 
14 Ks. liite 4. Matriisi tulosten analyysistä.  
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antamillani nimillä. Siten vastauksista käy ilmi, mitkä niistä ovat haastateltavien ja mitkä 

kyselyyn vastaajien.  

3.4 Luotettavuus ja validiteetti 
Stukát (2009:125–126) kirjoittaa, että tutkijan täytyy esittää oman mittausvälineensä hyvät ja 

heikommat puolet, jotta lukija saa kuvan siitä, miten täsmälliset esitetyt tiedot ovat. Minun 

tutkielma koostu kahdesta eri osasta: oppikirjojen kartoituksesta ja opettajien vastauksista 

kyselykaavakkeeseeni ja käytin eri tutkielma menetelmiä niitä tekiessä.  

Kartoitukseni tavoitteena oli ottaa selvää siitä, miten oppikirjat täyttävät 

kurssisuunnitelman tavoitteet. Kartoitukseni olen ainoastaan tehnyt sen mukaan mitä kirjassa 

suoraan ilmenee: kannustetaanko kirjassa esimerkiksi suoraan oppilaita keskustelemaan 

kokemuksista ja tapahtumista? Tutkielman heikkous on, ettei siinä huomioida kirjojen 

tehtävien tulkinta mahdollisuuksia. Täytyy myös muistaa, että opettajat voivat itse tulkita 

samat tehtävät eri tavoin, eikä myöskään se ilmene tutkielmassa. Ottaessa huomiota näihin 

asioihin, tutkielman tulokset voisivat näyttää erilaisilta. Tutkielman hyvä puoli on, että minä 

tutkijana olen tutkinut ja kartoittanut kaikki kirjat itse ja olen tehnyt kaikki kartoitukset 

samasta katsantokannasta. Denscombe (2009) on kuvannut kvalitatiivisesta tutkielmasta 

saatua tulosta siten, että tutkimuksessa tehdyt löydöt ovat pikemminkin tutkijan tuotosta kuin 

faktojen havaitsemista (Denscombe 2009:399). Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että minun 

taustatietoni ja kokemukseni tutkijana vaikuttavat analyysiini. Olen opettajaksi opiskeleva 24-

vuotias tyttö, joka on tutkaillut ja noudattanut kurssisuunnitelmaa sanatarkasti tutkielmaa 

tehdessään. 

Toinen osa työstäni, opettajien haastattelut ja kyselytutkielma, tutkii mitä kirjoja opet- 

tajat käyttävät ja mitä mieltä he ovat niistä. Kyselykaavakkeessa15 asettamani kysymykset 

ovat tästä näkökulmasta aiheellisia, mutta katsottuna työtäni kokonaisuutena siitä puuttuu 

kysymykset siitä, miten kirjat opettajien mielestä täyttävät kurssisuunnitelman tavoitteet. Jos 

olisin kysynyt opettajilta heidän mielipiteitään asiasta, olisin voinut verrata kahden 

tutkielmani vastauksia syvemmin keskenään. Tästä teen päätelmän, että kyselykaavakkeeni 

ainoastaan osittain tutkii sitä, mitä olin aikonut työssäni tutkia. Haastatteluista esittämieni 

lyhennelmien liitteessä 3. pitäisi kuitenkin olla autenttisia, sillä pyysin haastateltavia 

lukemaan läpi puhtaaksikirjoitetut haastattelumme ja kertomaan, kuvasiko sisältö heidän 

                                                 
15 Ks. liitettä 2. Kyselykaavake. 
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mielipiteitään. Denscombe (2009:380) pitää tätä yhtenä tapana hankkia tuloksilleen 

luotettavuutta. Kyselytutkielman vastaajat tein nimettömäksi analyysin alkuvaiheessa, ja siten 

minun pitäisi ollut puolueeton niitä analysoidessani. 

3.5 Eettisen komitean säännöt 
Noudatin työssäni eettisen komitean hyväksymiä tieteellisen tutkimuksen eettisiä säännöksiä, 

(Vetenskapsrådet 2004). Näiden mukaan tutkimusta tehdessä on noudatettava kahta 

pääsääntöä: tieteellisen tutkimuksen vaatimusta ja henkilösuojavaatimusta.16 Henkilö-

suojavaatimus voidaan jakaa neljään osavaatimukseen. Niitä ovat informaatiovaatimus, 

hyväksymisvaatimus, luottamuksellisuuden vaatimus ja käyttöoikeuden vaatimus.17 Nämä 

säännöt säätelivät työn tekoani: selostin haastateltaville ja kyselykaavakkeen täyttäjille 

etukäteen tutkimukseni tavoitteen ja kerroin, minkälainen heidän osuutensa tulisi olemaan 

työssäni. Ilmoitin asiasta saatekirjeen18 avulla.  

Haastateltavien täytyi palauttaa kaavake minulle allekirjoitettuna viimeistään 

haastattelupäivänä, ennen itse haastattelua. Allekirjoituksellaan he ilmoittivat halukkuutensa 

osallistua haastatteluun ja antoivat luvan käyttää haastattelutietoja tutkimustyössäni. 

Palauttaessaan kaavakkeen haastateltavien oli myös mahdollista kertoa, halusivatko he 

tutustua tutkimuksen tuloksiin. Monelta kyselykaavakkeen täyttäjältä sain hyväksynnän 

suullisesti puhuessani heidän kanssaan. Ilmoitin heille kuitenkin työstäni myös kirjallisesti.  

 Haastatteluihin osallistuminen ja kyselykaavakkeen täyttäminen oli täysin vapaa-

ehtoista, ja tutkimushenkilöilläni oli oikeus keskeyttää haastattelut koska vain tai olla 

vastaamatta johonkin kysymykseen. He saivat itse päättää, miten paljon tietoja he halusivat 

antaa, enkä voinut painostaa heitä kertomaan enempää kuin he itse halusivat. Tärkeätä oli, että 

he tiesivät osallistuvansa tutkimukseen nimettöminä. Heidän henkilötietonsa tein 

tunnistamattomiksi, enkä tule antamaan niitä kenellekään muulle. 

                                                 
16 Omat käännökseni sanoista forskningskravet ja individskyddskravet. 
17 Omat käännökseni sanoista, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet ja nyttjandekravet. 
18 Ks. liite 1. Pyyntö tutkimukseen osallistumisesta. 
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4 Tulokset ja analyysit 

4.1 Kartoitusten tulokset ja analyysi 
Tavoitteeni oli ottaa selvää siitä, miten valitsemani oppikirjat sopivat nykyiseen kurssi-

suunnitelmaan. Tässä jaksossa esitän äidinkielen kurssisuunnitelman (SKOLFS 2000:135) 

mukaan tekemäni kartoitusten tulokset oppikirjoista. Esitän ensin päätavoitteen ja siihen 

kuuluvat osatavoitteet. Sitten esitän taulukoissa mitkä kirjat täyttävät eri osatavoitteet, ja 

monessako kappaleessa ne täyttävät nämä osatavoitteet. Täydelliset kartoitukset 

sivuviittauksineen löytyvät liitteistä 7.1–7.10. 

Taulukko 1. Kartoittamieni kirjojen nimet ja mille luokalle kirjat on suunniteltu.  

Kirjailijat Painovuosi Kirjan nimi   Vuosiluokille 
Töllinen ja Wäre        2006 Sisun Kuntojumppa 1–2 
Töllinen ja Wäre        2006 Sisun Erikoiset         1–2 
Hiltunen ym. 2005           Uusi Salainen kerho 3E 3 
Hiltunen ym. 2005           Uusi Salainen kerho 4E 4 
Hiltunen ym. 2007 Uusi Salainen kerho 5E 5 
Kurtén ja Tuomola        2008 Poks1! 3 
Molander ym. 1998 Moi! 1 3 
Molander ym. 1998 Moi! 2 4 
Kangassalo 2010a Heippa! 1 4 
Kangassalo 2010b Heippa! 2 5 
 

Taulukosta 1 ilmenee kartoittamieni kirjojen nimet ja kirjoittajat. Olen käyttänyt muualla 

työssäni ainoastaan kirjojen nimiä viitatessani niihin.  

Ensimmäiset kirjat taulukossa Sisun Kuntojumppa ja Sisun Erikoiset on suunniteltu 

suomensuomalaisille oppilaille. Ne sisältävät perustehtäviä opetellessa suomen kielen 

kirjakieltä: niissä opetetaan esimerkiksi lukemaan ja kirjoittamaan tavutettujen sanojen avulla. 

Kirjat on ajateltu peruskoulun ensimmäisille luokille. Seuraava kirjasarja Uusi Salainen kerho 

3–5E on myös suunniteltu suomensuomalaisille oppilaille. Tämä kirjasarja sisältää vaihtelevia 

tekstejä ja tehtäviä oppilaille, jotka jo osaavat lukea ja kirjoittaa. Kolmas ja neljäs kirjasarja, 

Poks! 1 ja Moi! 1 ja 2, on ajateltu suomenruotsalaisille oppilaille. Kirjasarjojen ensimmäiset 

kirjat ovat siis suomen kielen alkeisoppikirjoja. Niissä oppilas oppi tervehtimään, kertomaan 

itsestään ja perheestään sekä perustiedot kuten numerot ja värit. Viimeinen kirjasarja Heippa!-

sarja on ajateltu ruotsinsuomalaisille, ensikädessä toisen ja kolmannen polven 

maahanmuuttajille. Heippa!-sarjan tapahtumat on sijoitettu Ruotsiin, jotta oppilaat 

tunnistaisivat ne omista oloistaan. Kirjat on suunniteltu Ruotsin peruskoulun keskiluokille, ja 
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niitä voi käyttää sekä suomea hyvin puhuvien oppilaiden kanssa kuin suomen kielen 

alkeisopetuksessa. 

 

Tulokseni esitän kartoitusmallini mukaisessa järjestyksessä. Ensimmäinen päätavoite on:  
 

Oppilaan pitää pystyä osallistumaan keskusteluihin, pystyä kertomaan  

kokemuksista ja tapahtumista sekä pystyä toistamaan tai kuvailemaan  

kertomusten sisältö.  

Osatavoitteet ovat: 

Kirja kannustaa keskusteluihin. 

Kirja kannustaa kertomaan kokemuksista ja tapahtumista. 

 Kirja kannustaa toistamaan kertomusten sisällön. 

 

Uuden Salaisen kerhon 3–5E kirjat ja Heippa! 1 ja 2 ja Moi! 2 täyttävät tämän ensimmäisen 

tavoitteen kaikkine osatavoitteineen. Moi! 1 ja Poks! 1 täyttävät ainoastaan ensimmäisen 

osatavoitteen; kirjat kannustavat keskusteluihin. Sisun Kuntojumppa ja Sisun Erikoiset eivät 

täytä päätavoitetta eivätkä osatavoitteita. 

Taulukko 2. Kirja kannustaa keskusteluihin. 

Kyllä Kappaleiden määrä                     Ei 
  Sisun Kuntojumppa 
  Sisun Erikoiset 
Uusi Salainen kerho 3E 1/6  
Uusi Salainen kerho 4E 6/6  
Uusi Salainen kerho 5E 6/6  
Poks! 1 10/31  
Moi! 1 1/30  
Moi! 2 4/30  
Heippa! 1 3/35  
Heippa! 2 2/35  
 
Taulukosta 2 käy ilmi, että kolmannelta luokalta ylöspäin jokainen kirja sisältää ainakin 

yhden keskustelutehtävän, mutta että tehtävien määrä vaihtelee. Uusi Salainen kerho - 

sarjassa keskustelutehtävät lisääntyvät oppilaiden edetessä opinnoissaan, niin myös Moi!-

sarjassa. Heippa! 1 sisältää useamman keskustelutehtävän kuin Heippa! 2. 

Keskustelutehtävät ovat erilaatuisia riippuen mille luokalle kirja on suunniteltu. 

Salaisen kerhon 3E:n harjoitusvihko sisältää valmiiksi kirjoitettuja haastattelukysymyksiä, 

joiden avulla oppilasta pyydetään haastattelemaan luokkakavereitaan. Sekä Uusi Salainen 
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kerho 4E että 5E alkavat jokaisen kappaleen keskustelutehtävällä. Tehtävät koskevat eri 

aiheita, kuten Kuinka pitkän kesäloman pitäisi olla? (4E:7) Näiden tehtävien lisäksi Uusi 

Salainen kerho 4E sisältää keskustelutehtävän kappaleessa 5 siitä, mitä maailman 

ensimmäinen lasten suuri ennätyskirjan pitäisi sisältää. Uusi Salainen kerho 5E sisältää 

keskustelutehtäviä kappaleissa kolme ja neljä. Kappaleen neljän tehtävässä pyydetään 

oppilasta keskustelemaan lukemastaan runosta luokkakaveriensa kanssa. Poks! 1, Moi! 1, 

Moi! 2 ja Heippa! 1 sisältävät valmiiksi muotoiltuja kysymyksiä, joita oppilaan on tarkoitus 

kysyä luokkakavereiltaan. Poks! 1 sisältää myös kirjoitustehtäviä, joiden pohjalta oppilas 

keskustelee luokkakaveriensa kanssa. Heippa! 2 sisältää vapaampia tehtäviä kuin viimeksi 

mainitut neljä kirjaa, kuten Kuka teistä on vanhin ja nuorin (Heippa! 2:107–108). Tässä 

tehtävässä oppilaiden täytyy keskustella vapaasti toistensa kanssa, verrattuna edellä 

mainittuihin kirjojen tehtäviin, jotka sisälsivät valmiiksi muotoiltuja kysymyksiä.  

Taulukko 3. Kirja kannustaa kertomaan kokemuksista ja tapahtumista. 

Kyllä Kappaleiden määrä                      Ei 
  Sisun Kuntojumppa 
  Sisun Erikoiset 
Uusi Salainen kerho 3E 5/6  
Uusi Salainen kerho 4E 3/6  
Uusi Salainen kerho 5E 2/6  
  Poks! 1 
  Moi! 1 
Moi! 2 4/30  
Heippa! 1 14/35  
Heippa! 2 3/35  
 
Taulukosta 3 huomaa, että sekä Uusi Salainen kerho että Heippa! -sarjojen ensimmäiset kirjat 

kannustavat eniten oppilaita kertomaan kokemuksista ja tapahtumista verrattuna seuraavien 

vuosiluokkien kirjoihin. Poks! 1 ja Moi! 1 eivät kannusta kertomaan kokemuksista eikä 

tapahtumista kertaakaan. 

 Uusi Salainen kerho 3E sisältää erilaisia kannustuksia kertomaan kokemuksista ja 

tapahtumista, esimerkiksi kirjan toisessa kappaleessa (3E:29) sanotaan Kerro: Kun teet 

läksyjä – Missä? – Kenen kanssa? – Miltä tuntuu? ja – Milloin? Myös Uusi Salainen kerho 

4E sisältää samanlaisia kysymyksiä kuten 3E, esimerkiksi Kerro miten vietit juhannusta ja 

Milloin opettelit käyttämään tietokonetta? Uusi Salainen kerho 5E sisältää kaksi kannustusta 

kertomanaan kokemuksista ja tapahtumista. Yhdessä niistä pyydetään oppilasta kertomaan 

kaverille tai koko ryhmälle mitä uutta hän oppi televisiosta. Moi! 2 sisältää erityyppisiä 
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kannustuksia kertomaan kokemuksista ja tapahtumista, esimerkiksi oppilaan pitää kertoa 

hauskasta unesta ja vastat kysymykseen, mitä hän ostaa grillikioskilta. Heippa! 1:ssä kysytään 

oppilaalta mitä hän tekee välitunnilla ja Heippa! 2:ssa kysytään millä paikkakunnilla hän on 

käynyt. Kumpikin Heippa!-kirja sisältää useampia samantyyppisiä kysymyksiä. 

Taulukko 4. Kirja kannustaa toistamaan kertomusten sisällön. 

Kyllä Kappaleiden määrä                      Ei 
  Sisun Kuntojumppa 
  Sisun Erikoiset 
Uusi Salainen kerho 3E 5/6  
Uusi Salainen kerho 4E 5/6  
Uusi Salainen kerho 5E 5/6  
  Poks! 1 
  Moi! 1 
Moi! 2 5/30  
Heippa! 1 18/35  
Heippa! 2 33/35  
 

Taulukosta 4 ilmenee, että Uusi Salainen kerho -sarjan lukijat joutuvat toistamaan 

kertomusten sisältöä yhtä paljon vuosiluokilla 3–5, mutta Heippa!- ja Moi!-sarjojen oppilaat 

joutuvat sarjojen toisessa kirjassa toistamaan kertomusten sisällön useammin kuin 

ensimmäisessä.  

 Uusi Salainen kerho 3E–5E, Moi! 2, Heippa! 1 ja Heippa! 2 sisältävät kaikki 

kysymyksiä tekstikirjojen teksteille. Kysymysten avulla oppilaat kertaavat suuret osat tekstien 

sisällöstä. Näiden lisäksi Uusi Salainen kerho 4E:n toinen kappale sisältää suoranaisen 

kannustuksen toistamaan kertomuksen sisällön: Kerro kertomus lyhyesti niin, että juoni ei 

muutu (4E:39). Moi! 2 sisältää erilaisia tapoja kerrata tekstien sisältöä. Esimerkiksi 

kappaleessa kaksi pyydetään oppilasta ensin lukemaan teksti ja sitten näyttelemään se 

kaveriensa kanssa. Toinen esimerkki on kappaleessa 4, jossa oppilas ensin lukee tekstin, 

ennen kun hänen pitää toistaa tekstin sisältö tukisanojen avulla.  

 
Toinen päätavoite on:  
 
                       Oppilaan pitää pystyä lukemaan ja ymmärtämään ikäisilleen sopivia erilaisia tekstejä. 

 
Osatavoitteet ovat: 
         Kirja parantaa lukutaitoa sopivan vaikeiden tekstien avulla.   

                       Kirja parantaa lukutaitoa erilaisten tekstien avulla. 
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Kaikki kartoittamani kirjat, lukuun ottamatta Sisun Kuntojumppaa, täyttävät koko toisen 

päätavoitteen. Sisun Kuntojumppa täyttää tavoitteen ensimmäisen osatavoitteen: kirja 

parantaa lukutaitoa sopivan vaikeiden tekstien avulla. 

Taulukko 5. Kirja parantaa lukutaitoa sopivan vaikeiden tekstien avulla.  

     Kyllä Kappaleiden määrä                    
Sisun Kuntojumppa Koko vihkossa 
Sisun Erikoiset Koko vihkossa 
Uusi Salainen kerho 3E 6/6 
Uusi Salainen kerho 4E 6/6 
Salainen kerho 5E 6/6 
Poks! 1 29/31 
Moi! 1 30/30 
Moi! 2 30/30 
Heippa! 1 35/35 
Heippa! 2 35/35 
 

Taulukko 6. Kirja parantaa lukutaitoa erilaisten tekstien avulla.  
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Taulukoista 5 ja 6 ilmenee, että suurin osa kirjoista sisältää sopivan vaikeita ja erilaisia 

tekstejä jokaisessa kappaleessaan. Sisun Kuntojumppa opettaa oppilaita lukemaan tavutettujen 

sanojen ja lauseiden avulla. Niin tekee myös Sisun Erikoiset ja se sisältää lisäksi lyhyehköä 

vuoropuhelua. Kaikki muutkin kirjasarjat sisältävät vuoropuhelua, ja sen lisäksi myös paljon 

muita eri tekstilajeja kuten asiatekstiä, lauluja ja loruja. Jokainen kappale, jonka olen 

kirjoittanut taulukkoon 6, sisältää vähintään kaksi erilaista tekstilajia, esimerkiksi 

vuoropuhelua ja asiatekstiä.  

 
Kolmas päätavoite on:  

 
Oppilaan pitää pystyä kirjoittamaan lyhyehköjä tarinoita, kirjeitä tai  

selostuksia niin, että vastaanottaja ymmärtää sisällön. 

Kyllä Kappaleiden määrä   Ei 
  Sisun Kuntojumppa 
Sisun Erikoiset Koko vihkossa  
Uusi Salainen kerho 3E 5/6  
Uusi Salainen kerho 4E 6/6  
Uusi Salainen kerho 5E 6/6  
Poks! 1 8/31  
Moi! 1 18/30  
Moi! 2 22/30  
Heippa! 1 11/35  
Heippa! 2 22/35  
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Osatavoitteet ovat: 
 

Kirjan sisältö kannustaa kirjoittamaan lyhyehköjä tarinoita. 

Kirjan sisältö kannustaa kirjoittamaan lyhyehköjä kirjeitä.  

Kirjan sisältö kannustaa kirjoittamaan lyhyehköjä selostuksia. 

 
Uuden Salaisen kerhon kirjat 3E ja 4E sekä Moi! 2 täyttävät koko kolmannen päätavoitteen. 

Uusi Salainen kerho 5E ja Poks! 1 täyttävät kaksi osatavoitetta; kirjat kannustavat 

kirjoittamaan lyhyehköjä tarinoita ja selostuksia. Heippa! 1 ja 2 ja Moi! 1 täyttävät viimeisen 

osatavoitteen. 

 Taulukko 7. Kirja kannustaa kirjoittamaan lyhyehköjä tarinoita. 
 

Kyllä Kappaleiden määrä                      Ei 
  Sisun Kuntojumppa 
  Sisun Erikoiset 
Uusi Salainen kerho 3E 2/6  

Uusi Salainen kerho 4E 6/6  

Uusi Salainen kerho 5E 4/6  

Poks! 1 1/31  

  Moi! 1 

Moi! 2 4/30  

  Heippa! 1 

  Heippa! 2 

 
Taulukosta 7 ilmenee, ettei kannustus kirjoittamaan lyhyehköjä tarinoita lisäänny Uusi 

Salainen kerho -sarjassa, vaan niiden määrä vaihtelee eri vuosiluokkien kirjoissa. Moi! 2:ssa 

kehotetaan kirjoittamaan lyhyehköjä tarinoita kaksi kertaa. Ne ovat ensimmäiset kerrat, kun 

oppilaat harjoittelevat tarinan kirjoittamista, sillä Moi! 1:ssä ei kannusteta kertaakaan, kuten 

ei myöskään Heippa! 1 ja 2:ssa. 

 Uusi Salainen kerho 3E ja Salainen kerho 4E opettavat oppilaille tarinamuodon 

kannustamalla oppilaita kokoamaan valmiiksi kirjoitetut lauseet oikeaan järjestykseen ja 

sitten kirjoittamaan ne oikeassa järjestyksessä kirjoitusvihkoihinsa. Uusi Salainen kerho 4E 

alkaa myös jokaisen kappaleen kirjoitustehtävällä, jossa oppilas pystyy kirjoittamaan pienen 

tarinan siitä, mitä sivulla oleva kuva tuo hänelle mieleen, ja harjoitusvihkon neljännessä 

kappaleessa pyydetään oppilasta keksimään sivulla olevalle sarjakuvalle puhekuplatekstit. 

Uusi Salainen kerho 5E kannustaa kuten Uusi Salainen kerho 4E kirjoittamaan tarinoita 

erilaisista aiheista. Esimerkiksi oppilaan pitää kirjoittaa jatkoa kirjassa olevaan satuun ja 

toisessa kappaleessa hänen pitää kirjoittaa satu kirjassa olevien kuvien pohjalta. Poks! 1 
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kannustaa kirjoittamaan yhden tarinan hirviöstä. Moi! 2 kannustaa kirjoittamaan eriaiheisia 

tarinoita ja opettaa oppilaalle, että sadut useimmiten alkavat ”Olipa kerran”. 

Taulukko 8. Kirja kannustaa kirjoittamaan lyhyehköjä kirjeitä. 

Kyllä Kappaleiden määrä                       Ei 
  Sisun Kuntojumppa 
  Sisun Erikoiset 
Uusi Salainen kerho 3E 3/6  
Uusi Salainen kerho 4E 1/6  
  Uusi Salainen kerho 5E 
  Poks! 1 
  Moi! 1 
Moi! 2 2/30  
  Heippa! 1 
  Heippa! 2  
 
Taulukosta 8 selviää, että kartoittamistani kirjoista kolme kannustaa kirjoittamaan lyhyehköjä 

kirjeitä; Uusi Salainen kerho 3E ja 4E ja Moi! 2. Huomattavaa on, ettei Uusi Salainen kerho 

5E kannusta kirjoittamaan kirjeitä, vaikka sarjan edelliset kirjat kannustavat siihen useita 

kertoja. 

Uusi Salainen kerho 3E kannustaa kirjoittamaan kutsun syntymäpäiville, kirjeen luokan 

isille, tekstiviestejä kavereille ym. Uusi Salainen kerho 4E kannustaa oppilasta kirjoittamaan 

kirjeen kenelle hän itse haluaa, mutta antaa vaihtoehdoksi serkun, kaverin, äidin, isän ja 

kummin. Moi! 2:ssa pyydetään oppilasta kirjoittamaan sekä kortti että tekstiviesti, jotka 

minun tulkinnan mukaan ovat nykyisiä, lyhyehköjä kirjeitä. 

Taulukko 9. Kirja kannustaa kirjoittamaan lyhyehköjä selostuksia. 

Kyllä Kappaleiden määrä                       Ei  
  Sisun Kuntojumppa 
  Sisun Erikoiset 
Uusi Salainen kerho 3E 5/6  
Uusi Salainen kerho 4E 3/6  
Uusi Salainen kerho 5E 3/6  
Poks! 1 9/31  
Moi! 1 2/30  
Moi! 2 7/30  
Heippa! 1 7/35  
Heippa! 2 5/35  
 

Taulukosta 9 käy ilmi, että kahdeksan kartoittamistani kirjoista kannustaa kirjoittamaan 

lyhyehköjä selostuksia. Uusi Salainen kerho 3E:ssä panostetaan tähän viidessä kappaleessa ja 
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4E:ssä ja 5E:ssä kolmessa kappaleessa. Heippa!-sarjan toisessa kirjassa kannustetaan 

kirjoittamaan lyhyehköjä selostuksia viidessä kappaleessa, eli vähemmän kuin ensimmäisessä 

kirjassa. Moi!-sarjassa sen sijaan toinen kirja sisältää useamman kannustuksen kuin 

ensimmäinen kirja. 

 Uusi Salainen kerho 3E kannustaa kirjoittamaan erilaisia selostuksia. Oppilasta 

esimerkiksi pyydetään kirjoittamaan selostus siihen, mitä hänen piirtämässään kuvassa on ja 

selostamaan, millainen hyvä kirja on. Myös Uusi Salainen kerho 4E sisältää kannustuksia 

kirjoittamaan erilaisia selostuksia, ja siinä pyydetään oppilasta esimerkiksi kirjoittamaan 

lyhyehkö selostus lukemastaan kirjasta. Myös Uusi Salainen kerho 5E kannustaa 

kirjoittamaan kirjaselostuksen. 5E:ssä kannustetaan mm. myös kirjoittamaan selostus 

runoilijasta Jukka Itkosesta ja selostus kirjassa olevasta kuvasta. Poks! 1:ssä kaikki 

selostukset keskittyvät oppilaaseen, ja häntä pyydetään esimerkiksi selostamaan, mitä hänellä 

on päällään. Moi! 1 kannustaa oppilasta kertomaan omasta ulkonäöstään ja perheestään. Moi! 

2 pyytää oppilasta esimerkiksi selostamaan minkälaisessa talossa hän asuu ja missä talo 

sijaitsee. Heippa! 1 pyytää oppilasta selostamaan kuka hän on, minkä näköinen hän on, 

kertomaan hänen perheestään ja suvustaan ym. Heippa! 2:ssa jatketaan Heippa! 1:n tapaan ja 

pyydetään oppilasta kirjoittamaan lyhyehkö selostus itsestään, ja sisällyttämällä selostukseen 

mitä hänellä on tai ei ole. Pyydetään myös oppilasta kysymään isovanhemmiltaan kysymyksiä 

ja kirjaamaan vastaukset lyhyehköksi selostukseksi siitä, mitä isovanhemmat olivat tehneet 

lapsuudessaan.  

 
Neljäs päätavoite on:  

Oppilaan pitää pystyä kertomaan Ruotsista ja elämästä siellä ja verrata  

vastaaviin suomalaisiin olosuhteisiin. 

Osatavoitteet ovat:  

Kirja kannustaa kertomaan Ruotsista.  

Kirja kannustaa kertomaan elämästä Ruotsissa. 

Kirja kannustaa kertomaan elämästä Ruotsissa ja vertaamaan sitä vastaaviin oloihin Suomessa. 

 

Mikään kartoittamistani kirjoista ei kannusta kertomaan Ruotsista, elämästä täällä ja 

vertaamaan sitä suomalaisiin oloihin. Ne eivät myöskään kannusta kertomaan Suomesta, 

elämästä siellä ja vertaamaan sitä ruotsalaisiin oloihin, mitä Ruotsin äidinkielen 

kurssisuunnitelmassa vaaditaan (SKOLFS 2000:135). Heippa!-sarja kertoo Ruotsista eri 
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vuodenaikoina ja elämästä täällä, mutta ei kannusta oppilasta itse kertomaan siitä. Koko 

kirjasarja on toisaalta sijoitettu Ruotsiin, ja kaikki mitä oppilaat kertovat tai kirjoittavat, 

ilmentää Ruotsia. Muut kirjat ovat teetettyjä Suomessa ja kuvaavat sikäläistä elämää. 

Taulukko 10. Yhdistelmä kirjojen saavuttamista tavoitteista. 

Kirjan nimi Osatavoitteiden määrä       Kuinka monta kokonaista päätavoitetta? 
Sisun Kuntojumppa 1/11 0/4 
Sisun Erikoiset 2/11 1/4 
Uusi Salainen kerho 3E 8/11 3/4 
Uusi Salainen kerho 4E 8/11 3/4 
Uusi Salainen kerho 5E 7/11 2/4 
Poks! 1 5/11 1/4 
Moi! 1 5/11 1/4 
Moi! 2 8/11 3/4 
Heippa! 1 6/11 2/4 
Heippa! 2 6/11 2/4 
 
Taulukosta 10 ilmenee, ettei mikään kartoittamistani kirjoista kata kaikkia päätavoitteita. 

Taulukosta käy myös ilmi, että kolme kirjaa kattaa kolme neljästä päätavoitteesta. Mitä 

nuoremmille oppilaille kirjat on suunniteltu, sitä vähemmän tavoitteita ne kattavat. Poikkeus 

on Uusi Salainen kerho 3E, joka on suunniteltu kolmannelle luokalle, mutta kattaa kuitenkin 

kolme kokonaista päätavoitetta, samoin kuin myöhemmille vuosiluokille suunnitellut Uusi 

Salainen kerho 4E ja Moi! 2. 

4.2 Haastattelujen ja kyselykaavakkeiden tulokset ja analyysi 
Tavoitteeni oli ottaa selvää siitä, mitä oppikirjoja Ruotsissa käytetään nykyään suomen kielen 

opetuksessa ja mitä äidinkielenopettajat pitävät näistä oppikirjoista. Sopivatko oppikirjat 

heidän mielestään opetukseen? Tässä jaksossa esitän haastattelujen ja kyselykaavakkeiden 

tulokset. Käyttämäni kysymykset löytyvät liitteestä 2 ja haastattelut liitteestä 3. 

 Nykyiset suomen kielen opettajat käyttävät monia eri kirjoja ja kirjasarjoja. Tiedot 

kaikista kirjoista, niiden kirjoittajista, mille luokalle kirjat on suunniteltu, millä luokalla niitä 

käytetään ja miten kauan opettajat ovat käyttäneet niitä, olen sommitellut taulukkoon, joka on 

liitteessä 5. Seuraavaksi esitän pienen näytteen taulukon sisällöstä. Kirjat olen järjestänyt 

ikäluokkien mukaan. 
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Taulukko 11. Kirjat, joita on käytetty niille suunnitetuilla luokilla. 

Kirjoittaja/t Painovuosi        Kirjan nimi                        Ajateltu 
vuosiluokalle 

Käytetty 
vuosiluokalla 

Ollut 
käytössä 

Huovi ym.                2009 Salainen Aapinen 1 1–2                  1,5–2, 8v. 
 

Huovi & 
Wäre          

2009                 Salainen lukukirja                 2 2–3                   1,5–2, 8v. 

Ahlvik ym.     2003 Kirjakuja 4  4 4 1 lk. 
Väisänen 1984 Puhutko suomea 7–9 7–9  

Taulukko 12. Kirjat, joita on käytetty niille suunnitelluilla ja myöhemmillä luokilla. 

Kirjoittaja/t Painovuosi        Kirjan nimi                        Ajateltu 
vuosiluokalle 

Käytetty 
vuosiluokalla 

Ollut 
käytössä 

Töllinen & 
Wäre     

2002/2006         Sisun 
Kuntojumppa             

1–2                             2–3  

Hiltunen ym.             2005/2009        Uusi Salainen 
kerho 3E         

3 3–8, 4–5, 4 3v., 2v. 

Hiltunen ym.             2005         Uusi Salainen 
kerho 4E         

4 5–6, 4–9 3 v. 

  

Taulukko 13. Kirjat, joita on käytetty niille suunnitelluilla ja aikaisemmilla luokilla. 

Kirjoittaja/t Painovuosi        Kirjan nimi                        Ajateltu 
vuosiluokalle 

Käytetty 
vuosiluokalla 

Ollut 
käytössä 

Kurtén & 
Tuomela    

2008  Poks! 1 3 2–6, 4–9 1,5v., 1 lk. 

Molander ym. 2003 Moi! 1 3 2–4, 4 1v., 1 lk. 
Jalkanen & 
Rosvall 

2007 Ota opiksi! 7 6–9 1v. 

Westman 2008 Opin 1 7 6–9 1 lk. 
 
Taulukoista 11–13 käy ilmi, että nykyisessä suomen kielen opetuksessa käytetään monia eri 

kirjoja ja kirjasarjoja. Huomattavaa on, että taulukko 13:n kirjat ovat ainoat opettajien 

kirjaamat kirjat, joita käytetään myös nuorempien oppilaiden kanssa. Käyttöön suunnitellulla 

luokalla ja myöhempien luokkien kanssa käytettyjä kirjoja on useampia liitteen 5 taulukossa.  

Kaikki opettajat eivät vastanneet kaikkiin osakysymyksiin. Syynä oli esimerkiksi Petrin 

ja Sirkan kohdalla, että heidän mielestään oli vaikea sanoa, millä luokalla kirjoja käytetään. 

Syyksi he mainitsivat sen, että heidän pitää aina lähteä oppilaan esitiedoista ja niiden mukaan 

ottaa sopiva kirja käyttöön; samalla luokalla olevat oppilaat voivat siis käyttää eri kirjoja. 

 Opettajat valitsivat kirjansa eri tavoin. Opettaja 6 painottaa, että ennen kirjanvalintaa 

täytyy tietää oppilaan kielellinen taso. Opettajat 9 ja 10 mainitsevat myös, että kirjoja 
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valitessa täytyy ottaa huomioon koulun taloudellinen tilanne, ja onko koulussa ennestään 

käyttökelpoisia kirjoja.  

Opettajien vastauksista pystyin hahmottamaan seuraavat viisi selitystä heidän 

valintoihinsa (1) he ovat käyttäneet kirjaa opettaessaan Suomessa, (2) koulussa on jo kirja tai 

oppilaat ovat jo tutustuneet kirjasarjaan, (3) kirja oli uusin heidän sen ostaessaan, (4) he ovat 

ensin saaneet näytekappaleen ja (5) kirjaa on esitelty esimerkiksi suomen kielen opettajien 

kokouksessa. 

 Vastauksista ilmeni, että opettajilla on erilaiset työolot: Sirkka käyttää opetuksessaan 

yhtä kirjasarjaa esikoulusta yhdeksänteen luokkaan. Tämä sarja koostuu neljästä kirjasta. 

Samanaikaisesti Liisa käyttää 40 kirjaa samanlaisessa virassa. Vapaakoulujen ja kaksikielisten 

luokkien opettajat käyttävät vähemmän kirjoja, opettaja 11 yhtä, opettaja 9 kahta, opettajat 10, 

12 ja 13 kolmea ja opettaja 14 neljää kirjaa. 

Sommittelemalla opettajien antamat tiedot matriisiin19 opettajien myönteiset mielipiteet 

kirjoista ilmenivät selvästi ja niistä pystyin hahmottamaan viisi alaryhmää, jotka olen 

sommitellut taulukkoon 14. Myönteisiä mielipiteitä taulukossa 14 esitetyn lisäksi olivat 

esimerkiksi se, että kirjat sisältävät uutta joka aukeamalla ja että niissä on toimivia, 

oppilasläheisiä, ajankohtaisia, lyhyehköjä ja mielenkiintoisia tekstejä, loruja ja tarinoita. 

Taulukko 14. Näyte opettajien myönteisistä mielipiteistä. 

Ulkonäkö Sisältö    Hauska Sopiva vaikeusaste Oppilaiden 
mielipiteet 

Mukavan 
näköinen          

Monipuolinen Hauska tarina             Yksinkertainen Pitävät 
henkilöistä 

Kauniita kuvia Yksinkertainen Kivoja tekstejä                Helppo sisäistyä               Pitävät 
tarinoista 

Ihana kuvitus Selkoversio                     Kivoja kuvia                    Selkeä kielioppi  
Selkeät kuvat       Hyvä, keskeinen 

sanasto           
Kiva Selkeät tehtävät  

Väritykseltään 
pehmeä   

Huomioidaan 
oppilaiden eri-
tasoiset kielitaidot 

Mukaansa 
tempaava      

Selkeä 
kehyskertomus 

 

 Selitykset sekä 
ruotsiksi että 
suomeksi                 

Hyviä tarinoita                Alkeisopintoihin 
ym. sopivan 
tasoinen 

 

                                                 
19 Ks. liite 4. Matriisi tulosten analyysistä. 
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Myös kielteisiä mielipiteitä oli kirjattu; Sirkka ja opettaja 12 huomauttivat heidän 

käyttämiensä kirjojen sisältävän vanhanaikaista kieltä. Tämän lisäksi hahmotin kaksi 

keskeistä aihepiiriä, nimittäin (1) kirjojen vaikeustason, sen että kirjojen kielen sanottiin 

olevan liian vaikeaa ruotsinsuomalaisille, ja (2) kirjojen olevan suunniteltuja 

suomensuomalaisille tai suomenruotsalaisille oppilaille. Opettaja 10 huomautti, etteivät 

suomensuomalaiset kirjat tue ruotsinsuomalaisen identiteetin kasvua. Petri sanoi kirjojen 

sisältävän liian pitkiä tekstejä ja opettajat 4 ja 14 lisäsivät, että tekstit sisältävät liian vaikeita 

sanoja. Opettajat 4, 6, 8, 9, 11, 12 ja 13 kirjoittivat, että kirjat ovat liian vaikeita ja haastavia 

ruotsinsuomalaisille. Petrin mielestä yksi hänen kirjoistaan panosti liikaa kielioppiin, ja 

Sirkka ja opettaja 10 olivat sitä mieltä, että kirjat sisältävät liian vähän sopivan vaikeaa 

kielioppia. Kolme kiertävää suomen opettajaa, Liisa ja opettajat 5 ja 7, eivät arvioineet 

kirjojen olevan liian vaikeita heidän opetukseensa. Liisa ja opettaja 7 vastasivat hyvin lyhyesti 

kysymykseen kirjojen heikoista puolista; heidän mukaansa kirjoissa oli liian vähän tekstejä ja 

oppilaiden pitävän tavuviivoja outoina. Opettaja 5 jätti kysymyksen kokonaan vastaamatta.  

Opettaja 5 ei vastannut myöskään kysymykseen kirjojen puutteista. Liisan mukaan 

puutteista ei ole hänelle haittaa, sillä hän täydentää kirjojaan itse tekemillään lisämateriaaleilla 

tai muilla kirjoilla. Myös opettaja 7 on hyvin tyytyväinen kirjoihinsa, mutta kertoo olevan 

hankalaa löytää tarpeeksi helppoja lukukirjoja. Opettaja 10 huomauttaa, ettei suomen-

suomalaisissa kirjoissa voida ottaa huomioon ruotsinsuomalaista näkökulmaa ja opettajan 4 

mielestä niistä puuttuu kulttuuri ja historia.  

Petrin, Sirkan ja opettaja 10:n mielestä nykyään puuttuu myös ruotsinsuomalaisia 

oppilaita varten laadittu kirja. Muut kahdeksan opettajaa, 4, 6, 8, 9 11, 12, 13, 14, jotka olivat 

kirjoittaneet kirjojen olevan liian vaikeita tai sisältävän liian vaikeita sanoja, kirjoittivat että 

tarvittaisiin alkeiskirjoja eri-ikäisille oppilaille ja kirjoja, jotka ottavat huomioon oppilaiden 

erilaiset lähtökohdat. Kirjojen pitäisi olla tarpeeksi helppoja, mutta kuitenkin antaa oppilaille 

perustiedot. Tekstien pitäisi olla nykyaikaisia ja sisältää sanojen selityksiä. Olisi hyvä, jos 

tehtävät olisivat vaihtelevia ja eritasoisia, jotta kirjoja voisi käyttää eri ikäluokkien kanssa. 

Myös kielioppikirja olisi hyödyllinen. Kirjoihin voisi liittyä Internet-sivustoja ja lisätehtäviä. 

Olisi myös mielenkiintoista olla kirja, jossa tekstit olisivat sekä suomeksi että ruotsiksi. Toki 

kirjat eivät saa olla liian kalliita, sillä usealla paikkakunnalla määräraha äidinkielenopetusta 

varten on pieni.  
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Kaikki opettajat käyttävät mainitsemiensa kirjojen lisäksi muuta materiaalia. Heidän 

vastauksista löysin kymmenen erilaista lisämateriaaliteemaa, jotka olen esitellyt kuviossa 1. 

 

 

Kuvio 1. Opettajien käyttämät materiaalit kirjojen ohella.  

Kuvio 1:stä ilmenee opettajien käyttämät lisämateriaalit ja se, kuinka moni opettaja käyttää 

kunkintyyppistä materiaalia. Yhdeksän opettajista, Petri, Sirkka, Liisa ja opettajat 4, 6, 7, 8, 

12 ja 13 tekee omia monisteita. Toiseksi suosituin lisämateriaali on tietokoneen ja Internetin 

käyttö, jossa esimerkiksi käytetään Tema Modersmålia ja glosor.eu:ta; niitä käyttävät Petri, 

Sirkka, Liisa ja opettajat 4, 7, 9, 10 ja 11. Liisa ja opettajat 6, 7, 8, 10, 11, 12 ja 14, lukevat 

oppikirjojen lisäksi muita tekstejä, kuten reseptejä, lauluja ja lastenkirjoja. Pelejä käyttävät 

Petri, Sirkka ja opettajat 4, 7, 8 ja 11. Musiikkia kuuntelevat Liisa ja opettajat 4, 6, 7, 8 ja 9.  

Filmejä ja tv-ohjelmia katsovat Petri, Liisa ja opettaja 10. Teemoja tekevät Petri ja opettaja 4, 

kuvia käyttävät Sirkka ja Liisa, esineitä tuovat opettajat 6 ja 7 kouluun ja karttoja käyttää 

Sirkka. 
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5 Keskustelua ja päätelmät  

5.1 Metodin pohdintaa 
Mielestäni valikoimani metodit sopivat tutkielmaani, ja olen metodieni avulla pystynyt 

valaisemaan kaikkia kolmea kysymystäni. Metodeissani olisi toki ollut parantamisen varaa. 

Kartoitusmallia olisin voinut täydentää liittämällä useamman aspektin kirjojen sisällöstä. 

Tekemäni kartoitus jää pintapuoliseksi, sillä tutkin ainoastaan mitä kirjoissa suoranaisesti 

sanotaan. En ole tehnyt omia tulkintoja kirjojen sisällöstä kirjoista löytämieni lausuntojen 

lisäksi. Ymmärrän kyllä, että tehtävät voi tulkita eri tavoin, että niitä voi kehittää ja että ne 

siten sopivat kurssisuunnitelmaan paremmin. Esimerkiksi voisi tulkita kirjojen kysymykset 

oppilaiden elämästä mm. missä asut ja miten vietät juhannusta kuvauksena elämästä 

Ruotsissa. Teksteihin liittyvät kysymykset olen työssäni tulkinnut suullisiksi eri syistä, 

esimerkiksi siksi, että niitä ei seuraa tyhjiä rivejä eikä niissä viitata kirjoitusvihkoihin. Tämä 

ei kuitenkaan takaa, että toiset opettajat tekevät saman tulkinnan. Voikin olla helpompaa antaa 

oppilaiden vastata kirjallisesti kysymyksiin, jos he lukevat eri kirjoja jne.  

Opettajien kyselykaavakkeeseen olisi pitänyt lisätä kysymys tai kysymyksiä siitä, miten  

oppikirjat heidän mielestään täyttävät kurssisuunnitelman. Esittämällä tällaisen kysymyksen 

olisin voinut verrata saamiani vastauksia kyselystä kartoitusten vastausten kanssa enemmän ja 

tutkielmani olisivat yhdistyneet yhdeksi. Nyt tutkielmani menevät vähän eri suuntiin. Tähän 

suuri syy on, että valmistaessani työtä pidin kartoituksen ja opettajien mielipidekyselyn 

erillään. Kartoituksellani vastasin kysymysasettelun toiseen kysymykseen: Miten oppikirjat 

sopivat nykyiseen kurssisuunnitelmaan? Ja toisella tutkimuksellani, opettajien mielipide 

kyselyllä, vastasin ensimmäiseen ja kolmanteen kysymykseeni: Mitä oppikirjoja Ruotsissa 

käytetään nykyään suomen kielen opetuksessa? Mitä äidinkielenopettajat pitävät nykyisistä 

oppikirjoista? Sopivatko oppikirjat opettajien mielestä opetukseen? Jos olisin ajoissa 

huomannut virheeni, olisin ottanut yhteyttää haastateltaviin ja kyselyyn vastaajiin uudelleen ja 

pyytänyt heiltä lisätietoja. Saamani tiedot kuvaavat kuitenkin työni tavoitetta, mutta kumpikin 

tutkielma olisi voinut kuvata useampaa kysymystä kysymysasettelussani ja siten tukea 

toisiaan.  

5.2 Taustakirjallisuuden pohdintaa 
Tutkielmani taustana olivat Kouluviraston (2001, 2002, 2005, 2009), Beijerin (2001) ja 

Tuomelan (2002) raportit, Janulfin (1998), Tuomelan (2001), Wikmanin (2004) ja Selanderin 
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(2006) väitöskirjat ja Ruotsin ainoa kotikielen didaktiikan kirja (Paulín 1993). Muiden 

tieteellisten artikkeleiden etsintä jäi tuloksettomaksi. Työni taustaa voisi syyttää tieteellisten 

lähteiden puutteesta, mutta syy puutteeseen on, ettei aiheesta tietääkseni ole kirjoitettu tämän 

enempää. Olen samanaikaisesti käyttänyt montaa eri lähdettä työssäni ja syynä suuren 

lähdemäärään on, että raporteissa ja kaikissa teoksissa oli ainoastaan kirjoitettu vähän 

tutkielmaani liittyviä tietoja.  

 Taustassani kirjoitan, että Ruotsin peruskouluasetuksen (SFS 1994:1194) mukaan 

oppilailla nykyään tarvitsee ainoastaan olla kielen perustava taito, jotta he olisivat oikeutettuja 

äidinkielen opetukseen. Suomen kielen ei enää tarvitse olla aktiivinen kotikieli. Puhuessani 

äidinkielenopettajien kanssa ymmärsin kuitenkin, että eri paikkakunnilla ja eri kouluissa 

tulkitaan tämä perustava kielitaito eri tavoin. Joidenkin mukaan oppilaiden täytyy ymmärtää 

ja puhua suomea, jotta he olisivat oikeutettuja opetukseen, toiset taas myöntävät oppilaille 

äidinkielenopetusta myös silloin kuin oppilailla ei ole suomen puhekieli hallinnossaan eivätkä 

he ymmärrä suomen kieltä paljon. Tästä syystä nykyiset äidinkielen oppilaat ovat hyvin 

eritasoisia aloittaessaan opetuksensa, ja joillekin äidinkielen opetus todellisuudessa on kuin 

vieraan kielen opetusta. Oppilaat aloittavat suomen kielen opinnot eri-ikäisinä, jotkut jo 

esikoulussa tai aloittaessaan peruskoulun, toiset taas vasta keski- tai yläasteella. Tästä syystä 

nykyiset kirjat sopivat joillekin oppilaille hyvin, mutta ovat toisille täysin sopimattomia. 

Tarvittaisiin eritasoisia kirjoja ja alkeisoppikirjoja myös vanhemmille oppilaille, jotta 

kaikkien oppilaiden tarpeet voitaisiin ottaa huomioon.      

Suomen kielen oppituntimäärä äidinkielenä ei ole säädetty vanhassa eikä uudessa 

koululaissa (SFS 1985:1100, liite 3 ja SFS 2010:800, liite 1), ja Kouluviraston (Skolverket 

2001:31) raportissa ja Janulfin (1998:67) väitöskirjassa kerrotaan olevan tavallisinta nykyään, 

että suomen kieltä opiskellaan tuntisuunnitelman ulkopuolella, heterogeenisissä ryhmissä. 

Mielestäni olisi tärkeätä säätää äidinkielen opetuksen vähimmäismäärä laissa, jotta taattaisiin 

tasa-arvoinen koulunkäynti kaikille äidinkielen opetukseen osallistuville. Sillä uskon 

opetusmäärän, joka nykyään vaihtelee 20 minuutista 120 minuuttiin viikossa, vaikuttavan 

oppilaiden mahdollisuuksiin kehittää kieltään.  

5.3 Kartoitusten tulosten pohdintaa 
Kartoittamistani kirjoista ainoastaan Heippa!-sarja on teetetty ruotsalaisia kieli- ja kouluoloja 

varten. Tämä kirja oli välttämätön työssäni, sillä muita kirjoja ei löytämäni kirjallisuuden 
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mukaan ole teetetty viimeisten 20 vuoden aikana (Janulf 1998:68, Kouluvirasto 2009:1, 3). 

Nykyään käytetäänkin paljon kirjoja, jotka on suunniteltu Suomea ja sikäläistä koulua varten, 

ja nämä kirjat noudattavat Suomen opetushallituksen säätämää opetussuunnitelmaa (2004:48, 

51–52). Saadakseni todellisen kuvan siitä, minkälaisia kirjoja Ruotsissa käytetään suomen 

kielen opetuksessa, minun täytyi kartoittaa enimmäkseen Suomessa teetettyjä kirjoja.    

Kartoitukseni tein ainoastaan kurssisuunnitelman viidennen luokan tavoitteiden mukaan 

(SKOLFS 2000:135). Niiden lisäksi olisin esimerkiksi voinut tutkia kirjoja siitä käsin, 

minkälaiset tavoitteet ja rooli aineella on koulutuksessa20, mutta kartoitusmallista olisi tullut 

liian laaja ja valitsin sen takia tavoitteet, joiden mukaan oppilaiden kielitaito arvioidaan. Ja, 

niin kuin mainitsin kappaleessa 5.1, olisin voinut tutkia kirjoja toisesta näkökulmasta kuin 

siltä kannalta, mitä kirjoissa nimenomaan sanotaan, mitä niihin on kirjoitettu. Olisin myös 

voinut tehdä laajemman kartoituksen liittämällä työhöni yläasteenkin kirjat, mutta siihen ei 

aika riittänyt. Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista saada laajempi kuva nykyisistä 

kirjoista sisällyttämällä myös yläasteen kirjat tutkimukseen.  

Kartoittamistani kirjoista Sisun kuntojumppa ja Sisun erikoiset, eivät kannusta ollenkaan 

keskusteluun tai puhumaan. Peruskouluasetuksen (SFS 1994:1194) mukaan oppilailla ei 

tarvitse olla suomen kieli aktiivisena kotikielenä21. Voikin olla hyvä, ettei nuorimmilta 

vaadita keskustelua, sillä heidän täytyy ehkä ensin kehittää sanavarastoaan. Mutta on myös 

oppilaita, joiden aktiivinen kotikieli on suomi, ja heidän täytyy pystyä kehittämään myös 

puhekieltään. On siis tärkeätä valmistaa keskusteluharjoituksia myös nuorimmille oppilaille, 

harjoituksia jotka vastaavat heidän kykyään. Petri ja Sirkka kertoivat haastatteluissaan, että 

oppikirjoja valitessa on tärkeätä aina lähteä oppilaiden pohjatiedoista ja niin myös 

valmistettaessa tehtäviä kirjojen ohelle. 

Kaikki kartoittamani kirjat parantavat oppilaiden lukutaitoa sopivan vaikeiden tekstien 

avulla ja täyttävät siten toisen tavoitteen ensimmäisen osatavoitteen, nimittäin että kirja 

parantaa lukutaitoa sopivan vaikeiden tekstien avulla. Mielestäni minulla ei ole koulutusta 

päätellä, ovatko kirjojen tekstit sopivan vaikeita vai ei, sen sijaan oletan kirjojen kirjailijoiden 

tietävän sen: Oletan kirjoittajien laatineen sopivan vaikeita tekstejä vuosiluokalle, jolle kirja 

on suunniteltu. Tutkiessani kartoittamiani kirjoja huomasin, että suomensuomalaisten kirjojen 

tekstit tulevat sitä vaikeammiksi, mitä vanhemmille oppilaille ne ovat suunniteltu. 

                                                 
20 Oma käännökseni ruotsinkielisestä Ämnets syfte och roll i utbildningen (SKOLFS 2000:135). 
21 Ks. 5.2 Taustakirjallisuuden pohdintaa. 
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Suomenruotsalaisille oppilaille ja ruotsinsuomalaisille oppilaille suunnitellut kirjat ovat 

yksinkertaisempia kuin suomensuomalaisille oppilaille suunnitellut, mutta niidenkin tekstit 

tulevat vaikeammiksi sarjojen toisessa kirjassa.  

Toisen tavoitteen toista osatavoitetta, että kirja parantaa lukutaitoa erilaisten tekstien 

avulla oli vaikea määritellä. Mitkä tekstilajit ovat samanlaisia ja mitkä ovat erilaisia? 

Kirjasarjoissa Uusi Salainen kerho ja Moi! 1–2 pidin vuoropuhelua selityksineen yhtenä 

tekstilajina, sillä vuoropuhelut ja selitykset liittyivät läheisesti yhteen ja sisälsivät samanlaista 

yleiskieltä. Heippa!-sarjassa sen sijaan jaoin nämä tekstilajit kahteen ryhmään, sillä 

vuoropuhelu sisälsi puhekieltä, esimerkiksi Mä oon Anders (Kangassalo 2010a:8) ja 

selostukset sisälsivät yleiskieltä, esimerkiksi On syksy ja koulu alkaa (Kangassalo 2010a:12). 

Myös Heippa!-kirjoissa on sivuja, joissa vuoropuheluun liittyy selityksiä samalla tavalla kuin 

Uusi Salainen kerho -sarjassa. Silloin kun yksi tekstilaji ainoastaan täydentää toista lauseella 

tai kahdella, tulkitsin niiden kuuluvan yhteen, sen sijaan tulkitsin niiden kuuluvan eri 

tekstilajeihin silloin, kun ne esiintyvät yksitellen tai silloin kun molempia oli noin 50 % 

tekstistä. 

Taustaluvussa 2.2 kirjoitin Paulínin (1993:29) halusta käyttää kotimaan22 omaa 

kirjallisuutta opetuksessa ja Riveran (1993:66) huomautuksesta, että on vaikea löytää sopivaa 

kirjallisuutta opetukseen. Uusi Salainen kerho -sarja sisältää kuitenkin usean näytteen 

suomalaisesta kaunokirjallisuudesta, esimerkiksi hahmot Risto Räppääjä ja Hilpuri Tiili 

(Hiltunen ym. 2006:26–27). Oppikirjoissa käytettyä kirjallisuutta on sopeutettu, ja Uuden 

Salaisen kerhon E-sarjaan ne on muokattu niin, että ne sopivat selkoversioon. Muut 

kartoittamani kirjat eivät sisällä näytteitä tunnetuista kaunokirjallisista teoksista. Sen sijaan 

muut lukuun ottamatta Sisun kuntojumppaa ja Sisun erikoisia sisältävät suomalaisia loruja, 

arvoituksia ja lauluja.    

 Vaikka kirjoittaminen on saanut kaikissa kirjoissa paljon tilaa, kaikki kirjat eivät täytä 

kaikkia kurssisuunnitelman osatavoitteita23. Riippuen siitä, mille vuosiluokalle kirjat on 

suunniteltu, kirjoitustehtävien pituus vaihtelee. Esimerkiksi Sisun Kuntojumpassa oppilas 

kirjoittaa tavutettuja sanoja kuvien alapuolelle ja Uuden Salaisen kerhon 5E harjoitusvihkossa 

oppilas vastaa esitettyihin kysymyksiin kokonaisilla lauseilla. Kirjoittaminen etenee sanoista 

lauseiden täydentämiseen ja kirjoittamaan omia lauseita, tarinoita, kirjeitä ja selostuksia.  

                                                 
22Termillä kotimaa tarkoitan tässä tapauksessa Suomea, sillä Paulín (1993) kirjoittaa kirjassaan eri äidinkielistä  
    ja niiden kotimaisesta kirjallisuudesta. 
23 Kirjoittaa lyhyehköjä tarinoita, kirjeitä ja selostuksia. 
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 Mikään kartoittamistani kirjoista ei kannusta kertomaan Ruotsista, elämästä täällä tai 

vertaamaan sitä suomalaisiin oloihin. Heippa! 1 ja 2 kertovat Ruotsista eri vuodenaikoina ja 

elämästä täällä, mutta eivät kannusta oppilasta itse kertomaan siitä. Heippa!-sarja on toisaalta 

sijoitettu Ruotsiin, ja kaikkien kerrontatehtävien voi sanoa koskevan Ruotsia.  

Janulf (1998:89) toteaa, etteivät kirjat aina sisällä kaikkea sitä, mitä Ruotsin 

kurssisuunnitelma vaatii, ja minun kartoitusten tulokset vahvistavat tätä käsitystä. Samoin on 

suomenruotsalaisten oppilaiden opetuksessa käytetyissä ruotsinruotsalaisissa kirjoissa; ne 

eivät sisällä kaikkea sitä mitä heidän opetussuunnitelmansa vaatii (Reichenberg 2006:193–

194). Tästä teen päätelmän, että eri maiden opetussuunnitelmat ovat erilaisia, eikä siten voi 

suoraan ottaa yhden maan kirjoja toisen maan opetukseen. Siksi on tärkeää, että opettajat itse 

valmistavat tehtäviä, tekstejä ym., joiden pohjalta oppilaat voivat kertoa esimerkiksi 

Ruotsista. Työhöni osallistuvat opettajat käyttivät kaikki lisämateriaalia kirjojen ohella, joten 

tulkitsen heidän tulleen samaan johtopäätökseen. 

Tavoitteeni oli ottaa selvää, miten oppikirjat sopivat nykyiseen kurssisuunnitelmaan. 

Kartoitukseni tulokset osoittavat, ettei mikään valitsemistani kirjoista täytä kaikkia 

kurssisuunnitelman tavoitteita. Siksi on tärkeää, että äidinkielen opettaja on perehtynyt 

kurssisuunnitelmaan ja pystyy suunnittelemaan opetuksensa sen mukaan, oli sitten virallinen 

pätevyys tai ei. Sillä täytyy muistaa, ettei uusikaan koululaki (SFS 2010:800) vaadi 

äidinkielen opettajilta muodollista pätevyyttä. 

Lopuksi haluaisin kiinnittää huomiota siihen, etteivät kartoittamani kirjat ole 

johdonmukaisia. Esimerkiksi Uusi Salainen kerho 3E kannustaa kirjoittamaan kirjeitä ja 

selostuksia useammin kuin 4E ja 5E.  Mielestäni ennen kaikkea 5E:n pitäisi kuitenkin 

kannustaa useammin, sillä oppilaiden pitäisi päästä tavoitteisiin tämän vuosiluokan lopussa. 

Tästä syystä olisi mielenkiintoista jatkotutkimuksessa tehdä komparatiivinen kuvaus samalle 

ikäluokalle suunnitelluista kirjoista, tutkimus siitä, mihin kirjoissa keskitytään, ja mitä 

oppilaat oppivat kirjojen avulla.   

 

5.4 Haastattelujen ja kyselykaavakkeiden tulosten pohdintaa 
Tutkimukseni on pienimuotoinen, joten aineistosta on vaikea tehdä yleisiä päätelmiä. Siihen 

osallistuneet opettajat kattavat kuitenkin useita suomen kielen opetuksen kategorioita; kouluja 

kiertävät opettajat opettavat äidinkieltä koulupäivän ulkopuolella. Vapaakouluissa ja 

kunnallisten koulujen kaksikielisissä luokissa on enemmän suomenkielistä opetusta 
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koulupäivän aikana ja opetuksen tuntimäärä suurempi kuin koulupäivän ulkopuolisessa 

äidinkielenopetuksessa. Toki tutkimuksestani puuttuvat opettajat, jotka opettavat suomea 

vieraana kielenä, oppilaan valintana ja koulun valintana kokonaan.  

Silmäänpistävää opettajien vastauksista on, etteivät vastaukset erotu toisistaan 

mainittavasti, vaikka opettajien työolot, oppilas- ja tuntimäärät vaihtelevat suuresti. 

Kappaleen 4.2 taulukoista 11–13 ilmenee, että oppikirjoja käytetään sekä niille 

suunnitelluilla, aikaisimmilla että myöhemmillä vuosiluokilla. Useimmiten kirjoja kuitenkin 

käytetään myöhemmillä vuosiluokilla kuin mille ne on suunniteltu. Tämä johtuu opettajien 

vastauksien mukaan siitä, ettei ruotsinsuomalaisten lasten kielitaito riitä siihen, että kirjat 

luettaisiin oikealla vuosiluokalla. Tämän päätelmän teen siitä, että moni opettaja vastasi 

kirjan kielen olevan hiukan vaikeaa kaksikielisille Ruotsissa asuville lapsille tai etteivät 

oppilaat ymmärrä tehtäviä tai tehtävien sanoja.  

Kouluviraston raportin (2002:47, 215), Janulfin (1998:67–68) ja Riveran (1993:66) 

mukaan eräs ongelma ulkomailta tuotujen kirjojen käytössä onkin, että ne ovat liian vaikeita 

Ruotsissa annettavaan opetukseen, joten opettajien täytyy käyttää opetuksessaan nuoremmille 

oppilaille suunniteltuja kirjoja. Sirkka painotti juuri sitä, että tarvitaan alkeisoppikirjoja, joita 

voisi käyttää vanhempienkin oppilaiden kanssa. Nykyään hänen täytyy käyttää kolmannelle 

luokalle suunniteltua kirjaa myös 15-vuotiaan alkeisoppilaan kanssa. Myös opettaja 4 

huomioi tämän asian. Tutkimuskirjallisuudessa tätä kutsutaan ongelmaksi, ja siitä päättelen, 

että kirjallisuus ja osa tutkimukseeni osallistuneista suomen opettajista ovat samaa mieltä; 

tarvitaan kirjoja, jotka vastaavat sekä oppilaiden esitietoja että heidän ikäänsä. 

Mielenkiintoista on, että sekä 1990- että 2000-luvun lähteet, mm. Janulf (1998), joka kuvaa 

1970-luvun olosuhteita, ovat samaa mieltä kuin nykyiset äidinkielenopettajat. Eikö 

parannuksia ole tullut vuosien mittaan? Tästä voisi tehdä seuraavan tutkielman.  

Kaikki kyselyyn vastanneet opettajat eivät maininneet, millä luokilla kirjoja käytetään. 

Tähän lienee ollut ennen kaikkea kaksi syytä: 

(1) Oppilaat eivät ehdi lukea koko kirjaa lukukauden aikana (Petri). Tämä johtuu 

esimerkiksi siitä, että kirjat on suunniteltu Suomen oloihin, ja niin kuin kirjoitin kappaleessa 

2.2, Suomessa on paljon enemmän aikaa äidinkielen opetukseen (Suomen opetushallitus 

2004).  

(2) Opettajat käyttävät kirjoja eri luokilla olevien oppilaiden kanssa. Riippuen 

oppilaiden esitiedoista opettaja käyttää oppilaan kanssa kullekin sopivaa kirjaa (Sirkka). 
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Tämä osoittaa mielestäni opettajien kykyä yksilöidä opetuksensa, mikä on yksi vuoden 1994 

lukusuunnitelman (Utbildningsdepartementet 1994:12) tavoitteista.   

Kirjojen vaikeustason takia kolme opettajaa, Petri, opettajat 9 ja 10, suoranaisesti 

etsintäkuuluttavat ruotsinsuomalaisille suunniteltuja oppikirjoja. Heidän vastaustensa mukaan 

suurin ongelma nykyisten kirjojen käytössä on, että ne on teetetty Suomessa, suomalaisia 

koulu- ja kielioloja varten. Mainitut opettajat ja kahdeksan muuta opettajaa (Sirkka, opettaja 

4, 6, 8, 11, 12, 13 ja 14) heidän lisäkseen olivat sitä mieltä, että kirjat ovat liian vaikeita. 

Nämä muut opettajat eivät sanoneet suoraan haluavansa ruotsinsuomalaisille omia kirjoja, 

mutta mielestäni heidän lausunnoistaan, jotka olen tähän sommitellut, pystyy hahmottamaan 

uusien kirjojen tarpeen:  

– Haluan kirjoja, jotka huomioivat ruotsalaisten oppilaiden eri lähtökohdat  

   äidinkielenopinnoissaan (Sirkka).  

– Koska oppilaat ovat niin eri tasoilla he tarvitsevat erityylistä opetusta (opettaja 4). 

– Nykyään puuttuu alkeiskirjoja eri-ikäisille oppilaille (opettaja 4). 

– (Käyttämäni) kirjat ovat liian vaikeita monelle täällä (opettaja 6 ja 12) 

– Haluaisin helpompia, mutta inspiroivia ja perustietoja sisältäviä (kirjoja) (opettaja 8). 

– (Haluaisin) hyvin kuvitettuja, ajankohtaisia, inspiroivia (kirjoja)  (opettaja 11)  

– Haluaisin, että olisi oppikirjoja selkokielellä. Suomalaiset oppikirjat ovat liian haastavia     

    kielellisesti ruotsinsuomalaisille oppilaille (opettaja 13).  

– Haluaisin kertomuksia oppilaiden nykypäivästä (opettaja 14).  
 

Suomen kieli on virallinen kansallinen vähemmistökieli ja kielilain (SFS 2009:600) mukaan 

vähemmistökielten käyttäjille täytyy antaa mahdollisuus käyttää, oppia ja kehittää kieltään. 

Ruotsin peruskouluasetuksen (SFS 1994:1194) mukaan myös niillä, joiden aktiivinen kotikieli 

ei ole suomi, on oikeus äidinkielenopetukseen. Tämä tarkoittaa, että oppilailla voi olla hyvin 

erilaiset lähtökohdat opintoihinsa; tarvitaan siis eritasoisia kirjoja, jotta opettajat voivat 

yksilöidä opetuksen. Opettaja 13 kirjoitti, että Lukukirjoja ja tehtäväkirjoja voisi olla eri 

vaikeustasoisia. Haastateltavani Petrikin sanoi, että On parasta olla oppikirjoja, jotka 

soveltuvat mahdollisemman monelle ikäluokalle ja tasolle. Ehkä yhdessä ja samassa kirjassa 

voisi olla eri vaikeustason tehtäviä, ja siten kirja soveltuisi useammalle oppilaalle. 

Haastattelemieni opettajien mukaan heidän käyttämänsä kirjat ovat hyvänlaatuisia, mutta 11 

tutkielmaan osallistuneista opettajista piti niitä myös kielellisesti liian vaikeina 

ruotsinsuomalaisille.  
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Kouluviraston (2005:52) raportin mukaan suomen kielen oppikirjoja on helposti 

saatavissa. Mutta raportissa ei sanota, onko kirjat teetetty Ruotsissa vai Suomessa, eikä 

myöskään, sopivatko ne opettajien mielestä nykyisiin opetusoloihin. Kartoitukseni mukaan ne 

sopivat, vaikka ovatkin monille oppilaille liian vaikeita. Mutta sekä minun tutkielmaan että 

Tuomelan (2001:28) väitöskirjaan osallistuneet opettajat etsintäkuluttavat ruotsinsuomalaisille 

kielellisesti sovitettua materiaalia.    

 Sekä haastatteluista että kyselykaavakkeiden vastauksista ilmenee, että opettajilla on 

hyvin erilaiset työolot. Suurin huomaamani ero on, että Sirkalla, joka on opettajana koko 

peruskoulussa, oli käytössään yksi neljän kirjan sarja. Samanaikaisesti Liisalla oli 40 kirjaa 

samanlaisessa virassa. Vapaakoulujen ja kaksikielisten luokkien opettajat käyttävät 

vähemmän kirjoja, opettaja 11 yhtä, opettaja 9 kahta, opettajat 10, 12 ja 13 kolmea ja opettaja 

14 neljää kirjaa. 

Kirjamäärän vaihteluun kunnan kiertävien suomen kielen opettajien virassa on 

tulkintani mukaan pääasiassa kaksi syytä, (1) se, kuinka kauan opettaja on ollut virassaan ja 

(2) se, kuinka kauan opetusta on annettu hänen työskentelypaikkakunnallaan. Nämä päätelmät 

teen haastattelujen pohjalta: Liisa oli ollut virassaan pitkään ja hänellä oli paljon kirjoja, 

saman aikaan kuin Sirkalla uudessa virassaan, paikkakunnalla jossa ei ole ollut suomen kielen 

opetusta viime vuosina, oli käytössään ainoastaan neljä kirjaa. Sirkan haastattelussa käy 

kuitenkin ilmi, ettei pienen kirjamäärän tarvitse aiheuttaa vaikeuksia käyttää oikean tasoisia 

kirjoja. Pitää kuitenkin muistaa, että Paulínin (1993:13) mukaan nykyiset äidinkielen ryhmät 

ovat heterogeenisiä; voi siis olla, ettei opettajalla ole ongelmia sopivan vaikeiden kirjojen 

valinnassa, jos opetusryhmä on suhteellisen homogeeninen, kun taas heterogeenisemmassa 

opetusryhmässä vastaava tuottaisi ongelmia.     

Opettajilla on paljon ehdotuksia siitä, minkälaisia kirjoja olisi hyvä olla. He ovat työni 

avainhenkilöitä, sillä heillä on henkilökohtaisia kokemuksia suomen opetuksesta, ja sen takia 

on mielestäni tärkeää kuunnella heitä tehtäessä uusia oppikirjoja. Opettajat etsintäkuuluttavat 

ruotsinsuomalaisille oppilaille tehtyjä omia oppikirjoja ja eri-ikäisille tarkoitettuja 

alkeiskirjoja. Tämän toiveen myös Tuomelan (2001:28) tutkimukseen osallistuneet opettajat 

esittävät noin kymmenen vuotta sitten. Kouluviraston (Skolverket 2009:3) mukaan Heippa!-

sarja on teetetty juuri tällaisia oppilaita varten, ja ensimmäisen kirjan takakannessa 

(Kangassalo 2010a) lukee, että sitä pystyy käyttämään eri-ikäisten oppilaiden opetuksessa. 

Tätä sarjaa opettajat eivät olleet vielä nähneet vastatessaan kyselykaavakkeeseeni, joten 
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jatkotutkimuksessa voisi haastatella opettajia ainoastaan tästä kirjasta: miten se sopii 

nykyisiin opetusoloihin?  

Petri sanoi kuitenkin haastattelussamme, ettei opettajana koskaan voi turvautua 

ainoastaan yhteen kirjaan, sillä oppilaat ovat eri tasoilla. Tästä lausunnosta teen päätelmän, 

että eri oppilaat tarvitsevat erilaisia kirjoja, eikä yksi kirja tai kirjasarja sovi kaikille. Tästä 

teen päätelmän, että uusi Heippa!-sarja voisi tarvita seuraajaan.  

Opettajat halusivat myös, että kirjoihin liittyisivät Internet-sivustot. Nykyään on 

olemassa Tema modersmål -sivusto (Busk 2010), jossa on suomenkielistä oppimateriaalia. 

Tämä sivusto ei näytä kuitenkaan riittävän. Tämän päätelmään teen siitä, että yhtä opettajaa 

lukuunottamatta kaikki olivat tutustuneet sivustoon, mutta kuitenkin he etsintäkuuluttivat 

kirjoihin liittyviä Internet-sivustoja. 

 Kaikki opettajat käyttävät oppikirjojen lisäksi muuta materiaalia, mikä kartoittamieni 

kirjojen tulosten ja Janulfin (1998:89) sanomasta tekemäni tulkinnan mukaan on 

välttämätöntä. Tätä materiaalia käytetään ennen kaikkea siksi, etteivät oppilaat jaksa tehdä 

töitä kirjojen kanssa koko opetusaikaa, eli lisämateriaali tarjoaa myös helpotusta opetukseen – 

onhan opetus usein koulupäivän ulkopuolella (Skolverket 2001:31).   

 

5.5 Päätelmät 
Ensimmäinen tavoitteeni tutkielmassa oli ottaa selvää siitä, mitä oppikirjoja Ruotsissa 

nykyään käytetään suomen kielen opetuksessa ja olen työssäni esitellytkin niitä. Tulokseni 

osoittavat, että nykyisessä opetuksessa käytössä on paljon eri kirjoja ja monta kirjasarjaa. 

Toinen tavoitteeni oli myös ottaa selvää siitä, mitä mieltä äidinkielenopettajat ovat nykyisistä 

oppikirjoista ja sopivatko ne nykyiseen opetukseen. Opettajien mielestä kirjoissa on 

parantamisen varaa, mutta he ovat yleisesti hyvin tyytyväisiä käyttämiinsä kirjoihin. Myös 

kartoitukseni, jolla halusin valaista miten kirjat täyttävät kurssisuunnitelman tavoitteet, osoitti 

että kirjoja täytyy täydentää muilla oppimateriaaleilla, niin kuin opettajat tekevätkin. 

Opettajana täytyy olla tietoinen siitä, mitä kirjoja on olemassa, ja miten ne sopivat 

ruotsalaiseen kurssisuunnitelmaan, ja siksi opettajan on valmistauduttava hankkimaan ja 

tekemään muuta materiaalia. Sitä paitsi täytyy tietää, mistä kirjoja voi hankkia.  

 Saamani tulokset osoittavat myös, että äidinkielenopettajien mielestä suomen 

oppikirjoja on saatavissa ja että ne sopivat ruotsalaisiin oloihin mutta että ne ovat liian 

vaikeita kieleltään. Eri kirjoista löytyy eri puutteita, ja yksi useimmiten mainituista 



 

 

46 

 

ongelmista kirjojen kielellisen tason lisäksi on, ettei ole eri-ikäisille oppilaille laadittuja 

alkeiskirjoja.  

Oma päätelmäni työn tuloksista on, että suuri osa oppilaiden kehityksestä ja tavoitteisiin 

pääsystä jää opettajan vastuulle, sillä nykyiset kirjat eivät sisällä kaikkea kurssisuunnitelman 

vaatimaa tietoa ja taitoa. Samanaikaisesti Ruotsin koululaissa (SFS 2010:800) ei vaadita 

äidinkielen opettajilta muodollista pätevyyttä, jotta he saisivat vakituisen työn. Heidän työnsä 

kuitenkin vaatii heidän olevan hyvin perehtyneitä kurssisuunnitelmaan, jotta oppilaat pääsevät 

ajateltuihin tavoitteisiin. 

Äidinkielenopettajien avuksi voisi kirjoittaa kirjan, jonka avulla pääsisi kaikkiin 

kurssisuunnitelman mainitsemiin tavoitteisiin, tai opettajan oppaassa voisi opettajaa ohjata 

lisätehtävien ja kotisivujen käyttöön. Oppikirjan kirjoittaja hyötyisi mielestäni keskustelusta 

suomen opettajien kanssa, sillä opettajilla on kokemusta opetuksesta ja oppikirjoista, ja he 

osaavat sanoa, mikä käytännössä toimii ja mikä ei. 

5.6 Jatkotutkimuksen aiheita 
Olen usean kerran antanut ymmärtää, että olisi hyödyllistä tehdä erilaisia jatkotutkimuksia. 

Tässä yhteenveto ehdotuksistani:  

• Olisi mielenkiintoista saada laajempi kuva nykyisistä oppikirjoista sisällyttämällä 

tutkittaviin kirjoihin yläasteen kirjat. 

• Olisi mielenkiintoista tehdä komparatiivinen kuvaus samalle ikäluokalle 

suunnitelluista kirjoista, tutkimus siitä, mihin kirjoissa keskitytään, ja mitä oppilaat 

oppivat kirjojen avulla?   

• Olisi mielenkiintoista ottaa selvää, mitä parannuksia vuosien mittaan on tehty 

suomen kielen opetuksessa sillä käyttämäni lähteet sekä 1990- ja 2000-luvulta 

kuvaavat samanlaisia olosuhteita ja puutteita kuin nykyään työskentelevät opettajat. 

• Olisi mielenkiintoista tutustua opettajien mielipiteisiin uudesta Heippa!-sarjasta, joka 

on suunniteltu Ruotsin kieli- ja kouluoloja varten. 
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Liite 1. Pyyntö tutkimukseen osallistumisesta 
 

 

 

Päättötyökurssi FNA400  

Pauliina Turunen  

Torggatan5b, 64151 Katrineholm 

ptn05001@student.mdh.se 

 

Hei! 

Nimeni on Pauliina Turunen ja opiskelen äidinkielen opettajaksi Mälardalenin 

korkeakoulussa. Syksyn aikana haluaisin valmistaa opettajankoulutukseen liittyvien suomen 

opintojen päättötyöni ja tarvitsisin siinä sinun apuasi. Tarkoitus on tehdä pienimuotoinen 

kvalitatiivinen kartoitus äidinkielen opetuksessa käytetyistä oppikirjoista.  Mitä oppikirjoja 

nykyään käytetään, mitä vanhoja ja mitä uusia? Haluaisin lisäksi selvittää, mitä mieltä 

nykyiset äidinkielen opettajat ovat oppikirjoista. Sopivatko ne nykyajan opetukseen? 

Minkälaisia kirjoja olisi hyvä olla?   

 Haluaisin haastatella sinua äidinkielen opettajana tai lähettää sinulle kyselykaavakkeen. 

Henkilökohtaiset haastattelut teen vain Katrineholmin ja Eskilstunan kunnissa asuvien 

suomenopettajien kanssa; muille lähetän kyselykaavakkeet tai haastattelen puhelimitse. 

Vastauksesi esitän tutkimuksessani kokonaan nimettömästi, ja kysymykset liittyvät 

ainoastaan omakohtaisiin kokemuksiisi käyttämistäsi oppikirjoista. Osallistumisesi on täysin 

vapaaehtoista ja voit jättää vastaamatta joihinkin kysymyksiin sekä keskeyttää haastattelun tai 

kyselykaavakkeen täyttämisen koska vain. 

  

Toivon sinun suostuvan auttamaan minua päättötyöni tekemisessä.  

Syksyiset kiitokset etukäteen 

Pauliina Turunen  
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_________________________________________________________________________ 

 

Suostun haastateltavaksi tai vastamaan kyselykaavakkeeseen Kyllä   En 

Haastattelun saa nauhoittaa    Kyllä  Ei 

Haluan luettavakseni valmiin tutkielman   Kyllä  En 

 

_________________________________________________ 

Paikkakunta   Päiväys 

 

Allekirjoitus 

________________________________________________________________________ 

Nimikirjoituksen selvennys 

________________________________________________________________________ 

Liite 2. Kyselykaavake 
Vastaa kaavakkeessa oleviin kysymyksiin24. 

1. Mitä kirjoja käytät opetuksessasi? Täytä seuraava taulukko mahdollisimman 
tarkkaan: 

1. Kirjan tekijöiden   
    nimet 

Oppikirjan nimi 
 
 

Julkaisuvuosi
  

Mille luokalle kirja on 
ajateltu? 
 

Millä luokalla olet käyttänyt 
kirjaa? 
 

– Miten kauan olet käyttänyt tätä kirjaa? 
– Miksi ja miten valitsit juuri tämän kirjan? 
– Mitä pidät ja miksi et pidä tästä kirjasta? Mitkä ovat sen hyvät puolet ja mitkä ovat sen 
heikkoudet? 
 
 
2. Kirjan tekijöiden  
    nimet 
 

Oppikirjan nimi 
 

Julkaisuvuosi 
 

Mille luokalle kirja on 
ajateltu? 

Millä luokalla olet käyttänyt 
kirjaa? 

                                                 
24 Lähettämäni versio kyselykaavakkeesta opettajille sisälsi enemmän tilaa vastauksille. 
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– Miten kauan olet käyttänyt tätä kirjaa? 
– Miksi ja miten valitsit juuri tämän kirjan? 
– Mitä pidät ja miksi et pidä tästä kirjasta? Mitkä ovat sen hyvät puolet ja mitkä ovat sen 
heikkoudet? 
 
 
3. Kirjan tekijöiden  
    nimet 

Oppikirjan nimi 
 
 

Julkaisuvuosi 
 

Mille luokalle kirja on 
ajateltu? 
 
 

Millä luokalla olet käyttänyt 
kirjaa? 
 

– Miten kauan olet käyttänyt tätä kirjaa? 
– Miksi ja miten valitsit juuri tämän kirjan? 
– Mitä pidät ja miksi et pidä tästä kirjasta? Mitkä ovat sen hyvät puolet ja mitkä ovat sen 
heikkoudet? 
 
 
4. Kirjan tekijöiden  
    nimet 

Oppikirjan nimi 
 
 

Julkaisuvuosi 
 

Mille luokalle kirja on 
ajateltu? 
 

Millä luokalla olet käyttänyt 
kirjaa? 
 

– Miten kauan olet käyttänyt tätä kirjaa? 
– Miksi ja miten valitsit juuri tämän kirjan? 
– Mitä pidät ja miksi et pidä tästä kirjasta? Mitkä ovat sen hyvät puolet ja mitkä ovat sen 
heikkoudet? 
 
 
 
Jatka luetteloa toiselle paperille, mikäli käytät useampia oppikirjoja. Numeroi käyttämäsi 
kirjat ja esitä niistä samat bibliografiset tiedot kuin kaavakkeessa. 
 
      2. Puuttuuko sinun mielestäsi nykyisistä kirjoista jotain? Mitä? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

3. Minkälaisia oppikirjoja haluaisit? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
4. Käytätkö muuta oppimateriaalia kuin mainittuja kirjoja opetuksessasi? Mitä 

materiaalia? Teetkö itse oppimateriaalia? 
___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
 

5. Käytätkö Kouluviraston sivua Tema modersmål, Kielineuvoston tai Kotuksen 
kotisivua? 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
6. Muuta. Kirjoita asiasta muita mieleen tulevia asioita.  

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 

Liite 3. Haastattelut 

Haastattelu 1.  
Haastateltavana suomen kielen opettaja, jota kutsun Petriksi.  
 
Haastateltuni opettaja Petri opettaa 81 oppilasta esikoulusta yhdeksänteen luokkaan: hän 
kattaa opetuksessaan koko peruskoulun ja käyttää opetuksessaan 13 kirjaa, haastattelussamme 
keskityimme erikoisesti seuraaviin kirjoihin: 
 Kaikunen (2005) Matkaopas sanoista lauseisiin. Kirja on ajateltu ala-asteelle: luokille 
1–3 ja Petri käyttää sitä luokilla 2–4. Petri on käyttänyt sitä vuoden ja hän käyttää sitä, sillä 
oppilaat näyttävät pitävän siitä. Se kehittää heidän sanavarastoaan ja sisältää hyviä tehtäviä, 
joten oppilaat innostuvat. Kirjan heikkous on, että vaikka sanat ovat tavutettu, kirja on 
kumminkin välillä liian vaikea ymmärtää. Sitä paitsi se on hyvin kallis. 

 Huovi ym. (2009) Kisu Pikkukuun esikoulu. Kirja on ajateltu esikouluun ja Petri 
käyttää sitä esikoulusta toiselle luokalle asti. Hän on käyttänyt kirjaa neljä vuotta. Hän valitsi 
kirjan, sillä se on mukavan näköinen. Oppilaat pitävät siitä ja se on monipuolinen. Kirjan 
heikkous on, ettei siinä ole tekstejä yhdessäkään kappaleessa. Sitä paitsi se on hyvin kallis.  

Ehrman ym. (1998) Moi! 2. Kirja on ajateltu luokille 4–6 ja Petri käyttää sitä 
vuosiluokilla 4–9. Hän on käyttänyt kirjaa 2–3 vuotta. Hän valitsi sen siksi, että se sopii 
monen ikäisille oppilaille. Oppilaat oppivat ja pitävät kirjasta. Kirjan hyvä puoli on, että 
tehtävien ohjeet ovat sekä suomeksi että ruotsiksi. Siinä on hyvä aihealue, kiinnostava ja 
mukaansa tempaava. Se sisältää hyviä käännöstehtäviä ja se on selkeä lyhyiden tekstien 
ansiosta. Kirjan heikkous on, että se on suunniteltu suomenruotsalaisille ja että se on kallis. 
Petri käyttää myös Moi! 1, mutta hän ei pidä siitä yhtä paljon kuin Moi! 2, sillä ensimmäinen 
kirja on vähän liian vaikea ja siinä painostetaan kielioppiin vähän liikaa.  

Hiltunen ym. (2005) Uusi Salainen Kerho 3E. Kirja on ajateltu 3. luokalle ja Petri 
käyttää sitä luokilla 3–8. Hän on käyttänyt kirjaa neljä vuotta. Hän valitsi E-kirjat, sillä ne 
ovat selkoversiot. Kirja toimii eri asteilla. Kirjan hyvä puoli on, että se sisältää toimivia 
tekstejä ja tehtäviä. E-versio (selkoversio) soveltuu ruotsinsuomalaisille. Kirjan heikkous on, 
että se on suunniteltu suomalaisille lapsille suomessa, joten jotkut tekstit ovat liian pitkiä 
osalle oppilaista, ja se on kallis. 

Kurténin ja Tuomolan (2008/2010) POKS! 1. Kirja on ajateltu 3. luokalle, mutta Petri ei 
ole vielä käyttänyt sitä paljon, sillä hänen työryhmässään he ovat päättäneet käyttää sitä 
ainoastaan lukiossa. Toki hän on saanut oppilaita toisista kouluista, ja he ovat jo aloittaneet 
Poks!-kirjan lukemisen, joten he saavat jatkaa sitä. Petrillä on kuitenkin vielä vaikeaa sanoa 
mitkä kirjan hyvät puolet ovat, toki hän on jo nyt huomannut sen sisältävän hyvin vähän 
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tekstejä. Tekstit ovat sitä paitsi hyvin lyhyehköjä, joten niitä pitää täydentää toisen kirjan 
avulla.  
 Toisia kirjoja, joita Petri käyttää opetuksessaan on Sisun Kuntojumppa, Uusi Salainen 
kerho 4–6E, Aamu, Suomi Nyt 1 ja 2. 

Petrin mielestä nykyiset kirjat ovat hyviä ja niitä on riittävästi. Oppilas voi aloittaa 
suomen opintonsa ensimmäisellä vuosiluokalla ja jatkaa opintojaan koko peruskoulun ajan. 
Kirjat antavat koko ajan oppilaille haasteen ja parantavat heidän suomen kielen taitoaan. 
Hänen oppilaansa eivät ehdi tehdä koko kirjaa lukuvuodessa, joten joskus he saavat seuraavan 
lukuvuoden kirjan vaikka tammikuussa, joten on vaikeata sanoa millä luokalla mitäkin kirjaa 
käytetään.  
 Petri valitsee kirjat eri tavoin; esimerkiksi hänen työryhmänsä voi tilata yhden 
kappaleen kirjasta ja kokeilla, onko se hyvä. Koulutuspäivillä Ruotsissa ja Suomessa 
äidinkielenopettajille esitellään kirjoja ja ne voivat herättää kiinnostusta. Joku työryhmässä on 
voinut kuulla uudesta kirjasta ja kertoo siitä toisille tai joku näkee mainoksen uudesta kirjasta.  

Ongelmana kirjojen käytössä kuitenkin on, että ne on suunniteltu opetukseen Suomessa, 
joten ne eivät kaikki sovi Ruotsissa asuvien oppilaiden opetukseen. Toki kirjat suunniteltu 
maahanmuuttajien opetukseen Suomessa sopivat myös Ruotsin olosuhteisiin. Petrin mielestä 
puuttuu nykyään oppikirja, joka olisi suunniteltu Ruotsin olosuhteisiin: ruotsinsuomalaisia 
oppilaita varten laadittu kirja, joka ottaisi huomioon, etteivät kaikki oppilaat käytä suomea 
kotikielenä. Vaikka sellainen kirja teetettäisiin, hän ei usko, että se sopisi kaikille oppilaille. 
Opettaja ei koskaan voi turvautua ainoastaan yhteen kirjaan, sillä oppilaat ovat eri tasoilla, ja 
sitä paitsi on aina hauskaa tehdä töitä ajankohtaisten asioiden kanssa, esimerkiksi halloweenin 
ja joulun kanssa. Näissä tapauksissa voi etsiä tekstejä eri paikoista. Opetuksessa ei myöskään 
voi käyttää ainoastaan kirjoja, sillä oppilaat eivät jaksa tehdä samanlaisia tehtäviä koko ajan. 
Kirjojen lisäksi voi pelata pelejä, katsoa filmejä jne. Pelejä Petri laatii itse, niin myös teemoja 
kuten ”teema Suomesta” ja ”Muumi-teema”, hän käyttää myös tietokonetta, satukirjoja ym. 
Internetillä hän käyttää esimerkiksi ”Tema modersmål -sivustoa”. Välillä hän käyttää 
Kielineuvoston tai Kotuksen kotisivujakin tarkistaakseen eri asioita.  

Petri kertoi myös, että hänen mielestään on vaikeata sanoa heti, mikä oppikirja soveltuu 
kenellekin. Oppilailla on hyvin erilaiset lähtökohdat. Oppikirjan valinta riippuu myös siitä, 
miten innokas oppilas on, hänen kirjoitus- ja lukutaidostaan, ajasta jonka oppilas on 
osallistunut opetukseen ym.  Opettajalla on parasta olla oppikirjoja, jotka soveltuvat 
mahdollisemman monelle ikäluokalle ja tasolle. Myös taloudellisesta näkökulmasta tämä on 
paras ratkaisu.  

 

Haastattelu 2.  
Haastateltavana suomen kielen opettaja, jota kutsun Sirkaksi.  
 
Haastattelemani Sirkka opettaa 20 oppilasta useassa eri koulussa. Hän on tehnyt Ruotsissa 
opettajan työtä tammikuusta vuonna 2010 lähtien. Hän on myös toiminut kaksi vuotta 
äidinkielen opettajana ulkomailla. Hänen tullessaan virkaansa 2010, työpaikalla ei ollut 
mitään materiaalia; ei oppikirjoja eikä sanakirjoja. Hänen täytyi siis etsiä sopivia oppikirjoja 
omin käsin. Hän valitsi Moi!-sarjan, sillä siinä on eritasoisia kirjoja ja se oli saatavissa 
Ruotsissa. Hän osti oppilailleen Moi!-sarjan ensimmäiset neljä kirjaa. Tätä kirjasarjaa Sirkka 
on nyt käyttänyt noin puolivuotta, mutta perehtynyt siihen kunnolla vasta syyslukukaudella 
oppilaiden kanssa.     
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Moi!-sarja on suunniteltu peruskouluun. Sirkka antaa kirjat oppilaille heidän taitonsa 
mukaan, joten, jos oppilas aloittaa äidinkielen opinnot kuudennella luokalla, hän saa Moi! 1, 
vaikkei se oikeastaan kuulu hänen vuosiluokalleen.  

Ehrmanin ym. (2006) Moi! 1 on (johdannon mukaan), ajateltu peruskouluun. Tämä kirja 
sopii Sirkan mukaan oppilaille, joilla ei ole yhtään perustietoja tai joilla on vähäiset 
perustiedot. Kirja voi tosin olla liian raskas ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille, sillä 
tehtäväkirja sisältää paljon kirjoittamista, jota oppilaat ovat vasta opettelemassa.  
 Ehrmanin ym. (1998/2006) Moi! 2. Kirjassa ei lue mille vuosiluokalle se on suunniteltu, 
mutta se on jatko Moi! 1:een.  Sirkan mukaan kirja sopii niille oppilaille, jotka ymmärtävät 
suomen kieltä, mutta joiden on vaikeaa tuottaa kieltä itse. Tämä kirja sisältää Sirkan mielestä 
oudosti muotoiltuja lauseita ja kysymyksiä; esimerkiksi harjoituskirjassa (s.49) Huudatko 
unessa? Hänen mielestään tämä ei ole väärää suomen kieltä, mutta se ei ole luontevaakaan, 
sillä kukaan ei sano näin.   
 Ehrmanin ym. (1998/2006) Moi! 3. Sirkan mukaan tämä kirja sopii oppilaille, jotka 
kotona puhuvat suomen kieltä, mutta jotka eivät lue eivätkä kirjoita suomea.  
 Ehrmanin ym. (2000) Moi! 4. Sirkan mukaan tämä kirja sopii oppilaille, joilla on hyvät 
perustiedot. Esimerkiksi hän käyttää sitä opettaessaan yhtä 15-vuotiasta oppilasta. Myös tästä 
kirjasta löytyy virheitä, kuten Laukku tippuu lattiaan, vaikka siinä pitäisi lukea lattialle.  
 Kirjojen hyvänä puolena on Sirkan mielestä, että ne paneutuvat asioihin, jotka ovat 
vaikeita ruotsinsuomalaisille. Hänen mielestään huomaa, että kirjat on suunniteltu 
ruotsinkielisille oppilaille, joten ne sopivat hänen mielestään opetukseen Ruotsissa. On myös 
hyvä, että kirjoja on eri tasoilla oleville oppilaille. Hänen on ollut helppoa antaa oikean 
tasoiset kirjat oppilailleen.  
 Oppilaat pitävät näistä kirjoista, sillä ne sisältävät hauskoja tekstejä ja vitsejä. 
Lukukirjojen tekstit ovat yksinkertaisia, ne sisältävät päälauseen ja välillä yksinkertaisen 
sivulauseen. Tuntuu siltä, että on otettu huomioon se, että oppilaiden kielitaito on eri tasoilla. 
Tekstit tuntuvat hyvin oikoluetuilta. Sen sijaan harjoituskirjoja ei vaikuta oikoluetun kunnolla. 
Ne sisältävät virheitä kuten ”minkävärinen” (Moi! 2 harjoituskirja 2006:8). Mainittu virhe 
toistuu usean kerran. Toinen esimerkki virheistä on kolmannessa kirjassa johon on kirjoitettu 
”lakritsi” sanan ”lakrista” sijasta. Sirkan mielestä oppikirjat eivät saisi sisältää virheitä, sillä 
oppilaat voivat oppia väärin, ja on vaikeata opettajana selostaa että kirjassa kirjoitetaan 
väärin. Hän etsintäkuuluttaa paremmin oikoluettuja harjoituskirjoja ja ylipäänsäänkään 
mielellään nykyisempää suomen kieltä. Esimerkiksi hän pitää sanaa ”toverit” vanhana (Moi 2! 
lukukirja, 2006:7). Hyvä puoli harjoituskirjoissa on, etteivät ne keskity kussakin kappaleessa 
ainoastaan yhteen asiaan, vaan harjoitukset ovat vaihtelevia.  
 Sirkan mielestä nykyisistä kirjoista puuttuu kielioppiosa tai teema. Sirkka haluaisi 
mielellään kirjojen sisältävän vähän kielioppia jokaiselle kappaleelle, jotta oppilaat oppisivat 
suomen kielen peruskieliopin. Riittäisi, jos olisi pieni laatikko, jossa selitettäisiin jokin 
kappaleelle erikoinen kielioppiseikka.  
 Hänen kokemustensa mukaan nykyään puuttuu eri-ikäisille oppilaille sopivia 
alkeiskirjoja. Nykyään hänen täytyy antaa Moi! 1 myös 15-vuotiaalle alkeisoppilaalle. Hän 
haluaisi alkeiskirjan, joka soveltuisi myös 15-vuotiaan kokemuksiin. 15-vuotias osaa jo 
numerot, joten hänelle 10 sivua numeroiden opintoa on turhaa. 
 Sirkka haluaisi myös kirjoja, joissa otettaisiin huomioon ruotsalaisten oppilaiden eri 
lähtökohdat äidinkielenopinnoissaan: jotkut oppilaat ymmärtävät ja osaavat puhua mutta eivät 
lukea eivätkä kirjoittaa, toiset ymmärtävät mutta eivät osaa tuottaa suomen kieltä itse, kolmas 
ryhmä ei ymmärrä, lue, kirjoita eikä puhu hyvin. Neljäs ryhmä on oppilaita, joilla on hyvät 
perustiedot kaikilla mainituilla alueilla. Oppilaiden eri lähtökohdat riippuvat hänen mielestään 
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laista jonka mukaan oppilailla on oikeus suomen kielen opetukseen, vaikkei heillä ole suomi 
elävänä kotikielenä: koska laki on tämmöinen, tarvitaan myös usea tasoisia oppikirjoja. 
 Sirkan mielestä olisi hyvä olla kielioppikirja, jossa olisi yksinkertaisia selostuksia, joita 
voisi käyttää oppilaiden kanssa (10 vuodesta ylöspäin). 
 Hän haluaisi myös kirjojen lisäksi esimerkiksi kuvakortteja, joiden avulla voisi 
harjoitella ensin sanavarastoa (”Mikä tämä on?”) ja sitten kehittää samaa tehtävää edelleen 
(”Mihin sitä käytetään?”) Hänen mukaansa lapsi oppii ensin sanoja ja ne kehittyvät sitten 
lauseiksi. Käyttämällä esimerkiksi kuvakortteja voitaisiin lähestyä luonnollista oppimista. 
 Tärkeätä on, etteivät kirjat ole liian kalliita. Hänen kunnassaan saa äidinkielen 
oppikirjoihin käyttää vain 100 kruunua oppilasta kohti lukuvuodessa joten hänen pitää jo nyt 
pyytää oppilailta takaisin lukukirjat.    
 Sirkka käyttää kirjojen lisäksi kuvia, hän pelaa pelejä tietokoneessa, ja esimerkiksi 
Tema Modersmålin kotisivulla hän katsoo TV-sarjoja. Työskenneltäessä kulttuurin kanssa 
hän on hakenut Internetistä karttoja ja murrekarttoja jne. Hän on valmistellut 
haastattelukysymyksiä oppilaille, jotka ovat haastatelleet esimerkiksi isovanhempiansa.  

 

Haastattelu 3. 
Haastateltavana suomen kielen opettaja, jota kutsun Liisaksi. 
 
Haastattelemani Liisa opettaa noin 80 oppilasta esikoululuokasta yhdeksänteen luokkaan: hän 
kattaa opetuksessaan koko peruskoulun ja käyttää opetuksessaan noin 40 eri kirjaa. Liisa 
korostaa, ettei hän käytä kirjoja kannesta kanteen vaan oman ilmauksensa mukaan hän poimii 
pähkinät kakusta. Hän on opettanut jo monta vuotta ja säästänyt hyvät kirjat, näistä hän voi 
nyt poimia esimerkiksi teemamateriaalia joulunvietosta tai floorasta ja faunasta. Hän perehtyy 
uusiin kirjoihin tilaamalla näytekappaleita ja käymällä kirjamessuilla. Hänen mielestään on 
mukavaa käyttää opetuksessa uusia kirjoja. Hän käyttää samaa kirjaa eri asteilla olevien 
oppilaiden kanssa, riippuen oppilaasta, hänen perustiedoistaan ja halustaan oppia.  

Haastattelumme aikana perehdyimme erityisesti Ehrmanin ym. (2006) Moi!-sarjaan 
(Moi 1–3). Tätä sarjaa Liisa on käyttänyt pitkään. Hän pitää siitä, sillä siinä on hyvä tahti: ei 
liian nopea tahti niin kuin uudemmassa kirjassa Kaikki Mukaan. Kirja ei saa olla liian vaativa, 
sillä opetusta on vain kerran viikossa. Tämä kirjasarja sopii hyvin oppilaille, joilla ei ole 
suomen kieli aktiivisena kotikielenä. 

Toinen sarja, josta puhuimme oli Kurténin ja Tuomolan (2008/2010) Poks! 1 ja 2. 
Liisan mukaan näiden kirjojen hyvät puolet ovat niiden mukavat kuvat ja sanaristikot. 
Kirjojen heikkous on, että ne sisältävät hyvin vähän tekstejä. Tämä ei kumminkaan ole 
ongelma Liisalle, sillä hän käyttää täydennyksenä toisista kirjoista tekstejä.  

Liisalle uusia kirjoja tällä lukukaudella ovat Väisäsen Suomi Nyt 1–2, joita hän käyttää 
yläasteella. Nämä kirjat ovat suomi kakkos-kirjoja Suomessa, siis selkokirja, joten ne sopivat 
hänen mielestään äidinkielen opetukseen myös Ruotsissa. Kirjojen hyvät puolet ovat niiden 
sopivan pitkät artikkelit. Tästä kirjasta hän ottaa myös kielioppitehtäviä muillekin kuin kirjaa 
lukeville oppilaille. 

Liisalla on tällä lukukaudella myös toinen uusi kirja, Frimanin (2010) ensimmäinen 
Tassu-kirja. Tassun hyvät puolet ovat sen kauniit kuvat. Se on helpompi kuin Poks!-kirjat. 
Asiat esitetään teemoittain ja jakson jälkeen on mukavia lautapelejä. Esimerkiksi 
olohuoneeseen kuuluvan sanaston jälkeen voidaan pelata noppapeliä, jossa oppilaat joutuvat 
toistamaan oppimansa sanaston.   
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Näyte muista kirjoista, joita Liisa käyttää opetuksessaan on: Wernerin lukemisto, 
Ensimmäinen, toinen, kolmas jne. lukukirja, Kasvava sanasto 1–4, Puhutko Suomea?, Meidän 
Suomi, Luen, kirjoitan ja opin 1 ja 2, Muumilaakson kuvasanakirja, Kirjallisuuden avain, A ja 
O lukukirja, Tutulla tiellä, Suomi kakkonen ja Askel eteenpäin ja Kaikki mukaan. 

Liisan oli vaikeata sanoa, puuttuuko kirjoista jotain erikoista. Sillä hän on materiaalin 
kerääjä ja hänen mielestään kirjat täydentävät toisiaan; Jos on tarpeeksi kirjoja ei ole 
ongelma opettaa mistä aiheesta tahansa. 

Hän on tyytyväinen nykyisiin kirjoihin, ennen kaikkea Poks!, Tassu ja Suomi Nyt -
kirjoihin. Ne ovat selkokielisiä ja sopivat nykyisiin opetusoloihin. Hän etsintäkuuluttaa sen 
sijaan nykymusiikkia, jota voisi käyttää opetuksessa.   

Liisa käyttää kirjojen lisäksi omia monisteitaan. Esimerkiksi hän tekee ruudukkoja, 
joihin oppilaat saavat piirtää tai kirjoittajaa hänen sanomansa sanat. Kun kaikki oppilaat ovat 
täyttäneet samat sanat eri ruudukkoihin, he pelaavat bingoa. Toki oppilaat eivät saa sanoa 
”bingo” saadessaan täyden rivin, vaan he ovat etukäteen päättäneet sopivan sanan kullekin 
viikolle, esimerkiksi sanan ”lokakuu”. Toinen toistuva moniste sisältää kysymyksiä 
nykyhetken uutisista. 

Liisa käyttää Internetiä ryhmissä, missä se on mahdollista. Hän käyttää Spotify-sivua, 
jotta oppilaat saavat kuunnella suomalaisia lauluja. Laulujen yhteydessä he tekevät erilaisia 
tehtäviä, esimerkiksi kääntävät lauluja ruotsiksi. Tema modersmål -sivustolta hän on ottanut 
esimerkiksi adventtia koskevat tekstit. Kolmas hänen käyttämänsä Internetsivu on Suomen 
konsulaatin sivu. Internetsivujen lisäksi hän lukee lehtiä vanhempien oppilaidensa kanssa ja 
ottaa lehdistä kuvia, joiden pohjalta voi keskustella. Hän käyttää reseptejä ja katsoo tv-
ohjelmia. Hänen mielestään on tärkeätä olla opetuksessaan innovatiivinen. 

 

Liite 4. Matriisi tulosten analyysistä 
Löytämäni teemat opettajien vastauksista ja esimerkkejä jokaisesta teemasta. 
Opettaja Kirja 

määrä    
Myönteiset 
mielipiteet    

Kielteiset 
mielipiteet    

Puutteita Muuta 
materiaalia     

14 4 Paljon tehtäviä Oppilaat 
eivät 
ymmärrä 

Lapsille 
ajankohtaisia 
asioita 

Vanhempia 
lukukirjoja 

  Kivoja tekstejä Liian vaikeita 
sanoja 

Kertomuksia 
oppilaiden 
nykypäivästä 

Internetistä 
tehtäviä 

  Helppoja 
tekstejä 

Liian vaikeita 
tekstejä 

Teksti sekä 
suomeksi että 
ruotsiksi 

Internetistä 
tehtäviä 

  Oppilaat 
tykkäävät 

 Sanojen selityksiä  

 
Taulukkoon liitteessä 4. olen sommitellut opettaja 14:n myönteiset mielipiteet hänen 
käyttämistään kirjoista. Kirjoitin samat tiedot kaikkien opettajien vastauksista yhteiseen 
taulukkoon analyyasiani varten.   
 



 

 

59 

 

Liite 5. Opettajien käyttämät oppikirjat 
Opettajien käyttämien kirjojen nimet, painovuodet, mille luokalle kirja on ajateltu, millä 
luokalla sitä on käytetty ja miten pitkään. 
__________________________________________________________________________ 
Kirjoittaja/t        Painovuosi Kirjan nimi           Ajateltu                Käytetty           Ollut  
                                vuosiluokalle?      vuosiluokalla?   käytössä 
Ahlvik ym. 2003 Kirjakuja 4 4 4 1 lk. 

Andolin ym. 2009 Mofilus 1 3–4 4–9 1.lk 

Artikainen ym. 2006 Sisu 7 7–9 8–9 Pitkään 

Artikainen ym. 2006 Sisu 8 8 8–9 1v. 

Buddas ym. 1997 Kaikki mukaan A-D 1-4 1–9 3v. 

Ehrman ym. 2003 Moi! 1 3 2–4, alkeis- 

opintoihin, 4 

1 v,1 lk. 

Ehrman ym. 1998/2006 Moi! 2 4 4–9, 5, 

alkeis- 

opintoihin, 

1 lk. 

Ehrman ym. 1999 Moi! 3 5 6  1 lk. 

Ehrman ym. 2000 Moi! 4 6   

Flavet ym. 1983 Lukuteekki 6–8 7 Pitkään 

Haapalehto 1998 Finska för nybörjare 1 Alkeisopetus  7–9, lukio 3 v. 

Haapalehto 1998 Finska för nybörjare 2 Alkeisopetus 7–9, lukio 3 v.  

Hietanen ym. 2002/2007 Minä ja Suomi  

 -Ovi Seikkailuun 

4–6 4–6 , 4–9 ja 

lukio 

5–6 v., 

3 v. 

Hietanen ym. 2002 Minä ja Suomi 

-Matkalippu tarinoihin 

4–6 4–6 5–6 v. 

Hietanen ym. 2002 Minä ja Suomi 

-Sankareiden matkassa 

4–6 4–6 5–6 v. 

Hiltunen ym. 2005/2009 Uusi Salainen kerho 3E 3 3–8, 4–5, 4 3 v., 2v  

Hiltunen ym. 2005 Uusi Salainen kerho 4E 4 5–6, 4–9 3v., 2v 

Hiltunen ym. 2007 Uusi Salainen kerho 5E 5 6, 5–9 3 v., 2v.  

Hiltunen ym. 2008 Uusi Salainen kerho 6E 6 6–9 2v. 

Huovi & Louni 2009 Kisu Pikkukuun esikoulu Esikouluun Esikoulu, 1–

2 

 

Huovi ym. 2009 Salainen Aapinen  1 1–2, 1–2 2v., 8 v. 

Huovi & Wäre 2009 Salainen lukukirja 2 2–3(-4) 2 v., 8v. 
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Hämäläinen 1989 Suomen harjoituksia 1-2  7–9 Pitkään 

Jalkanen & 

Rosvall 

2007 Ota opiksi 1 (tekstikirja) 7 6–9 1 v. 

Laine ym. 2004 Matkaopas sanoista 

lauseisiin 

1 1 1 lk. 

Kallioniemi 1999 Sukkelat sanat 1 1–2 1 lk. 

Kallioniemi & 

Raikunen 

1997 Mitä luin? 1 2 2–5 1 lk. 

Kallioniemi & 

Raikunen 

1997 Mitä luin? 2 3 2–5 1 lk. 

Korolainen 1998 Lentävä elefantti  3–4  

Koskipää 1989 Äidinkielen avain 3-4 3–4 7–9 3 v. 

Koskipää 1989 Äidinkielen avain 5-6 5–6 7–9  3v. 

Koskipää 1989 Äidinkielen avain 7-8 7–8 Lukio 3v. 

Krokfors ym. 2000 Tammen kultainen aapinen 1 1 1 lk. 

Kurtén & 

Tuomela 

2008 Poks! 1 3 2–6, 4–9 2 v. 

1 lk. 

Kurtén & 

Tuomela 

2009 Poks! 2 4 4–8 2v. 

Laine ym. vai? 

Kaikusen 

2004 Matkaopas sanoista 

lauseisiin 

1 1, 2–4 1 lk. 

Lappalainen & 

Vesterinen-Sumu 

2009 Aamu, Suomenkielen 

kuvasanakirja 

Maahanmuuttajille, 

esiopetus, päiväkoti 

Esikoulu, 1–

6 

1 v. 

Lehtonen ym. 2003 Horisonti yhteiskuntaoppi  9 1 lk. 

Mermererus Oy  1996 Kuvasanakirja  Lukutaitoisille 3–8 2 v. 

Moilanen ym. 2003 Minä ja Suomi Löytöretkiä 
kieleen 

Luokaton  7–8 Pitkään 

Muhonen  ym.   2007 Viipusen Aapinen 1–2 1–2 1 lk. 

Nuuttinen 1977 Suomea suomeksi 1  7–9 Pitkään 

Nuuttinen  Suomea suomeksi 2  7–9 Pitkään 

Paavalo & 

Solantie 

2007 Viipusen Aapinen 1–2 1–2 1 lk. 

Raikunen  2005 Hauska matkaa, Matkaopas 

sanoista lauseisiin 

(työkirja) 

Ala-asteelle 2–3, 2–4 1 v. 
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Taulukkoon olen kirjannut kirjat, joita opettajat käyttävät opetuksessaan nykyään, 
kirjailijoiden nimet, mille luokalle kirja on ajateltu, millä luokalla sitä on käytetty ja miten 
pitkään sitä on käytetty. Taulukosta ilmenee kaikki opettajien kirjaamat oppikirjat paitsi 
Rikala ym. Laskutaito ja Nylundin Mäenkieli, jotka minun mielestäni eivät kuulu 
suoranaisesti suomen kielen opetukseen. 
 Taulukosta puuttuu välillä tietoja, ja se riippuu siitä, etteivät opettajat ole kirjanneet 
niitä vastauksiinsa.  
 

Liite 6. Kartoitusmalli viidettä vuosikurssia varten 
Kartoitus kurssisuunnitelman

26
 viidennen vuosikurssin tavoitteiden mukaan  

Tekemäni kartoitusmalli äidinkielen kurssisuunnitelman, ja siihen viidennelle luokalle 
kirjattujen tavoitteiden mukaan. On toki mahdotonta alkaa viidennellä luokalla katsomaan 
arviointiperusteita ja uskoa oppilaiden pääsevän niihin vuosiluokan loppuessa, joten olen 

                                                 
25 Vastaava opettaja ei ollut kirjoittanut kirjan kirjailijaa, mutta hän oli sen sijaan kirjannut kirjan kustantamon. 
26 Kurssisuunnitelma, johon viittaan on Kursplanen för modersmål (SKOLFS 2000:135): Mål som eleverna    
     skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret.  
 

Ruhanen   Lukukirja  3–4 4–5 2010 

Ruhanen  1998 Salapoliisi ja muita 

tarinoita 

4–6 4–6 5–6 v. 

Slotte 1970 Askel eteenpäin 3 
 

Suomenruotsalaisille 3–7 1 lk. 

Slotte 1970 Askel eteenpäin 4 Suomenruotsalaisille 3–7 1lk. 

Slotte 1970 Askel eteenpäin 5 Suomenruotsalaisille 3–7 1 lk. 

Slotte 1970 Askel eteenpäin 6 Suomenruotsalaisille 3–7 1 lk. 

Töllöinen & 

Wäre 

2002/2006 Sisun Erikoiset 1 1–2 8 v. 

Töllöinen & 

Wäre 

2002/2006 Sisun Kuntojumppa 1–2  2–3  

Väisänen  2004/2007 Suomi Nyt 1 7–9 Lukio 3 v. 

Väisänen 2007 Suomi Nyt 2    

Väisänen 1998 Puhu ja rupattele  
 

7–9, lukio Lukio 1 lk. 

Väisänen 1998 Suomen suku  
 

7–9, lukio Lukio  1 lk. 

Väisänen 1984 Puhutko suomea 7–9 7–9  

Westman  2008 Opin 1 (työkirja) 7 6–9 1 lk. 

WSOY25 1996 Verne 4-6 4–6 4–6 5–6 v. 
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käyttänyt tätä mallia kaikissa kartoittamissani kirjoissa ensimmäiseltä luokalta viidenteen 
luokkaan asti. 
 
Kirjan nimi_______________________________________________________ 
Kirjailija(t)_______________________________________________________ 
Painovuosi_______________________________________________________ 
Kustantaja_______________________________________________________ 
Kirja on ajateltu luokille____________________________________________ 
 
Kirjan pääpiirteet  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

Oppilaiden pitäisi viidennen vuosikurssin lopussa päästä seuraaviin tavoitteisiin: 

 

1. Oppilaan pitää pystyä osallistumaan keskusteluihin, pystyä kertomaan kokemuksistaan 
ja tapahtumista sekä pystyä toistamaan tai kuvailemaan kertomusten sisältö. 
  

• Kirja kannustaa keskusteluihin.     
 

Kyllä, jokaisessa kappaleessa. □ 
Kyllä, useimmissa kappaleissa (enemmän kuin puolessa kappaleista). □ 

Kyllä, puolessa kappaleista. □   

Kyllä, joissakin kappaleissa (harvemmassa kuin puolessa kappaleista). □   

Kirja ei kannusta keskusteluihin. □  
 
Lisäkommentteja 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
• Kirja kannustaa kertomaan kokemuksista ja tapahtumista.  

 

Kyllä, jokaisessa kappaleessa. □ 

Kyllä, useimmissa kappaleissa (enemmän kuin puolessa kappaleista).     □ 

Kyllä, puolessa kappaleista. □ 

Kyllä, joissakin kappaleissa (harvemmassa kuin puolessa kappaleista). □  

Kirja ei kannusta kertomaan kokemuksista ja tapahtumista. □ 
 

Lisäkommentteja 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

  
• Kirja kannustaa toistamaan tai kuvailemaan kertomusten sisällön.   

 



 

 

63 

 

Kyllä, jokaisessa kappaleessa. □ 

Kyllä, useimmissa kappaleissa (enemmän kuin puolessa kappaleista). □    

Kyllä, puolessa kappaleista. □ 

Kyllä, joissakin kappaleissa (harvemmassa kuin puolessa kappaleista). □  

Kirja ei kannusta toistamaan kertomusten sisältöä. □

                                       
Lisäkommentteja 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
2. Oppilaan pitää pystyä lukemaan ja ymmärtämään ikäisilleen sopivia erilaisia tekstejä. 

 
• Kirja parantaa lukutaitoa sopivan vaikeiden tekstien avulla.  

 

Kyllä, jokaisessa kappaleessa. □ 

Kyllä, useimmissa kappaleissa (enemmän kuin puolessa kappaleista). □ 

           Kyllä, puolessa kappaleista. □   

Kyllä, joissakin kappaleissa (harvemmassa kuin puolessa kappaleista). □  

Kirja ei paranna lukutaitoa. □

  
Lisäkommentteja 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
• Kirja parantaa lukutaitoa erilaisten tekstien avulla.  

 

Kyllä, jokaisessa kappaleessa. □ 

Kyllä, useimmissa kappaleissa (enemmän kuin puolessa kappaleista). □  

Kyllä, puolessa kappaleista. □ 

Kyllä, joissakin kappaleissa (harvemmassa kuin puolessa kappaleista). □ 

Kirja ei paranna lukutaitoa erilaisten tekstien avulla.  □

  
Lisäkommentteja 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
3. Oppilaan pitää pystyä kirjoittamaan lyhyehköjä tarinoita, kirjeitä tai selostuksia niin, 

että vastaanottaja ymmärtää sisällön. 
 

• Kirja kannustaa kirjoittamaan lyhyehköjä tarinoita.  
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Kyllä, jokaisessa kappaleessa. □ 

Kyllä, useimmissa kappaleissa (enemmän kuin puolessa kappaleista).   □  

Kyllä, puolessa kappaleista. □ 

Kyllä, joissakin kappaleissa (harvemmassa kuin puolessa kappaleista). □ 

Kirja ei kannusta kirjoittamaan lyhyehköjä tarinoita. □ 
 
Lisäkommentteja 
 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
• Kirja kannustaa kirjoittamaan lyhyehköjä kirjeitä.    

 

Kyllä, jokaisessa kappaleessa. □ 

Kyllä, useimmissa kappaleissa (enemmän kuin puolessa kappaleista). □ 

Kyllä, puolessa kappaleista.  □ 

Kyllä, joissakin kappaleissa (harvemmassa kuin puolessa kappaleista). □  

Kirja ei kannusta kirjoittamaan lyhyehköjä kirjeitä. □ 
 
Lisäkommentteja 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
• Kirja kannustaa kirjoittamaan lyhyehköjä selostuksia. 

   

Kyllä, jokaisessa kappaleessa.  □ 

Kyllä, useimmissa kappaleissa (enemmän kuin puolessa kappaleista). □    

Kyllä, puolessa kappaleista.  □ 

Kyllä, joissakin kappaleissa (harvemmassa kuin puolessa kappaleista). □  

Kirja ei kannusta kirjoittamaan lyhyehköjä selostuksia. □ 
 
Lisäkommentteja 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
4. Oppilaan pitää pystyä kertomaan Ruotsista27 ja elämästä täällä ja verrata vastaaviin 

suomalaisiin olosuhteisiin. 
 

                                                 
27Kurssisuunnitelman mukaan oppilaan pitäisi pystyä kertomaan omasta kotimaastaan ja elämästä siellä ja  
    verrata vastaaviin ruotsalaisiin oloihin, mutta ruotsinsuomalaiset ovat asuneet Ruotsissa jo niin kauan, että on  
    ehtinyt kasvaa toinen, kolmas ja neljäs sukupolvi, joka ei enää tunne Suomea kotimaakseen. Heidän pitäisi  
    osata kertoa ensikädessä Ruotsista ja sitten vertaamaan oloja Suomeen. Olen siis poikennut kurssisuunnitel-    
    masta ja muotoillut kysymyksen uudelleen.  
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• Kirja kannustaa kertomaan Ruotsista.   
 

Kyllä, jokaisessa kappaleessa. □                               
Kyllä, useimmissa kappaleissa (enemmän kuin puolessa kappaleista). □ 

Kyllä, puolessa kappaleista.   □ 

Kyllä, joissakin kappaleissa (harvemmassa kuin puolessa kappaleista).  □ 

Kirja ei kannusta kertomaan Ruotsista.  □

  
Lisäkommentteja 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
• Kirja kannustaa kertomaan elämästä Ruotsissa.  

 

Kyllä, jokaisessa kappaleessa.  □  

Kyllä, useimmissa kappaleissa (enemmän kuin puolessa kappaleista).  □     

Kyllä, puolessa kappaleista. □ 

Kyllä, joissakin kappaleissa (harvemmassa kuin puolessa kappaleista). □    

      Kirja ei kannusta kertomaan elämästä Ruotsissa.  □ 
 
Lisäkommentteja 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
• Kirja kannustaa kertomaan elämästä Ruotsissa ja vertaamaan sitä vastaaviin oloihin 

Suomessa.    
  

Kyllä, jokaisessa kappaleessa.  □ 

Kyllä, useimmissa kappaleissa (enemmän kuin puolessa kappaleista). □     

Kyllä, puolessa kappaleista.   □ 

Kyllä, joissakin kappaleissa (harvemmassa kuin puolessa kappaleista). □ 
Kirja ei kannusta kertomaan elämästä Ruotsissa ja vertaamaan sitä 

vastaaviin oloihin Suomessa. □

  
Lisäkommentteja 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 

Päätelmät 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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Liite 7. Kartoitukset  
Kymmenen oppikirjan kartoitukseni. Kartoitukset olen suorittanut kurssisuunnitelman 
tavoitteiden mukaan. Tässä liitteessä ovat kappaleen 4 tulosten ja analyysin pohjatiedot. 
Pohjatiedoista näkyy mm., miten olen perustellut päätelmäni.  

7.1 Sisun Kuntojumppa 
Kirjan nimi: Sisun Kuntojumppa 
Kirjailijat: Töllöinen, Markku & Wäre, Mervi 
Painovuosi: 2002/2006 (toinen painos) 
Kustantaja: Werner Söderström Osakeyhtiö  
Kirja on ajateltu luokille: 1–2  
 
Kirjan pääpiirteet: 
Kirja on alkeisoppikirja, jossa harjoitellaan pitkää ja lyhyttä vokaalia (s.45) ja diftongeja (s.6), 
hahmotetaan sanan alku- ja jälkitavaus (s.8–9), siinä yhdistetään lauseita ja kuvia Oppilaiden 
ei tarvitse itse keksiä sanoja tai lauseita, vaan he jäljentävät kirjassa valmiina olevat.  
 
Oppilaiden pitäisi viidennen vuosikurssin lopussa päästä seuraaviin tavoitteisiin: 

 

1. Oppilaan pitää pystyä osallistumaan keskusteluihin, pystyä kertomaan kokemuksistaan 
ja tapahtumista sekä pystyä toistamaan tai kuvailemaan kertomusten sisältö.  

 
• Kirja ei kannusta keskusteluihin. 
• Kirja ei kannusta kertomaan kokemuksista eikä tapahtumista. 
• Kirja ei kannusta toistamaan kertomusten sisältöä. 

 

2. Oppilaan pitää pystyä lukemaan ja ymmärtämään ikäisilleen sopivia erilaisia tekstejä. 
 
• Kirja parantaa lukutaitoa sopivan vaikeiden tekstien avulla. 

 
Kirja sisältää kaikkia tehtäviä varten kirjoitettuja selityksiä. Oppilaiden pitää lukea selitykset, 
jotta he saavat tietää, miten tehtävä suoritetaan. Heidän täytyy myös lukea sanoja ja lauseita, 
joita he jäljentävät. Sanat ja lauseet on tavutettu, joten oppilas oppii lukemaan tavujen avulla.  
  

• Kirja ei paranna lukutaitoa erilaisten tekstien avulla.  
 

3. Oppilaan pitää pystyä kirjoittamaan lyhyehköjä tarinoita, kirjeitä tai selostuksia niin, 
että vastaanottaja ymmärtää sisällön. 
 
• Kirja ei kannusta kirjoittamaan lyhyehköjä tarinoita. 
• Kirja ei kannusta kirjoittamaan lyhyehköjä kirjeitä. 
• Kirja ei kannusta kirjoittamaan lyhyehköjä selostuksia. 

 
4. Oppilaan pitää pystyä kertomaan Ruotsista ja elämästä täällä ja verrata vastaaviin 

Suomalaisiin olosuhteisiin. 
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• Kirja ei kannusta kertomaan Ruotsista. 
• Kirja ei kannusta kertomaan elämästä Ruotsissa.  
• Kirja ei kannusta kertomaan elämästä Ruotsissa ja vertaamaan sitä vastaaviin 

oloihin Suomessa. 
 

Päätelmät 
Tätä kirjaa oppilaat käyttävät suomen opintojensa alussa, eikä heillä sen takia ole vielä 
tarpeeksi kielitaitoa, jotta he voisivat keskustella, kirjoittaa, lukea tai kertoa kotimaastaan. He 
saavat kumminkin lukemisen harjoitusta. Kirja auttaa oppilasta hahmottamaan suomen kielen 
pääpiirteitä, esimerkiksi pitkän ja lyhyen vokaalin. Lukemalla kirjan oppilas saa hyvät 
pohjatiedot jatko-opintoja varten.  

Kirja on ajateltu 1–2 luokalle. Opetussuunnitelman mukaan oppilaiden pitäisi 
viidennellä luokalla päästä neljään suureen tavoitteeseen; jotka olen jakanut yhteentoista 
osatavoitteeseen. Käyttämällä tätä kirjaa oppilaat pääsevät ensimmäisen osatavoitteen alkuun.  

 

7.2 Sisun Erikoiset 
Kirjan nimi: Sisun erikoiset 
Kirjailijat: Töllinen, Markku & Wäre, Mervi 
Painovuosi: 2002/2006 (toinen painos) 
Kustantaja: Werner Söderström Osakeyhtiö 2002 
Kirja on ajateltu luokille: 1–2 

 
Kirjan pääpiirteet: 
Kirja on alkeisoppikirja, jossa harjoitellaan kirjoitusta. Oppilaat lukevat sanan, tavuttavat sen, 
sitten he peittävät sen kädellään ja yrittävät kirjoittaa sanan muistista oikein. Toisenlainen 
harjoitus on verbien loppujen kirjoittaminen. Oppilas tietää, montako kirjainta hänen pitää 
lisätä sanaan. Oppilaat myös toistavat valmiiksi kirjoitettuja kysymyksiä tai vastauksia, 
esimerkiksi Mis-sä sie-me-net o-li-vat?  Ne o-li-vat pus-sis-sa 
 

Oppilaiden pitäisi viidennen vuosikurssin lopussa päästä seuraaviin tavoitteisiin: 

 
1. Oppilaan pitää pystyä osallistumaan keskusteluihin, pystyä kertomaan kokemuksistaan 

ja tapahtumista sekä pystyä toistamaan tai kuvailemaan kertomusten sisältö.  

 

• Kirja ei kannusta keskusteluihin. 
• Kirja ei kannusta kertomaan kokemuksista eikä tapahtumista. 
• Kirja ei kannusta toistamaan kertomusten sisältöä. 

 

2. Oppilaan pitää pystyä lukemaan ja ymmärtämään ikäisilleen sopivia erilaisia tekstejä. 
 

• Kirja parantaa lukutaitoa sopivan vaikeiden tekstien avulla. 
 
Kirja sisältää lyhyehköä vuoropuhelua. Vuoropuhelut täytyy lukea, jotta saa tietää mitä täytyy 
seuraavassa tehtävässä tehdä. Tehtäville on selitykset, jotka on tavutettu. Tehtävissä on sanoja 
ja lauseita jotka oppilaan täytyy lukea, jotta hän voi jäljentää ne. 
  



 

 

68 

 

• Kirja parantaa lukutaitoa erilaisten tekstien avulla. 
 
Kirja sisältää vuoropuhelua, tehtävien selityksiä ja lauseita, jotka oppilaan pitää pystyä 
lukemaan, jotta hän voi suorittaa tehtävät kirjassa. 
 

3. Oppilaan pitää pystyä kirjoittamaan lyhyehköjä tarinoita, kirjeitä tai selostuksia niin, että 
vastaanottaja ymmärtää sisällön. 

 

• Kirja ei kannusta kirjoittamaan lyhyehköjä tarinoita. 
• Kirja ei kannusta kirjoittamaan lyhyehköjä kirjeitä. 
• Kirja ei kannusta kirjoittamaan lyhyehköjä selostuksia. 
•  

4. Oppilaan pitää pystyä kertomaan Ruotsista ja elämästä täällä ja verrata vastaaviin 
Suomalaisiin olosuhteisiin. 

 
• Kirja ei kannusta kertomaan Ruotsista. 
• Kirja ei kannusta kertomaan elämästä Ruotsissa.  
• Kirja ei kannusta kertomaan elämästä Ruotsissa ja vertaamaan sitä vastaaviin oloihin 

Suomessa. 
 

Päätelmät 
Tätä kirjaa oppilaat käyttävät suomen opintojensa alussa, eikä heillä sen takia ole vielä 
tarpeeksi kielitaitoa, jotta he voisivat keskustella, kirjoittaa, lukea tai kertoa kotimaastaan. He 
saavat kumminkin lukemisen harjoitusta. Kirja auttaa oppilasta hahmottamaan suomen kielen 
pääpiirteitä, esimerkiksi pitkän ja lyhyen vokaalin. Lukemalla kirjan oppilas saa hyvät 
pohjatiedot jatko-opintoja varten. 

Kirja on ajateltu 1–2 luokalle. Opetussuunnitelman mukaan oppilaiden pitäisi 
viidennellä luokalla päästä neljään suureen tavoitteeseen; jotka olen jakanut yhteentoista 
osatavoitteeseen. Käyttämällä tätä kirjaa oppilaat pääsevät ensimmäisen päätavoitteen 
molemman osatavoitteen alkuun. 

7.3 Uusi Salainen kerho 3E 
Kirjan nimi: Uusi Salainen kerho, Äidinkielen ja kirjallisuuden peruskirja 3E ja  

 Uusi Salainen kerho harjoitusvihko  
Kirjailijat: Hiltunen, Marja-Leena, Kuisma, Raili & Leminen Sirkku  

Kustantaja: Werner Söderström Osakeyhtiö Oy 
Painovuosi: 2005/2009 (kolmas painos)  
Kirja on ajateltu luokalle: 3 
 
Kirjan pääpiirteet: 
Salainen kerho 3E koostuu kahdesta kirjasta: äidinkielen ja kirjallisuuden peruskirjasta ja 
siihen liittyvästä harjoitusvihkosta. Peruskirja sisältää erityyppisiä tekstejä ja kysymyksiä 
jokaisesta tekstistä. Harjoitusvihkossa on tehtäviä jokaiselle tekstille. Tehtävät ovat erilaisia, 
riippuen tekstin sisällöstä. Esimerkiksi oppilas saa päättää sopivatko laatikossa olevat sanat 
tekstin sisältöön vai eivät (s.10), kuvailla millainen sadun leijona oli (s.13) tai vastata 
kysymyksiin tekstistä (s.20). 
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Kumpikin kirja on jaettu kuuteen eri kappaleeseen. Viisi kappaletta perehtyy 
kirjallisuuteen ja siihen liittyviin kysymyksiin. Kuudennessa kappaleessa perehdytään 
oikeinkirjoitukseen ja kielitietoon. Harjoitusvihkossa on ainoastaan kirjallisia tehtäviä, mutta 
ne ovat monipuolisia. 
 

Oppilaiden pitäisi viidennen vuosikurssin lopussa päästä seuraaviin tavoitteisiin: 

 

1. Oppilaan pitää pystyä osallistumaan keskusteluihin, pystyä kertomaan kokemuksistaan 
ja tapahtumista sekä pystyä toistamaan tai kuvailemaan kertomusten sisältö.  
 

• Kirja kannustaa keskusteluihin joissakin kappaleissa, nimittäin harjoitusvihkon 
neljännessä kappaleessa. 

 
Harjoitusvihkon neljännessä jaksossa (s.32) on valmiiksi kirjoitettuja haastattelukysymyksiä 
ja oppilasta pyydetään haastattelemaan luokkakaveria, sekä kirjoittamaan vastaukset. Koska 
kyseessä on suomen kielen alkeisoppikirja, saattavat valmiit kysymykset olla ainoa hyvä tapa 
alkaa keskustella.   
 

• Kirja kannustaa kertomaan kokemuksista ja tapahtumista useimmissa lukukirjan 
kappaleissa, kaikissa muissa kuin neljännessä kappaleessa.  

 
Ensimmäisen kappaleen ensimmäisellä sivulla (s.7) ”Kerro. Eno piirsi kartan kesästään. 
Kerro, mitä Eno teki kesällä”. Tässä tehtävässä oppilaan pitää kertoa toisen henkilön 
kokemuksista, mutta kurssisuunnitelman tavoitteissa lukee ainoastaan, että oppilaan pitää 
pystyä kertomaan kokemuksista ja tapahtumista, ei että ne ovat itse koettuja kokemuksia. 
Toisen kappaleen ensimmäisellä sivulla (s.29) sanotaan ”Kerro: Kun teet läksyjä. Missä? 
Kenen kanssa? Miltä tuntuu? ja Milloin? Tässä kappaleessa on myös tehtävä (s.31) ”Mitä 
asioita harjoittelet vähintään kerran viikossa?”. Myös kolmannessa kappaleessa (s.49) on 
kerro-tehtävä: ”Kun sain jonkun hyvälle mielelle. Miten? Missä ja milloin? Miten hyvä mieli 
näkyi? Kenet?”. Kolmannessa jaksossa (s. 59) on tekstiin liittyvä kysymys: ”3. Miten sinä 
pukeudut vierailulle?”, ja mielestäni siinäkin kerrotaan kokemuksesta. Viidennessä 
kappaleessa (s.91) kerro-tehtävässä sanotaan: ”Minkä taidon oppimisen muistat vieläkin? 
Miksi halusit oppia taidon? Ajattelitko lopettaa harjoittelun? Miksi? Minkä ikäinen olit? Mitä 
iloa taidosta on ollut? Kuka opetti sinua? Miten harjoittelit ja kenen kanssa?” Samassa 
jaksossa (s.93) on tekstin yhteydessä kysymys: ”Mitä aikuiset kysyvät sinulta 
usein/harvoin?”, tämä on mielestäni kysymys johon oppilaan täytyy vastata omin 
kokemuksiensa mukaisesti. Samassa kappaleessa (s.106) kysytään: ”Millaisen ohjeen olet 
kuullut tai lukenut? Mistä siinä oli kyse? Kuka tarvitsi ohjetta?” Kuudennessa kappaleessa 
(s.111) kerro-tehtävässä sanotaan: ”Kun minua kehuttiin. Kuka? Mitä teit? Missä? Miltä 
tuntui? Ja Milloin?” 
 Näiden tehtävien lisäksi esimerkiksi neljännessä kappaleessa (s.73, 75) kysytään 
oppilaalta mitä hän tekisi ”jos…”, mutta nämä ovat mahdollisia tapahtumia, tai tulevaisuuteen 
viittaavia tehtäviä, eikä kokemusten kertomista. 
 

• Kirja kannustaa toistamaan kertomusten sisällön useimmissa kappaleissa, kaikkialla 
muualla kuin viimeisessä kappaleessa, jossa ainoastaan on yksi runo kielitiedon 
lisäksi. 
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Kirja ei nimenomaan sano: toista kertomusten sisältö, mutta melkein jokaisen lukutekstin 
jälkeen on 1–6 kysymystä. Kysymykset liittyvät tekstin sisältöön, esimerkiksi. Miksi luokka 
on hiljaa? (s.9) samanlaisia tehtäviä on sivuilla: 11, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 31, 33, 35, 37, 39, 
40, 43, 47, 50–51, 53, 55, 57, 59–63, 71,73, 75, 77–78, 81, 83–85, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 
105, 107, 109. Kirja sisältää kaikkiaan 49 tekstiä ja 42 tekstin jälkeen on sisällön toistavia 
tehtäviä. Näihin kysymyksiin voi vastata helposti suullisesti, eikä niissä viitata 
kirjoitusvihkoon (lukuun ottamatta poikkeavia yksittäisiä kysymyksiä, joissa pyydetään 
oppilasta kirjoittamaan vastaus kirjoitusvihkoon; esimerkiksi s. 21: ”Täydennä vihkoosi 
kirjailijakortin tiedot”. Samaan tekstiin liittyy myös ”suullisia” kysymyksiä). Tehtäviä ei 
seuraa tyhjiä rivejä, ja lisäksi viimeisessä kappaleessa on samankaltaisia kysymyksiä, mutta 
niiden yhteydessä pyydetään oppilasta kirjaamaan vastaukset vihkoonsa. Useimmat 
kysymykset ovat muodoltaan semmoisia, että niihin voi vastata aika yksinkertaisesti, joten 
niiden avulla toistetaan ainoastaan osa kertomuksen sisällöstä. Jotkut kysymykset ovat niin 
laajoja, että oppilaan täytyy toistaa suuri osa tekstistä/kertomuksesta vastatessaan 
kysymykseen. Esimerkiksi (s.57) Mikä ongelma Karhunpojalla oli, ja miten se ratkesi? Sen 
lisäksi joihinkin teksteihin liittyy niin monta kysymystä, että vastatessaan kaikkiin 
kysymyksiin oppilas toistaa koko kertomuksen esimerkiksi (s.81) ”1. Ketkä ovat Sihis-
kirjojen päähenkilöt? 2. Minkä nimisiä Sihis-kirjoja on? 3. Mitkä nimet kertovat 
tapahtumapaikasta? 4. Minkä Sihis-kirjan haluaisit lukea? Miksi? 5. Keksi uusi paikka 
Sihiksen ja kummitusten seikkailulle. 6. Missä Sihis-kirjassa esiintyy: a) Armas von Varvas? 
b) Kadonnut vaarikummitus? c) Luuranko Lulu? d) Luurankokissa Melinda”.  
 

2. Oppilaan pitää pystyä lukemaan ja ymmärtämään ikäisilleen sopivia erilaisia tekstejä. 
 
• Kirja parantaa lukutaitoa sopivan vaikeiden tekstien avulla kaikissa kappaleissa. 

 
Kirjan alussa tekstit ovat hyvin yksinkertaisia, mutta ne pitenevät ja tulevat vaikeammaksi 
kirjan edetessä. Ennen kuin pystyy tekemään peruskirjan- tai harjoitusvihkon tehtäviä, täytyy 
lukea peruskirjan tekstit. Lukematta tekstejä on hyvin vaikeata vastata kysymyksiin tai tehdä 
tekstiin liittyviä tehtäviä. Kuudennessa kappaleessa (s.111) on toki ainoastaan yksi teksti, yksi 
runo.  
 

• Kirja parantaa lukutaitoa erilaisten tekstien avulla useimmissa kappaleissa; 
kaikissa paitsi kappaleessa 6.  
 

Kirja on täynnä erilaisia tekstejä. Kirjassa seurataan Vaskimäen koulun 3. luokan elämää. 
Heidän seuranaan ja apunaan on Eno-pulu, joka auttaa heitä oikeinkirjoituksessa. Lukija 
seuraa mm., kun kolmasluokkalaiset tapaavat uuden opettajansa (s.10), ja kun uusi oppilas 
tulee luokkaan (s.72), siis luokan jokapäiväistä elämää. Nämä tekstit ovat yksinkertaisia 
vuoropuheluja selityksineen: Luokkaan astui nainen. Hänellä oli silmälasit (s.9). Vuoro-
puhelun lisäksi kirjasta löytyy monenlaisia tekstejä: ohjeita (s.6, 28, 48, 68, 88, 90, 106 ja 
107) riimi (s.7), tietoteksti (s.14), lyhyehköjä selostuksia eri kirjasarjoista (s.15, 76–77, 60), 
näytteitä kirjoista (s.18–19, 22–23, 61, 79–83, 59), tietoteksti kirjailijasta (s.20, 78), 
”käsitekartta” (s.26) kaunokirjallisia tekstejä (s.29, 34–39, 49 56–57, 91, 111), ja muita 
tekstejä esimerkiksi ”Asiatekstin lukeminen ja kirjoittaminen (s.41–42), ”Huvipuisto: joka 
sisältää vitsivirran, vitsiluolan, hohotusjunan, naurunpaikan, Pikku-Kallen majan ja 
kikatusturbon, ”Kirjoittajan kuntokoulun ” (s.27, 46, 66, 89, 108–109) Kirjailija kuvaa 



 

 

71 

 

päähenkilöä (58),  ”Uuden asian opiskelu”; tietoja uuden asian lukemisesta, 7 (s.64–65), loru 
(s.69) ”Näin luetaan tietotekstiä” (s.84), ”Haastattelu”: haastattelun suorittamisesta (s.88), 
mitä tekstiviestiin (96–97) ja ostoslistaan (98) kirjoitetaan. Tarina (s.100–103), runo (s.104) ja 
”Ohjeiden lukeminen” (s.106)  
 Kirjan kuudes kappale on omistettu kokonaan kielitiedolle, mutta sekin sisältää yhden 
runon (s.111), mutta ei useampia tekstilajeja.   
 

3. Oppilaan pitää pystyä kirjoittamaan lyhyehköjä tarinoita, kirjeitä tai selostuksia niin, 
että vastaanottaja ymmärtää sisällön. 
 
• Kirja kannustaa kirjoittamaan lyhyehköjä tarinoita joissakin kappaleissa; nimittäin 

lukukirjan kolmannessa ja harjoitusvihkon neljännessä kappaleessa. 
 
Lukukirjan kolmannessa kappaleessa (s.67) oppilas kokoaa tarinan yhteensä kirjoittamalla 
kaikki lauseet yhteen. Tämä on hyvä harjoitus oman tarinan kirjoittamista varten. 
 Harjoitusvihkon neljännessä kappaleessa (s.25) on kaksiosainen tehtävä ”Numeroi 
lauseet kirjan tekstin mukaiseen järjestykseen […] ja kirjoita lauseet oikeaan järjestykseen”.  
 

• Harjoitusvihkon sisältö kannustaa kirjoittamaan lyhyehköjä kirjeitä puolessa 
kappaleista, nimittäin kappaleissa 3, 4 ja 5. 
 

Harjoitusvihkon ensimmäisessä ja toisessa kappaleessa kannustetaan oppilaita kirjoittamaan 
lyhyehköjä kirjeitä: ”Kirjoita kutsu syntymäpäiville. Voit käyttää apuna mallia” (s.19) ja ”Isät 
halutaan kutsua koululle pelaamaan jalkapalloa. Keksi ja kirjoita kutsu” (s.24). Viidennessä 
kappaleessa on kolme tehtävää, ensimmäinen (s.35) ”2. Kirjoita kaverillesi seuraaviin 
tilanteisiin sopiva tekstiviesti”. Nykyajan nuoriso ei juuri kirjoita perinteellisiä kirjeitä, vaan 
mielestäni tekstiviestit korvaavat perinteiset kirjeet. Seuraavat tehtävät (s.39) ovat samalla 
sivulla 1) ”Postikortti. Lähetät serkullesi syntymäpäiväkortin. Keksi ja kirjoita. Voit katsoa 
mallia kirjasta.” ja 2) ”Lähetät kaverillesi kortin viikonloppumatkalta. Keksi ja kirjoita.”   
 

• Kirja kannustaa kirjoittamaan lyhyehköjä selostuksia useimmissa kappaleissa; 
lukukirjan kappaleissa 2 ja 4 ja harjoitusvihkon kappaleissa 1, 3, 4 ja 5. 

 
Lukukirjan toisessa kappaleessa (s.47) pyydetään ”Kirjoita kuvan henkilöistä. Valitse yksi 
kuvan henkilöistä. Keksi hänelle nimi, ikä, harrastukset, ystävät, luonne, jne. muista myös 
kuvailla ulkonäköä”. Neljännessä kappaleessa (s.89) pyydetään oppilasta kirjoittamaan 
selostus piirretylle kuvalle; ”Mitä piirroksessa on? Kirjoita vihkoon”. Harjoitusvihkon 
ensimmäisessä kappaleessa (s.4) kysytään ”Millainen on hyvä kirja? Valitse sanat laatikosta 
tai keksi itse”. Kuten oppilaat ovat suomen kielen opintojen alkuvaiheessa tämä on pieni 
selitys esitettyyn kysymykseen. Kolmannessa kappaleessa (s.20) on samanlainen pyyntö kuin 
lukukirjassa: ”Kirjoita kuvaan sopiva kuvateksti”. Neljännessä kappaleessa (s.26) sanotaan 
”Täydennä lauseet. Minua pelottaa, kun…” Viidennessä kappaleessa (s.33) oppilaan pitää 
kirjoittaa omista kokemuksistaan ”2. Ympäröi laatikosta yksi oppimasi taito [..] 2. Kuka opetti 
sinulle (ympäröimäsi) taidon? 3. Miten harjoittelit? 4. Mitä iloa taidosta on sinulle? ” ja 
seuraavalla sivulla (s.34) on kirjan viimeinen selostustehtävä ”Pitikö Rami palkinnosta? 
Miksi?” Sana ”miksi” mielestäni edellyttää vastaajalta selostusta.   
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4. Oppilaan pitää pystyä kertomaan Ruotsista ja elämästä täällä ja verrata vastaaviin 
Suomalaisiin olosuhteisiin. 
 
• Kirja ei kannusta kertomaan Ruotsista. 
• Kirja ei kannusta kertomaan elämästä Ruotsissa. 
• Kirja ei kannusta kertomaan elämästä Ruotsissa ja vertaamaan sitä vastaaviin 

suomalaisiin olosuhteisiin. 
 
Päätelmät 
Oppilaan tehdessä töitä tämän kirjan kanssa hänellä on suuret mahdollisuudet osallistua 
suullisiin tehtäviin. Jo harjoitusvihkon ensimmäisessä kappaleessa kannustetaan 
haastatteluun. Sen lisäksi jokaisen tekstin jälkeen on kysymyksiä, joihin oppilas voi vastata 
suullisesti. Nämä tehtävät ovat kertomusten sisällön toistamista. Kirja kannustaa myös 
oppilasta kertomaan kokemuksistaan ja tapahtumista.  
 Kirja tarjoaa oppilaalle lukuteksteissä suuren variaation. Oppilaan lukutaito paranee 
hänen opiskellessaan jokaisen kappaleen, sillä tekstit täytyy lukea ennen kuin voi tehdä niihin 
liittyvät tehtävät. Sitä paitsi tehtävät ovat hyvin erityylisiä, joten oppilas tottuu varhain 
lukemaan erilaisia tekstityylejä.  
 Lukukirjan kolmannessa kappaleessa kannustetaan kirjoittamaan lyhyehkö tarina 
”Kirjoita matkasta, jonka olet tehnyt Suomessa tai ulkomailla. Mihin matkustit? Millä? Mitä 
näit?” (s. 7). Harjoitusvihkon neljännessä kappaleessa kannustetaan kirjoittamaan lyhyehkö 
tarina. Harjoitusvihkon kolmannessa, neljännessä ja viidennessä kappaleessa kannustetaan 
kirjoittamaan lyhyehköjä kirjeitä. Ja selostuksia kannustetaan kirjoittamaan kaikkialla paitsi 
kuudennessa kappaleessa 
 Kirja ei kannusta kertomaan Ruotsista, eikä elämästä täällä, joten olisi mahdotonta 
verrata oloja Ruotsissa vastaaviin suomalaisiin oloihin.    

Kirja on ajateltu kolmannelle luokalle. Kurssisuunnitelman mukaan oppilaiden pitäisi 
viidennellä luokalla päästä neljään suureen tavoitteeseen, jotka olen jakanut yhteentoista 
osatavoitteeseen. Käyttämällä tätä kirjaa oppilaat pääsevät kahdeksan osatavoitteen alkuun, 
joten heillä pitäisi olla viidennellä luokalla hyvät lähtökohdat päästä kaikkiin yhteentoista 
osatavoitteeseen ja neljään päätavoitteeseen. 

7.4 Uusi salainen kerho 4E 
Kirjan nimi: Uusi Salainen kerho, Äidinkielen ja kirjallisuuden peruskirja 4E ja                                   

Uusi Salainen kerho harjoitusvihko 
Kirjailijat: Hiltunen, Marja-Leena, Kuisma, Raili & Leminen Sirkku 

Kustantaja: Werner Söderström Osakeyhtiö   
Painovuosi: 2005 
Kirja on ajateltu luokalle: 4  
 
Kirjan pääpiirteet: 
Uusi Salainen kerho koostuu tekstikirjasta ja harjoitusvihkosta. Kummatkin on jaettu kuuteen 
kappaleeseen. Viisi ensimmäistä kappaletta keskittyy kirjallisuuteen jne. ja viimeinen, kuudes 
kappale enimmäkseen kielitietoon. Kielioppiaiheita ovat aakkoset (s.116), äänteet ja kirjaimet 
(s.117), äänteiden pituus (s.119), yhdyssanoista (s.123), sanaluokat (s.130) jne. 
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 Kirjassa seurataan Vaskimäen koulun 4. luokkaa. Kirja etenee vuoropuhelutekstien 
avulla: jokainen kappale alkaa vuoropuhelutekstillä, ja jatkuu sen jälkeen erilaisilla teksteillä 
kuten kirjailijakuvauksilla, saduilla ja lauluilla.   

Tehtävävihkon kaikki tehtävät ovat kirjallisia. Ne liittyvät peruskirjan teksteihin eri 
tavoin. Välillä oppilaiden pitää päättää ”Sopiiko lause kirjan tekstiin? (s.7), numeroida lauseet 
kirjan tekstin mukaiseen järjestykseen ja sitten kirjoittaa lauseet oikeassa järjestyksessä.   
 
Oppilaiden pitäisi viidennen vuosikurssin lopussa päästä seuraaviin tavoitteisiin: 

 

1. Oppilaan pitää pystyä osallistumaan keskusteluihin, pystyä kertomaan kokemuksistaan 
ja tapahtumista sekä pystyä toistamaan tai kuvailemaan kertomusten sisältö. 
 

• Kirja kannustaa keskusteluihin jokaisessa kappaleessa. 
 
Jokainen kappale alkaa ”keskustelu”-tehtävällä (s.7, 33, 55, 77, 101 ja 115). 
Keskustelutehtävät koskevat eri aiheita, esimerkiksi ”Kuinka pitkä kesäloman pitäisi olla?” 
(s.7) ja ”mitä ohjelmia TV:ssä pitäisi olla enemmän?” Jokaiseen kysymykseen on 
vaihtoehtoja, esimerkiksi viimeksi mainittuun kysymykseen on vaihtoehdot: lasten elokuvia, 
luonto-ohjelmia tai musiikkiohjelmia. Kaikki mielipiteet pitää perustella. Näiden tehtävien 
lisäksi kappaleessa viisi (s.105) sanotaan ”Kuvitelkaa, että Suomessa julkaistaan 
ensimmäinen Lasten suuri ennätysten kirja. Millaisista ennätyksistä kirjassa kerrotaan? 
Keksikää.” Tämä tehtävä kohdistuu usealle oppilaalle imperatiivimuodosta päätellen, joten 
oppilaiden täytyy keskustella toistensa kanssa suorittaakseen tehtävän.  
 

• Kirja kannustaa kertomaan kokemuksista ja tapahtumista puolessa kappaleista, 
nimittäin ensimmäisessä, toisessa ja neljännessä kappaleessa. 

 
Kirja kannustaa kertomaan kokemuksista kappaleissa yksi (s.11), kaksi (s.42) ja neljä (s.78, 
97, 100). Kirja sisältää kaikkiaan kuusi tehtävää; kaksi sivulla 42, ja muilla mainituilla 
sivuilla on yksi tehtävä, jossa oppilasta kannustetaan kertomaan omista kokemuksista.  

Oppilasta kannustetaan esimerkiksi kertomaan miten hän vietti juhannusta (s.11) ja 
milloin hän opetteli käyttämän tietokonetta (s.78). 
 

• Kirja kannustaa toistamaan kertomusten sisällön, kaikkialla muualla kuin viimeisessä 
kappaleessa, jossa yhtä pientä runoa lukuun ottamatta ainoastaan perehdytään 
kielitietoon.  

 
Melkein jokaisen tekstin jälkeen on siihen 1–6 liittyvää kysymystä. Nämä tehtävät olen 
tulkinnut suullisiksi tehtäviksi, sisällön toistamiseksi, sillä niissä ei viitata kirjoitusvihkoon, 
eikä tehtävien jälkeen ole tyhjiä rivejä, joille vastaukset voisi kirjata. Vastaamalla kaikkiin 
kysymyksiin oppilas/oppilaat toistavat kertomuksen kokonaan tai melkein kokonaan, 
esimerkiksi kysymykset sadusta ”Puurovuori” (s.106–107 ) 1. Ketkä olivat kertomuksen 
päähenkilöt? 2. Mikä ongelma kertomuksen äidillä oli? 3. Miten ongelma ratkesi? 4. Mistä 
tyttö sai padan? 5. Mitä ihmisten täytyi tehdä, kun he palasivat koteihinsa? Kysymyksiä 
teksteihin, joiden avulla oppilas toistaa osan tekstistä on kaikkialla paitsi kuudennessa 
kappaleessa, (s. 9, 11, 13, 15–19, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 41–43, 46, 47, 49–51, 57, 59, 
61, 63, 65, 68–69, 71, 73–75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 95, 97–99, 103, 105, 107, 109, 111 ja 
113).  
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Näiden tehtävien lisäksi toisessa kappaleessa (s.39) kannustetaan oppilaita erityisesti 
toistamaan kertomusten sisältöä; Kerro kertomus lyhyesti niin, että juoni ei muutu.  

 
2. Oppilaan pitää pystyä lukemaan ja ymmärtämään ikäisilleen sopivia erilaisia tekstejä. 

 
• Kirja parantaa lukutaitoa sopivan vaikeiden tekstien avulla jokaisessa kappaleessa.   

 
Kirja parantaa lukutaitoa kaikissa kappaleissa. Tekstit täytyy lukea ennen kuin pystyy 
tekemään kappaleen tehtävät peruskirjasta tai harjoitusvihkosta. Kuudes kappale (s.115, 134, 
135, 137, 139), sisältää pienen lorun ja sen lisäksi tekstejä, jotka oppilaan pitää korjata. Kirjan 
viimeinen vuoropuheluteksti (s.141) oppilaiden pitää esittää pareittain. 
 

• Kirja parantaa lukutaitoa erilaisten tekstien avulla jokaisessa kappaleessa. 
 

Oppilas seuraa Vaskimäen koulun 4. luokkaa vuoropuhelun ja siihen kuuluvien selitysten 
kautta. Niiden avulla oppilas saa tietää, miten lukuvuosi sujuu Vaskimäellä. Jokaisessa 
kappaleessa on vuoropuhelun lisäksi monta erilaista tekstityyppiä (eriaiheisia tekstejä): runoja 
(s.7, 77), ”Luettavaa jokaiselle (s.16–19); takakansitekstejä (16–19, 24–25, 66–67, 84–89 ), 
näytteitä kirjoista (s.20–21, 26–27), tietoja kirjailijoista (s.22–23), loruja (s.33, 55, 115), 
satuja (s.38–41, 43, 62–63, 69, 108–109), sadun tunnusmerkkejä (s.42), tarina  (s.44–47), 
vitsejä (s.47), sisällysluettelo (s.48–49), tietoteksti koirasta (s.50–51), ”Kirjailija kuvaa 
tapahtumapaikkaa” (64), näytteitä Muumin-sarjan maisemakuvauksista (s.64–65), näytelmä 
(s.70–71), tietoja ahvenesta ja miten pitää toimia mennessä ongelle (s.72–73), tietoja hyvästä 
aloittelijan ongesta (s.74), 2000-luvun ennätyskaloja (s.75), tietoteksti Pohjoismaista (s.90–
91), tietoja Sarjakuvista (s.94–95), tietoja Aku-ankan julkaisijoista (s.96), tietoja Aku-ankasta 
(s.97), Uutisjuttu (s.98), näyte uutisjutusta (s.99), sananjalka (s.101), kertomus (s.106–107), 
runon lausuja (s.110–111) ja ohjeiden lukeminen (s.112–113) 
 

3. Oppilaan pitää pystyä kirjoittamaan lyhyehköjä tarinoita, kirjeitä tai selostuksia niin, 
että vastaanottaja ymmärtää sisällön. 

 

• Kirja kannustaa kirjoittamaan lyhyehköjä tarinoita jokaisessa kappaleessa. 
 
Jokaisen kappaleen ensimmäisellä aukeamalla on tehtävä: ”Kirjoita mitä kuva tuo sinulle 
mieleen? Kirjoita kymmenen minuutin ajan sanoja, lauseita tai pieni tarina” (s.7, 33, 55, 77 
ja 101). Näiden tehtävien lisäksi lukukirjan viidennessä kappaleessa (s.114) sanotaan ”Valitse 
henkilö. Kirjoita hänestä runo mallin mukaan. Voit valita seuraavista henkilöistä tai keksiä 
itse”. Tässä tehtävässä oppilas kuvaa valitsemansa henkilön ja muodosta siten pienen tarinan 
hänestä.  
 Harjoitusvihkossa on monta jäljentämistehtävää, esimerkiksi ensimmäisessä 
kappaleessa (s.11) ”1. Numeroi lauseet kirjan tekstin mukaiseen järjestykseen […] 2. Kirjoita 
lauseet oikeaan järjestykseen.” Tämänkin kaltaiset tehtävät näen lyhyehköjen tarinoiden 
kirjoittamisena, sillä ne ovat jäljentämistä, jonka avulla oppilas muodostaa pienen tarinan. 
Luulisin oppilaiden hyötyvän tällaisista harjoituksista myöhemmin opinnoissaan, sillä näin he 
tottuvat tarinan kirjamuotoon, (ks. myös s.13, 17, 28, 33). 
 Harjoitusvihkon neljännessä kappaleessa (s.27) on sarjakuva ja tehtävä ”Keksi 
sarjakuvaan puhekuplatekstit”. Lyhyehköt tekstit kuvineen muodostavat pienen tarinan.    
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• Kirja kannustaa kirjoittamaan lyhyehköjä kirjeitä joissakin kappaleissa, nimittäin 
kappaleessa 3. 

 
Kolmannessa kappaleessa (s.59) oppilas kirjoittaa kirjeen kenelle hän itse haluaa: ”Kirjoita 
kirje. Valitse henkilö, kenelle kirjoitat: a) lapsi (serkku, kaveri…) b) aikuinen (äiti, isä, 
kummi)” 
 

• Kirja kannustaa kirjoittamaan lyhyehköjä selostuksia puolessa kappaleista, nimittäin 
kappaleissa 1, 2 ja 4. 

 
Ensimmäisessä kappaleessa (s.19) ”opetellaan pitämään lukupäiväkirjaa”. Tämän tehtävän 
avulla oppilas saa kirjoitta lyhyehkön selostuksen lukemastaan kirjasta. Ja seuraavalla 
aukeamalla (s.21) oppilasta pyydetään kirjoittamaan kahden esitetyn pojan esittelyt. Toisessa 
kappaleessa (s.54) oppilas kirjoittaa lyhyehkön selostuksen siitä, onko hänellä lemmikkieläin, 
tai haaveileeko hän sen hankkimisesta. Neljännessä kappaleessa (s.100) hän kirjoittaa 
millainen televisionkatsoja hän on.  
 

4. Oppilaan pitää pystyä kertomaan Ruotsista ja elämästä täällä ja verrata vastaaviin 
Suomalaisiin olosuhteisiin. 

 

• Kirja ei kannusta kertomaan Ruotsista. 
• Kirja ei kannusta kertomaan elämästä Ruotsissa. 
• Kirja ei kannusta kertomaan elämästä Ruotsissa ja vertaamaan sitä vastaaviin 

suomalaisiin olosuhteisiin. 
 
Päätelmät  
Tämä kirja kannustaa keskusteluihin jokaisen kappaleen alussa. Vähintään yhden tekstin 
jälkeen jokaisessa kappaleessa on kysymyksiä, joihin oppilas voi vastata suullisesti. Kirja 
kannustaa kertomaan kokemuksista ja tapahtumista puolessa kappaleista. Toki kirjassa ei 
suoraan sanota: kerro kokemuksistasi, mutta lukiessa tehtävät huomaa, että se kumminkin on 
tehtävän tarkoitus. Kirja kannustaa toistamaan kertomusten sisällön useimmissa kappaleissa: 
mutta, toistamiset eivät aina ole pitkiä, vaan esimerkiksi ”lue vitsi ääneen katsomatta tekstiä”. 

Kirja parantaa lukutaitoa sopivan vaikeiden tekstien avulla jokaisessa kappaleessa. 
Ennen kuin pystyy tekemään peruskirjan- tai harjoitusvihkon tehtävät, täytyy lukea 
peruskirjan teksti. Ilman tekstiä on mahdotonta vastata siihen liittyviin kysymyksiin. Kirja 
parantaa lukutaitoa erilaisten tekstien avulla jokaisessa kappaleessa.  

Kirja kannustaa kirjoittamaan lyhyehköjä tarinoita, jokaisessa kappaleessa. Esimerkiksi 
ensimmäisessä kappaleessa (s.7): ”Kirjoita mitä kuva tuo sinulle mieleen”? Kirjoita 
kymmenen minuutin ajan sanoja, lauseita tai pieni tarina.” Kun annetaan vaihtoehto, että voi 
kirjoittaa ainoastaan sanoja tai lauseita, ei ole varmaa että oppilas kirjoittaa tarinan. Siten, ei 
voi olla varmaa siitä, että oppilas kertaakaan kirjoittaa kokonaisen tarinan lukiessaan tätä 
kirjaa. On tärkeää, että opettaja seuraa oppilaiden tehtäviä tarkkaan ja ohjaa opiskelijan myös 
kirjoittamaan lyhyehköjä tarinoita. Harjoitusvihkossa oppilasta pyydetään viisi kertaa 
kirjoittamaan sivun lauseet oikeaan järjestykseen, jotta ne muodostavat lyhyehkön tarinan.  
Kerran oppilaan pitää kirjoittaa puhekuplatekstit lyhyehköön sarjakuvaan, jotta sen tarina 
ilmenee selvästi 



 

 

76 

 

Kirja kannustaa kirjoittamaan yhden lyhyehkön kirjeen ja kirjoittamaan lyhyehköjä 
selostuksia kolmessa kappaleessa.   

Kirja ei kannusta kertomaan Ruotsista, eikä elämästä täällä. Eikä siten myöskään 
vertaamaan elämää Ruotsissa vastaaviin suomalaisiin olosuhteisiin. 

Kirja on ajateltu neljännelle luokalle. Opetussuunnitelman mukaan oppilaiden pitäisi 
viidennellä luokalla päästä neljään suureen tavoitteeseen; jotka olen jakanut yhteentoista 
osatavoitteeseen. Käyttämällä tätä kirjaa oppilaat pääsevät kahdeksan osatavoitteen alkuun, 
joten heillä pitäisi olla hyvät lähtökohdat päästä kaikkiin yhteentoista osatavoitteeseen 
viidennellä luokalla.  

7.5 Uusi Salainen kerho 5E 
Kirjan nimi: Uusi Salainen kerho, äidinkielen ja kirjallisuuden peruskirja 5E ja  

 Uusi Salainen kerho harjoitusvihko  
Kirjailijat: Hiltunen, Marja-Leena, Kuisma, Raili & Leminen, Sirkku 
Painovuosi: 2007  
Kustantaja: WSOY Oppimateriaali Oy 
Kirja on ajateltu luokalle: 5 
 
Kirjan pääpiirteet: 
Oppilas seuraa Vaskimäen viidennen luokan kouluelämää. Hän saa esimerkiksi tietää, miten 
luokkalaiset kokevat lukemisen ja miten sen voi saada hauskemmaksi lukemalla hauskoja, 
jännittäviä kirjoja. (s.8–9). Luokkaelämän lisäksi lukija tutustuu moniin erityyppisiin 
tekstilajeihin, esimerkiksi takakansiteksteihin (s.16–17) ja faktateksteihin (s.20–21). Kirja 
pyrkii parantamaan oppilaan suomen kielen taitoa kirjoittamisen, lukemisen ja puhumisen 
avulla. 

Kirja on jaettu kuuteen kappaleeseen joista viisi on keskittynyt etupäässä lukemiseen. 
Kuudes jakso kertoo enimmäkseen kielitiedosta ja sen kappaleen harjoituksilla pyritään 
yksitoikkoisesti parantaa oppilaan kielitietoa, esimerkiksi oikeinkirjoittamista. 

Harjoitusvihkossa on jokaiseen tekstiin liittyviä tehtäviä. Nämä tehtävät ovat kirjallisia, 
oppilasta esimerkiksi kehotetaan ”Valitse tekstiin sopiva vaihtoehto. Ympyröi kirjain. Kirjoita 
koko lause” (s.2) ja ”Yhdistä yhdyssanan osat. Kirjoita” (s.15)  

Harjoitusvihkon toinen osa käsittelee kielitietoa ja oppilas harjoittelee esimerkiksi 
verbien taivuttamista (s.2), erottaa sanojen yksikkö- ja monikkomuodot (s.8). Hän oppii myös, 
miten substantiiveja (s. 10–11) ja adjektiiveja (s14–15), käytetään ja harjoittelee pronominien 
käyttöä (s.18–19). Myös numeraalit (22–23)  ja partikkelit (24–25) käydään läpi. Kaikki 
tehtävät tähtäävät oppilaan kielitaidon parantamiseen.   

 
Oppilaiden pitäisi viidennen vuosikurssin lopussa päästä seuraaviin tavoitteisiin: 

 

1. Oppilaan pitää pystyä osallistumaan keskusteluihin, pystyä kertomaan kokemuksistaan 
ja tapahtumista sekä pystyä toistamaan tai kuvailemaan kertomusten sisältö. 

 
• Kirja kannustaa keskusteluihin jokaisessa kappaleessa. 

 
Jokaisen kappaleen alussa (s.7, 35, 61, 87, 113 ja 131) on ”Jakson aikana tehtäväksi”- 
tehtäviä. Esimerkiksi (s.7): Eräänä päivänä kirjastossa huomattiin, että puolet kirjoista oli 
kadonnut. Mitä oli tapahtunut? Mitä sitten tapahtui? Keksikää ja kertokaa. Jos oppilaiden 
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yhdessä pitää keksiä ja kertoa, se vaatii heiltä keskustelua. Eikä tehtävässä viitata 
kirjoitusvihkoon eikä tehtävän jälkeen ole tyhjiä rivejä, joille pystyisi kirjaamaan vastaukset.  

Näiden tehtävien lisäksi kolmannessa ja neljännessä kappaleessa on muitakin 
keskustelutehtäviä: (s.67) ”Mitä Mikon poimimat sanat tarkoittavat? Keskustelkaa. 
Selvittäkää oudot sanat perussanakirjan avulla”, (s. 101) ”Valmistakaa luokan yhteinen 
tähtitaivas-runo”: yhteistyö vaatii mielestäni keskustelua. Toinen suoranainen 
keskustelutehtävä on: (s.105) ”Keskustele parin kanssa. Missä runossa oli mielestäsi a) hyvä 
tunnelma, b) paljon yllätyksiä, c) paljon huumoria”.   

 
• Kirja kannustaa kertomaan kokemuksista ja tapahtumista joissakin kappaleissa, 

kappaleissa 3 ja 5. 
 
Kappaleessa 3 (s.67) on tehtävä: ”Kerro omin sanoin parillesi tai ryhmällesi mitä uutta opit 
televisiosta”. Kappaleessa 5 (s.115) on tehtävänä: ”Mitä Kalevalan kertomuksia sinä tunnet? 
ja toinen tehtävä on (s.127): ”Mitä Kalevala-kirjoja olet itse lukenut tai nähnyt?”  
 

• Kirja kannustaa toistamaan kertomusten sisällön useimmissa kappaleissa, kaikkialla 
muualla kuin viimeisessä kappaleessa, jossa perehdytään kielitietoon.  
 

Ensimmäisessä viidessä kappaleessa on useita tekstiä ja melkein jokaisen tekstin jälkeen on 
siihen liittyviä kysymyksiä. Kysymysten oletettua vastaustapaa ei sanota suoraan, eikä 
kirjassa nimenomaan kehoteta toistamaan kertomusten sisältöä. Mutta kysymykset liittyvät 
tekstin sisältöön ja niissä viitataan kirjoitusvihkoon ainoastaan poikkeustapauksissa. Tehtävän 
jälkeen ei ole tyhjiä rivejä, joille vastaukset voisi kirjata, joten tulkitsen ne suullisina 
tehtävinä, joiden avulla oppilas toistaa osan kertomusten sisällöstä. Vastaamalla kaikkiin 
kysymyksiin oppilaat toistavat kertomuksen kokonaan tai melkein kokonaan, esimerkiksi 
(s.20) 1. Mistä uutinen kertoo? 2. Millaisia ajatuksia Kari Vaijärvellä on helppolukuisista 
kirjoista? 3. Mikä selväsanainen-palkinto on? 4. Ketkä ovat aikaisemmin saaneet 
selväsanainen-palkinnon? Tämmöisiä tehtäviä on sivuilla 9, 13, 15, 17, 20–23, 25–27, 29, 31, 
37, 39, 40, 43, 46–47, 49, 52, 57, 63–64, 73, 74–75, 77, 79, 81, 85, 89, 91, 94–95, 97, 99, 103, 
105, 107–108, 115, 117, 119, 121, 123, 125 ja 127.  
 

2. Oppilaan pitää pystyä lukemaan ja ymmärtämään ikäisilleen sopivia erilaisia tekstejä. 
 

• Kirja parantaa lukutaitoa sopivan vaikeiden tekstien avulla jokaisessa kappaleessa. 
 
Jokaisessa kappaleessa on useita tekstejä, ja tekstit täytyy lukea ennen kuin voi tehdä niihin 
liittyvät tehtävät peruskirjasta ja harjoitusvihkosta. 

Harjoitusvihkon kielitiedon osassa on tekstejä (s.2, 11, 19 21, 23, 24, 25, 32, 35 48 ja 
49), joidenka pohjalta oppilaan pitää tehdä eri harjoituksia. Myös harjoitusvihkon luetun 
ymmärtämisen osassa, kappaleissa 2 ja 4 (s.8, 21), on tekstejä joidenka pohjalta oppilaan pitää 
tehdä eri harjoituksia.  
    

• Kirja parantaa lukutaitoa erilaisten tekstien avulla jokaisessa kappaleessa.  
   

Oppilas lukee vuoropuhelumaisen tekstin Vaskimäen 5. luokan koulunkäynnistä ja muusta 
elämästä jokaisessa kappaleessa (s. 8–9, 12–13, 18–19, 32–33, 36–37, 58–59, 62–63, 84–85, 
88–89, 114–115 (20 sivulla 164 mahdollisesta). Nämä tekstit esittävät uuden aiheen, josta 



 

 

78 

 

kappaleen muut tekstit kertovat. Näiden lisäksi myös harjoitusvihkossa (s.8 ja 21) on 
Vaskimäen viidennelle luokalle kuuluvaa tekstiä.  

Kirja sisältää seuraavia tekstilajeja vuoropuhelun lisäksi: riimejä (s.6, 130), näytteitä 
oppilaiden omista teksteistä (s.12–13, 18–19, 33, 53 ), takakansitekstejä (s.16–17, 26–27, 74–
75, 94–99), uutisia, fiktiivisiä tekstejä, mielipidetekstejä (20–23, 90, 92.), tietoja 
seikkailijoista (s.24–25), näytteitä eri kirjoista (s.28–31, 44–49, 76–79,), vitsejä (s.34), tietoja 
henkilökuvauksen tekemisestä (s.38–39), henkilökuvauksia (s.39, 40), haastatteluja (s.42–43, 
102 ja 103), paremmaksi kirjoittajaksi tulemisesta (s.50–51), kirjaselostuksen tekemisestä 
(s.52), nykyajan viestinnästä (s.54–55), suullisesta ja sanattomasta viestinnästä (s.56), 
sananjalka (s.60), neuvoja asiatekstin lukijalle (s.64), asiatekstejä (s.65–66, 70–72), 
maalauksista ja valokuvista (s.68–69), videohaastattelun tekemisestä (s.80), teksti 
Ilmaisuhallista, joka antaa ideoita hauskoihin leikkeihin (s.82–83), runoja (s.86) 
televisiosarjasta projektityönä (s.93), runoilija omaisuuksista (s.100), runoja (s.101, 104–105), 
oman kuunnelman käsikirjoituksen tekemisestä (s107–108), kuunnelma sadusta Jänis ja 
Kilpikonna (s.108), valmiin kuunnelmatekstin harjoittelemisesta ja äänittämisestä (s.109), 
Elias Lönnrotista (s.116), Kalevalasta (117–126, 128) ja Kalevalaisesta taiteesta (s.127), 
”tavallista tekstiä ja vuoropuhelu, joka ei kuulu Vaskimäen koululaisille ” (s.136, 143, 145, 
159). Myös harjoitusvihkosta löytyy tavallista tekstiä ja vuoropuhelua (s.2, 11, 19 21, 23, 24, 
25, 32, 35 48 ja 49). 
 

3. Oppilaan pitää pystyä kirjoittamaan lyhyehköjä tarinoita, kirjeitä tai selostuksia niin, 
että vastaanottaja ymmärtää sisällön. 
 

• Kirja kannustaa kirjoittamaan lyhyehköjä tarinoita useimmissa kappaleissa, nimittäin 
kappaleissa 1 (s. 17, 19, 22, 33, 40, 46), 2 (s. 59), 3 (s. 69 ja 85) ja 4 (s. 99 ja 111). 

 
Tarinat koskevat eri aiheita, esimerkiksi oppilaan pitää kirjoittaa jatko kirjassa olevaan 
satuun (s.33) ja kirjoittaa satu kirjassa olevien kuvien pohjalta (s.59). 
 

• Kirja ei kannusta kirjoittamaan lyhyehköjä kirjeitä.    
 

• Kirja sisältö kannustaa kirjoittamaan lyhyehköjä selostuksia puolessa kappaleista, 
nimittäin kappaleissa 3 (s. 51–52), 4 (s. 103) ja 5 (s. 121, 123 ja 125). Myös 
harjoitusvihkossa kannustetaan kirjoittamaan selostus kappaleissa 4 (s. 23) ja 5 (s. 32). 

   
4. Oppilaan pitää pystyä kertomaan Ruotsista ja elämästä täällä ja verrata sitä vastaaviin 

suomalaisiin olosuhteisiin. 
 
• Kirja ei kannusta kertomaan Ruotsista.    
• Kirja ei kannusta kertomaan elämästä Ruotsissa.  
• Kirja ei kannusta kertomaan elämästä Ruotsissa ja vertaamaan sitä vastaaviin 

oloihin Suomessa.     
 

Päätelmät  
Kirja kannustaa keskusteluihin kaikissa kappaleissa. Kirja kannustaa kertomaan kokemuksista 
ja tapahtumista kahdessa kappaleessa: kappaleissa 3 ja 5. Kirja kannustaa toistamaan 
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kertomusten sisällön useimmissa kappaleissa, kaikkialla muualla kuin viimeisessä 
kappaleessa, jossa perehdytään kielitietoon.  

Kirja parantaa lukutaitoa sopivan vaikeiden ja erilaisten tekstien avulla jokaisessa 
kappaleessa, sillä kaikki kappaleet sisältävät useita tekstejä, ja tekstit täytyy lukea ennen kuin 
voi tehdä niihin liittyvät tehtävät peruskirjasta ja harjoitusvihkosta. 

 Kirja kannustaa kirjoittamaan lyhyehköjä tarinoita kirjan neljässä ensimmäisessä 
kappaleessa. Kirja ei kannusta kirjoittamaan lyhyehköjä kirjeitä, mutta se kannustaa 
kirjoittamaan lyhyehköjä selostuksia kolmessa kappaleessa: kappaleissa 2, 4 ja 5.  

Kirja ei kannusta kertomaan Ruotsista, eikä elämästä täällä. Kirja ei siten myöskään 
kannusta kertomaan elämästä Ruotsissa ja vertaamaan sitä vastaaviin oloihin Suomessa. 

Kirja on ajateltu viidennelle luokalle. Kurssisuunnitelman mukaan oppilaiden pitäisi 
viidennellä luokalla päästä neljään suureen tavoitteeseen, jotka olen jakanut yhteentoista 
osatavoitteeseen. Käyttämällä tätä kirjaa oppilaat pääsevät seitsemään osatavoitteeseen.  

7.6 Poks! 1 
Kirjan nimi: Poks! 1 (kombinoitu perus- ja tehtäväkirja)  
Kirjailijat: Kurtén, Elise & Tuomola, Päivi   
Kustantaja: Söderström & C:o Förlag Ab 2008 
Painovuosi: 2010 (ensimmäinen painos 2008, toinen painos 2010, ilman uudistuksia.) 
Kirja on ajateltu luokalle: 3 
  
Kirjan pääpiirteet: 
Poks! 1 on yhdistetty luku- ja tehtäväkirja. Oppilas seuraa Samia, joka ei osaa ruotsia ja 
Juliaa, joka ei osaa suomea. Oppilas seuraa heidän elämäänsä sarjakuvalehden tapaisissa 
teksteissä. Teos sisältää myös loruja ja lauluja. Jokaisen tekstiosan jälkeen on erilaisia 
tehtäviä kuten ristikoita (s. 7), kysymyksiä joihin oppilaan pitää vastata (Mikä tämä on? Se on 
appelsiini s.9), täydennystehtäviä (Minä _______ Samu s.11) ja käännöstehtäviä (Hon är stark 
____________). 

Poks! 1 on ajateltu oppilaille, joilla ei ole yhtään tai ainoastaan vähäiset suomen kielen 
pohjatiedot. Kirja sisältää sekä suomenkielisiä että ruotsinkielisiä selostuksia, miten tehtävät 
pitää suorittaa, esimerkiksi ”Taivuta. Böj” (Minä tulen, sinä _________, hän_________ s.17). 
Kirjan kaksikielisyys näkyy myös Samin ja Julian vuoropuhelussa, jossa Juliaa voi ajatella 
ruotsiksi ennen kuin hän sanoo jotain suomeksi ”Berätta, vem är du egentligen? Kuka sinä 
olet?” (s.28) 

Kirjan lopussa on suomi-ruotsi ja ruotsi-suomi sanastoa: kumpikin kieli on hakukielenä 
ja sanasto on aakkosjärjestyksessä. 

 
1. Oppilaan pitää pystyä osallistumaan keskusteluihin, pystyä kertomaan kokemuksistaan 

ja tapahtumista sekä pystyä toistamaan tai kuvailemaan kertomusten sisältö.  
 

• Kirja kannustaa 10 kappaleessa keskusteluihin, kappaleissa: 3, 4, 6, 14 (2 kpl) 15, 16, 
17, 19, 20 ja 26.  
 

Kirja kannustaa keskusteluihin erikoisten keskustelutehtävien avulla. Esimerkiksi (s.12) 
esittelydialogi ja (s.96) dialogi, jossa oppilaat kysyvät toisiltaan, paljonko kello on jne. Sivulla 
59 on kirjoitustehtävä, jonka pohjalta oppilas keskustelee luokkakaveriensa kanssa. Kirjassa 
on myös kertomistehtäviä (s. 22, 30, 34, 45–55, 58–59, 101), joissa oppilaat voivat kertoa ja 
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keskustella asioista. Näille tehtäville on kuitenkin varattu rivit, joihin oppilas voi kirjata 
vastauksensa, joten näen ne kirjoitustehtävinä.  
 Lisää keskustelutehtäviä löytyy sivuilta 15, 51, 53, 59, 69 ja 71. 

  
• Kirja ei kannusta kertomaan kokemuksista eikä tapahtumista. 
• Kirja ei kannusta toistamaan kertomusten sisältöä.  

 
Voisi luulla, että suulliset tehtävät ”Missä? ja Mikä on missä?” (s. 65, 69, 71) olisivat 
kertomuksen toistamistehtäviä, mutta näissä tapauksissa oppilailla on ainoastaan kuva, josta 
he näkevät missä tavarat ovat, esimerkiksi ”tietokone on kirjoituspöydällä” (s.69). Oppilaat 
eivät siten toista sisältöä, vaan he keksivät itse lauseita. 
 

2. Oppilaan pitää pystyä lukemaan ja ymmärtämään ikäisilleen sopivia erilaisia tekstejä. 
 

• Kirjan useimmat kappaleet parantavat lukutaitoa, sillä suurin osa kappaleista sisältää 
sopivan vaikeita tekstejä. Ainoastaan kappaleet 19 ja 20 eivät sisällä tekstiä, eivätkä 
siten paranna lukutaitoa. 
  

Alussa tekstit ovat hyvin lyhyitä ja yksinkertaisia mutta kirjan edetessä tekstit muuttuvat 
vaikeammiksi. 
  

• Kirjan jotkin kappaleet parantavat lukutaitoa erilaisten tekstien avulla, nimittäin 
kahdeksassa kappaleessa: 1, 4, 5, 6, 7, 10, 15 ja 16. 

 

Teos sisältää erilaisia tekstejä: Sarjakuvalehden tapaisia tekstejä/vuoropuhelua (s. 8, 10, 20, 
24–25,  28, 38, 42, 46, 50, 60, 74, 78, 82, 86, 94, 98, 100, 104, 108), Loruja (s.14, 23, 24), 
Lauluja (s. 7, 19) ”tavallista tekstiä” (s. 34, 54, 56) ja ”Lue ja piirrä” (s. 84). ) 

Tämä teos, parantaa oppilaan lukutaitoa yleisesti, sillä se sisältää sarjakuvalehden 
tapaisen vuoropuhelun lisäksi loruja, lauluja ja ”tavallista tekstiäkin”. Näitä loruja lauluja ja 
”tavallista tekstiä” on kuitenkin vain seitsemällä eri sivulla: loruja on kappaleissa 4, 6 ja 7, 
lauluja 1 ja 5, ja ”tavallista tekstiä” kappaleissa 10, 15 ja 16. Joten ainoastaan kahdeksassa 
kappaleessa teos parantaa lukutaitoa erilaisten tekstien avulla.  
 

3. Oppilaan pitää pystyä kirjoittamaan lyhyehköjä tarinoita, kirjeitä tai selostuksia niin, että 
vastaanottaja ymmärtää sisällön. 

 
• Kirja kannustaa kirjoittamaan lyhyehköjä tarinoita joissakin kappaleissa, nimittäin 

kappaleessa 23. 
 

Kappaleessa 23 (s.85) kannustetaan oppilasta kirjoittamaan tarina hirviöstä. 
 

• Kirja ei kannusta kirjoittamaan lyhyehköjä kirjeitä. 
 

• Kirja kannustaa kirjoittamaan lyhyehköjä selostuksia yhdeksässä kappaleessa, 
kappaleessa: 6 (s.22) 8 (s. 28, 30–31), 10 (s.34), 12 (s.45), 15 (s.55), 16 (s.58–59), 25 
(s.90), 28 (s.101–102) ja 29 (s.105). 
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Poks! 1 sisältää 13 kirjoitustehtävää yhdeksässä eri kappaleessa, jossa kannustetaan 
kirjoittamaan lyhyehköjä selostuksia. Nämä selostukset keskittyvät eniten oppilaaseen, 
esimerkiksi kuudennessa kappaleessa on ”Kerro Berätta Vad har du på dig?” (s.22).  

 
4. Oppilaan pitää pystyä kertomaan Ruotsista ja elämästä täällä ja verrata vastaaviin     
     suomalaisiin olosuhteisiin. 
 

• Kirja ei kannusta kertomaan Ruotsista.  
• Kirja ei kannusta kertomaan elämästä Ruotsissa. 
• Kirja ei kannusta kertomaan elämästä Ruotsissa eikä vertaamaan sitä vastaaviin 

suomalaisiin oloihin. 
 

Päätelmät 
Kymmenen kappaleetta kannustaa keskusteluihin, mutta yksikään kappale ei kannusta 
kertomaan kokemuksista tai tapahtumista, eikä toistamaan kertomusten sisältöä. 

Kirjan jokainen kappale parantaa lukutaitoa, sillä jokainen kappale sisältää tekstin ja 
tekstien vaikeustaso nousee kirjan edetessä. Kirja parantaa lukutaitoa erilaisten tekstien avulla 
kahdeksassa kappaleessa. 

Kirja kannustaa yhdessä kappaleessa kirjoittamaan lyhyehkön tarinan. Kirja ei kannusta 
kirjoittamaan lyhyehköjä kirjeitä mutta kannustaa kirjoittamaan lyhyehköjä selostuksia 
yhdeksässä kappaleessa. 

Kirja ei kannusta kertomaan Ruotsista, eikä elämästä täällä, joten oppilas ei myöskään 
voi verrata elämää täällä vastaaviin suomalaisiin oloihin.  

Kirja on ajateltu kolmannelle luokalle. Kurssisuunnitelman mukaan oppilaiden pitäisi 
viidennellä luokalla päästä neljään suureen tavoitteeseen, jotka minä olen jakanut yhteentoista 
osatavoitteeseen. Käyttämällä tätä kirjaa oppilaat pääsevät viiden osatavoitteen alkuun.   

7.7 Moi! 1 
Kirjan nimi: Moi! 1 lukukirja ja Moi! 1 Työkirja 
Kirjailijat: Ehrman, Margareta, Kurtén, Elise & Molander, Lisa 
Painovuosi: 1997/2007  
Kustantaja: Söderström & C:o Förlag AB 
Kirja on ajateltu luokalle: peruskoulun suomen kielen alkeisopintoihin. 
 
Kirjan pääpiirteet:  
Lukukirja on jaettu 30 lyhyehköön kappaleeseen ja työkirja 29:een Näiden kappaleiden lisäksi 
kummankin kirjan lopussa on osa, jonka nimi on ”Juhlapäiviä”, joka kattaa tärkeimmät 
suomalaiset juhlapäivät.  

Lukukirja sisältää moniaiheisia tekstejä, esimerkiksi ensimmäisessä ja toisessa 
kappaleessa opitaan tervehtimään (s.6–8), neljännessä kappaleessa opitaan värit (s.12) ja 
kappaleessa kahdeksan (s.20–21) oppilas saa tutustua Koivun perheeseen. Tekstit kirjan 
alussa ovat lyhyitä, välillä ainoastaan sanoja, kuten kolmannen kappaleen numerot (s.10–11). 
Näiden tavallisten tekstien lisäksi moni kappale esimerkiksi kolmas ja neljäs (s.11 ja 12) 
sisältää myös loruja ja arvoituksia. 
 
Oppilaiden pitäisi viidennen vuosikurssin lopussa päästä seuraaviin tavoitteisiin: 
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1. Oppilaan pitää pystyä osallistumaan keskusteluihin, pystyä kertomaan kokemuksistaan 
ja tapahtumista sekä pystyä toistamaan tai kuvailemaan kertomusten sisältö. 
 

• Kirja kannustaa keskusteluihin joissakin kappaleissa, toisin sanoen työkirjan 
ensimmäisessä kappaleessa. 

 
Työkirjan ensimmäisessä kappaleessa (s.4) on tehtävä ”Kuka sinä olet? Kysy toverilta – Fråga 
din kamrat”. Tämä kirja on ajateltu suomenkielen alkeisopetukseen ja minun mielestäni 
tämmöinen valmisteltukeskustelu kuuluu opintojen alkuvaiheeseen.  

 
• Kirja ei kannusta kertomaan kokemuksista ja tapahtumista. 
• Kirja ei kannusta toistamaan kertomusten sisältöä. 

  
2. Oppilaan pitää pystyä lukemaan ja ymmärtämään ikäisilleen sopivia erilaisia tekstejä. 

 
• Kirja parantaa lukutaitoa sopivan vaikeiden tekstien avulla jokaisessa kappaleessa. 
 

Jokainen kappale tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden lukea ainakin lyhyehkön tekstin. Nämä 
tekstit tulevat pidemmiksi ja vaikeammiksi kirjan edetessä ja oppilaan taitojen parantuessa.  

 
• Kirja parantaa lukutaitoa erilaisten tekstien avulla useimmissa kappaleissa, nimittäin. 

18 kappaleessa; 3,4, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29 ja 30.  
 
Kirja sisältää kuutta erilaista tekstilajia, ja 18 eri kappaleessa on vähintään kahteen erilajiin 
kuuluvaa tekstiä. Kirja sisältää paljon tekstiä, esimerkiksi selityksiä siihen mitä kuvissa näkyy 
(kappale 6, s.16) tai kuvataan kuvan henkilöä (s.24). Näiden tekstien lisäksi on vuoropuhelua. 
Sisällöltään nämä tekstityypit eivät eroa suuresti toisistaan, joten näen ne yhtenä 
”tekstilajina”. Tällaista tekstiä esiintyy kaikissa kappaleissa. Tämän tekstilajin lisäksi on 
loruja kappaleissa 3 (s.11), 4 (13), 9 (s.23), 16 (s.37), 20 (s.45), 21 (47), 28 (s.60) ja 30 (s.65). 
Arvoituksia on kappaleissa 3 (s.11), 4 (s.13), 5 (s.15), 8 (s.21) ja 14. Vitsejä on kappaleissa 12 
(s.29), 14 (s.33), 16 (s.37), 18 (s.41), 21 (47), 22 (s.49) ja 23 (s.51), runoja kappaleissa 18 
(s.41), 25 (s.55) ja 28 (s.63) ja laulu kappaleessa 26 (s.56–57).  
 

3. Oppilaan pitää pystyä kirjoittamaan lyhyehköjä tarinoita, kirjeitä tai selostuksia niin, 
että vastaanottaja ymmärtää sisällön. 
 

• Kirja ei kannusta kirjoittamaan lyhyehköjä tarinoita. 
• Kirja ei kannusta kirjoittamaan lyhyehköjä kirjeitä.    

 
• Kirjan sisältö kannustaa kirjoittamaan lyhyehköjä selostuksia joissakin kappaleissa, 

nimittäin kahdessa kappaleessa: työkirjan kappaleissa 1 (s. 5) ja 8 (s. 24–25). 
 
Oppilasta pyydetään selostamaan oma ulkonäkönsä (s.5) ja keitä hänen perheeseensä kuuluu 
(s.24–25). 
 

4. Oppilaan pitää pystyä kertomaan Ruotsista ja elämästä täällä ja verrata vastaaviin 
suomalaisiin olosuhteisiin. 
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• Kirja ei kannusta kertomaan Ruotsista.  
• Kirja ei kannusta kertomaan elämästä Ruotsissa.  
• Kirja ei kannusta kertomaan elämästä Ruotsissa eikä vertaamaan sitä vastaaviin 

suomalaisiin oloihin. 
 

Päätelmät 
Työkirja kannustaa keskusteluihin ensimmäisessä kappaleessa. Kirja ei kannusta kertomaan 
kokemuksista ja tapahtumista eikä toistamaan kertomusten sisältöä.  

Kirja parantaa lukutaitoa sopivan vaikeiden tekstien avulla jokaisessa kappaleessa ja 
erilaisten tekstien avulla 18 kappaleessa.  

Kirja ei kannusta kirjoittamaan lyhyehköjä tarinoita eikä kirjeitä, mutta kannustaa 
kirjoittamaan lyhyehköjä selostuksia kahdessa kappaleessa.  

Kirja ei kannusta kertomaan Ruotsista, eikä elämästä täällä eikä sitenkään vertaamaan 
ruotsalaisia oloja suomalaisiin oloihin.   

Kirja on ajateltu kolmannelle luokalle. Kurssisuunnitelman mukaan oppilaiden pitäisi 
viidennellä luokalla päästä neljään suureen tavoitteeseen, jotka olen jakanut yhteentoista 
osatavoitteeseen. Käyttämällä tätä kirjaa oppilaat pääsevät neljän osatavoitteen alkuun.  

7.8 Moi! 2 
Kirjan nimi: Moi! 2 Lukukirja ja Moi! 2 Työkirja 
Kirjailijat: Ehrman, Margareta, Kurtén, Elise & Molander, Lisa 
Painovuosi: 1998 
Kustantaja: Söderström & C:O Förlag AB 
Kirja on ajateltu luokalle: peruskoulun suomen kielen alkeisopintoihin. 
 
Kirjan pääpiirteet:  
Lukukirja on jaettu 30 kappaleeseen ja kirjan lopussa on tietotekstejä juhlapäivistä. Oppilas 
seuraa neljännen luokan lukuvuotta ja oppilaiden tekemisiä vapaa-aikana. Esimerkiksi 
kappaleessa 27 oppilaat käyvät matkalla (s.56–57) ja kappaleessa 28 he käyvät mökillä (58–
59). Lukukirjan lopussa on ensin sanasto jokaiselle kappaleelle (s.70–86) ja sitten suomalais-
ruotsalainen sanasto. Työkirjan lopussa on sekä suomalais-ruotsalainen että ruotsalais-
suomalainen sanasto. Työkirja jakautuu 30 kappaleeseen ja viimeinen kappale sisältää osan 
”Muuta mukavaa” (s.120–129), jossa on leikkejä ym. Muut kappaleet sisältävät esimerkiksi 
tehtäviä lukukirjan teksteihin (s.23), käännöstehtäviä (s.33) ja kielioppitehtäviä (s.54). 
 

Oppilaiden pitäisi viidennen vuosikurssin lopussa päästä seuraaviin tavoitteisiin: 

 

1. Oppilaan pitää pystyä osallistumaan keskusteluihin, pystyä kertomaan kokemuksistaan 
ja tapahtumista sekä pystyä toistamaan tai kuvailemaan kertomusten sisältö. 
 

• Kirja kannustaa keskusteluihin joissakin kappaleissa, nimittäin neljässä kappaleessa: 
7, 16, 18 ja 29. 

 
Seitsemännessä kappaleessa (s.42) ”2 Roope kysyy. Ändra meningarna i uppgift 2 på s.37 till 
frågor. Fråga en kamrat.” Esimerkiksi ”Asutko sinä kummitustalossa?” (s.37) Tämä tehtävä 
sisältää valmiit kysymykset; kirjan käyttäjät eivät vielä hallitse suomen kieltä perusteellisesti, 
ja voi olla hyvä käyttää valmiita kysymyksiä, jotta keskustelu saadaan alkuun. 



 

 

84 

 

Kappaleessa 16 (s.80) ”7. Ravintolassa, Keskustelkaa ensin ryhmässä ja näytelkää 
jälkeenpäin: Mitä mieluiten tilaat ravintolassa? Mitkä perunat?” jne. Kappaleessa 18 kysytään 
(s.89) ”5 Mitä näet luokassa? Mitä et näe luokassa? Minä näen__________ Minä en 
näe___________ […] Jatka samalla tavalla kaverin kanssa. Mitä sinä näet ulkona, pihalla… 
Mitä sinä et näe ulkona, pihalla…” Toinen osa on suullinen paritehtävä, joka vaatii pientä 
keskustelua.    

Kappaleessa 29 (s.116) ”Suunnitelkaa luokkaretkeä minne (ehdotuksia), miten (esim. 
junalla), mitä (haluatte nähdä, oppia), miksi (osaatteko perustella?), mitä (otatte mukaan?)?” 
Tämä tehtävä minun mielestäni vaatii oppilaiden keskustelevan toistensa kanssa, muuten he 
eivät voi päästä yhteisymmärrykseen.   
 

• Kirja kannustaa kertomaan kokemuksista ja tapahtumista joissakin kappaleissa, 
nimittäin neljässä kappaleessa: 5, 8, 16 ja 24. 

 
Viidennessä kappaleessa (s.32) on tehtävä ”2 Millainen? Luokkakaverit ovat____ (ym.).” 
Tämä tehtävä liittyy lukukirjan tekstiin, mutta seuraava osa samasta tehtävästä on kertoa 
samat asiat omasta koulusta. Tehtävän vieressä on kaksi piirrettyä henkilöä jotka puhuvat, 
joten oletan tehtävän olevan suullinen.  

Kappaleessa 8 (s.49) on tehtävä ”Kerro Onko sinulla ollut hauska uni? Millainen? Kerro 
tai keksi.” Tämä on minun mielestäni suora kannustus kertoa kokemuksista. 

Kappaleessa 16 (s.85) on tehtävä ”6. Vastaa. Mitä sinä ostat grillikioskilta? Mistä 
ruoasta sinä pidät? Ja sivulla 86 kysytään ”Mikä on sinun lempijäätelösi?” Näitä tehtäviä 
tehdessä oppilaan täytyy kertoa omista kokemuksistaan.  

Kappaleessa 24 (s.107) on tehtävä ”Kerro jostakin omasta onnistuneesta lomasta 
kaverille. Kirjoita myös lomamuistosi vihkoon”.   
 

• Kirja kannustaa toistamaan kertomusten sisällön joissakin kappaleissa, nimittäin 
viidessä kappaleessa: 2, 4, 6, 7 ja 22.  

 
Kappaleessa 2 (s.21) on tehtävä ”9. Lue ja näyttele – Läs och dramatisera”. Kappaleessa 4 
(s.27) on tehtävä ”Yksin kotona. 1 Mikä sana puuttuu? –Vilket ord fattas?[..] *Orden till 
höger är nu dina stödord. Täck över allt annat och berätta historien med hjälp av stödorden”. 
Kappaleessa 6 (s.38) sanotaan ”4. Kysykää vuorotellen”, kysymykset liittyvät lukukirjan 
tekstiin ja tehtävän vieressä on kaksi piirrettyä, puhuvaa henkilöä. Kappaleessa 7 (s.43) 
sanotaan ”Kerro – Först på svenska ja sitten suomeksi. Läs stycket och berätta sedan fritt med 
hjälp av cirkeln”. Kappaleessa 22 (s.103) on sisältökysymyksiä lukukirjan tekstiin. Niihin 
vastataan ensin kirjallisesti ja sitten kysytään toverilta, joka saa katsoa tekstikirjasta.” Tämä 
viimeinen osa on mielestäni kertomuksen toistamista.   
  

2. Oppilaan pitää pystyä lukemaan ja ymmärtämään ikäisilleen sopivia erilaisia tekstejä. 
 

• Kirja parantaa lukutaitoa sopivan vaikeiden tekstien avulla jokaisessa kappaleessa. 
 
Jokainen kappale tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden lukea ainakin yhden lyhyehkön tekstin. 
Nämä tekstit tulevat pidemmiksi ja vaikeammiksi kirjan edetessä ja oppilaan taitojen 
parantuessa. 
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• Kirja parantaa lukutaitoa erilaisten tekstien avulla useimmissa kappaleissa, nimittäin 
22 kappaleessa; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29 
ja 30. 
 

Kirja sisältää kahdeksaa erilaista tekstilajia, ja 18 eri kappaleessa on vähintään kahteen eri 
lajiin kuuluvaa tekstiä. Nämä tekstilait ovat vuoropuhelua ja niiden selityksiä (näitä on 
kaikissa kappaleissa), vitsejä, niksejä ja ohjeita, tarinoita, asiatekstejä, loruja, arvoituksia ja 
riimejä. Alapuolella on pieni yhdistelmä siitä, missä kappaleessa mikin laji esiintyy: 
Vitsejä on kappaleissa 1 (s. 5), 2 (s. 7), 3 (s. 9), 7 (s. 17), 11 (s. 25), 12 (s. 27), 13 (s. 29), 16 
(s. 35), 17 (s. 37), 19 (s. 41), 21 (s. 45), 23 (s. 49), 24 (s. 51), 27 (s. 57) ja 27 (s. 61). Niksejä 
ja ohjeita on lukukirjan kappaleessa 5 ja työkirjan kappaleissa 14 (s. 72–73), 20 (s. 97), 27 (s. 
114) ja 30 (s. 120). Tarinoita on lukukirjan kappaleessa 7 (s. 17) ja työkirjan kappaleissa 2 (s. 
21), 6 (s. 41) ja 30 (s. 126). Asiatekstiä on lukukirjan 19. kappaleessa (s.41) sekä osassa 
”juhlatekstiä” (s. 64–69). Loruja on lukukirjan kappaleissa 20 (s. 43), 22 (s. 47), 23 (s. 49). 
Arvoituksia on kappaleessa 21 (s. 45) ja riimejä on lukukirjan kappaleessa 22 (s. 47) ja 
työkirjan kappaleesta 18 (s. 88) ja 20 (s. 95).  
 

3. Oppilaan pitää pystyä kirjoittamaan lyhyehköjä tarinoita, kirjeitä tai selostuksia niin, 
että vastaanottaja ymmärtää sisällön. 

 
• Kirjan sisältö kannustaa kirjoittamaan lyhyehköjä tarinoita joissakin kappaleissa, 

nimittäin neljässä kappaleessa; 2, 6, 7 ja 12.  
 
Työkirjan toisessa kappaleessa (s.22) sanotaan ”Skriv hela berättelsen på finska” 

Työkirjan kuudennessa kappaleessa (s.40) sanotaan ”10. Olipa kerran… Näin alkavat 
suomenkieliset sadut. Nyt on sinun vuorosi kirjoittaa lyhyt metsäaiheinen satu vihkoosi.”  

Työkirjan seitsemännessä kappaleessa (s.46) sanotaan. ”10. Olipa kerran… Skriv en 
berättelse. Använd orden i uppgift 9.” Kappaleessa 12 (s.64) sanotaan ”Kirjoita kertomus 
Skriv en berättelse. Använd orden i spöket”. Samassa kappaleessa (s.65) sanotaan ”Kirjoita 
puhelu. Skriv tillsammans med en kamrat ett telefonsamtal. Spela upp samtalet för klassen”. 
Tämä viimeinenkin muodostaa minun mielestään pienen tarinan. 

 
• Kirjan sisältö kannustaa kirjoittamaan lyhyehköjä kirjeitä kahdessa kappaleessa, 

kappaleissa; 20 ja 25.  
 
Kappaleessa 20 (s.100) sanotaan ”Kirjoita kortti Jennille”; tämä on minun mielestäni 
lyhyehkön kirjeen kirjoittamista. Kappaleessa 25 (s.108) sanotaan ”3. Tekstiviesti. Lähetä 
kaverille tekstiviesti. Kaveri vastaa.” ja samassa kappaleessa (s.109) on toinen tehtävä ”5. 
Lähetä tekstiviesti. Valitse kenelle: hammaslääkäri, presidentti, jääkiekkoilija, Miss 
Maailma…” Nykyinen nuoriso ei juuri kirjoita perinteisiä kirjeitä. Sen sijaan he kirjoittavat 
kännyköillään tekstiviestejä, joten mielestäni tekstiviestit ovat aikamme kirjeitä. 
 

• Kirjan sisältö kannustaa kirjoittamaan lyhyehköjä selostuksia seitsemässä kappaleessa, 
kappaleissa 3, 5, 14, 16, 18, 20 ja 21. 

 
Työkirjan kolmannessa kappaleessa (s.24 ja 26) esitetään kysymyksiä oppilaalle, esimerkiksi 
”Millaisessa talossa sinä asut?”. Vastaukset ovat tulkintani mukaan lyhyehköjä selityksiä. 
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Samanlaisia tehtäviä löytyy kappaleista viisi (s.35) kolmetoista (s.66), kuusitoista (s.82), 
kahdeksantoista (s.88), kaksikymmentä (s.96) ja kaksikymmentäyksi (s.99, 101).  
 

4. Oppilaan pitää pystyä kertomaan Ruotsista ja elämästä täällä ja verrata vastaaviin 
suomalaisiin olosuhteisiin. 
 

• Kirja ei kannusta kertomaan Ruotsista. 
• Kirja ei kannusta kertomaan elämästä Ruotsissa. 
• Kirja ei kannusta kertomaan elämästä Ruotsissa ja vertaamaan sitä vastaaviin oloihin 

Suomessa. 
 
Päätelmät 
Kirja kannustaa keskusteluihin ja kertomaan kokemuksista neljässä kappaleessa ja toistamaan 
kertomusten sisällön viidessä kappaleessa.  

Kirja parantaa lukutaitoa sopivan vaikeiden tekstien avulla jokaisessa kappaleessa, sillä 
jokaisessa kappaleessa on ainakin yksi lyhyehkö teksti. Kirja parantaa lukutaitoa erilaisten 
tekstien avulla 22 kappaleessa. Kirja sisältää kahdeksan erilaista tekstilajia, ja 18 eri 
kappaleessa on vähintään kahteen eri lajiin kuuluvaa tekstiä. Nämä tekstilajit ovat 
vuoropuhelua ja niiden selityksiä (näitä on kaikissa kappaleissa), vitsejä, niksejä ja ohjeita, 
tarinoita, asiatekstiä, loruja, arvoituksia ja riimejä.  

Kirjan sisältö kannustaa kirjoittamaan lyhyehköjä tarinoita neljässä kappaleessa ja 
lyhyehköjä kirjeitä kahdessa kappaleessa. Kirjan sisältö kannustaa kirjoittamaan lyhyehköjä 
selostuksia seitsemässä kappaleessa. 

Kirja ei kannusta kertomaan Ruotsista, eikä elämästä täällä eikä vertaamaan ruotsalaisia 
oloja suomalaisiin oloihin.   

Kirja on ajateltu neljännelle luokalle. Kurssisuunnitelman mukaan oppilaiden pitäisi 
viidennellä luokalla päästä neljään suureen tavoitteeseen, jotka olen jakanut yhteentoista 
osatavoitteeseen. Käyttämällä tätä kirjaa oppilaat pääsevät kahdeksan osatavoitteen alkuun. 

7.9 Heippa! 1 
Kirjan nimi: Heippa! 1 tekstikirja ja työkirja 
Kirjailija: Kangassalo, Raija 
Painovuosi: 2010 
Kustantaja: Skolverket 
Mille luokalle kirja on ajateltu: 4 
 
Kirjan pääpiirteet: 
Heippa! 1 kostuu lukukirjasta ja siihen liittyvästä työkirjasta. Lukukirjassa on paljon tekstejä 
ja myös kehotuksia keskustella luetuista asioista. Työkirjassa on erilaisia tehtäviä, kuten 
”Kysy” (s.5), joissa oppilaiden pitää esittää kysymyksiä toisilleen ja ”Täydennä”, joissa 
oppilaiden pitää täydentää puuttuvat sanan osat tai sanat lauseisiin. Työkirjan tehtävistä jotkut 
liittyvät lukukirjan teksteihin ja toiset ovat yleiskieliopillisia tehtäviä.  

Lukukirja on jaettu 35 kappaleeseen eri aiheiden ja teemojen mukaan. Työkirja 
noudattaa samaa jakoa, mutta sisältää ainoastaan 31 kappaletta ja yhden kertausjakson. 
Kappaleiden aiheet kattavat oppilaiden jokapäiväisen elämän, joten he saavat kirjan avulla 
arkipäivän sanastoa. Kirjan lopussa on suomalais-ruotsalainen ja ruotsalais-suomalainen 
sanasto (78–96).  
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Kirjan ensimmäinen kappale (s.8) ja moni muukin kappale sisältävät puhekielistä 
vuoropuhelua: ”Terve. Mä oon Sussie. Ja mä oon Pekka”. Tekstin alapuolella on aukeamaan 
liittyvää sanastoa. Sanastoon on merkitty puhekieliset sanat ja muodot, esimerkiksi oon* 
tähdellä (s.8). Kaikki kirjan vuoropuhelut sisältävät puhekielisiä piirteitä. Kirjan muut tekstit 
sisältävät sekä puhekieltä että yleiskieltä. Kirjan 16. kappaleessa (s.39) erotetaan puhekieliset 
piirteet yleiskielisistä, ryhmittämällä sanat kahteen palstaan. Viidennessä ja kuudennessatoista 
kappaleessa (s.18 ja 39) oppilas oppii joitakin suomensuomen ja ruotsinsuomen eroja, 
selitykset ovat sekä suomeksi että ruotsiksi. Kappaleessa 8 (s.22) on esimerkkejä suomen-
suomen ja ruotsinsuomen puhekielestä.  

Lukukirjan ja työkirjan lisäksi kirjasarjaan sisältyvät kielioppi ja opettajan opas. 
Minulla ei ollut muiden kirjojen tai kirjasarjojen opettajan oppaita, joten en tässäkään 
kartoituksessa tule keskittymään Heippa! 1:n opettajan oppaaseen syvemmin. Totean vain sen 
kannustavan keskustelemaan oppilaalle tunnetuista asioista, esimerkiksi perheestä (s.1). Siinä 
annetaan myös vihjeitä siitä, miten eritasoisten oppilaiden kanssa voi tehdä töitä (s.3);   

 
Ja toisaalta, jos oppilas jo ymmärtää paljon kuulemastaan ja osaa puhua melko 
sujuvasti, hän voi lukea omin päinkin ja tehdä pitempiä kirjallisia harjoituksia.  
Yhdessä voi kirjoittaa satuja ja kertomuksia, opettaa ja opetella runoja, lauluja  
ja sketsejä. 

 
Oppilaiden pitäisi viidennen vuosikurssin lopussa päästä seuraaviin tavoitteisiin: 

 

1. Oppilaan pitää pystyä osallistumaan keskusteluihin, pystyä kertomaan kokemuksistaan 
ja tapahtumista sekä pystyä toistamaan tai kuvailemaan kertomusten sisältö. 

 
• Työkirja kannustaa keskusteluihin joissakin kappaleissa, nimittäin kolmessa 

kappaleessa; 3, 5 ja 28. 
 
Työkirjan kolmannessa kappaleessa (s.8) pyydetään oppilaita kysymään: ”Kysytään! Vi 
frågar! Ställ frågor till din kompis. Kompisen svarar och sedan byter ni roller. Exempel på 
frågor som kan användas: ”Mikä sinun nimi on? Onko sinulla koira? Onko sinulla kissa? 
Onko sinulla...? Mitä? Minkä näköinen se on? Oletko sinä allerginen? Oletko sinä...?”. Tämä 
on pieni haastattelu ja haastattelu on etukäteen valmisteltu keskustelu. Oppilaat ovat suomen 
kielen opintojen alkuvaiheessa, joten voi olla, että ainoa mahdollisuus keskusteluun on 
käyttää valmiiksi muotoiltuja kysymyksiä.  

Työkirjan viidennessä kappaleessa (s.12) on kannustus keskusteluun: ”Vastaa! Svara! 
Diskutera följande frågor. Skriv svaren på finska. Läraren hjälper dig”.  Kappaleessa 28 (s.80) 
on samantyyppinen tehtävä. 
 

• Lukukirja ja työkirja kannustavat kertomaan kokemuksista ja tapahtumista 14 
kappaleessa: lukukirjan kappaleissa 4, 5, 7, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ja 32 ja 
työkirjan kappaleessa 23.  
 

Lukukirjan neljännessä kappaleessa (s.15) on kirjan ensimmäinen kannustus kokemusten ja 
tapahtumisien kertomisesta: ”Mitä sinä teet välitunnilla? Mitä sinä harrastat?” Samankaltaisia 
tehtäviä löytyy myös kappaleista 5 (s.16), 7 (s.21) 8, (s.22), 9 (s.24), 13 (s.33), 14 (s.35), 16 
(s.38), 17 (s.41), 18 (s.43), 19 (s.44), 20 (s.47), 30 (s.64) ja 31 (s.68). 



 

 

88 

 

Työkirjan kappaleessa 23 (s.68) on tehtävä ”Kerro ja kirjoita! Berätta och skriv! Berätta 
om en utflykt som du deltog i tillsammans med klassen eller familjen – eller någon annan. 
Skriv sedan ner några meningar eller några ord på finska. Läraren hjälper dig.” 
 

• Kirja kannustaa toistamaan kertomusten sisällön 18 kappaleessa, lukukirjan neljässä 

    kappaleessa (kappaleissa 7, 27, 28, 30) ja työkirjan 18 kappaleessa (kappaleissa 4, 6,   
   13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30 ja 31). 
 

Kirja kannustaa toistamaan kertomusten sisällön kaikkiaan 18 kappaleessa (sekä lukukirjassa 
että työkirjassa on sisällön kertaamisia kappaleissa 27 ja 30). 

Lukukirjan seitsemännessä kappaleessa (s.20) on monta tekstiin liittyvää kysymystä: 
”Kenellä on sininen pusero? Kenellä on tumma tukka? Kenellä on siniset silmät? Mikä on 
oranssi? Mikä on valkoinen? Mitkä ovat siniset? Minkävärinen lippalakki on? Minkäväriset 
sukat ja kengät ovat?” Näiden kysymysten avulla oppilas toistaa tekstin sisällön. 
Samankaltaisia tehtäviä on kappaleissa 27 (s.60), 28 (s.62) ja 30 (s.66). 

Työkirjan neljännessä kappaleessa (s.10) on sisältökysymyksiä lukukirjan tekstiin. 
Kysymysten jälkeen ei ole tyhjiä rivejä, joille voisi kirjoittaa vastauksia, joten tulkitsen 
tehtävän suullisena. Samanlaisia tehtäviä on kappaleessa 6 (s.13), 13 (s.34), 14 (s.38), 15 
(s.40), 18 (s.49), 19 (s.51), 20 (55), 21 (59), 22 (s.61), 23 (s.66), 25 (s.72), 26 (s75), 27 (s.77), 
30 (s.84) ja 31 (s.86). 
  

2. Oppilaan pitää pystyä lukemaan ja ymmärtämään ikäisilleen sopivia erilaisia tekstejä. 
 

• Kirja parantaa lukutaitoa sopivan vaikeiden tekstien avulla jokaisessa kappaleessa. 
 
Lukukirjan jokainen kappale sisältää ainakin yhden sopivan vaikean tekstin ja jokaiseen 
tekstiin on sanastoa samalla aukeamalla. Samalla aukeamalla oleva sanasto auttaa oppilaita 
ymmärtämään lukemansa tekstin.   

     
• Kirja parantaa lukutaitoa erilaisten tekstien avulla 11 kappaleessa; kappaleissa; 4, 8, 9, 

25, 26, 29, 30, 31, 33, 34 ja 35. 
 

Kirja sisältää erilaisia tekstejä 11 kappaleessa. Kirja sisältää vuoropuhelua (s.8–13, 18–19, 22, 
24, 26, 30–33, 38–39, 44, 46–47, 50–51, 54–56, 58–59, 64, 66, 68, 76) ja sen lisäksi kirjan 
tapahtumia selostetaan (s.14–17, 20–21, 23, 34–37, 42, 52–53, 56–57 ), asiatekstejä (s.17, 60, 
62, 64, 66, 68, 70, 72, 73, 74) oppilaiden omia kertomuksia elämästään (40–41, 48–49), 
lauluja (s. 73, 75) ja yksi virsi (s.77). 

Olen erottanut vuoropuhelun siihen liittyvistä selostuksista, sillä vuoropuhelu on 
puhekielistä ja selostukset yleiskielisiä. Muissa kartoittamissani kirjoissa en ole tehnyt tätä 
erotusta, sillä molemmat tekstit ovat niissä olleet yleiskielisiä. 
 

3. Oppilaan pitää pystyä kirjoittamaan lyhyehköjä tarinoita, kirjeitä tai selostuksia niin, 
että vastaanottaja ymmärtää sisällön. 
 

• Kirja ei kannusta kirjoittamaan lyhyehköjä tarinoita.  
• Kirja ei kannusta kirjoittamaan lyhyehköjä kirjeitä.    
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• Kirja kannustaa kirjoittamaan lyhyehköjä selostuksia seitsemässä kappaleessa; 
kappaleessa; 2, 7, 10, 15, 17, 20 ja 21.     

 
Työkirjan toisessa kappaleessa (s.7) pyydetään oppilasta kirjoittamaan pieni esittely itsestään, 
joka on lyhyehkö selostus. Samankaltaisia tehtäviä on kappaleissa 7 (s.18), 10 (s.25), 15 
(s.52), 17 (s.47), 20 (s.56–57) ja 21 (s.59). 
 

4. Oppilaan pitää pystyä kertomaan Ruotsista ja elämästä täällä ja verrata vastaaviin 
suomalaisiin olosuhteisiin.  

 
• Kirja ei kannusta kertomaan Ruotsista.  
• Kirja ei kannusta kertomaan elämästä Ruotsissa. 
• Kirja ei kannusta kertomaan elämästä Ruotsissa ja vertaamaan sitä vastaaviin oloihin 

Suomessa. 
 

Päätelmät 
Työkirjassa kannustetaan keskusteluihin kahdessa kappaleessa. Ensimmäisessä tehtävässä on 
selkeä keskusteluharjoitus ”Diskutera! Keskustele”. Toinen tehtävä sen sijaan on pieni 
haastattelu, joka mielestäni on ”suunniteltu” keskustelu. Opintojen alkuvaiheessa voi olla 
tarpeen käyttää ns. suunniteltuja tai valmisteltuja keskustelutehtäviä, sillä niissä tarvitaan 
ainoastaan oppilaille tuttua sanastoa ja he saavat tukea kysymysten muotoilussa.  

Kirja kannustaa kertomaan kokemuksista ja tapahtumista kaikkiaan 14 kappaleessa, 
lukukirja 13 kappaleessa ja työkirja yhdessä kappaleessa. 
 Kirja kannustaa usein oppilasta kertomaan itsestään. Näissä tehtävissä oppilas vastaa 
kirjassa esitettyihin kysymyksiin, mutta en tulkitse niiden olevan kokemusten enkä 
tapahtumisien kertauksia, sillä ne käsittelevät ainoastaan henkilön taustaa, esimerkiksi 
”Minkälainen perhe sinulla on?” (s.26), ei hänen kokemuksiaan nuorena perheensä kanssa 
jne. Kirja pyytää myös oppilaan mielipidettä, esimerkiksi kappaleessa 33 (s.73) ”Mikä 
joulussa on parasta?” Riippuen siitä, miten oppilas vastaa tähän kysymykseen voi opettaja 
johdatella oppilaan kertomaan tapahtumista, mutta se ei ole mielestäni varmaa. Kappaleessa 
34 kysytään ”Mitä sinä haluat tehdä juhannuksena?” Tämäkään ei ole kertomista 
kokemuksista. 

Lukukirja ja työkirja kannustavat toistamaan kertomusten sisällön 18 kappaleessa, siis 
useimmissa kappaleissa. Lukukirja kannustaa toistamaan kertomusten sisällön neljässä 
kappaleessa ja harjoitusvihko 16 kappaleessa.  

Kirja parantaa lukutaitoa sopivan vaikeiden tekstien avulla jokaisessa kappaleessa ja 
erilaisten tekstien avulla 11 kappaleessa. 

Kirja ei kannusta kirjoittamaan lyhyehköjä tarinoita eikä lyhyehköjä kirjeitä, mutta se 
kannustaa kirjoittamaan lyhyehköjä selostuksia seitsemässä kappaleessa.  

Kirja ei kannusta kertomaan Ruotsista, eikä elämästä täällä, joten ei myöskään 
vertamaan oloja täällä vastaaviin oloihin Suomessa. 
 Kirja on ajateltu peruskoulun opetukseen. Opettajan oppaassa kirjailija suosittaa 
kirjasarjaa erityisesti keskiasteelle, mutta sanoo sen sopivan myös muille vuosiluokille. 
Kurssisuunnitelman mukaan oppilaiden pitäisi viidennellä luokalla päästä neljään suureen 
tavoitteeseen, jotka olen jakanut yhteentoista osatavoitteeseen. Käyttämällä tätä kirjaa 
oppilaat pääsevät 6 osatavoitteen alkuun.  
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7.10 Heippa! 2 
Kirjan nimi: Heippa! 2 tekstikirja ja työkirja 
Kirjailija: Kangassalo Raija 
Painovuosi: 2010 
Kustantaja: Skolverket 
Kirja on ajateltu luokille: 5 
 
Kirjan pääpiirteet: 
Heippa! 2 kostuu lukukirjasta ja siihen liittyvästä työkirjasta. Lukukirjassa on paljon tekstejä 
ja työkirjassa on erilaisia tehtäviä, esimerkiksi sisältökysymyksiä lukukirjan teksteistä (s. 3). 
Oppilas seuraa yhden luokan elämää, mutta myös yhden perheen elämää. Tämä perhe koostuu 
kolmesta lapsesta: Samista, Jonnasta ja pikku Liinusta ja heidän vanhemmistaan.  

Lukukirja on jaettu 35 kappaleeseen eri aiheiden ja teemojen mukaan. Työkirja 
noudattaa samaa jakoa, mutta sisältää ainoastaan 34 kappaletta ja yhden kertausjakson. 
Teemat käsittelevät oppilaiden jokapäiväistä elämää. Esimerkiksi kuudennessa ja 
seitsemännessä kappaleessa (s.18–20) kerrotaan, miten syntymäpäiviä valmistellaan ja 
kahdeksannessa kappaleessa (s.22) miten niitä vietetään. Kappaleissa 31–34 (s.70–77) 
kerrotaan vuodenajoista ja mitä niiden aikana tapahtuu; pääsiäistä vietetään keväällä ja joulua 
talvella. Reseptejä on kappaleissa 26 ja 34 (s.60 ja 76–77) ja ohjeita kappaleissa 31 ja 34 (70 
ja 77). Näiden lisäksi kirja sisältää monta muuta kiinnostavaa teemaa.  
 Kirjan tekstit sisältävät sekä puhekieltä että kirjakieltä, yleiskieltä. Puhekieliset piirteet 
on merkitty sanastoon tähdellä (*). Sanastoa teksteihin on jokaisella aukeamalta sekä kirjan 
lopussa, jossa on sekä suomalais-ruotsalainen että ruotsalais-suomalainen sanaluettelo.   

 
Oppilaiden pitäisi viidennen vuosikurssin lopussa päästä seuraaviin tavoitteisiin: 

 
1. Oppilaan pitää pystyä osallistumaan keskusteluihin, pystyä kertomaan kokemuksistaan 

ja tapahtumista sekä pystyä toistamaan tai kuvailemaan kertomusten sisältöä. 
 
• Kirja kannustaa keskusteluihin kahdessa kappaleessa, kappaleissa 5 ja 30. 

    
Työkirjan viidennessä kappaleessa (s.22) kannustetaan keskusteluun: ”3. Vilka bär och 
svampar växer på din hemort? Diskutera tillsammans och skriv svaren på raderna på finska. 
Hjälp får du i ordlådan. Rita sedan en höstskog där det växer bär och svamp!” Kappaleessa 30 
(107–108) sanotaan ”4. Kuka teistä on vanhin ja nuorin? Vem av er är äldst och yngst? Prata 
om den egna klassen eller finska gruppen. Diskutera vem som är äldst och yngst, längst och 
kortast, vem som har den rödaste tröjan och de blötaste strumporna efter ett snöbollskrig osv.” 
Tehtävässä sanotaan suoraan ”keskustelkaa”, joten se on varsinainen keskustelutehtävä. 
 Näiden tehtävien lisäksi on ”kysymys ja vastaus” -tehtäviä useimmissa kappaleissa, 
esimerkiksi kappaleissa 5 ja 23 (s.21 ja 86). Tämmöisissä tehtävissä oppilaat kysyvät 
kysymyksiä toisiltaan. Mutta jos vastaukset jäävät lyhyiksi ne eivät mielestäni ole 
keskusteluja. Tämän oppikirjan käyttäjät eivät ole opiskelleet suomea kovin pitkään, joten 
luulisin oppilaiden tyytyvän vastaamaan lyhyesti, eikä harjoitus siten kehity keskusteluksi. 

 
• Kirja kannustaa kertomaan kokemuksista ja tapahtumista kolmessa kappaleessa, 

lukukirjan kappaleessa 17 ja harjoitusvihkon kappaleissa 2 ja 26.   
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Lukukirjan 17. kappaleessa (s.42) kysytään oppilaalta ”Millä paikkakunnilla olet käynyt?”, ja 
tämä on mielestäni omasta kokemuksesta kertomista. 
 Työkirjan toisessa kappaleessa (s.10) kysytään ”Mitä sinä teit kesällä? Kävitkö 
eläintarhassa tai huvipuistossa? Minkä nimisessä? Olitko Ruotsissa vai kävitkö Suomessa? 
Kävitkö ulkomailla? Millä paikkakunnilla kävit? Kävitkö sukulaisten luona? Kävitkö 
uimassa? Luitko kirjoja?” Kappaleessa 26 (s.94) kysytään ”2. Mitä ruokalajeja osaat tehdä? 
Vilka maträtter kan du laga? Prata och skriv på finska. Läraren hjälper dig.” Samalla sivulla 
on tehtävä: ”5. Puhukaa yhdessä! Tala tillsammans! Vilka grönsaker, bär och frukter tycker ni 
om? Låt ordet gå runt i gruppen. Gör som läraren säger.”  
 

• Kirja kannustaa toistamaan kertomusten sisällön suurimmassa osasta kappaleista, 
kaikissa paitsi kappaleissa 3 ja 4.  

 
Työkirjan ensimmäisessä kappaleessa (s.3) on sisältökysymyksiä lukukirjassa olevaan 
tekstiin. Kysymysten jälkeen ei ole tyhjiä rivejä, jolle voisi kirjoittaa vastauksia, joten näen 
kysymykset suullisena. Samanlaisia tehtäviä on kaikissa kappaleissa paitsi kappaleissa 3 ja 4 
(s.10, 21, 24, 28, 31, 36, 39, 43, 48, 52, 54, 59, 63, 68, 71, 73, 76, 78, 82, 85, 88, 91, 94, 96, 
99, 102, 106, 110, 112, 115 ja 117).  
 

2. Oppilaan pitää pystyä lukemaan ja ymmärtämään ikäisilleen sopivia erilaisia tekstejä. 
 

• Kirja parantaa lukutaitoa sopivan vaikeiden tekstien avulla jokaisessa kappaleessa. 
 

Jokainen kappale sisältää ainakin yhden sopivan vaikean tekstin. Tekstit täytyy lukea, jotta 
pystyy tekemään niihin liittyvät harjoitukset työkirjasta.    

 
• Kirja parantaa lukutaitoa erilaisten tekstien avulla useimmissa kappaleissa, nimittäin 

22 kappaleessa. Kappaleissa 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 23, 27, 28, 29, 
31, 32, 33, 34 ja 35. 

 
Kirja etenee vuoropuheluiden avulla. Ne on täydennetty selityksillä siitä, mitä tapahtuu. Olen 
eritellyt nämä kaksi tekstityyliä silloin kuin ne ovat esiintyneet yksitellen tai silloin kuin 
kumpaakin on ollut noin 50 % tekstistä, näin siksi että vuoropuhelut ovat puhekielisiä ja 
selitykset yleiskielisiä. Vuoropuhelun ja selitysten lisäksi on asiatekstiä, laulu ”Sininen uni” 
(s.36), reseptejä ja ohjeita. 

Vuoropuhelua on 26 kappaleessa (s.8, 10–12, 15–17, 19–20, 22–24, 26–28, 30, 32, 34–
35, 38, 44, 52, 54–55, 56, 58, 62, 64, 66, 72, 74, 78), vuoropuhelujen tai perheen tai koulun 
tapahtumien selityksiä 23 kappaleessa (s. 19, 20, 22, 26, 28, 30, 38, 44, 46, 48, 54, 56, 58, 62, 
64, 68, 70, 72, 73, 74, 76 ja 78) asiatekstiä on 10 kappaleessa (s.13, 16, 38, 40, 42, 48, 70, 72, 
74 ja 76), reseptejä on kappaleissa 26 ja 34 (s.60 ja 77) ja ohjeita kahdessa kappaleessa (70 ja 
77).  

 
3. Oppilaan pitää pystyä kirjoittamaan lyhyehköjä tarinoita, kirjeitä tai selostuksia niin, 

että vastaanottaja ymmärtää sisällön. 
• Kirjan sisältö ei kannusta kirjoittamaan lyhyehköjä tarinoita.  
• Kirjan sisältö kannustaa kirjoittamaan lyhyehköjä kirjeitä.    
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• Tehtäväkirjan sisältö kannustaa kirjoittamaan lyhyehköjä selostuksia viidessä 
kappaleessa, kappaleissa 19, 20, 25, 29 ja 32.   

 
Tehtäväkirjan 19. kappaleessa (s.74) pyydetään oppilasta kirjoittamaan itsestään, selostamaan 
mitä hänellä on. Kappaleessa 20 (s.77) oppilaan pitää vastata kysymyksiin kuten ”Vilka 
kläder har du på dig nu?”, tämmöiset kysymykset ovat aitoja; vastauksia ei löydä kirjasta, 
joten vastaukset ovat lyhyehköjä selostuksia. Kappaleessa 25 (s.92) sanotaan: ”Minkälaista 
leipää Söpö syö? Miksi?” Juuri sana ”miksi” mielestään on selostusta peräävä. Samanlainen, 
aito kysymys on myös kappaleessa 29 (s.101) ”4. Kysy ja kirjoita! Fråga och skriv! Pyydä 
vanhempiasi tai isovanhempiasi kertomaan, mitä he tekivät kun he olivat pieniä.” 
Kappaleessa 32 (s.113) pyydetään oppilasta kirjoittamaan ”5. Mitä sinä teet keväällä 
välitunneilla? Vad gör du på rasterna på våren? Skriv några ord på finska om olika sysslor.”  
 

4. Oppilaan pitää pystyä kertomaan Ruotsista ja elämästä täällä ja verrata vastaaviin 
suomalaisiin olosuhteisiin. 
  
• Kirja ei kannusta kertomaan Ruotsista.  
• Kirja ei kannusta kertomaan elämästä Ruotsissa.  
• Kirja ei kannusta kertomaan elämästä Ruotsissa ja vertaamaan sitä vastaaviin 

oloihin Suomessa.  
 
Päätelmät 
Kirja kannustaa keskusteluihin kahdessa kappaleessa. Lukukirjassa kannustetaan kertomaan 
kokemuksista ja tapahtumista ainoastaan yhdessä kappaleessa, ja harjoitusvihkossa kahdessa 
kappaleessa: kaikkiaan kolmessa kappaleessa. Harjoitusvihkossa kannustetaan toistamaan 
kertomusten sisältö kaikissa paitsi kolmannessa ja neljännessä kappaleessa.  

Kirja parantaa lukutaitoa sopivan vaikeiden tekstien avulla jokaisessa lukukirjan 
kappaleessa, myös työkirja sisältää kaksi tekstiä. Kirja parantaa lukutaitoa erilaisten tekstien 
avulla useimmissa kappaleissa, nimittäin 22 kappaleessa.  
 Kirjan sisältö ei kannusta kirjoittamaan lyhyehköjä tarinoita eikä kirjeitä. Sen sijaan 
tehtäväkirjan sisältö kannustaa kirjoittamaan lyhyehköjä selostuksia viidessä kappaleessa. 
Vaikkei oppilaita kannusteta kirjoittamaan lyhyehköjä tarinoita eikä kirjeitä oppilaat saavat 
kirjoituksen harjoitusta. He jäljentävät tekstiä, kirjoittavat lauseita jne. työkirjassa.  
 Kirja ei kannusta kertomaan Ruotsista, eikä elämästä täällä, joten se ei myöskään 
kannusta vertamaan ruotsalaisia oloja vastaaviin Suomalaisiin oloihin. Sen sijaan kirja kertoo 
jonkin verran ruotsalaisista oloista, esimerkiksi sen, miten Ruotsi hiljenee jouluna (kappale 
34, s. 76).  

Kirja on ajateltu peruskoulun opetukseen. Opettajan oppaassa kirjailija suosittaa 
kirjasarjaa erityisesti keskiasteelle, mutta sanoo sen sopivan myös muille vuosiluokille. 
Kurssisuunnitelman mukaan oppilaiden pitäisi viidennellä luokalla päästä neljään suureen 
tavoitteeseen, jotka olen jakanut yhteentoista osatavoitteeseen. Käyttämällä tätä kirjaa 
oppilaat pääsevät 6 osatavoitteen alkuun.  
 


