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• Tutkiva nettilukeminen  
ja sen arviointi

• Poimintoja 
arviointitutkimuksista

• Nettilukutaitojen 
opettaminen

SISÄLTÖ



Internet on yksi 

keskeisimmistä  
lukemisen ja 
oppimisen 

ympäristöistämme
(Leu ym., 2013).



(Leu ym. 2004; 2013)

Nettilukemisen osa-alueet

Toiminnan 

tarkkailu

ja säätely

Tiedontarpeen 

määrittely ja 

kysymysten 

asettaminen

Tiedonhaku

Informaation 

arviointi

Synteesin

laatiminen 

useista 

lähteistä

Opitun 

jakaminen ja 

hyödyntäminen



• Tutkivan nettilukemisen 
tavoitteena on ratkaista avoimia 
ongelmia tai ymmärtää 
monisyisiä ilmiöitä eri 
näkökulmista.

• Sille on ominaista 
pitkäjänteisyys, asiaan 
paneutuminen, netistä löydetyn 
informaation soveltaminen ja 
oman toiminnan 
tarkoituksenmukainen säätely. 

• Nämä piirteet erottavat tutkivan 
nettilukemisen surffailusta tai 
jonkin yksittäisen faktan 
tarkistamisesta netistä. 

TUTKIVA 
NETTILUKEMINEN



Tutkivassa nettilukemisessa 
tarvittavia taitoja voidaan 
arvioida suoritus-perustaisten 
arviointi-menetelmien avulla.

Tälläiset testit ovat suljettuja, 
internetiä simuloivia 
ympäristöjä.



SUORISTUSPERUSTAINEN
ARVIOINTI

 Hyödyntää avoimia 
tehtäviä

 Korkeatasoisten taitojen 
arvioiminen 

 Oppijat ratkaisevat 
monimutkaisia ongelmia, 
jotka vaativat useiden 
taitojen soveltamista ja 
niiden koordinointia

 Voi sisältää oppijoiden
omia valintoja



NETTILUKEMISEN SUORITUSPERUSTAINEN ARVIOINTI

Projekti

Testi ILA (2014) 
Internetlukemisen arviointi 
– pohjautuu Yhdysvalloissa 
kehitettyyn testiin (ORCA)

NEURONE (2017)
Online Inquiry
Experimentation System

Argumentative
Online Inquiry
Assessment
(2016)

Kohde Varhaisnuoret Varhaisnuoret Lukiolaiset

Tehtävä Oppilaat saavat 
tehtävänannon sähkö-
postilla rehtorilta. Heitä 
pyydetään selvittämään,
miten energiajuomat 
vaikuttavat  
terveyteen ja ottamaan p
erusteltu kanta
energiajuoma-automaatin 
hankkimisesta kouluun.

Oppilaita pyydetään 
laatimaan lyhyt artikkeli 
lehteen, jota voidaan myydä 
luokkaretkikassan 
kartuttamiseksi. Artikkelissa 
oppilaiden tulee pohtia 
tietokonepelaamisen etuja 
ja haittoja ja antamaan 
suositus nuorten 
pelaamiselle (yksi 4:stä 
tehtävästä)

Opiskelijoita pyydetään 
tekemään selvitys 
kansanedustajille lasten
rokottamisen 
tarpeellisuudesta ja 
siitä, miten 
rokottamista ja 
rokottamatta jättämistä 
perustellaan. 
Opiskelijoita pyydetään 
myös ottamaan kantaa 
asiaan.



NETTILUKEMISEN SUORITUSPERUSTAINEN ARVIOINTI

Projekti

Testi ILA (2014) NEURONE (2017) ARONI (2016)

Arvioidut 
taidot

Tiedonhaku Tiedonhaku Tiedontarpeen arviointi
Tiedonhaku

Nettisivujen 
luotettavuuden 
arviointi

Nettisivujen 
luotettavuuden 
arviointi

Kahden yksipuolisen lähteen 
luotettavuuden arviointi
Lähteiden valinta ja niiden arviointi

Pääideoiden 
tunnistaminen 
yksittäiseltä sivulta

Pääideoiden 
tunnistaminen 
yksittäiseltä sivulta

Lähteiden argumentoinnin 
analysointi
Videon multimodaalisten 
viestintäkeinojen analysointi

Synteesin laatiminen 
useiden lähteiden 
pohjalta

Synteesin 
laatiminen useiden 
lähteiden  pohjalta

Synteesin laatiminen useiden 
lähteiden pohjalta

Perustellun, lähde-
perustaisen kannan 
kommunikointi



POIMINTOJA
ARVIOINTITUTKIMUKSISTA



HAKUKYSELYN MUOTOILU (eSeek)

Kuudesluokkalaisia (n = 426) pyydettiin etsimään

A. Jyväskylän yliopiston sivu, jolla kerrotaan energiajuomista.

 77 % oppilaista ei sisällyttänyt tehtävän teemaa hakuunsa (hakivat pelkällä 
Jyväskylän yliopisto)

B. sivu, jossa kerrotaan energiajuomista ja siitä, miten ne vaikuttavat hampaisiin.

 Lähes kaikki oppilaat sisällyttivät hakuunsa tehtävän teeman 
(energiajuomat) ja hakua rajaavan käsitteen (hampaat). 

 Tosin jotkut kyselyt sisälsivät monia termejä heikentäen kyselyä.

Oppilaat suoriutuivat siten eri tavoin, kun hakukyselyn laatiminen vaati tehtävän 
teeman rajaamista julkaisijalla tai hakua tarkentavalla termillä. 

Kiili, C., Leu, D. J., Utriainen, J., Coiro, J., Kanniainen, L., Tolvanen, A., Lohvansuu, K., & Leppänen. P. 
H. T.  (arvioitavana). Modeling online research and comprehension skills.



OPPILAIDEN ARVIOIMAT SIVUT (eSeek)



ARVIOINTITAIDOT (eSeek)

Taidot arvioida nettilähteiden 
luotettavuutta

Luotettavuuden 
kyseenalaistaminen

Luotettavuuden 
vahvistaminen

Kiili, C., Leu, D. J., Utriainen, J., Coiro, J., Kanniainen, L., Tolvanen, A., Lohvansuu, K., & Leppänen. P. 
H. T.  (arvioitavana). Modeling online research and comprehension skills.

Lähes 50% kuudesluokkalaisista 
piti kaupallista lähdettä 
luotettavana.

64% oppilaista osasi 
puolestaan esittää ainakin 
yhden relevantin perustelun 
akateemisen sivun 
luotettavuusarviolleen.

Vain noin viidennes osasi  
kyseenalaistaa lähteen 
luotettavuuden ja perustella 
kriittisen arvionsa.



Energia juomat aiheuttavat 
nuorille usein oireita. 
Energiajuomien 
haitallisuus riippuu ihmisen 
koosta. Energiajuomien 
päivittäisiä 
käyttösuosituksia en pidä 
ylittää. Energiajuomat 
vaikuttava hampaisiin yhtä 
haitallisesti kuin limsa.

Energiajuomat ovat haitallisia varsinkin lapsille ja 
nuorille. Lasten ja nuorten pitäisi nauttia 
energiajuomia mahdollisen vähän ja sillä tavoin 
välttää uniongelmat, väsymyksen ja päänsäryn, sekä
kofeiinin sivuvaikutukset sydämen tykytyksen, 
levottomuuden ja vatsavaivat. Energiajuomien 
nauttiminen on sallittua, mutta kohtuudella! Lasten 
ei pitäisi käyttää kyseisiä juomia juuri yhtään, sillä
kofeiini vaikuttaa lapsiin herkemmin kuin aikuisiin. 
Energiajuomissa on todella paljon sokeria ja se pilaa 
hampaat. Sempä takia hammaskiille vaurioita on jo 
12-13 vuotiailla! Tämän vuoksi lasten ja nuorten ei 
tulisi käyttää energiajuomia!Energia 

juomia ei 
voi käyttää 
kovin usein

Kuudesluokkalaisten taidot laatia synteesi 
useiden lähteiden pohjalta (eSeek)

Oppilaiden yhteenvedot siitä, mitä he ovat 
oppineet neljältä energiajuomien 
terveysvaikutuksia käsittelevältä sivulta.



OPPILAIDEN EDELLYTYKSET TUTKIVAAN NETTILUKEMISEEN

Joillakin kuudesluokkalaisista on hyvät perusnettilukutaidot 
ja siten hyvät edellytykset tutkivaan nettilukemiseen.

Suurin osa oppilaista tarvitsee kuitenkin tukea perusnetti-
lukutaitojensa kehittämiseen yhdellä tai useammalla osa-
alueella. 

Tuen tarve vaihtelee, sillä oppilaiden taidoissa on valtavan 
suuret erot.

Myös lukiolaisten taidoissa on huomattavia eroja.



NETTILUKUTAITOJEN
OPETTAMINEN



NETTILUKUTAITOJEN OPETTAMINEN

Harjoittelu 
osataidoittain

Mallintaminen

Analysointi

Keskustelu
Harjoittelu

Reflektointi



iFuCo-projektin interventiossa oppilaille opetettiin seuraavia taitoja:

1) Tiedonhaku (3 x 45 min)

2) Nettilähteiden arviointi (3 x 45 min)

3) Synteesin laatiminen useasta lähteestä (3 x 45 min)

Tämän jälkeen oppilaat harjoittelivat oppimiaan taitoja tiedeprojektissa
(8 h x 45 min) ja arkielämän projektissa (4 x 45 min)

NETTILUKUTAITOJEN OPETTAMINEN (iFuCo)



Kaksi virtuaalioppilasta toimi malleina.

ToniTiina

Mallintaminen

Analysointi

Keskustelu

Harjoittelu

Reflektointi

OSATAITOJEN OPETTAMINEN (iFuCO)

 Oppilaat katsoivat videon, jossa kaksi 
virtuaalioppilasta tekivät tehtävää
(tiedonhaku, arviointi tai synteesi)

 Videot luotiin Tellagami-ohjelmalla

 Opettajan mallintamiseen verrattuna
videoiden etuna on:

 Videoita voidaan katsoa 
useampaan otteeseen

 Opettajan merkitys vähenee 



Oppilaat analysoivat virtuaalioppilaiden käyttämiä strategioita 
kysymysten avulla: 

 Tunnistamista vaativat kysymykset
 Avoimet kysymykset

Mallintaminen

Analysoionti

Keskustelu

Harjoittelu

Reflektointi

OSATAITOJEN OPETTAMINEN (iFuCo)

Vertaile, kuinka Tiina ja 
Toni arvioivat nettisivua. 
Kumpi heistä arvioi 
mielestäsi nettisivua 
perusteellisemmin? Miksi 
ajattelet niin? 

	

 

Tiina ja Toni nettisivua arvioimassa 
 

 
 
 

 
 

Mitä	strategioita	Toni	käy0 	arvioidessaan	ne0 sivun	luote5avuu5a?	
Ympyröi	ne	strategiat,	joita	Toni	mielestäsi	käy0 .	
	

a) Julkaisijan	arvioin@		

b) Ne0 sivun	ulkonäön	arvioin@		

c) Ne0 sivulla	olevan	@edon	laadun	arvioin@		

d) Ne0 sivulla	olevan	@edon	vertailu	omiin	kokemuksiin	

e) Ne0 sivulla	olevan	@edon	määrän	arvioin@		

f) Huomion	kiinni5äminen	@edon	alkuperäiseen	lähteeseen		

g) Tiedon	ajantasaisuuden	arvioin@		

h) Tiedon	vertaaminen	muissa	lähteissä	maini5uun	@etoon		

Mitä	strategioita	Tiina	käy0 	arvioidessaa	ne0 sivun	luote5avuu5a?	
Ympyröi	ne	strategiat,	joita	Tiina	mielestäsi	käy0 .	
	

a) Julkaisijan	arvioin@		

b) Ne0 sivun	ulkonäön	arvioin@		

c) Ne0 sivulla	olevan	@edon	laadun	arvioin@		

d) Ne0 sivulla	olevan	@edon	vertaaminen	omiin	kokemuksiin		

e) Ne0 sivulla	olevan	@edon	määrän	arvioin@		
	

f) Huomion	kiinni5äminen	@edon	alkuperäiseen	lähteeseen		

g) Tiedon	ajantasaisuuden	arvioin@		

h) Tiedon	vertaaminen	muista	lähteistä	saatuun	@etoon		

Videon analysoimisen jälkeen oppilaat keskustelivat
opettajan johdolla virtuaalioppilaiden käyttämistä stratgioista ja 
niiden hyödyllisyydestä. 



Harjoittelu (esimerkkinä arviointi):

Oppilaat harjoittelivat arviointitaitojaan arvioimalla kahta 
sivua, jotka erosivat luotettavuudeltaan. 

Oppilaiden arviointia tuettiin lomakkeen avulla. Se auttoi 
heitä kiinnittämään huomiota luotettavuuden kannalta 
olennaisiin asioihin.

Tässä hyödynsimme Googlen lomakkeita. Opettaja näki 
oppilaiden vastaukset koneellaan ja pystyi antamaan 
palautetta oppilaiden vastauksista. 

Kunkin osataitojen opiskelun jälkeen oppilaat reflektoivat 
oppimaansa “Oppilaan vihkoon”.

Mallintaminen

Analysointi

Keskustelu

Harjoittelu

Reflektointi

OSATAITOJEN OPETTAMINEN (iFuCo)



c.p.s.kiili@iped.uio.no

KIITOS MIELENKIINNOSTA!

MILLAISIA VAIKUTUKSIA
NETTILUKUTAITOJEN OPETUKSELLA OLI?

…SIITÄ KUULETTE ENSI KERRALLA


