
Teema ja tulkinta

Tarinan aikana lukija yhdistelee jatkuvasti tapahtumia toisiinsa ja 

täydentää tarinaa mielessään. Se vaatii päättelyä, sillä kertoja ei kos-

kaan kerro kaikkea. Kertoja voi jättää kuvaamatta, minkälaisia ääniä 

maisemassa kuuluu tai mitä päähenkilön ystävälle tapahtuu, kun pää-

henkilö on tarinan käännekohdassa. Jokainen lukija täydentää tari-

naan jätetyt aukot omalla tavallaan. Tätä kutsutaan tulkinnaksi. 

Tulkinta tehdään aina tekstin perusteella. Siihen vaikuttaa kuiten-

kin myös lukijan persoona, sillä omat kokemukset vaikuttavat siihen, 

miten ihminen ymmärtää asioita. Jos kirjassa kerrotaan, miten pää-

henkilö punastuu, lukija voi tulkita hänet joko ihastuneeksi tai nolos-

tuneeksi.

Teema on avain tulkintaan

Tulkinnan avulla selviää myös teoksen teema. Teema tarkoittaa sitä 

merkityksellistä viestiä, jonka teos pohjimmiltaan sanoo maailmas-

ta. Tarinoissa on erilaisia teemoja, ja usein ne liittyvät ihmisiä ylei-

sesti askarruttaviin asioihin, kuten rakkauteen, perhesuhteisiin tai 

vaikeuksista selviytymiseen. Nuorten elämää käsittelevissä kirjoissa 

teemana voi olla vaikkapa yksinäisyyden voittaminen tai aikuiseksi 

kasvaminen. Fantasiaromaaneissa tyypillinen teema on hyvän ja pa-

han välinen taistelu.

Teema on siis eri asia kuin teoksen aihe. Sadussa Ruma ankanpoika-

nen aiheena on ankanpoikasen elämä maatilalla. Sadun teemoja ovat 

puolestaan omaksi itseksi kasvaminen ja erilaisuuden hyväksyminen. 

Romaanin kaltaisissa laajoissa teoksissa on yleensä useita teemoja, 

kun taas novelli voi rakentua vain yhden teeman varaan.

Tulkitseminen ja teeman löytäminen auttaa ymmärtämään, mitä 

merkityksiä teoksella todella on ja mitä varten se on kirjoitettu. Esi-

merkiksi scifiromaani saattaa kertoa jännittävästi tulevaisuuden yh-

teiskunnasta, mutta sen teemana voikin pohjimmiltaan olla ihmisen 

ongelmallinen suhde ympäristöön.

Mona Lisaa saatille

Tutkijat ovat paljastaneet Mona Lisan henkilöl-

lisyyden. Suurentamalla maalausta näkyy sen 

silmämunissa kirjaimet S. ja W. Minä tiesin sen! 

Se on Siwan myyjä Jyrkkälässä. Sitä minä ker-

ran yritin selittää Tomillekin, mutta ei se kuul-

lut kun sillä oli biisi kuulokkeissa täysillä. Mut-

ta just se on Mona Lisa. Se on nuori mutta jo 

äkäinen. Mutta vaikka se on äkäinen, niin se 

on kyllä kaunis. Seuraavan kerran kun se rupe-

aa taas heittämään minua ja Tomia ulos, minä 

sanon sille, semmoisella käheällä kuiskauksel-

la, että mä olen paljastanut sen, tai sitten mun 

katseesta. Sitten mä jään odottamaan Siwan ul-

kopuolelle, että putiikki menee kiinni. Tomi saa 

painua kotiinsa kuuntelemaan korvanappejaan. 

Lopun te tiedättekin. Ehkä piankin Mona Lisa 

tilittää jossakin iltapäivälehdessä: ”Seurustelen 

itseäni nuoremman karjun kanssa.” 

Kari Levola. Kokoelmassa Suorin mutka ikinä. 2011. 

Suzanne Collins: 

Nälkäpeli-kirjat

 epätasa-arvo, 

mediayhteiskunnan 

ongelmat, rohkeus

Astrid Lindgren: 

Ronja Ryövärintytär

 ystävyyden 

voima, sovinto

J. K. Rowling:  

Harry Potter -kirjat 

 hyvän ja pahan  

välinen taistelu, 

epäoikeuden - 

mukaisuus, rohkeus

John Green: Tähtiin 

kirjoitettu virhe 

 rakkaus sairauden 

keskellä, elämään 

uskominen, kuoleman 

käsitteleminen

Tove Jansson:  

Muumipeikko ja pyrstötähti 

 maailman tuhoutumisen 

uhka, pelkoon suhtautuminen, 

tärkeät asiat elämässä

Luis Sachar: Riskitekijä 

 ystävyys, oikean 

ja väärän pohtiminen, 

mahdottoman 

muuttuminen 

mahdolliseksi

Kuvasta voi 

nähdä ensi 

katsomalla sen 

aiheen. Teema 

taas löytyy, kun 

lukija alkaa tulkita 

kuvaa. 

Tuttujen teosten 

teemoja

J. R. R. Tolkien: Taru 

sormusten herrasta

 hyvän ja pahan 

välinen taistelu
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KIRJALLISUUS

Satakielessä sukelletaan kirjallisuuteen 
elämys edellä ja edetään analyysitaidoista 
kirjallisuuden tulkintaan. 

Sarjassa tutus-
tutaan laajasti 
tekstilajien kirjoon 
– mediateksteistä 
arjen teksteihin ja 
tietoteksteistä kau-
nokirjallisuuteen.

Mukana on paljon 
toiminnallisia 
ryhmätehtäviä, jotka 
ohjaavat havainnoimaan 
ympäristöä.
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PUHEVIESTINNÄN PERUSTAIDOT

PUHUMINEN

Puhun – siis olen
Sana puhuminen juontaa juurensa puhkumiseen ja puhaltami-
seen, ilman vapautumiseen keuhkoista. Puhuessa tuotetaan 
äänteitä, joista muodostuu äännähdyksiä ja sanoja. Niistä taas 
muodostuu lausumia, joilla on merkitys. Kun merkityksiä vaih-
detaan, ollaan vuorovaikutuksessa toisten puhujien kanssa. 
Puhuminen on kielen alkuperäisin olomuoto, sillä kieli on alun 
perin syntynyt nimenomaan ihmisten välisenä puheena.

Arkielämässä puhuminen on keskustelemista. Keskustele-
malla tehdään yhdessä erilaisia tekoja, kuten esimerkiksi sol-
mitaan ihmissuhteita, vaihdetaan ajatuksia, hoidetaan asioita 
ja puretaan tunteita. Keskustelua ei synny ilman kuuntelemis-
ta. Kuulluksi tuleminen on olennainen osa ihmiseksi kasva-
mista. Se synnyttää käsityksen siitä, kuka minä olen ja mikä 
on paikkani yhteisössä. Vuorovaikutusta syntyy siellä, mis-
sä osataan kuunnella. 

Puhuminen on myös erityinen taito, jossa voi kehittyä. 
Vakuuttava puhuja rohkaistuu ilmaisemaan mielipiteensä en-

sin lähipiirille, sitten isommalle joukolle. Puhuja kuuntelee ylei-söään: hän ei puhu itsekseen vaan muotoilee viestinsä juuri vastaan-ottajaa ajatellen. 
Kun puhetaitoja harjaannuttaa tietoisesti, voi kehittyä vakuutta-vaksi puhujaksi – ja hyvä puhuja tulee helpommin kuulluksi.

1. Mitä kuuluu?

a. Vaihtakaa kuulumisia parin kanssa. Kysy pariltasi: ”Mitä kuuluu?” Kuuntele vastaus ja tee yksi jatkokysymys. Vaihtakaa rooleja.
b. Liittykää toisen parin kanssa ryhmäksi. Kysykää toiselta ryhmältä: ”Mitä teille kuuluu?” Kuunnelkaa vastaukset ja tehkää yksi jatkokysymys. Vaihtakaa rooleja. Kuulumisten vaihdosta saa syntyä keskustelu.
c. Keskustelkaa ryhmässä puhekulttuurimme tavallisimmasta uutishakukysymyksestä ”Mitä kuuluu?”. Kirjoittakaa vastaukset muistiin.

 Miten mitä kuuluu kysymykseen yleensä vastataan? Miksi ei kerrota, mitä juuri sillä hetkellä kuulee? Mitä sen sijaan yleensä vastataan? Millainen vastaus olisi epäkohtelias?
 Millaisia tunteita kuulumisten kysely herättää? Miksi?
 Mitä tehtäviä mitä kuuluu kysymyksellä on? 

2. Pienet puheenvuorot

a. Poimi laatikosta yksi aihe ja kerro siitä parillesi minuutin ajan. Kuvaile aihetta, kerro kokemuksistasi ja perustele mielipiteitäsi. Parisi kuuntelee ja esittää täydentäviä kysymyksiä. Vaihtakaa rooleja.
b. Valitkaa uudet parit ja aiheet. Kertokaa toisillenne uusista aiheista  30 sekunnin ajan. 
c. Muodostakaa ryhmä toisen parin kanssa. Keskustelkaa, 

mikä tehtävässä oli mukavaa tai vaikeaa.
d. Mistä aiheesta haluaisitte opettajan 

kertovan teille? Ehdottakaa opetta
jalle aihetta, josta hän pitää koko 
luokalle puolen minuutin mit
taisen puheenvuoron.

Puhumalla tehdään 
tekoja

 vaihdetaan tietoja, ajatuksia 
ja kokemuksia

 solmitaan ja ylläpidetään 
ihmissuhteita

 puretaan tunteita ja ratkais
taan erimielisyyksiä

 esitetään mielipiteitä ja 
ratkaisuehdotuksia

 neuvotellaan
 ohjataan, käsketään ja  
opetetaan

 pohditaan asioita
 kerrotaan tarinoita ja  
viihdytään

Puhuminen on tekoja. Samal-
la kun ystävykset juttelevat 
edellisillan tv-sarjan käänteistä, 
he huomaamattaan lujittavat 
ystävyyttään.

Tehtävät

3. Vuorovaikutuskuvat

a. Muodostakaa neljän hengen 
ryhmät ja jakautukaa pareittain. 

b. Ottakaa valokuva toisesta parista keskustelemassa. Pari voi keskustella vaikkapa säästä. Tehtävänä on ikuistaa vuorovaikutushetki. Kameraan ei saa katsoa!
c. Laittakaa valmiit kuvat esille luokan omalle foorumille tai seinälle.
d. Keksi ja kirjoita itsellesi sopiva puhekupla vuorovaikutuskuvaanne. Mikä olisi sinulle tyypillinen kommentti keskustelussa?

ääni
Oma

lemmikkini

haaveeni

idolini

lempipelini

pelonaiheeni
lapsuusmuisto

paras harrastus
kesähetki

metsässä
tvsarjan lumoissa
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Satakielessä 
puhumisen taitoja 
ja vuorovaikutusta 
harjoitellaan 
innostavien 
opiskelumenetelmien 
avulla.

Pienten harjoitusten kautta 
uskaltaa käyttää ääntään ja 
ilmaista ajatuksiaan eri tilanteissa.

Omalla äänellä maailmaan
 Satakieli ohjaa oppilasta löytämään oman äänensä ja 

ilmaisutapansa. 
 Satakieli kutsuu tutkimaan kielen merkityksiä teksteissä 

ja tulkitsemaan kirjallisuutta. 
 Satakielessä opiskelu perustuu äidinkielen ja 

kirjallisuuden taitojen yhdistämiseen. 
 Sarjassa kannustetaan opiskelemaan yhdessä toisten 

kanssa. Taidot otetaan haltuun toiminnallisten 
tehtävien avulla.
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Kieltokin on persoonamuotoinen verbi

Kiellolla kuvataan sitä, mitä jokin asia ei ole. Kun kielletään jotain, 

voidaan esittää selvä kielto: huoneeseen ei saa tulla. Kiellolla voidaan 

myös vaikkapa valittaa (et tuonut syötävää) tai yrittää onkia tietoa (et 

vastannut kun soitin). Kieltoa käytetään, kun on jokin odotus siitä, 

mitä voisi tapahtua, mutta näin ei sitten käykään. 

Suomen kielen kieltosana ei on persoonamuotoinen verbi, joka tai-

puu persoonissa muiden verbien tavoin. Kieltolauseessa kieltosanaa 

seuraa kieltomuotoinen verbi: en rakasta, ei kuuntele.

Persoonamuoto kertoo tekijän

Verbillä kuvataan tapahtumista. Kun verbiä taivutetaan persoona-

muodossa, kerrotaan, onko tekijänä puhuja, kuulija vai joku muu.

Ensimmäisessä persoonassa oleva verbi viittaa puhujaan. Toisessa 

persoonassa oleva verbi viittaa kuulijaan, sinuun. Silloin kun puhu-

taan jostakusta muusta kuin puhujasta tai kuulijasta, verbi on kol-

mannessa persoonassa. Kaikilla persoonilla on yksikkö- ja monikko-

muoto. 
Passiivikin on persoonamuoto. Sillä kuvataan toimintaa sanomat-

ta, kuka tarkalleen ottaen on verbin tekijä. Passiivilla ei ole yksikköä 

eikä monikkoa.

Juoksin eilen 

kolme kilometriä.   

1. persoona:  

minä
Juoksitko sinä? 

2. persoona:  

sinä
Onni juoksi pururadalla.

3. persoona:  

joku muu

Kaupungissa juostaan maratonia. 

passiivi:  
tekijää ei mainita

Suomen kielessä on monia sellaisia verbirakentei-

ta, joilla voidaan kuvata tapahtumia niin, ettei pu-

huta yhdestäkään tietystä ihmisestä. 

Passiivia käytetään silloin, kun halutaan jät-

tää tekijät mainitsematta. Tekijät ovat yleensä ih-

misiä, mutta passiivimuotoinen verbi ei kerro, kei-

tä he ovat.

Pyörät huolletaan 

tavallisesti keväällä.

Meille opetettiin eilen 

matematiikan tunnilla 

historiaa.

Nollapersoona kuvaa asioita niin, että tarkoi-

tetaan ketä tahansa. Sillä esitetään siis yleistys: 

kuka vain voisi toimia näin. Nollapersoonaa käyte-

tään usein silloin, kun halutaan saada lukija eläy-

tymään kuvattuun asiaan. Nollapersoona näyt-

tää yksikön kolmannelta persoonalta, jossa ei ole 

hän-pronominia.
 

Kun pesee hampaat iltaisin, 

joutuu käymään harvemmin 

hammaslääkärissä.

Kesäisin voi vain maata 

laiturilla ja lueskella lehtiä.

Yleistävä sinä kuvaa sekin kenen tahansa ko-

kemusta. Yleistävää sinää voi käyttää puheessa, 

mutta yleiskielisiin teksteihin se ei kuulu. Nolla-

persoona ja passiivi ovat sen sijaan luontevia myös 

kirjoituksessa. 

Kun sä ajat pyörällä, sun ei kannata puhua 

samalla puhelimessa.

Silloin sä et ehdi tajuta,  

mitä tapahtuu.

Kuka huoltaa?

Kuka opettaa?

Yleisesti joku vain!

Tähän voi 

kuka tahansa 

samastua.

Kuka tämä sinä 

oikein on? Kuulija 

vai kuka tahansa?

Tuntemattomat persoonat

Yleiskieli:  
Kun ajaa pyörällä, 

ei kannata puhua 

samalla puhelimessa.

Verbin persoonamuodot
Lyhenne: yks. 1. p.

Yksikkö Monikko

1. persoona Juoksen. Juoksemme.

2. persoona Juokset. Juoksette.

3. persoona Hevonen juoksee. He juoksevat.

passiivi
Radalla juostaan.

Lyhenne: 
mon. 1. p.

kieltosana

Verbin kieltomuodot
kieltomuotoinen verbi

Yksikkö Monikko

1. persoona en tule
emme tule

2. persoona et tule
ette tule

3. persoona ei tule
eivät tule

passiivi
ei tulla
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SANAT TAIPUVAT KÄYTÖSSÄ

KIELI

tikka takoo pikakirjettä puun kylkeen

kuusten kolmiossa peuran makuu

ja sorkkien kuvion salaiset merkitykset

viiruvalmuskojen sananjuuret

tuoksuvat tuoreelle jauholle

ja laho leppä polulla poikittain:

odota tässä, istu ja puhu

me vartioimme
 
Kaija Pispa. Kokoelmassa Pian päättyy tämä 

muurahaisten aika. 1999.

LUKEMINEN

Mitä sitaatit ja kuva 

kertovat mielestäsi 

lukemisesta? Entä 

tiedosta?

Puut sirisevät.

Istun tässä ja kuuntelen,

mitä maisema puhuu

puuta, heinää.

Risto Rasa. Kokoelmassa  

Kulkurivarpunen 1973.
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PUHUMINEN

PROJEKTIT

Aloitusaukeamalla 
pysähdytään 
tulkitsemaan 
kuvaa ja sitaatteja 
tehtävän avulla.

Oppikirjan sisältö on jaettu viiteen 
taitoalueeseen. Selkeät kokonaisuudet ja 
luovuuteen kannustavat tehtävät tarjoavat 
mahdollisuudet erilaisiin opiskelutapoihin.

Oppikirjan lopussa 
on projekteja, joissa 
yhdistetään lukemisen, 
kirjoittamisen ja puhumisen 
taitoja.

Satakielen tehtävät yhdistävät 
lukemisen, kirjoittamisen ja 
puhumisen taitoja. 

Tekstin rakenne ja luonnostelu

Kun tekstin sisältöä on ideoitu, on aika suunnitella tekstin 

rakenne eli asioiden esittämisjärjestys. Suunnittelu käy 

helposti vaikkapa niin, että lisää numerot ideoinnissa 

syntyneeseen listaan tai ajatuskarttaan sen mukaan, 

missä järjestyksessä haluaa käsitellä asiat. 

Luonnosteluvaiheessa puretaan ideoita suorasa-

naisiksi tekstikappaleiksi. Käsittelykappaleissa valit-

tua aihetta voi käsitellä monellakin tavalla. Tekstin voi 

suunnitella esimerkiksi asiajärjestyksen, aikajärjestyksen, 

vertailujärjestyksen ja ongelmanratkaisujärjestyksen varaan. Pääasia 

on, että lukijan on helppo seurata tekstin kulkua. Joskus tekstilaji vaa-

tii tietynlaista jäsennystapaa . Esimerkiksi uutisessa tärkeimmät asiat 

kerrotaan ensin ja taustat myöhemmin. 

Tekstin aloitus ja lopetus ovat tärkeitä, koska niillä vaikutetaan 

vahvasti lukijaan. Aloittamisen tapoja on monia: kirjoittaja voi hy-

pätä suoraan aiheeseen, esittää lukijalle osuvan kysymyksen, kuva-

ta kiinnostavan tilanteen tai vaikkapa lainata puhuttelevan sitaatin.

Tekstin lopetus voi olla esimerkiksi yhteenveto edellä sanotusta 

tai johtopäätös. Loppu voi myös yllättää. Fiktiivisessä tekstissä lopun 

voi jättää myös avoimeksi, jolloin tekstin päähenkilö voi jäädä roikku-

maan vaikkapa jyrkänteelle – ratkaisua ei kerrota.

Kirjoittamisen aikana voi välillä iskeä tyhjän paperin kammo eikä 

tekstiä yksinkertaisesti tunnu syntyvän. Silloin tuntumaa voi hakea 

kirjoittamalla mitä tahansa: tajunnanvirtaa, runoa, kuvausta tai vitse-

jä. Pian huomaa, ettei tekstin tuottaminen olekaan niin vaikeaa kuin 

aluksi tuntui, ja pääsee luonnostelussa vauhtiin.

Kappaleet rytmittävät tekstin

Kirjoittaessa on tärkeää jakaa teksti kappaleisiin, sillä kappalejako 

jäsentää sanottua ja auttaa lukijaa tekstin ymmärtämisessä. Ilman 

kappalejakoa tekstit olisivat raskaita lukea ja hahmottaa. Lukijalle 

kappalejako on kuin pieni hengähdystauko – kirjoittaja on valmiiksi 

osoittanut, missä uusi asia alkaa.

Kappale on muutaman virkkeen mittainen kokonaisuus, jossa kir-

joittaja käsittelee yhden näkökulman aiheestaan. Kun asia, näkökul-

ma, aika tai paikka vaihtuu, kappale vaihtuu. Kappaleen pääviesti tu-

lee yleensä esille sen ensimmäisessä virkkeessä, jota kutsutaan myös 

ydinvirkkeeksi. Kappaleen muut virkkeet voivat esimerkiksi selittää 

ydinvirkettä. Niitä kutsutaan tukivirkkeiksi.

Uusi kappale aloitetaan joko sisennyksellä tai jättämällä tyhjä rivi 

kappaleiden väliin. Ensimmäinen kappale alkaa aina ilman sisennystä. 

Kappalejakoon vaikuttaa se, minkälaista tekstiä on kirjoittamas-

sa. Esimerkiksi uutisessa kappalejako on tiuhempaa kuin pohtivassa 

tekstissä. Sen sijaan artikkelissa tai blogissa kappaleet saattavat olla 

pitkiäkin. 

KIRJOITTAMINEN

Hyvän tekstin ajatuksenkul-

kua on helppo seurata, sillä 

otsikon aihetta kehitellään 

kappale kerrallaan. Jos suun-

ta on kadoksissa, kirjoittaja 

on ehkä eksynyt aiheesta ja 

ajautunut sivuseikkoihin.

Kysymys: 

Miksi 
ihminen 
tarvitsee 
ystäviä?

Napakka 
väite:  
Hyvä 
ystävyys 
kestää mitä 
tahansa. 

Määritelmä: 
Ystävyys tarkoittaa 
lujaa sidettä 
kahden ihmisen 
välillä: luottamusta, 

välittämistä ja 
huolehtimista.

Tilannekuvaus: 

Lapsena 
istuimme yhdessä 
hiekkalaatikolla. Taivas 

työnsi tihkusadetta,

mutta en välittänyt, 

koska sinä olit siinä. 

Miten aloittaa teksti? 

Sitaatti: 

”Ainoastaan sydä-
mellään näkee hyvin. 

Tärkeimpiä asioita ei 

näe silmillä”, sano-
taan saturomaanissa 

Pikku Prinssi.

TEKSTIN RAKENNE ESIMERKKI KAPPALEJAOSTA 

(aiheena kesäloma)

ESIMERKKI-  

TEKSTILAJEJA

Aihejärjestys

Jokaisessa kappaleessa 

käsitellään yksi asia tai 

näkökulma

  kesäloman tarpeellisuus

  suomalaisten kesämökkeily

  ulkomaanmatkat
  paluu lomalta arkeen

esitelmä, pohtiva 
teksti

Aikajärjestys

Asiat käsitellään tapahtuma 

järjestyksessä.

  loman alku kesäkuussa

  heinäkuun 
  lomatapahtumat elokuu  

ja koulujen alkaminen

kertomus, novelli

Vertailujärjestys

Kahta tai useampaa asiaa 

vertaillaan toisiinsa.
  nuoren kesäloma
  isän kesäloma
  lomien erot ja yhtäläisyydet

arvostelu, 
mielipidekirjoitus

Ongelmanratkaisujärjestys

Esitellään ongelma, käsitellään 

sitä eri näkökulmista ja 

ehdotetaan ratkaisua.

  loma pettymyksenä 

  kaverit mökillä ja matkoilla 

  huono lomasää suunnitelmat 

  peruuntuvat uusi harrastus avuksi

mielipidekirjoitus, 
mainos
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KIRJOITUSPROSESSI HALTUUN

Kirjoitusprosessin 
vaiheet ja eri tekstilajien 
kirjoittaminen 
otetaan haltuun 
selkeiden ohjeiden 
ja monipuolisten 
harjoitusten avulla. 

Satakielessä kirjoitetaan 
luontevasti yksin ja yhdessä 
muiden kanssa.

Oppikirjassa harjaannutaan 
monilukutaitoon, 
opiskelun perustaitoihin, 
mediataitoihin ja 
tiedonhakuun.

Oma ääni -tehtävät 
kehittävät 
ajattelun taitoja 
ja kannustavat 
luovuuteen.

1.  Silmäilkää tekstejä pareittain.
a. Valitkaa parin kanssa molemmille silmäiltäväksi eri lehtijuttu.b. Silmäilkää tekstinne katsomalla läpi otsikot, kuvat, kuvatekstit, ku-viot ja tietolaatikot.
c. Piilottakaa tekstinne. Selostakaa vuorotellen, mistä lukemassanne tekstissä oli kyse. 
d. Tutkikaa tekstejä tarkemmin. Mitä uutta huomaatte teksteistä?e. Kumman tekstin lukisitte silmäilyn perusteella syventyen? Miksi?

2.  Opiskelkaa parin kanssa ääneen.
a. Valitkaa parin kanssa yksi luku jonkin lukuaineen oppikirjasta. Jaka-kaa teksti neljään osaan.  
b. Toinen lukee ensimmäisen jakson ääneen. Vieruskaveri kuuntelee hiljaa keskittyen.
c. Kuuntelija esittää kaksi kysymystä kuulemastaan. Lukija yrittää vas-tata oikein.
d. Vaihtakaa rooleja seuraavaa tekstijaksoa varten. Kuuntelija tekee taas kaksi kysymystä, joihin lukija yrittää vastata. Jatkakaa vuorotel-len tekstin loppuun saakka.
e. Keskustelkaa harjoituksesta. Oliko helpompaa lukea ääneen vai kuunnella syventyen? Kummalla tavalla uutta tietoa omaksui pa-remmin? Miksi?

3.  Syventävän lukemisen lyhytkurssi 
a. Tehtävänäsi on opiskella teksti Silmäilijät. Mitä ajattelet lukutehtä-västä? Mieti, miten ennakkoasenteesi voi vaikuttaa lukutehtävän suorittamiseen. Kirjaa ylös havaintojasi.
b. Silmäile teksti sivun 60 ohjeiden mukaan. Kirjoita muistiinpanot: 

 Mikä tekstilaji on kyseessä: uutinen, henkilöjuttu vai artikkeli? Mikä on tekstin aihe?
 Millainen on tekstin kuvitus? 
 Kuka on tekstin kirjoittaja?
 Missä ja milloin teksti on julkaistu?
 Mitä tiedät aiheesta ennalta? Onko tekstin tieto kiinnostavaa? c. Syvenny tekstiin rauhassa alusta loppuun ja pyri ymmärtämään lukemasi. Tee lukemisen edetessä muistiinpanot listana.

d. Etsi ja alleviivaa muistiinpanoistasi tekstin keskeisimmät asiat. e. Kertaa sisältö laatimalla tekstistä kolme kysymystä parillesi. Pari yrittää vastata!
f. Keskustelkaa parin kanssa tekstistä. Mitä opitte artikkelista?g. Arvioi, mikä lukemisen vaiheista oli helpoin ja mikä vaikein. 

Opin lukemalla
Lukemisen tapoja on monenlaisia. Usein tekstien pariin ohjaa tie-donjano – luemme, koska haluamme oppia uutta. Silmään saattaa osua kiinnostava lehtijuttu koirien kouluttamisesta, tai hyvä musiik-kivideo herättää halun lukea artistista lisätietoja. 

Uusi tieto rakentuu aina aiemman tiedon pohjalle. Jotta tieto tart-tuisi mieleen paremmin, on hyödyllistä käyttää erilaisia lukemisen ta-poja. Silmäily ja syventyminen ovat taitoja, joita voi harjoitella. Silmäilemällä herätetään pohjatiedot siitä, mihin asiaan teksti liittyy. Kun poimii tekstistä otsikot, väliotsikot, kuvat ja kuvatekstit, saa no-peasti käsityksen sekä tekstilajista että tekstin aiheesta. Lukija pystyy ennakoimaan, tarjoaako teksti uutta, tarpeellista ja luotettavaa tietoa. Kun lukija haluaa ymmärtää tekstin, hän lukee sen kokonaan ja sy-ventymällä. Lukemisen edetessä tekstin kokonaisuus hahmottuu. Lu-kija ymmärtää, miten asiat liittyvät toisiinsa: mitkä ovat syitä, seu-rauksia, pääasioita tai sivuseikkoja. Lukija vertaa huomaamattaan tekstiä pohjatietoihinsa ja järjestää uutta tietoa mielessään. Syntyy ymmärrystä ja oppimista.
Tekstiin syventyessä voi tehdä alleviivauksia ja muis-tiinpanoja. Hyvä tapa kerrata opittua on kirjoittaa sen pohjalta oma teksti tai keskustella toisten kanssa tekstin herättämistä ajatuksista. 

Tehtävät

ääni
Oma
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LUKEMINEN

Käytännössä lukeminen on usein sil-
mäilyn ja syventymisen vuorottelua.

1. Silmäile
  Silmäile tekstin otsikot, 
ingressi, kuvat, kuvatekstit, 
tietolaatikot ja kuviot.

  Selaa teksti läpi ja etsi 
tekstin avainsanat.

  Ennakoi, mistä teksti  
kertoo.

  Arvioi, mitä uutta tietoa 
teksti sisältää.

2. Syvenny
  Lue teksti rauhassa.
  Alleviivaa pääasiat ja avainsanat. 
  Tee tekstiin marginaalimerkintöjä: 
kommentteja, nuolia ja piirroksia.

  Tee lukemastasi muistiinpanot 
listana tai ajatuskarttana.

  Pohdi, mitä kysymyksiä teksti 
sinussa herättää.

  Keskustele ja kirjoita tekstistä.

3. Mitä opit?
  Hahmotat asioiden välisiä  
suhteita.

  Suhteutat lukemaasi omiin 
ennakkotietoihisi.

  Arvioit tekstissä olevia 
tietoja  
ja mielipiteitä.

  Painat luetun mieleesi.
  Lisäät ymmärrystäsi tekstin  
aiheesta.

Kun luet oppiaksesi

Kielen tarkastelussa 
keskitytään raikkaasti 
verbien, nominien ja 
taipumattomien sanojen 
merkityksiin teksteissä.

Satakielessä kielen ilmiöitä  
tarkastellaan merkityslähtöisesti 
ja osana ympäröivää  
tekstimaailmaa.

Kielen piirteet on koottu 
havainnollisiksi kuvioiksi ja 
taulukoiksi.


