Mitä on elämyksellinen lukeminen?
Kohtaa kirja -webinaari 1.9.2022
Minna Harmanen, Opetushallitus

Lukemisen äärellä
Minna Harmanen, opetusneuvos

• äidinkielen ja kirjallisuuden opetus
• laaja-alainen osaaminen: monilukutaito
• taiteen perusopetus: sanataide ja
teatteritaide
• Lukuliike -> Kansallinen lukutaitostrategia
2030
• Uudet lukutaidot (digitaalinen osaaminen)
• varhaiskasvatuksen ja opetustoimen
henkilöstökoulutus
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Lukeminen
on aina
elämys
•

Lukemisen lumo

•

Oma lukijahistoria

•

Lukemisen tapojen
muutokset – kirjojen
kuunteleminen

•

Lue minut -näyttely –
koronan aikaan
(Savonlinnassa Riihisaaren
museossa syksyllä 2021)
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Sanataide ja elämyksellinen lukeminen taiteen
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2017)
Sanataiteen
opetuksen
tavoitealueet
•

Sanataiteilijana
kehittyminen

•

Omaääninen
kirjoittaminen

•

Elämyksellinen
lukeminen

•

Taideprosessi ja
julkaiseminen
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Elämyksellinen lukeminen / Opetuksen tavoitteena on
•

rohkaista oppilasta eläytymään lukemaansa ja kuulemaansa sekä
jakamaan sanataide- ja lukukokemuksiaan

•

kannustaa oppilasta tutustumaan sanataiteen lajeihin ja
ilmaisukeinoihin sekä kirjallisuuden traditioon ja
nykykirjallisuuteen, myös monimuotoisiin teksteihin -> kannustaa
oppilasta syventämään sanataiteen lajien, tradition ja kokeilevan
nykykirjallisuuden tuntemustaan

•

kannustaa oppilasta luovaan lukemiseen ja löytämään erilaisia
lukemisen tapoja suhteessa sanataiteen ympäristöihin ->
rohkaista oppilasta kehittymään monimuotoisten
sanataiteellisten kokonaisuuksien lukemisessa, arvottamisessa ja
analysoinnissa.
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Perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelman
perusteet – ja elämyksellisyys
Laaja-alainen osaaminen, esim.
Monipuoliset työtavat tuovat oppimiseen iloa
ja onnistumisen kokemuksia sekä tukevat eri
ikäkausille ominaista luovaa toimintaa.
Kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat
sekä eri aistien käyttö ja liikkuminen lisäävät
oppimisen elämyksellisyyttä ja vahvistavat
motivaatiota. - - Draamatoiminta sekä muut
taiteelliset ilmaisukeinot edistävät oppilaiden
kasvua itsensä tunteviksi, itsetunnoltaan
terveiksi ja luoviksi ihmisiksi. Tällöin oppilaat
pystyvät ilmaisemaan itseään monipuolisesti
ja toimimaan rakentavassa
vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten ja
ryhmien kanssa. (POPS2014, s. 30)
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monilukutaito (POPS),
hyvinvointiosaaminen & monitieteinen
ja luova osaaminen (LOPS)

Suomen kieli ja kirjallisuus

-

POPS2014 (vuosiluokkakokonaisuus 7–9):
Kirjallisuudenopetuksessa kannustetaan
elämykselliseen ja monipuoliseen lukemiseen.
Sisällöissä: Eläydytään luettuun, reflektoidaan omaa
elämää luetun avulla ja jaetaan lukukokemuksia.

-

LOPS2019 (oppiaineen tehtävä): Kirjallisuuden
opiskelun tavoitteena on sekä kauno- että
tietokirjallisuuden ymmärtäminen, elämyksellinen
lukeminen sekä tekstien analysoinnin ja tulkinnan
taitojen kehittyminen.
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Elämyksellinen ja kokemuksellinen lukeminen
•

•

•

Kirjallisuudenopetuksessa korostunut
analyyttinen ja tulkitseva
lukemisen tapa,
akateeminen lukutapa ->
teksti keskeisenä

Elämyksellinen lukeminen
•

kirjallisuudesta kirjoittaminen tai puhuminen (lukupäiväkirja,
videokommentti, fanifiktio)

•

yhteisölliset lukemisen tavat ja lukukokemusten jakaminen (lukupiirit,
draamaharjoitteet)

Ilmaisulliset ja
elämykselliset tunteita
herättävät lukemisen
tavat (-> syvempi tekstin
ymmärtäminen ja
tulkinta) -> lukija/kokija
– ja lukijayhteisö
keskeiseksi

Monilukutaidon pedagogiikkaa

opettajan oma lukijuus

•
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•

turvallinen ja positiivinen ilmapiiri -> prosessit, luovuus

•

liittää lukeminen osaksi oppijoiden omia tekstimaailmoja sekä ajankohtaisten
lapsia ja nuoria kiinnostavien teemojen käsittely

•

laaja tekstikäsitys sekä kriittinen ja kulttuurinen lukutaito (kontekstit)

Kirjallisuusterapeuttinen lukeminen

luetusta heränneiden ajatusten ja tunteiden käsittely ja peilaaminen omaan
6
elämään – yksin ja ryhmässä

Lukija ja kirjallisuudentutkimus
Lukija kontekstina – taustoineen läsnä:
kulttuurintutkimus,
sukupuolentutkimus jne.
Empiirinen lukijatutkimus -> mm.
kirjallisuuden vastaanotto, esim.
”silmänliiketutkimus”

Kognitiivinen kirjallisuusteoria ->
keskiössä kognitiiviset skeemat ja
mielen teoria lukutilanteessa keskiössä
Lisa Zunshine: Why We Read Fiction ja
The Secret Life of Literature (2022)
(verkossa ladattavissa)
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Tekstien
elämyksellinen
kokeminen kehittyy
aktiivisesti erityisesti
vuorovaikutuksessa
Sanataidetta – miten ja miksi?
Sanna Luokomaa & Elina
Mäkinen, Lukiloki-kouluttajat,
Lukuliikkeen verkkosivut
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e

• Miten kaunokirjallisuus vaikuttaa lukijoiden ajatuksiin ja tunteisiin
ilmastonmuutoksesta? Mikä on kirjallisuuden ja lukemisen rooli
ympäristökriisien aikana?
• Kaunokirjallisuuden lukemisen ajatellaan kehittävän lukijoiden kykyä
samaistua muihin ihmisiin ja ympäristöönsä. Sen ajatellaan kehittävän tunneelämäämme ja edistävän kykyä omaksua uusia asioita. Näihin oletettuihin
vaikutuksiin nojaa myös viime aikoina suosioon noussut ilmastokirjallisuus,
joka pyrkii herättämään empatiaa ei-inhimillistä luontoa kohtaan ja
tekemään ymmärrettäväksi laajamittaisia muutoksia ympäristössämme.
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Kiitos!
Minna Harmanen, minna.harmanen@oph.fi

Lukuliike: https://lukuliike.fi/

