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Digitaalisen lukemisen kokeilu ja kysely 

Avainsanat: yläkoulu, digitaalinen lukeminen, novelli 
 

Toteuttaja: Tiina Tarkiainen 

Luokka-aste: 9. lk 

Olemme ysiluokkalaisten kanssa lukeneet Minna Canthin Anna Liisa –näytelmän ja siihen 
jatkoksi otetaan digitaalisen lukemisen kokeiluun muita Minna Canthin tekstejä. 

 

Ohjeet oppilaille ovat seuraavat: 

Lue novelli ja/tai kuuntele digitaalisesti ja sen jälkeen vastaa kyselyyn, joka liittyy 
lukemiseen yleisesti ja erityisesti digitaaliseen lukemiseen. Kysely on pakollinen kaikille, 
mutta lukemisen voit valita seuraavista vaihtoehdoista (voit myös sekä kuunnella että lukea). 

1. Minna Canthin novelli Laulaja äänitiedostona (Soundcloud) 
2. Minna Canthin novellin Köyhää kansaa osa 1 äänitiedostona (Yle Areena) 
3. Minna Canthin novelli Laulaja digitaalisessa muodossa (Wikisource) 
 

Minna Canth: Laulaja (Lukija: Elina Knihtilä) https://soundcloud.com/storytel_fi/minna-canth 
 
Jakso 1: Minna Canth: Köyhää kansaa: Köyhää kansaa 1/7 | Radio | Areena | yle.fi 
https://areena.yle.fi/1-4292713 
 
Laulaja (Canth) – Wikiaineisto: https://fi.wikisource.org/wiki/Laulaja_(Canth) 
 
Annoin reilusti aikaa lukemiseen tai kuunteluun. Tämän jälkeen oppilaat vastasivat kyselyyn 
(LIITE 1), jossa tiedustelin lukemisesta ja erityisesti digitaalisesta lukemisesta ja juuri 
läpikäydystä materiaalista. 
 
Tämän pienen kokeilun mukaan digitaaliseen lukemiseen (65 %) ja kuuntelemiseen (80 %) 
suhtautuminen oli melko myönteistä. Yllättävää oli se, että kuitenkin melko moni oppilas 
suhtautui kielteisesti digitaaliseen lukemiseen eikä haluaisi jatkossa ottaa äänikirjaa (20 %) tai 
digitaalista tekstiä (35 %) vaihtoehdoksi. 
 
Oppilaista oli hauska tutkia Google Forms -kyselyn tuloksia yhdessä, ja tulosten pohjalta 
nousikin keskustelua. Kivaa oli huomata, että suurin osa piti lukemista melko tärkeänä asiana. 
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LIITE 1 Kysely lukemisesta ja digitaalisen lukemisen kokeilusta 
 
Kuinka tärkeää lukeminen on sinulle? 

□ Erittäin tärkeää 
□ Tärkeää 
□ Jonkin verran tärkeää 
□ Ei ollenkaan tärkeää 

 
Kuka on mielestäsi vastuussa lukemiseen innostamisessa? 

□ Koulu 
□ Koti 
□ Joku muu, mikä? 

 
Mitä seuraavista luet eniten tavallisen viikon aikana? Valitse tärkein. 

□ Paperinen sanoma- tai aikakausilehti 
□ Perinteinen kirja 
□ E-kirja 
□ Äänikirja 
□ Sarjakuvalehtiä 
□ Sarjakuvia verkkojulkaisuista 
□ Uutiset netissä 
□ Sometekstit netissä 
□ Jotain muuta, mitä? 

 
Mitä muita seuraavista luet viikon aikana? 

□ Paperinen sanoma- tai aikakausilehti 
□ Perinteinen kirja 
□ E-kirja 
□ Äänikirja 
□ Sarjakuvalehtiä 
□ Sarjakuvia verkkojulkaisuista 
□ Uutiset netissä 
□ Sometekstit netissä 
□ Jotain muuta, mitä? 
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Kerro, missä muodossa luit novellisi. 
□ Ääneen luettu novelli Laulaja 
□ Ääneen luettu novelli Köyhää kansaa 
□ Käytin monia vaihtoehtoja 

 
Kuinka sujuvaa lukeminen/kuunteleminen oli digitaalisena? 

□ Erittäin sujuvaa 
□ Sujuvaa 
□ Melko sujuvaa 
□ Ei niin sujuvaa 
□ Ei ollenkaan sujuvaa 

 
Pystyitkö keskittymään lukemaasi/kuulemaasi? 

□ Pystin keskittymään erittäin hyvin. 
□ Keskittymiseni sujui ihan hyvin. 
□ En oikein pystynyt keskittymään. 
□ En ollenkaan pystynyt keskittymään. 

 
Kerro, mikä mahdollisesti häiritsi lukemistasi? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Miten suhtaudut digitaaliseen lukemiseen? 

□ Minusta se on välillä hyvä vaihtoehto perinteiselle lukemiselle. 
□ Voisin lukea kaiken digitaalisesti. 
□ En haluaisi lukea digitaalisesti pidempää kirjaa tai novelleja. 

 
Miten suhtaudut äänikirjoihin? 

□ Minusta äänikirja on hyvä vaihtoehto perinteiselle lukemiselle. 
□ Voisin kuunnella kaiken lukemani äänitiedostoina tai -kirjoina. 
□ En haluaisi kuunnella äänikirjoja. 


