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Tehtäviä novellista Agnes 

Avainsanat: yläkoulu, digitaalinen lukeminen, novelli 
 

Toteuttaja: Elina Tuominen 

Luokka-aste: 9. lk 

Teos: Minna Canth: Agnes 

Tuija Takalan jakama selkoversio Minna Canthin 
Agneksesta: https://tuijata.com/2019/04/09/minna-canthin-agnes-selkosuomeksi/ 

Käytimme pari tuntia Agneksen lukemiseen ja sinä aikana osa sai tehtyä kaikki tehtävät. 
Tarkoitus on vielä keskustella yhdessä teoksesta. Täytyy sanoa, että ihan yllätyin, miten hyvin 
Agnes toimi yseilleni – muutama jäi vielä tunnin jälkeen juttelemaan keskenään aiheesta ja 
yksi totesi, että oli se Agnes kyllä kauhea bitch. Minulle jäi tuntuma, että e-kirjan lukeminen 
kiinnosti oppilaita enemmän kuin se, jos olisin jakanut teoksen monistenippuna. 

 

Koostin teoksen pohjalta kysymyspatteriston, jonka jaoin peda.net –sivustolla kolmella Google 
Forms -lomakkeella. Oppilaat työskentelivät joko Chromebookilla tai kännykällä. 

Osa kysymyksistä liittyy suoraan tekstin tulkintaan, osa on pohdintakysymyksiä tarinasta. 
Kysymykset ovat digitaalisessa muodossa, jotta opettaja pystyy paremmin tutkimaan, miten 
tehtävät on tehty. Vastaukset on helppo näyttää kaikille nimettöminä yhteiskeskustelun 
aikana, koska Forms näyttää kaikki saman kysymyksen vastaukset allekkain. 
 

LUKU 1 

Suloinen Agnes 

Miten kertoja suhtautuu Agnekseen? 

Tapaus koulussa 

“Huomasin Agneksen ilmeen. Se oli kuin kylmää vettä niskaani.” Miksi kertojasta tuntuu tältä? 

Salaperäinen Agnes 

Pitääkö ystävän seurassa pystyä juttelemaan avoimesti? Perustele! 

Koulu loppui 

Miksi Fanny moittii muita tyttöjä typeriksi? 
 

LUKU 2 

Miksi kertoja tuntee itsensä noloksi Agneksen seurassa? 
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LUKU 3 

Agnes saapui 

Miten Liisin mies Antti käyttäytyi mielestäsi Liisiä kohtaan? 

Puutuin keskusteluun 

Miten Antti reagoi, kun Liisi puhuu Agneksesta ihailevaan sävyyn? 
 

LUKU 4 

Keskusteluja juhlissa 

Mitä arvelet, oliko Antti täysin rehellinen aikaisemmissa mielipiteissään Agneksesta? Vai 
muuttuiko Antin mieli jotenkin? 
 

LUKU 5 

Ennen retkeä järvelle 

Miksi Agnes alkaa puhua mustasukkaisuudesta? 
 

LUKU 6 

Kävin naapurissa 

Mitä Liisi ajattelee kapteenin ja naapurin neidin kihlauksesta? Mitä kihlaus saa Liisin 
ajattelemaan miehistä? 

Seuraavana päivänä 

Miten Antti kohtaa Liisin poissaolon jälkeen? Mitä sen jälkeen heidän väleissään tapahtuu? 
 

LUKU 7 

Ihmiset muuttuvat  

Millaisiin ihmisiin voi sinun mielestäsi luottaa? 

Lähtikö Agnes pois? 

Mitä mieltä olet, pitäisikö Agnes tuomita vai pitäisikö häntä sääliä? Vai kenties molempia? 

Erilaiset elämät 

Miksi ihmiset viettävät aikaa sellaisten ihmisten kanssa, jotka aiheuttavat heille pahan olon? 
Suhtautuuko Agnes elämään positiivisesti vai negatiivisesti? 
 

LOPUKSI 

Onko mielestäsi Agneksesta koitunut Liisille ja/tai Antille mitään hyvää? Miksi/miksi ei? 
 

 


