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NUORET TARVITSEVAT ENEMMÄN 
TUKEA KRIITTISEEN LUKEMISEEN
Väärä tieto leviää internetissä nopeammin kuin koskaan. Jokainen nuori tarvitsee 
kriittistä lukutaitoa eli taitoa hakea tietoa eri medioista, arvioida tekstien luotettavuutta  
ja vertailla tekstien sisältämää informaatiota.

Nuorten kriittisessä lukutaidossa on puutteita ja erot osaamisessa ovat suuret. 
Kriittinen lukutaito edistää luotettavaan tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja on 
perusta hyvinvoinnille ja demokraattiselle yhteiskunnalle. Kriittinen lukutaito tulee 
sisällyttää vahvemmin eri oppiaineiden osaamisen tavoitteisiin niin valtakunnallisissa 
kuin paikallisissa opetussuunnitelmissa.

CRITICAL-hanketta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto (rahoituspäätös: 335625). 
Hanke on osa tiedon lukutaitoa ja tietoon perustuvaa päätöksentekoa tutkivaa LITERACY-ohjelmaa. 

Hankkeen kotisivut: www.educritical.fi
Lisätietoja: Vuorovaikutusvastaava Elina Hämäläinen, elina.k.hamalainen@jyu.fi, +358 40 8053352

@EduCritical

Noin 40 % 
kuudesluokkalaisista 
ei kyseenalaistanut 
kaupallisen tekstin 

kirjoittajan 
asiantuntijuutta 

lainkaan.

Suurin osa 
nuorista ei 
osaa tulkita 

harhaanjohtavia 
diagrammeja.

Lähes 30 % 
lukiolaisista oli 

vaikeuksia 
arvioida 

nettitekstien 
luotettavuutta.

https://educritical.fi/fi/


Kriittisen lukutaidon opetusta tulee lisätä ja eri kouluasteille 
pitää määritellä selkeät osaamisen tavoitteet.

Lasten ja nuorten kriittisen lukutaidon edistäminen tulee 
nostaa yhdeksi kansallisen koulutuspolitiikan päätavoitteeksi.

Kriittinen lukutaito tulee sisältyä nykyistä selkeämmin 
valtakunnallisiin ja paikallisiin opetussuunnitelmiin.

Osaamisen tavoitteet kriittiselle lukutaidolle tulee perustua 
tutkittuun tietoon, ja tavoitteet tulee määritellä selkeästi eri 
kouluasteille.

Kriittisen lukutaidon opetuksen tulee olla vahvemmin osa eri 
oppiaineiden opetusta.

Kriittistä lukutaitoa ja peruslukutaitoa on tuettava rinnakkain. 
Lukemisen haasteisiin tulee tarjota tukea mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa.

Onko tämä valeuutinen? 
Yritetäänkö minuun vaikuttaa?

Aika vakuuttavaa, mutta mihin väite 
perustuu? Voinko luottaa tähän?

Kuka kirjoittaja on? 
Hän viittaa paljon muihin, joten 
eikö hän itse tiedä?



Tutkimustemme mukaan nuorten kriittisessä lukutaidossa 
on isoja eroja ja puutteita

Hyvät peruslukutaidot ovat pohja kriittiselle lukutaidolle, mutta eivät 
takaa sitä. Oppilaiden taidoissa arvioida tekstien luotettavuutta on 
suuria eroja niin peruskoulussa, lukiossa kuin ammatillisessa 
oppilaitoksessakin. 

Vaikka arviointitaidot kehittyvät peruskoulun aikana, kaikki nuoret eivät 
osaa tunnistaa epäluotettavaa informaatiota vielä peruskoulun 
päättyessä. Nämä nuoret ovat erittäin haavoittuvaisia internetissä 
leviävälle virheelliselle tiedolle. 

Tekstien luotettavuuden syvällinen perusteleminen on haastavaa myös 
lukiolaisille, ja jotkut saattavat hyödyntää kritiikittömästi epäluotettavaa 
informaatiota kirjoitelmissaan.
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