
 
 
 

                   

 

Lukurauha 

Harjoitteessa osallistujat tutustuvat rauhan kuvauksiin erilaisissa teksteissä. He pääsevät 
pohtimaan, mitä rauhasta on ajateltu eri aikoina ja erilaisissa yhteyksissä. Kansainvälisen 
lukutaitopäivän 8. syyskuuta rauhanvinkki kannustaa pohtimaan myös sitä, miten lukutaito ja 
koulutus ylläpitävät ja edistävät rauhaa. 

Kesto: 30-45 minuuttia  

Osallistujamäärä: Sopii pienille ja suurille ryhmille 

Tarvikkeet: 3-5 erilaista rauhaa käsittelevää tekstiä (tarvittaessa yksi tulostettuna jokaiselle osallis-

tujalle). 

Tekstejä voivat olla runo, uutinen blogiteksti, laulun tai virren sanat tai rukous. Tässä toimivat esi-
merkiksi virsi 600, Franciscus Assisilaisen rukous, Billie Holidayn levyttämä Strange Fruit, Finlan-
dia, jonkin tunnetun henkilön haastattelu (esimerkiksi https://www.gloria.fi/artikkeli/ihmiset/elisa-
beth-rehn-kertoo-tarkeimman-oivalluksensa-paatin-etten-pelkaa-vaikeita) ja katkelmat romaa-
neista, kuten Anne Frankin päiväkirjasta, Tuntemattomasta sotilaasta, Sodasta ja rauhasta jne. 

Ohjeistus: Jaa ryhmä pieniin, 3-5 hengen ryhmiin. Anna kullekin pienryhmän jäsenelle erilainen 

rauhaa käsittelevä teksti. Mikäli harjoite toteutetaan koulussa, oppilaita voi pyytää etsimään itsel-

leen mieluisan tekstin etukäteen. 

Ohjeista kutakin osallistujaa lukemaan oma tekstinsä ajan kanssa läpi ja miettimään, miten siinä 

puhutaan rauhasta. Kun kaikki osallistujat ovat lukeneet tekstinsä ja muodostaneet käsityksen siitä, 

kukin osallistuja lukee tekstinsä omalle ryhmälleen ja kertoo, mitä siinä hänen mielestään kerrottiin 

rauhasta. Varmista, että jokaisella osallistujalla on lukurauha. 

Rohkaise osallistujia esittämään toisilleen kysymyksiä teksteistä ja keskustelemaan siitä, minkälai-

sen kuvan tekstit välittävät rauhasta, mikä kuvauksille on yhteistä ja miten kuvaukset ehkä eroavat 

toisistaan. Minkälaisessa tilanteessa tekstit on kirjoitettu? Minkälaisen viestin ne välittävät rau-

hasta? Onko käsitys rauhasta muuttunut ajan kuluessa? Mikä teksti on suosikkinne ja miksi? 

Tämän jälkeen voitte vielä keskustella joko pienryhmissä tai kaikki yhdessä siitä, mikä merkitys lu-

kutaidolla ja ylipäätään koulutuksella on rauhan toteutumiselle. Havainnoikaa ensin itse lukukoke-

musta: mitä merkitystä asian omaksumiselle ja ajatusten muodostumiselle oli sillä, että tekstin sai 

lukea itse omaan tahtiin? Auttaako lukeminen ajattelemaan? Miltä tulevaisuus näyttäisi Suomessa, 

jos ei osaisi lukea? Miten lukutaito auttaa rauhan ylläpitämisessä? Voitte vertailla eri maiden luku-

taitoastetta tilastoista ja pohtia, miten lukutaito korreloi demokratian ja rauhan toteutumisen 

kanssa: http://www.globalis.fi/Tilastot/Lukutaito 
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