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Kielikukon 33. vuosikertaan
Kielikukko on FinRAn (Finnish Reading Association) julkaisema
lehti, jonka tavoitteena on kertoa ajankohtaisesta lukemisen,
kirjoittamisen ja oppimisen tutkimuksesta sekä hyvistä
opetuskäytänteistä. Kielikukossa julkaistaan artikkeleita,
kuvauksia opetuskokeiluista, puheenvuoroja ja haastatteluja.
Kielikukon vuoden 2014 jäljellä oleva numero keskittyy
seuraavaan teemaan:
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Kirjoitusohjeet löytyvät FinRAn blogista
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Hyvät lukijamme!
Kielikukon tämän vuoden kolmas numero keskittyy orastavaan lukutaitoon ja alakoululaisten
lukemisen tukemiseen. Miten lapsia voitaisiin houkuttaa lukemisen pariin?
Pöyliö, Salmi, Oraluoma ja Määttä kertovat artikkelissaan Niilo Mäki Instituutin koordinoimasta Lukumummi ja -vaari -toiminnasta. Tällä toiminnalla tuetaan lukemissujuvuuden kehitystä kouluiässä ja innostetaan alakoululaisia lukemaan. Hankkeen taustoja kuvataan tarkemmin Pöyliön, Salmen ja Oraluoman artikkelissa. Hammais puolestaan kuvaa artikkelissaan sitä,
miten lapsia houkutellaan kirjastoihin ja tutustetaan niiden maailmaan. Satakunnan Ammattikorkeakoulussa kehitetyn Kirjastoseikkailupelin avulla lapset oppivat kirjastossa tarvittavia taitoja hauskalla tavalla.
Björn ja Kakkuri esittelevät artikkelissaan Loruliikuntaprojektia, jonka avulla tuettiin äidin
ja vauvojen varhaista kielellistä vuorovaikutusta. Kirjoittajat korostavat vanhempien merkitystä lastensa kielen kehityksen arvioijina. Varhais- ja alkukasvatukseen liittyy myös elokuun lopussa Jyväskylän yliopistossa järjestetty eurooppalainen (EARLI, European Association for Research on Learning and Instruction) konferenssi, jonka antia esitellään laajasti tässä numerossa.
Sokerina pohjalla on lapsen oma kokemus vieraan kielen oppimisesta ja vieraalla kielellä oppimisesta: Mikael Kontisen haastattelu kertoo tästä. Seuraavassa numerossa tulette kuulemaan lisää lasten kokemuksia vieraasta kielestä…

Hyvää syksyn jatkoa toivottaa Kielikukon toimituskunta
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Lukumummi ja -vaari -toiminnasta
sisältöä koulun, oppilaiden
ja senioreiden arkeen
Hanna Pöyliö, Paula Salmi, Elisa Oraluoma & Paula Määttä

Kaikille oppilaille lukeminen ei maistu, syystä tai toisesta. Sujuva lukutaito on kuitenkin
avain osallisuuteen yhteiskunnassa ja hyväksi lukijaksi tulee ainoastaan harjoittelemalla.
Lukumummi ja -vaari -toiminta on kehitetty
tueksi ja innostukseksi niille oppilaille, joille
lukeminen ei ole sujuvaa tai se ei muutoin ole
mielekästä. Innostunut mummi ja vaari voi
johdattaa oppilaat kirjojen maailmaan ja saada lapsetkin innostumaan lukemisesta. Lukukertojen kartuttua sujuva lukeminen saa harjoitusta ja lukemisesta yhä vaivattomampaa.

kaamaan senioripiirin kokoontumiseen, kuka
lähtisi tällaiseen toimintaan mukaan. Senioreiden yhteisestä päätöksestä he kaikki päättivät lähteä mukaan. Näin mukaan saatiin
myös vaareja, yhteensä peräti neljä vaaria ja
viisi mummia samalle koululle.
Lukumummi ja -vaari -toimintaa on toteutettu nyt muutaman vuoden ajan ja Määttä on
ollut mukana lähes alusta saakka. Häntä innosti lähteä mukaan toimintaan, koska häntä kiinnosti, mitä koulumaailmaan nykyään
kuuluu. Lukumummit ja -vaarit pääsevätkin
kurkistamaan aitiopaikalta nykyoppilaiden
kouluarkeen ja elämään.

Lukumummi ja -vaari -toiminta on antoisaa
kaikille osapuolille, koulun toiminnalle, opettajille, oppilaille ja myös osallistuville senioreille, jotka ovat itse päätyön tekijöitä. Tässä
artikkelissa pyritään kuvaamaan toiminnan
kulku koulun, oppilaan ja erityisesti vapaaehtoisen Lukumummin tai -vaarin näkökulmasta. Lukumummi ja -vaari -toiminnan tausta-ajatuksista kerrottiin tarkemmin tämän
lehden aiemmassa artikkelissa, Niilo Mäki
Instituutin lukemissujuvuus-hankkeen kuvauksen yhteydessä.

Lukumummiksi tai -vaariksi
ryhtyminen
Lukumummiksi tai -vaariksi ryhtymiseen ei
ole pääsykokeita. Iloinen mieli ja innostus toimintaa kohtaan riittävät. Paula Määttä näkeekin toiminnan hyödyllisenä myös siten, että
ikäihmiset saavat mielenvirkeyttä ja iloa elämänmenoon. ”Etenkin syrjäseuduilla on tärkeä saada ikäihmisiä kyliltä yhteen”, pohtii
Määttä kuvaillessaan erityisesti Tikkalan kylän suurta innostusta lähteä mukaan toimintaan. Tikkalassa autolliset mummit ja vaarit kyyditsevät autottomia kollegoitaan, joten
osallistuminen ei jää kyydistä kiinni.

Artikkelia varten haastateltiin Lukumummi
Paula Määttää, jolla on neljän lukukauden
kokemus Tikkalan koulun Lukumummina
toimimisesta. Määttä toimi ennen eläkkeelle jäämistään erityispedagogiikan professorina
Jyväskylän yliopistossa. Eläköitymisensä jälkeen Paula on toiminut aktiivisesti Jyväskylän
Tikkalan kylällä senioreiden kerhotoiminnan
ja liikuntatoiminnan organisoijana. Lukumummi ja -vaari -toiminnasta hän innostui,
kun koulun rehtori tuli eräänä päivänä huik-

Lukumummien ja -vaarien ei tarvitse lähteä koulukäynneille valmistautumatta, vaan
he saavat perehdytyksen vapaaehtoistyöhönsä. Perehdytyksessä käydään läpi toiminnan
2
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tärkeimmät asiat vapaaehtoisen näkökulmasta. Tulevilla Lukumummeilla ja -vaareilla on
mahdollisuus kysellä toiminnasta ja sen kulusta perehdyttäjiltä. Lisäksi he saavat materiaalipaketin, jossa on lapsille tarkoitettua materiaalia ja aineistoa, josta vapaaehtoiset voivat
tarkistaa toimintaan liittyviä yksityiskohtia.
Kaikkea ei tarvitse oppia ja muistaa kerralla. Määttä näkeekin perehdytyksen tärkeänä
osana toimintaa: ”Koululle ei ole hyvä lähteä kylmiltään. Lukumummit ja -vaarit ovat
erilaisia ihmisinä ja toiminta pysyy raameissaan, kun kaikilla on samat tiedot toiminnasta. Voidaan vielä yhdessä tarkentaa toimintatapoja.” Toimintamalliin kuuluukin tiettyjä
perusperiaatteita, joista on kerrottu Lukumummin ja -vaarin omassa oppaassa, jonka
jokainen vapaaehtoinen saa. Mielikuvituksettomaksi toiminta ei kuitenkaan käy, vaan kuitenkin mummin ja vaarin oma persoona saa ja
on toivottavaakin näkyä lapsen ja vapaaehtoisen välisessä vuorovaikutuksessa. Lisäksi luettua tekstiä voi kytkeä lapsen omiin kokemuksiin tai kotikylän historiaan.

si. Jopa jo pitkään Lukumummina toiminut
Määttä toivoo, että myös lukukauden lopussa olisi mahdollista arvioida opettajan kanssa
oppilaan tilannetta.
Lapset ottavat mummit ja vaarit kouluilla vastaan hyvillä mielin. Opettajan tehtävä on valita luokaltaan ne lapset, jotka hän arvioi hyötyvän lukemisesta mummin tai vaarin kanssa.
Vaikka vapaaehtoiset usein etukäteen jännittävät, kuinka lapset suhtautuvat tunneilta lukutuokioille lähtemiseen, lapset eivät kuitenkaan Määtän kokemuksen mukaan millään
tavalla leimaantuneet kielteisesti ollessaan
toiminnassa mukana. ”Päinvastoin ilmassa oli pientä kisailua siitä, kuka pääsee Lukumummin ja -vaarin kanssa lukemaan!” toteaa
Määttä nauraen.

Toiminta käynnistyy koululla
Lukumummit ja -vaarit käyvät ennen lasten tapaamista juttelemassa opettajan kanssa
ja tutustumassa tiloihin. Alkutapaaminen on
tärkeä etenkin suurissa kouluissa. Määttä kertookin kuulleensa kaupunkikoulujen muilta Lukumummeilta ja -vaareilta, että alkuvaiheessa heidän on ehkä ollut jopa hieman
vaikea löytää paikka ja luokka, kun he puikkelehtivat ison koulun käytävillä etsimässä omaa
lukulastaan. Kun paikat tulevat tutuksi, tulee
koulustakin ikään kuin oma koulu. Tikkalan
Lukumummeilla ja -vaareilla oli erilainen lähtötilanne kouluun tutustumiseen, sillä monet
lapset olivat jo entuudestaan tuttuja ikäihmisten kerhotoiminnan kautta. Määttä kuvailee
alkutapaamista opettajan kanssa myös muulla tapaa tärkeäksi: ”Opettajan kanssa jutellessa
sovitaan yhteisistä pelisäännöistä ja pohditaan
sitä parasta tapaa soveltaa toimintaa juuri kyseisessä koulussa ja luokassa.” Vaikka koulun
arki on hektistä, ovat mummit ja vaarit kokeneet yhteiset hetket opettajan kanssa tärkeik-

Lukutuokioiden painopiste
lukemisessa
Lukutuokioilla mummeja ja vaareja on opastettu käyttämään erilaisia tutkittuja ja paljon
käytettyjä yhdessä lukemisen tapoja. Tarkoitus on edistää 2. – 6. luokan lasten lukemisen
sujuvoitumista, eli lukemisen nopeutta, tarkkuutta ja ilmeikkyyttä. Lukutavat ovat mietitty niin, että niissä oppilas saa mallin sujuvasta lukemisesta ja lukutavat myös rytmittävät
lukemista niin, että lukutuokio ei käy hitaal3
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lekaan lukijalle liian kuormittavaksi. Lukutuokio kestää yleensä puolikkaan oppitunnin,
joten oppilas ehtii osallistua normaaliin luokkahuonetyöskentelyyn, eikä jää paitsi opetuksesta.

Lukumummin ja -vaarin seurassa oppilaat
saavatkin henkilökohtaista palautetta ja kannustusta. Lukemisen lomassa lasten kanssa keskustellaan luetusta, mutta myös muista
kuulumisista. Mummit ja vaarit ovatkin kokeneet kunniatehtävänä sen, että he pääsevät
osallistumaan lasten elämään. Mummi ja vaari on jopa saattanut vierailla lapsen kotona.

Lukemisen sujuvuuden lisääntymisen lisäksi Määttä näkee lukutuokioista myös muunlaista hyötyä: ”Lapset saattavat olla aika hätäisiä lukijoita. Mummit ja vaarit antavat
mallin, että luetaan huolella ja ajatuksella. Ja
lapset alkavatkin ottaa toiminnan kuluessa
mummeista ja vaareista mallia tässä asiassa!”
Myös vanhemmat oppilaat hyötyvät toiminnasta, kuten Määttä kuvailee: ”Vanhemmilla oppilailla saattaa olla mekaaninen lukutaito jo hyvin hallussa, mutta usein tulee epäilys,
että tarttuuko se varsinainen sisältö mieleen.
Näiden oppilaiden kanssa keskitytäänkin siihen, että sanoilla on oikea merkitys, ei vain
sinnepäin.”

Lukumummi Määtän kohdalle on osunut
useita ilahduttavia kohtaamisia lasten kanssa,
mutta yksi selkeä lukuinnostuksen roihahtaminen on jäänyt hänen mieleensä. Määttä kuvailee, että lukutuokiolle tuli oppilas, joka ei
ollut erityisen kiinnostunut lukemisesta vaan
mumisi pakollisen ajan tekstejä hupparinsa
poimuihin. Lukutuokioiden aikana kirjojen
maailma kuitenkin alkoi avautua tälle lapselle.
Hän valitsi kirjoja kaverinsa kanssa ja ilmoitti mummille alkaneensa lukea myös kotona.
Niinpä piti mumminkin lukea, jotta päästiin
taas lukemaan yhdessä samasta kohdasta. Viimeisellä lukutuokiolla oppilas iski Nälkäpeli-trilogian pöytään. Kotona hän oli lukenut
jo ensimmäisen kirjan, mummin kanssa jatkettiin toisen kirjan alusta. Suunnitelmissa oli
kahlata seuraavaksi läpi Harry Potterit. Lukumummi ei tyytyväisempi voisi olla!

Lukemisesta pyritään antamaan mahdollisimman sujuva tunne myös muilla tavoin. Lasta
ei keskeytetä ja tuokiolla annetaan lukurauha.
Määttä onkin huomannut, että Lukumummin tai -vaarin antamalla mallilla on voimaa.
”Kun itse antaa mallia tarkasta ja ilmeikkäästä
lukemisesta, niin lapsi perässä alkaa tarkemmin kiinnittää huomiota mitä sanoja siellä oikein on.”

Lastenkirjallisuus merkittävässä
roolissa lukutuokioilla

Vapaaehtoistyön kohokohtia

Luettavien kirjojen valinnalla on suuri merkitys lukutuokioiden onnistumisen kannalta. Toimintaan osallistuvia opettajia kannustetaan valitsemaan kirja yhdessä lapsen kanssa
tai antamaan oppilaan valita mieleinen kirja, jonka opettaja vielä tarkistaa ja hyväksyy.
Lukumummitkin ovat innostuneet tutustumaan toiminnan kautta uuteen lastenkirjallisuuteen. ”On ollut hauska nähdä millaista
kirjallisuutta lapsille tehdään ja tuotetaan, sillä omat lapset olivat pieniä 70-luvulla ja siitä
on aika pitkä aika”, summaa Määttä monen
mummin ja vaarin kokemuksia. Vertaiskerroilla vapaaehtoiset ovatkin saaneet vieraaksi
väkeä kirjastolta ja tutustuneet uutuuskirjoihin asiantuntijan opastuksella.

Lukutuokiot lasten kanssa ovat kahdenkeskisiä. Pienryhmätoimintaa on Tikkalan koulussa pohdittu, mutta on tultu lopputulokseen,
että aikuisen jakamaton huomio on tarpeen,
sillä opettajan aika yhtä oppilasta kohtaan on
rajallinen. ”Lukutuokio on lapselle pieni pysähdys vilskeen keskellä ja lapselle on tärkeä
kokemus, että joku on kiinnostunut juuri minun asioistani. Lapsella saattaa olla kotona
useita sisaruksia eikä myöskään vanhempien
aika tahdo riittää lukemisen ohjaamiseen”,
Määttä kuvailee.
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Määttä kertoo, että isommat lapset ovat löytäneet hyvin uudentyppistä kirjallisuutta: ”Minun lukulapseni ovat halunneet ottaa vähän
etäisyyttä tuttuun ympäristöön, eivätkä ole
valinneet lukutuokioille niitä perinteisimpiä
koulumaailmaan sijoittuvia kirjoja. Ennemmin he ovat valinneet mielenkiintoisia uusia seikkailukirjoja ja jopa lasten uutta kauhukirjallisuutta, joka oli minulle itselle uusi
maailma.” Uudenlaiset, Määtän mielestä jopa
hieman yliampuvat, sarjakuvaa ja perinteistä tekstiä yhdistävät kirjat ovat myös löytäneet tiensä lukutuokioille: ”Lapset ovat selvästi testanneet mummien ja vaarien seurassa
sellaista kirjallisuutta, joka ei välttämättä menisi muualla lukukirjana läpi.” Määttä ei ole
silti koskaan puuttunut oppilaiden kirjavalintoihin, vaan korostaa: ”Se, minkä kirjan lapsi tuo yhdessä luettavaksi, on aina viesti jostakin. Lyhyen testauksen jälkeen lapsi usein
itsekin kyllästyy ja palaa kiehtovampiin seikkailuihin.”

jastaa, että vaikka Tikkalan senioriporukka
piti yhtä jo ennen toimintaa, vanhoista tuttavuuksista on paljastunut uusia piirteitä toiminnan myötä. Erityisesti Määttä iloitsee Tikkalan pappajengin mukaantulosta.
Toiminnan selkeä rakenne on hyvä valttikortti toiminnan leviämisessä. Paula Määttä tietää
jo taustansakin perusteella, että opettajien lukujärjestykseen on vaikeaa järjestää aikaa vapaaehtoistyön organisointiin, vaikka kuinka
mieleistä toimintaa se opettajillekin olisi. Siksi
onkin hänen mielestään erinomaista, että esimerkiksi Niilo Mäki Instituutti yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa järjestää
kouluille juuri tällaista helposti omaksuttavaa
toimintaa, jossa vastuu toiminnan järjestämisestä jakautuu usealle toimijalle.

Toiminnan jatkuminen
Koska Määtän senioripiiri on kokoontunut
Tikkalan koululla jo pitkään, ei koulun arki
tullut yllätyksenä hänelle. Pienen kyläkoulun
läheinen ja lämmin tunnelma houkuttelee
pysymään toiminnassa mukana. Lukumummi ja -vaari -toiminnan järjestämiselle pienet
kyläkoulut luovat oivat puitteet, koska pienen oppilasmäärän kanssa on helppo järjestää
arkea joustavasti. Tikkalassa on lukuvuoden
päätteeksi järjestetty yhteinen juhlahetki, jossa toimintaan osallistuneet lapset saavat oman
kunniakirjan ja luokan kaikki lapset pientä
muistamista. ”Viime toukokuussa meillä oli
hienot kekkerit, lapset saivat jäätelöt ja Lukumummit ja -vaarit oikein kakkukahvit”, kertoo Määttä hymyillen. Lämpimästä juhlasta
on mukava jatkaa toimintaa seuraavana lukuvuonna.

Määttä pohtii, onko nykylasten maailmassa
kirja menettänyt merkitystään. ”Itselle kirja ja
lukeminen oli tärkeää, ja olen sitä mieltä, että
kirja ymmärtämisen välineenä on erilainen
kuin uudet nopeat tietotekniikan avaamat
maailmat, josta tietotulva ihan vyöryy päälle.
Kirjaa tietolähteenä voi palastella omaan tahtiin. Mummi ja -vaari -toiminnan yksi tavoite onkin opetella pysähtymään kirjan äärelle –
ja antaa myös lapsen omalle mielikuvitukselle
aikaa ja tilaa.”

Vertaistuesta voimavaroja
vapaaehtoistyöhön
Lukumummit ja -vaarit eivät jää vapaaehtoistyössään yksin. Heille järjestetään vertaistapaamisia, joihin mummit ja vaarit eri kouluilta kokoontuvat. Tapaamiset ovat olleet
erittäin suosittuja. Konkarimummi Määttä
näkee yhä tapaamiset erittäin tärkeänä osana
vapaaehtoistyötä. Tapaamisissa nostetaan esille teemoja liittyen lukemiseen ja kouluarkeen.
Vertaistapaamisissa on myös oiva tilaisuus tutustua saman henkisiin ihmisiin. Määttä pal-

Vaikka Niilo Mäki Instituutin lukemissujuvuus-hanke vuoden lopussa päättyykin, ei
Lukumummi ja -vaari -toiminta pääty. Todennäköisesti jatkossa Mannerheimin Lastensuojeluliiton siipien suojassa Kylämummi- ja
-vaari -toiminnan alla jatkavat Lukumummit
ja -vaarit innokkaasti kouluvierailuja ja vievät
lukuinnostuksen sanomaa eteenpäin.
5
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Hanna Pöyliö, KM, on
projektityöntekijä Niilo
Mäki Instituutin
Lukemissujuvuuden
kehityksen tukeminen
kouluiässä -hankkeessa

Paula Salmi, FT, on tutkija
ja hankevastaava Niilo
Mäki Instituutin
Lukemissujuvuuden
kehityksen tukeminen
kouluiässä -hankkeessa

Elisa Oraluoma, PsM, on
projektityöntekijä Niilo
Mäki Instituutin
Lukemissujuvuuden
kehityksen tukeminen
kouluiässä -hankkeessa

Paula Määttä, professori
emerita, toimii Tikkalan
koulun Lukumummina

6

Kielikukko 3/2014

Niilo Mäki Instituutin hanke –
silta sujuvaan lukutaitoon
Hanna Pöyliö, Paula Salmi & Elisa Oraluoma
”Suomalaislapsetkin voisivat hyötyä siitä, että
vapaaehtoiset kävisivät koululla lukutukena”,
pohdittiin Niilo Mäki Instituutissa keväällä
2011, kun Itävallassa oli juuri toteutettu tutkimus, jossa vapaaehtoiset kotiäidit kävivät
kouluilla lukemassa yhdessä oppilaiden kanssa. Pohdinta kävi kiivaana, mikä olisi sellainen
porukka, joka voisi innostua tällaisesta tehtävästä Suomessa. ”Miten olisi seniori-ikäiset!
Heistä voisi tulla vaikka lukumummeja ja lukuvaareja!”.

lukijat voivat käyttää sujuviin lukijoihin verrattuna moninkertaisesti aikaa saman tekstin
lukemiseen. Tämä ero näkyy erityisesti koulutyöskentelyssä, mutta on havaittu, että hitaat lukijat eivät usein tartu vapaaehtoisesti
kirjaan myöskään vapaa-ajalla (Scarborough
& Parker 2004; Anderson, Wilson & Fielding 1988). Vähäinen lukuharrastus muodostuu ongelmaksi varsin pian: sujuvat ja motivoituneet lukijat saavat lukiessaan koko ajan
enemmän harjoitusta ja sujuvoituvat edelleen,
kun taas lukemista karttavat lapset jäävät yhä
enemmän jälkeen ja vaille tärkeää harjoitusta.
Käytänteitä sujuvan lukemisen harjoitteluun
on Suomessa toistaiseksi hyvin vähän. Hankkeen tarkoituksena onkin ollut tuottaa uutta
tietoa ja materiaalia alakouluikäisten parissa
työskenteleville oppimisalan ammattilaisille.

Näin yhtäkkiä syntyneen ajatuksen ympärille syntyi kokonainen hanke, jota Raha-automaattiyhdistys on rahoittanut vuosina
2012-2014. Lukemissujuvuuden kehityksen
tukeminen kouluiässä -hanke sai muutakin
sisältöä Lukumummien ja -vaarien rinnalle ja
on kolmen vuoden aikana kasvanut laajaksi
projektiksi, joka on monipuolisesti pyrkinyt
tuomaan uutta tietoa ja välineitä suomalaisen
lukemissujuvuuden harjoittamisen kentälle.
Hanke tullessa tiensä päätökseen vuodenvaihteessa on hyvä aika pohtia, mitä hankkeen aikana on käytännössä saatu aikaan.

Kotimaisissa tutkimuksissa on myös huomattu, että vanhemmilla on tärkeä rooli lapsensa
oppimisen taustalla. On huomattu, että vanhempien uskomukset lapsen suoriutumisesta ja tulkinnat lapset oppimisesta vaikuttavat
lapsen suoriutumisstrategioihin ja sitä kautta
myös itse oppimistulokseen (Aunola, Nurmi,
Niemi, Lerkkanen & Rasku-Puttonen 2002).
Tämä näkökulma korostaa tarvetta vanhempien huomioimiseen lukemisen harjoittamisessa. Siksi hankkeen yhtenä tavoitteena on
ollut vahvistaa vanhempien taitoja tunnistaa
lapsen lukemisen vaikeus ja tukea lukemista
arjen keinoin.

Hankkeen taustaa
Suomalaislapsista suurin osa oppii tarkoiksi lukijoiksi ensimmäisen kouluvuoden aikana (Aro & Wimmer 2003). Suomen kielessä
tarkkuus ei näin ollen erottele lapsia myöhempinä kouluvuosina, vaan erot ja vaikeudet lukutaidossa näyttäytyvät suomalaislapsilla ensisijaisesti lukemisen sujuvuudessa (mm.
Torppa ym. 2009). Sujuvan lukemisen on
myös huomattu olevan erityisen sitkeä pulma (esim. Landerl & Wimmer 2008). Hitaat
7

Kielikukko 3/2014

Lukumummi ja -vaari -toiminnasta
iloa kouluarkeen ja hyötyä
lukutaitoon

joittelu (Huemer, Landerl, Aro & Lyytinen
2008). Monessa vapaaehtoisia osallistavassa
tutkimuksessa on kuitenkin ongelmana, etteivät vaikuttavuutta mittaavat arviointimenetelmät ole välttämättä tieteellisesti päteviä.
Myöskään lasten kokemuksia ei ole kovin laajalti ulkomaisissa tutkimuksissa kerätty. Lisätutkimusta siis vastaavien intervention vaikutuksista oppilaiden taitoihin tarvitaan.

Hankkeen tunnetuin osa-alue on Lukumummi ja -vaari -toiminta. Toimintamallissa vapaaehtoiset seniori-ikäiset käyvät kouluilla
lukemassa niiden lasten kanssa, jotka tarvitsevat lisätukea lukemisen sujuvoitumiseen ja
lukuinnostusta. Lukumummien ja -vaarien
toiminta hyödyttää kaikkia osapuolia. Lapset saavat lisää lukukokemuksia, Lukumummit ja -vaarit pääsevät tutustumaan nykylasten lukutottumuksiin ja koulunkäyntiin.
Lisäksi koulut verkottuvat lähiyhteisön kanssa, kun lähiseudun mummi tai vaari tulee
käymään koululle ja luokanopettaja saa lisäapua lukemisharrastuksen pariin kannustamiseen. Lisäksi lapset saavat säännöllisen kontaktin isovanhempien sukupolvea edustavaan
aikuiseen. Lukumummi ja -vaari -toimintaa
on suunniteltu ja toteutettu yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piirin Kylämummi ja -vaari -toiminnan kanssa.
Toiminta alkoi hankkeen alussa kolmesta innokkaasta mummista ja yhdestä opettajasta,
ja on nyt kolmen vuoden aikana levinnyt siten, että sen piirissä Jyvässeudulla on ollut 74
vapaaehtoista, 78 luokkaa 25 koulusta ja yhteensä 207 oppilasta. Syksyn 2014 toimintamallia on lähdetty kokeilemaan myös muissa
MLL:n piireissä ympäri Suomen.

Suomen oloihin kehitettyä Lukumummi ja
-vaari -toimintaa on niin ikään haluttu tarkastella eri puolilta. Vaikuttavuustutkimusta varten on mitattu mm. lasten lukemista
ja, lukumotivaatiota sekä vapaaehtoisten ja
opettajien kokemuksia. Kokemukset ovat olleet pääosin positiivisia. Tuloksia näistä julkaistaan tulevaisuudessa itsenäisinä tutkimusartikkeleinaan (mm. Oraluoma, Kinnunen,
Salmi, Pöyliö & Aro, painossa). Tässä lehdessä on erillinen artikkeli, jossa on kuvattu Lukumummi ja -vaari -toimintaa vapaaehtoisen
kannalta ja johon on asiantuntijana haastateltu yhtä Lukumummeista.

Morfologinen tietoisuus ja
morfeemien toistava lukeminen
sujuvuuden harjoittajina
Jo aiemmin Niilo Mäki Instituutissa tutkittiin
sanaa pienempien osien automatisoitumisen
vaikutusta lukemiseen. Mielenkiinnon kohteena olivat tällöin tavut. Tässä hankkeessa
haluttiin kokeilla, voisiko lukemisnopeuteen
vaikuttaa keskittymällä toisenlaisiin sananosiin, tässä tapauksessa sijapäätteisiin ja omistusliitteisiin. Vastaavankaltaista tutkimusta ei
Suomessa aiemmin ole tehty.

Lukumummi ja -vaari -toiminnan kaltaisia
vapaaehtoistyöhön nojaavia lukuprojekteja
on ulkomailla runsaasti. Niiden vaikuttavuutta on tutkittu ja tulokset ovat olleet kannustavia. Ulkomaisissa yhteenvedoissa on huomattu esimerkiksi, että vastaavankaltaisiin
harjoitusohjelmiin osallistuneet oppilaat saavat kiinni ikätovereitaan ja peittoavat harjoitusjakson jälkeen heikoista lukijoista valittu
kontrolliryhmän lukemisen testeissä (Wasik
1998; Morris 2006). Myös tämän artikkelin alussa mainitussa itävaltalaisessa interventiotutkimuksessa, jossa kotiäidit kävivät lukemassa lasten kanssa, lukuharjoittelulla oli
positiivisia vaikutuksia. Itse asiassa tällainen
yleinen ohjattu lukuharjoittelu edisti lukemisen sujuvuutta yhtä paljon kuin tietokonehar-

Sijapäätteistä ja omistusliitteistä valittiin tietyin periaattein joukko, joista laadittiin kaksi erilaista harjoitusjaksoa materiaaleineen.
Ensimmäisessä harjoitusjaksossa keskityttiin
harjoittamaan lasten morfologista tietoisuutta, eli tietoisuutta suomen kielen sanojen rakenteesta. Erityisesti huomiota kiinnitettiin
päätteiden ennakointiin ja merkitykseen tekstin lukemisessa. Toisessa jaksossa samoja päätteitä luettiin merkityksettömissä ja oikeissa
8
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sanoissa toistolukemisen keinoin. Käytetyistä
materiaaleista harjoitustuokioineen on suunnitteilla kaksi eri versiota, intensiivisempään
koulukäyttöön soveltuva versio, jossa harjoitustuokioita on kolme kertaa viikossa puolikas oppitunti yhteensä kuuden viikon ajan.
Toinen versio on tarkoitettu koulun ulkopuoliseen harjoituskäyttöön ja se sisältää 90 minuutin harjoitustuokion kerran viikossa lukukauden ajan.

Ohjelma perustuu ajatukselle, että hitaat lukijat ovat saattaneet jäädä kiinni ”junnaavaan”
lukutapaan. Ohjelma mittaa lapsen alkulukunopeuden, jonka jälkeen ohjelma alkaa patistaa lasta lukemaan lauseita yhä nopeammin.
Lukemista kontrolloidaan monivalintatehtävillä. Harjoittelua on toteutettu intensiivisenä
harjoitusjaksona, neljän viikon aikana yhteensä 12 harjoitustuokiota. Ohjelma on toistaiseksi saatavilla vain tutkimuskäyttöön.

Morfologisen tietoisuuden vaikutuksesta lukemisen sujuvuuteen ei ole paljoa tutkimustietoa. Morfologisen tietoisuuden harjoitusjaksoja on tehty ulkomailla runsaasti
(katso mm. tuore yhteenveto Goodwin &
Ahn 2013), mutta vaikutuksia on yleensä tarkasteltu morfologisen tietoisuuden ja muiden lukemiseen liittyvien taitojen osalta, eikä
niinkään lukemisen sujuvuuden osalta. Tässä hankkeessa toteutettuja harjoitusjaksoja on
kokeiltu yhteensä yhdeksällä lapsella niin yksilö- kuin pienryhmäharjoituksina, ja alustavat tulokset ovat lupaavia. Intensiivinen yksilöllinen lukemisharjoittelu näytti tuottavan
tuloksia niin lukemisen sujuvoitumiseen kuin
motivoitumiseenkin. Tulevissa julkaisuissa valaistaan tarkemmin harjoittelun vaikutuksia.
Tulevaisuudessa nyt laadittua harjoitusmateriaalia jalostetaan opettajien ja muiden oppimisalan ammattilaisten käyttöön.

Kirjallisuus lukemismotivaation
kohottajana
Hankkeen aikana kävi monin eri tavoin selväksi se, ettei kirjaan tarttuminen ole kovin
helppoa sujumattomille lukijoille. Huomasimme, että vaikka esimerkiksi Jyväskylän
kaupunginkirjaston tarjoaman lukemiseen
kannustavan Lukudiplomin suorittaakin
moni oppilas, jää moni kuuden luetun kirjan
tavoitteesta lukuvuoden aikana. Hankkeessa heräsikin ajatus tarjota yhteistyössä kirjaston kanssa vaihtoehtoinen Lukudiplomikirjalista nimenomaan oppilaille, joille lukeminen
ja lukemaan innostuminen on haasteellista.
Listan kokoamisen tueksi järjestettiin kyselytutkimus, jossa kysyttiin yhteensä 205 lapsen
ajatuksia lukemisesta ja siitä, minkälaiset kirjat ja asiat innostavat lukemaan. Lisäksi kirjalistan kokoamisessa hyödynnettiin opettajien
ammattitaitoa sekä Lukumummien ja -vaarien suosituksia. Kirjalista julkaistaan Lukudiplomin 10-vuotisjuhlassa Lainan päivän juhlinnan yhteydessä helmikuun 9. päivä 2015.
Lista tulee jakoon ilmaiseksi Jyväskylän kaupunginkirjaston internet-sivuille ja se on valtakunnallisesti käytettävissä.

Tietokoneharjoitusohjelma
lukemista nopeuttamassa
Tutkimuksellista mielenkiintoa maailmalla on herättänyt israelilaisen Haifan yliopiston psykologian laitoksen tietokoneharjoitusohjelma, Reading Acceleration Program,
RAP (Breznitz & Bloch 2010). Sen lupaavat
tulokset niin heprean (ks. esim. Breznitz ym.
2013) kuin hollannin kielessä (Snellings, van
der Leij, de Jong & Blok 2009) saivat kokeilemaan ohjelmaa myös Suomessa. Yhteensä 88
lasta 2-6. luokilta kokeili ohjelmaa hankkeen
aikana ja tuloksia analysoidaan parhaillaan.
Alustavien tulosten mukaan tietokoneharjoittelu oli motivoivaa ja se näytti vaikuttavan lukemisen nopeutumiseen harjoitusjakson aikana.

Lukumummi ja -vaari -toiminnan innoittamana syntyi hankkeessa lisäksi Yhdessä lukemaan -kirja. Toiminnan myötä huomattiin,
että kaikki kirjat ja tarinat eivät sovi yhdessä lukutuokioilla luettavaksi. Näin päätettiin
tehdä nimenomaan yhdessä lukemiseen soveltuva kirja, niin sisällöltään ja ulkoisilta ominaisuuksiltaankin. Kirja sisältää lasten, opettajien ja mummien kirjoittamia tarinoita sekä
lasten piirustuksia. Tarinoiden ja kuvitusten
ympärille on laadittu lukemisen pariin hou9
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kuttelevia tehtäviä ja puuhia. Kun kirjan tehtävät on käyty läpi ja tarinat luettu, voi lapsi
täyttää yhdessä aikuisen kanssa kirjan lopusta itselleen kunniakirjan. Kirjan tarinat jakautuvat erilaisiin teemoihin, mutta ne painottuvat sukupolvien väliseen vuorovaikutukseen
ja positiiviseen kohtaamiseen. Kirja julkaistaan 20.11.2014.

joittelun vinkkipankki on niin ikään helppokäyttöinen ja havainnollinen, ehkä jopa lapset
itse innostuvat sitä lukemaan ja käyttämään.
Opettajat voivat käyttää opassivustoa apuna
työssään ja ohjata vanhemmat sivustolle saamaan tietoa, tukea ja keinoja arkeen.

Kuis on sujunut? Hankkeen
päätöstapahtuma Jyväskylässä

Kuluva hanke on jatkoa edelliselle niin ikään
Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamalle
Lukemissujuvuus-hankkeelle, joka toteutettiin vuosina 2009-2011. Edellisen hankkeen
aikana kerättiin tutkittua tietoa sekä käytänteitä ja harjoitusmateriaalia kuntoutuskokeiluista sekä kentältä opettajilta, puheterapeuteilta ja psykologeilta. Kertynyt materiaali,
käytänteet sekä tieto lukemissujuvuuden harjaannuttamisesta on kerätty nyt samoihin
kansiin Kummisarjan julkaisuksi. Kummi
10 - Tavoitteena sujuva lukutaito -kirja (Salmi, Huemer, Heikkilä & Aro 2013) on otettu opettajien ja puheterapeuttien keskuudessa
hyvin vastaan.

Lukemissujuvuus-hankkeen päätöstapahtumaa vietetään 20.11.2014 Jyväskylän Veturitalleilla. Tapahtumassa kuulet lisää tässä artikkelissa esitellyistä toiminnoista ja käytänteistä
sekä hankkeen arjesta ja sattumuksista. Mukana on tutkimustuloksia, musiikkiesityksiä
ja hauskaa yhdessäoloa. Olet lämpimästi tervetullut! Ennakkoilmoittautumiset tarjoilun
vuoksi osoitteeseen: http://lukumummitjavaarit.fi/paatosseminaari
Hankkeen tuotoksista ja käytänteistä on mahdollista kuulla tarkemmin myös osallistumalla
hankkeen koulutuskiertueelle, josta löytyy lisätietoja Niilo Mäki Instituutin sivuilta.

Silta sujuvaan lukemiseen - tietoa
ja tukea koteihin osoitteessa
Lukusilta.fi

Katso lisää:
http://lukumummitjavaarit.fi
http://facebook.com/lukumummitjavaarit
http://lukusilta.fi
http://facebook.com/lukusilta
http://nmi.fi/projektit/lukemissujuvuuden-kehityksen-tukeminen-kouluiassa

Loppuvuodesta julkaistaan vanhempainopas
osoitteessa lukusilta.fi. ”Silta sujuvaan lukemiseen, tietoa ja tukea koteihin” -sivusto on
tarkoitettu oppaaksi vanhemmille, joiden lapsilla on vaikeuksia lukemisen sujuvoitumisessa. Opassivusto sisältää helposti omaksuttavassa muodossa perustietoa lukemisesta ja
lukemissujuvuuden vaikeuksista. Sen lisäksi
valotetaan monipuolisin tavoin koulun tarjoamaa tukea ja annetaan vinkkejä kotiharjoitteluun ja lukemaan motivointiin.
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Vanhempien näkökulma
lapsen kielen kehitykseen
Piia Björn & Irma Kakkuri
Tässä artikkelissa esitellään Loruliikuntaprojektia. Tutkimuksessa harjaannutettiin vauvojen varhaista äänteiden erottelukykyä sekä rohkaistiin ohjelmaa toteuttaneita äitejä täsmälliseen ja
systemaattiseen kielelliseen vuorovaikutukseen lapsensa kanssa. Tulokset vahvistavat aiempaa
käsitystä siitä, että vanhemmat antavat varsin luotettavaa tietoa lastensa kielellisestä kehityksestä ja että vanhemmat kannattaa ottaa mukaan näihin harjoitteisiin.

Äidin ja lapsen välinen
vuorovaikutus ja lapsen kielen
kehitys

laan, kuinka äiti voi ’opettaa’ lastaan huomioimaan jopa kielen pienimpiä yksiköitä, äänteitä. Tärkeää on huomioida, että laadukas
äidin ja lapsen välinen vuorovaikutus ei aina
näy välittömästi lasten kehityksessä. Laadukas
vuorovaikutus voi ilmentyä vasta lapsen myöhemmissä taidoissa (Landry, Smith, Swank,
Assel & Vellet 2001).

Lapsen kyky käyttää kieltä itsensä, tahtonsa ja
suunnitelmallisuutensa ilmaisemiseen kehittyy perittyjen ominaisuuksien (esim. yleinen
kognitiivinen suoriutuminen, temperamenttitekijät) lisäksi pitkälti sen mukaan, millaisessa varhaisessa vuorovaikutuksessa lapsi pääsee olemaan läheisimmän aikuisen, yleensä
äidin, kanssa. Äidin responsiivisuus ja sensitiivisyys lapsen kommunikointiyrityksille on
kulttuurista riippumattomassa yhteydessä tämän myöhempään kielelliseen ja kognitiiviseen suoriutumiseen (Dodici, Draper & Peterson 2003). Tällaisen jaetun tarkkaavuuden
(Bruner 1981) on todettu olevan yhteydessä sanojen oppimiseen (Tomasello & Farrar
1986). Lapsi oppii jo kuuden kuukauden iässä suuntaamaan huomionsa erityisesti oman
äidinkielensä piirteisiin (ks. Kuhl, Conboy,
Padden, Tobey & Pruit 2005).

Äidin ja lapsen välinen vuorovaikutus on kahdensuuntaista: toisaalta äiti antaa lapselleen
sekä kielellisiä että ei-kielellisiä (esim. kasvonilmeet) ärsykkeitä, johon hän toivoo lapsen
sitten reagoivan. Toisaalta vuorovaikutus on
enenevässä määrin ja varsin toivotusti lapsen
taholta tulevaa: se alkaa itkuna, jonka sävyt
ovat hyvinkin erilaisia, ja päätyy sitten tavaran tuomiseen äidille keskustelunaloituksena ja lopulta varsinaisiin sanallisiin ilmaisuihin. Kokkinaki ja Kugiumutzakis (2000) ovat
todenneet, että vanhemman ja lapsen vuorovaikutukseen kuuluu luonnollisena osuutena
jäljittely: vanhemmat jäljittelevät ja vahvistavat vauvojensa ilmaisua eritoten silloin, kun
he tuottavat vokaaliääntelyä. Ilmiön on todettu olevan olemassa huolimatta siitä, onko lapsen kommunikointi ja reagointi äidin vuorovaikutusyrityksiin aktiivisen responsiivista vai
ei. Tässä tutkimuksessa vanhemmat tuottivat
lorujen muodossa vokaaliäänteet ja vahvistivat niiden rytmin (lyhyen ja pitkän vokaalin

Äidin ja lapsen välisellä vuorovaikutuksella voidaan katsoa olevan monia erilaisia tarkoituksia, mutta tässä artikkelissa keskitytään niistä kahteen keskeiseen. Ensinnäkin
keskitytään ylipäätään siihen, että äiti kannustaa lastaan olemaan vuorovaikutuksessa
aluksi hänen itsensä kautta. Toiseksi tarkastel12

Kielikukko 3/2014

erottelun) sivelyllä vauvan keholle. Näin harjoittelussa yhdistyi sekä auditiivinen että kinesteettis-taktiilinen harjoittelu.

ammattitutkijan arvioinnit. Tästä syystä vanhempien arviointeihin on syytä suhtautua vakavasti. Jokaiseen kriittiseen arviointitilanteeseen tulisikin suhteuttaa vanhempien arvioiva
osuus, jotta ammattilaiset saisivat tukea erityisesti rajatapauksissa siihen, mihin suuntaan
mahdollisia jatkotoimenpiteitä on hyvä viedä.

Vanhemmat lapsensa kielen
kehityksen arvioinnin
asiantuntijoina

Yksi keskeinen Hartyn ja kumppaneiden
(2006) tutkimuksen löydös oli se, että vanhemmat toivoivat tukea siihen, kuinka he voivat opettaa lastaan juuri kielellisissä taidoissa.
Vanhemmat kokivat itsensä kuitenkin hyviksi ja kykeneviksi lapsen tunneviestinnän tulkitsijoiksi, samoin kuin leikkitilanteiden ohjaajiksi.

Vanhemmilta kysytään arvioita lapsestaan jo
neuvolavaiheesta saakka. Myöskään tutkimukseen yhdistettynä vanhempien arviointien hyödyntäminen ei ole uusi asia (Lyytinen,
Poikkeus, Leiwo, Ahonen & Lyytinen 1996;
Lyytinen 1999). Kolmekymmentäyksi vuotta kestäneessä seurantatutkimuksessa Taanila, Murray Jokelainen, Isohanni ja Rantakallio (2005) käyttivät ammattilaisarviointien
ja dokumenttien ohella vanhempien arvioita
lapsensa kehityksestä. Vanhempien arvioinnit korostuivat tutkimuksessa juuri pienten
lasten (n. 1-vuotiaat) kohdalla: mitä kauemmin aikaa kului, sitä enemmän tukeuduttiin
dokumenttiaineistoihin ja asiantuntija-arvioihin. On kuitenkin hyvin haastava tehtävä
opastaa vanhemmat arvioimaan lapsensa kehityksen erityisiä piirteitä, kuten kielellisen ilmaisukyvyn kehittymistä. Ehdottoman tärkeä
on kuitenkin se lähtökohta, että ammattilaiset pitävät vanhempia oman lapsensa kehityksen asiantuntijoina. Lisäksi vanhemmat ovat
itse kokeneet olevansa hyviä arvioimaan lapsen taitoja ja käyttäytymistä (Harty, Alant &
Uys 2006). Asiantuntijuus ei ole staattinen
status, vaan se on kehittymistä ja kasvamista
oman lapsen havainnointiin. Se mahdollistaa
aidon kasvatuskumppanuuden (Kekkonen
2012). Arkielämässä lapsen käyttäytymisen
seuraaminen saattaa kuitenkin jäädä vanhemman tai äidin omiksi havainnoiksi – uusi ulottuvuus arviointiin tulee silloin, kun vanhemmalta edellytetään lapsen käyttäytymisen tai
ilmaisun havainnointia systemaattisesti ja lisäksi sen kirjaamista ylös annettuja ohjeita
noudattaen.

Vanhemmat toimivat useimmiten intuitiivisesti lapsensa parhaaksi. Vanhempia voidaan
kuitenkin ohjata kiinnittämään huomiota lapsen kommunikaatioon ja opastaa siinä,
kuinka lapsen kielen kehitystä voidaan tukea.
Interventiotutkimus voi näin toimia toisaalta tiedon antajana neuvolatoiminnan lisäksi ja
toisaalta suorana opastajanakin sen suhteen,
kuinka arvioida lasta ja mihin asioihin on järkevää kiinnittää huomiota. Vanhempien tulisi
osata arkielämässäkin tunnistaa hetket, jolloin
he voivat osallistua lapsen suoraan opettamiseen (Dodici, Draper & Peterson 2003). Tässä yhteydessä interventiotutkimukset, joissa
edellytetään ohjelman noudattamista kotona,
ovat arvokkaita. Kuvioon 1 on koottu tämän
tutkimuksen keskeiset elementit. Perusajatuksena oli monikanavainen harjoittelu, jossa yhdistyy äidin ja lapsen vuorovaikutus, jaettu
tarkkaavuus, kosketus ja liike. Harjoitteet perustuivat eritoten kuullunvaraisen hahmottamisen vahvistamiseen äidin kielellisen ilmaisun ja kosketuksen myötä.

Diamond (1993) huomauttaa, että vanhempien arviot kuitenkin aina perustuvat paljon
laajempaan kuvaan lapsen kehityksestä kuin
13
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na 2. mittauskertaan saakka Loruliikunnan
päätyttyä), ja maaliskuuhun 2008 mennessä
saimme 10 täyttä vertailuparia eli 10 Loruliikuntaan tällä kertaa osallistumatonta vauvaa
mukaan tutkimukseen. Näiden kontrollivauvojen mukaantuloperiaatteena oli yhtenevä
ikä ja sukupuoli jonkin loruliikuntaan osallistuneen vauvan kanssa. Yhteensä tutkimuksessa oli mukana 27 vauvaa, joista löytyi sitten 10 + 10 vauvan vertailuparit intervention
tuloksellisuuden selvittämistä varten. Kaikki
Loruliikunta-ohjelmaan osallistuneet perheet,
myös kontrollivauvojen perheet, saivat loruliikunnassa käytetyt harjoitteet itselleen myöhempää käyttöä varten.

Kuvio 1. Tutkimuksen keskeiset elementit.

Tässä artikkelissa esitellään kootusti niitä tuloksia, joita Loruliikuntaprojektissa saavutettiin. Ensiksikin tavoitteena oli kehittää loruliikuntaohjelma. Toisena tavoitteena oli
tutkia ohjelman toimivuutta eli sitä, vauhdittaako loruliikuntainterventio vauvojen kielen
kehitystä. Kolmantena tavoitteena oli tarkastella vanhempia lapsensa kielen kehityksen arvioijina.

Mittarit
1. Vanhemmille jaettiin tutkimuslupakyselyiden yhteydessä lomake, jolla tiedusteltiin sosioekonomiseen statukseen liittyvien kysymysten lisäksi heidän
mahdollista lukemisvaikeustaustaansa
sekä siihen saatua tukea.
2. Bayley Scales III. The Bayley Scales of
Infant and Toddler Development, Third
Edition (Bayley 2006) on tarkoitettu
1–42 kuukauden ikäisen lapsen kehityksen kokonaisvaltaiseen arviointiin. Tässä tutkimuksessa käytettiin kognitiivisia osuuksia sekä lisäksi ymmärtävän ja
tuottavan kielen osuuksia. Tämän osuuden toteuttivat tutkijat yliopistolla. Jompikumpi vanhempi (yleensä äiti) oli läsnä arvioitaessa lapsen taitoja.

Tutkimuksen osallistujat
Perheet rekrytoitiin mukaan tammikuussa
2007. Pääväylänä koehenkilöiden keruuseen
toimivat Keski-Suomessa sijaitsevan kaupungin keskustan lähineuvolat. Tutkimuksesta ja
loruliikuntaprojektin alkamisesta tiedotettiin
lehdistön, yliopiston tiedotuksen sekä radion
kautta. Lähialueille jaettiin lisäksi painettuja
ilmoituksia. Kriteerinä oli, että osallistuvan
perheen lapsi on aloitushetkellä 6–8 kuukauden ikäinen. Tällä kriteerillä pyrittiin varmistumaan siitä, että lapsi jo aktiivisesti toimii
yhdessä äidin kanssa mutta ei toisaalta vielä
paljoa tuota spontaania ilmaisua.

3. MCDI. The MacArthur Communicative Development Inventories (MCDI
tai CDI) on alunperin Fensonin ja hänen työryhmänsä Yhdysvalloissa kehittämä lomake, jonka avulla kartoitetaan
varhaista kommunikaatiota ja sanaston
kehitystä. Tässä tutkimuksessa käytettiin 8–16 kuukauden ikäisten lasten arviointiin tarkoitettua lomaketta (Lyytinen 1999). Tämän osuuden toteuttivat
vanhemmat (yleensä äiti) kotona.

Ilmoituksia tehtiin samalla kahdenlaisia: Toisissa kutsuimme osallistujia Loruliikunta-ohjelmaan ja toisissa vain Jyväskylän yliopiston
erityispedagogiikan yksikössä tehtäviin tutkimuksiin. Yhteensä 17 perhettä osallistui Loruliikuntaan (14 pysyi tutkimuksessa muka14
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Loruliikuntaohjelman rakenne

tiin aina kerran läpi harjoittelupäivän aikana.
Vaipanvaihto haluttiin yhdistää tähän, jotta
vauva sai samalla kokemusta äidin läheisyydestä ja huolenpidosta.

Kuntoutustutkimusvertailuissa on havaittu,
että interventio-ohjelmat, joissa yhdistetään
sekä kotiharjoitteita että käyntejä ohjatuissa kokoontumisissa, ovat tehokkaampia kuin
pelkkä ohjattu toiminta (ks. Blok, Fukkink,
Gebhardt ja Leseman 2005). Keskeisenä tavoitteena oli kehittää elementeiltään ja rakenteeltaan mahdollisimman selkeä ja käytännön
työskentelyyn soveltuva, mutta kuitenkin teoreettisesti perusteltu ja aiemman tutkimuksen
varaan rakentuvan ohjelma. Käytimmekin
varsinaisen interventio-osuuden (äänteiden
kestoerottelu) suunnitteluun Jyväskylän yliopistossa toteutetun LKK-projektin (Lapsen
Kielen Kehitys) tutkimustuloksia (Lyytinen
1999) etenkin äitien raportoimien, lapsen puheessa ilmenevien vokaaleiden ilmaantumisjärjestyksestä. Loruliikuntaohjelman rungosta
vastasi työryhmä prof. Paavo Leppänen, prof.
Piia Björn, lehtori Irma Kakkuri sekä koordinaattori ja tutkija Pirkko Karvonen. Sisällön
muokkasi ja valikoi ja loruliikuntakerhojen
vetäjänä toimi KM Terhi Kero. Lisäksi mukana aineistonkeruussa olivat KM Heli Hokkanen ja KM Mari Karhumaa.

Ohjelmassa harjoiteltiin kolmea keskeistä
komponenttia: 1) jaettua tarkkaavaisuutta,
2) teemoja (vokaaliharjoitteet) sekä 3) riimejä
loruttelun kautta. Loruohjelmia oli 8 erilaista,
yksi kullekin harjoitusviikolle. Keskeisin vaihtuva elementti kussakin ohjelmassa oli harjoiteltava vokaali. Loruliikuntaohjelma koostui
loruista, joihin liitettiin paljon vauvan keinuttamista, hypittämistä, kierittämistä ja pyörittämistä. Liikkeillä tuettiin lorujen sisällöllistä
ymmärtämistä (esimerkiksi Anne-Mari Kaskisen runon ”Vauvan keinu” aikana vauvaa
keinutettiin ”vauvauintiasennossa”). Lorujen
välissä ohjelmassa oli lisäksi kaksi erityistä interventio-osuutta, joissa vaihtuva vokaaliharjoite (esim a-a-aa) yhdistettiin samanaikaisesti
tarkasti vokaalisarjan keston mukaiseen sivelyyn vauvan vartalolle.

Loruliikunnasta iloa mutta ennen
kaikkea hyötyä

Loruliikuntaan osallistuville perheille järjestettiin projektin alussa infotilaisuus, jossa kerrottiin loruliikunnan tavoitteista, ohjelman
rakenteesta sekä loruliikunnan yhteydessä tehtävästä tutkimuksesta. Loruliikuntaa toteutettiin yhteensä kahdeksan (8) viikon ajan siten,
että perheet (yleensä äidit) kävivät vauvansa
kanssa kerran viikossa ohjatussa loruliikunnassa. Yksi tapaaminen kesti n. 30 minuuttia. Ohjatun kerran tarkoituksena oli esitellä
äideille tulevan viikon loruliikuntaohjelma (1
ohjelma / viikko). Samalla ohjauskerta toimi
yhtenä harjoituskertana. Äidit saivat mukaansa aina tämän uuden ohjelman kotiharjoitteita varten, sillä neljänä muuna päivänä viikossa he jatkoivat kotiharjoittelua ja pitivät tästä
samalla päiväkirjaa, johon he merkitsivät kotiharjoittelun frekvenssin. Kotiharjoitteiden
ohjeistuksena oli, että keskeisiä vokaaliharjoitteita tuli tehdä aina vaipanvaihdon yhteydessä, mutta muutoin koko loruohjelma käy-

Loruliikuntaprojektin aikana ja sen jälkeen
käytyjen keskustelujen perusteella voidaan
ensiksikin todeta, että loruliikuntaohjelmaan
osallistuneet perheet olivat tyytyväisiä toimintaan. Ohjelmaa oli helppo toteuttaa kodeissa,
kun viikoittaiset loruliikuntakerhon tapaamiset aina esittelivät uuden harjoitusohjelman.
Tiedämme tosin keräämiemme taustatietojen perusteella, että loruliikuntaan osallistuneet perheet olivat muutoinkin aktiivisia ja he
kävivät muunlaisissa harrastuksissa vauvojensa kanssa.
Toiseksi oli ilahduttavaa, että seurantatutkimusasetelman mukaan arvioituna eritoten harjoitteluun osallistuneen vauvaryhmän
ymmärtävä kieli kehittyi huomattavasti loruliikuntaharjoittelun jälkeen. Tyttövauvojen
kieli kehittyi poikavauvoja nopeammin loruliikunnan aikana (ks. tarkemmin näitä tuloksia Björn, Kakkuri, Karvonen & Leppänen
15
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2012). Kävi lisäksi ilmi, että suurella osalla
loruliikuntaan osallistuneiden vauvojen perheissä oli esiintynyt erilaisia kielellisiä pulmia,
vaikka vauvat valikoituivatkin sattumanvaraisesti loruliikkujiin ja muissa harrastuksissa kävijöihin.

Käytännön vinkkejä
• Etenkin jos useammalla perheenjäsenellä on havaittu kielellisiä pulmia,
voit auttaa jo pientäkin lasta kiinnittämään huomiota suomen kielen keskeisiin piirteisiin: lyhyen ja pitkän
äänteen vaihteluun, kuten sanapareissa kato – kaato sekä kato – katto.

Kolmanneksi halusimme tietää, kuinka yhteneviä vanhempien tekemät MCDI-arvioinnit
ja tutkijoiden yliopistolla tekemät Bayley-arvioinnit ovat. Tutkimuksemme (Björn, Kakkuri & Leppänen 2014) osoitti, että vanhempien ja tutkijoiden arviot olivat varsin
yhteneviä niin ymmärtävän (receptive language) kuin tuottavankin (expressive language)
kielen osalta. Äidin korkeampi koulutustaso
ja ikä olivat yhteydessä vanhempien arvioimaan lapsen ymmärtävän kielen tasoon.

• Saatavilla tai vaikkapa kirjastosta lainattavissa on paljon valmiita loruja ja
leikkejä, joissa harjoitellaan riimittelyä ja kielellä leikittelyä.
• Äidin tai isän kosketus ja ääni ovat
parhaat ohjaajat, ja yhteinen tekeminen edistää pienen lapsen oppimiselle
tärkeää jaettua tarkkaavuutta.

Lopuksi

• Lorutteluhetket jäävät lapsen mieleen
iloisina ja turvallisina, ja niihin voi
osallistua kuka tahansa perheenjäsen.

Tutkimuksemme osoitti, että on mahdollista yhdistää kerhomaista lapsen ja vanhemman toimintaa ja toteuttaa samalla kehityksen
vauhdittamiseen tähtäävää interventiotutkimusta. Tässä tapauksessa vanhemmat olivat
tämän intervention toteuttajina, ja tutkijat
ja loruliikuntakerhon vetäjä toimivat mallintajina ja antoivat ohjetta kodeissa tehtäviin
harjoitteisiin. Lisäksi vanhemmat osallistuivat lapsensa edistymisen arviointiin. Tähänkin he saivat mallia käydessään vauvan kanssa yliopistolla vastaavissa arviointitilanteissa
lapsensa kanssa. Vanhempien panos on jatkossakin hyvä huomioida suunniteltaessa ja
toteutettaessa vastaavia projekteja – kasvatuskumppanuutta kehittäen.
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Kirjastoseikkailu tutustuttaa
lapsia pelillisesti kirjastoon
Eero Hammais
Kirjastoseikkailupelin taustalla
älyhylly

Pelit ovat aina houkutelleet nuoria. Yle uutisoi helmikuussa (Yle Uutisten www-sivut
2014), että alakouluiässä pelaamisensa aloittava nuori saattaa 21 ikävuoteen mennessä
pelata 10000 tuntia. Pelitutkijoiden mielestä tässä piilee suuri oppimispotentiaali. Monesti pelien nopea tempo, jännitys ja sosiaalisuus saattavat viedä voiton staattisesta ja
hitaasti etenevästä kirjasta, jota luetaan yksinään, ilman mukavan kaveriporukan läsnäoloa. Mikä jääkään sitten kirjan vahvuudeksi? Ainakin laajempi ja kuvailevampi sisältö
aiheesta sekä rajattomat mielikuvituksen valjastamisen mahdollisuudet. Entä, miten johdattaa nopeatempoiset ja kineettiset nuoret
kirjojen pariin? Esimerkiksi pelien avulla.

Kirjastoseikkailu-mobiilipeli on jatkoa aiemmalle projektille, jonka Satakunnan ammattikorkeakoulu toteutti vuosina 2009–2012
yhteistyössä Luvian kirjaston kanssa. Aluksi kirjastoon suunniteltiin ja toteutettiin älyhylly, joka tunnistaa siihen asetettavan kirjan
RFID-lähilukutekniikan (radiotaajuinen etätunnistus) avulla ja tuo automaattisesti älyhyllyn näytölle verkosta löytyvää tietoa teoksesta.
Sen jälkeen toteutettiin vielä lapsille oma älyhylly (Kuva 1). Älyhyllyjen toiminta Luvialla
on mahdollista, koska kaikkiin kirjaston kirjoihin (n. 50000 kpl) on liimattu RFID-tunnistetarra. Kirjasto käyttää RFID-tunnistusta
kirjojen lainauksien ja palautuksien skannaamiseen, vaikka perinteinen viivakoodin lukukin toimii. RFID:n etuna on nopeus: esimerkiksi omatoimisessa lainauksessa monen
kirjan lukeminen kerralla yhdestä pinosta on
helppoa.

On hyvin tyypillistä, että nuoren lukuinnostus kumpuaa muiden medioiden kautta tulevista virikkeistä, kuten elokuvista tai peleistä. Kun tarinapohjaisen pelin juoni ja hahmot
ovat saaneet pelaajan lumoihinsa, pelin taustaa halutaan usein syventää kirjallisuuden
avulla. Kun kerran on käynyt kirjahyllyllä, oivaltaa, että pelit ja kirjat eivät kamppaile samasta elintilasta, vaan ne voivat liittyä toisiinsa.
Kerron tässä tekstissä tabletilla pelattavasta
kirjastoseikkailupelistä, jonka tarkoituksena
on tutustuttaa nuoret kirjastoon ja siellä työskentelyyn sekä luoda kiinnostusta lukuharrastukselle. Peli on vielä kehitysasteella, mutta tähänastiset käyttökokemukset ovat olleet
kannustavia.

Kuva 1. Lasten älyhylly Luvian kirjastossa.
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Älyhyllyjen pohjalta alettiin ideoida peliä,
joka hyödyntäisi kirjojen lähitunnistusta ja
mobiililaitteista löytyvää sopivaa tunnistuksen
lukutekniikkaa. Kirjastoseikkailun kautta haluttiin luoda nuorille mahdollisuus tutustua
pelillisellä tavalla kirjastoon ja tiedonhakuun.
Pelaaja tutustuu pelin avulla kirjaston luokitusjärjestelmään, kirjojen etsimiseen hyllystä sekä tiedon hakemiseen kirjaston tietokoneilla. Peli opettaa myös ryhmässä pelattuna
tärkeitä tiimityötaitoja. Eikä kirjastokäyttäytymistäkään ole unohdettu: jos pelatessa metelöi tai juoksee, muistuttaa peli siitä vähentämällä pisteitä pelaajan energiamittarista.

Samalla periaatteella jatketaan peliä eteenpäin
etsien hyllyistä uusia kirjoja. Perusidea on yksinkertainen ja haasteeksi jääkin hyvän otsikon omaavien kirjojen löytäminen, joista jää
tarpeeksi yleisiä sanoja käytettäväksi seuraavan kirjan metsästämiseen.
Oikeasta kirjasta saa 100 pistettä, kun taas
väärän kirjan skannaamisesta pelaaja menettää yhden kolmesta elämästään. Juoksemalla,
meluamalla tai kuluttamalla liikaa aikaa voi
myös menettää energiaa ja lopulta elämän,
mutta oikean kirjan skannaaminen palauttaa aina energiatason maksimiin. Pelin edetessä aukeaa erilaisia videoita, joissa apulaiskirjastoagentti ohjeistaa ja kannustaa pelaajaa
tai muistuttaa tapahtuneesta virheestä. Pelin
läpäistyään pelaaja saa myös kirjastoagentilta palautteen videon kautta. SAMKin viestinnän opiskelijat tuottivat kirjastopelin videot
osana opintojaan.

Pelin kulku
Kun pelaaja tai pelaajaryhmä tulee kirjastoon,
saavat he lainaksi tabletit, joilla kirjastoseikkailua pelataan. Pelin käynnistyttyä aukeaa video, jossa kirjastoagentti antaa ohjeistuksen pelaajalle. Pelin ideana on ratkaista
kirjastoa uhkaava salaliitto etsimällä hyllyistä oikeita kirjoja ja skannaamalla niitä tabletin NFC-lukijalla (near field communication), jollainen löytyy uudemman sukupolven
mobiililaitteista. Kirjoja haetaan seuraavasti (Kuva 2): Pelin alussa pelaajalle annetaan
sana, jonka tulee löytyä ensimmäisen kirjan
otsikosta perusmuodossaan. Kun sopiva kirja on löytynyt, pitää seuraavan kirjan otsikosta löytyä jokin ensimmäisen kirjan otsikon sanoista, pois lukien jo aiemmin käytetty sana.

Pelin käyttöliittymä (Kuva 3) on hyvin yksinkertainen ja tyyliltään hieman 90-luvun alun
pelikonsolihenkinen. Se koostuu viidestä pääelementistä: inforuutu, pistemittari, energiamittari, elämämittari ja rauhoitu-hälytin.
Inforuudun kautta kirjastoagentti jakaa pelaajalle aina uuden sanan, jonka tulee löytyä
seuraavan kirjan otsikosta. Mittarit toimivat,
kuten tavanomaisissa konsoli- ja tietokonepeleissäkin. Rauhoitu-hälytin syttyy palamaan
punaisena aina, kun pelaaja pitää liikaa melua
tai intoutuu juoksemaan.

Kuva 3. Pelaaja saa kirjastoagentilta ohjeita tekstin ja
videoiden muodossa.

Kuva 2. Kirjastopelissä teosten otsikot linkittyvät sanojen
kautta toisiinsa.
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Nykyään käyttöliittymältä vaaditaan intuitiivisuutta - nuoret ovat tottuneet, että pelin voi
aloittaa ilman suurempaa alkuopiskelua. Pelin
helppo ja sujuva käytettävyys sekä kirjaston
käyttäminen aitona, fyysisenä pelin tapahtumapaikkana, auttaa pelaajaa uppoutumaan
peliin. Tällöin puhutaan immersiosta, jossa
pelaaja kokee olevansa osa peliä ja pelikokemusta (Ermi & Mäyrä 2005, 40). Lähitunnistustekniikan avulla voidaankin luoda silta
digitaalisen pelin ja fyysisten objektien välille (Koivisto, Ketamo, Hammais & Salli 2013,
314). Mikä tahansa esine, johon kiinnitetään
RFID-tarra, voidaan saada laukaisemaan jokin mobiilipelin toiminto. Tätä voidaan hyödyntää mm. etsimiseen, tunnistamiseen ja
monivalintaan perustuvissa pelillisissä sovelluksissa.

Tyypillistä oli, että yksi piti tablettia ja skannasi kirjoja (Kuva 4), toinen käytti kirjaston
hakukonetta ja loput etsivät kirjoja hyllyistä.
Aika kului pelatessa yllättävän nopeasti ja oppilaat arvioivatkin pelatun ajan pienemmäksi,
mitä oikeasti oli kulunut. Tämä antaa viitteitä flow-tilasta, johon peleillä parhaimmillaan
päästään. Siinä pelaaja kadottaa ajantajunsa
ollessaan uppoutunut peliin (Csikszentmihalyi 1990). Kullakin ryhmällä oli aikaa pelata
peliä noin 45 minuuttia, mutta pelaamista oltaisiin mielellään jatkettu kauemmankin.
Näiden pelikertojen perusteella kävi selväksi,
oppilaat pitivät pelin välivideoita keskimäärin hieman tylsinä siitäkin huolimatta, että
ne olivat vain 10–20 sekunnin mittaisia. Videot tehtiin tämän jälkeen valinnaisiksi ja pelin asetuksista on nyt mahdollista poistaa ne
käytöstä. Nuorille suunnattavien pelien kehitystyössä onkin syytä huomioida tarpeeksi nopean temmon säilyttäminen. Lapset haluavat
pelata pelejä omaan tahtiinsa, eikä pakollisista, tarinaa vahvistavista videoista tai välianimaatioista välttämättä piitata, vaan ne halutaan monesti sivuuttaa.

Ensikokemuksia pelistä
Luvian ala-asteen oppilaat ovat testanneet pelin demoversiota kahteen otteeseen Luvian
kirjastossa. Syksyllä 2013 ja keväällä 2014 pidettiin pelipäivät, jolloin viidesluokkalaiset
(yhteensä 46 oppilasta) pääsivät pelaamaan ja
testaamaan kirjastoseikkailua. Peliä pelattiin
ohjeistuksen jälkeen 3–4 hengen ryhmissä.
Ryhmätyö lähti sujumaan yllättävän helposti eikä esimerkiksi kiistaa siitä, kuka saa käyttää tablettia, ollut havaittavissa. Toisissa ryhmissä tehtäviä vaihdettiin aika ajoin, kun taas
toisten ryhmien jäsenet pitivät samat roolinsa.

Tiedonhaku kirjaston tietokoneella tuntui monen mielestä hieman vaikealta, mutta se ymmärrettiin tärkeäksi osaksi kirjastossa käyntiä. Kirjastokäyttäytyminen saattoi
paikoitellen unohtua, kun kirjaa lähdettiin
puolijuoksulla innokkaasti etsimään toiselta puolelta kirjastoa. Pääpiirteissään toiminta oli kuitenkin rauhallista ja ryhmät toimivat
itsenäisesti aiheuttamatta häiriötä toisilleen
(Kuva 5).
Pelaamisen jälkeen saimme hyviä kommentteja ja ehdotuksia pelin kehittämiseksi. Toivottiin esimerkiksi, että pelissä voisi haastaa
kaverin nopeuskilpailuun ja että siinä olisi enemmän oppilaiden toivomien alueiden
sanastoa, kuten eläinsanoja. Ehdotukset kirjattiin muistiin ja molempien testikertojen
jälkeen ohjelmaan tehtiin parannuksia. Jatkokehitystä tehdään resurssien antamien mahdollisuuksien mukaan.

Kuva 4. Tablettiin sisäänrakennettu NFC-lukija lukee
kirjan tiedot.
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sed Mixed Reality Game. In proceedings of
the 7th European Conference on Games-Based Learning. ECGBL´14, October 3-4, Porto, Portugal. pp. 314-318.
Yle Uutisten www-sivut. 2014. Pelaamiseen käytetty aika vastaa jo toista peruskoulua. [Viitattu 6.8.2014] Saatavissa http://yle.
fi/uutiset/pelaamiseen_kaytetty_aika_vastaa_
jo_toista_peruskoulua/7069095.
Eero Hammais toimii
Satakunnan ammattikorkeakoulussa (SAMK)
projektitutkijana. Tällä
hetkellä hän työskentelee
MOOC-projektissa
(Massive Open Online
Course) AV-opetusmateriaalin tuottajana.

Kuva 5. Kirjastoseikkailu on parhaimmillaan hauskaa
ryhmätyötä.

Yhteenveto
Kirjastoseikkailun tarkoituksena on olla nuorille suunnattu pelillinen kanava kirjojen pariin. Sitä pelatessa opitaan samalla kirjastossa
tarvittavia taitoja. Pelin myötä tutustutaan kirjaston hakukoneen toimintaan, etsitään kirjoja eri osastoilta, tutustutaan luokittelujärjestelmään ja opetellaan kirjastokäyttäytymistä.
Peli on parhaimmillaan ryhmässä pelattuna,
jolloin nuorilta vaaditaan ryhmätyötaitoja.
Pelin aikana nuori törmää kymmeniin kirjoihin, joiden joukosta saattaa parhaassa tapauksessa löytyä tulevaisuudessa luettavia teoksia.
Jos näin käy, on peli todella onnistunut tehtävässään.

Lähteet:
Csikszentmihalyi, M. 1991. Flow: The psychology of optimal experience (Vol. 41). New
York: HarperPerennial.
Ermi, L., & Mäyrä, F. 2005. Fundamental
components of the gameplay experience: Analysing immersion. Worlds in play: International perspectives on digital games research, 37.
Koivisto A., Ketamo, H., Hammais, E. & Salli, J. 2013. The Literature Race - NFC Ba21
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Koulunsa aloittavan kokemuksia
vieraalla kielellä oppimisesta
Tässä haastattelussa Sirpa Eskelä-Haapanen haastatteli Jyväskylän Normaalikoulun kakkosluokkalaista Mikael Kontista hänen kokemuksistaan vieraan kielen oppijana. Mikaelin äiti Tanja Kontinen oli haastattelussa mukana.

Haastattelun alkuun Mikael kertoi hieman itsestään.

päivän päätteeksi eli jäimme Emilian kanssa
niihin suoraan koulusta. Koulu alkoi klo 8.50
ja loppui klo 15.20. Skotlannissa koulu aloitetaan 5-vuotiaana. Siirryin Suomen eskarista ensin toiselle luokalle ja sitten syksyn 2013
kävin kolmatta luokkaa eli olin kahta luokkaa
ylemmällä luokalla kuin Suomessa. Minun
luokallani oli 29 oppilasta ja sain heti tosi hyviä kavereita, joiden kanssa viestittelen edelleen.

”Olen Mikael Kontinen. Olen 8-vuotias ja
asun Jyväskylässä. Perheeseeni kuuluu äiti,
isä ja 7-vuotias Emilia-sisko. Harrastan jalkapalloa, jääkiekkoa, shakkia ja matikkakerhoa. Tykkään tosi paljon koirista, uimisesta ja
maalla isovanhempien luona olemisesta sekä
puuhailemisesta siellä.”
Olet asunut jonkin aikaa Englannissa ja käynyt
siellä myös koulua. Kerrohan tuosta ajasta.

Kerro myös, millaisia kokemuksia sinulla on
koulunkäynnistä Englannissa ja vieraan kielen
oppimisesta.

Minun perheeni asui vuoden 2013 Skotlannin
pääkaupungissa Edinburghissa. Kävin vuoden koulua Brunstfield Primary Schoolissa,
tammikuun alusta joulukuun loppuun. Äitini
työskenteli apulaisprofessorina Edinburghin
yliopistossa ja isäni oli tuolloin vuorotteluvapaalla. Asuimme kerrostalon kolmannessa kerroksessa lähellä koulua. Harrastin Edinburghissa jalkapalloa, judoa ja uintia. Kaikki
harrastukset järjestettiin koululla heti koulu-

Emilia ja Mikael Kontinen koulupuvuissaan.
Emilia kävi Mikaelin kanssa samaa koulua, mutta oli
vuotta alemmalla luokalla.

Olin pelannut kotona Suomessa vähän enkkupeliä, mutta muuten en osannut kieltä ollenkaan, kun menin ensimmäisenä päivänä
kouluun. Ensin en ymmärtänyt koulussa oikein mitään, mutta äiti ei saanut tulla luokkaan mukaan, vaan minulle annettiin ”buddy”, joka vei minut esimerkiksi vessaan ja piti
seuraa välitunneilla. Aamut alkoivat aina aamupiirillä. Sitten teimme tehtäviä ja kävimme yhdellä puolen tunnin välitunnilla ennen ruokailua. Ruokailu kesti 30 minuuttia
ja sen jälkeen oli 30 minuutin ulkoilu. Ennen koulupäivän loppumista oli välillä toinen puolen tunnin välitunti. Kouluun piti ottaa eväät mukaan välitunteja varten ja meillä
piti olla myös aina kotona mukana vesipullo, jotta muistimme juoda koulupäivän aikana. Kouluruoka maksoi 1.6 puntaa päivässä ja
joka viikko oli kerran pizzaa ja hampurilaisia!
Usein oli myös uuniperunoita.
Skotlannin koulussa tehtävät olivat vaikeampia kuin Suomessa ja ne tehtiin vihkoon. Matematiikan laskut olivat paljon vaikeampia,
mutta minä olin edistyneimmässä ryhmässä.
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Meidät oli jaettu sekä englannissa että matematiikassa tasoryhmiin. Itse olin ensin englannin huonoimmassa tasoryhmässä ja sain
opetusta myös englanti toisena kielenä opettajalta. Ensimmäiset lukuläksyt käänsin äidin
kanssa suomeksi ja luimme ne monta kertaa.
Kuvat auttoivat myös ymmärtämään mitä tarinoissa tapahtui.
Minä rupesin heti kirjoittamaan vihkoon
englanniksi muistiinpanoja, vaikka en niistä
paljon ymmärtänytkään ja tarinoitakin piti alkaa kirjoittaa, mutta se onnistui minulta paremmin parin kuukauden päästä, niin myös
englannin puhuminen. Opin englantia, kun
kuuntelin englanninkielisiä kavereitani ja
opettajaa. Sitten rupesin vastaamaan heille lyhyesti ja äitikin opetti minua.
Syksyllä osasin puhua kavereiden kanssa englantia ihan niin kuin puhuisin suomea. Äiti
neuvoi kotona minulle sanoja ja käänsimme aina lukuläksyt suomeksi. Keskustelimme myös paljon siitä miksi jotkin äänteet äännetään ihan eri tavalla eri sanoissa. Äiti osasi
selittää, sillä hän on opiskellut paljon kieliä.
Skotlannissa lukuläksy oli aina joku lastenkirja.
Osasin puolen vuoden jälkeen kirjoittaa yhtä
hyvin englanniksi kuin suomeksi. Joka päivä oli spelling homework eli piti harjoitella
kymmenen sanan kirjoittamista vihkoon. Jokainen sana piti kirjoittaa kolme kertaa. Rupesin keväällä nousemaan ylös tasoryhmissä,
sillä kirjoittaminen ja lukeminen alkoi sujua
niin hyvin.

Entä miten koit muutoksen kielestä toiseen, kun
palasitte perheen kanssa takaisin Suomeen?
Se oli helppoa, kun en ollut unohtanut suomea ollenkaan. Vähän tuntui oudolta, kun
yhtäkkiä kaikki koulussa olikin niin helppoa.
Onko sinulla ollut mahdollisuutta käyttää englantia myös Suomessa?
Äidillä on ystäviä, joiden kanssa puhun joskus
englantia. Kirjoittelen myös joskus Skotlannin koulukavereille sähköpostia. Äiti yrittää
aina välillä puhua meille englanniksi ja saada meidätkin siskon kanssa puhumaan englantia, mutta se on vähän tylsää, kun äiti on
suomalainen.
Miten te vanhemmat olette ajatelleet tukea lastenne kaksikielisyyttä?
Mikael ei mahtunut Kortepohjan englanninkieliselle luokalle, joten hän on suomenkielisellä luokalla. Luotamme, että se osa kielitaidosta, jonka tulee säilyä, säilyy. Esimerkiksi
ääntämisen natiivitason osaaminen ei katoa
koskaan. Mikael lukee osan iltasaduista englanniksi ja katselee englanninkielisiä lasten
dvd-elokuvia. Kaksikielisyydestä ei ole ollut
mitään haittaa, koska suomi on ollut koko
ajan niin vahva kieli. Mikael osaa jo pienenä hahmottaa kielten vastaavuuksia ja eroja ja uskomme sen vaikuttavan positiivisesti
hänen ajatteluunsa yleensäkin. Koulussa olisi
hienoa, jos joskus tulisi tilaisuus kertoa kokemuksista ja käyttää englannin kieltä.

Mikael itse kuvailee vielä, että englannin kieSain kevätlukukauden päätteeksi kesäkuun lestä on ollut hyötyä internetissä ollessa, sillopussa stipendin hyvästä oppimisesta. Olin lä osaa lukea siellä helposti ohjeita. Hän oppii
myös luokan paras oikeinkirjoittaja – synty- helposti ulkoa englanninkieliset laulunsanat
peräisille englanninkielisille äänne- ja kirjoi- ja myös kirjoja on helppoa lukea. Hänellä ei
tusasun erilaisuus ei siis ole ainakaan yhtään ole yhtään vaikeuksia jutella englanninkielisilhelpompaa kuin suomalaisille. Syksyn puoli- le ystävilleen ulkomailla.
välissä opettaja sanoi äidille, että minusta ei
enää huomaa olevani suomalainen. Osasin Mikael viihtyy hyvin suomenkielisessä koukielen niin hyvin. Luin kotonakin monen sa- lussaan ja kuvailee, että koulussa on kaikki
dan sivun kirjoja englanniksi. Muuten koto- kivaa, mutta erityisesti vaikeat matematiikan
na puhuin suomea ja äiti luki myös iltasatu- tehtävät ja liikunta.
ja suomeksi. Myös kaupoissa, ravintoloissa ja
kaikkialla muualla kuin kotona puhuin tietysti englantia.
23

Kielikukko 3/2014

Varhaisvuosien kokemukset
heijastuvat oppimiseen
Marja-Kristiina Lerkkanen, EARLI SIG 5 konferenssin puheenjohtaja
EARLI SIG 5 varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen huippukonferenssi Jyväskylän yliopistossa
25.–27.8.2014

tiin tarkastelemaan kotia, päiväkotia ja koulua ympäristöinä, joissa oppimista tapahtuu.
Samoin pohdittiin, mistä näiden ympäristöjen laatu rakentuu ja miten siihen voitaisiin
vaikuttaa.

Elokuun viimeisellä viikolla Jyväskylään kokoontui 300 kasvatustieteiden ja kehityspsykologian tutkijaa 34 maasta. Eurooppalaisen
oppimisen ja opetuksen tutkimusta kokoavan tiedejärjestö European Association for Research in Learning and Instruction (EARLI)
0–8 -vuotiaita koskevassa SIG 5 teemakonferenssissa keskityttiin varhaiskasvatuksen ja
ensimmäisten kouluvuosien laatuun ja tulevaisuuden haasteisiin. EARLI on tärkein kasvatuspsykologian alan järjestö Euroopassa.
Tämän vuoden Special Intrest Group (SIG)
5 Learning and Development in Early Childhood konferenssin teemana oli Challenges for
the Future in Early Childhood Education. Konferenssi järjestettiin yhteistyössä Jyväskylän
yliopiston opettajankoulutuslaitoksen, kasvatustieteen laitoksen ja psykologian laitoksen
kanssa.

Tulevaisuuden haasteisiin perehdyttiin lukuisissa esityksissä. Professori Kathy Sylvan
(Oxford University) johdolla vertailtiin varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmien laatua
11 Euroopan maassa osana EU:n rahoittamaa CARE-hanketta. Vaikka opetussuunnitelmien tavoitteet ja sisällöt poikkeavat toisistaan, kaikissa maissa on halu tukea lapsen
kasvua ja hyvinvointia. Varhaiskasvatuksen ja
kouluopetuksen laadun havainnointimenetelmiin perehdyttiin myös työpajassa. Professori Anna Röngän (Jyväskylän yliopisto) johtama ryhmä esitteli epätyypillisen päivähoidon
haasteita ja vaikutuksia kolmessa eri maassa
silloin, kun päivähoidon tarve perheellä on
24/7.

Kasvatuksen laatu heijastuu
oppimiseen

Mukana esiintyjiä alan
kansainvälisestä verkostosta

Varhaiskasvatuksen ja kouluopetuksen laatu on maailmanlaajuisesti ajankohtainen keskustelu- ja tutkimusaihe. Mitä on hyvä laatu?
Mitkä ovat haasteita hyvän laadun saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi tämän hetkisessä taloustilanteessa? Yhä enemmän tiedetään siitä,
miten lapsen varhaiset oppimiskokemukset
heijastuvat myöhempään kouluoppimiseen
esimerkiksi lukutaidon ja matematiikan taitojen edistymiseen. Konferenssissa keskityt-

Jyväskylän yliopisto on aktiivisesti mukana
rakentamassa oppimisen ja kehityksen tutkimuksen verkostoa. Konferenssin pääpuhujat
edustavat omien tutkimusalueidensa kansainvälistä kärkeä. Professori Frederick Morrison
(University of Michigan) käsitteli koulunaloitukseen liittyviä haasteita lapsen itsesää24
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telyn ja lukutaidon oppimisen näkökulmasta. Professori Bert van Oers (VU University
Amsterdam) pohti leikin merkitystä oppimisessa ja professori Heikki Lyytinen (Jyväskylän yliopisto) esitteli dysleksiariskin varhaista
tunnistamista ja Ekapelin mahdollisuuksia lukivaikeuden voittamisessa.

Marja-Kristiina Lerkkanen,
professori, Jyväskylän
yliopisto, Kasvatustietieteiden tiedekunta,
Opettajankoulutus

Lisäksi kuultiin lukusia kiinnostavia esityksiä
lukutaidon, matematiikan taitojen ja sosiaalisten taitojen kehityksestä, leikin ja draaman
merkityksestä, varhaisista oppimisvaikeuksista, inkluusiosta, koulusiirtymistä, perheen ja
vanhemmuuden merkityksestä, lapsen äänen
kuulemisesta ja opettajankoulutuksesta. Konferenssivieraille oli järjestetty mahdollisuus
tutustua Jyväskylän päiväkoteihin ja kouluihin. Lapset ja opettajat kohtasivat innokkaita vieraita niin Euroopasta,Pohjois- ja Etelä-Amerikasta, Aasiasta kuin Afrikastakin.

Lehtitoimikunta
Päätoimittaja Sirpa Eskelä-Haapanen
sirpa.eskela-haapanen@uta.fi
puh 040 592 9565

Postkonferenssi keskittyi
erityisopetukseen

Toimituskunnan jäsenet

Konferenssi jatkui postkonferenssilla, joka
kohdistui lukemisen ja matematiikan oppimisvaikeuksiin ja kolmiportaiseen tukeen.
Pääpuhujina olivat prof. Lynn ja Douglas
Fuchs (Peabody College of Vanderbilt University), jotka ovat tehneet elämäntyönsä oppimisvaikeustutkimuksen saralla. Osallistujilla
oli tilaisuus päästä kuulemaan ja keskustelemaan tuen järjestämisestä myös Kasvatustieteiden laitoksen ja Niilo Mäki Instituutin tutkijoiden kanssa.

Carita Kiili, carita.kiili@jyu.fi
Salla Määttä, salla.maatta@jyu.fi
Virpi Ravolainen,
vravolainen@gmail.com
Sari Sulkunen, sari.sulkunen@jyu.fi
Kansi Petri Nevalainen, Grano Oy
Taitto Heikki Tiihonen, Grano Oy
Grano Oy, Jyväskylä 2014
ISSN-0780-0940

Tämä oli järjestyksessä kolmas EARLI SIG 5
teemaryhmän konferenssi. Kaksi edellistä on
järjestetty Sveitsissä ja Hollannissa. Lisätietoa
EARLI:sta: http://www.earli.org/

Tilaa Kielikukko liittymällä jäseneksi!
Kielikukon jäsenhinta on 39 euroa.
Jäseneksi voit liittyä osoitteessa
finrainfo@gmail.com.
Opiskelija- ja seniorijäsenhinta
on 18 euroa.

Tässä Kielikukon numerossa on hieno näyte
konferenssissa esitellyistä luku- ja kirjoitustaitoon liittyvistä tutkimuksista. Samalla haluan
kiittää FINRAa ja Kielikukkoa hyvästä konferenssiyhteistyöstä.

Blogi-sivusto:
http://finnishreadingassociation.
blogspot.fi/
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Pienten lasten ymmärtämistaitojen
tukeminen päiväkodissa ja kotona
Anu Kajamies, Aino Mattinen, Pekka Räsänen, Minna Hannula-Sormunen &
Erno Lehtinen
Varhaisen vuorovaikutuksen laadulla on keskeinen merkitys lapsen kehitykselle ja oppimiselle. Tavoitteemme on kehittää varhaisen
vuorovaikutuksen laatua ohjaamalla aikuisia
lukemaan lapsille keskustellen. Keskusteleva lukeminen tarkoittaa jaettua kiinnostusta
tarinaan sekä myönteistä, kielellisesti rikasta vuorovaikutusta aikuisen ja lapsen välillä
(Dickinson, Griffith, Golinkoff, & Hirsh-Pasek, 2012; Whitehurst, Epstein, Angel, Payne, Crone, & Fischel, 1994). Aikuisten tärkeänä tehtävänä on rohkaista lasta aktiivisesti
osallistumaan tarinan käsittelemiseen ja tukea
lasta tarinan juonen ymmärtämisessä, esimerkiksi avoimilla kysymyksillä ja kannustavalla
palautteella.

Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 170 nelivuotiasta. Lasten sanavarastoa, kuullun ja tarinan ymmärtämistä sekä päättelytaitoja arvioitiin alku-, väli-, loppu- ja viivästetyssä
mittauksessa noin 1½ vuoden aikana. Alkumittauksen kuullun ymmärtämisvaikeuksien
perusteella 46 lasta valittiin Jänistarinat-opetusohjelmaan ja 46 kielellisiltä taidoiltaan samantasoista lasta valittiin kontrolliryhmään.
Kontrolliryhmän lapset osallistuivat päiväkodin perinteisiin lukuhetkiin. Opetusohjelma
toteutettiin 21 päiväkotiryhmässä lukuvuoden aikana. Päiväkodissa kirjeitä käsiteltiin
lasten kanssa sekä pienryhmässä että koko lapsiryhmän kanssa yhteisesti. Lisäksi kevätlukukaudella 24 lapsen huoltajat käsittelivät kirjeitä lapsen kanssa kotona. Aikuisille tarjottiin
ohjausta lasten taitojen ja motivaation vahvistamiseen sekä materiaali tarinatuokioiden
toteuttamiseen. Ohjaustaitojen kehittymistä
tuettiin esimerkiksi keskustelemalla Jänistarinat-tuokioista kuvatuista videoista taitavan
ohjauksen periaatteiden näkökulmasta.

Tutkimusperustaisia, johdonmukaisia ja pitkäkestoisia opetusohjelmia pienten lasten
ymmärtämistaitojen tukemiseen on liian vähän, joten kehitimme keskustelevan lukemisen periatteita noudattavan Jänistarinat-opetusohjelman (Mattinen, Kajamies, Räsänen,
Hannula-Sormunen, & Lehtinen, 2014).
Ohjelman tavoitteena on tukea lapsia, joille
kuullun ymmärtäminen on haastavaa. Ohjelma koostuu 20 jatkotarinan muotoon kirjoitetusta kirjeestä. Kirjeisiin sisältyy ohjeita ja
vinkkejä, joiden tavoitteena on lapsen ymmärtämisen strategioiden ja motivaation
systemaattinen vahvistaminen. Lasten taitojen tukemisessa tarvitaan toimivaa kasvatuskumppanuutta sekä päiväkodin varhaiskasvattajayhteisössä että varhaiskasvattajien
ja lasten huoltajien välillä. Jänistarinat-ohjelman materiaali ohjaa päiväkodin kasvattajayhteisöä tukemaan lapsen taitojen kehittymistä yhdessä lapsen huoltajien kanssa.

Tulokset osoittavat, että Jänistarinat-opetusohjelmaan osallistuneiden lasten sanavarasto, kuullun ymmärtäminen sekä tarinan
ymmärtäminen ja päättelytaidot kehittyivät tilastollisesti merkitsevästi enemmän kuin
kontrolliryhmän lasten vastaavat taidot. Sanavarastossa, tarinan ymmärtämisessä ja päättelytaidoissa opetusohjelman vaikutukset olivat
erityisen suuria ja pysyviä. Sanavaraston osalta
tulokset ovat linjassa aikaisempien keskustelevaan lukemista toteuttaneiden tutkimusten
kanssa. Vaativampien ymmärtämistaitojen
osalta tulokset ovat erittäin lupaavia, sillä Jänistarinat-opetusohjelman avulla onnistuttiin
26
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kehittämään myös vaativampia ymmärtämistaitoja lapsilla, joiden kuullun ymmärtämistaidot alkumittauksessa olivat heikoimmat.
Huoltajien osallistuminen tarinoiden lukemiseen sen sijaan ei tuonut toivottua lisätukea
lapsen taitojen kehittymiselle, vaikka useimmat huoltajat olivat lukeneet Jäniskirjeet kotona ja kokeneet ohjelman toteuttamisen onnistuneen kotona hyvin.

Anu Kajamies, KM,
Tohtorikoulutettava, Turun
yliopisto, Opettajankoulutuslaitos

Tutkimuksemme perusteella päiväkotien kasvattajayhteisö voi Jänistarinat-opetusohjelman avulla keskustelevan lukemisen keinoin
kehittää lasten kuullun ymmärtämisen taitoja. Positiiviset tuloksemme ovat yksi lisä siihen kasvavaan tutkimuskirjallisuuteen, jonka
mukaan kasvattajayhteisön lisäpanos varhaiseen kielellisten taitojen tukemiseen ja vuorovaikutuksen laatuun sellaisten lasten kanssa, joiden kielen ymmärtämisen taidoissa on
puutteita, on tuottava sijoitus tulevaisuuteen.
Jatkossa tarvitaan lisää tutkimuksia siitä, miten huoltajat ja varhaiskasvattajayhteisö kasvatuskumppanuuden hengessä voi entistä tehokkaammin tukea lapsen oppimista.

Aino Mattinen, KT, Tutkija,
Yliopistonlehtori, Niilo
Mäki Instituutti sekä Turun
yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
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Ennustaako virheetön sanojen
lukutaito koulun alkuvaiheessa
myöhempää sanojen ja lauseiden
luku- sekä kirjoitustaitoa
suomen ja saksan kielessä?
Leena Holopainen, Minna Mäkihonko, Arno Koch, Doris Kofler & Kristin Bauer
Kirjoitustaidon oppiminen vaatii lapselta sekä
konseptuaalista että assosiatiivista ymmärrystä kielestä; on opittava kirjoitettavan kielen
kirjaimet, kirjainyhdistelmät ja kirjoitussäännöt. Tiedetään yleisesti, että lapsen äännetietoisuus erityisesti puheäänteiden analysoinnin osalta näyttäytyy ensin kirjoittamisessa ja
vasta sitten lukemisessa. Näyttäisi myös siltä, että luku- ja kirjoitustaito kehittyy vastavuoroisesti (esim. Leppänen, Niemi, Aunola,
& Nurmi, 2006; Savage, Pillay, & Melidona,
2008; Spencer, 2007).

sa 6-vuotiaana. Oppilaiden luku- ja kirjoitustaidon kehittymistä seurattiin ensimmäisen
ja toisen luokan ajan. Sanojen oikeinlukutaitoa arvioitiin ensimmäisen kerran sen jälkeen, kun oppilaat olivat käyneet koulua 5
kuukautta. Tämän arvioinnin perusteella valikoitiin varhain lukevien ryhmään parhaimpaan 5 prosenttiin kuuluvat oppilaat kustakin
maasta. Sanojen oikeinlukutaitoa ja sanojen
oikeinkirjoitustaitoa arvioitiin ensimmäisen
luokan lopussa, toisen luokan syksyllä ja toisen luokan lopulla. Lisäksi arvioitiin lauseiden lukemis- ja kirjoittamistaitoa toisen luokan lopulla.

Vähemmän on tehty tutkimusta siitä, miten
kirjoitustaito etenee erilaisissa kirjoitusjärjestelmissä ja ortografioissa eli esim. millainen
vaikutus puhutun ja kirjoitetun kielen läheisyydellä on siihen, kuinka oikeinkirjoitus etenee (Caravolas, Hulme & Snowling, 2001;
Furnes & Samuelsson, 2010; Goswami, Ziegler, & Richardson, 2005; Viise, Richards, &
Pandis, 2011). Kielten välistä tutkimusta kielissä, missä puhuttu ja kirjoitettu kieli on lähellä toisiaan, on kirjoitustaidon kehittymisestä tehty erityisen niukasti.

Tutkimuksessa esitettiin kaksi tutkimuskysymystä:
1. Kuinka sanojen ja lauseiden lukutaito
kehittyy parhaimmiksi lukijoiksi määritellyillä lukijoilla verrattuna muihin ikätovereihin kahdessa kielessä ja kolmessa
maassa?
2. Kuinka sanojen ja lauseiden kirjoitustaito kehittyy parhaimmiksi lukijoiksi määritellyillä lukijoilla verrattuna muihin
ikätovereihin kahdessa kielessä ja kolmessa maassa?

Tähän tutkimukseen osallistui oppilaita kolmesta maasta: Suomen keskiosasta (324 oppilasta), Saksan pohjoisosasta (270 oppilasta)
ja Italian pohjoisosan saksan kieltä puhuvalta
alueelta (162 oppilasta). Suomessa lapset aloittavat koulun 7-vuotiaana, Saksassa ja Italias-

Tutkimusaineisto analysoitiin toistettujen
mittausten varianssianalyysillä. Tutkimustu28
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Viise, N.M., And Herbert C. Richards, H.C.,
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lokset osoittivat kaikissa maissa ja kahdessa
kielessä, että hyvä sanojen lukutaidon taso ennustaa myös hyvää lauseiden lukutasoa. Suomessa kuitenkin lukutaidon nopea kehittyminen oli nähtävissä kaikilla oppilailla eli
ikätoverit ottivat kiinni parhaiden lukijoiden
lukutasoa toisen luokan loppuun mennessä.
Saksassa ja Italiassa ei näin tapahtunut, vaan
lukutaidon tason eriytyminen parhaiden lukijoiden ja muiden oppilaiden välillä jatkui eli
tasoero säilyi tilastollisesti merkitsevänä toisen
vuoden loppuun saakka.
Hyvä sanojen lukutaito oli pohjana myös sanojen kirjoitustaidon kehittymiselle kaikissa
maissa, mutta Suomessa muut lukijat olivat
lauseiden kirjoittamisessa samalla tasolla varhain lukevien kanssa toisen luokan lopulla.
Saksassa ja Italiassa parhaiden lukijoiden tasoero lauseiden kirjoittamisen taidossa säilyi
toisen luokan loppuun saakka.

Leena Holopainen, KT,
Professori, Kasvatustieteiden ja psykologian
osasto, Erityispedagogiikka, Itä-Suomen
yliopisto
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Yksinkertainen lukemisen malli
Suomen kielessä: pitkittäistutkimus
esikoulusta 3. luokalle
Minna Torppa, George Georgiou, Marja-Kristiina Lerkkanen, Pekka Niemi,
Anna-Maija Poikkeus & Jari-Erik Nurmi
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan luetun ymmärtämisen kehitystä ja sen suhdetta kuullun
ymmärtämiseen ja lukusujuvuuteen. Tarkoituksena on tarkastella erityisesti sopiiko luetun ymmärtämisen kehitykseen suomen kielessä yksinkertainen lukemisen malli, joka on
kehitetty englannin kielen kontekstissa. Yksinkertaisen lukemisen mallin mukaan

rajoitettua jos tekniseen lukemiseen joutuu
käyttämään paljon resursseja.
Tämä tutkimus esittelee, miten lukemisen sujuvuus ja kuullun ymmärtämisen taidot kehittyvät ja ennustavat luetun ymmärtämisen
kehitystä 1.-3.luokalla. Lisäksi tutkitaan, miten lukutaitoon liittyvät esikoululaisten taidot (fonologinen tietoisuus, kirjaintuntemus,
nopea sarjallinen nimeäminen ja sanavarasto)
ennustavat teknisen lukemisen, kuullun ymmärtämisen ja luetun ymmärtämisen kehitystä.

luetun ymmärtämisen taito on ymmärrettävä
teknisen lukemisen taidon ja kielellisen ymmärtämisen taidon funktiona. Lukijan pitää
siis pystyä lukemaan tekstiä kyseisen kielen
sääntöjen mukaisesti ja lisäksi ymmärtämään
kyseistä kieltä. Vaikka yksinkertaista lukemisen mallia on tutkittu paljon englannin kielen yhteydessä, tutkimusta muissa kielissä
tarvitaan lisää. Suomen kielessä, kuten monissa muissakin säännönmukaisemmissa kielissä, lukutarkkuus kehittyy hyvin aikaisin lähes täydelliseksi ja yksinkertaisen lukemisen
mallissa teknisen lukutaidon mittarina tulee käyttää lukusujuvuuden mittaria. Lukusujuvuuden yhteys lukemisen ymmärtämiseen ei kuitenkaan ole ehkä yhtä selkeä kuin
lukutarkkuuden (jos lukee sanoja väärin, on
ymmärrettävää, että luetun ymmärtäminen
kärsii). Lukusujuvuuden ja luetun ymmärtämisen välisen suhteen voidaan ajatella liittyvän muistiin ja kognitiivisiin resursseihin.
Ajatellaan, että toisaalta muistin rajoitukset
voivat estää hyvän ymmärtämisen (esim. lauseen alku alkaa unohtua kun lauseen lukuaika kasvaa kovin pitkäksi) ja toisaalta kognitiivisten resurssien käyttö ymmärtämiseen on

Tutkimukseen osallistui 1815 lasta, joita seurattiin päiväkodista kolmannen luokan kevääseen. Heidän kognitiivisia taitoja arvioitiin
esikoulun keväällä, kuullun ymmärtämistä ja
lukunopeutta arvioitiin ensimmäisen ja toisen luokan keväällä ja luetun ymmärtämistä ensimmäisen, toisen ja kolmannen luokan
keväällä. Lukusujuvuuden ja luetun ymmärtämisen taidot arvioitiin ALLU testeillä. Analyysimenetelmänä oli polkumallinnus ja analyysit suoritettiin Mplus ohjelmistolla.
Tutkimustulokset tukivat yleisesti ottaen yksinkertaista lukemisen mallia suomen kielessä.
Sekä luetun ymmärtäminen että lukusujuvuus
olivat ensimmäisellä luokalla vahvassa yhteydessä luetun ymmärtämiseen ja ensimmäisen
luokan lukusujuvuus ja kuullun ymmärtäminen molemmat ennustivat luetun ymmärtämistä toisella luokalla. Lukusujuvuuden yhteys luetun ymmärtämiseen väheni kuitenkin
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merkittävästi jo toiselle luokalle siirryttäessä. Kolmannelle luokalle siirryttäessä lukusujuvuus ei ollut enää tilastollisesti merkitsevä luetun ymmärtämisen ennustaja. Kuullun
ymmärtäminen sen sijaan ennusti sekä toisen
että kolmannen luokan luetun ymmärtämistä. Näiden tulosten perusteella voidaan sanoa,
että suomen kielessä lukemisen taidot kehittyvät yleensä hyvin nopeasti sellaiselle tasolle,
jolla on mahdollista ymmärtää tekstiä, vaikka lukusujuvuus olisikin keskimääräistä heikompaa. Toisaalta tulokset tarkoittavat myös
sitä, että aineistossamme on myös sellaisia
lapsia, joilla lukusujuvuus ja luetun ymmärtäminen eivät kulje käsi kädessä; toinen voi
olla toista taitoa selvästi vahvempi. Lisäksi havaitsimme, että esikoulun taidoista fonologinen tietoisuus, nopea sarjallinen nimeäminen
ja kirjaintuntemus ennustivat sekä lukusujuvuuden että luetun ymmärtämisen kehitystä.
Sanavarasto ennusti kuullun ymmärtämistä ja
luetun ymmärtämistä.
Minna Torppa, PsT,
Akatemiatutkija,
Jyväskylän yliopisto,
Opettajankoulutuslaitos.
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Maahanmuuttajataustaisten
lasten suomen kielen
lukemaan ja kirjoittamaan
oppiminen 1. ja 2. luokalla
Riitta Sikiö
Suomessa on kasvava monikielinen maahanmuuttajaoppilaiden ryhmä, joiden suomen
kielen luku- ja kirjoitustaidon oppimista ja
niiden kehittymistä on toistaiseksi tutkittu niukasti. Tämän tutkimuksen tarkoitus
oli selvittää, miten maahanmuuttajataustaisten lasten suomen kielen luku- ja kirjoitustaito kehittyy koulun alkuvaiheessa verrattuna
muihin ikätovereihin ja lukutaidon kehittymisen suhteen riskiryhmässä oleviin lapsiin.
Tutkimusaineisto muodostettiin Alkuportaat
- Lapset, vanhemmat ja opettajat yhteistyössä koulutien alussa seuranta-aineistosta, jossa kartutetaan tietoa lasten varhaisista oppimispoluista, erityisesti luku- ja kirjoitustaidon
osalta (Lerkkanen, Poikkeus, Ahonen, Siekkinen, Niemi & Nurmi 2010).

suomalainen versio Lerkkanen ym. 2006).
Ensimmäisellä luokalla arvioitiin lisäksi aritmetiikan taitoa (Räsänen & Aunola, 2007),
kuullun ymmärtämisen taitoa (Kajamies ym.,
2003) ja fonologista tietoisuutta (Poskiparta,
1995). Tutkimuksessa selvitettiin myös taustatekijöiden (lapsen sukupuoli, ikä, kieliryhmä ja vanhempien koulutustausta) yhteyttä
ryhmien luku- ja kirjoitustaidon tasoon.
Tutkimuksessa selvisi, että teknisessä lukutaidossa verrokkiryhmän lapset selvisivät parhaiten 1. luokan jälkeen, sen sijaan maahanmuuttajataustaisten lasten ja esikouluiässä
lukemisen suhteen riskissä olleiden suomalaislasten lukutaito eteni samaa tahtia, vaikka maahanmuuttajataustaiset lapset olivat fonologisessa tietoisuudessa lähes verrokkilasten
tasolla ja parempia kuin riskilapset. Toisaalta kuullun ymmärtämisen testissä 1. luokalla maahanmuuttajalapset ja riskilapset eivät
eronneet taidoiltaan merkitsevästi. Toisella luokalla maahanmuuttajataustaiset lapset olivat kehittyneet teknisessä lukemisessa
riskilapsia merkitsevästi paremmiksi ja lähes
verrokkiryhmän lasten tasolle. Luetun ymmärtämisessä ja epäsanojen kirjoittamisessa
maahanmuuttajataustaisten lasten ja verrokkiryhmän lasten taitotaso ei eronnut merkitsevästi kummallakaan luokalla, sen sijaan riskiryhmän lasten taitotaso oli näissä testeissä
merkitsevästi heikompaa kuin muiden ryhmien taso. Kieliryhmällä, vanhempien koulutustaustalla tai lapsen iällä ei ollut yhteyttä

Maahanmuuttajataustaisiin lapsiin luokiteltiin tässä tutkimuksessa ne lapset, jotka puhuivat kotonaan muuta kuin suomen kieltä
(n=49). Riskilapsiryhmään luokitelluilla lapsilla oli esikoulussa huomattu lukemisen tai
kirjoittamisen vaikeuksia tai perinnöllinen
riski lukemisen ja kirjoittamiseen vaikeuteen
(n=266). Suomalaisten verrokkilasten ryhmä
koostui edellä mainittujen oppilasryhmien
ikätovereista, joilla ei ollut erityistä lukemisen tai kirjoittamisen vaikeutta (n=1737). Ensimmäisen ja toisen luokan keväällä arvioitiin
lasten lukutaitoa (Nevala-Lyytinen, 2000),
epäsanojen kirjoittamisen taitoa (Lerkkanen, Poikkeus, & Ketonen, 2006) ja luetun
ymmärtämisen taitoa (Wagner ym., 2009,
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näihin tutkimustuloksiin. Sukupuolen yhteys näkyi siten, että epäsanojen kirjoittamisen testissä tytöt olivat poikia parempia kaikissa kolmessa ryhmässä.
Tutkimus osoittaa, että Suomessa asuvista maahanmuuttajalapsista ainakin osa oppii
hiukan hitaamman alun jälkeen lukemaan,
kirjoittamaan ja ymmärtämään lukemaansa yhtä hyvin kuin ikätoverinsa. Yhtenä selittävänä tekijänä tämän tutkimuksen maahanmuuttajataustaisten lasten hyvään suomen
kielen luku- ja kirjoitustaidon oppimiseen lienee se, että he ovat käyneet suomalaisen esikoulun ja ovat voineet koulun alusta saakka opiskella puhuttua ja kirjoitettua suomea
muiden suomalaisten joukossa. Myös suomen kielen säännönmukaisuus ja KÄTS -menetelmällä tapahtuva lukemaan ja kirjoittamaan opettaminen saattavat selittää tuloksia.
Tutkimus nostaa esiin muissakin maissa maahanmuuttajalapsilla saadun tuloksen ennen
kouluikää tapahtuvan kielellisen harjoittelun merkityksellisyydestä uuden kielen oppimisessa, ja korostaa heti koulun alusta alkaen
uudella kielellä tapahtuvan lukemisen ja kirjoittamisen opettamisen tärkeyttä.

Riitta Sikiö, yliopiston
jatko-opiskelija, joka
työskentelee
luokanopettajana Kirjolan
koulussa Parikkalassa.
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Kielen ja sukupuolen merkitys
kirjoittamaan oppimisessa
ensimmäisen luokan aikana
Minna Mäkihonko, Airi Hakkarainen & Leena Holopainen

Kirjoittaminen on yksi keskeisimmistä kielellisistä taidoista yhdessä lukemisen ja puhumisen kanssa kouluvuosien aikana. Kirjoittaminen on näistä kolmesta taidosta
monimutkaisin, koska on olemassa lukuisia
tapoja kirjoittaa sana fonologisesti oikein (e.g.
Koch 2008; Landerl & Wimmer 2000). Kieltenvälisten tutkimusten tulosten mukaan kirjoitustaito saavutetaan nopeasti kielissä, joissa on selkeä kirjain-äänne-vastaavuus kuten
suomen ja saksan kielissä (Wimmer & Landerl 1997). Tällä hetkellä on kuitenkin hyvin vähän tutkimusta suomen ja saksan kielen kirjoittamisen taitojen kehittymisestä sekä
kirjoitustaitoa ennustavista ja selittävistä tekijöistä.

simmäisen ja toisen luokan aikana kolmessa
maassa (Italia, Saksa ja Suomi), kolmessa koulukulttuurissa ja kahdella kielellä (suomi, saksa). Tutkimuksessa olivat mukana myös oppilaiden vanhemmat ja opettajat.
Tämän esityksen tutkimusjoukko muodostui
470 perusopetuksen ensimmäisen luokan oppilaasta Saksassa ja Suomessa. Kirjoitustaidon
kehittymisen ja ryhmien välisten erojen tarkastelussa käytettiin toistomittausten varianssianalyysiä.
Tutkimuksen tulosten mukaan ensimmäisen
vuosiluokan ajan suomalaisoppilaiden kirjoitustaidon taso oli kaikilla tasoilla (kirjain,
tavu, sana) parempi kuin saksalaisoppilaiden.
Maiden välinen ero oppilaiden sanatason kirjoitustaidon kehityksessä ensimmäisen luokan aikana oli tilastollisesti merkitsevä (F =
93.643, df = 1, p = .000). Vaikka saksalaisoppilaiden kirjoitustaito kehittyi suomalaisoppilaita nopeammin, taitoero säilyi merkitsevänä
vielä ensimmäisen luokan keväälläkin. Suomalaisten poikien kirjoitustaidon taso tavutasolla oli tilastollisesti merkitsevästi heikompi kuin tytöillä (F = 5.312, df = 2, p = .018)
ensimmäisen luokan kevätlukukaudella. Suomalaisten poikien kirjoitustaidossa oli myös
tyttöjä suurempi varianssi. Saksalaisten poikien ja tyttöjen kirjoitustaidoissa ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja ensimmäisen luokan aikana kirjain-, tavu- ja sanatasolla.

Tässä esityksessä tarkastellaan kahden eri ortografian oppilaiden kirjoitustaidon kehittymistä ensimmäisen ja toisen luokan aikana. Esityksessä lähestytään aineistoa kolmen
tutkimuskysymyksen kautta: 1) Millainen on
kahden maan oppilaiden kirjoittamisen taso
ensimmäisellä luokalla, 2) Miten oppilaiden
kirjoittamisen taitotaso muuttuu ensimmäisen luokan aikana ja 3) Miten kieli ja sukupuoli ovat yhteydessä kirjoitustaidon tasoon
ensimmäisellä luokalla?
Tämä esitys on osa Alkuopetuksen äidinkielen tutkimuksesta (APILA). Tutkimus toteutettiin Itä-Suomen, Justus-Liebig (Justus Liebig University) ja Brixenin yliopiston (Free
University of Brixen) yhteistyönä. Tutkimuksessa seurattiin vuosina 2010–2012 noin 800
oppilaan oppimista ja koulutyöskentelyä en-

Kirjoitustaidon kehittyminen alkaa jo esikoulun aikana (Garton & Pratt 1998; Mäki
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2002; Pontentecorvo & Orsolini 1996). Suomessa lähes sata prosenttia lapsista käy esikoulun ennen perusopetuksen aloittamista. Maiden ja sukupuolten välillä oli eroa oppilaiden
kirjoitustaidon kehittymisessä ensimmäisen
luokan aikana. Selitys oppilaiden kirjoitustaitojen välisille eroille maiden ja sukupuolten
välillä pyritään löytämään tässä tutkimuksessa
opetusmateriaaleista ja -menetelmistä, kodin
ja koulun tarjoamasta tuesta oppilaille sekä
oppilaiden sosio-emotionaalisista taidoista ja
luokkailmapiiristä.
Minna Mäkihonko, KT,
Yliopistonlehtori,
Kasvatustieteiden ja
psykologian osasto,
Erityispedagogiikka,
Itä-Suomen yliopisto
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Yhteistoiminnallinen tarinoiden
kirjoittaminen alkuopetuksessa
Susanne Roos, Marja Hannula, Elina Törmä & Marja-Kristiina Lerkkanen
Jyväskylän yliopistossa käynnistyi syksyllä
2013 yhteistoiminnallisen kirjoittamisen tutkimusprojekti, jossa seurataan lasten työskentelyä ensimmäisellä ja toisella luokalla. Tutkimuksen tavoitteena on tukea oppilaiden
kirjoitustaidon kehittymistä. Oppilaat kirjoittavat pareittain tarinoita joko iPadillä/pc:llä
(koeryhmä) tai kynällä (kontrolliryhmä). Aineistoa on kerätty tähän mennessä ensimmäisen kouluvuoden ajalta.

kirjoitetaan. Parit kirjoittavat keskustellen yhteisen tarinan. Puheen ja kirjoittamisen yhteys tarinan luomisessa on merkityksellistä,
sillä kirjoittaminen on sosiaalista (Fisher, Myhill, Jones & Larkin 2010). Oppilaat käyttävät strategista, arvioivaa ja konstruktiivista
puhetta, kun he kirjoittavat yhdessä. Kirjoittaminen on tuottavampaa silloin, kun opettaja valitsee parit kielellisiltä taidoiltaan samantasoisista oppilaista (Ferguson-Patrick 2007).

Tutkimuskysymyksemme ovat 1) Miten yhteistoiminnallinen kirjoittaminen motivoi
oppilaita? 2) Millaista keskustelua parit käyvät tarinaa kirjoittaessaan? 3) Miten oppilaat
tukevat toisiaan yhteistoiminnallisen kirjoittamisen aikana?

Motivaatiolla on merkittävä rooli kirjoittamisessa (Hidi ja Boscolo 2008), joten tehtävien
pitäisi olla kiinnostavia. Koska kirjoittaminen kiinnostaa enemmän tyttöjä kuin poikia,
olisi erityisen tärkeää huomioida pojat tehtävien valinnassa (Troia, Harbaugh, Shankland,
Wolbers & Lawrence 2013; Merisuo-Storm
2006). Tietokone tukee yhteistoiminnallista kirjoittamista. Kirjoittajilla on mahdollisuus nähdä teksti samanaikaisesti tietokoneen
näytöltä, jolloin tarinaa on helppo korjata ja
muokata.

kirjainten
tunnistaminen

sanelu
(sanat/epäsanat)

äänteiden
tunnistaminen

henkilökohtainen
tarinan kirjoitus

sanavarasto
lukeminen
(sanat)
sanelu
(sanat/epäsanat)

1.
kirjoitustunti
viikot
43-44

2.
kirjoitustunti
viikot
47-48

3.
kirjoitustunti
viikot
3-4

4.
kirjoitustunti
viikot
7-8

5.
kirjoitustunti
viikot
11-12

6.
kirjoitustunti
viikot
15-16

Loppumittaukset
viikot 20-21

Alkumittaukset
viikot 40-41

Yhteistoiminnallinen kirjoittaminen liittyy
sosiokulttuuriseen lähestymistapaan (Boyle
& Charles 2011). Tässä tutkimuksessa yhteistoiminnallinen kirjoittaminen tarkoittaa tekstin suunnittelua, ehdotusten tekemistä, niistä neuvottelua ja yhteisiä päätöksiä siitä, mitä

lukeminen
(sanat)
lukeminen
(lauseet)
lukeminen
(väitteet)
lukemis- ja kirjoittamismotivaatio

lukemis- ja kirjoittamismotivaatio

Kuvio 1. Tutkimuksen kulku (ensimmäinen luokka)
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velops early years writing skills. Literacy 45
(1), 10–18.
Ferguson-Patrick, K. 2007, Writers develop skills through collaboration: an action
research approach. Educational Action Research 15 (2), 159–180.
Fisher, R., Myhill, D. Jones, S. & Larkin, S.
2010. Using talk to support writing. London:
Sage.
Hidi, S. & Boscolo, P. 2008. Motivation and
writing. Teoksessa C. A. MacArthur, S. Graham & J. Fitzgerald (toim.) Handbook of
writing research, 144–157.
Merisuo-Storm, T. 2006. Boys and girls like
to read and write different texts. Scandinavian
Journal of Education 50 (2), 111–125.
Troia, G. A, Harbaugh, A.G. Shankland, R.
K., Wolbers, K. A. & Lawrence, A. M. 2013.
Relationships between writing motivation,
writing activity, and writing performance: effects of grade, sex, and ability. Read Writ 26,
17–44.

Lukuvuonna 2013–2014 yhteistoiminnalliseen kirjoittamistutkimukseen osallistui 100
ensiluokkalaista viidestä eri luokasta. Opettajat muodostivat parit oppilaiden luku- ja kirjoitustaidon mukaan. Parit ovat joko eri sukupuolta tai samaa sukupuolta ja parit pysyvät
samoina koko tutkimuksen ajan. Oppilaiden
luku- ja kirjoitustaito sekä motivaatio testattiin lukuvuoden alussa ja lopussa. Oppilaat
arvioivat lisäksi jokaisen kirjoitustunnin jälkeen, kuinka mukavaa kirjoittaminen ja tehtävät olivat. Parien keskustelut äänitettiin kirjoitustuokioiden aikana.
Ensimmäisen luokan tulokset osoittivat, että
oppilaat olivat motivoituneita yhteistoiminnallisesta kirjoittamisesta. Kirjoitusväline,
iPad/pc tai kynä, ei vaikuttanut motivaatioon.
Tyttöjen ja poikien välillä ei ollut mainittavaa eroa, tosin tytöt olivat motivoituneempia kirjoittamisesta yleensä. Oppilaat olivat
tehtäväorientoituneita kirjoittaessaan: He rakensivat tarinaansa keskustellen. Äänityksistä
ilmeni, että puhutut tarinat olivat kirjoitettuja tarinoita rikkaampia ja pidempiä. Oppilaat käyttivät yhdessä kirjoittaessaan strategista puhetta, kun he tukivat toisiaan sanojen
oikeinkirjoituksessa ja kirjainten etsimisessä näppäimistöltä. Arvioivaa puhetta esiintyi,
kun pari korjasi kirjoitettua tekstiä. Konstruktiivista puhetta käytettiin tarinan suunnittelussa. (vrt. Fisher ym. 2010.)

Susanne Roos, KM,
kasvatustieteiden jatkoopiskelija Jyväskylän
yliopiston Opettajankoulutuslaitoksessa

Tutkimuksemme perusteella suosittelemme
yhteistoiminnallista kirjoittamista jo ensiluokkalaisten kanssa. Yhdessä kirjoittaminen
ja kirjoitustehtävät motivoivat sekä poikia
että tyttöjä. Yhteistoiminnallinen kirjoittaminen luo oppilaille tilaisuuden vuorovaikutukseen ja toistensa tukemiseen kirjoittamisprosessissa. Tutkimus jatkuu toisella luokalla.

Marja Hannula, lehtori,
Jyväskylän yliopiston
Normaalikoulussa
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Literacy in the New Landscape
of Communication:
Research, Education and
the Everyday Klagenfurt,
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Elina Törmä,
yliopistonopettaja,
Jyväskylän yliopiston
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ELINET–The European
Literacy Policy Network–a
Milestone in European Literacy
Policies (2014–2016)
Christine Garbe, University
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Society for Reading and Writing;
William G. Brozo, George Mason
University, Fairfax, VA, USA;
David Mallows Institute
of Education, University
of London, England;
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Svensk interventionsstudie
med syftet att stärka läsoch skrivundervisningen i
förskoleklass och årskurs ett
Tarja Alatalo
Inledning

det för lärare i förskoleklass och årskurs ett.
Forskningsfrågorna är följande:

Forskning visar att tydlig och systematisk undervisning i fonemisk medvetenhet och ortografiska principer underlättar för många barn
att utveckla god läsförmåga (Cunningham
et al., 2004; Lundberg et al., 1988). Lärares
kunskaper om språkstrukturer och processer
i läsutvecklingen har ett direkt samband med
elevernas läsförmåga (Lane et al., 2009). Lärare behöver känna till innebörden av språkets strukturer, språklig medvetenhet och läsinlärningens processer för att ha möjlighet att
välja lämpliga aktiviteter, ge korrekt respons,
bemöta varje elevs lärande samt anpassa sin
undervisning efter elevernas behov (Brady et
al., 2009; Moats, 1994; 2009). Det är visat
att många svenska lärare i de tidigare årskurserna saknar explicit kunskap om grundläggande läs- och skrivinlärning (Alatalo, 2011).
Detta försvårar för dem att utföra systematisk läs- och skrivundervisning och att identifiera barns läs- och skrivutveckling. Fortbildning om språklig medvetenhet och språkets
strukturer ökar lärares kunskaper om läs- och
skrivundervisning och även elevernas läsförmåga (Brady et al., 2009).

• Vilken inverkan har interventionen på lärarnas kunskap om läs- och skrivundervisning?
• Hur uppger lärarna att interventionen inverkar på deras undervisning?

Metod
Samtliga lärare i förskoleklass (n=23) och
i årskurs ett (n=23) i en kommun i Sverige
deltar i det tvååriga forskningsprojektet. Interventionen består av föreläsningar om språkets strukturer, språklig medvetenhet, avkodning, läsflyt och läsförståelse. Efter varje
föreläsning genomför lärarna med sina elever
praktiska uppdrag som anknyter till föreläsningen. Uppdragen följs av kollegiala samtal
i smågrupper under ledning av en specialpedagog. Lärarnas kunskapsutveckling bedöms
med hjälp av pre- och posttester. Dessutom
genomförs återkommande intervjuer med
tolv lärare under forskningsprocessen samt
observationer av kollegiala samtal för att belysa lärarnas lärande och erfarenheter om vilken inverkan det har på deras undervisning.

Syfte och frågeställningar
Syftet med det pågående forskningsprojektet
är att undersöka eventuella vinster av ett utvecklingsprogram inom läs- och skrivområ39
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ledge about reading fluency and indicators
of students’ fluency growth in Reading First
schools. Reading & Writing Quarterly, 25, 57–
86.
Moats, L. C. (1994). The missing foundation
in teacher education. Knowledge of the structure of the spoken and written language. Annals of Dyslexia, 44, 81-104.
Moats, L. C. (2009). Knowledge foundations
for teaching reading and spelling. Reading &
Writing. An interdisciplinary Journal, 22 (4),
379-399.

Preliminära resultat
Förskoleklassens lärare uppger att de ser det
som sin uppgift att arbeta med barnens språkliga medvetenhet, men inte med deras läsinlärning. När de får verktyg att undersöka
elevers läsutveckling, upptäcker de barn som
avkodar och som läser med relativt flyt. Lärare i årskurs ett uppger generellt att de inte har
teoretisk kunskap om läsutvecklingens processer och att de följer läseboken. Genom att
de får verktyg att undersöka var eleverna befinner sig i läsutvecklingen kan de lättare anpassa och variera undervisningen efter elevernas behov.

Tarja Alatalo, PgD, är
universitetslektor i
pedagogiskt arbete vid
Högskolan Dalarna
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M., Liss-Bronstein, L., Lowe, E., North, W.
… Wilder, T.D. (2009). First grade teachers’
knowledge of phonological awareness and
code concepts: Examining gains from an intensive form of professional development
and corresponding teacher attitudes. Reading
and Writing: An Interdisciplinary Journal, 22,
425–455.
Cunningham, A. E., Perry, K. E., Stanovich,
K. E. & Stanovich, P. J. (2004). Disciplinary
knowledge of K–3 teachers and their knowledge calibration in the domain of early literacy. Annals of Dyslexia, 54, 139–172.
Lundberg, I., Frost, J. & Petersen, O. P.
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for stimulating phonological awareness in
preschool children. Reading Research Quarterly, 33, 263-284.
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Ruotsalainen interventiotutkimus
pyrkii vahvistamaan lukuopetusta
esikoulussa ja ensimmäisellä luokalla
Johdanto

opettajien opetustyössä. Tutkimuskysymykset ovat:

Tutkimus osoittaa, että selkeä ja järjestelmällinen foneemisen tietoisuuden ja ortografisten
periaatteiden opettaminen edistää lasten hyvän lukutaidon kehittämistä (Cunningham et
al., 2004; Lundberg et al., 1988). Opettajien
kielen rakenteiden ja lukemisen oppimisprosessin tuntemuksella on suora yhteys oppilaiden lukutaitoon (Lane et al., 2009). Opettajan tulee tuntea kielellisiä rakenteita, olla
tietoinen kielellisen tietoisuuden merkityksestä ja lukemisen prosesseista pystyäkseen valitsemaan sopivia toimintoja, tarjoamaan tarkkaa palautetta, kohtaamaan jokaisen oppilaan
oppimista sekä mukauttamaan opetusta oppilaiden tarpeisiin (Brady et al., 2009; Moats,
1994; 2009). On osoitettu, että monilla
Ruotsin ensimmäisten lukuvuosien opettajilla
on puutteelliset tiedot lukemisen ja kirjoittamisen alueilla (Alatalo 2011). Nämä puutteet
heikentävät opettajan edellytyksiä opettaa lukemista ja kirjoittamista systemaattisesti sekä
hänen kykyään arvioida oppilaiden luku- ja
kirjoitustaitojen edistymistä. Kielelliseen tietoisuuteen ja kielen rakenteisiin keskittyvä lisäkoulutus kohentaa?parantaa?opettajien valmiuksia opettaa lukemista ja kirjoittamista
sekä edistää oppilaiden lukutaitoa (Brady et
al., 2009).

• Miten interventio vaikuttaa opettajien tietouteen luku- ja kirjoitusopetuksestaan?
• Miten opettajat ilmoittavat intervention
vaikuttavan heidän opetukseensa?

Menetelmä
Kaikki esikoulun (n = 23) ja ensimmäisen
luokan (n = 23) opettajat eräässä ruotsalaisessa kunnassa osallistuvat kaksivuotiseen tutkimusprojektiin. Interventio koostuu luennoista, joiden aiheina ovat kielen rakenteet,
kielellinen tietoisuus, koodaus, lukemisen
sujuvuus ja luetun ymmärtäminen. Jokaista luentoa seuraa luennon aiheeseen liittyviä
käytännön harjoituksia, jotka opettajat suorittavat yhdessä oppilaidensa kanssa. Käytännön tehtäviä seuraavat kollegiaaliset keskustelut aiheesta pienryhmissä erityispedagogin
johdolla. Opettajien tietouden kehitystä arvioidaan pre- ja posttestien avulla. Lisäksi tutkimuksen aikana suoritetaan määräajoin haastatteluja kahdentoista osallistuvan opettajan
kanssa sekä observoidaan kollegiaalisia keskusteluja. Siten selvitetään opettajien oppimista ja heidän kokemuksiaan oman edistymisen vaikutuksesta opetustyöhön.

Tavoite ja kysymykset

Alustavia tuloksia

Meneillään olevan tutkimushankkeen tavoitteena on tutkia lukemisen ja kirjoittamisen kehittämisohjelman mahdollista hyötyvaikutusta esikoulun ja ensimmäisen luokan

Esikoulunopettajat pitävät tehtävänään työskennellä lasten kielellisen tietoisuuden, mutta
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ei lukutaidon, parissa. Saatuaan välineitä oppilaiden lukutaidon kehityksen tarkkailuun
he löytävät lapsia, jotka osaavat koodata ja
jotka myös lukevat verrattain sujuvasti. Ykkösluokan opettajat toteavat yleisesti, että
heillä ei ole teoreettista tietoa lukemaan oppimisen prosesseista ja että he noudattavat lukukirjaa. Saatuaan välineitä, joita käyttäen he
kykenevät tutkimaan, missä vaiheessa oppilaat ovat lukutaidon kehityksessä, opettajat
sanovat voivansa helpommin mukauttaa opetusta ja muunnella opetusta oppilaiden tarpeita vastaavaksi.
Tarja Alatalo, KT, toimii
kasvatustieteiden
yliopistonlehtorina
Dalarna yliopistossa

FinRA johtokunta 2014
Virpi Ravolainen, puheenjohtaja
vravolainen@gmail.com
Sirpa Eskelä-Haapanen, varapuheenjohtaja
sirpa.eskela-haapanen@uta.fi
varajäsen Anu Tiilikainen
Annika Björk, jäsensihteeri
annika.bjork@anvianet.fi

Heidi Perho, taloudenhoitaja
heidi.perho@turku.fi
varajäsen Pehr-Olof Rönnholm
Ann-Sofie Selin, sihteeri,
kansainvälisten asioiden sihteeri
aselin@abo.fi
varajäsen Krista Halonen-Kaihovirta
Leena Tirkkonen
leena.tirkkonen@gmail.com
varajäsen Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo

Carita Kiili, tiedotussihteeri
carita.kiili@jyu.fi
varajäsen Anne Jyrkiäinen

42

Kielikukko 3/2014

Relations of motivation and
reading skills with teaching styles
from first to second grade
Piret Soodla & Eve Kikas

Method

Learning to read is one of the most important objectives during first school years. It
is known that in addition to various cognitive and linguistic factors, children’s motivation is prerequisite to reading comprehension as well (Guthrie et al., 2000; Wigfield
& Guthrie, 1997; Wilson & Trainin, 2007).
During past decades, the studies on reading
have also focused attention on teacher’s activities in class which have a significant effect on
children’s motivational and skill development
(Connor et al., 2009; Lerkkanen et al., 2012;
Wigfield et al., 2004). However, a few observation-based longitudinal studies have been
conducted.

In the two-year longitudinal study, participants were 437 children and their teachers (N
= 21). The data were gathered from 21 classrooms from different parts of Estonia. The
data were collected at three time points: at the
beginning of first grade and at the end of the
first and second grade. Children’s motivation
and word reading skills were assessed at each
time point, reading comprehension was assessed at the end of first and second grade. In
first grade, three lessons were observed in each
classroom, and class activities were coded by
means of coding measure ECCOM (Stipek
& Byler, 2005). The teachers were divided by
their approach as practising child-centred (n
= 8), teacher-centred (n = 7) and child-dominant (n = 6) style based on the observation.

The aim of the study was to examine changes in children’s reading motivation and reading skills during the first and second school
years in the classes of teachers with child-centered, teacher-centered and child-dominant
teaching style.

In the data analyses, variable-oriented methods (ANOVA) were combined with person-oriented methods (Configural frequency analysis, CFA, see Bergman & El-Khouri,
2002).

The research questions were as follows.
1. How are the changes in children’s reading motivation (i.e., internest in reading and self-efficacy in reading) related
to teachers’ teaching styles?

Results and conclusions
The results showed that teachers’ teaching styles were significantly related to children’s motivation and skills. The development of reading motivation and reading skills
was supported by child-centered teaching
style. Domination of teacher-centered and
child-dominant activities in the teacher’s be-

2. How is the development of children’s
reading skills (i.e., word reading skills
and reading comprehension) related to
teachers’ teaching styles?
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instructional influences. The Journal of Educational Research, 97(6), 299–309.
Wilson, K. M., & Trainin, G. (2007).
First-grade students’ motivation and achievement for reading, writing, and spelling. Reading Psychology, 28(3), 257–282.

haviour, on the contrary, tended to hinder
the development of primary school students’
reading skills and failed to support interest in
reading. The findings of the study add to existing literature by examining relations of students’ skill and motivation development and
teachers’ teaching styles. The results are also
applicable in teacher education programs.

Piret Soodla
PhD (Education), Senior
researcher, Tallinn
University, Institute of
Psychology
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Pieni erilaisuus sallitaan
päiväkotiryhmässä
KL Riitta Viitalan erityispedagogiikan väitöskirjan ”Jotenkin häiriöks. Etnografinen
tutkimus sosioemotionaalista
erityistä tukea saavista lapsista
päiväkotiryhmässä” tarkastustilaisuus oli 23.8.2014 Jyväskylän yliopistossa. Vastaväittäjänä toimi professori Eija Kärnä (Itä-Suomen yliopisto) ja
kustoksena professori Raija Pirttimaa (Jyväskylän yliopisto).

fliktien ratkaisemiseen kuin yhteisöllisyyden
tukemiseen.
Tutkimuksen aineisto kerättiin kolmesta erilaisesta päiväkotiryhmästä, joissa osa lapsista
sai sosioemotionaalista erityistä tukea. Aineisto koostuu havainnointiaineistosta sekä lasten
ja kasvattajien haastatteluista. Ryhmien lapset
olivat iältään 5–6-vuotiaita.

Kuka pääsee mukaan, ketä
kiusataan?

Riitta Viitala tutki väitöksessään suhtautumista sosioemotionaalista erityistä tukea saaviin
lapsiin. Lapset oli nimetty sosioemotionaalista erityistä tukea tarvitseviksi käyttäytymisensä haasteiden perusteella. Vastoin yleistä oletusta, päiväkotiryhmien lasten tai kasvattajien
kokemukset näistä lapsista eivät tutkijan mukaan ole erityisen negatiivisia.

Sosioemotionaalista erityistä tukea saavat lapset eivät ole yhtenäinen joukko. Osalla lapsista
oli ystäviä, paljon vuorovaikutusta kavereiden
kanssa ja he tulivat hyväksytyiksi ryhmissään.
Joillakin oli vain yksi ystävä, vähän vuorovaikutusta muiden lasten kanssa ja heidät suljettiin ryhmän yhteisen toiminnan ulkopuolelle niin vahvasti, että heidän voi katsoa tulleen
kiusatuiksi.

Sosioemotionaalista erityistä tukea saavat lapset saattoivat tutkimukseen haastatellun lapsen sanoin olla ryhmässä jotenkin häiriöks,
mutta silti heitä pidettiin myös kivoina kavereina. Samaten kasvattajat kuvasivat lapsia
monipuolisesti tuoden esiin jokaisesta lapsesta myös jotain myönteistä.

Pulmana vertaissuhteissa näytti olevan ystävyyssuhteita ilmentävien kokemusten kasautuminen. Se, kuka niitä saa ja kuka jää ilman,
on monimutkainen asia, jota ei selitä pelkästään lapsen käyttäytyminen. Kyse on myös
ryhmän kyvystä hyväksyä erilaisia tapoja osallistua sen toimintaan.

Aikuinen päättää
Tutkimuksessa tarkasteltiin myös sitä, millaista lasten saama sosioemotionaalinen erityinen
tuki oli. Kasvattajat käyttivät ennaltaehkäiseviä, ohjaavia ja rajoittavia keinoja. Monet keinoista olivat myönteistä, lapset esimerkiksi saivat paljon positiivista palautetta. Keinot
olivat enimmäkseen aikuisjohtoisia, jolloin
lasten vaikuttamisen mahdollisuus jäi hyvin
vähäiseksi. Vertaissuhteiden ohjauksessa keskityttiin enemmän lasten keskinäisten kon-

Tavoitteena tottelevaisuus
Vertaissuhteiden lisäksi sosioemotionaalista
erityistä tukea saavilla lapsilla oli pulmia vuorovaikutuksessa kasvattajien kanssa. Kasvattajat pitivät tärkeänä päiväkodin sääntöihin
sopeutumista, mikä oli osalle lapsista hyvin
vaikeaa.
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Kasvattajien lapsikuvausten pohjalta voitiin
rakentaa neljä sosioemotionaalista erityistä
tukea saavan lapsen tyyppiä: osaaja, edistyjä,
vastustaja ja yksinäinen. Osaajalla ja edistyjällä ei ollut isoja ongelmia aikuisvuorovaikutuksessa ja he olivat edistyneet hyvin sosioemotionaalisessa kehityksessään. Vastustaja oli
tyypeistä se, joka kapinoi eniten päiväkodin
sääntömaailmaa vastaan. Yksinäisen pulmat
eivät liittyneet kasvattajien kanssa toimimiseen, vaan vertaisvuorovaikutuksen vähyyteen.
Viitalan teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä
Studies in Education, Psychology and Social
Research, 501. ISSN 0075-4625; 501; ISBN
978-951-39-5784-1.

Lukemisen ja
kirjoittamisen
testejä A7

https://www.jyu.fi/
ajankohtaista/arkisto/2014/08/
tiedote-2014-08-15-09-14-25-342978

Ulkoasun suunnittelu:
Mia-Liisa Kemppainen
Laaja kooste hyväksi koettuja
testejä ala- ja yläkouluille.
Tekijät: Arja Huhtala &
Virpi Ravolainen

Hinta:
30 euroa + toimituskulut.
Tilaukset:
finrainfo@gmail.com
Kun kunta tai muu yhteisö on maksaja, laskutuksen viitemerkinnät ja
osoitetiedot tulee näkyä tilauksessa.
Myös yksityishenkilön on hyvä
ilmoittaa, että on laskun maksaja.
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Suomalaisen lukutaitoverkoston avausseminaari 5.11.2014
Hyvä lukutaidon edistäjä!
Lukukeskus, Jyväskylän yliopisto ja Finnish Reading Association kutsuvat sinut
suomalaisen lukutaitoverkoston avausseminaariin. Olemme jäseninä laajassa EU:n
rahoittamassa lukutaitoverkostohankkeessa (ELINET). Sen tavoitteena on kehittää
ja jakaa lukutaitoa edistäviä käytänteitä Euroopassa. Seminaarissa esittelemme
ELINET-hanketta ja kuulemme Euroopan lukutaitotilanteesta sekä eri toimijoiden
lukutaitotyöstä. Osana kansainvälistä toimintaa haluamme luoda oman Suomenverkoston, jonka tavoitteita ja toimintatapoja kartoitamme ensimmäisessä tapaamisessa.
Seminaari pidetään ke 5.11. klo 9.30–15.15
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran juhlasalissa (Hallituskatu 1, Helsinki)
Tarjoamme osallistujille lounaan. Osallistujat voivat tuoda materiaalia esitepöydälle.
Ilmoittauduthan seminaariin pe 10.10.2014 mennessä täällä.
Kutsua saa välittää eteenpäin!
OHJELMA
9.30–10.00 Kahvi- ja hedelmätarjoilu
10.00–10.10 Avaus: Yhteiset päämäärät, yhteinen työ / Toiminnanjohtaja Anu Laitila
10.10–10.20 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
esittäytyminen / Pääsihteeri Tuomas M.S. Lehtonen
10.20–10.50 Eurooppalainen lukutaitoverkosto ELINET
/ Yliopistonlehtori, tutkija Sari Sulkunen
10.50–11.35 Main literacy challenges in Europe from British
perspective / Emeritus Professor of Education Greg Brooks
11.35–11.50 Monimuotoinen Lukukeskus / Anu Laitila
11.50–13.00 Lounas ja kahvi
13.00–13.25 Laajennetaan lukutaitoa / Kirjastonjohtaja Tuula Haavisto
13.25–13.40 Den finlandssvenska läsambassadören presenterar sig
Modersmålsläraren / barn-boksförfattaren Katarina von Numers-Ekman
13.40–13.55 Aina tarvitaan tarina / Kustantaja Saara Tiuraniemi
13.55–14.10 FinRA ja 2020 / Erityiskasvatuksen
yliopistonlehtori Sirpa Eskelä-Haapanen
14.10–14.40 Matkalla monilukutaitoon / Opetusneuvokset Leena
Nissilä, Minna Harmanen ja Pirjo Immonen-Oikkonen
14.40–15.15 Seuraavat vaiheet – loppukeskustelu / Sari Sulkunen ja Anu Laitila
Anu Laitila, Sari Sulkunen ja Pehr-Olof Rönnholm
Seminaarin järjestämistä tukee ELINET
Kaikki FinRAn jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita!
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-ASIANTUNTIJAKOULUTUS
Jyväskylä
1. osa 19.–20.11.2014
2. osa 13.–14.1.2015
3. osa 11.–12.3.2015
Prosessikoulutus, jossa tavoitteena on syventää
osaamista kielellisistä oppimisvaikeuksista.
Koulutuksessa kehitetään valmiuksia arvioida,
kuntouttaa ja tukea oppilaita, hyödynnetään
verkko-oppimisympäristöjä ja -materiaaleja
sekä tutustutaan kielihäiriöisten oppilaiden
opetukseen Onerva Mäen koulussa.
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Kirjoittajakutsu
Kielikukon 33. vuosikertaan
Kielikukko on FinRAn (Finnish Reading Association) julkaisema
lehti, jonka tavoitteena on kertoa ajankohtaisesta lukemisen,
kirjoittamisen ja oppimisen tutkimuksesta sekä hyvistä
opetuskäytänteistä. Kielikukossa julkaistaan artikkeleita,
kuvauksia opetuskokeiluista, puheenvuoroja ja haastatteluja.
Kielikukon vuoden 2014 jäljellä oleva numero keskittyy
seuraavaan teemaan:

4/2014 – Tekstitaidot eri oppiaineissa
Artikkelien toimitus viimeistään viikolla 46/2014

Kirjoitusohjeet löytyvät FinRAn blogista
http://finnishreadingassociation.blogspot.fi. Artikkelit
toimitetaan sähköpostitse Kielikukon päätoimittajalle Sirpa
Eskelä-Haapaselle osoitteella sirpa.eskela-haapanen@uta.fi.
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