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Syysterveiset Jyväskylästä!
Elämme tällä hetkellä monenlaisten uudistusten ristipaineissa. Samaan aikaan kun tulevaisuus
arveluttaa ja jopa pelottaa, odotamme sitä kuitenkin tulevaksi. Yhteiskunnassamme tapahtuvat muutokset vaikuttavat jollakin tapaa meihin kaikkiin. Reagoimme vaikutuksiin eri tavalla; myös eri tavoilla ilmaisten. Joku haluaa olla maltillinen, asioihin paneutuva sivusta seuraaja,
kun taas toinen osallistuu aktiivisesti julkiseen keskusteluun. Tällöin on merkityksellistä, miten ja missä keskustellaan. Millainen on esittämistapa? Millainen on kirjoittamisen tyyli? Puhutaanko edes samasta asiasta? Viime kädessä on kysymys kielenkäytöstä, ymmärretyksi tulemisesta tai väärinymmärtämisestä.
Koulun uudistamisessa on meneillään opetussuunnitelmien perusteiden mukaisten uudistusten jalkauttaminen paikalliselle tasolle. Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan paikalliset ratkaisut
suunnitelmateksteiksi. Toisessa vaiheessa seuraa käytännön toiminta ja sitä seuraava muutoksen arviointi. Molemmissa vaiheissa on tärkeää, miten ymmärrämme opetussuunnitelmat, miten rakennamme yhteistä ymmärrystä niistä vuorovaikutuksessa ja miten tämä muuttuu toiminnaksi. Olemme siis jälleen tekemisissä kielenkäytön kanssa.
Kieli, kielenkäyttö ja vuorovaikutus tulevat aina säilymään. Tavat ilmentää niitä eri tilanteissa
muuttuvat. Tarvitsemme tietoa erilaisista mahdollisuuksista, käytänteistä ja kokemuksista. Kielikukko on pyrkinyt vastaamaan tähän tarpeeseen. Tämän numeron tekstien avulla saamme jälleen mahdollisuuden tutustua uusiin tutkimuksiin, hankkeisiin ja kokeiluihin.
Monille syksy on uudistusten aikaa, niin meillekin toimituskunnassa. Toimituskunta vaihtuu,
ja on aika kiittää erityisesti teitä lukijamme ja kirjoittajamme. Te olette mahdollistaneet Kielikukon toimittamisen. Muistatteko Piilomaan Pikku Aasi -sadut Pikku Kakkosessa? ”Ja mitä sitten tapahtuu? Siitä kuulette ensi kerralla.”

Sirpa Eskelä-Haapanen, Carita Kiili, Salla Määttä, Sari Sulkunen ja Virpi Ravolainen
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Oppimisvaikeuksien arviointi ja
tukeminen suomenruotsalaisissa
kouluissa ja päiväkodeissa
Sira Määttä, Paula Salmi, Liisa Klenberg, Tuija Aro & Vesa Närhi
Oppimisvaikeuksien asianmukainen tuki pohjautuu aina huolelliseen arviointiin ja ajantasaisimpaan tutkimustietoon tuen vaikuttavuudesta. Tämä edellyttää, että käytössä on luotettavat,
tutkimustietoon perustuvat ja kullekin kieliryhmälle soveltuvat menetelmät arviointiin ja tukemiseen. Tällaisia menetelmiä ja välineitä on suomenruotsalaisille vielä vähänlaisesti saatavilla.
Inlärningssvårigheter-hanke pyrkii toiminnallaan vastaamaan tähän tarpeeseen ja luomaan tasa-arvoa suomenkielisten ja ruotsinkielisten palvelujen välille.

Ett utvecklingsprojekt om utvärdering och
rehabilitering av inlärningssvårigheter i finlandssvenska skolor och förskolor -hankkeessa (Inlärningssvårigheter, ILS) kehitetään suomenruotsalaisten päiväkotien ja koulujen
henkilökunnan sekä muiden oppimisvaikeuksien parissa työskentelevien taitoja tunnistaa,
kohdata ja tukea lapsia ja nuoria, joilla on oppimisvaikeuksia. Viimeaikaiset tutkimukset
ovat osoittaneet (Räsänen 2015), että suomenkielisiltä lapsilta kerätty viiteaineisto ei
ole luotettava vertailukohta suomenruotsalaisia lapsia arvioitaessa. Näin ollen ruotsinkieliset toimijat tarvitsevat menetelmiä oppimisvaikeuksien arviointiin ja tukemiseen. Tällä
hankkeella yhteistyössä alan ruotsinkielisten
laitosten kanssa pyrimme siihen, että lapset ja
nuoret, joilla on oppimisvaikeuksia, voisivat
Suomessa saada tutkimustietoon perustuvaa
tukea vaikeuksiinsa.

to- ja peruskouluikäiset 4–16 -vuotiaat lapset
ja nuoret. Heidän tukemisensa edellyttää kuitenkin välittävien ja osaavien aikuisten tukea.
Siksi hankkeen tavoitteena on auttaa kehittämään lasten ja nuorten kasvatus-, opetus- ja
kuntoutustyötä tekevien ammattilaisten (päivähoidon ja koulujen opettajat, erityisopettajat sekä muut oppimisvaikeusalan työntekijät)
osaamista ja välineistöä. Lisäksi hankkeella tavoitellaan uudenlaista, laajaa yhteistyötä alan
koulutus- ja tutkimuslaitosten välillä sekä
koulutetaan suomenruotsalaisia tutkijoita oppimisvaikeusalan käytännön ja kouluttamisen asiantuntijoiksi. Hankkeen toiminta jakautuu kahteen osa-alueeseen: 1) Itsesäätelyn,
tarkkaavuuden ja käyttäytymisen vaikeuksien
arviointiin ja tukemiseen ja 2) lukutaidon ja
nimeämisen arviointiin ja seurantaan. Hankkeen rahoittajina toimivat Svenska Kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne ja Svenska Folkskolans Vänner r.f.

Nelivuotisessa, vuosina 2015–2018 toteutettavassa hankkeessa tuotetaan ruotsiksi tutkimusperustaista tuen ja arvioinnin materiaalia
sekä järjestetään valtakunnallisesti koulutusta
oppimisvaikeuksiin liittyen. Hankkeen kohderyhmänä ovat suomenruotsalaiset päivähoi2
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Itsesäätely, tarkkaavuus ja
käyttäytyminen

dollisimman varhain, mieluiten jo alle kouluiässä. Tukitoimien suunnittelu perustuu
vaikeuksien tunnistamiseen ja arviointiin.
Tätä varten tarvitaan luotettavia ja erottelukykyisiä menetelmiä, joista on käytettävissä
ajantasaiset ja kulttuuriin soveltuvat normitiedot. Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ongelmien tunnistamiseksi on Suomessa kehitetty Keskittymiskysely (Klenberg ym.
2010). Kouluikäisten Keskittymiskyselyn rinnalle kehitetään paraikaa päiväkoti-ikäisten
lasten arviointiin tarkoitettua menetelmää.

Itsesäätelyllä tarkoitetaan ihmisen kykyä säädellä tunnetilojaan ja niiden ilmaisua, käyttäytymistään ja kognitiivista toimintaansa tilanteen vaatimusten ja omien tavoitteidensa
mukaisesti (Aro 2010; Vohs & Baumeister
2004). Itsesäätely on monitahoinen käsite, ja
se sisältää useita eri osa-alueita. Lapsen kyky
kohdentaa ja ylläpitää tarkkaavuutta, ilmaista tunteitaan sosiaalisesti ja ikätasoon sopivalla tavalla sekä ymmärtää käyttäytymisohjeita
ja toimia niiden mukaisesti ovat itsesäätelyn
eri ulottuvuuksia. Nämä kyvyt kehittyvät sekä
biologisen kypsymisen että oppimisen tuloksena.

Keskittymiskysely perustuu toiminnanohjauksen taitojen teoreettiseen jaotteluun ja
kliiniseen kokemukseen, ja sen avulla arvioidaan koulussa ilmeneviä toiminnanohjauksen
ongelmia laaja-alaisesti. Kyselymenetelmää
käytetään opettajien ja psykologien välisessä
yhteistyössä toiminnanohjauksen vaikeuksien
kartoittamiseen ja käytännön tukitoimien
suunnitteluun. Lisäksi sitä voidaan käyttää
tukitoimien vaikuttavuuden arviointiin. Kyselyn jäsennyksen avulla erotetaan ne toiminnanohjauksen alueet, joissa tarvitaan eniten
tukea. Keskittymiskyselyn tekemisen jälkeen
aikuisilla on jäsentynyt käsitys lapsen toiminnanohjauksen vaikeuksista, ja tuo jäsennys
ohjaa tukitoimien pohjaksi tehtäviä havaintoja. Tämän perusteella tukitoimia voidaan
kohdentaa hyvin yksilöllisesti niihin pulmiin,
jotka vaikeuttavat lapsen keskittymistä ja oppimista. Esimerkiksi lapsille, joiden ongelmat liittyvät erityisesti impulsiivisuuteen ja
käyttäytymisen säätelyyn, voidaan suunnitella käyttäytymispsykologisiin menetelmiin perustuvia palautteenannon tukitoimia. Lapset,
joiden pulmana on erityisesti tarkkaamattomuus ja hitaus, voivat puolestaan hyötyä toimintaa strukturoivista menetelmistä ja itsenäistä keskittymistä tukevista harjoituksista.
Kyselylomakkeen jäsennys antaa myös yhteiset käsitteet käyttäytymisen pulmille ja voi
näin helpottaa aikuisten välistä yhteistyötä.

Itsesäätelyn, tarkkaavuuden ja käyttäytymisen
ongelmat ovat päiväkoti- ja kouluikäisillä lapsilla tavallisia. Käyttäytymisen tasolla nämä
näkyvät mm. vaikeuksina tehtävien tekemisessä, käyttäytymissääntöjen ja -ohjeiden noudattamisessa sekä ongelmina kaverisuhteissa.
Itsesäätelytaidot vaikuttavat lapsen kehitykseen ja oppimiseen monella tavalla. Ne näkyvät siinä, kuinka lapsi sopeutuu päivähoitoon,
kuinka motivoitunut lapsi on koulussa, kuinka hän oppii, millaisen kuvan hän muodostaa itsestään ja millaisia vuorovaikutussuhteita
hän solmii (Aunola 2002; Blair 2002; Bradley
ym. 2008; Hotulainen & Lappalainen 2011;
Reid ym. 2004; Valiente ym. 2010). Lapsuusiän itsesäätelyvaikeudet ovat riski myöhemmälle kehitykselle (mm. Reef ym. 2009; Karakus ym. 2012). Itsesäätelyn, tarkkaavuuden
ja käyttäytymisen vaikeudet lisäävät myös
opettajien kokemaa työn kuormittavuutta
(Klassen & Chiu 2010). Näiden vaikeuksien
yhteydessä opettajat arvioivat valmiutensa ohjata lasta suhteellisesti heikommiksi kuin opetustyön muilla osa-alueilla ja kokevat keinottomuutta (Savolainen ym. 2012).
Eri lapset oppivat itsesäätelyn taitoja eri tahdissa, ja osa lapsista tarvitsee muita vahvempaa tukea ja ohjausta taitojen kehittymiselle.
Vaikeuksien tunnistaminen ja sopivien tukitoimien aloittaminen tulisi tapahtua mah-

Koulun ja päiväkodin käyttöön sopivia tukitoimia on tutkittu paljon erityisesti lasten
tarkkaavuushäiriön yhteydessä. Tutkimusta
on tehty huomattavasti enemmän kouluikäis3
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ten lasten kuin päiväkoti-ikäisten lasten tukitoimista. Tutkimuksen perusteella tehokkaat
tukitoimet perustuvat käyttäytymispsykologiseen teoriaan (esim. Fabiano ym. 2009). Keskeistä tehokkaissa tukitoimissa on aikuisten
toiminta. Tehokkailla tukitoimilla on kaksi lähtökohtaa: Tukitoimissa toisaalta muokataan ympäristöä ja toisaalta keskitytään lapselle hänen käyttäytymisestään annettuun
palautteeseen siten, että ne vahvemmin ohjaavat lapsia toivottuun käyttäytymiseen. Tukitoimissa siis hyödynnetään välittömien ympäristötekijöiden (käyttäytymistä edeltävien
tekijöiden) roolia käyttäytymisen ohjaamisessa ja ohjataan lapsen tulevaa käyttäytymistä
johdonmukaisen, säännöllisen ja välittömän
palautteen (käyttäytymistä seuraavien tekijöiden) avulla.

ta lapselle hänen käyttäytymisestään annettu
välitön palaute. Ensisijaisesti tukeminen perustuu lasten onnistumisten huomioimiseen
ja positiivisen palautteen antamiseen. Niilo
Mäki Instituutin Kummi-julkaisusarja tarjoaa
näihin tausta-ajatuksiin pohjautuvia tukitoimimalleja yksilö- ja ryhmätyöskentelyyn niin
päiväkoti- kuin kouluikäisillekin lapsille.
• Kummi 13 Konsultaatiomalli päiväkoteihin - jäsentynyttä tukea levottomille lapsille (Peitso, Närhi, & Aro, painossa) esittelee konsultaatiomallin, joka on
suunniteltu päiväkodeille tukitoimien
suunnittelun, toteutuksen ja seurannan
tueksi. Alustavat tulokset mallin soveltamisesta päiväkodeissa viittaavat siihen,
että sen puitteissa toteutetuilla tukitoimilla voidaan vähentää lasten tarkkaavuuden
ja käyttäytymisen ongelmia (Kulonen ym.
2010).

Yksittäisten lasten käyttäytymisen tukemisen
ohella tukitoimia voidaan suunnitella koskemaan koko lapsiryhmää. Hyvillä, selkeisiin käyttäytymisohjeisiin, niiden mukaisen
käyttäytymisen opettamiseen ja positiiviseen
palautteeseen perustuvilla koko lapsiryhmää koskevilla tukitoimilla voidaan vähentää käyttäytymisen ongelmia ja parantaa opiskeluilmapiiriä (Epstein ym. 2008; Simonsen
ym. 2008). Suomalaisessa koulukäytännössä nämä tukitoimet kuuluvat yleisen tuen piiriin. Luokkatason tukitoimien toteuttamisen
tukeminen koulutuksellisen konsultaation tai
ohjatun työrauhamallin avulla näyttää alustavien tulosten perusteella olevan tehokasta niin
alakoulussa (Närhi ym. valmisteilla) kuin yläkoulussa (Närhi ym. 2015). Olennaista tukitoimien suunnittelun, toteutuksen ja ohjauksen kannalta on sekä yksittäisen aikuisen
toiminnan johdonmukaisuus tilanteesta toiseen että lapsiryhmän kanssa toimivien aikuisten toiminnan yhdenmukaisuus.

• Kummi 2 Tarkkaavaisuushäiriöinen oppilas koululuokassa (Aro & Närhi 2003)
keskittyy lasten tukitoimiin koulussa. Siinä kuvataan tukitoimien yleiset periaatteet
ja tarjotaan välineitä niiden toteuttamiseen. Kokemusten perusteella tukitoimet
ovat vaikuttavia ja helposti sovellettavissa
myös suomalaisissa kouluissa.
• Kummi 8 Maltti -tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutus (Paananen ym. 2011) on suunniteltu toteuttavaksi kouluissa tai koulujen toimintaa
tukevissa sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluissa. Se perustuu teoreettiseen tietoon tarkkaavuushäiriön oireiden taustalla olevista tekijöistä. Alustavien tulosten
mukaan Maltti-kuntoutuksella voidaan
lieventää tarkkaavuuden ongelmia ja parantaa lasten kykyä keskittyä koulutyöhön
(Paananen ym. valmisteilla).

Vaikka tukitoimet tulee suunnitella yksilöllisesti kullekin lapselle tai lapsiryhmälle, yleisenä periaatteena on huomion kiinnittäminen
aikuisen toimintaan siten, että se tukee lasten
säätelytaitojen kehittymistä mahdollisimman
hyvin. Keskeistä tukemisessa ovat toisaalta
selkeät toimintaohjeet ja tavoitteet ja toisaal-

Nämä mallit antavat selkeän rakenteen tukitoimien tavoitteiden määrittelylle, suunnittelulle, toteutukselle ja seurannalle. Ne ohjaavat
työntekijöitä havainnoimaan lapsen toimintaa järjestelmällisesti sekä ennen tukitoimien
4
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aloittamista, niiden aikana, että jälkeenpäin
sekä ohjaavat hallitusti purkamaan tukitoimet, kun niitä ei enää tarvita.

tain esiintyviä nimikkeitä, on todettu olevan
yhteydessä erityisesti lukemisen nopeuteen
(Landerl & Wimmer 2008; Torppa, Georgiou, Salmi & Lyytinen 2012), kun taas yksittäisten kuvien nimeämisen tarkkuus ennustaa parhaiten luetun ymmärtämistä (Wolf &
Goodglass 1986).

Hankkeen päätavoitteena on tuoda tutkittuja ja tehokkaiksi todettuja tuen ja arvioinnin
välineitä käytännön työntekijöiden käyttöön
tukemaan työtä suomenruotsalaisissa kouluissa ja päiväkodeissa. Hankkeessa kerätään
suomenruotsalaisilta lapsilta normit päivähoito- ja kouluikäisten lasten Keskittymiskyselylle. Hankkeessa käännetään ja julkaistaan
Kummi-julkaisut 2, 8, ja 13. Materiaalien
käyttöönotosta ja soveltamisesta järjestetään
koulutuksia, joilla pyritään tukemaan tukitoimimallien levittämistä. Lisäksi järjestetään
yleisiä koulutuksia, joiden tavoitteena on lisätä tietoisuutta oppimisvaikeuksista ja niihin
kohdistuvista tukitoimista kasvatusalan ammattilaisten verkostoissa.

Lukemisen kehityksessä on nähtävissä yhtäläisyyksiä ja eroja eri kielten kesken (Seymour,
Aro & Erskine, 2003; Aro 2005). Kielikohtaisia eroja lukemisen kehityksessä aiheuttavat muun muassa äänne-kirjain-vastaavuuden säännönmukaisuus sekä tavurakenteen
kompleksisuus. Erot ja vaikeudet lukutaidossa näyttäytyvät säännönmukaisissa kielissä ensisijaisesti lukemisen sujuvuudessa (mm.
Torppa ym. 2007). Myös muissa kielissä on
todettu olevan lukemisen sujuvuuden ongelmia lukemisen epätarkkuuden ohella (Kirby,
Georgiou, Martinussen & Parrila 2010). Epätarkka ja hidas lukeminen voi johtaa luetun
ymmärtämisen vaikeuksiin, vaikka kielen ymmärtäminen olisikin hyvää. Lukemisen sujumattomuus voi olla suhteellisen pitkäkestoinen ongelma (Landerl & Wimmer 2008).
Hidas lukeminen luo helposti noidankehän:
kun lukeminen on työlästä, lapsi ei lue mielellään, ja kun hän ei lue, sujuvan lukemisen
taito ei pääse kunnolla kehittymään (Matteus-efekti; Stanovich 1986). Juuri lukutaidon hitaus ja työläys näyttää johtavan lukemisen välttämiseen (Leinonen ym. 2001) ja sitä
kautta on ymmärrettävissä myös lukemisvaikeuteen liittyvä korkea riski syrjäytyä koulutuksesta ja työelämästä (esim. Linnakylä, Malin, Sulkunen, Blomqvist, & Virtanen 2000).

Lukeminen ja nimeäminen
Monella lapsella, jolla on vaikeuksia oppimisessa, on nimeämisen ja lukemisen vaikeuksia. Nimeämisvaikeudella tarkoitetaan
erityistä vaikeutta kyvyssä palauttaa mieleen kielellisiä nimikkeitä (Swan & Goswam
1997). Nimeämisen on todettu nopeutuvan
ja tarkentuvan iän myötä (Van den Bos, Ziljtra & Spelberg 2002). Nimeämisvaikeus hankaloittaa kommunikaatiota arjessa mutta se
vaikuttaa myös lukemisen ja luetun ymmärtämisen kehitykseen. Nimeämisnopeuden on
todettu ennustavan lukemista eri kielissä: kirjain-äännevastaavuudeltaan epäsäännöllisissä kielissä kuten englannin kielessä sekä säännönmukaisemmissa kielissä kuten suomen tai
ruotsin kielessä (Furness & Samuelsson 2010,
2011; Koponen, Salmi, Eklund & Aro 2013).
Nimeämistaitojen on havaittu erottelevan
eri-ikäisiä lapsia toisistaan ja lukemisvaikeuslapsia normaalilukijoista (Wolf, 1986; Waber,
Wolff, Forbes & Weiler, 2000; de Jong & van
der Leij 2003; Semel, Wiig & Secord 2003).
Erilaiset nimeämistehtävät ovat eri tavalla yhteydessä lukemistaitoon. Sarjallisen nimeämisnopeuden, kyvyn nimetä nopeasti sarjoit-

Lukemisen vaikeudet voivat vaikuttaa lukemisen motivaatioon sekä lukemisen minäpystyvyyden tunteeseen. Heikot lukijat usein
motivoituvat heikosti lukemisen pariin, ja vähäinen motivaatio sekä lukukokemukset puolestaan johtavat siihen, että lukemisen taso
jää yhä kauemmas ikätovereista (Stanovich
1986; Nurmi & Aunola 2005; Morgan &
Fuchs 2007). Minäpystyvyysuskomusten on
puolestaan havaittu vaikuttavan oppimiseen
(Klassen 2010). Minäpystyvyysuskomuksil5
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la tarkoitetaan uskomuksia omista taidoista
tai suorituskyvystä tietyssä tehtävässä (Bandura 1997). Minäpystyvyyden voidaan ymmärtää kuvaavan sitä, ennakoiko ihminen onnistuvansa vai epäonnistuvansa tehtävässä. Tämä
vaikuttaa siihen, miten paljon hän ponnistelee tehtävän eteen ja kuinka sitkeästi hän yrittää ratkaista vaikeitakin tehtäviä. Oppimisvaikeuksiin tiedetään liittyvän ikätovereita
heikompi minäpystyvyys ja epärealistiset käsitykset omasta oppimisesta ja suoriutumisesta tehtävissä (Klassen 2002). Tämän vuoksi erityisesti lukemisvaikeuksisten oppilaiden
minäpystyvyysuskomusten huomioonottaminen harjoittelussa ja erityisopetuksen suunnittelussa on tärkeää (Ferrara 2005).

tuksen tai tuen aikana sekä suunnitella tukitoimia kullekin lapselle sopiviksi. Hankkeessa järjestetään myös yleisiä koulutuksia, jotka
tarjoavat tietoa suomenruotsalaisten lasten lukemisen ja nimeämisen kehityksestä, arvioinnista ja pulmista.

Seuraa FinRAn blogia, niin saat
tietoja ajankohtaisista tapahtumista,
konferensseista ja seminaareista.
http://finnishreadingassociation.
blogspot.fi

Koska nimeämisongelmat ja lukemisvaikeudet ovat yleisiä ja hankaloittavat oppimista,
on tärkeää saada ajantasaista, tutkittua tietoa
suomenruotsalaisten lasten nimeämis- ja lukemistaitojen kehityksestä sekä välineitä niiden arviointiin ja seurantaan. Hankkeessa kerätään suomenruotsalaisista kouluista tietoa ja
viiteaineistoa 6-15 -vuotiaiden nimeämisen,
lukemisen ja kirjoittamisen taidoista valtakunnallisesti. Samalla kertyy tietoa lukemisen
motivaatiosta ja minäpystyvyydestä. Kerätyn
aineiston perusteella julkaistaan tutkimusperustaiset luku- ja kirjoitustaidon sekä nimeämisen arviointivälineet normeineen.

Kolla FinRAs blogg. Den berättar
om aktualiteter och du får info om
aktuella kurser och seminarier.
http://finnishreadingassocia
tionsvenska.blogspot.fi

ELINET–The European
Literacy Policy Network–a
Milestone in European Literacy
Policies (2014–2016)

Valmistuttuaan nimeämisen ja lukemisen arviointivälineistöt tulevat oppimisalan ammattilaisten ja erityisesti opettajien käyttöön.
Nimeämisen testeinä valmistuvat Nopean
sarjallisen nimeämisen sekä yksittäisten kuvien nimeämisen testit (suomenkielinen versio
mm. Ahonen, Tuovinen & Leppäsaari, 1999;
Laine, Koivuselkä-Sallinen, Hänninen & Niemi 1997). Lukemistestistö sisältää lukemisen,
erityisesti lukemissujuvuuden, ja kirjoittamisen arviointivälineet. Niitä voidaan tulevaisuudessa käyttää apuna sekä koko luokan että
yksilöiden nimeämisen sekä lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arvioinnissa ja seurannassa. Arviointivälineistön pohjalta voidaan tunnistaa tuen tarve, seurata koko ryhmän tai
yksilöiden taitojen kehitystä annetun ope-

Christine Garbe, University
of Cologne, Germany, German
Society for Reading and Writing;
William G. Brozo, George Mason
University, Fairfax, VA, USA;
David Mallows Institute
of Education, University
of London, England;
Renate Valtin, German
Association of Reading and
Writing DGLS, Berlin, Germany
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Utvärdering och habilitering
av inlärningssvårigheter i
finlandssvenska skolor och daghem
Sira Määttä, Paula Salmi, Liisa Klenberg, Tuija Aro & Vesa Närhi
Käännös/Översättning: Henrik Husberg & Ann-Katrine Risberg, Niilo Mäki Institut
En noggrann utredning skall ligga som grund för inledandet av stödåtgärder för inlärningssvårigheter och grunda sig på senaste forskningen inom området. En förutsättning är att det därtill ska finnas pålitliga och forskningsbaserade verktyg för att utreda behovet av stödåtgärder
samt för att erbjuda dessa stödåtgärder. Dessa verktyg bör vara anpassade för den språkgrupp
där de används. I Svenskfinland har det tillsvidare varit brist på sådana verktyg. Utvecklingsprojektet Inlärningssvårigheter strävar till att genom sin verksamhet besvara denna brist samt till
att skapa jämlikhet mellan finska och finlandssvenska tjänster.

Projektet Ett utvecklingsprojekt om utvärdering och rehabilitering av inlärningssvårigheter i finlandssvenska skolor och förskolor (Inlärningssvårigheter, ILS) riktar sig till personalen
inom finlandssvensk dagvård och skola, samt
till andra som jobbar med inlärningssvårigheter. Syftet är att utveckla förmågan att identifiera, bemöta och stöda barn och unga med
inlärningssvårigheter. Nya forskningsresultat har visat (Räsänen 2015) att referensmaterial som samlats in bland finskspråkiga barn
inte är pålitligt som utgångspunkt för utredning av finlandssvenska barn. Detta leder till
att det på finlandssvenskt håll behövs metoder
för att utreda inlärningssvårigheter och erbjuda lämpliga stödåtgärder. Genom det här projektet och i samarbete med finlandssvenska
institutioner, strävar vi till att barn och ungdomar i Finland, som har inlärningssvårigheter, skall få stöd baserat på senast forskning
inom området.

terial på svenska för att stöda och utvärdera
inlärningssvårigheter. Vi kommer också att
ordna fortbildningar på olika orter i Svenskfinland. Målgruppen för projektet är barn och
ungdomar i daghems- och skolåldern (4-16
år). En förutsättning för fungerande stödåtgärder är insatser av engagerade och kunniga
vuxna. Därför är målsättningen att bidra till
att utveckla kunskap och verktyg för yrkesgrupper inom dagvård, skola, fostran och habilitering (lärare och barnträdgårdslärare, speciallärare och andra som är verksamma inom
utbildningssektorn). Vi strävar dessutom efter
ett nytt och brett samarbete mellan sektorns
utbildnings- och forskningsinstitutioner samt
utbildar svenskspråkiga forskare till experter
inom projektets delområden. Verksamheten
inom projektet fördelas på två delområden:
1) utredning och stödåtgärder vid svårigheter med självreglering, uppmärksamhet och
beteende samt 2) utredning och uppföljning
av läs- och benämningsförmåga. Utvecklingsprojektet finansieras av Svenska Kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne,
samt av Svenska Folkskolans Vänner rf.

Inom ramen för det fyraåriga ILS-projektet, som förverkligas under åren 2015-2018,
kommer vi att skapa forskningsbaserat ma7
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Självreglering, uppmärksamhet
och beteende

att identifiera svårigheter och att inleda lämpliga stödåtgärder så tidigt som möjligt, gärna
redan innan skolåldern. För att kunna planera ändamålsenliga stödåtgärder är det viktigt
att svårigheterna utreds. För att kunna göra
det, behövs test som är pålitliga och har förmåga att diskriminera mellan olika nivåer av
förmåga. Detta kräver i sin tur aktuella och
kulturellt anpassade normeringsvärden. Keskittymiskysely, ett frågeformulär för koncentrationsförmåga, har utvecklats i Finland för
att identifiera svårigheter med exekutiva färdigheter och uppmärksamhet i skolan (Klenberg m.fl. 2010). Ett frågeformulär för barn i
dagvårdsåldern är också under utveckling.

Med självreglering avses en persons förmåga
att reglera och uttrycka känslotillstånd, samt
att reglera sitt beteende och sina medvetna handlingar i enlighet med sina egna målsättningar och vad en viss situation förutsätter (Aro 2010; Vohs & Baumeister 2004).
Självreglering är ett mångfacetterat begrepp
och omfattar flera olika delområden. Exempel på olika dimensioner av självreglering är
ett barns förmåga att rikta och upprätthålla
uppmärksamheten, att uttrycka känslor i sociala sammanhang på ett åldersenligt sätt och
att förstå uppmaningar och agera enligt dem.
Dessa förmågor utvecklas som ett resultat av
både biologisk mognad och inlärning.

Kesky är baserat på en teoretisk indelning av
exekutiva färdigheter samt på klinisk erfarenhet. Med hjälp av Kesky kan man göra en
bred bedömning av de svårigheter med exekutiva färdigheter som syns i skolan. Det kan
användas av psykologer och/eller läkare för
att i samarbete med en elevs lärare kartlägga
svårigheter och planera stödåtgärder. Frågeformuläret kan dessutom användas för att bedöma effekterna av stödåtgärderna. Med hjälp
av frågeformulärets indelning kan man lyfta
fram specifika exekutiva färdigheter som behöver övas och där barnet behöver stöd. Efter att ha gått igenom Kesky-frågeformuläret får man en bild av barnets svårigheter med
exekutiva färdigheter vilket kan fungera som
utgångspunkt då man planerar stödåtgärder.
Utgående från detta kan man sedan fokusera stödåtgärderna på just de problem som påverkar ett visst barns beteende och inlärning.
För barn som har svårigheter med att i synnerhet reglera impulsivitet och beteende, kan
man planera stödåtgärder som utgår från beteendepsykologi och fokuserar på feedback.
Barn vars största svårigheter är slarv och en
långsam arbetstakt kan i sin tur ha nytta av
åtgärder där man fokuserar på att ge strukturer och modeller för hur man kan genomföra
olika uppgifter, samt övningar som stöder förmågan till självständigt arbete. Strukturen på
frågeformuläret ger också vuxna som jobbar
med barnet gemensamma begrepp som kan
underlätta samarbetet.

Svårigheter med självreglering, uppmärksamhet och beteende är vanliga bland barn
i daghems- och skolåldern. På beteendenivå
syns dessa svårigheter bland annat i att utföra uppgifter, att följa regler och anvisningar
för beteende samt som problem i sociala kontakter. Självregleringsförmågan påverkar ett
barns utveckling och inlärning på flera sätt.
Det syns i hur barnet anpassar sig till dagvården, hur motiverat barnet är i skolan, hur barnet lär sig, samt i självbilden och i de kontakter barnet knyter med andra (Aunola 2002;
Blair 2002; Bradley m.fl. 2008; Hotulainen
& Lappalainen 2011; Reid m.fl. 2004; Valiente m.fl., 2010). Svårigheter med självregleringen under barndomen är en riskfaktor
för den senare utvecklingen (bl.a. Reef m.fl.
2009; Karakus m.fl. 2012). Barns Svårigheter
med självreglering, uppmärksamhet och beteende ökar också lärares upplevda arbetsbörda
(Klassen & Chiu 2010). Många lärare upplever att de har sämre färdigheter att stöda barn
då svårigheterna har anknytning till självreglering jämfört med andra delområden i undervisningen och de upplever också en viss
hjälplöshet i detta sammanhang (Savolainen
m.fl. 2012).
Barns förmåga till självreglering utvecklas i
olika takt och vissa barn behöver mera stöd
och handledning än andra barn. Det är viktigt
8

Kielikukko 3/2015

Det har gjorts omfattande forskning kring
stödåtgärder som lämpar sig för användning i
skolor och daghem vad gäller barns svårigheter med uppmärksamhet. Avsevärt mer forskning har gjorts gällande stödåtgärder för barn
i skolåldern än i daghemsåldern. Ur forskningen framkommer att effektiva stödåtgärder i regel är grundade i beteendepsykologisk
teori (t.ex. Fabiano m.fl. 2009). Det centrala i de effektiva stödåtgärderna är de vuxnas
handlande. Effektiva stödåtgärder har två utgångspunkter: å ena sidan formas omgivningen och å andra sidan fokuserar man på att barnet får feedback på sitt beteende som leder till
önskat beteende. I stödåtgärderna utnyttjas
omgivningsfaktorernas (faktorer som föregår
beteendet) roll i att styra beteendet och påverkas barnets framtida beteende genom regelbunden och omedelbar feedback (faktorer
som följer på beteendet).

märksamma att barnet lyckas och att ge positiv feedback. Niilo Mäki Institutets publikationsserie Kummi erbjuder modeller för
stödåtgärder baserat på dessa grunder både
för arbete i grupp och individuellt, med barn
i daghems- och skolåldern.
• Kummi 13 Konsultaatiomalli päiväkoteihin - jäsentynyttä tukea levottomile
lapsille (Peitso, Närhi & Aro i tryck) erbjuder en konsultationsmodell som är
ämnad som stöd för planering, utförande
och uppföljning av stödåtgärder i daghem.
Preliminära resultat tyder på att stödåtgärder genomförda enligt modellen kan
minska på problem med uppmärksamhet
och beteende (Kulonen m.fl. 2010)
• Kummi 2 Tarkkaavaisuushäiriöinen oppilas koululuokassa (Aro & Närhi, 2003) är
fokuserad på stödåtgärder i skolan. I den
beskrivs allmänna principer för stödåtgärderna och i den erbjuds också verktyg för
att genomföra dem. Baserat på erfarenhet
är stödåtgärderna effektiva och lätta att
tillämpa i finländska skolor.

Vid sidan om individuella stödåtgärder kan
man också planera stödåtgärder som berör
hela gruppen. Väl genomtänkta och tydliga anvisningar för beteende samt undervisning i hur man följer dem kombinerat med
positiv feedback kan minska på beteendeproblem och förbättra skolatmosfären (Epstein m.fl. 2008; Simonsen m.fl., 2008). I den
Finländska skolvärlden hör dessa åtgärder till
det allmänna stödet. Stödåtgärder på klassnivå, verkar baserat på preliminära resultat,
vara effektiva såväl i de lägre klasserna (Närhi
m.fl. i tryck) som i de högre klasserna (Närhi m.fl. 2015). Det väsentliga vid planeringen
och genomförandet av stödåtgärderna är att
den enskilda vuxna handlar konsekvent från
situation till situation och att de olika vuxna
handlar samstämmigt.

• Kummi 8 Maltti - tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutus (Paananen m.fl. 2011) är ämnad att genomföras i skolor eller inom social- och
hälsovården. Den är baserad på teoretisk
kunskap om bakgrundsfaktorer för uppmärksamhetssvårigheter. Utgående från
preliminära resultat kan man lindra uppmärksamhetssvårigheter och förbättra
barns förmåga att koncentrera sig på skolarbete genom Maltti-habiliteringen (Paananen m.fl. i tryck).

Även om stödåtgärderna bör planeras individuellt för varje barn eller barngrupp så är en
allmän princip att fokusera på de vuxnas agerande så att det stöder utvecklingen av barnens regleringsförmågor så bra som möjligt.
Huvudsakerna i stödåtgärderna är att ge klara instruktioner och målsättningar samt att
ge omedelbar feedback på barnets beteende.
Stödet baserar sig i första hand på att upp-

De här modellerna ger en klar struktur för att
definiera stödåtgärdernas målsättningar och
för att planera, genomföra samt utvärdera åtgärderna. De hjälper skol- och dagvårdspersonalen att systematiskt observera barnets agerande såväl innan stödåtgärderna som under
och efter dem. De ger också en modell för hur
man avbryter stödåtgärderna på ett strukturerat sätt när de inte behövs längre.
9
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Huvudsyftet med utvecklingsprojektet är
att erbjuda forskningsbaserade och beprövade verktyg för stöd och utredning av koncentrationssvårigheter till yrkesmänniskor i
finlandssvenska skolor och daghem. Inom
projektet kommer vi att ta fram finlandssvenska normer för Kesky-frågeformuläret i
skolor och daghem. Vi kommer dessutom att
översätta Kummi-publikationerna 2, 8 och 13
och organisera fortbildning gällande användning och tillämpning av materialet. På detta sätt försöker vi uppmuntra och underlätta
spridningen av modellerna för stödåtgärder.
Dessutom kommer vi att organisera allmänna fortbildningar i syfte att öka medvetenheten om inlärningssvårigheter och stödåtgärder
inom nätverk för pedagogiska yrkesgrupper i
Svenskfinland.

ming) har visat sig ha samband med läshastighet (Landerl & Wimmer 2008; Torppa,
Georgiou, Salmi & Lyytinen 2012), medan förmågan att noggrant benämna enskilda bilder bäst förutspår läsförståelse (Wolf &
Goodglass 1986).
När det gäller läsutveckling finns det både likheter och olikheter mellan olika språk (Seymour, Aro & Erskine, 2003; Aro, 2005). De
skillnader som finns i läsutvecklingen är bland
annat beroende av hur regelbundet bokstäver
och ljud motsvarar varandra samt hur komplex stavelsestrukturen är i respektive språk.
I regelbundna språk handlar svårigheterna
främst om problem med läsflyt (bl.a. Torppa
m.fl. 2007). Också i övriga språk förekommer
vid sidan om inkorrekt läsning svårigheter
med läsflyt (Kirby, Georgiou, Martinussen
& Parrila 2010). Läsfel och långsam läshastighet kan leda till problem med läsförståelse, även om språkförståelsen i övrigt är god.
Dåligt läsflyt kan vara ett relativt bestående
problem (Landerl & Wimmer 2008). Långsam läshastighet kan lätt leda till en ond cirkel: Om läsning är krävande läser ett barn
ofta ogärna. Som en följd av detta kan heller inte en flytande läsning utvecklas optimalt
(Matteus-effekten; Stanovich 1986). Det verkar också vara just långsam och energikrävande läsning som leder till att man undviker läsning (Leinonen m.fl. 2001). Detta leder i sin
tur till att lässvårigheter kan utgöra en risk för
marginalisering i både utbildning och arbetsliv (t.ex. Linnakylä, Malin, Sulkunen, Blomqvist, & Virtanen 2000).

Benämning samt läs- och
skrivförmåga
Många barn med inlärningssvårigheter har
svårigheter med både benämning och läsning.
Benämningssvårigheter innebär en specifik
svårighet i förmågan att återkalla språkliga benämningar och begrepp (Swan & Goswami
1997). Det har konstaterats att benämningsförmågan blir snabbare och säkrare med åldern (Van den Bos, Ziljtra & Spelberg 2002).
Benämningssvårigheter påverkar den vardagliga kommunikationen, men inverkar också
på läsutvecklingen och läsförståelsen. Benämningshastigheten har visat sig predicera läsning både i oregelbundna språk såsom engelska och i mera regelbundna språk som finska
och svenska (Furness & Samuelsson 2010,
2011; Koponen, Salmi, Eklund & Aro 2013).
Det har konstaterats skillnader i benämningsförmågan mellan barn i olika åldrar och även
mellan personer med normal läsförmåga och
personer med lässvårigheter (Wolf 1986; Waber, Wolff, Forbes & Weiler 2000; de Jong
& van der Leij 2003; Semel, Wiig & Secord
2003). Olika benämningsuppgifter samverkar på olika sätt med läsförmågan. Att snabbt
benämna föremål som presenteras i serie efter varandra (RAN: Rapid Automatized Na-

Att ha svårigheter med läsning påverkar både
läsmotivationen samt uppfattningen om vad
man anser om sig själv och sin läsförmåga.
Svaga läsare är sällan motiverade till att läsa.
Därtill leder svag motivation och liten läserfarenhet till att skillnaderna i läsnivån blir större
och större i förhållande till jämnåriga (Stanovich, 1986; Nurmi & Aunola, 2005; Morgan
& Fuchs, 2007). Hur man uppfattar den egna
förmågan, har å sin sida visat sig ha inverkan
på inlärning (Klassen, 2010). Den så kallade
upplevda självförmågan (self-efficacy) innebär
10
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den uppfattning man har om sin egen kunskap eller prestationsförmåga i specifika uppgifter (Bandura 1997). Ens upplevda självförmåga handlar om hur en individ förväntar sig
att lyckas eller misslyckas med olika uppgifter. Detta inverkar på hur mycket man anstränger sig på en uppgift och även på hur uthålligt man försöker lösa svåra uppgifter. När
det handlar om personer med inlärningssvårigheter vet man att de i jämförelse med sina
jämnåriga har en svagare upplevd självförmåga och även en orealistisk uppfattning om sin
egen inlärning och sin förmåga att utföra olika uppgifter (Klassen 2002). Det är därför
viktigt att ta denna självförmåga i beaktande
då man planerar specialundervisning och andra träningsprogram för speciellt elever med
läs- och skrivsvårigheter (Ferrara 2005).

dömning av läs- och skrivförmågan kommer
att innehålla även kartläggning av läsflyt. Materialen ska kunna användas både i grupp och
individuellt för att kartlägga och följa upp benämnings- samt läs- och skrivförmågan. Med
hjälp av materialen ska man kunna bedöma
behovet av stödåtgärder, följa upp hur dessa
åtgärder fungerar samt planera och förändra
stödåtgärderna så att de blir ännu mer anpassade för den enskilda eleven. Inom projektet
kommer det även att ordnas olika fortbildningstillfällen kring finlandssvenska barns
utveckling av benämnings-, läs- och skrivförmåga samt svårigheter inom dessa områden. Dessutom ges fortbildning om hur dessa
förmågor kan följas upp och hur behovet av
stödåtgärder kan identifieras.

Eftersom både benämnings- samt läs- och
skrivsvårigheter är allmänt förekommande
och försvårar inlärningen är det viktigt att
få aktuell och forskningsbaserad information om utvecklingen av dessa förmågor hos
finlandssvenska barn. Därtill behövs verktyg
för både kartläggning och uppföljning. Inom
detta projekt samlas på ett nationellt plan information och normativa data från finlandssvenska elever i åldern 6-15 år för benämnings-, samt läs- och skrivförmåga. På samma
gång insamlas information om både motivation och upplevd självförmåga kring läsning.
På basis av den insamlade informationen utarbetas olika forskningsbaserade och finlandssvenska normerade verktyg för kartläggning
av både benämningsförmåga samt läs- och
skrivförmåga.
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Lukemisen hitauden haasteet:
Haastateltavana Riikka Heikkilä
haastattelijana Sirpa Eskelä-Haapanen

Psykologian tohtori Riikka Heikkilän psykologian väitöskirja Rapid automatized naming and reading fluency in children with
learning difficulties tarkasteli lukemisen
pulmista erityisesti lukemisen hitautta, joka
on haaste noin joka kymmenennelle lapselle. Riikka Heikkilä tutki näiden sujuvuuspulmien taustaa ja havaitsi, että jo parin tunnin
pelinomainen tietokoneharjoittelu nopeutti
tavujen lukemista 2.–3.-luokkalaisilla heikoilla lukijoilla.

dä gradua nopeasta sarjallisesta nimeämisestä, joka on tunnetusti eräs keskeisimmistä lukemisen sujuvuuden taustataidoista. Aihe vei
mennessään, ja gradusta työstettiin aikanaan
väitöskirjani ensimmäinen artikkeli. Voisi siis
ajatella, että sattumalla on osansa aiheeni valinnassa.
Väitöskirjassani nopea nimeäminen ja lukemisen sujuvuus kulkevat rinnatusten. Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että
lukeminen kehittyy suomen kaltaisissa säännönmukaisissa kielissä eri tavoin kuin esimerkiksi englannin kielessä, jossa suurin osa lukemista koskevasta tutkimuksesta on tehty.
Suomessa tarkan lukemisen taito opitaan verrattain nopeasti, ja lukemisvaikeuden keskeisenä piirteenä ilmenee lukemisen hitaus pian
lukemisen alkuvaiheen jälkeen. Lukemisen
sujuvuutta on kuitenkin toistaiseksi tutkittu
melko vähän, mikä tekee siitä keskeisen tutkimusaiheen kielessämme.

Suomen kielessä lukemisvaikeus näyttäytyy
toisesta tai kolmannesta koululuokasta lähtien ennen kaikkea lukemisen hitautena. Hitaus vaikuttaa luetun ymmärtämiseen ja vähentää lukemisintoa, mikä vaikuttaa laajasti
kouluoppimiseen. Lukemisen sujuvuutta on
kuitenkin tutkittu melko vähän, samoin harjoittelumenetelmiä on olemassa niukasti. Tiedetään kuitenkin, että eräs vahvimmista tekijöistä lukusujuvuuden ongelmien taustalla
on nopea nimeäminen, kyky hakea nopeasti mielestä tuttuja nimikkeitä kuten kirjaimia
tai värejä. Nimeämisen harjoittelu on kuitenkin haasteellista, ja lukusujuvuuden harjoittelu edellyttää paljon toistoja. Lukusujuvuuden
harjoittelu tietokoneen avulla mahdollistaa itsenäisen ja motivoivan harjoittelun niukoillakin resursseilla.

Väitöskirjani tulokset tukivat aiempia tuloksia
siten, että lapsilla, joilla oli oppimisvaikeuksia, lukemisen pulmat ilmenivät ensisijaisesti lukemisen sujuvuudessa, eivät niinkään
lukemisen tarkkuudessa. Tämä on helppo
ymmärtää kielemme rakenteen näkökulmasta: säännönmukainen kirjain–äänne-vastaavuus auttaa lukemaan sanat oikein, ja sanat
voidaan periaatteessa lukea vaikka kirjain kirjaimelta. Pitkät, monin tavoin taipuvat sanat
kuitenkin hankaloittavat lukemista niin, että
siitä tulee helposti hidasta ja kangertelevaa.

Väitöskirjasi käsitteli siis lukemisen pulmia ja
erityisesti lukemisen hitautta. Miten tartuit tähän aiheeseen ja mikä tekee tutkimuksestasi sekä
sen tuloksista merkittäviä lapsen kielellisen kehityksen näkökulmasta?

Tämä hidas lukeminen oli ensisijaisesti yhteydessä nimeämisen hitauteen. Toisin sanoen
lapsilla, joilla on hankaluuksia hakea sujuvasti mielestään tuttuja nimikkeitä, on riski lu-

Kun tein opintojeni loppuvaiheessa harjoittelua Niilo Mäki -instituutissa, tutkija Vesa
Närhi tarjosi minulle mahdollisuutta teh16
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kemisen sujuvuuden pulmiin. Nimeämistä voidaan arvioida jo ennen kuin lukemisen
haasteet ilmenevät ja siten ennakoida mahdollisia lukemisen pulmia. Vaikka joissakin
tutkimuksissa nimeämisen hitaus on ollut yhteydessä myös muihin oppimisen haasteisiin,
tässä tutkimuksessa yhteyttä esimerkiksi matematiikan osaamiseen tai tarkkaavuuteen ei
löytynyt. Tämä tarkoittaa sitä, että nimeämistä voidaan pitää melko spesifinä lukemisen
sujuvuuden ennakoijana.

kun osa harjoittelusta voidaan toteuttaa itsenäisesti tietokoneen ääressä koulussa tai kotona.
Miten tarkastelemasi lukemisen pulmat näyttäytyvät ‒ toisaalta vanhemmille ja toisaalta
opettajalle?
Lukemisen sujuvuuden ongelmat tulevat
usein esiin vasta, kun lukemisen alkuvaihe on
ohitettu. Nämä lapset oppivat usein tarkan
lukemisen taidon melko vaivattomasti. Kuitenkin vaiheessa, jossa lukemaan opettelusta
pitäisi siirtyä lukemalla oppimiseen, ongelmat
tulevat esiin tekstimäärän lisääntyessä. Näillä
lapsilla ääneen lukeminen on melko hidasta
sekä kangertelevaa, ja he saattavat jumittua
sarjalliseen äänne äänteeltä lukemiseen. Toisinaan sujumattomuus saattaa näyttäytyä lukemisen virheellisyytenä, kun hitautta pyritään
kompensoimaan ja jouduttamaan arvaamisella. Kotitehtävien tekemisestä saattaa tulla
koko perheen harrastus, kun läksyjen tekemiseen menee paljon aikaa. Ajan kanssa lukemisen haasteet saattavat vaikuttaa motivaatioon
ja lukemisesta tulee vastentahtoista – kukapa
meistäkään haluaa tarttua siihen, mikä on erityisen vaikeaa ja työlästä?

Toinen tärkeä kysymys on, miten lukemisen
sujuvuutta voidaan harjoitella. Muissa kielissä
käytetty kokonaisten sanojen toistava lukeminen ei suomen kieleen sellaisenaan sovellu sanojen pituuden ja taivutusmuotojen runsaan
määrän vuoksi. Siksi tässä tutkimuksessa käytettiin tavuja sujuvoitumisen yksikkönä. Tulokset olivat lupaavia, sillä jo parin tunnin
tavuharjoittelulla saavutettiin merkitseviä tuloksia. Jatkossa on kuitenkin syytä kiinnittää
yhä enemmän huomiota harjoittelun vaikutusten siirtymiseen arkipäivän lukemiseen –
tavujahan me emme arjessa erikseen lue.
Mitä aivan uutta tulokulmaa tutkimuksesi toi
oppimisvaikeuksien kenttään?
Aikaisemmissa tutkimuksissa oppimisvaikeuksia on usein tutkittu toisistaan erillisinä. Tiedetään kuitenkin, että oppimisen haasteet kasautuvat helposti. Kun tutkimuksessani
oli otettu huomioon lukemisvaikeuden lisäksi matematiikan ja tarkkaavuuden ongelmat,
havaittiin, että useammalla kuin joka toisella
lapsella oli haasteita vähintään kahdessa tutkituista oppimisen haasteista. Oppimisvaikeuksien päällekkäistyminen olisi jatkossa tärkeää
huomioida, koska kasautuminen vaikuttaa
sekä oppimisen haasteiden syvyyteen että niiden kuntouttamiseen.

Lukemisen sujuvuuden haasteet jäävät kuitenkin melko usein huomaamatta, sillä koulun
arjessa ne tuottavat vähemmän huolta kuin
muut oppimisen ongelmat tai tarkkaavuuden
tai käyttäytymisen pulmat. Siksi esimerkiksi erityisopetuksen resursseja melko harvoin
suunnataan erityisesti lukemisen sujuvuuden
tukemiseen. Toisinaan lukemisen hitaus voi
olla yhteydessä myös luetun ymmärtämisen
ongelmiin, kun työmuistin kapasiteettia joudutaan käyttämään tekniseen lukemiseen ymmärtämisen kustannuksella. Luetun ymmärtämisen kautta hidas lukeminen puolestaan
vaikuttaa monenlaiseen kouluoppimiseen.
Siksi lukemisen sujumattomuus olisi tärkeää
huomata ja siihen olisi hyvä puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta into lukemiseen säilyy ja jotta kasautuvilta ongelmilta vältyttäisiin.

Toinen melko uusi lähestymistapa tutkimuksessani oli lukemisen sujuvuuden kuntouttaminen tietokoneen avulla. Vaikka tietokone
tuskin koskaan voi korvata opettajaa lukemisen harjoittelussa – eikä ole tarkoituskaan –
se tarjoaa hyvän lisäavun ja mahdollisuuden
suunnata niukkoja resursseja uudella tavalla,
17
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Miten näissä edellä kuvaamissasi tilanteissa voitaisiin toimia?

edistymistä lapselle näkyväksi. Eräs toimivaksi havaittu keino sujuvuuden harjoitteluun
ovat erilaiset toistavan lukeminen harjoitteet.
Esimerkiksi samaa tekstiä voidaan lukea tietty aika (esim. 5 min) ja lukemisen jälkeen
merkitä ylös kohta, johon päästiin. Kun samaa tekstiä luetaan useaan otteeseen, edistymistä yleensä tapahtuu väistämättä. Luettujen sanojen määrästä voidaan piirtää vaikkapa
käyrää, jossa lapsi näkee, kuinka lukeminen
on nopeutunut. Vaikka tällä tavoin saavutettu nopeutuminen ei välttämättä suoraan siirry
toisenlaisten tekstien lukemiseen, tehtävä on
omiaan osoittamaan lapselle harjoittelun tuloksellisuuden ja antamaan kokemuksen sujuvammasta lukemisesta.

Opettajan ja erityisopettajan työn kannalta
olennaista on seurata lukemisen kehittymistä myös sen ensiaskeleiden jälkeen, jotta mahdolliset lukemisen sujuvuuden pulmat huomataan. Nopean nimeämisen arvioiminen jo
heti koulun alussa voisi olla eräs hyödyllinen
työkalu ongelmien ennakoimisessa. Muita
hyviä ennustajia ovat kirjainten oppiminen ja
suvussa esiintyvä lukivaikeus. Jos näitä riskitekijöitä on useita, lukemisvaikeuden todennäköisyys kasvaa.
Ennaltaehkäiseminen ja mahdollisimman
varhainen puuttuminen ovat avaintekijöitä
oppimisen tukemisessa. Mitään vippaskonsteja lukemisen sujuvoitumiseen ei kuitenkaan
ole. Lukemaan opitaan lukemalla, ja harjoittelun myötä taito automatisoituu ja muuttuu
sujuvaksi. Siinä mielessä lukeminen on samanlainen taito kuin vaikkapa pianon soittaminen tai autolla ajaminen – ensin harjoitellaan teknistä osaamista kuten nuottien ja
koskettiminen vastaavuutta tai vaihdekepin
käyttöä, ja kun taito opitaan, huomiota voidaan kiinnittää monimutkaisempiin asioihin
kuten melodian tulkintaan tai ennakoivaan
ajoon. Lukemisessa kirjain–äänne-vastaavuudesta siirrytään isompien yksiköiden teknisen
lukemisen kautta pikkuhiljaa ymmärtävään
lukemiseen. Jos tämä on työlästä, oppimiseen
tarvitaan enemmän aikaa ja enemmän toistoja. Siinä motivaation löytäminen ja säilyttäminen ovat ensiarvoisen tärkeitä. Innostavan
lukemisen löytäminen, olivat ne sitten sarjakuvia tai omaan harrastukseen liittyviä tekstejä, on lapsen ja aikuisen (vanhemman tai
opettajan) yhteinen tehtävä. Myös lukemista harjoittavat pelit kuten Ekapeli (ks. http://
www.lukimat.fi/lukeminen/materiaalit/ekapeli) voivat osaltaan virittää motivaatiota lukemista kohtaan. Peleissä lukeminen tapahtuu
pelin ohessa ikään kuin huomaamatta.

Toistoharjoittelu tukee automatisoitumista,
ja se voidaan aloittaa jo varhaisessa vaiheessa kirjainten, tavujen ja sanojen toistavalla lukemisella. Oleellista on löytää kullekin lapselle sopivantasoista lukemista. Tutkimuksessani
havaittiin, että kun toista ja kolmatta luokkaa käyvät heikot lukijat harjoittelivat tavujen toistavaa lukemista, kaikkein heikoimmat hyötyivät harjoittelusta eniten. Saattaa
siis olla, että joidenkin lasten kanssa harjoittelun painopiste löytyy tavuista, toisten kanssa harjoittelussa voidaan keskittyä jo sana- ja
lausetason lukemiseen. Harjoittelun monipuolisuus tulee toki huomioida. Pelkkä tavujen harjoittelu ei ole omiaan tukemaan motivaatiota lukemista kohtaan.
Mikä sinun mielestäsi on haastavinta lukemisen
pulmista kärsivien lasten opettamisessa tai kuntouttamisessa?
Ensimmäinen haaste on lukemismotivaation
löytäminen. Ilman lapsen omaa intoa harjoittelusta ei ole hyötyä, sillä tunti tai kaksi ”pakotettua” oppimista ei vie taitoa eteenpäin.
Jos lukemisen ilo löydetään, lapsi alkaa harjoitella omaehtoisesti, mikä moninkertaistaa
opettamisen ja kuntouttamisen hyödyn.

Koska sujuvuus kehittyy hitaasti eikä sen edistymisestä tule lapselle samanlaista välitöntä palautetta kuin tarkan lukemisen taidon
omaksumisesta, aikuisen tehtävänä on tehdä

Toinen haaste ovat päällekkäiset oppimisen ongelmat, esimerkiksi hahmottamisen
tai tarkkaavuuden pulmat. Nämä on otettava opetuksessa ja kuntoutuksessa huomioon.
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Mitä aiemmin ongelmiin tartutaan, sitä helpompaa nämä mainitsemani ongelmat on
voittaa. Jos lapsella on takanaan jo monta
vuotta epäonnistumisia ja hankaluuksia koulutiellä ja oppimisessa, motivaation löytäminen tai keskittymisen suuntaaminen harjoitteluun on paljon työläämpää.

Myös tässä oppilaat saavat mallin sujuvasta
lukemisesta ja seuraavat lukemista opettajan
lukemisen mukana. Oleellista on, että ”virhe”
on esimerkiksi kokonaan toinen sana, jolloin
ei ole tarvetta syynätä yhden kirjaimen poikkeamia tekstissä. Tässäkin ideana on herätellä
lukemisintoa jonkin hauskan tehtävän kautta.
Mikä onkaan lapsista hauskempaa kuin saada
”kaikkitietävä” opettaja kiinni virheestä? (Ks.
myös http://www.lukimat.fi/lukeminen/tietopalvelu/tukikeinot-1/sujuvuuden-harjoittelu).

Mitä seuraavaksi haluaisit tutkia ja tarkastella?
Väitöskirjani jätti vielä monia kysymyksiä
auki. Oppimisvaikeuksien päällekkäistymistä
ja päällekkäisten oppimisen haasteiden kuntouttamista olisi mielenkiintoista tutkia lisää. Myös lukemisen sujuvuuden arvioimisessa ja kuntouttamisessa on vielä monta kiveä
kääntämättä, esimerkiksi tietokoneistettujen
arviointi- ja harjoittelumenetelmien kehittäminen nykyistä toimivammiksi. Näihin teemoihin pääsenkin pureutumaan hankkeissa,
joissa saan seuraavaksi työskennellä.

Tutkit väitöskirjassasi myös nopeaa nimeämistä.
Mitä opettajan tai vanhemman olisi hyvä tietää siitä?
Nopealla nimeämisellä tarkoitetaan taitoa hakea sujuvasti mielestä tuttuja nimikkeitä kuten värejä tai numeroita. Nimeämisen hitaudesta puhutaan silloin, kun näiden tuttujen
asioiden mielestä hakeminen on hidasta ja
työlästä. Nimeämisen taidolla on geneettinen
pohja, eli nimeämisnopeus kulkee suvussa.

Nyt sinulla on mahdollisuus jakaa jokin hyvä
”vinkki” opettajille ja vanhemmille!

Nopea nimeäminen on vahvasti yhteydessä
lukemisen sujuvuuden kehittymiseen ja siinä
mielessä se on tärkeä taustataito, kun ennakoidaan ja selitetään lukemisen haasteita. Nimeämistä on helppoa ja nopeaa arvioida siihen kehitetyn testin avulla, joten se on kätevä
työkalu esimerkiksi erityisopettajalle, joka arvioi lasten lukemisen taitoja ja taustataitoja.

Kotona kannattaa kokeilla vanhemman ja lapsen yhteisenä harrastuksena vuorolukua. Jotakin hauskaa kirjaa voidaan lukea vuorotellen
niin, että kun toinen lopettaa, toinen jatkaa.
Vanhemman lukemista kuunnellessa lapsi saa
mallin sujuvasta lukemisesta ja joutuu samalla seuraamaan tekstin etenemistä vanhemman
lukemisen tahtiin, jotta tietää, mistä itse jatkaa vanhemman lopetettua. Tämä on monelle
lapselle ollut hyvä ja toimiva yhteinen hetki,
jossa lapsi saa myös jakamatonta huomiota aikuiselta. Kymmenkin minuuttia päivässä riittää, kunhan harjoittelu on säännöllistä. Lukuhetkestä ei kannata ottaa stressiä, vaan tärkeää
on, että siitä jää hyvä mieli sekä aikuiselle että
lapselle. Tässä saattaa olla myös vanhemmalla paikka korjata omia ennakkoasenteitaan lukemista kohtaan – useinhan lukemisen haasteet ovat perittyjä ja vanhemmallakin voi olla
lukivaikeustausta.

Tutkimukseni eräs keskeinen johtopäätös oli,
että vaikka nopea nimeäminen on monitekijäinen taito, sen perusta on kielellinen ja se on
ensisijaisesti yhteydessä lukemiseen. Vaikka
nopean nimeämisen kuntouttaminen on todettu haasteelliseksi, näyttää siltä, että lukemisen sujuvuutta on kuitenkin tuloksekasta
kuntouttaa nimeämisen pulmista huolimatta.
Riikka Heikkilä, PsT, toimii
tutkijana Niilo Mäki
Instituutissa

Opettaja voi kokeilla ryhmässä virheenmetsästystä: Opettaja lukee tekstiä ääneen ja oppilaat seuraavat. Oppilaiden tehtävänä on hihkaista, kun opettaja lukee (tahallaan) väärin.
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Motorista kehitystä tukevaan
kerhoon osallistuneiden
oppilaiden oppimistuloksia
ja opiskelustrategioita
matematiikassa ja äidinkielessä
Osmo Reinikka, Arja Sääkslahti & Eeva Luukkonen

Tiivistelmä

erilaisia. Oppilaat kuvasivat yksilöllisiä tapojaan oppia, löytäneensä omia vahvuuksiaan
sekä kokivat saaneensa riittävästi apua. Peruskoulun alussa oppimisvalmiuksiltaan riskiryhmään kuuluneet oppilaat olivat suorittaneet oppivelvollisuuden yleisesti ottaen hyvin.
Tulokset kannustavat oppimisvaikeuksien riskien varhaiseen tunnistamiseen ja tuen järjestämiseen.

Tutkimuksen tavoitteena oli seurata peruskoulun ensimmäisellä luokalla motorista kehitystä tukevaan MOTO -kerhoon osallistuneiden
oppilaiden koulumenestystä matematiikassa ja äidinkielessä kuudennella luokalla sekä
kuunnella heidän kokemuksiaan oppimisesta yhdeksännellä luokalla. Seurantatutkimukseen osallistui 51 MOTO -kerholaista, joilla oli tunnistettu riski oppimisen ongelmiin.
Tutkimuksen määrällisen aineiston osa koostui näiden kerholaisten sekä heidän koululuokallaan olleiden muiden oppilaiden (n=253)
kuudennen luokan kevättodistuksien matematiikan ja äidinkielen arvosanoista. Laadullisen aineiston osana oli yhdeksännellä luokalla kerätty teemahaastatteluaineisto yhdeksältä
entiseltä kerholaiselta. Suurin osa MOTO
-kerholaisista sai kuudennella luokalla oman
koululuokkansa keskitasoa heikomman arvosanan matematiikassa ja äidinkielen kielentuntemuksessa. Keskitasoisesti he menestyivät äidinkielen lukemisessa sekä kirjallisessa
ja suullisessa viestinnässä. Noin viidennes sai
yli keskitasoisen arvosanan matematiikassa ja
äidinkielen kirjallisessa viestinnässä. Yhdeksännellä luokalla entiset MOTO -kerholaiset
kertoivat olevansa tyytyväisiä koulumenestykseensä, oppimiseensa sekä koulun tukitoimiin, vaikka kokemukset niistä olivat hyvin

Avainsanat: matematiikka, äidinkieli, peruskoulu, oppimisvalmiudet, kokemukset, teemahaastattelu, liikuntakerho.

Johdanto
Perusopetuksen liikuntakasvatuksen keskeinen tehtävä kaikilla vuosiluokilla on liikkumaan kasvattaminen (Perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteet 2014). Liikunnanopetuksen ja koulun liikunnan rooli liikuntasosialisaation edistäjänä on suuri,
sillä lapsuus ja nuoruus ovat tärkeintä sosiaalistumisen aikaa. Siksi koulun liikuntakasvatuksella on merkittävät mahdollisuudet sosiaalistaa lapsi ja nuori liikuntaan. Uusissa
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) liikkumaan kasvamisen yhdeksi
osatekijäksi määritellään motoristen perustaitojen oppiminen. Alaluokilla liikuntakasva20
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tuksen pääpaino on havaintomotoristen taitojen ja motoristen perustaitojen oppimisessa
ja peruskoulun edetessä painopiste siirtyy näiden taitojen harjaannuttamiseen, vakiinnuttamiseen ja monipuoliseen soveltamiseen.
Peruskoulun tärkeimpiin päämääriin kuuluu myös oppimisen edistäminen. Erityisesti
vuosiluokilla 1–2 liikunnan opetussuunnitelmassa korostetaan motoristen oppimisen vaikeuksien tunnistamista, koska niillä voi olla
yhteyttä muihin oppimisen ongelmiin. (Opetushallitus 2014.) Tässä artikkelissa esittelemme erään konkreettisen liikuntasosialisaatiota
vahvistavan tukitoimen, jolla motorisen oppimisen vaikeuksia kokevia oppilaita voidaan
tunnistaa ja tukea koulutaipaleensa alussa.
Artikkelissa kuvataan motorista lisäharjoitusta antavaan MOTO -liikuntakerhoon osallistuneiden oppilaiden oppimistuloksia ja kokemuksia.

nykytiedon valossa tukea oppilaiden menestymistä matematiikassa, lukemisessa ja luetun
ymmärtämisessä, sekä vähentää käyttäytymisen häiriöitä (Jaakkola 2012).
Liikuntataitojen oppiminen edistää myös lapsen kielen oppimisen valmiuksia. Lukemaan
oppimisen alku on ratkaiseva vaihe erityisesti niille lapsille, joiden suvussa esiintyy lukemisvaikeuksia. Vaikeus oppia liikuntataitoja,
motorisen kehityksen ongelmat ja lukivaikeudet esiintyvät usein yhdessä samoilla lapsilla.
Liikuntataitojen kehityksen tiedetään vauhdittavan lapsen ajattelutaitojen kehitystä, koska liikkuessaan lapsi joutuu ratkomaan monia
vastaantulevia ongelmia. Näin liikunta tukee
lukemaan oppimista. (Viholainen 2006.)
Lisäämällä lasten säännöllistä liikuntaa on
aiemmissa tutkimuksissa saatu hyviä tuloksia lasten havaintomotorisissa taidoissa ja keskittymisessä (Cantell, Huovinen, Kooistra
& Larkin 2006; Fernani ym. 2013; Iivonen
2008; Männistö ym. 2006; Sääkslahti 2005).
Liikuntataitojen lisäharjoittelun yhteydessä
on havaittu myös koulumenestyksen parantuminen (Ericsson 2011; 2008; Fredericks, Kokot & Krog 2006; Sääkslahti & Cantell 2001).
Hyvien havaintomotoristen taitojen on osoitettu näkyvän myös parempina matemaattisina ja kirjallisina taitoina (Morales, Gonzalez,
Guerra, Virgili & Unnithan 2011). Tämän
yhteyden on esitetty perustuvan siihen, että
motoriset ja kognitiiviset aivojen rakenteet
ovat neurologisesti ja neuropsykologisesti lähellä toisiaan (Diamond 2000; Wassenberg
ym. 2005; Westendorp ym. 2011).

Tämän artikkelin lähtökohtana on oletus siitä, että motorisen kehityksen tukemisella on mahdollista tukea myös koululaisten yleisiä oppimisvalmiuksia (Syväoja
ym. 2012; Westendorp, Hartman, Houwen,
Smith & Visscher 2011). Varhaiskasvatuksessa ja alkuopetuksessa lasten oppimistaitojen muotoutumista on tutkittu kielellisten ja
matemaattisten valmiuksien sekä oppimismotivaation näkökulmista. Oppimisvaikeuksien
yhteydessä oppimista on perusteltua ajatella
taitona, koska silloin huomiota voidaan kiinnittää lapsen valmiuksiin oppia ja nähdä ne
prosessit, joihin voidaan vaikuttaa sopivalla
ohjauksella ja harjoittelulla. (Hannula & Lepola 2006.)
Liikunnan on todettu lisäävän oppimispotentiaalia, koska liikunta lisää aivosolujen yhteyksiä, tihentää hermoverkkoja ja lisää aivokudoksen tilavuutta muistin ja toiminnanohjauksen
aivoalueilla (Syväoja ym. 2012). Tuoreiden
tutkimustulosten perusteella on päätelty, että
hyvä fyysinen kunto ja motoriset perustaidot
olisivat olennainen taustavaikuttaja kognitiivisten taitojen oppimisessa ja koulumenestyksessä (Syväoja 2014). Riittävästä päivittäisestä liikunnan määrästä huolehtiva koulu voisi

Tutkimusaineisto- ja menetelmät
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa, miten peruskoulun ensimmäisellä luokalla motorista kehitystä tukevaan MOTO -kerhoon osallistuneet oppilaat olivat menestyneet
matematiikassa ja äidinkielessä kuudennella
luokalla sekä kuunnella heidän kokemuksiaan
omasta oppimisestaan yhdeksännellä luokalla. Tavoitteena oli lisätä ymmärrystä oppimi21
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sen tukitoimeksi suunnitellun liikuntakerhon
mahdollisuuksista oppimisen edistämisessä ja
kerätä sekä kuvailevaa että laadullista tietoa
siitä, miten peruskoulun alussa tukitoimiin
osallistuneet oppilaat ovat itse kokeneet oman
oppimispolkunsa haasteet ja onnistumiset peruskoulun loppupuolella.

kuntakokemusten avulla ja siten tukea heidän
yleisiä oppimisvalmiuksiaan. Harjoittelu tapahtui yksilöllisesti suunnitellun ohjelman
mukaan turvallisessa pienryhmässä ja kehityksellisesti virikkeellisessä oppimisympäristössä.
Harjoittelu MOTO -kerhossa oli tehtäväspesifiä ja prosessisuuntautunutta (Männistö ym
2006). Kerhon toiminta perustui dynaamisten systeemien (Thelen & Smith 1994) ja sensorisen integraation (Ayres 2008) teorioihin
motorisesta kehityksestä. Kerhossa oppilaille annettiin runsaasti yksilöllistä, välitöntä ja
kunkin taitotason mukaista palautetta ja ohjausta. Kerholaiset (noin 16 oppilasta/ vuosi)
jaettiin pienempiin, noin neljän oppilaan ryhmiin lisäharjoittelun tarpeen mukaan. Nämä
pienryhmät muodostettiin havaintomotoristen-, tasapaino-, liikkumis- ja käsittelytaitojen lisäharjoitteluun keskittyen. Moto-kerhon
sisällöt suunniteltiin jokaiselle pienryhmälle erikseen. Ryhmän oma ohjaaja toimi oman
pienryhmänsä kanssa koko kerhon ajan. Yhden oppitunnin (45 minuutin) mittainen kerho järjestettiin 20 kertaa lukukaudessa koulupäivän päätteeksi tai sen aikana. Kerholaisten
taitojen kehittymistä seurattiin välittömällä
havainnoinnilla, havaintolomakkeiden ja viikoittaisten päiväkirjamerkintöjen avulla sekä
APM -testillä syys- ja kevätlukukauden jälkeen. (Sääkslahti & Cantell 2001; Luukkonen & Sääkslahti 2006.)

Tutkittavat olivat vuosina 1999–2004 yhden
koulun järjestämään MOTO -kerhoon osallistuneet oppilaat (n=51). Tutkimuksen määrällinen poikkileikkausaineisto kerättiin vuosina 2005–2009, jolloin ensimmäisellä luokalla
MOTO -kerhoon osallistuneet oppilaat saivat peruskoulun kuudennen luokan kevättodistuksen. Vertailuryhmänä olivat MOTO
-kerholaisten luokkatoverit (n=254). Yhdeksää kerhoon osallistunutta oppilasta haastateltiin keväällä 2012, jolloin he olivat peruskoulun yhdeksännellä luokalla.

Liikuntakerho
MOTO -liikuntakerho perustettiin tutkimuskoulussa vuonna 1999 esi- ja ensiluokkalaisille oppilaille. Se aloitettiin opetussuunnitelmallisena tukitoimena ja siihen kutsuttiin
oppilaita, joiden motorisissa taidoissa arvioitiin olevan lisäharjoittelun tarvetta (Luukkonen & Sääkslahti 2006; Sääkslahti & Cantell
2001). Koulutulokkaiden motorisia perustaitoja mitattiin Nummisen (1995) APM -testistöllä ja tuloksia verrattiin kansallisiin viitearvoihin (Numminen 1996). Jos lapsen tulos
oli useilla testin osa-alueilla selvästi keskimääräistä heikompi, tarjottiin lapselle mahdollisuus osallistua kerhoon. Lisäksi kerholaisten
valinnassa kysyttiin ensiluokkalaisia opettavilta luokanopettajilta ja liikunnanopettajilta,
kuka lapsista heidän käsityksensä perusteella voisi hyötyä lisätystä motoristen perustaitojen harjoittelusta. MOTO -kerhosta kerrottiin koulutulokkaiden huoltajille järjestetyssä
vanhempainillassa ja heiltä pyydettiin lupaa
lapsen kerhoon osallistumiselle.

Aineistonkeruu ja analyysi
Lukuvuoden kestäviä MOTO -kerhoryhmiä järjestettiin kuusi kertaa vuosina 1999–
2004. Koko tutkimuksen otoksen oppilaat
olivat 13 eri oppilasryhmästä. Jokaista oppilasryhmää opetti luokan oma luokanopettaja luokka-aineissa, mutta liikunnassa yleensä
liikunnan aineenopettaja. Tutkimuksen otos
oli yhteensä 305 oppilasta, joista 51 oppilasta osallistui MOTO -kerhoon. Tutkimuskoulussa käytössä ollutta arvioinnin mallia muutettiin hieman vuonna 2009. Uudenmallisen
päättöarvioinnin lukuvuositodistuksen sai 72
oppilasta, joista kymmenen oli MOTO -kerholaisia.

MOTO -kerhon tavoitteena oli vahvistaa oppilaiden havaintomotorisia ja motorisia perustaitoja monipuolisten ja myönteisten lii22
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Määrällisen tutkimusosan aineisto kerättiin
tutkimuskoulun kuudensien luokkien päättöarvioinnin lukuvuositodistuksista vuosilta
2005–2009. Tutkimuksen aineistona käytettiin lukuvuositodistusten arvosanojen frekvenssijakaumaa. Aineistoon kerättiin luokkakohtaisesti oppiaineiden arvosanojen
frekvenssit, joista erottuivat MOTO -kerholaisten arvosanat. Jokaista MOTO -kerhon oppilasta verrattiin oman koululuokkansa keskimääräiseen koulumenestykseen
oppiaineittain. Aineistosta laskettiin matematiikan sekä äidinkielen ja kirjallisuuden arvioinnin moodit eli tyyppiarvot. Vuoden 2009
todistuksessa matematiikassa arvioitiin peruslaskutoimitusten osaaminen ja soveltavien
tehtävien osaaminen erikseen, aiemmin matematiikasta oli annettu vain yksi arvosana.
Oppilasarvioinnissa yksittäisen opettajan subjektiivinen arviointi voi aiheuttaa vinoutumia
arvosanajakaumiin. Tämän vinoutuman välttämiseksi tutkimuksessa käytettiin keskilukuna moodia ja verrattiin oppilaiden arvosanoja
luokan moodiin.

muodostettiin teemahaastattelua varten neljä
pääteemaa, joista tässä raportissa keskitytään
kahteen: 1) Ajatuksia koulusta ja oppimisesta sekä 2) Oppimisen haasteet ja opiskelustrategiat.
Haastattelut tehtiin koulupäivän aikana koulun tiloissa kevätlukukauden aikana. Nauhoitusten yhteiskesto oli 233 min ja haastattelun
keskimääräinen kesto oli 26 min (hajonta 16–
42min.). Litteroinnissa kirjoitettiin muistiin
oppilaiden vastaukset. Vastauksia ei kirjattu
litteroinnissa sanatarkasti vaan vapaamuotoisempaa ja vastauksia referoivaa ilmaisutapaa
käyttäen. Litteroitua aineistoa kertyi kaikkiaan 38 tekstisivua (riviväli 1,5). Haastatteluaineistoa käsiteltiin laadullisella sisällönanalyysin menetelmällä (Tuomi & Sarajärvi
2009, 91–124). Analyysiyksikkönä oli vastaajan puheenvuoro. Jokaisen oppilaan lausumista poimittiin tutkimustehtävän kannalta olennaiset ja tietoa antavat ilmisisällön
kokemukset. Kriteerinä kokemusten hyväksymisessä oli se, että kokemusten tuli liittyä
haastattelun teemoihin. Kokemukset luokiteltiin teemahaastattelun rungon mukaisesti
sopivien teemojen alle. Oppilaiden luokitellut kokemukset muodostivat kokemuskenttiä
teemojen alle. Teemojen sisällä eri vastaajien
samankaltaisia kokemuksia yhdisteltiin, jotta saatiin esille ryhmässä painottuneet kokemukset.

Tutkimuksen laadullisen osan aineiston tiedonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua yhdeksännen luokan oppilaille, jotka
olivat osallistuneet MOTO -kerhoon peruskoulun ensimmäisellä luokalla. Haastatteluun
kutsuttiin kymmenen oppilasta yhdeksänneltä luokalta siksi, että he kuuluivat viimeiseen
MOTO -kerhon ryhmään, joka tutkimushetkellä oli vielä peruskoulussa. Yksilöhaastatteluun osallistui 6 poikaa ja 3 tyttöä. Yksi oppilas kieltäytyi osallistumasta. Tutkimuslupa
saatiin koulun johtavalta rehtorilta. Lisäksi
oppilailta sekä heidän huoltajiltaan kysyttiin
suostumus tutkimukseen osallistumiselle.

Matematiikan arvosanat ja
kokemuksia matematiikan
oppimisesta
Kuudennen luokan kevättodistuksissa matematiikassa (kuvio 1) puolet (51 %) MOTO
-kerhon oppilaista sai keskitasoa heikomman
arvosanan. Peruskoulun yhdeksännen luokan keväällä tehdyissä haastatteluissa (n=9)
monen oppilaan kokemus oli, että matematiikan oppiminen oli helppoa. Yhdeksännellä
luokalla matematiikka oli oppilaiden mielestä
ollut vaikeampaa, mutta siihen asti he kuvasivat oppineensa pääsääntöisesti hyvin. Matematiikan asiat he kertoivat oppineensa yleises-

Haastatteluteemat muodostettiin motorisen kehityksen ja oppimisen teoriaan liittyvän kirjallisuuden sekä tämän tutkimuksen
määrällisen osan tulosten perusteella. Haastattelun avulla haluttiin syventää ymmärrystä niistä teemoista, jotka näyttivät aikaisemman tutkimustiedon ja MOTO -kerholaisten
alakoulun päättöarvioinnin perusteella olevan keskeisiä oppimisen ongelmissa. Näin
23
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ti ottaen hyvin tai melko hyvin. Yksi oppilas
kertoi perusasioiden osaamisen merkityksestä: jos hän ei jaksanut keskittyä, oppiminen
vaikeutui. Muutamat oppilaat kertoivat oppivansa matematiikassa kaiken nopeasti ja helposti. Kaksi oppilasta suunnitteli ottavansa
lukiossa laajan matematiikan. Toinen heistä
oli harkinnut osallistumista hidastetun opetuksen ryhmään.

Oppilaiden kokemusten mukaan matematiikan oppimista helpotti tehtävänannossa kysyttyjen asioiden ja annettujen tietojen alleviivaaminen. Lisäksi muistiinpanojen
kirjoittamisen kerrottiin tukevan matematiikan oppimista, koska opettajan omat esimerkit koettiin paremmiksi kuin oppikirjan. Eräs
oppilas sai apua koetilanteessa siitä, että hän
sai puhua itsekseen. Se oli ollut mahdollista erityisopetuksen ryhmässä. Ääneen ajattelu oli helpottanut tuomaan ajatukset koepaperille.
Matematiikan tehtäviä kritisoitiin siitä, että
ne olivat yksipuolisia. Monen MOTO -kerholaisen mielestä tavalliset numeeriset laskutehtävät olivat helpompia kuin sanalliset ja
ongelmanratkaisutehtävät. Sanallisten tehtävien vaikeudeksi he kokivat kysytyn asian
hahmottamisen, sen ymmärtämisen, mitä pitää laskea sekä laskulausekkeen muodostaminen. Oppilaat kertoivat, että usein tehtävien
kanssa aikaa kului siihen, että ei päässyt laskuissa eteenpäin. Pitkät tehtävänannot lisäsivät haasteita ja niitä pidettiin hämäävinä, jos
niissä oli ratkaisun kannalta turhaa tietoa. Sanallisia tehtäviä ei koettu pelkästään ongelmallisiksi, vaan osa piti niitä hauskoina ja jotkut kokivat onnistuvansa erityisesti niissä.

Kuvio 1. MOTO -kerholaisten (v. 2005–2008 n=42,
v.2009 n=9) matematiikan arvosanojen jakautuminen,
kun kerholaisen arvosanoja verrataan oman luokan
moodiin

Osalla entisistä MOTO -kerholaisista oli kertomansa perusteella hieman vaikeuksia joissakin matematiikan asioissa tai kaikki matematiikassa tuntui vaikealta. Oppimiseen
vaikuttavia asioita heidän mukaansa olivat
matematiikan asioiden muistaminen ja opettajan tapa opettaa. Eräs haastateltu kertoi, että
tehtäviä tekemällä hän muisti matematiikan
asiat paremmin. Toisen oppilaan kokemus oli,
että hän tarvitsi yleensä enemmän laskuaikaa
tehtäviin kuin muut luokan oppilaat. Mikäli hän sai tarpeeksi aikaa, hän osasi ratkaista tehtävät. Myös matematiikan koetilanteessa lisäajasta oli ollut hänelle hyötyä. Laskujen
tekeminen oli ollut hidasta kolmesta syystä:
jumiutuminen, virhe alussa tai epäselvä tehtävänanto. Yksi oppilaista kertoi oppineensa
matematiikkaa parhaiten siten, että opettaja
opetti 10–20 min uutta asiaa, minkä jälkeen
oppilaat tekivät tehtäviä. Toinen oppilas kertoi, että hän luki ”kaavoja” todella monta kertaa ja yritti painaa ne muistiin, minkä jälkeen
hän kirjoitti ne uudelleen niin kuin muisti.

Äidinkielen arvosanat ja
kokemuksia äidinkielen
oppimisesta
Kuudennen
luokan
kevättodistuksissa
MOTO -kerholaisten äidinkielen ja kirjallisuuden arvosanoissa (kuvio 2) kielentuntemus
oli heikoin osa-alue. Kerholaisista 51 prosenttia oli saanut keskitasoa heikomman arvosanan. Suullisessa viestinnässä 37 prosenttia
kerholaisten arvosanoista oli alle keskitason
ja 51 prosenttia oli menestynyt keskitasoisesti. Lukemisessa 35 prosentilla kerholaisista lukemisen arvosana oli alle keskitason ja 47
prosenttia sai lukemisesta keskitasoisen arvosanan. Paras menestys MOTO -kerholaisilla
oli äidinkielen kirjallisessa viestinnässä, sillä
yli keskitason arvosanan saaneiden osuus oli
22 prosenttia.
24

Kielikukko 3/2015

Neljä oppilasta yhdeksästä kuvasi haastattelun aikana jonkinlaisia oppimisen ongelmia äidinkielessä. Oppimisen ongelmia koettiin päälauseen ja sivulauseen erottamisessa,
oikeinkirjoituksessa sekä kieliopissa. Lisäksi eräs oppilas koki aineistotekstin kirjoittamisessa aloittamisen vaikeaksi, mutta kirjoittamisen päästyä vauhtiin tekstin tuottamisen
sujuvan hyvin. Kaksi oppilasta kertoi sanaluokkien oppimisen olevan helppoa, erään
oppilaan kokemuksissa kirjallisuustehtävät
olivat helppoja.

Kuvio 2. MOTO -kerholaisten (n=51) äidinkielen
ja kirjallisuuden arvosanojen jakautuminen, kun
kerholaisen arvosanoja verrataan oman luokan moodiin

Kirjalliset tehtävänannot saivat haastatellulta sekä kannatusta että torjuntaa. Kirjallisen
tehtävänannon avulla ohjeet olivat pysyneet
paremmin muistissa, mikä taas mahdollisti itsenäisen työskentelyn. Kirjallisten ohjeiden haluttiin olevan yksinkertaisia. Opettajan
suullisesti kertomia ohjeita ja niiden omakätistä muistiinkirjoittamista pidettiin myös
hyvänä käytäntönä. Apukysymyksiä tai vaiheittain rakentuvia tehtäviä vastaajat eivät kokeneet tarpeellisina.

Yhdeksännen luokan haastatteluissa osa
MOTO -kerholaisista vastasi pitävänsä lukemisesta, osa ei puolestaan lukenut mielellään. Oppilaat kertoivat lukevansa erilaisia
lehtiä, sarjakuvia ja internetiä. Lukemista harrastettiin joko päivittäin tai satunnaisemmin.
Kirjoittamista vapaa-ajallaan haastatelluista kukaan ei varsinaisesti harrastanut. Useat
vastasivat kirjoittavansa vain sen verran, mitä
koulussa vaaditaan. Ne oppilaat, jotka pitivät
lukemisesta, suhtautuivat myönteisesti myös
kirjoittamiseen. Kirjoittamisesta entiset kerholaiset eivät kuitenkaan pitäneet yhtä usein
kuin lukemisesta.

Pohdintaa
Koulun ensimmäisellä luokalla oppimisvalmiuksiltaan riskiryhmään tunnistettavien oppilaiden eli MOTO -kerholaisten, oppimistuloksista voidaan todeta, että suurimmalla
osalla kerholaisista matematiikan oppimistulokset olivat keskitasoa heikompia peruskoulun kuudennen luokan arvioinnissa. Äidinkielessä haastavin oppimisen osa-alue
kuudennella luokalla oli kielentuntemus, koska noin puolet sai alle keskitasoa olevan arvosanan. Kolmasosalla kerholaisista oppimistulokset olivat alle keskitason myös lukemisessa
sekä kirjallisessa ja suullisessa viestinnässä.
MOTO -kerhoon valittujen oppilaiden oppimisvalmiuksista oli huolestuttu peruskoulun
alussa, joten tulokset keskitasoa heikommasta menestyksestä kuudennella luokalla olivat odotettuja. Myönteistä näissä tuloksissa
on kuitenkin se, että läheskään kaikki 51:stä
osallistujasta eivät kuuluneet heikoimpia arvosanoja saaneiden joukkoon. Osalla oli ollut myös luokan keskitasoa parempia tuloksia. Huomionarvoista on myös se, että vaikka

Äidinkielen opetuksessa oppilaat mainitsivat
pitävänsä näyttelemisestä, vaihtelevista tehtävistä, keskusteluista, lukupäiväkirjasta sekä
teematehtävistä. Pari- ja ryhmätöistä oppilaat
pitivät paljon. Toisten oppilaiden kanssa ideointi koettiin helpommaksi kuin yksin. Oppilaat korostivat yhteisen työskentelytavan ja
motivaation löytymisen tärkeyttä. Onnistuneessa parityöskentelyssä he olivat jakaneet
tietoa ja oppineet yhdessä.
Yksilötyöskentely sai myös kannatusta, koska osan oli silloin helpompi keskittyä ja tehdä
tehtävää omassa tahdissa. Itsenäisen työskentelyn haasteena mainittiin kuitenkin työskentelyn eteneminen, koska itsenäinen työ vaatii
hyvää itsekuria. Oppilaat korostivat opettajan
roolin tärkeyttä äidinkielen oppimisessa, erityisesti työrauhan luomisessa. Työrauhan kerrottiin olevan merkittävin edellytys oppimiselle.
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kuudennen luokan arvosanoissa kerholaiset
sijoittuvat keskitason alapuolelle äidinkielen
ja matematiikan osaamisessa, yhdeksännellä
luokalla MOTO -kerholaiset eivät kertoneet
suurista oppimisen vaikeuksista matematiikassa tai äidinkielessä.

kysytään ja mitkä ovat annetut tiedot. Tällainen laskeminen on prosessiluonteista. Tulosten mukaan jotkut oppilaat kokivat vaikeutta jatkaa tehtävää, jos päättely ja ajatusketju
katkesivat.
Matematiikassa sanalliset tehtävät vaativat
luetun ymmärtämisen lisäksi monia työskentelytaitoja, kuten olennaisen erottamista epäolennaisesta tiedosta ja prosessinomaista tapaa
ratkaista matemaattinen ongelma (Zheng ym.
2013). Opettajaa tarvitaan monissa vaiheissa
matemaattisten ongelmien ratkaisemisessa,
mutta erityisesti tehtävän alku on kriittinen
vaihe monelle oppilaalle. Sanalliset ja soveltavat tehtävät vaativat opettajalta erityistä pedagogista taitoa, koska monet oppilaat kokevat
ongelmia näissä. Jos peruslaskutaidot on opittu hyvin, niin oppimisen ongelmat sanallisissa tehtävissä eivät ole puhtaasti matemaattisia
vaan kyse on oppilaan taidosta soveltaa oppimaansa (Zheng ym. 2013). Moni oppilas tarvitsee tarkempia ohjeita, apua tehtävänannon
tulkinnassa ja pilkkomisessa osiin sekä matemaattisessa kirjoittamisessa. Kriittinen vaihe monelle oppilaalle on puhe- ja yleiskielen ilmauksista matemaattiseen käsitteistöön
ja kieleen siirtyminen ja tehtävän ratkaisemiseen tarvittavien tietojen prosessointi eli ”generatiivisten strategioiden” käyttö (Swanson,
Moran, Bocian, Lussier & Zheng 2013).

Haastattelussa oppilaat kertoivat joistakin oppimisen haasteista, mutta olivat pääosin tyytyväisiä oppimiseensa ja koulumenestykseensä.
Monet olivat löytäneet itsellensä sopivia oppimisstrategioita ja kertoivat saaneensa opettajilta riittävästi tukea oppimiseensa. MOTO
-kerhon suoraa vaikuttavuutta koulumenestykseen ei näiden aineistojen perusteella voida kuitenkaan mitata. Toisaalta se, että monen kerholaisen kokemukset peruskoulun
lopussa sisälsivät myönteisen vireen koulua ja
oppimista kohtaan, vahvistaa epäsuoralla tavalla sitä oletusta, että varhainen tuki motoriselle kehitykselle olisi samalla myös tukea yleisille oppimisvalmiuksille (Haapala 2015; van
der Fels ym. 2014; Westendorp ym. 2011) ja
siten se voisi vähentää oppimisvaikeuksien riskiä (Ericsson 2008; Viholainen 2006) tai ainakin hidastaa oppimisvaikeuksien syvenemisen kierrettä (Fernani ym. 2013). Näistä
syistä tämän tutkimuksen tulokset rohkaisevat varhaisiin oppimisvaikeuksien tukitoimiin
ja hyödyntämään liikunnan monia myönteisiä mahdollisuuksia oppimisen tukemisessa.

Myös koetilanteessa osa oppilaista voi hyötyä
opettajan opastuksesta. Yleensä koetilanteessa vaaditaan itsenäistä työskentelyä. Jo pelkästään tehtävänannon ymmärtämisestä ja
ratkaisustrategian valinnasta voi muodostua
oppilaalle liian suuri haaste eivätkä hänen varsinaiset matemaattisen ajattelun taitonsa tule
missään vaiheessa esille. Siksi matematiikassa oppimisvaikeuksia kokevalle oppilaalle ohjaajan tuki tehtävien ratkaisemisen kriittisissä vaiheissa olisi tärkeää niin harjoitus- kuin
koetilanteessa.

Matematiikan tehtävät vaativat
opettajalta pedagogista taitoa
Vuoden 2009 todistuksissa yleisin oppimisen
ongelma-alue oli tulosten mukaan soveltavissa
tehtävissä, koska kolmasosa MOTO -kerholaisista sai keskitasoa heikomman arvosanan.
Haastatteluissa eräät kerholaiset kertoivat kokevansa sanalliset tehtävät haastavina. Tämä
kokemus vahvistaa havaintoa siitä, että soveltavat matematiikan tehtävät ovat oppimisvaikeuksia kokeville oppilaille jollain tavalla
erityisen vaikeita (Zheng, Flynn & Swanson
2013). Syitä on varmasti monia. Tehtävänanto voi olla epäselvä tai liian pitkä. Sanallisissa tehtävissä on tarpeellista hahmottaa, mitä

Matematiikan oppimisessa oppilaiden kuvaamia ongelmia olivat olleet opitun muistiin
palauttamisen vaikeus, laskemisen hitaus ja
pitkien sanallisten tehtävien tulkinta sekä kaa26
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valaskujen tekeminen. Samansuuntaisia tuloksia on raportoitu aikaisemminkin (Watson
& Gable 2013). Peruskoulun matematiikassa
opetetaan laskutoimituksia, mutta myös matemaattista ajattelua. Tavoitteena on laskutaidon lisäksi matematiikan ongelmien ymmärtäminen ja soveltaminen. (Hihnala 2005.)

Opettajan on hyvä huomioida myös luokkaympäristö, koska oppilaalle tulevien ärsykkeiden määrä on suuresti yhteydessä luokkatilan ympäristötekijöihin (kuten sisustus,
valaistus, akustiikka), tapahtumiin ja luokkatovereiden sekä opettajan käyttäytymiseen.
Ärsykkeiden sietäminen voi olla hyvin yksilöllistä. Tästä syystä opettajan ei tulisi toimia oletusten varassa, vaan kysyä oppilailta,
mikä heitä häiritsee ympäristössä. Esimerkiksi oppilaan synnynnäinen temperamentti vaikuttaa siihen, miten ja kuinka voimakkaasti
oppilas reagoi aistihavaintoihin opetustilanteessa (Keltikangas-Järvinen 2011).

Matematiikan oppimista voidaan tukea myös
liikkumalla, koska sillä tavalla voidaan tehdä matemaattista ajattelua näkyväksi lapselle konkreettisen tekemisen kautta. Tämän on
nähty olevan eräs tehokas keino tukea lasten
matemaattisten taitojen kehitystä (Hannula & Lepola 2006). Geometria, etäisyyksien,
kulmien tai aikojen mittaaminen ja arviointi sekä ongelmanratkaisutehtävät ovat ainakin sellaisia aiheita, joissa on yhtymäkohtia
sekä matematiikkaan että liikuntaan. Matematiikassa voidaan laskea liikuntaan liittyviä
laskuja ja ratkoa ongelmia, jotka liittyvät liikuntaan ja urheiluun. Esimerkkinä tästä ovat
mittayksiköihin ja geometriaan liittyvät tehtävät sekä prosenttilaskut.

Opetukseen osallistuminen kuuntelemalla oli
haastateltujen oppilaiden joukossa suosituin
oppimistyyli. Tätä taustaa vasten rauhallinen
oppimisympäristö korostuu, koska kuunteleminen vaatii paljon keskittymistä ja rauhoittumista. Ärsyketulvan rajoittaminen on yksi
keino tukea lasta, jolla on häiriöitä sensorisessa integraatiossa (Ayres 2008). Tutkimuksen
henkilöt ovat peruskoulun aikana kokeneet
oppimisen vaikeuksia tai kuuluneet riskiryhmään, jolle voisi tulla oppimisvaikeuksia. Tulokset viittaavatkin siihen, että oppilaalle, jolla on oppimisvaikeuksia, kuuntelu voi olla
mieluista ja ehkä toimivin tyyli oppia. Opettajan on hyvä arvioida, hyötyisikö oppilas
strukturoidummasta ja opettajajohtoisemmasta opetuksesta. Teemahaastatteluissa oppilaat kertoivat pitävänsä opettajajohtoisesta
opetuksesta enemmän kuin muista työtavoista. Oppimisen ongelma voi olla esimerkiksi
siinä, että oppilas ei osaa itsekseen hahmottaa kokonaisuuksia, vaan tarvitsee opettajaa
jäsentelemään oppiainesta ja johdattelemaan
oppimisprosessissa eteenpäin (Fletcher ym.
2009, 299–346). MOTO -kerholaisten kokemukset antavat paljon tukea tälle ajatukselle.

Äidinkielen opiskelussa tarvitaan
ärsykkeiden rajoittamista
Oppimisvaikeuden taustalla voi olla häiriöitä sensorisessa integraatiossa, jolloin oppilaan
stressinsieto ja keskittymiskyky ovat heikentyneet (Ayres 2008, 91–98). Oppilasta, jolla
on vaikeuksia oppia, pitäisi tukea tarkkaavaisuuden suuntaamisessa ja oman työprosessin
organisoinnissa (Fletcher ym. 2009, 78–81).
Oppimisvaikeuksia kokevan oppilaan kanssa opettajan on siksi perusteltua ohjata häntä
erityisen aktiivisesti ja huomioida hänen yksilöllisyytensä opetustilanteessa. Luokan oppilaiden erilaisuus haastaa työrauhaa, koska
jotkut oppilaat tarvitsevat toimintaa, liikettä
ja ääntä oppiakseen, kun taas jotkut oppilaat
hyötyisivät hiljaisuudesta. Ryhmädynamiikan
tunteminen, työtapojen vaihtelu sekä eriyttäminen ovatkin avainasemassa työrauhan ja
oppilaiden keskittymisen vahvistamisessa.

Oppilaat saattavat myös itse kehittää omia
persoonallisia tapoja keskittyä, kuten tämänkin tutkimuksen eräs haastateltava oppilas
kuvasi kokemustaan. Hän oli oppinut rajoittamaan ärsyketulvaa sulkemalla silmänsä ja
keskittymällä kuuloaistiin. Tämä on teorian
mukainen esimerkki yhdestä aistitiedon jä27
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sentämisen tavasta eli epäolennaisten ja häiritsevien ärsykkeiden vaimentamisesta ja keskittymisestä yhteen aistikanavaan (Ayres 2008).
Opettajalta vaaditaankin hyvää arviointikykyä siinä, millaista käyttäytymistä hän oppilailta vaatii ja toisaalta mitä sallii. Jos opettaja
ei ole tietoinen oppilaan persoonallisesta tavasta suunnata tarkkaavaisuutta, voi opettaja
tulkita tilanteen väärin.

Tämän tutkimuksen tulokset toivat esille
MOTO -liikuntakerhoon osallistuneiden oppilaiden kokemuksia oppimisesta äidinkielessä ja matematiikassa. Kokemusten erilaisuus
syventää ymmärrystä siitä, miten moniulotteinen ilmiö oppimisvaikeudet ovat. Haastattelujen tulokset eivät ole yleistettäviä, mutta
todennäköisesti kuitenkin joiltain osin siirrettävissä vastaaviin konteksteihin. Haastattelujen analysointia tässä tutkimuksessa haastoi se, että yläkouluikäisten vastaukset voivat
ajoittain olla epämääräisiä tai niukkoja. Mielipide omasta oppimisesta ja koulumenestyksestä voi olla erilainen kuin opettajien testaama ja arvioima osaaminen. Vaikka haastattelu
on epäsuora menetelmä, olisi oppimisen vaikeuksia kohtaavien oppilaiden kokemusten
tutkiminen laadullisilla menetelmillä tulevaisuudessa erittäin aiheellista, jotta yksilöiden
kokemusten vaihtelu saataisiin näkyviin ja jokaiselle voitaisiin löytää sopivia oppimisen tukitoimia.

Tutkimuksen luotettavuus ja
jatkotutkimusaiheet
Tässä poikkeuksellisen pitkässä seurantatutkimuksessa on muutamia ilmeisiä luotettavuuteen liittyviä heikkouksia. Tutkimuksen
aineisto koostui kuudensien luokkien todistusarvosanajakaumista sekä yksilöhaastatteluista yhdeksännellä luokalla. Aineiston kaksi
osaa olivat hyvin erityyppiset, mikä muodostui tulosten analysoinnissa ja tulkinnassa
haasteelliseksi. Todistusjakaumista oppilaita ei voitu yksilöidä, joten haastatteluun osallistuneiden entisten MOTO -kerholaisten arvosanoja ei tiedetty. Yksilöllistä seurantaa tällä
tutkimusasetelmalla ei siis ollut mahdollista tehdä. Lisäksi arvio MOTO -kerholaisten
koulumenestyksestä perustui vain kuudennen
luokan kevättodistuksen arvosanoihin. Käyttämällä lukuvuositodistuksia eri vuosilta, aineisto olisi ollut kattavampi ja tulokset olisivat olleet luotettavampia.

Tutkimustietoa liikunnan myönteisistä vaikutuksista yleisiin oppimisvalmiuksiin tulee jatkuvasti lisää (esim. Haapala 2015; Syväoja 2014). Jatkossa olisi tärkeää selvittää,
mikä olisi riittävä liikunnallisen tuen määrä
ja ajallinen kesto sekä minkä tyyppistä liikuntaa oppimisen edellytysten parantamiseksi tulisi olla. Sen lisäksi olisi tärkeää selvittää, missä iässä oppimisen tukemiseen kohdennettu
liikunnallinen kerho olisi optimaalisinta tarjota. Myös sosiologisen näkökulman mukaan
ottaminen lisäisi ymmärrystä siitä, miten oppilaan sosiaalinen ympäristö vaikuttaa oppimiseen ja oppimisvaikeuksien syntymiseen
sekä poistumiseen. Kiinnostavaa ja käytännön
opettajien työn tueksi saataisiin myös tutkimalla matematiikan, äidinkielen ja liikunnan
integraatiomahdollisuuksia.

Haastatteluihin osallistui sekä tyttöjä että poikia, mutta tässä tutkimuksessa emme ottaneet
sukupuolta huomioon tulosten analyyseissa.
Näin toimittiin haastateltujen anonyymiyden
suojelemiseksi, koska otos oli pieni ja kaikki haastatellut samasta koulusta samalta vuosiluokalta. Sukupuolivertailu olisi kuitenkin
ollut relevanttia tutkittavan ilmiön kannalta, koska oppimisvaikeudet ilmenevät sukupuolesta riippuen eri tavalla ja eri oppiaineissa
(Lyytinen 2004). Esimerkiksi pojilla on kaksinkertainen lukivaikeusriski tyttöihin verrattuna (Peltomaa 2014).
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Vertaisvuorovaikutus
toimijuutta tukemassa
Kreeta Niemi
Lapset aktiivisina toimijoina, lasten osallisuus
ja lasten toimijuus ovat tulleet tämänhetkisessä kasvatus- ja oppimiskeskusteluissa yhä
tutummiksi ja tärkeimmiksi. Yhteistä näille
käsitteille ja puhetavoille on näkemys lapsista tavoitteellisina ja reflektoivina toimijoina,
jotka asettavat päämääriä ja toimivat niiden
suuntaisesti sopeuttaen omaa toimintaansa
myös muiden näkökulmiin. Tässä kirjoituksessa osoitan erään autenttisen aineistoesimerkin ja keskustelunanalyysin avulla, millaisia
mahdollisuuksia oppilaan toimijuudelle voi
tarjoutua arkipäiväisessä luokkahuoneen vertaisvuorovaikutuksessa. Aineistoesimerkki on
alakoulun kuvataidetta ja äidinkieltä integroivalta oppitunnilta, jossa neljäsluokkalaiset oppilaat suunnittelevat näytelmää. Tarkastelen
yhden pienryhmän vuorovaikutusta, ja pyrin näyttämään, miten lapset ottavat vastuuta
omasta työskentelystään ja rakentavat dialogisesti yhteisymmärrystä yhteisestä työstä hetki hetkeltä rakentuvassa vuorovaikutuksessa,
luovasti ja myös leikitellen.

tilanteesta (esim. Gillespie 2012). Lapsuuden
sosiologia painottaa taas lasten näkemistä yhteiskunnan täysivaltaisina toimijoina, ja sitä
miten he toimivat ’tässä ja nyt’ eivätkä vasta
joksikin tulevina (esim. Valentine 2011). Tässä tutkimuksessa tukeudun erityisesti toimijuuden sosiokulttuuriseen määrittelyyn, jossa
korostetaan myös kielen ja muiden semioottisten resurssien merkitystä vuorovaikutuksen rakentumisessa (esim. Bereiter 2002; Linell 2009; Wertsch 1991). Lisäksi esimerkiksi
Wertsch (1991) ja Corsaro (2005) korostavat
myös toimijuuden kollektiivista luonnetta,
jolloin yksilön osuutta on mahdotonta erottaa kokonaisuudesta.
Lapsen toimijuus on aina sidoksissa yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen kontekstiin, jolloin se, mitä pidetään toimijuuden kannalta
merkityksellisenä, vaihtelee eikä ole universaalia (Rogoff 2003). Toimijuuden kokemuksella on havaittu oleva yhteys lapsen oppimiseen, kehitykseen ja hyvinvointiin (esim.
Martin & Evaldsson 2012; Mashford-Scott &
Church 2011), ja nyt koulun muutospaineissa ja opetussuunnitelmauudistuksen vallitessa toimijuuden tutkiminen on erityisen ajankohtaista.

Lapset ja toimijuus
Lasten toimijuudella viitataan lasten aktiivisuuteen oman toimintansa luovina säätelijöinä, kehitykseensä myötävaikuttajina ja myös
olemassa olevien käytänteiden muuttajina.
Monitieteinen toimijuuden käsite saa erilaisia painotuksia eri teoriasuuntauksissa, esimerkiksi sosiokognitiivisessa teoriassa painotetaan enemmän lapsen uskoa omiin kykyihin
(self-efficacy) (esim. Bandura 2001), kun taas
sosiokulttuurisessa ja dialogisessa lähestymistavassa painottuu yksilön kyky nähdä itsensä
toisten silmin ja myös irrallaan välittömästä

Koulun kontekstissa toimijuus voi tarkoittaa
esimerkiksi lapsen roolia aktiivisena tiedon
luojana, etsijänä ja käsittelijänä. Tällöin lapsi ottaa vastuuta omasta ja yhteisestä työskentelystä ja työskentelyn ilmapiiristä. Sen vastakohtana voisi ajatella olevan näkemys lapsen
roolista passiivisempana tiedon vastaanottajana ja toistajana, mikä sopeutetaan koulun rutiineihin ja kulttuurisiin normeihin ja arvoihin. Informaalimmassa vuorovaikutuksessa
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toimijuus voi ilmetä nimenomaan lasten tavoissa luoda ja ylläpitää merkityksellisiä toverisuhteita. Tässä vuorovaikutuksessa lapset
luovat myös omaa kulttuuriaan (esim. Corsaro 2005.)

ryhmissä näytelmän, johon he tekivät myös
lavasteet. Näytelmän aihe oli vapaa, mutta
opettaja painotti, että näytelmä voisi käsitellä
jotakin ratkaistavaa ongelmaa. Oppilaat saivat myös sanomalehtiä näytelmän suunnittelun avuksi. Keskityn näytelmän suunnitteluvaiheen vuorovaikutuksen analyysiin.

Konkreetilla tasolla toimijuus ilmenee, kehittyy tai rajoittuu vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutus on myös konteksti, jossa Vygotskyn (1978) sanoin ajattelu ilmenee puheena.
Näin ollen toimijuudesta tai sitä sivuavista lähikäsitteistä (esim. aktiivinen osallistuminen
ja osallisuus) kiinnostuneet tutkijat ovat alkaneet tutkia yhä enemmän luokkahuoneen puhetta ja vuorovaikutusta. Lisäksi on alettu kehittää toimintamalleja, joiden avulla koulun
vuorovaikutusta voidaan kehittää toimijuutta tukevampaan suuntaan. Esimerkiksi Rojas-Drummond, Albarrán ja Littleton (2008)
sekä Vass ja Littleton (2010) ovat kehittäneet
ohjelmia, joissa lapsia rohkaistaan aktiiviseen
ja luovaan tiedonmuodostukseen vertaisvuorovaikutuksessa. Toimijuutta pyrkivät tukemaan myös Alexanderin, Mercerin, Wegerifin
ja Littletonin kehittämät interventiotyyppiset toimintaohjelmat, joissa luokan keskustelukulttuuria kehitetään dialogisempaan suuntaan (esim. Alexander 2008; Mercer 2000;
Mercer and Littleton 2007; Wegerif 2010).
Mashford-Scott ja Church (2012) ovat taasen
osoittaneet, miten lasten toimijuutta voidaan
tukea vertaisvuorovaikutuksessa syntyneiden
ristiriitatilanteiden selvittämisessä. Martin ja
Evaldsson (2012) kuvailevat puolestaan tapoja, miten lapset laativat yhteisiä toimintasääntöjä ja miten tällaiset käytänteet voivat tukea
aktiivista osallistumista ja oppimista.

Aineisto on osa isompaa luokkahuoneen
vuorovaikutusaineistoa, jonka olen kerännyt vuosien 2011 ja 2012 aikana. Keräsin aineistoa videoimalla luokkahuonevuorovaikutusta viidestä eri peruskoulusta Etelä- ja
Keski-Suomesta. Videoiden tukena ovat myös
kenttätyön aikana tehdyt muistiinpanot ja
haastattelut, jotka tuovat täydentävää lisätietoa videoiden analyysiin. Yhteensä aineistoa
kerättiin 26 tuntia, ja tutkimuksia varten valitut kohdat myös litteroitiin eli osallistujien
puhe muutettiin kirjalliseen muotoon sisällyttämällä myös muut vuorovaikutukseen liittyvät elementit, kuten osoitukset, katseet ja
muutokset äänenlaadussa.
Aineistoesimerkkien tarkastelussa olen soveltanut keskustelunanalyysin periaatteita (esim.
Hutchby & Wooffit 2008; Tainio 1997).
Keskustelunanalyysissa, joka on sekä teoria
vuorovaikutuksen rakentumisesta että analyysimenetelmä, tutkitaan aitoja vuorovaikutustilanteita sellaisina kuin ne toteutuvat.
Huomio kiinnitetään erityisesti vuorovaikutuksen rakenteisiin, yksityiskohtiin ja käytänteisiin, joiden varaan merkitykset rakentuvat
(esim. Sidnell & Stivers 2012). Keskustelunanalyysin periaatteiden mukaan yhteisymmärrys rakentuu (tai sortuu) puheessa. Tämä
tapahtuu erityisesti puheenvuorojen vuorottelun kautta (Hutchby & Wooffit 2008). Jokainen puheenvuoro keskustelussa tuotetaan
ja ymmärretään suhteessa edelliseen puheenvuoroon ja sen merkitykseen meneillään olevassa laajemmassa vuorovaikutustilanteessa.
Vuoro vuorolta tuodaan näkyväksi myös tulkintoja muiden puheenvuoroista ja tarpeen
tullen korjataan ja selvennetään niitä (Schegloff 2007).

Vuorovaikutuksen tarkastelua
keskustelunanalyysin keinoin
Tässä artikkelissa siis selvitän, mitä mahdollisuuksia lapsen toimijuudelle voi tarjoutua
alakoulun luokkahuonevuorovaikutuksessa.
Avaan asiaa yhdellä tapausesimerkillä, joka
on videoitu eräällä neljännen luokan oppitunnilla. Oppitunnilla integroitiin äidinkieltä
ja kuvataidetta, ja lapset suunnittelivat pien33
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Episodi A

Keskustelunanalyysin periaatteissa on paljon
yhteistä myös sosiokulttuurisen teorian kanssa (Tappan 2010; Vygotsky 1978). Molemmissa korostetaan kielen ja muiden semioottisten resurssien merkitystä vuorovaikutuksen
ja osallistujien identiteettien rakentumisessa: kielen kautta sekä ajatellaan että ilmaistaan ajatuksia (Vygotsky 1978). Kielen avulla tehdään myös vuorovaikutuksellisia tekoja,
kuten esimerkiksi pyydetään apua, kerrotaan
kertomuksia tai suunnitellaan. Molemmissa
teorioissa korostetaan myös jokaisen tilanteen
sitoutumista tiettyyn hetkeen ja yksilöiden välisiin suhteisiin. Esimerkiksi keskustelijoiden
välillä tuotetaan usein sellaisia oivalluksia, joita he eivät olisi yksin pystyneet kehittelemään
(Linell 2009). Samoin syntyneen tiedon ja
tuotoksen ei voida ajatella olevan kenenkään
osallistujan omaisuutta, vaan pikemminkin
yhteisön repertuaari (Sfard 1998).

Tässä tilanteessa oppilaat ovat aloittamassa
tehtävää. Jukka, Laura, Piia ja Tanja aloittavat
suunnittelun. Opettaja on paikalla luokassa,
mutta ei osallistu aktiivisena osapuolena lasten keskusteluun.

1. Piia: Hei voitaisko me ottaa hei tää hei
kattokaa se olis tää telefinlandin tyyppi.
2. Voisko tää olla hei se päähenkilö. ((osoittaa lehdessä mainosta, jossa toisessa on
3. puhelinyhtiön mainos ja toisessa ruokakaupan mainos)).
4. Laura: Jos tää olis ollu ennen kalastaja =
5. Jukka = Joo, mutta nyt se olis siirtyny
uusiin verkkoihin.

Analyysi ja tulokset
Tässä artikkelissa kuvaan muutamia tapoja ja
käytänteitä, joilla lapset rakentavat omaa toimijuuttaan. En kuitenkaan kuvaile koko oppitunnin kulkua alusta loppuun, vaan nostan
esiin kaksi olennaista episodia. Lisäksi seuraan tässä ainoastaan yhtä pienryhmää. Olen
kiinnittänyt huomion erityisesti seuraaviin
seikkoihin: 1) yhteisymmärryksen muodostumiseen ja toisen näkökulmien huomioimiseen 2) vastuunottamiseen työn edistymisestä ja 3) toiminnan tilanteiseen reflektointiin.
Keskustelunanalyysin toimintatapoja noudattaen tuon esille litteraatit tilanteista. Litteraattimerkkien selitykset ovat artikkelin lopussa.
Olen kuitenkin hieman yksinkertaistanut tässä litteraattien tarkkuusastetta. Oppilaiden
nimet ovat pseudonyymejä. Sosiokulttuurisen
teorian sanoin erilaiset semioottiset resurssit
välittävät vuorovaikutusta (Säljö 2004). Siten tässäkin vuorovaikutustilanteessa ovat läsnä erilaiset tekstit ja kuvat, kun oppilaat selaavat sanomalehtiä ottaakseen niistä virikkeitä.

6. Naurua.
7. Piia: Haha SE olis. Jos olis hakeutunu
(.) uusiin verkkoihin, PUHELINverkkoihin.
8. Tanja: £ Ja koulun verkkoihin £.
9. Laura: Niinpä. Voisiko olla, että se ei
pääsisi koulun verkkoihin koska vaksi
olisi estänyt
10. pääsyn siltä sinne.
11. Jukka = Ja sen pitäisi ratkaista se ongelma. (.) Sen pitäis miettiä miten vois
päästä sinne
12. koulun verkkoon.
13. Tanja: Joo. Hei voisko olla että se yrittäis
ensin puhelimilla, e voitais ottaa niinku
14. meiän puhelimet siihe.
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15. Laura ja Jukka: £Joo£.

11. Laura. [Olipa kerran] ((kirjoittaa samalla))

16. Laura: KYSYTÄÄN opelta voidaaks me
ottaa meiän puhelimet siihe.

12. ((Muutama rivi poistettu keskustelusta.
Oppilaat huomaavat, että tussi tukee väriä

((Oppilaat nousevat samanaikaisesti ylös lattialta ja lähtevät kysymään opettajalta,. Opettaja antaa luvan puhelimien käyttöön näytelmässä.))

13. pulpettiin.))
14. Laura: £Oho, läpinäkyvä.£

Episodi B

15. Tanja: £Ei ku läpipäästävä£

Seuraava katkelma on jatkoa edelliseen episodiin hieman myöhemmin. Oppilaat ovat tässä vaiheessa kirjoittaneet ja kehittäneet näytelmän juonta paperille. Juonessa entinen
kalastaja haluaa päästä koulun verkkoon, jotta
hän voisi sitä kautta jäljittää kadonnutta puhelintaan.

16. Naurua
Tämän jälkeen lapset kirjoittavat yhdessä runon, joka menee seuraavasti. He myös päättävät, että runo tulee näytelmän alkuun.
Olipa kerran kalastaja.

1. Tanja: Musta tuntuu että onkohan tää
nytte siis ihan valmis vielähhh.

jolla oli ongelma.
Ongelma piti läpäistä

2. Piia: Niinku ope sano ett kaua se pitää
kestää. Että onks tää liian lyhyt?

mutta kun ei ollut läpinäkyvä

3. (2.0)

hän päätti olla käänteentekevä

4. Jukka: Nii mun mielestä me (0.5.) ollaan saatu ihan hyvin tähän tää juoni
tehtyä.

ja silmänkääntäjä.
Ja sitten kohotti kulmiaan ja mietti, jotain on
tehtävä.

5. (1.2.)

Oppilaat aloittavat työn suunnittelun selaamalla sanomalehteä. Sanomalehden mukanaolo semiottisena resurssina mahdollistaa
erilaisten äänien ja diskurssien mukaantulon (Maybin 2006; Säljö 2004) ja idea syntyy
kahden eri kuvan yhdistelystä. Verkkoliikennemainoksesta ja kalojen kuvista ruokamainoksessa viriää ideat päähenkilölle (kalastaja)
ja juonelle. Laura ja Jukka leikittelevät kanssa sanan verkko monimerkityksisyydestä (episodi A, rivit 4–5), sillä Jukka viittaa verkoilla
tietoliikenneverkkoon. Leikittely sekä toisen
ideaan tarttuminen ja sen jatkaminen ovat
tyypillistä yhteisen ymmärryksen rakentumi-

6. Tanja: Nii.MUT PITÄIiskö voitaisko
me tehdä vielä se runo, mitä me suunniteltiin.
7. Laura: Joo jos se runo vois tulla ihan tähän loppuun =
8. Jukka: =Miten kirjoitetaanko me se tähän paperille,
9. Piia: Joo mä voin kirjoittaa ((ottaa tussit))
10. Tanja: [Olipa kerran]
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sessa, ja samalla asetutaan yhdessä ikään kuin
yhdeksi puhujaksi (Sacks 1992).

ja peilaa työtä saatuun ohjeeseen (r2). Jukka jatkaa reflektiota (r4) ja Tanja tekee konkreettisen ehdotuksen runosta viitaten aikaisempaan keskustelun vaiheeseen ja Laura vie
ideaa eteenpäin (r7). Oppilaat päätyvät runon kirjoittamiseen (r 6–9), ja alkusysäys runoon tulee tussista, josta tulee paperin läpi
jälki pulpettiin. Oppilaat tekevät runon yhdessä tuumin kielellisesti leikitellen ja päättävät lopulta laittaa sen näytelmän aluksi. Runo
syntyy hyödyntämällä edellisen sanan elementtejä: läpäistä – läpinäkyvä, käänteentekevä – silmänkääntäjä.

Episodin A riveillä 8 ja 9 Tanja ja Piia jatkavat ideaa verkosta, verkko sana säilytetään ideana ja se saa uusia muotoja. Laura jatkaa rivillä A10 Tanjan ehdotusta koulun verkoista ja
Jukka ja Tanja vievät sitä omilla vuoroillaan
eteenpäin. Keskustelunanalyysi tuo näin näkyväksi, kuinka oppilaat antavat vuoroissaan
tunnustusta toisten ideoille. Edellisen puhujan kuulluksi tuleminen osoitetaan seuraavassa vuorossa, kun oppilaat jatkavat edellisen
vuoron ideaa tuomalla siihen jotain uutta.

Johtopäätöksiä ja pohdintaa

Intersubjektiivisuutta eli yhteisymmärrystä toiminnasta ja toisten ajatuksista osoittaa
myös se, että lauseiden ei tarvitse olla täydellisiä lauseita tullakseen ymmärretyiksi, ja
tämä on ilmeistä koko episodien ajan (ks. Säljö 2004; Vass & Littleton 2010). Puheenvuorot vaihtuvat nopeasti ja vuorottelu toimi
kaikkien osallistujien kesken, niin että jokainen pystyy esittämään ajatuksiaan. Oppilaat
käyttävät me-kieltä (rivit A1 ja B4), joka tässä tilanteessa näyttää osoittavan yhteistä sitoutumista yhteiseen projektiin (vrt. Bateman
2012).

Olen tässä näyttänyt muutamia keinoja, miten lasten toimijuus voi ilmetä ja mahdollistua. Oppilaat loivat vuorovaikutustilanteessa
toimijuutta tukevan dialogisen tilan, ja pienryhmää voisi Wengerin sanoin nimittää toimintayhteisöksi (Community of Practice,)
jossa vertaiset tukivat toisiaan ajatusten muodostuksessa ja yhteisessä merkitysneuvottelussa hetki hetkeltä ja vuoro vuorolta. Vertaisten
tuki näyttäytyikin merkityksellisenä tehtävään sitoutumisessa (ks. Rojas-Drummond
ym. 2008). Jokainen puheenvuoro näytti vievän tuotosta eteenpäin tavoitteen suunnassa. Toiminta oli yhteistä päämäärää tukevaa,
mutta sen voidaan ajatella tukeneen myös
pienryhmän jäsenten välisiä suhteita. Kyseessä
onkin Corsaron (2005) sanoin kollektiivinen
toimijuus ja miksei älykkyyskin (Hutchins
2005). Toiminta oli myös multimodaalista,
jolloin kognitio oli jakautunut (distributed)
toimijoihin, heidän kehonkieleensä ja erilaisiin semioottisiin resursseihin, kuten kuviin
ja käsitteelliseen artefaktiin, eli mielikuvaan
näytelmän luonteesta ja rakenteesta (Hutchins 2004).

Lapset tekevät ehdotuksia Hei voitaisko, voisiko sekä käyttivät konditionaalia ja omaa kantaa epävarmentavia ilmaisuja ja (rivit A: 1, 5,
6, 10, 14 ja B: 1, 2, 6, 7, 8) , jolloin he jättävät ideansa odottamaan toisten hyväksyntää.
Tällä tavoin he jättävät tilanteen auki myös
muiden ehdotuksille ja loivat kuvaa yhteisestä
tuotoksesta (ks. Martin & Evaldsson 2012).
Myös naurun voidaan ajatella tässä episodissa lisäävän yhteenkuuluvuuden tunnetta (rivit A6 ja B 16), samoin se kun oppilaat päättävät lähteä opettajan luokse jolloin he kaikki
nousevat yhtä aikaa ylös (riviltä A16 alkaen).
Samanaikainen ’ruumiillinen koreografia’ on
merkki kollektiivista yhteisymmärryksestä
myös kehollisella tasolla.

Opettaja pysyi vuorovaikutustilanteessa taustalla ja antoi näin oppilaille enemmän autonomiaa heidän työnsä suunnitteluun. Vuorovaikutus näyttäytyi tasavertaisena. Oppilaat
kuuntelivat toisiaan, reflektoivat ja jatkoivat toistensa ideoita, ottivat vastuuta, mutta

Episodissa B Tanjan vuoro (r1) reflektoi työn
kokonaisuutta ja Piia tuo esille myös opettajan äänen (Bakhtin 1981; Maybin 2006)
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peilasivat työtään myös opettajan ohjeisiin.
Oppilaat pystyivät ottamaan mukaan myös
koulun ulkopuolisia resursseja kuten matkapuhelimensa. Tämä kertoo myös siitä, miten
koulun ulkopuoliset aktiviteetit voidaan ottaa
mukaan vuorovaikutukseen erityisesti silloin,
kun lapset itse saavat olla luovia. Litteraatin
ulkopuolelta voidaan todeta, että puhelinten
mukaanotto vaikutti lapsista hyvin mielekkäältä. Onkin tärkeää, että lapset saavat yhdistää pedagogiseen toimintaansa heille tärkeitä
koulun ulkopuolisia asioita ja materiaaleja.

levassa, opetussuunnitelmassa. Artikkelin valossa voidaan korostaa, että lasten toimijuus
vaatii kehittyäkseen tietyn määrän autonomiaa. Sitä tukevat myös välittömästi muilta tuleva hyväksyvä puheenvuorot, jossa edellinen
vuoro osoitetaan kuulluksi ja ymmärretyksi,
ja samalla keskusteluun tuodaan jotain uutta. Tässä aineistossa opettajan rooli oli lähinnä fasilitoija, jolla oli laajempi käsitys koko
kokonaisuudesta. Tutkimus tukee esimerkiksi Masford-Scottin ja Churchin (2012) tutkimusta siitä, miten opettajan jättäytyminen
taustalle huolehtimaan kokonaiskuvasta mahdollistaa oppilaan toimijuutta. Onkin tarpeellista, että opettaja pystyy mukautumaan
erilaisiin osallistujarooleihin oppilaista ja tilanteista lähtien.

Kyseessä oli yksi luokan arjen vuorovaikutustilanne, jossa vuorovaikutus näytti olevan toimijuutta tukevaa. Tällaisia tilanteita olisikin
hyvä verrata erilaisia tehtäviä käsitteleviin tilanteisiin, tai tilanteesiin, joissa osallistujien
yhteistyö ja ymmärrys yhteisestä tavoitteesta
murtuu. On toki myös selvää, että jokainen
vuorovaikutustilanne on luonnollisesti ainutkertainen ja tapausesimerkin pohjalta ei ole
aihetta tehdä suurempia yleistyksiä. Uskon
kuitenkin, että pystyin havainnollistamaan
toimijuuden mahdollistumista koulun arkisessa vuorovaikutuksessa ja tarjoamaan esimerkin, miten toimijuutta voidaan jäljittää
vuorovaikutustekona autenttisen aineiston ja
keskustelunanalyysin avulla.

Aitoja vuorovaikutustilanteita tutkimalla saadaan tietoa toimijuudesta käytännön vuorovaikutuksen avulla. Keskustelunanalyysi
tarjoaa välineen kurkistaa luokkahuoneen jokapäiväiseen toimintaan ja yhteisymmärryksen rakentumiseen hetki hetkeltä. Mikrotason
tutkimus täydentää makrotason mietintöjä:
pieni rakentaa suurta ja suuri toteutuu pienessä. Vygostkyn (1978) sanoin ajatus toteutuu puheessa, joten vaikka keskityn enemmän
toimijuuden tarkasteluun kuin itse oppimisen erittelyyn, voi oppilaiden puheenvuorot
tuoda esiin myös jotain siitä, mitä tilanteessa opittiin.

Koulun vuorovaikutuksen virta on täynnä
vastaavanlaisia ja täysin erilaisia vuorovaikutuskohtaamisia. On mahdollista kysyä, mikä
merkitys yksittäisellä vuorovaikutustilanteella
voi olla, kun joka päivä avautuu uusia tilanteita. Voidaan kuitenkin ajatella, että mikään
vuorovaikutustilanne ei lähde liikkeelle tyhjästä, vaan toteutuneet vuorovaikutustilanteet
ovat resursseina seuraaville vastaavanlaisille tilanteille. Sitä, millaista yhteisymmärrystä rakennettiin tänään, toimii alkuna seuraaville kohtaamisille. Toisin sanoen sen, minkä
lapset kokivat arvokkaaksi ja oppivat käydyssä keskustelussa voi tulla todeksi ja resurssiksi
myös tulevissa vuorovaikutustilanteissa, niin
kuin myös heidän ihmisenä olemisessaan.
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CALL FOR PAPERS
3. Itämeren − 17. pohjoismainen lukemisen konferenssi
14.−16. elokuuta 2016 − Turku
Teema: Making meaning − literacy in action
Hyvä kollega, olet tervetullut lähettämään abstraktin FinRAn järjestämään
konferenssiin. Ohjelmassa sessioita, poster-esityksiä, symposioita ja paneeleja.
Esitykset suomeksi, in English, на русском, på skandinaviska språk.
Valitse seuraavista se kategoria, joka parhaiten vastaa esitystäsi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tekstitaidot eri oppiaineissa
Digitaaliset tekstitaidot
Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet ja oppilaiden tukeminen
Nuorten ja aikuisten tekstitaidot
PISA – lukutaidon trendejä ja haasteita
Aloittavat lukijat ja kirjoittajat
Näppäillen ja kynällä
Lukemisen ilo
Osallisuus ja vuorovaikutus koulun arjessa
Monilukutaito osana laaja-alaisia osaamiskokonaisuuksia
Muita aiheita

Abstraktien kirjoitusohjeet ja lisää tietoa netissä:
http://finnishreadingassociation.blogspot.fi/
•
•
•
•

abstraktien jättö 1.12.2015 mennessä osoitteella 3rdbalticsea@gmail.com
helmikuussa 2016 ilmoitus hyväksymisestä
maaliskuussa 2016 viimeinen rekisteröitymispäivä esiintyjille
huhtikuussa 2016 edullisempi osallistumismaksu (96€)
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CALL FOR PAPERS
Den 3:e Östersjökonferensen om läsning − den 17:e
Nordiska lässtämman 14−16 augusti 2016 – Åbo
Tema: Making meaning − literacy in action
Bästa kollega, vi vill inbjuda dig att presentera på konferensen som arrangeras
av FinRA. På programmet sessioner, postersessioner, symposium och panel.
Presentationer på skandinaviska språk, in English, на русском, suomeksi.
Välj den kategori som bäst motsvarar ditt förslag:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Fokus på läsförståelse i alla ämnen
Utmaningar för läs- och skrivkompetensen i den digitala eran
Stöd för elever med inlärningssvårigheter
Tonåringars och vuxnas läsande
Läsförståelsen i PISA – tendenser och möjligheter
Tidiga insatser för att förebygga läs- och skrivsvårigheter
Skrivning på papper och tangent
Läsglädje
Deltagande och samverkan i skolans vardag
Multilitteracitet som ett verktyg för lärande inom ämnesintegrerade helheter
Fritt val av ämne

Instruktionerna för abstrakt och information på nätet:
http://finnishreadingassociationsvenska.blogspot.fi/
•
•
•
•

abstraktet sänds till 3rdbalticsea@gmail.com senast 1.12.2015
februari 2016 besked till presentatörerna
mars 2016 registrering för att inkluderas i programmet
april 2016 Early bird-deltagaravgift (96 €)
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Digitaidot käyttöön: Lukiolaiset
akateemisia tekstitaitoja
harjoittelemassa
Johanna Lampela

Lukiokoulutuksen äidinkielen ja kirjallisuuden opintojen moninaiset tekstitaitotavoitteet
mietityttävät monia opettajia: miten opiskelijoita voisi ohjata erilaisten tekstilajien taitajiksi yhä monimuotoisemmassa tekstimaailmassa? Tekstien monimuotoistuessa ovat tarpeen
mallit, jotka erittelevät tekstien tulkinnassa
ja tuottamisessa tarvittavia taitoja. Kiili, Mäkinen ja Coiro (2013) hahmottelevat akateemisten tekstitaitojen kenttää esittelemällä moniulotteisen mallin, jossa tekstitaidot
nähdään uuden tiedon tuottamisen välineinä.
Mallia on aiemmin esitelty myös Kielikukko-lehdessä (Kiili & Mäkinen 2014). Tässä
artikkelissa esittelen lukion ensimmäisen vuosikurssin äidinkielen ja kirjallisuuden kurssikokeilua, jonka suunnittelussa hyödynnettiin
edellä mainittua tekstitaitomallia.

visia, digitaalisia, yhteisöllisiä sekä innovatiivisia tekstitaitoja. Nämä tekstitaidot ovat tärkeitä uuden tiedon luomisessa ja digitaaliseen
kansalaisuuteen kasvamisessa.

Akateemisten tekstitaitojen malli

Akateemiset tekstitaidot lukion
äidinkielen ja kirjallisuuden
opinnoissa

Kuvio 1. Akateemiset tekstitaidot (mukailtu Kiili ym.
2013)

Akateemisten tekstitaitojen mallissa (Kiili
ym. 2013) yhdistyvät tekstitaitojen kognitiiviset, sosiaaliset sekä kulttuuriset näkökulmat
(Kuvio 1). Kognitiivinen näkökulma viittaa
opiskelijoiden tiettyyn tehtävään liittyviin lukemis-, kirjoittamis- ja viestintätaitojen kehittymiseen. Mallin sosiaalinen näkökulma korostaa opiskelijoiden yhteistyötaitoja uuden
tiedon luomisessa sekä dialogisen vuorovaikutuksen merkitystä. Kulttuurinen näkökulma
muistuttaa opetukseen peilautuvista arvoista,
uskomuksista ja vaatimuksista. Nämä kolme
näkökulmaa raamittavat viittä tekstitaitoa:
tiedonalakohtaisia tekstitaitoja, argumentatii-

Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden 2. kurssin tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä ovat muun
muassa tiedonhankintastrategioiden oppiminen, painettujen ja sähköisten tietolähteiden
käyttäminen, informatiivisen puheenvuoron
rakentaminen, havainnollinen esittäminen
sekä omien työtapojen arviointi (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2004). Huomioin
kaikki nämä tavoitteet ja sisällöt rakentaessani monipuolisesti akateemisia tekstitaitoja tukevaa oppimistehtäväkokonaisuutta kyseiselle
kurssille. Tehtäväkokonaisuus keskittyi aka42

Kielikukko 3/2015

teemisten tekstitaitojen neljän osa-alueen harjoitteluun: argumentatiivisiin, digitaalisiin,
yhteisöllisiin ja innovatiivisiin tekstitaitoihin.

tokonegrafiikalla toteutettujen sisältöjen katselemista näyttöjen kautta (Wu, Lee, Chang
& Liang 2013). Aurasma puolestaan on iOSja Android-laitteille saatavilla oleva ohjelma,
jonka avulla voi tarkastella reaalimaailman näkymään ”lisättyä” digitaalista materiaalia. Tietokirjojen kansikuvista koottiin oppilaitoksen
käytäville seinäposterit, joista videotuotokset
avautuivat katsottaviksi mobiilaitteilla Aurasma-ohjelman läpi katsottaessa (Kuva 1).

Monimediaisen puheenvuoron
laatiminen tietokirjasta
Tehtävässä opiskelijaparit valitsivat kiinnostavan tietokirjan ja analysoivat sen tapaa jäsentää ja välittää tietoa. Opiskelijoiden tuli tarkastella, kenelle tietoteos oli suunnattu, miten
siinä jäsennettiin aihetta, miten teos rakentui
sekä millä keinoin tietoa välitettiin.
Tietokirjan aihetta tuli käsitellä kriittisesti etsimällä lähteitä, joissa aihetta lähestyttiin eri
tavalla, jopa vastakkaisista näkökulmista. Tämän jälkeen opiskelijat tekivät monimediaisen puheenvuoron lukemastaan tietokirjasta
ja siihen liittyvistä huomioistaan. Puheenvuoron tuli sisältää monimediaisia elementtejä:
kuvaa, tekstiä, ääntä ja liikkuvaa kuvaa sekä
puhetta. Tuotoksessa piti tuoda esille erilaisia näkökulmia aiheeseen käyttämällä monipuolisia digitaalisia tiedon esittämisen tapoja. Opiskelijoita pyydettiin myös miettimään,
millaiset esitystavat voisivat kiinnostaa katsojia.

Kuva 1. Tuotoksiin tutustumista Aurasma-ohjelman
avulla.

Opiskelijat tutustuivat ryhmän kaikkien työparien tuotoksiin oppilaitoksen tiloissa järjestetyllä ”multimediakävelyllä”: he siirtyivät
kutakin tuotosta symboloivan kirjankansikuvan kohdalle ja tutustuivat kyseiseen kirjaan
pohjautuvaan opiskelutuotokseen mobiililaitteensa Aurasma-ohjelman avulla. Näin kurssin kaikki opiskelijat pääsivät tutustumaan
muidenkin opiskelijoiden lukemien tietokirjojen maailmaan. Kuvassa 2 on esimerkkejä
yhdestä opiskelijatyöstä. ”Multimediakävelyllä” työparit keskustelivat ryhmän tuotoksista paitsi keskenään myös muiden työparien
kanssa. Opiskelijat käyttivät reflektoinnissa ja
yhteisöllisessä arvioinnissa apunaan laatimaani arviointikehikkoa monimediaisten tuotosten eri ominaisuuksien arvioinnissa. Aikaa
oppimiskokonaisuuteen käytettiin noin neljä
75 minuutin pituista oppituntia.

Rakenteeltaan tuotoksen tuli olla elokuvamainen kokonaisuus alku- ja lopputeksteineen,
tekijöineen ja lähdeluetteloineen. Suunnittelun apuna hyödynnettiin käsikirjoituskortteja
(Kiesiläinen 2015), joihin jokainen monimediaisen kokonaisuuden informaatioelementti
(esim. tekstidia, opiskelijoiden kuvaamaa liikkuvaa kuvaa sisältävä jakso) kirjattiin omaksi mikrosuunnitelmakseen. Kun käsikirjoituskortit vielä aseteltiin videon suunnitellun
sisällön järjestykseen ja liimattiin kartongille,
suunnitelmasta oli apua koko mediatuotoksen tekemisen ajan.
Valmiit monimediaiset puheenvuorot katsottiin ja arvioitiin yhdessä. Videot julkaistiin lisätyn todellisuuden (augmented reality)
keinoin Aurasma-ohjelman avulla. Lisätyllä todellisuudella tarkoitetaan esimerkiksi tie43
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oppivat uusia tietotekniikkataitoja ja kehittivät digitaalisia ongelmanratkaisutaitojaan.

Pohdintaa
Opetuskokeilu liittyi lukion äidinkielen ja
kirjallisuuden toiseen kurssiin, johon lukion
opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2003) mukaan kuuluvat muun muassa
taidot arvioida tekstien sisältöä ja näkökulmia sekä laatia puhuttuja ja kirjoitettuja asiatekstejä samoin kuin erilaisten lähteiden käyttäminen tekstein ja puhe-esitysten pohjana.
Vastaavasti lukion opetussuunnitelman perusteiden 2015 luonnoksessa (Opetushallitus
2015) korostuvat tietolähteiden kriittinen arviointi ja valikoiminen sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen. Siinä tekstien rakentumisen tarkastelu sekä tekstien
soveltaminen omassa ilmaisussa painottuvat
jo ensimmäisestä äidinkielen ja kirjallisuuden kurssista lähtien. Yhtä lailla laaja-alainen
tekstikokonaisuuksien hallinta on tavoitteena
myös reaaliaineiden lukiokursseissa.

Kuva 2. Ruutukaappauksia opiskelijatuotoksesta,
jossa esitellään 3D-tulostukseen liittyviä hyödyllisiä ja
haitallisia innovaatioita.

Tämän opetuskokeilun suunnittelussa käytin apuna akateemisten tekstitaitojen mallia.
Taulukkoon 1 on vielä yhteenvetona koottu,
miten oppimistehtävässä harjoiteltiin akateemisten tekstitaitojen eri osa-alueita. Tekstitaitojen malli auttaa opettajaa tarkastelemaan
rakentamiaan tehtäväkokonaisuuksia analyyttisesti eri näkökulmista. Lisäksi se toimii
lähtökohtana monipuolisia tekstitaitoja sisältävän tehtäväkokonaisuuden arviointiperusteiden suunnittelussa.

Opiskelijoiden kokemuksia ja
opettajan havaintoja
Kokemukset opetuskokeilusta olivat pääosin
positiivisia. Opiskelijat kokivat oppineensa tarkastelemaan tekstejä erilaisista näkökulmista. He kokivat aiheen tarkastelun erilaisia
lähteitä hyödyntämällä kiinnostavaksi. Yhteistyöskentely parin kanssa koettiin antoisaksi ja teknologian monipuolinen hyödyntäminen innostavaksi. Työparit opastivat toisiaan
mahdollisissa teknologisissa pulmissa. Sisällöllisissä linjauksissa myös opettaja ohjasi
työskentelyä.

Tässä esitellyn oppimiskokeilun kaltaisten
monimediaisten tuotosten tekemisen sisällyttäminen lukio-opiskeluun näyttäisi olevan
opiskelijoita motivoiva ja innostava tapa sisällyttää akateemisten tekstitaitojen ja laajojen
tekstikokonaisuuksien monipuolista harjoittelua lukio-opintoihin. Kokeilun perusteella
digitaalisuuden, lisätyn todellisuuden ja yhteistoiminnallisen työskentelyn keinoin opiskelijoita voidaan ohjata ja kannustaa laajojen
ja monisyisten tekstien pariin. Niinpä vastaa-

Opiskelijoiden monipuoliset valmiudet digitaaliseen työskentelyyn yllättivät: niin kuvan,
liikkuvan kuvan kuin äänenkin työstäminen
työparin suunnitelmia vastaavaksi sujui opiskelijoilta yllättävän hyvin. Opiskelijat myös
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Lähteet

Tekstitaidon
osa-alue
Argumentatiiviset tekstitaidot

Oppimistehtävän
elementit
Kriittisiä näkökulmia
edustavien tekstien
etsiminen ja lukeminen
sekä niiden sisältämän
argumentoinnin analysointi
Erilaisten näkökulmien
tarkastelu monimediaisessa
puheenvuorossa
Digitaaliset
Tiedonhaku internetistä
tekstitaidot
Monimediaisen digitaalisen
tekstin laatiminen tekstiä,
kuvaa, ääntä, liikkuvaa
kuvaa yhdistellen
Digitaalisten työvälineiden
hallinta (iPad,
iMovie, Keynote)
Yhteisölliset Työtavoista, sisällöistä
tekstitaidot
ja näkökulmista
neuvotteleminen
Yhteinen tiedonrakentelu
Kurssin tuotosten yhteiseen
arviointiprosessiin
osallistuminen
Innovatiiviset Aiheen tarkasteleminen
tekstitaidot
yllättävistäkin näkökulmista
Erilaisista lähteistä
löydetyn informaation
yhdisteleminen
Kekseliäiden digitaalisten
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äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorina Janakkalan
lukiossa

Taulukko 1. Akateemiset tekstitaidot kurssin
oppimistehtävässä.

vanlaisia tehtäviä voisi kokeilla myös muissa
oppiaineissa kuin äidinkielessä ja kirjallisuudessa. Äidinkielen ja kirjallisuuden kurssin
tietokirjallisuutta voitaisiin sitoa käytännössä minkä tahansa oppiaineen kanssa ja lisätä näin oppiaineintegraatiota. Opetusmenetelmällisesti kokeilu edustaa sekä laaja-alaista
monimediaista arviointipohjaa että yhteistoiminnallista työskentelymallia. Tehtäväkokonaisuudessa opettaja toimii prosessin ohjaajana, mikä on myös uuden OPS:n tavoite.
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How should we approach
homework?
Sirpa Eskelä-Haapanen
Eskelä-Haapasen kannanotto läksyjen puolesta julkaistiin heinäkuun alussa Literacy Today -lehdessä (entinen Reading Today).

Homework has traditionally been linked to
schooling and has been seen as the child’s responsibility. Homework strengthens the subject matter one has learned during lessons and
helps one memorize the most important topics. Children are obligated to do homework
in their spare time; studies have shown that
children expect receiving homework from the
start of the school. However, educators should
be aware that homework can also be a negative experience for children. If a child is already struggling with tasks in school, how can
he or she be expected to manage them alone
at home? Nevertheless, I consider homework
very important and positive for all schoolchildren.

to perform the most demanding tasks with
the support of adults and reach the most difficult performance and new potential learning
levels. Little by little, the child is encouraged
to undertake demanding efforts independently. In order to find out the child’s ZPD, parents must actively monitor the child’s learning
processes. This is possible when doing homework together.
Parents need support from their child’s teacher as well. In fact, doing homework entails
seamless co-operation between teacher, parents, and student. The regular discussions between parents and teachers are necessary to
help parents become aware of their child’s
strengths, learning processes, needs for support, and social skills at school. In terms of
homework, parents can find out their child’s
learning strategies and inform the teacher, so
that the teacher can open the child’s learning
nodes at school. In addition, the child can describe the teacher’s teaching style, which could
be of benefit at home when doing homework.
So, the teacher is seen as both a pedagogue
and a supervisor of parents.

With current busy lifestyles, children spend
a lot of their time away from their parents.
Therefore, parents’ commitment to their children’s homework increases high quality family time, when homework is seen as a shared
goal. Studies have shown that a child’s motivation for schooling increases when their parents’ interest in schooling is apparent. When
doing homework together, parents and children also share their daily experiences, so
homework is done in interaction and offers
parents the possibility to improve their child’s
learning.

The amount of homework is a critical issue.
Every child is entitled to have the right to rest,
play, recreation, and leisure activities daily. In
addition, the teacher should pay attention not
only to the amount of homework but also to
the level. The purpose of homework is to reinforce learned things, but its execution does

Learning is considered favorable in the child’s
zone of proximal development (ZPD) (Vygotsky, 1978). In the ZPD, the child is able
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not require learning new things. Homework
is based on prior learning and repetition.
Homework should also not be pen-and-paper
assignments only; teachers should consider a
variety of creative methods for implementing
homework through students’ personal and intrinsic interests. Also, parents can get excited
about new ways of learning, such as technology. In this way, children will be able to teach
their parents.
Self-concept has a significant role in schooling. Interaction allows self-concept to evolve.
The best message supervisors can give a child
is: “You can, you will manage, and you are
valuable just the way you are.” Even minor progress should be made visible. Doing
homework regularly with parents is valuable,
supports the child’s development, facilitates
preparation for exams, and provides a basis
for lifelong learning.

Lukemisen ja
kirjoittamisen
testejä A7
Ulkoasun suunnittelu:
Mia-Liisa Kemppainen

Sirpa Eskelä-Haapanen,
KT, toimii yliopistonlehtorina Jyväskylän
yliopistossa Opettajankoulutuslaitoksella.

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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FinRAn Aapiskukkopalkinto ‒ ABC-tuppen
on myönnetty vuodesta 1981. Tänä vuonna palkinnon vastaanotti hankolainen Agneta Möller-Salmela inspiroivasta työstään
Lukuinto-projektissa sekä työstään kirjastonhoitajana. FinRAn puheenjohtaja Ann-Sofie Selin ojensi kunniakirjan Suomen Elinet-verkoston seminaarissa kansainvälisenä
lukutaitopäivänä 8. syyskuuta. Lukukeskuksen tiloissa Villa Kivessä Helsingissä pidetyn
seminaarin aiheena oli Lukutaito maailmalla,
Euroopassa ja Suomessa. Agneta Möller-Salmelan artikkeli julkaistaan seuraavassa Kielikukossa.

FinRA, Finnish Reading Association Aapiskukkopalkinnon saajat 1981–2012
Mottagare av ABC-tuppen Rooster Award recipients
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

1994

Linda Heiskanen
Kari Vaijärvi
Märta Tikkanen
Aapiskukko-työryhmä, Weilin&Göös
Maj Simons
Raija Syvälahti
Anna-Liisa Mikkelä
Hannele Huovi
Sanasolmu-työryhmä, YLE
Selkouutiset/LL-bladet
Eila Alahuhta
Aatto Sonninen
Kaija Lehmuskallio

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2004
2009
2012
2015
48

Lukitukikeskus, Turun
kristillinen opisto
Kerttu Vuolab
Turun oppimistutkimuksen keskus
Suomen Nuorisokirjallisuuden
Instituutti
Pekka Niemi
The recipient of the UNESCO
Award, Basic Skills Agency, UK
Niilo Mäki Instituutti
Airi Valkama
Lukibussihanke
Elspeth Randelin
Leena Sitomaniemi
Agneta Möller-Salmela
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