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1 Johdanto 

 

”Lukeminen kannattaa aina” on useimmille tuttu sanonta, jonka merkitys tämän 

päivän tietoa tulvivassa ja hektisen elämänmenon värittämässä yhteiskunnassa 

on osin saattanut hämärtyä. Samalla se on tullut entistä ajankohtaisemmaksi, 

erityisesti lasten kohdalla. Uusimpien kansainvälisten PISA-tulosten valossa suo-

malaisnuorten lukutaidon taso on 2000-luvulla ollut tasaisessa laskussa, ja kuilu 

testeissä parhaiten ja heikoimmin suoriutuvien lukijoiden välillä on suurentunut 

(Kupari ym., 2013, 30–31; Vettenranta ym., 2016, 37–38). Kansainvälisesti tar-

kastelultuna suomalaisten lukutaito on yhä korkeatasoista, mutta osaaminen on 

laskussa, ja ero vuosien 2000 ja 2012 PISA-tuloksissa on jo merkittävä. Huolta 

lisää lukutaidon eriarvoistuminen ja heikkojen lukijoiden määrällinen lisääntymi-

nen. (Kupari ym. 2013, 30–31.) 

 

Lukutaidon taso ja lukeminen ovat viime vuosina olleet paljolti läsnä myös eri 

mediakanavissa. Siinä missä suomalaisnuorten lukutaito on heikentynyt, ovat 

myös kodeissa tapahtuva ääneen lukeminen ja lukemiseen liittyvät yhteiset toi-

mintatavat arkipäivää vain osassa suomalaisperheitä (Lukukeskus, 2018). Las-

tenkirjallisuuteen erikoistunut tutkija Päivi Heikkilä-Halttunen painottaa kirjassaan 

Lue lapselle! Opas lasten kirjallisuuskasvatukseen (2015, 35, 106) kotien sään-

nöllisten ääneenlukuhetkien tärkeyttä muun muassa lasten mielikuvituksen ruok-

kimisen ja rauhoittumisen näkökulmista. Samalla lukutilanne on päivässä se 

hetki, kun lapsi saa aikuisen jakamattoman huomion ja aikuinen on todella läsnä 

lapselle (Heikkilä-Halttunen, 2015, 35). Lisäksi säännöllisen ääneen lukemisen 

on useissa tutkimuksissa todettu vaikuttavan myönteisesti lasten kielelliseen ke-

hitykseen muun muassa sanavaraston laajentumisen sekä lukemaan oppimisen 

helpottumisen kautta (ks. Greene Brabham & Lynch-Brown, 2002; Hargrave & 

Senechal, 2000; Lane & Wright, 2007; Massaro, 2017; Wasik & Bond, 2001).  

 

Heikkilä-Halttunen totetaa kirjassaan (2015, 178), että vaikka suomalaisissa ko-

deissa luetaankin ääneen verrattain hyvin, tulisi vanhempien vielä paremmin ym-

märtää kodin vaikutus lasten lukemiselle. Pelkkä ääneen lukeminen ei yksin riitä, 

vaan siihen tulisi yhdistää muutakin kielellistä toimintaa ja samalla vanhempien 
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tulisi näyttää mallia myös omasta aktiivisesta lukemisestaan (Heikkilä-Halttunen, 

2015, 129, 178). Lukukeskus on osaltaan tarttunut aiheeseen ja kehitti vuonna 

2017 Lue lapselle -hankkeen, jonka keskeisenä pyrkimyksenä on innostaa ja li-

sätä kodeissa tapahtuvaa lapselle lukemista. 

 

Vuonna 2017 aloitettiin myös Suomen kulttuurirahaston ja Kopioston rahoittama 

Lukuklaani-hanke, jonka kohderyhmän muodostavat kaikki Suomen ala- ja yh-

teinäiskoulut. Lukuklaani-hankkeen pääasiallisena tavoitteena on monipuolinen 

lukemisen edistäminen koulumaailmassa. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa 

koulut saivat laatia ehdotuksia koulukirjastojen perustamiseen sekä parantami-

seen, ja parhaat ideoista palkittiin. Lisäksi syksyllä 2018 kaikille kohderyhmän 

kouluille lahjoitettiin hankkeen tiimoilta kirjapaketti, jonka toivottiin edistävän kou-

lussa tapahtuvaa lukemista. Lukuklaani-hankkeeseen liittyen toteutettiin syksyllä 

2017 myös opettajille suunnattu kyselytutkimus, jolla haluttiin kartoittaa alakoulun 

kirjallisuudenopetuksen luonnetta ja opettajien näkemyksiä aiheesta. (Luku-

klaani, 2018.) 

 

Koulumaailmassa lukemiseen liittyvät toimintamuodot, äänen lukeminen osana 

niitä, ovat tunnetusti tärkeässä asemassa. Kuitenkin aivan kuten kodeissa tapah-

tuvan lukemisenkin kohdalla, ei nykypäivänä ole itsestään selvää, että kouluissa 

lapset kuulevat säännöllisesti ääneen lukemista. Yhteiskunnan kehitys ja sen 

useiden toimijoiden halu saada äänensä kuuluviin opetussuunnitelman sisältöi-

hin ja tavoitteisiin on saanut aikaan tilanteen, jossa koulujen vastuulle on sysätty 

yhä uusia ja uusia vastuualueita. Samalla tämä voi tarkoittaa sitä, että kaikelle, 

esimerkiksi oppilaiden itsensä tai opettajan heille suorittamalle ääneen lukemi-

selle ei vättämättä löydy täyteenahdetuista koulupäivistä aina aikaa.  

 

Kasvatushistorioitsija Jari Salminen kirjoittaa kirjassaan Koulun pirulliset dilem-

mat koulumaailman kohtaamista sisäisistä ja ulkoisista jännitteistä, joista hän 

käyttää nimitystä pirulliset dilemmat. Opetussuunnitelman Salminen (2012, 68–

69) toteaa olevan historiallisesti kerrostunut ja siinä kamppailevan opetuksen pe-

rinteiset traditiot sekä uudet opetukseen suunnatut vaatimukset. Kyseinen ope-

tussuunnitelmaan sisältyvä jännite voidaan katsoa kuuluvan Salmisen (2012) 

esittämään pirulliseen dilemmaan jatkuvuus vastaan muutos. Saman dilemman 
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piiriin Salminen (2012, 104–112) lukee opetuksen tuntijakoon liittyvät vaatimuk-

set ja erimielisyydet eri tahojen välillä. Koulupäiviin varattu aika on rajallinen ja 

tuohon rajattuun aikaan on opetussuunnitelman ja tuntijaon puitteissa mahdutet-

tava lukuisia eri oppiaine- ja muita sisältöjä. Osin myös tästä syystä ääneen lu-

kemisen roolia kirjallisuuden opetuksessa on kiinnostavaa tutkia ja samalla sel-

vittää, mitä kirjallisuuden opetukseen suunnattu aika pitää sisällään.  

 

Omassa kandidaatin tutkielmassani keväällä 2017 toteutin kirjallisuuskatsauksen 

varhaislapsuuden ääneen lukemisen vaikutuksista lapsen kehittyvään sanava-

rastoon ja kouluuntulovaiheen lukemisvalmiuksiin. Tarkastelin työssäni säännöl-

lisen aikuisen lapselle lukemisen, ääneen lukemisen, eri muotoja sekä niiden vai-

kuttavuutta lapsen kielellisen kehityksen eri osa-alueisiin. Tarkastelun keskiössä 

olivat niin kodit kuin oraganisoitu varhaiskasvatusympäristö eli päiväkodit ja esi-

opetus. Tässä pro gradu -tutkielmassani jatkan ääneen lukemisen tematiikan pa-

rissa ja siirrän tutkimukseni fokuksen koulumaailmaan sekä opettajien näkemyk-

siin aiheesta. Työssäni tulen analysoimaan Lukuklaani-hankkeessa kerättyä, 

opettajille suunnattua kyselyaineistoa opettajien ääneen lukemisen näkökul-

masta. Tavoitteenani on laadullista sisällön analyysiä hyödyntämällä selvittää 

vastauksista, minkälainen rooli opettajien ääneen lukemisella on alakoulujen kir-

jallisuuden opetuksen osana sekä sitä, mitä ajatuksia opettajat ääneen lukemi-

seen liittävät. Työni nivoutuu näin ollen osaksi Lukuklaani-hanketta. 

 

Ääneen lukeminen -termin rinnalla tutkielmassani esiintyy ajoittain sanapari lap-

selle lukeminen. Molemmilla ilmaisuilla viittaan samaan toimintaan eli aikuisen 

lukemiseen lapselle, ja niiden sanalliset merkitykset ymmärretään työssäni täysin 

yhteneväisiksi. 
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2 Erilaisia ääneen lukemisen tapoja 

 

Tässä pääluvussa keskityn luomaan kuvan erilaisista tavoista toteuttaa aikuisen 

ääneen lukemista lapsiryhmälle. Kuvailen tarkemmin kahden erilaisen lapselle 

lukemisen tavan, dialogisen ja interaktiivisen lukemisen, keskeisimmät ominais-

piirteet. Tämän lisäksi avaan lyhyesti myös muita ääneen lukemisen tapoja sekä 

sitä, mitä myönteisiä vaikutuksia eri lukemisen tavoilla on tutkimusten valossa 

lasten kielelliseen kehitykseen todettu olevan. 

 

2.1 Dialoginen lukeminen 

 

Ääneen lukemisella on tutkimuksissa todettu olevan lukuisia hyötyjä lapselle, 

mutta ei ole yhdentekevää, millä tavalla ääneen lukemista toteutetaan (Greene 

Brabham & Lynch-Brown, 2002, 465). Yksi lapsen kielellisen kehityksen tukemi-

seen tähtäävä ääneen lukemisen muoto on dialoginen lukeminen. Dialoginen lu-

keminen (dialogic reading) on jaettua lukemista (shared reading), joka edistää 

sanavaraston kehittymistä erityisesti lapsilla, jotka omaavat lähtökohtaisesti vain 

heikot suulliset ilmaisutaidot (Morgan & Meier, 2008, 11). Menetelmän käyttö on 

tavallisimmin suunnattu esiopetusikäisille lapsille (Lane & Wright, 2007, 670; 

Zevenbergen & Whitehurst, 2003, 171). 

 

Loniganin ja Whitehurstin (1998, 265) mukaan dialogista lukemista keskeisesti 

määrittävä tekijä on aikuisen ja lapsen välinen roolien vaihto. Sen seurauksena 

lapsi ikään kuin tarinankertojan tavoin ilmaisee omia näkemyksiään ja kokemuk-

siaan luetusta, kun taas aikuisen rooli on toimia kysymyksiä esittävänä ja kerron-

taan kannustavaa palautetta antavana kuuntelijana (Lonigan & Whitehurst, 1998, 

265). 

 

Whitehurstin ja kumppaneiden (1994) määritelmää mukaillen Morgan ja Meier 

(2008, 12–13) esittävät dialogisen lukemisen rakentuvan seuraavista tunnuspiir-

teistä: Lukijana toimiva opettaja esittää esimerkiksi kirjan tapahtumia ja hahmoja 

koskevia, lasten omin sanoin esittämiin vastauksiin kannustavia avoimia kysy-

myksiä. Vastauksen hän saatuaan toistaa, täsmentää tai esittää lisäkysymyksen 
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siihen liittyen ja näin kehittää keskustelua edelleen. Lisäksi keskeistä on pyrkimys 

lisätä ja ylläpitää lasten mielenkiintoa luettavia kirjoja kohtaan valitsemalla tarkoi-

tuksenmukaisia kysymyksiä ja tarinoita yhteisiin lukuhetkiin sekä osoittaa lapselle 

kannustusta ja rohkaisua kysymysten esittämiseen ja tarinaan uppoutumiseen. 

(Morgan & Meier, 2008, 12–13.) 

 

Morganin ja Meierin katsausartikkelissa pyrkimyksenä oli selvittää dialogisen lu-

kemisen yhteyttä lapsen lukutaidon hankintaan ja käyttäytymisongelmien vähen-

tämiseen. Artikkeli tarjoaa hyvän esimerkin menetelmän hyödyntämisessä käy-

tännössä. Dialogisen lukemisen toteuttaminen päiväkodin, esiopetuksen tai kou-

lun luokkahuonetoiminnassa voidaan Morganin ja Meierin mukaan rakentaa kak-

sivaiheisesti. Ensimmäinen vaihe sisältää tarinan ensimmäisen, toisen ja tarpeen 

vaatiessa mahdollisesti kolmannenkin lukukerran pienelle lapsiryhmälle kahta 

menetelmää noudattaen. Niistä ensimmäinen (PEER) koostuu lapselle / lapsiryh-

mälle esitetystä kysymyksestä tai kehotuksesta (prompt) luettuun liittyen, vas-

tauksen tarkkuuden arvioinnista (evaluation) tai sen mahdollisesta laajentami-

sesta (expansion) sekä lopuksi oikean vastauksen toistamisesta (repetition). 

(Morgan & Meier, 2008, 12–13.) 

 

Toinen menetelmä (CROWD) muodostuu viidestä osasta, jotka auttavat lukijana 

toimivaa aikuista tehostamaan lukemisen vaikuttavuutta ja joita voidaan käyttää 

täysin satunnaisessa järjestyksessä tilanteen luoman tarpeen mukaisesti. Osiin 

kuuluvat täydentämiseen (completion), mieleen palauttamiseen (recall) tähtäävät 

ja avoimet (open-ended questions) kysymykset, mikä/milloin/miksi/missä/miten -

tyyliset mi-kysymykset (wh-questions) sekä tarinan ja sen osien muihin konteks-

teihin yhdistämiseen / siltaamiseen (distancing) pyrkivät kysymykset. Dialogisen 

lukemisen toisen vaiheen tarkoituksena on lisätä työmuodon tuloksellisuutta ko-

deissa tapahtuvan säännöllisen dialogisen lukemisen avulla. Tätä tarkoitusta var-

ten myös vanhemmille opetetaan dialogisen lukemisen perusperiaatteet. (Mor-

gan & Meier, 2008, 12–13.) 

 

Jo varhaislapsuudessa havaittava keskimääräistä suppeamman sanavaraston 

omaaminen lapsella voi aiheuttaa kauaskantoisia vaikutuksia hänen kielelliseen 

kehitykseensä, muun muassa lukutaitoon, mistä johtuen vaikeudet sanaston 
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omaksumisessa ja ilmaisussa on tärkeää tunnistaa ajoissa (Hargrave & Sene-

chal, 2000, 75). Käyttäytymisongelmien kohdalla vaikutusmekanismi voi olla se, 

ettei suppean sanavaraston omaava lapsi kykene ilmaisemaan itseään oikein ja 

tulee sen vuoksi väärinymmärretyksi, mikä edelleen voi johtaa erilaisiin ongelma-

tilanteisiin tai konflikteihin (Morgan & Meier, 2008, 11–12).   

 

Morgan ja Meier (2008) käsittelivät julkaisussaan dialogisen lukemisen hyödyn-

tämistä käyttäytymisen ongelmien ja lukemaan oppimisen tukemisen näkökul-

mista. Mielenkiinnon kohteena oli se, kuinka menetelmällä aikaansaatu kehitys 

lapsen sanallisissa taidoissa voi vaikuttaa myönteisesti edellä mainittuihin kehi-

tystehtäviin. Dialogisen ääneen lukemisen PEER ja CROWD –menetelmien 

hyöty sanaston parantamisessa voidaan ymmärtää esimerkiksi seuraavan kaltai-

sen tilanteen valossa: Opettaja tai vanhempi lukee tarinaa, esittää lapselle kysy-

myksen sivulla näkyvästä lentokoneen kuvasta ja kysyy mikä se on. Lapsen vas-

tattua ”lentokone” lukija kommentoi vastausta sekä kertoo ja kuvailee lapselle, 

mistä hän itse tunnistaa kuvan lentokoneeksi ja hyödyntää puheessaan samalla 

monia kuvailevia adjektiiveja. Lopuksi hän pyytää lasta vielä toistamaan, mitä ku-

vassa näkyy ja saakin vastaukseksi esimerkiksi ”Se on suuri, kapea ja valkoinen 

lentokone!” Sen sijaan, että olisi vain todennut vastauksen oikeaksi ja jatkanut 

lukemista, lukijana toiminut aikuinen laajensi ja täsmensi lapsen vastausta ja sai 

lapsen lopuksi tuottamaan ilmaisullisesti paljon alkuperäistä monipuolisemman 

vastauksen. (Morgan & Meier, 2008, 13–14.) 

 

Dialogisen lukemisen toteuttamisen haasteena varhaiskasvatuksen kohdalla voi 

olla aikusten riittävä määrä sekä sopivan ajan löytäminen lukuhetkille, jotka työl-

listävät niitä toteuttavan lastentarhanopettan hyvin kokonaisvaltaisesti. Tällöin 

opettajan vetäessä lukuhetkeä pienelle lapsiryhmälle täytyy paikalla olla riittävästi 

muita aikuisia, jotka pystyvät lukuhetkien aikana huolehtimaan muun ryhmän toi-

minnasta. Lisäksi osa dialogista lukemista harjoittaneista kasvattajista saattaa 

kokea avointen kysymysten esittämisen haastavana. (Zevenbergen & White-

hurst, 2003, 183.) 
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2.2 Interaktiivinen lukeminen 

 

Interaktiivinen lukeminen (interactive reading), suomennettu myös vuorovaikut-

teisena lukemisena (ks. Lehtonen, 2011; Toriseva & Vanhatalo, 2018), edustaa 

yhtä jaetun lukemisen muotoa. Jaetun lukemisen on osoitettu edistävän sanava-

raston karttumista ja parantavan kykyä välittää eteenpäin sellaista tietoa, joka ei 

ole kuulijoille ennestään tuttua. (Wasik & Bond, 2001, 243.)  

 

Ero ja yhteys jaetun lukemisen, dialogisen lukemisen ja interaktiivisen lukemisen 

välillä voidaan ymmärtää seuraavasti: Jaettu lukeminen on eräänlainen yläkäsite, 

joka tarkoittaa usean henkilön, ääneen lukemisen kontekstissa siis aikuisen ja 

yhden tai useamman lapsen yhdessä kokemaa lukutuokiota. Dialoginen lukemi-

nen taas edustaa jaetun lukemisen muotoa, joka korostaa aktiivista kuuntelua, 

kuullusta keskustelua ja ymmärtämisen tukemista avointen kysymysten esittämi-

sen kautta. Interaktiivinen lukeminen on yhtä lailla jaettua lukemista, mutta me-

netelmässä (dialogiseen) lukemiseen on yhdistetty erilaisia oppimista tukevia ak-

tiviteetteja kuten kirjassa esiintyneiden esineiden, asioiden ja objektien nimeä-

mistä sekä opittujen sanojen ja asioiden hyödyntämistä keskusteluissa ja muissa 

tilanteissa. (Wasik & Bond, 2001, 243–244; Morgan & Meier, 2008, 12; Greene 

Brabham & Lynch-Brown, 2002, 468.)  

 

Interaktiivisen lukemisen menetelmässä kirjojen sisältämät uudet tai vaikeasti 

ymmärrettävät sanat muuttuvat lapselle ymmärrettävämmiksi, kun ne liitetään 

keskustellen sanoja vastaavien esineiden näkemiseen ja uusiin konteksteihin 

(Wasik & Bond, 2001, 247). Tämän ajatuksen valossa interaktiivinen ääneen lu-

keminen soveltuu hyvin päiväkodeissa, esiopetuksessa sekä alakoulun alkuope-

tuksessa käytettäväksi työmuodoksi.  

 

Ääneen lukemisen vaikutusta alaluokkalaisten sanaston hankintaan ja karttumi-

seen sekä ymmärrykseen ovat tutkineet mm. Greene Brabham ja Lynch-Brown 

(2002). Tutkimusjoukko tässä tutkimuksessa koostui yhteensä 117:sta ensimmäi-

sen ja 129:stä kolmannen luokan oppilaasta, joista 80 sijoitettiin interaktiivisen 

lukemisen ryhmään, 79 suorittavan lukemisen (performance reading) ryhmään ja 
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87 ”tavallisen” lukemisen (just reading) ryhmään. Lukijoina toimivat opettajat sai-

vat kukin samat kaksi tutkimukseen sopivaksi katsottua, fiktiivisin keinoin tietoa 

välittävää lastenkirjaa, joita he lukivat oppilailleen heille annettujen tarkkojen oh-

jeiden, ”käsikirjoitusten”, mukaisesti edeten. Tavallista lukemista toteuttavat opet-

tajat ohjeistettiin lukemaan kirjat ilman kysymyksiä tai keskustelua sekä lukemi-

sen jälkeen ohjaamaan lapset itsenäiseen piirtelyyn tai kirjoittamiseen luettuun 

kirjaan liittyen. Mitään yhteistä keskustelua ei kirjaan liittyen tullut käydä. Suorit-

tavan lukemisen opettajat saivat ohjeeksi lukea kirjat keskeytyksittä ja ajoittaa 

luettuun liittyvän keskustelun ja pohdinnan ennen ja jälkeen lukemisen. Interak-

tiivista lukemista noudattavat opettajat ohjeistettiin pysäyttämään lukemisensa ja 

selittämään oppilaille uusia sanoja sekä sallimaan kysymykset ja keskustelu lu-

kemisen aikana ja sen jälkeen. Luettavien kirjojen sanastoon liittyvät ennakko- ja 

jälkitestaukset toteutettiin jokaisella lapsella. (Greene Brabham & Lynch-Brown, 

2002, 467–468.) 

 

Greene Brabhamin ja Lynch-Brownin tutkimuksessa tulokset osoittivat ääneen 

lukemisen vaikutuksen sanaston kehitykseen niin, että interaktiivisen lukemisen 

menetelmällä havaittiin selvästi suurin sanastoa kasvattava vaikutus siinä missä 

suorittavan lukemisen vaikutus oli toiseksi suurin ja tavallisen lukemisen selvästi 

heikoin. Lukemisen tavalla oli myös luokka-astetta suurempi vaikutus sanaston 

lisääntymiseen, ja interaktiivinen lukeminen edistikin merkittävästi myös kolman-

nen luokan oppilaiden sanojen omaksumista, vaikka he esitestissä tiesivät use-

ampia sanoja ensimmäisen luokan oppilaisiin verrattuna. (Greene Brabham & 

Lynch-Brown, 2002, 470.) 

 

Tuloksista selviää myös, että suorittavaan lukemiseen liittyvä sanojen läpikäymi-

nen lukemista ennen ja sen jälkeen tuotti parempia tuloksia sanojen omaksumi-

sessa tavalliseen lukemiseen verrattuna. Kuitenkin jotta lasten sanasto karttuisi 

mahdollisimman tehokkaasti, tarvitaan siinä interaktiivisessa lukemisessa hyö-

dynnettyä vuorovaikutteisuutta ja yhteistä pohdintaa myös lukutuokion aikana. 

Tästä huolimatta myös aivan tavallinen ääneen lukeminen lisäsi pienessä määrin 

oppilaiden sanojen omaksumista, vaikka vaikutus muihin kahteen tapaan verrat-
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tuna oli pienempi. Ääneen lukemisen vaikutus ymmärtämisen taitoihin jäi kysei-

sessä tutkimuksessa tilastollisesti vähäiseksi. (Greene Brabham & Lynch-Brown, 

2002, 470.) 

 

Sitä, miksi interaktiivinen lukeminen toimii tavalliseen tai suorittavaan lukemiseen 

verrattuna niin paljon tehokkaampana sanaston kartuttajana, voidaan ymmärtää 

Wasikin ja Bondin (2001) tutkimusasetelman ja tutkimustulosten kautta.  Tutki-

muksessaan Wasik ja Bond selvittivät interaktiivisen lukemisen vaikutuksia esi-

koululuokassa erityisesti nelivuotiaiden, vähävaraisista perheistä lähtöisin ole-

vien lasten kielellisiin taitoihin. Koeasetelma rakentui 61 lapsesta ja heidän opet-

tajistaan koostuvasta interventioryhmästä sekä 60 lapsesta ja heidän opettajis-

taan muodostuvasta kontrolliryhmästä, joita kumpaakin seurattiin 15 viikon ajan. 

Iältään lapset olivat keskimäärin nelivuotiaita. Tutkimus suoritettiin Marylandin-

osavaltiossa Yhdysvalloissa. Ensimmäisten neljän viikon aikana interventioryh-

män opettajat perehdytettiin interaktiivisen lukemisen menetelmään, ja viimeisten 

11 viikon ajan he toteuttivat sitä käytännössä itse. Heille myös annettiin valmiit 

materiaalit lukemista ja sitä tukevia aktiviteetteja varten. Molempien ryhmien lap-

set testattiin sekä ennen tutkimusta, että sen jälkeen Peabody Picture Vocabulary 

-testillä (PPVT-III). Tutkimusjakson lopuksi mitattiin myös sanojen omaksumista 

(receptive language) ja käyttöä (expressive language) niitä mittaavilla testeillä. 

(Wasik & Bond, 2001, 244–246.)  

 

Tulokset osoittivat, että interventioryhmän opettajat hyödynsivät lukemissaan kir-

joissa esiintyneitä sanoja aktiivisemmin puheessaan ja sitoivat niitä systemaatti-

sesti lasten kanssa suorittamiinsa aktiviteetteihin, toisin kuin kontrolliryhmän 

opettajat. Tästä on mahdollista hahmottaa selkeä yhteys interventioryhmän las-

ten parempiin sanojen omaksumis- ja tuottamistaitoihin tutkimusjakson lopuksi. 

(Wasik & Bond, 2001, 246–247.)  

 

Tutkimuksessa kävi opettajien kertoman ja tutkijoiden havaintojen mukaan myös 

ilmi, että interventioryhmän lapset rohkaistuivat tutkimuksen edetessä yhä enem-

män kysymään heille vieraiden sanojen merkitystä opettajiltaan. Interventio- ja 

kontrolliryhmissä luetut kirjat olivat täsmälleen samoja, mutta toisin kuin interven-

tioryhmässä, kontrolliryhmän lapset eivät saaneet mahdollisuutta liittää sanoja 
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uusiin konteksteihin tai luoda niille merkityskehystä yhteisen keskustelun tai sa-

noja vastaavien esineiden näkemisen myötä. Tästä syystä myös heidän uusien 

sanojen omaksumisensa jäi merkittävästi vähäisemmäksi interventioryhmän lap-

siin verrattuna. (Wasik & Bond, 2001, 247.) 

 

2.3 Muita lapselle lukemisen muotoja 

 

Lane ja Wright (2007) esittelevät katsausartikkelissaan tutkimuspohjaisia keinoja 

tehostaa lapselle lukemisen hyödyllisiä vaikutuksia. Tilanteet, joissa ääneen lu-

kemisen hyödyt ovat selkeimmin ilmenneet, liittyvät heidän mukaansa useimmi-

ten erilaisten tutkijakehitteisten työtapojen, kuten dialogisen lukemisen ja teksti-

puhe (text talk) -menetelmien, käyttöön (Lane & Wright, 2007, 669). Reese ja Cox 

(1999, 21) toteavat usean, niin luonnostaan kuin erilaisissa tutkimusasetelmissa-

kin tapahtuvan, aikuisen ääneen lukemisen tavan edistävän lapsen lukemisval-

miuksia. 

 

Greene Brabham ja Lynch-Brown (2002) selvittävät omassa tutkimuksessaan 

opettajan käyttämien erilaisten lukutapojen vaikutuksia lasten kielenkehityksen 

eri osa-alueisiin. Opettajan harjoittama lukeminen voi olla luonteeltaan esimer-

kiksi niin sanottua ”tavallista” lukemista, suorittavaa lukemista, interaktiivista lu-

kemista tai sisältää vaikutteita monista eri tyyleistä (Greene Brabham & Lynch-

Brown, 2002, 466). 

 

Reese ja Cox (1999, 22) toteuttivat päiväkoti-ikäisille, nelivuotiaille lapsille tutki-

muksen, jossa mitattiin erilaisten ääneenlukemistapojen vaikutuksia lasten kielel-

liseen osaamiseen. Tutkimus koostui esitesteistä, interventiovaiheesta sekä jäl-

kitestauksista ja tutkimuskohteena olivat lasten sanaston omaksuminen, kuullun 

ymmärtäminen sekä kielellinen tietoisuus. Lukemistapoina toimivat kuvaileva lu-

keminen (describer syle), jossa aikuinen kuvaili ja määritteli luetussa tekstissä 

esiintyviä asioita, ymmärryspohjainen tapa lukea (comprehender style), jossa lu-

keva aikuinen painotti teksin merkitystä, päätelmiä ja harjoitti ennakointia tule-

vasta sekä suorittavan lukemisen tapa (performance-oriented style), jossa aikui-

nen luki tekstin keskeytyksettä ja ajoitti luetusta keskustelun ainoastaan ennen ja 
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jälkeen lukemisen. (Reese & Cox, 1999, 21.) Kuvailevan lukemisen tavalla todet-

tin olevan suurin lasten sanaston omaksumista ja kuullun ymmärtämistä edistävä 

vaikutus (Reese & Cox, 1999, 26). 

 

Tavalliselle lukemiselle ei käsittelemissäni tutkimusartikkeleissa esitetty tarkkaa 

määritelmää . Muiden lukemisen tapojen määritelmiin rinnastettuna se on kuiten-

kin mielestäni mahdollista määrittää seuraavasti: tavallinen lukeminen ei kirjan / 

tarinan ääneen lukemisen lisäksi sisällä mitään ylimääräisiä elementtejä kuten 

ennakoivaa keskustelua, kysymysten käsittelyä, loppukoontia luetusta tai ylimää-

räisiä aihetta sivuavia aktiviteettejä. Greene Brabhamin ja Lynch-Brownin tutki-

muksessa (2002, 467) tavallista lukemista toteuttavat opettajat ohjeistettiin luke-

maan tarinat keskeytyksettä ja välttämään luettuun liittyvien kommenttien esittä-

mistä. Lukemisen jälkeen heidän tuli ohjata lapset itsenäiseen ja hiljaiseen työs-

kentelyyn luettuun tarinaan liittyen. Suorittava lukeminen puolestaan edustaa ää-

neen lukemisen tapaa, jossa lukija ”suorittaa” varsinaisen lukemisen tauotta, 

mutta nostattaa lukumateriaaliin liittyvää keskustelua ennen ja jälkeen lukemisen 

(Greene Brabham & Lynch-Brown, 2002, 466). Näin ollen se muistuttaa hieman 

dialogisen lukemisen menetelmää, mutta on kuitenkin erotettavissa omaksi muo-

dokseen lukea.  

 

Tekstipuhe-menetelmä on lukemisen tapa, joka soveltuu hyvin alkuopetuksen 

ääneenlukutuokiohin. Sen tarkoituksena on mahdollistaa kontekstisidonnainen 

sanaston oppiminen aikuisen (useimmiten opettajan) ääneen lukemisen, luetusta 

keskustelun ja laajamittaisen sanastoon paneutumisen myötä. Menetelmän ovat 

alkujaan kehittäneet Beck ja McKeown (2001) kollegoineen. Tekstipuhemenetel-

mään kuuluvat lasten keskinäiset puhetuokiot, lasten ja aikuisen väliset keskus-

telut sekä luetusta poimittujen sanojen hyödyntäminen muissa konteksteissa. 

Näillä kaikilla tähdätään entistä täsmällisempään sanojen ymmärtämiseen ja oi-

keaoppiseen käyttöön eri asiayhteyksissä. Työtapaa käytettäessä opettajan teks-

tistä esiin nostamien sanojen tulisi olla jollain tavalla tarpeellisia sekä sellaisia, 

että lapset paitsi kiinnostuvat niistä ovat ne myös liitettävissä heidän aikaisem-

paan tietoonsa ja kuvailtavissa heille tutuilla sanoilla. Tekstipuhe-menetelmässä 

tähän viitataan niin sanotulla lapsiystävällisellä määritelmällä (a child-friendly de-
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finition), jonka käytöllä tähdätään uusien sanojen selittämiseen arkikielestä tu-

tuilla ilmaisuilla sanakirjamaisten määritelmien sijaan. (Lane & Wright, 2007, 

670–672.)  

 

Alla olevaan taulukkoon olen koonnut kaikki tässä pääluvussa kuvatut ääneen 

lukemisen muodot tiivine määritelmineen. 

 

Taulukko 1. Ääneen lukemisen menetelmät ja märitelmät 

 

Menetelmän nimi Menetelmän keskeisimmät piirteet 

Tavallinen lukeminen (just reading) Ääneen lukemista, joka sisältää yksin-

omaan tekstin lukemisen, eikä mitään lu-

kemiseen liittyviä oheistoimintoja, kuten 

ennakoivaa keskustelua, kysymysten kä-

sittelyä, loppukoontia luetusta tai ylimää-

räisiä aihetta sivuavia aktiviteettejä 

Suorittava lukeminen (performance read-

ing / performance-oriented style) 

Ääneen lukemisen muoto, jossa lukija 

suorittaa lukemisen keskeytyksettä alusta 

loppuun ja luetusta keskusteleminen ajoit-

tuu joko ennen tai jälkeen lukemisen. 

Kuvaileva lukeminen (describer style) Ääneen lukemista, jossa lukijana toimiva 

aikuinen kuvailee ja määrittelee tekstissä 

esiintyviä asioita lukemisen yhteydessä. 

Ymmärryspohjainen tapa lukea (compre-

hender style) 

Ääneen lukemista, jossa lukeva aikuinen 

painottaa teksin merkitystä, kannustaa 

päätelmien tekemiseen tekstistä sekä 

harjoittaa lukemiseen liittyvää ennakoin-

tia. 

Dialoginen lukeminen (dialogic reading) Ääneen lukemisen muoto, joka korostaa 

aktiivista kuuntelua, rohkaisee kuullusta 

keskusteluun ja tukee ymmärrystä lue-

tusta. Keskeisiä ovat kysymykset, joihin 

lasten on mahdollista vastata omin sanoin 

sekä tarkoituksenmukaisen luettavan va-

linta. 
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Interaktiivinen lukeminen (interactive rea-

ding) 

Ääneen lukemista, jossa dialogiseen luke-

miseen on yhdistetty erilaisia oheistoimin-

toja, kuten lukemisesta opittujen sanojen 

ja asioiden hyödyntämistä toisissa yhteyk-

sissä, esimerkiksi keskusteluissa ja 

muissa tilanteissa. 

Tekstipuhe-menetelmä (text talk) Menetelmä, jossa aikuinen (yleensä opet-

taja) lukee ääneen ja luetusta keskustel-

laan niin lasten keskinäisissä puhetuoki-

oissa kuin aikuisen ja lasten välilläkin. Li-

säksi luetusta poimittuja sanoja hyödyn-

netään muissa konteksteissa. 
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3 Ääneen lukeminen koulumaailmassa 

 

3.1 Opetussuunnitelma opettajan ohjenuorana 

 

Siirryttäessä esiopetuksesta alkuopetuksen piiriin kieleen ja vuorovaikutukseen 

liittyvät tavoitteet muuttuvat selvästi. Esiopetuksessa keskeistä on rakentaa poh-

jaa luku- ja kirjoitustaidon omaksumiselle, kun taas alkuopetuksessa kyseisiä tai-

toja aletaan systemaattisesti opetella, ja tavoite siirtyy kehittymiseen sekä osaa-

miseen luku- ja kirjoitustaidon kaikilla osa-alueilla. (Lerkkanen, 2006, 17.) 

 

Ääneen lukemisen rooli osana suomalaista päiväkoti- ja esiopetustoimintaa nou-

see esille sekä esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2014 (tästä eteen-

päin EOPS) että varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 2014 (tästä eteenpäin 

VASU). Kattava lastenkirjallisuuteen, runoihin ja loruihin tutustuminen sekä mo-

nipuolisten ja muodoltaan vaihtelevien tekstien hyödyntäminen mainitaan sekä 

EOPS:ssa että VASU:ssa osana laadukasta ja kielitietoista kasvatusta. Niiden 

avulla tuetaan lapsen mielenkiintoa erilaisia tekstejä kohtaan, edistetään monilu-

kutaidon kehittymistä sekä lapsen kokonaisvaltaista kielellistä kehitystä. Samalla 

pyritään ohjaamaan lasta tarkastelemaan puheen ja kirjoitetun kielen rakennetta 

sekä niiden jakautumista pienempiin yksiköihin: lauseiksi, sanoiksi, tavuiksi ja 

äänteiksi. Tässä auttavat kielellinen mallintaminen sekä lapsille lukeminen ja lue-

tusta keskusteleminen. Keskusteluissa mietitään uusien ja jo aiemmin kuultujen 

sanojen tarkoitusta ja tätä kautta opetellaan myös kuuntelemisen, kysymisen ja 

tekstien tulkinnan taitoja. Jatkuva kannustavan palautteenanto määrittää yhteisiä 

keskusteluja ja lukutuokioita ja näin pyritään parhaiten tukemaan lapsen kasvua 

kielellisesti ja kulttuurisesti osaaviksi toimijoiksi. (VASU, 2014, 40–41; EOPS, 

2014, 32–33.)  

 

Keskeisimpiä päämääriä ensimmäisten kouluvuosien aikana on omaksua hyvä 

peruslukutaito sekä kirjoitustaito (Lerkkanen, 2006, 19). Perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteissa (2014), tästä eteenpäin POPS, ääneen lukemiseen 

suoraan kytkeytyviä viittauksia on niukasti, mutta sen voidaan nähdä limittyvän 
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osaksi useita opetussuunnitelmassa esitettyjä tavoitteita ja sisältöjä. Kirjallisuu-

den opetuksen tehtäväksi (POPS, 2014, 104) määritetään muun muassa kulttuu-

rintuntemuksen edistäminen, lukuinnostuksen lisääminen sekä elämysten saa-

minen ja jakaminen. Vaikka suoraa viittausta ääneen lukemiseen ei tässä yhtey-

dessä ole, voidaan kaikkia edellä mainittuja tehtäviä edistää myös ääneen luke-

misella.  

 

Äidinkieli ja kirjallisuus oppiaineen tavoitteeksi määritetään niin vuosiluokilla 1–2 

kuin 3–6:kin oppilaiden kielitietoisuuden lisääminen (POPS, 2014, 104, 162). 

Vuosiluokkien 1–2 kohdalla nostetaan esiin kuuntelemisen taidon omaksuminen 

sekä kiinnostuksen suuntautuminen muun muassa kaunokirjallisuuteen, kielelli-

seen ilmaisuun ja tekstien tulkitsemiseen (POPS, 2014, 104). Lisäksi tavoitteeksi 

todetaan oppilaiden innostaminen kuunteleman lastenkirjallisuutta (POPS, 2014, 

107). Vuosiluokilla 3–6 puolestaan painotetaan lukuharrastuksen vakiinnutta-

mista, monilukutaidon kehittymistä sekä kirjallisuuden tuntemuksen lisäämistä 

(POPS, 2014,162). Tekstien tulkitsemiseen liittyen tavoitteksi kaikilla vuosiluokilla 

1–6 nostetaan esiin oppilaan sana-ja käsitevarannon laajentaminen ja vuosi-

luokilla 1–2 myönteisten lukukokemusten kautta lastenkirjallisuudesta kiinnostu-

minen (POPS; 2014, 106, 162). Kaikki edellä esitetyt oppiaineen opetustehtävät 

linkittyvät osaltaan myös ääneen lukemiseen, joka tarjoaa yhden väylän kyseis-

ten osa-alueiden käsittelyyn ja edistämiseen. 

 

3.2 Mitä opettajien ääneen lukemisesta tiedetään 

 

Albright ja Ariail (2005, 582) toteavat opettajan ääneen lukemisen olevan tavan-

omainen osa alakoulun opetusta, ja sen vaikutukset muun muassa lasten luke-

misen eri osa-alueisiin olevan tutkimuksissa laajalti todettu. Siirryttäessä alakou-

lusta yläkouluun opettajien harjoittama ääneen lukeminen usein kuitenkin lähes 

katoaa koulupäivien sisällöstä huolimatta lukuisista hyödyistä, joita sen on todettu 

aikaansaavan vanhemmillekin oppilaille (Ariail & Albright, 2005, 71).  

 

Omassa tutkimuksessaan Albright ja Ariail (2005, 582–583) ovat kiinnostuneita 

opettajan ääneen lukemisen roolista ja vaikutuksista myöhemmän kouluasteen, 

joissain maissa toimivan niin kutsutun keskikoulun (middle school) oppilaisiin ja 
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samalla toteavat, että aihetta on tutkittu vielä verrattain vähän. Albrightin ja Ariai-

lin tutkimuksen keskikoulu on oppilaiden ikätason puolesta  osin rinnastettavissa 

suomalaiseen peruskoulun yläasteeseen. Albright ja Ariail (2005, 583) uskovat, 

että opettajan ääneen lukemisen myönteiset vaikutukset eivät rajoitu yksinomaan 

nuoriin oppilaisiin, vaan lukemisella on yhtä lailla vaikutuksia vanhempien oppi-

laiden oppimiseen ja motivaatioon. Opettajan ääneen lukemisen on esitetty toi-

mivan hyvänä motivoivana uutta aihetta lähestyttäessä sekä linkkinä opittavien 

asiasisältöjen ja oppilaiden oman elämän välillä (Albright & Ariail, 2005, 582–

583). 

 

Albrightin ja Ariailin (2005, 583–584) tutkimuksen 141 keskikoulun opettajan 

muodostaman aineiston vastauksista kävi ilmi, että jopa 85,8 % opettajista hyö-

dynsi ääneen lukemista opetuksessaan. Kyselytutkimukseen vastanneet opetta-

jat käyttivät ääneen lukemista erityisesti antaakseen oppilailleen mallia sujuvasta 

lukemisesta, kuten ääntämisestä, sekä lukemisen rytmittämisestä. Toisekseen 

opettajien pyrkimyksenä oli ääneen lukemisellaan varmistaa, että jokainen oppi-

las sai kiinni tekstien asiasisällöistä ja tiedosta sekä tehdä erilaiset tekstit oppi-

laille paremmin lähestyttäviksi. Tutkijat arvelivat kyseisen tehtävän liittyvän oppi-

laisiin, jotka eivät joko halunneet tai kyenneet lukemaan vaadittua tekstiä. (Al-

bright & Ariail, 2005, 584.) 

 

Opettajien ääneen lukemiselle esittämiä tehtäviä ja pyrkimyksiä Albrightin ja 

Ariailin tutkimuksessa oli useita. Sujuvan lukemisen mallin ja tekstien lähestyttä-

vyyden lisäksi opettajat halusivat lukemisellaan edesauttaa oppilaiden luetunym-

märtämistä. Vastausten perusteella opettajat hyödyntävät ääneen lukemista mun 

muassa osoittaakseen oppilaille tärkeinä pitämiään kohtia oppikirjoista. Muut 

opettajien nimeämät syyt liittyivät erilaisiin työrauhaan ja oppilaiden käyttäytymi-

seen vaikuttaviin tekijöihin sekä havaintoon siitä, että oppilaat kokivat ääneen lu-

kemisen mukavana. (Albright & Ariail, 2005, 583–585.) 

 

Ääneen luetut tekstit painottuivat Albrightin ja Ariailin tutkimuksessa (2005, 585) 

oppikirjoihin, mutta sisälsivät myös laajan skaalan muita tekstityyppejä kuten no-

velleja, runoja ja erilaisia ohjetekstejä. Tutkijoiden (Albright& Ariail, 2005, 585) 

näkemyksen mukaan tutkimuksen opettajat käyttävät ääneen lukemista väylänä 
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edistää oppilaiden oppimista ja auttaa heitä saavuttamaan sekä välittömiä että 

välillisiä oppimistavoitteita lukemisen kautta.  

 

Opettajat Albrightin ja Ariailin tutkimuksessa näkivät ääneen lukemisen tärkeänä, 

mutta korostivat sen merkitystä enemmän oppimistavoitteiden saavuttamisessa 

kuin esteettisessä ja kokemuksellisessa mielessä. Opettajan ääneen lukeminen 

tapana lisätä myönteistä asenoitumista lukemiseen, antaa oppilaille mielihyvää 

tai luoda yhteisöllisyyttä raportoitiin opettajien vastauksissa jonkin verran, mutta 

nämä tavoitteet jäivät taka-alalle muihin tavoitteisiin verrattuna. Lisäksi vain yksi 

141 vastanneesta opettajasta nimesi ääneen lukemisensa tavoitteeksi parantaa 

oppilaiden valmiuksia kriittiseen ajatteluun. (Albright & Ariail, 2005, 587.) 

 

Opettajien ääneen lukemisen tavoitteet painottivat tutkimuksen tulosten valossa 

instrumentaalisia ja efferenttejä tekijöitä. Tuloksen Albright ja Ariail näkevät hei-

jastavan yhdysvaltalaisten (tutkimuksessa teksasilaisten) opettajien ulkoa päin 

kohtaamia paineita. Tällaisia ovat esimerkiksi oppilaiden menestyminen standar-

soiduissa testeissä sekä ajan puute. Tutkijat myös esittävät, että kaikilla opetta-

jilla ei välttämättä ole kykyä hahmottaa ääneen lukemisen moninaisia mahdolli-

suuksia opetuksen osana. (Albright & Arial, 2005, 587.) 

 

Tutkijat Ariail ja Albright (2005, 71) toteuttivat edellä kuvatun tutkimuksen aikoihin 

myös toisen samankaltaisen tutkimuksen, jossa he kartoittivat yläasteikäisiä lap-

sia opettavien opettajien ääneen lukemista laajalla kyselytutkimuksella. Tutki-

muksessa kartoitettiin sitä, missä määrin opettajat lukevat oppilailleen ja miksi he 

päättävät lukea tai olla lukematta sekä minkälaisia tekstejä opettajat valitsevat 

luettavaksi (Ariail & Albright, 2005, 71). Yhdysvaltalaisen keskikoulun (middle 

school) Ariail ja Albright totesivat tässä yhteydessä olevan haasteellinen tutki-

muskohde sikäli, että sen sisältävät luokka-asteet vaihtelivat alueittain. Osassa 

alueita  viidettä vuosiluokkaa opettava opettaja työskenteli keskikoulussa, osassa 

yläasteella ja samoin yhdeksännen luokan opettaja saattoi työskennellä joko lu-

kiossa tai keskikoulussa. Tutkijat päättivät rajata tutkimuksensa koskemaan opet-

tajia viidennestä kahdeksanteen vuosiluokkaan. Kohderyhmänsä tutkijat kokosi-
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vat vuosittaisen Texas Middle School Association (TMSA) -yhdistyksen tapaami-

seen osallistuneista opettajista. (Ariail & Albright, 2005, 72–73.) Lopullinen otos 

Ariailin ja Albrightin (2005, 74) tutkimuksessa koostui 476 opettajan vastauksista. 

 

Ariailin ja Albrightin (2005, 76) tutkimuksen tulokset osoittivat 72,2 %:n tutkituista 

opettajista lukevan ääneen oppilailleen. Naisopettajista ääneen luki noin 75 % 

siinä missä miesopettajilla vastaava prosenttiosuus oli noin 55 (Ariail & Albright, 

2005, 76). 

 

Opettajien ääneen lukemiselleen liittämät syyt Ariailin ja Albrightin (2005, 77) ky-

seisessä tutkimuksessa koskivat eniten lukuinnostuksen lisäämistä sekä lue-

tunymmärtämisen taitojen edistämistä oppilaiden keskuudessa. Tulos on osin ris-

tiriitainen Albrightin ja Arialin aiemman tutkimuksen (2005, 587) kanssa, joka 

osoitti opettajien painottavan oppimistavoitteiden saavuttamista enemminkin kuin 

lukuinnostuksen kaltaisia kokemuksellisia aspekteja. 

 

Syyksi opettajien ääneen lukemattomuudelle nousi tutkimuksessa (Ariail & Al-

brigt, 2005, 78–79) suurimmalla prosenttiosuudella se, ettei opettaja kokenut sitä 

sopivaksi työtavaksi oppiaineelleen. Lisäksi ajan puute sekä ääneen lukemisen 

sivuuttaminen/unohtaminen opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa nousi-

vat opettajien vastauksissa merkittäviksi syiksi olla lukematta oppilaille ääneen 

(Ariail & Albright, 2005, 78–79). 

 

Ariailin ja Albrightin (2005, 79–80) tutkimus osoitti, että eniten keskikoulun 

luokka-asteiden opettajat lukivat ääneen romaaneja mukaan lukien fantasiakirjat, 

scifin sekä historiallisen fiction. Tosieksi eniten opettajat vastasivat lukevansa tie-

tokirjallisuutta (Ariail & Albright, 2005, 79–80). Ääneen lukemiseen liitetyistä työ-

tavoista tutkimuksessa näkyvimmin nousivat esiin koko luokan yhteiset keskus-

telut luetusta, joiden jälkeen yleisintä oli päiväkirjamainen kirjoitus tekstin pohjalta 

sekä pienryhmäkeskustelut (Ariail & Albright, 2005, 80–81). Se, että tutkimuk-

seen osallistuneet opettajat oli poimittu Texas Middle School Association (TMSA) 

-yhdisyksen vuosittaiseen kokoukseen osallistujista saattoi Ariailin ja Albrightin 

(2005, 83) mukaan vaikuttaa tuloksiin niin, etteivät ne suoraan ole yleistettävissä 
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kansallisesti koskemaan kaikki yhdysvaltalaisopettajia keskikoulun luokka-as-

teilla. 

 

Opettajien ääneen lukemista luokissa kartoittivat omassa tutkimuksessaan Ja-

cobs, Morrison ja Swinyard (2000, 173). Pyrkimyksenään heillä oli selvittää, 

kuinka usein eri luokka-asteiden opettajat lukivat ääneen oppilailleen ja kuinka 

paljon lukemisen määrä vaihteli eri luokka-asteita opettavien opettajien välillä 

(Jacobs, Morrison & Swinyard, 200, 173). Lisäksi Jacobs kollegoineen (2000, 

173) halusi selvittää sitä, onko opettajien työkokemuksella vaikutusta heidän har-

joittamansa ääneen lukemisen määrään.  

 

Opettajien ääneen lukemisen määrän selvittämiseksi Jacobs kollegoineen pyysi-

vät opettajia raportoimaan viimeisten 10 päivän aikana harjoittamaansa ääneen 

lukemista. Tällä tavoin tutkijat toivoivat pääsevänsä käsiksi ääneenlukemiskerto-

jen tiheyteen. Ennakko-oletuksena aiempiin tutkimuksin pohjautuen Jacobsilla 

tutkijakollegoineen oli käsitys opettajien ääneen lukemisen vähentymisestä ylem-

mille luokka-asteille siirryttäessä. (Jacobs ym., 2000, 173.) 

 

Kerätäkseen mahdollisimman kattavasti tietoa alakoulun opettajien kokemuk-

sista, näkemyksistä ja toimintatavoista ääneen lukemisen suhteen tutkijat hyö-

dynsivät laajaa ja moniosaista kyselylomaketta. Lomakkeesta hyödynnettiin ky-

seisessä tutkimuksessa kahdeksaa osiota, jotka oli muodostettu muun muassa 

yksilöhaastattelujen, ryhmäkeskustelujen, tutkijoiden oman ammattiosaamisen 

sekä opettajaopiskelijoiden keskuudessa toteutetun pilottitukimuksen pohjalta. 

(Jacobs ym., 2000, 174.) 

 

Jokaiseen tutkimukseen sisällytetyn osion kysymyksiin osallistuvat opettajat vas-

tasivat valitsemalla heidän viimeisten 10 päivän toimintaansa parhaiten kuvaavan 

vaihtoehdon. Kysymys saattoi olla esimerkiksi se, kuinka usein opettaja luki luo-

kalleen ääneen kuvakirjaa, johon opettaja vastasi asteikolla 0–10 niiden päivien 

lukumäärän, jolloin teki niin. Lisäksi tutkijat kartoittivat tutkittavien ikään, opetus-

kokemukseen, sukupuoleen ja opetettavaan luokka-asteeseen liittyviä muuttujia. 

(Jacobs ym., 2000, 174–175.) 
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Alaluokkien opettajia (tutkimuksessa päiväkoti sekä luokat 1–3) oli kyselyyn vas-

tanneista opettajista yli puolet, joista noin 91 prosenttia oli naisia. Tutkimuksen 

miesopettajista valtaosa, kolme neljäsosaa, opetti luokilla 4–6, jolloin alkuopetuk-

sen opettajien joukko näyttäytyi hyvin naisvaltaisena. (Jacobs ym., 2000, 176–

177.) Suomen peruskoulujen keskuudessa vastaava naisten osuutta kuvaava 

luku on opetushallituksen selvityksen (Kumpulainen, 2017, 43) mukaan 77 pro-

senttia vuonna 2016. Naisten osuus oli suurin maahanmuuttajien opettajien kes-

kuudessa, jossa naisia oli 88 prosenttia siinä missä rehtoreista naisia oli 48 pro-

senttia. 

 

Jacobsin ym. tutkimuksessa luokassa harjoittamansa äänenlukutottumusten li-

säksi opettajilta kysyttiin myös sitä, miten he esittelevät tai suosittelevat oppilail-

leen tiettyjä kirjoja. Vastauksista kävi ilmi, että opettajat käyttivät uusien kirjojen 

esittelyssä ja suosittelussa paitsi yhteisiä keskusteluja kirjoista myös lukivat op-

pilailleen ääneen otteita kirjoista. (Jacobs ym., 2000, 178.) Tulokset Jacobsin ja 

kollegojen (2000, 178–181) tutkimuksessa osoittivat päiväkodissa ja alkuopetuk-

sen luokilla 1–2 luettavan eniten ääneen lasten kuvakirjoja ja seuraavilla vuosi-

luokilla puolestaan helppolukuisia lasten romaaneja. Opettajan ääneen lukemi-

nen oppikirjoja lukemalla säilyi luokka-asteesta riippumatta lähes samana siinä 

missä muut ääneen lukemiseen liitetyt toimintatavat vähenivät tasaisesti siirryttä-

essä ylemmille vuosiluokille (Jacobs ym., 2000, 181).  

 

Tutkijoiden (Jacobs ym. 2000, 181) mielenkiinto suuntautui myös havaintoon 

siitä, missä määrin opettajat huomioivat lasten mielipiteet ja ehdotukset luetta-

viksi kirjoiksi. Kyselyyn vastanneista opettajista alkuopetuksen opettajat painotti-

vat oppilaiden valintoja hieman myöhempien vuosiluokkien opettajia enemmän, 

mutta lukivat silti pääosin muita kuin lasten itse valitsemia kirjoja (Jacobs ym., 

2000, 181). Helppolukuisia lasten romaaneja  luettiin eniten oppilaille ääneen kol-

mannella luokalla, mikä oli selkeä nousu päiväkodeissa tapahtuvaan lukemiseen 

verrattuna, mutta lukemisen määrä laski kuudennelle vuosiluokalle mennessä 

selvästi (Jacobs ym., 2000, 181). 

 

Yleisesti Jacobsin ja kumppaneiden tutkimuksen (2000, 182) tuloksista voidaan 

todeta opettajien ääneen lukemiseen käyttämän ajan vähenevän siirryttäessä 
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ylemmille vuosiluokille. Poikkeuksena on lasten romaanien lukeminen oppilaille, 

jonka kyseisessä tutkimuksessa havaittiin lisääntyvän siinä missä muiden kirjojen 

lukemisen vähentyvän ylemmille luokille mentäessä (Jacobs ym., 2000, 182). 

Kiinnostava havainto Jacobsin ja kollegojen tutkimuksessa (2000, 184) oli myös 

opettajan iän yhteys ääneen lukemisen määrään siten, että nuoremmat opettajat 

lukivat oppilailleen iäkkäämpiä enemmän. 

 

Jacobs kollegoineen (2000, 187) totetaa lasten kuvakirjoja usein luonnehdittavan 

sopiviksi vain pienille lapsille, mutta nykypäivänä niiden arvo myös kouluikäisten 

lasten kohdalla on tunnistettu paremmin. Omassa tutkimuksessaan tutkijat (Ja-

cobs ym.,2000, 187) onnistuivat todentamaan epäilyn kuvakirjojen ääneen luke-

misen vähentymisestä päiväkodin ja alkuopetuksen jälkeen ja korvautuvan lasten 

tarinakirjojen ja romaanien lukemisella erityisesti toisesta tai kolmannesta vuosi-

luokasta eteenpäin. Lasten tietokirjojen ääneen lukeminen luokissa näyttäytyi 

edelleen vähäisenä Jacobsin ja kollegojen (2000, 188) tutkimuksen löydösten pe-

rusteella. 

 

Ääneen lukemisen lisäksi opettajat tutustuttavat oppilaita kirjojen maailmaan 

myös kertomalla ja keskustelemalla kirjoista sekä kirjavinkkauksen tavoin luke-

malla uusista kirjoista pätkiä eräänlaisinä houkuttimina oppilaille. Jacobsin ja tut-

kijakollegojen tutkimus kuitenkin osoitti, että kyseisenkaltainen kirjojen ja lukuko-

kemusten jakaminen ei ole niin yleistä kuin voisi luulla. Erääksi syyksi tutkijat ar-

velevat opettajien puutteellista tietoa lastenkirjallisuudesta sekä sitä, etteivät 

kaikki opettajat välttämättä koe kirjavinkkausta tarpeellisena. (Jacobs ym., 

2000,188–189.) 

 

3.3 Laadukkaan ääneen lukemisen tunnusmerkkejä 

 

Usein niistä lapsista, joille on lapsuudessa luettu paljon ääneen, tulee innostu-

neita ja ahkeria lukijoita (Lerkkanen, 2006, 86). Lerkkasen (2006, 86) mukaan 

opettajan olisi luokassa hyvä lukea myös erilaisia tietotekstejä kaunokirjallisten 

tekstien rinnalla, koska sitä kautta lapsille avautuu lukemisen innostuksen lisäksi 

myös lukemisen hyöty tiedon etsimisessä. 
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Helpottaakseen lasten kuuntelua ääneen lukemisen aikana on usein paikallaan 

edes hieman ennakkoon tutustua yhdessä luettavan tekstin viitekehykseen ja sel-

ventää sitä myös lukemisen aikana. Voidaan esimerkiksi tutkia kirjan kansikuvaa 

ja takakantta sekä puhua tekstin sisältämistä vaikeista sanoista jo ennen lukemi-

sen aloittamista. Näin voidaan myös vähentää väärien tulkintojen syntymistä, sillä 

kuuntelija yleensä haluaa täydentää ymmärrykseensä jäävät aukot omilla päätel-

millään ja tulkinnoillaan, olivatpa ne oikeita tai eivät. (Lerkkanen, 2006, 87.) 

 

Jotta ääneen lukemiselle varattu aika tulisi käytettyä hyvin ja tarkoituksenmukai-

sesti Lane ja Wright (2007, 669–670) esittävät Tealen (2003) esittämää teoriaa 

mukaillen, että seuraavat neljä seikkaa tulisi lukemisessa ottaa huomioon: 

 

Ensinnäkin lukemiselle on varattava aikaa sen mukaan, millaisia ja kuinka paljon 

tavoitteita sille on asetettu.  

 

Toisekseen tavoitteet on hyvä pitää mielessä myös luettavaa valittaessa. Ääneen 

luettavien kirjojen tulisi olla tarinallisesti laadukkaita ja antaa lukijalle mahdolli-

suus ilmaisullisesti monipuolisen ja sujuvan kielen käyttöön ja mallintamiseen 

lapsiyleisölle. Hoffmanin, Roserin ja Battlen (1993) mallia mukaillen Albright ja 

Ariail (2005, 588–590) esittävät hyvin samankaltaisen neuvon omassa suosituk-

sessaan keskikouluasteen opettajien ääneen lukemisesta: Keskeistä on tarkoi-

tukseensa sopivan ja laadukkaan lukemisen valinta, jolla Albright ja Ariail viittaa-

vat esimerkiksi erilaisten palkittujen teosten lukemiseen tiettyjen aihepiirien ope-

tuksessa tai jos kynnys aloittaa lukeminen on suuri, aloittamaan lukeminen leh-

tiartikkelien kaltaisista lyhyemmistä teksteistä. Kirjoittajat myös neuvovat etsi-

mään luettavaa oppilaiden omasta arkipäivästä, jolloin tekstien yhteys tosielä-

mään välittynee myös oppilaille paremmin. Sopivan luettavan valitsemisen jäl-

keen opettajan olisi suotavaa perehtyä ja lukea teksti ensin itse läpi. Tällä voidaan 

Albrightin ja Ariailin mukaan paitsi ehkäistä sopimattomasta sisällöstä tai kielen-

käyttötavoista johtuvat pulmalliset tilanteet, myös parantaa opettajan lukemisen 

sujuvuutta. Lerkkanen puolestaan (2006, 88–89) ohjeistaa seuraavasti: Opetta-

jan on hyvä panostaa ääneen lukuhetkien tunnelmaan, sopivan tekstin valintaan 

sekä tehdä lukemisesta ja siihen rauhoittumisesta oppilaille tuttu rutiini. 
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Kolmanneksi lukemisen aikana tulisi pyrkiä osallistamaan lapsia keskusteluun ja 

ennakointiin luetusta sekä aktivoida heitä esittämällä kysymyksiä ja liittämällä ta-

rinassa esiintyviä asioita lasten aikaisempiin tietoihin. Luetusta yhdessä keskus-

telemalla on mahdollista edistää lasten luetunymmärtämistä muun muassa en-

nakointi- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä kielellistä ymmärtämistä parantamalla 

(Lerkkanen, 2006, 87). Kun luetusta puhutaan yhdessä jo ennakkoon, oppilaalla 

on paremmin mahdollista hyödyntää aikaisempia tietojaan, kokemuksiaan ja kä-

sitevarantoaan uuden tekstin ymmärtämisessä (Lerkkanen, 2006, 88). Myös 

eläytyvä lukutapa on tärkeää. Jotta oppilaat kokevat lukemistilanteen vaikutta-

vana on lukemisen tapaan aina äänenvoimakkuutta, rytmitystä ja lukemiseen liit-

tyviä oheistoimintoja myöten olennaista kiinnittää huomiota (ks. myös Greene 

Brabham & Lynch-Brown, 2002; Morgan & Meier, 2008; Wasik & Bond, 2001). 

 

Neljäntenä tekijänä Lane ja Wright nostavat esiin ääneen lukemisen ja siihen liit-

tyvien muiden toimintojen sovittamisen laajemmin yhteen osaksi luokkahuoneen 

toimintaa, opiskelua ja niihin liittyviä tavoitteita. (Lane & Wright, 2007, 669–670.)  

 

Tehostaakseen ääneen lukemisen vaikuttavuutta lukija voi myös hyödyntää eri-

laisia suoria ja epäsuoria, sanallisia ja sanattomia vihjeitä tarinassa esiintyvistä 

tärkeistä yksityiskohdista ja ohjata lasta näin kohdentamaan mielenkiintonsa op-

pimisen kannalta hyödyllisiin elementteihin. Vihjeiden avulla on samalla mahdol-

lista kasvattaa äänen lukemisen metakielellistä roolia. Lane ja Wright käyttävät 

tässä yhteydessä termiä print referencing, jolle en kykene löytämään tarpeeksi 

toimivaa suomenkielistä vastinetta. (Lane & Wright, 2007, 672.)  

 

Fisher, Flood, Lapp ja Frey (2004, 8) toteavat, että vaikkakin laajalti ollaan yhtä 

mieltä siitä,että opettajan on hyvä lukea ääneen oppilailleen, ei ole niin yksiselit-

teistä, kuinka lukemista tulisi toteuttaa. Yksi keskeinen kysymys opettajien ää-

neen lukemisen kohdalla on se, kuinka usein sitä olisi hyvä toteuttaa. Teale 

(2004, 117–118) kehottaa tässä kohdin pohtimaan laajemmin kirjllisuuden ope-

tuksen tavoitteita ja osa-alueita, joita juuri ääneen lukemisella halutaan edistää. 

Kun aikuisen ääneen lukeminen suhteutetaan osaksi muuta kirjallisuuden ope-

tusta ja punnitaan nimenomaan sen avulla edistettävät tavoitteet, on helpompaa 

arvioida sen vaatima aika (Teale, 2004, 118). 
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Fisher ym. (2004) toteuttivat tutkimuksen, jonka tärkeimpänä tavoitteena oli sel-

vittää, minkälaista opettajan ääneen lukemisen tulisi olla, jotta se kaikkein tehok-

kaimmin edistäisi niiden hyötyjen saavuttamista, jota sillä oppilaille on todettu ole-

van. Pyrkimyksenä oli selvittää, tarvitseeko tarinan lukemisen lisäksi lukuhetkiin 

liittää mukaan jotain muutakin opetuksellista toimintaa luettuun liittyen, vai onko 

lukeminen itsessään riittävää. Tutkimuksen kohteeksi Fisher kollegoineen valitsi 

opettajia, joilla oli maine taitavina ääneen lukemisen harjoittajina, ja joiden oppi-

laat menestyivät tavallista paremmin lukutaidollisissa oppimistehtävissä. (Fisher, 

Flood, Lapp & Frey, 2004, 9.) 

 

Tutkimuksessaan Fisher ja kollegat havainnoivat 25 opettajan ääneenlukemis-

tuokioita luokissa. Kyseisillä opettajilla oli heidän kollegojensa keskuudessa 

maine erityisen taitavina ääneenlukijoina. Lisäksi tutkijat havainnoivat 120 opet-

tajaopiskelijoiden kanssa yhteistyötä tekevän, ääneen lukemisen suhteen ”taval-

lisen” opettajan lukemista oppilailleen. Molemmista opettajaryhmistä kerättyjä ha-

vaintoja ääneen lukemisen luonteesta vertailtiin keskenään tuloksellisten tapojen 

löytämiseksi. Lisäksi tutkittavien opettajien joukosta haastateltiin 18 satunnaisesti 

valittua opettajaa syvemmän ymmärryksen saavuttamiseksi heidän toiminnas-

taan. (Fisher ym., 2004 ,9–10.) 

 

Tutkimuksensa tuloksena Fisher ym. tunnistivat ja muodostivat seitsemän inter-

aktiivisen ääneen lukemisen osatekijää, joista syntyi tuloksellinen tapa lukea ää-

neen ja joita nimenomaan ääneen lukemisen osaajina pidetyt 25 opettajaa käyt-

tivät:  

 

1. Kirjavalinnoissa oli mietitty paitsi oppilaiden kiinnostusta, myös heidän ikätaso-

aan sekä emotionaalisia ja sosiaalisia aspekteja. Opettajat valistivat lukeakseen 

laadukkaita, usein palkittuja lastenkirjallisuuden teoksia.  

 

2. Opettaja oli tutustunut teksteihin etukäteen ja harjoitellut lukemista. Näin he 

osasivat taitavasti tauottaa lukemistaan sekä esittää osuvia kysymyksiä luetusta 

taukojen aikana. Osa opettajista oli esimerkiksi laputtanut luettavan kirjan omilla 
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muistiinpanoillaan ja suunnitelmillaan kirjan käsittelyä, sopivia kysymyksiä ja tär-

keitä kohtia koskien. Oppilaat saattoivat saada tehtäväksi muun muassa kirjoittaa 

tiettyjä tekstissä esiintyviä sanoja vihkoihinsa.  

 

3. Äänen lukemisella oli selkeä ja toistuva tavoite, jonka opettaja teki oppilaille 

selväksi. Tavoitteena saattoi olla esimerkiksi päättely ja ennakointi luetusta. Täl-

löin opettaja antoi tehtäväksi esimerkiksi pareittain keskustella edellisestä kappa-

leesta ja esittää arvauksensa seuraavan kappaleen tapahtumista ennen lukemi-

sen aloittamista. 

 

4. Lukiessaan opettajat mallinsivat sujuvaa ja selkeää lukemista. Tällä osa-alu-

eella oli luonnollisestikin yhteys tekstin harjoitteluun ennakolta, jolloin muun mu-

assa virheet ääneen lukiessa olivat harvinaisia.  

 

5. Opettajat lukivat ilmeikkäästi ja eläväisesti. Tätä lukemisen osa-aluetta tutkijat 

toteavat olevan vaikea mitata. Samalla he kuitenkin esittävät olevan mahdollista 

tunnistaa innostus ja lukemisen mukaansatempaavuus niiden oppilaiden kas-

voilta, joiden opettajat lukivat korostuneen värikkäästi ja eläytyvästi. 

 

6. Ajoittain opettajat pysäyttivät lukemisensa ja suuntasivat oppilaiden tarkkaa-

vaisuuden tekstin tärkeisiin kohtiin luoden yhteisiä keskusteluhetkiä. Keskustelut 

ajoittuivat vaihtelevasti ennen tai jälkeen lukemisen tai lukemisen lomaan.Kes-

kustelykysymyksillään opettajat pyrkivät paitsi ohjaamaan oppilaitaan muodosta-

maan yhteyksiä luetun ja tosielämän välille myös kasvattamaan lasten ymmär-

rystä luetun asiasisällöistä ja yksityiskohdista. Keskusteluille tunnusomaista oli 

se, että ne olivat opettajajohtoisia kuitenkin mahdollistaen oppilaiden mietteiden, 

ennakointien, päättelyiden tai huolien esittämisen ja kuulemisen. 

 

7. Opettajan lukemishetkiä nivottiin yhteen oppilaiden oman lukemisen ja erilais-

ten kirjoitustehtävien kanssa. Kirjoitustehtävä saatettiin antaa välittömästi luke-

misen jälkeen tai tehtävänä saattoi olla kommentoida johonkin tiettyyn opettajan 

tekstistä esiin nostamaan asiaan omaan vihkoonsa. 

(Fisher ym., 2004, 10–13.) 
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Selvittääkseen missä määrin vastaavat edellä kuvat ääneen lukemisen kom-

ponentit ovat käytössä laajemmin opettajien keskuudessa Fisher ym. tarkkaili 

120 ”tavallista” opettajaa ääneen lukijoina. Nämä opettajat hyödynsivät lukemi-

sessaan havaintojen valossa erityisesti keskustelua luetusta, eläytyvää lukemista 

sekä kohdennettua ja harkittua kirjavalintaa. Tämän opettajajoukon keskuudessa 

erilaiset lukemisen virheet, kuten sanojen ääntäminen väärin, olivat selvästi ylei-

sempiä kuin taitavina lukijoina pidetyillä opettajilla. Syynä saattoi tutkijoiden mu-

kaan olla esimerkiksi se, ettei teksteihin oltu tutustuttu samassa määrin etukä-

teen. Lukemiseen liittyvien oheistoimintojen osalta tutkijat totesivat tilanteen usei-

den opettajien luokissa olevan paljon sirpaleisempi ja asiasta toiseen hypähtele-

vämpi kuin toisen opettajajoukon luokissa. Lukemisen ja toiminnan tavoite ei täl-

löin ollut niin hyvin selvillä niin oppilaille kuin lukevalle opettajallekaan verrattuna 

tehokasta ääneen lukemista toteuttaviin opettajiin ja heidän oppilaisiinsa. (Fisher, 

2004, 10–13.) 
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkimustehtävänä tässä pro gradu -työssäni on selvittää ääneen lukemisen roo-

lia osana alakoulun kirjallisuuden opetusta Lukuklaani-hankkeen tiimoilta kerä-

tyn, opettajille suunnatun kyselyaineiston vastausten perusteella. 

 

Vastauksista pyrin tarkastelemaan sitä, minkälainen asema ääneen lukemisella 

on muiden kirjallisuuden opetuksen menetelmien rinnalla ja mahdollisesti myös 

osana muita menetelmiä. Lisäksi tavoitteenani on selvittää, minkälaista koulukon-

tekstissa ja opettajien toimesta tapahtuva ääneen lukeminen on luonteeltaan. 

Kiinnostukseni suuntautuu muun muassa siihen, onko ääneen lukemista käsitte-

levistä vastauksista mahdollista nähdä viitteitä jostain tietystä, teoriaosiossa ku-

vaamastani, lapselle lukemisen menetelmästä sekä siihen, miten vastauksista il-

menee opettajien suhtautumista ääneen lukemiseen. Opettajien ääneen lukemi-

sessa keskitän huomioni ensisijaisesti kaunokirjallisten tekstien lukemiseen enkä 

niinkään esimerkiksi oppikirjojen kohtien ääneen lukemiselle. 

 

Ensimmäinen tutkimuskysymykseni käsittelee ääneen lukemisen asemaa sekä 

siihen liitettäviä tavoitteita ja pyrkimyksiä tämän päivän alakoulun opetustoimin-

nassa. Toisen tutkimuskysymyksen avulla toivon puolestani tavoittavani vastauk-

sista välittyviä, olennaisimpia opettajien harjoittamaan ääneen lukemiseen liitty-

viä piirteitä. Kolmannella tutkimuskysymyksellä pyrin määrittelemään kyselyyn 

vastanneiden opettajien omaavia asenteita ja näkemyksiä ääneen lukemista ja 

sen merkitystä kohtaan. 

 

Tutkimuskysymykseni ovat: 

 

1. Mihin tarkoituksiin opettajat käyttävät ääneen lukemista opetuksessaan? 

 

2. Millaisia ääneen lukemisen tapoja opettajat käyttävät lukemisessaan? 

 

3. Mitä näkemyksiä opettajilla on ääneen lukemisesta? 
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Edellä kuvattuihin tutkimuskysymyksiin pyrin vastaamaan laadullisen sisäl-

lönanalyysin keinoin, Lukuklaani-hankkeen kyselytutkimuksen vastauksia analy-

soimalla. Aineisto ja analyysimenetelmä on kuvattu tarkemmin seuraavassa pää-

luvussa. 
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5 Tutkimuksen toteutus 

 

5.1 Lukuklaani-hanke 

 

Tämän pro gadu –tutkielmani tutkimusaineistona toimii Lukuklaani-hankeen val-

mis kyselyaineisto, jota tulen analysoimaan opettajien ääneen lukemisen näkö-

kulmasta laadullisen sisällönanalyysin keinoin. 

 

Lukuklaani on Suomen Kulttuurirahaston ja Kopioston rahoittama, vuonna 2017 

käynnistetty hanke, jossa pyritään lisäämään alakoululaisten lukuharrastusta ja 

kehittämään koulukirjastoja. Lukuklaanissa halutaan kannustaa oppilaita pitkien 

tekstien lukemiseen ja sekä kauno- että tietokirjallisuuden pariin. (Lukuklaani, 

2018.)  

Lukuklaanin tavoitteita tukemaan perustettiin Helsingin ja Turun yliopistoissa to-

teutettava tutkimushanke, jota johtaa Pirjo Hiidenmaa. Hankkeessa ovat mukana 

myös Satu Grünthal, Sara Routarinne ja Liisa Tainio. Tutkimuskoordinaattorina 

toimii Henri Satokangas. (Lukuklaani, 2018.)  

Tutkimushankkeessa laadittiin sähköinen kysely, jonka avulla kartoitettiin Suo-

men alakoulujen kirjallisuuskasvatusta. Kyselyyn vastattiin marras–joulukuussa 

2017. Vastauksia kertyi runsaasti: 885 koulua/opettajaa (667 + 149 suomenkie-

listä; 55 + 14 ruotsinkielistä). Kyselyssä oli yhteensä 58 kysymystä, joista osa oli 

suljettuja (valitaan tietyistä vaihtoehdoista) ja osa avoimia. Joidenkin suljettujen 

kysymysten loppuun oli annettu mahdollisuus täsmentää tietoja avovastauksella. 

(Lukuklaani, 2018.)  

Lukuklaani-info ja kutsu koulukirjastoja kartuttavaan hankkeeseen lähti kaikkiin 

Suomen alakouluihin ja yhtenäiskouluihin. Tutkimuskysely puolestaan lähti niihin 

kouluihin, jotka ilmoittautuivat mukaan koulukirjastohankkeeseen (ns. hankekou-

lut), ja satunnaisotantaan kouluista, jotka eivät ilmoittautuneet (ns. otoskoulut). 

Sama mekanismi toimi ruotsinkielisellä puolella. (Lukuklaani, 2018.) 

Taulukossa 2. esitän lukuklaanin kyselytutkimukseen vastanneiden suomen- ja 

ruotsinkielisten otos- ja hankekoulujen opettajien taustatiedot. 
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Taulukko 2. Lukuklaani-kyselyyn vastanneiden opettajien taustatiedot 

 

Sukupuoli   

N = 884 n % 

Mies 136 15,4 

Nainen 743 84,0 

Ei halua vastata 5 0,6 

 

Pääasiallinen tehtävä koulussa  

N = 872 n % 

Luokanopettaja 693 79,5 

Aineenopettaja 52 6,0 

Erityisluokanopettaja 69 7,9 

Erityisopettaja 40 4,6 

Muu 18 2,1 

 

 

5.2 Aineiston analyysi 

 

Tutkimukseni aineistona toimivat sekä suomen- että ruotsinkieliset otos- ja han-

kekoulujen opettajien vastaukset Lukuklaanin valmiissa aineistoissa. Tätä pro 

gradu -tutkielmaani varten luin läpi kaikkien neljän tutkittavan joukon vastaukset 

kyselylomakkeen kysymyksiin kauttaaltaan. Tarkasteluni tässä työssä keskittyy 

kuitenkin niistä lähinnä avoimiin vastauksiin, joita opettajat ovat antaneet osaan 

kysymyksistä liittyen. Oman aiheeni kannalta keskeisimmiksi nousivat alla esitet-

tyjen Lukuklaani-tutkimushankkeen kyselylomakkeen yhdentoista kysymyksen 

vastaukset: 

 

24. Jos käytät kauno- tai tietokirjallisuutta myös muissa aineissa, kerro ly-

hyesti missä 
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26. Jos opetuksessasi luetaan muihin kuin yllä mainittuihin kategorioihin 

kuuluvia kokonaisia kirjoja, kuvaile vielä lyhyesti mitä 

 

27. Mitä eri lukemisen tapoja opetusryhmälläsi/-ryhmilläsi on käytössä? * 

 

34. Kerro lyhyesti, miksi valinta tehtiin juuri näin 

 

42. Jos kohtasit vaikeuksia kirjan käsittelyssä oppilaiden kanssa (esim. 

kirja ei innostanut oppilaita, oppilailla oli vaikeuksia lukutehtävän kanssa 

tmv.), kuvaile lyhyesti millaisia 

 

44. Jos käytät muita kuin yllä mainittuja työtapoja kirjallisuuden käsitte-

lyssä, kuvaile vielä lyhyesti mitä 

 

45. Kerro hyvistä ideoista tai tavoista, joilla olet käyttänyt kirjallisuutta ope-

tuksessa 

 

48. Mitä lukupiirityöskentely pitää sisällään? 

 

49. Miten otat huomioon kirjallisuuden käsittelyssä ne oppilaat, joiden äi-

dinkieli ei ole suomi? 

 

53. Tähän voit vielä kertoa lyhyesti, millaista muuta tukea toivoisit saavasi 

kirjallisuuden käsittelyyn 

 

58. Tähän voit vielä tarkentaa vastauksiasi tai jättää muita kommentteja 

kyselyyn liittyen 

 

Edellä mainituista kysymyksistä ensimmäinen, numero 24, ei kysymyksen aset-

telultaan sisälly oman tutkimusaiheeni, opettajien ääneen lukemisen tarkastelun 

alakoulun kirjallisuuden opetuksen osana, puitteisiin. Muutama kysymykseen 

saaduista vastauksista on mielestäni kuitenkin oleellinen ensimmäisen tutkimus-
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kysymykseni kannalta, joten sisällytin myös kyseiseen kysymykseen annetut vas-

taukset osaksi tarkasteluani. Tarkasteltaessa yksinomaan tämän tutkimuksen ai-

heen kannalta merkityksellisiä vastauksia, nousivat keskeisimmiksi kysymyksiksi 

kyselyaineiston kysymykset 44, 45, 48, 49 sekä 58. 

 

Analyysiprosessi ja sisällönanalyysi 

 

Analyysimenetelmänä tässä työssä hyödynnetään laadullista sisällönanalyysia. 

Kyseessä on tekstianalyysi, jolla kyetään analysoimaan erilaisia dokumentteja 

objektiivisesti sekä systeemaattisesti (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 117). Sisäl-

lönanalyysi edustaa analyysimenetelmää, jossa kyetään hyödyntämään verrat-

tain vapaasti erilaisia  epistemologisia ja teoreettisia lähtökohtia sen sijaan, että 

se pohjautuisi yksinomaan johonkin tiettyyn yksittäiseen teoriaan tai epistemolo-

giaan (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 103). Sisälönanalyysiä on mahdollista hyödyntää 

niin määrällisessä kuin laadullisessakin tutkimuksessa. Analyysin sisältöluokkien 

valinta ja määrittely pohjautuvat tutkimusongelmaan ja teoreettiseen viitekehyk-

seen, mutta ne voidaan luoda yhtä lailla tutkimusaineistoon, ulkopuoliseen käsi-

tejärjestelmään, teoriaan tai viitekehykseen pohjautuen. (Seitamaa-Hakkarainen, 

2014.) 

 

Tuomi ja Sarajärvi (2018, 108–112) hyödyntävät Eskolan (2001; 2007) jaottelua 

laadullisen analyysin eri muodoista ja toteavat sen toimivan laadullisen tutkimuk-

sen tarkastelussa paremmin, kuin tutkimusten jako induktiivisiin ja deduktiivisiin. 

Jaottelun mukaan laadullinen analyysi voi olla luonteeltaan aineistolähtöistä, teo-

riaohjaavaa tai teorialähtöistä. Aineistolähtöisessä analyysissä teorialla on rooli 

yksinomaan analyysin toteuttamisessa, metodologian tuntemuksessa. Näin ollen 

ei aikaisemmalla tiedolla, havainnoilla ja teorioilla tutkimuksen kohteena olevasta 

ilmiöstä tulisi olla lainkaan vaikutusta analyysin toteuttamiseen. Havaintojen yh-

teys teoriaan on kuitenkin laajalti tunnistettu ja tästä syystä aineistolähtöinen tut-

kimus on usein hankala toteuttaa puhtaasti aineistalähtöisenä. Kyseiseen haas-

teeseen vastaa teoriaohjaava tutkimusote, jossa analyysiyksiköt poimitaan ai-

neistosta ja analyysin alkuvaiheessa eteneminen on pitkälti aineistolähtöistä, 
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mutta aiempi tieto on mukana tukemassa analyysiä ja päätelmien tekemistä. Teo-

rialähtöinen analyysi puolestaan jo olemassa oleva teoria tai malli muodostaa 

pohjan analyysille ja käsitteenmäärittelylle. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 108–112.) 

  

Oma tutkimusotteeni edustaa lähinnä aineistolähtöistä laadullista sisällönanalyy-

siä, jossa on viitteitä teoriaohjaavasta analyysistä. Täten lähestymistapani tutki-

musongelmaani on lähinnä induktiivinen.Tarkastelen aineistoani aluksi aineisto-

lähtöisesti, aineistosta esiin nousevista seikoista käsin, mutta analyysin edetessä 

yhdistän havaintojani teoriaan ja syvennän päätelmiäni esittämääni teoriaan tu-

keutuen. Analyysiyksikkönä tässä tutkimuksessa toimii yksittäinen opettajavas-

taus tai yksi virke / opettajavastauksen osa, kommentti, vastauksen sisältäessä 

useita eri teemoja sivuavia huomautuksia. 

 

Seitamaa-Hakkarainen (2014) toteaa laadullisen aineiston analyysin olevan ke-

hämäinen prosessi, jonka ensimmäinen vaihe on aineiston lukeminen kokonaan. 

Aineistoon syvemmän paneutumisen myötä analyysistä muodostetut luokittelut 

muuttuvat sekä kehittyvät prosessin edetessä ja edustavat täten joustavia pikem-

minkin kuin jäykkiä ja ennalta päätettyjä välineitä aineiston tarkastelussa. On 

myös mahdollista, että prosessin aikana syntyy alkuperäisiin nähden kokonaan 

uusia luokkia ja jaotteluja. (Seitamaa-Hakkarainen, 2014.) 

 

Omassa tutkimusprosessissani aloitin aineistooni tutustumisen lukemalla jokai-

sen neljän vastausjoukon, suomen-ja ruotsinkielisten otos- ja hankekoulujen, 

opettajien vastaukset Lukuklaanin-kyselylomakkeen kysymyksiin järjestelmälli-

sesti läpi alusta loppuun. Tämän jälkeen aloin lukea vastauksia uudestaan kohta 

kohdalta ja poimia aineistojen avovastauksista opettajien ääneen lukemista kos-

kevia vastauksia erilleen muusta aineistosta. Tässä kohdin jaottelin vastaukset 

edelleen kysymyksittäin ja sen mukaan, mistä aineistosta vastaukset olivat peräi-

sin. Merkitsin myös muistiin muut tutkimusaiheeni kannalta mahdollisesti merki-

tykselliset kysymykset ja taulukot Lukuklaanin valmiista aineistosta myöhempää 

tarkastelua varten. Eskola ja Suoranta (2008, 154–155) puhuvat tässä yhtey-

dessä laadullisen tutkimusaineiston koodauksesta. Koodaukselle on laadulli-

sessa tutkimuksessa usein tyypillistä, että se muovautuu analyysiprosessin ede-

tessä, eikä sitä laadita välttämättä etukäteen valmiiksi (Eskola & Suoranta, 2008, 
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155). Kun minulla oli erikseen koottuna suomenkielisten otoskoulujen, suomen-

kielisten hankekoulujen, ruotsinkielisten otoskoulujen sekä ruotsinkielisten han-

kekoulujen ääneen lukemista käsitelleet vastaukset kysymyksittäin järjestettynä, 

aloitin analyysiprosessini seuraavan vaiheen. 

 

Luin oman, tutkimusongelmani näkökulmasta rajatun aineistoni läpi useita kertoja 

ja aloin hahmotella sieltä esiin nousevia teemoja. Laadullisen tutkimusaineiston 

teemoittelussa aineistosta etsitään ja erotellaan tutkimustehtävän näkökulmasta 

keskeisimmät aiheet, joista muodostetaan tutkimuksen tavoitteen kannalta tar-

koituksenmukaisia teemoja. Näin kyetään tutkimaan sitä, missä määrin ja miten 

erilaiset teemat näkyvät aineistossa. (Eskola & Suoranta, 2008, 174.) Teemojen 

alustavan tunnistamisen jälkeen aloin ryhmitellä vastauksia eri teemojen alle.  

 

Saavuttaakseen tavoitteensa teemoittelu edellyttää toimivaa teorian ja empirian 

välistä vuorovaikutusta. Tutkimustekstissä tämä ilmenee niiden esiintymisenä lo-

mittain. (Eskola & Suoranta, 2008, 175.) Aineiston analyysi on mahdollista viedä 

teemoittelusta askelta pidemmälle ja tyypitellä aineisto. Tällöin aineistosta muo-

dostetaan erilaisia tyyppejä / tyyppiesimerkkejä teemojen sisälle perustuen jotka 

yhdistävät teemoissa esitettyjä näkemyksiä (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 107). 

 

Teemoittelun jälkeen aloinkin edelleen etsiä saman teeman alle kerätyistä vas-

tauksista yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia ja muodostamaan vastauksista eri-

laisia tyyppejä. Näin ollen saman teeman sisällä jaottelin vastaukset edelleen ala-

ryhmiin, vastaustyyppeihin, sen mukaan miten eri tavoin sama teema niissä näyt-

täytyi. Pelkkä vastausten analysointi ei itsessään riitä, vaan analyysin on liitettävä 

tulkintojen ja johtopäätösten tekoa (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara, 2012, 229). 

Analyysiprosessini edettyä tähän vaiheeseen luin eri teemojen alle tyypittele-

miäni vastauksia edelleen läpi useita kertoja ja pyrin tekemään niistä omia tulkin-

tojani ja päätelmiäni.  

 

Seuraavassa pääluvussa kuvaan tutkimuksen tuloksia. 
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6 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 

 

Tämä pääluku sisältää tutkimukseni tulosten esittelyn. Ensimmäisessä alalu-

vussa tulosten käsittelyni pohjana on 1. tutkimuskysymykseni opettajien ääneen 

lukemisen tarkoituksista. Toiseen tutkimuskysymykseeni, millaisia ääneen luke-

misen tapoja opettajat käyttävät opetuksessaan, vastaan seuraavassa alalu-

vussa. Kolmannessa alaluvussa vastaan viimeiseen tutkimuskysymykseeni ja 

käsittelen tuloksiani opettajien asenteista ääneen lukemiseen liittyen. Aineistosta 

poimittujen teemoja kuvaavien esimerkkien perään olen merkinnyt kysymyksen, 

jonka vastaus / vastauksen osa sitaatti on sekä sen, mistä vastausjoukosta, suo-

men- tai ruotsinkielisestä otos- tai hankekoulujen vastauksista, sitaatti on poi-

mittu. 

 

Alla olevaan taulukkoon olen koonnut opettajien vastaukset Lukuklaanin-kysely-

lomakkeen kysymyksiin 9. Mitä luokkaa/luokkia opetat? * sekä 27. Mitä eri luke-

misen tapoja opetusryhmälläsi/-ryhmilläsi on käytössä? * luokka-asteittain yhteen 

ääneen lukemisen näkökulmasta. Kysymyksestä 27. on huomioitu vain vastauk-

set, joissa on valittu vastausvaihtoehto opettaja lukee oppilaille. 

 

Taulukko 3. Opettajien ääneen lukeminen Lukuklaani-aineistossa 

Kaikista vastaajista   

N = 884 n % 

Oppilailleen lukee ääneen 785 88,8 

 

Oppilailleen ääneen lukevista opettajista 
opettaa luokka-astetta   

N = 785 n % 

1 249 31,7 

2 242 30,8 

3 296 37,7 

4 312 39,7 

5 292 37,2 

6 294 37,5 
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Kaikista vastaajista   

N =884   

Opettaa luokka-astetta n % 

1 264 29,9 

2 259 29,3 

3 333 37,7 

4 353 39,9 

5 340 38,5 

6 341 38,6 
 
 
Oppilailleen ääneen lukee luokka-asteittain 
 n % 

1 249 94,3 

2 242 93,4 

3 296 88,9 

4 312 88,4 

5 292 85,9 

6 294 86,2 
 

 

Kuten taulukosta käy ilmi, valtaosa eli lähes 90 % opettajista lukee ääneen oppi-

lailleen. Kysymykseen 9, Mitä luokkaa/luokkia opetat? opettajan oli mahdollista 

valita useampi vaihtoehto. Näin ollen ääneen lukemista harjoittavien opettajien 

esittäminen luokka-asteittain taulukon toisessa osiossa, oppilailleen ääneen lu-

kevista opettajista opettaa luokka-astetta, ei kerro suoraan ääneen lukemisen 

yleisyydestä tietyillä vuosiluokilla. Sen sijaan taulukon viimeinen osa, oppilailleen 

ääneen lukee luokka-asteittain, kuvaa sitä, kuinka moni kaikista tiettyä vuosiluok-

kaa opettavista opettajista lukee oppilailleen ääneen. Kyseisestä kohdasta nä-

emme, että ääneen lukeminen on yleisintä 1. luokalla (94,3 %) ja vähiten sitä 

toteutetaan 5. luokalla (85,9 %). 
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6.1 Opettajien ääneen lukemisen tehtäviä 

 

Tässä alaluvussa vastaan ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni siitä, mihin tar-

koituksiin opettajat hyödyntävät ääneen lukemista osana opetustaan. Äidinkieli ja 

kirjallisuus -oppiaineen tavoitteiksi on uusimmissa perusopetuksen opetussuun-

nitelman perusteissa asetettu muun muassa lasten kiinnostuksen kohdistaminen 

kaunokirjallisuuteen, tekstien kuunteluun ja tekstien tulkintaan sekä lukuharras-

tuksen vakiinnuttaminen, monilukutaidon kehitys ja sana- ja käsitevarannon laa-

jentaminen (POPS 2014, 104, 106–107,162). Näiden tavoitteiden edistäminen 

näkyi opettajien ääneen lukemista käsitelleissä vastauksissa, ja niitä tulen avaa-

maan tarkemmin seuraavissa tähän alalukuun sisältyvissä luvuissa. Lukuklaani-

kyselytutkimus kartoittaa opettajien asenteita ja kokemuksia nimenomaan kirjal-

lisuuden opetuksen osalta, ja näin ollen ääneen lukemisen kontekstina tässä tut-

kimuksessa voidaan pääasiallisesti pitää kirjallisuuden opetusta.  

 

6.1.1 Ääneen lukeminen säännöllisenä rutiinina 

 

Opettajien ääneen lukeminen voidaan nähdä yhtenä kirjallisuuden opetuksen 

työmuotona. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ääneenlukemishetkien olisi 

ajoituttava nimenomaan äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineelle lukujärjestyksessä 

varattujen oppituntien sisälle. Taulukosta 3 käy ilmi, että kaikista Lukuklaani-

hankkeen kyselyyn vastanneista opettajista oppilailleen lukee ääneen lähes 89 

prosenttia. Prosenttiluku ei kuitenkaan kerro sitä, kuinka usein lukemista tapah-

tuu. 

 

Avointen vastausten perusteella ääneen lukeminen oppilaille on säännöllinen ru-

tiini hyvin monessa suomalaisessa peruskoulun ala-asteen luokkahuoneessa. 

Se, miten säännöllisyys ilmenee, vaihtelee kuitenkin kahdella tapaa. Vaihtelu il-

menee sen mukaan, onko ääneen lukemiselle varattu lukujärjestyksen sisältä jo-

kin tarkka ajankohta, vai tapahtuuko lukemista vain muuten niin toistuvasti, että 

sitä voidaan pitää säännöllisenä. 

 

Tämän teeman, ääneen lukeminen säännöllisenä rutiinina, sisään luokittelemani 

vastaukset muodostivat kaksi erilaista säännöllisen ääneen lukemisen tyyppiä. 
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Ensimmäisen joukon opettajavastauksissa puhuttiin ääneen lukemisestä toistu-

vana ja jatkuvana opettajan toteuttamana toimintana. Näissä vastauksista ei kui-

tenkaan käynyt ilmi mitään ääneen lukemiseen liitettyjä aikamääreitä.  

 

On luultavaa, että osalle opettajista ääneen lukeminen edustaa työtapaa, jonka 

opettajat ovat sisäistäneet osaksi opetustaan. Tulkintani mukaan tällainen opet-

taja harjoittaa oppilaille lukemista säännöllisesti, mutta ei koe tarpeellisena varata 

sille tarkkaa ajanhetkeä koulupäivien sisältä, vaan nivoo sen opetuksessaan 

luonteviin väleihin muun toiminnan lomassa. Tulosten esittelyn yhteydessä käyt-

tämistäni aineistoesimerkeistä en ole korjannut mahdollisia kirjoitusvirheitä, vaan 

ne ovat luettavissa alkuperäisessä kieliasussaan. Alla olevat vastaukset edusta-

vat vastaustyyppiä, joista välittyy ääneen lukemisen säännöllisyys ilman tarkkoja 

aikamääreitä: 

 

-yhtesöllisesti luokan yhteinen kirja jota opettaja lukee ääneen (44, suomi, 
hanke) 
 

-Ope lukee ja oppilaat kuuntelevat (44, suomi, hanke) 

 

Toisen säännöllisen ääneen lukemisen tyypin muodostivat opettajien vastaukset, 

joissa ääneen lukeminen esitettiin kiinteästi tiettyyn viikonpäivään tai koulupäivän 

hetkeen liittyvänä toimintana. Opettajan ääneen lukemiselle saatettiin tässä jou-

kossa osoittaa tietty vähimmäistuntimäärä viikosta tai todeta sen kuuluvan jokai-

seen koulupäivään. Osassa vastauksia ääneen lukemiselle oli varattu tietty hetki 

yhden tai usemman koulupäivän sisältä viikon aikana. Opettajat, jotka tällä tavoin 

aikatauluttavat ääneen lukemisensa näkevät ääneen lukemisen mahdollisesti 

niin merkityksellisenä, että varmistavat sen toteutumisen kiireisten ja täysien kou-

lupäivien sisällä varaamalla sille kokonaan oman ajan. Tämä ei kuitenkaan auto-

maattisesti tarkoita sitä, että opettajat, jotka lukevat oppilailleen säännöllisesti, 

mutta vaihtelevina aikoina, pitäisivät ääneen lukemista vähemmän tärkeinä kuin 

ne, jotka varaavat lukemiselle tietyn ajan. Esimerkkejä kyseisestä säännöllisen 

ääneen lukemisen tyypistä kuvaavat alla olevat vastaukset: 

 

-ma-to -aamuina luen oppilaille kirjaa. Olemme lukeneet Konsta eka A 
ja nyt on menossa Onnelin ja Annelin talvi. (24, suomi, hanke) 
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-Meillä on joka päivä 2. luokassa satuhetki ruokailun jälkeen. Opetta-
jat lukevat ääneen kirjaa. Kirjoja on ollut monenlaisia: Konstaa, Hello Ru-
bya, Hölmöläissatuja, kansansatuja, Koiramäkeä... (45, suomi, hanke) 

 

-Aamupiiri, jossa aloitetaan päivä kuuntelemalla, kun opettaja lukee 
kirjaa. Lukemisen jälkeen sisällöstä keskustellaan, jos siitä syntyy keskus-
telua. Oppilaat pitävät tästä erittäin paljon. (44, suomi, hanke) 

 

Syynä erilaisiin toimintatapoihin ääneen lukemisen aikatauluttamisen kohdalla 

voivat olla paitsi opettajan tapa suunnitella opetustaan, myös esimerkiksi persoo-

naan liittyvät tekijät. Osa opettajista suunnittelee opetustaan pidemmällä täh-

täimellä ja tarkasti siinä missä osa toimii spontaanimmin. Kuitenkin pyrittäessä 

todella laadukkaaseen ja oppilaiden oppimisen kannalta tulokselliseen ääneen 

lukemiseen, on jonkinasteinen suunnitelmallisuus usein hyödyksi. Taitavina ää-

neen lukijoina pidetyt opettajat Fisherin ym. (2004, 10–13) tutkimuksessa olivat 

tutustuneet luettaviin teksteihin ja harjoitelleet niiden sujuvaa ja eläytyvää luke-

mista etukäteen. Lisäksi opettajat liittivät ääneenlukemishetkiä yhteen erilaisten 

kirjoitustehtävien tai oppilaiden oman lukemisen kanssa (Fisher ym., 2004, 10–

13). Kyseinen toiminta lukemiseen valmistautumisessa ja lukemiseen liittyvien 

oheistoimintojen suunnittelussa edellyttää väistämättä ainakin joltain osin ää-

neenlukemishetkien aikatauluttamista koulupäivien sisään. Tällöin lukemiselle ja 

siihen liittyville tehtäville tulee varattua sopivasti aikaa, jotta prosessista muodos-

tuu järkevä kokonaisuuus.  

 

Ennen ääneen lukemisen aikatauluttamista osaksi lukujärjestystä opettajan on 

täytynyt pohtia tavoitteet, joita hän lukemisellaan pyrkii edistämään (Teale, 2004, 

117). Tämän teeman, ääneen lukeminen säännöllisenä rutiinina, sisään ryhmit-

telemistäni useista opettajavastauksista ilmeni joko suoraan tai välillisesti pyrki-

mys antaa oppilaiden kokea ja nauttia aikuisen lukemisesta toistuvasti, säännöl-

lisenä toimintana. 

 

6.1.2 Ääneen lukeminen opetuksen tauottajana tai rauhoittumisena 

 

Muutamat vastaukset antoivat viitteitä siitä, että osa opettajista hyödyntää ää-

neen lukemista oppilailleen oppilasryhmän hallintaan ja koulupäivän rytmitykseen 
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liittyvissä tehtävissä. Tällainen ääneeen lukemiselle osoitettu tehtävä voi olla 

muun muassa opettajan ääneen lukemisen hyödyntäminen oppilasryhmän rau-

hoittamiskeinona, kuten seuraava aineistoesimerkki antaa ymmärtää: 

 
-Open lukeminen rauhoittaa [--] (45, suomi, hanke) 

 

Vastaavanlainen pyrkimys säädellä oppilasryhmän energiatasoa ja rauhoittaa 

oppilaita ääneen lukemisella ilmeni myös yhdysvaltalaisten opettajien vastauk-

sissa ääneen lukemisensa syistä (Albright & Ariail, 2005, 584–585). 

 

Koulupäivän rytmityksessä opettajan ääneen lukeminen voi toimia luontevana 

siirtymätoimintona siirryttäessä opiskeltavasta asiasta tai toiminnosta toiseen. 

Alla esitetyt esimerkit aineistosta antavat ymmärtää, että opettajat pitävät tiettyjä 

hetkiä ääneen lukemiselle parempina kuin toisia: 

 

-Tarinat opetuksen lomassa sopivissa kohdissa. (45, suomi, hanke) 

 

-Tällä hetkellä meillä on käytössä pulpettikirjat sekä yksi kirja, jota minä  
luen oppilaille sopivana hetkenä. [--] (45, suomi, hanke) 

 

Ilmaus ”sopivana hetkenä” liittyy mahdollisesti oppilasryhmän keskittymisen ta-

soon, luokassa vallitsevaan ilmapiiriin tai toiminnosta toiseen siirtymiseen. En-

simmäisessä esittelemässäni ääneen lukemiseen liittyvässä teemassa, ääneen 

lukeminen säännöllisenä rutiinina, osa vastauksista sisälsi kuvauksen lukemi-

selle varatusta tietystä hetkestä koulupäivän sisällä. Sellainen hetki saattoi olla 

esimerkiksi ruokailusta luokkaan palaaminen. Tällöin oppilaiden energiataso on 

mahdollisesti sellainen, että rauhallinen lukuhetki voi opettajan mielestä olla pe-

dagogisesti järkevä ratkaisu. Vastaava tilanne voi näkemykseni mukaan olla 

myös esimerkiksi oppitunnin alku tai loppu. Tunnin alussa lukeminen saattaa aut-

taa opettajaa saamaan ryhmän rauhoittumaan ennen opiskeltavaan asiaan siir-

tymistä. Tunnin lopussa lukeminen voi puolestaan toimia levähdyshetkenä oppi-

laille, jos näyttää siltä, että jaksaminen intensiiviseen työskentelyyn, kuten oppi-

kirjan tehtävien tekemiseen, ei enää tahdo onnistua.  
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Lapsille siinä missä aikuisillekin on tarpeen välillä rauhoittua ja rentoutua sekä 

irtautua jatkuvasta tekemisestä ja toiminnasta (Heikkilä-Halttunen, 2015, 222). 

Tällä on oppimistutkijoiden mielestä tärkeä tehtävä lapsen kehityksessä ja luke-

misen ääreen pysähtyminen edustaa yhtä hyvää toimintatapaa rauhoittumisessa 

(Heikkilä-Halttunen, 2015, 222). 

 

6.1.3 Ääneen lukeminen lukemisen motivoijana 

 

Opettajan ääneen lukemisen kuuntelun on todettu olevan oppilaista mieluisaa ja 

samalla sen on todettu vaikuttavan myönteisesti oppilaiden omaan lukuhalukkuu-

teen (Ariail & Albright, 2005, 70). Useista Lukuklaani-tutkimukseen osallistunei-

den opettajien vastauksista kävi opettajien hyödyntävän ääneen lukemista oppi-

laiden innostamisessa ja motivoinnissa lukemisen pariin. Vastauksista välittyi 

paitsi halu lisätä yleisellä, koko oppilasryhmää koskevalla tasolla oppilaiden lu-

kemista, myös vaikuttaa erityisesti niihin oppilaisiin, jotka eivät oma-aloitteisesti 

lue kirjoja. Tällaisessa tilanteessa opettajalla on ääneen lukemiselleen selkeä 

pyrkimys: 

 

-Luen paljon oppilaille, jotta nekin, jotka eivät itse halua lukea, saavat kos-
ketuksen maailmankirjallisuuteen ja merkkiteoksiin. (58, suomi, otos) 

 

Tämän teeman sisälle ryhmittelemistäni vastauksista välittyy myös opettajien 

asenteita ääneen lukemisen merkitykseen liittyen. Opettajan ääneen lukeminen 

nähdään keskeisenä tekijänä oppilaiden lukumotivaation nostamisessa: 

 

-Päivittäinen opettajan ääneenlukeminen on paras tapa innostaa luke-
maan. Kirjoja on oltava esillä luokassa ja paljon. (45, suomi, otos) 

 

Opettajan antamalla esimerkillä on osoitettu olevan merkittävä vaikutus oppilai-

den lukuhalukkuuteen. Innostunut ja eläytyvä ääneen lukeminen toimii opettajilla 

yhtenä keinona välittää oppilaille myönteistä ja innokasta suhtautumista lukemi-

seen. Lisäksi opettajan oman lukuharrastuneisuuden ja sen välittymisen oppilai-

den tietoon on todettu vaikuttavan lasten suhtautmiseen lukemista kohtaan. 

(Gambrell, 1996, 20.) 
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Oppilaat, jotka osaavat lukea, mutta eivät syystä tai toisesta lue, saattavat opet-

tajan ääneenlukemisen seurauksena motivoitua itsekin lukemaan vaaditun teks-

tin (Ariail & Albright, 2005, 70). Alla oleva aineistoesimerkki edustaa hyvin tilan-

netta, jossa opettaja hyödyntää ääneen lukemista oppilaiden motivoinnissa luke-

misen pariin: 

 

-Oppilaat eivät ole lukeneet paljon kirjoja. Halusimme saada heille kipinän 
kirjanlukemiseen. Luin osalle oppilaista kirjaa hetken ääneen "houkut-
telin koukuttumaan kirjaan". Tämä tepsi hyvin, kun kirjan maailma vas-
tasi myös oppilaan kiinnostuksen kohteita. (34, suomi, otos) 

 

Osuvalla kirjavalinnalla ja ääneen lukemisella kyseinen opettaja toteaa onnistu-

neensa herättämään oppilaiden kiinnostuksen luettavaan kirjaan. Edellytyksenä 

menestyksekkäälle motivoinnille on, kuten vastaaja toteaa, se, että kirja on valittu 

oppilaiden mielenkiinnonkohteet huomioiden. Tämän voidaan puolestaan katsoa 

edellyttävän opettajalta hyvää oppilaantuntemusta. 

 

6.1.4 Ääneen lukeminen oppimisen tukitoimena 

 

Tämän teeman piirin ryhmittelemieni opettajien vastauksia yhdisti vastauksista 

välittyvä pyrkimys opettajan ääneen lukemisella auttaa kielenoppimisessa ja lu-

kemisessa heikommin menestyviä oppilaita heidän oppimisessaan. Suurin osa 

ryhmän vastauksista oli opettajien avoimia vastauksia kysymykseen 49: Miten 

otat huomioon kirjallisuuden käsittelyssä ne oppilaat, joiden äidinkieli ei ole 

suomi?  

 

Opettajien ääneen lukemiselle esittämiä tehtäviä ja pyrkimyksiä on tutkimuksissa 

ilmennyt useita. Sujuvan lukemisen mallin ja tekstien lähestyttävyyden lisäksi 

opettajat haluavat lukemisellaan edesauttaa oppilaiden luetunymmärtämistä. 

Luetunymmärtämisen ongelmissa kyse on usein siitä, ettei lukija osaa tehdä tar-

vittavia päätelmiä tekstistä, mikä puolestaan on seurausta puutteista aikaisem-

man tiedon osalta tai kyvyttömyydestä hyödyntää omaamaansa aiempaa tietoa 

uuden tekstin ymmärtämisessä (Lehto, 2006, 133). 
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Tutkimusten perusteella opettajat hyödyntävät ääneen lukemista myös muun mu-

assa osoittaakseen oppilaille tärkeinä pitämiään kohtia oppikirjoista. (Albright & 

Arial, 2005, 583–585; Ariail & Albright, 2005, 77.) Tässä työssä tutkimusaihe kes-

kittyy kaunokirjallisten tekstien ääneen lukemisen tarkasteluun, jolloin oppikirjo-

jen kohtien ääneen lukeminen oppilaille ei kuulu tutkimusongelmani ytimeen. Sen 

sijaan oppilaiden puutteellisen luetunymmärtämisen kehittäminen lastenkirjalli-

suutta ääneen lukemalla näyttäytyi tähän teeman sisällyttämissäni vastauksissa 

ja antaa tietoa opettajien ääneen lukemisen pyrkimyksistä. 

 

Vastauksissa painottui toistuvasti opettajan ääneen lukemisen lisääminen sekä 

luetusta ja erityisesti tekstien sisältämistä vaikeammista sanoista keskustelemi-

nen. Tutkimusten valossa tämänkaltainen opettajien suosima työmuoto suomen-

kieltä opettelevien oppilaiden tukemisessa on perusteltua, sillä aikuisen ääneen 

lukemisella on useissa tutkimuksissa osoitettu olevan sanavarastoa laajentava 

vaikutus (ks. Morgan & Meier, 2008; Wasik & Bond, 2001; Greene Brabham & 

Lynch-Brown, 2002). 

 

-Luen paljonääneen ja yritän selittää vaikeatajuiset sanat. Tällä het-
kellä on menossa Mestaritonttu, jossa on aika paljon vanhahtavia sanoja. 
Suomenkielisellekin oppilaalle niitä täytyy avata. (49, suomi, hanke) 

 

-Luen itse ääneen oppilaille kirjoja. Keskustelemme ääneen lukemastani 
kirjasta ja pohdimme, mitä mahdollisesti seuraavaksi tapahtuu. Vaikeam-
mat käsitteet/sanat pyrin selostamaan, mitä ne tarkoittavat. (49, suomi 
hanke) 

 

Edellä esitetyissä vastauksissa opettajat kertovat lukevansa vielä suomen kieltä 

harjoitteleville oppilailleen itse ääneen. Vastauksesta ilmenee tavoite lisätä oppi-

laiden ymmärrystä luettavasta tekstistä lukemisen ennakoinnin ja käsitteiden 

avaamisen avulla. Toteamukset ”yritän selittää vaikeatajuiset sanat” sekä ”vaike-

ammat käsitteet/sanat pyrin selostamaan, mitä ne tarkoittavat” antavat vaikutel-

man, että opettajat kertovat suoraan oppilaille sanojen merkityksen ja yhteistä 

keskustelua aiheesta ei käydä. Luetunymmärtämisen kehittymisen kannalta vielä 

tehokkaampaa olisi tutkimusten valossa kuitenkin osallistaa oppilaat keskuste-

luun sanojen ja ilmiöiden merkitysten pohtimisessa (ks. Morgan & Meier, 2008; 

Wasik & Bond, 2001). On kuitenkin mahdollista, että vastausten sanamuotoa ei 
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ole mietitty vastattaessa niin tarkkaan ja että todellisuudessa opettajat sanoja se-

littäessään ottavat  myös oppilaat mukaan pohdintaan. 

 

Lerkkanen (2006, 77) korostaa motivaation suurta roolia lukemaan oppimisessa. 

Ääneen lukeminen voi toimia hyvänä motivaattorina ja kosketuspintana teksteihin 

niille oppilaille, joiden oma lukutaidon taso ei vielä mahdollista sujuvaa etene-

mistä ja tarinaan uppoutumista. Samalla opettajan on mahdollista varmistaa, että 

jokainen oppilas saavuttaa ymmärryksen tekstien asiasisällöistä ja tiedoista (Al-

bright & Ariail, 2005, 584). Opettajan ääneen lukemat tekstit voivat myös usein 

olla haastavampia kuin lasten itse lukemat tekstit (Fisher, Flood, Lapp & Frey, 

2004, 8). Aikuisen (opettajan) ääneen lukemisen on tutkimuksissa todettu toimi-

van väylänä tekstien ymmärtämiseen ja matalamman kynnyksen omatoimiseen 

lähestymiseen niillä oppilailla, joilla ei ole tarvittavia valmiuksia lukea testiä itse 

(Ariail & Albright, 2005, 69). 

 

Noin 5–20 %:lla lukutaitoisista henkilöistä on arvioitu olevan jonkinasteisia luki-

vaikeuksia kuitenkin niin, että kouluvuosien lisääntyessä määrä kääntyy laskuun, 

jolloin taitojen harjoittelun voidaan katsoa auttavan (Lerkkanen, 2006, 48). Lerk-

kanen (2006, 51) sanoo lukivaikeuksien kohdalla olevan keskeistä huomioida op-

pilaan yksilölliset tarpeet ja eriyttää opetusta tarvittaessa.  

 

Olipa kyse lukivaikeudesta tai muusta lukemiseen liityvästä vaikeudesta, opetta-

jan ääneen lukemisella on vastausten perusteella rooli myös lukemisen pulmien, 

kuten lukusujuvuuden ja lukumotivaation, tukemisessa. Alla olevat esimerkit 

edustavat vastausjoukkoa, jossa opettajat raportoivat käyttävänsä ääneen luke-

mista joko tukiopetuksessa, S2-tunnilla tai osana erityisopetusta heikompien lu-

kijoiden tukemisessa: 

 

-Luemem muutaman viidesluokkalaisen kanssa tukiopetuksessa ääneen 
kirjaa, Kaikilla sama kirja. Tavoitteena sujuvoittaa ja rohkaista luke-
mista. (48, suomi, otos) 

 

-Opetan erityistä tukea tarvitsevia oppilaita, joilla on laajoja oppimisvai-
keuksia tai kehitysvamma. Tällä hetkellä oppilaistani (luokassa 8 oppi-
lasta) 3 oppilasta osaa lukea. Luen heille ääneen kirjoja, lehtijuttuja, 
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oppikirjojen tekstejä yms. He tykkäävät kuunnella kirjojen lukua, esim. 
Risto Räppääjä-kirjoa. (58, suomi, otos) 

 

Yllä olevissa vastauksissa sanat sujuvoittaa, rohkaista ja ilmaus ”tykkäävät kuun-

nella kirjojen lukua” viestivät opettajan näkemyksistä ääneen lukemisen hyö-

dyistä ja lukemisen osa-alueista, joita aikuisen ääneen lukemisella kyetään edis-

tämään. Opettajat lukevat oppilailleen antaakseen mallin sujuvasta lukemista ja 

sitä kautta edistääkseen oppilaan taitoa lukea sujuvasti. Toisekseen he pyrkivät 

lukemisellaan rohkaisemaan oppilaita lukemisen pariin ja kolmanneksi lukevat, 

koska tietävät oppilaiden nauttivan kuuntelusta.  

 

6.1.5 Ääneen lukeminen osana lukupiirityöskentelyä tai muita työtapoja 

 

Opettajan äänen lukemisella on vastausten perusteella merkittävä rooli myös 

osana muita työtapoja, kuten lukupiirityöskentelyä. Ääneen lukeminen toteutuu 

vastausten valossa esimerkiksi vuorolukuna, jolloin opettaja ja oppilaat lukevat 

vuorotellen samaa kirjaa piirissä istuen, ja lukemista seuraa usein jonkinlainen 

keskustelu luetusta ja erilaisten lukemisesta johdettujen tehtävien työstämistä.  

 
-Lukutuntia voinee pitää lukupiirinä. Se on sadun kuuntelua, oman kirjan 
lukemista, lukudiplomitehtävien tekoa, kirjavinkkausta, omia arvioita kir-
joista, kirjastoautolla asiointia (48, suomi, hanke) 

 

-Välillä oppilaat lukevat toisilleen, toisinaan opettaja lukee kirjan luvun. 
Tästä johdetaan keskustelu sekä draamatehtävä. Esimerkiksi Ilmarin Ih-
melääke luettiin koko luokan voimin, ja eri luvuista johdettiin erilaisia teh-
täviä. (48, suomi, hanke) 

 

Yllä olevissa vastauksissa opettajan ääneen lukeminen toimii muiden työmuoto-

jen rinnalla lukupiirityöskentelyssä ja muodostaa osan laajempaa kirjallisuuden 

opetuksen kokonaisuutta. Tämän teeman valossa opettajan ääneen lukemisella 

on siis rooli toimia ja täydentää muita menetelmiä kirjallisuuden käsittelyssä ja 

sillä voi ajatella olevan välinearvo kokonaisuuden toteuttamisessa ja oppimisen 

tavoitteiden saavuttamisessa. Tämä tehtävä eroaa näin ollen merkittävästi ää-

neen lukeminen säännöllisenä rutiinina -teeman vastausten välittämästä lukemi-

sen pyrkimyksestä, jossa opettajan ääneen lukeminen näyttäytyy itsessään niin 

arvokkaana toimintana, että sille yksin halutaan varata tietty säännöllinen aika. 
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Muutamista opettajien vastauksista kävi ilmi myös ääneen lukemisen hyödyntä-

minen kummioppilastoiminnassa, jossa vanhempi ja lukemisessa edistyneempi 

kummioppilas toimii lukijana pienemmän kummilapsen kuunnellessa: 

 

-Kirjallisuus toimii kummioppilastoiminnassa, jossa isommat oppilaat luke-
vat pienemmille ja työstävät yhdessä luettua kirjaa. (45, suomi, otos) 

 

Vaikka oman tutkimukseni fokus onkin nimenomaan opettajien ääneen lukemi-

sessa, sisällytin myös kummioppilaan lukemista raportoineet vastaukset osaksi 

lopullista aineistoani. Kyseessä on tällöinkin vanhemman ja kokeneemman luki-

jan toimiminen ääneen lukijana, jolloin kummioppilasta voidaan pitää eräänlai-

sena apuopettajana hänen toimiessaan lukijana ja lukemisen apuna pienemmälle 

oppilaalle. 

 

6.2 Opettajien ääneen lukemiseen liittyviä piirteitä 

 

Lukiessaan oppilailleen ääneen opettajalla on mahdollisuus toteuttaa lukemis-

taan monin eri tavoin. Sivujen 11–12 taulukkoon olen koonnut erilaisten ääneen-

lukemistapojen keskeisimmät piirteet. Tässä alavuvussa vastaan toiseen tutki-

muskysymykseeni siitä, millaisia tapoja opettajat käyttävät ääneen lukemises-

saan ja kuvan vastauksista ilmenneitä lukemisen piirteitä aiemmin mainitsemani 

taulukon jaotteluun nojautuen. Tulen käsittelemään lyhyesti jokaisen taulukossa 

esittelemäni ääneen lukemisen tavan siltä osin, kuin ne tai viitteitä niistä esiintyi 

oman tutkimusaineistoni vastauksissa. Lisäksi nostan esiin ja erittelen joitain tau-

lukossa kuvattuihin menetelmiin kuulumattomia, mutta kiinnostavia havaintoja 

opettajien ääneen lukemisen tavoista. 

 

Tavallista ääneen lukemista (just reading) kuvaa se, ettei lukemiseen liity tekstin 

ääneen lukemisen lisäksi mitään lukemiseen liittyviä toimintoja, kuten tekstin en-

nakointia tai keskustelua luetusta. Tavallista lukemista Lukuklaani-tutkimuksen 

opettajavastauksista katson edustavan vastauksien, joissa opettajan todettiin lu-

kevan oppilaille, mutta ei raportoitu mistään muista lukemisen elementeistä. On 

kuitenkin huomioitava muun muassa vastausten konteksti, sillä monet tämänkal-

taiset vastaukset olivat vastauksia kysymyksiin, joiden kysymyksen asettelu ei 
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määrittänyt sitä, kuinka tarkasti opettajan tulee kuvailla toimintaansa. Näin ollen 

on täysin mahdollista, että myös ne opettajat, jotka vastasivat tarkemmin selittä-

mättä lukevansa ääneen oppilailleen, saattavat liittää lukemiseensa muutakin 

kuin pelkän tekstin lukemisen. 

 

Suorittava lukeminen (performance reading / performance-oriented style) edus-

taa ääneen lukemisen muotoa, jossa lukija suorittaa lukemisen keskeytyksettä 

alkusta loppuun ja luetusta keskusteleminen ajoittuu joko ennen tai jälkeen luke-

misen (Greene Brabham & Lynch-Brown, 2002, 466; Reese & Cox, 1999, 21). 

Piirteitä tästä ääneenlukemistavasta esiintyi muutamassa tutkimusaineistoni vas-

tauksessa, joista alla on esitettynä kaksi kuvaavaa esimerkkiä: 

 

-Lukemisen ääneen, keskustelun kirjasta (48, suomi hanke) 

 

-Aamupiiri, jossa aloitetaan päivä kuuntelemalla, kun opettaja lukee kirjaa. 
Lukemisen jälkeen sisällöstä keskustellaan, jos siitä syntyy keskustelua. 
Oppilaat pitävät tästä erittäin paljon. (44, suomi hanke) 

 

Esimerkeistä jälkimmäinen antaa selkeästi ymmärtää, että opettajan ääneen lu-

keminen tapahtuu ensin kokonaisuudessaan ja tämän jälkeen luetusta tekstistä 

keskustellaan yhdessä oppilaiden kanssa, mutta vain sikäli, kun keskustelua syn-

tyy luonnollisesti. Tässäkään tapauksessa keskustelu ei siis välttämättä kuulu 

kiinteänä osana lukemishetkiin, vaan on riippuvainen oppilailta viriävistä ajatuk-

sista kulloisenakin lukuhetkenä. Ensimmäisestä, ylemmästä vastauksesta, puo-

lestaan ei varmuudella voi sanoa, mihin kohtaan lukemista keskustelut ajoittuvat. 

Tällöin kyseisen vastaajan lukeminen voi olla suorittavaa lukemista, mutta kes-

kustelun ajoittuessa lukemisen lomaan enemmänkin dialogista lukemista. 

 

Kuvaileva lukeminen (describer style) on ääneen lukemista, jossa lukijana toi-

miva aikuinen kuvailee ja määrittelee tekstissä esiintyviä asioita lukemisen yhtey-

dessä (Reese & Cox, 1999, 26). Seuraavat aineistoesimerkit sisältävät piirteitä 

tästä ääneen lukemisen muodosta: 

 

-Luen enemmän ääneen ja selitän vaikeampia sanoja ja käsitteitä. (49, 
suomi, hanke) 
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-Luen paljonääneen ja yritän selittää vaikeatajuiset sanat. Tällä hetkellä 
on menossa Mestaritonttu, jossa on aika paljon vanhahtavia sanoja. Suo-
menkielisellekin oppilaalle niitä täytyy avata. (49, suomi, hanke) 

 

Molemmissa esimerkeissä vastaukset käsittelevät ääneen lukemista oppilaille, 

joiden äidinkieli on muu kuin suomenkieli. Tällöin ääneen lukeminen ja sanaston 

määrittely voidaan nähdä tukitoimena lukemisen, luetunymmärtämisen ja suo-

menkielen kehittämisessä. Epäselväksi jää se, missä määrin vastaajat hyödyn-

tävät samoja ääneen lukemisen menetelmiä muiden oppilaiden kanssa.  

 

Useimmat lapset pitävät aikuisen ääneen lukemista mukavana, jolloin se tarjoaa 

hyvän ja lapsilähtöisen tavan kehittää lasten kielellistä tietoisuutta. Kielellistä tie-

toisuutta voidaan harjoittaa aikuisen äänen lukemisen avulla luetusta keskustel-

len, tutkimalla tekstin ja kuvien suhdetta sekä tarkastelemalla tekstin etenemistä 

ja piirteitä (Lerkkanen, 2006). 

 

Ymmärryspohjainen tapa lukea (comprehender style) edustaa ääneen lukemista, 

jossa lukeva aikuinen painottaa teksin merkitystä, kannustaa päätelmien tekemi-

seen tekstistä sekä harjoittaa lukemiseen liittyvää ennakointia (Reese & Cox, 

1999, 21). Oman tutkimusaineistoni vastauksista osa sisälsi viitteitä myös ym-

märryspohjaisen ääneen lukemisen tavasta. Tätä ääneenlukemismenetelmää tai 

osia siitä käyttävät opettajat liittävät lukemiseensa monenlaisia kysymyksiä ja 

keskustelunmuotoja, kuten alla oleva opettajavastauksen osa antaa ymmärtää: 

 

- [--] Kyselemme ja käsittelemme tekstiä useammalla tunnilla eri nä-
kökulmista, jolloin sanasto kertautuu ja tekstilaji tulee tutuksi. (45, suomi 
otos) 
 

Luettavan tekstin ennakointia opettaja voi toteuttaa esimerksi seuraavalla tavalla: 

 

-Lue pätkä ja anna oppilaiden keksiä sille jatko. Jatkot luetaan, minkä jä-
lökeen jatketaan keskustelun jälkeen kirjaa. Sama toistetaan muutaman 
kerran. (45, suomi otos) 
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Kyseisessä vastauksessa opettaja saa lapset ennakoimaan tekstin jatkoa kirjoi-

tustehtävän muodossa sen sijaan, että harjoittaisi ennakointia opettajajohtoisesti 

keskustellen. 

 

Dialoginen lukeminen (dialogic reading) on ääneen lukemisen muoto, joka koros-

taa aktiivista kuuntelua, rohkaisee kuullusta keskusteluun ja tukee ymmärrystä 

luetusta. Keskeisiä ovat kysymykset, joihin lasten on mahdollista vastata omin 

sanoin sekä tarkoituksenmukaisen luettavan valinta. (Morgan & Meier, 2008; 

Lonigan & Whitehurst, 1998.) Lukuklaani-tutkimushankkeessa kerätyissä opetta-

javastauksissa oli nähtävissä myös dialogisen lukemisen tunnusmerkkejä opet-

tajien ääneen lukemisen kohdalla. Opettajat kuvailivat vastauksissaan lukemi-

seensa liittyviä monenlaisia keskusteluja ja tekstien sisällön pohtimissa yhdessä 

oppilasryhmän kanssa. Osasta vastauksia ei ollut mahdollista päätellä tarkasti 

keskustelujen ja kysymysten laatua tai sitä, missä kohdin lukutapahtumaa ne 

esiintyivät. Eri ääneen lukemisen menetelmät, kuten dialoginen lukeminen, ym-

märryspohjainen lukeminen sekä tekstipuhe-menetelmä muistuttavat monilta 

osin toisiaan ja tästä syystä vastausten ilmentämien ääneenlukemistapojen ryh-

mittely yksinomaan tietyn menetelmän sisälle ei ole tarkoituksenmukaista. Dialo-

gista lukemista jollain tavalla ilmentäneet vastaukset omassa aineistossani on 

mahdollista tulkita myös muita menetelmiä hyödyntäviksi. 

 

Interaktiivisen lukemisen (interactive reading) menetelmässä dialogiseen lukemi-

seen on yhdistetty erilaisia oheistoimintoja, kuten lukemisesta opittujen sanojen 

ja asioiden hyödyntämistä toisissa yhteyksissä, esimerkiksi keskusteluissa ja 

muissa tilanteissa (Greene Brabham & Lynch-Brown, 2002; Wasik & Bond, 

2001). Alla olevista vastauksista on tunnistettavissa useita interaktiivista luke-

mista määrittäviä osatekijöitä: 

 

-Ideoimassani MOK-päivässä ekaluokkalaisille olin tehnyt Power Pointin 
suomalaisesta kansansadusta. Satu luettiin Power Pointin tukemana. 
Sen jälkeen siitä askarreltiin ja imaisutaitotunnilla esitettiin patsaita sa-
dun kohtauksista, sekä lopuksi oppilaat esittivät pienissä ryhmissä koko 
sadun pantomiimina opettajan lukiessa. (45, suomi, hanke) 
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-Esimerkiksi tällä hetkellä luen oppilaille joulukalenterina erästä selaimessa 
luettavaa joulusatua. Draama on aina hyvä keino kirjallisuuden käsittelyyn. 
Samoin esim. sarjakuvan tai runon tekeminen jostain kirjan kohdasta. [--] 
(45, suomi, hanke) 

 

- [--] Opettajan ääneen lukeminen esim. runot, sadut, kertomukset ja novel-
lit, joita työstetään itse lisää sanalapuilla, piirtämällä, kuvien avulla. (44, 
suomi, hanke) 

 

Edellä kuvatut esimerkit osoittavat osan opettajista liittävän lukemiseensa paljon 

erilaisia oheistoimintoja, joilla työstetään luettuja tekstejä yhdessä. Kahdessa 

ylimmässä vastauksessa opettajat kertovat yhdistävänsä lukemiseensa draama-

työskentelyä. Interaktiivinen lukeminen on esittelemistäni ääneenlukemismene-

telmistä ainoa, johon draaman voidaan katsoa sisältyvän. Alin aineistoesimerkki 

puolestaan ilmentää muita lukemista täydentäviä työtapoja, joilla tekstiä jatkokä-

sitellään lasten kanssa.  

 

Tekstipuhe-menetelmä (text talk) on menetelmä, jossa aikuinen (yleensä opet-

taja) lukee ääneen ja luetusta keskustellaan niin lasten keskinäisissä puhetuoki-

oissa kuin aikuisen ja lasten välilläkin. Lisäksi luetusta poimittuja sanoja hyödyn-

netään muissa konteksteissa. (Lane & Wright, 2007, 670–672.) Teksipuhe-me-

netelmän käytöstä antoivat viitteitä opettajavastaukset, joissa kuvaattiin luetun 

tekstin käsittelyä erilaisilla yhteiskeskusteluilla ja tehtävillä:  

 

-Olen käyttänyt satujen ohessa paljon kuvia, joita oppilaat saavat järjes-
tellä sadun tapahtumien mukaan oikeaan järjestykseen, olen laatinut teks-
teistä luetunymmärtämisen tehtäviä ja sanastotehtäviä, ollaan kirjoi-
tettu yhdessä tekstiä luetun pohjalta ja kirjoitettu omaa tekstiä, jonka 
tekstilaji on sama kuin luetun tekstin. Kyselemme ja käsittelemme teks-
tiä useammalla tunnilla eri näkökulmista, jolloin sanasto kertautuu ja teks-
tilaji tulee tutuksi. (45, suomi otos) 

 

Tekstiin tutustumista opettajat harjoittavat oppilaillaan muun muassa sanastoteh-

tävien ja tekstistä kirjoittamisen avulla. Vastauksen osa ”kirjoitettu omaa tekstiä, 

jonka tekstilaji on sama kuin luetun tekstin”  ilmaisee myös epäsuorasti myös sen, 

että ainakin kyseinen vastaaja lukee oppilailleen usean eri tekstilajin tekstejä, 

jotka eivät kaikki välttämättä edusta yksinomaan kaunokirjallisuutta. 
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Muita opettajien ääneen lukemisessa nähtäviä piirteitä oman aineistoni valossa 

edustavat muun muassa opettajan ja oppilaan/oppilaiden vuorolukeminen, jota 

raportoitiin useissa vastauksissa. Vuorolukeminen saattaa olla joko kahdenkes-

kistä lukemista 

 

-parilukeminen ohjaajan / opettajan kanssa (27, suomi hanke) 

 

tai ryhmässä tapahtuvaa: 

 

-istumme piirissä pienen ryhmän kanssa ja luemme vuorotellen ääneen 
(48, suomi, otos) 

 

Muutamassa vastauksessa ilmeni tekstien lukeminen pätkittäin, pienissä erissä 

tai vain tietyn tekstin osan, kuten kirjan alun tai takakannen lukeminen luku-

koukuttamiseen ja kiinnostuksen synnyttämiseen pyrkien. Vastaavia ääneen lu-

kemisen muotoja on tunnistettu myös muissa tutkimuksissa, joskaan vastaava 

toiminta ei ole niin yleistä kuin voisi kuvitella (Jacobs ym., 2000,188–189). Se, 

miksi opettajien harjoittamaa kirjavinkkausta ja lukukoukuttamista ei tapahtu 

enempää, voi johtua opettajien rajallisesta lastenkirjallisuuden tuntemuksesta 

(Jacobs ym., 2000,188–189). Yksi vastaajista kertoi käyttävänsä ääneen luke-

mista esimerkiksi lukuläksyn tarkistuksessa niin, että hän lukee tekstiä ääneen ja 

pysäyttää lukemisensa ajoittain niin, että oppilaiden tulee yhdessä sanoa tekstin 

seuraava sana.  

 

6.3 Opettajien näkemyksiä ääneen lukemisesta 

 

Kuten sivujen 34–35 taulukosta käy ilmi, opettajan ääneen lukemista tapahtuu 

kaikilla alakoulun luokka-asteilla ja sen yleisyys on luokka-asteesta riippuen hie-

man yli tai alle 90 prosenttia. Tämänkaltaiset prosenttiluvut heijastavat osaltaan 

ääneen lukemiseen liitettyjä asenteita opettajien keskuudessa. Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteista on löydettävissä epäsuoria viittauksia ääneen 

lukemiseen (POPS 2014, 106–107, 162) ja tavoitteita, kuten kaunokirjallisuuten 

tutustuminen ja kuunteleminen, joita opettajan ääneen lukemisella voidaan edis-

tää. Opettajalla on kuitenkin suuri vapaus itse suunnitella ja päättää opetuksensa 
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toteuttamisesta, eikä POPS suoraan velvoita opettajaa lukemaan ääneen oppi-

lailleen. Kuitenkin lähes 89 prosenttia Lukuklaani-tutkimushankkeeseen vastan-

neista 884 opettajasta lukee oppilailleen, mistä voi vetää johtopäätöksen ääneen 

lukemisen arvostuksesta opettajien keskuudessa. Useat opettajat totesivatkin 

vastauksissaan pitävänsä ääneen lukemista tärkeänä ja pyrkivänsä toteuttamaan 

sitä säännöllisesti. Samaan aikaan osa vastaajista koki, että koska äidinkieli ja 

kirjallisuus -oppiaineessa on niin paljon erilaisia sisältöjä ja opiskeltavia asioita, 

ei ääneen lukemiselle jää riittävästi aikaa. 

 

Opettajien keskuudessa esiintyy vastausten perusteella myös huolta oppilaiden 

lukuharrastuksen vähenemisestä. Lisäksi huolenaiheena ovat huonot tekstin ym-

märtämisen taidot ja suppea sanavarasto osalla oppilaista, ja tästä syystä esi-

merkiksi seuraava vastaaja pitää yleisesti kirjallisuuden läsnäoloa opetuksessa 

tärkeänä: 

 

-Kirjallisuuden tuominen kouluihin erittäin tärkeää, lasten sanavarasto ja 
käsitteiden ymmärtäminen tosi heikkoa. (58, suomi otos) 

 

Tärkeä merkitys lapsen lukemisen ja lukuharrastuksen kehityksessä on sekä lap-

sen vanhemmilla että opettajalla. Opettajan ääneen lukeminen antaa oppilaille 

tärkeän mallin ja viestin lukemisen tärkeydestä ja voi innostaa oppilaita kirjojen 

pariin (Lerkkanen, 2006, 120). Opettajan malli ei kuitenkaan yksin riitä, kuten eräs 

opettaja vastauksessaan toteaa: 

 

-Kielitaidon puute,  itseä kiinnostavan kirjan valitseminen ja lukemi-
nen loppuun, lukevan aikuisen mallin puuttuminen, opettajan 
malli ei riitä (42, suomi, hanke) 

 

Kodin lukuympäristö ja perheenjäsenten mielenkiinto erilaisia kirjoitettuja tekstejä 

kohtaan vaikuttaa merkittävästi lapsen kielenkehitykseen (Lerkkanen, 2006, 24). 

Lasten kohdalla on kuitenkin suuria eroja siinä, missä määrin he ovat olleet teke-

misissäkirjoitetun kielen kanssa ja millainen kodin lukuympäristö on varhaislap-

suudessa ollut (Lerkkanen, 2006, 24). Kun otetaan huomioon myös toteutetun 

varhaiskasvatuksen eroavaisuudet lasten välillä, tulevat lapset näin ollen myös 
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kouluun hyvin erilaisista lähtökohdista käsin lukutaidon ja kirjoitustaidon oppimi-

sen valmiuksia ajatellen. Osa lapsista osaa lukea jokoulun alkaessa, mutta sa-

malla oppilaiden joukossa on myös paljon niitä, jotka tarvitsevat paljon tukea lu-

kemaan oppimisessa (Lerkkanen, 2006, 35). Kotien aktiivisuus tukea lapsen lu-

kutaitoa ja lukuharrrastuneisuutta huolestuttaa suuresti osaa opettajista, kuten 

seuraava aineistoesimerkki osoittaa: 

 

-Mielestäni suurin ongelma lasten heikkoon lukutaitoon ja siihen että luke-
minen ei kiinnosta löytyy kodeista ja siitä, että lapsia ei kotona kannusteta 
lukemaan eikä ohjata kirjojen pariin. Kokemukseni mukaan esimerkiksi il-
tasadut eivät ole mitenkään itsestäänselvyys kaikissa perheissä. Suo-
messa on hieno kirjastolaitos ja kouluissa yritetään kannustaa lukemaan, 
mutta se ei yksin riitä yläpitämään lukutaitoa. Oppitunteja on niin vähän, 
että niistä ei juuri riitä lukemiseen eikä pelkästään koulussa lukemalla  ku-
kaan opi sujuvaksi lukijaksi. Lukemaan oppii vain lukemalla ja se vaatii 
pitkäjänteisyyttä, mikä monilta nykylapsilta puuttuu. Ja ilmeisesti myös 
vanhemmilta, kun lapsille ei lueta. Äärettömän tärkeä asia, johon vanhem-
pia pitäisi ohjata jo neuvoloissa! (58, suomi, otos) 
 

Vastaajan huoli on aiheellinen, sillä kotiympäristö, jossa vanhemmat tarjoavat 

lapselleen aktiivista esimerkkiä lukemisesta ja josta löytyy runsaasti erilaisia kir-

joja ja lehtiä luettavaksi, auttaa lasta muodostamaan myönteisen suhtautumista-

van lukemista kohtaan. Lukutaidon kehittymisessä lapsen oma, jo ennen koulun-

alkua ja lukemaan opettelua kehittynyt kiinnostus lukemiseen sekä varhaislap-

suudessa saadut kokemukset ääneen lukemisesta suuntaavat myös lasta itse-

ään lukemaan ja harjoittelemaan lukemistaan säännöllisesti. (Laukkanen & Ho-

lopainen, 2017, 23; Lonigan & Whitehurst, 1998, 264.) Näin ollen suoran kielen-

kehitykseen kohdistuvan vaikutuksen lisäksi ääneen lukeminen voi edistää lap-

sen oppimista myös välillisesti esimerkiksi kodissa vallitsevan lukuintoa ja luke-

misen harrastuneisuutta lisäävän asenneilmapiirin kautta (Bus, Van Ijzendoorn & 

Pellegrini, 1995, 3). 

 

Busin ja kumppaneiden (1995) analyysistä saadut tulokset tukevat ajatustapaa 

siitä, että ääneen lukeminen lapselle kehittää yhdessä muun lasta ympäröivän 

kirjallisen ympäristön kanssa paitsi hänen kielellistä osaamistaan myös lukemis-

valmiuksiaan. Vaikka lapselle lukemisen hyödylliset vaikutukset eivät ole sidot-

tuja varhaislapsuuteen, ne kuitenkin heikkenevät kouluuntulon myötä. Pääsyynä 
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tähän voidaan pitää lapsen oman lukutaidon kehittymistä, jolloin hän ei enää ole 

vanhempien ja muiden kasvattajien aktiivisuuden varassa päästäkseen koke-

maan kirjallisuuden ja sen hyödylliset vaikutukset. Voidaan kuitenkin todeta, että 

lapselle lukeminen kehityksellisine vaikutuksineen helpottaa koulunaloitusta, eri-

tyisesti lukutaidon omaksumisen osalta. (Bus ym., 1995, 14–18.) 

 

Koulumaailman uudistukset ja niiden vaikutukset kouluissa tapahtuvaan lukemi-

seen huolettavat osaa opettajista: 

 

-Toivon, ettei arvostus lukemiseen ja oikeaan kirjaan katoa missään vai-
heessa. Koulu on minusta tässä tärkeä suunnan näyttäjä eli ihan kaikkea 
ei tarvitse uudistaa ja heittää perinteitä romukoppaan. Kirjan arvostusta ja 
rauhoittumista lukemaan oikean kirjan ääreen ei saa kadottaa! (58, suomi, 
hanke) 

 

Yllä olevassa vastauksessa opettaja puhuu perinteistä ja uhkasta, että kouluissa 

perinteisesti laajalti läsnä oleva lukeminen jää uudistusten jalkoihin. Samasta il-

miöstä puhuu Salminen (2012, 104–112) eritellessään traditioiden ja uudistusten, 

muutoksen ja jatkuvuuden, jännitettä koulumaailmassa, jota jatkuvasti pyritään 

kehittämään ja uudistamaan eri tahojen vaikutuksesta. Esimerkin vastaaja pai-

nottaa oikean kirjan arvoa ja toimimista rauhoittumiskeinona.  

 

Kirjoilla ja lukemisella, ääneen lukemisella osana laajempaa kirjallisuuden ope-

tusta, on opettajien vastausten perusteella tärkeä rooli koulumaailmassa. Opet-

tajat pitävät ääneen lukemista työkaluna, jolla edistetään oppilaiden lukutaidon 

eri osa-alueita, sanavaraston kasvua, tuetaan heikompia oppilaita, hallitaan op-

pilasryhmän energiatasoa ja tarjotaan lapsille kuuntelemisen nautintoa. Ääneen 

lukemisen tavat opettajien keskuudessa ovat moninaiset ja sisältävät piirteitä 

useasta eri ääneenlukemismenetelmästä. Samalla joillakin opettajilla on herän-

nyt huoli lukemisen ja ääneen lukemisen vähentymisestä lasten ja kotien keskuu-

dessa. 
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7 Luotettavuus 

 

Laadullisessa tutkimuksessa erona määrälliseen tutkimusperinteeseen on se, 

että tutkijalla on mahdollista liikkua vapaammin aineiston analyysin, tulkintojen 

muodostamisen ja tulostensa kuvaamisen välillä. Tällä on vaikutusta tulosten luo-

tettavuuspohdintaan. (Eskola & Suoranta, 2008, 208.) Tuomen  ja Sarajärven 

(2018, 117) mukaan useita sisällönanalyysiä hyödyntäneitä tutkimuksia kritisoi-

daan analyysin keskeneräisyydestä, kun tutkija on jättänyt analyysiprosessinsa 

yksinomaan aineiston uudeelleen järjestelyn tasolle, eikä ole kyennyt muodosta-

maan pidemmälle vietyjä johtopäätöksiä. Analyysiprosessini edetessä oman ai-

neistoni poimisesta suuremmasta aineistosta aina kohti aineiston tarkempaa luo-

kittelua, teemoittelua ja tyypittelyä pyrin koko prosessin ajan tekemään päätelmiä 

ja tutlkitsemaan aineistoa syvemmällä tasolla. Koetin luoda yhteyksiä etsimääni 

teoriaan, verrata omia havaintojani siihen, löytää yhtäläisyyksiä, eroavaisuuksia 

sekä huomaamaan sen, mitä aineistostani ei käynyt ilmi. 

 

Tutkimuksen reliaabeliutta tarkastellaan sen mukaan, missä määrin tutkimuksen 

tulokset ovat toistettavissa, toisin sanoen kuinka huolellisesti tutkimusprosessi on 

toteutettu ja kuinka pysyviä ja ei-sattumanvaraisia tulokset ovat (Hirsijärvi ym., 

2012, 231). Toinen tutkimuksen luotettavuutta ilmentävä käsite on tutkimuksen 

validiteetti, joka voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin (Eskola & Suo-

ranta, 2008, 213). Sisäinen validiteetti kuvaa sitä, kuinka yhdenmukaisia ja sopu-

sointuisia tutkimuksen teoria ja käsitteiden määrittely ovat siinä missä ulkoisella 

validiteetilla ilmennetään sitä kuinka osuvia ja totuuden mukaisia tutkimuksessa 

muodostetut tulkinnat ja johtopäätökset ovat suhteessa aineistoon (Eskola & 

Suoranta, 2008, 213).  

 

Oma tutkimusaineistoni on poimuttu laajemmasta aineistosta, joka on kerätty 

suuremman mittakaavan tutkimuksen yhteydessä. Katson, että oman tutkimusai-

heeni, luokanopettajien ääneen lukemisen kartoittaminen osana alakoulujen kir-

jalisuuden opetusta, kannalta Lukuklaani-kyselytutkimuksen vastauksista poimi-

mani ainesto on tarkoituksenmukainen. Pääluvussa 5 olen pyrkinyt kuvaamaan 
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tarkasti aineiston analyysiprosessini, jotta lukijan on mahdollista seurata työsken-

telyni johdonmukaisuutta. Pääluvussa 6, jossa kuvaan tutkimukseni tuloksia, py-

rin perustelemaan päätelmäni aineistoesimerkeillä ja suhteuttamaan havaintojani 

esittämääni teoriaan nojaten. Teorian etsinnässä ja koonnissa yritin hyödyntää 

mahdollisimman monipuolisia ja laadukkaita lähteitä. Valtaosa lopulliseen työhöni 

valikoituneista lähteistä edustaa vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita alan tun-

netuissa julkaisusarjoissa. 

 

Laadullisen tutkimuksen objektiivisuuden kohdalla Tuomi ja Sarajärvi (2018, 160) 

puhuvat tutkimushavaintojen luotettavuudesta ja puolueettomuudesta. Keskeistä 

puoluettomuutta punnittaessa on se, kuinka objektiivisesti ja neutraalisti tutkija on 

kyennyt tekemään havaintoja ja päätelmiä aineistosta ja missä määrin havainnot 

valikoituvat tutkijan oman henkilöhistorian, oletusten ja asenteiden kautta (Tuomi 

& Sarajärvi, 2018, 160). Analysoidessani aineistoani tässä työssä pyrin jatkuvasti 

tiedostamaan omat ennakko-oletukseni ja tietoni aiheesta ja toimia mahdollisim-

man avoimin mielin aineistostani nousevia havaintoja kohtaan. Kuten Eskola ja 

Suoranta (2008, 210) toteavat, tutkija itse toimii työssään keskeisenä tutkimus-

välineenä, ja objektiivisuuden pyrkimyksestä huolimatta tutkijan omat lähtökohdat 

väistämättä jollain tasolla vaikuttavat tulkintoihin. Tiedostan, että asia on näin 

myös omassa työssäni. 

 

Tutkimukseni ytimessä oli opettajien harjoittama kaunokirjallisten teosten ääneen 

lukeminen oppilaille. Joistain opettajavastauksista ei pystynyt täysin varmasti sa-

nomaan, minkälaisten tekstien ääneen lukemisesta oli kyse, mutta useissa ta-

pauksissa vastauksen konteksti, kysymys ja muut vastauksesta ilmenevät seikat 

viittasivat oppikirjojen ääneen lukemista enemmän kaunokirjallisten tekstien lu-

kemiseen. Koska tässä tutkimuksessa kiinnostukseni suuntautui nimenomaan 

kaunokirjallisten tekstien lukemiseen oppilaille, sisällytin tarkasteluuni myös vas-

taukset, joissa puhuttiin lapselle lukemisesta ilman selvää viittausta kaunokirjalli-

suuteen luetttavien tekstien kohdalla. Kontekstista ja sisällöstä päättelin niiden 

kuvaavan kaunokirjallisten tekstien lukemista, vaikka sitä ei suoraan ilmaistu-

kaan. Myös muita tulkintaan liittyviä epäselvyyksiä esiintyi aineistossani. Osasta 

vastauksia, jotka poimin omaan rajattuun aineistooni, ei ollut täysin varmasti 
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mahdollista sanoa, puhuiko vastaaja omasta vai oppilaidensa ääneen lukemi-

sesta. Toimin tämänkaltaisten vastausten kohdalla samoin kuin luettuja tekstejä 

epäselvästi ilmeintäneiden vastausten. Sisällytin ne osaksi aineistoani, mutta tein 

niistä johtopäätöksiä vain hyvin varauksellisesti. 

 

Tätä pro gadu -tutkielmaa toteuttaessani ja tutkimustyötäni kirjoittaessani edus-

tan vasta aloittelijaa tieteellisen tutkimuksen toteuttajana. Kaikessa työskentelys-

säni olen pyrkinyt huolellisuuteen ja tutkimusprosessini totuudenmukaiseen ku-

vaamiseen. Olen tutustunut aihettani koskevaan teoriaan ja anlyysitapaani käsit-

televään menetelmäkirjallisuuteen, mutta samalla totean, että tietoni ja tutkijan 

taitoni ovat vielä hyvin pintapuoliset. Tällä on luonnollisesti vaikutusta tutkimuk-

seni asemoitumiseen tieteellisten tutkimusten joukossa. Laadullisella tutkimuk-

sella ei pyritä niinkään tilastollisiin yleistyksiin aiheesta, vaan pikemminkin tutkit-

tavan ilmiön ymmärtämiseen (Eskola & Suoranta, 2008, 64–65). Omalla tutki-

muksellani pyrin selvittämään Lukuklaani-tutkimushankkeeseen osallistuneiden 

opettajien tapoja toteuttaa ääneen lukemista sekä pyrkimyksiä ja asenteita, joita 

heillä oman ääneen lukemisensa kohdalla ilmeni. Tutkimukseni rajoitteista huoli-

matta koen, että kykenin tällä tutkimuksella täyttämään tutkimustehtäväni ja kas-

vattamaan ymmärrystä opettajien ääneen lukemisesta oppilaille. 
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8 Pohdintaa 

 

Tutkimustehtävänäni tässä pro gradu -työssä oli tarkastella opettajien harjoitta-

maa ääneen lukemista kirjallisuuden opetuksen työtapana. Aineistonani toimivat 

Lukuklaani-tutkimushankkeen tiimoilta toteutetun, opettajille suunnatun kysely-

tutkimuksen vastaukset. Vastauksista keskityin erityisesti avoimiin vastauksiin ja 

poimin aineistosta oman tutkimusaiheeni kannalta olennaiset vastaukset analyy-

siini. Tutkimukseni tulokset osoittivat, että kyselyyn vastanneet opettajat hyödyn-

tävät ääneen lukemista oppilaille useaan eri tarkoitukseen. Osalle opettajista ää-

neen lukeminen on vastausten perusteella säännöllinen rutiini, joka kuuluu kiin-

teänä osana koulupäiviin. Jotkin opettajat hyödyntävät ääneen lukemista oppilai-

den rauhoittamisessa tai motivoinnissa lukuharrastuksen pariin. Lisäksi opettajat 

käyttävät ääneen lukemista oppilaiden oppimisen tukemisessa ja osana muita 

kirjallisuuden opetuksen työmuotoja, kuten lukupiirityöskentelyä. 

 

Sivulla 34–35 esittelmässäni taulukossa Lukuklaani-kyselytutkimukseen vastan-

neiden opettajien ääneen lukemisesta käy ilmi ääneen lukemisen yleisyys eri 

luokka-asteilla. Taulukosta nähdään, että ääneen lukua harjoittavien opettajien 

prosentuaalinen osuus kaikista luokka-asteen opettajista pienenee hieman ylem-

mille luokka-asteille siirryttäessä. Jacobsin ja kollegojen (2000, 178–181) tutki-

muksessa havaittiin, että ylemmille vuosiluokille mentäessä ääneen lukemiseen 

liitettyjen oheistoimintojen määrä väheni, vaikka lukemisen määrässä ei esiinty-

nyt yhtä merkittäviä muutoksia.  

 

Omasta tutkimusaineistostani ei ole mahdollista määrittää yhteyttä lukemisen 

oheistoimintojen esiintyvyyden ja luokka-asteen välillä, mutta se olisi mielenkiin-

toinen jatkotutkimusaihe. Kiinnostavaa olisi myös selvittää, vaikuttaako mahdolli-

sen ääneen lukemisen yksipuolistumisen taustalla esimerkiksi opettajien ajatuk-

set alkuopetuksen ja myöhempien luokka-asteiden opetustapojen eroista, vai 

onko syynä yksinkertaisesti ajan puute. Erityisesti pienten oppilaiden kohdalla 

opetuksen tuloksellisuus edellyttää opettajalta selkeää vuorovaikutustapaa ja ky-

kyä tehdä oppilaille selväksi tehtävien tavoitteet sekä työskentelyn tarkoitus 
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(Mantei & Kervin, 2018, 91). Ääneen lukemisen kohdalla tämä voi alkuopetuk-

sessa vaatia enemmän toiminnalisia työmuotoja ja lukemisen käsittelyä tavoilla, 

joita vanhempien oppilaiden paremmasta ymmärryksestä johtuen ei ole välttä-

mätöntä hyödyntää myöhemmillä luokka-asteilla. Mitä tulee lukutaidon kehittämi-

seen, johon opettajat myös ääneen lukemisellaan usein pyrkivät, keskeistä on 

osallistaa oppilaita aktiivisesti kehittämään omaa lukutaitoaan (Mantei & Kervin, 

2018, 91). 

 

Lukuklaani-tutkimushankkeeseen osallituneiden opettajien ääneen lukemisessa 

ilmeni analyysini perusteella piirteitä hyvin monesta ääneen lukemisen menetel-

mästä, kuten dialogisesta ja interaktiivisesta lukemisesta, tekstipuhemenetel-

mästä sekä tavallisesta lukemisesta. Yksittäisten ja usein hyvin suppeiden opet-

tajavastausten perusteella minun ei tässä tutkimuksessa ollut mahdollista jokai-

sen vastaajan kohdalla tarkkaan määrittää sitä, mitä ääneen lukemistapaa vas-

taaja kenties opetuksessaan suosii. Vastausten perusteella kykenin hahmotta-

maan joitakin opettajien ääneen lukemisessa esiintyviä piirteitä ja jaottelemaan 

vastaukset sen mukaan, ilmentävätkö piirteet jotain tiettyä ääneenlukemistapaa. 

Tulokseni kuvaavat näin ollen opettajien äänenlukemistapojen moninaisuutta ja 

kirjoa kertomatta kuitenkaan enempää eri menetelmien käytön yleisyydestä opet-

tajien keskuudessa. Sen selvittäminen vaatisi kokonaan oman tutkimuksensa. Li-

säksi huomionarvoista on se, että opettajien ääneen lukemisessa todennäköi-

sesti sekoittuvat usein eri menetelmän elementit, eikä yksittäisen opettajan luke-

mistapaa voida lokeroida yksinomaan tietyn menetelmän sisään. 

 

Opettajien asenteista ääneen lukemista kohtaan välittyi arvostus sitä kohtaan 

työtapana ja keinona tarjota oppilaille matka kirjallisuuden maailmaan. Samaan 

aikaan osa vastaajista koki huolta, että ääneen lukemiselle ei täyteenahdetuista 

koulupäivistä löydy riittävästi aikaa. Uusien opetussuunnitelmien tultua voimaan 

suomalaisissa alakouluissa vuonna 2016 on opetuksen sisältöihin, organisointiin 

ja työmuotoihin tullut useita muutoksia. Jotkin vastaajaat kokivat, että ääneen lu-

kemisen kaltaiset perinteiset työmuodot pyyhitään muutosten tieltä romukop-

paan, minkä he kokivat huolestuttavana kehityskulkuna. Muutamasta opettaja-
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vastauksesta välittyi myös huoli kodeissa tapahtuvan ääneen lukemisen vähäi-

syydestä. Vastaajat totesivat, että opettaja yksin ei riitä tarjoamaan lapselle mallia 

aktiivisesta lukuharrastuksesta. 

 

Laadullisen tutkimuksen perimmäinen tarkoitus on kuvata todellisuutta ja todelli-

suuden ilmiöitä mahdollisimman eheästi ja totuudenmukaisesti (Hirsijärvi ym., 

2012, 161). Tämän tutkimuksen tavoite oli kuvata opettajien ääneen lukemista 

siten, kuin se tutkimusaineistosta näyttäytyi yksintyiskohtaisempine tavoittei-

neen, piirteineen ja siihen liitettyjen asenteiden kautta. Pro gradu -tutkielma edus-

taa työtä, jossa valmistumisen kynnyksellä oleva akateeminen opiskelija harjoit-

telee oman tutkimuksen tekoa ja toteuttaa valitsemastaan aiheesta pienimuotoi-

sen tutkimuksen. Näin ollen tämänkin työn tuloksia voidaan tarkastella se tosi-

seikka huomioiden, että kyseessä on vielä verrattain pieni tieteellinen tutkimus. 

Tutkimuksessani ilmennyt havainto siitä, että lähes 90 % Lukuklaani-hankkee-

seen osallistuneista opettajista lukee ääneen oppilailleen kertoo ääneen lukemi-

sellä olevan edelleen merkittävä rooli osana alakoulun opetusta. Silti aihettani, 

opettajien ääneen lukemista, on suomalaisessa kontekstissa tutkittu laajamittai-

sesti vielä suhteellisen vähän. Tämän tutkimuksen tulokset antavatkin lisää tietoa 

suomalaisten opettajien ääneen lukemisesta ja täydentävät näin aiheesta toteu-

tettujen aiempien tutkimusten kenttää. 
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Liitteet 

 

LIITE 1 

 

Lukuklaani-tutkimushankkeen kyselylomakkeen sisältö 

 

Tervetuloa vastaamaan kyselyyn!  

  

Tutkimme kirjallisuuden asemaa opetuksessa perusopetuksen luokilla 1–6. Toivomme 

sinun vastaavan oheiseen kyselyyn, sillä jokainen vastaus antaa arvokasta tietoa sekä 

kirjallisuuden aseman että koulukirjastojen kehittämiseksi.  

  

Vastaamiseen kuluu aikaa vastauksistasi riippuen noin 10-20 minuuttia. Tähdellä (*) 

merkittyihin kysymyksiin vastaaminen on pakollista. Voit keskeyttää kyselyyn vastaami-

sen koska tahansa ja jatkaa samasta kohdasta myöhemmin painamalla "Keskeytä"pai-

niketta sivun alalaidassa. Kun siirryt kyselylomakkeessa eteen- tai taaksepäin, käytä ky-

selylomakkeen "Seuraava"- ja "Edellinen"painikkeita.  

  

Kopiosto ry ja Suomen Kulttuurirahasto toteuttavat kyselyn Lukuklaani-hankkeen yhtey-

dessä, ja sen avulla saatua tietoa hyödynnetään Helsingin yliopistossa ja Turun yliopis-

tossa tehtävässä tutkimuksessa sekä opettajien täydennyskoulutuksessa. Kerätyt tiedot 

ovat luottamuksellisia ja käsittelemme vastauksia anonyymisti.  

  

Lisätietoa kyselystä: Linnea Sinkkilä, tutkija, linnea.sinkkila@kopiosto.fi.  

  

Lisätietoa Lukuklaani-hankkeesta: Henri Satokangas, hankekoordinaattori, henri.sato-

kangas@helsinki.fi. 

  

Taustatiedot  

  

1. Oletko: * 

Nainen 

Mies 

Muu 

En halua vastata 
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2. Missä kunnassa työskentelet? * Valitse  

  

3. Missä koulussa työskentelet? * 

Koulun nimi:  

 

  

4. Opetatko työssäsi luokkia 1-6? * 

Kyllä 

En, opetan vain yläasteella/yläkoulussa 

Työhöni ei kuulu opetusta 

  

Taustatiedot  

  

5. Kuinka pitkään olet toiminut opettajana? * Valitse  

  

6. Mikä on pedagoginen koulutuksesi? * 

Luokan-, aineen- tai erityisopettajan pätevyys 

Muu pedagoginen koulutus, mikä? 

Ei muodollista pätevyyttä 

  

7. Mikä on pääasiallinen opetustehtäväsi koulussa? * 

Luokanopettaja 

Aineenopettaja 

Erityisluokanopettaja 

Erityisopettaja 

Muu, mikä? 

  

8. Tähän voit vielä täsmentää yllä antamaasi vastausta, jos toimenkuvaasi liittyy jokin 

erityispiirre: Esim. olet rehtori, joka opettaa myös luokkaa tmv.  

  

Taustatiedot  

  

9. Mitä luokkaa/luokkia opetat? * Voit valita tarvittaessa useamman vaihtoehdon. 

1. lk 

2. lk 

3. lk 
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4. lk 

5. lk 

6. lk 

Muu, mikä? 

  

10. Mitä ainetta opetat? * Jos opetat useampaa kuin yhtä oppiainetta, vastaa tähän se 

oppiaine, jota opetat eniten. 

Äidinkieli ja kirjallisuus 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus 

Muut kielet 

Reaaliaineet 

Matematiikka 

Taito- ja taideaineet 

Muu aine, mikä? 

  

11. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten antamaasi erityisopetusta? * Voit valita tarvitta-

essa useamman vaihtoehdon. 

Opetan erityisluokkaa 

Annan osa-aikaista erityisopetusta (esim. osa-aikainen pienryhmä-/yksilö-/samanaikais-

opetus) 

Opetan luokkaa, jossa on sekä erityisen tai tehostetun tuen että yleisen tuen piirissä 

olevia oppilaita 

Muu, mikä? 

  

Taustatiedot  

  

12. Eniten opettamassani oppiaineessa käyttämäni oppimateriaali on: * Voit valita tarvit-

taessa useamman vaihtoehdon. Vastaa kysymykseen kuitenkin vain sen oppiaineen 

osalta, jota ilmoitit aiemmin opettavasi eniten. 

 

 Painettu oppikirja oheis-

materiaaleineen  

Digitaalinen valmis op-

pimateriaali  

Muu oppimateriaali  

 

Äidinkieli ja kirjallisuus      

Suomi toisena kielenä 

ja kirjallisuus  

   

Muut kielet     

Reaaliaineet     
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Matematiikka     

Taito- ja taideaineet     

Muu oppiaine    

  

13. Seuraavissa oppiaineissa käyttämäni oppimateriaali on: * Voit valita tarvittaessa use-

amman vaihtoehdon. 

 

 Painettu oppikirja 

oheismateriaalei-

neen  

Digitaalinen val-

mis oppimateriaali  

Muu oppimateri-

aali  

En opeta kyseistä 

oppiainetta  

 

Äidinkieli ja kirjalli-

suus   

    

Suomi toisena kie-

lenä ja kirjallisuus  

    

Muut kielet      

Reaaliaineet      

Matematiikka      

Taito- ja taideaineet      

Monialaiset ja 

eheyttävät oppimis-

kokonaisuudet 

    

  

14. Jos vastasit käyttäväsi muuta oppimateriaalia, kerro lyhyesti mitä ja missä oppiai-

neessa sitä käytät:  

  

Taustatiedot  

  

15. Onko opetusryhmässäsi/-ryhmissäsi lapsia, joiden äidinkieli ei ole suomi? * 

Kyllä 

Ei 

  

Taustatiedot  

  

16. Arvioi niiden oppilaiden, joiden äidinkieli ei ole suomi, osuus opetusryhmässäsi/-ryh-

missäsi: * Valitse  

  

Kirjastopalveluiden käyttö opetuksessa  
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17. Mitä seuraavista kirjastopalveluista sinun on mahdollista käyttää opetuksessa tai 

opetuksen valmistelussa? * Voit valita tarvittaessa useamman vaihtoehdon. 

Omaa luokkakirjastoa 

Koulun kirjastoa 

Koululla vierailevaa kirjastoautoa 

Koulun yhteydessä toimivaa kunnan-/kaupunginkirjastoa 

Kunnan-/kaupunginkirjastoa 

Vapaasti verkossa käytettävissä olevia digitaalisia kirjastoja (esim. Gutenberg-projekti) 

Muuta, mitä? 

Ei mitään näistä 

  

Kirjastopalveluiden käyttö opetuksessa  

  

18. Kuinka usein käytät näitä kirjastopalveluja opetuksessa tai sen valmistelussa? * 

 

 Päivittäin Viikoittain Kuukau-
sittain 

Lukukau-
sittain 

Lukuvuo-
sittain 

Harvem-
min  

En kos-
kaan  

Omaa 
luokkakir-
jastoa   

       

Koulun 
kirjastoa   

       

Koululla 
vieraile-
vaa kirjas-
toautoa   

       

Koulun 
yhtey-
dessä toi-
mivaa 
kunnan-
/kaupun-
ginkirjas-
toa 

       

Kunnan-
/kaupun-
ginkirjas-
toa 

       

Vapaasti 
verkossa 
käytettä-
vissä ole-
via digi-
taalisia 
kirjastoja 
(esim. Gu-
tenberg-
projekti) 

       

  

19. Jos et pysty käyttämään kirjastopalveluita niin usein kuin haluaisit, kerro lyhyesti 

miksi:  
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Tekstien kirjo koulussa  

  

20. Mitä seuraavista tekstilajeista käytät opetuksessa? * Huomioithan, että kysymys ei 

koske oppikirjoja tai muuta oppimateriaalia. 

Verkkouutisia (esim. YLE Uutiset, hs.fi tmv.) 

Lehtiartikkeleita 

Muita artikkeleita 

Wikipediaa 

Blogeja 

Tietokantoja (esim. LuontoPortti) 

Laulun sanoituksia 

Mainoksia 

Muuta, mitä? 

En mitään näistä 

  

21. Käytätkö eniten opettamasi aineen opetuksessa muuta kirjallisuutta kuin oppikirjoja/-

materiaalia? (esim. kaunokirjallisia teoksia, tietokirjoja tmv.)? * 

Kyllä 

En 

  

22. Kuinka usein käytät kauno- tai tietokirjallisuutta seuraavissa oppiaineissa? * Käyttä-

misellä tarkoitetaan esimerkiksi pitkien tekstien tai kokonaisten kirjojen luettamista oppi-

lailla, tekstiin perustuvien tehtävien tekemistä, tekstien käyttöä osana opetusta tmv. 

 

 Päivittäin Viikoit-
tain 

Kuukau-
sittain 

Lukukau-
sittain 

Lukuvuo-
sittain 

Harvem-
min  
 

En kos-
kaan  
 

En 
opeta 
kyseistä 
oppiai-
netta  

Äidin-
kieli ja 
kirjalli-
suus kir-
jallisuus   

        

Suomi 
toisena 
kielenä 
ja kirjal-
lisuus   

        

Muut 
kielet 

        

Reaali-
aineet 

        

Mate-
matiikka 
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Taito- ja 
taideai-
neet   

        

Monia-
laiset ja 
eheyttä-
vät op-
pimis-
koko-
naisuu-
det 

        

 

23. Kuinka usein käytät kauno- tai tietokirjallisuutta eniten opettamassasi oppiaineessa? 

* Käyttämisellä tarkoitetaan esimerkiksi pitkien tekstien tai kokonaisten kirjojen luetta-

mista oppilailla, tekstiin perustuvien tehtävien tekemistä, tekstien käyttöä osana opetusta 

tmv. 

 

 Päivittäin Viikoittain Kuukausit-
tain 

Lukukausit-
tain 

Lukuvuosit-
tain 

Harvemmin  
 

Äidinkieli ja 
kirjallisuus 
kirjallisuus   

      

Suomi toi-
sena kie-
lenä ja kir-
jallisuus   

      

Muut kielet       

Reaaliai-
neet 

      

Matema-
tiikka 

      

Taito- ja 
taideaineet   

      

Muu oppi-
aine 

      

 

24. Jos käytät kauno- tai tietokirjallisuutta myös muissa aineissa, kerro lyhyesti missä:  

  

Kirjallisuuden käyttö opetuksessa  

  

25. Kuinka usein opetuksessasi luetaan kokonaista kirjaa, joka kuuluu johonkin alla mai-

nituista kategorioista? * Esim. oppilaat lukevat itse tunnilla, oppilailla on pulpettikirjoja, 

opettaja lukee ääneen oppitunnilla jne. 

 

 

 

 Päivittäin Viikoittain Kuukau-
sittain 

Lukukau-
sittain 

Lukuvuo-
sittain 

Harvem-
min  

Ei kos-
kaan  
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Lasten tie-
tokirja   

       

Muu tieto-
kirja   

       

Lasten- tai 
nuortenro-
maani 
(myös 
esim. yk-
sittäinen 
teos sel-
laisista 
sarjoista 
kuin Ella, 
Risto Räp-
pääjä, 
Harry Pot-
ter)   

       

Muu ro-
maani   

       

Satu, ker-
tomus tai 
novelli   

       

Runo- tai 
lorukirja   

       

Näytelmä        

Sarja-
kuva-al-
bumi tai -
kirja   

       

  

26. Jos opetuksessasi luetaan muihin kuin yllä mainittuihin kategorioihin kuuluvia koko-

naisia kirjoja, kuvaile vielä lyhyesti mitä:  

  

27. Mitä eri lukemisen tapoja opetusryhmälläsi/-ryhmilläsi on käytössä? * Voit valita tar-

vittaessa useamman vaihtoehdon. 

Jokainen oppilas lukee itsekseen tunnilla 

Jokainen oppilas lukee kotona 

Oppilaat lukevat ryhmissä 

Oppilaat lukevat pareittain 

Oppilaat lukevat vuorotellen koko luokalle 

Opettaja lukee oppilaille 

Luokassa kuunnellaan äänikirjaa 

Luetaan yhteen ääneen 

Muu tapa, mikä? 

  

Kirjallisuuden käyttö opetuksessa  

  

28. Nimeä yksi kirja, josta kokemuksesi mukaan oppilaat innostuvat. Mainitse myös, millä 

luokka-asteella/asteilla kirja on erityisen suosittu. * 
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Kirjan nimi:  

Luokka-aste, jolla kirja on erityisen suosittu:  

  

Kirjallisuuden käyttö opetuksessa  

  

29. Kuinka usein opetuksessasi käytetään kauno- tai tietokirjallisuutta seuraavissa muo-

doissa: * Huomioithan, että kysymys ei koske oppikirjoja tai -materiaaleja. 

 

 Päivittäin Viikoittain Kuukau-
sittain 

Lukukau-
sittain 

Lukuvuo-
sittain 

Harvem-
min  

Ei kos-
kaan  

Painettu 
kirja   

       

E-kirja tai 
muu säh-
köisellä lu-
kulait-
teella luet-
tava 

       

Äänikirja        

  

Viimeisin oppilaiden lukema kirja  

  

30. Milloin viimeksi annoit oppilaille tehtäväksi lukea kokonaisen kirjan? * Huomioithan, 

että kysymys ei koske oppikirjoja tai muuta oppimateriaalia. 

Viimeisen viikon aikana 

Viimeisen kuukauden aikana 

Viimeisen lukukauden aikana 

Viimeisen lukuvuoden aikana 

Yli vuosi sitten 

En ole koskaan antanut tehtäväksi lukea kokonaista kirjaa 

  

Viimeisin oppilaiden lukema kirja  

  

Seuraavaksi pyydämme sinua muistelemaan viimeisintä kertaa, kun annoit oppilaille teh-

täväksi lukea kokonaisen kirjan ja vastaamaan kysymyksiin tämän kerran perusteella. 

  

31. Minkä luokka-asteen opetuksesta oli kyse? * Valitse  

  

32. Lukivatko kaikki oppilaat kirjan? * 

Kaikki lukivat kirjan 

Osa oppilaista ei lukenut kirjaa. Kerro lyhyesti miksi: 
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En osaa sanoa 

  

33. Miten luettava kirja valittiin? * 

Opettaja valitsi saman kirjan koko luokalle 

Opettaja valitsi yksilöille tai ryhmille kirjan 

Oppilaat valitsivat opettajan antamista vaihtoehdoista 

Oppilaat valitsivat täysin vapaasti 

Muulla tavoin, miten? 

  

34. Kerro lyhyesti, miksi valinta tehtiin juuri näin: *  

  

35. Arvioi valintatavan onnistumista: *  

  

Viimeisin oppilaiden lukema kirja  

  

36. Minkä kirjan oppilaat lukivat? * Jos oppilaat lukivat eri kirjoja, voit antaa tähän esi-

merkkejä luetuista kirjoista.  

  

37. Käsiteltiinkö luettua kirjaa oppitunnilla: * Voit valita tarvittaessa useamman vaihtoeh-

don. 

Yksilöllisesti 

Ryhmissä (esim. lukupiireissä) 

Koko luokan kesken 

Muulla tavoin, miten? 

Emme käsitelleet kirjaa luokassa/oppitunnilla 

  

Viimeisin oppilaiden lukema kirja  

  

38. Mitä yksilötehtäviä luetusta kirjasta tehtiin? * Voit valita tarvittaessa useamman vaih-

toehdon. 

Oppilas teki kokeen 

Oppilas kirjoitti kirjoitelman 

Oppilas kirjoitti kirja-arvion 

Oppilas teki lukudiplomitehtävän 

Oppilas kirjoitti lukupäiväkirjan 

Oppilas käsitteli kirjaa piirtäen tai askarrellen 

Muulla tavoin, miten? 
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39. Miten ryhmissä käsiteltiin luettua kirjaa? * Voit valita tarvittaessa useamman vaihto-

ehdon. 

Keskustellen 

Draaman avulla 

Yhteistyössä piirtäen, kirjoittaen tai askarrellen 

Audiovisuaalisesti, esim. kuvattiin video 

Muulla tavoin, miten? 

  

40. Miten luettua kirjaa käsiteltiin koko luokan kanssa? * Voit valita tarvittaessa useam-

man vaihtoehdon. 

Oppilaat pitivät esityksiä koko luokalle 

Draaman avulla 

Järjestettiin paneelikeskusteluja, väittelyitä tai muita oppilaskeskusteluja 

Keskusteltiin opettajan johdolla yhteisesti 

Audiovisuaalisesti, esim. kuvattiin video 

Muulla tavoin, miten? 

  

Viimeisin oppilaiden lukema kirja  

  

41. Arvioi seuraavia väittämiä, jotka koskevat viimeisintä luettua kirjaa ja sen käsittelyä: 

* 

 Täysin samaa 
mieltä  

Osittain samaa 
mieltä  

Osittain eri 
mieltä  

Täysin eri 
mieltä  

En osaa sanoa  

 
Kirjan käsittely 
onnistui hyvin   

     

Tytöt innostui-
vat tästä luku-
tehtävästä   

     

Pojat innostui-
vat tästä luku-
tehtävästä   

     

Lukutehtävä 
tuotti joillekin 
oppilaille erityi-
siä vaikeuksia   

     

 

42. Jos kohtasit vaikeuksia kirjan käsittelyssä oppilaiden kanssa (esim. kirja ei innostanut 

oppilaita, oppilailla oli vaikeuksia lukutehtävän kanssa tmv.), kuvaile lyhyesti millaisia:  

  

Kirjallisuus koulun arjessa  

  

43. Tunnetko tai oletko käyttänyt seuraavia työtapoja: * 
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 Tunnen ja olen käyttä-
nyt 

Tunnen, mutta en ole 
käyttänyt 

En tunne 

Lukupiiri    

Lukudiplomi    

Kirjavinkkaus    

Lukukilpailu    

Lukutoukka, Lukupuu 
tmv.   

   

  

44. Jos käytät muita kuin yllä mainittuja työtapoja kirjallisuuden käsittelyssä, kuvaile vielä 

lyhyesti mitä:  

  

45. Kerro hyvistä ideoista tai tavoista, joilla olet käyttänyt kirjallisuutta opetuksessa:  

  

46. Mitä lukudiplomia olet käyttänyt? * Voit valita tarvittaessa molemmat vaihtoehdot. 

Opetushallituksen Kunnaria 

Muuta lukudiplomia, mitä? 

  

47. Kuinka usein käytät lukupiirityöskentelyä? * 

Päivittäin 

Viikoittain 

Kuukausittain 

Lukukausittain 

Lukuvuosittain 

  

48. Mitä lukupiirityöskentely pitää sisällään? *  

  

49. Miten otat huomioon kirjallisuuden käsittelyssä ne oppilaat, joiden äidinkieli ei ole 

suomi? *  

  

Kirjallisuus koulun arjessa  

 

50. Arvioi, ovatko seuraavat käyttämäsi työtavat kasvattaneet oppilaiden lukuintoa: * 

Merkittävästi Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa 

 

  

Kirjallisuus koulun arjessa  
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51. Arvioi seuraavia Suomessa saatavana olevaa lapsille suunnattua kauno- ja tietokir-

jallisuutta koskevia väittämiä: * 

 

 Täysin samaa 
mieltä  

Osittain samaa 
mieltä  

Osittain eri 
mieltä  

Täysin eri 
mieltä  

En osaa sanoa  
 

Aineistoa on 
saatavilla run-
saasti   

     

Aineisto on 
monipuolista   

     

Aineisto on 
kiinnostavaa   

     

Erilaisille luki-
joille löytyy hel-
posti sopivia 
aineistoja   

     

 

  

Kirjallisuus koulun arjessa  

  

52. Miten tärkeinä pidät seuraavia asioita kirjallisuuden opettamisessa, kirjojen käsitte-

lyssä ja lukemisen edistämisessä? * 

 

 Erittäin tärkeää  Melko tärkeää  Ei kovin tär-
keää  

Ei lainkaan tär-
keää  

En osaa sa-
noa  

Luettavien te-
osten ja tehtä-
väaineistojen 
helppo saata-
vuus   

     

Tieto sopi-
vista kirjoista   

     

Täydennys-
koulutus 

     

Ideat ja vinkit 
teosten käsit-
telyyn   

     

Tuki lukihäiri-
öisten oppilai-
den opetuk-
seen 

     

Tuki niiden 
oppilaiden 
opetukseen, 
joiden äidin-
kieli ei ole 
suomi  

     

  

53. Tähän voit vielä kertoa lyhyesti, millaista muuta tukea toivoisit saavasi kirjallisuuden 

käsittelyyn:  

  

Oma lukuharrastus  
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Lopuksi kysymme sinulta vielä muutaman kysymyksen vapaa-ajalla lukemastasi kauno- 

ja tietokirjallisuudesta. 

  

54. Kuinka monta kirjaa keskimäärin luet vuodessa? * Valitse  

  

Viimeisin kokonaan lukemasi kirja  

  

Pyydämme sinua muistelemaan viimeisintä kokonaan lukemaasi kirjaa ja vastaamaan 

alla oleviin kysymyksiin tämän kirjan perusteella. 

  

55. Oliko viimeisin lukemasi kirja: * 

Romaani 

Novellikokoelma 

Tietokirja 

Näytelmä 

Runoteos 

Sarjakuvakirja 

Muu, mikä? 

  

56. Minkä kirjan luit? * 

Kirjan nimi:  

 

Kirjailija:  

 

  

57. Kuulutko johonkin lukupiiriin? * Voit valita tarvittaessa useamman vaihtoehdon. 

Ystäväpiirin lukupiiriin 

Kirjaston/muun tahon järjestämään lukupiiriin 

Ammatilliseen lukupiiriin 

Muuhun lukupiiriin, mihin? 

En kuulu mihinkään lukupiiriin 

  

58. Tähän voit vielä tarkentaa vastauksiasi tai jättää muita kommentteja kyselyyn liittyen:  


