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DAISYTRIO-KIRJOJEN KÄYTÖN YHTEYS LUKUMOTIVAATIOON LAPSILLA, 

JOILLA ON VAIKEUKSIA LUKEMISESSA 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää, onko DaisyTrio-kirjojen 

käytöllä yhteyttä käsitykseen itsestä lukijana ja lukemisen arvostukseen lapsilla, joilla 

on vaikeuksia lukemisessa. Lisäksi pyrin selvittämään onko DaisyTrio-kirjojen käytöllä 

yhteyttä lasten lukutottumuksiin kotona ja koulussa.  

Toteutin tutkimukseni osana Lukuinto-ohjelmaa. Tutkimukseeni osallistui neljä 

kolmasluokkalaista oppilasta, joilla kaikilla oli vaikeuksia lukemisessa. Tutkimukseeni 

osallistuivat myös lasten vanhemmat sekä opettajat. Tutkimus toteutettiin Madekosken 

koululla. Tutkimusmenetelmänä käytettiin DaisyTrio-kirjojen lukemiseen pohjautuvaa 

harjoitusohjelmaa, joka toteutui kuusi kertaa kertaviikkoisesti. Lukumotivaation 

arviointimenetelmänä ennen ja jälkeen lukukokeilujakson käytettiin haastattelua 

lapsille, lisäksi lasten vanhemmat ja opettajat täyttivät kyselylomakkeet. 

Osalla lapsista käsitys itsestä lukijana ja lukemisen arvostus nousi ja osalla laski 

kokeilujakson aikana. Muutokset olivat hyvin yksilöllisiä. Kaikki lapset kokivat 

DaisyTrio-kirjoen lukemisen mukavana ja helppona. Lasten omasta mielestä kaikkien 

lasten lukutottumukset muuttuivat jonkin verran aktiivisempaan suuntaan jakson aikana. 

Myös vanhempien ja opettajien arvioimana lasten lukutottumuksissa tapahtui 

muutoksia, osalla aktiivisempaan ja osalla passiivisempaan suuntaan. Kuitenkin kun 

vanhemmilta ja opettajilta kysyttiin suoraan olivatko he huomanneet muutoksia lasten 

lukutottumuksissa jakson aikana, he eivät raportoineet muutoksia. 

Aikaisempia tutkimuksia aiheesta ei juuri ole. Verrattuna samansuuntaisiin aiempiin 

tutkimuksiin tuloksissa oli sekä yhteneväisyyksiä että ristiriitoja. Tutkimuksen pienen 

aineistokoon vuoksi tuloksia ei voida yleistää laajemmin. 

avainsanat: lukemisinterventio, lukumotivaatio, e-kirjat, lukemisen- ja kirjoittamisen 

vaikeus, lapset 
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1 JOHDANTO 

 

Lukemisvaikeudet ovat yleisiä kouluikäisillä lapsilla. Jopa 10 %:lla kouluikäisistä on 

jonkin asteisia vaikeuksia lukemisessa (Takala, 2008). Lukemisvaikeus ilmenee 

kouluiässä pääasiassa puutteellisena kirjain−äänne-vastaavuuden hallintana. 

Lukemisvaikeudella on kuitenkin usein liitännäisseurauksia (Lyytinen & Lyytinen, 

2007).  

Lukumotivaatio heikkenee usein lukemisen vaikeuden seurauksena. Lapset, joilla on 

vaikeuksia lukemisessa, ovat ulkoisesti motivoituneita eivätkä nauti lukemisesta 

(Polychroni, Koukoura, Anagnostou, 2006). Heidän lukemiseen liittyvä minäkuvansa 

on huonompi kuin normaalilukijoiden ja he kokevat lukemisella olevan itselleen vähän 

merkitystä. Koska lukutaito ja lukumotivaatio vaikuttavat toisiinsa, on molempien 

huomioon ottaminen lukemisen tukemisessa tärkeää (Morgan & Fuchs, 2007).  

Monikanavaisia e-kirjoja voidaan käyttää yksilöllistä oppimista tukevana materiaalina 

(Fasimpaur, 2004). Tutkimuksissa niillä on huomattu olevan positiivisia vaikutuksia 

fonologiseen tietoisuuteen ja sanaston tasoon esikouluikäisillä lapsilla, joilla on riski 

oppimishäiriön kehittymiseen (Shamir & Baruch, 2012; Shamir, Korat & Fellah, 2012). 

Normaalilukijoilla monikanavaisten e-kirjojen on huomattu vaikuttavan positiivisesti 

lukumotivaatioon ja luetun ymmärtämiseen (Ciampa, 2012; Grimshaw, Dungworth, 

McKnight, & Morris, 2007). Niiden vaikutuksista lukumotivaatioon lapsilla, joilla on 

vaikeuksia lukemisessa, ei kuitenkaan juuri ole raportoitu.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko monikanavaisten tableteilla 

luettavien DaisyTrio-lastenkirjojen ja lukumotivaation välillä yhteyttä 

kolmasluokkalaisilla lapsilla, joilla on vaikeuksia lukemisessa. Mikäli yhteys löytyy, 

voidaan DaisyTrio-kirjoja hyödyntää suomalaisten lasten lukemisen kuntoutuksen ja 

lukumotivaation herättämisen tukena. 
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1.1 Lukemisen vaikeus 

 

Lukemisvaikeuksia määritellään olevan henkilöllä, joka ei ole oppinut normaalissa 

ajassa ja tavanomaisin opetusmenetelmin lukemaan. Lukemisvaikeudet ovat 

monimuotoisia ja niiden taso vaihtelee. Osalla lapsista vaikeudet ovat lieviä ja menevät 

suurelta osin ohi koulun alkuvuosina. Osalla lapsista taas vaikeudet ovat hyvin selkeitä 

ja kestävät jopa läpi elämän (Lyytinen & Lyytinen, 2008). Lukemisvaikeudella voi olla 

pitkäaikaisia ja laaja-alaisia vaikutuksia lapsen elämänkulkuun.  

Lukemisvaikeus voi olla erityinen oppimisen vaikeus, jolloin siihen ei liity muita 

oppimisen pulmia. Lukemisen vaikeus voi esiintyä myös osana laajempia 

kehityksellisiä ongelmia (Takala, 2008). Lukemisvaikeus on kieleen pohjautuva 

vaikeus. Lukemisvaikeus voi olla kehityksellistä tai hankittua ja sitä voi esiintyä kaiken 

ikäsillä. Tutkimuksessani keskityn kehitykselliseen lukemisvaikeuteen ja käsittelen vain 

lapsilla esiintyviä vaikeuksia lukemisessa. Kehityksellisellä lukemisvaikeudella 

viitataan ongelmaan, joka näkyy jo varhaisessa vaiheessa, eikä ole trauman vuoksi 

hankittu. Käsittelen lukemisen vaikeutta myös laajemmin kuin ainoastaan erityisen 

oppimisvaikeuden näkökulmasta. 

Lukemisen vaikeutta on tärkeää tarkastella myös emotionaalisten tekijöiden ja 

motivaation näkökulmasta. Lukemisvaikeudet tekevät lukemisesta työlästä ja tuottavat 

epämiellyttäviä kokemuksia lukemiseen liittyvistä tilanteista (Padak & Potenza-Radis 

2010). Tätä kautta lukemisvaikeudet vaikuttavat lukemiseen suhtautumiseen ja voivat 

huonontaa lapsen motivaatiota lukea sekä heikentää uskoa omiin kykyihin (Lyytinen & 

Lyytinen, 2007). Lukemisvaikeudet voivat vaikuttaa lapsen pärjäämiseen ja itsetuntoon 

laajastikin. Hankalimmillaan lukemisen vaikeudesta voi muodostua negatiivinen kehä: 

kun lukeminen on työlästä, se ei motivoi lukemaan ja omaehtoista lukemista tapahtuu 

hyvin vähän. Vähäinen lukeminen taas johtaa siihen, että taito, joka kehittyy vain 

harjoittelemalla, ei pääse harjaantumaan. 

Lapsen lukumotivaatio voi olla huono, vaikka hän olisikin teknisesti taitava lukija. 

Nämä lukijat ymmärtävät lukemisen tarkoituksen väärin ja pitävät lukemista tylsänä. 

Hei eivät löydä lukemistaan teksteistä mielenkiinnon kohteitaan eivätkä yhteyksiä 

omaan elämäänsä (Brinda, 2011). Koulun lukemaan opettamisella ja koulun tarjoamilla 

lukemisen sisällöillä voi olla suuri merkitys lapsen lukemiseen suhtautumiseen.  
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1.1.1 Määritelmä ja esiintyvyys 

 

Lukemisen vaikeudesta on olemassa useita erilaisia määritelmiä. Määrittely ei 

myöskään ole helppoa, sillä ei ole olemassa tarkkaa rajaa, jonka kohdalla lukemisen 

vaikeus voidaan erottaa normaalista lukemisesta (Takala, 2008). 

Lukemisen erityisvaikeudesta eli dysleksiasta puhuttaessa viitataan vaikeuteen, joka on 

merkittävä ja erillinen lukemaan oppimisen vaikeus, joka ei selity älykkyyden, näön 

epätarkkuuden tai riittämättömän kouluopetuksen perusteella (ICD-10 tautiluokitus, 

1999). Työssäni keskityn kuitenkin käsittelemään lukemisen vaikeutta laajemmin kuin 

erityisvaikeuden näkökulmasta, jolloin se voidaan määritellä vaikeutena, joka liittyy 

laajempiin kehityksellisiin ongelmiin tai kuuluu normaaliin oppimiseen liittyviin 

ongelmiin (Takala, 2008).  Lukemisen vaikeutta edeltävät usein puheen ja kielen 

kehityksen erityisvaikeudet. Lukemisen vaikeudessa luetun ymmärtäminen, 

sanantunnistus, ääneen lukeminen ja lukemiseen liittyvien tehtävien suorittaminen 

voivat kaikki olla puutteellisia. Lukemisen vaikeuteen liittyy lisäksi usein 

oikeinkirjoitusvaikeuksia. 

Takalan (2008) mukaan lukemisen vaikeuteen liittyy tavallisesti kouluiässä 

puutteellinen kirjain−äänne-vastaavuuden hallinta. Lapsi ei siis kirjaimen nähdessään 

muista sen nimeä tai joutuu miettimään sitä. Lapsi voi myös lukiessaan korvata sanoja 

samankaltaisilla sanoilla, sanoista jää puuttumaan kirjaimia, lukemisrytmi on 

poikkeava, lukeminen on epävarmaa eikä lapsi halua lukea ääneen. Usein lukeminen on 

hidasta. Lapsi ei myöskään välttämättä kykene nauttimaan lukemisesta ja lukee vähän. 

Lukemisvaikeuden esiintyvyys riippuu suurelta osin siitä, mitä kriteereitä määrittelyssä 

käytetään (Le Jan ym., 2011). Normaalin oppimiseen kuuluvien ongelmien ja 

varsinaisten lukemisvaikeuksien erottaminen on hankalaa ja aiheuttaa muutoksia 

lukumääriin (Takala, 2008). Yleisesti arvioidaan, että noin 10 %:lla lapsista on 

lukemisessaan jonkinlaista vaikeutta, mutta vain noin kahdella %:lla vaikeudet ovat 

hyvin selkeitä ja pitkään kestäviä (Lukivaikeus, 2015). Erityisiä lukemisen ja 

kirjoittamisen vaikeuksia esiintyy noin 3–10 %:lla peruskouluikäisistä (Korhonen, 

2005; Rutter ym., 2004). Takalan (2008) mukaan kouluikäisistä lapsista 5−10 %:lla on 

jonkinasteinen lukemisvaikeus. Lukemisvaikeus ei kuitenkaan kata kaikkia lukemaan 
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oppimiseen liittyviä ongelmia. Karanden ja Kulkarnin (2005) mukaan lukivaikeus 

aiheuttaa 80 % kaikista oppimisvaikeuksista kouluikäisillä lapsilla ja nuorilla.  

 

1.1.2 Lukemisen vaikeuden syyt 

 

Lukemisvaikeuden taustalla olevaa ongelmaa on pyritty löytämään niin kieleen kuin 

muihinkin taitoihin liittyvien kognitiivisten perusprosessien alueelta. 

Lukemisvaikeuksiin voi liittyä ongelmia yleisessä taitojen automatisoitumisessa, 

visuaalisen järjestelmän toiminnassa tai yleisissä ajallista tarkkuutta ja järjestämistä 

vaativissa havaintotaidoissa (Dysleksiakeskus, 2015). Lukemisvaikeutta ei ole 

kuitenkaan kyetty vielä selittämään kattavasti (Petkov, O´Connor, Benmoshe, Baynes & 

Sutter, 2005). 

Fonologista teoriaa pidetään tällä hetkellä merkittävimpänä teoriana lukemisvaikeuden 

taustalla ja sen ajatellaan selittävän lukemisvaikeudesta suurimman osan (Lyon, 

Shaywitz & Shaywitz, 2003; Scerri & Sculte-Körne, 2010; Takala, 2008). Teorian 

mukaan ongelmia esiintyy sanaa pienempien fonologisten yksiköiden tunnistamisessa ja 

käsittelyssä (Scerri & Sculte-Körne, 2010; Torgesen, Wagner & Rashotte, 1994). 

Kiistanalaista on se, mikä on muiden teorioiden osuus ja niiden mahdollinen 

päällekkäisyys fonologisen teorian kanssa (Takala, 2008). 

Wolfin ja Bowersin (1999) mukaan lukemisvaikeuden fonologinen selitysteoria ei ole 

riittävä. He tuovat mukaan sananhaun ja nopean nimeämisen vaikeudet, joiden näkevät 

olevan fonologisen prosessoinnin vaikeudesta erillisiä. Fonologisen prosessoinnin 

ongelmien ja muiden puutteiden mahdollisesta päällekkäisyydestä on kiistanalaista 

tietoa (Wolf & O’Brien, 2006). Misra, Katzir, Wolf ja Poldrack (2004) ovat havainneet 

hyvin erillisten aivoalueiden aktivoitumista tarkasteltaessa nopeaan nimeämiseen ja 

fonologiseen prosessointiin liittyviä prosesseja, mikä viittaisi fonologisten ja 

nimeämiseen liittyvien ongelmien erillisyyteen. 

Lukemisvaikeuksilla on todettu olevan yhteys hankaluuksiin myös muissa kielellisissä 

taidoissa, kuten kielellisen materiaalin muistamisessa (Vellutino, Fletcher, Snowling, & 

Scanlon, 2004). Havaittujen ongelmien ajatellaan liittyvän vaikeuksiin sanojen tarkan 

äänteellisen asun muodostumisessa ja mieleen palauttamisessa. 
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Lukemisvaikeuden syyt löytyvät yleisesti perimästä tai ympäristöstä (Scerri & Sculte-

Körne, 2010). Noin puolella lukemisvaikeustapauksista syy on perinnöllinen (Lyytinen 

ym., 2004; Paracchini, Scerri & Monaco, 2007). Pojilla on tyttöjä suurempi riski 

perinnölliseen lukemisvaikeuteen (Korhonen, 2005). O`Haren (2010) mukaan 

lukemisvaikeus on neljä kertaa yleisempää pojilla kuin tytöillä. Perinnöllisyyden 

merkityksestä kertovat tutkimustulokset, joiden mukaan identtisillä kaksosilla 

lukemisvaikeuden geneettinen riski on kaksi kertaa suurempi kuin epäidenttisillä 

kaksosilla (Paracchini ym., 2007). Perinnölliset tekijät eivät ole yksiselitteisiä, koska 

kyse voi olla myös niin sanotusta sosiaalisesta perimästä, jolloin kielellinen 

virikekulttuuri siirtyy perheessä sukupolvelta toiselle (Korhonen, 2005; Paracchini ym., 

2007). 

Kodin kielellinen ja lukemiseen liittyvä virikekulttuuri vaikuttavat lapsen lukemaan 

oppimiseen. Lukutaidon opettelua aloittaessaan lapsella voi olla vähän kotona saatuja 

kielellisiin virikkeisiin ja lukemiseen liittyviä kokemuksia ja tästä johtuen heikko 

sanaston kehityksen taso, tietoisuus painetusta tekstistä ja miten sitä luetaan sekä 

lukemiseen liittyvistä käsitteistä (Lyon, 2012). Usein näiden lasten vanhempien 

lukeminen on vähäistä ja lapsille on kotona luettu vähän. Yksilölliset erot altistukselle 

kielellisiin virikkeisiin näkyvät eroina lukemisessa ja muissa akateemisissa taidoissa 

(Burgess, Hecht & Lonigan, 2002). Jo varhainen vuorovaikutus lapsen ja vanhemman 

välillä ennustaa lapsen lukutaidon tasoa (Silvén, 2008).  

Perinnölliset taipumukset sekä lapsen kasvuympäristön olosuhteet ja virikkeet 

vaikuttavat siis siihen, kuinka lapsi omaksuu lukutaidon taustalla olevat kielelliset ja 

muut kognitiiviset perustaidot sekä lopulta itse lukutaidon. Perimä ja ympäristö 

vaikuttavat myös yleisempiin lukutaidon kannalta oleellisiin oppimisen valmiuksiin 

kuten kykyyn keskittyä tehtäviin, fyysiseen jaksamiseen sekä motivaatioon oppia 

(Lyytinen & Lyytinen, 2008).  

 

1.1.3 Lukemisen vaikeuteen liittyvät ongelmat kouluiässä 

 

Lukemisvaikeuden yhteydessä esiintyy usein myös muita vaikeuksia (Gooch ym., 2014; 

Korhonen, 2005). Lukemisvaikeus lisää todennäköisyyttä muun muassa tarkkaavaisuus-

yliaktiivisuushäiriön, muiden oppimisvaikeuksien, tunne-elämän häiriöiden ja 
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käyttäytymisen ongelmien esiintymiseen (Boada, Willcutt & Pennington, 2012; 

Korhonen, 2005). Tunmer ja Greaney (2010) ovat myös todenneet, että erityisesti 

poikien osalta vaikeus lukemisessa voi olla yhteydessä häiriökäyttäytymiseen koulussa.  

Lukemisen vaikeudella voi olla monenlaisia vaikutuksia. Joillakin lapsilla lukemisen 

työläys ei muodostu ongelmaksi, jos lapsi ymmärtää lukemansa ja jaksaa innostua 

lukemisesta. Lukemisvaikeus voi kuitenkin vaikuttaa muun muassa luetun 

ymmärtämiseen ja sitä kautta lähes kaikkien kouluaineiden oppimiseen. Usein 

lukemisen vaikeus vaikuttaa vieraan kielen tai matematiikan oppimiseen (Malmer, 

2000; Moilanen, 2002, s. 18). Lukemisvaikeus ei kuitenkaan välttämättä näy kaikissa 

kouluaineissa (Moilanen, 2002, s. 16). Kotitehtävien tekeminen voi olla työlästä, sillä 

niihin kuluu huomattavan paljon aikaa. Lukemisen vaikeudesta johtuen myös lapsen 

itsetunto voi kärsiä ja hän voi tuntea itsensä muita huonommaksi. Lapsen 

lukumotivaatio voi olla heikkoa lukemisen vaikeuden vuoksi. 

Guthrien (2001) mukaan lasten lukumotivaation on huomattu yleisestikin laskevan 

kouluvuosien edetessä. Näin käy erityisesti lapsille, joilla on vaikeuksia lukemisessa, 

kun he huomaavat olevansa toisia heikompia lukijoita. Heikoilla lukijoilla 

lukumotivaatio sammuu jo hyvin varhaisessa vaiheessa (Baker, Dreher, Guthrie, 2000). 

Koulussa heikot lukijat joutuvat usein lukemaan tasoonsa nähden liian vaikeita tekstejä 

(Graham & Johnson, 1989). 

Lukumotivaatio tulee ottaa huomioon lukuopetuksessa sekä lukivaikeuden 

kuntoutuksessa. Hyväkään lukija ei välttämättä lue ilman lukumotivaatiota. Heikkojen 

lukijoiden kohdalla lukumotivaation tukeminen on erityisen tärkeää, sillä sen avulla 

voidaan vaikuttaa lukemisen määrään, lukutaidon kehittymiseen ja tätä kautta ehkäistä 

ongelmien kasautumista (Lyytinen & Lyytinen, 2007).  

 

1.2 Lukumotivaatio 

 

Lukumotivaatiolla tarkoitetaan lukemisen käyttövoimaa (Ruohotie, 1998, s. 36). 

Lukumotivaatio aktivoi lukemaan, saa valitsemaan vasteen luettavaan kohteeseen sekä 

kertoo, miksi vastaamme välillä eri tavoin samaan ärsykkeeseen. Motivaatio näyttäisi 

olevan perusta lukemiseen liittyvien kognitiivisten prosessien käytössä (Guthrie, 2001) 
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ja lukumotivaatiolla näyttäisi olevan keskeinen asema lukemaan oppimisessa (Baker 

ym., 2000).  

Lukemaan motivoitumiseen liittyvät käsitteet voidaan jakaa aitoihin 

motivaatiokäsitteisiin ja lukumotivaation taustakäsitteisiin (Schiefele, Schaffner, Möller 

& Wigfield, 2012). Aitoihin motivaatiokäsitteisiin kuuluvat sisäinen ja ulkoinen 

motivaatio, lukemisen arvostus ja lukuasenne. Lukumotivaation taustakäsitteisiin taas 

kuuluvat minäpystyvyyden, lukemiseen liittyvän minäkuvan sekä lukemisen tärkeyden 

käsitteet. 

Sisäisellä motivaatiolla lukemisen yhteydessä tarkoitetaan lukemista puhtaasti 

lukemisen nautinnon, kiinnostuksen ja jännityksen vuoksi (Guthrie & Wigfield, 2000). 

Sisäisesti motivoituneelle lukijalle lukeminen itsessään on palkitsevaa, siihen liittyy 

positiivisia tunteita ja se koetaan tyydyttävänä toimintana (Ryan & Deci, 2000; Taboada 

Tonks, Wigfield & Guthrie, 2009). Ulkoisella lukumotivaatiolla puolestaan viitataan 

ulkoisen tunnustuksen, palkintojen tai hyödyn tavoitteluun lukemisen avulla, ulkoisten 

odotusten mukaan tekemiseen tai rangaistuksen välttelemiseen (Becker, McElvany & 

Kortenbruck, 2010; Wang & Guthrie, 2004). 

Minäpystyvyydellä viitataan ihmisen uskomuksiin itsestään, jotka saavat tekemään 

valintoja, yrittämään ja jatkamaan yrittämistä vaikeuden kohdalla. Motivaatio on 

seurausta ihmisen minäpystyvyyden odotuksista kyseessä olevaa tehtävää kohtaan 

(Bandura, 1986). 

Lukemiseen liittyvällä minäkuvalla viitataan ihmisen käsitykseen itsestään lukijana. 

Lukemiseen liittyvä minäkuva sekä koettu lukemisen henkilökohtainen tärkeys 

vaikuttavat lukutaidon tasoon (Gambrell, Palmer, Coddling, and Mazzoni, 1996). 

Poikien on huomattu arvostavan lukemista tyttöjä vähemmän (Marinak & Gambrell, 

2007).  

Sisäinen lukumotivaatio on positiivisesti yhteydessä lukutaitoon, kun taas ulkoinen 

motivaatio ei näyttäisi olevan yhteydessä lukutaitoon tai yhteys on negatiivinen 

(Schiefele ym., 2012). Sisäinen lukumotivaatio näyttää olevan yhteydessä lukutaitoon 

lukemisen harjoittelun määrän kautta (Becker ym., 2010). Usein tapahtuva lukeminen 

vaikuttaa ainakin sanantunnistuksen, sanaston, lukemisen sujuvuuden, luetun 

ymmärtämisen ja yleistiedon kasvuun (Griffiths & Snowling, 2002; Leppänen, Aunola, 
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& Nurmi, 2005; Morgan & Fuchs, 2007). Yhteydestä ei ole vielä kuitenkaan 

yksiselitteistä näyttöä (Schiefele ym., 2012). 

Guthrien (2001) mukaan lasten lukumotivaatio laskee koulu-uran edetessä. Tätä 

selitetään sillä, että lapset oppivat saamansa palautteen myötä tiedostamaan oman 

lukemisen tasonsa paremmin ja joillekin lapsille se tarkoittaa sitä, että he huomaavat 

olevansa toisia heikompia. Myös opetuksellisilla valinnoilla nähdään olevan vaikutusta 

lasten lukumotivaatioon kouluiässä (Guthrie & Wigfield, 2000). 

 

1.2.1 Lukumotivaatio lapsilla, joilla on lukemisen vaikeus 

 

Lapsilla, joille lukeminen on työlästä, on havaittu olevan huonompi lukumotivaatio kuin 

lapsilla, joilla ei ole vaikeuksia lukemisessa (Mihandoost, Elias, Sharifah, Mahmud, 

2011). Lukemisen vaikeuden ja siitä seuraavan turhautumisen vuoksi heikot lukijat 

suhtautuvat usein negatiivisesti lukemiseen (Swanson & Deshler, 2003). Lapset, joilla 

on lukemisvaikeus, eivät ymmärrä lukemaansa eivätkä kykene rakentamaan sille 

merkitystä, mikä huonontaa heidän lukumotivaatiotaan huomattavasti (Morgan and 

Fuchs, 2007).  

Lapset, joilla on lukemisvaikeus, näyttävät olevan ulkoisesti motivoituneita ja heillä on 

pinnallinen oppimistyyli (Polychroni ym., 2006). Lukemisvaikeuksisten lasten 

lukemiseen liittyvä minäkuva on huonompi kuin normaalilukijoiden ja he kokevat 

lukemisella olevan vain vähän merkitystä. Heikot lukijat näyttävät jo ensimmäisellä 

luokalla pitävän lukemista vaikeana (Morgan, Fuchs, Gompton, Gordray & Fuchs, 

2008). Heillä on negatiivisempi suhtautuminen lukemiseen ja he pitävät itseään 

heikompina lukijoina kuin normaalilukijat. Heikot lukijat myös osallistuvat vähemmän 

lukemiseen liittyviin aktiviteetteihin koulussa kuin normaalilukijat.  

Lukumotivaatio ja lukutaito näyttävät vaikuttavan toinen toisiinsa (Morgan & Fuchs, 

2007). Huono lukumotivaatio voidaan siis nähdä sekä seurauksena puutteista lukemaan 

oppimiseen liittyvissä taidoissa että syynä kehittyvälle heikolle lukutaidolle 

(Scarborough & Dobrich, 1994). 

Lukemisen vaikeuksia kohtaavista lapsista useimmat oppivat lukemaan ajan kuluessa. 

Lukutaito ei kuitenkaan välttämättä saavuta riittävän virheetöntä ja vaivatonta tasoa, 
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mikä motivoisi heitä lukemaan omaehtoisesti. Tällöin riski lukutaidon jäämisestä 

riittämättömälle tasolle on suuri. Ilman lapsen omaa panostusta ja myönteistä 

suhtautumista lukemiseen ei saavuteta ymmärtävää lukutaitoa, johon koulutyöskentely 

pohjautuu (Lyytinen & Lyytinen, 2008). 

Haaste lukemisen vaikeuksia kohtaavan lapsen motivaatiolle tulee heti ensimmäisen 

luokan oppimiskokemuksista. Lukemisen harjoittelun tulisi olla riskilapsille 

tavanomaista mielenkiintoisempaa, eikä se saisi tuottaa lapselle huonommuuden 

tunnetta. Havaitsemastaan erilaisuudesta suhteessa luokkatovereihin johtuen lapsen 

itsetunto saattaa kärsiä. Lasta tulee tukea tunne- ja motivaatiokysymyksissä. On tärkeää 

kannustaa lasta yrittämään ja auttaa tunnistamaan omat vahvuutensa (Lyytinen & 

Lyytinen, 2008). 

 

1.2.2 Lukumotivaation tukeminen 

 

Motivaatioon liittyvien tekijöiden ymmärtäminen on välttämätöntä pyrittäessä 

auttamaan lasta lukutaidon oppimisessa ja kehittämisessä. Kestävän motivaatiopohjan 

rakentaminen on vaativa haaste sitkeän lukemisvaikeuden voittamisessa. Lukemaan voi 

oppia vain sitä harjoittamalla. Viime kädessä oppiminen perustuu yksilön omaan 

valintaan ja harjoitteluun. Lapsen valintoihin ja oppimista tukevaan harjoitteluun 

voidaan kuitenkin vaikuttaa, erityisesti harjoittelun laatuun ja kestoon (Lyytinen & 

Lyytinen, 2007). Näin voidaan pyrkiä vähentämään kouluiässä ilmenevien 

oppimisvaikeuksien kasautuvia vaikutuksia, jotka näkyvät lasten emotionaalisessa ja 

sosiaalisessa kehityksessä esimerkiksi heikompana itsetuntona sekä negatiivisina 

asenteina koulunkäyntiä ja oppimista kohtaan. Koska lukumotivaatio ja lukutaidon taso 

vaikuttavat toisiinsa, on tukea suunniteltaessa kohdistettava huomio molempiin asioihin 

(Morgan & Fuchs, 2007). 

 

Kirjain–äänne-yhteyksien opettelussa lapset, joilla on vaikeuksia lukemisessa, 

tarvitsevat moninkertaisen ajan ja määrän toistoja muihin verrattuna (Lyytinen & 

Lyytinen, 2007). Tällöin motivaation säilymisen kannalta on ratkaisevaa, että harjoittelu 

tapahtuu lasta kannustavassa ilmapiirissä. Epämiellyttävän tunnetilan vallassa 

tapahtuvassa harjoittelussa ei ole tehoa, eikä pysyvää oppimista tapahdu. 
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Epämiellyttävät oppimiskokemukset heikentävät motivaatiota, jota lapsi erityisesti 

tarvitsee jaksaakseen sitoutua oppimiseen pitkäaikaisesti.   

 

Palmerin, Codlingin ja Gambrellin (1994) tutkimuksessa tuli esille, että lukutaidon ja 

motivaation tasosta riippumatta neljä tärkeintä lapsia heidän omasta mielestään 

lukemiseen motivoivaa tekijää oli jokin aiempi kokemus luettavasta kirjasta 

(esimerkiksi joku oli lukenut kirjan ääneen lapselle), sosiaalinen tekijä (esimerkiksi 

kaveri oli suositellut kirjaa), kirjojen saatavuus (esimerkiksi pääsy koulun kirjastoon tai 

omat kirjat) sekä mahdollisuus valita itse luettavansa. Itsesääntelyn tunne ja 

mahdollisuus vaikuttaa siihen mitä ja miten lukee, ovat lukijan motivaation kannalta 

oleellisimpia asioita (Schunk, 2001; Wigfield, 2000). 

 

Lukumotivaation säilymisen kannalta oleellisia asioita harjoittelussa ovat sopivat 

tavoitteet ja tekstien sopiva taso (Wigfield, 2000). Lasten yksilöllisyys oppimisessa on 

tärkeää ottaa huomioon. Liian vaativat sekä liian helpot tekstit heikentävät 

lukumotivaatiota. Luettavan tekstin tulee olla lapsen mielestä mielenkiintoista.  

Lukutaidon omaksumisen jälkeen lapsen oma kiinnostus lukemiseen perustuu yleensä 

juuri luettavan tekstin puoleensa vetävyyteen (Lyytinen & Lyytinen, 2008). Elektroniset 

tietokoneelta tai tabletilta luettavat monikanavaiset tekstit voivat tehdä lukemisesta 

mielenkiintoista, tukea sujuvan lukutaidon kehittymistä ja näin motivoida lukemaan 

(Thoermer & Williams, 2012). E-kirjat sisältävät yleensä ominaisuuksia, joihin lukija 

voi vaikuttaa. Se voi tuoda lukijalle itsesääntelyn tunnetta ja toimia lukemiseen 

motivoivasti sekä näin vaikuttaa lukutaitoon (Schunk, 2001). Luettavan tekstin sisältö 

näyttää kuitenkin vaikuttavan lukumotivaatioon enemmän kuin sen formaatti (Jones & 

Brown, 2011). 

Välitön palaute lukemisen harjoittelussa auttaa lasta arvioimaan omaa tekemistään ja 

kehut ja palkinnot motivoivat jatkamaan (Wigfield, 2000). Ulkoisilla palkinnoilla on 

nähty olevan positiivisia vaikutuksia lapsen sisäiseen motivaatioon (Marinak & 

Gambrell, 2008). Kontrolloiva ja lapsia kilpailuttava opetus ja arviointi vaikuttavat 

lukumotivaatioon laskevasti (Wigfield, 2000). Lukemiseen liittyvien tehtävien tulee 

vaatia keskittymistä ja intensiivistä osallistumista. Myös ryhmissä työskentelyn ja 
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sosiaalisen kanssakäymisen lukemisen yhteydessä on huomattu parantavan lasten 

lukumotivaatiota.  

Monikanavaisuus eli tekstin esittäminen kirjoitetun muodon lisäksi esimerkiksi kuvina 

ja äänenä auttaa heikkoja lukijoita lukemisessa ja tätä kautta voi vaikuttaa 

lukumotivaatioon. Erityisesti lapsilla, joilla on vaikeuksia lukemisessa monikanavaiset 

tekstit näyttävät parantavan lukumotivaatiota (Glasgow, 1996). Myös teknologiaa 

sisältävä ympäristö voi rohkaista heikkoja lukijoita osallistumaan lukemiseen liittyviin 

tilanteisiin sekä lisätä heidän lukumotivaatiotaan sekä omaa osaamisen tunnettaan. 

 

1.3 Monikanavaiset e-kirjat 

 

Monikanavaisuus tekstissä tarkoittaa sitä, että informaatio on esitetty monessa 

muodossa: kirjoitettuna tekstinä, kuvina, liikkuvana kuvana ja äänenä. Teknologisilla 

laitteilla kuten tableteilla luettaviin monikanavaisiin teksteihin liittyy usein visuaalisen 

ja auditiivisen kanavan lisäksi myös kinesteettisen kanavan käyttö, kun tekstien 

ominaisuuksia aktivoidaan koskettamalla laitteen näyttöä (Morgan, 2013). Monen 

kanavan kautta tulevaa tietoa sisältävien tekstien käyttö toimii yleensä oppimista 

tukevasti (Gellevij, Van Der Meij, De Jong & Pieters, 2002). Monikanavaisuuden on 

huomattu tukevan erityisesti lapsia, joilla on vaikeuksia lukemisessa (Shamir & Shlafer, 

2011; Glasgow, 1996). Teksti, jossa tieto tulee monen kanavan kautta mahdollistaa 

oppilasta käyttämään itselleen hyödyllisintä oppimistyyliä ja kompensoimaan 

mahdollisesti heikompaa (Sankey, Birch, Gardiner, 2010). Käytän työssäni termiä 

monikanavaiset e-kirjat kuvaamaan elektronisia kirjoja, jotka sisältävät tekstin lisäksi 

myös kuvaa ja ääntä. 

Elektronisia eli e-kirjoja voi lukea tietokoneelta, kannettavalta tai elektroniselta 

tabletilta kuten esimerkiksi iPadilta. Tabletit voivat olla tietokoneisiin verrattuna 

kätevämpiä käyttää kokonsa ja kannettavuutensa ansiosta (Larson, 2010). Jotkin e-kirjat 

sisältävät vain kirjan tekstin elektronisessa muodossa. Monikanavaiset e-kirjat voivat 

yhdistävät tekstiin kuvia, ääntä, musiikkia, videota ja animaatiota (Bird, 2011). E-

kirjoissa voi olla mahdollisuus säätää tekstin fonttikokoa, käyttää sanakirjaa, kuunnella 

teksti tai sen osia ääneen luettuna, toistaa kuulemansa, nähdä teksti tai sen osia 

korostettuna sekä mahdollisuus tehdä muistiinpanoja (Larson, 2010). Tämän tyyppisiä 



12 

 

kirjoja on hyvin monenlaisia ja ne sisältävät eri ominaisuuksia. Monikanavaisten e-

kirjojen ominaisuudet antavat mahdollisuuden käyttää näitä kirjoja yksilöllistä 

oppimista tukevana materiaalina (Fasimpaur, 2004). 

 

1.3.1 Lukemisen tukeminen monikanavaisilla e-kirjoilla 

 

Monikanavaisen e-kirjan kirjan käytöllä on huomattu olevan enemmän vaikutusta 

fonologisen tietoisuuteen ja sanaston tasoon kuin painetun kirjan lukemisella sellaisilla 

lapsilla, joilla on riski oppimishäiriön kehittymiseen (Shamir, Korat & Fellah, 2012). 

Samoin esikouluikäiset riskilapset näyttävät hyötyvän e-kirjan käytöstä enemmän kuin 

normaalisti kehittyneet esikouluikäiset (Shamir & Shlafer, 2011). Esikouluikäiset lapset, 

joilla on riski oppimishäiriön kehittymiseen näyttävät myös parantavan varhaisia 

matemaattisia taitojaan enemmän e-kirjaa kuin painettua kirjaa käyttämällä (Shamir & 

Baruch, 2012). Normaalisti lukevien peruskouluikäisten lasten lukutarkkuudessa ei ole 

havaittu eroa monikanavaisen e-kirjan ja painetun kirjan lukemisen välillä (Huang, 

Liang, Su & Chen, 2012). 

Luetun ymmärtämisen osalta monikanavaisten e-kirjojen hyödyistä on monenlaisia 

tuloksia. Grimshaw, Dungworth, McKnight ja Morris (2007) eivät löytäneet eroa luetun 

ymmärtämisessä e-kirja ja painetun kirjan lukemisen välillä normaalilukijoilla. Luetun 

ymmärtämisen taso oli merkittävästi parempi, kun e-kirjaa luettiin kuunnellen samalla 

tekstiä ääneen luettuna kuin ilman ääneen lukua. Ciampan (2012) mukaan 

monikanavaisten e-kirjojen käyttö ääneen luetun tekstin kanssa helpottaa 7-vuotiaiden 

normaalisti lukevien lasten dekoodausprosessia ja parantaa sitä kautta kuullun 

ymmärtämistä. Pearmanin (2008) mukaan kirjojen ääneen luettu teksti vähentää 

dekoodauksen viemiä resursseja erityisesti toista luokkaa käyvillä heikoilla lukijoilla ja 

helpottaa näin ymmärtämisprosessia. Huangin ym. (2011) mukaan monikanavaista e-

kirjaa lukiessa viidesluokkalaisten normaalilukijoiden luetun ymmärtämisen taso voi 

olla heikompi kuin painettua kirjaa luettaessa. 

Monikanavaiset e-kirjat tukevat lukijan motivaatiota, kiinnostusta ja osallistumista ja 

voivat näin houkutella haluttomia lukijoita tekstien pariin (Ciampa, 2012). Verrattaessa 

monikanavaisen e-kirjan ja painetun kirjan vaikutuksia lasten lukumotivaatioon ja 

lukunautintoon 7–9-vuotiailla normaalilukijoilla, näyttäisi kirjan sisällöllä olevan 
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enemmän merkitystä kuin kirjan formaatilla (Ciampa, 2012; Grimshaw ym., 2007; 

Jones & Brown, 2011). Monikanavainen e-kirja yhdistettynä mahdollisuuteen valita itse 

luettavansa näyttää toimivan normaalilukijoita motivoivana asiana (Ciampa, 2012, 

Jones & Brown, 2011). Kirjan teksti ääneen luettuna toimii niin ikään normaalisti 

lukevia lapsia motivoivana tekijänä (Grimshaw ym., 2007). Myös sisään rakennetun 

sanakirjan käyttö monikanavaisia e-kirjoja luettaessa lisää normaalisti lukevien lasten 

lukunautintoa.  

Monikanavaiset e-kirjat voivat sisältää myös valinnaisia toimintoja, jotka aktivoidaan 

koskettamalla lukulaitteen näyttöä. Näiden ominaisuuksien tarkoituksena on tuottaa 

esimerkiksi lisätietoa kirjan henkilöistä, rikastuttaa tekstiä tai selittää sanoja ja näin 

helpottaa tekstin ymmärtämistä (Roskos, Brueck, & Widman, 2009). Nämä 

ominaisuudet voivat myös viedä lukijan huomion tekstin sisällöstä ja heikentää näin 

luetun ymmärtämistä (Grimshaw ym., 2007; Lefever-Davis & Pearman, 2005). 

Interaktiivisten ominaisuuksien on liityttävä tekstin sisältöön, jotta ne toimivat 

lukemista tukevasti. 

 

1.3.2 DaisyTrio-kirja 

 

Celia on suomalainen valtion rahoittama ja ylläpitämä erikoiskirjasto, joka tuottaa ja 

välittää kirjallisuutta saavutettavassa muodossa lukemisesteisille (Celia 

pähkinänkuoressa, 2015). Celian valikoimaan kuuluu esimerkiksi äänikirjoja, 

pistekirjoja ja elektronisia kirjoja. Yksi Celian tuottama kirjatyyppi on DaisyTrio-

yhdistelmäkirja. DaisyTrio-kirja on monikanavainen kirja, joka sisältää tekstiä, ääntä 

sekä kirjassa olevat kuvat elektronisessa muodossa. Celia (2015) kuvaa DaisyTrio-

kirjoja rikastetuiksi äänikirjoiksi. DaisyTrio-kirjaa voi siis lukea tietokoneen, tabletin tai 

älypuhelimen näytöltä samalla kuunnellen tekstiä. DaisyTrio-kirjojen lukemiseen 

tarvitaan Daisy-kirjojen lukuohjelma, esimerkiksi iPadille suunnattu Voice of Daisy -

ohjelma. Daisy on saavutettava julkaisustandardi ja Daisy-kirjan merkittävin ero 

tavalliseen ääni- tai e-kirjaan on se, että Daisy-kirjaan on merkitty kirjan rakenne. Näin 

kirjassa voi liikkua helposti otsikoiden ja kappaleiden mukaan. Trio tarkoittaa sitä, että 

kirjassa on äänen lisäksi teksti ja kuvia. 
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DaisyTrio-kirjat on muutettu elektroniseen muotoon jo olemassa olevista painetuista 

kirjoista (Celia, 2015). Suurin osa DaisyTrio-kirjoista on maksullisia oppikirjoja. 

Celianetin (2015) maksuttomasti lainattavassa kokoelmassa on jonkin verran 

kaunokirjallisia teoksia, pääasiassa lasten- ja nuortenkirjoja. Omassa tutkimuksessani 

käytän kaunokirjallisia lastenkirjoja. DaisyTrio-kirja vastaa sisällöltään pääosin 

painettua kirjaa. DaisyTrio-kirjassa on kuitenkin otettu huomioon sisällön 

saavutettavuus. Tekstin, kuvien, taulukoiden ja sivunumeroiden paikkoja on voitu 

muuttaa luettavuuden parantamiseksi.  

DaisyTrio-kirjojen käyttöoikeus on rajoitettu (Celia, 2015). Kirjat ovat saatavilla niille 

oppilaille, joilla on vamma, sairaus tai vastaava fysiologinen tai neurologinen syy, jonka 

vuoksi painetun kirjan lukeminen on vaikeaa tai mahdotonta. DaisyTrio-kirjat on 

suunnattu esimerkiksi oppilaille, joilla on lukemis- tai muu oppimisvaikeus. 

DaisyTrio-kirjat sisältävät ääneen luetun tekstin lisäksi useita ominaisuuksia, jotka 

tukevat monikanavaista oppimista, helpottavat lukemista ja motivoivat lukijoita (Celia, 

2015). Peruskoulun DaisyTrio-kirjoissa jokainen virke alkaa omalta riviltään, jolloin 

tekstiä on helpompi seurata. Kirjojen tekstiä sekä kuvia voi suurentaa ja ääneen luetun 

tekstin nopeutta säätää. Tekstin ja taustan väriä voi muuttaa hahmottamisen 

helpottamiseksi. DaisyTrio-kirjoissa ääneen luettu teksti näkyy ruudulla korostettuna, 

joka helpottaa tekstin seuraamista sekä vahvistaa sanantunnistuksen ja dekoodauksen 

kehittymistä. Ääneen luettu teksti antaa mallin sanojen oikeasta lausumisesta, 

sujuvuudesta, ilmaisusta sekä prosodiasta ja voi näin vaikuttaa luetun ymmärtämisen 

lisäksi lukemisen sujuvuuteen. Lukija voi itse ohjata etenemistään tekstissä, pysähtyä ja 

toistaa kuulemansa. Alkuopetuksen oppikirjoissa sanoja voi kuunnella tavuittain.  

DaisyTrio-kirjoja on Lukuinto-ohjelmassa testattu kolmessa koulussa (Lukuinto, 2015). 

Taivalkosken koulussa kirjojen käyttöä kokeili kaksi kolmannen ja neljännen luokan 

oppilasta kahden kuukauden ajan. Oppilaiden mielestä heidän lukutaitonsa parani 

hieman kokeilun aikana ja he kokivat, että DaisyTrio-kirjojen lukeminen oli 

huomattavasti helpompaa kuin painettujen kirjojen lukeminen. Oppilaat innostuivat ja 

motivoituivat DaisyTrio-kirjojen kuuntelemisesta ja lukemisesta. Celian järjestämän 

kokeilun tuloksena DaisyTrio-kirjoja oppilaidensa kanssa käyttänyt opettaja koki 

oppilaiden osallistamisen kirjojen käyttämiseen lisäävän keskittymistä 

oppimistilanteessa sekä motivoivan suuntaamaan tarkkaavaisuutta itse lukemiseen 
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(Nironen, 2013). Opettaja koki myös kuullun tekstin toistomahdollisuuden hyväksi 

ominaisuudeksi.  
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2 TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko DaisyTrio-kirjojen käytöllä 

yhteyttä lukumotivaatioon lapsilla, joilla on vaikeuksia lukemisessa. Tutkimuksessa 

selvitettiin vaikuttavatko lukutuokiot lasten käsitykseen itsestään lukijana, lukemisen 

arvostukseen sekä vaikuttavatko ne lasten lukutottumuksiin kotona ja koulussa.  

Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Millaisia muutoksia lasten käsityksessä itsestä lukijana sekä lukemisen arvostuksessa 

tapahtuu lukukokeilujakson aikana? 

2. Millaisia muutoksia lasten lukutottumuksissa kotona ja koulussa tapahtuu 

lukukokeilujakson aikana? 
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3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

Tutkimus toteutettiin osana kansallista Lukuinto-projektia, jonka tarkoituksena on 

löytää keinoja lasten ja nuorten lukuinnostuksen kasvattamiseen. Seuraavissa luvuissa 

esittelen tarkemmin tutkittavia, harjoitusmenetelmää, arviointimenetelmiä sekä 

aineiston analysointia. 

 

3.1 Tutkimuksen suorittaminen 

 

Lukuinto-projektin avulla tutkimukseeni valikoitui oululainen Madekosken alakoulu, 

jonka erityisopettaja oli kiinnostunut tutkimuksesta ja josta löytyi sopivat tutkittavat 

lapset sekä laitteet tutkimustani varten. Luvan tutkimukseen anoin Madekosken koulun 

rehtorilta sekä lasten vanhemmilta (Liitteet 1 ja 2). Koulun erityisopettaja huolehti 

tutkimustiedotteiden sekä tutkimuslupakyselyiden toimittamisesta. Tutkimus toteutettiin 

kokonaisuudessaan Madekosken koululla. Tutkimukseni koostuu alku- ja 

loppuarvioinneista sekä harjoitusohjelmasta.  

Kuvio 1 Aikajana-asetelma 

 

          

 

  

 

 

3.2 Tutkittavat 

 

Tutkittavat löytyivät Lukuinto-projektin yhteistyökoulun kautta. Etsin tutkimukseeni 

neljää kolmasluokkalaista oppilasta, joilla oli vaikeuksia lukemisessa. 

Kolmasluokkalaisilla vaikeudet lukemisessa ja lukumotivaatiossa olisivat 

todennäköisesti jo selkeitä, mutta ongelmien kasautumista voitaisiin pyrkiä 

ehkäisemään. Myös lasten vanhempien tuli osallistua tutkimukseen.  

Alkuarvio 21.1               Lukukokeilujakso                   25.2 Loppuarvio 

tammikuu                                                         helmikuu                                                    maaliskuu 
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Erityisopettaja valitsi tutkimukseen osallistuneet oppilaat erityisopetusryhmästään. 

Tutkimukseen osallistui neljä 9-vuotiasta lasta, kaksi tyttöä ja kaksi poikaa. Kaikilla oli 

selkeitä vaikeuksia lukemisessa.  

Taulukko 1. Tutkittavien taustatiedot 

Nimi Ikä Tekninen lukeminen, 

FinRa:n Liisa-testi 

Luetun 

ymmärtäminen, Allu-

testi 

Muuta 

Matti 9v 6+ Tasoryhmä 1/9 Laajoja oppimisen 

vaikeuksia koskien 

lukemista, matematiikkaa, 

tarkkaavuutta, 

hahmottamista ja muistia. 

Kalle 9v  5+ Tasoryhmä 1/9 Motorisesti levoton, 

tarkkaavuuden, 

keskittymisen ja 

toiminnanohjauksen 

pulmia. 

Marja 9v 6½ Tasoryhmä 4/9 Hiljainen ja vetäytyvä. 

Kerttu 9v 6½ Tasoryhmä 3/9 Suvussa lukivaikeutta, 

kodin tuki lukemisen 

vaikeuksien suhteen 

vähäistä. 

 

Taulukossa 1 on esitetty lasten taustatietoja. Tiedot on kerätty erityisopettajan tekemistä 

testeistä sekä hänen yleisarvioinnistaan koskien lapsia. Kuvaan lapsia muutetuilla 

nimillä, jotta heidän henkilöllisyytensä ei paljastuisi. Lasten tekninen lukeminen oli 

testattu joulukuussa 2014 ja luetun ymmärtäminen maaliskuussa 2015.  

 

3.3 Menetelmät  

Harjoitusohjelma rakentui tutkimustani varten suunnittelemistani lukutuokioista, joilla 

luettiin DaisyTrio-kirjoja ja tehtiin lukemiseen sitouttavia harjoituksia. Jokaisen kerran 

lopuksi nauhoitettiin minuutin mittainen lukunäyte, jolta oli tarkoituksena arvioida 

lukemisen sujuvuutta. Tämä arviointi jätettiin kuitenkin tutkimuksestani pois 

aikataulusyistä. Alku- ja loppuarvioinneilla kartoitettiin lapsen käsitystä itsestä lukijana, 

lukemisen arvostusta, lukutottumuksia kotona ja koulussa sekä kodin lukutottumuksia. 

Arviointia tekivät lapsi itse, lapsen vanhempi ja lapsen opettaja sekä ennen että jälkeen 

toteutetun lukukokeilujakson. Arviointi toteutettiin lapselle yksilöhaastatteluna. Lasten 

vanhemman ja opettajan tekemä arviointi toteutettiin kyselylomakkeilla. Erityisopettaja 

huolehti kyselylomakkeiden toimittamisesta lasten vanhemmille ja luokanopettajille. 
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3.3.1 Harjoitusohjelma 

 

Harjoitusohjelma toteutettiin kerran viikossa kuuden viikon ajan 45 minuuttia 

kerrallaan. Kerrat pidettiin lasten erityisopetusluokassa. Jokainen kerta videoitiin, sillä 

videoilta oli tarkoitus analysoida lasten lukemiseen sitoutumista. Tämä analysointi 

jätettiin kuitenkin tutkimuksestani pois aikataulusyistä.  

Harjoitusohjelma perustui tabletilla käytettävien DaisyTrio-kirjojen lukemiseen. Lisäksi 

kerroilla tehtiin lukemiseen sitouttavia harjoituksia. Lukemiseen sitoutunut lukija 

käyttää tietoisesti tietojaan ja strategioita sekä hyödyntää lukemiseen liittyviä sosiaalisia 

puolia saavuttaakseen henkilökohtaisia tavoitteitaan lukemisen suhteen ja niiden avulla 

voidaan pyrkiä vaikuttamaan lukumotivaatioon (Guthrie & Wigfield, 2000). 

Harjoitusten teemana oli yhteyksien etsiminen luetuista teksteistä omaan elämään. 

Yhteyksien luominen tekstistä omaan elämään on tehokas keino sitouttaa lukijaa 

lukemiseen, sillä se auttaa rakentamaan merkitystä tekstille (Morrison & Wlodarczyk, 

2009). Harjoituksia tehdessään lapsi yhdistää tekstistä asioita omiin henkilökohtaisiin 

kokemuksiinsa. Teimme harjoitukset ryhmäkeskustelun muodossa.  

Jokaisella kerralla lapset istuivat omissa pulpeteissaan puolikaaren muodossa. Jokaisella 

lapsella oli käytössään oma iPad sekä kuulokkeet. Jokaisen kerran alussa esittelin 

luettavan kirjan. Jokaisella kerralla luettiin eri kirjaa. Samalla pyysin lapsia lukiessaan 

miettimään, mitä yhteyksiä he löytävät tekstistä omaan elämäänsä. Näytin myös 

esimerkkiä, kuinka harjoitus toteutetaan. Tämän jälkeen lapset saivat aloittaa kirjan 

lukemisen. Lapset kuuntelivat itsenäisesti kirjaa kuulokkeilla ja seurasivat näytöllä 

näkyvää tekstiä. Lapset lukivat aina muutaman minuutin kerrallaan, jonka jälkeen 

keskustelimme lasten löytämistä yhteyksistä elämäänsä. Lapset lukivat yhteensä n. 10 

minuuttia yhdellä kerralla.  

 

3.3.2 Alku- ja loppuarviointi 

 

Lapsen arviointimenetelmäksi valittiin haastattelu, jonka avulla voidaan tavoittaa lapsen 

näkökulmaa tutkittavaan kohteeseen. Haastattelu toteutettiin pääasiassa 

lomakehaastatteluna. Haastattelu (Liite 3) sisälsi 30 kysymystä, kysymystyyppeinä 

käytettiin strukturoituja kysymyksiä, joissa vastausvaihtoehdot ovat valmiina sekä 
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puolistrukturoituja eli avoimia kysymyksiä. 30 kysymyksestä 20 pohjautui Gambrellin, 

Palmerin, Codlingin ja Mazzonin (1996) Motivation to read profile -

lukumotivaatiokyselyyn. Näistä 10 kysymystä mittaa lapsen käsitystä itsestään lukijana. 

(kysymykset 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ja 19) ja 10 kysymystä lukemisen arvostusta 

(kysymykset 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ja 20). Kysymyksissä on neliportainen Likert-

asteikko, eli kysymyksiin vastataan valitsemalla erittäin myönteinen, myönteinen, 

kielteinen tai erittäin kielteinen vaihtoehto.  

Haastattelun loput 10 kysymystä (21–30) käsittelivät lapsen lukutottumuksia, nämä 

suunnittelin itse (Liite3). Loppuhaastattelussa oli lisäksi kolme kysymystä (31–33) 

koskien DaisyTrio-kirjojen käyttöä (Liite3). Kysymysten ideoinnin apuna käytin 

Motivation to read profile -lukumotivaatiokyselyyn (Gambrell ym., 1996) kuuluvaa 

haastatteluosaa. Samoin ideoinnin apuna toimivat Salmelan (2014) pro gradu -

tutkielmassaan käyttämä ja hänen Niilo Mäki -instituutin kanssa suunnittelemansa 

haastattelu, jolla kartoitettiin heikkojen lukijoiden kokemuksia Lukumummi ja -vaari -

toiminnan vaikutuksista lasten lukutaitoon ja -motivaatioon sekä Hynysen (1998) pro 

gradu -tutkielman lukuharrastushaastattelu. Suunnittelemistani kysymyksistä 10 oli 

strukturoituja kysymyksiä (21–27, 31–33), joista kuudessa oli neliportainen Likert-

asteikko (24–27, 31–32). Kysymyksessä 33 oli vastausvaihtoehdot kyllä ja ei. Kolme 

kysymystä oli avoimia kysymyksiä (28–30).  

Alku- ja loppuhaastattelu toteutettiin yksilöllisesti jokaisen lapsen kanssa rauhallisessa 

huoneessa. Haastattelut kestivät n. 30 minuuttia yhden lapsen kanssa ja ne videoitiin 

myöhempää analysointia varten. Arviointitilanteessa istuimme lapsen kanssa vierekkäin 

pöydän ääressä. Kyselylomake oli pöydällä, ja minä luin lapselle kysymyksen sekä 

vastausvaihtoehdot. Lapsi valitsi sopivimman vastausvaihtoehdon kysymykseen ja minä 

ympyröin sen lomakkeelta. Avoimet kysymykset kävimme keskustellen läpi. 

Alkuhaastattelut toteutettiin viikko ennen lukukokeilujakson alkua ja loppuhaastattelut 

kaksi viikkoa kokeilun jälkeen. 

Vanhemmalta ja opettajalta kerättävän tiedon keruumenetelmäksi valittiin strukturoitu 

kysely. Kyselyä voidaan käyttää ajansäästämiseksi ja sen avulla saadaan tehokkaasti 

kerättyä tietoa (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2013, s. 195). Vanhemman ja opettajan 

kyselyt suunnittelin itse. Suunnittelun apuna käytin osittain samoja lähteitä kuin lasten 

kysymyksiä miettiessäni, lisäksi Kittilän (2013) pro gradu -tutkielmassaan käyttämiä 
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kysymyksiä, jotka mittasivat lukemisintervention seurauksena tapahtuneita muutoksia 

lasten lukumotivaatiossa.  

Vanhemman kysely (Liite 4) koski lapsen lukutottumuksia kotona sekä kodin yleisiä 

lukutottumuksia. Opettajan kysely (Liite 5) koski lapsen lukutottumuksia koulussa. 

Vanhemman kysely koostui 14 strukturoidusta kysymyksestä (1–14), joista 11 oli 

Likert-asteikollisia (2–12), lisäksi loppuarviolomakkeessa oli yksi avoin kysymys. 

Vanhemman kyselyssä lapsen lukutottumuksia kartoitti kahdeksan kysymystä (1–5, 7, 8 

ja 10) ja kodin lukutottumuksia kuusi kysymystä (6, 9 ja 11–14).  Vanhempien 

kyselyssä kysymysten viisi ja kahdeksan vastausasteikot olivat käänteisiä eli 

kielteisimmästä vastauksesta sai eniten pisteitä. 

Opettajan arviolomake koostui viidestä Likert-asteikollisesta kysymyksestä, jotka 

kaikki kartoittivat lapsen lukutottumuksia koulussa. Lisäksi loppuarviolomakkeessa oli 

yksi avoin kysymys. Opettajan kyselyssä kysymyksen viisi vastausasteikko oli 

käänteinen. Erityisopettaja toimitti vanhemmalle ja luokanopettajalle suunnatut alku- ja 

loppuarviokyselyt vastaajille. Alkuarviokyselyn vanhemmat sekä luokanopettaja 

täyttivät ja palauttivat ennen harjoitusohjelman alkua. Loppuarviokyselyn he täyttivät ja 

palauttivat harjoitusohjelman jälkeen.  

 

3.4 Aineiston analysointi 

 

Osan aineistosta muutin numeeriseen muotoon pisteyttämällä Likert-asteikolliset 

kysymykset pistein 1-4 (pohjautuen Gambrellin ym., 1996 ohjeisiin) ja syöttämällä 

aineiston Excel 2013 -ohjelmaan. Havainnollistin aineistoa yksinkertaisten kuvailevien 

esitystapojen avulla. Aineiston, jota en voinut käsitellä numeerisesti, kuvailin tekstissä. 

Litteroin lasten haastattelujen avointen kysymysten vastaukset mahdollisimman tarkasti 

sanasta sanaan. Aineistosta tarkastelin kuvailevan analyysin keinoin lukumotivaatiossa 

tapahtuneiden muutosten suuruutta, suuntaa sekä laatua jokaisen lapsen kohdalla 

erikseen. Valitsin tapahtunutta muutosta kuvaaviksi esimerkeiksi kysymyksiä, joissa 

muutos lapsen kohdalla oli suurin tai jotka mielestäni kuvasivat kysymyksinä 

suorimmin käsiteltyä lukumotivaation osa-aluetta. Käytetyt esimerkit vaihtelevat siis 

lapsesta riippuen.  
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4 TULOKSET  

 

Esittelen ensin tulokset käsityksen itsestä lukijana ja lukemisen arvostuksen suhteen, 

jonka jälkeen lukutottumusten suhteen kotona ja koulussa. Käytän tulosten 

havainnollistamiseen aineiston kuvailua sekä yksinkertaisia kuvioita.  

 

4.1 Käsitys itsestä lukijana ja lukemisen arvostus 

 

Käsitystä itsestä lukijana ja lukemisen arvostusta tarkasteltaessa kaikkien lasten 

lukumotivaatiossa tapahtui muutoksia lukukokeilujakson aikana. Kallen ja Kertun 

lukumotivaatio näytti arviointien välillä laskevan, kun Marjan ja Matin lukumotivaatio 

taas nousi. Kuviossa 2 on esitetty alku- ja loppuarvioinnin välillä tapahtuneet muutokset 

kysymyksissä 1–20 (Liite 3). Muutokset jokaisen lapsen kohdalla kysymyksittäin on 

esitetty liitteessä 6. 

Kuvio 2. Muutokset käsityksessä itsestä lukijana ja lukemisen arvostuksessa 
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Kuvioissa 3–6 on eritelty jokaisen lapsen kohdalla alku- ja loppuarvioinnin välillä 

tapahtuneet muutokset käsityksessä itsestä lukijana ja lukemisen arvostuksessa. Kallen 

kohdalla muutokset olivat suurimmat. Kallen pisteet molemmilla osa-alueilla laskivat, 

yhteensä 12 kysymyksen kohdalla. Kalle esimerkiksi näki itsensä huonompana lukijana, 

koki lukemisen vaikeammaksi sekä kertoi ystävilleen lukemistaan kirjoista harvemmin 

jakson jälkeen kuin ennen jaksoa. Joidenkin kysymysten kohdalla Kallen 

lukumotivaatio säilyi samanlaisena alku- ja loppuarvioinnin välillä, hän esimerkiksi 

koki lukemisen yhtä mukavana ennen ja jälkeen jakson. Yhdenkään kysymyksen 

kohdalla Kallen lukumotivaatio ei noussut. 

Kuvio 3. Kalle 

 

Kertun pisteet molemmilla tutkituilla osa-alueilla laskivat. Kertulla muutos oli suurempi 

lukemisen arvostuksen suhteen. Kerttu koki, että pystyi selvittämään lukemansa vieraan 

sanan merkityksen sekä lukevansa kirjoja harvemmin jakson jälkeen kuin ennen jaksoa. 

Kertun lukumotivaatio laski yhteensä seitsemän kysymyksen kohdalla. Kertun 

lukumotivaatio oli kuitenkin myös noussut joillakin alueilla arviointien välillä, yhteensä 

kolmen kysymyksen kohdalla. Hän esimerkiksi ajatteli osaavansa vastata opettajan 

esittämiin kysymyksiin luetuista teksteistä useammin jakson jälkeen kuin ennen jaksoa. 

Joillakin alueilla Kertun lukumotivaatio säilyi ennallaan arviointien välillä. 

Kuvio 4. Kerttu 
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Marjan lukumotivaatio oli alkuarvioinnissa selkeästi muiden lasten motivaatiota 

heikompi. Marja oli ainoa lapsista, jonka pisteet niin käsityksessä itsestä lukijana kuin 

lukemisen arvostuksessakin nousivat, yhteensä kahdeksan kysymyksen kohdalla. Marja 

esimerkiksi koki itsensä paremmaksi lukijaksi, lukemisen kivemmaksi ja ajatteli 

kavereiden pitävän häntä parempana lukijana jakson jälkeen kuin ennen jaksoa. 

Joidenkin kysymysten kohdalla Marjan lukumotivaatio säilyi samanlaisena alku- ja 

loppuarviointien välillä. Marja esimerkiksi koki hyvän lukutaidon yhtä tärkeäksi ja 

lukemisen yhtä helpoksi sekä ennen että jälkeen jakson.  

Kuvio 5. Marja 

 

Matin kohdalla pisteet käsityksessä itsestään lukijana nousivat ja lukemisen arvostuksen 

osalta laskivat alkuarvioinnista loppuarviointiin. Matti esimerkiksi mietti jakson jälkeen 

vähemmän mitä muut ajattelevat hänen lukemisestaan sekä koki lukemisen 

helpommaksi kuin ennen jaksoa. Toisaalta hän koki kavereiden pitävän itseään 

huonompana lukijana sekä kertoi ystävilleen harvemmin lukemistaan kirjoista jakson 

jälkeen kuin ennen jaksoa. Joidenkin kysymysten kohdalla Matin lukumotivaatio säilyi 

samanlaisena arviointien välillä.   

Kuvio 6. Matti 
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4.2 Lukutottumukset kotona ja koulussa 

 

 

Lasten oman arvion mukaan kaikkien lasten lukutottumuksissa tapahtui jonkin verran 

muutoksia aktiivisempaan suuntaan. Kuviossa 7 on esitetty alku- ja loppuarvioinnin 

välillä tapahtuneet muutokset lasten lukutottumuksissa Likert-asteikollisten kysymysten 

osalta. 

Kerttu koki lukevansa tietokoneella tai tabletilla useammin jakson jälkeen ja Kertun 

lukeminen monipuolistui jakson aikana. Kertun lempilukemisena säilyivät satukirjat, 

joskin hän mainitsi eri kirjoja alku- ja loppuarvioinneissa. Ennen jaksoa Kerttu koki, 

että tullakseen paremmaksi lukijaksi, hänen täytyisi oppia lukemaan vaikeita sanoja, 

jakson jälkeen hän ajatteli, että lukemalla enemmän voi tulla paremmaksi lukijaksi. 

Kallen koki jakson jälkeen lainaavansa vähemmän kirjoja kirjastosta, mutta lukevansa 

useammin tietokoneella tai tabletilla sekä kuuntelevansa useammin äänikirjoja. Kallen 

lukemat kirjatyypit yksipuolistuivat jakson aikana.  

Matti luki jakson jälkeen erilaisia tekstejä sekä erityyppisiä kirjoja monipuolisemmin 

kuin ennen jaksoa, samoin hän oli löytänyt lukemiselle useita uusia motivaatiotekijöitä. 

Lempikirjana Matti mainitsi molemmissa arvioinneissa äänikirjan. Myös Marja luki 

jakson jälkeen monipuolisemmin erilaisia tekstejä sekä erityyppisiä kirjoja, hän oli 

myös löytänyt uuden motivaatiotekijän lukemiselle. Marjan lempikirjoissa tärkeänä 

asiana säilyi hauskuus ja hänestä oli molemmissa arvioissa mukavampaa lukea 

koulussa, sillä siellä hän koki olevan rauhallisempaa. 

Kuvio 7.  Lapsen arvio omista lukutottumuksista (kysymykset 24-27, Liite 3) 
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Loppuarvioinnissa lapsilta kysyttiin lisäksi kokemuksia DaisyTrio-kirjojen lukemisesta.  

Kaikkien lasten mielestä DaisyTrio-kirjojen lukeminen oli tosi mukavaa. Kallen, 

Marjan ja Matin mielestä lukeminen oli myös tosi helppoa, Kertun mielestä melko 

helppoa.  

Marja: ”Siinä oli niinko helpompi lukkee ku ni siinä luki niin ku joku 

muuki ja sitte ku siinä pysty laittamaan silleen yhtä noppeeksi tai hittaaksi 

ku ite lukkee.”   

Kalle, Marja ja Matti lukisivat kirjoja uudestaan, Kerttu puolestaan ei. 

Vanhempien arvion mukaan kolmen lapsen lukutottumukset kotona muuttuivat jakson 

aikana: Matin ja Kallen lukeminen kotona lisääntyi ja Marjan väheni. Kertun 

lukutottumukset kotona säilyivät jakson aikana samana. Kuviossa 8 on esitetty alku- ja 

loppuarvioinnin välillä tapahtuneet muutokset lapsen lukutottumuksissa Likert-

asteikollisten kysymysten osalta. Matilla muutokset olivat suurimmat ja hän muun 

muassa luki jakson jälkeen monipuolisemmin erityyppisiä tekstejä, luki enemmän 

vapaaehtoisesti ja kertoi useammin vanhemmalleen lukemistaan kirjoista. Myös Kalle 

muun muassa luki monipuolisemmin erilaisia tekstejä sekä luki useammin kirjoja 

tietokoneella tai tabletilla. Marja luki jakson jälkeen kotona yksipuolisemmin erilaisia 

tekstejä sekä luki vähemmän vapaaehtoisesti, toisaalta hän kertoi lukemistaan kirjoista 

useammin. Kertulla ei näyttänyt tapahtuvan kotona lukemisessa muutoksia. Kertulla 

alku- ja loppuarviokyselyn täytti eri henkilö, mikä voi vaikuttaa tuloksen 

luotettavuuteen. Loppuarviossa erikseen kysyttäessä vanhemmat eivät olleet 

huomanneet lapsen lukutottumuksissa tapahtuneen muutoksia jakson aikana. 

Kuvio 8. Vanhemman arvio lapsen lukutottumuksista kotona (kysymykset 2-5, 7, 8 ja 10, Liite 4) 
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Vanhempien arvion mukaan myös kodin lukutottumukset kaikissa perheissä muuttuivat 

jakson aikana. Kolmessa perheessä lukeminen lisääntyi ja yhdessä perheessä väheni. 

Kuviossa 9 on esitetty alku- ja loppuarvioinnin välillä tapahtuneet muutokset kodin 

lukutottumuksissa Likert-asteikollisten kysymysten osalta. Suurimpia muutokset olivat 

Matin perheessä, jossa juteltiin nyt enemmän kirjoista, luettiin enemmän yhdessä, sekä 

vanhempi koki lukevansa lapselleen nyt enemmän. Kallen perheessä juteltiin jakson 

jälkeen enemmän Kallen lukemista kirjoista ja luettiin yhdessä enemmän. Kallen äiti 

kommentoi kyselyyn: ”Olemme vasta aloittaneet tämän” viitaten yhdessä lukemiseen 

lapsen kanssa. Kertun perheessä puolestaan juteltiin jakson jälkeen vähemmän kirjoista 

ja muut perheenjäsenet lukivat vähemmän. Vanhempi kuitenkin koki lukevansa lapselle 

useammin jakson jälkeen kuin ennen jaksoa. Marjan perheessä muutos oli pienin, siellä 

kuitenkin juteltiin nyt enemmän Marjan lukemista kirjoista.  

Kuvio 9. Kodin lukutottumukset (kysymykset 6, 9, 11, 12, Liite 4) 

 

Näyttää siltä, että lapsen oma arvio ja vanhempien arvio lapsen lukutottumuksista ja 

niiden muutoksista ovat samansuuntaisia. Samoin vanhempien arvio kodin 

lukutottumuksista ja lapsen arvio omista lukutottumuksistaan ja niiden muutoksista 

näyttävät olevan samansuuntaisia. Seuraavaksi esitettävät opettajan arviot lapsen 

lukutottumuksista koulussa sekä niiden muutokset taas näyttävät olevan erisuuntaisia 

kuin lapsen oma arvio.  
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Opettajien arvion mukaan kolmen lapsen koulussa lukeminen muuttui jakson aikana. 

Kuviossa 10 on esitetty alku- ja loppuarvioinnin välillä tapahtuneet muutokset lasten 

lukutottumuksissa koulussa. Matin ja Kallen lukeminen muuttui passiivisemmaksi ja 

Kertun aktiivisemmaksi. Marjan koulussa lukemisessa ei tapahtunut muutoksia. 

Loppuarviossa opettajat kuitenkin vastasivat, etteivät ole huomanneet muutoksia lapsen 

koulussa lukemisessa. 

Kuvio 10. Lukutottumukset koulussa 
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5 POHDINTA 

 

5.1 Tutkimustulosten arviointi 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää onko DaisyTrio-kirjojen 

lukemisella yhteyttä kolmasluokkalaisten heikkojen lukijoiden lukumotivaatioon. 

Tutkimuksen tärkeimpänä kysymyksenä oli tarkastella tapahtuuko lasten käsityksessä 

itsestä lukijana sekä lukemisen arvostuksessa muutoksia lukukokeilujakson aikana. 

Tarkastelin myös tapahtuuko lasten lukutottumuksissa muutoksia kotona ja koulussa 

lapsen omasta, lapsen vanhemman sekä lapsen opettajan mielestä. Lisäksi tarkastelin 

tapahtuuko lasten perheiden lukutottumuksissa muutoksia lukukokeilujakson aikana. 

 

5.1.1 Muutokset lasten käsityksessä itsestä lukijana ja lukemisen arvostuksessa 

 

Kaikilla tutkittavilla tapahtui muutoksia käsityksessä itsestä lukijana sekä lukemisen 

arvostuksessa. Kuten usein interventiotutkimuksissa, myös tässä tutkimuksessa 

havaittiin lukumotivaation muuttuneen hyvin yksilöllisesti. Marjalla ja Matilla 

muutokset olivat positiivisia ja Kallella ja Kertulla negatiivisia. Monikanavaisten e-

kirjojen käytön yhteydestä heikkojen lukijoiden lukumotivaatioon ei juuri ole 

tutkimustuloksia. Grimshaw ym. (2007) havaitsivat kuitenkin, että elektronista kirjaa 

luettaessa tekstin kuuntelu samaan aikaan lukemisen kanssa vaikutti positiivisesti 

normaalisti lukevien lasten lukunautintoon. Marja kommentoi haastattelussa juuri 

mahdollisuuden kuunnella teksti ääneen luettuna vaikuttaneen DaisyTrio-kirjojen 

lukemisen mukavuuteen. Pearman (2008) on havainnut, että tietokoneelta luettavien 

kirjojen ääneen luettu teksti vähentää dekoodauksen viemiä resursseja heikoilla 

lukijoilla ja helpottaa näin ymmärtämisprosessia. Paremman suoriutumisen tason 

lukemisessa taas nähdään vaikuttavan positiivisesti lukumotivaatioon (Aunola, 2002).  

Elektroniset kirjat sisältävät usein ominaisuuksia, joihin lukija voi vaikuttaa. Sen on 

havaittu tuovan lukijalle itsesäätelyn tunnetta ja toimivan lukemiseen motivoivasti 

(Schunk, 2001). Marja mainitsi, että DaisyTrio-kirjojen lukemisen mukavuuteen 

vaikutti mahdollisuus säätää lukijan lukunopeutta vastaamaan omaa lukunopeuttaan. 
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Ciampa (2012) on lisäksi todennut, että elektronisten kirjojen lukeminen yhdistettynä 

siihen, että lapset saavat itse valita luettavansa, on lapsille lukemiseen motivoivaa. 

Tutkimuksessani lapset eivät itse saaneet valita luettavaansa, vaan kaikki lukivat 

samoja, minun valitsemiani kirjoja. Tämä voi mahdollisesti olla yhteydessä siihen, että 

joidenkin lasten lukumotivaatio laski kokeilun aikana. 

Lapset vastasivat alkuarviossa lukevansa harvoin kirjoja tietokoneella ja tabletilla. On 

havaittu, että ollakseen motivoivaa lukemiseen liittyvän harjoittelun täytyy vastata 

lasten koulun ulkopuolisia lukukokemuksia (Guthrie, Wigfield, Metsala, & Cox, 1999). 

Lasten tottumattomuus tableteilla lukemiseen tai äänikirjojen kuunteluun, voi olla 

yhteydessä siihen, että DaisyTrio-kirjojen lukeminen ei vaikuttanut olevan osalle 

lapsista motivoivaa. Taas Matilla joka mainitsi lempikirjakseen äänikirjan, muutokset 

lukumotivaatiossa kokeilujakson aikana olivat positiivisia. 

Voidaan myös miettiä, onko lukumotivaatioon mahdollisesti yhteydessä kirjojen 

formaatti vai kirjojen sisältö. Jones ja Brown (2011) havaitsivat, että kirjan formaatti ei 

osoittautunut yhtä tärkeäksi lukumotivaatioon vaikuttavaksi tekijäksi kuin lasten 

mieltymys kirjan sisältöön. Kysyttäessä tutkimukseni lapsilta heidän lempikirjoistaan 

kolmella lapsella korostuivat kirjan sisältö, Matti mainitsi lempikirjakseen äänikirjan. 

Tämä voi olla yhteydessä lasten muutoksiin lukumotivaatiossa. 

Lasten, joilla on vaikeuksia lukemisessa, on havaittu olevan ulkoisesti motivoituneita 

(Polychroni ym., 2006). Näin ollen voidaan olettaa, että heidän motivoimisensa tässä 

tutkimuksessa käytettyjen sisäiseen motivaatioon vaikuttamaan pyrkivien menetelmien 

avulla voi olla haastavaa, mikä voi olla selittämässä osalla lapsista tapahtunutta 

lukumotivaation laskua. 

Rohkaiseva tulos kuitenkin on, että kaikki lapset pitivät DaisyTrio-kirjojen lukemista 

sekä mukavana että helppona, mikä puhuu sen puolesta, että kyseisten kirjojen käytöstä 

voisi olla hyötyä lukemiseen motivoimisessa. 

 

5.1.2 Muutokset lukutottumuksissa kotona ja koulussa 

 

Myös muutokset lukutottumuksissa kotona ja koulussa olivat tutkimukseni lapsilla 

yksilöllisiä. Lasten oman arvion mukaan kaikkien lasten lukutottumukset näyttivät 
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muuttuvan jonkin verran aktiivisempaan suuntaan lukukokeilun aikana. 

Monikanavaisten e-kirjojen käytön tai muidenkaan lukumotivaatiointerventioiden 

yhteydestä lasten lukutottumuksiin ei juuri ole tutkimuksia. Ciampan (2012) 

tutkimuksessa käytettäessä e-kirjoja koulussa, lapset käyttivät niitä usein myös kotona. 

Tutkimuksessani kaikki lapset lukivat elektronisia kirjoja useammin kokeilujakson 

jälkeen kuin ennen jaksoa. Tovli (2014) havaitsi, että lukumotivaation tueksi 

suunnitellun ohjelman avulla lapset, joilla on oppimisvaikeuksia, lukivat ohjelmaan 

osallistumisen jälkeen enemmän ja valitsivat lukemisen mieluummin kuin muun 

tekemisen useammin verrattuna lapsiin, jotka eivät olleet osallistuneet ohjelmaan. 

Vanhempien arvion mukaan kahden lapsen lukutottumukset muuttuivat hieman 

aktiivisempaan suuntaan, yhden hieman passiivisempaan suuntaan ja yhdellä ei 

tapahtunut muutoksia. Toisaalta kun vanhemmilta kysyttiin suoraan olivatko he 

huomanneet muutoksia lasten lukutottumuksissa kokeilujakson aikana, eivät 

vanhemmat olleet huomanneet muutoksia yhdenkään lapsen kohdalla.  

Tässä tutkimuksessa kodin lukutottumukset ja lapsen omat lukutottumukset näyttävät 

olevan samansuuntaisia. On havaittu, että vanhempien viestittämät lapseen ja lapsen 

suoriutumiseen kohdistuvat asenteet, uskomukset ja arvot sekä mallioppiminen ovat 

lapsen motivaatioon vaikuttavia tekijöitä (Aunola, 2002; Baker & Scher, 2002). 

Opettajien arvion mukaan lasten koulussa lukemisessa tapahtui pieniä muutoksia 

passiivisempaan suuntaan kahden lapsen kohdalla ja pieniä muutoksia aktiivisempaan 

suuntaan yhden lapsen kohdalla. Yhden lapsen koulussa lukemisessa ei näyttänyt 

tapahtuvan muutoksia. Yksi tapahtuneita muutoksia selittävä tekijä voi olla opettajien 

oppilaisiin kohdistamat uskomukset oppilaan taidoista, jotka näyttävät ennustavan 

muutoksia oppilaiden suoriutumisessa ja motivaatiossa (Aunola, 2002). Toisaalta kun 

opettajilta kysyttiin suorana kysymyksenä olivatko he huomanneet muutoksia lasten 

koulussa lukemisessa, opettajat raportoivat, etteivät olleet huomanneet muutoksia.  

 

5.2 Menetelmän arviointi 

 

Tutkimukseni aineisto koostui pääasiassa lomakehaastatteluista sekä kyselylomakkeista. 

Lomakehaastattelun avulla pystyin helposti ja mielekkäästi kvantifioimaan 
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lukumotivaation osa-alueilla tapahtuneet muutokset. Lomakehaastattelun vaikeutena on 

kysymysten ja lomakkeen muotoilu ja vaarana on, että valitut käsitteet ja kysymykset 

eivät esimerkiksi heijasta haastateltavien maailmaa eivätkä tuota mielekkäitä vastauksia 

(Hirsjärvi & Hurme, 2011, s. 45). Suurin osa lasten haastattelussa käytetyistä 

kysymyksistä oli pilotoitu aiemmin (Gambrell ym., 1996), mikä lisää niistä saatavan 

tiedon luotettavuutta. Haastattelu- sekä kyselylomakkeet sisälsivät myös itse 

suunnittelemiani kysymyksiä, joita ei ole testattu aiemmin, mikä puolestaan voi 

heikentää niiden avulla kerätyn tiedon mielekkyyttä ja luotettavuutta (Hirsjärvi ym., 

2013, s. 204). 

Haastattelu- ja kyselylomakkeiden suunnitteluvaiheessa on jo hyvä miettiä tulosten 

analysointia ja tulososion rakentamista (Hirsjärvi & Hurme, 2011). Tutkimuksessani eri 

lukumotivaation alueita kartoitti eri määrä kysymyksiä. Selkeämpää olisi ollut 

suunnitella kysymykset niin, että eri lukumotivaation alueita kartoittaisi sama määrä 

kysymyksiä. Samoin numeeriseen muotoon muutettavia Likert-asteikollisia kysymyksiä 

olisi ollut hyvä olla sama määrä, nyt joissain lukumotivaation osa-alueissa Likert-

asteikollisia kysymyksiä oli ainoastaan neljä, mikä täytyy huomioida tulosten 

luotettavuutta ja yleistettävyyttä mietittäessä. 

Aineisto on analysoitu kuvailemalla jokaisen lapsen kohdalla tapahtuneita muutoksia 

lukumotivaation eri osa-alueilla. Aineiston kuvailu sopii haastattelun analysointitavaksi 

ja on analyysin perusta (Hirsjärvi & Hurme, 2011, s. 145). Jotta aineistoni analyysi 

vastaisi paremmin kuvailevan analyysin vaiheita, olisi aineiston kuvailusta voinut jatkaa 

aineiston yhdistelyyn ja luokitteluun etsimällä lasten väliltä yhteisiä teemoja 

lukumotivaation osa-alueiden muutoksissa. Näin tulososio myös vastaisi paremmin 

tutkimuskysymyksiin ja tarkastelisi lukumotivaatiota yleisempänä ilmiönä.  

 

5.3 Tutkimustulosten luotettavuus ja yleistettävyys 

 

Laadullisessa tutkimuksessa kuten tässä tutkimuksessa aineiston koko on usein pieni, 

jonka vuoksi tutkimuksesta saatuja tuloksia ei voida yleistää. Yleistysten tekeminen ei 

ole sinänsä laadullisen tutkimuksen tavoite, vaan tutkimuksessa pyritään ymmärtämään 

tutkittavaa ilmiötä (Alasuutari 2011, s. 38) 
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Tutkimustulosten luotettavuutta heikentävät lasten tutkimista koskevat rajoitukset.  

Lapsilla voi olla miellyttämisen tarvetta, jolloin he eivät välttämättä vastaa kuten itse 

kokevat asian olevan. Tuloksia tarkasteltaessa tulee muistaa, että lasten antamat 

vastaukset ovat riippuvaisia lapsista itsestään ja heidän näkemyksensä asioista voivat 

vaihdella jopa saman päivän mittaan. Itsearviointiin arviointimenetelmänä liittyy aina 

rajoituksia, kuten se, että on mahdotonta määrittää ajatteleeko, tunteeko tai tekeekö lapsi 

varmuudella niin kuin ilmoittaa. 

Tuloksia tarkasteltaessa tulee myös ottaa huomioon, että luettujen kirjojen lisäksi lasten 

lukumotivaation muutokseen lukukokeilussa saattoi vaikuttaa moni muukin asia. Näitä 

voivat olla esimerkiksi lapsen kokemus ohjaajan sekä tehtyjen harjoitusten 

miellyttävyydestä.  Lapset tuntuivat kokevan lukutuokioissa tehdyt harjoitukset ajoittain 

vaikeiksi, mikä on voinut vaikuttaa myös heidän kokemukseensa lukemisesta. 

Lukukokeilujakso oli pituudeltaan melko lyhyt, eikä se kerran viikossa toteutettuna ollut 

erityisen tiivis, mikä voi osaltaan olla vaikuttamassa tulosten luotettavuuteen. 

Rohkaiseva tulos oli, että kaikki lapset kokivat DaisyTrio-kirjojen lukemisen mukavana 

ja helppona. DaisyTrio-kirjojen käyttöä esimerkiksi lukiterapiassa lukemiseen 

motivoinnin apuna kannattaa siis harkita, muistaen tarkastella lapsen motivoitumista ja 

tarpeita aina yksilöllisesti. 

 

5.4 Jatkotutkimus 

 

Monikanavaisten e-kirjojen käyttöä lukumotivaation tukena lapsilla, joilla on vaikeuksia 

lukemisessa, ei ole suomalaisilla lapsilla juuri tutkittu. Se olisi jatkossa tärkeä 

tutkimuskohde, sillä suomalaislasten lukumotivaatio on ollut laskussa ja erityisesti 

heikot lukijat tarvitsevat tukea lukemiseen monipuolisesti. Toisaalta monenlaisten 

digitaalisten tekstien lukeminen lisääntyy ja niitä on yhä enemmän tarjolla. Jatkossa 

olisi mielenkiintoista selvittää suuremmalla joukolla DaisyTrio-kirjojen tai sen tapaisten 

sovellusten käytön mahdollisesti yleisempää yhteyttä lasten lukumotivaatioon. 

Mielenkiintoista olisi myös selvittää tarkemmin, mitkä ominaisuudet tekevät DaisyTrio-

kirjojen tapaisista monikanavaisista e-kirjoista motivoivia ja millaisia ovat lasten 

lukukokemukset näistä kirjoista. Lasten kokemusten pohjalta kirjoja voitaisiin kehittää 
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vastaamaan entistä paremmin lasten tarpeita. Puheterapeutin kliinisen työn kannalta on 

tärkeää olla työvälineitä, joita käyttää niiden lasten lukemiseen motivoimiseen, joille 

lukeminen on vaikeaa. Lukumotivaation huomioiminen terapiatyössä on tärkeää. 
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LIITTEET Liite 1 

     Tutkimuslupahakemus  1 (1)  

           

  
    

Hakijan henkilötiedot  

Sukunimi  

Laitinen  

Etunimet   

Suvi  

Henkilötunnus  

       

Kotiosoite  

       

Postinumero  

       

Postitoimipaikka  

Oulu  

Sähköpostiosoite 

suvi.laitinen@student.oulu.fi  
Puhelin  

0408293489  

Tiedot tutkimuksesta  

Tutkinto, johon tutkimus sisältyy  

Logopedian koulutusohjelma, FM  

Tutkimuksen kohderyhmä (määritellään onko kyseessä varhaiskasvatus, perusopetus, 

lukio jne) perusopetus  

  
Tutkimuksen aikataulu  

Tammikuu 2015-Toukokuu 2015  
  
Laitos / yliopisto, johon tutkimus tehdään  

Oulun yliopisto  
  
Lyhyt kuvaus tutkimuksesta (max 50 sanaa, tutkimussuunnitelmassa tarkemmin)  

Tutkin interaktiivisten DaisyTrio -yhdistelmäkirjojen vaikutusta lukumotivaatioon lapsilla, 
joilla on vaikeuksia lukemisessa. Tutkimus koostuu alkumittauksista (kysely vanhemmalle ja 
opettajalle, haastattelu lapselle), n. 7 viikon kokeilujaksosta sekä loppumittauksista (samat 
kuin alkumittauksissa).   
  
  
Tutkimuksen ohjaajan tiedot  

Sukunimi  

Lehtihalmes  

Etunimi   

Matti  

Nimike  

Logopedian 
professori  

Sähköpostiosoite 

matti.lehtihalmes@oulu.fi  
Puhelin  

029448330  

Tutkimukseen liittyvät eettiset kysymykset ja tutkimustuloksista tiedottaminen  

Miten tutkimuksessa otetaan huomioon tutkimukseen liittyvät eettiset kysymykset?  

Osallistuminen on vapaaehtoista.Lasten vanhemmilta pyydetään lupa lasten osallistumiseen 
ja vanhempia tiedotetaan tutkimuksen sisällöstä.Lapset esiintyvät tutkimuksessa 

nimettöminä.Tutkimuksen aineistoa ei esitetä ulkopuolisille. Aineisto säilytetään turvassa ja 
hävitetään tutkimuksen päätyttyä.  
  
  
Miten / milloin tutkimustuloksista toimitetaan tiedote sivistys- ja kulttuuripalveluihin?  

Valmis Pro gradu -tutkielma toimitetaan loppuvuodesta 2015/alkuvuodesta 2016  

  
Allekirjoitus  



 

 

Paikka ja aika  
  
  
9.12.2014  

Allekirjoitus ja nimen selvennys  
  
  
Suvi Laitinen  
  

Liitteet   
Tiedote tutkittavaan yksikköön/kutsukirje tutkittaville 
Tutkimussuunnitelma (myös vapaamuotoinen)  

Palautus  

Jos tutkimus kohdistuu yhteen yksikköön (päiväkoti, peruskoulu, lukio), tutkimuslupa liitteineen  
toimitetaan allekirjoitettuna sähköisesti yksikön johtajalle (päiväkodin johtaja, rehtori jne.). 
Sähköpostit yleensä muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi  
  
Muita tutkimuksia koskevat tutkimusluvat liitteineen toimitetaan allekirjoitettuna osoitteeseen 
siku.tutkimusluvat@ouka.fi  
  
Tutkimuslupapäätös toimitetaan hakijalle sähköpostitse.  

  

  

  
Postiosoite                www.ouka.fi  
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Liite 2 

Tutkimustiedote  

Opiskelen puheterapeutiksi logopedian laitoksella Oulun yliopistossa. Pyydän lupaa, että 

lapsenne saisi osallistua pro gradu -tutkielmani osana toteutettavaan kokeiluun. Kokeilu 

toteutetaan Madekosken koululla.  

Pro gradu -tutkielmani aiheena on lukumotivaatio lapsilla, joilla on jonkinasteisia vaikeuksia 

lukemisessa. Kokeilun tarkoituksena on testata DaisyTrio -yhdistelmäkirjojen lukemisen 

vaikutusta lukumotivaatioon. Kokeilu toteutetaan tammikuun 2015 ja maaliskuun 2015 

välisenä aikana kerran viikossa erityisopetustunnin yhteydessä. Kokeilukerroilla luemme 

DaisyTrio -kirjoja sekä keskustelemme niistä. Kerrat videoidaan myöhempää analysointia 

varten. Ennen kokeilujaksoa tietoa lapsen lukumotivaatiosta ja lukutottumuksista kerätään 

lyhyellä kyselylomakkeella lapselta, vanhemmalta ja opettajalta sekä lasta haastattelemalla. 

Kokeilujakson jälkeen nämä arvioinnit toistetaan.  

Pyydän myös lupaa saada käyttää tutkimukseni taustatiedoissa lapsenne luki-testin tuloksia. 

Testin on tehnyt erityisopettaja Helena Nykänen marras-joulukuussa 2014. 

Lasten nimiä ei mainita tutkimuksessa missään vaiheessa. Tutkimukseen liittyviä dokumentteja 

ei esitetä ulkopuolisille ja ne hävitetään tutkimuksen päätyttyä. 

Vastaan mielelläni tutkimusta koskeviin kysymyksiin. 

 

Ystävällisin terveisin, 

Suvi Laitinen 

suvi.laitinen@student.oulu.fi 

 

Lapseni saa             / ei saa             osallistua tutkimukseen. 

Anna luvan             / en anna              lupaa käyttää lapseni luki-testin tuloksia. 

 

Lapsen nimi:                                                                                                                 _ 

 

Huoltajan allekirjoitus:                                                                                                                           _ 

 

Palautus opettajalle viimeistään 19.12 mennessä. 

 



 

 

Nimi:                                                                             

Pvm:                                                                               

1. Kaverini pitävät minua                                                                       

a. tosi hyvänä lukijana. 

b. hyvänä lukijana. 

c. ihan OK lukijana. 

d. huonona lukijana. 

 

2. Tykkään lukea kirjaa 

a. En koskaan  

b. Hyvin harvoin 

c. Joskus 

d. Usein 

Kuinka usein? 

                                                                        _ 

3. Luen 

a. huonommin kuin ystäväni.  

b. yhtä hyvin kuin ystäväni. 

c. vähän paremmin kuin ystäväni. 

d. paljon paremmin kuin ystäväni. 

 

4. Parhaan ystäväni mielestä lukeminen on 

a. tosi kivaa. 

b. kivaa. 

c. ei kovin kivaa. 

d. ikävää. 

 

Liite 3 

5. Kun luen sanan, jota en tiedä, 

a. pystyn melkein aina selvittämään, mitä se 

tarkoittaa. 

b. pystyn joskus selvittämään, mitä se tarkoittaa. 

c. pystyn vain harvoin selvittämään, mitä se 

tarkoittaa. 

d. en pysty koskaan selvittämään, mitä se 

tarkoittaa. 

 

6. Kerron ystävilleni lukemistani hyvistä kirjoista 

a. En koskaan kerro 

b. Vain harvoin 

c. Joskus  

d. Usein 

 

7. Kun luen hiljaa mielessäni,                                                                   

a. ymmärrän melkein kaiken, mitä luen. 

b. ymmärrän jonkin verran siitä, mitä luen. 

c. ymmärrän vähän siitä, mitä luen. 

d. en ymmärrä ollenkaan, mitä luen. 

 

8. Ihmiset, jotka lukevat  

a. ovat tosi mielenkiintoisia. 

b. ovat mielenkiintoisia. 

c. eivät ole kovin mielenkiintoisia. 

d. ovat tylsiä. 

 

 



 

 

 

9. Mielestäni olen 

a. huono lukija.                                                                                      

b. ihan OK lukija. 

c. hyvä lukija. 

d. tosi hyvä lukija. 

 

10. Mielestäni kirjasto (kaupungin tai koulun 

kirjasto)                                                                   

a. on tosi kiva paikka viettää aikaa. 

b. on kiva paikka viettää aikaa. 

c. ei ole kovin kiva paikka viettää aikaa. 

d. on tylsä paikka. 

 

11. Mietin, mitä muut lapset ajattelevat 

lukemisestani 

a. Joka päivä 

b. Melkein joka päivä 

c. Joskus  

d. En mieti sitä koskaan  

 

12. Se, että osaa lukea hyvin  

a. ei ole kovin tärkeää.  

b. on jossain määrin tärkeää.  

c. on tärkeää.  

d. on tosi tärkeää.  

 

 

 

13. Kun opettaja kysyy minulta kysymyksen 

lukemastani tekstistä, 

a. en osaa koskaan vastata.  

b. osaan vain harvoin vastata.  

c. osaan joskus vastata. 

d. osaan usein vastata.  

 

14. Mielestäni lukeminen  

a. on tylsää.  

b. ei ole kovin kivaa.  

c. on kivaa.  

d. on tosi kivaa.  

 

15. Lukeminen on minulle  a. tosi helppoa. 

b. melko helppoa. 

c. melko vaikeaa.  

d. tosi vaikeaa. 

 

16. Kun olen vanhempi, 

a. en aio käyttää aikaa lukemiseen.  

b. aion käyttää vain vähän aikaa lukemiseen. 

c. aion käyttää jonkin verran aikaa lukemiseen. 

d. aion käyttää paljon aikaa lukemiseen.  

 

 

 

 



 

 

17. Kun puhumme ryhmässä kirjoista, 

a. en koskaan kerro omista ajatuksistani.  

b. kerron vain harvoin omista ajatuksistani.  

c. kerron joskus omista ajatuksistani.  

d. kerron usein omista ajatuksistani. 

 

18. Haluaisin, että opettajamme lukisi 

luokallemme kirjoja  

a. joka päivä. 

b. melkein joka päivä. 

c. joskus. 

d. en koskaan haluaisi opettajan lukevan. 

 

19. Kun luen ääneen, luen 

a. huonosti.  

b. ihan OK.  

c. hyvin.  

d. tosi hyvin.  

 

20. Minusta kirjan saaminen lahjaksi  

a. on tosi mukavaa. 

b. on ihan mukavaa. 

c. ei ole kovin mukavaa. 

d. on ikävää. 

 

 

 

21. Mitä luet? Saat valita useita, merkitään 

taulukkoon X:llä. 

Luen       X                                         

Läksyjä  

Kirjoja  

Lehtiä  

Sarjakuvia  

Tietokoneella/tabletilla/puhelimella, 
muulla laitteella, millä? 
 

 

Muuta, mitä? 
 

 

 

22. Minkälaisia kirjoja luet? Saat valita useita, 

merkitään taulukkoon X:llä.  

Luen                X 

Satukirjoja  

Tietokirjoja  

Vitsikirjoja  

Harrastuskirjoja  

Fiktiivisiä kirjoja  

Muuta, mitä? 
 

 

 

23. Miksi pidät lukemisesta? Saat valita useita, 

merkitään taulukkoon X:llä. 

Pidän lukemisesta, koska X 

Minusta on mukava jutella 
toisten kanssa kirjoista. 

 

Kirjojen jännittävät tarinat 
tempaavat mukaansa. 

 

Kirjoissa on paljon 
mielenkiintoista tietoa. 

 

Minusta on mukava 
kuvitella mielessäni kirjojen 
tapahtumia. 

 

Hauskoja tarinoita lukemalla 
tulee hyvälle tuulelle. 

 

Minusta on mukava kertoa 
muille lukemastani. 

 

Muu syy, mikä?  

 

 



 

 

24. Lainaan kirjoja kirjastosta (kaupungin 

kirjastosta/koulun kirjastosta/kirjastoautosta) 

a. En koskaan 

b. Vain harvoin 

c. Joskus 

d. Usein 

Kuinka usein? 

 

25. Luen kirjoja tietokoneella tai tabletilla 

a. Usein  

b. Joskus 

c. Vain harvoin 

d. En koskaan 

Kuinka usein? 

                                                                                        

 

26. Kuuntelen äänikirjoja 

a. Usein  

b. Joskus 

c. Vain harvoin 

d. En koskaan 

Kuinka usein? 

                                                                                        

27. Luen itse valitsemiani kirjoja 

a. En koskaan 

b. Vain harvoin 

c. Joskus 

d. Usein 

Kuinka usein? 

                                                                                        

 

28. Mikä on lempikirjasi? (Miksi pidät siitä, 

miten löysit kirjan?)                                                   

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

29. Mikä on mukavin lukukokemuksesi? (Missä 

olit, mitä luit, miksi se oli mukavaa, saako joku 

muu asia sinut innostumaan lukemisesta?) 

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

30. Mitä sinun tulee oppia tullaksesi 

paremmaksi lukijaksi?                                               

                                                                                        

                                                                                   

                                                                                       

 31. DaisyTrio-kirjojen lukeminen   

a. on tosi mukavaa. 

b. on ihan mukavaa. 

c. ei ole kovin mukavaa. 

d. on ikävää. 

32. DaisyTrio-kirjojen lukeminen on 

a. tosi helppoa 

b. melko helppoa. 

c. melko vaikeaa. 

d. tosi vaikeaa. 

33. Lukisin DaisyTrio-kirjoja uudestaan 

a. Kyllä 

b. Ei 

 



 

 

Lapsen nimi:                                                                _ 

Vastaajan suhde lapseen:                                        _ 

Pvm:                                                                              _ 

Tämä kysely koskee sekä lapsenne että teidän 

lukutottumuksia kotona. Kysymykset ovat samat 

kuin alkukyselyssä. Olkaa hyvä ja vastatkaa 

kysymyksiin ympyröimällä sopivin vaihtoehto tai 

merkitsemällä taulukkoon X:llä.  Kiitos 

vastauksistanne! Palautus opettajalle 10.3. 

mennessä! 

1. Mitä lapsesi lukee? Voit valita useita, 

merkitse taulukkoon X:llä. 

Lapseni lukee X 

Läksyjä  

Kirjoja  

Lehtiä  

Sarjakuvia  

Tietokoneella/tabletilla/puhelimella, 

muulla laitteella, millä? 

 

 

Muuta, mitä? 

 

 

2. Lapseni lukee vapaaehtoisesti 

a. Joka päivä 

b. Joitakin kertoja viikossa 

c. Joitakin kertoja kuukaudessa 

d. Ei juuri koskaan 

 

3. Lapseni lukee kirjoja tietokoneella tai 

tabletilla 

a. Joka päivä 

b. Joitakin kertoja viikossa 

c. Joitakin kertoja kuukaudessa 

d. Ei juuri koskaan 

Liite 4 

4. Lapseni kuuntelee äänikirjoja 

a. Joka päivä 

b. Joitakin kertoja viikossa 

c. Joitakin kertoja kuukaudessa 

d. Ei juuri koskaan 

 

5. Pyydän lastani lukemaan 

a. Usein  

b. Joskus 

c. Vain harvoin 

d. En koskaan 

 

6. Käymme kirjastossa 

a. Viikoittain 

b. Muutaman kerran kuussa 

c. Kerran kuussa 

d. Emme juuri koskaan 

 

7. Lapseni valitsee lukemisen mieluummin kuin 

muun tekemisen 

a. Usein  

b. Melko usein 

c. Vain harvoin 

d. Ei koskaan 

 

8. Lapseni ehdottaa muuta tekemistä 

pyytäessäni häntä lukemaan 

a. Usein 

b. Melko usein 

c. Vain harvoin 

d. Ei koskaan 



 

 

 

9. Juttelen lapseni kanssa hänen lukemistaan 

kirjoista 

a. Usein  

b. Joskus 

c. Vain harvoin 

d. En koskaan 

 

10. Lapseni kertoo minulle lukemistaan kirjoista 

a. Usein  

b. Joskus 

c. Vain harvoin 

d. Ei koskaan 

 

11. Luemme lapseni kanssa yhdessä 

a. Joka päivä 

b. Joitakin kertoja viikossa 

c. Joitakin kertoja kuukaudessa 

d. Emme juuri koskaan 

 

12. Muut perheenjäsenet lukevat 

a. Joka päivä 

b. Joitakin kertoja viikossa 

c. Joitakin kertoja kuukaudessa 

d. Eivät juuri koskaan 

 

 

13. Mitä luet lapsellesi ja kuinka usein? Voit valita useita, merkitse taulukkoon X:llä. 

Luen lapselleni Joka päivä Joitakin 

kertoja 

viikossa 

Joitakin kertoja 

kuukaudessa 

En juuri 

koskaan 

Kirjoja     

Lehtiä     

Sarjakuvia     

Tietokoneella/tabletilla/puhelimella/muulla 

laitteella, millä? 

 

    

Muuta, mitä? 

 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

14. Mitä luet itse ja kuinka usein? Voit valita useita, merkitse taulukkoon X:llä. 

Luen itse Joka päivä Joitakin 

kertoja 

viikossa 

Joitakin kertoja 

kuukaudessa 

En juuri 

koskaan 

Kirjoja     

Sanomalehtiä     

Aikakauslehtiä     

Tieteellisiä julkaisuja     

Työhöni liittyvää tekstiä     

Tietokoneella/tabletilla/puhelimella/ 

muulla laitteella, millä? 

 

    

Muuta, mitä? 

 

    

 

15. Oletko huomannut lapsen 

lukumotivaatiossa tai lukutottumuksissa 

muutoksia tai muuta huomioitavaa 

lukukokeilumme eli tammi- ja helmikuun 

2015 aikana? Millaisia? 

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lapsen nimi:                                                                 

Pvm:                                                                               

Opettaja:                                                                       

Tämä kysely koskee lapsen lukemista 

koulussa. Kysymykset ovat samat kuin 

alkukyselyssä. Olkaa hyvä ja valitkaa 

sopivin vaihtoehto ympyröimällä. Kiitos 

vastauksistanne! Palautus Helenalle 11.3 

mennessä. 

1. Lapsi lukee vapaaehtoisesti ääneen 

luokassa 

a. Usein  

b. Joskus 

c. Vain harvoin 

d. Ei koskaan 

 

2. Lapsi keskittyy hiljaa lukemiseen 

luokassa 

a. Hyvin 

b. Ihan hyvin 

c. Melko huonosti 

d. Huonosti 

 

3. Lapsi juttelee kanssani lukemistaan 

kirjoista 

a. Usein  

b. Joskus 

Liite 5 

c. Vain harvoin 

d. Ei koskaan 

 

4. Lapsella on koulussa mukana omia 

kirjoja 

a. Usein  

b. Joskus 

c. Vain harvoin 

d. Ei koskaan 

5. Joudun pyytämään lasta aloittamaan 

lukemisen useammin kuin kerran 

a. Joka kerta 

b. Useimmilla kerroilla 

c. Joskus 

d. Harvoin 

 

6. Oletko huomannut lapsen 

lukumotivaatiossa tai lukutottumuksissa 

muutoksia tai muuta huomioitavaa 

lukukokeilumme eli tammi- ja helmikuun 

2015 aikana? Millaisia? 

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

 

 

 

 

 



 

 

Muutokset käsityksessä itsestä lukijana ja lukemisen arvostuksessa kysymyksittäin.        Liite 6 

Kuvio 11. Matti 

       

Kuvio 11. Kalle 
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Kuvio 12. Marja 

      

Kuvio 13. Kerttu 
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