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1 JOHDANTO 

Jotta kouluaan käyvä lapsi hyötyisi lukutaidostaan, tulee hänen oppia lukemaan hyvin, 

jotta hän voi lukemalla oppia hyvin. (Takala, 2008, 29) 

 

Oppiessaan kielen lapsi kykenee vuorovaikutukseen ympäristönsä kanssa. Kieli mahdollis-

taa elinympäristön ja ympäröivän maailman ymmärtämisen sekä omien tunteiden ja ajatus-

ten ilmaisun. Se, millaisessa sosiaalisessa ympäristössä lapsi varttuu, vaikuttaa siihen, mil-

laiset normit ja arvot hän sisäistää. Kielellä on vaikutusta jopa lasten keskinäisiin suhtei-

siin. (Ahvenainen & Holopainen 2014, 16.) Tämän vuoksi kielen oppiminen on todella 

tärkeää tasapuolisesti jokaiselle lapselle sosiaalisista lähtökohdista riippumatta. 

 

Varhaislapsuudessa lapsi oppii huomioimalla vaistonvaraisesti ympäristöään. Oppimisen 

kannalta tärkeimpiä ja palkitsevimpia tapahtumia ovat sellaiset, jotka ovat riittävän haasta-

via, mutta ymmärrettävissä. (Julkunen, 1993, 37.) Vygotsky (1982) määrittelee tämän lähi-

kehityksen vyöhykkeeksi, jota rajaavat lapsen itsenäinen suoriutuminen sekä oman taitota-

son ylittävä suoriutuminen aikuisen tai taitavamman ikätoverin tuella. Opetuksen laatu ja 

sosiaalisen ympäristön tuki vaikuttavat merkittävästi kielelliseen kehitykseen. (Vygotsky 

1982, 184-186.) Oppiminen tapahtuu siis aluksi luonnostaan, mutta lasta tulee ohjata kehit-

tämään itseään eteenpäin. Häntä pitää haastaa riittävästi, jotta näin voi tapahtua. 

 

Julkusen (1993) mukaan tekstirikas ympäristö auttaa ymmärtämään lukemisen ja kirjoitta-

misen tarkoituksellisuuden. Vanhemmat voivat omalla esimerkillään näyttää lapselle kir-

joitetun kielen merkityksellisyyden, joka on edellytyksenä kirjoitetun kielen oppimiselle. 

Tämän vuoksi vanhempien ja lapsen välisellä vuorovaikutuksella on suuri merkitys. (Jul-

kunen, 1993, 33, 35.) Vanhemmille tulisikin tehdä jo varhaiskasvatuksesta alkaen selväksi 

kielellisen kehityksen merkitys sekä heidän roolinsa siinä. 

 

Julkusen (1993) mukaan puhumaan ja lukemaan oppimisessa on yhteistä se, että niiden 

oppiminen edellyttää toisen henkilön tukea (Julkunen, 1993, 60-61). Yleensä taidot opettaa 

aikuinen, mutta vaikkapa vanhempien sisarusten vaikutus näiden taitojen kehittymiseen voi 

olla huomattava. Mikäli lapsi, jolla on lukemisvalmiudet, pääsee lähipiirissään seuraamaan 

lukutaidon opettelua, saattaa hän itsekin oppia lukemisstrategioita tai jopa oppia lukemaan. 
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Kiinnostus kirjoitettuun kieleen alkaa jo varhaisessa vaiheessa, kun lapsi havaitsee yhtey-

den tekstin ja puheen välillä. Osa lapsista tiedostaa puheesta sanojen osia vasta silloin, kun 

niitä aletaan käsitellä ja nimetä opetuksessa, kirjoitetusta kielestä kiinnostuneet lapset op-

pivat havaitsemaan nämä itsestään. (Salmi ym. 2013, 10.) Tämän vuoksi lapsia tulisikin 

kannustaa kirjoitetun kielen pariin mahdollisimman aikaisin. 

 

Merisuo-Stormin (2010) mukaan oppilailla on koulun aloittaessaan jo suuria eroja lukutai-

dossa ja sen oppimisen valmiuksissa. Hyvä lukutaito on kuitenkin koulussa oppimisen 

edellytys lähes kaikissa oppiaineissa. (Merisuo-Storm 2010, 17.) Peruslukutaitoa harjoitel-

laan koulussa vain alkuopetusvuosina. Kolmannesta luokasta eteenpäin lukutaidon olete-

taan olevan riittävällä tasolla, jotta lapsi voi opiskella itsenäisesti lukemalla. Lisäksi luetta-

van tekstin määrä kasvaa. (Salmi, Huemer, Heikkilä & Aro 2013, 12.) Jos lukutaito ei ole 

riittävällä tasolla lapsen siirtyessä kolmannelle luokalle, saattaa sillä olla kauaskantoisia 

vaikutuksia koko loppuelämään. 

 

Valitsimme tämän aiheen, koska olemme tulevina luokanopettajina kiinnostuneita lukutai-

dosta jatkuvasti kehittyvänä taitona, eikä pelkästään kerran opittuna asiana. Vaikka aihees-

ta on tehty useita tutkielmia, halusimme tehdä omanlaisemme kartoituksen. Lisäksi olem-

me molemmat koiranomistajia, ja siitä syystä mielenkiintomme kohdistuu erityisesti luku-

koiratoimintaan, joka on vielä varsin vähän tutkittu aihe Suomessa. Tätä aihetta aiomme 

tutkia tarkemmin pro gradu -tutkielmassamme, tässä työssä keskitymme enemmän sujuvan 

lukutaidon saavuttamiseen ja sen haasteisiin. Aihe on molemmille läheinen siten, että Lou-

kola on ollut koiransa kanssa mukana lukukoiratoiminnassa. Ollanketo puolestaan on saa-

nut seurata kahden lapsensa erilaisia lukemaan oppimisen polkuja lähietäisyydeltä. 

 

Toteutimme tutkielman satunnaisena kirjallisuuskatsauksena, jossa tutkimme lukutaitoa eri 

tutkimusten ja teosten avulla. Tavoitteenamme oli kartoittaa, millaisia tutkimuksia ja nä-

kemyksiä lukutaidon oppimisesta on tällä hetkellä. Tutkimuskysymyksinä meillä oli, kuin-

ka sujuva lukutaito saavutetaan, ja miten motivoida oppilaita saavuttamaan sujuva lukutai-

to. Lähteissä pyrimme pitäytymään primaarilähteissä, jotta tutkielma olisi mahdollisimman 

luotettava. Valitsimme mahdollisimman uutta aineistoa, ja tarvittaessa siirryimme myös 

vanhempaan materiaaliin. Aiheesta löytyi runsaasti ajankohtaista aineistoa, joten tutkiel-

mamme on suurella todennäköisyydellä ajantasainen. Halusimme tehdä tutkielmastamme 
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helposti lähestyttävän, jotta esimerkiksi oppilaiden vanhemmat saisivat tutkielmamme 

kautta lisää tietoa lukutaidon oppimisesta ja kehittymisestä. Tämän vuoksi se on kirjoitettu 

mahdollisimman selkokielisesti, monimutkaisia termejä välttäen.  

 

Aluksi määrittelemme tutkielmassa käytettyjä keskeisiä käsitteitä sisällön selkiyttämiseksi, 

jonka jälkeen käsittelemme lukemaan oppimisen teoreettisia malleja sekä haasteita, joita 

oppilas voi kohdata opetellessaan sujuvaa lukutaitoa. Kolmannessa luvussa käsittelemme 

lukemisen pedagogista näkökulmaa opettajan kannalta. Käymme läpi yleisimpiä lukemaan 

opettamisen pedagogisia malleja ja arviointia. Lisäksi käsittelemme motivaation merkitystä 

lukemaan oppimiselle, jossa keskitymme kahteen näkökulmaan, eriyttämiseen ja lukukoi-

raan. Pohdinnassa pyrimme kokoamaan lähteistä nousseet kantavat ajatukset.  
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2 LUKEMAAN OPPIMISEN KÄSITTEET, MALLIT JA HAASTEET 

2.1 KESKEISET KÄSITTEET 

Lehtosen (1998) mukaan lukeminen määriteltiin 1970-luvulle asti teknisenä taitona, joka 

painotti nopeaa ja tarkkaa lukemista ja jossa lukija käsitettiin tekstin vastaanottajana. Pian 

havaittiin kuitenkin, ettei tällöin huomioitu lukemisen tunnepuolta, jolloin määritelmä ko-

ettiin riittämättömäksi. Lukeminen on monimutkainen tapahtuma, jota voidaan havainnoi-

da useista eri lähtökohdista. Tämän vuoksi ei ole olemassa yhtä ainoaa määritelmää luke-

miselle. (Lehtonen 1998, 7-8.) Julkusen (1993) mukaan lukemiskäsitteen määrittely riip-

puu määrittelijästä. Määritelmän lähtökohtana voi olla esimerkiksi kieli, ajattelutaito, lu-

kemishalu tai lukemistapahtuma. (Julkunen, 1993, 80.) Lukemista voidaan tutkia myös 

monesta eri tieteen näkökulmasta. Lukemisessa hyödynnetään ongelmanratkaisukykyä, 

oppimismenetelmiä, muistia ja puheen tuottamista sekä tarkkaavaisuuden kohdistamista. 

(Ahvenainen & Holopainen 2014, 24.) 

 

Rosenblattin (1994) transaktioteoriassa lukeminen määritellään lukijan suorittamaksi seu-

lonnaksi, jossa hän itse tulkiten hakee merkityksiä tekstistä. Tämän perusteella lukija ei ole 

passiivinen vastaanottaja, vaan itse toimija. Teorian mukaan lukutapahtumaan vaikuttavat 

paitsi lukija itse, myös teksti ja asiayhteys, jossa lukeminen tapahtuu. (Rosenblatt 1994, 

1369-1376.) 

 

Lehtosen (1998) mukaan lukeminen muodostuu neljästä tekijästä, joita ovat lukija, teksti, 

lukemisprosessi ja konteksti. Lehtonen ja Sarmavuori (2003) määrittelevät lukemisen de-

koodauksena, joka pitää sisällään tekstin merkityksen löytämisen ja ymmärtämisen. Tällä 

tavoin lukemalla tekstiä lukija muuttaa sen merkitykselliseksi, ja siirtää siitä tietoa itsel-

leen.  (Lehtonen 1998, 8-9; Sarmavuori 2003, 16-17.) Myös Ahvenainen ja Holopainen 

(2014) näkevät lukemisen prosessina, joka lähtee näköhavaintona ja johtaa tiedon oivalta-

miseen. Lukeminen on etenevä taito, josta löytyy kaksi suurempaa osa-aluetta: tekstin tun-

nistaminen ja sen ymmärtäminen. (Ahvenainen & Holopainen 2014, 25.) 

 

Pohja lukutaidolle luodaan jo varhaislapsuudessa, vaikka lukemista aletaan Suomen kou-

lujärjestelmässä opiskella vasta suhteellisen myöhäisessä vaiheessa, eli 6-7-vuotiaana. Lu-
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ku- ja kirjoitustaito ovat edistyneitä tiedollisia taitoja, jotka sisältyvät toisiinsa. Perinteinen 

lukutaidon määritelmä katsoo lukutaitoon sisältyvän teknisen lukutaidon sekä tekstin ym-

märtämisen. (Ahvenainen & Holopainen 2014, 30, 52-53.) Merisuo-Storm (2010) puoles-

taan määrittelee lukutaidon oppimisen olevan jatkumo, jossa otetaan käyttöön dekoodaa-

misen tekniikka ja ymmärretään puheen ja tekstin yhteys. (Merisuo-Storm 2010, 19). Sar-

mavuori (2003) näkee lukutaidon kehittyvän asteittain (Sarmavuori 2003, 16-17). 

 

Peruslukutaidon tavoitteena on tekstin sisällön ymmärtäminen ja merkityksen luominen. 

Tämän jälkeen tekstiä voi työstää, sen avulla voi oppia uutta, tekstiä voi tulkita ja siitä voi 

myös nauttia. (Lerkkanen 2006, 108.) Perusopetuksen aikana lukutaito tulisi kehittää tar-

peeksi hyvälle tasolle, sillä se vaikuttaa niin yksilöllisesti kuin yhteiskunnallisestikin elä-

män laatuun. (Linnakylä & Sulkunen 2002, 38). 

 

Internet-aikakaudella on syntynyt uusi termi monilukutaito, jossa vaaditaan monia eri 

luku-, kirjoitus- ja tekstitaitoja. Tämän myötä lukutaidon määritelmä on muokkautunut 

siten, ettei lukijaa käsitetä vain tekstin lukijana, vaan hän myös katsoo, kuulee, ilmaisee ja 

tuottaa sitä. Monilukutaitoon kuuluu niin median, tietotekniikan, verkostojen kuin digitaa-

lisenkin materiaalin lukutaito. (Ahvenainen & Holopainen 2014, 52-53.) 

 

Harmasen (2016) mukaan monilukutaidon käsite on syntynyt tarpeesta laajentaa luku- ja 

kirjoitustaidon käsitettä kattamaan myös sosiokulttuuriset tekstitaidot. Luku- ja kirjoitus-

taidon perinteinen käsitys ei ole enää riittävä tekstitaitojen kokonaisuuden kuvaamisessa, 

johon vaaditaan nykyään kognitiivista lähestymistapaa eri muotoja yhdistelevissä teksti-

tyypeissä.  Monilukutaidon opettamisen avulla saadaan rakennettua yhteyksiä oppilaiden 

käyttämien tekstien ja koulun tekstien välille. Samalla mukaan tulevat tekstien tulkinnan ja 

tuottamisen sosiaaliset, kulttuuriset ja eettiset ulottuvuudet sekä prosessiluonne. Tällöin 

huomioidaan viime vuosikymmenien aikana tapahtunut digitalisaatio sekä multimodaali-

soituminen. (Harmanen 2016, 15-16.) 

 

Monilukutaidon opetus lähtee oppilaiden kielestä ja tekstimaailmasta, joiden kautta lähes-

tytään koulua, eri tieteenaloja sekä kulttuurillisesti ja yhteiskunnallisesti keskeisiä tekstejä. 

Opetuksessa hyödynnetään arkielämän oppimista, merkityksellistä ja elämyksellistä mate-

riaalia sekä monipuolisia menetelmiä. Peruskoulussa tämä tarkoittaa erityisesti draamaa 

sekä digitaalisia menetelmien hyödyntämistä. Monilukutaidon opetuksessa on tärkeää, että 
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oppilaita tuetaan moninaistuvien tekstien tulkinnassa, tuottamisessa ja arvioinnissa. (Har-

manen 2016, 19, 22.) 

 

Oppilaiden sosiaalinen monimuotoisuus ja viestinnän multimodaalisuus yhdistyvät mo-

nilukutaitoon. Kulttuurinen ja kielellinen rikkaus, jonka oppilaat tuovat kouluun, tulisi nä-

kyä, ja jokaiselle tulisi antaa mahdollisuus oman äänen esilletuontiin ja tukea kielen käytön 

moninaisuutta. Näin vahvistetaan oppilaan itsetuntemusta ja itsetuntoa sekä tulevaisuuden 

kannalta keskeisten taitojen syntymistä. (Kupiainen 2016, 22.) 

 

Oppilas saavuttaa sujuvan lukutaidon, kun hän kykenee lukemaan sujuvasti ja keskeytyk-

settä. Tämä edellyttää nopeaa sanahahmojen tunnistusta. Suurimmalle osalle ihmisistä su-

juva lukeminen on osa arkipäivää. Kuitenkaan tutkijat eivät täysin ymmärrä sujuvan luke-

misen kehittymistä, ja siksi sen kehityksen haasteet ovat vielä tuntemattomia. 

Kun lukeminen ei kehity sujuvaksi, lukeminen on hidasta ja takkuaa. Tällöin hitaalla luki-

jalla kuluu lukemiseen huomattavasti enemmän aikaa kuin sujuvalla lukijalla. Hitaan lu-

kemisen vaikutukset ulottuvat myös muuhun koulutyöhön. Hidas lukija kompensoi hitaut-

taan arvailemalla, jolloin asiasisällöt voivat jäädä virheellisiksi. (Salmi ym. 2013, 14.) 

Myös Rasinskin (2005) mukaan hidas ja katkeileva lukeminen heikentää luetun ymmärtä-

mistä. Kun lukeminen jää merkityksettömäksi, eli oppilas ei ymmärrä lukemaansa, luke-

minen vähenee, mikä taas vaikuttaa negatiivisesti lukutaidon sujuvoitumiseen. (Rasinski 

2005, 92.) Kuhnin ja Stahlin (2006) mukaan sujuvaan lukemiseen sisältyy kolme alataitoa, 

lukemisen tarkkuus, lukemisen nopeus tai automaattinen sanantunnistus sekä tekstin il-

meikäs lukeminen eli prosodia, johon kuuluu äänen säätely ja äänenpaino (Kuhn & Stahl 

2006, 416). 

 

Kriittinen lukutaito kuuluu luetun ymmärtämiseen, painottaen sen arvioivaa ja soveltavaa 

puolta. Sen edellytyksenä on irtautumiskyky luetusta tekstistä ja tekstin tarkkaileminen 

etäämmältä sekä se, että tekstistä löytää muitakin kuin helposti annettuja tietoja. Tarkoi-

tuksena on saada aikaan pohdintaa, keskustelua ja kysymyksiä luetusta tekstistä. Kriittisen 

lukutaidon oppiminen edellyttää ympäristön kannustusta kyselemään, ihmettelemään, ide-

oimaan ja tekemään omia havaintoja. Kriittinen lukutaito on tekstien käsittelemistä eri nä-

kökulmista. Kouluun tullessaan lapset ovat opetelleet taitoa huomaamatta leikkiessään roo-

lileikkejä ja pohtiessaan mikä on sopivaa puhetta ja toimintaa kussakin roolissa. (Lerkka-

nen 2006, 115-116.) 
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Oppimisedellytykset määritellään valmiuksiksi uusien taitojen ja tietojen oppimiseen. 

Genetiikka sekä kasvuympäristössä tapahtuva kommunikointi aiheuttavat eroja oppimis-

edellytyksien kehityksessä. (Ahvenainen & Holopainen 2014, 33.) 

 

Lukemisvalmiuksien kehittyessä kehittyy myös halu oppia lukemaan. Lukutaitoa edistä-

viä fyysisiä valmiuksia ovat näkö ja kuulo. Hieno- ja karkeamotoriikassa edellytetään 

myös tiettyä tasoa, esimerkiksi katseen kohdistamisessa ja sivun kääntämisessä. Kognitii-

visista taidoista olennaisia ovat työ- ja säilömuistin toiminta, ongelmien ratkaisutaito, kä-

sitteiden hallinta sekä kuulo- ja näköhavaintojen käsittely. Lisäksi lukutaidon saavuttami-

nen kouluopetuksessa edellyttää sosio-emotionaalisia taitoja, jotka mahdollistavat opiske-

lun ja koulunkäynnin. Lapset harjoittelevat lukemisvalmiuksia leikkiessään huomaamatta. 

(Takala 2008, 14; Lerkkanen 2006, 115.) 

 

Ahvenainen ja Holopainen (2014) määrittelevät kielellistä tietoisuutta kyvyksi havaita ja 

jaksottaa puhetta niin, että dekoodaaminen on mahdollista. Luku- ja kirjoitustaidon suju-

vuuteen vaikuttavat lisäksi kielellisen tietoisuuden sisältämä tietomäärä, sanavarasto ja 

tapa ajatella kielellisesti. Kielelliseen tietoisuuteen kuuluvaksi luetaan kaikki kielelliseen 

toimintaan liittyvät metataidot. Kielellisten epäkohtien havaitseminen, kielellisten leikkien 

taitaminen sekä kielen analysointikyky ovat esimerkkejä toimivasta kielellisestä tietoisuu-

desta. Kun lapsi on oppinut sujuvan puheen, alkaa myös kielellinen tietoisuus kehittyä. 

Kielellisen tietoisuuden kehitykseen vaikuttavat erityisesti ulkoiset ärsykkeet ja aktiviteetit 

sekä niiden laatu ja määrä. (Ahvenainen & Holopainen 2014, 14-15.) 

 

Lukivaikeus eli lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus sekä dysleksia ovat termejä, jotka 

ovat yleisessä käytössä suomen kielessä (Salmi ym. 2013, 12). Lukivaikeus voidaan tausta-

tekijöiden perusteella jaotella kolmeen ryhmään: fonologisiin vaikeuksiin, nopean nimeä-

misen ongelmiin sekä näiden yhdistelmään. Mikäli ongelmia on oikeinkirjoituksessa ja 

lukemisen epätarkkuudessa, taustalta löytyy yleensä fonologisia vaikeuksia. Hitaalla luki-

jalla puolestaan saattaa olla nopean nimeämisen ongelmia. (Salmi ym. 2013, 17.) 

 

Takala (2008) ja Lerkkanen (2006) jaottelevat lukemisen vaikeudet taustasyiden perusteel-

la seuraavasti: 
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Dysleksia - Luetun ymmärtäminen sujuu, mutta sanojen tunnistaminen ei. Ongelmia ai-

heuttavat äännetietoisuus, kirjain-äännevastaavuus, sanojen ja epäsanojen tunnistaminen, 

työmuistin toimiminen ja ortografinen prosessointi. Lukeminen on hidasta eikä tuota nau-

tintoa. 

Hyperleksia - Tekninen lukutaito on hallinnassa, mutta ongelmat ilmenevät luetun ymmär-

tämisessä. Lukemisen aikana luetusta ei tehdä päätelmiä eikä tietoa yhdistellä. Luettua 

tekstiä ei muisteta tai ymmärretä. Myös kuullun ymmärtämisessä on haasteita. Hyper-

lektikko saa tukea lukemiseen kuvista ja otsikoista. 

Yleisesti heikot lukijat - Haasteita on niin sanojen tunnistamisessa kuin luetun ymmärtämi-

sessäkin. (Takala 2008, 67; Lerkkanen 2006, 10-11.) 

 

Ahvenaisen ja Holopaisen (2014) mukaan piilevä periytyminen on todennäköinen selittäjä 

dysleksian ilmenemisessä. Käytännössä lukivaikeuksisilla oppilailla löytyy usein lähisuku-

laisilta samankaltaisia ongelmia lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa. Poikien riski periä 

lukivaikeus on suurempi kuin tytöillä. (Ahvenainen & Holopainen 2014, 33-34.) 

2.2 LUKEMAAN OPPIMISEN TEOREETTISET MALLIT 

Tarkastelemme tässä tutkielmassa lukemaan oppimisen vaiheita kahden eri teorian puit-

teissa, jotka täydentävät toisiaan. Høienin ja Lundbergin (1988) mukaan sanan dekoodaus-

vaiheet ovat pseudolukeminen, logografinen lukeminen, aakkosellinen lukeminen sekä 

ortografinen lukeminen. Pseudolukemisessa ei vielä ymmärretä painettua tekstiä, mutta 

tunnistetaan esimerkiksi etikettejä sekä oma nimi. Logografisessa lukemisessa sanoja opi-

taan ulkoa, ja tunnistusta auttavat sanan pituus, kirjainten muoto sekä joskus paikka. Sana 

nähdään “kuvana”, mutta ymmärretään kirjainyhdistelmän kokonaisuutena. Kiinnostus 

kohdistuu sanoihin ja niitä halutaan oppia. Aakkosellisessa lukemisessa on tieto fonee-

meista ja grafeemeista, niitä ymmärretään ja niitä osataan käyttää. Käytössä on aakkoselli-

nen strategia, jota hyödynnetään uusien sanojen ja epäsanojen ääntämisessä. Sanan havait-

seminen kehittyy nähdyn sanan tarkastelusta sarjalliseksi kirjainjonojen käsittelyksi. Rii-

mittäminen, loruilu ja kielellä leikkiminen helpottavat tätä vaihetta. Ortografisessa lukemi-

sessa huomataan sanan eri muodot. Tunnistus tapahtuu sujuvasti ja automaattisesti, ja sanat 

ymmärretään ortografisina rakenteina kuvien sijaan. Teksti dekoodataan ennen ymmärtä-

mistä. (Høien & Lundberg, 1988, 163-182). Dekoodausstrategia kehittyy vaiheesta toiseen 

siirryttäessä niin, että lukeminen sujuvoituu. 
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Chall pureutuu lukemaan oppimiseen syvemmin. Challin (1983) mukaan lukemaan oppi-

misessa on kuusi vaihetta. Esilukuvaiheessa tunnistetaan suurin osa kirjaimista ja esimer-

kiksi yleisiä liikennemerkkejä tai tuotemerkkejä. Tässä vaiheessa saavutetut tiedot ja taidot 

vaikuttavat seuraavan tason lukemaan oppimiseen. Alkulukuvaiheessa oleellinen puoli on 

oppia satunnainen joukko kirjaimia ja yhdistää nämä vastaavan puhutun sanan kanssa, eli 

dekoodata kirjoitettuja sanoja puheeksi. Tällä tasolla sisäistetään kognitiivinen tieto luke-

misesta. Vahvistusvaiheessa lukemisesta tulee sujuvampaa ja tekstistä pyritään irtautu-

maan. Uutta tietoa ei tule, vaan vahvistetaan jo ennestään tiedettyjä asioita. Koska lukemi-

nen on jo opittu, kyetään keskittymään sanoihin ja tarinaan sekä yhdistämään lukemansa 

tietoihinsa ja sanavarastoonsa. Lukeminen sujuvoituu ja nopeutuu. Seuraavassa vaiheessa 

otetaan ensiaskel uuden oppimiseen lukemalla. Aiemmin opittiin enimmäkseen muutta-

maan tekstiä puheeksi, mutta vähitellen teksti alkaa muuttua ideoiksi. Tässä vaiheessa 

aiemmalla tiedolla ja aiemmin opituilla sanoilla on kasvava merkitys. Lukiessa tekstiä opi-

taan vähitellen tarkastelemaan sitä kriittisesti ja analysoiden. Useamman näkökulman vai-

heessa oleellisin piirre on se, että tekstiä osataan tarkastella useasta eri perspektiivistä. Il-

man edellisessä vaiheessa saatuja tietoja tämä on erittäin haastavaa. Konstruktion ja rekon-

struktion vaiheessa rakennetaan omaa näkemystään maailmasta, ja saavutetaan kyky ero-

tella hyödyllinen tieto hyödyttömästä, voidaan rakentaa oma “totuus” toisten “totuuksista”. 

(Chall 1983, 15-24.) Lukutaito kehittyy varhaislapsuuden kuvantunnistuksesta pohtivaan ja 

kriittiseen lukemiseen, jonka kautta voi oppia uutta tietoa ja rakentaa maailmankuvaansa. 

 

Merisuo-Stormin (2010) mukaan lukutaidon oppiminen on jatkumo, jossa otetaan käyttöön 

dekoodaamisen tekniikka ja ymmärretään puheen ja tekstin yhteys (Merisuo-Storm 2010, 

19). Dekoodaaminen keskittyy alussa sanatasoa pienempiin osasiin, jolloin puhutaan sub-

leksikaalisesta dekoodaamisesta. Kehittyessään lukija alkaa koodata sanoja kokonaisuuksi-

na, jolloin dekoodaus on leksikaalista. Mitä vähemmän lukija hyödyntää subleksikaalista 

dekoodausta, sitä nopeampaa lukeminen on. Dekoodauksen sujuvoituessa tekstiin liimau-

tuminen vähenee ja lukeminen nopeutuu. Tämä saavutetaan runsaalla lukemisella. Luku-

taidon oppimisen alkuvaiheessa puhutaan orastavasta tai sukeutuvasta lukutaidosta, jolloin 

tunnistetaan ja viehätytään kirjaimista. Lukeminen on aluksi mekaanista, ja siinä dekooda-

taan kirjaimia äänteiksi. Toiminnallinen lukutaito saavutetaan lukemisen sujuvoituessa 

sille tasolle, että sillä pärjää arjessa. Kriittinen ja luova lukutaito mahdollistavat luettavan 

tekstin arvioinnin ja omien mielleyhtymien luomisen. (Takala 2008, 21, 26, 29.) Lukutaito 
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tulisi siis nähdä jatkuvasti kehittyvänä taitona, jota harjoitetaan läpi elämän. Riittävällä 

tasolla oleva lukutaito auttaa ymmärtämään ja arvioimaan ympäröivää maailmaa. 

 

Vaatimuksena lukemaan oppimiselle ovat kielellinen tietoisuus sekä oppilaan yleiset op-

pimisedellytykset, eli keskittymiskyky, kuuntelutaito, muisti ja hyvä itsetunto (Takala 

2008, 16). Toiset oppilaat saavuttavat nämä vaatimukset jo ennen koulun aloitusta. Luku-

taidon oppiminen edellyttää monipuolista kielen käyttöä, eli lukemisen, kirjoittamisen, 

kuuntelemisen ja puhumisen harjoittelua (Marinak, Gambrell & Mazzoni 2013, 13). Tär-

keimmät aistit lukemaan opettelussa ovat näkö ja kuulo. Oppilaan tulee erotella ja tunnis-

taa yksittäisiä kirjaimia, sekä kyetä kuulemalla oivaltamaan eri äänteitä. (Julkunen 1993, 

56-57.) Fonologinen tietoisuus, eli foneettisten rakenteiden hallinta, on myös tärkeä edelly-

tys lukemaan oppimiselle. Puutteet tässä taidossa yhdistetään muun muassa lukivaikeuk-

siin. Riimittely sekä tavurytmin hallinta ovat esimerkkejä fonologisesta tietoisuudesta. 

(Ahvenainen & Holopainen 2014, 14-15.) Lukeminen on siis monimutkainen prosessi, ja 

sen oppiminen edellyttää monenlaisia taitoja ja ominaisuuksia sekä eri aistien yhteistyötä. 

 

Lukutaidon oppiminen edellyttää toimivaa havaintojen käsittelyä ja niiden muistiin säilö-

mistä, jotta luettu osio, esimerkiksi tavu, ei pääse heti unohtumaan. Lyhytkestoisella työ-

muistilla on suurin vaikutus lukutekniikan oppimiseen, ja sen toimintakykyä voidaan kehit-

tää toistoharjoituksilla. Työmuisti on altis ulkoisille ärsykkeille, oppilas voi esimerkiksi 

tarvita aikaa ajatella rauhassa ilman ulkopuolisen puuttumista asiaan. Pitkäkestoinen säi-

lömuisti yhdistettynä työmuistiin helpottaa koulutyöskentelyä, mutta lukemisen perustek-

niikan kannalta se ei ole välttämätön ominaisuus. Heikkoudet säilömuistissa kuitenkin vai-

keuttavat luetun ymmärtämistä. (Ahvenainen & Holopainen 2014, 41-43.) Lukutaidon 

opettamisessa tulee huomioida oppilaiden erilaiset muistikapasiteetit, ja ohjata heitä hyö-

dyntämään erilaisia strategioita. 

 

Lukutaidon oppimista ennustavat kirjaintuntemus, varhainen lukutaito ja kuullun ymmär-

täminen. Lukutaidon kehitystä puolestaan ennustavat kuullun ymmärtäminen ja tietoisuus 

käsitteistä. Suomen kielessä foneeminen tietoisuus ja lukutaito edistävät toistensa kehitty-

mistä ensimmäisen lukuvuoden aikana. Lukutaito ja sanojen oikeinkirjoitustaito tukevat 

vastavuoroisesti toistensa kehitystä. Kirjoitustaidon opettelu lukemaan opettelun yhteydes-

sä edistää molempien taitojen kehitystä. Tasapainoisen lukemaan opettamisen malli, jossa 

eri tekijöiden merkitys ja vastavuoroiset suhteet huomioidaan lukemaan opettamisen alusta 
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lähtien, on erittäin hyödyllinen. (Lerkkanen 2003, 56-59.) Opettajan tulisi siis olla tietoinen 

näistä rinnakkaisuuksista, jotta hän pystyy hyödyntämään niitä opetuksessa. Lerkkanen 

(2003) on määritellyt lukutaidon edistymiselle seitsemän eri oppimispolkua: vakaa, hypäh-

dyksenomainen, notkahtava, jaksottain edistyvä, toiselle luokalle siirtymisen heikentämä, 

sahaava ja taantuva (Lerkkanen 2003, 58). Nämä polut olisi hyvä tunnistaa, jotta jokaista 

eri oppimispolkua kulkevaa oppilasta pystyy opastamaan eteenpäin sekä tukemaan luku-

taidon kehitystä. 

 

Lukemaan oppimisessa on kodin positiivisella lukuilmapiirillä valtaisa vaikutus. Vanhem-

pien näyttämällä esimerkillä lapsi oppii lukemisen merkityksen. Jos lapsi pääsee kokemaan 

lukuhetkiä, joista myös keskustellaan vanhempien kanssa, kehittyvät hänen kielelliset tai-

tonsa. Kielellistä tietoisuutta kehittävät puolestaan kaikenlaiset rytmittelyt, riimittelyt sekä 

pelit ja leikit, joita voidaan tehdä niin kotona kuin varhaiskasvatuksessa ja koulussakin. 

(Merisuo-Storm 2010, 23-24.) Myös PISA-tutkimus tukee näkökulmaa kodin merkitykses-

tä lukutaidolle. Korkeasti koulutetut ja hyväpalkkaiset vanhemmat tarjoavat lapsilleen va-

kaan pohjan, jossa lukutaito pääsee kehittymään ja lapsi saa monipuolisia kulttuurivaikut-

teita. Suomessa suurimmaksi tekijäksi hyvän lukutaidon taustalla kohoaa kuitenkin oppi-

laan kiinnostus ja sitoutuminen lukuharrastukseen. (Linnakylä 2002, 106.) 

 

Tavalliset lukijat saavuttavat sujuvan lukemisen ilman vaikeuksia opetuksen ja omatoimi-

sen harjoittelun avulla. Sujuvan lukemisen prosessia ei kuitenkaan vielä tunneta tarkem-

min. Sujuvan lukemisen edellytyksenä on vahva pohja lukemisen perustaidoissa. Jotta lu-

keminen olisi tarkkaa, vaaditaan äännetietoisuutta, kirjain-äänne-vastaavuuden hahmotta-

mista sekä kykyä yhdistellä äänteitä ja tavuja. Näitä taitoja tulee harjoittaa ja varmistaa 

toistojen riittävä määrä, että lukeminen kehittyy automaattiseksi ja sujuvaksi. (Salmi ym. 

2013, 15.) Sujuvan lukemisen saavuttamiseen ei siis ole oikotietä, vaan se edellyttää kovaa 

työtä. 

 

Lukemistapahtuma onnistuu vain, mikäli oppilas on oppinut toiminnallisesti hyödyntä-

mään puheen sääntörakenteita, eli jaksottelemaan puhetta äänteiden pohjalta (Julkunen 

1993, 70). Taitava lukija kykenee valitsemaan lukemisstrategiansa tilanteen mukaan (Ah-

venainen & Holopainen 2014, 15). Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lukija lukee tent-

tiin erilaisella tarkkaavaisuudella ja mieleen painaen kuin ajanvietteeksi lukiessaan. 
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Lukutaito kehittyy lukutaidon perustekniikan oppimisesta ja peruslukutaidosta toimivaan ja 

kriittiseen lukutaitoon. Tällöin siirrytään lukemaan oppimisesta lukemalla oppimiseen. 

Taidot, jotka lukijan tulee hallita lukemaan oppimisessa: 

1. Dekoodaustaito, jossa lukija yhdistää kirjaimen ja äänteen toisiinsa. Taidon taustal-

la on foneeminen tietoisuus, kirjaintuntemus ja kirjain-äännevastaavuuden osaami-

nen. Suomen kielen systemaattisuuden vuoksi tämä on keskeinen taito. 

2. Tekstin ymmärtämisen taito, jolloin lukija osaa käyttää, analysoida ja arvioida 

aiemmin lukemaansa ja kokemaansa uuden tekstin yhteydessä. 

3. Tekstin toiminnallinen käyttötaito tarkoittaa, että lukija ymmärtää tekstin käyttötar-

koituksen ja eri tekstilajit. 

4. Analysointitaito, jossa lukija löytää tekstistä vaikuttamiseen pyrkivät keinot sekä 

osaa kyseenalaistaa niitä. 

Kaikki taidot ovat yhtä merkityksellisiä lukutaidon saavuttamisessa, minkä vuoksi niistä 

jokaista tulisi kehittää jo lukutaidon opettelun alkuvaiheessa. (Lerkkanen 2006, 10, 76.) 

2.3 LUKEMAAN OPPIMISEN HAASTEET 

Konnun (2008) mukaan etenkin lukivaikeuksisen oppilaan kohdalla tulee lukemaan ja kir-

joittamaan oppimiseen yhdistää puheen kehityksen tarkkailu, vaikka lukemisen ja kirjoit-

tamisen oppimisen voi nähdä myös erillisenä muista kielellisistä taidoista. (Kontu, 2008, 

37) Salmen, Huemerin, Heikkilän ja Aron (2013) mukaan lukutaidon kehitykseen vaikuttaa 

ulkopuolinen tuki erityisesti silloin, kun taustalla on perinnöllinen alttius lukivaikeuksiin. 

Ilman tällaista alttiutta lukutaito kehittyy lähes itsekseen saadusta tuesta ja sen laadusta 

riippumatta. Suomen kielessä lukemisvaikeus harvoin estää lukemalla oppimisen, mutta se 

hidastaa opiskelua ja saattaa johtaa arvailevaan lukemistyyliin. Lisäksi keskittyminen itse 

lukusuoritukseen vie huomion pois sisällön pohdinnasta, jolloin luetun ymmärtäminen kär-

sii. Mikäli oppilas jumiutuu lukutaidon vaiheeseen, jossa hän tuntee kirjaimet ja osaa de-

koodata, mutta lukeminen ei ole sujuvaa, on hänellä lukemisen sujuvuuden vaikeus. Suju-

vuuden kehittymisen seuraamiseksi on kehitetty omia välineitä, testejä ja arviointimene-

telmiä. (Salmi ym. 2013, 11-13, 18.) 

 

Kapea-alaiset kielenkehityksen häiriöt, joita aiheuttavat varhaiset hermostollisen kehityk-

sen poikkeavuudet, ovat tutkimuksista saadun tiedon perusteella lukivaikeuksien taustalla. 

Tämänkaltaiset häiriöt aiheuttavat ongelmia tekstin ja puhutun kielen välisen suhteen hal-
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litsemisessa. Kielelliset taustaongelmat, kuten ongelmat fonologisessa tietoisuudessa, kie-

lellisessä työmuistissa sekä nopeassa nimekkeiden mieleen palauttamisessa selittävät tut-

kimusten mukaan lukivaikeutta. Taustaongelmien vaikutukset lukivaikeuksiin vaihtelevat 

kielen ja kirjoitusjärjestelmien mukaan. (Salmi ym. 2013, 12.) Muistin toiminnan ongelmat 

vaikuttavat negatiivisesti erityisesti luetun ymmärtämiseen. Jos lukija ei kykene muista-

maan lauseen alkua, luettu teksti jää ymmärtämättä, vaikka tekninen lukutaito olisi hallus-

sa. Sen vuoksi opettajan tulisi ohjata oppilasta käyttämään erilaisia toimintasuunnitelmia 

muistinsa kehittämisen tueksi, esimerkiksi rakentamaan mielleyhtymiä jo aiemmin hallit-

tuun tietoon. (Takala 2008, 17-18.) 

 

Oppimisvaikeudet kietoutuvat usein toisiinsa, esimerkiksi haastavan käyttäytymisen taus-

talla saattaa olla havaitsematta jäänyt lukivaikeus. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että mah-

dollisiin vaikeuksiin puututaan varhaisessa vaiheessa. (Thuneberg 2006, 61) Myös Takala 

(2008) tähdentää lukemisvaikeuksien tunnistamista jo ennen kouluikää. Mahdollisimman 

varhainen puuttuminen ja tuen antaminen niihin ehkäisee ongelmien kasautumista. Mikäli 

ongelmaa ei havaita ajoissa, voi lukivaikeuksista seurata heikkoa itsetuntoa ja käyttäytymi-

sen ongelmia. (Takala 2008, 80.) Myös Ahvenaisen ja Holopaisen (2014) mukaan oppi-

misedellytyksiin pystytään vaikuttamaan tehokkaimmin jo ennen koulun aloitusta. Tällöin 

oppimisvalmiuksien kehittäminen auttaa ehkäisemään lukemisen ja kirjoittamisen oppi-

misvaikeuksia. Sen sijaan koulunsa aloittavien oppilaiden tasoerojen tasoittaminen luo 

usein kielteisiä oppimiskokemuksia eri tahtiin eteneville oppijoille ja vähentää kiinnostusta 

koulua kohtaan. Yleensä pojat kärsivät tästä eniten. (Ahvenainen & Holopainen 2014, 34-

35.) 

 

Opettajan tulisi seurata oppilaiden luetun ymmärtämistä, ja tarvittaessa harjoittaa luetun 

ymmärtämisen taitoja. Mikäli oppilaalla on vaikeuksia luetun ymmärtämisessä, tulisi sel-

vittää ongelmien taustatekijät. Nämä voivat löytyä lukijasta itsestään tai tekstistä. Lukijan 

taidoissa ongelmia voi olla esimerkiksi peruslukutaidossa, sanavarastossa, käsitteiden ym-

märtämisessä, päättelyssä, muistissa tai tarkkaavaisuudessa. Ongelmien taustalta voi löytyä 

myös puutteita metakognitiivisten taitojen puolelta, toiminnan ohjaamisen haasteita, nega-

tiivinen käsitys itsestä oppijana tai heikko motivaatio. Väärin valittu lukustrategia voi 

myös johtaa vaikeuksiin luetun ymmärtämisessä. Jos lukemisen tarkoitusta ei ymmärretä 

tai taustatiedot ovat puutteellisia, saattaa se osaltaan vaikuttaa luetun ymmärtämiseen. 

Tekstin tulkinta jää vajaaksi, jos tekstin rakenne, sanasto tai kirjoitustyyli eivät ole tuttuja. 
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Oppilas ei kykene käyttämään lukutaitoa oppimisen välineenä, mikäli hän ei ymmärrä lu-

kemaansa. Näitä taitoja voidaan onneksi harjoittaa. (Lerkkanen 2006, 117.) 

 

Kielellistä tietoisuutta kehittämällä kyetään auttamaan lapsia, joiden kielellisen kehityksen 

viivästymät johtuvat virikkeistä tai niiden puutteista. Vaikeisiin lukemisen ongelmiin ei 

pelkkä kielellisen tietoisuuden kehittäminen riitä, sillä taustalta löytyy muitakin ongelmia. 

(Ahvenainen & Holopainen 2014, 15.) Jotta lukivaikeuksisen oppilaan tukitoimet onnistui-

sivat, tulee niiden taustalla olla perusteellinen ja kokonaisvaltainen arviointi ongelmista. 

(Siiskonen, Aro & Holopainen 2001, 67). 

 

Erityisesti sellaiset lukivaikeudet, joiden taustalla on laajempia kielellisiä vaikeuksia, säi-

lyvät oppilailla jossain muodossa aikuisikään saakka. Joka tapauksessa lukivaikeuksien 

työstäminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja sitkeyttä. (Siiskonen ym. 2001, 79.) Lukivaikeuksi-

selle oppilaalle tulisikin koulussa opettaa erilaisia selviytymis- ja oppimisstrategioita, jotta 

hän selviäisi lukiongelmiensa kanssa myös koulun jälkeisistä lukutaitoa haastavista tilan-

teista. (Takala 2008, 80.) 

 

Lukivaikeuksien tutkimukset on pääasiassa kehitetty englanninkielisissä maissa. Tämän 

vuoksi niissä kehitetyt interventiomenetelmät painottuvat lukemisen epätarkkuuden kor-

jaamiseen. (Salmi ym. 2013, 13.) Suomen kielessä lukemisen epätarkkuus ei tee lukemi-

sesta mahdotonta, mutta se saattaa tehdä luetun ymmärtämisestä haasteellista. 

2.4 YHTEENVETO 

Lukemisen määritelmä on kehittynyt vuosien saatossa, ja se on vaikuttanut myös lukemaan 

oppimisen käsityksiin. Nykykäsityksen mukaan lukemiseen vaikuttaa paitsi tapahtuma itse, 

myös lukija, hänen kokemuksensa tekstistä ja konteksti, jossa lukeminen tapahtuu. Luku-

taito alkaa kehittyä jo varhaislapsuudessa, jolloin saadut kokemukset vaikuttavat siihen, 

kuinka merkitykselliseksi lukutaito koetaan. Monilukutaito-termi on noussut lukutaidon 

käsitteen rinnalle kattamaan niitä osa-alueita, joita ei kyetä määrittelemään pelkällä luku-

taidon määritelmällä nykyajan digitalisoituneessa yhteiskunnassa. 

 

Sujuvan lukutaidon kehittymisen prosessi on vielä arvoitus, mutta sen merkitys oppimisel-

le ja lukemisen mielekkääksi kokemiselle tunnetaan. Kriittinen lukutaito edellyttää luetun 
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tekstin käsittelyä useista eri näkökulmista. Lukutaidon kehitys edellyttää lukemisvalmiuk-

sia, jotka ovat fyysisiä, sosio-emotionaalisia ja kognitiivisia ominaisuuksia ja taitoja. Kie-

lellinen tietoisuus mahdollistaa dekoodaamisen, ja siihen pystytään vaikuttamaan erilaisilla 

harjoitteilla ja aktiviteeteilla, joilla harjoitetaan puheen jaksottamista. 

 

Lukutaito on jatkuvasti kehittyvä taito, joka alkaa varhaislapsuudesta sanojen kuvallisesta 

hahmottamisesta kehittyen analyyttiseksi taidoksi, jonka avulla saadaan uusia tietoja ja 

taitoja. Käytännössä se edellyttää sujuvaa dekoodaamisen taitoa sekä ymmärrystä puheen 

ja tekstin välisestä yhteydestä. Suomen kielessä luku- ja kirjoitustaidon rinnakkainen ope-

tus helpottaa kummankin taidon oppimista. Kodin suhtautuminen lukemisharrastukseen 

heijastuu lapsen lukemaan oppimiseen ja lukemisen sujuvoitumiseen. 

 

Opettajan täytyy kyetä tiedostamaan ja tunnistamaan lukemisen vaikeudet sekä niihin vai-

kuttavat tekijät. Lukivaikeuksien taustalla voi olla perinnöllisyys. Lukemisen vaikeudet 

voivat hidastaa sujuvan lukemisen kehitystä tai vaikeuttaa luetun ymmärtämistä. Vähäisistä 

virikkeistä johtuvat kielellisen kehityksen ongelmat voidaan ratkaista kielellistä tietoisuutta 

kehittämällä. Vaikeisiin lukemisen ongelmiin tämä ei pelkästään riitä, vaan vaaditaan pe-

rusteellinen arviointi ongelmista. Tällaisilla lukivaikeuksilla on taipumus säilyä läpi elä-

män, ja siksi onkin tärkeää, että oppilaille opetetaan erilaisia selviytymiskeinoja. Varhai-

nen puuttuminen lukemisen vaikeuksiin ehkäisee ongelmien kasautumista, mutta jos on-

gelmiin ei puututa ajoissa, ne saattavat hukkua muun muassa käyttäytymisen häiriöiden 

alle.  
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3 PEDAGOGINEN NÄKÖKULMA LUKEMISEEN 

3.1 LUKEMISEN PEDAGOGISTA TEORIAA 

Opetuksen kannalta lukemista on hyödyllistä yrittää hahmottaa taitona, jota voidaan opet-

taa ja kehittää (Ahvenainen & Holopainen 2014, 25). 

 

Lukemaan opettamisen suunnittelu on opettajalle haasteellista, sillä siinä täytyy huomioida 

jokaisen oppilaan yksilölliset valmiudet. Jos oppilaan valmius- ja taitotaso ei ole tiedossa, 

ei opetusta voida suunnata oppilaan kehitystä edistäväksi (Ikonen 2000, 10). Takalan 

(2008) mukaan lukemisen esitaitojen kehitystä tuetaan kannustavalla ja kiireettömällä vuo-

rovaikutuksella. Opettajan ja oppilaan välinen hyvä suhde sekä opettajan usko oppilaan 

oppimiseen ovat tärkeitä. Vanhempien myönteisillä, mutta realistisilla odotuksilla on posi-

tiivisia vaikutuksia lapsen oppimiselle. (Takala 2008, 16.) Opettajan tarkoituksena on ohja-

ta oppilasta valitsemaan sellainen oppimisstrategia, joka mahdollistaa itsenäisen työskente-

lyn. Aluksi oppilas tarvitsee tukea oppiakseen näitä strategioita. (Lerkkanen 2006, 46-47.) 

Goouchin ja Lambirthin (2011) mukaan opettajan tehtävänä on tuottaa monipuolinen ja 

tekstirikas ympäristö, antaa parhaat mahdolliset resurssit ja johtaa niiden käyttöä. Oppilai-

den saatavilla tulee olla parhaat mahdolliset kirjat, heille pitää antaa mahdollisuuksia lukea 

usein ja vähintään kerran päivässä, syitä lukemiseen sekä tila, jossa lukeminen tapahtuu 

mukavasti. (Goouch & Lambirth 2011, 36.) 

 

Ahvenaisen ja Holopaisen (2014) mukaan puhumisen kautta lukemaan oppiminen perustuu 

kielelliseen tietoisuuteen. Aloitteleva lukija käyttää sisäistä puhetta hallitsemaan ja vahvis-

tamaan lukemista sekä keskittääkseen tarkkaavaisuutensa luettavaan tekstiin. Kehittyes-

sään lukija vähentää sisäistä puhetta, koska lukeminen automatisoituu. Tekstin muuttuessa 

haastavaksi lukija voi tarvittaessa turvautua sisäiseen puheeseen. Sujuvatkin lukijat tarvit-

sevat ajoittain sisäistä puhetta. (Ahvenainen & Holopainen 2014, 13-14.) Opetuksessa tuli-

sikin huomioida se, että ennen sisäisen puheen kehittymistä osalla oppilaista voi säilyä 

pitkäänkin tarve lukea ääneen, jotta lukeminen onnistuu. 

 

Säännönmukainen kirjain-äänne-vastaavuusjärjestelmä suomen kielessä edesauttaa suu-

rimmalla osalla lapsista lukutaidon oppimista jo ensimmäisen kouluvuoden aikana. Tällöin 
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myös koulun alkaessa havaitut tasoerot lukutaidossa tasoittuvat lähes kokonaan. (Salmi, 

Huemer, Heikkilä & Aro 2013, 10-11.) Lerkkasen (2006) mukaan peruslukutaidon opetuk-

sessa tulee huomioida suomen kielen rakenne, joka on vaativa ja vaikeasti ymmärrettävä. 

Se asettaa haasteita erityisesti luetun ymmärtämiselle. (Lerkkanen 2006, 92, 94.) Opetuk-

sessa on tärkeää varmistaa, että oppilaat myös ymmärtävät lukemansa. 

 

Opetettaessa peruslukutaitoa tulisi niin sana- kuin tekstitasonkin osa-alueita harjoittaa rin-

natusten. Sanatason lukeminen sisältää kirjainten tunnistamisen, äännetietoisuuden, kirjain-

äännevastaavuuden sekä äänteiden yhdistämisen, joiden kaikkien perustana on kielellinen, 

erityisesti fonologinen, tietoisuus. Tekstitason taidot puolestaan pohjautuvat kuullun ym-

märtämiseen ja sanavarastoon. Onkin tärkeää huomata, että sanatason harjoitteissa voidaan 

hyödyntää tekstejä tekniseen harjoitteluun keskittymisen sijaan. Alkuopetuksen tekstitai-

toihin kuuluvat luetun ymmärtäminen, ensimmäiset lukustrategiat ja tuottava kirjoittami-

nen. (Lerkkanen 2006, 76.) 

 

Kielellisen tietoisuuden monipuolinen harjoittaminen on tärkeää, sillä kaikki kielelliset 

osa-alueet muodostavat perustan hyvälle luku- ja kirjoitustaidolle. Fonologinen tietoisuus 

on vain yksi osa-alue kielellisessä tietoisuudessa, mutta peruslukutaito pohjautuu sille. Sitä 

harjoitetaan yleensä muun muassa riimittelyllä, loruilla, sanojen kokoamisella tavuista ja 

toisin päin sekä äänteiden erottamisella ja muuntelulla. Olennaista on huomion kiinnittä-

minen kielen osiin ja rakenteisiin. Foneemista tietoisuutta puolestaan tulisi harjoittaa hyö-

dyntäen erilaisia leikkejä, pelejä ja tekstejä, joita lapset voivat myös itse kehitellä. (Lerk-

kanen 2006, 35, 38.) Alkuopetuksessa tulisikin hyödyntää leikkien ja pelien maailmaa mo-

nipuolisesti. 

 

Takalan (2008) mukaan lukemaan oppiminen edellyttää toistavaa, kertaavaa ja moniaistil-

lista, kiireetöntä opetusta, jota eriytetään oppilaiden tason mukaan. Opetuksessa huomioi-

tavia tärkeitä osa-alueita ovat kielellinen tietoisuus, muisti ja tarkkaavaisuus. (Takala 2008, 

15.) Salmen, Huemerin, Heikkilän ja Aron (2013) mukaan tehokkaassa lukuharjoittelussa 

harjoitellaan vähän, mutta usein, toistoja on paljon ja harjoittelua tehdään runsaasti. Har-

joittelun tulee olla järjestelmällistä ja suunnitelmallista, ja siitä täytyy saada välittömästi 

konkreettista palautetta. Siinä annetaan malli sujuvasta lukemisesta ja ohjataan oppilasta 

harjoitteluun. Aluksi keskitytään tarkkaan lukemiseen, ja kun se hallitaan, siirretään paino-

tus lukemisnopeuden harjoitteluun. Kontekstia tulisi hyödyntää sanantunnistuksessa. Lu-
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kuharjoittelun tulisi olla ennaltaehkäisevää, ettei heikkojen ja hyvien lukijoiden välinen 

kuilu pääse syvenemään. Oppilaan täytyy olla motivoitunut ja sitoutunut harjoituksiin, jol-

loin tapahtuu edistymistä. (Salmi ym. 2013, 37.) 

 

Tarkkaavaisuuteen sisältyy yleinen vireystila ja tietoisesti tehty valinta. Ongelmana on 

hahmottaa juuri oppilaaseen vaikuttavat ärsykkeet ympäristössä, joka on täynnä erilaisia 

aistiärsykkeitä. (Ahvenainen & Holopainen 2014, 48.) Tarkkaavaisuus ja keskittyminen 

ovat vaatimuksena lukemisen ja kirjoittamisen opiskelussa. Kokonaisen oppitunnin ajan 

keskittyminen ei vielä alkuopetuksessa onnistu, vaan oppituntiin tulee sisällyttää moniais-

tillista toimintaa ja omatoimista tekemistä. Keskittynyttä työskentelyä voi keventää lyhyillä 

fyysis-motorisilla aktiviteeteilla. (Takala 2008, 18.) Erityisesti ensimmäisen luokan oppi-

laille opetusta suunniteltaessa on huomioitava, että heille voi olla haastavaa ymmärtää oh-

jeistusta, jos niissä on tuntemattomia käsitteitä tai ne edellyttävät valintoja (Lerkkanen 

2006, 111). 

 

Äänteiden ja kirjainten opettamisessa kannattaa hyödyntää lasten aikaisempaa tietoa kir-

jaintuntemuksessa. Opetuksessa kannattaa lähteä liikkeelle yleisimmistä suomen kielessä 

käytetyistä kirjaimista, jotta sanoja pystytään muodostamaan mahdollisimman pian. Vo-

kaalien äänteet kuulee vaivattomammin kuin konsonanttien, joten näitä yhdistämällä kon-

sonanttien keston kuuleminen on helpompaa. Tavujen opetus kannattaa yhdistää sanoihin, 

sillä se helpottaa tavun hahmottamista. Pitkien konsonanttien opetuksessa kannattaa hyö-

dyntää tavuttamista ja tuoda esiin pitkän konsonantin jakaminen kahteen eri tavuun. (Lerk-

kanen 2006, 97-98.) Sanojen hahmottaminen alkaa sanojen tunnistamisesta ja ulkoa oppi-

misesta asiayhteydessään. Uusien sanojen lukeminen edellyttää dekoodaamisen oppimista. 

Tavut täytyy yhdistää sanoiksi, pelkästään tavujen lukemisella ei hahmoteta koko sanaa. 

Tavujen ja äänteiden sujuva tunnistaminen johtaa nopeutettuun sanojen tunnistamiseen. 

(Lerkkanen 2006, 100.) 

 

Alkuopetuksessa keskitytään opettelemaan ääneen lukemista. Tällöin pääpaino ei ole lue-

tun ymmärtämisessä, vaan mekaanisessa lukutaidossa. (Ahvenainen & Holopainen 2014, 

25-26.) Ääneen lukemiselle on useita harjoitusmuotoja. Aluksi oppilas lukee tekstiä itsek-

seen, minkä jälkeen luetaan pareittain tai pienissä ryhmissä yhdessä ääneen. Onnistuakseen 

tämä harjoite edellyttää, ettei lukutaidossa ole suuria tasoeroja. Yleisin harjoite on parille 

lukeminen, jolloin oppilas saa itse valita lukemansa tekstin. Parina voi toimia esimerkiksi 
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toinen oppilas, opettaja, vanhempi tai vaikkapa lukukoira. Lerkkasen (2006) mukaan hyviä 

harjoitteita ovat minuuttilukeminen, yhteen ääneen lukeminen, parille lukeminen, lukuvart-

ti, kuoroluenta, kaikuluku, lukijateatteri, äänikirjan kuunteleminen kirjaa samalla seuraten 

sekä lukemisen nauhoittaminen. (Lerkkanen 2006, 105-106.) 

 

Lukemisen sujuvuutta voidaan harjoittaa lukuharjoituksin tai toistoilla. Yleisessä lukuhar-

joittelussa yleensä aikuinen näyttää mallia sujuvasta lukemisesta ja tukee sen oppimista 

antamalla palautetta lapsen lukemisesta. Lukuharjoittelua voi suorittaa myös itsenäisesti. 

Toistoharjoittelu on yksinkertaisesti saman tekstin lukemista useaan kertaan, kunnes saavu-

tetaan riittävä harjoitusmäärä tai lukunopeus. Tällöin lapsi itse näkee kehityksensä ja lu-

kemisen sujuvoitumisen, mikä tuo hänelle positiivisia kokemuksia. (Salmi ym. 2013, 27-

28, 30.) Sujuvan lukutaidon oppimisessa tärkeää on, että oppilas kuulee monenlaisia teks-

tejä ääneen luettuna, jolloin sujuvan lukemisen malli tulee oppilaalle tutuksi. Tässä vai-

heessa on tärkeää, että oppilas lukee myös itse päivittäin ääneen. Jos lapsella on puutteita 

lukutaidossaan, tulee häntä luetuttaa ilman muuta ryhmää ja sen aiheuttamia paineita luku-

suoritukselle. (Lerkkanen 2006, 103.) 

 

Luetun tekstin rytmittäminen ja oikeissa kohdissa tauottaminen ei ole lapsille automaattis-

ta. Oppilaiden kanssa kannattaakin yhdessä keskustella ja pohtia sitä, missä kohdin tekstiä 

on hyvä pysähtyä. Samoin on hyödyllistä miettiä, miten erilaiset välimerkit, esimerkiksi 

huuto- ja kysymysmerkit, vaikuttavat tekstin ääneen lukemiseen. Lisäksi voidaan harjoitel-

la lukemalla samaa tekstiä useammalla eri tyylillä. (Lerkkanen 2006, 106-107.) Oppilaille 

tuleekin lukea paljon ääneen, jotta he saavat sujuvan lukemisen mallin. Lisäksi kaikille 

oppilaille tulee tarjota mielekkäitä ääneenlukumahdollisuuksia, jotta lukeminen kehittyy 

sujuvaksi. 

 

Nopeutusharjoittelua voi toteuttaa ohjaajan tai tietokoneen avulla. Tietokoneella tehtävällä 

harjoittelulla voi kehittää lukemisen sujuvuutta sekä parantaa motivaatiota. Itsenäisesti 

tehtävä työskentely toimii usein kannustimena lapselle. Lisäksi tietokoneen avulla on help-

po taata toistojen riittävyys ja kerätä tiedot lapsen suorituksesta. Ohjatussa harjoittelussa 

puolestaan ohjaajan tuki ja palaute pitävät yllä motivaatiota ja mahdollistavat taitojen ke-

hittymisen. Ohjaajan tehtävänä on tavoitteiden asettaminen, mallin näyttäminen, motivoin-

ti, tehtävien jäsentäminen sekä tavoitteiden jatkumosta huolehtiminen. Nopeutusharjoitte-

lulla halutaan vaikuttaa lapsen lukemisstrategiaan, jolloin lapsi pääse irti tekstistä ja luke-



20  

 

  

minen alkaa sujuvoitua. (Salmi ym. 2013, 31-33.) Lukemisen sujuvoituessa sanat osataan 

tunnistaa nopeasti, eikä lukeminen tapahdu enää yksiköittäin, vaan tutut sanat tunnistetaan 

kokonaisina sanahahmoina. Jos lukiessa keskitytään vain nopeuteen, tekstin sisällön ym-

märtäminen ja merkityksien syntyminen jäävät taka-alalle. (Lerkkanen 2006, 102.) Sujuva 

lukija ei siis pelkästään lue nopeasti vaan myös ymmärtää lukemansa. Lerkkasen (2006) 

mukaan lukijat voidaan jaotella kolmeen ryhmään: hyvät lukijat hallitsevat teknisen luku-

taidon ja luetun ymmärtäminen on hyvin hallussa. Teknisillä lukijoilla lukeminen on yhtä 

sujuvaa, mutta vaikeuksia luetun ymmärtämisessä. Heikoilla lukijoilla oli vaikeuksia niin 

peruslukutaidossa kuin luetun ymmärtämisessäkin. (Lerkkanen 2006, 20.) 

 

Lerkkasen (2006) mukaan lukemaan opettamisen suunnittelussa on otettava huomioon 

eriyttäminen, sillä oppilaiden lukutaito ja tuen tarve ovat hyvin eri tasolla. Tällöin tulee 

muistaa järjestää tekemistä niin osaaville oppilaille kuin aloittelevillekin. (Lerkkanen 2006, 

35.) Takalan (2008) mukaan opetuksessa tulisi keskittyä yhteen tai kahteen taitoon kerral-

laan. Opetusjaksolla ei saisi olla liikaa pituutta, maksimissaan puoli tuntia. Oppiminen on 

tehokkaampaa pienryhmissä tai parin kanssa työskennellessä kuin suurryhmissä tai yksilö-

opetuksessa, sillä tällöin oppilaat saavat yksilöllisempää harjoitusta. (Takala 2008, 15-16.) 

Opetus tulisi siis suunnitella siten, että nämä kaikki puolet tulevat huomioiduksi. 

3.2 LUKEMAAN OPETTAMISEN PEDAGOGISIA MALLEJA 

Lukemaan opettamisen menetelmät voidaan jakaa analyyttisiin, synteettisiin ja sekamene-

telmiin. Ensimmäisessä edetään suuremmista kokonaisuuksista pienempiin yksiköihin, 

toisessa taas päinvastoin. Käytetyin metodi on sekamenetelmä, jossa on piirteitä kummas-

takin menetelmästä. (Takala 2008, 23-24.) Menetelmää valittaessa täytyy ottaa huomioon 

mahdolliset lasten kielelliset vaikeudet sekä oppimisvalmiudet ja temperamentit. Tämän 

vuoksi opettajan tulee valita erilaisista lähestymistavoista ja menetelmistä opetustilantee-

seen sopivimmat. (Kontu 2008, 40.) 

3.2.1 SYNTEETTISET MENETELMÄT 

Kirjaintavausmenetelmä on nimensä mukaisesti kirjainten nimillä tavaamista. Ongelmia 

tuottaa se, että yksittäisen kirjaimen ääntöhavainto on eri kuin tavutason ääntö. Lisäksi 
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kirjainten nimet eivät vastaa niiden äänteitä. Menetelmällä opitaan mekaaninen lukutaito ja 

tavurakenne, mutta lukeminen on kaiken kaikkiaan hidasta. (Lerkkanen 2006, 61.) 

 

Äännetavausmenetelmässä käytetään äänteitä korvaamaan kirjainten nimiä. Tässä mene-

telmässä edetään äänteistä tavuihin ja siitä taas sanaan. Näköhavainto, kuultu äänne ja suun 

liikkeet tukevat toisiaan, mutta äänteiden yhdistämisvaiheessa voivat äänteiden paikat 

vaihtua erityisesti vieraammissa sanoissa ja yksittäisten äänteiden tuottaminen on haasteel-

lista. (Lerkkanen 266, 62.) 

 

Liukumismenetelmässä liu’utaan äänteestä toiseen hitaasti ja venyttäen tavuja. Tavut 

toimivat perusyksikkönä, joiden avulla äänneyhdistelmät opitaan. Tavoitteena on sanata-

soinen lukeminen. Hyvinä puolina menetelmässä on, että se tukee lukusuunnan ja sujuvan 

lukutaidon oppimista. Haasteita tuottaa oikeinkirjoitus, sillä äänteiden kesto ja tavurajojen 

hahmottaminen voi olla lapsille vaikeaa. (Lerkkanen 2006, 62.) 

 

Oivallusmenetelmässä, jota kutsutaan myös raksahdusmenetelmäksi, lähdetään liikkeelle 

puheen tarkasta kuuntelusta ja äänteiden erottamisesta. Tavoitteena on erottaa puheesta 

äänne, eli saada auditiivinen havainto, tämän jälkeen tutkitaan äänteen syntyä eli artikulaa-

tiota, sekä luodaan visuaalinen havainto eli havaitaan kirjoitettu muoto. Kirjaimen nimen 

opettelu on toissijaista. Tässä menetelmässä hyödynnetään drilliharjoituksia, joissa käyte-

tään niin merkityksellisiä kuin merkityksettömiäkin tavurakenteita. Kritiikkiä herättää dril-

liharjoitusten irrallisuus sekä motivaation ylläpidon vaikeus. (Lerkkanen 2006, 62-63.) 

 

Synteettisissä menetelmissä opetus lähtee liikkeelle kirjaimesta, äänteestä tai tavusta kohti 

suurempaa kokonaisuutta. Suomen kielen säännönmukaisen kirjain-äännevastaavuuden 

vuoksi synteettiset menetelmät soveltuvat erinomaisesti lukemaan opettelemiseen. Niiden 

avulla opitaan hyvä mekaaninen peruslukutaito varsin joutuisasti. Ne tukevat oikeinkirjoi-

tuksen oppimista ja sopivat hitaille oppijoille. Niiden huonona puolena on tekniseen puo-

leen keskittyminen, joka aiheuttaa haasteita motivaation säilyttämisessä. Luetun ymmärtä-

minen voi jäädä lukemisen virheettömyyden varjoon. (Lerkkanen 2006, 60; Sarmavuori 

2007, 72-74.) 
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3.2.2 ANALYYTTISET MENETELMÄT 

Downingin (1973) mukainen kognitiivisen selkeyden teoria on vaikuttanut suuresti ana-

lyyttisiin menetelmiin. Downingin mukaan lukemaan oppimisessa on välttämätöntä luke-

misen tarkoituksen ymmärtäminen, kielellinen tietoisuus ja lukemisen käsitteiden hallitse-

minen. (Downing 1973, 72-73.) Luettavaksi tulisi valita lapselle tärkeitä tekstejä, jotka 

liittyvät hänen omiin kokemuksiinsa ja elinympäristöön. Kritiikkiä analyyttisissä menetel-

missä herättää niiden herättää se, että ne tuovat heikosti esille yhteyden puhutun ja kirjoite-

tun kielen välillä. Tästä johtuen kirjain-äännevastaavuus, äänteiden kestojen erottelut, tavu-

rajat ja morfeemit saattavat jäädä oppimatta. Nämä vaikuttavat suoraan kirjoitustaidon op-

pimiseen ja epätarkkaan lukemiseen. Näiden vastapainona analyyttiset menetelmät moti-

voivat synteettisiä menetelmiä paremmin lukemaan ja tuottamaan omaa tekstiä. (Lerkka-

nen 2006, 67.) 

 

Lukemaan opettamisen analyyttiset menetelmät kehittyivät lukutaidon sukeutumisen teori-

an myötä. Niitä tuli Suomeen lähinnä ruotsin- ja englanninkielistä maista, jotka molemmat 

kielet ovat lyhytsanaisia, ja joissa sanavartalot pysyvät ennallaan taivuttaessa. Sanahahmo-

jen tunnistamista näissä kielissä vaaditaan kirjoitetun ja puhutun kielen olemattoman yh-

teyden vuoksi.  (Lerkkanen 2006, 66.) 

 

Kokosanamenetelmän perusideaan vaikuttavat oppimisen teoriat, joiden mukaan kirjoitet-

tua kieltä opitaan aluksi kokonaisina sanoina, 70-80 sanan perussanastona. Kun riittävä 

sanavarasto on saavutettu, pilkotaan sanoja pienemmiksi yksiköiksi. Kritiikkiä menetelmä 

on saanut siitä, että se saattaa mennä sanojen arvailuksi. Suomen kielen pitkäsanaisuuden 

vuoksi menetelmä ei myöskään sovellu tänne kovin hyvin. (Lerkkanen 2006, 66-67.) 

 

Amerikkalainen Glenn Doman on kehittänyt oman kokosanamenetelmänsä eli Domanin 

menetelmän. Siinä lukeminen tapahtuu lapsen ehdoilla lukemisleikkihetkissä kotona van-

hemman kanssa. Tärkeää on, että harjoittelu kestää vain niin pitkään kuin lasta kiinnostaa. 

Menetelmässä on 7-vaiheinen etenemisjärjestys, jossa käydään läpi sanoja lapsen ympäris-

töstä ja kirjoista. (Lerkkanen 2006, 68.) 

 

Lausemenetelmän lähtökohtana on kokonainen lause. Menetelmässä käsityksenä on, että 

lause on sanaa ymmärrettävämpi kokonaisuus. Siinä lisätään lauseeseen tai muokataan sitä 
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sana kerrallaan, jolloin merkitys muuttuu. Menetelmää käytetään lähinnä toisten menetel-

mien kanssa rinnakkain. (Lerkkanen 2006, 69.) 

 

Writing to Read eli lukemaan oppiminen tietokoneella kirjoittamalla on kehitetty 

USA:ssa 1980-luvulla, ja siitä on tehty myös päivitetty versio, WTR 2000. Siinä yhdistyvät 

lasten kielelliset kokemukset, aikaisempi kirjoittaminen, kirjoittaminen ääntämyksen mu-

kaan sekä tietoteknologia. Kirjoittaessaan itse lapset oppivat lukemaan omaan tahtiinsa. 

Siinä lähdetään liikkeelle koodaamisesta dekoodaamisen sijaan, jolloin vältytään perintei-

sempien metodien heikkouksilta. (Trageton 2007, 212-214.) 

 

CID-assosiaatiomenetelmä on kehitetty erityisesti dysfasialasten lukemaan opettamiseen. 

Menetelmä perustuu toistoihin, joiden avulla pyritään voimistamaan puheen ja tekstin vä-

listä yhteyttä ja pysyvien muistijälkien muodostumista. Työskentelyrutiinit auttavat suun-

taamaan tarkkaavaisuutta kulloinkin opetettavaan asiaan. Menetelmässä opetellaan saman-

aikaisesti puhumista, ymmärtämistä, lukemista ja kirjoittamista. (Lerkkanen 2006, 73-74.) 

 

KPL-kokosanamenetelmä, eli kuuntelen-puhun-luen, on kehitetty dysfasialasten luke-

maan opettamiseen. Menetelmän tavoitteena on kehittää käsite- ja sanavarastoa ja tuoda 

kirjoitettu kieli tutuksi. (Lerkkanen 2006, 74.) 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että analyyttisissä lukemaan opettamisen menetelmissä ope-

tuksessa lähdetään liikkeelle jostakin merkitystä kantavasta kielen osasta, kuten kokonai-

sesta sanasta, lauseesta tai tekstistä, jota aletaan tarkastella ja analysoida. Opetus etenee 

suurista kokonaisuuksista pienempiin yksiköihin. (Lerkkanen 2006, 66.) Sarmavuori ku-

vailee analyyttisten menetelmien etenevän ylhäältä alaspäin (Sarmavuori 2007, 74). 

3.2.3 SEKAMENETELMÄT 

Erityisopettaja Sakari Karpin KÄTS-menetelmä on kehitetty lukemisvaikeuksisille oppi-

laille korjaavaksi menetelmäksi erityisopetukseen. Siinä opetetaan samanaikasesti sanojen 

tunnistamista, lukemista ja kirjoittamista, jonka vuoksi sitä kutsutaankin analyyttis-

synteettiseksi sekamenetelmäksi. Menetelmässä toistuu neljä vaihetta: Kirjaimen muutta-

minen äänteeksi, äänteiden yhdistäminen, tavun hahmottaminen ja sanan hahmottaminen. 

Menetelmän järjestelmällinen ja rauhallinen eteneminen tukevat erinomaisesti riskiryh-
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mässä olevien lasten lukemaan oppimista. Lisäksi sen avulla opettaja kykenee helpommin 

havaitsemaan oppilaiden edistymistä ja mahdollisia oppimisvaikeuksia. Haasteita motivaa-

tion ylläpitämiseen tuovat harjoitusten yksitoikkoisuus ja mahdollisesti tavuharjoitteluiden 

merkityksettömyys. Kritiikkiä herättää myös nykyisen oppimiskäsityksen vastainen opetta-

jajohtoisuus. (Lerkkanen 2006, 63-66; Koponen 2006, 46-48.) 

 

LPP-menetelmä, eli lukemaan puheen perusteella, pohjautuu lasten omaan puhekieleen, 

joka sitten muutetaan kirjoitetuksi kieleksi, lauseiksi ja tekstiksi. Painotuksena on lukutai-

don sekä puheen ja kuuntelun keskinäinen suhde. Menetelmässä on viisi vaihetta. Keskus-

teluvaiheessa valitaan aihe ja keskustellaan yhteisesti. Saneluvaiheessa opettaja ja oppilaat 

kasaavat sanan ääneen puhuen, puheen muuttuessa kirjaimiksi. Opettaja kirjaa ylös lasten 

keksimän sanelun, joka sitten luetaan yhdessä ääneen. Laborointivaiheessa pyritään tuke-

maan kielellistä tietoisuutta ja ohjataan lasta tekstin ja puheen analysointiin. Siinä opettaja 

etsii tekstistä sanoja, tavuja tai kirjaimia, joita luetaan yhdessä ääneen ja niistä myös kes-

kustellaan. Uudelleenlukemisvaihe tapahtuu opettajan kanssa kahdestaan, jolloin oppilas 

pääsee nauttimaan opettajan jakamattomasta huomiosta. Jälkikäsittelyvaiheessa teksti lue-

taan vielä uudestaan ja oppilas pääsee tekemään omat sanakorttinsa. LPP-menetelmä on 

lapsilähtöinen, yksilöllisyyttä korostavana ja vuorovaikutuksellinen. Oppilaille työskentely 

on pääosin helppoa ja mukavaa. Opettajalle se on työläs, sillä opetusmateriaali täytyy val-

mistaa aina uudestaan uusi ryhmä huomioiden. (Lerkkanen 2006, 69-73; Järvinen 1993, 

23-44.) Lukemaan opettamiseen ei sisälly ainoastaan teknisten valmiuksien tarjoaminen, 

vaan LPP-opetus nähdään kokonaisuutena, jossa oppiaineita integroidaan toisiinsa (Järvi-

nen 1993, 7.) Suomen kielessä lukemaan oppiminen edellyttää kuitenkin kirjain-äänne-

vastaavuuden käyttämistä, jolloin LPP-menetelmää hyödynnettäessä opetus etenee kierto-

teitse tämän taidon opetteluun (Siiskonen, Aro & Holopainen 2001, 76). 

 

LPP-menetelmään pohjautuu Annamari Raeksen kehittämä LYHTY, lukemaan ja kirjoit-

tamaan oppiminen kokonaisvaltaisesti. Se kehitettiin vastaamaan vuosituhannen alun haas-

teisiin lukemaan opettamisessa. Siinä taitavilla oppilailla on mahdollisuus itsenäiseen ete-

nemiseen, minkä avulla opettajalle jää aikaa keskittyä heikompiin lukijoihin ja kirjoittajiin. 

Puhuttua ja kirjoitettua kieltä yhdistetään puheen, kuuntelun, kirjoittamisen ja lukemisen 

avulla. Lukemaan opettelussa korostuu vuorovaikutuksellisuus sekä sosiaalinen näkökul-

ma. (Raes 2015, 94-97.) 
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LPP- ja LYHTY-menetelmät ovat analyyttisia sekamenetelmiä, jotka yhdistelevät synteet-

tisten ja analyyttisten menetelmien osa-alueita toisiinsa. Niissä pyritään erottamaan äänteet 

merkityksellisistä kokonaisuuksista. KÄTS puolestaan lähtee liikkeelle kirjaimesta edeten 

lopulta sanaan. LPP toimii hyvin edistyneemmillekin lukijoille, ja KÄTS puolestaan sovel-

tuu heikommille lukijoille, jolloin nämä kaksi yhdessä täydentävät toisiaan erinomaisesti. 

3.2.4 ARVIOINTI 

Lerkkasen (2006) mukaan arviointi auttaa opetuksen suunnittelussa ja tuo näkyväksi oppi-

laan edistymisen. Koulua aloittavien lasten seuranta jo esiopetuksesta asti on tärkeää, jotta 

voidaan selvittää mahdolliset tukitoimet tai erityistarpeet. Realistisen kuvan opettaja saa 

ryhmänsä taidoista testaamalla heidän lukutaitoaan heti opintojen alussa. Tämän lisäksi 

olisi hyvä keskustella myös vanhempien kanssa saadakseen kokonaiskuvan oppilaasta. 

Opettajan tulisi tietää lasten todellinen taitotaso suunnitellessaan opetusta. (Lerkkanen 

2006, 144.) Arviointi painottuu ensimmäisenä kouluvuotena peruslukutaitoon ja kirjoitus-

taitoon. Seuraavana vuonna painotetaan ymmärtävää lukutaitoa sekä tuottavaa kirjoittamis-

ta. Motivaatio ja harrastuneisuus taidoissa tulee myös huomioida. (Lerkkanen 2006, 147.) 

 

Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tulee olla oppimista edistävää. Sen tulee ohja-

ta ja kannustaa opiskelemaan sekä parantaa oppilaan kykyä itsearviointiin. Arvioinnin tu-

lee olla monipuolista. (Opetushallitus 2014, 47.) Myös Atjonen (2007) korostaa arvioinnin 

monipuolisuutta, joka mahdollistaa kaikille omanlaisen tavan osoittaa taitonsa ja tietonsa 

(Atjonen 2007, 65). Scheininin (1995) mukaan arvioinnin tarkoitus ei ole tuomita vaan 

selvittää ja pohtia. Arvioinnin tulisi olla arkipäivää suuren draaman sijaan. Sen pitäisi olla 

hyödyllistä, hauskaa ja kiinnostavaa. (Scheinin 1995, 76). Arvioinnin täytyy olla selkeää, 

eikä se saa kiusata tai sisältää piilotavoitteita. Arvioinnin arvo löytyy siitä, että onnistues-

saan se motivoi oppimaan. Itsearviointi kuuluu osana motivoivaan arviointiin, mutta oppi-

lasta ei saa jättää pelkästään sen varaan. Arvioinnin pitää olla vaativaa, ja mahdollistaa 

erinomaisuuden osoittaminen. Se tulisi yhdistää osaksi oppimista, eikä sitä tulisi nähdä 

irrallisena muusta opetuksesta. Arvioinnin avulla voidaan muuttaa mahdollisia virhekäsi-

tyksiä ja auttaa näkemään maailma uusin silmin. (Atjonen 2007 20, 35-36, 84.) 

 

Lukemaan oppimisen seuranta tapahtuu pyytämällä oppilasta lukemaan ääneen kahdestaan 

opettajan kanssa. Heikot lukijat jännittävät lukemista luokalle, joten tätä ei kannata tehdä. 



26  

 

  

Arvioinnissa tulee ottaa huomioon käytetty aika, virheiden määrä ja laatu sekä muut luke-

misen haasteet, jotta voidaan suunnitella jatkoa. Seuraamalla oppilaan edistymistä saavat 

niin oppilas kuin tämän vanhemmatkin tietää, missä mennään lukemisen sujuvuuden kehit-

tymisessä. (Lerkkanen 2006, 107.) 

 

Jaksoarviointi mittaa opeteltujen asioiden oppimista, ja täten kaikkien oppilaiden tulisi 

suoriutua niistä erinomaisesti. Tarkoituksena ei ole tuoda esiin oppilaiden välisiä eroja, 

vaan varmistaa opetuksen tehokkuus. Väli- ja päättöarvioinnilla tarkistetaan koko luku-

vuoden aikana opittujen taitojen laatu. Itsearvioinnilla oppilaat ohjataan löytämään omat 

vahvuutensa ja osaamisensa, ja sitä varten opettajan tulee antaa palautetta työskentelystä 

ohjaten samalla itsearviointiin. Parhaassa tapauksessa itsearvioinnilla tuetaan oppilaan 

luottamusta omaan oppimiseensa. (Lerkkanen 2006, 149.) Arvioinnin avulla myös opettaja 

pystyy reflektoimaan omaa työtään ja kehittämään opetustaan oppilaiden tarpeiden mukai-

sesti. Arviointiin perustuen opettaja kykenee kohdentamaan tuki- ja eriyttämistoimia. 

(Opetushallitus 2014, 47.) 

 

Suomessa opettajan arvosana ja PISAn koetulokset ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa lu-

kuunottamatta hylättyä arvosanaa. Näyttääkin siltä, että Suomessa hylätyn arvosanan taus-

talla ei ole niinkään heikko lukutaito vaan muiden äidinkielen taitojen heikkous, tai esi-

merkiksi tehtävien suorittamatta jättäminen. (Linnakylä & Sulkunen 2002, 38.) Tämän 

vuoksi oppilaiden motivointi koulutehtävien tekemiseen on ensiarvoisen tärkeää. 

3.3 MOTIVAATION MERKITYS LUKEMAAN OPPIMISEEN 

Sitoutunut lukija on motivoitunut. Hän haluaa lukea. Motiivit lukemiseen voivat olla hyvin 

erilaisia, mutta yhteistä on se, että ne ovat hyvin pysyviä. (Lehtonen 2000, 18.) 

 

Motivoitunut lukija kehittyy aikanaan hyväksi lukijaksi. Motivaatio lukuharrastusta koh-

taan herää, kun lapsi huomaa kirjojen auttavan ymmärtämään itseään ja ympäröivää maa-

ilmaa paremmin, ja hän löytää nautinnon lukemisesta. Aluksi luodaan halu kuunnella ja 

lopulta lukea itse kirjoja. (Julkunen 1993, 28.) Tämänkin vuoksi lapsille tulisi lukea paljon 

ja monipuolisesti ääneen. 
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Motiivit lukemiseen ovat ongelmallisia. Toiset motiivit kannustavat pitkäjänteiseen luke-

miseen, toiset taas saavat lukuinnon sammumaan. Mikäli oppilas lukee vain sen vuoksi, 

että on pakko, eli alistuu, ei hänellä ole sisäistä motivaatiota lukemiseen. Ulkoiset motiivit 

lähtevät esimerkiksi opetussuunnitelmasta, tehtävistä tai opettajasta. Ulkoiset lukemismo-

tivaatiot eivät johda pitkäjänteiseen lukemiseen. Sisäinen lukumotivaatio syntyy, kun oppi-

laalla on itsellään tarve lukemiseen. Tällöin oppilas haluaa kehittää aktiivisesti itseään ja 

lukemistaan, jotta hän kykenee laajentamaan ja syventämään lukutaitoaan. 

(Lehtonen 200, 18-19.) Myös Kontu (2008) ja Sarmavuori (2003) huomioivat sisäisen mo-

tivaation tärkeyden, sillä oppilas ei opi lukemaan itsestään, vaan hän joutuu haastamaan 

itseään älyllisesti. Sisäinen motivaatio edellyttää positiivista lukemisympäristöä. Se saavu-

tetaan esimerkiksi siten, että oppilaalle luetaan jo varhaislapsuudessa kirjoja, eli hän saa 

yhteisiä lukukokemuksia. Oppilaan tulee kokea, että luku- ja kirjoitustaidolla on hänelle 

merkitystä. (Kontu 2008, 38; Sarmavuori 2003, 16-17.) Liian usein motiivi lukemiseen 

tulee oppilaalle ulkoisena, jolloin ei saavuteta motivaatiota itsensä kehittämiseen, vaan 

tavoitteena on ainoastaan tehtävistä suoriutuminen. 

 

Motivaation ymmärtäminen onkin avainasemassa lukutaitoa opetettaessa. Lukutaidon saa-

vuttaminen vaatii sitkeää harjoittelua. Mikäli oppilaalla on ikävä tunnetila harjoitellessaan, 

ei oppiminen ole yhtä tehokasta kuin myönteisemmässä tunnetilassa. Näihin tunnetiloihin 

voivat opettaja ja vanhemmat suuresti vaikuttaa harjoittelua ohjatessaan. Motivaatio luke-

miseen heikkenee, jos harjoittelu on jatkuvasti epämiellyttävää ja tapahtuu negatiivisessa 

tunnetilassa. (Lyytinen & Lyytinen 2008, 97.) Tämä tulisi huomioida opetuksessa, ja kan-

nustaa myös kotona luomaan myönteisiä lukukokemuksia. 

 

Opettajan tulee jo varhaiskasvatuksesta lähtien kiinnittää huomiota oppilaisiin, joilla on 

heikkouksia kielellisissä taidoissa, vaikeuksia kuuntelemisessa tai tehtävien tekemisessä. 

Tärkeää on valita strategia, joka tuo kaikille oppilaille positiivisia kokemuksia oppimisesta 

motivaation kohottamiseksi. (Merisuo-Storm 2010, 27.) Kouluun tullessaan lähes kaikki 

oppilaat ovat motivoituneita lukutaidon oppimiseen. Motivaation säilyttäminen ja lukemi-

seen sitouttaminen sen sijaan ovat haasteena opettajalle. Tehtäväorientoituneet oppilaat 

oppivat lukutaidon nopeammin kuin tehtävää välttävät. Motivaation säilymisen ja työsken-

telytaitojen kehittymisen kannalta on tärkeää käyttää merkityksellisiä konteksteja ja yhtei-

söllisiä toimintatapoja. Opetuksen lähtökohtana tulisi pitää oppilaiden ennestään osaamia 

asioita, ja yhdistää uuden oppiminen kiinnostuksen kohteisiin jakamalla tietoja, taitoja ja 
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kokemuksia ryhmässä. Monipuoliset kokemukset, erilaiset tekstit ja kirjallisuus sekä luku-

taidon harjoittelu pelien, leikkien ja harjoitusmateriaalien kautta yhteisesti rikastavat oppi-

misympäristöä. (Lerkkanen 2006, 76.) Rikkaan oppimisympäristön avulla saavutetaan 

myös kielellinen rikkaus. 

 

Lukemismotivaation heräämistä ja säilymistä edesauttaa lukemaan sitoutuminen. Oppilaat 

sitoutuvat lukemaan, kun he saavat mahdollisuuden mielenkiintoisen luettavan valintaan, 

ja voivat jakaa lukukokemuksiaan muiden kanssa. Yhteisölliset ja toiminnalliset työtavat 

sekä kirjoittaminen ja lukeminen yhdistettynä toisiinsa sitouttavat myös oppilaita luke-

maan. Näiden lisäksi vaikutusta on opettajien ja vanhempien kannustavalla suhtautumisella 

sekä tekstin valinnan avustamisella. Tarpeellista on herättää luokassa keskustelua ja kysy-

myksiä teksteistä, ohjata lukustrategioiden käyttöön sekä tarkkailla luetun ymmärtämistä. 

(Lerkkanen 2006, 121-122.) On kuitenkin huomattava, että lukusaavutusten julkinen esit-

täminen saattaa huonontaa olennaisesti motivaatiota (Marinak ym. 2013, 172). 

 

Oppilaan kehitys on sitä nopeampaa, mitä enemmän hän lukee ja kirjoittaa sekä saa niistä 

kehittävää palautetta. Heikko lukutaito ja huono luetun ymmärtäminen johtavat siihen, ettei 

lukeminen kiinnosta ja lukijasta tulee passiivinen. Myös Marinakin, Gambrellin ja Mazzo-

nin (2013) mukaan heikot lukijat ovat usein vähemmän motivoituneita lukemaan kuin su-

juvat lukijat (Marinak ym. 2013, 174). Tässä negatiivisessa kehässä lukemisen harjoittele-

mattomuus heikentää lukutaitoa, ja voi johtaa jopa lukemisen lopettamiseen. Negatiivisen 

kehän kääntäminen positiiviseksi kehäksi edellyttää lukemaan rohkaisua sekä mielenkiin-

toista luettavaa. Tällöin harjoittelu lisääntyy ja lukeminen alkaa sujua paremmin. Vanhem-

pien rooli on merkittävä negatiivisen kehän purkamisessa. (Takala 2008, 30.) Myös Lerk-

kasen (2006) mukaan vanhempien ja oppilaan oma käsitys lukemisesta vaikuttavat moti-

vaatioon harjoitella, ja sitä kautta taitojen oppimiseen. Vanhempien kanssa keskusteltaessa 

tulisikin huomio keskittää oppilaan jo osaamiin asioihin ja tämän kautta vahvistaa van-

hempien käsitystä lapsestaan oppijana. (Lerkkanen 2006, 46.) 

 

Myös Salmi, Huemer, Heikkilä ja Aro (2013) huomioivat heikoilla lukijoilla kehittyvän 

negatiivisen kehän. He näkevät, että se voitaisiin kääntää positiiviseksi keskittymällä lu-

kemisen sujuvuuden kohdennettuun harjoitteluun ja tuoda oppilaan oma edistyminen nä-

kyväksi, minkä jälkeen omatoiminenkin harjoittelu tuottaa mielihyvää. Lukemisen suju-

vuuden kehittyminen auttaa oppilasta myös koulutyössä, sillä hidas lukeminen vaikeuttaa 
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eri oppiaineissa pärjäämistä ja opetuksen tahdissa pysymistä. Tällä saattaa olla vaikutuksia 

oppilaan motivaatioon ja itsetuntoon. (Salmi ym. 2013, 16, 19, 21.) 

 

Opettajan motivointikeinoja lukemisen tukemiseen ovat Lerkkasen (2006) mukaan oppi-

laan vahvuuksien tunnistaminen, onnistumisesta, ahkeruudesta, yrittämisestä tai pienestä-

kin edistysaskeleesta kehuminen, riittävien haasteiden tarjoaminen, ohjaaminen tehtä-

väsuuntautuneisiin työtapoihin sekä lasten mieltymysten ja kiinnostuksen kohteiden huo-

mioiminen. (Lerkkanen 2006, 47.) Tämän lisäksi oppiaineen tavoitteiden on oltava merki-

tyksellisiä oppilaalle, jotta hän kokee äidinkielen ja kirjallisuuden opiskelun mielekkääksi. 

(Harmanen 2016, 22). 

 

Opetuksen suunnittelussa tulee taata jokaiselle oppilaalle ihanteellinen haastetaso. Liian 

haastavista tehtävistä seuraavat epäonnistumiset vahvistavat kielteistä oppijaminäkuvaa, 

kun taas liian helpot tehtävät eivät tuota onnistumisen kokemuksia, jotka vahvistaisivat 

myönteistä oppijaminäkuvaa. Tämä edellyttää opettajalta eriyttämistä kumpaankin suun-

taan tehtävien laadinnassa. Oppilas rakentaa minäkuvaansa suhteessa muihin oppilaisiin. 

Palautteessaan opettajan tulee huomioida oppilasta henkilökohtaisesti, yksilöllisesti ja kan-

nustavasti, sekä tukea samalla realistisen minäkuvan rakentumista. Myönteiset oppimisko-

kemukset syntyvät onnistumisen mahdollisuuksista. (Lerkkanen 2006, 46.) Kun oppilaat, 

joilla on huonompi käsitys itsestään, saavat positiivista palautetta, se parantaa heidän käsi-

tystä itsestään ja kelpoisuuden tunnettaan. Jokainen lukija motivoituu eri asioista. (Marinak 

ym. 2013, 22, 175.) Sen vuoksi opetuksen suunnittelussa on huomioitava erityisesti sellai-

set oppilaat, joilla ei ole juurikaan motivaatiota, niin että he saavat positiivisia oppimisko-

kemuksia ja näkevät oman edistymisensä. (Lerkkanen 2006, 46.) 

 

Opetuksen suunnittelussa on myös huomioitava jokaisen oppilaan erilainen työskentely-

rytmi, jotta tehtävien tekemiseen jää riittävästi aikaa. Jokaiselle työvaiheelle on varattava 

riittävästi aikaa, jotta oppilas saa tehtyä työnsä loppuun. Jos työt jäävät toistuvasti kesken, 

ja oppilas joutuu siirtymään seuraavaan työhön, hän menettää oman toimintansa hallinnan 

kokemuksen ja motivointi seuraaviin tehtäviin on haasteellista. (Thuneberg 2006, 62.) Hi-

taita lukijoita voidaan tukea toistoharjoituksilla, esimerkiksi harjoittelemalla runoja tai näy-

telmiä esitystä varten, jolloin toisto on mielekästä ja motivoivaa. Tekstien valinnassa tulee 

huomioida oppilaat yksilöllisesti. (Rasinski 2005, 93.) Tämä tarkoittaa sitä, että tekstiaines 
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tulee valita oppilaiden mukaan eikä opettajan kannata jumiutua käyttämään samoja materi-

aaleja vuodesta toiseen. 

 

Julkusen (1993) mukaan innostavat oppimiskokemukset auttavat edistämään ja kehittä-

mään oppilasta. Oppimisen ilo kadotetaan, mikäli oppimisen tavoitteet asetetaan oppilaan 

ulkopuolelta, esimerkiksi koulussa. (Julkunen 1993, 41.) Thunebergin (2006) mukaan luo-

kassa vallitsevan ilmapiirin tulee olla yrittämiseen rohkaiseva ja erehdyksen salliva. Täl-

löin oppilaat rohkaistuvat kokeilemaan, eivätkä pelkää riskien ottamista. Oppilaita ei tulisi 

kilpailuttaa keskenään, vaan jokaisen oppilaan suoritusta verrataan omaan aiempaan suori-

tukseen. Ulkoisten palkintojen on todettu johtavan sisäisen motivaation heikkenemiseen, ja 

tämän vuoksi oppilaita tulisikin kannustaa iloitsemaan yhdessä oppimisesta ja yrittämisestä 

sekä huomioida pienetkin edistysaskeleet. (Thuneberg 2006, 62.) 

 

Suomalaislasten tulokset PISAn lukutaitotutkimuksessa näyttävät siltä, että hyvän lukutai-

don taustalla ei ole yhtä tai kahta avaintekijää. Sen sijaan hyvään lukutaitoon vaikuttavat 

niin oppilaan oma kiinnostus ja harrastukset kuin koulun opetus ja kodin kulttuurinen ak-

tiivisuus. (Välijärvi, Linnakylä, Kupari & Reinikainen 2002, 201.) Näyttäisikin siltä, että 

hyvän lukutaidon taustalla on lukuharrastukseen motivoituminen, mihin sekä koululla että 

kodilla on omat vaikutusmahdollisuutensa. Lerkkasen (2006) mukaan opetusmenetelmiä ja 

materiaaleja valittaessa tulisikin huomioida oppilaiden yksilölliset mielenkiinnonkohteet ja 

aiemmat kokemukset sekä luoda erilaisia lukemistarpeita. Tällöin oppilaiden sisäinen mo-

tivaatio lukutaidon kehittämiseen herää ja syntyy sitoutuneita lukuharrastajia. (Lerkkanen 

2006, 57.) 

3.3.1 ERIYTTÄMINEN 

Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) mukaan eriyttämisen tulee ohjata työtapojen 

valintaa. Se toimii pedagogisena lähtökohtana opetukselle, ja pohjautuu oppilaantuntemuk-

seen. Opetusta voidaan eriyttää laajuuden, syvyyden, työskentelyrytmin ja etenemisen sekä 

oppimisen tapojen puitteissa. Perusteena sille ovat oppilaan tarpeet ja mahdollisuudet opis-

kelunsa suunnitteluun, työtapojen valintaan ja yksilölliseen etenemiseen. Parhaimmillaan 

eriyttäminen tukee oppilaan itsetuntoa ja motivaatiota, ja sillä voidaan ehkäistä tuen tar-

peen syntymistä. (Opetushallitus 2014, 30.) 
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Lerkkasen (2006) mukaan eriyttämisellä kyetään vastaamaan oppilaiden eroavaisuuksiin 

taidoissa ja edistymisessä. Eriyttäminen voi olla yhteneväistävää tai erilaistavaa. Ensim-

mäisessä tavoitteena on kaikille oppilaille yhteinen perustaso. Jälkimmäisessä taas opettaja 

haastaa jokaista oppilasta kognitiivisesti. (Lerkkanen 2006, 124.) Ikosen (2000) mukaan 

eriyttämistä on neljää eri tyyppiä: lopputuloksessa annetaan kaikille oppilaille sama tehtä-

vä, jolloin heidän taitotasonsa selviää vastauksista, nopeudessa oppilaat suoriutuvat tehtä-

vistä joko nopeasti tai hitaasti, rikastamisessa käytetään täydentäviä tehtäviä syventämään 

oppimista sekä erilaiset tehtävät, jolloin oppilaille annetaan tehtäviä heidän taitotasonsa 

mukaan. (Ikonen 2000, 58.) 

 

Kaiken tasoisille oppilaille tulisi järjestää heidän tasolleen sopivaa toimintaa. Eriyttämällä 

pidetään yllä oppilaiden motivaatiota. Eriyttämistä tulisi tapahtua molempiin suuntiin, niin 

edistyneille kuin hitaammin eteneville oppilaille. Onnistuakseen tämä vaatii opettajalta 

oppilaiden aktiivista havainnointia ja arviointia. (Lerkkanen 2006, 125.) Monet opettajat 

tyytyvät huomioimaan vain hitaasti etenevät lukijat, jolloin edistyneet lukijat saattavat kyl-

lästyä ja heidän motivaationsa laskee. Ikonen (2000) kehottaakin tarkkailemaan alisuoriu-

tujia, oppilaita, joiden mielestä tehtävät ovat liian tylsiä tai helppoja, jotta he voisivat hyö-

dyntää lahjakkuuttaan paremmin riittävän haastavissa tehtävissä (Ikonen 2000, 57). 

 

Lasten aloittaessa koulun heidän kirjoitustaidoissaan ei ole niin suurta tasoeroa kuin luku-

taidossa. Tämän vuoksi lukutaidon harjoittelussa opetusta tulee eriyttää aikaisemmin ja 

enemmän kuin kirjoitustaitoa. (Lerkkanen 2006, 126.) Voimavaroja oppimiseen voi olla 

nähtyä enemmän, koskaan siitä ei voi olla täysin varma. Sen vuoksi täytyykin tarjota laa-

dukasta ja eriyttävää opetusta kaikille lapsille, jotta he oppivat hyödyntämään sisäiset voi-

mavaransa. Jos oppilas epäonnistuu, se voi johtua kahdesta suuresta tekijästä, joko oppimi-

sen esteet olivat liian korkeat voitettaviksi, tai oppilaalla ei ole vielä oppimisen taitoja. 

(Ikonen 2000, 26-27.) 

3.3.2 LUKUKOIRA 

Lukukoira lukemisen opettelun apuna on vielä suhteellisen uusi käsite. Sen hyvistä puolista 

on kuitenkin jo jonkin verran näyttöä. Eläimelle lukeminen on huomattavasti helpompaa, 

sillä se ei kritisoi, pysäytä lukemista tai muutenkaan suhtaudu lapselle lukemiseen negatii-

visesti. Lukemistilanne on rennompi, eikä lapsen tarvitse jännittää. Lukukoiran on havaittu 
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lisäävän motivaatiota lukemiseen. Nämä havainnot ovat tehneet kirjaston työntekijät ja 

lukukoiratoiminnassa mukana olleet ihmiset käytännön työssään. 

 

READ, The Reading Education Assistance Dogs on ensimmäinen lukukoiraohjelma maa-

ilmassa. Se on perustettu vuonna 1999 Utahissa, jossa koirat olivat lukukoiratyössä aluksi 

kirjastoissa, mutta vuotta myöhemmin toiminta siirtyi myös kouluihin. READ-koirat käy-

vät erityisen koulutuksen, ne ovat rekisteröityjä ja sertifioituja terapiaeläimiä. Suomeen 

ohjelma on rantautunut vuonna 2011. (Stone 2009.) 

 

READin lisäksi on olemassa muitakin lukukoiraprojekteja, kuten BARKS ja Sit Stay 

Read! (Stone 2009). Suomessa READin lisäksi lukukoiratoimintaa järjestää muun muassa 

Suomen Karva-kaverit ry, jonka koirat vierailevat kirjastoissa kerran kuukaudessa luetta-

massa lapsia. Tässäkin toiminnassa lapsi saa lukea koiralle 15 minuutin ajan jossakin rau-

hallisessa paikassa, ilman paineita lukemiseen. READin toiminnassa Tapiolan kirjastossa 

keskeistä on, että lukemista ei tarvitse hävetä. Sen vuoksi se tapahtuukin keskeisessä pai-

kassa kirjastossa, eikä missään suljetussa sopessa. Myös aikuiset saavat halutessaan lukea 

koiralle. (Mäkilä 2013.) 

 

Seinäjoen kirjastoissa alkaa syksyllä 2016 Kirjastoralli, jossa heikot lukijat pääsevät luke-

maan lukukoiralle kerran viikossa. Projekti jatkuu ainakin tämän syksyn, mutta jos sillä on 

hyviä tuloksia, jatketaan sitä ainakin ensi kevääseen saakka. Kirjastosta otettiin yhteyttä eri 

koulujen erityisopettajiin lukukoiratoimintaa tarvitsevien oppilaiden määrän kartoitta-

miseksi.  

 

Lukukoiratoiminnassa mukana olleet lapset ovat innostuneet koiralle lukemisen jälkeen 

lukemaan kotona esimerkiksi pehmoleluilleen. Tällaisia kokemuksia on esimerkiksi Mik-

kelistä. (Liukkonen 2013.) Itsekin olemme käytännössä huomanneet koiran vaikutuksen 

lukemaan opettelussa. Ääneen lukeminen koetaan huomattavasti mielekkäämmäksi, kun 

jokin elävä olento sitä kuuntelee keskeyttämättä ja arvostelematta. 

3.4 YHTEENVETO 

Lukemaan opettamisessa korostuu myönteisen oppimisilmapiirin ja vuorovaikutuksen 

merkitys. Oppilasta ei saa pakottaa liian aikaisin lukemaan puhumatta, sillä hän tarvitsee 
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tätä sisäistä puhetta kehittyäkseen sujuvaksi lukijaksi. Suomen kielen säännönmukaisuus 

edesauttaa lukutaidon saavuttamista, mutta vaativa kielen rakenne vaikeuttaa luetun ym-

märtämistä. 

 

Peruslukutaidon opetuksessa jo sanatason harjoitteissa tulisi hyödyntää tekstejä, jotta har-

joittelu olisi mielekästä eivätkä sanat vain irrallisia ja merkityksettömiä. Samoin tavut tulisi 

liittää sanoihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Harjoittelun tulee olla runsasta ja 

monipuolista, ja sisällyttää siihen eri tekstilajeja sekä moniaistillisuutta. Aluksi keskitytään 

tarkkaan lukemiseen, vasta sen jälkeen lukunopeuteen. Lukunopeutta harjoitettaessa sanan-

tunnistuksessa hyödynnetään asiayhteyttä. 

 

Lukemaan oppiminen edellyttää tarkkaavaisuutta ja sopivaa vireystilaa, jotka eivät vielä 

alkuopetuksessa pysy yllä koko oppitunnin ajan. Opetusta täytyykin jaksottaa, jotta keskit-

tyminen saadaan ohjattua oikeisiin ärsykkeisiin. Aikaisempaa kirjaintuntemusta kannattaa 

hyödyntää, sillä se edesauttaa äänteiden ja kirjainten oppimista. Pääpaino alkuopetuksessa 

on ääneen lukemisessa, eli mekaanisessa lukutaidossa. Sitä voidaan harjoittaa yksin, pareit-

tain ja pienissä ryhmissä. On huomioitava, että ryhmäpaine vaikuttaa negatiivisesti luku-

suoritukseen erityisesti silloin, kun lukemisessa on puutteita. Oppilaita ohjataan myös lu-

kemisen rytmittämiseen ja tauottamiseen.  Sujuvuutta harjoitetaan runsailla toistoilla joko 

itsenäisesti tai ohjatusti, ja lukuharjoittelun tulisi olla päivittäistä. Sujuvan lukutaidon ke-

hittymistä tukee myös useiden erilaisten tekstien kuunteleminen. 

 

Eriyttäminen on tärkeä osa opetuksen suunnittelua, sillä opetuksessa tulisi tarjota jokaiselle 

oppilaalle riittävästi haasteita sekä tarvittavat tukitoimet. Opetuksen täytyy olla rytmitettyä 

ja jaksotettua, ja suuria ryhmiä tulisi välttää, sillä tutkimusten mukaan ne eivät tue oppi-

mista. Hallittuaan peruslukutaidon oppilas siirtyy lukemaan oppimisesta lukemalla oppimi-

seen. 

 

Opettajan tulee tietää erilaisia lukemaan opettamisen menetelmiä, ja valita niistä parhaat 

juuri oman ryhmänsä opettamiseen. Kullakin menetelmällä on omat hyvät ja huonot puo-

lensa, joten niitä yhdistelemällä saa parhaan tuloksen lukemaan opettamisessa. Menetel-

mästä huolimatta tärkeintä on antaa avaimet lukemisen merkityksellisyyden löytämiseen. 

Tämä onnistuu parhaiten valitsemalla oppilaille tärkeitä ja heitä kiinnostavia tekstejä, sillä 

oppiminen voi tapahtua vain oppilaan omilla ehdoilla (Lehtonen 1998, 63). 
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Arvioinnin tarkoituksena on edistää oppimista ja auttaa oppilasta löytämään omat vahvuu-

tensa. Arvioinnin tulee olla kokonaisvaltaista ja persoonallista, ja sen tulee tuoda esiin op-

pilaan kehitys omana itsenään. Tämän vuoksi opettajan tulee arvioida oppilaiden lähtötaso, 

jotta hän voi suunnitella opetustaan vastaamaan oppilaiden tarpeisiin. Arvioinnin tulee olla 

osa jokapäiväistä opetusta. 

 

Motivaation rooli lukemaan oppimisessa on valta, sillä lukutaidon oppiminen edellyttää 

älyllistä ponnistelua sekä runsaasti toistoja. Jos oppilas ei ole motivoitunut, toistava luku-

harjoittelu ei ole mielekästä, jolloin myöskään kehitystä lukemisessa ei tapahdu. Lukemi-

sesta motivoitunut oppilas sen sijaan kehittyy aikanaan sujuvaksi lukijaksi. Myönteinen ja 

kannustava ilmapiiri niin kotona kuin koulussa motivoivat oppilasta lukemisen harjoitte-

luun. Heikkoudet kielellisissä taidoissa saattavat vaikuttaa negatiivisesti lukutaidon oppi-

miseen, mikä puolestaan heikentää motivaatiota lukemiseen. Opettajan tulee kiinnittää 

erityistä huomioita heikosti motivoituneisiin oppilaisiin, jotta he eivät ajautuisi negatiivi-

seen kehään. Opetusta suunniteltaessa kannattaakin huomioida oppilaiden kiinnostuksen 

kohteet ja käyttää niitä hyväksi motivaation säilyttämiseksi ja elinikäisen lukuinnon sytyt-

tämiseksi. 
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4 POHDINTA 

Monipuolinen ja korkea lukutaito ennustaa Suomen tulevaisuudelle sekä taloudellista että 

sosiaalista ja kulttuurista menestystä (Linnakylä & Sulkunen 2002, 39).  

Hyvä lukutaito on perusedellytys koulun oppiaineiden opiskelussa (Merisuo-Storm 2010, 

17). Tämän vuoksi olisikin tärkeää nähdä lukutaito jatkumona, alati kehittyvänä taitona. 

Lukutaidolle luodaan pohja jo varhaisessa kielellisessä kehityksessä kirjoitetun kielen ko-

kemuksista. Varhaisella puuttumisella kielellisen kehityksen ongelmiin voidaan vaikuttaa 

positiivisesti lukutaitoon. (Lerkkanen 2006, 76.) Tähän tulokseen ovat tulleet myös Ahve-

nainen ja Holopainen (2014). Erityisesti vuorovaikutuksen laatu ja malli ovat suuressa roo-

lissa hyvän yleiskielen kehityksessä. Vaikka kielellisiä virikkeitä on ollut vähän, voidaan 

kieltä rikastuttamalla vaikuttaa positiivisesti lukemiseen ja kirjoittamiseen. (Ahvenainen & 

Holopainen 2014, 34.) Tärkeää on saumaton siirtyminen varhaiskasvatuksesta koulun pii-

riin. Koululla tulisi olla tiedossa oppilaan mahdolliset oppimisen haasteet tai niihin vaikut-

tavat tekijät, jotta varhainen puuttuminen voi todella onnistua. Lisäksi kouluun olisi syytä 

siirtyä tieto mahdollisista aiemmin tarjotuista tukitoimista. Lähteiden perusteella voimme 

päätellä, että kokonaiskuvan muodostaminen jokaisesta oppilaasta yksilönä on onnistuneen 

opetuksen pohja.  

Monilla vanhemmilla ei välttämättä ole minkäänlaista käsitystä lapsensa lukemaan oppimi-

sen vaiheesta. He olettavat, että lapsi oppii lukemaan pelkästään koulun tuella, eikä heitä 

tarvita tässä prosessissa lainkaan. Vanhempien uskomukset ja käsitykset lapsensa taidoista 

ja menestyksestä vaikuttavat kuitenkin lapsen omiin käsityksiin itsestään ja taidoistaan 

(Lerkkanen 2006, 44). Myös Julkusen (1993) mukaan lapsen minäkuvaan vaikuttaa voi-

makkaasti se, millainen käsitys aikuisilla on hänestä oppijana. Vaikutukset varhaiseen mi-

näkuvaan voivat säilyä läpi elämän. (Julkunen 1993, 42.) Tämän vuoksi onkin tärkeää, että 

vanhemmat ovat mukana lapsensa oppimispolussa varmistaen positiivisen kehän pysyvyyt-

tä. Kodin ja koulun yhteistyöllä on tässä suuri merkitys. Opettajan tulee kannustaa van-

hempia osallistumaan lapsensa koulunkäyntiin, ja tuoda vanhemmille tietoon lapsen edis-

tyminen koulussa. Opettajalla on velvollisuus tiedostaa, millaisista lähtökohdista lapsi tu-

lee kouluun.  Mikäli kotona käytetty kieli eroaa suuresti koulun kielestä, joutuu lapsi 

omaksumaan toisen kielen kouluun tullessaan (Ahvenainen & Holopainen 2014, 34). Tämä 

saattaa omalta osaltaan tuoda haasteita lapsen oppimiselle. 
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Lukutaito vaatii runsaasti harjoitusta kehittyäkseen, jolloin täytyy myös kiinnittää huomio-

ta motivaatioon. Parhaat tulokset harjoittelusta saadaan, kun se on oppilaalle mielekästä. 

Tämä onnistuu, kun oppilaalla on itsellään tiedossa harjoittelun tavoitteet, ja ne yhdistyvät 

hänen tarpeisiinsa ja häntä kiinnostaviin asioihin. (Lerkkanen 2006, 35.) Motivaatiolla on 

valtaisa merkitys oppilaan oppimiseen, joten sen huomiointi on ensiarvoisen tärkeää. Li-

säksi täytyy huomioida jokaisen oppilaan motivoituminen eri asioista. Opettajan tulisi tar-

jota sellaista opetusta, jolla saadaan pidettyä yllä motivaatiota sekä tuotettua sitoutuneita 

lukijoita. Erityishuomiota täytyy kohdistaa oppilaisiin, joille oppiminen haasteellista, sillä 

heidän negatiivisen motivaation kehänsä täytyy saada käännettyä positiiviseksi. Se vaatii 

opettajalta paljon työtä, mutta toisaalta on hyvin palkitsevaa nähdä, miten oppilaan moti-

vaatio lukemiseen muuttuu.  

Mahdollisiin kielellisen kehityksen vaikeuksiin tulee puuttua mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa (Kontu 2008, 37; Salmi ym. 2013,11-13, 18), jotta ongelmat eivät pääse kasau-

tumaan selvittämättömäksi vyyhdiksi ja piiloudu muiden mahdollisten käyttäytymisongel-

mien alle (Thuneberg 2006, 61; Takala 2008, 80). Tämä edellyttää opettajalta riittävän 

laajaa ja monipuolista havainnointia ja oppilaiden taitojen sekä heidän oppimisensa arvi-

ointia, jotta hän kykenee havaitsemaan oppilaan kehityksen taustalla olevat häiriöt ja puut-

tumaan niihin. Arvioinnilla voidaan saavuttaa muutakin kuin kehityksellisten häiriöiden 

löytäminen. Sen avulla nähdään oppilaan edistyminen, ja oppilas itsekin pääsee näkemään 

edistymisensä. Tämä taas vaikuttaa positiivisesti motivaatioon, kunhan arviointi on riittä-

vän positiivisesti tehty. Siinä ei pidä keskittyä virheisiin, vaan pikemminkin siihen, miten 

paljon kehitystä on tapahtunut. 

Sujuvan lukemisen kehitys vaatii omaehtoista lukemista, jota ei hyödynnetä ainoastaan 

tiedonhankinnassa. Tämän vuoksi olisikin tärkeää saada lapset mahdollisimman varhain 

lukemaan myös lastenkirjallisuutta. Kun lapsi saa itse valita häntä kiinnostavaa luettavaa, 

kykenee hän opettelemaan lukemista yksinkin. (Julkunen 1993, 26-27). Opettajan ja van-

hempien vastuulla onkin tarjota mahdollisimman monenlaista luettavaa lapselle, jotta hän 

voi itse valikoida itselleen sellaista luettavaa, joka häntä kiinnostaa ja motivoi. Parhaim-

millaan lapsi on niin motivoitunut lukemisesta, ettei kykene esimerkiksi ohittamaan Aku 

Ankka -lehteä lukematta sitä. 
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Sanataide eli kaunokirjalliset tekstit ovat tärkeässä roolissa äidinkielen ja kirjallisuuden 

opetuksessa. Näiden tekstien lukeminen, analysointi, tulkitseminen ja tuottaminen moni-

puolistavat oppilaiden käyttämää kieltä, ilmaisua ja mielikuvitusta. Samalla tuetaan oppi-

laiden eettistä kasvua ja itsetuntemusta. Opetuksella pyritään kannustamaan lukukokemuk-

sien jakamiseen sekä tutustumaan syvemmin eri kirjallisuuden lajeihin. Kaunokirjallisuu-

den piirteisiin ja ilmaisuun perehtyminen edesauttaa mediatekstien ja tietokirjallisuuden 

analysointia. Tekstikokonaisuuksien ja kokonaisteosten lukeminen auttaa niin lukutaidon 

kuin kieli- ja kulttuuritietoisuuden kehittymistä. (Harmanen 2016, 20.) Monilukutaidon 

kehittämisellä voidaan siis vaikuttaa oppilaan motivaatioon ja hänen itseilmaisuunsa. Li-

säksi opetuksessa tulisi pyrkiä siihen, että oppilaat saisivat kokemuksen kokonaisen kirjan 

lukemisesta. Tällöin saadaan useampia oppilaita sitoutettua lukijoiksi, sillä monesti vasta 

luettuaan kirjan loppuun oppilaat huomaavat, miten mielenkiintoista lukeminen voi olla. 

Välijärven, Linnakylän, Kuparin ja Reinikaisen (2002) mukaan tytöillä on suurempi kiin-

nostus lukemiseen ja he ovat sitoutuneempia harrastajia. Pojat kuitenkin lukevat monipuo-

lisesti sanomalehtiä, sähköisiä tekstejä, sarjakuvia ja tietokirjoja. Tytöillä taas suosituim-

maksi nousivat kaunokirjallisuus ja aikakauslehdet. Kirjaston käytössä tytöt ovat poikia 

aktiivisempia. (Välijärvi ym. 2002, 197.) Opettajan tulisikin miettiä, miten tuoda kirjasto 

kiinnostavammin pojille esille.  

Myös PISA- tutkimus toi esiin yhteyden lukutaidon ja lukuharrastuksen sekä lukemisaktii-

visuuden välillä. Siinä havaittiin myös kodin runsaan kirjallisuuden heijastuvan lasten lu-

kuharrastukseen. Kohtuullisesti käytettynä tietotekniikan hyödyntäminen edistää lukutai-

toa, mutta tässäkään tapauksessa liikakäytöllä ei päästä huippusuorituksiin. Jos tietokonetta 

ei käytetty lainkaan, oli lukutaito merkittävästi heikompi kuin muilla. Nykyajan tietoyh-

teiskunnassa syrjäytymisvaara on olemassa tällaisella ryhmällä. (Välijärvi ym. 2002, 197.) 

Tämän vuoksi kouluissa tulisikin kannustaa järkevään tietotekniikan käyttöön niin, että 

oppilaat oppisivat hyödyntämään sen tarjoamia mahdollisuuksia, mutta ymmärtäisivät 

myös suhtautua kriittisesti sen käyttöön.  

PISA-tutkimuksessa paljastuu myös se, että suomalaiset lapset osaavat hakea tietoa ja ym-

märtävät lukemaansa huomattavasti muita paremmin. Luetun pohdinnassa, kriittisessä ar-

vioinnissa ja omia perusteluja vaativissa tehtävissä suomalaiset pärjäävät heikommin. 



38  

 

  

Rohkeutta omiin mielipiteisiin ja niiden perusteluihin tarvitaan vielä, samoin parannettavaa 

löytyy tekstien arvioinnista ja analysoinnista. (Linnakylä & Sulkunen 2002, 36.) Monesti 

suomalaiset ovat hieman arkoja ilmaisemaan omaa mielipidettään peläten olevansa vääräs-

sä. Kunhan mielipiteen ilmaisun rohkeus löydetään, onnistuu niin kriittinen arviointi kuin 

omien perustelujenkin muodostaminen helpommin. Suomalaisten lasten lukutaito on hy-

vällä pohjalla, mutta opettajina meidän täytyy keskittyä löytämään sellaiset lapset, joiden 

lukutaidon kehityksessä on vaikeuksia, jotta kaikille oppilaille olisi yhtäläiset mahdolli-

suudet oppia sujuva lukutaito.  Lukutaidon avulla saadaan sujuvien lukijoiden lisäksi elin-

ikäisiä oppijoita, sitoutuneita lukijoita sekä yhteiskunnan tekijöitä. 

Tutkielmamme perusteella voidaan huomata motivaation suuri merkitys sujuvan lukutai-

don saavuttamisessa. Motivaatioon vaikuttavat opetuksessa käytettävät metodit, opetuksen 

eriyttäminen, ilmapiiri sekä kodissa että koulussa, arviointi sekä lukemisen harrastaminen. 

Metodi tulee valita aina oppilaat yksilöllisesti huomioiden, eriyttämisessä tulee huomioida 

jokaisen oppilaan taitotaso, ilmapiirin tulee olla kannustava ja virheitä salliva, arvioinnin 

tulee tuoda edistyminen näkyväksi ja lukuharrastukseen kannustaa muun muassa materiaa-

leja monipuolisesti tarjoten. Itse näemme lukukoiratoiminnan yhtenä keinona motivoida 

monentasoisia ja monessa eri kehitysvaiheessa olevia lukijoita, jotta he voivat kehittää lu-

kutaitoaan eteenpäin. Tämän vuoksi onkin kiinnostavaa lähteä tutkimaan aihetta tarkem-

min pro gradu -tutkielmassa.  
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