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1 Johdanto 

 

Olemme tutkimuksessamme kiinnostuneita siitä, millaiset asiat motivoivat 2.–4. luokan 

oppilaita lukemaan kirjallisuutta, ja millaisia kirjallisuuskasvatuksen käytänteitä he suosivat. 

Tutkimuksemme on kvalitatiivinen tapaustutkimus, joka on toteutettu lapsitutkimuksen 

näkökulmasta. Tutkimuksemme on jatkumoa kandidaatintutkielmallemme, jossa 

tarkastelimme luokanopettajan mahdollisuuksia tukea oppilaiden lukuharrastuksen 

kehittymistä koulussa (Lindvall & Vainionpää, 2020). Hyödynnämme 

kandidaatintutkielmaamme muun muassa käsitteellisten lähtökohtien määrittelyssä ja 

aihevalinnan perustelussa sekä tutkielmamme teoreettisessa viitekehyksessä. 

Aihevalintamme taustalla on ajankohtainen huoli lasten ja nuorten lukutaidon heikkenemises tä 

ja lukemisen vähentymisestä. PISA 2018 -tutkimuksen (Programme for International Student 

Assessment) tuloksista käy ilmi, että vaikka suomalaisnuorten lukutaito on kansainvälises t i 

verrattuna edelleen korkeatasoista, lukutaidon taso ja lukemiseen käytetty aika ovat olleet 

jatkuvassa laskussa liki 15 vuoden ajan (Leino ym., 2019, 20–22, 86–89, 127). Tuloksista myös 

ilmenee, että suomalaisnuorten asennoituminen lukemista kohtaan on muuttunut merkittäväs t i 

kielteisemmäksi: yhä useampi suomalaisnuori ilmoitti PISA 2018 -tutkimuksen tuloksissa 

lukevansa vain, jos on pakko, ja Suomi lukeutui niihin kolmeen maahan, jossa nuorten 

kiinnostus lukemista kohtaan oli vähentynyt kaikista eniten. 

PISA 2018 -tutkimuksen tulosten mukaan liki 14 % 15-vuotiaista lukee niin heikosti, ettei 

heidän lukutaitonsa riitä opiskeluun tai yhteiskunnassa toimimiseen. Vajaassa 10 vuodessa 

heikkojen lukijoiden määrä on lisääntynyt yli 5 prosenttiyksikön verran, mikä on hälyttävä 

tulos. Mikäli yksilön lukutaidon taso on niin heikko, ettei hän kykene tunnistamaan tekstin 

pääajatuksia, osaa paikantaa selkeästi ilmaistua tietoa tai tehdä teksteistä yksinkerta is ia 

tulkintoja, syrjäytymisriski kasvaa huomattavasti. Riittämättömillä perustaidoilla ja heikolla 

motivaatiolla on yhteys toisen asteen opintojen keskeyttämiseen ja koulutuksen ulkopuole lle 

jäämiseen. (Leino ym., 2019, 23.) 

Samalla kun heikkojen lukijoiden määrä kasvaa, hyvien lukijoiden määrä on pysynyt 

suunnilleen samana verrattuna vuoden 2009 PISA-tuloksiin. Lukutaidon tasoltaan 

erinomaisten huippulukijoiden määrä on liki 10 vuodessa jopa lisääntynyt. (Leino ym., 2019, 

23.) Ongelma ei siis ole suomalaisoppilaiden lukutaidon kokonaisvaltainen heikentyminen, 
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vaan se, että heikkojen lukijoiden joukko kasvaa, ja kuilu heikkojen ja vahvojen lukijo iden 

välillä syvenee. Mitä suuremmaksi tämä tasoero pääsee muodostumaan, sen vaikeampi 

suomalaisen koululaitoksen on kuroa sitä umpeen ja ehkäistä taitotason kahtiajakautumista.  

Ajankohtaisuuden lisäksi aihevalintaamme motivoi oma henkilökohtainen kiinnostuksemme 

kirjallisuutta ja lukemiskulttuuria kohtaan. Arvostamme kirjallisuutta ja pidämme 

lukemiskulttuurin ylläpitämistä ja edistämistä tärkeänä. Olemme molemmat kasvaneet 

ympäristössä, jossa lukemista pidetään arvossa ja kirjallisuuteen tutustumiseen on kannustettu, 

mikä näkyy arvomaailmassamme ja lukemistottumuksissamme vielä tänäkin päivänä. 

Henkilökohtainen kiinnostuksemme näkyy myös opintopoluissamme, sillä olemme 

sisällyttäneet korkeakouluopintoihimme kirjallisuuden opintoja ja pyrimme alituises t i 

kehittämään omia valmiuksiamme toimia kirjallisuuskasvattajina. 

Tulevina kasvatusalan ammattilaisina olemme huolissamme lasten ja nuorten lukuharrastuksen 

vähenemisestä ja ilmiön mukanaan tuomista haittavaikutuksista. Tämän vuoksi olemme 

kiinnostuneita tutkimaan, mitkä ovat lukijuuden kehittymisen taustalla vaikuttavat juurisyyt, ja 

millaisia mahdollisuuksia kasvattajilla on vaikuttaa tähän kehitykseen. Lasten ja nuorten 

lukemiskulttuurin ja lukijaksi kasvamisen edistämisen ei tulisi mielestämme rajoittua 

ainoastaan opettajan työelämään, vaan sen tulisi näyttäytyä perusarvona, joka on läsnä 

jokapäiväisessä elämässä. 

Pyrimme pro gradu -tutkielmassamme tunnistamaan lukemismotivaatioon vaikuttavia tekijöitä 

sekä saamaan selville, millaiset koulun kirjallisuuskasvatuksessa hyödynnettävät aktiviteetit ja 

työtavat vahvistavat lukemismotivaatiota. 

Valitsemamme kohderyhmä, 2.–4. luokan oppilaat, edustaa lukuharrastuksen syntymisen 

kannalta merkittävää ikäluokkaa, jonka lukutottumusten ja -asenteiden tarkasteleminen on 

mielestämme kiinnostavaa ja tärkeää. Möller-Salmelan (2020) mukaan lapset ovat 8–9 vuoden 

iässä lukuharrastuksen syntymisen kynnyksellä, ja 10–11 vuoden iässä erot lasten lukutaido issa 

ja -tottumuksissa alkavat usein jo näkyä. Tässä iässä kasvattajien tuki ja lukuinnon 

huomioiminen voivat olla erityisen tärkeässä roolissa. Myös Aerila ja Kauppinen (2019a, 64) 

puoltavat nimenomaan alakoulun alaluokilla herätetyn lukuinnon merkitystä ja sen vaikutus ta 

tulevaisuuden suhtautumiseen lukemista ja kirjallisuutta kohtaan. 

Lasten lukuharrastusta tutkittaessa on mielestämme oleellista tarkastella asiaa lasten 

näkökulmasta sen sijaan, että haastattelisimme esimerkiksi heidän opettajiaan. Christensenin 

ja Jamesin (2008, 2–3) mukaan lapsuutta ja lasten elämää on perinteisesti tutkittu 
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hyödyntämällä aikuisia vastaajia, joiden on ajateltu puhuvan lasten puolesta. Tällöin 

näkökulma ei ole kuitenkaan ollut lasten, vaan aikuisten, ja lapset on todellisuudessa saatettu 

tutkimuksen objekteiksi ja varsinaisen tutkimusprosessin ulkopuolelle. Vaikka 

lapsinäkökulmaisuus onkin lapsiin kohdistuvassa tutkimuksessa lisääntynyt, nähdään 

esimerkiksi lasten iän olevan tieteellisessä tutkimuksessa edelleen lasten toimijuutta, 

kompetenssia ja luotettavuutta rajoittava tekijä (Christensen & James, 2008, 2–3). Myös Kiilin 

(2006, 25) mielestä lapsia koskeva tutkimus on tärkeää paitsi siksi, että se tekee lasten 

toimijuuden ja lasten oikeudet näkyviksi, myös siksi, että se lisää lasten konkreettista 

osallistumista tukevia käytänteitä, jotka edelleen ovat kansainvälisistä säädöksistä huolimatta 

usein puutteellisia ja vajavaisia.  Lapsinäkökulmaisuuden saavuttaaksemme koimme lasten 

haastattelemisen ensisijaisen tärkeäksi osaksi tutkimustamme. 

Lukuharrastuksen käsitteellä tarkoitamme vapaa-ajalla tapahtuvaa, omaehtoista lukemis ta. 

Rajaamme lukuharrastuksen koskemaan nimenomaan kirjallisuuden lukemista, ja 

kirjallisuudella käsitämme kaunokirjallisuuden lisäksi myös tietokirjallisuuden, sarjakuvat  

sekä lehdet. Aerilan ja Kauppisen (2019b, 13–14) mukaan kirjallisuuden arvostukseen kuuluu 

se, että kunnioitusta osoitetaan monenlaista kirjallisuutta kohtaan, ja tahdomme itsekin 

korostaa, ettemme arvota kirjallisuuden lajeja ja esitysmuotoja, vaan pidämme kaikenlais ia 

tekstejä ja niiden lukemista arvokkaana ja tärkeänä. Tutkimusta varten tekemämme rajaus 

perustuu selkeyteen ja kohderyhmän edustajille tyypilliseen tekstivalikoimaan.  

Lukemiskulttuurissa tapahtuneita muutoksia tutkineet Herkman ja Vainikka (2012, 146–147) 

huomioivat, että valtaosa digitaalisista palveluista ja päivittäin seurattavasta viestinnäs tä 

koostuu luettavasta tekstistä. Näin ollen lukuharrastuksen väheneminen ei automaattises t i 

tarkoita lukemiseen päivittäin käytetyn ajan vähenemistä (Ruohonen, 2020, 311). 

Verkkotekstien yksipuolisuus ei kuitenkaan tarjoa riittävää pohjaa lukutaidon kehittymise lle , 

sillä lukutaidon myönteiset vaikutukset yksilön oppimistuloksiin ja hyvinvointiin näkyvät 

tutkimusten mukaan erityisesti kaunokirjallisuuden ja pitkien tekstien lukemisessa (Grüntha l, 

2020, 183–184; Opetushallitus, 2021a, 10; Sulkunen & Nissinen, 2009, 60). Tämän vuoksi 

jätämme rajauksemme ulkopuolelle esimerkiksi pikaviestipalveluiden viestien sekä blogi- ja 

verkkotekstien lukemisen.  Koska lukuharrastuksessa keskeistä on toiminnan omaehtoisuus, 

rajaamme tarkastelun ulkopuolelle myös oppikirjatekstien ja läksyjen lukemisen. 

Vaikka lukuharrastus mielletäänkin ensisijaisesti vapaa-ajan toiminnaksi, on koulu 

merkittävässä roolissa lukuinnon herättämisessä ja lukuharrastuksen ylläpitämisessä (Rytilaht i, 
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2002, 154). Lukuharrastuksen ohella toinen tutkimuksemme kannalta keskeinen käsite on 

kirjallisuuskasvatus, jolla viitataan ensisijaisesti äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineessa 

toteutettavaan, kirjallisuutta käsittelevään opetukseen. Perusopetuksen opetussuunnite lman 

perusteiden mukaan kirjallisuuden opetuksen keskeisimpiä tavoitteita ovat lukuinnon ja -

harrastuksen herättämisen lisäksi muun muassa uusien elämysten ja myönteis ten 

lukukokemusten mahdollistaminen ja jakaminen sekä kielenkäytön, mielikuvituksen ja 

kielellisen identiteetin kehityksen tukeminen (Opetushallitus, 2016, 104, 160–161). 

Rättyän (2013, 34–35) mukaan kirjallisuuskasvatus nojautuu kolmeen peruspilar iin: 

lukukokemuksien mahdollistamiseen, luettavien ja käsiteltävien teosten valintaan sekä luetun 

kirjallisuuden parissa käytettäviin työskentelytapoihin. On huomioitava, ettei koulussa 

tapahtuva lukeminen rajoitu ainoastaan äidinkielen ja kirjallisuuden oppitunneille, sillä 

tiedonhaun ja -jäsentelyn ensisijaisena välineenä lukeminen on oleellinen osa lähes kaikkea 

oppimista ja opetusta (Aerila & Kauppinen, 2019a, 31; Ikonen, Innonen & Tikkanen, 2015, 6; 

Opetushallitus, 2016, 104, 161). 

Kartoitettaessa syitä lukemisen ja lukemattomuuden taustalla on olennaista tarkastella, mikä 

lapsia ja nuoria motivoi ja miksi. Tässä kohtaa tarkastelun keskiöön nousee motivaation  ja 

nimenomaan lukemismotivaation käsite. Motivaatiolla tarkoitetaan toimintaa ohjaavaa sisäistä 

tilaa, joka vaikuttaa yksilön mielenkiinnon kohdistumiseen ja säilymiseen (Lehtinen, Vauras 

& Lerkkanen, 2016, 143–145; Ryan & Deci, 2000). Lukemismotivaation käsite viittaa oppilaan 

motivaatioon kirjallisuuden lukemista ja lukemisprosessia kohtaan. Lukemismotivaat ioon 

vaikuttavat muun muassa lukijan lukutaito ja hänen käsityksensä omista kyvyistään, sekä se, 

onko lukijan motivaatio lähtöisin hänen omasta kiinnostuksestaan vai ulkoisista tekijöistä. 

 

Johdannossa esittelemämme seikat huomioon ottaen tutkimuskysymyksemme ovat 

muotoutuneet seuraavasti: 

1. Millaiset tekijät vaikuttavat 2.–4. luokan oppilaiden mielestä lukemismotivaation ja 

lukuharrastuksen kehittymiseen? 

2. Millaisia lukemiseen liittyviä käytänteitä 2.–4. luokan oppilaat suosivat koulussa 

tapahtuvassa kirjallisuuskasvatuksessa? 
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Aloitamme tutkielmamme teoreettisella viitekehyksellä, joka kattaa lukuharrastuksen hyötyjen 

ja lähtökohtien sekä lukemismotivaation ja kirjallisuuskasvatuksen käsittelyn tutkimuksemme 

vaatimalla laajuudella. Teoreettisten lähtökohtien jälkeen avaamme tutkimuksemme 

lähestymistapaa, minkä jälkeen etenemme aineistomme esittelyyn ja analyysiin ja lopulta 

tulosten yhteenvetoon ja niiden pohjalta tekemiimme johtopäätöksiin. Lopuksi pohdimme 

tutkimuksen eettisyyteen ja luotettavuuteen liittyviä kysymyksiä sekä 

jatkotyöskentelymahdollisuuksia. 
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2 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

2.1 Lukuharrastus 

 

Harrastuksen käsite juontaa kasvatustieteessä juurensa saksalaisen filosofian professorin Johan 

Friedrich Herbartin teoriaan, jonka mukaan harrastuksen syntyminen on yksi kasvatuksen ja 

opetuksen keskeisimmistä tavoitteista. Aikaisempien kasvatusteorioiden mukaan opetuksen 

tavoite oli jakaa tietoa oppijalle, mutta Herbart korosti tiedon roolia omaehtoisen harrastuksen 

herättäjänä. Herbartin mukaan harrastus tarkoittaa sitä, että yksilö paitsi pitää kiinni saamistaan 

tiedoista, myös pyrkii omaehtoisesti laajentamaan ja vahvistamaan niitä. Tämä aikaisemp iin 

teorioihin verrattuna hyvin individualistinen näkemys olettaa, että yksilön oppiminen ja 

kehittyminen on tehokkaimmillaan ja autenttisimmillaan silloin, kun sitä motivoi yksilön 

henkilökohtainen kiinnostus ja oma-aloitteisuus. (Bruhn, 1962, 283–284; Iisalo, 1988, 155.) 

Herbartin mukaan harrastuksen syntyminen ja ylläpitäminen on tärkeää myös siksi, että 

monipuoliset harrastukset antavat elämälle sisältöä ja yltäkylläisyyttä – niillä on siis paitsi 

välinearvoa oppimisen mahdollistajina ja edistäjinä, myös itseisarvoa osana hyvää ja yksilön 

tarpeita tyydyttävää elämää (Grue-Sørensen & Kaila, 1961, 124). 

Lukuharrastuksella tarkoitetaan omaehtoista, tyypillisesti vapaa-ajalla tapahtuvaa lukemis ta. 

Lukemista harrastavan yksilön toiminta on usein itsenäistä ja vapaaehtoista, mikä näkyy 

esimerkiksi siinä, että luettavien tekstien valinta sekä toimintaan käytetty aika ja paikka ovat 

yksilön itsensä päätettävissä. Omaehtoiseen lukemiseen ei kohdistu ulkoapäin tulleita 

velvoitteita tai odotuksia tuottavuudesta, mikä erottaa sen esimerkiksi oppikirjojen pakollises ta 

lukemisesta. (Saarinen & Korkiakangas, 1999, 12–13.) Vaikka olemmekin omassa 

tutkimuksessamme rajanneet luettavien tekstien joukkoa, voi lukeminen ja lukuharras tus 

yleisesti ottaen kohdistua yksilön mielenkiinnon kohteista riippuen millaisiin teksteihin 

tahansa. 

Toisin kuin lukemis- tai luetun ymmärtämisprosessia, lukuharrastusta ei voida tarkastella 

tarkkojen teoreettisten mallien kautta (Julkunen, 1993, 28). Sulkusen (2013, 562) mukaan 

monissa kansainvälisissä lukutaitotutkimuksissa kuitenkin mitataan lukutaidon tason lisäksi 

tyypillisesti myös lukemiseen sitoutuneisuutta, joka on verrattavissa lukuharrastuneisuuteen. 

Lukutaidon sitoutuneisuuteen vaikuttaa paitsi se, millaisia tekstejä yksilö lukee, myös se, 

kuinka säännöllisesti hän lukemista harrastaa ja miten hän lukemiseen asennoituu. Tähän 
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laajaan kokonaisuuteen vaikuttavat yksilön motivaation lisäksi myös ilmiön kognitiivinen ja 

sosiaalinen ulottuvuus (Sulkunen, 2013, 562). 

Harrastuksen aloittamisen ja jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että se tuntuu mielekkäältä ja 

tuottaa yksilölle iloa ja tyytyväisyyden tunnetta. Ihanteellisimmillaan lukuharrastus on leikin-  

ja mielihyvänsävyistä. (Aerila & Kauppinen, 2019a, 14; Saarinen & Korkiakangas, 1999, 13.) 

Säännöllisen lukuharrastuksen kehittyminen on prosessi, joka ei synny yhtäkkisesti, vaan sille 

on varattava aikaa, kuten mille tahansa muullekin harrastukselle (Aerila & Kauppinen, 2019a, 

14; Saarinen & Korkiakangas, 1999, 36). 

Nimenomaan lapsuusajan virikkeellinen lukuympäristö on lukuharrastuksen syntymisen 

kannalta tärkeä tekijä. Lukuharrastuksen syttymisen herkkyysikä on merkittävä murroskohta 

myös yksilön lukutaidon kehittymisen kannalta, sillä lukuharrastus ja hyvä lukutaito kulkevat 

usein käsi kädessä ja vahvistavat toinen toistaan. Lasten lukuharrastusta tarkasteltaessa huomio 

kiinnittyy usein ympäristöön ja erityisesti kasvattajien antamaan esimerkkiin lukevasta 

aikuisesta ja myönteisestä suhtautumisesta lukemista ja kirjallisuutta kohtaan. On tärkeää, että 

aikuinen tukee lukuharrastuksen kehittymistä kannustamalla lukemiseen ja siitä 

keskustelemiseen sekä tuomalla kiinnostavaa kirjallisuutta lapsen saataville (Aerila & 

Kauppinen, 2019a, 49; Martikainen, 2019, 20). 

 

 

2.1.1 Lukuharrastuksen hyödyt 

 

Miksi on tärkeää, että lapset ja nuoret lukevat kirjallisuutta? Kirjallisuuden lukemista ja 

säännöllistä lukuharrastusta puoltavat useat lukemisen tuomat hyödyt, joihin paneutuminen on 

merkityksellistä, jotta koko ilmiötä ja siihen liittyvää tutkimusta voidaan ymmärtää. 

Erilaisten tekstien lukeminen ja kirjallisuuteen tutustuminen ovat keskeisiä elementtejä yksilön 

sivistys- ja oppimisprosessissa (Kokko, 2018, 71). Ensinnäkin kirjojen ja erilaisten tekstien 

sisältö kartuttaa yksilön tiedollista pääomaa tarjoamalla tälle tietoja ympäröivästä maailmas ta 

ja sen ilmiöistä. Toiseksi yksilön lukutaito kehittyy sitä tehokkaammin, mitä enemmän hän 

lukemista harjoittaa. Lukeminen ja lukutaito ovat tärkeitä oppimisen välineitä, sillä suuri osa 

oppimisesta tapahtuu kielellisen ilmaisun ja sen ymmärtämisen kautta. Rikkaassa kielellisessä 

ja kirjallisessa ympäristössä kasvaneet lapset kiinnostuvat muita todennäköisemmin 

lukemisesta ja saavuttavat lukutaidon muita lapsia nopeammin, mikä ennustaa myös 
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tulevaisuuden koulumenestystä (Lerkkanen, Salminen & Pakarinen, 2018). Vastaavasti 

esimerkiksi Mantsisen (2014, 51) tutkimuksessa teknisen lukutaidon heikko taso oli kaikkein 

merkittävin yhdeksännen luokan heikkoa koulumenestystä selittävä tekijä. 

Lukutaito luo pohjan demokratialle ja on näin ollen koko yhteiskunnan toimivuuden edellytys 

(Lumme, 2021). Kielellisten taitojen puutteellisuus voi uhata yksilön mahdollisuuksia toimia 

yhteiskunnan täysvaltaisena jäsenenä sekä hänen edellytyksiään osallistua päätöksentekoon ja 

tarkastella ympärillään tapahtuvia asioita kriittisesti. Lukutaito mahdollistaa yksilön 

kouluttautumisen ja kehittymisen. Oikeus opetukseen on yksi perustavanlaatuis is ta 

ihmisoikeuksista, johon lukutaito oleellisesti sisältyy (Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen 

julistus, 1948, 26. artikla). Lukutaidon varmistaminen kaikille nuorille ja merkittävälle osalle 

aikuisista kuuluu myös Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoiteohjelmaan 

(Suomen YK-liitto, 2015). Lukutaidon merkitys ei rajaudu ainoastaan yksilön kokemuspiir i in, 

koska sillä on vahva yhteiskunnallinen merkitys myös tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, kestävän 

kehityksen ja rauhan toteutumisen ja ylläpitämisen kannalta. 

Kirjallisuuden lukeminen kehittää kokonaisvaltaisesti yksilön ajattelun taitoja, sillä 

lukuprosessin vaatima visiointi edellyttää jatkuvaa kysymysten esittämistä sekä tekstissä 

esitetyn informaation jäsentämistä ja kyseenalaistamista (Linnakylä, 2002, 141). Esimerkik s i 

Lepolan (2015, 18) luetun ymmärtämistä ja lukemisen valmiuksia mittaavassa tutkimukse ssa 

heikosti lukemaansa ymmärtävillä 3. luokan oppilailla myös kuullun ymmärtämisen ja 

päätelmien tekemisen taidot olivat heikommat kuin hyvin lukemaansa ymmärtävillä, mikä 

viittaa siihen, että luetun ymmärtämisen taso on yhteydessä laajempaan ajattelun taitojen 

tasoon. 

Erilaisten tekstien säännöllinen lukeminen kartuttaa tiedollisen pääoman lisäksi myös yksilön 

kielellisiä taitoja ja sanavarastoa (Tainio, 2020, 11). Linnan (1999, 14) mukaan pelkkä 

tiedotusvälineiden kieli ei riitä laajan sanavaraston ja rikkaan kielitaidon saavuttamiseen, vaan 

tällainen kielellisen pääoman kartuttaminen vaatii kaunokirjallisuuden maailmaa ja ilmaisua. 

Myös esimerkiksi jokapäiväisiin keskusteluihin verrattuna kaunokirjallisten tekstien kieli on 

monipuolisempaa ja rikkaampaa sekä sanastoltaan että rakenteeltaan (Torppa, 2022). Torpan 

(2022) mukaan jo niinkin nuorten kuin 2-vuotiaiden lasten kanssa lukeminen ennustaa 

nopeampaa sanavaraston kehitystä, mikä on yhteydessä myöhempään lukutaidon ja 

luetunymmärtämisen tasoon. Myös Saarela (1997, 39–40) toteaa väitöskirjassaan, että 
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lukemisen runsas määrä ja mahdollisuudet keskustella kirjoista ovat keskeisimpiä sanavaraston 

kehityksen selittäjiä. 

Kainulainen (2019, 66; myös Grünthal, 2020, 187) korostaa, että lukeminen palvelee myös 

kommunikaation taitoja, millä tarkoitetaan yksilön kykyä ilmaista itseään ja ymmärtää muita. 

Lukuharrastuksen vaikutus yksilön ilmaisun sujuvuuteen näkyy esimerkiksi Lapin pojat 

lukijoina -tutkimuksessa, jossa vähän lukevien oppilaiden suulliset vastaukset olivat lyhyempiä 

ja sisällöllisesti niukempia kuin paljon lukevien oppilaiden vastaukset (Rytilahti, 2002, 154). 

Sen lisäksi, että lukemisella on välinearvoa oppimisen ja opiskelun välineenä, sillä on myös 

itseisarvo mielihyvää ja iloa tuottavana sekä henkistä hyvinvointia tukevana toimintana 

(Herajärvi, 2002, 23; Julkunen, 1993, 26). Kirjallisuuden lukeminen voi itsessään vahvistaa 

yksilön toimijuutta ja tukea myönteisen minäkuvan ja vahvan itsetunnon rakentumista. Aerila 

ja Kauppinen (2021, 114, 116) puhuvat “sanojen hyvää tekevästä ja parantavasta voimasta”, 

joka voi helpottaa esimerkiksi yksinäisyyden kokemuksia ja antaa rakennuspalikoita yksilön 

identiteettityölle. 

Kirjallisuudesta on löydettävissä terapeuttinen ulottuvuus, jonka valossa kirjallisuus voi tarjota 

lukijalle henkisiä välineitä ja tukea arjen ongelmien käsittelyyn (Aerila & Kauppinen, 2019a, 

20–21). Clarkin ja Pictonin (2020) kyselytutkimuksen mukaan kirjallisuuden lukeminen tarjosi 

monille lapsille ja nuorille henkistä tukea ja loi turvallisuuden tunnetta koronapandemias ta 

johtuvan poikkeustilan aikana. Kyselytutkimukseen vastasi yli 4000 8–18-vuotiasta lasta ja 

nuorta, joista liki 60 % kertoi lukemisen parantaneen heidän oloaan poikkeustilan aikana, ja 

noin puolet kertoi lukemisen kannustaneen heitä haaveilemaan tulevaisuudesta ja paremmasta 

huomisesta. Myös Lukukeskuksen (2020a) Suomessa toteuttaman kyselytutkimuksen tulokset 

puoltavat kirjallisuuden lukemisen henkistä hyvinvointia vahvistavaa vaikutusta vaikeina 

aikoina: kyselyyn vastanneet vanhemmat kertoivat lukemisen tarjonneen lapsille 

poikkeusaikoina muuta ajateltavaa ja tuoneen heille lohtua ja turvaa. 

Kirjallisuuden lukeminen tukee yksilön henkistä hyvinvointia ja jaksamista myös sikäli, että 

se voi tarjota ihanteellisen tilaisuuden rauhoittumiselle ja rentoutumiselle. Lukuhetkillä voi olla 

rahoittava vaikutus fyysistä, henkistä tai sosiaalista kuormitusta aiheuttaneiden tilante iden 

jälkeen. Lasten tapauksessa tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi kotiin palaaminen 

päiväkodista tai koulusta sekä nukkumaanmenohetki (Aerila & Kauppinen, 2021, 205). 

Ruohosen (2020, 313) mukaan erityisesti painetun teoksen lukemisen etuihin kuuluu se, että 

fyysinen kirja mahdollistaa irrottautumisen älylaitteiden ja sosiaalisen median tuomasta 
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alituisesta hektisyydestä. Elämää lukijana -keruuaineistossa fyysisen kirjan lukeminen 

näyttäytyi joillekin vastaajille toimintana, jossa kirjan ja mukavan lukuasennon tuoma 

moniaistinen kokemus salli lukijan irrottautua muusta arjesta ja ympäröivistä tapahtumis ta 

(Kajander, 2020, 194). 

Kaunokirjallisuus antaa lukijalle välineitä tunnetaitojen kehittämiseen ja ihmisten välisen 

vuorovaikutuksen ymmärtämiseen. Kirjallisuuden avulla voidaan käsitellä myös sellais ia 

sensitiivisiä aiheita, joiden kohtaaminen ja käsitteleminen voi muuten tuntua vaikealta (Aerila 

& Kauppinen, 2021, 116–117). Tarinat tarjoavat lapselle mahdollisuuden jäsennellä hänen 

omia kokemuksiaan ja tunteitaan sekä kehitellä myönteisiä selviytymiskeinoja haastavissa 

tilanteissa (Aerila & Kauppinen, 2021, 116; Aerila & Kauppinen, 2019a, 21). Kirjallisuus 

tarjoaa lukijalle samaistuttavia tapahtumia ja henkilöitä, joiden avulla lukija voi oppia 

tunnistamaan ja tarkastelemaan sekä omia että muiden tunteita objektiivisesti (Aerila & 

Kauppinen, 2019a, 24). 

Yksilö ottaa kirjallisuutta lukiessaan aktiivisen roolin kaunokirjallisten hahmojen tunteiden 

tulkitsijana, mikä Kiddin ja Castanon (2013, 380) mukaan kehittää yksilön mielen teoriaa eli 

kykyä samaistua muiden ihmisten kokemuksiin, ajatuksiin ja tunteisiin. Myös Oatleyn (2016) 

mukaan eritoten kaunokirjallisuuden lukemisella on merkittävä yhteys yksilön mielen teorian 

ja empatiakyvyn kehittymiseen. Esimerkiksi sosiaalista ymmärrystä mittaavassa 

tutkimuksessa, jossa osallistujien tuli tunnistaa ihmisen tunnetiloja heille näytettyjen 

kasvokuvien perusteella, kaunokirjallisuutta lukevat vastaajat pärjäsivät huomattavas t i 

paremmin kuin ei-fiktiivisiä tekstejä lukevat vastaajat (Oatley, 2016, 619–620). 

Kirjallisuuden lukeminen on omiaan laajentamaan yksilön maailmankuvaa ja käsitystä 

ympäröivästä todellisuudesta. Sekä fiktiivisten että ei-fiktiivisten tarinoiden avulla lukija voi 

päästä osalliseksi sellaisista ympäristöistä, maailmoista ja ihmisistä, joihin hänellä ei 

reaalimaailmassa olisi pääsyä tai kontaktia (esim. Sulkunen, 2004, 9). Tiedollisen pääoman 

kartuttamisen lisäksi vaihtoehtoisten maailmojen ja mahdollisten tapahtumien visiointi kehittää 

lukijan mielikuvitusta ja luovaa ajattelua (Aerila & Kauppinen, 2019a, 27; Grünthal, 2020, 

187–188). 

Kirjallisuuden lukeminen voi myös kannustaa lukijaa tuottamaan itse omia tekstejä ja 

keksimään tarinoita. Kirjallisuuden ja sen lukemisen vaikutus ei rajaudu ainoastaan 

tekstuaaliseen maailmaan, sillä yhtenä taidemuotona kirjallisuus on yhteydessä myös muihin 

taiteen muotoihin ja esitystapoihin, ja kirjallisuus tarjoaa rajattomasti mahdollisuuksia uuden 
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luomiselle eri taiteenaloja yhdistäen. Itseilmaisu ja luovat taidemenetelmät edellyttävät usein 

lapsille ominaista spontaaniutta ja leikillisyyttä, ja esimerkiksi Sava (2007, 59) korostaakin 

erityisesti lapsuusikää niin sanottuna mielikuvituselämän kultakautena. Kaunokirjallisuus ja 

fiktiivinen maailma tarjoavat lapselle ja nuorelle pääsyn luovuuden lähteelle ja tuovat esiin 

yksilön täyden potentiaalin. 

 

 

2.1.2 Lukuharrastuksen lähtökohdat 

 

Jokainen lukija on yksilö, ja lukuharrastusta voi toteuttaa monin eri tavoin. Lukuharrastuksen 

vapaaehtoisesta luonteesta huolimatta on olemassa tiettyjä ehtoja, joiden täyttyminen ennakoi 

ja edesauttaa onnistuneen lukuharrastuksen syntymistä ja kehittymistä. 

On selvää, että lukuharrastuksen syntyminen edellyttää yksilöltä lukutaitoa. Lukutaidon käsite 

muuttuu ja kehittyy yhteiskunnan vaatimusten ja lukutaidon uusien tehtävien ja 

ilmenemismuotojen mukaan (Kirstinä, 2001, 17). Tällä hetkellä ajankohtainen monilukuta idon 

käsite perustuu laaja-alaiseen tekstikäsitykseen, jonka mukaan teksteihin kuuluvat kirjoitetun 

tekstin lisäksi myös muun muassa auditiiviset, kuvalliset ja numeeriset merkityskokonaisuudet 

ja niiden yhdistelmät, jotka voidaan esittää kirjoitetun muodon lisäksi myös puhutussa tai 

digitaalisessa muodossa (Opetushallitus, 2016, 22). Monilukutaidon käsitteeseen sisältyy myös 

kriittinen lukutaito, yksilön taito arvioida luetun tekstin luotettavuutta ja todenmukaisuutta 

(Opetushallitus, 2021a, 10–11). Kriittisen lukutaidon merkitys korostuu nyky-yhteiskunnassa 

erityisesti digitaalisessa viestinnässä, jossa esitetyn tiedon luotettavuudesta ei aina ole takeita 

(Grünthal, 2020, 173). 

Aerila ja Kauppinen (2019a, 17) liittävät lukemisen edellytyksiin teknisen lukutaidon lisäksi 

myös riittävän sanavaraston hallinnan, lukemista ohjaavat metakognitiot sekä luetun 

ymmärtämisen taidon. Näistä Herajärvi (2002, 23) ja Linna (1999, 26) korostavat etenkin 

lukemisen ymmärtämisprosessin tärkeyttä, sillä luetun ymmärtäminen mahdollistaa erilais ten 

tulkintojen tekemisen, mikä tekee lukemisesta tarkoituksenmukaista: lukijan on ymmärret tävä 

lukemaansa, jotta hän voi innostua siitä. Taitava lukija kykenee erilaisten tekstien 

ymmärtämisen lisäksi myös käyttämään ja arvioimaan niitä omien tavoitteidensa 

saavuttamiseksi ja omien valmiuksiensa kehittämiseksi (Linnakylä ym., 2000, 12). 



17 

 

Lukutaito voi kehittyä ja vakiintua ainoastaan sitä harjoittamalla (Aerila & Kauppinen, 2019a, 

14). Säännöllisen harjoittelemisen tärkeys korostuu etenkin alaluokilla lukutaidon ollessa 

kehitysvaiheessa: tällöin pelkkä koulun tuoma harjoitus ei riitä, vaan lukemista tulisi harjoittaa 

myös vapaa-ajalla (Mäkelä, 2001, 36; Saarinen & Korkiakangas, 1999, 38). Koska lukeminen 

on taitavalle lukijalle helpompaa kuin heikolle lukijalle, voi lukutaidon kehittyminen ja 

sujuvoituminen itsessään toimia lukuintoa ja -motivaatiota lisäävänä tekijänä (Aerila & 

Kauppinen, 2019a, 14; Martikainen, 2019, 20). 

PISA 2018 -tutkimuksen tulokset osoittavat, että lukutaidon tasolla on vahva yhteys 

lukemiseen sitoutumiseen: aktiivisesti monipuolisia tekstejä lukevien ja lukemiseen 

positiivisesti suhtautuvien vastaajien lukutaidon taso oli tutkimuksessa keskimäärin parempi 

kuin niillä vastaajilla, jotka asennoituivat lukemista kohtaan kielteisesti ja lukivat vain harvoin 

(Leino ym., 2019, 86). Lukutaidon ja lukemisen mielekkyyden välinen yhteys on 

ymmärrettävä, sillä mikäli teknisessä lukutaidossa on puutteita, ei lukeminen välttämättä 

näyttäydy houkuttelevana tekemisenä. 

Klaus Mollenhauerin mukaan yksilön sivistysprosessi todentuu aina suhteessa ympäristöön ja 

sen tarjoamiin kulttuurisisältöihin (Kivelä, 2009, 87). Jotta lapselle muodostuu mielenkiinto 

kirjaa kohtaan ja lukeminen vakiintuu rutiininomaiseksi toiminnaksi, tulee lapsella olla malli 

lukevasta aikuisesta (Aerila & Kauppinen, 2019b, 19). Jäljittelyyn perustuvaa oppimista 

kutsutaan mallioppimiseksi, jossa oppimista oletetaan tapahtuvan, kun yksilö havainno i 

muiden ihmisten käyttäytymistä ja sen seurauksia (Aho, 1978, 51–52). Mallioppimisessa 

lukevan ja kirjallisuutta arvostavan aikuisen esimerkkiä seuraava lapsi muuttaa omaa 

käyttäytymistään hiljalleen kohti saamansa mallin mukaista käyttäytymistä. Lukevan aikuisen 

mallin voi lapselle tarjota paitsi oma vanhempi tai huoltaja, myös esimerkiksi opettaja tai kuka 

tahansa muu tuttu aikuinen. Myönteistä lukijamallia voivat näyttää myös vanhemmat 

sisarukset ja muu vertaisryhmä (Martikainen, 2019, 20). 

Lasten lukuharrastuksen ja -taidon kehittymiseen vaikuttaa merkittävästi vanhempien 

asennoituminen kirjallisuutta ja lukemista kohtaan (Herajärvi, 2002, 17; Sulkunen, 2013, 566). 

PIRLS 2016 -tutkimukseen (Progress in International Reading Literacy Study) osallistune iden 

oppilaiden lukutaidon taso nousi systemaattisesti sitä mukaa, mitä myönteisemmin heidän 

vanhempansa suhtautuivat kirjallisuuden lukemiseen, ja mitä enemmän he käyttivät siihen 

aikaa: ne oppilaat, joiden kotona harrastettiin lukemista ja suhtauduttiin siihen myönteises t i, 

saavuttivat huomattavasti kansallista keskiarvoa paremman pistemäärän lukutaidon tasoa 
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mitattaessa (Leino, Nissinen, Puhakka ja Rautopuro, 2017, 36–37). Kodin tarjoamalla 

esimerkillä on merkitystä, sillä jo varhaislapsuudessa saadut lukemisen mallit sekä kielelliset 

ja kirjalliset virikkeet ohjaavat lasta kiinnostumaan kirjoista ja edistävät lukutaidon 

kehittymistä keskivertoa nopeammin (Lerkkanen, Salminen & Pakarinen, 2018). 

Kirjallisia ja kielellisiä virikkeitä voi tarjota lapsille jo ennen lukutaidon saavuttamis ta 

esimerkiksi ääneen lukemisen kautta. Silinskas ja kollegat (2010, 253) huomasivat 

tutkimuksessaan selvän yhteyden lasten lukutaidon kehittymisen ja sen kanssa, kuinka paljon 

varhaiskasvatusikäisten lasten äidit lukivat heille ja heidän kanssaan kotona: mitä enemmän 

yhteistä lukemista kotona harrastettiin päiväkodin aikana, sen parempi lasten lukutaidon taso 

oli vuoden päiväkotijakson loppuessa. Myös Dunst, Simkus ja Hemby (2012, 2–3) puoltavat 

varhaisessa vaiheessa toteutettua ääneen lukemista toteamalla, että se tukee lasten kielellis ten 

taitojen kehittymistä sekä aivojen kehitystä ja myöhempää oppimista. Varhaislapsuuden 

myönteiset lukukokemukset ovat myös Aerilan ja Kauppisen (2019a, 21) mukaan tärkeässä 

roolissa rakentamassa rutiininomaista lukemisenkulttuuria. 

Niin tärkeää kuin lapselle ääneen lukeminen ja yhdessä toteutetut lukuhetket ovatkin, 

Herajärven (2002, 17–18; myös Barmore & Morse, 1976, 77 ja Kirstinä, 2001, 20) mukaan 

vanhemmat kuitenkin tyypillisesti vähentävät osallistumistaan lapsen lukemiseen siinä 

vaiheessa, kun lapsen lukutaidon taso mahdollistaa itsenäisen lukemisen. Hän korostaa, että 

vanhempien on tärkeää osallistua prosessiin vielä tämän vaiheen saavuttamisenkin jälkeen, 

jolloin lukijan luetun ymmärtämisen taitojen vahvistamiseen voidaan alkaa keskittyä entistä 

syvemmin. Itsenäinen lukeminen on vasta ensiaskel kohti menestyksekästä lukutaitoa. Myös 

Linna (1999, 19) pitää ääneen lukemista tehokkaana tapana innostaa lapsia kirjallisuuden 

pariin, olivat he minkä ikäisiä tahansa. 

PIRLS 2016 -tutkimuksen mukaan lukemista tukeviin resursseihin kuuluvat myös vanhempien 

koulutustausta ja ammatti: perheissä, joissa vähintään toinen vanhempi on suorittanut 

korkeakoulututkinnon, lapset saavuttivat paremman lukutaitotuloksen kuin niissä perheissä, 

joissa vanhempien koulutustausta oli matalampi (Leino ym., 2017, 33–34). Myös Silinskas ja 

kollegat (2010, 257) huomasivat tutkimuksessaan, että vanhemman korkea koulutus taso 

vaikutti myönteisesti jo varhaiskasvatusikäisen lapsen lukutaidon ja -valmiuks ien 

kehittymiseen. 

Suomen Pipliaseuran (2019) teetättämän tutkimuksen mukaan yksilön koulutustausta vaikuttaa 

siihen, kuinka kiinnostunut yksilö on lukemisesta, ja kuinka paljon hän lukee vapaa-ajalla. 
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Noin 1 000 vastaajan kattavassa valtakunnallisessa kyselytutkimuksessa yliopiston tai muun 

korkeakoulun käyneistä vastaajista 69 % kertoi lukeneensa vähintään yhden kokonaisen kirjan 

kyselyä edeltävän kuukauden aikana siinä missä perus- tai ammattikoulun käyneiden vastaajien 

vastaava osuus oli liki 30 prosenttiyksikköä matalampi. Koska korkeasti koulutetut vanhemmat 

lukevat usein matalasti koulutettuja vanhempia enemmän, he todennäköisemmin myös antavat 

lapsille myönteistä lukijamallia ja pyrkivät sitouttamaan lapsia lukemiseen matalast i 

koulutettuja vanhempia tehokkaammin. Tämä voi osaltaan selittää vanhemman 

koulutustaustan ja lapsen lukutaitopistemäärän välistä yhteyttä. 

Kodin lisäksi myös muulla lähipiirillä on vaikutusta lapsen asenteeseen kirjoja ja lukemis ta 

kohtaan. Esimerkiksi kaveripiirin kielteinen suhtautuminen lukemiseen voi latistaa nuoren 

lukemisinnon, ja vastaavasti kavereiden kanssa jaettu positiivinen lukemiskulttuuri voi 

osoittautua hyvinkin arvokkaaksi (Aerila & Kauppinen, 2019a, 49–50; Martikainen, 2019, 20).  

Kun lukeminen tehdään sosiaalisesti hyväksyttäväksi antamalla sille arvoa ja näkyvyyttä 

yhteisössä, myös yksilö suhtautuu siihen myönteisemmin ja innokkaammin (Ikonen, Innanen 

& Tikkinen, 2015, 11). Vastaavasti torjuva asenne lukemista kohtaan voi syntyä yhteisön 

luomista kielteisistä mielikuvista. Lukeminen voidaan yhdistää tietynlaisiin ei-toivottuihin 

persoonallisuuden piirteisiin: esimerkiksi Lastenkirjainstituutin lukemiskyselyssä 

(Martikainen, 2019, 40) useat vastaajat totesivat lukemisen kuuluvan ainoastaan nörteille tai 

lukutoukille eivätkä itse halunneet identifioitua näihin ryhmiin.  

Kirjaan tarttumisen taustalla on erilaisia syitä. Olennaista on, että luettava kirja vastaa yksilön 

kulloiseenkin lukemisen tarpeeseen, joka voi vaihdella eri elämänti lanteissa. Yksilö voi 

lukemisella tavoitella esimerkiksi uusia elämyksiä, lohtua tai ratkaisumalleja omaan arkeensa. 

Lukeminen voi vastata myös yksilön sivistyksen- ja tiedonjanoon, auttaa lukutaidon 

kehittämisessä ja edistää henkistä kasvua sekä toimia viihteellisenä ja rentouttavana 

ajankäyttötapana. (Aerila & Kauppinen, 2019b, 28–29, 56; Saarinen & Korkiakangas, 1999, 

13.) 

Usein lukemista tarvitaan vastaamaan tekemisen tarpeeseen pitkästyttävänä hetkenä. 

Lukuharrastuksen syntyminen ja ylläpitäminen edellyttääkin, että yksilöllä on aikaa lukea ja 

syventyä kirjallisuuden pariin. Esimerkiksi Clarkin ja Pictonin (2020) tutkimukseen 

vastanneista lapsista ja nuorista jopa kolmasosa kertoi lukeneensa enemmän poikkeusaikana, 

kun muita harrastusmahdollisuuksia ei ollut saatavilla, ja sosiaalisten kontaktien tavoittaminen 
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oli normaalia rajoitetumpaa. Pitkästyttävinä hetkinä lukemaan ryhtymisen todennäköisyys 

kasvaa, mikäli lapsella on saatavillaan mielekästä luettavaa (Martikainen, 2019, 20).  

Kotona olevien kirjojen määrän nähdään yleisesti indikoivan kulttuurista pääomaa (Lerkkanen, 

Salminen & Pakarinen, 2018). Kirjojen määrä voi olla yhteydessä vanhempien omaan 

lukuharrastukseen ja myönteiseen lukuasenteeseen ja näin ollen myös lapselle välittyvään 

lukemisen malliin ja lukemiseen kannustavaan ilmapiiriin. Myös esimerkiksi PIRLS 2016 -

tutkimustulokset osoittavat, että lukuharrastuksen ja lukutaidon kehittymiseen vaikuttaa 

positiivisesti kotona olevien kirjojen runsas määrä (Leino ym., 2017, 33–34). Huomioitavaa 

on, että kodin kirjojen runsas määrä voidaan saavuttaa muutenkin kuin taloudellis illa 

investoinneilla, sillä kirjastot tarjoavat lapselle monipuolisen kirjavalikoiman, mikäli pääsy 

kirjastoon mahdollistetaan. Kirjaston palveluita käyttäessään vanhemmat näyttävät 

lapsilleenkin myönteistä lukijamallia ja viestivät kirjastokäyntien ja lukemisen olevan tärkeitä, 

arvossa pidettäviä asioita (Stainthorp & Hughes, 2000, 47). 

Vaikka lukutaitoon, virikkeelliseen ympäristöön ja kirjojen saatavuuteen liittyvät ehdot 

täyttyisivätkin, eivät ne itsessään riitä rakentamaan yksilön aktiivista lukuharrastus ta. 

Lukemisen mielekkyyden ja harrastuksen jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että lukija pitää 

kirjaa ja sen aihepiiriä kiinnostavana ja samastuttavana (Aerila & Kauppinen, 2019a, 51; 

Martikainen, 2019, 20). Mitä kiinnostavampana teksti lukijalle näyttäytyy, sitä syvällisemmin 

ja perusteellisemmin hän tarkastelee ja käsittelee lukemaansa (Guthrie ym., 2004, 416). Koska 

lukuharrastuksen luonteeseen kuuluu toiminnan vapaaehtoisuus, on se aina lähtöisin lukijasta 

itsestään ja edellyttää lukijan henkilökohtaista kiinnostusta ja motivaatiota kirjallisuutta ja 

lukemista kohtaan. 

 

 

2.2 Lukemismotivaatio 

 

Motivaatiolla tarkoitetaan toimintaa ohjaavaa sisäistä tilaa, joka vaikuttaa yksilön 

mielenkiinnon kohdistumiseen ja säilymiseen. Motivaatio selittää, miksi yksilön kiinnos tus 

kohdistuu tiettyihin asioihin, ja miten yksilö kykenee itsesäätelemään toimintaansa erilais ten 

suoritusten yhteydessä. Motivaation taso heijastuu paitsi siihen, kuinka intensiivistä ja 

päättäväistä yksilön työskentely on, myös siihen, paljonko aikaa hän on valmis käyttämään 
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tietyn tehtävän parissa työskentelyyn. (Lehtinen, Vauras & Lerkkanen, 2016, 143–145; Ryan 

ja Deci, 2000.) 

Motivaatio liitetään usein yksilön itselleen asettamiin tavoitteisiin ja hänen näkemykseensä 

siitä, paljonko hän voi itse vaikuttaa omaan toimintaansa (mm. Bandura, 1989, 1176; Lehtinen, 

Vauras & Lerkkanen, 2016, 143–145). Bandura (1989, 1176) korostaa yhtenä motivaat ioon 

vaikuttavana tekijänä yksilön minäpystyvyyttä, jolla viitataan yksilön näkemykseen hänen 

omista taidoistaan ja mahdollisuuksistaan selviytyä vaaditusta tehtävästä. Mikäli yksilön 

minäpystyvyyden tunne on korkea, hän mitä todennäköisimmin uskoo menestyvänsä 

tehtävässä hyvin, siinä missä minäpystyvyytensä heikoksi kokeva yksilö ennakoi pikemmink in 

epäonnistuvansa tehtävässä. Yksilön minäpystyvyys voi vaikuttaa hänen asennoitumiseensa ja 

suorituskykyynsä vahvistavasti tai heikentävästi. (Bandura, 1989, 1176.) 

Ryanin ja Decin (2000, 69–70; myös Deci, 1972) mukaan motivaatio voi sen lähtökohdis ta 

riippuen olla sisäistä tai ulkoista. Sisäistä motivaatiota ohjaa yksilön henkilökohta inen 

kiinnostus tiettyä aihetta ja toimintaa kohtaan, minkä vuoksi se on keskeisessä roolissa 

omaehtoisen ja vakiintuneen lukuharrastuksen kehittymisessä (mm. Wang & Guthrie, 2004; 

Wigfield & Guthrie, 1997). Ulkoinen motivaatio sen sijaan perustuu toiminnasta saataviin 

palkkioihin, jotka yksilö voi toiminnan kautta saavuttaa, tai ulkoisiin tekijöihin, jotka ohjaavat 

yksilön toimintaa. Lukemiseen ulkoisesti motivoitunut lukija saattaa lukea kirjaa esimerkik s i 

selviytyäkseen määrätystä tehtävästä, miellyttääkseen muita ihmisiä tai saadakseen 

lukemisesta jonkin palkinnon. Myös opettajan tai vanhempien ja muun ympäröivän yhteisön 

asettamat toiveet, odotukset ja vaatimukset voivat toimia yksilön toimintaa ohjaavina ulkois ina 

tekijöinä. (Ryan & Deci, 2000.) 

Lukuisat tutkimukset (mm. Gottfried, 1985; Naeghel, Van Keer, Vansteenkiste & Rosseel, 

2012; Schiefele & Löweke, 2018; Wang & Guthrie, 2004) ovat osoittaneet, että yksilön 

sisäisellä lukemismotivaatiolla on positiivinen vaikutus lukemiseen käytettyyn aikaan, luetun 

ymmärtämisen tasoon sekä siihen, miten vahvasti yksilö on sitoutunut lukemiseen. Sisäisen 

motivaation kokonaisvaltainen vaikutus selittyy muun muassa sillä, että aito henkilökohta inen 

kiinnostus tekee lukemisesta miellyttävää, mikä lisää lukemiseen käytettyä aikaa ja yksilön 

sitoutumista toimintaan (esim. Ryan & Deci, 2000, 70; Wang & Guthrie 2004, 178–179). 

Runsaan ja omistautuneen harjoittelun myötä yksilön lukutaito kehittyy, mikä vaikuttaa 

myönteisesti myös hänen minäpystyvyyteensä ja kannustaa jatkamaan itsessään kiinnostavaa 

ja palkitsevaa toimintaa. Näin syntyy positiivinen kehä, joka ruokkii itse itseään. 
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Ryanin ja Decin (2000, 68–70) itsemääräämisteorian mukaan sisäistä motivaatiota voidaan 

vahvistaa tukemalla kolmen ihmiselle perustavanlaatuisen psykologisen tarpeen täyttymis tä. 

Nämä tarpeet ovat tunne autonomisuudesta, tunne pätevyydestä sekä tunne sosiaalises ta 

kiinnittyneisyydestä muuhun yhteisöön. Sisäisen motivaation kehittymisen kannalta on 

tärkeää, että oppimistehtävät ja -tilanteet sekä yksilön saama palaute paitsi voimistavat hänen 

pätevyydentunnettaan, myös tukevat yksilön kokemusta aktiivisesta, autonomises ta 

toimijuudesta ja edistävät hänen osallisuuttaan ympäröivässä yhteisössä (mm. Naeghel ym., 

2014). 

Yksi itsemääräämisteorian tekemistä perusolettamuksista on se, että ihmiset suhtautuvat 

toimintaan eri tavalla riippuen siitä, onko toiminta vapaaehtoista vai ulkoapäin kontrollo itua 

(Ryan & Deci, 2000). Yksilön autonomian tunnetta voidaan tukea tarjoamalla hänelle 

tilaisuuksia tehdä omaehtoisia valintoja ja päätöksiä. Myös oppimistehtävät voidaan 

suunnitella niin, että omaehtoisten päätösten teko mahdollistuu ja tunne autonomises ta 

toimijuudesta saa tilaa. Kirjallisuuskasvatuksen kontekstissa Stainthorp ja Hughes (2000) 

mainitsevat yhdeksi tällaiseksi käytänteeksi kirjastossa käymisen. Heidän mukaansa kirjasto 

voi olla pienen lapsen ensimmäisiä omaehtoisten päätösten tekopaikkoja: kirjastossa lapsi on 

usein vapaa tutkimaan kirjoja ja tekemään itsenäisiä kirjavalintoja, mikä vahvistaa tunnetta 

aktiivisesta toimijuudesta ja riippumattomuudesta. Myös Edmundsin ja Bausermanin (2006, 

417) tutkimuksessa valtaosa lapsista mainitsi kiinnostavimmaksi hiljattain lukemakseen 

kirjaksi sellaisen kirjan, jonka oli saanut valita itse. 

Yksilön pätevyyden ja kyvykkyyden tunnetta taas voidaan tukea esimerkiksi tarjoamalla tälle 

tämän taitotasoa vastaavia oppimistehtäviä, jotka tuovat yksilölle onnistumisen kokemuksia, 

sekä antamalla yksilölle kannustavaa palautetta. Ryanin ja Decin (2000, 70) mukaan 

kyvykkyyden tunnetta vahvistaa etenkin sellainen palaute, joka keskittyy yksilön onnistumis i in 

ja myönteiseen kehitykseen. Vastaavasti epäonnistumisia korostava, kriittisempi palaute voi 

heikentää yksilön tunnetta hänen omasta kyvykkyydestään. 

Kolmannen psykologisen perustarpeen, sosiaalisen kiinnittymisen, vaikutusta sisäisen 

motivaation kehittymiseen puoltavat esimerkiksi Ryanin and Grolnickin (1986) sekä 

Andersonin, Manoogianin, and Reznickin (1976) tutkimukset, joiden mukaan samassa tilassa 

olevalta aikuiselta saatu kylmä ja torjuva vastaanotto voi vaikuttaa kielteisesti kiinnostukseen, 

jota lapset ja nuoret kokevat ja osoittavat itsessään mielenkiintoista tehtävää kohtaan. Yksilön 

motivaatioon tiettyä asiaa tai tehtävää kohtaan voi vaikuttaa se, millaisen vastaanoton yksilö 
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saa vertaisiltaan tai aikuisilta, ja millainen merkitys tehtävällä on sosiaalise n 

kiinnittyneisyyden kannalta. 

Vaikka ulkoinen ja sisäinen motivaatio saatetaankin teoreettisissa malleissa esittää jokseenkin 

toistensa vastakohtina (esim. Ryan & Deci, 2000, 72), ei motivaatiota voida käytännössä jakaa 

mustavalkoisesti ulkoiseen ja sisäiseen motivaatioon. Sisäinen ja ulkoinen motivaatio eivät ole 

täysin erotettavissa toisistaan, sillä ne esiintyvät usein limittäin, ja motivaation laatu voi 

vaihdella tilannekohtaisesti. Gagen ja Berlinerin (1998, 334) mukaan ulkoisten tekijöiden ja 

houkuttimien voidaan ajatella olevan aina osa yksilön motivaation rakentumista, olivat ne 

sitten tiedostettuja tai tiedostamattomia. He toteavat, että valtaosa oppilaista kaipaa ulkois ia 

vahvistuksia, jotta he pääsevät liikkeelle esimerkiksi opiskelussa tai tietyn tehtävän 

suorittamisessa. 

Sisäisten ja ulkoisten motivaatiotekijöiden yhtäaikaisesta esiintymisestä kertoo myös Schiefe le 

ja Löweken (2018, 413–414) alakouluikäisiä vastaajia koskeva tutkimus, jossa ei tunniste ttu 

yhtäkään ainoastaan ulkoisesti motivoitunutta ryhmää, sillä ulkoinen motivaatio ilmeni 

ainoastaan tapauksissa, joissa myös sisäinen motivaatio oli läsnä. Tulos voi heidän mukaansa 

osin selittyä sillä, että alakouluikäiset oppilaat tuskin lukisivatkaan vapaa-ajallaan puhtaasti 

ulkoisten tekijöiden motivoimina. Samaisessa tutkimuksessa todettiin, ettei motivaation laatu 

ole yhdentekevä tekijä luetun ymmärtämisen tasoa mitattaessa, sillä ulkoiset motivaatiotek ijät 

heikensivät myös sisäisesti motivoituneiden oppilaiden suorituksia. 

Motivaation dynaamisesta luonteesta kertoo muun muassa se, että ulkoinen motivaatio voi ajan 

myötä ja toiminnan edetessä myös kehittyä sisäiseksi motivaatioksi (Gage & Berliner, 1998, 

334; Schiefele & Löweke, 2018, 417). Näin voi käydä esimerkiksi tilanteessa, jossa yksilö 

sisäistää sosiaalisesti arvostetut käyttäytymismallit ja odotukset ja omaksuu ne osaksi omaa 

arvomaailmaansa. Ulkoapäin saadut vahvistukset voivat myös tehdä hiljalleen itse toiminnas ta 

mielekästä ja motivoivaa, mikä saattaa edistää ulkoisen motivaation kehittymistä sisäiseksi 

motivaatioksi (Gage & Berliner, 1998, 334). Ulkoisena palkintona vapaa-ajan lukemisesta voi 

olla esimerkiksi se, että lapsi saa lukiessaan valvoa hieman tavallista myöhempään (esim. 

Martikainen, 2019, 20). Kun lapsi huomaa lukemisen olevan mielekästä ja kiinnostavaa, hän 

alkaa hiljalleen nähdä itse toiminnan arvokkaana ja innostavana. 

Ulkoisenkin motivaation laadun voidaan nähdä vaihtelevan sen mukaan, kuinka autonominen 

yksilö on ulkoisten tavoitteiden määrittymisen suhteen (esim. Deci, 1972; Ryan & Deci, 2000). 

Ryan ja Deci (2000, 71) havainnollistavat ilmiötä vertailemalla keskenään kahta ulkoisen 
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motivaation varassa toimivaa oppilasta, joista toinen opiskelee vaaditun asian pärjätäkseen 

kokeessa, ja toinen taas noudattaakseen vanhempiensa käskyä. Vaaditun asian opiskelemisen 

arvo näyttäytyy kummallekin oppilaalle ulkoisen tavoitteen saavuttamisessa, mutta 

ensimmäisen oppilaan omaehtoinen tavoite tekee opiskelusta merkityksellisempää kuin toisen 

oppilaan tavoite, joka on puhtaasti ulkoisesti määräytynyt. 

Yksilön motivaatioon ja käyttäytymiseen voidaan vaikuttaa ulkoapäin, mutta ulkoinen 

vaikuttaminen ei välttämättä tee itse toiminnasta mielekkäämpää (Lehtinen, Vauras & 

Lerkkanen, 2016, 147; Nurmi, 2015, 104). Ulkoisten palkkioiden vaikutus sisäiseen 

motivaatioon voi joissain tapauksissa olla jopa kielteinen: Lepperin, Greenen ja Nisbettin 

(1973, 134; myös Lepper & Greene, 1975, 484) mukaan toiminta, johon yksilö on alun perin 

sisäisesti motivoitunut, voi ulkoisten palkkioiden vaikutuksen myötä jopa menettää 

houkuttelevuuttaan. Ulkoisten palkkioiden negatiivinen vaikutus motivaatioon voi selittyä 

sillä, että ne asettavat ulkoiset tekijät toiminnan lähtökohdaksi, ja näin vähentävät yksilön 

autonomian kokemusta (Deci, 1972; Ryan & Deci, 2000, 70). Lehtisen, Vaurasin ja Lerkkasen 

(2016, 147–148) mukaan ulkoiset palkkiot vaikuttavat motivaatioon kielteisesti ainoastaan 

tilanteissa, joissa ne korostavat oppilaiden välistä vertailuasetelmaa tai painetta 

epäonnistumisesta. Ulkoisten palkkioiden jatkuva ja perusteetonta käyttö myös yleensä 

heikentää niiden vaikutusta (Lepper & Greene, 1973, 135). 

Gagen ja Berlinerin (1998, 335–336) mukaan ulkoiset palkkiot toimivat kaikkein 

tehokkaimmin niihin oppilaisiin, joiden sisäinen motivaatio on ennestään heikko. Heikosti 

motivoituneet oppilaat eivät kuitenkaan välttämättä motivoidu koulun tarjoamista palkkioista, 

vaan saattavat jopa kieltää niiden arvon (Lehtinen ym., 2016, 146). Tällaisessa tilanteessa 

oppilas ei esimerkiksi pidä opettajalta saamaansa tunnustusta tai kokeen arvosanaa itselleen 

merkittävänä asiana. Opettaja ei voi ennalta määrätä tai tietää, millaiset asiat motivoivat 

ketäkin oppimisen ja toiminnan pariin. 

Mikäli toivottua käyttäytymistä tahdotaan vahvistaa ulkoapäin, voidaan harjoittaa positiivis ta 

vahvistamista, jossa oppilas palkitaan oikeasta suorituksesta ja toivotusta käyttäytymises tä 

tarjoamalla tälle myönteinen kokemus (Aho, 1978, 11, 23). Tällaisen toiminnan tavoitteena on 

tehdä toivotun käyttäytymisen seuraukset oppilaalle miellyttäviksi ja vastaavasti heikentää 

tekijöitä, jotka kannustavat ei-toivottuun käyttäytymiseen. Positiivinen vahvistaminen voi olla 

laadultaan sosiaalista tai materiaalista, mutta pedagogisissa tilanteissa suositaan usein 

sosiaalista, myönteiseen ja kannustavaan vuorovaikutukseen nojaavaa vahvistamis ta. 
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Vahvistaminen voi ilmetä esimerkiksi sanallisena kannustamisena tai hyväksyvänä 

kommenttina tai eleenä. (Aho, 1978, 23; Gage & Berliner, 1998, 215; Lehtinen, Vauras & 

Lerkkanen, 2016, 146.) 

Myös opettajan omalla käyttäytymisellä ja kommunikaatiolla on suuri merkitys siinä, miten 

tärkeinä käsiteltävät asiat näyttäytyvät, ja millaisen käsityksen oppilas saa omista kyvyistään 

ja taitotasostaan. Esimerkiksi opettajan välinpitämättömyys, oppimistehtävän arvon 

kieltäminen sekä oppimistilanteen epämiellyttäväksi tekeminen voi lannistaa mielekkäänk in 

tehtävän parissa työskentelevän oppilaan ja heikentää hänen sisäistä motivaatiotaan tehtävää 

kohtaan (Anderson, Manoogian & Reznik, 1976, 918; Gage & Berliner, 1998, 316; Ryan & 

Grolnick, 1986). Kannustava opettaja pyrkii opetuksessaan vahvistamaan oppilaan itsetuntoa 

ja minäpystyvyyttä sekä välttämään sosiaalista lokerointia ja leimaamista (Uusikylä & 

Atjonen, 2007, 109). 

Koska oppijan motivaatio on edellytys monien oppimista tehostavien käytänteiden 

toimimiselle, on kasvattajan erilaisia oppimisympäristöjä ja -tilanteita valmistellessaan 

huomioitava sisäiseen motivaatioon vaikuttavat tekijät (Lehtinen, Vauras & Lerkkanen, 2016, 

150; Nurmi, 2013, 548). Sisäistä lukemismotivaatiota voidaan ruokkia esimerkiksi lisäämällä 

opetustilanteisiin käytänteitä, jotka vahvistavat oppilaan autonomian ja toimijuuden tunnetta 

(mm. Edmunds & Bauserman, 2006, 420; Kauppinen & Aerila, 2019, 153; Naeghel ym., 2014). 

Sisäistä motivaatiota ja sen kehittymistä tukeakseen kasvattajan tulisi suoraan oppimistuloks i in 

kytkeytyvien palkkioiden sijaan keskittyä tarjoamaan kasvatettavalle sellaisia tilanteita ja 

tehtäviä, jotka ovat sisällöltään ja tasoltaan aidosti kiinnostavia ja tukemaan kasvatettavaa 

tämän toimiessa näiden tehtävien parissa (Deci, 1972, 119–120). Lukemismotivaa t ion 

vahvistaminen mahdollistuu yksinkertaisimmillaan siten, että opettaja tarjoaa oppilaille 

positiivisia lukukokemuksia, jotka antavat lukemisesta ja kirjallisuudesta myönteisen kuvan 

(Aerila & Kauppinen, 2019a, 49, 44; Julkunen, 1993, 26). 

 

 

2.3. Kirjallisuuskasvatus koulussa  

 

Lukemisharrastus huomioitiin opetussuunnitelmassa ensimmäistä kertaa 1960-luvulla, kun 

modernisoituva teollisuusvaltio kirjallisuusinstituutioineen tarvitsi lukutaitoisia kansalais ia 
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(Ahvenjärvi & Kirstinä, 2013, 37). Tätä ennen kirjallisuuskasvatuksen linja oli lähinnä 

kansallis-patrioottinen. Painotus muuttui yhteiskunnallisesta yksilökeskeisemmäksi 1970-

luvulla, jolloin lukuharrastuksen itseisarvo tunnistettiin opetussuunnitelmassa, ja 

lukuharrastuksen herättäminen ja säilyttäminen määriteltiin kirjallisuuskasvatuksen 

merkittävimpien tavoitteiden joukkoon (Ahvenjärvi & Kirstinä, 2013, 42). Äidinkie len 

oppiaineen nimi muutettiin 1990-luvun lopulla äidinkieleksi ja kirjallisuudeksi, millä tahdottiin 

kiinnittää valtakunnallisesti huomiota kirjallisuuskasvatukseen ja sen merkityksellisyyteen 

(Ahvenjärvi & Kirstinä, 2013, 46; Henriksson, 2004, 16). 

Nykyisessä opetussuunnitelmassa (Opetushallitus, 2016) äidinkieli ja kirjallisuus käsitetään jo 

monitieteisenä taito-, tieto- ja kulttuurioppiaineena. Oppiaineen laajoja tavoitteita ovat 

esimerkiksi oppilaiden kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitojen kehittäminen ja oppilaiden 

ohjaaminen kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin pariin (Opetushallitus, 2016, 160). Tässä 

luvussa keskitymme erityisesti kirjallisuuskasvatuksen tehtäviin ja tavoitteisiin, sillä 

tutkimuskohteemme, lukuharrastus, nivoutuu ensisijaisesti niihin. 

Monipuolisia tekstejä lukemalla ja käsittelemällä kannustetaan oppilaita kehittämään heidän 

kirjallisuuden tuntemustaan ja kiinnostustaan kirjallisuutta kohtaan (Opetushallitus, 2016, 

161). Kirjallisuuden opetuksen keskeisimpiä tavoitteita ovat lukuinnon ja -harrastuksen 

herättämisen lisäksi uusien elämysten ja myönteisten lukukokemusten mahdollistaminen ja 

jakaminen sekä kielenkäytön, mielikuvituksen ja kielellisen identiteetin kehityksen tukeminen 

(Opetushallitus, 2016, 107–108, 163–164). Pyrkimyksenä on myös oppilaan lukutaidon 

sujuvoittaminen sekä erilaisten luetun ymmärtämisen strategioiden kehittäminen ja oman 

lukemisen tarkkaileminen (Opetushallitus, 2016, 163). 

Lukuharrastus ja omaehtoinen lukeminen kulkevat äidinkielen ja kirjallisuuden 

opetussuunnitelman tavoitteissa esi- ja alkuopetuksesta aina peruskoulun viimeisille luokille 

saakka (Opetushallitus, 2016, 289). Yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen 

tavoitteisiin kuuluu kirjallisuuden lukemiseen ohjaamisen ja lukuelämysten hankkimisen 

lisäksi myös oppilaiden lukuharrastuksen sekä luetun ymmärtämisen ja tulkinnan taitojen 

syventäminen. 

Jotta kiinnostus lukuharrastukseen voisi kehittyä, opettajan täytyy tunnistaa ja huomio ida 

lasten pohjatiedot ja lähtötaso, jonka pohjalta rakentaa yhtenäistä, innostavaa ja osallistavaa 

opetusta. Myös systemaattisen kasvatusopin luojana tunnetun, harrastuksen syntymistä kaiken 

kasvatuksen ja opetuksen tavoitteena korostavan Herbartin mukaan opetuksen sisällöt tulis i 
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valita niin, että se mahdollistaa monipuolisen harrastuksen muodostumisen (Grue-Sørensen & 

Kaila, 1961, 127; Iisalo, 1988, 156–157). Herbartin mukaan kiinnostuksen herättäminen on 

opetuksessa ja kasvatuksessa ensisijaisempaa ja tärkeämpää kuin pelkkä tietojen hankkiminen, 

sillä aito, henkilökohtainen kiinnostus ohjaa yksilöä toistuvaan ja jatkuvaan tiedon hankintaan 

ja oppimiseen. Koska kiinnostus ohjaa yksilöä hankkimaan uutta tietoa ja käyttämään jo 

oppimaansa tietoa, se on tärkeä tiedon pysyvyyttä edistävä tekijä, joka itsessään pysyy yksilön 

mielessä yksittäisiä tietoja kauemmin. Onnistuneen opetuksen herättämä kiinnostus luo pohjan 

omaehtoiselle harrastukselle. (Grue-Sørensen & Kaila, 1961, 127.) 

Kirjallisuuskasvatuksella pyritään johdattamaan lapsia kirjallisuuden ja lukuharrastuksen 

pariin tarjoamalla paitsi elämyksellisiä lukukokemuksia, myös työkaluja monipuolis ten 

tekstien ja kirjallisuuden eri lajien analysointiin ja tarkastelemiseen (Rättyä, 2013, 34). 

Kirjallisuuskasvatus tukee lapsen kasvua, oppimista ja kokonaisvaltaista kehitystä ja nivoutuu 

olennaisesti koulun laajempiin kasvatustavoitteisiin (Aerila & Kauppinen, 2019a, 64). 

Rättyän (2013, 34–35) mukaan kirjallisuuskasvatuksen olemus on kolmijakoinen: se koostuu 

lukukokemusten mahdollistamisesta, luettavan kirjallisuuden valinnasta sekä kirjallisuuden 

käsittelyyn käytettävistä työskentelytavoista. Koulu luo pohjan monen lapsen 

lukuharrastukselle ja lukukokemuksille, koska se paitsi tarjoaa paikan ja tilan lukemisen 

harjoittamiselle, myös ohjaa kirjojen äärelle esimerkiksi koulukirjaston ja tiiviin 

kirjastoyhteistyön avulla. Koulun merkittävä rooli lukuharrastuksen mahdollistajana näkyy 

muun muassa Lastenkirjainstituutin kirjallisuuskyselyssä (Martikainen, 2019, 41), jonka 

kouluikäisistä vastaajista suuri osa piti koulua ilmiselvänä lukemisen paikkana, ja yli puolet 

vastaajista kertoi saavansa lukuvinkkejä nimenomaan koulusta. 

PIRLS 2016 -tutkimuksen (Leino ym., 2017, 39) ja PISA 2018 -tutkimuksen (Leino ym., 2019, 

57) tulokset osoittavat, että koulujen väliset erot oppilaiden lukutaidon tasossa ovat Suomessa 

erittäin pieniä – PISA-tutkimuksen kansainvälisessä vertailussa jopa kaikista osallistujamais ta 

kaikkein pienimpiä. Kaikkein suurimmat koulujen väliset erot tutkimuksessa havaitt iin 

sellaisissa maissa, joissa koulutusjärjestelmään kuuluu oppilaiden eriyttäminen eri tasoisiin 

kouluihin jo varhaisessa iässä. Suomen eduksi tällaisessa vertailussa osoittautuu suomalaisessa 

peruskoulussa perinteisesti painotettu tasa-arvoperiaate, jonka mukaan kaikilla oppilailla tulis i 

olla mahdollisuus samanarvoiseen opetukseen asuinpaikasta ja koulusta riippumatta (Leino 

ym., 2017, 39). Tämä näkyy myös Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa, joissa 
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yhtenä opetuksen peruspilarina mainitaan opetuksen tasa-arvoisuuden ja oppilaiden 

yksilöllisyyden huomioiminen (Opetushallitus, 2016, 160). 

Vaikka Suomi näyttäytyy kansainvälisessä vertailussa koulutuksen ja opetuksen suhteen melko 

tasa-arvoisena maana, ovat oppilaiden väliset erot olleet viime vuosien ajan jatkuvassa 

kasvussa myös Suomessa. PISA 2018 -tutkimuksen mukaan tämä ilmiö näkyy erityises t i 

tyttöjen ja poikien välillä, sillä sukupuolten välinen ero lukutaidossa on OECD-maiden suurin 

(Leino ym., 2019, 20–24, 42). Lukutaidon taso on kansainvälisessä vertailussa edelleen 

huipputasoa, ja Suomessa on keskimääräistä enemmän vahvoja lukijoita, mutta heikkojen 

lukijoiden määrä sekä tytöissä että pojissa on alati kasvussa. Oppilaiden taitotasojen raju 

eriytyminen uhkaa suomalaisen peruskoulun yhdenvertaisuutta. 

Jotta koulun kirjallisuuskasvatus kykenisi saavuttamaan kaikki oppilaat, tulisi yksilöll iset 

lähtökohdat asettaa opetukseen keskiöön ja näin tehdä opetuksesta saavutettavaa kaikille. 

Oppilaiden ikä- ja taitotason tulisi näkyä opetuksen suunnittelussa ja luettavien tekstien 

valinnassa (Opetushallitus, 2016, 160). Opettajan tehtävänä on eriyttämisen keinoin varmistaa, 

että jokaiselle oppilaalle on tarjolla hänen taitotasonsa mukaisia työskentelymuotoja, ja että 

oppilaille asetetut tavoitteet ovat heidän kykyihinsä nähden realistisia ja sopivan haasteellis ia 

(mm. Happonen, 2020, 224; Uusikylä & Atjonen, 2007, 112–113). 

Lukija voi kokea tekstit henkilökohtaisesti merkityksellisiksi, mikäli ne vastaavat hänen ikä-  

ja taitotasonsa lisäksi myös hänen mielenkiinnon kohteitaan (Edmunds & Bauserman, 2006; 

Happonen, 2020, 224). Oppilaan omien mieltymysten ja kiinnostuksen kohteiden 

huomioiminen vahvistaa myös osallisuuden kokemusta, minkä tulisi Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden mukaan korostua kirjallisuuden opetuksessa (Opetushallitus, 

2016, 107). Luettavan kirjallisuuden valinnassa olisi syytä huomioida oppilaiden omat 

tekstimaailmat, eikä erilaisia tekstilajeja tulisi kirjallisuuskasvatuksessa arvottaa – sopivaksi 

luettavaksi soveltuvat klassikko- ja uutuusromaanien lisäksi niin sarjakuvat kuin 

tietokirjallisuuskin. 

Suojalan (2006, 171) mukaan kirjallisuuden opetukselle tyypillinen näkemys lukijasta ja 

lukijan roolista pohjautuu Rosenblattin (1978) transaktioteoriaan, jonka mukaan 

lukemistapahtumassa on aina kyse tekstin ja lukijan välisestä vuorovaikutuksesta. Kuten 

lukemistapahtumassa, myöskään tekstin tulkinnassa lukijaa tai tekstiä ei kumpaakaan voida 

arvottaa toista ensisijaisemmaksi (Rosenblatt, 1978, 12). Objektiiviseenkin tarkasteluun 

tähtäävä kirjallisuuskeskustelu pohjautuu aina subjektiiviseen lukukokemukseen ja tulkintaan, 
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jonka keskiössä on aina lukijan oma näkemys- ja kokemusmaailma (Rosenblatt, 1978, 14–16). 

Myös Barmoren ja Morsen (1979, 76) mukaan kirjallisuuden ja lukemisen arvo löytyy kirjan 

sisältöjen lisäksi siitä, miten se vaikuttaa lukijaan. Niin sanotun oikean tulkinnan 

muodostamisen sijaan kirjallisuuden opetuksessa tulisi keskittyä lukemis- ja 

tulkitsemisprosessiin sekä lukijan kykyyn reflektoida omia lukukokemuksiaan ja lukemisen 

tapojaan (Suojala, 2006, 172). Tässä keskiöön nousevat osallistavat kirjallisuuskeskustelut ja 

muut luetun kirjallisuuden käsittelyyn käytettävät työskentelytavat (Grünthal, 2020, 181). 

Kirjallisuuskasvatuksesta huolehtiva luokanopettaja on muiden kasvattajien tavoin 

avainasemassa ohjaamassa lasta lukijuuteen. Aerila ja Kauppinen (2019b, 15) näkevät 

kirjallisuuskasvatuksen arvokasvatuksena, jonka tavoitteena on opettaa oppilaita arvostamaan 

kirjallisuutta ja lukemista. Heidän mukaansa ei riitä, että arvostuksesta puhutaan, mikäli sitä ei 

tehdä näkyväksi luokan toiminnassa ja arjessa. Opettajan oma, aito kiinnostus lukemista ja 

kirjallisuutta kohtaan edesauttaa hänen mahdollisuuksiaan innostaa oppilaita lukuharrastuksen 

pariin (Linna, 1999, 18; Serafini, 2011, 30–31). Opettajan antaman esimerkin tärkeys korostuu 

erityisesti sellaisten oppilaiden kohdalla, joiden kotona ei lueta kirjallisuutta, ja joiden 

lähipiirissä ei ole muita lukevia aikuisia (Knuutinen, 2019, 117). 

Kauppisen ja Aerilan (2019, 150) mukaan opetussuunnitelman luomien raamien ansiosta eri 

opettajien kirjallisuuden opetuksen käytänteet ovat suurelta osin samantyyppisiä riippumatta 

siitä, kuinka aktiivisesti he itse harrastavat lukemista. Tutkittaessa luokanopettajien lukijuuden 

vaikutusta heidän toteuttamaansa kirjallisuuskasvatukseen on kuitenkin huomattu, että erot 

tulevat näkyviin oppilaiden kirjallisuuteen sitouttamisessa: ne opettajat, jotka ovat aktiivis ia 

lukijoita, sitouttavat myös oppilaita lukemisen pariin tuomalla omaa lukuharrastus taan 

näkyväksi omassa opetuksessaan (Kauppinen & Aerila, 2019, 150–151). Tutkimuksessa tämä 

ero ilmeni esimerkiksi siten, että kirjallisuutta harrastavat opettajat hyödynsivät 

kaunokirjallisuutta runsaammin kuin niukasti lukevat opettajat ja käyttivät opetuksessaan myös 

laajempia tekstivalikoimia.  

Myös Peres (2019, 95) puoltaa väitettä siitä, että opettajan oma kiinnostus lukemista ja 

kirjallisuutta kohtaan voi motivoida oppilaita lukemaan, kiinnostumaan kirjallisuudesta ja 

lisätä lukemista luokassa. Hänen mukaansa esimerkiksi kirjojen määrän lisääminen 

luokkahuoneisiin ei itsessään vaikuta lukuharrastuksen kehittymiseen, mikäli opettaja ei itse 

ole lukemiseen sitoutunut. Yhdessä lukeminen ja lukemiseen liittyvä toiminta edistää 
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myönteisen ilmapiirin ja sitoutuneen lukijayhteisön muodostumista luokassa (Aerila & 

Kauppinen, 2019a, 48). 

Kun koulussa luetaan säännöllisesti ja lukemiselle varataan aikaa, lukemisesta tulee osa 

oppilaiden jokapäiväistä elämää. Tämän myötä se myös näyttäytyy oppilaille arvokkaana ja 

tavoiteltavana toimintana. Etenkin alakoulun alaluokilla herätetyllä lukuinnolla on merkitys tä 

tulevan lukuharrastuksen pohjustajana, koska tällöin yleinen suhtautuminen lukemista kohtaan 

on usein positiivista, ja lukemiselle on verrattain helppoa varata koulussa aikaa. (Aerila & 

Kauppinen, 2019a, 48, 64; Nurmi, 2015, 103.) 
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3 Tutkimuksen toteutus 

 

3.1 Lapsinäkökulmainen laadullinen tutkimus 

 

Tutkimuksemme on toteutettu laadullisen tutkimuksen keinoin. Laadullinen eli kvalitatiivinen 

tutkimus on yksi tieteellisen tutkimuksen suuntauksista. Laadullinen tutkimus käsittää laajan 

joukon erilaisia tutkimuskäytäntöjä, joille ei voida määritellä yhtä, yhdistävää teoriaa tai 

metodia (Denzin & Lincoln, 2005, 3, 7). 

Laadullinen tutkimus on ihmistieteellistä tutkimusta, joka pyrkii tietyn tapauksen tai ilmiön 

kuvaamiseen ja ymmärtämiseen (Lichtman, 2013, 33–34). Ahonen (1994, 126) korostaa, ettei 

laadullisen tutkimuksen pyrkimyksenä ole selittää ilmiöitä tilastollisesti tai tunnistaa eri 

ilmiöiden välisiä syy-seuraus- tai riippuvuussuhteita. Juutin ja Puusan (2020) mukaan 

laadullinen tutkimus ei myöskään pyri löytämään luotettavaa tietoa ilmiöiden yleisyydes tä, 

vaan pikemminkin tuomaan esiin erilaisia näkökulmia, joista aihetta voidaan tarkastella. 

Laadullisessa tutkimuksessa ollaan tyypillisesti kiinnostuneita tutkimuksen kohteena olevien 

henkilöiden näkemyksistä, kokemuksista ja tunteista (Juuti & Puusa, 2020). Tutkimuksen 

näkökulma valikoituu siis paitsi tutkimuksen aiheen, myös sen kohderyhmän mukaan. 

Tutkimuksemme on tapaustutkimus, mikä tarkoittaa sitä, että empiirinen tutkimus kohdistuu 

tiettyyn tapaukseen tai ryhmään. Omassa tutkimuksessamme tämän ryhmän muodostavat 

tietyn alakoulun 2.–4. luokan oppilaat. Vaikka tutkimuksemme otanta onkin verrattain laaja, 

käsitämme kuvaamamme oppilasjoukon yhdeksi tapaukseksi, koska tietyn asuinalueen 

yksittäisen koulun oppilasjoukko muodostaa rajatun kokonaisuuden, joka tässä tapauksessa on 

myös iältään suhteellisen homogeeninen. Saaranen-Kauppisen ja Puusniekan (2009, 44) 

mukaan tällaisia yksittäistapauksia tutkitaan tyypillisesti niiden luontaisessa ympäristö ssä, 

mikä omassa tapauksessamme tarkoittaa oppilasryhmää ja koulua, ei esimerkiksi lasten omia 

kotiympäristöjä. 

Lapsia koskevan tutkimuksen toteuttaminen juuri koulussa on varsin yleinen käytäntö muun 

muassa siksi, että aineiston kerääminen koulussa on tehokkaampaa ja käytännön tasolla 

helpompaa kuin aineiston kerääminen esimerkiksi vastaajien kodeissa (Ellonen & Pösö, 2021, 

206; Scott, 2008, 92). Aineistonkeruupaikan valinta perustui omassa tutkimuksessamme myös 

tutkimuskysymyksiimme, jotka toivat mukanaan koulukontekstin. Koulu tarjosi luontevan 

ympäristön kirjallisuuskasvatuksesta ja sen toteuttamisesta keskustelemiseen. 
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Tapaustutkimuksen otanta on rajallinen, eivätkä sen tulokset ole yleistettävissä laajempaan 

joukkoon (Metsämuuronen, 2006, 90–92). Tapaustutkimus voi kuitenkin tarjota arvokasta ja 

syväluotaavaa tietoa tietystä ilmiöstä, ja sen tuloksia voidaan pohtia myös laajemmassa 

mittakaavassa. Voidaan esimerkiksi miettiä, mitä ilmiöstä voidaan kyseisen tapauksen avulla 

päätellä, ja miten yksittäisen tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää tai soveltaa tulevissa 

tutkimuksissa (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2009, 43–44). Lähes kaiken laadullisen 

tutkimuksen voidaan ajatella pohjimmiltaan olevan tapaustutkimusta, jossa pyritään laajojen 

yleistysten sijaan ymmärtämään yksittäisiä tapauksia ja niiden taustalla vaikuttavia asioita  

(Metsämuuronen, 2006, 92; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2009, 45). 

Juuti ja Puusa (2020) ovat kuvanneet laadullisen tutkimuksen vaiheita, jotka etenevät aiheen 

valinnasta ja tutkimuksen tavoitteiden asettamisesta tutkimuskysymysten muotoilemiseen ja 

teoreettisen viitekehyksen laatimiseen. Omassa tutkimuksessamme aiheenvalinta oli selkeä, 

sillä olimme jo kandidaatintutkielmaa tehdessämme pohtineet lukuharrastusta ja 

kirjallisuuskasvatusta koskevia jatkotyöskentelymahdollisuuksia. Kohderyhmää rajatessamme 

meille tärkeäksi näkökulmaksi muodostui lasten kuuleminen sen sijaan, että haastattelis imme 

esimerkiksi luokanopettajia, opiskelijoita tai oppilaiden vanhempia. Tutkimuksen tavoitteet ja 

tutkimuskysymyksemme muotoutuivat, kun mietimme, mitä haluamme käsillä olevasta 

ilmiöstä tietää.  

Kun tutkimuksen rajaus ja lähestymistapa on selvillä, voidaan siirtyä valitun 

aineistonkeruumenetelmän mukaiseen aineiston hankintaan (Juuti & Puusa, 2020). 

Aineistonkeruumenetelmämme noudattavat laadulliselle tutkimukselle tyypillisiä tapoja, 

joihin syvennymme tarkemmin luvussa 3.2. Juutin ja Puusan (2020) mukaan laadullisen 

tutkimuksen viimeinen vaihe on aineiston analysointi ja tulkinta, tulosten kirjaaminen ja 

tutkimuksen luotettavuuden arviointi.  

Olemme tutkimuksessamme edenneet pitkälti Juutin ja Puusan (2020) esittelemän kuvauksen 

mukaisesti, mutta tutkimuksen vaiheet ovat prosessin aikana saattaneet limittyä ja olla 

päällekkäisiäkin. Esimerkiksi tutkimuskysymystemme asettelussa ja teoreettisen 

viitekehyksemme sisällössä on tapahtunut aineistonkeruun ja analyysin edetessä muutoks ia. 

Olemme myös pyrkineet arvioimaan tutkimuksen luotettavuuteen ja validiteettiin liittyviä 

seikkoja koko prosessin ajan. Tämänkaltainen joustavuus kuuluu Juutin ja Puusan (2020) 

mukaan laadullisen tutkimuksen luonteeseen, koska tutkija voi tiedon lisääntyessä muuttaa ja 

kehittää aikaisempia valintojaan. 
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Oman tutkimuksemme keskiössä ovat lukuharrastus ja kirjallisuuskasvatus, mutta 

kysymyksenasettelussamme ilmenevä lapsinäkökulma asettaa tutkimuksemme 

lapsitutkimuksen piiriin. Lapsitutkimus on kattotermi sellaisille tutkimuksille, jotka 

käsittelevät lapsia ja lapsuutta, ja tutkimuksille, jotka toteutetaan lapsia ja heidän etuaan 

ajatellen (Kallinen & Pirskanen, 2022, 22). Omassa työssämme näkyy lapsitutkimuksen 

suuntaus, jossa tutkimusta tehdään lasten kanssa heidän asiantuntijuuttaan korostaen. 

Olemme Kallisen ja Pirskasen (2022, 20) kanssa yhtä mieltä siitä, että lasten kokemusmaailmaa 

tutkittaessa on syytä haastatella lapsia itseään. Lasten ääni ei ole tutkimuksen kentällä päässyt 

aina kuuluviin, mihin on vaikuttanut lasten aikuisia varhaisempi kehitystaso, rajallinen 

yhteiskunnallinen asema sekä se, ettei lapsia ole ylipäätään pidetty luotettavina tiedonlähte inä 

(Christensen & James, 2008, 2–3; Kallinen ja Pirskanen, 2022, 20). Vasta viimeis te n 

vuosikymmenien aikana on laajemmin herätty pohtimaan lasten asiantuntijuuden tunnistamis ta 

ja lapsinäkökulmaisen tutkimuksen piirissä on lapset alettu nähdä pikemminkin tutkimuksen 

subjekteina kuin tutkittavina objekteina (James & James, 2008, 17).  Tällaiseen 

subjektiviteettiin liittyy muun muassa se, että lasten nähdään olevan kyvykkäitä tuottamaan 

arvokasta tietoa ja tekemään päätöksiä (Kallinen & Pirskanen, 2022, 22). 

Vaikka lapset tulisi tutkimuksen kentällä nähdä kyvykkäinä yhteiskunnallisina toimijoina, on 

lasten kanssa työskennellessään tutkijan huomioitava kohderyhmän mukanaan tuomat 

erityispiirteet ja reliabiliteettiin vaikuttavat seikat (Punch, 2002, 338). Kallisen ja Pirskasen 

(2022, 22; myös Punch, 2002, 323) mukaan lapset eivät kohderyhmänä ole täysin verrattavissa 

aikuisiin vastaajiin muun muassa sen vuoksi, että lasten tuominen tutkimustilanteeseen tuo 

mukanaan myös erilaisia valta- ja auktoriteettikysymyksiä sekä eettisiä seikkoja. Toisaalta he 

painottavat, ettei lapsia tulisi vastaajina myöskään aliarvioida, vaan heidät tulisi nähdä 

intentionaalisina subjekteina, joilla on yhtä lailla näkemyksiä ja asiantuntijuutta omasta 

elämästään kuin aikuisillakin. 

Lapsinäkökulmaisuus on erottamaton osa tutkimustamme, sillä se näkyy tutkimusprosess in 

jokaisessa vaiheessa. Tällainen kokonaisvaltaisuus on lapsinäkökulmaisessa tutkimuksessa 

ensisijaisen tärkeää (Karlsson, 2010, 123–124). Olemme huomioineet lapsinäkökulmaisuuden 

ja lasten toimijuuden paitsi tutkimusaiheessamme ja -kysymystemme asettelussa, myös 

aineistonkeruumenetelmien valinnassa ja aineistonkeruun toteuttamisessa. Lisäksi 

lapsinäkökulmaisuus näkyy tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä koskevassa pohdinnassa, 

johon palaamme luvussa 5.2. 
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3.2 Aineiston esittely 

 

Tutkimuksen aineisto on kerätty vuoden 2021 joulukuun ja vuoden 2022 helmikuun välisenä 

aikana. Aineisto koostuu 61 kyselylomakevastauksesta sekä kahdeksasta haastattelus ta.  

Ahosen (1994, 136) mukaan haastattelut ovat laadullisen tutkimuksen yleis in 

aineistonkeruumenetelmä, mutta Puusa ja Juuti (2020) huomauttavat, että myös useiden, 

rinnakkaisten menetelmien hyödyntäminen on laadulliselle tutkimukselle ominaista. Kun 

tutkimusaineiston hankinnassa hyödynnetään useita erilaisia aineistonkeruumenetelmiä , 

puhutaan menetelmätriangulaatiosta (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2009, 16). 

Saaranen-Kauppisen ja Puusniekan (2009, 16–17) mukaan menetelmätriangulaation avulla 

tutkittavasta kohteesta voidaan tavoittaa laajempi näkemys ja saada kattavampaa tietoa kuin 

yhtä tutkimusmenetelmää käyttämällä. 

Pilotoimme sekä kyselylomakkeen että haastattelun yhdellä oppilaalla. Pilottihaastatte lun 

suorittaminen on kannattavaa, koska se tarjoaa mahdollisuuden testata 

aineistonkeruumenetelmän toimivuutta sekä tutkijan valmiuksia toimia haastattelijan roolissa 

(Ahonen, 1994, 137).  Pilottitutkimuksesta oli paljon käytännön hyötyä, sillä se auttoi meitä 

tunnistamaan parannustarpeita sekä kyselylomakkeessa että haastattelukysymyksissä ja 

haastattelun toteuttamisessa. Näin ollen ajattelemme tutkimusmenetelmien pilotoinnin 

vaikuttaneen myönteisesti myös tutkimuksen luotettavuuteen. Pilottitutkimukseen valikoimme 

1. luokan oppilaan, ja sisällytimme hänen vastauksensa myös lopulliseen, käyttämäämme 

aineistoon. Valitsimme varsinaista kohderyhmäämme nuoremman vastaajan 

varmistaaksemme, että kysymykset eivät ole osallistujille liian vaikeita: mikäli 1. luokan 

oppilas ymmärtää kysymykset ja jaksaa täyttää kyselylomakkeen loppuun asti, voidaan olettaa, 

että se sujuu myös 2.–4. luokan oppilailta. 

Laatimamme kyselylomakkeen kysymykset määräytyivät kiinnostuksen kohteidemme ja 

teoriasta ohjautuvien pohjatietojemme perusteella. Kysymysten validiteettia puoltaa se, että 

valmiissa lomakkeessa on paljon samankaltaisuuksia esimerkiksi Wigfieldin ja Guthrien 

(1997) tunnetun The Motivation For Reading Questionnairen kanssa. Käyttämämme 

kyselylomake koostui kahdesta osiosta: “Minä ja lukeminen” sekä “Lukeminen koulussa”. 

Kyselylomake sisälsi sekä avoimia että suljettuja kysymyksiä, joista jälkimmäiset olivat 

pääosin arviointiasteikkokysymyksiä. Kyselylomaketta tehdessämme pyrimme huomioimaan 

vastaajien kielelliset ja kognitiiviset taidot, mikä on esimerkiksi Niemisen (2021, 36) mukaan 

erittäin tärkeää, kun aineistoa kerätään yhteistyössä lasten kanssa. 
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Kyselylomakkeen ensimmäisessä osiossa esitettiin lukemiseen liittyviä väittämiä, ja vastaajan 

tuli arviointiasteikosta ympyröidä omaa näkemystään vastaava numero. Kunkin väittämän 

alapuolella oli varattu tyhjiä rivejä, joille vastaaja saattoi halutessaan perustella vastauksensa. 

Ensimmäisen osion kysymysten arviointiasteikko on 1–5, jossa 1 = täysin eri mieltä ja 5 = 

täysin samaa mieltä. Kyselylomakkeen keskimmäinen vastausvaihtoehto, numero 3, oli 

nimetty en osaa sanoa, jolla pyrimme tarjoamaan neutraalin vastausvaihtoehdon tilanteissa, 

joissa vastaaja ei ole varma omasta kannastaan tai mielipiteestään. Väittämiä olivat esimerkik s i 

“Lukeminen on mukavaa”, “Kaverini lukevat kirjoja” ja “Lukeminen ei kiinnosta minua”. 

Toinen osio koostui niin ikään arviointiasteikkokysymyksistä, joissa vastaaja sai arvioida omaa 

suhtautumistaan lomakkeessa mainittuihin kirjallisuuskasvatuksen käytänteis i in. 

Arviointiasteikon vastausvaihtoehdot olivat hymynaamoja, joista oppilas sai värittää tai 

ympyröidä omaa suhtautumistaan kuvaavan hymiön. Arviointiasteikko muodostui viidestä 

hymynaamasta, joista ensimmäinen kuvasi vastausta en pidä ja viides vastausta pidän erittäin 

paljon. Pyrimme huomioimaan vastaajien ikätason ja keventämään lomaketta loppua kohden, 

sillä se oli jo tällaisenaan melko pitkä. 

Kyselylomakkeen arviointiasteikkokysymysten avulla saimme kvalitatiivisen aineiston tueksi 

kvantitatiivista aineistoa, jonka avulla pystyimme laskemaan vastausten keskiarvoja. Tällainen 

aineisto mahdollisti sen, että saimme kokonaiskuvan kolmen luokka-asteen oppilaiden 

suhtautumisesta lukemiseen ja kirjallisuuskasvatukseen. Kyselylomakkeet tarjosivat meille 

myös arvokasta esitietoa ja apua haastatteluiden toteuttamiseen. Vaikka kyselylomake ei 

yksinään soveltunut kovinkaan syvälliseen kvalitatiivisen aineiston keräämiseen, se 

mahdollisti laajan otannan. 

Kyselylomakkeen kysymysten lisäksi myös haastattelujen runko kumpuaa tutkimuksemme 

teoreettisesta viitekehyksestä. Näin ollen voidaan todeta, että teoria on vaikuttanut laajalt i 

aineistonkeruuseemme, mikä on Puusan ja Juutin (2020) sekä Salon (2015, 182) mukaan 

tyypillistä ja jopa suositeltavaa laadulliselle tutkimukselle. Haastateltavat valikoituivat 

kyselylomakkeiden vastausten sekä saatavuuden perusteella. Koska tutkimukseen 

osallistumisen tulisi aina perustua vapaaehtoisuuteen (mm. Nieminen, 2021, 37; TENK, 2019, 

8–10), varmistimme ennen jokaista haastattelua, että oppilas tahtoo tulla haastateltavaksi. 

Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina yksilöhaastatteluina. Metsämuurosen (2006) 

mukaan puolistrukturoitu haastattelu on toimiva valinta tilanteissa, joissa haastateltavat 

edustavat verrattain homogeenistä ryhmää, kuten tekevät tässä tapauksessa 8–11-vuotiaat 
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lapset. Vastaajien iän huomioiden uskoimme puolistrukturoidun haastattelun myös helpottavan 

ja sujuvoittavan haastattelujen kulkua. Sovimme jokaisen haastattelun kohdalla ennakkoon, 

kumpi on päävastuussa haastattelukysymysten esittämisestä. Koimme, että vastuualue iden 

jakaminen selkeytti ja rauhoitti haastattelutilanteita. 

Yksilöhaastatteluiden ohella olisimme voineet toteuttaa haastattelut myös ryhmä- tai 

parihaastatteluina. Yksilöhaastattelua puoltaa se, että se voi tarjota kokemuksen 

yksityisyydestä ja luottamuksellisuudesta, mutta toisaalta tällainen kahdenkeskinen tilanne 

ilman muita vertaisia voi joillekin lapsille näyttäytyä myös jännittävänä tai hermostuttavana 

(Kallinen & Pirskanen, 2022, 145). Tällaisissa tapauksissa vertaisten läsnäolo voisi rauhoittaa 

vastaajaa. Helavirta (2007, 631) huomauttaa, että vertaisten kanssa toteutettava 

ryhmähaastattelu voi olla lapselle yksilöhaastattelua luontaisempi tilanne, sillä lapset toimivat 

enimmäkseen kaveriryhmissä, ja heillä on ryhmähaastattelutilanteissa mahdollisuus valita 

oman aktiivisuutensa aste. 

Haastattelumenetelmän valintaan vaikuttavat muun muassa tutkimuksen tavoite, eettiset seikat 

sekä kysymyksenasettelu ja tutkimusaiheen arkaluontoisuus (Kallinen & Pirskanen, 2022, 

145). Vaikka aihe ei olisikaan sensitiivinen, voi yksilöhaastattelun tuoma yksityinen tila ja 

rauha helpottaa haastattelutilannetta ja rohkaista haastateltavaa kertomaan ajatuksistaan. Nämä 

seikat huomioituamme päädyimme omassa aineistonkeruussamme yksilöhaastatteluihin, sillä 

arvelimme, että kahdenkeskeinen keskustelu haastattelijan ja haastateltavan välillä 

mahdollistaisi syvällisen ja pohtivan keskustelun paremmin kuin ryhmätilanne, johon 

vaikuttaisivat myös haastateltavien lasten keskinäiset suhteet ja yhteisössä vallitsevat 

sosiaaliset normit. Emme esimerkiksi halunneet asettaa haastateltavia tilanteeseen, jossa he 

omien näkemystensä esittämisen sijaan vain puoltaisivat vertaistensa mielipiteitä tai eivät 

uskaltaisi tai edes saisi mahdollisuutta jakaa omia näkemyksiään. Myös Kallinen ja Pirskanen 

(2022, 145) toteavat, että yksilöhaastattelu voi tarjota haastateltavalle enemmän tilaa puhua ja 

käsitellä näkemyksiään kuin ryhmähaastattelutilanne, ja se voi olla hyvä valinta tilanteissa, 

joissa halutaan saada tietoa yksilön henkilökohtaisista näkemyksistä ja yksilöllis is tä 

kokemuksista.  

Hyödynsimme haastatteluissa kunkin oppilaan aikaisemmin täyttämää kyselylomaketta, jonka 

vastausten avulla yksilöimme ja tarkensimme haastattelukysymyksiä. Kyselylomakkee lla 

kerätyn datan ansiosta meillä oli ennakkotietoa haastateltavista ja heidän suhtautumises taan 

tutkittavaan aiheeseen. Kallinen ja Pirskanen (2022, 121) toteavat tällaisen 
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valmistautuneisuuden korostuvan lapsia haastateltaessa ja mahdollistavan syvemmän 

laadullisen tiedon saavuttamisen. 

Vaikka käytimmekin jokaisen haastateltavan kanssa samaa haastattelurunkoa, annoimme myös 

oppilaiden vastausten ohjata keskustelua ja sen etenemistä. Ahosen (1994, 136–137) mukaan 

haastattelutilanteen vuorovaikutuksen tulee laadullisen aineiston saamiseksi olla luonteeltaan 

kuulustelun sijaan keskustelua: haastattelijan on oltava aktiivinen kuuntelija, joka kykenee 

reagoimaan saamiinsa vastauksiin tehden myös jatkokysymyksensä niiden pohjalta. 

Haastattelijan tulee omilla reaktioillaan viestittää, että lapsen näkemykset ovat hyväksyttyjä, ja 

että lapsi tulee tilanteessa kuulluksi. Haastattelijan reagointi- ja vuorovaikutustaidoilla on 

lapsia haastateltaessa merkittävä vaikutus keskustelun kulkuun (Kallinen & Pirskanen, 2022, 

22, 122). 

Kallinen ja Pirskanen (2022, 121–122) painottavat, että erityisesti lapsia haastateltaessa on 

tärkeää tunnistaa, mihin suuntaan haastateltava ohjaa keskustelua, ja kunnioittaa hänen 

toiveitaan ja valintojaan. Tämä näkyi toteuttamissamme haastatteluissa muun muassa siten, että 

haastattelujen pituudet vaihtelivat kohtalaisen paljon: lyhyin haastattelu kesti noin 11 minuutt ia 

siinä missä pisin haastattelu oli kestoltaan 22 minuuttia. Emme haastattelijoina halunneet 

esimerkiksi keskeyttää aiheesta innostunutta vastaajaa silloinkaan, kun hänen kertomuksensa 

lähti hieman sivuraiteille, emmekä toisaalta painostaa niukkasanaisempia vastaajia kertomaan 

aiheesta lisää vasten heidän tahtoaan. 

 

 

3.3 Aineiston analyysi 

 

Hyödynnämme aineiston analyysissä sisällönanalyysin keinoja. Sisällönanalyysi on 

perusanalyysimenetelmä, jota voidaan Tuomen ja Sarajärven (2018, 103) mukaan käyttää 

kaikessa laadullisessa tutkimuksessa. Analyysin lähtökohtana voi toimia sekä aineisto että  

teoria, mutta puhtaan aineistolähtöisyyden mahdollisuutta on kyseenalaistettu, sillä tutkimusta 

ja analyysiä ei voida toteuttaa täysin tyhjiössä (Hyvärinen, 2010, 19; Puusa & Juuti, 2020; Salo, 

2015, 172). Meidänkään tapauksessamme täysin aineistolähtöisen analyysin toteuttaminen ei 

olisi mahdollista, koska tutkimus pohjautuu kandidaatintutkielmaamme, mikä tuo mukanaan 

vankan teoriapohjan. Salon (2015, 174) mukaan myös liiallinen teorialähtöisyys voi olla 

ongelmallista, sillä valmiiden luokitteluiden ohjaama tutkija saattaa teorialähtöisyydessään 
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sivuuttaa aineistossa esiintyvät, teorian ulkopuolelle jäävät näkökulmat. Tällöin mahdollisuus 

löytää aidosti uutta ja yllättävää tietoa jää ohueksi. 

Aineisto- ja teorialähtöisyyden problematiikan vuoksi olemme kokeneet parhaaksi lähestyä 

aineistoamme teoriaohjaavasti. Teoriaohjaava analyysi ei pohjaudu suoraan teoriaan, mutta 

tunnustaa teorian roolin analyysin apukeinona (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 109–110). 

Analyysissämme aikaisemman tiedon vaikutus on tunnistettavissa, mutta emme ole pyrkineet 

testaamaan valmiin teorian oikeellisuutta. 

Teoriaohjaavuus yhdistelee aineisto- ja teorialähtöisyyttä. Tämä näkyy myös työmme 

analyysissä siten, että olemme valmiista teoriapohjasta huolimatta huomioineet myös 

aineistosta nousseet näkemykset ja pyrkineet suhtautumaan aineistoon avoimin mielin.  

Esimerkiksi kirjaston merkitystä lukuharrastukseen ei omissa haastattelukysymyksissämme 

erikseen juurikaan huomioitu, mutta huomasimme usean vastaajan nostavan sen mielellään 

keskustelun keskiöön, minkä seurauksena annoimme sille myös analyysissämme entistä 

enemmän tilaa. Puusan ja Juutin (2020) mukaan kyky yhdistellä aineistolähtöisiä havainto ja 

aiemmin esitettyihin teorioihin kuuluu oleellisesti laadullisen tutkimuksen tekemiseen ja 

kertoo tutkijan ammattitaidosta. 

Salon (2015, 171) mukaan sisällönanalyysi voi helposti jäädä pelkäksi luokitteluksi, jossa 

varsinaista sisältöä tarkastellaan varsin pintapuolisesti. Analyysin ohuuden lisäksi ongelmana 

voi Salon (2015, 187) mukaan olla myös refleksiivisyyden puute. Puusa (2020) tarkastelee 

laadullisen aineiston lähtökohtia kriittisesti todetessaan, että sen pohjalta on haasteellista tehdä 

tieteellisesti kestäviä johtopäätöksiä. Puusan mukaan tieteellisen tiedon saavuttaminen on 

mahdollista, mutta se edellyttää huolellisesti valmisteltua tutkimusasetelmaa sekä aiheen 

kannalta tarkoituksenmukaista aineiston keräämistä ja kykyä käsitellä tätä usein runsastakin 

aineistoa. Näihin seikkoihin olemme pyrkineet kiinnittämään huomiota. 

Analyysimme etenee Tuomen ja Sarajärven (2018, 122–126) kuvaaman sisällönanalyys in 

mallin mukaisesti. Aineistonkeruun jälkeen litteroimme haastattelut ja kokosimme 

kyselylomakkeiden vastaukset yhteen tiedostoon. Tämän jälkeen perehdyimme aineistoon 

huolellisesti ja teimme erilaisia luokitteluja ja värikoodauksia. Kyselylomakkeen vastauksia 

analysoidessamme aloitimme luokittelemalla käyttämämme väittämät eri luokkiin sen mukaan, 

käsittelivätkö ne esimerkiksi yksilön minäpystyvyyttä, lukutottumuksia, mielenkiinnon 

kohteita vai ympäristöön ja sosiaalisiin suhteisiin liittyviä seikkoja. Lomakkeen avoimia 

kysymyksiä sekä haastatteluita analysoidessamme teimme vastaavan värikoodauksen 
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saamillemme vastauksille. Esimerkiksi kysyttäessä, mikä vastaajaa innostaa lukemisen pariin, 

saattoivat vastaukset heijastella itse kirjaan tai sen sisältöön liittyviä asioita, yksilön 

mielenkiinnon kohteita, ajankäyttöön liittyviä seikkoja ja lukurutiineja tai myönteis iä 

vaikutuksia, joita vastaaja koki lukemisesta saavansa. Tämän luokittelun seurauksena saadut 

värikoodaukset loivat pohjan myöhemmin rajaamillemme ylä- ja alaluokille. 

Huomioitavaa on, että pelkkä aineiston luokitteleminen ei ole sisällönanalyysiä, eikä aineisto 

voi sellaisenaan vastata tutkimuskysymyksiin – tutkija on nostojen tekijä, ja hänen tulee 

luokittelun lisäksi myös sanallistaa huomionsa ja tehdä aineistosta tulkintoja (Hyvärinen, 2010, 

19). Täydellinen objektiivisuus ei analyysiä tehtäessä ole mahdollista, sillä tulkinnat riippuvat 

aina tutkijan analysointitaidoista ja niihin vaikuttavat paitsi kerätty aineisto, myös tutkijan omat 

ennakko-oletukset (Lichtman, 2013, 21). 

Luokitteluja tehtäessä oli ensisijaisen tärkeää miettiä, mitkä asiat ovat tutkimuskysymystemme 

kannalta merkittäviä, ja mitkä asiat joudumme jättämään tarkastelun ulkopuolelle. Haastattelut 

litteroituamme poimimme saamastamme aineistosta ne asiat, jotka liittyivät aiheeseemme ja 

olivat tutkimuksemme kannalta kiinnostavia. Esimerkiksi niukkasanaiset ja epämääräiset 

vastaukset sekä sellaiset vastaukset, jotka eivät liittyneet aiheeseemme, jäivät luonnollises t i 

analyysin ulkopuolelle. Jouduimme rajaamaan tarkastelun ulkopuolelle myös sinänsä 

lukemiseen ja lukuharrastukseen liittyviä asioita, jotka eivät kuitenkaan osoittautuneet 

kokonaisaineistoa ja teoriaa tarkasteltaessa merkittäviksi. Esimerkiksi äänikirjat tulivat 

muutaman vastaajan toimesta mainituiksi, mutta päätimme harkinnan jälkeen jättää niiden 

tarkastelun analyysin ulkopuolelle. Laadullisessa tutkimuksessa aineistoa kertyy usein 

runsaasti, ja tällaisten rajausten tekeminen on välttämätöntä, sillä yhden tutkimuksen puitteissa 

ei voida tutkia kaikkia aineistosta nousseita seikkoja ja näkökulmia (Puusa & Juuti, 2020). 

Huolellisella rajauksella mahdollistetaan syvällinen perehtyminen valittuun ilmiöön sen sijaan, 

että useita eri aiheita sivuttaisiin pintapuolisesti. 

Seuraavaksi vertasimme keräämäämme aineistoa muodostamiimme yläluokkiin, jotka ovat 

yhteydessä käyttämäämme teoriaan. Teoriaohjaavien yläluokkien alle keräsimme aineistos ta 

nousseita alaluokkia. Esimerkiksi myös teoriassa esiintyvä yläluokka “Lukemisen henkinen 

ulottuvuus” näkyi vastauksissa, joissa painotettiin lukemista mielihyvää ja iloa tuottavana 

toimintana, joka auttaa myös rentoutumaan ja säätelemään tunteita.  

Aineistoa analysoidessamme käytimme vastaajista kirjainnumerokoodeja, joissa H = 

haastattelu, L = lomake, T = tyttö ja P = poika. Kirjainnumerokoodin ensimmäinen numero 
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kertoo vastaajan luokka-asteen ja jälkimmäinen numero kertoo, monesko vastaaja oli kyseessä. 

Lomakevastauksissa jälkimmäistä numeroa emme vastausten runsaan lukumäärän vuoksi 

käyttäneet. Kirjainnumerokoodien avulla voimme yksilöidä vastauksia säilyttämällä kuitenkin 

vastaajien anonymiteetin. Päädyimme erittelemään vastaukset paitsi vastaajien iän, myös 

sukupuolen perusteella, sillä aikaisemmissa lukemista ja lukuharrastusta käsittelevissä 

tutkimuksissa (mm. PIRLS 2016 ja PISA 2018) on havaittu merkittäviä eroja sukupuolten 

välillä. 

Seuraavaksi havainnollistamme sisällönanalyysimme etenemistä kahden taulukon (Taulukko 

1 ja Taulukko 2) avulla. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen liittyvissä alkuperäisilmauks issa 

oli tunnistettavissa yhteensä kahdeksan yläluokkaa. Taulukko 1 havainnollistaa neljää 

yläluokkaa ja niiden alaluokkia. Taulukon kolmanteen sarakkeeseen olemme poimineet 

aineistosta alkuperäisen ilmauksen. Sitaatteja tarkasteltaessa on huomioitava, ettei yksittäinen 

lainaus sellaisenaan riitä kuvaamaan aineistoa, koska tulkinnassa on huomio itava laajempi 

tilanne- ja asiayhteys (Ahonen, 1994, 124). Sitaatit toimivat ala- ja yläluokk ia 

havainnollistavina esimerkkeinä. 
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Yläluokka Alaluokka Alkuperäisilmaus 

 

 

 

Kirjan sisältö 

Kiinnostuksen kohteita 

vastaava aihe 

 

Taito- ja ikätasoa 

vastaavat kirjat 

 

Tietty kirja tai kirjasarja 

No mä haluaisin tänne [koulun kirjastoon] sellasia, 
kun mä tykkään hevosista, niin mä haluaisin tänne 
semmosia vähä helppolukusempia heppakirjoja. Ku 
monet noista on, että siinä on vaikka 
kuustoistavuotiaita ne ihmiset nii sellane, se et 
vaikka Sinttu-kirjoja. (HT201) 

 

Lukeminen 

oppimisen 

edistäjänä 

 

Uuden tiedon 

oppiminen 

 

Kielellisten taitojen 

kehittyminen 

No, ainaki se, että kirjoista oppii kaikkea uutta ja 
sitten tulee selväksi kaikenlaisia asioita, joista on 
ollut ennen epävarma. (HT101) 
 
No siinä oppii niinku kaikkia uusia sanoja ja se 
niinku äidinkieli kehittyy. (HT401) 

 

 

 

 

Lukemisen 

yhteiskunnallinen 

merkitys 

 

 

 

Elämässä pärjäämisen 

taidot 

 

 

 

Koulumenestys 

No, se, se auttaa paljon aikuiselämässä sitten, öö, 
kun esim. töihin hakee niin sillon pitää osata lukea.  
(HP301) 
 
Jos ei osaa lukea, elämään tulee haasteita esim 
koulussa ja kotona (LX2) 
 
– – koska koulussa sitte ylemmillä luokilla nii sit 
tulee paljon, öö, niinkö tekstejä ja sit ku pitää 
ymmärtää esim. kokeessakin tulee välillä sanallisia 
tehtäviä nii sit pitää ymmärtää et mitä on lukenu – 
– (HT302) 

 

 

 

Lukemisen 

henkinen 

ulottuvuus 

 

Mielihyvä ja ilo 

 

 

Tunteiden säätely ja 

tunnetaidot 

 

 

Rentoutuminen 

Noo… Esim. eläinkirjoissa ne eläimet tuo mulle iloa 
(HT301) 
 
Jos minua huolestuttaa jokin, haen yleensä kirjan 
huoneestani (LT2) 
 
Kun luen silloin kun olen vaikka vihainen, niin sitten 
menen lukemaan niin minulle tulee hyvä mieli (LT4) 

Lukeminen on kaikin puolin mukavaa, se esimerkiksi 
rentouttaa jos on stressiä (LT4) 

 

Taulukko 1: Millaiset tekijät vaikuttavat 2.–4. luokan oppilaiden mielestä lukemismotivaation ja 

lukuharrastuksen kehittymiseen? 

 

Toiseen tutkimuskysymykseen liittyvissä alkuperäisilmauksissa oli tunnistettavissa yhteensä 

kuusi yläluokkaa. Taulukko 2 havainnollistaa näistä yläluokista kolmea. Taulukon toisessa 

sarakkeessa esittelemme aineistosta nousseet alaluokat sekä ylä- ja alaluokk ia 

havainnollistavat alkuperäisilmaukset. 
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Yläluokka Alaluokka Alkuperäisilmaus 

  

  

Autonomian tunnetta 

vahvistavat 

käytänteet 

  

Itse tehdyt kirjavalinnat 

  

  

  

Lukupaikan valitseminen 

  

  

– – mä en tykkää lukea rajattuja kirjoja, 

niinpä mä haluun ite päättää mitä mää 

luen. (HP302) 

 

– – lukutunnilla mä luen monesti jossain 

muualla ja kun on semmosia patjoja niin 

saa mennä jonnekkin. Ja sit siellä open 

pianon alla on tosi kiva lukea. (HT401) 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Pätevyyden tunnetta 

vahvistavat 

käytänteet 

 

 

Yksilön taitotason 

huomioiminen 

 

  

 

 

 

 

 

Opettajalta saatu kannustus 

 

 

 

 

 

 

Oman lukemisen näkyväksi 

tekeminen  

 

Välillä – – [opettajan nimi] sanoo, – – et se 

[kirja] on liian paksu tai et se on liian pieni 

– – että ei kannata ottaa semmosta, et 

siinä menee viis minuuttia lukea se koko 

kirja. (HT302) 

 

No osa [luokkakavereista] lukee pelkkiä 

sarjakuvia, mut mä ite luen kaikkea, esim. 

tällä hetkellä mulla on Taru sormusten 

herrasta menossa -- siinä on jotain, ehkä 

tuhat ja jotain [sivua] (HT401) 

 

Ope on kyllä sanonut, et mää saan lukee 

ihan mitä kirjaa tahansa lukuläksynä, 

kuhan vaa luen. (HT101) 

 

Meillä on koulussa semmonen niinku, että 

meidän pitää lukea 158 kirjaa nii mä oon 

ite lukenu jo, no jotain yli nelkyt kirjaa. 

(HT401) 

  
   
   
   
   
   
Yhteisölliset 
työskentelytavat  

  
Opettaja lukee ääneen  
  
  
Yhdessä lukeminen   
  
  
Luetuista kirjoista 
keskusteleminen    
  
  
Kirjavinkkaukset ja -
suositukset  
  

[Tykkään, kun opettaja lukee ääneen,] 
koska se osaa eläytyä siihen niin hyvin 
siihen lukemiseen. (HT301)  
   
  
[Tykkään lukea yhdessä kaverin kanssa,] 
koska siinä voi samalla puhua niinku niistä  
[kirjan] asioista sitte siinä. (HT301)  
   
  
Noo, mun kavereilla on aika samanlaisia 
kirjoja ku mulla ite, nii sitte mä tykkään 
niistä [kavereiden kirjavinkkauksista] 
(HT301)  

 

Taulukko 2: Millaisia lukemiseen liittyviä käytänteitä 2.–4. luokan oppilaat suosivat koulussa 

tapahtuvassa kirjallisuuskasvatuksessa? 
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4 Tutkimuksen tulokset 

 

Keskimääräisesti kaikki 2.–4. luokan vastaajat kertoivat lukevansa lähes päivittäin, ja 

lukemiseen suhtauduttiin keskimääräisesti erittäin myönteisesti. Tarkastellessamme oppilaiden 

lukemiseen suhtautumista ja lukuasenteita tulokset olivat todella positiivisia. Esimerkik s i 

kyselylomakkeen väitteen “Lukeminen on mukavaa” vastaukset olivat seuraavanlais ia : 

arviointiasteikolla 1–5 (jossa 5 = täysin samaa mieltä) 2. luokan oppilaiden vastausten 

keskiarvo oli 4,4, 3. luokan oppilaiden vastausten keskiarvo oli 4,4 ja 4. luokan oppilaiden 

vastausten keskiarvo oli 4,8. Kaikkien tyttöjen vastausten yhteenlaskettu keskiarvo oli 4,5 siinä 

missä poikien vastausten keskiarvo oli 4,6. Eri ikäluokkien tai sukupuolten välillä ei siis ollut 

lukemiseen suhtautumisessa havaittavissa juurikaan eroja. 

Taulukko 3 havainnollistaa, kuinka paljon 2.–4. luokan oppilaat lukevat vapaa-ajalla oman 

ilmoituksensa mukaan. Kysymys “Kuinka paljon luet vapaa-ajalla?” oli lomakkeen 

ensimmäinen kysymys, jonka tarkoituksena oli saada yleiskuva oppilaiden lukutottumuksis ta 

ja lukuaktiivisuudesta. Kyseessä oli arviointiasteikkokysymys, jossa oppilaan tuli ympyröidä 

hänen omia lukutottumuksiaan vastaava vaihtoehto. Asteikko eteni lomakkeessa seuraavast i : 

1 = en lue vapaa-ajalla, 2 = luen harvemmin kuin kuukausittain, 3 = luen kuukausittain, 4 = 

luen viikoittain, 5 = luen lähes päivittäin ja 6 = luen päivittäin. 

Kuten Taulukosta 3 voidaan huomata, ei sukupuolten välillä ilmennyt huomattavia eroja vapaa-

ajan lukemisen määrässä. Esimerkiksi 2. luokalla tytöt ilmoittivat lukevansa hieman enemmän 

vapaa-ajallaan kuin pojat, ja 3. luokalla taas pojat ilmoittivat lukevansa hieman tyttöjä 

enemmän. Erot ovat kuitenkin hyvin pieniä: suurinkin sukupuolten välinen ero vastausten 

keskiarvoissa asteikolla 0–6 oli 0,77. Myöskään eri luokka-asteilla olevien oppilaiden 

vastaukset eivät juurikaan eronneet toisistaan. Keskimääräisesti kaikki vastaajat ikäluokasta ja 

sukupuolesta riippumatta kertoivat lukevansa vapaa-ajallaan lähes päivittäin. 
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Taulukko 3. Kuinka paljon 2.–4. luokan oppilaat lukevat kirjallisuutta vapaa-ajallaan? 

 

Vastausten homogeenisyys, jossa ikäluokkien tai sukupuolten välillä ei lukemisen määrässä tai 

lukemiseen suhtautumisessa näkynyt juuri lainkaan eroja, on nähtävissä läpi koko aineiston. 

Tämän vuoksi tarkastelemme aineistoa jatkossa yhtenä kokonaisuutena, emmekä erottele 2., 3. 

ja 4. luokan oppilaiden vastauksia tai analysoi tyttöjen ja poikien välisiä eroja. 

 

 

4.1 Lukuharrastuksen syntyyn vaikuttavat tekijät  

 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksemme tavoitteena oli selvittää, millaiset tekijät vaikuttavat 

vastaajien mielestä heidän lukemismotivaatioonsa ja lukuharrastuksen kehittymiseen. 

Aineistosta nousi esille seuraavat kahdeksan yläluokkaa: kirjan sisältö, lukeminen oppimisen 

edistäjänä, lukemisen yhteiskunnallinen merkitys, lukemisen henkinen ulottuvuus, lukemine n 

luovuuden lähteenä, sosiaalinen ympäristö, lukeminen ajanvietteenä sekä kirjojen saatavuus.  

Kuviossa 1 edellä mainitut yläluokat on merkitty turkoosilla värillä. Kullekin yläluokalle on 

nimetty 2–4 alaluokkaa, jotka on Kuviossa 1 merkitty vaaleanpunaisella värillä. Seuraavaksi 

tarkastelemme lähemmin ensimmäisen tutkimuskysymyksen tuloksia analyys issä 

havaitsemiemme ylä- ja alaluokkien avulla. 
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Kuvio 1: Millaiset tekijät vaikuttavat 2.–4. luokan oppilaiden mielestä lukemismotivaatioon ja 

lukuharrastuksen kehittymiseen? 

 

Kirjan sisältö nousi yhdeksi merkittävimmistä lukemisintoa selittävistä tekijöistä. 

Lukemismotivaatiota ei tällöin ohjaa välttämättä itse lukeminen toimintana, vaan lukemisen 

kohde – esimerkiksi tietyn genren kirjat, tai aihe, jota kirja käsittelee. Mieluisista aiheista ja 

sisällöistä mainittiin kyselylomakkeen vastauksissa esimerkiksi eläinkirjat, jännitys ja 

arvoitukset sekä mukaan tempaava teksti ja kuvat. Monia lukijoita motivoivat myös tietyt, 

hyväksi havaitut kirjasarjat. Kirjan kiinnostavuuteen vaikutti myös se, kuinka hyvin kirjan 

sisältö vastaa lukijan ikä- ja taitotasoa. Eräs vastaaja kertoi haastattelussa seuraavaa: 

No mä haluaisin tänne [koulun kirjastoon] sellasia, kun mä tykkään hevosista, niin mä 

haluaisin tänne semmosia vähä helppolukusempia heppakirjoja. Ku monet noista on, että  

siinä on vaikka kuustoistavuotiaita ne ihmiset nii sellane, se et vaikka Sinttu-kirjoja. (HT201) 

Kuten sitaatista nähdään, kirjan sisältö vaikuttaa kirjavalintoihin monellakin tapaa. 

Kahdeksanvuotiaan vastaajan mukaan monet koulun kirjastosta löytyvät hevoskirjat on 
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suunnattu vanhemmalle lukijakunnalle, mikä näkyy sekä tekstin vaikeusasteessa että 

henkilöhahmojen iässä. Vastaaja ei koe kuuluvansa tähän kohderyhmään, ja toivoisikin koulun 

kirjastoon esimerkiksi Sinttu-kirjasarjaa, joka vastaa sisällöltään ja tasoltaan enemmän hänen 

omaa kokemusmaailmaansa. 

Lukemismotivaatiota voidaan lähestyä myös luetun kautta saatavan tiedon näkökulmas ta. 

Moni vastaaja koki saavansa lukemisen kautta paljon uutta tietoa ja oppivansa uusia, heille 

itselleen tärkeitä asioita, mikä itsessään innostaa heitä lukemisen pariin. Uuden tiedon 

oppimisen lisäksi vastauksista ilmeni kielellisten taitojen, kuten lukutaidon, sanavaraston ja 

monipuolisen kielenkäyttötaidon kehittyminen. Eräs vastaaja perusteli lukuintoaan seuraavast i: 

“Lukemisessa innostaa se, että oppii lukemaan paremmin” (LT4). 

Yhtenä lukemista motivoivana tekijänä näkyi aineistossa myös lukemisen yhteiskunnallinen 

merkitys, johon kuuluvat elämässä pärjäämisen taidot sekä koulumenestys. Monissa 

vastauksissa näkyi lukutaidon välttämättömyys elämässä pärjäämisen ehtona: vastaajat 

kertoivat, että elämä voi ilman hyvää lukutaitoa olla haasteellista, ja lukutaidolla on vaikutus ta 

koulumenestykseen ja aikuiselämään, millä viitattiin esimerkiksi työnhakuun ja työelämässä 

pärjäämiseen. 

Aineistossa korostui myös lukemisen henkinen ulottuvuus. Huomattava osa vastaajista toi ilmi, 

että lukeminen itsessään on heidän mielestään mielekästä tekemistä, ja he assosioivat 

lukemiseen paljon myönteisiä tunteita. Monissa vastauksissa näkyi myös lukemisen merkitys 

tunteiden käsittelyssä ja säätelyssä: lukeminen saatettiin nähdä apukeinona tilanteissa, joissa 

vastaaja koki olonsa stressaantuneeksi, huolestuneeksi, surulliseksi tai ärtyneeksi. Eräs vastaaja 

kuvaili lukemisen vaikutusta seuraavalla tavalla: “välillä jos, ööm, mun pikkuveli on kiusannut 

mua, nii sit mä ainaki rauhotun siinä ku mä luen jotain kirjaa, josta mä tykkään” (HT302). 

Lukeminen rauhoittumisen keinona näkyi paitsi tällaisissa vastauksissa, myös vastauksissa, 

joissa korostettiin lukemista ylipäätään rentouttavana toimintana. 

Monissa vastauksissa ilmeni myös näkemys, jonka mukaan lukemisen tärkeys piilee sen 

luovuutta ruokkivassa ulottuvuudessa. Vastaajat kokivat lukemisen kehittävän heidän 

mielikuvitustaan ja tarjoavan inspiraatiota esimerkiksi taiteeseen, leikkeihin ja muuhun 

elämään. Eräs vastaaja kuvaili asiaa seuraavasti: “Tykkään lukea paljon, koska saan muussakin 

elämässä luovia ideoita lukemisen kautta” (LP3). Vastaajien mukaan erityises t i 

kaunokirjallisissa teksteissä piilee mahdollisuus samaistua uusiin maailmoihin ja hypätä 

mukaan kirjan tarinaan. Eräs vastaaja perusteli lukemisen mielekkyyttä seuraavalla tavalla : 
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“Tykkään lukea, koska siinä minulle avautuu niin kuin uusi maailma!” (LX2), ja toinen 

vastaaja kertoi saavansa kirjoista kivaa mielikuvitushenkeä ja ideoita leikkeihin (HT201). 

Sosiaalinen ympäristö ja sen vaikutus näkyi monissa vastauksissa, vaikka vastaajat eivät 

suoraan nimenneetkään sitä lukuinnon ensisijaiseksi lähteeksi. Nähtävissä kuitenkin oli, että 

vanhempien antama esimerkki sekä lukemiseen kannustava sosiaalinen ympäristö vaikuttavat 

myönteisesti lukemismotivaatioon. Kyselylomakkeissa 77 % vastaajista oli melko samaa 

mieltä tai täysin samaa mieltä siitä, että heidän perheessään luetaan kirjoja. Vastaajat kertoivat 

myös haastatteluissa, että heidän vanhempansa ja sisaruksensa lukevat kirjallisuutta, ja yleisest i 

kodin myönteinen lukemisilmapiiri välittyi heidän vastauksistaan. Eräs vastaaja kertoi 

lukevansa haastattelun ajankohtana Taru sormusten herrasta -trilogiaa, koska hänen isänsä oli 

suositellut teosta hänelle useiden vuosien ajan. 

Vastauksissa tuli ilmi paitsi vanhempien, myös kavereiden antamien kirjasuositusten vaikutus 

lukemisintoon ja -motivaatioon. Lukemisen sosiaalinen ulottuvuus näkyi aineistossa myös 

esimerkiksi lukuvinkeissä ja kirjallisuuskeskusteluissa, joita vastaajat kertoivat käyvänsä 

lähipiiriinsä kuuluvien ihmisten kanssa. Vastaajista 75 % oli melko samaa mieltä tai täysin 

samaa mieltä siitä, että heidän kaveripiirissään luetaan kirjoja. Jotkut vastaajat eivät osanneet 

sanoa, lukevatko heidän ystävänsä, koska lukeminen ei kaikille vastaajille näyttäytynyt 

sellaisena sosiaalisena toimintana, jota harrastettaisiin yhdessä kavereiden kanssa. Eräs 

vastaaja pohti asiaa seuraavasti: “En osaa sanoa [lukevatko kaverini,] koska kavereillani ei 

lueta, kun olen siellä” (LX2). Aineiston perusteella on kuitenkin selvää, että joillekin vastaajille 

lukeminen on sosiaalista toimintaa, jota he harjoittavat kavereidensakin kanssa aikaa 

viettäessään. Eräs vastaaja kertoi ystävänsä kanssa viettämästään päivästä seuraavalla tavalla: 

Kun mä kerran olin mun kaverilla yökylässä – – niin me vaan luettiin luettiin luettiin, 

syömään, luettiin luettiin luettiin, käytiin vessassa, luettiin luettiin luettiin, kylpemään, luettiin 

luettiin luettiin, nukkumaan. (HT101) 

Vanhempien ja ystävien lisäksi vastaajien lähipiiriin kuuluu heidän opettajansa, joka 

oppilaiden vastausten perusteella vaikuttaa olevan merkittävä lukemiseen kannustava malli. 

Haastateltavat osasivat kertoa, että heidän opettajansa lukee itsekin kirjallisuutta vapaa-

ajallaan, ja kaikkien haastateltavien mukaan heidän opettajansa myös kannustaa heitä ja koko 

heidän luokkaansa lukemaan. Kannustus näkyy muun muassa opettajan järjestämissä 

toiminnallisissa lukuhaasteissa, joihin opettaja usein itsekin osallistuu. Vastausten mukaan 

myös opettaja on monille vastaajille sellainen henkilö, jonka kanssa kirjoista keskustellaan. 
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Vastauksissa ilmeni, että lukeminen on usein ajanviettotapa, jota harrastetaan etenkin sillo in, 

kun ei ole muuta tekemistä. Tylsyys vaikuttaakin olevan merkittävä lukemisintoa synnyttävä 

motivaatiotekijä, sillä tylsinä hetkinä lukeminen vastaa tekemisen tarpeeseen. Tätä ilmentää 

erään vastaajan vastaus kysyttäessä, millaisissa tilante issa hän yleensä tarttuu kirjaan: “No 

sillon ku ei oo hirveesti muutakaan tekemistä. Silloin usein tulee ensimmäisenä mieleen se että 

luen” (HP302). Kirjaan tartutaan kaikkein helpoimmin silloin, kun muuta suunnite ltua 

tekemistä ei ole – tällöin lukemiselle ja kirjaan syventymiselle on tilaa ja aikaa. Osa vastaajista 

kuitenkin näki lukemisen itsessään merkittävänä harrastuksena, johon liittyy usein 

rutiininomaisuus: lukeminen painottuu usein säännöllisesti esimerkiksi iltaan ja 

nukkumaanmenohetkeen. Lukemisen säännöllisyys näkyi aineistossa, sillä monet vastaajat 

kertoivat varaavansa lukemiselle aikaa esimerkiksi aina koulun jälkeen tai ennen treenejä. 

Päästäkseen käsiksi lukemisen tuomiin hyötyihin yksilön on ensin päästävä kirjallisuuden 

äärelle. Lukuharrastus ja lukeminen toimintana edellyttää sitä, että kirjoja on ylipäätään 

saatavilla. Kaikki kyselylomakkeen vastaajat kertoivat, että heidän kotoaan löytyy paljon 

kirjoja. Eräs vastaaja näki kirjojen saatavuuden ja erityisesti kirjaston saavutettavuuden 

edellytyksenä sille, että hän ylipäätään oppi lukemaan: “kun me ollaan käyty kirjastossa aina 

silleen tosi aktiivisesti, niin öö, sillonku mä olin pieni niin sillonki meillä oli paljon kaikkea 

kirjastostakin lainattuja kirjoja nii mä opin neljävuotiaana jo lukemaan” (HT401). 

Aineistossa kirjojen saatavuus näkyi kirjastoa käsittelevissä vastauksissa, sillä suuri osa 

vastaajista kertoi hankkivansa luettavansa kirjastosta. Kirjastossa käyminen nähtiin 

ensisijaisesti myönteisessä valossa muun muassa siksi, että kirjastossa on yleensä laaja 

valikoima erilaista kirjallisuutta. Vastaavasti koulun kirjasto sai aineistossa jonkin verran 

kritiikkiä yksipuolisen ja harvoin vaihtuvan kirjavalikoimansa vuoksi. Jotkut vastaajat 

kertoivat, että käyttäisivät koulun kirjastoa nykyistä enemmän ja todennäköisesti myös 

lukisivat enemmän, mikäli koulun kirjastossa olisi heidän kiinnostuksen kohteitaan vastaavia 

kirjoja. 

Vaikka kuvaamamme ylä- ja alaluokat olivat aineistossamme selkeästi havaittavissa, 

huomioitavaa on, etteivät ne kaikissa tapauksissa ole selvärajaisia tai toisistaan irrallisia. Ilmiön 

kokonaisvaltaisuus näkyi useissa vastauksissa, jotka ilmensivät samanaikaisesti useita 

lukuharrastukseen ja -motivaatioon vaikuttavia tekijöitä. Seuraavassa vastauksessa esimerkik s i 

limittyvät sosiaalinen ympäristö, kirjojen saatavuus sekä kirjan sisältö: 
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Mä hoksasin kirjavinkkien tärkeyden sillon siinä kun mä en ollut lukenut yhtään Harry 

Pottereita, niin sitten, niin [kaverin nimi] kerto mulle että, kaikenlaista Harry Pottereista ja  

sitten mää päätin, kun mä kerran näin [nimi]-mummilla Viisasten kiven, et minäpäs luen 

tuon! (HT101) 

Yllä oleva lainaus implikoi sitä, että lukuharrastukseen vaikuttavat tekijät voivat vaikuttaa 

yksilöön samanaikaisesti. Vastaaja kertoi innostuneensa tietystä kirjasta kaveriltaan saamansa 

kirjavinkkauksen perusteella, ja kirjan sisältö tai aihepiiri herätti hänen kiinnostuksensa.  

Varsinainen lukukokemus mahdollistui kirjan helpon saatavuuden myötä, kun vastaaja löysi 

sen sukulaisensa kirjahyllystä. Mikäli kiinnostavia kirjoja löytyy lapsen lähiympäristös tä, 

niihin on helppoa myös tarttua. 

Kirjojen saatavuus esiintyi aineistossa myös yhdessä lukemisen ajanvietefunktion kanssa. 

Tämä yhteys näkyy esimerkiksi seuraavassa lainauksessa, jossa vastaaja ymmärtää saatavilla 

olevien kirjojen tärkeyden tylsien hetkien täyttämisessä: “Luen silloin kun minulla ei ole muuta 

tekemistä, koska minulla on niin paljon kirjoja” (LP3). Kirjojen saatavuuden runsas 

esiintyneisyys aineistossa selittyy sillä, että kirjojen saatavuus on ydinehto lukukokemuksen 

syntymiselle: mikäli luettavia kirjoja ei ole, ei kaikkein motivoituneinkaan lukija voi ryhtyä 

lukemaan niitä. 

Tutkimuksessa nousi esille myös joitain lukuintoa heikentäviä tekijöitä. Näistä merkittävin oli 

ajan puute: vastaajat mainitsivat useaan otteeseen muiden harrastusten ja vaihtoehtois ten 

tekemisten vähentävän lukemiselle jäävää aikaa. Vastaajat kuvailivat lukuajan puutettaan 

esimerkiksi seuraavasti: “En ole ihan aina kirja kädessä, koska minulla on vaativat 

harrastukset” (LP3) ja “Mun pitää rakentaa yks juttu, sen takia en ehdi niin paljon lukea” (LT2).  

Kaikissa tapauksissa ylimääräinen aikakaan ei riitä lukumotivaation herättämiseen, mikäli 

yksilöllä ei ole halua lukea: “Minulla on aikaa lukea, mutta jos en halua lukea, niin en lue” 

(LX2). 

Vastauksissa esille nousi myös oman keskittymiskyvyn rajallisuus ja kännykän vaikutus 

keskittymiseen. Myös mahdolliset lukurauhaa häiritsevät tekijät, kuten pienemmät sisarukset, 

vanhemmat tai luokkatoverit nähtiin lukuharrastukseen ja lukemisen sujuvuuteen kielteises t i 

vaikuttavina seikkoina. Eräs vastaaja kuvaili ideaalia lukutilannetta seuraavasti: 

No vaikka se että ei oo kauheesti semmosia häiriötekijöitä, niinku vaikka semmonen, että 

 alakerrasta joku huutaa että ”syömään!” tai että ”tule katsomaan lastenohjelmaa!” tai joku 

 semmonen, että saa olla ihan rauhassa ja lukea sen kirjan alusta loppuun asti. (HT101) 
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Eräs vastaaja mainitsi myös kirjaston palautus- ja eräpäiväkäytänteen vähentävän luettavan 

kirjallisuuden hankintaa. Hän selitti tilannettaan seuraavalla tavalla: 

On siinä [kirjastossa] minun osalta niinkin huonoja juttuja, sillä mä – – en ite osaa – – tai  

muista hirveen ussein palauttaa, niinpä äitin ja iskän pitää uusia niitä lainoja aika usein. 

Niinpä siks mä en oo käyny vähään aikaan myöskään – – missään kirjastossa, kun – – mä  en 

kuitenkaan muista kautta jaksa palauttaa. (HP302) 

Vaikka kirjasto osoittautui tärkeäksi lukuintoon vaikuttavaksi tekijäksi, kirjaston käyttämis tä 

saattoivat rajoittaa myös pitkä välimatka ja toisaalta lähikirjaston, usein koulun kirjaston, 

suppea kirjavalikoima. 

 

 

4.2 Oppilaiden suosimat menetelmät kirjallisuuskasvatuksessa  

 

Toisen tutkimuskysymyksemme tavoitteena oli selvittää, millaisia kirjallisuuskasvatuksen 

menetelmiä ja käytänteitä 2.–4. luokan oppilaat suosivat. Taulukko 4 kuvaa kyselylomakkeen 

“Lukeminen koulussa” -osiossa esitettyjen arviointiasteikkokysymysten vastauksia.  

Arviointiasteikkokysymyksissä vastaaja sai arvioida omaa suhtautumistaan lomakkeissa 

mainittuihin kirjallisuuskasvatuksen käytänteisiin. Arviointiasteikko muodostui viidestä 

hymynaamasta, joista ensimmäinen kuvasi vastausta en pidä ja viides vastausta pidän erittäin 

paljon. Taulukossa 4 on esitetty lomakkeessa mainitut kirjallisuuskasvatuksen käytänteet sekä 

kaikkien vastausten keskiarvot. 

Taulukko 4 tarjoaa konkreettisia esimerkkejä kirjallisuuskasvatuksen käytänteistä. Olemme 

analyysissämme pohtineet, mitä yhdistäviä ja erottavia tekijöitä näillä kirjallisuuskasvatuksen 

käytänteillä on, ja mitkä tekijät voisivat vaikuttaa siihen, miten miellyttäviksi vastaajat nämä 

käytänteet kokevat. Kuviossa 2 näitä tekijöitä on pyritty havainnollistamaan ylä- ja alaluokk ien 

avulla. 
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Taulukko 4: Millaisia käytänteitä 2.–4. luokan oppilaat suosivat koulussa tapahtuvassa 

kirjallisuuskasvatuksessa? (Kyselylomake)

 

Kartoitettaessa 2.–4. luokan oppilaiden suosimia lukemiseen liittyviä käytänteitä ja niitä 

yhdistäviä ja erottavia tekijöitä esille nousivat seuraavat kuusi yläluokkaa: autonomian tunnetta 

vahvistavat käytänteet, pätevyyden tunnetta vahvistavat käytänteet, yhteisöll iset 

työskentelytavat, ulkoiset houkuttimet, toiminnalliset työskentelytavat ja lukuhetk i in 

panostaminen. Jokaiselle yläluokalle on nimetty 2–4 alaluokkaa. Kuvio 2 havainnollistaa näitä 

ylä- ja alaluokkia. Yläluokat on kuviossa merkitty turkoosilla värillä ja alaluokat on merkitty 

vaaleanpunaisella värillä. Seuraavaksi tarkastelemme lähemmin toisen 

tutkimuskysymyksemme tuloksia analyysissä havaitsemiemme ylä- ja alaluokkien avulla. 
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Kuvio 2: Millaisia lukemiseen liittyviä käytänteitä 2.–4. luokan oppilaat suosivat koulussa 

tapahtuvassa kirjallisuuskasvatuksessa?  

 

Autonomian tunnetta vahvistavia käytänteitä ovat esimerkiksi itsetehdyt kirjavalinnat ja 

lukemispaikan valitseminen, jotka näkyivät aineistossamme vahvasti. Kuten Taulukko 4 

osoittaa, itsetehdyt kirjavalinnat olivat kyselylomakkeessa mainituista käytänteistä vastaajille 

kaikkein mieluisimpia: 84 % vastaajista kertoi pitävänsä itsetehdyistä kirjavalinnoista erittäin 

paljon, ja kaikkien vastausten keskiarvo arviointiasteikolla 1–5 oli 4,8. Kaikkein pidetyimp iin 

käytänteisiin lukeutui myös se, että yksilö saa itse valita paikan, jossa lukee: 72 % vastaajista 

kertoi pitävänsä lukemispaikan valitsemisesta erittäin paljon, ja kaikkien vastausten keskiarvo 

oli 4,7. Edellä mainitut käytänteet vahvistavat oppilaan autonomian tunnetta, sillä ne antavat 

oppilaalle mahdollisuuden vaikuttaa hänen omaan toimintaansa. 

Haastatteluissa myös kirjastossa ja kirjastoautossa käyminen osoittautui yksilön autonomian 

tunnetta vahvistavaksi toiminnaksi. Kyselylomakkeessa 64 % vastaajista kertoi pitävänsä 

kirjastossa ja kirjastoautossa käymisestä erittäin paljon, ja kaiken kaikkiaan se sijoittui viiden 

suosituimman käytänteen joukkoon. Haastatteluissa suosiota perusteltiin sillä, että kirjastossa 

on laaja kirjavalikoima, ja sillä, että juuri kirjastossa vastaajat saavat usein valita itse, mitä he 

haluavat lukea. 
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Sen sijaan ulkoapäin tulevat vaatimukset, kuten lukuläksyt, eivät sisällä tällais ta 

valinnanvapautta. Tämä näkyi myös kyselylomakkeen tuloksissa: lukuläksyistä kysyttäessä 

enää vain 25 % vastaajista kertoi pitävänsä niistä erittäin paljon, ja kaikkien vastausten 

keskiarvo oli 3,5. Tätä muihin käytänteisiin verrattuna melko negatiivista suhtautumis ta 

lukuläksyihin perusteltiin haastatteluissa esimerkiksi siten, että määrätyt tekstit ja niiden pituus 

sekä itse lukemisen tarve on lähtöisin ulkopuolelta. Eräs vastaaja myös huomautti, että 

lukuläksyjen lukemista vaaditaan sellaisissakin tilanteissa, joissa hän ei muuten haluaisi tai 

ehtisi lukea. 

Jotkut vastaajat kokivat myös lukudiplomin rajoittavan heidän autonomian tunnettaan, sillä 

lukudiplomia varten oppilaan on luettava tietyt, ennalta määrätyt teokset. Jopa 18 % lomakkeen 

vastaajista suhtautui lukudiplomiin kielteisesti, ja kaikkien vastausten keskiarvo oli 3,4. 

Ennalta määrättyä kirjavalikoimaa kritisoineet vastaajat kertoivat haastatteluissa valitsevansa 

luettavat kirjansa mieluummin itse. 

Pätevyyden tunnetta vahvistavilla käytänteillä tarkoitamme yksilön minäpystyvyyttä tukevia 

ja yksilön lukijaidentiteetin kehittymiseen myönteisesti vaikuttavia käytänteitä. 

Aineistossamme tällaisiksi käytänteiksi havaittiin esimerkiksi yksilön taitotason 

huomioiminen kirjavalinnoissa ja tehtävissä ja opettajalta saatu kannustus sekä käytänteet, 

jotka tekevät oman lukemisen ja sen määrän näkyväksi. 

Yksilön taitotason huomioimisen merkitys näkyi sellaisissa vastauksissa, joissa vastaaja kertoi 

opettajan tukevan kirjavalintoja ja näin ollen mahdollistavan onnistuneet lukukokemukset. 

Vastaajat eivät eksplisiittisesti maininneet eriyttämistä vastauksissaan, mutta vastauksissa 

ilmeni, että yksilöidyt, omaa taitotasoa vastaavat kirjavalinnat ja opettajan tuki vahvist ivat 

heidän positiivista näkemystään itsestä lukijana. 

Pätevyyden tunnetta vahvistaa myös opettajalta saatu kannustus. Lähes kaikki haastateltavat 

kertoivat, että opettaja kannustaa heitä ja heidän luokkaansa lukemaan. Huomioitavaa on, että 

osa vastaajista koki olevansa jo niin hyviä ja ahkeria lukijoita, etteivät he tarvitse tällais ta 

kannustusta – opettajan kannustus nähtiin paikoin sellaisena asiana, jota omaehtoisesti lukeva 

oppilas ei tarvitse. Kysyttäessä opettajan antamasta kannustuksesta eräs vastaaja kertoi 

seuraavaa: “Ku en mä oo niinkö silleen hirveen paljon huomannut sitä, ku, öö, mä oon oppinu 

jo aika hyvin lukemaan” (HT302). Selvää kuitenkin oli, että ilmapiiri oli yleisesti ottaen hyvin 

lukemismyönteinen, ja oppilaiden lukijuutta tehtiin opettajan toimesta näkyväksi. 
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Erityisesti paljon lukevat vastaajat painottivat sekä lomake- että haastatteluvastauksissa omaa 

lukijuuttaan, lukemiensa kirjojen suurta määrää sekä kehittynyttä lukutaitoaan ja -nopeuttaan.  

Näiden vastaajien mieleen olivat erityisesti käytänteet, joissa oma lukeminen ja luettujen 

kirjojen määrä tehdään jollain tapaa näkyväksi. Tällaisia käytänteitä voivat olla esimerkik s i 

lukudiplomi, lukupäiväkirja, lukupuu sekä haasteet, joissa tavoitteena on lukea tietty määrä 

kirjoja. Kyseiset työskentelytavat kuitenkin jakoivat mielipiteitä, eivätkä olleet kaikkien 

vastaajien mieleen. 

Lukemista ja lukemiskulttuuria voidaan toteuttaa myös yhteisöllisesti, jolloin toiminnan 

sosiaalinen ulottuvuus korostuu. Yhteislukuhetkissä positiivisina nähtiin erityisesti tilanteet, 

joissa ääneen lukijana toimii opettaja. Lomakkeen vastaajista yli 90 % suhtautui positiivises t i 

siihen, että opettaja lukee ääneen, ja kaikkien vastausten keskiarvo oli 4,4. Positiivis ta 

suhtautumista perusteltiin haastatteluissa esimerkiksi siten, että opettaja osaa eläytyä 

lukemaansa tekstiin hyvin. Sen sijaan tilanteisiin, joissa ääneen lukijana toimitaan itse, ei 

suhtauduttu yhtä myönteisesti, ja vastausten keskiarvo oli 3,5. Verrattain negatiivis ta 

suhtautumista perusteltiin haastatteluissa muun muassa siten, että ääneen lukeminen koetaan 

vaikeaksi ja mieluummin luetaan itse itselle, kuin toiselle ääneen. Eräs vastaaja nosti esille 

myös kuulijan reaktioiden tärkeyden: hän sanoi pitävänsä ääneen lukemisesta, mikäli 

kuuntelijakin vaikuttaa luettavasta tekstistä kiinnostuneelta. 

Myös yhteiset lukuhetket ja luetuista kirjoista keskusteleminen nähtiin mukavana tekemisenä. 

Haastateltavat kertoivat keskustelevansa kirjoista esimerkiksi opettajan ja kavereidensa kanssa. 

Kirjallisuuskeskustelut ja yhdessä lukeminen myös limittyivät haastateltavien vastauksissa: he 

perustelivat yhteislukuhetkien mukavuutta esimerkiksi sillä, että lukemisen lomassa voi 

keskustella kirjan tapahtumista ja sen herättämistä ajatuksista. 

Kirjavinkkauksiin ja -suosituksiin suhtauduttiin yleisesti ottaen melko positiivisesti, mikä 

ilmeni sekä kyselylomakkeissa että haastatteluissa. Vastaajat kertoivat pitävänsä usein 

samanlaisista kirjoista kuin heidän kaverinsakin, minkä vuoksi sekä kirjavinkkaus ten 

antaminen että saaminen on antoisaa. Eräs haastateltava koki kirjavinkkausten antamisen 

epämiellyttäväksi, sillä hän ei pidä esiintymisestä. Hän kuitenkin tarkensi, ettei näe 

esiintymistä ongelmana, mikäli yleisö on pieni ja koostuu läheisistä ystävistä. 

Kirjallisuuskasvatuksessa voidaan hyödyntää myös ulkoisia houkuttimia, jotka vaikuttavat 

aineiston perusteella miellyttävän osaa vastaajista. Lähes puolet lomakkeen vastaajista kertoi 

pitävänsä lukemisesta saaduista palkinnoista erittäin paljon. Haastatteluissa palkinnot nousivat 
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esille kysyttäessä, mutta yksikään haastateltava ei oma-aloitteisesti ottanut niitä puheen 

aiheeksi. Esimerkkeinä lukemisesta saaduista palkinnoista mainittiin tarrat, heijastimet, 

karkkipussit sekä värityskuvat. 

Palkintojen lisäksi osa vastaajista koki myös lukemiseen liittyvät todistukset ja arvosanat 

kannustaviksi ja motivoiviksi käytänteiksi. Tällaisena käytänteenä mainittiin esimerkik s i 

lukudiplomi, jonka suhteen erästä vastaajaa motivoi nimenomaan todistukseen tuleva 

suoritusmerkintä: “esimerkiksi se – – kirjallisuusdiplomi, kun se tulee todistukseen, nii se on 

yleensä aika kiva, nii sitte tietää, että on lukenu niinku” (HT302). Sama lukudiplomia 

kannustavana menetelmänä pitävä vastaaja kertoi, ettei välttämättä lukisi yhtä paljon ilman 

lukudiplomia: 

No et siinä [lukudiplomissa] – – kannustetaan lukee enemmän, nii sit todistuksessa saa 

 sellasen – – et on lukenu ne kirjat, mitä on pitäny lukee kirjallisuusdiplomia varten, nii se on 

 mun mielestä kiva, koska mä en hirveen usein – – välillä jaksa lukee, mut sit jos on      

 kirjallisuusdiplomi, nii – – mä saatan käydä ehkä useemmin kirjastossa – –. (HT302) 

Huomioitavaa oli, ettei lukudiplomia nähty ainoastaan todistuksena suorituksesta. Se esiintyi 

ulkoisten houkuttimien molemmissa alaluokissa, sillä eräskin haastateltava näki lukudiplomin 

itsessään palkintona. Lukudiplomi jakoi yleisesti mielipiteitä: siinä missä noin viidesosa 

kyselylomakkeen vastaajista suhtautui siihen negatiivisesti, viidesosa kertoi pitävänsä siitä 

erittäin paljon. Osaa haastateltavista lukudiplomi ja sen suorittaminen itsessään motivoi, mutta 

joidenkin vastaajien suhtautuminen riippui siitä, mitä kirjoja lukudiplomin suorittaminen 

vaatii. 

Oppilaiden suosimia kirjallisuuskasvatuksen käytänteitä kartoitettaessa toiminnall iset 

työskentelytavat näyttäytyivät hyvin keskeisessä roolissa. Haastatteluiden perusteella on 

selvää, että vastaajien luokissa toteutetaan paljon toiminnallisia ja osallistavia tehtäviä, eikä 

kirjallisuuskasvatus rajoitu ainoastaan kirjojen lukemiseen pulpetin äärellä. 

Haastateltavat asettivat toiminnallisuuden ja pelillisyyden hyvin myönteiseen valoon. 

Lukuhaasteista mainittiin esimerkiksi lukubingo, joka käsittää erilaisia lukemiseen liittyviä 

tehtäviä, sekä haaste, jossa oppilaan tulee lukea opettajan pituuden verran kirjoja. Useat 

haastateltavat mainitsivat myös värityskuvia sisältävät haasteet, joissa oppilas saa luettuaan 

värittää tietyn alueen kuvasta. Toiminnallisista tehtävistä mainittiin myös esimerkiksi lukupuu, 

satuhieronta sekä lukemista tukevat sovellukset, kuten Bingel ja Gridi. 
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Kyselylomakkeessa kilpailut ja haasteet saivat hyvin jakautuneen vastaanoton, ja kaikkien 

vastausten keskiarvo oli 3,3. Haastatteluissa ilmeni, että leikkimieliset haasteet ja pelillisyys 

koettiin mieluisiksi työskentelytavoiksi, kun taas varsinaisiin kilpailuihin, joissa kilpaillaan 

toisia vastaan tai mitataan aikaa, suhtauduttiin negatiivisemmin. Tällaiset kilpailut eivät 

aineiston perusteella kuitenkaan vaikuta kovin yleisiltä. 

Toiminnallisiin työskentelytapoihin kuuluu myös muiden aineiden integroiminen 

kirjallisuuskasvatukseen. Aineistossamme tämä näkyi etenkin erilaisina taidemenetelminä. 

Eräs vastaaja kertoi pitäneensä erityisesti projektista, jossa tehtiin kuvataidetöitä tietyn 

kirjailijan teosten pohjalta. Tarinallisuuden ja kuvataiteen yhdistäminen näkyi myös erään 

vastaajan mainitsemassa Kettu ja revontulet -kuvataidetyössä sekä toisessa työssä, jossa 

oppilaat kirjoittivat kuvataidetöidensä pohjalta runoja. Kyselylomakkeen vastaajista 60 % 

suhtautui kirjojen pohjalta tehtyihin esityksiin ja taideteoksiin myönteisesti, ja kaikkien 

vastausten keskiarvo oli 3,7. 

Monet vastaajat toivat sekä haastatteluissa että lomakevastauksissa ilmi koulussa tapahtuvien 

lukuhetkien ja niihin panostamisen tärkeyden. Lukuhetkissä kaikkein tärkeintä on vastaajien 

mukaan lukurauha. Lukurauhaa häiritsevänä tekijänä nähtiin usein muut oppilaat, jotka 

saattavat metelöidä tai keskustella lukuhetkien aikana. Lukurauhan ja hiljaisuuden merkitys 

korostui esimerkiksi seuraavan haastateltavan kommentissa: 

No [toivoisin, että] siinä [koulussa] niinku panostettais tosi paljon kaikkiin, kaikkeen  

 sellaseen, että jos jotku on lukenu sen [pulpettikirjan] vaikka kokonaan, niin että ne ei öö 

 vaikka siellä luokassa vaa hästäämässä vaan ne kuitenki on niinku hiljaa ja semmosta.      

 (HT201) 

Tilannetta voi joidenkin vastaajien mukaan rauhoittaa esimerkiksi se, että oppilas saa itse valita 

rauhallisen lukupaikan itselleen. Eräs haastateltava perusteli asiaa seuraavasti: “koulussa mä 

en joskus pysty keskittymään [lukemiseen] mutta siellä koulussa on meillä semmoinen 

piilopuu, et se on semmoinen paikka, jossa on vähän rauhallisempaa” (HT101). Lukuhetken 

rauhallisuus ja häiriöttömyys nostettiin myös yhdeksi kotona lukemisen eduista, joka saattaa 

koulun lukuhetkissä aika ajoin loistaa poissaolollaan. Myös kyselylomakkeen tulokset 

puoltavat lukurauhan tärkeyttä, sillä rauhallinen lukuhetki nousi kaikkein tärkeimpien 

vastausvaihtoehtojen joukkoon: yli 90 % vastaajista piti rauhallista lukuhetkeä melko 

mieluisana tai erittäin mieluisana asiana, ja kaikkien vastausten keskiarvo oli 4,6. 
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Kun haastateltavilta kysyttiin, mitä he toivoisivat koulun kirjallisuuskasvatukseen ja 

lukuhetkiin, moni toivoi, että lukuhetkiä pidettäisiin enemmän ja ne olisivat kestoltaan 

pidempiä. Eräs vastaaja sanallisti toiveitaan haastattelussa seuraavalla tavalla: “Mä toivois in 

että ois enemmän semmosia lukutunteja joissa sais lukea omaa kirjaa pitempään ku sen 

kymmenen-viistoista minuuttia” (HP301). Onnistuneiden ja mieluisten lukuhetkien tärkeä 

edellytys näyttäisikin olevan lukurauhan ohella se, että lukemiselle varataan tarpeeksi aikaa. 
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5 Pohdinta 

 

5. 1 Tulosten yhteenveto ja johtopäätökset 
 

Tässä luvussa kokoamme tutkimuksemme tulokset ja tarkastelemme niitä ja niiden pohjalta 

heränneitä pohdintoja ja johtopäätöksiä tutkimuksemme teoreettisen viitekehyksen valossa. 

 

5.1.1 Mikä innostaa lapsia lukemisen pariin? 

 

Ensimmäinen tutkimuskysymyksemme käsitteli 2.–4. luokan oppilaiden näkemyksiä 

lukuharrastukseen vaikuttavista tekijöistä. Laajan aineistomme perusteella voidaan todeta, että 

lukuintoon ja motivaatioon voivat vaikuttaa lukuisat erilaiset tekijät yksilöstä ja hänen 

kokemusmaailmastaan riippuen. Jaoimme analyysissämme keskeisimmät lukumotivaatioon ja 

lukuharrastuksen syntyyn vaikuttavat tekijät kahdeksaan eri yläluokkaan, joista jokaiselle 

nimesimme 2–4 alaluokkaa. 

Lukemisen pariin lapsia innostavat aineiston perusteella luettavan kirjan sisältö sekä lukemisen 

myönteiset vaikutukset yksilön oppimiselle ja henkiselle hyvinvoinnille. Monet vastaajat 

tunnistivat lukemisen edistävän opinnoissa ja aikuiselämässä tarvittavia taitoja, ja monet 

kokivat lukemisen ruokkivan heidän luovuuttaan ja mielikuvitustaan. Vastauksista myös 

ilmeni, että sosiaalinen ympäristö voi kannustaa yksilöä lukemaan kirjallisuutta. Myös 

saatavilla oleva kirjavalikoima, etenkin monipuolinen sellainen, vaikuttaa lukukokemusten 

syntymiseen merkittävästi. Lisäksi lukuharrastus tarvitsee toteutuakseen aikaa, ja monille 

vastaajille ylimääräinen aika ja tylsät hetket motivoivat tarttumaan kirjaan. Joidenkin 

vastaajien mielestä lukeminen oli itsessään tärkeä ajanviettotapa, ja tällaisten lukijo iden 

tapauksessa säännölliset lukuhetket olivat jo löytäneet paikkansa yksilön arjessa. 

Tutkimuksemme tulokset ovat linjassa myös aiemman aihetta koskevien tutkimustiedon 

kanssa, jota olemme esitelleet tutkimuksemme teoreettisessa viitekehyksessä. 

Aineistomme puoltaa väitettä, jonka mukaan luettavien kirjojen olisi syytä vastata lukijan ikä-  

ja taitotasoa ja hänen kiinnostuksen kohteitaan, jotta lukuharrastus voisi syntyä (esim. Aerila 

& Kauppinen, 2019a, 28; Herajärvi, 2002, 28; Kirstinä, 2001, 21). Myös Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet huomioi lukijan omat kiinnostuksen kohteet ja tekstivaliko iman 

monipuolisuuden äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen tavoitteissa ja sisällö issä  
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(Opetushallitus, 2016, 161). Tämän seikan tärkeys näkyi myös omassa tutkimuksessamme, 

sillä monet vastaajat kertoivat tasoltaan liian haastavien ja aihealueiltaan lasten 

kokemusmaailman ulkopuolelle sijoittuvien teosten heikentävän heidän lukuintoaan.  

Kysyttäessä, mikä oppilaita innostaa lukemisen pariin, yksilön mielenkiinnon kohteita 

vastaavat aihealueet ja kirjan sisältö painottuivat vastauksissa. 

Tutkimusprosessissa ja etenkin tuloksia tarkasteltaessa erityisen kiinnostavaa on se, kuinka 

monipuolisesti ja tarkkanäköisesti vastaajat ovat osanneet tunnistaa ja sanallistaa lukemisen 

tuomia hyötyjä. Heidän kuvailemansa hyödyt ja lukemisen myönteiset vaikutukset ovat pitkälti 

linjassa tutkimuksemme teoreettisessa viitekehyksessä esittelemiemme tekijöiden kanssa. 

Monet vastaajat tunnistivat lukemisen myönteisen vaikutuksen yksilön oppimiseen 

kertoessaan, että lukeminen voi paitsi kehittää yksilön kielellisiä taitoja, myös tarjota yksilölle 

uutta tietoa maailmasta ja erilaisista ilmiöistä. Myös esimerkiksi Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet kertoo lukemisen yhdeksi funktioksi sen, että se vastaa yksilön 

tiedonhalun tarpeeseen (Opetushallitus, 2016, 175). 

Useiden tutkimusten mukaan säännöllinen lukeminen vaikuttaa myönteisesti yksilön 

koulumenestykseen ja ajattelun taitojen kehittymiseen (esim. Leino ym., 2019; Lerkkanen, 

Salminen & Pakarinen, 2018; Mantsinen, 2014, 51). Myös aineistomme vastaajat tunnist ivat 

lukemisen merkityksen oppimisen välineenä ja kertoivat lukemisen muun muassa kehittävän 

heidän sanavarastoaan ja äidinkielen taitoaan sekä opettavan uusia asioita ja sivistävän mieltä. 

Useat vastaajat kertoivat lukutaidon vaikuttavan myös yksilön koulumenestykseen ja 

tulevaisuudessa tarvittaviin elämässä pärjäämisen taitoihin. He pohtivat, että ilman lukutaitoa 

voisi tulevaisuudessa olla haastavaa pärjätä koulussa tai saada töitä.   

Oppimisen ohella vastaajat tunnistivat lukemisen merkityksen myös henkistä hyvinvointia ja 

jaksamista tukevana toimintana. Lukuhetkien rauhoittavan vaikutuksen huomioivat muiden 

muassa Aerila ja Kauppinen (2021, 205) sekä Krohn (2002, 55). Jotkut tutkimuksemme 

vastaajista kertoivat juuri lukemisen rentouttavuuden ja rauhallisuuden motivoivan heitä 

lukemisen pariin. Monet vastaajista yhdistivät kirjallisuuden lukemisen selkeästi tunteiden 

säätelyyn ja kertoivat lukevansa esimerkiksi henkisesti kuormittavien tilanteiden jälkeen tai 

kokiessaan stressiä. Tämä näkyy esimerkiksi seuraavissa vastauksissa: “Lukeminen on 

rentouttavaa ja vie heti esimerkiksi kiukun pois” (LT4) ja “Kun luen silloin kun olen vaikka 

vihainen, niin sitten menen lukemaan niin minulle tulee hyvä mieli” (LT4). Myös Clarkin ja 
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Pictonin (2020) sekä Lukukeskuksen (2020a) toteuttamissa tutkimuksissa todettiin lukemisen 

rauhoittavan kaoottisen, huolestuttavan ja epävarman elämäntilanteen keskellä olevaa yksilöä. 

Tutkimuksemme tuloksissa esiintynyt yläluokka “Lukeminen luovuuden lähteenä” saa niin 

ikään tukea tutkimuksemme teoriataustasta. Vastaajien tapaan myös esimerkiksi Sulkunen 

(2004, 9) sekä Aerila ja Kauppinen (2019a, 27) korostavat lukemisen ja kaunokirjallisuuden 

roolia luovuuden ja mielikuvituksen herättelijänä ja rikastuttajana. Vastaajat kuvailivat kirjaan 

uppoutumisen riemua esimerkiksi seuraavin sanankääntein: “– – kun luen mukavaa kirjaa, 

minusta tuntuu kuin olisin itse kirjassa!” (LT2) ja “Lukemisessa on kivaa, kun voi hypätä 

moneen eri seikkailuun” (LX3). Useat vastaajat kertoivat kaunokirjallisuuden maailmojen ja 

tarinoiden myös inspiroivan heitä esimerkiksi leikeissä ja kuvallisessa ilmaisussa. 

Aineistosta voidaan päätellä, että tutkimuksen kohteena olevan koulun lukemiskulttuuri on 

erittäin positiivinen ja lukemiseen kannustava, ja lukeminen nähdään koulussa sosiaalises t i 

hyväksyttävänä toimintana. Saamamme vastaukset kuvastavat yleisesti positiivis ta 

suhtautumista lukemiseen, ja valtaosa vastaajista kertoi lukemisen näkyvän heidän 

sosiaalisessa ympäristössään: kaikki haastateltavat kertoivat opettajansa harrastavan lukemis ta, 

ja kyselylomakkeessa valtaosa, 74 %, oli melko tai täysin samaa mieltä väittämän “Kaverini 

lukevat kirjoja” kanssa. Sosiaalinen ympäristö voi olla merkittävä lukemismotivaat ioon 

vaikuttava tekijä. Esimerkiksi Martikaisen (2019, 20), Aerilan ja Kauppisen (2019a, 49–50) 

sekä Ikosen, Innasen ja Tikkisen (2015, 11) mukaan yhteisön muiden jäsenten asenteilla, 

arvoilla ja odotuksilla on vaikutusta yksilön toimintaan ja arvomaailmaan. 

Lukuharrastuksesta ja kirjallisuuskasvatuksesta puhuttaessa ei voida lähestyä aihetta 

ainoastaan koulun näkökulmasta, sillä kodin ja perheen vaikutus lukuharrastuksen syntyyn on 

kiistaton (mm. Herajärvi, 2002, 17; Leino ym., 2017, 36–37; Lerkkanen, Salminen & 

Pakarinen, 2018, 2; Sulkunen, 2013, 566). Tutkimukseen osallistuneiden vastaajien oman 

ilmoituksen mukaan heidän perheissään luetaan paljon. Kyselylomakkeen väitteen 

“Perheessäni luetaan kirjoja” kanssa melko samaa mieltä tai täysin samaa mieltä oli yhteensä 

77 % vastaajista. Asteikolla 1–5 kaikkien vastausten keskiarvo oli 4,3. Tämä tulos on linjassa 

myös esimerkiksi PIRLS 2016 -tutkimuksen tulosten kanssa, joiden mukaan 

suomalaisoppilaiden vanhemmat suhtautuvat lukemiseen yleisesti ottaen verrattain 

myönteisesti (Leino ym., 2017, 36–37). Kirjallisuuden lukemista harrastavat vanhemmat 

näyttävät lapsille myönteistä lukijamallia ja viestivät omalla toiminnallaan lukemista ja 

kirjallisuutta arvostavia asenteita (esim. Aerila & Kauppinen, 2019b, 19; Herajärvi, 2002, 17; 
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Lerkkanen, Salminen & Pakarinen, 2018, 2; Sullkunen, 2013, 566). Esimerkiksi PIRLS 2016 

-tutkimuksen mukaan kodin tarjoamalla mallilla on suuri vaikutus lapsen lukutottumuksiin ja 

siihen, miten hän suhtautuu lukemiseen ja kirjallisuuteen (Leino ym., 2017, 36). 

Aineistomme kaiken kaikkiaan myönteisen tuloksen kanssa käsi kädessä kulkee myös kotona 

olevien kirjojen lukumäärä, joka oli kaikkien vastaajien oman ilmoituksen mukaan runsas. 

Tällaisen lukurikkaan ympäristön on todettu olevan yhteydessä lukuharrastuksen 

kehittymiseen ja myönteisiin lukemisasenteisiin (esim. Leino ym., 2017, 33–34). Meidänkin 

aineistossamme nämä tekijät näyttävät esiintyvän yhdessä. Osa vastaajista korosti 

vastauksissaan omistavansa paljon kirjoja, osa taas kertoi hakevansa luettavansa ensisijaises t i 

kirjastosta. Kirjojen saatavuuden ja laajan kirjavalikoiman he kertoivat joka tapauksessa 

vaikuttavan heidän lukemisensa määrään ja jopa lukutaidon kehittymiseen. 

Tutkimusaineistossamme vapaa-ajan lukeminen näyttäytyi monelle vastaajalle mieluisena 

ajanvietteenä. Käytössä oleva aika vaikuttaa paitsi mahdollistavan, myös itsessään motivo ivan 

vastaajia lukemisen pariin: lukuharrastus ja yksittäisen lukukokemuksen syntyminen 

edellyttää, että yksilöllä on aikaa lukea, ja tylsinä hetkinä lukeminen ja kaunokirjallisuus 

vastaavat monen lukijan tekemisen tarpeeseen. Useat vastaajat kertoivat kyselylomakkeessa 

lukevansa etenkin silloin, kun heillä ei ole muuta tekemistä. Myös esimerkiksi Martikainen 

(2019) sekä Clark ja Picton (2020) ovat tutkimuksissaan huomanneet ylimääräisen ajan ja 

tekemisen puutteen vaikuttavan myönteisesti lukemiseen käytettävään aikaan.  

Mikäli tahdotaan kannustaa lapsia lukemaan kirjallisuutta vapaa-ajallaan, tulisi varmistaa, että 

arki tarjoaa lukemisen mahdollistavia hetkiä. Nykypäivän suoritusyhteiskunnassa arjesta 

pyritään usein tekemään mahdollisimman hektistä ja toiminnantäyteistä. Mikäli lapsenkin arki 

on tiukasti aikataulutettuja, ja vapaa-aika täyttyy esimerkiksi harrastuksista ja muusta 

oheistoiminnasta, ei kirjoihin paneutumiselle ja pitkäjänteiselle lukemiselle jää tilaa. 

Kiireisenkin arjen keskellä lukemiselle kuitenkin löytyy aikaa, mikäli se koetaan tärkeäksi ja 

priorisoidaan korkealle. Kuten eräskin vastaaja tyhjentävästi totesi: “Aina on aikaa 

lukemiselle! Jos tulet vaikka mökille, ei muuta kuin kirja käteen!” (LT2).  
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5.1.2 Työkaluja toimivaan kirjallisuuskasvatukseen  

 

Toinen tutkimuskysymyksemme käsitteli sitä, millaisia lukemiseen liittyviä käytänteitä 2.–4. 

luokan oppilaat suosivat koulun kirjallisuuskasvatuksessa. Tulokset osoittavat, että oppilaat 

suosivat sellaisia käytänteitä, jotka tukevat ja vahvistavat heidän autonomian tunnettaan, ja 

sellaisia käytänteitä, jotka tukevat ja vahvistavat tunnetta omasta pätevyydestä. Lisäksi monet 

oppilaat pitivät yhteisöllisistä, yhdessä muiden kanssa toteutettavista käytänteistä, sekä 

toiminnallisista, oppilaita osallistavista käytänteistä. Yhdeksi aineistossamme ilmenevis tä 

yläluokista nousivat myös ulkoiset houkuttimet, vaikka ne jakoivatkin vastaajien mielipite itä, 

eivätkä olleet suosioltaan muiden käytänteiden veroisia. Yhdeksi keskeisimmistä käytänteistä, 

joita oppilaat pitivät arvossa, osoittautui lukuhetkiin panostaminen. Edellä mainitut käytänteet 

edustavat kuutta aineistostamme noussutta yläluokkaa, joista jokaiselle nimesimme 2–4 

alaluokkaa. 

Tuloksemme saavat tukea Ryanin ja Decin (2000) itsemääräämisteorialta, joka määritte lee 

kolme sisäisen motivaation muodostumiseen vaikuttavaa perustarvetta. Näistä ensimmäinen 

on yksilön autonomian tunne, jota vahvistavat sellaiset käytänteet, jotka tarjoavat yksilölle 

mahdollisuuksia tehdä hänen omaa toimintaansa koskevia päätöksiä ja itsenäisiä valinto ja. 

Tällaisia käytänteitä omassa aineistossamme olivat itsetehdyt kirjavalinnat sekä lukemispa ikan 

omaehtoinen valitseminen. 

Kirjastossa tai kirjastoautossa käyminen nousi yhdeksi autonomian tunnetta vahvistavaks i 

käytänteeksi. Myös Stainthorp ja Hughes (2000, 47) näkevät kirjaston autonomian tunteen 

kannalta merkittävänä ympäristönä, joka tarjoaa laajan ja monipuolisen kirjavalikoiman, ja  

jossa nuoretkin lapset pääsevät tekemään omaehtoisia, autonomisia päätöksiä. Vastaajat 

painottivat nimenomaan näitä seikkoja perustellessaan kirjaston mielekkyyttä. Kirjasto on 

tärkeä ympäristö ja ilmiö, jossa omaehtoiset kirjavalinnat mahdollistuvat ja yksilön autonomia 

realisoituu. 

Aineistossamme autonomian tunnetta vahvistavat tekijät osoittautuivat kaikista 

kirjallisuuskasvatuksen käytänteistä suosituimmiksi. Teoreettisen viitekehyksemme valossa 

tarkasteltuna tämä ei ole yllättävää, sillä Ryanin ja Decin (2000, 70) mukaan autonomian tunne 

on sisäisen motivaation kehittymisen kannalta kenties jopa kaikkein keskeisin tekijä. 

Sellainenkaan toiminta, joka tukee esimerkiksi yksilön pystyvyyden tunnetta, ei välttämättä 

motivoi häntä, mikäli toiminta ei ole lähtöisin yksilöstä itsestään eikä näin ollen tue hänen 
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autonomian tunnettaan (Ryan & Deci, 2000, 70). Omassa aineistossamme eräs vastaaja kertoi 

pitävänsä itseään hyvänä lukijana ja kokevansa lukemisen itselleen erittäin helpoksi, mutta 

suhtautuvansa lukemiseen silti kielteisesti. Tieto omasta pätevyydestä ja taitotasosta ei riittänyt 

lukemismotivaation ylläpitämiseen. Tämän vastaajan tapauksessa lukemisen vaade tulee hänen 

oman ilmoituksensa mukaan lähes poikkeuksetta ulkopuolelta, eikä näin ollen ole lähtöis in 

hänestä itsestään. 

Autonomian tunteen tärkeys näkyi myös eräässä haastattelussa, jossa vastaaja kertoi, ettei juuri 

välitä lukuläksyistä kirjallisuuskasvatuksen käytänteenä. Opettajan määräämät lukuläksyt 

edellyttävät usein tiettyjen kirjojen lukemista myös sellaisissa tilanteissa, joissa yksilö ei 

välttämättä haluaisi lukea. Tällöin toiminnan lähtökohta on opettajan asettamissa 

vaatimuksissa, ei yksilön omaehtoisissa valinnoissa. 

Autonomian tunteen lisäksi myös pätevyyden tunteella on itsemääräämisteorian mukaan 

vaikutusta yksilön sisäisen motivaation kehittymiseen (Ryan & Deci, 2000). Tähän pätevyyden 

tunteeseen kuuluu kokemus siitä, että yksilö osaa toimia vaaditulla tavalla, selviää haasteista 

ja saa asioita aikaan. Aineistossamme pätevyyden tunnetta tukevia käytänteitä olivat yksilön 

taitotason huomioiminen, opettajalta saatu kannustus ja oman lukemisen näkyväksi tekeminen.  

Koulukontekstissa opettaja on tärkeässä roolissa tukemassa oppilaan pätevyydentunnetta. 

Rakentavan ja kannustavan palautteen avulla opettaja on mukana rakentamassa oppilaan 

käsitystä hänen taidoistaan ja itsestään oppijana. Opetuksen eriyttämisellä ja yksilöidyillä 

kirjavalinnoilla voidaan varmistaa, että oppilas saa omaa taito- ja ikätasoaan vastaavia haasteita 

(esim. Opetushallitus, 2016, 160; Uusikylä & Atjonen, 2007, 112–113). Oman lukemisen 

näkyväksi tekemisellä tarkoitamme sellaisia käytänteitä, jotka korostavat oppilaan lukijuutta ja 

hänen jo lukemiaan kirjoja. Omaa lukijuutta voi tuoda ilmi esimerkiksi puheessa luetuis ta 

kirjoista kerrottaessa tai konkreettisin lukutempauksin. Yksilön pätevyyden tunnetta voivat 

yksilöstä riippuen vahvistaa hyvin erilaiset tekijät, mutta kannustava ilmapiiri ja myönte inen 

palaute lienevät tässä tärkeässä roolissa. 

Yhteisölliset käytänteet tukevat yksilön kiinnittymistä hänen sosiaaliseen ympäristöönsä, mikä 

on itsemääräämisteoriankin mukaan yksi sisäisen motivaation kannalta tärkeistä tekijöistä 

(Ryan & Deci, 2000). Aineistossamme näkyviä yhteisöllisiä kirjallisuuskasvatuksen 

käytänteitä ovat yhdessä lukeminen, luetuista kirjoista keskusteleminen, kirjavinkkaukset ja -

suositukset sekä ääneen lukeminen. Yhteisölliset käytänteet sitovat lukijan vuorovaikutteiseen 
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lukijayhteisöön ja palvelevat näin ihmisen perustavanlaatuista tarvetta olla yhteydessä toisiin 

ihmisiin. 

Yhteislukuhetkissä vastaajat pitivät erityisesti siitä, että opettaja lukee oppilaille ääneen. 

Opettajan ääneen lukeminen kuului kaikkein suosituimpiin kirjallisuuskasvatuksen 

käytänteisiin. Tämä tulos puoltaa myös teoreettisessa viitekehyksessämme esitettyä väitettä 

(esim. Barmore & Morse, 1976, 77; Herajärvi, 2002, 17–18; Kirstinä, 2001, 20), jonka mukaan 

ääneen lukeminen on tärkeää ja mielekästä vielä silloinkin, kun lapset ovat saavuttaneet 

sellaisen teknisen lukutaidon, joka mahdollistaa itsenäisen lukemisen. 

Kirjallisuuskasvatuksessa voidaan hyödyntää myös ulkoisia houkuttimia, joita aineistossamme 

edustivat palkinnot sekä erilaiset todistukset ja diplomit. Palkinnot saivat vastaajien 

keskuudessa positiivisen vastaanoton, mutta yksikään vastaajista ei maininnut palkintoja 

ensisijaiseksi lukuharrastuksensa tai -intonsa lähteeksi. Ne tulivat keskustelussa esiin 

ainoastaan kysyttäessä. Palkinnot eivät yhdellekään vastaajalle olleet toiminnan eli lukemisen 

edellytys, vaikka ne saattoivatkin tuoda mukavan lisän lukuhetkiin ja oppitunteihin. Tämä 

viittaa siihen, että vastaajia motivoi lukeminen itsessään, eivätkä he toimintaa harjoittaakseen 

kaipaa ulkopuolelta tulevia palkintoja. Aineistomme perusteella vaikuttaisi siltä, että mikäli 

yksilön sisäinen motivaatio on muodostunut tarpeeksi vahvaksi, eivät ulkoiset palkkiot 

näyttäydy motivaatiota kasvattavana tekijänä. 

Todistukset ja diplomit jakoivat aineistossamme vastaajien mielipiteitä ääripäästä toiseen. 

Esimerkiksi lukudiplomi oli joidenkin vastaajien mielestä motivoiva ja innostava käytänne, 

mutta osa vastaajista suhtautui siihen negatiivisemmin. Lukudiplomi kohtasi kritiikkiä muun 

muassa siksi, että se haastoi vastaajien itsemääräämisoikeutta: eräs vastaaja kertoi, ettei pidä 

ennalta määrättyjen kirjojen lukemisesta, vaan tahtoo mieluummin valita luettavansa itse. 

Ulkopuolelta tulevat rajoitteet ja määräykset voivat myös Ryanin ja Decin (2000; myös Deci, 

1972, 118) mukaan johtaa motivaation heikentymiseen, sillä ne vähentävät yksilön autonomian 

kokemusta asettaessaan ulkoisen tekijän toiminnan lähtökohdaksi. 

Aineistomme vastauksista päätellen on selvää, että vastaajien luokissa 

kirjallisuuskasvatuksessa käytetään paljon toiminnallisia menetelmiä. Haastatteluissa vastaajat 

mainitsivat erilaiset lukuhaasteet, kuten monipuolisia tehtäviä sisältävän lukubingon, 

lukemisen määrään kytköksissä olevat väritystehtävät, lukupuun, satuhieronnan ja lukemis ta 

tukevat sovellukset. Oppilaiden mainitsemia haasteita yhdistää leikkimielisyys, eikä näistä 

haasteista yksikään ole oppilaiden välinen tai aikaa mittaava kilpailu. 
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Kyselylomakkeessa rinnastimme kilpailut ja haasteet keskenään, mutta haastatteluissa oppilaat 

erottivat nämä kaksi toisistaan: heidän luokissaan toteutetut haasteet olivat leikkimielisiä, eikä 

niissä mitattu aikaa tai vertailtu oppilaiden suorituksia. Aikaa mittaavista ja suorituks ia 

paremmuusjärjestykseen asettavista kilpailuista vastaavat eivät pitäneet, mutta toiminnalliset, 

leikkimieliset haasteet olivat monien vastaajien mieleen. Kilpailujen saama 

negatiivissävytteinen vastaanotto on teoreettisen viitekehyksemme valossa ymmärrettävä, sillä 

esimerkiksi Decin (1972, 118) mukaan oppimista ja suoritusta kontrolloivilla menetelmillä ei 

ole motivaatiota vahvistavia vaikutuksia. Oma rinnastuksemme selittänee sitä, miksi kilpailut 

ja haasteet saivat kyselylomakkeessa verrattain negatiivisen vastaanoton. 

Leikkimielisten haasteiden lisäksi esimerkkinä toiminnallisista työskentelytavoista nousivat 

aineistossa taidemenetelmät, joilla integroidaan esimerkiksi kuvataidetta 

kirjallisuuskasvatukseen. Poikkitaiteellisten menetelmien mielekkyys selittynee sillä, että ne 

tarjoavat lukijalle tilaisuuksia ammentaa fiktiivisestä maailmasta esimerkiksi visioimalla 

vaihtoehtoisia maailmoja ja niiden tapahtumia. Aerila ja Kauppinenkin (2019a, 27) korostavat 

tätä ulottuvuutta yhtenä kirjallisuuden lukemisen tärkeistä puolista. 

Vastaajat kokivat ensisijaisen tärkeäksi sen, että koulussa pidettäviin lukuhetk i in 

panostettaisiin. Kun haastateltavilta kysyttiin, mitä he toivoisivat koulun lukuhetkiin, he 

mainitsivat lukurauhan sekä sen, että lukemiselle varattaisiin enemmän aikaa. Vastauksista 

voidaan päätellä, että vastaajia motivoi koulun lukuhetkissä nimenomaan itse lukeminen, ja 

heidän toivomansa asiat ovat sellaisia, jotka mahdollistavat entistä häiriöttömämmän 

lukemisen toteuttamisen. Tämä tulos on linjassa kyselylomakkeista välittyneen, huomattavan 

positiivisen lukuasenteen kanssa. Toimintaan sisäisesti motivoitunut oppilasryhmä ei 

varsinaisesti kaipaa kirjallisuuskasvatukseen muuta kuin sitä, että he saavat toteuttaa itsessään 

mielekästä ja palkitsevaa toimintaa. 

 

5.1.3 Vaihtoehtoja huolipuheelle 
 

Kuluneen vuosikymmenen aikana tehtyjen tutkimusten (esim. Hiidenmaa, Grüntha l, 

Routarinne, Tainio & Aaltonen, 2020; Leino ym., 2019, 127; SVT, 2019) valossa on kiistaton 

fakta, että lukuharrastuksen suosio on vähentynyt ja yleinen asenne vapaa-ajan lukemis ta 

kohtaan on muuttunut entistä kielteisemmäksi. Kuten oma tutkimuksemme osoittaa, ei ilmiö 

kuitenkaan ole yleistettävissä yksilöön, saati isompiin oppilasryhmiinkään: on edelleen 
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löydettävissä yksilöitä ja jopa kokonaisia lapsiryhmiä, jotka pitävät lukemista suuressa arvossa 

ja käyttävät siihen mielellään vapaa-aikaansa. 

Guthrien ja Wigfieldin (2000, 408–409) mukaan lukemismotivaatiolla on tapana vähentyä iän 

myötä vuosiluokalta toiselle siirryttäessä. Tämän ilmiön on havaittu näkyvän etenkin 

peruskoulun lopussa ja yläkouluun siirryttäessä (Guthrie & Davis, 2003; McKenna, Kear & 

Ellsworth, 1995; Unrau & Schlackman, 2006). Oman tutkimuksemme tulokset eivät impliko i, 

että tällaista muutosta tapahtuisi vielä alakoulun alaluokilla ainakaan, mikäli oppilaiden 

lähtökohdat ovat lukuharrastuksen kannalta edulliset, sillä aineistossamme ei havaittu 

merkittävää eroa eri luokkien oppilaiden lukuasenteissa tai vapaa-ajan lukemisen määrässä. 

Myöskään tyttöjen ja poikien välillä ei aineistossamme ole havaittavissa eroja: tulokset 

osoittavat, että sukupuolesta riippumatta valtaosa vastaajista suhtautui lukemiseen erittäin 

myönteisesti ja luki vapaa-ajallaan lähes päivittäin. Tulos on sikäli mielenkiintoinen, että 

yleisessä keskustelussa ja tutkimuksen kentällä (esim. Lattanzi 2014; Linnanmäki, 2019; 

Merisuo-Storm & Aerila, 2016; Thomas, 2019) vähenevään lukuharrastukseen liittyvä huoli 

on viime vuosina kohdistunut etenkin poikiin ja heidän lukutottumuksiinsa, ja PISA 2018 -

tutkimuksen mukaan osaamiserot sukupuolten välillä ovat Suomessa OECD-maiden 

suurimmat (Leino ym., 2019, 42). Tutkimuksemme tulokset eivät kuitenkaan tue väitettä, jonka 

mukaan pojat eivät lukisi tai he lukisivat huomattavasti tyttöjä vähemmän kirjallisuutta vapaa-

ajallaan. 

Vaikka tutkimustulokset sukupuolten välisten erojen kasvusta ovat paikkansapitäviä, 

Rautopuro ja Nissilä (2021) huomauttavat, että Suomessa käyty keskustelu sukupuolen ja 

oppimistulosten yhteydestä on hieman ylikorostunutta, sillä sekä tyttöjen että poikien 

keskuudesta löytyy niin erinomaisia kuin heikkojakin lukijoita. Suurin oppimistulos ten 

vaihtelua selittävä tekijä ei PISA 2018- ja PIRLS 2016 -tutkimusten mukaan ole sukupuoli, 

vaan oppilaan sosioekonomista taustaa mittaavat muuttujat, joita ovat esimerkiksi kodin 

resurssit ja vanhempien koulutustaso. Myös Ahosen (2021, 263) sekä Berneliuksen ja Huillan 

(2021) mukaan koulun sosioekonominen profiili, joka muodostuu oppilaiden keskimäärä isen 

sosioekonomisen taustan perustella, on yhteydessä koulun oppilaiden keskimääräiseen 

oppimiseen ja oppimistuloksiin. 

Suomalaisen peruskoulun tasa-arvoisuus on pitkään nähty sen valttikorttina. Suomala inen 

peruskoulu on perinteisesti onnistunut tarjoamaan tasavertaiset mahdollisuudet kaikille 

oppilaille riippumatta heidän taustoistaan. Tuoreimpien PISA-tulosten mukaan kotitaustan 
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vaikutus oppimistuloksiin ja lukutaitoon näyttää voimistuneen myös Suomessa. Rautopuro ja 

Nissilä (2021; myös Bernelius & Huilla, 2021, 148–149) ehdottavat, että sosioekonomisen 

taustan vaikutus näkyy merkittävästi jo oppilaiden lähtötasoissa, eikä suomalainen koulu pysty 

vastaamaan tähän haasteeseen ja tasoittamaan erilaisista taustoista tulevien oppilaiden välis iä 

eroja. Lähtötasojen eriytymiseen on alettu kiinnittää valtakunnallisesti huomiota: aiemmin 

vapaaehtoisesta esiopetuksesta tuli Suomessa vuodesta 2015 alkaen velvoittavaa, ja vuonna 

2021 otettiin käyttöön kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu (Opetushallitus, 2021b).  

Vaikka suomalaisnuorten lukutaidon taso onkin kansainvälisessä vertailussa edelleen 

huipputasoa, on lisääntynyt taitotasojen polarisaatio huolestuttava ilmiö. Taitotasojen 

eriytyminen sekä oppilas- että koulutasolla uhkaa suomalaisen peruskoulun yhdenvertaisuutta 

ja tasa-arvoperiaatetta. Bernelius ja Huilla (2021, 148–149) nimeävät kaksi suurta 

huolenaihetta, jotka haastavat suomalaista koulutusjärjestelmää: ensinnäkin yhteiskunnall iset 

ja alueelliset erot ovat kasvaneet, ja toiseksi sosiaalisella taustalla näyttää olevan yhä suurempi 

merkitys lasten ja nuorten oppimistuloksille ja osaamiselle. Berneliuksen ja Huillan (2021, 17) 

mukaan koulutuksellista tasa-arvoa ja siihen vaikuttavia toimenpiteitä tulee tarkastella paitsi 

oppilaiden ja oppilasryhmien, myös yksittäisten koulujen ja koulutuksellisten yhteisöjen 

kannalta. 

Vaikka tutkimuksemme tulosten positiivinen sävy ei itsessään herätä huolta, ja voi 

viimeaikaisen tutkimuksen rakentaman valtakunnallisen yleiskuvan valossa näyttää jopa 

yllättävältä, sen voidaan nähdä myös olevan linjassa polarisaatiota kuvaavien tutkimustulos ten 

kanssa ja edustavan taitotasojen kahtiajakoa. Voi nimittäin olla, että aineistoomme vastanneet 

oppilaat kuuluvat lukemisesta pitävien, lukutaidoltaan vahvojen lukijoiden ryhmään, joka on 

polarisaation janalla kaukana heikkojen lukijoiden ryhmästä. Kaikkien vastaajien kodeissa 

vaikutti aineistomme perusteella olevan varsin lukemismyönteinen ilmapiiri: oppilaiden oman 

ilmoituksen mukaan heidän kodeistaan löytyi kirjoja, heitä kannustettiin lukemisen pariin ja 

heidän perheenjäsenensä ja lähipiirinsä lukivat keskimäärin paljon. Mikäli tutkimus 

toteutettaisiin eri alueella, sen tulokset voisivat näyttäytyä hyvinkin erilaisina. 

Lähes kaikki tutkimuksemme vastaajista kertoivat kyselylomakevastauksissaan olevansa 

omasta mielestään taitavia lukijoita, joille lukeminen on helppoa: 95 % vastaajista oli melko 

tai täysin samaa mieltä sekä väittämän “Minä olen hyvä lukemaan” että väittämän “Lukeminen 

on helppoa” kanssa. Tästä voimme päätellä, että vastaajien minäpystyvyyden taso on 

lukemisen suhteen varsin korkea. Huomionarvoista oli, että nekin muutamat vastaajat, jotka 
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kertoivat, etteivät lue, ja korostivat, etteivät pidä lukemisesta, olivat sitä mieltä, että he ovat 

hyviä lukijoita, ja kertoivat, että lukeminen on heille helppoa. Minäpystyvyyden korkea taso 

lukuasenteesta riippumatta on linjassa viimeisimmän PIRLS 2016 -tutkimuksen tulosten 

kanssa, joiden mukaan lukemisesta pitäminen oli suomalaisnuorten keskuudessa 

kansainvälisessä vertailussa melko vähäistä, mutta luottamus omaan lukutaitoon oli toiseksi 

korkein kaikista vertailumaista (Leino ym., 2017, 28–29). Vaikuttaa siltä, että jotain tehdään 

suomalaisessa peruskoulussa oikein oppilaiden minäpystyvyyden vahvistamisen suhteen. 

Sulkusen (2009, 60) mukaan oppilaiden minäpystyvyyden ja suoritusluottamuksen 

vahvistaminen lukeutuu tärkeimpiin kirjallisuuskasvatuksen tehtäviin. Mikäli toistuvat 

epäonnistumiset pääsevät synnyttämään negatiivisen kehän, jossa lukija alkaa uskoa, ettei osaa, 

on vaarana, että hän alkaa välttelemään lukemista. Lukemiseen liittyvät onnistumiset ja 

positiiviset lukukokemukset ennaltaehkäisevät välttelevän ja kielteisen lukuasenteen 

muodostumista. Lukemista harrastaakseen yksilön ei tarvitse olla huippulukija – riittää, että 

hänen lukutaitonsa taso mahdollistaa vaivattoman ja viihteellisen lukemisen. Kuten 

Bandurakin (1989, 1176) toteaa, vahva minäpystyvyys vaikuttaa usein myönteisesti yksilön 

motivaatioon ja siihen, kuinka miellyttäväksi hän toiminnan kokee. 

Yksittäisistä positiivisista tutkimustuloksista huolimatta lukuharrastuksen tulevaisuus nähdään 

julkisessa keskustelussa usein synkkänä. Esimerkiksi Saresman (2013, 248) mukaan kuluneen 

vuosituhannen aikana käytyjä lukemista käsitteleviä keskusteluja on leimannut niin sanottu 

kriisitematiikka. Huoli on hänen mukaansa kohdistunut vaihtelevasti nuorten ja erityises t i 

poikien lukuharrastuksen vähenemiseen sekä digitaalisen vallankumouksen yliotteeseen ja 

painetun tekstin ja koko kirja-alan kuihtumiseen.  

Ongelmakeskeisen huolipuheen ja syyllistämisen sijaan voisimme lukuharrastusta koskevassa 

keskustelussa keskittyä siihen, että lukuharrastus esitettäisiin aidosti myönteisessä ja 

innostavassa valossa, ja siitä puhuttaisiin painostuksen sijaan kannustavasti lasten ja nuorten 

kanssa. Myös esimerkiksi Knuutinen (2019, 119) toivoo keskusteluun tuotavan lisää 

ratkaisukeskeisyyttä ja avoimuutta. Lukemisen myönteinen representaatio saavutetaan 

ainoastaan siten, että vapaa-ajan lukeminen tehdään erilaisissa ympäristöissä ja yhteisöissä 

näkyväksi. Mikäli lapsia ja nuoria halutaan innostaa lukemisen pariin, on aikuisten näytettävä 

heille mallia ja osoitettava omalla toiminnallaan, että lukeminen on kannattavaa, aikamme 

arvoista tekemistä. 
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5.2 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Kun tavoitteena on tuottaa luotettavaa ja uskottavaa tieteellistä tutkimusta, on tutkijan oman 

position ja ennakko-olettamusten tiedostaminen tärkeää. Lichtman (2013, 21) pitää jopa 

itsestään selvänä sitä, että tutkijalla on jo valmiina jokin näkökulma valitsemaansa 

tutkimusaiheeseen, eikä täydellistä objektiivisuutta voida saavuttaa. Esimerkiksi omassa 

tutkimuksessamme oma kokemusmaailmamme, kandidaatintutkielmastamme ammenne ttu 

teoriapohja sekä tietomme ajankohtaisesta keskustelusta ja tutkimustiedosta ovat voineet 

vaikuttaa omiin ennakko-odotuksiimme. Kriittisen arvioinnin sekä valittua 

analyysimenetelmää että tiedonkeruuprosessia kohtaan on oltava jatkuvasti läsnä. 

Keräsimme aineistoa sekä kyselylomakkeiden että haastattelujen avulla. Tutkimuksemme 

luotettavuutta lisää jo itsessään se, että keräämämme aineisto, 61 lomakevastausta ja kahdeksan 

haastattelua, on erittäin laaja. Mitä laajempi tutkimuksen aineisto on, sen kattavamman 

kokonaiskuvan se tutkimuksen kohteesta tarjoaa. Hyödynsimme aineistonkeruussa 

menetelmätriangulaatiota, jonka avulla voidaan Saaranen-Kauppisen ja Puusniekan (2009, 16) 

mukaan laajentaa tutkittavasta ilmiöstä saatavaa informaatiota ja parantaa tutkimuksen 

luotettavuutta. Useiden aineistonkeruumenetelmien yhtäaikaisen käytön avulla tutkijat voivat 

havaita aineistossa esiintyviä ristiriitaisuuksia ja väärinymmärryksiä, jotka voisivat muuten 

jäädä huomiotta ja vaikuttaa tuloksiin (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2009, 17). 

Huomasimme yhtäaikaismenetelmien hyödyt myös käytännössä, kun pääsimme haastatteluissa 

esittämään tarkentavia kysymyksiä kyselylomakkeisiin saamiimme vastauksiin liittyen, ja 

haastateltavat saattoivat selittää näkemyksiään laajemmin. 

Aineistonkeruumenetelmien eettisyyttä on syytä pohtia aineistonkeruuta suunniteltaessa. 

Kyselylomakkeisiin nähden haastatteluissa oli se etu, että pystyimme haastattelutilanteessa 

tarkentamaan ja yksilöimään kysymyksiä. Haastattelutilanteessa myös haastateltava pystyi 

avoimemmin kysymään selvennystä epäselviin kysymyksiin, ja näin väärinymmärrys ten 

mahdollisuus minimoitiin. Selkälän (2013, 106–107) mukaan haastattelija ja itse 

haastattelutilanne kuuluvat tiedonkeruun kontekstivaikutuksiin, mikä viittaa siihen, että ne 

voivat vaikuttaa kerättyyn aineistoon ja tutkimuksen tuloksiin. Kyselylomaketta käytettäessä 

tällaista haastattelijan vaikutusta ei ole, minkä voi lukea yhdeksi kyselylomakkeen eduista.  

Haastattelutilanteessa tutkijan reaktiot voivat vaikuttaa haastateltavaan ja tämän vastauksiin, ja 

haastattelutilanne saattaa olla joillekin vastaajille epämiellyttävä. Pyrimme haastattelijo ina 
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toimimaan objektiivisesti ja esittämään mahdollisimman neutraaleja kysymyksiä, mutta 

tiedostamme sen, että oma roolimme vuorovaikutustilanteessa on merkittävä. 

Luottamuksellisuus ja tutkimuksen eettisyys korostuvat lapsia koskevan tutkimuksen 

toteutuksessa (Nieminen, 2021, 37). Myös meidän tutkimuksessamme osallistujien nuori ikä 

toi mukanaan joitain eettisyyden kannalta olennaisia seikkoja. Ensinnäkin alle 15-vuotiailta 

osallistujilta vaaditaan aina huoltajien suostumus, jonka tulee olla kysyttynä hyvissä ajoin 

ennen aineiston keräämistä (TENK, 2019, 8–10). Vaikka huoltajan suostumusta painotetaan 

lapsiin kohdistuvissa tutkimuksissa, yhtä tärkeä on lapsen oma suostumus, sillä tutkimus 

perustuu aina vapaaehtoisuuteen (Nieminen, 2021, 37). Sekä osallistujille että heidän 

vanhemmilleen on etukäteen selvitettävä tutkimuksen sisältöön, henkilötietojen käsittelyyn ja 

tutkimuksen toteutukseen liittyvät seikat. Nieminen (2021, 37) korostaa, että tutkimuksen 

tarkoitusperät tulee kertoa lapselle selkeästi ja ymmärrettävästi tämän ikätaso huomioon ottaen.  

Ensisijaisen tärkeää on huolehtia osallistuneiden henkilöiden yksityisyyden suojelusta (TENK, 

2019, 12). Olemme välttäneet tarpeettomien henkilötietojen keräämistä ja varmistaneet 

kirjainnumerokoodien avulla, ettei osallistujia voida identifioida. Aineistoa ei ole luovute ttu 

kolmansille osapuolille, ja se hävitettiin asianmukaisesti tutkimuksen valmistuttua. 

Lapsinäkökulmaisuus tuo mukanaan joitain reliabiliteettiin liittyviä, huomiomme arvoisia  

asioita. Mahdolliset lukemiseen, kirjoittamiseen ja keskittymiseen liittyvät vaikeudet voivat 

osaltaan vaikuttaa vastausten luotettavuuteen ja avointen vastausten laatuun. Pyrimme 

minimoimaan tämänkaltaiset haasteet siten, että olimme itse paikalla avustamassa vastaajia ja 

ohjeistamassa lomakkeen täyttöä. Kävimme kyselylomakkeen väittämät yhdessä läpi 

vastaajien kanssa ennen kyselylomakkeiden täyttämistä, ja ohjeistimme vastaajia kysymään 

meiltä varmistusta ja apua, mikäli jokin lomakkeen kohta ei ole heille tuttu, tai lomake 

vaikuttaa heidän mielestään epäselvältä. Myös tekemämme pilottitutkimuksen tarkoituksena 

oli varmistaa lomakkeen ja haastattelukysymysten ymmärrettävyys. 

Vaikka pyrimmekin jo kyselylomaketta laatiessamme muotoilemaan kysymyksemme 

ikätasolle sopivalla tavalla, emme voi täysin varmistua siitä, että aineistonkeruuvaiheessa 

kaikki vastaajat olisivat ymmärtäneet jokaisen kysymyksen. Esimerkiksi haastatteluissa kävi 

ilmi, ettei eräs vastaaja ollut ymmärtänyt mitä käytänteellä lukupuu tarkoitetaan, eikä 

ohjeistuksestamme huolimatta ollut kysynyt meiltä varmennusta, vaan vastannut 

lomakkeeseen en osaa sanoa. Vastaavanlaisia tapauksia ei tullut tietoomme montaa, mutta 

väärinymmärrykset ja epäselvyydet voivat vaikuttaa kokonaistuloksiin ja niiden 
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luotettavuuteen. Tämän ongelman olisi voinut välttää esimerkiksi siten, että olisimme ennen 

aineistonkeruun suunnittelua ja toteutusta kysyneet opettajilta, mitä kirjallisuuskasvatuksen 

käytänteitä he luokassa käyttävät, ja millaisin termein niistä oppilaiden kanssa puhutaan. 

Tutkimuksemme tuloksia tarkasteltaessa on pidettävä mielessä, että tutkimuksemme kohteena 

ovat vastaajien omat henkilökohtaiset näkemykset ja kokemukset. Lähes kaikki vastaajamme 

esimerkiksi ilmoittivat olevansa hyviä lukijoita, mutta emme ole teettäneet lukutaitotutkimusta, 

joka mittaisi heidän lukutaitonsa tasoa. Tuloksemme siis raportoivat ainoastaan heidän oman 

näkemyksensä heidän omasta lukutaidostaan. Kysyttäessä muiden ihmisten lukutottumuksis ta 

on myös hyvä huomioida, ettei vastaajilla välttämättä ole niistä varmaa tietoa, joten 

tuloksemme näidenkin kysymysten osalta perustuvat puhtaasti vastaajien omiin tulkintoihin. 

Osa vastaajista vaikutti myös tiedostavan oman positionsa tällaisiin kysymyksiin nähden, sillä 

he perustelivat en osaa sanoa -vastauksiaan toteamalla, etteivät he tiedä, lukevatko heidän 

vanhempansa, sillä he saattavat lukea esimerkiksi silloin, kun lapset ovat nukkumassa tai poissa 

kotoa. 

Punch (2002, 328) huomauttaa, että lapset ovat yhteiskunnassamme tottuneet siihen, että 

heidän tulee pyrkiä miellyttämään aikuisia, ja he saattavat pelätä aikuisten reaktioita 

vastauksiinsa. Myös Ellonen ja Pösö (2021, 206) ottavat tähän kantaa pohtiessaan, missä 

määrin lasten osallistuminen aineistonkeruuseen on loppu viimein vapaaehtoista, ja missä 

määrin se perustuu valta-aseman luomiin odotuksiin.  Aikuisten ja lasten välillä toteutuvan 

valta-asetelman vuoksi lapsen vastaukset voivat kuvata hänen henkilökohtaisten näkemystensä 

sijaan sitä, mitä lapsi olettaa aikuisen haluavan kuulla (Nieminen, 2021, 36). Voi esimerkik s i 

olla, että tutkimuksemme vastaajat ovat olettaneet, että kysymykseen oman vapaa-ajan 

lukemisen määrästä olisi tarkoituksenmukaista vastata mahdollisimman hyvän vaikutelman 

antava vastaus, vaikkeivat he kaikki todellisuudessa lukisikaan vapaa-ajallaan niin paljoa, kuin 

kyselylomakkeessa ilmoittivat. 

On totta, että lasten kanssa tehtävässä tutkimuksessa on otettava huomioon edellä 

kuvaamamme kaltaisia luotettavuuteen vaikuttavia seikkoja, mutta ei voida ajatella, että nämä 

seikat koskisivat ainoastaan lapsitutkimusta, sillä ne ovat yhteisiä kaikelle ihmisiä koskevalle 

tutkimukselle. Siinä missä lapset, myös aikuiset ovat niin halutessaan kykeneviä 

laskelmoimaan vastauksiaan. Myös mahdolliset epäselvyydet, väärinymmärrykset ja 

huolimattomuusvirheet esimerkiksi kyselylomakkeen täytössä ovat mahdollisia kaikenikäis ten 

vastaajien kohdalla. Myös Punchin (2002, 338) mielestä lapsia ja aikuisia koskevan 
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tutkimuksen tarpeetonta vastakkaisasettelua olisi syytä välttää: kuten aikuiset, myös lapset 

muodostavat heterogeenisen, erilaisista yksilöistä koostuvan ryhmän, jota ei voida 

ongelmattomasti niputtaa yhteen. Lapsitutkimuksen tradition mukaisesti pidämme lapsilta 

keräämäämme aineistoa arvokkaana ja validina, eikä ole syytä aliarvioida lapsia vastaajina tai 

kyseenalaistaa oman aineistomme totuudenmukaisuutta. 

Punch (2002, 338) muistuttaa, etteivät kaikki lapsi- ja aikuistutkimusten erot heijastele lasten 

kompetenssia, vaan ne voivat myös johtua lasten rajoitetummasta asemasta yhteiskunnassa ja 

aikuisten lapsia koskevista käsityksistä. Aikuisten ja lasten välinen valta-asetelma voi korostua 

erityisesti kouluympäristössä, missä myös aineistonkeruutilanne saattaa näyttäytyä 

kokeenomaisena. Scottin (2008, 92) mukaan tällainen koementaliteetti voi nuorempien 

oppilaiden kohdalla olla hyödyllistä sikäli, että sen avulla voidaan saada lapset kiinnittämään 

enemmän huomiota kysymyksiin. Toisaalta se todennäköisemmin myös vaikuttaa siihen, että 

lapset pyrkivät vastaamaan kysymyksiin oikeaa vastausta tavoitellen. Punchin (2002, 328) 

mukaan aikuisten tutkijoiden tulisi ottaa huomioon tämä kokeenomainen ilmapiiri, ja painottaa 

nuorille vastaajille, ettei kyselylomakkeessa tai haastattelussa ole olemassa oikeita tai vääriä 

vastauksia. 

Aikuisen ja lapsen välinen valta-asetelma ei ole ainoa koulussa tapahtuvan tiedonkeruun 

sosiaalisessa kontekstissa vaikuttava tekijä. Esimerkiksi Scott (2008, 92) ja Nieminen (2021, 

36) ovat yhtä mieltä siitä, että koulussa tapahtuvaan aineistonkeruuseen vaikuttaa aikuisen 

läsnäolon sijaan eniten luokkatovereiden läsnäolo. Vastaaja voi kokea houkutusta tai painetta 

antaa sellaisia vastauksia, jotka ovat luokan sosiaalisessa ympäristössä yleisesti hyväksyttyjä 

ja saavat suosion vertaisryhmässä (Scott, 2008, 92). Koulun sosiaalista ulottuvuutta ei voida 

sivuttaa, ja Niemisen (2021, 36) mukaan tähän tulisi tutkimuksen toteutusvaiheessa kiinnit tää 

erityistä huomiota. Omassa aineistonkeruussamme sosiaalisten suhteiden vaikutus näkyi 

esimerkiksi tilanteessa, jossa kyselylomakkeita täyttäessään tietty kaveripiiri lopetti 

lomakkeiden täyttämisen samaan aikaan, riippumatta siitä, olivatko he kaikki saaneet 

lomaketta täytettyä loppuun asti. 

Vaikka luokan sosiaaliset suhteet voivat vaikuttaa aineistonkeruutilanteeseen ja sitä kautta 

myös kerättyyn aineistoon, ne voivat myös tarjota ympäristön, jossa lapsi tai nuori kokee 

olonsa ja itsensä ilmaisun turvalliseksi (Ellonen & Pösö, 2021, 206). Vehkalahti, Rutanen, 

Lagström ja Pösö (2021, 21) huomauttavat, että vaikka lapsia ja nuoria koskevassa 

tutkimuseettisessä keskustelussa painotetaan usein eettisiä ongelmia ja haasteita, voidaan 
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lapsinäkökulmaisen tutkimuksen toteuttamista itsessään pitää eettisesti kestävänä tekona. 

Huolipuheen ja ongelmakeskeisyyden lomassa olisi heidän mukaansa syytä muistaa, että 

lapsia, nuoria ja heidän elämäänsä käsittelevä tutkimus pyrkii ensisijaisesti hyödyttämään 

lapsia ja nuoria itseään ja edistämään lasten ja aikuisten välistä tasa-arvoista vuoropuhelua. 

 

 

5.3 Tutkimuksen toteutus ja jatkotyöskentelymahdollisuudet 
 

Aloitimme tutkimuksen tekemisen syksyllä 2021, ja tutkimus valmistui vuotta myöhemmin 

syksyllä 2022. Koska aikataulumme tutkimuksen toteuttamisen suhteen oli joustava, meillä oli 

riittävästi aikaa kerätä laaja aineisto sekä perehtyä siihen ja sen analysointiin perinpohjaises t i. 

Meille oli alusta alkaen selvää, että halusimme kerätä laajan ja monipuolisen aineiston, joka 

edistää sekä tutkimuksen luotettavuutta että tutkimuksen tekemisen mielekkyyttä. Käytimme 

erittäin paljon aikaa myös yleiseen aiheemme pohtimiseen sekä aihettamme käsittelevän 

aiemman tutkimuksen lukemiseen ja reflektointiin. Tuomen ja Sarajärven (2018, 165) mukaan 

se, että tutkimuksen teolle on varattu tarpeeksi aikaa, lisää tutkimuksen reliabiliteettia. Tämä 

oli ensimmäinen itse toteuttamamme tutkimus, ja koemme sen tarjonneen paljon työkaluja 

jatkoa varten. Esimerkiksi aineiston kerääminen opetti paljon kyselylomakkeen laatimisesta ja 

ohjeistamisesta sekä haastattelujen toteuttamisesta. 

Huomasimme jo kandidaatintutkielmaa tehdessämme, että valitun aiheen omakohtainen 

merkitys ja henkilökohtainen kiinnostus aihetta kohtaan ovat keskeinen osa tutkimusprosess ia. 

Kandidaatintutkielman aiheen parissa jatkaminen pro gradu -tutkielmassa osoittautui juuri niin 

mielekkääksi, kuin olimme alun perin ajatelleetkin. Aito kiinnostus ja intohimo tutkimuksen 

aihetta kohtaan ovat vaikuttaneet myönteisesti omaan motivaatioomme ja siihen, miten 

mielekkäältä aineiston kerääminen ja analysointi sekä tutkielman kirjoittamien on 

mielestämme tuntunut. 

Parityöskentely tarjosi runsaasti mahdollisuuksia näkemysten ja ajatusten jakamiseen sekä 

vaihtoehtoisten näkökulmien huomioimiseen ja arviointiin. Ajattelemme toimivan yhteistyön 

olevan enemmän kuin osiensa summa, sillä yhdessä tehdyssä työssä kummankin toimijan 

asiantuntijuus ja kokemukset tulevat näkyviksi ja vaikuttavat lopputulokseen. Lisäarvoa toi 

myös työskentelyn lomassa toisiltamme saatu vertaispalaute esimerkiksi kirjoitusasuun ja 
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tekstin rakenteeseen liittyen. Vaikka parityöskentely saattaakin vaatia yksilötyöskente lyä 

enemmän joustavuutta, koemme sen keventäneen työtaakkaamme ja rikastaneen 

tutkimusprosessiamme monilta osin. 

Alakoulun 2.–4. luokan oppilaat kertoivat haastatteluissa esimerkkejä kirjallisuuskasvatuksen 

käytänteistä, joita heidän luokissaan toteutetaan. Kyselylomakkeet ja haastattelut tarjosivat 

kattavan kuvan siitä, miten oppilaat näihin kirjallisuuskasvatuksen käytänteisiin suhtautuivat. 

Kirjallisuuskasvattajien näkökulmasta nämä oppilaiden antamat esimerkit ovat arvokkaita, 

sillä niitä voidaan yhdessä positiivisten tulosten kanssa tulkita kuvauksena onnistunees ta 

kirjallisuuskasvatuksesta. Monet oppilaiden mainitsemat käytänteet ovat suhteellisen helposti 

sovellettavissa sekä kotona että koulussa tapahtuvaan käytännön kirjallisuuskasvatukseen.  

Esimerkiksi luettavien kirjojen hankinnan voisi ajatella olevan verrattain helppoa, sillä 

Suomessa on toimiva, julkinen kirjastojärjestelmä, joka takaa valtaosalle suomalaisista pääsyn 

kirjojen äärelle veloituksetta. Yksi päätuloksistamme, jonka mukaan oppilaat toivois ivat 

koulun kirjallisuuskasvatukseen enemmän rauhallisia lukuhetkiä, on kaikessa 

yksinkertaisuudessaan helpottava todiste siitä, ettei kirjallisuuskasvatuksen ja lukijaks i 

kasvattamisen tarvitse olla työlästä ja monimutkaista. Lukuhetkien mahdollistaminen siten, 

että luettavia kirjoja löytyy ja niiden lukemiselle varataan aikaa, luo pohjan kaikelle 

kirjallisuuskasvatukselle. 

Tutkimuksemme tulokset ovat pitkälti linjassa aikaisemman lukuharrastusta käsittelevän 

tutkimustuloksen kanssa, eivätkä ne tarjoa radikaalisti aiemmasta tutkimuksesta poikkeavaa 

tietoa siitä, miten lukuharrastusta voidaan tukea. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteivätkö 

tutkimuksemme tulokset toisi uutta ja mielenkiintoista näkökulmaa keskusteluun. Vaikka tieto 

siitä, mikä innostaa oppilaita lukemisen pariin, ja millaisia käytänteitä he suosivat 

kirjallisuuskasvatuksessa, on helposti ymmärrettävää ja osaltaan jopa ilmeistä, eivät tämän 

kaltaiset innostavat ja kirjallisuuden pariin sitouttavat käytänteet vaikuta esimerkiksi PIRLS 

2016 (Leino ym., 2017) ja PISA 2018 (Leino ym., 2019) -tulosten mukaan toteutuvan kaikkien 

koulujen ja kasvattajien arjessa. Tämän vuoksi aihetta koskevan tutkimuksen tekeminen on 

tärkeää. 

Tutkimuksemme on osa merkittävää lukemista käsittelevän tutkimuksen traditiota, joka lisää 

ilmiön näkyvyyttä ja tarjoaa uusia näkemyksiä siitä, miten lukemattomuuden ongelma 

voitaisiin kohdata ja ratkaista. Oman tutkimuksemme kaltainen tapaustutkimus voitais i in 

toistaa lukemattomia kertoja useissakin eri kouluissa ilman, että sen tulokset vähentäis ivät 
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kiinnostavuuttaan ja arvoaan: jokaisen eri koulun, luokan tai oppilasryhmän parissa kerätty 

aineisto olisi erilainen, ja siihen vaikuttavat tekijät vaihtelisivat riippuen monista tuloksiin 

vaikuttavista muuttujista. 

Kirjallisuuskasvatus on syvimmältä olemukseltaan arvokasvatusta, jossa opettaja tai muu 

kasvattaja viestii omilla valinnoillaan ja toiminnallaan kirjallisuuden ja lukemisen olevan 

tärkeää ja ajankäytön arvoista toimintaa. Koska esimerkiksi ajalliset resurssit ovat arjessa 

rajallisia, on opettajan tai kasvattajan tehtävä valintoja sen suhteen, mihin näitä resursseja 

käytetään. Myös Tirri (2002, 24–25) painottaa, että opettajan tekemät pedagogiset valinnat 

heijastavat aina hänen henkilökohtaisia arvojaan, ja jokainen opettaja on tahtomattaank in 

arvokasvattaja. On totta, että kasvatuksessa ja opetuksessa on paljon sellaista, johon tulis i 

panostaa ja ohjata voimavaroja, mutta kirjallisuuskasvatusta ja lukemisen tuomia monina is ia 

hyötyjä ei sovi unohtaa, sillä ne luovat pohjan kaikelle oppimiselle ja tukevat 

kokonaisvaltaisesti yksilön henkistä kasvua. 

Mikäli pohdimme syitä lasten ja nuorten vapaa-ajan lukemisen vähentymisen taustalla, on 

meidän aloitettava tarkastelemalla omaa toimintaamme ja lukutottumuksiamme.  

Lukukeskuksen (2020b) teettämään kyselyyn vastanneista noin tuhannesta aikuisesta jopa 60 

% koki lukevansa kirjallisuutta liian vähän. Vähäistä lukemista vastaajat selittivät 

keskittymisvaikeuksilla, mieluisammalla vaihtoehtoisella tekemisellä, kuten televis ion 

katselulla, sekä ajanpuutteella. Myös Tilastokeskuksen (SVT, 2019) teettämän tutkimuksen 

mukaan lukemisen määrä on vähentynyt: vielä vuonna 2002 yli kymmenen kirjaa puolessa 

vuodessa lukevien aktiivilukijoiden määrä oli 25 % vastaajista, ja vuonna 2017 

aktiivilukijoiden määrä oli laskenut 13 %:iin. PIRLS 2016 -tutkimuksen (2017, 36–37) mukaan 

4. luokan oppilaiden vanhempien asenteet lukemista kohtaan muuttuivat vuosien 2011 ja 2016 

välillä entistä kielteisemmiksi. 

Kuten Leino kollegoineen (2017, 37) toteaa, aikuisten lukuasenteiden negatiivinen 

kehityssuunta on huolestuttava, sillä aikuinen tarjoaa lapselle mallin lukemisesta ja lukemiseen 

asennoitumisesta sekä hyvässä että pahassa. Myös Villacis (Lukukeskus, 2021) korostaa 

aikuisten roolia lasten ja nuorten lukuharrastuksen rakentumisessa toteamalla, ettei lukevia 

lapsia ole ilman lukevia aikuisia. Villacis nimittää lukutaitoa tulevaisuustaidoksi, jonka 

säilyminen ja kehittyminen on yhteiskunnassa turvattava, sillä se ylläpitää kansalaisten 

yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen sekä koulutukseen 

ja työntekoon. 
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Tutkielmamme aihe tarjoaa useita näkökulmia ja vaihtoehtoja jatkotutkimusta ajatellen, ja 

voisimme kumpikin kuvitella jatkavamme tutkimusta saman aihepiirin parissa myös 

tulevaisuudessa. Tutkimustuloksemme kuvaavat lukemiseen vahvasti motivoitunutta 

oppilasryhmää, jossa ei näy viitteitä lukuinnon heikkenemisestä vuosiluokalta toiselle 

siirryttäessä. Jatkossa voisi olla kiinnostavaa tutkia, mitä alakoulun alaluokilla orastavalle 

lukuinnolle tapahtuu alakoulun yläluokilla, ja miten lukuintoa voitaisiin pitää yllä ja kehittää 

entisestään myös oppilaiden edetessä opintopolullaan. Missä vaiheessa lukuinnon lasku 

tapahtuu, ja miten lukijoiden minäpystyvyyttä voitaisiin tukea ja vahvistaa silloinkin, kun 

lukuinto näyttää hiipuvan? Lukuinnon vähentymistä ei tulisi tarkastella ajattelemalla, että 

lukuinto on lopullisesti kadonnut, vaan pohtia, mitä asialle voitaisiin tehdä. 

Lukeminen nähdään usein lapsuusajan harrastuksena, mutta lukemisesta saadut hyödyt eivät 

rajaudu ainoastaan lapsuusikään, sillä lukemisesta on valtavasti hyötyä ja etua kaikenikäis ille 

ihmisille. Olemme oman tutkimusprosessimme aikana huomanneet viitteitä nuorten aikuisten 

kielteisistä lukuasenteista paitsi käyttämässämme lähde- ja tutkimuskirjallisuudessa, myös 

omassa sosiaalisessa ympäristössämme. Lasten ja nuorten lukuinnon ja -harrastuksen 

tutkimisen ohella mielenkiintoista olisikin myös tutkia nuorten aikuisten lukutottumuksia ja -

asenteita: miten lapsuusajan lukuinnon saisi jatkumaan läpi nuoruuden aina aikuisuuteen 

saakka? Toisaalta haluaisimme myös ajatella, ettei aikuisuuden lukuharrastus vaadi pohjalle 

vankkaa lapsuuden lukuharrastusta, vaan innostuksen voi saada heräämään myöhemmälläk in 

iällä. Nuorten aikuisten ohella toinen kiinnostava kohderyhmä voisi olla opettajat ja heidän 

lukijuutensa. Mielenkiintoinen näkökulma voisi olla myös se, millaisia näkemyksiä opettajilla 

on kirjallisuuskasvatuksesta, ja eroavatko ne kenties oppilasryhmän näkemyksistä. 

Lukutaidon merkitys ei ole nyt tai tulevaisuudessa katoamassa mihinkään, päinvastoin – hyvä 

kriittinen lukutaito on nyky-yhteiskunnassa tärkeämpää kuin koskaan, ja vapaa-ajan 

lukemisella on suora yhteys yksilön lukutaidon tasoon. Olemme Leinon ja hänen kollegoidensa 

(2019, 127) kanssa yhtä mieltä siitä, että lukuinnon herättäminen lukeutuu kasvatuksen ja 

koulutuksen tämän hetken tärkeimpiin tavoitteisiin, jonka eteen sekä opettajien ja vanhempien 

että muiden kasvattajien ja koko yhteiskunnan on tehtävä töitä. 
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Liitteet 

Kyselylomakkeet 

 

 

 

 

Nimi: _______________________________ 

Millä luokalla olet?   ___________________            Olen:      [  ] tyttö          [  ] poika           [  ] muu 

 

1. Kuinka paljon luet vapaa-ajalla? Ympyröi vaihtoehto, joka kuvaa sinua parhaiten. 

      1                       2                                3                      4                         5                        6 

    En lue                   Luen harvemmin                           Luen                               Luen                           Luen lähes                    Luen  

vapaa-ajalla           kuin kuukausittain                 kuukausittain                    vi ikoittain                       pä ivi ttäin                  pä ivittäin 

  

2. Mikä innostaa sinua lukemisen pariin? Kerro omin sanoin. 

 

 

 

 

3. Mitä luet kaikkien mieluiten? Ympyröi sinua kiinnostavat kohteet. 

 

    Tietokirjat             Sarjakuvat                  Fantasiakirjat                     Seikkailukirjat 

                  Jokin muu, mikä? 

    Jännittävät kirjat             Eläinkirjat                     Satukirjat             Lehdet                     (kirjoita viivalle)        

                      

 

 

 

OSA 1. MINÄ JA LUKEMINEN 

 

Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Ympyröi vaihtoehto, joka vastaa mielipidettäsi. Perustele 
omin sanoin tyhjille riveille. 
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4. Lukeminen on mukavaa. 

          1                                    2                             3                                4                                       5 

 täys in eri mieltä           jokseenkin eri mieltä             en osaa sanoa            jokseenkin samaa mieltä             täys in samaa mieltä 

 

 

 

5. Lukeminen on helppoa. 

          1                                    2                             3                                4                                       5 

 täys in eri mieltä           jokseenkin eri mieltä             en osaa sanoa            jokseenkin samaa mieltä             täys in samaa mieltä 

 

 

 

 

6. Luen vain silloin, kun on pakko. 

          1                                    2                             3                                4                                       5 

 täys in eri mieltä           jokseenkin eri mieltä             en osaa sanoa            jokseenkin samaa mieltä             täys in samaa mieltä 

 

 

 

 

7. Opin uusia asioita, kun luen. 

          1                                    2                             3                                4                                       5 

 täys in eri mieltä           jokseenkin eri mieltä             en osaa sanoa            jokseenkin samaa mieltä             täys in samaa mieltä 

 

 

 

 

8. Minulla ei ole aikaa lukea. 

          1                                    2                             3                                4                                       5 

 täys in eri mieltä           jokseenkin eri mieltä             en osaa sanoa            jokseenkin samaa mieltä             täys in samaa mieltä 



88 

 

 

 

 

 

9. Minä olen hyvä lukemaan. 

          1                                    2                             3                                4                                       5 

 täys in eri mieltä           jokseenkin eri mieltä             en osaa sanoa            jokseenkin samaa mieltä             täys in samaa mieltä 

10. Lukeminen ei kiinnosta minua. 

          1                                    2                             3                                4                                       5 

 täys in eri mieltä           jokseenkin eri mieltä             en osaa sanoa            jokseenkin samaa mieltä             täys in samaa mieltä 

 

 

 

 

11. Lukeminen rentouttaa minua. 

          1                                    2                             3                                4                                       5 

 täys in eri mieltä           jokseenkin eri mieltä             en osaa sanoa            jokseenkin samaa mieltä             täys in samaa mieltä 

 

 

 

 

12. Kaverini lukevat kirjoja. 

          1                                    2                             3                                4                                       5 

 täys in eri mieltä           jokseenkin eri mieltä             en osaa sanoa            jokseenkin samaa mieltä             täys in samaa mieltä 

 

 

 

 

13. Perheessäni luetaan kirjoja. 

          1                                    2                             3                                4                                       5 

 täys in eri mieltä           jokseenkin eri mieltä             en osaa sanoa            jokseenkin samaa mieltä             täys in samaa mieltä 
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14. Ilahdun, jos saan kirjan lahjaksi. 

          1                                    2                             3                                4                                       5 

 täys in eri mieltä           jokseenkin eri mieltä             en osaa sanoa            jokseenkin samaa mieltä             täys in samaa mieltä 

 

 

 

 

15. Luen silloin, kun minulla ei ole muuta tekemistä. 

          1                                    2                             3                                4                                       5 

 täys in eri mieltä           jokseenkin eri mieltä             en osaa sanoa            jokseenkin samaa mieltä             täys in samaa mieltä 

 

 

 

 

16. Löydän helposti itseäni kiinnostavia kirjoja. 

          1                                    2                             3                                4                                       5 

 täys in eri mieltä           jokseenkin eri mieltä             en osaa sanoa            jokseenkin samaa mieltä             täys in samaa mieltä 

 

 

 

 

17. Kotonani on kirjoja. 

          1                                    2                             3                                4                                       5 

 täys in eri mieltä           jokseenkin eri mieltä             en osaa sanoa            jokseenkin samaa mieltä             täys in samaa mieltä 
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18. Lukeminen on mielestäni tärkeää. 

          1                                    2                             3                                4                                       5 

 täys in eri mieltä           jokseenkin eri mieltä             en osaa sanoa            jokseenkin samaa mieltä             täys in samaa mieltä 

 

 

 

 

 

 

OSA 2. LUKEMINEN KOULUSSA 

 

Kuinka paljon pidät seuraavista lukemiseen liittyvistä toimintatavoista koulussa? Väritä. 

19. Yhdessä kaverin kanssa lukeminen 

      

        en pidä                        pidän jonkin verran                  en osaa sanoa                  pidän melko paljon         pidän erittäin paljon 

20. Se, että opettaja lukee ääneen 

      

        en pidä                        pidän jonkin verran                  en osaa sanoa                  pidän melko paljon         pidän erittäin paljon 

21. Lukudiplomi 

      

        en pidä                        pidän jonkin verran                  en osaa sanoa                  pidän melko paljon         pidän erittäin paljon 

22. Lukupuu/kirjamato 

      

        en pidä                        pidän jonkin verran                  en osaa sanoa                  pidän melko paljon         pidän erittäin paljon 
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23. Lukemiseen liittyvät kilpailut ja haasteet 

      

        en pidä                        pidän jonkin verran                  en osaa sanoa                  pidän melko paljon         pidän erittäin paljon 

24. Lukemisesta saadut palkinnot 

      

        en pidä                        pidän jonkin verran                  en osaa sanoa                  pidän melko paljon         pidän erittäin paljon 

 

25. Muilta saadut kirjavinkkaukset ja kirjasuositukset 

      

        en pidä                        pidän jonkin verran                  en osaa sanoa                  pidän melko paljon         pidän erittäin paljon 

26. Se, että saan itse lukea ääneen jollekulle 

      

        en pidä                        pidän jonkin verran                  en osaa sanoa                  pidän melko paljon         pidän erittäin paljon 

27. Äänikirjojen kuunteleminen 

      

        en pidä                        pidän jonkin verran                  en osaa sanoa                  pidän melko paljon         pidän erittäin paljon 

28. Lukemiseen liittyvät pelit ja sovellukset 

      

        en pidä                        pidän jonkin verran                  en osaa sanoa                  pidän melko paljon         pidän erittäin paljon 

29. Opettajalta saatu palaute 

      

        en pidä                        pidän jonkin verran                  en osaa sanoa                  pidän melko paljon         pidän erittäin paljon 
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30. Kirjan pohjalta tehdyt esitykset ja taideteokset (esim. näytelmät ja kuvataidetyöt)  

      

        en pidä                        pidän jonkin verran                  en osaa sanoa                  pidän melko paljon         pidän erittäin paljon 

31. Se, että saan itse valita, minkä kirjan luen 

      

        en pidä                        pidän jonkin verran                  en osaa sanoa                  pidän melko paljon         pidän erittäin paljon 

32. Kirjastossa tai kirjastoautossa käyminen 

      

        en pidä                        pidän jonkin verran                  en osaa sanoa                  pidän melko paljon         pidän erittäin paljon 

33. Rauhallinen lukuhetki 

      

        en pidä                        pidän jonkin verran                  en osaa sanoa                  pidän melko paljon         pidän erittäin paljon 

34. Se, että saan itse valita paikan, jossa luen 

      

        en pidä                        pidän jonkin verran                  en osaa sanoa                  pidän melko paljon         pidän erittäin paljon 

35. Lukuläksyt 

      

        en pidä                        pidän jonkin verran                  en osaa sanoa                  pidän melko paljon         pidän erittäin paljon 

 

 

36. Onko sinulla lempikirjoja tai -kirjasarjoja? Voit halutessasi kertoa lempikirjastasi tai viimeksi 

lukemastasi kirjasta omin sanoin. 
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