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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millainen merkitys luokanopettajan ääneen lukemisella on 
lukutaidon ja lukuinnon vahvistajana. Lähestyimme tutkimusongelmaa opettajien ja oppilaiden käsitysten ja 
kokemusten kautta. Tutkimuksen lähtökohtana toimi huoli lasten lukuinnon ja lukutaidon heikkenemisestä, joka 
on myös todennettu aikaisempien tutkimusten perusteella. Sujuvalla lukutaidolla voidaan nähdä olevan 
merkitys sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta, sillä yhteiskunnassa pärjääminen vaatii jokaiselta yksilöltä 
sujuvaa lukutaitoa.  

Tutkimus kohdennettiin peruskoulun kolmannen ja neljännen luokan opettajiin ja oppilaisiin. Tutkimuksessa 
otettiin huomioon lapsinäkökulma. Aineisto kerättiin helmikuussa 2020 haastattelemalla opettajia ja oppilaita, 
sekä havainnoimalla luokan yhteistä lukuhetkeä. Tutkimukseen osallistui yhteensä 2 luokanopettajaa ja 32 
oppilasta. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisesti sisällönanalyysillä. 

Tutkimuksen tuloksena havaittiin luokanopettajien pitävän ääneen lukemista tärkeänä toimintana sekä 
lukuinnon että lukutaidon vahvistamisessa. He asettivat lukuhetkelle useita erilaisia tavoitteita, joista yksi 
keskeisimmistä oli lukuhetkestä nauttiminen. Luokanopettajien käsityksissä oppilaan tausta, kuten ikä, ei 
vaikuttanut ääneen lukemisen käytäntöihin koulussa. Ääneen lukemisesta ei kuitenkaan keskusteltu muiden 
opettajien kanssa, eikä sitä nähty koulun yhteisissä toimissa lukuintoa ja lukutaitoa vahvistavana toimintana. 
Opettajien ja oppilaiden käsitykset ääneen lukemisesta vastasivat melko hyvin toisiaan. Oppilaat eivät 
kuitenkaan selvästi ilmaisseet ääneen lukemisen vaikuttavan omaan lukuintoon. Tästä huolimatta suuri osa 
oppilaista ilmaisi pitävänsä opettajan ääneen lukemisesta. Oppilaille tärkeää oli hyvä kirjavalinta ja opettajan 
eläytyvä lukeminen. Ääneen luetun kirjan avulla oppilaiden oli mahdollista löytää myös itselleen sopivaa 
luettavaa. 
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1 JOHDANTO 

Viime aikoina mediassa on keskusteltu melko paljon lasten lukutaidon 

heikkenemisestä (esim. Grönholm 2019; Pullinen 2020; Ubaud 2019). Usein 

keskustelu on sävyltään huolestunutta. Huoli ei näytä olevan turha, sillä 

esimerkiksi vuoden 2018 PISA-tulokset (Programme for International Student 

Assessment) osoittavat jälleen suunnan olevan edellisvuosiin verrattuna 

samanlainen. Heikkojen lukijoiden määrä näyttäisi kasvavan suhteessa hyvin 

lukeviin lapsiin (Leino ym. 2019).  

Lukutaidon heikkenemiseen on yritetty löytää eri syitä. Tutkimusten mukaan 

etenkin poikien lukutottumuksissa ja lukutaidossa suunta on ollut pitkään tyttöihin 

verrattuna huolestuttavampi (Arffman & Nissinen, 2015). 10–14-vuotiaat lapset 

lukevat kirjoja huomattavasti vähemmän verrattuna aikaisempiin vuosikymmeniin 

(SVT1 2017; Saarinen & Korkiakangas 2009, 92). Lapset ja nuoret eivät enää 

käy kirjastoissa samoin kuin ennen (SVT2 2017) ja sanomalehdetkin näyttäisivät 

jääneen nuorten lukutottumuksissa historiaan (SVT3 2017). Perinteinen kirjojen 

lukeminen ei ole enää yhtä suosittu harrastus kuin aikaisemmin (Noppari 2014, 

5), eikä lukemisesta nautita yhtä paljon kuin ennen (Sainsbury & Schagen 2004).  

Lasten lukuinnon heikkenemiselle ei ole löydetty yksiselitteistä vastausta, 

sillä ongelma on hyvin monitahoinen. Eräiksi syiksi on esitetty elämänrytmimme 

nopeaa muutosta ja digitalisaation mukanaan tuomia uusia tapoja viettää vapaa-

aikaa. Digitalisaation myötä lasten vapaa-ajan toiminnan mahdollisuudet ovat 

kasvaneet muun muassa erilaisten pelien myötä. Tilastokeskuksen (SVT4 2017) 

mukaan digitaalisten pelien pelaaminen on 25 vuodessa nelinkertaistunut ja 

lähes kaikki 10–14-vuotiaat pojat pelaavat säännöllisesti. Useissa peleissäkin 

tarvitaan sujuvaa lukutaitoa ja usein myös vieraiden kielten osaamisesta on 

hyötyä. Digitaalisissa peleissä ja sosiaalisessa mediassa vaadittava lukutaito on 

kuitenkin luonteeltaan erilaista verrattuna perinteisten kirjojen lukemiseen 

(Martikainen 2019, 8). Pitkien tekstien omaksumisen sijaan tarvitaankin kykyä 
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omaksua nopeasti silmäillen lyhyitä tekstejä ja tällöin laajojen 

tekstikokonaisuuksien hahmottaminen on vaarassa jäädä kokonaan oppimatta. 

Valtava digitaalisten pelien kulutus saattaa olla syy siihen, miksei pitkiä tekstejä 

jakseta enää lukea (Wolf & Stoodley 2018, 90).  

Nyky-yhteiskunnassa informaation määrä on valtava ja tarvitsemme hyvää 

lukutaitoa työelämässä pärjäämisen lisäksi arkielämässä (Linnakylä, Malin, 

Blomqvist & Sulkunen 2000, 39, 103). Pitkäjänteistä lukutaitoa pidetään siis 

edelleen tärkeänä taitona.  Pitkäjänteinen lukeminen näyttäisi kehittävän useita 

sellaisia taitoja, joita tarvitaan yhteiskunnassa toimimisessa ja 

vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Näitä ovat esimerkiksi kyky 

kriittiseen ajatteluun, empatiaan ja johtopäätösten tekemiseen (Wolf 2019, 35). 

Kun ymmärrämme lukutaidon laajan merkityksen, herää huoli lukutaidon 

heikkenemisestä. Jo vuoden 2015 PISA-tulokset osoittivat, että heikkojen 

lukijoiden määrä oli kasvanut 3 prosenttiyksikköä vuoteen 2009 verrattuna. 

Tuoreet PISA-tulokset (2018) vahvistavat suunnan olevan edelleen samanlainen. 

Tämä tarkoittaa sitä, että noin joka kymmenes suomalainen nuori ei osaa lukea 

sillä tasolla, jota yhteiskunnassa pärjääminen vaatisi. (Vettenranta ym. 2016.) 

PIRLS-tutkimuksen (Progress in International Reading Literacy Study) mukaan 

neljäsluokkalaisten lukutaito on heikentynyt niin, että 2% oppilaista ei yllä 

lukutaitomittauksissa edes alimmalle suoritustasolle (Leino, Nissinen, Puhakka & 

Rautapuro 2017, 16).  Nämä tulokset ovat vähintäänkin hälyttäviä. 

Yhteiskuntamme on kehittymässä kohti informaatioyhteiskuntaa, jossa hyvä 

lukutaito on pärjäämisen kannalta ensiarvoisen tärkeää.  

Suomalainen peruskoulu tavoittaa jokaisen lapsen ja nuoren. Kouluissa 

onkin jo herätty ongelmaan. Eri ikäisille oppilaille on järjestetty muun muassa 

lukemiseen kannustavia hankkeita, kuten Lukuliike koulussa, ja osa opettajista 

on ottanut lukemisen innostamisen opetuksensa yhdeksi tavoitteeksi. Myös kodin 

rooli tunnustetaan vahvasti. Etenkin isän ääneen lukemisella näyttää olevan 

vaikutusta lapsen kielelliseen ja kognitiiviseen kehitykseen (Duursma 2014). 

Lukemaan innostaminen ja kirjallisuuteen tutustuminen ääneen lukemisen 

keinoin tulisi kuitenkin lähteä jo varhaislapsuudesta, sillä tällä näyttäisi olevan 

hyvin vahva vaikutus lapsen kielelliseen kehitykseen ja kirjoista kiinnostumiseen 

(Dunst, Simkus & Hamby 2012; Lyytinen, Laakso & Poikkeus 1998, 305). 

Lastenneuvoloissa, jotka tavoittavat jokaisen lapsen ja perheen ennen kouluikää, 
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on ryhdytty toimeen. Vuosina 2019–2021 jaetaan Lukulahja lapselle -ohjelman 

kautta jokaiselle syntyneelle vauvalle kirjakassi, jonka tavoitteena on kannustaa 

perheitä yhteisiin lukuhetkiin. Samalla perheille jaetaan tietoa lukemisen ja 

lukutaidon tärkeydestä. Myös vanhempien antamalla lukemisen mallilla on 

vaikutusta. Lukeva vanhempi saa todennäköisemmin lapsenkin innostumaan 

lukemisesta (Leino ym. 2017, 36). 

Ääneen lukeminen yhdistää useita lukemiseen kannustavia tekijöitä. 

Ääneen lukeva aikuinen toimii lukevan aikuisen mallina lapselle, ääneen luettu 

kirja tutustuttaa lapsen kirjallisuuden maailmaan ja mahdollistaa myös 

sosiaalisesti jaetun yhteisen hetken lukevan aikuisen ja muiden kuuntelijoiden 

kesken (Lane & Wright 2007). Ääneen lukemisen hyödyt tunnustetaan laajasti 

varhaislapsuudessa, mutta myöhemmin lapsuudessa ja nuoruudessa sen 

merkityksestä puhutaan vähemmän. Myös lasten kokemus ääneen lukemisesta 

on usein jäänyt tutkimusten ulkopuolelle. Tutkimuksessamme haluammekin 

keskittyä juuri ääneen lukemiseen lukutaidon ja lukuinnon vahvistajana. 

Lähtökohtanamme on huoli lasten heikentyneestä lukutaidosta ja haluamme 

tutkimuksellamme ymmärtää millainen merkitys ääneen lukemisella on lasten 

lukuintoon. Koska tulemme työskentelemään tulevaisuudessa luokanopettajina, 

meitä kiinnostaa erityisesti koulun rooli ja luokanopettajan ääneen lukeminen. 

Luokanopettajina koemmekin lasten lukutaidon edistämisen tärkeäksi 

tehtäväksemme. Lähestymme ääneen lukemista opettajien ja oppilaiden 

käsitysten ja kokemusten kautta. 

Kohdennamme ääneen lukemisen tutkimuksemme peruskoulun kolmannen 

ja neljännen luokan opettajiin ja oppilaisiin. Tämä on mielestämme 

mielenkiintoinen vaihe, sillä lapset ovat jo alkuopetuksen aikana oppineet 

lukemaan. Tässä vaiheessa lasta ei siis enää motivoi lukemaan oppiminen 

itsessään, vaan motivaatio lukemiseen täytyisi löytää muualta. Myös ääneen 

lukeminen saatetaan mieltää yleisemmin nuoremmille lapsille sopivaksi. 

Aikaisemmat tutkimukset (esim. Martikainen 2019, 45; Scholastic 2015, 32) 

osoittavatkin, että vanhemmat lopettavat ääneen lukemisen yleensä siinä 

vaiheessa, kun lapsi oppii itse lukemaan. Saattaakin olla mahdollista, että lapsi 

on tottunut haastaviin teksteihin vanhemman ääneen lukemisen myötä ja siksi 

palaaminen yksinkertaisempiin teksteihin harjoiteltaessa lukemista voi viedä 

lapselta motivaation lukea itse. Kirjojen kuunteleminen on viime aikoina tullut 
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aikuistenkin keskuudessa esille äänikirjojen suosion myötä. Ehkä kirjojen 

kuuntelusta on juuri tällä hetkellä tulossa kaikenikäisten vapaa-ajan toimintaa. 

Ääneen lukeminen ja kirjojen kuuntelu ovat siis hyvin ajankohtaisia aiheita. 

Tutkimuksemme rakenne etenee hyvin suoraviivaisesti. Toisessa luvussa 

tarkastelemme lukemista yleisemmällä tasolla muuttuvassa maailmassa ja 

tarkennamme tutkimuksemme tärkeimpiä käsitteitä. Näkökulmiamme ovat 

lukutaidon merkitys yhteiskunnassamme ja sen kehittyminen, lukuinto lukutaidon 

edistäjänä sekä monilukutaito. Kolmannessa luvussa tarkastelemme 

tutkimuksemme kannalta hyvin keskeistä teemaa, eli ääneen lukemista. Tämän 

jälkeen käymme läpi tutkimuksemme lähtökohtia ja tutkimuksen tekemisen eri 

vaiheita. Tarkastelemme muun muassa tutkimuksemme tieteenfilosofisia 

lähtökohtia ja metodologisia valintojamme. Perehdymme tarkemmin myös lasten 

tutkimiseen, sillä tutkimuksessamme tämä on hyvin keskeinen osa 

aineistonhankintaa. Ennen kuin siirrymme esittelemään tutkimuksen tuloksia, 

käymme yksityiskohtaisesti läpi aineiston analyysin. Lopulta esittelemme 

tutkimuksemme keskeisimmät tulokset ja vedämme niistä johtopäätöksiä. 

Viimeisessä luvussa arvioimme tutkimuksemme eettisyyttä ja luotettavuutta, 

sekä esittelemme jatkotutkimusehdotuksiamme. 
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2 LUKEMINEN MUUTTUVASSA 

MAAILMASSA 

Tarkastelemme tässä luvussa tarkemmin lukemista ja lukutaitoa. Aluksi 

perehdymme lukutaidon merkitykseen yksilön ja yhteiskunnan kannalta. Tämän 

jälkeen pohdimme lukutaidon kehittymistä, johon sekä kodin kielellisellä 

ympäristöllä, että toiminnalla koulussa voidaan nähdä olevan vaikutusta. Myös 

lukuinnolla on havaittu olevan oma vaikutuksensa lukutaitoon, mitä käsittelemme 

omassa luvussaan. Lopuksi tarkastelemme lukemista vielä monilukutaidon 

näkökulmasta. 

2.1 Lukutaidon merkitys 

Vaikka koulujärjestelmämme tavoittaa koko väestön ja lukemista ja kirjoittamista 

opetetaan kaikille, on lukutaidon tasossa paljon yksilöllistä vaihtelua. Erot 

yksilöiden lukutaidon tasossa voidaan nähdä heikentävän yksilöiden välistä tasa-

arvoa (Vettenranta ym. 2016, 94). Lukutaidolla on siis merkitystä ja siksi 

haluamme tarkastella tarkemmin niitä syitä, joiden takia tarvitsemme sujuvaa 

lukutaitoa. 

 Sosioekonomisilla taustatekijöillä on nähty olevan suuri vaikutus yksilön 

lukutaitoon. Muun muassa lukutaidon ja koulutustason välillä on huomattu olevan 

yhteys. Yksilön korkeampi koulutustaso ja pidempi koulutus näyttäisi olevan 

yhteydessä parempaan lukutaitoon (Linnakylä ym. 2000, 31). Lukutaidon ja 

sosioekonomisten tekijöiden vaikutusta voidaan tarkastella myös toisin päin. 

McCracken ja Murrayn (2009) tutkimus osoittaa, että hyvä lukutaito on 

yhteydessä yksilön työllistymiseen, palkkaan, terveyteen ja koulumenestykseen. 

Voidaan jopa nähdä, että lukutaito on tietoyhteiskunnassa työn tekemisen 

avaintaito. Työn lisäksi yksilö tarvitsee lukutaitoa arkisissa asioissa, kuten 

lomakkeiden täyttämisessä (Linnakylä ym. 2000, 39, 103). Lukutaidon tasolla 
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näyttäisi siis olevan paljon vaikutusta yhteiskunnassa pärjäämiseen, eikä sen 

taso nähtävästi ole yksilön elämän kannalta yhdentekevää.  

Yhteiskuntatasolla lukutaito nähdään merkittävänä pääomana, sillä 

lukutaito lisää yhteiskunnan tasa-arvoisuutta ja demokratiaa (UNESCO 

2005).  Lukutaidon avulla voidaankin pyrkiä kaventamaan sosioekonomisia eroja 

ja koululla on mahdollisuus vaikuttaa tähän. Varakkaasta perhetaustasta tulevien 

lasten lukutaito näyttäisi olevan keskimäärin korkeampi kuin vähävaraisesta 

perhetaustasta tulevien lasten lukutaito (Kupari, Sulkunen, Vettenranta & 

Nissinen 2012, 67–68). Erityisesti sosioekonomiselta asemaltaan heikompien 

lasten lukutaitoon keskittyminen voi olla hyvinkin merkittävää lapsen 

tulevaisuuden kannalta. Puutteellisella lukutaidolla näyttäisi nimittäin olevan 

vahva yhteys myös syrjäytymisen kehittymiseen (Linnakylä ym. 2000, 120; 

McCracken & Murray 2009, 27), minkä vuoksi lukutaidon kehittymisen tukeminen 

on sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta tärkeää. Syrjäytyminen lisää 

merkittävästi yhteiskunnan epätasa-arvoisuutta (WHO 2020). Olisi siis tärkeää 

kiinnittää huomiota tekijöihin, joiden avulla pystytään ehkäisemään huono-

osaisuutta.  

Lukemalla voi oppia myös muita tärkeitä taitoja. Watsonin (2016) 

tutkimuksen mukaan lukeminen kehittää yksilön kykyä empatiaan. Tarvitsemme 

sitä, jotta pystymme asettumaan toisen asemaan ja ymmärtämään muita. 

Kasvatuksen piirissä tunnetaitojen opettaminen ja oppiminen onkin ollut jo jonkin 

aikaa puhuttu aihe (esim. Jalovaara 2006; Lahtinen & Rantanen 2019). Empatian 

opettaminen lapselle on hyvin tärkeää sosiaalisen ja emotionaalisen kehityksen 

kannalta. Aikaisemmin onkin havaittu (esim. Kidd & Castano 2013), että 

nimenomaan kaunokirjallisuuden lukeminen lisää ihmisen kykyä samaistua 

toisiin ihmisiin.  Lukemisen hyödyt on viety jopa niin pitkälle, että sen avulla voisi 

pidentää elinikää (Bavishi, Slade & Levy 2016).  

Digitaalinen kehitys on muuttanut lukemisen tapojamme hyvin lyhyessä 

ajassa, eikä tämäkään muutos ole yksilön tai yhteiskunnan kannalta 

merkityksetön. Lukemisen tapa on vaihtunut pitkäjänteisestä hyvin 

lyhytjänteiseksi, silmäilyyn perustuvaksi lukemiseksi. Pitkäjänteiseen lukemiseen 

perustuvat aivot ovat muotoutuneet hyvin pitkän ajan kuluessa. Nykyisessä 

muutoksessa puhutaan vain vuosista tai vuosikymmenistä. Ihmiset selaavat 

päivittäin älylaitteiltaan valtavia määriä muun muassa sähköposteja ja uutisvirtaa. 
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Muutos lukemisen käytännöissä alkaa pikkuhiljaa näkyä myös aivojen 

hermoverkossa. Lukevien aivojen, joilla tarkoitetaan pitkäjänteisen lukemisen 

muovaamia aivoja, hermoverkko mahdollistaa useita älyllisiä prosesseja. Näitä 

ovat esimerkiksi tiedon sisäistäminen, analoginen päättely, kriittinen ajattelu ja 

toisen näkökulman huomioon ottaminen. Lukemiseen erikoistunut hermoverkko 

ei ole synnynnäinen ominaisuus, vaan se kehittyy sopeutumalla ympäristön 

vaatimuksiin. Digitaaliset välineet ovat muokanneet lukemisen käytäntöjämme 

suosimaan suurten tietomäärien nopeaa prosessointia. Aivojen lukemiseen 

erikoistunut hermoverkko on jo alkanut sopeutua tähän. (Wolf 2019, 35.) Emme 

välttämättä osaa vielä arvioida, millaisia muutoksia tällainen muutos tulee 

saamaan aikaan pitkällä aikavälillä. 

Vaikka uusi digitaalinen kulttuuri saattaa uhata pitkäjänteisen lukemisen 

prosesseja, ongelmaa ei kutenkaan tulisi lähestyä vain yksinkertaisesti 

painotuotteiden ja digitaalisen lukemisen vastakkainasettelulla. Ennen kuin 

muutoksista tulee pysyvämpiä, lukutottumusten ongelmia on mahdollista 

tunnistaa ja korjata. Wolf (2019, 37–38) ehdottaakin, että tässä ajassa meille 

saattaisi olla hyötyä ”kaksineuvoisesti lukevista” aivoista. Tarvitsemme 

pitkäjänteiseen ja syvään ajatteluun kykenevät aivot, jotta pystymme ottamaan 

huomioon useita erilaisia näkökulmia ja tunnistamaan totuuksia epätotuuksista. 

Samaan aikaan tarvitsemme kykyä selviytyä nykyisen yhteiskunnan valtavan 

tietomäärän kanssa ja löytää sieltä olennainen kasvattamaan sekä tietoa että 

viisautta. 

2.2 Lukutaidon kehittyminen 

Suomessa lähes kaikki aikuisväestöön kuuluvat osaavat lukea. Vuonna 2016 

Suomi osoittautuikin lukutaitoisimmaksi maaksi yli 60 maan joukosta (CCSU 

2016).  Tämä voidaan nähdä koko väestöä koskevan koulujärjestelmämme 

suurena saavutuksena. Mutta mitä lukutaito oikeastaan pitää sisällään ja kuinka 

se kehittyy? Kielitoimiston sanakirja (2020) määrittelee lukutaidon ”kyvyksi tulkita, 

eritellä ja käyttää hyväksi lukemaansa tai näkemäänsä”. Perinteinen lukutaito ei 

siis ole ainoastaan kirjainten koodaamista sanoiksi, vaan se sisältää myös luetun 

ymmärtämistä ja luetun tiedon käyttämistä.  
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Valmiudet lukemisen ja kirjoittamisen oppimiseen alkavat kehittyä jo 

varhaislapsuudessa. Esimerkiksi varhaislapsuudessa tapahtuva kielenkehitystä 

tukeva vuorovaikutus vanhempien kanssa kehittää näitä valmiuksia. 

Kielenkehitystä tukevassa ympäristössä vanhemmat esimerkiksi lukevat 

lapsilleen ääneen tai vievät heitä kirjastoon. Tällöin lapsi oppii ymmärtämään 

kirjoitetun ja puhutun kielen yhteyden. Myös vanhempien antama malli tekstien 

parissa, esimerkiksi kirjan tai sanomalehden lukeminen, tukee lapsen kielellistä 

ympäristöä. (Lerkkanen, Salminen & Pakarinen 2018.) Lerkkasen (2013, 24) 

mukaan ympäristö ei kuitenkaan ole ainoa tekijä, vaan myös lapsen kognitiivisilla 

taidoilla on vaikutusta. Nämä kognitiiviset valmiudet näyttäisivät olevan ainakin 

osittain perinnöllisiä. 

Kodin vaikutus varhaislapsuudessa on siis merkittävä tekijä lukutaidon 

kehittymisen kannalta. Tästä kertoo esimerkiksi se, että koulun aloittaessaan ne 

lapset, jotka tunnistavat paljon kirjaimia, näyttäisivät saavan hyvän alun 

lukemaan oppimiselle (Lerkkanen ym. 2010, 117).  Silvén, Poskiparta ja Niemi 

(2004) osoittivat tutkimuksessaan, että varhain lukemaan oppivilla lapsilla oli 

laajempi sanavarasto ja jo alle kouluikäisinä he olivat ikätovereitaan edellä 

erilaisissa lukemisen valmiuksia ennustavissa taidoissa. Lerkkasen ja 

kollegoiden (2010, 125) tutkimuksessa havaittiin, että lapsen motivaatiolla oli 

merkittävä vaikutus jo ennen kouluikää ja varhaisina kouluvuosina. 

Ensimmäisellä luokalla varhaiset lukijat, eli ne jotka osasivat lukea jo ennen 

kouluun tulemista, olivat keskimäärin kiinnostuneempia kirjaimista ja lukemisesta 

kuin riskiryhmään kuuluvat lapset. Varhaisilla lukijoilla näytti olevan myös 

parempi lukijaminäkuva. Vanhempien odotukset näkyivät sekä heikoilla että 

varhaisilla lukijoilla. Myös sukupuolella näytti olevan vaikutusta motivaatioon ja 

taitoihin (Lerkkanen ym. 2010, 126–125). Pojat pärjäsivät keskimäärin 

heikommin jo tässä vaiheessa. 

Kun kodin taustalla näyttäisi olevan näin vahva vaikutus lukutaidon 

kehittymiseen, voidaan pohtia, millainen merkitys koululla ylipäätään on. Monissa 

muissa maissa koulunkäynti aloitetaan aikaisemmin, ja lukutaidon näkökulmasta 

on syytä pohtia, alkaako suomalainen peruskoulu liian myöhään. Butlerin (1999) 

mukaan 7-vuotiaana lapsi on nimittäin alttiimpi sosiaaliselle vertailulle kuin 

aikaisemmin, ja tämän vertailun voisi ajatella vaikuttavan lapsen 

lukijakäsitykseen ja motivaatioon. Opettaja voi kuitenkin toiminnallaan joko tukea 
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tai heikentää lapsen motivaatiota lukemista kohtaan. Poskiparran, Niemen, 

Lepolan, Ahtolan ja Laineen (2003, 203) tutkimuksessa havaittiin, että opettajan 

toiminta on erilaista lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksista kärsiville oppilaille 

verrattuna hyvin pärjääviin. Opettajat muuttivat käyttäytymistään sen mukaan, 

miten he näkivät lapsen käyttäytymisen ja emotionaalisen sitoutumisen. Opettajat 

esimerkiksi vastasivat passiivisille tai negatiivisista tunteista kärsiville lapsille 

olemalla vähemmän läsnä ja tukemalla heikommin heidän itsenäisyyttään. Eräs 

keino vahvistaa lapsen luku- ja kirjoitustaitoa kodin taustasta riippumatta, voisikin 

olla pyrkimys vaikuttaa opettajien toimintaan. 

Suomalaisen peruskoulun alkuopetuksessa lukemaan ja kirjoittamaan 

oppimiseen panostetaan paljon. Vaikka oppilailla on koulun alkaessa eroja 

lukutaidon tasossa ja valmiuksissa, näyttäisivät ne kuitenkin kaventuvan 

ensimmäisen lukuvuoden aikana nopeasti. Heikot lukijat hyötyvät koulun 

tehokkaasta opetuksesta paremmin, kuin varhaiset lukijat. (Leppänen, Niemi, 

Aunola & Nurmi 2004.) Tämän seurauksena oppilaat ovat ensimmäisen 

lukuvuoden jälkeen lähtötasostaan riippumatta melko samalla lukemisen tasolla. 

Koulun opetuksella näyttäisi siis olevan vahva vaikutus lukemaan ja kirjoittamaan 

oppimisessa ja oppilaiden erilaisista taustoista riippuvien tekijöiden 

tasoittamisessa.  

Kouluissa käytetään erilaisia menetelmiä lukemisen ja kirjoittamisen 

opetuksessa. Suomalaisessa peruskoulussa opettajalla on vapaus valita, mitä 

menetelmää hyödyntäen hän opettaa oppilaitaan lukemaan. Menetelmien 

sopivuus riippuu myös opettajan ja oppilaan lähtökohdista, sillä jotkin menetelmät 

sopivat toisille paremmin kuin jotkin toiset menetelmät (Kiiveri 2006, 81). 

Lukemisen opetusmenetelmät jaetaan karkeasti kahteen ryhmään; synteettisiin 

menetelmiin ja analyyttisiin menetelmiin (Lerkkanen 2013, 59–60). Synteettisissä 

menetelmissä edetään osista kokonaisuuksiin, kuten äänteistä ja kirjaimista kohti 

tavuja ja sanoja. Analyyttisissä menetelmissä edetään toiseen suuntaan, eli 

kokonaisuuksista osiin. Tällöin oppilaita opastetaan irrottamaan esimerkiksi 

sanoista kielen elementtejä, kuten äänteitä ja kirjaimia. Suomalaisessa koulussa 

on yleensä suosittu synteettisiä menetelmiä, jotka ovat kehittyneet pääasiassa 

suomen kielen kontekstissa ja lapsen kielen kehityksen teorian pohjalta 

(Lerkkanen 2013, 59). 
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Lukemaan ja kirjoittamaan opettamisen mallit perustuvatkin usein johonkin 

lukutaidon kehittymisen teoriaan ja niitä on kehitelty useita. Seuraavaksi 

esittelemme yhden lukutaidon kehittymistä kuvaavan mallin. Esimerkiksi Ehri ja 

McCormick (1998) ovat pyrkineet ymmärtämään lukutaidon kehittymistä ja 

heidän mallissaan se jaetaan viiteen tasoon. Nämä tasot ovat; (1) 

esialfabeettinen vaihe (pre-alphabetic), (2) osittais-alfabeettinen vaihe (partial 

alphabetic), (3) alfabeettinen vaihe (full alphabetic), (4) vahvistumisen vaihe 

(consolidated alphabetic) ja (5) automatisoitumisen vaihe (automatic alphabetic). 

Ehrin ja McCormickin malli (1998) on luotu englannin kielen kontekstissa, minkä 

vuoksi Lerkkanen (2013, 13) muistuttaa, että lukutaidon oppiminen on osittain 

kielisidonnaista ja vieraiden kielten kontekstissa luotuja malleja tulee tarkastella 

kriittisesti. Suomen kieli on kuitenkin rakenteeltaan melko säännönmukainen ja 

lapset näyttäisivät oppivan lukemaan nopeasti. Tästä voidaan päätellä, että 

suomen kieltä opitaan melko samalla tavalla kuin muitakin kieliä, minkä vuoksi 

on perusteltua tarkastella lukutaidon kehittymistä tarkemmin Ehrin ja 

McCormickin (1998) teoretisoiman mallin avulla. 

Ensimmäisellä tasolla, esi-alfabeettisessa vaiheessa, lapsi kiinnostuu 

kirjoitetusta kielestä. Tässä vaiheessa lapsi pystyy tunnistamaan 

tekstiympäristöstään kirjaimia ja osaa myös nimetä niitä. Lapsi ei kuitenkaan vielä 

pysty koodaamaan kirjaimia sanoiksi. Tätä vaihetta seuraa osittais-alfabeettinen 

vaihe, jolloin lapsi oppii tunnistamaan joitakin kirjain-äännevastaavuuksia. 

Pikkuhiljaa hän myös oppii tunnistamaan yksittäisiä sanoja, mutta ei kuitenkaan 

vielä pysty sujuvaan lukemiseen. Seuraavassa, eli alfabeettisessa vaiheessa, 

lapsi osaa täysin kirjain-äännevastaavuudet. Tällöin hän osaa dekoodata 

kirjaimia sanoiksi. Tässä vaiheessa lukeminen ei kuitenkaan ole vielä sujuvaa, 

minkä vuoksi tarvitaan vielä paljon harjoittelua. Toiseksi viimeisessä, eli 

vahvistumisen vaiheessa, dekoodaus vahvistuu ja nopeutuu harjoittelun avulla. 

Vasta automatisoitumisen vaiheessa lapsi osaa erilaiset lukemisen tekniikat ja 

pystyy käyttämään niitä omien tarpeidensa mukaan. Lukemisen tekniikoita ovat 

esimerkiksi visuaaliset vihjeet ja kirjan-äännevastaavuudet. (Ehri & McCormick 

1998, 140–141.) Lukemaan oppiminen on siis melko monivaiheinen prosessi, 

minkä vuoksi lapsen täytyy löytää motivaatiota uuden taidon oppimiseen. 
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2.3 Lukuinto lukutaidon edistäjänä 

Lukuinnolla tarkoitetaan sitä, että lukeminen tuntuu mielekkäältä, lukeminen 

innostaa ja lukeminen on osa vapaa-aikaa. Lukeminen koetaan siis positiivisena 

asiana, johon halutaan käyttää aikaa ja joka tuo iloa elämään. Lukemaan voi 

innostua missä vaiheessa elämää tahansa, ja toisaalta lukuinnon voi myös 

kadottaa. Lukuinnosta puhuttaessa on hyvä ymmärtää lukutaidon yhteys 

lukuintoon. Hyvä lukutaito edistää lukuintoa, kun taas heikko lukutaito ei motivoi 

tarttumaan kirjaan (Morgan, Fuchs, Compton, Cordray & Fuchs 2008). Koska 

lukutaidon ja lukuinnon välillä on vahva yhteys, kerromme seuraavaksi sekä 

lukuintoa lisäävistä tekijöistä että lukutaitoa kehittävistä ja ennustavista tekijöistä. 

Kasvuympäristö vaikuttaa lapseen monella tapaa merkittävästi, ja niin se 

vaikuttaa myös lapsen lukutottumuksiin (Strommen & Mates 2004). Perheellä 

näyttäisi olevan suuri merkitys siinä, millaiseksi lukijaksi lapsi kasvaa. Perhe voi 

tarjota lapselle jo varhain hyvin suotuisan lukemista tukevan ympäristön. 

Varhaiset lukukokemukset ennustavat vahvasti lapsen lukutaitoa myöhemmällä 

iällä. Varhaisilla lukukokemuksilla tarkoitetaan ennen kouluikää vanhemmilta 

saatuja lukutaitoa tukevia kokemuksia. Näitä kokemuksia ovat muun muassa 

kirjojen lukeminen, kirjainten ja sanojen kirjoittaminen, tarinoiden kertominen ja 

sanapelien pelaaminen. (Leino ym. 2017, 35.) Ennen kouluikää saadut kielelliset 

kokemukset ovat tärkeitä, mutta myös myöhemmin saadut kokemukset ja opitut 

tavat ovat merkittäviä. Kodin monipuolisella kirjallisuusympäristöllä on paljon 

vaikutusta lapsen myönteisen lukuasenteen kehittymiseen (Partin & Hendricks 

2002). Niissä kodeissa, joissa harrastetaan lukemista ja nautitaan siitä, kasvaa 

huomattavasti taitavampia lukijoita kuin kodeissa, joissa ei lueta eikä nautita siitä 

(Leino ym. 2017, 37).  

Aikuisen on hyvä luoda kokonaisuudessaan sellainen ympäristö, jossa 

kirjoitetusta kielestä tehdään kiinnostavaa ja jossa kirjat ovat osa vapaa-aikaa. 

Aikuisen kiinnostus lapsen kirjoja kohtaan ja keskustelut luetuista kirjoista 

rohkaisevat ja motivoivat lasta lukemaan lisää sekä tukevat vapaa-ajan lukemista 

(McKool 2007, 124).  Aikuisen malli lukijana on myös tärkeä lapsen lukutaidon 

kehittymisen kannalta (Leino ym. 2017, 36). Lapsi kiinnostuu kirjoista herkemmin 

ja kasvaa lukijaksi, jos hän saa vanhemmiltaan siihen esimerkin ja oikeanlaisen 

asenteen (McKool 2007, 122; Stommen & Mates 2004). Loganin ja Johnstonin 
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(2009) tutkimuksen mukaan lapsen asenne lukemista kohtaan ja säännöllinen 

lukeminen olivat vahvasti yhteydessä toisiinsa. Kun lapsi asennoituu lukemiseen 

myönteisesti, hän tarttuu kirjoihin helposti, kehittää omaa lukutaitoaan ja luo 

itselleen myönteisiä lukukokemuksia. Näin lukemiseen sitoutuminen vahvistuu. 

(Leino & Nissinen 2018, 56.)  

Aikuisen roolin ja kotiympäristön lisäksi kirjoilla on oleellinen osa lukemaan 

opettelua ja lukutaidon kehittämistä. Nykyään perinteisten kirjojen lisäksi on 

paljon palveluja, jotka tarjoavat sähköisessä muodossa olevia kirjoja. Kirjojen 

pariin pääseminen ei vaadi siis välttämättä omaa kirjahyllyä tai lyhyttä matkaa 

kirjastoon, sillä omasta kännykästä voi päästä satoihin kirjoihin käsiksi ajasta ja 

paikasta riippumatta. Useissa tutkimuksissa on kuitenkin huomattu, että kirjojen 

määrä kotona ennustaa hyvää lukutaitoa (Artelt, Schiefel & Schneider 2001; 

Laukkanen & Holopainen 2017; Leino ym. 2017, 33; Stommen & Mates 2004, 

195). Partin ja Hendricks (2002, 70) tutkivat kodin kirjallisuusympäristön 

vaikutusta lukuasenteisiin ja myös he havaitsivat, että kotona olevat vanhempien 

kirjakokoelmat ja lapsen oma kirjakokoelma olivat yhteydessä lapsen 

positiiviseen lukuasenteeseen. Kirjojen määrä kodissa kertoo vanhempien ja 

lasten lukuharrastuksesta ja kirjallisuuden arvostuksesta. Koska lapsen oma 

kirjakokoelma karttuu pääasiassa perheeltä tai ystäviltä saatujen kirjalahjojen 

kautta, on kirja hyvä lahja tukemaan lapsen lukuharrastusta, sillä se luonnollisesti 

lisää lapsen omien kirjojen määrää sekä saatavuutta. Lahjaksi saatu kirja lisää 

myös lapsen lukumotivaatiota. (Koskinen, Palmer, Cofling & Gambrell 1994, 

177.)  Myös kirjojen antaminen muille lahjaksi on yhteydessä positiiviseen 

lukuasenteeseen (Partin & Hendricks 2002, 70). Lahjaksi saatu tai lahjaksi 

annettu kirja viestittää lapselle siitä, että lukeminen ajatellaan mielekkäänä 

tekemisenä.  

Koululla on oma paikkansa lukuinnon ja lukutaidon vahvistajana. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2014, 105–

106, 160–161) suomen kielen ja kirjallisuuden yhtenä tavoitteena on tukea lapsen 

lukuharrastusta ja lukuintoa. Lukuintoon voidaan pyrkiä vaikuttamaan koulujen 

kirjallisuuskasvatuksen ja erilaisten kampanjoiden avulla (esim. Ketamo & 

Lindfelt 2019; Ylämäki 2019). Koulussa järjestettävien kampanjoiden avulla 

pyritään saamaan lapset ja nuoret lukemaan tarjoamalla heille esimerkiksi 

erilaisia lukutapoja, monipuolista lukemista sekä antamalla lukemisen malli 
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julkisuudesta tuttujen henkilöiden kautta. Koska monet nuoret sanovat, ettei heillä 

ole aikaa lukea (Clark & Foster 2005), voidaan koulussa järjestää aikaa 

lukemiselle. Koulussa voidaan hiljentyä koko koulun voimin lukemaan 

säännöllisesti. Myös luokanopettajan on helppo organisoida lukemiselle aikaa 

viikoittain tai jopa päivittäin. Kun lukemiselle varataan koulussa aikaa, voivat 

oppilaat keskittyä vain lukemiseen ja lukukokemuksesta nauttimiseen. Opettaja 

voi siis antaa oppilaiden lukea kirjaa niin, että tavoitteena on vain lukeminen. 

Luetuista kirjoista ei välttämättä tarvitse teettää tehtäviä, sillä lukemiseen liittyvät 

tehtävät saatetaan kokea epämotivoivina (Tauveron 2006). Koska positiivisen 

lukuasenteen syntyminen on merkittävää lukemiseen sitoutumisen kannalta 

(Logan & Johnston 2009; Leino & Nissinen 2018, 56), kannattaa lukemisesta 

tehdä mahdollisimman positiivinen ja kiva asia myös koulussa.  

Opettaja ja oppilaat voivat myös vinkata toisilleen hyviä kirjoja. McKoolin 

(2007, 125) tutkimuksen mukaan kirjavinkkaukset lisäsivät lasten lukuintoa. 

Vertaisten kanssa käydyt keskustelut kirjoista ja myönteinen lukuympäristö 

luokassa vahvistaa oppilaiden positiivisia lukuasenteita (Partin & Hendricks 2002, 

72). Oppilaat kertovat mielellään toisilleen lukemistaan kirjoista ja valitsevat usein 

kavereiden suosittelemia kirjoja itselleen luettavaksi (Gambrell 1996, 22). 

Vertaisilta saaman innostuksen ja kiinnostuksen lisäksi opettajan oma innostus 

kirjoja kohtaan vaikuttaa lasten asenteisiin. Gambrellin (1996, 20) mukaan 

opettajan oma esimerkki lukijana on oppilaille hyvin tärkeä. Opettaja voi innostaa 

oppilaita kirjallisuuden pariin kertomalla itselleen merkittävistä kirjoista ja omasta 

lukuharrastuksestaan. Oppilaista on innostavaa nähdä opettaja oikeana lukijana, 

ja myös tämä saa oppilaat kiinnostumaan kirjoista. 

Koska jokaisen lapsen kotona ei ole mahdollisuutta päästä mielekkäisiin 

kirjoihin käsiksi, voi luokkahuoneen kirjahylly tarjota tällaisille lapsille merkittäviä 

lukumahdollisuuksia (Gambrell 1996). PIRLS-tutkimuksessa (Leino ym. 2017, 

42–43) huomattiin kuitenkin, ettei Suomessa koulun resursseilla ole merkittävää 

yhteyttä lukutaitoon. Omaa luokkakirjastoa tai koulukirjastoa ei tarvitse siis 

välttämättä olla lukutaidon tukemiseksi. Suomessa kirjastojen tilanne on hyvä 

verrattuna muihin maihin, sillä kunnan kirjastot tekevät paljon yhteistyötä koulujen 

kanssa ja opettajat käyvät säännöllisesti oppilaidensa kanssa kirjastossa. 

Kirjastossa vierailut tarjoavat yhtäläisiä mahdollisuuksia jokaiselle oppilaalle 

päästä kirjojen pariin.  
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Moni tekijä tukee lapsen lukuintoa ja lukutaitoa, mutta myös heikentäviä 

tekijöitä on havaittu, kuten lapsen oppimisvaikeudet. Usein ne lapset, joilla on 

havaittu oppimisvaikeuksia, asennoituvat lukemista kohtaan kielteisesti 

(Mihandoost 2011). Niin kuin olemme todenneet, asenne lukemista kohtaan 

vaikuttaa paljon lukemiseen. Kun lukutaito ei pääse kehittymään, ei kirjojen 

lukeminen motivoi. Heikko lukutaito ei siis innosta lukemaan (Morgan ym. 2008). 

Pecjak ja Kosir (2008) selvittivät laajassa tutkimuksessaan slovenialaisten lasten 

lukutaitoa ja lukumotivaatiota. Tutkimukseen osallistui 2355 oppilasta 3. ja 5. 

luokilta. Tutkimuksessa selvisi, että heikkojen, keskitasoisten ja hyvien lukijoiden 

lukutottumuksissa oli merkittäviä eroja. Heikot lukijat lukivat paljon harvemmin ja 

käyttivät vähemmän aikaa lukemiseen kuin keskitasoiset ja hyvät lukijat. Heikot 

lukijat eivät myöskään kokeneet lukemista tärkeäksi. Tutkimuksessa ilmeni siis 

vahvasti lukumotivaation ja lukutaidon yhteys. Lukutaidon ja lukumotivaation 

vahva yhteys näyttäytyy haastavana juuri heikkojen lukijoiden kohdalla, koska he 

eivät vapaaehtoisesti käytä aikaa lukemiseen, eivätkä näin ollen juuri kehity 

lukijoina.  

Koulun merkitys lukutaidon vahvistajana korostuu erityisesti niiden 

oppilaiden kohdalla, joita ei kotona kannusteta lukemaan tai joilla on 

oppimisvaikeuksia tai heikko lukutaito. Kotioloista johtuvien erojen tasaaminen 

on perusopetuksen tehtävä, jotta pystytään edistämään tasa-arvoa ja 

ehkäisemään eriarvoistumista. Oppilaiden lukuasenteidensa muuttaminen ja 

lukemaan innostaminen on tärkeää lukutaidon kehittymisen kannalta. Ääneen 

lukeminen voi olla yksi keino tarjota myönteisempiä lukukokemuksia heikolle 

lukijalle, sillä silloin lapsen ei tarvitse itse lukea, vaan hän saa keskittyä vain 

nauttimaan kuulemastaan. Kirjojen maailma saattaa muuttua hiljalleen 

positiivisemmaksi ja kiinnostavammaksi. Luvussa 3 kerromme ääneen 

lukemisesta tarkemmin.  

2.4 Monilukutaito muuttuvassa yhteiskunnassa 

Tutkimuksessamme tarkastelemme itsenäistä lukemista ja ääneen lukemista 

monilukutaidon näkökulmasta. Suomalaisessa kasvatusalan keskustelussa 

käsite on vielä melko tuore. Se tuli vahvemmin mukaan uusimman 

Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) myötä, kun nähtiin tarve käsitteelle, 
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joka kattaisi laajasti sekä tekstien tuottamisen, että tulkitsemisen käytänteitä 

(Kulju 2018).  Monilukutaidon käsitteen (multiliteracies) on alun perin kehittänyt 

the New London Group vuonna 1996. Ryhmä koostuu kymmenestä opettajasta, 

jotka kokoontuivat ensimmäisen kerran vuonna 1994 keskustelemaan lukutaidon 

pedagogiikan tilasta. New London Group päätyi julkaisemaan manifestin, 

Pedagogy of Multiliteracies: Designing Social Futures, jossa monilukutaidon 

lähtökohtana on tarve laajemmalle käsitykselle lukutaidosta. Heidän mukaan 

perinteiset tekstipohjaiset lähestymistavat eivät pysty tätä tarjoamaan. Muun 

muassa viestintäkanavien moninaisuus sekä lisääntynyt kulttuurinen ja kielellinen 

monimuotoisuus vaativat uutta lähestymistapaa (New London Group 1996, 60). 

Vaikka manifestin julkaisemisesta on kulunut aikaa, on tämä muutos edelleen 

ajankohtainen.  

Myös Luukka (2013, 2) tarkentaa, että monilukutaidossa yhdistyvät sekä 

tekstin tuottamisen, että sen tulkinnan tavat. Monilukutaito ei siis ole yksittäinen 

opittava taito, kuten nimi ehkä saattaa antaa ymmärtää, vaan se on paremminkin 

kykyä hyödyntää kulttuurillisia tai tilannesidonnaisia tapoja toimia moninaisten 

tekstien kanssa. Monilukutaitoa opitaan hänen mukaan koko elämän ajan, mikä 

tarkoittaa, ettei monilukutaidon oppiminen rajoitu ainoastaan kouluun. 

Monilukutaito kehittyy siellä, missä ihmisen tiedot ja taidotkin karttuvat. 

Monilukutaitoa on kuitenkin yritetty määritellä monin eri tavoin (Luukka 2013, 2). 

Se on määritelty muun muassa opetussuunnitelmassa ja 

tutkimuskirjallisuudessa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

(2014, 22) monilukutaito määritellään tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja 

arvottamisen taidoksi, kun taas tutkimuskirjallisuudessa korostuu pedagoginen 

lähestymistapa (Kulju, Kupiainen, Jyrkiäinen 2018). Silti monilukutaidon 

konkreettinen tulkinta tuntuu olevan edelleen haasteellista (Kulju 2018). Tämä 

johtuu siitä, että monilukutaitoa voidaan tulkita monin tavoin. Epäselvyyttä 

aiheuttaa myös monilukutaito-käsitteen kääntäminen suomeksi. 

Suomennoksesta ei voida päätellä, että monilukutaito (multiliteracy) pitää 

sisällään sekä tekstin tuottamisen että tulkitsemisen (ks. Luukka 2013; 

Kupiainen, Kulju & Mäkinen 2015). 

Moninaisista tulkinnoista johtuen, on tarpeellista tarkastella monilukutaitoa 

käsitteenä hieman tarkemmin. Aikaisemmin lukutaidon käsite on yleisemmin 

saatettu ymmärtää hyvin suppeasti. Arkikäsityksissä lukutaito ymmärretään 
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edelleen helposti vain peruslukutaitona, jolla tarkoitetaan kirjainten mekaanista 

koodaamista sanoiksi sekä luetun ymmärtämistä. Tämän rinnalle on kuitenkin 

haluttu tuoda uusia käsitteitä, jotka vastaavat paremmin esimerkiksi 

teknologisten viestintävälineiden kehittymisen ja informaation tuottamisen 

uudistamisen mukanaan tuomiin muutoksiin. Näitä käsitteitä ovat muun muassa 

visuaalinen lukutaito, kuvanlukutaito, informaatiolukutaito, kulttuurin lukutaito ja 

medialukutaito. Nämä erilaiset tunnistetut lukutaidot haluttiin koota yhteen, ja 

sateenvarjokäsitteenä ryhdyttiin käyttämään monilukutaitoa.  (Kupiainen ym. 

2015, 13–14.) Monilukutaito ei pohjaudu ainoastaan kirjoitettuihin teksteihin, 

vaan erittäin keskeistä on ymmärtää tekstit laajasti. Laajalla tekstikäsityksellä 

tarkoitetaan, että tekstit nähdään multimodaalisina, jolloin merkkejä tarkastellaan 

hyvin moninaisissa yhteyksissä (Kupiainen ym. 2015, 18). Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa (2014, 20) tekstejä tulkitaan kirjoitetussa, 

puhutussa, painetussa, audiovisuaalisessa ja digitaalisessa muodossa. 

Myös Kupiainen (2017) on käsitteellistänyt monilukutaitoa eri näkökulmista. 

Lopputulemana hän esittääkin, ettei lukutaito enää kiinnity ainoastaan 

yksilölliseen tekstien ymmärtämiseen, vaan yhä enemmän esimerkiksi 

osallisuuteen ja yhteisöihin. Kupiaisen mukaan lukutaito ei ole huhuista 

huolimatta kuolemassa. Peruslukutaitoa, eli tekstin lukemista ja ymmärtämistä 

tarvitaan edelleen, mutta sen rinnalle on vain tullut monia muita lukutaitoja 

(Kupiainen 2017, 214, 216). Ei kuitenkaan ole kulunut vielä kauankaan siitä, kun 

lukutaito ymmärrettiin aivan toisin. Vielä 1970-luvulle asti lukeminen ymmärrettiin 

ainoastaan yksilön kognitiiviseksi kyvyksi (Herkman & Vainikka 2012, 37). 

Tällainen lukemisen suppea ymmärtäminen ei kuitenkaan Sintosen ja 

Kumpulaisen (2017) mukaan riitä nykyisissä tekstiympäristöissä toimimiseen. 

Heidän mukaan monilukutaito onkin jotain laajempaa. Ihminen voi lukea 

esimerkiksi elekieltä, äänen nyansseja tai kehotuntemuksia. Lukeminen 

voidaankin siis ymmärtää sosiokulttuurisena taitona. Tällä tarkoitetaan, että 

kielitaito, kirjoittaminen ja lukeminen ymmärretään yksilöllisten taitojen sijaan 

merkityksiä luoviksi, sosiaalisiksi ja kulttuurisiksi taidoiksi (Kupiainen & Sintonen 

2009, 44–46). Herkmanin ja Vainikan (2012, 43–44) mukaan lukeminen 

merkityksiä luovana käytäntönä edistää jopa identiteetin muotoutumista, missä 

sosiaalisuus korostuu. Heidän mukaan sosiaalisuus on aina osa lukemista, sillä 
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pohjimmiltaan lukemisen voi ymmärtää viestintänä ja kommunikaationa. Kukaan 

ei esimerkiksi opi lukemaan yksin. 

Monilukutaitoa ei ole unohdettu opetussuunnitelmien uudistamisessa. 

Suomalaisen perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) monilukutaito on 

osa laaja-alaisen osaamisen kokonaisuutta. Tämän myötä monilukutaito 

ymmärretään osaamiskokonaisuutena, joka muodostuu tiedoista, taidoista, 

asenteista, arvoista ja tahdosta (Kupiainen ym. 2015, 15). Monilukutaito ei siis 

ole ainoastaan taito, vaan se on jotain kokonaisvaltaisempaa. Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa (2014, 21) monilukutaidon myötä tavoitteena 

on, että oppilaat oppisivat paremmin tulkitsemaan ympäröivää maailmaa ja 

hahmottamaan kulttuurista monimuotoisuutta. Siellä mainitaan monilukutaidon 

kehittävän myös kriittisen ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoja. Monilukutaito 

ei sisälly jonkin tietyn oppiaineen opetukseen, vaan se läpäisee oppiainerajat. 

Luukka (2013) pitää opetussuunnitelmamuutosta erittäin positiivisena. Tällä 

hetkellä voimassa olevaa opetussuunnitelmaa (2014) voisi kutsua hänen 

mukaansa hyvin kielitietoiseksi opetussuunnitelmaksi. Tällaisessa kontekstissa 

kielellinen ja kulttuurinen monimuotoisuus on helpompi nähdä haasteen sijaan 

rikkautena. 

Tässä tutkimuksessa tarkastelemme monilukutaitoa Sintosen ja 

Kumpulaisen (2017) tapaan. Heidän tavoin käsitämme monilukutaidon 

enemmänkin sosiaalisena ja kulttuurisena toimintana kuin mekaanisena ja 

ikäkausisidonnaisena taitoajatteluna. Emme siis lähde jaottelemaan 

monilukutaitoa pienempiin taitokokonaisuuksiin, vaan monilukutaito näyttäytyy 

tärkeänä osana inhimillisen toiminnan ymmärtämisessä. Monilukutaitoa 

tarvitaankin erityisesti oppimisen taitojen harjoitteluun, kriittisen ajattelun 

kehittymiseen, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen sekä eettisesti vastuulliseen 

toimintaan (Sintonen & Kumpulainen 2017). Monilukutaidon myötä ymmärrämme 

lukemisen lapsen kehitystä tukevana tärkeänä toimintana. Tässä tutkimuksessa 

näemme etenkin kaunokirjallisuuden lukemisen kehittävän monilukutaitoa. 

Kaunokirjallisuuden avulla esimerkiksi lapsen sanavarasto kehittyy (Lerkkanen 

ym. 2018, 21; Mol & Bus 2011, 285) ja sen avulla voidaan käsitellä monenlaisia 

elämässä ylipäätään hyödyllisiä teemoja. Tämän seurauksena lapsella on 

esimerkiksi paremmat edellytykset toimia aktiivisesti osana yhteiskuntaa.  
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Tutkimuksessamme ymmärrämmekin monilukutaidon kautta lukemisen 

lisäävän yksilön osallisuutta yhteiskuntaan monin eri tavoin. Mikäli lapsi tai nuori 

jää monilukutaidon ulkopuolelle, voi vaarana mielestämme olla kokemus huono-

osaisuudesta. Huono-osaisuus on hyvin laaja käsite ja sitä voidaankin tarkastella 

esimerkiksi kulttuurillisista, taloudellisista, sosiaalisista tai emotionaalisista 

lähtökohdista. Meidän katseemme kohdistuu tutkimuksemme kontekstissa 

etenkin emotionaaliseen huono-osaisuuteen. Se on ennen kaikkea koettua 

huono-osaisuutta, vaikka ulkoisesti asiat näyttäisivätkin olevan hyvin. 

Kokemuksena se voi kestää aikuisuuteen asti ja siihen liittyy vahvasti tunne 

toiseudesta. (Törrönen & Vornanen 2002, 33–34.) Pahin seuraus on lapsen tai 

nuoren syrjäytyminen. Lapsi tai nuori ei kuitenkaan itse välttämättä 

lähtökohtaisesti koe olevansa huono-osainen sellaisissa asioissa, joissa aikuinen 

ajattelee näin olevan. Jos julkisuuden tuottama mielikuva kuitenkin ohjaa lasta 

ajattelemaan itseään huono-osaisena, voi hänelle syntyä kokemus siitä 

(Törrönen & Vornanen 2002, 35). Lukutaitoon liittyvässä julkisessa 

huolipuheessa tulisikin olla varovainen. Etenkin poikien heikentyneestä 

lukutaidosta ja sen seurauksista puhutaan mediassa hyvin huolestuneeseen 

sävyyn ja tällöin vaarana on, että lapselle tai nuorelle syntyy kokemus huono-

osaisuudesta kulttuurin tuotteena. Uhkakuvien maalaamisen sijaan 

julkisuudessa saattaisikin olla parempi keskittyä kannustavaan keskusteluun. 
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3 ÄÄNEEN LUKEMINEN LUKUINNON 

JA LUKUTAIDON VAHVISTAJANA 

Ääneen lukemisella tarkoitamme yksinkertaisimmillaan vuorovaikutustilannetta, 

jossa on lukija ja kuuntelija. Kaksi tai useampi henkilö jakaa siis yhteisen 

kokemuksen kuullusta tarinasta. Ääneen voi lukea kaikkea tekstiä, mutta meidän 

tutkimuksemme painopisteenä on juonellisen kaunokirjallisuuden lukeminen ja 

sen kuunteleminen. Tutkimuksemme kannalta tärkeintä ääneen lukemisessa on 

lukukokemus ja kuullusta nauttiminen niin, että kuuntelijan oma lukuinto voisi 

syttyä. Tässä luvussa kerromme ääneen lukemisen hyödyistä niin koti- kuin 

kouluympäristössäkin. Lopuksi tarkastelemme hieman erilaisia ääneen 

lukemisen menetelmiä. 

3.1 Ääneen lukeminen lapselle 

Ääneen lukeminen pienille lapsille on varsin yleistä. Vuoden 2016 PIRLS-

tutkimuksen mukaan 72% suomalaisvanhemmista oli lukenut lapsilleen usein 

ääneen ennen kuin lapsi aloitti koulun (Leino ym. 2017, 35). Varsinkin iltasadun 

lukeminen alle kouluikäiselle lapselle on monen perheen jokailtainen rutiini 

(Lerkkanen ym. 2018, 22).  Ääneen lukemisen kulttuuri on siis hyvin vahva 

monessa perheessä. Ääneen lukeminen rajoittuu kuitenkin usein vain perheen 

pienempiin lapsiin (Ledger & Merga 2018, 133; Martikainen 2019, 45; Scholastic 

2015, 31). Ääneen lukeminen vähenee siis merkittävästi lapsen iän myötä. 

Aikuiset saattavat ajatella, ettei lapselle tarvitse enää lukea ääneen, kun lapsi 

oppii itse lukemaan. Ääneen lukemisen avulla pyritään kertomaan lapselle 

tarinoita, joita hän ei lukutaidottomana muuten pääsisi kuulemaan. Kun lapsi oppii 

itse lukemaan, hänellä on mahdollisuus itse rikastuttaa elämäänsä erilaisin 

tarinoin ilman aikuisen apua. Ääneen lukemisen avulla aikuinen pystyy kuitenkin 

tarjoamaan monia muitakin hyötyjä lapselle kuin vain tarinan kuulemisen ilon. 
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Tämän takia ääneen lukemista kannattaa jatkaa myös sen jälkeen, kun lapsi oppii 

itse lukemaan.  

  Kaunokirjallisuuteen tutustuminen saattaa viedä lapsen mukanaan 

kirjallisuuden maailmaan ja toimia pitkäjänteiseen lukemiseen johdattelevana 

tekijänä. Strommenin ja Matesin (2004, 199) mukaan perhe pystyy tukemaan 

lapsen lukuintoa merkittävästi säännöllisellä ääneen lukemisella. Aikuisen 

ääneen lukeminen voi herättää lapsen mielenkiinnon kirjoja kohtaan ja rohkaista 

lasta tutkimaan ja lukemaan kirjoja itsenäisesti (Lundberg 2002, 6). Ääneen 

lukemisen avulla pystytään siis ohjaamaan lapsen mielenkiintoa kirjoja kohtaan 

ja vaikuttamaan lukuasenteisiin. Näiden tekijöiden lisäksi luetun ymmärtäminen 

kehittyy, kun lapselle luetaan paljon. Kun luetun ymmärtäminen on helpompaa, 

lukuinto kasvaa ja vahvistaa lukijaksi sitoutumista. (Lerkkanen ym. 2018, 23.) 

Lepolan, Kivinevan ja Orvaston (2012) tutkimuksen mukaan myös lapsen 

muistinvarainen kerronta ja päättelytaidot kehittyivät, kun lapselle luettiin ääneen 

satuja ja keskusteltiin niistä. 

 Lapset, joille sekä luetaan pienenä ääneen että annetaan lukemisen malli, 

oppivat todennäköisesti lukemaan helposti. He ovat myös innokkaampia lukijoita 

kouluiässä kuin lapset, joille ei ole luettu kirjoja ääneen. (McKool 2007, 122.) Kun 

lukutaito vakiintuu ja kehittyy jo koulutien alussa, on oppiminenkin sujuvampaa. 

Nottenin ja Kraaykampenin (2010) tutkimuksessa ilmeni, että lapselle lukeminen 

vaikutti lapsen koulumenestykseen. Tutkimuksessa ääneen lukeminen ei ollut 

ainoa tekijä, joka ennusti koulumenestystä, mutta sen nähtiin olevan yksi 

tehokkaimmista keinoista vaikuttaa lapsen koulumenestykseen.  

Kirjojen teksti sisältää yleensä paljon rikkaampaa sanastoa verrattuna 

puhutun kielen ilmauksiin. Näin ollen ääneen luetun kirjan avulla lapsi on 

monipuolisemman sanaston kanssa tekemisissä. (Lundberg 2002, 5.) Useassa 

tutkimuksessa onkin todettu, että ääneen lukeminen kehittää lapsen 

sanavarastoa (Farrant & Zubrick 2013; O’Farrelly, Doyle, Victory & Palamaro-

Munsell, 2018; Senechal & LeFevre 2002; Senechal, LeFevre, Thomas & Daley 

1998). Kielen rikastuttaminen auttaa luetun ymmärtämisessä ja uuden 

oppimisessa merkittävästi (Lundberg 2002, 4). Myös tunnesäätelyntaidot 

kehittyvät jo varhaisina vuosina, kun lapselle luetaan ääneen (O’Farrelly ym. 

2018; Watson 2016;). Itsensä ilmaiseminen on helpompaa, kun löytää sanoja 

kuvaamaan omia mielipiteitä ja tunteita.  
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Erilaisten taidollisten hyötyjen lisäksi lapsi pääsee yksinkertaisesti vain 

nauttimaan tarinoiden kuuntelusta, kun hänelle luetaan ääneen. Lapset 

useimmiten nauttivat ääneen lukemisesta ja haluaisivat ääneen lukemisen 

jatkuvan senkin jälkeen, kun vanhemmat eivät enää lue heille. Lapset kokevat 

erityisen tärkeänä yhteisen hetken, jonka ääneen lukeminen aikuisen ja lapsen 

välille luo. (Scholastic 2015, 33, 35.) Yhteinen jaettu tarina ja hetki kirjan parissa 

jää siis positiivisena muistona ja mielikuvana lapselle. Positiivinen asenne kirjoja 

ja lukemista kohtaan lisää merkittävästi lukuintoa ja lukutaitoa, kuten olemme 

aikaisemmassa luvussa (ks. luku 2.3) todenneet. Ääneen lukemisen vaikutukset 

ovat siis hyvin moninaisia ja moniulotteisia.  

Lopuksi on vielä syytä huomioida, että ääneen lukeminen ei ole välttämättä 

yksinään tehokkain keino kehittämään lapsen kielitietoisuutta ja lukutaitoa. 

Kaikista tehokkainta lukutaidon ja lukuinnon kehittymisen kannalta näyttäisi 

olevan se, että lapsen kasvuympäristössä on monipuolisesti erilaisia kieltä 

rikastuttavia tekijöitä (McKool 2007; Mol & Bus 2011; Partin & Hendricks 2002). 

Ääneen lukeminen voi olla kuitenkin yksi vahva tekijä muiden kieltä rikastuttavien 

tekijöiden rinnalla.  

3.2 Opettajan ääneen lukeminen  

Tässä tutkimuksessa keskitymme luokanopettajan ääneen lukemisen 

merkitykseen lukutaidon ja lukuinnon vahvistamisessa. Vaikka 

opetussuunnitelmassa ei mainita ääneen lukemisesta kertaakaan, voi opettaja 

itse tehdä valinnan, käyttääkö ääneen lukemista saavuttaakseen 

opetussuunnitelman tavoitteita. Opetussuunnitelmassa (2014, 162, 170) 

vuosiluokkien 3–6 suomen kielen ja kirjallisuuden painopisteenä mainitaan 

lukuharrastuksen vakiinnuttaminen sekä lastenkirjallisuuteen tutustuttaminen. 

Opetuksen tavoitteeksi mainitaan myös innostaminen kuuntelemaan ja lukemaan 

lastenkirjallisuutta. Opettajan on mahdollista saavuttaa näitä tavoitteita ääneen 

lukemisen avulla (Spencer 2011). Ääneen lukemalla voidaan vahvistaa lisäksi 

oppilaan monilukutaitoa, joka on yksi opetussuunnitelman (Opetushallitus 2014, 

22–23) laaja-alaisista osaamistavoitteista. 

Tutkimusten perusteella on hyvin yleistä, että opettajat lukevat oppilailleen 

ääneen (Ariail & Albright 2005, 76; Leino ym. 2017, 49). Opettajan ääneen 
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luettava materiaali on usein kaunokirjallisuutta (Pentimonti, Zucker & Justice 

2011). Aikaisempien tutkimusten valossa ääneen lukeminen on yleisempää 

alemmilla luokka-asteilla kuin yläkoulussa (Jacobs, Morrison & Swinyard 2000, 

182; Ariail & Albright 2005, 78). Kuten kotioloissa, myös koulumaailmassa lapsen 

iällä näyttäisi olevan vaikutusta ääneen lukemisen yleisyyteen. On toisaalta hyvä, 

että juuri alemmilla luokilla ja hyvin varhaisessa vaiheessa käytetään aikaa 

lukutottumusten muovaamiseen ja lukuinnon sytyttämiseen, sillä lukutottumukset 

pysyvät hyvin samankaltaisina kouluvuodesta toiseen (Leppänen 2007). Albright 

ja Ariail (2005, 583) kuitenkin uskovat, että opettajan ääneen lukeminen voi 

vaikuttaa myös vanhempien oppilaiden oppimiseen ja motivaation. Oppilaat 

itsekin sanovat, että heitä innostaa se, että heille luetaan (Edmunds & 

Bauserman 2006, 420; Merga 2017, 336). Opettajien ei siis välttämättä 

kannattaisi lopettaa ääneen lukemista ylemmillä luokilla, vaan jatkaa sitä 

oppilaiden iästä huolimatta. 

Aikaisempien tutkimusten mukaan opettajan ääneen lukemiselle pystytään 

löytämään ainakin seuraavat viisi erilaista syytä ja tavoitetta, jotka on koottu 

kuvioon 1 (KUVIO 1). Avaamme näitä tarkemmin seuraavaksi.  

 

 

KUVIO 1. Opettajan ääneen lukemisen vaikutukset oppilaisiin. 
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Kuten edellä oleva kuvio (KUVIO 1) havainnollistaa, opettajat lukevat oppilailleen 

ensinnäkin siitä syystä, että he pitävät ääneen lukemista tärkeänä ja haluavat 

tukea lukutaitoa (Ariail & Albright 2005, 78). Tässä opettajan rooli 

esimerkkilukijana on tärkeä oppilaan oman lukumotivaation kannalta (Pasco 

2007; Gambrell 1996). Opettajana on mahdollisuus lähestyä kaikkia opetettavia 

aiheita omien kiinnostuksen kohteiden kautta ja vaikuttaa oppilaisiin omilla 

esimerkeillä. Opettaja innostaa oppilaita kertomalla omista lukukokemuksistaan 

ja siitä, miten kirjat ovat olleet tärkeitä oppimisen ja elämän rikastuttamisen 

kannalta (Gambrell 1996). Kun opettaja kertoo henkilökohtaisia kokemuksia 

kirjoista ja kirjallisuudesta, oppilaat kuulevat omakohtaisia kokemuksia 

nimenomaan tutulta ja luotettavalta henkilöltä. Tämä voi tuntua oppilaista paljon 

kiinnostavammalta ja aidommalta kuin samanlaisten kokemusten kuuleminen 

henkilöltä, jota he eivät tunne. Opettaja voi siis omalla esimerkillään ja mallillaan 

olla tukemassa oppilaan lukutaitoa.  

Toiseksi opettajat pyrkivät motivoimaan ja innostamaan oppilaitaan 

lukemaan. Tutkimusten mukaan opettajalla on mahdollisuus vaikuttaa oppilaiden 

lukuintoon (Merga 2017, 336; Spencer 2011). Lymanin (2010) ja McKennan 

(2001) mukaan opettajalla on mahdollisuus muuttaa lukuasenteita 

myönteisemmäksi ääneen lukemisen avulla. Lisäksi Pecjakin ja Kosirin (2008, 

160) mukaan ääneen lukeva opettaja vaikuttaa oppilaisiinsa niin, että oppilaat 

kokevat lukemisen tärkeäksi ja ovat kiinnostuneempia lukemisesta. Varsinkin 

eläytyvä lukeminen on hyvä keino lisäämään oppilaiden kiinnostusta (Teale 

2003, 132). Kiinnostuksen lisääminen ja asenteiden muuttaminen 

myönteisemmäksi on tärkeää etenkin heikkojen lukijoiden kohdalla, koska heillä 

on usein hyvin negatiivinen käsitys lukemisesta (Mihandoost 2011). Ääneen 

lukeminen voi innostaa juuri näitä heikkoja lukijoita lukemaan, koska opettajan 

lukiessa kirjaa heidän ei itse tarvitse ponnistella tekstin parissa. Tällä tavoin 

asenteet kirjoja kohtaan saattavat muuttua positiivisemmiksi. 

Kolmanneksi opettajat lukevat oppilaille, koska ovat huomanneet oppilaiden 

pitävän siitä (Spencer 2011, 76). Tealen (2003, 132) mukaan opettajan ääneen 

lukemisen tavoitteena tulisikin olla ilon ja nautinnon tuottaminen oppilaille. Ivey & 

Broaddus (2001, 360) selvittivät laajassa tutkimuksessaan kuudesluokkalaisten 

amerikkalaislasten suosikkitapoja lukea kirjallisuutta koulussa. Tutkimuksen 

mukaan parhaan lukukokemuksen tuotti vapaa lukeminen itsenäisesti ja 
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opettajan ääneen lukemisen kuunteleminen. Myös muiden tutkimustulosten 

perusteella, oppilaat pitävät paljon tarinoiden kuulemisesta (Albright & Ariail 

2005, 583–585; Ledger & Merga 2018, 130; Merga 2017, 337). Ääneen luetun 

kirjan kuuntelu on luonteeltaan hyvin erilaista verrattuna muihin koulussa 

vaadittaviin tehtäviin, minkä takia kirjan kuuntelu voi tuntua oppilaista erityisen 

mielekkäältä. Koulupäiviin sisältyy paljon tehtäviä, jotka vaativat tarkkuutta, 

päättelyä ja huolellisuutta. Ääneen luetun kirjan vahvuus saattaa olla siinä, ettei 

sen kuuntelu vaadi suurta suorituskykyä. Lukuhetkiä ei myöskään arvioida. Kirjaa 

saa vain kuunnella ja opettaja saattaa jopa kertoa, että tavoitteena on pelkästään 

rentoutua ja nauttia kuulemastaan. Opettaja pystyy helposti tekemään ääneen 

lukemisesta mielekkään rutiinin koulupäiviin, jonka avulla hän pystyy tarjoamaan 

positiivisia lukukokemuksia. 

Neljänneksi opettaja pystyy ääneen lukemisen avulla esittelemään 

oppilailleen erilaista kirjallisuutta. Tämä auttaa oppilaita löytämään mieleistä 

lukemista (Edmunds & Bauserman 2006, 419). Koskisen ja kollegoiden (1994, 

178) tutkimuksen mukaan lapset tarttuvat helpommin itse niihin kirjoihin, joita on 

luettu heille koulussa tai kotona. Myös Gambrellin (1996) mukaan lapsi tarttuu 

tuttuihin kirjoihin helpommin. Monipuolisen kirjallisuuden lukeminen tutustuttaa 

oppilaat kattavasti kirjallisuuden eri lajeihin sekä toimii parhaimmillaan suorana 

kirjavinkkauksena. Opettaja voi lukea esimerkiksi kirjasarjan ensimmäisen osan 

ja pyrkiä näin innostamaan oppilaitaan lukemaan kirjan jatko-osat. Kirjasarjan 

muihin teoksiin voi olla helppo tarttua, kun kirjan miljöö, henkilöt ja kirjoittajan 

kirjoitustyyli ovat jo tuttuja. Varsinkin heikoille lukijoille näiden tekijöiden 

tietäminen etukäteen ennen kirjan lukemista voi vaikuttaa merkittävästi 

lukukokemukseen tai ylipäänsä siihen, aikovatko he tarttua kirjaan vapaa-

ajallaan. Jos omat ystävät eivät lue kirjoja tai vanhemmilla ei ole kiinnostusta 

ohjata kirjallisuuden pariin, voi olla vaikea edes löytää mielenkiintoista lasten- ja 

nuortenkirjallisuutta itselleen. Tämänkin takia opettajan ääneen lukeminen on 

hyvä mahdollisuus tutustuttaa oppilaita hyviin kirjoihin. Kirjavalintaa tulisi siis 

harkita tarkkaan. 

Viimeisenä huomionarvoisena seikkana on ääneen lukemisen sosiaalinen 

ulottuvuus ja se, minkälaisen yhteisen kokemuksen opettajan ääneen lukeminen 

luo. Oppilaat pystyvät jakamaan ajatuksiaan kirjoista luokkakavereiden kanssa. 

Koska jokainen oppilas on kuullut saman kirjan, on jokaisella mahdollisuus 
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keskustella siitä luokkakavereiden kanssa. Mahdollisuus puhua kirjoista on 

merkittävä tekijä, joka sitouttaa ja motivoi lasta lukemaan (Gambrell 1996, 22). 

Kun opettaja saa kirjan luettua loppuun, voisi siis olla paikallaan käydä 

keskustelua kirjan sisällöstä ja lukukokemuksesta. Kun oppilaat saavat kertoa 

kokemuksiaan kuullusta tarinasta ja kuulla muilta erilaisia näkemyksiä, voi 

oppilaiden omat lukukokemukset syventyä.  

3.3 Ääneen lukemisen menetelmät 

Ääneen lukemisesta on esitetty erilaisia menetelmiä, joiden avulla lapsen 

sanavarastoa, ymmärrystä ja fonologista tietoisuutta ja käsitystä tekstistä 

voidaan kehittää (Swanson ym. 2011). Jos halutaan maksimoida ääneen 

lukemisen hyödyt, aikuinen voi käyttää erilaisia tutkimuksiin perustuvia 

menetelmiä ääneen lukemisessa. Esittelemme kolme erilaista menetelmää 

lyhyesti, jotta pystytään ymmärtämään ääneen lukemisen erilaisia tavoitteita ja 

pyrkimyksiä.  

Yksi menetelmistä on vapaasti suomennettuna tekstiin viittaaminen (print 

referencing). Tämä menetelmä on hyvä niille lapsille, joilla on riski jäädä jälkeen 

luku- ja kirjoitustaitojen oppimisessa. Menetelmä perustuu aikuisen antamiin 

sanattomiin tai sanallisiin vihjeisiin, joiden avulla lapsen huomio suunnataan 

kirjoitetun kielen muotoihin, ominaisuuksiin ja funktioihin. Aikuinen voi osoittaa 

sormellaan yksittäisiä kirjaimia tai kuljettaa sormeaan luetun tekstin kohdalla. 

Aikuinen voi kysyä tekstistä kysymyksiä, kuten ”Tiedätkö, mikä kirjain tämä on?” 

tai kommentoida tekstiä ”Tässä lukee: Hyvää huomenta!”. Tavoitteena on saada 

lapsi ymmärtämään sanoja, kirjaimia ja tekstiä kokonaisuutena. (Justice & Ezell 

2004, 186.) Tarkoituksena on siis kohdentaa lapsen kiinnostus tekstiin monella 

tapaa. Kirjaa ei vain lueta läpi, vaan aikuinen välillä pysäyttää lukemisen ja vie 

lapsen huomion tiettyihin tekstin ominaisuuksiin johdonmukaisesti. 

On kehitetty myös niin kutsuttu tekstipuhe-menetelmä (text talk), jonka 

tarkoituksena on opettaa lapsille uusia sanoja tietyn kaavan mukaan. Harjoittelu 

lähtee kirjan ääneen lukemisesta, jonka jälkeen luetusta keskustellaan 

monipuolisesti. Sitten aikuinen poimii tekstistä muutamia sanoja, joista 

keskustellaan syvemmin. Sanoja käsitellään, toistetaan sekä harjoitellaan 

käyttämään omassa puheessa. Sanojen perusteellinen oppiminen on 
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päätavoitteena. (Lane & Wright 2007, 670.) Lapset oppivat sanoja tietyssä 

tekstikontekstissa sujuvasti ja helposti tämän toimintatavan avulla.  

Dialoginen lukeminen (dialogical reading) taas auttaa luetun ymmärtämistä 

ja kehittää kerronnan taitoja. Tässä menetelmässä ääneen lukemisen 

yhteydessä lasta johdatellaan ymmärtämään tekstiä syvemmin ja kertomaan siitä 

ääneen. Aikuinen ei ole pelkästään äänessä, vaan menetelmässä annetaan tilaa 

lapsen kerronnalle. Lauseen täydentäminen, mieleen palauttaminen, avointen 

kysymysten kysyminen ja asioiden tarkastelu tekstin ulkopuolelta ovat 

menetelmän päätoimia. Menetelmässä kehutaan ja kannustetaan lasta paljon 

sekä toistetaan ja täydennetään lapsen vastauksia. (Arnold, Lonigan, Whitehurst, 

Epstein 1994, 238–239; Lane & Wright 2007, 670.) Myös tässä menetelmässä 

aikuinen ja lapsi ovat vahvassa vuorovaikutuksessa keskenään, mutta aikuinen 

pyrkii ennen kaikkea antamaan kysymysten avulla lapselle mahdollisuuksia 

kertoa.   

Näiden kolmen menetelmän avulla pystytään siis ymmärtämään, että 

ääneen lukemiseen voi liittyä vahvasti erilaisten oppimistavoitteiden 

saavuttaminen. Ääneen lukemisen voi myös käsittää “tavallisena” lukemisena. 

Tälle ei löydy tarkkaa määritelmää, mutta muiden menetelmien perusteella 

voidaan ajatella, että tavallisella lukemisella tarkoitetaan ääneen lukemista, jonka 

yhteyteen ei ole yhdistetty tarkkoja interventioita. Aikuinen yksinkertaisesti vain 

lukee tekstin ääneen lapsen ollessa kuuntelijan roolissa. Aikuinen lukee kirjaa siis 

ilman tarkkoja kysymyksiä, tehtävänantoja tai pohdintoja. Tavoitteena on tarjota 

lapselle vain esimerkiksi kokemuksellisuutta, yhteistä aikaa ja rutiinia. Vaikka 

tämä tavallinen lukeminen ei ole tehokkain tapa lukea, esimerkiksi sanavaraston 

kehittymisen kannalta (Brabham & Lynch-Brown, 2002), on se silti lapsille 

hyödyllistä (Lane & Wright 2007, 674). Tavallisenkin lukemisen avulla pystytään 

saavuttamaan monia positiivisia asioita lapsen kielellisen kehityksen ja 

lukutaidon kannalta, kuten esittelimme luvuissa 3.1 ja 3.2 tarkemmin.  

Tutkimuksemme kannalta nämä erilaiset ääneen lukemisen menetelmät 

ovat huomion arvoisia, sillä luokanopettaja voi pyrkiä ääneen lukemisessaan 

ennen kaikkea erilaisten oppimistavoitteiden saavuttamiseen. Tällöin opettaja voi 

käyttää tiettyä ääneen lukemisen tapaa. Tavallista lukemista opettaja voi myös 

harjoittaa, varsinkin silloin, jos opettaja ei pidä ensisijaisesti ääneen lukemista 

tiettyjen taitojen kehittäjänä, vaan enemmänkin kokemuksiin, käsityksiin ja 
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asenteisiin vaikuttajana. Opettaja valitsee ääneen lukemisen tavan 

toteuttaakseen valitsemiaan tavoitteita. Tapa, jolla opettaja lukee vaikuttaa myös 

oppilaan kokemukseen ääneen lukemisesta.  
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4 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

Tässä luvussa käsittelemme tutkimuksemme lähtökohtia. Aluksi esittelemme 

tutkimustehtävän ja kolme tutkimusta ohjaavaa tutkimuskysymystä. Tämän 

jälkeen esittelemme kvalitatiivisen tutkimuksen keskeisiä piirteitä peilaten niitä 

omaan tutkimukseemme. Lopuksi syvennymme tutkimuksen tieteenfilosofisiin 

lähtökohtiin fenomenografisen tutkimussuuntauksen kautta ja pohdimme lasten 

tutkimiseen liittyviä erityispiirteitä. 

4.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen tehtävänä on selvittää, millainen merkitys opettajan ääneen 

lukemisella on oppilaan lukuinnon ja lukutaidon vahvistamisessa. Lähestymme 

tutkimusongelmaamme kolmannen ja neljännen luokan opettajien ja heidän 

oppilaiden käsitysten ja kokemusten kautta. Olemme muodostaneet 

tutkimustehtävämme pohjalta kolme tutkimuskysymystä: 

 

1. Millainen ilmiö luokanopettajan ääneen lukeminen on? 

2. Millaisena oppilaat kokevat luokanopettajan ääneen lukemisen? 

3. Miten opettajan ja oppilaan käsitykset opettajan ääneen lukemisesta 

vastaavat toisiaan? 

4.2 Kvalitatiivinen tutkimus  

Tutkimuksemme on lähtökohdiltaan kvalitatiivinen, eli laadullinen. Laadullisen 

tutkimuksen erityispiirteenä on sen tavoite pyrkiä kuvaamaan todellista elämää 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.  Sen tarkoituksena ei kuitenkaan ole 

todistaa ennalta määriteltyjä väittämiä todeksi, vaan paremminkin löytää tai 

paljastaa elämän todellisia asioita. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2015, 161, 

164.) Tästä johtuen tutkimuksemme aineisto on pyritty keräämään 
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mahdollisuuksien mukaan elämän todellisista tilanteista. Valitsimme 

tutkimuksellemme laadullisen lähestymistavan, jotta voisimme keskittyä 

syvemmin opettajan ääneen lukemisen taustalla vaikuttaviin tekijöihin opettajien 

ja oppilaiden käsitysten kautta. Laadullisen tutkimuksen valinnat näkyvät 

tutkimuksemme jokaisessa vaiheessa, kuten lähtökohdissa, aineiston 

keräämisessä ja analyysissä. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen piirissä luotetaan ihmiseen tiedon kerääjänä. 

Erilaisia mittausvälineitä ei pidetä tarpeeksi joustavina muuttuvissa tilanteissa, 

jotka ihmisiä tutkittaessa ovat väistämättä läsnä. Kun tutkitaan ihmisiä, pyritään 

laadullisen aineiston keräämisen menetelmällisissä valinnoissa suosimaan 

sellaisia metodeja, joissa tutkittavan ääni pääsisi mahdollisimman hyvin esille. 

(Hirsjärvi ym. 2015, 164.) Tutkimuksemme aineisto onkin kerätty hyödyntäen 

tutkimushaastattelua, joissa tutkittavat pääsevät ääneen. Haastattelun lisäksi 

olemme hyödyntäneet havainnointia. Näissä molemmissa menetelmissä 

luotetaan tutkijan tekemiin havaintoihin ja tulkintoihin. 

Tutkimuksemme kohdejoukko on tarkoin valittu. Laadulliselle tutkimukselle 

tämä on hyvin tyypillistä, sillä siinä ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin, vaan ilmiön 

kuvaamiseen, toiminnan ymmärtämiseen tai antamaan teoreettinen selitys 

jollekin ilmiölle (Tuomi & Sarajärvi 2018, 98). Tästä johtuen on tärkeää, että 

tutkimuksen kohdejoukolla olisi kattavasti tietoa tutkittavasta ilmiöstä. 

Tutkimuksen kysymyksenasettelun jälkeen, tutkimukseen valikoitui vain sellaisia 

opettajia, jotka lukevat oppilailleen ääneen. Olemme myös 

tarkoituksenmukaisesti kohdentaneet tutkimuksen kolmannen ja neljännen 

luokan opettajiin ja oppilaisiin, sillä tämä on mielestämme ääneen lukemisen 

kannalta mielenkiintoinen ikäkausi. Analyysissä olemme hyödyntäneet 

laadulliselle tutkimukselle tyypillistä induktiivisen päättelyn periaatetta, eli 

pyrkimyksenämme on ollut hypoteesien testaamisen sijaan käsitellä aineistoa 

seikkaperäisesti. (Hirsjärvi ym. 2015, 164.) 

Tutkimuksessamme ymmärrämme laadullisen tutkimuksen Kiviniemen 

(2018, 73) tavoin prosessina. Silloin kun aineistonkeruun välineenä toimii tutkija 

itse, voidaan tutkimuksen näkökulmien nähdä syntyvän vähitellen 

tutkimusprosessin edetessä. Tutkimuksen prosessimainen luonne näkyy 

tutkimuksessamme muun muassa siinä, ettei tutkimuksen eri vaiheita ole 

suunniteltu tiukasti etukäteen, vaan ne ovat muotoutuneet tutkimuksen edetessä.  
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Tämä näkyy esimerkiksi aineistonhankinnassa. Jouduimme harmiksemme 

perumaan sovittuja haastatteluja koronaviruksen suljettua kouluja ja tekemään 

tutkimusta hieman suppeammalla aineistolla. Lopulta tämä ei kuitenkaan 

haitannut tutkimuksen tekoa. Tutkimuksen prosessimaisuus osoittautui 

tutkimuksemme kannalta hyväksi lähestymistavaksi myös siitä syystä, että 

ihmisiä tutkittaessa on vaikeaa ennustaa etukäteen miten tutkimustilanteet 

kehittyvät. Emme esimerkiksi osanneet arvioida etukäteen kuinka pitkään 

haastateltavat tulevat puhumaan. 

4.3 Fenomenografinen tutkimusote 

Tieteenfilosofia vaikuttaa tutkimuksen tekemiseen monin tavoin. Se määrittää 

muun muassa tutkittavan todellisuuden ja tutkimuksella saatavan tiedon 

luonnetta, sekä tutkimuksen metodologisia valintoja. Tieteenfilosofisten 

taustaoletusten tunnistaminen helpottaa muun muassa tutkimustulosten 

ymmärtämistä ja niiden soveltamista, sillä jo omaksutulla tieteenkäsityksellä voi 

olla hyvinkin suuri vaikutus tutkimuksen tulkintaan. (Kakkuri-Knuuttila & 

Heinälahti 2006, 131–132.) Tämän vuoksi avaamme tarkemmin tutkimuksemme 

tieteenfilosofista taustaa. 

Tutkimuksessamme nojaudutaan fenomenografiseen 

tutkimussuuntaukseen, jonka pyrkimyksenä on kuvailla miten eri ihmiset 

käsittävät saman ilmiön usealla eri tavalla (Beaulieu 2017, 65). Fenomenografia 

on etenkin kasvatustieteellisessä tutkimuksessa paljon käytetty tutkimusote 

(Kakkori & Huttunen 2014, 381). Huusko ja Paloniemi (2006, 163–164) kuvailevat 

fenomenografiaa tutkimusta ohjaavaksi tutkimussuuntaukseksi, mutta 

samanaikaisesti metodiseksi tutkimus- tai lähestymistavaksi. Heidän mukaan 

fenomenografia tutkimussuuntauksena pyrkii etenkin analysoimaan, 

ymmärtämään ja selittämään erilaisia käsityksiä ilmiöstä ja niiden keskinäisistä 

suhteista. 

Fenomenografia pohjautuu tietylle käsitykselle ilmiön ja ihmisen ajattelun 

suhteesta. Tämän käsityksen mukaan ihminen on rationaalinen olento, joka liittää 

kokemukset selittäviin yhteyksiin. Näin ihminen luo kokemuksistaan käsityksiä. 

(Ahonen 1994, 116.) Fenomenografian ytimessä on siis se, kuinka maailma 

ilmenee ihmisen käsityksissä ja miten ihmisen käsitykset ovat riippuvaisia 
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elämismaailmasta (Kakkori & Huttunen 2014, 383). Fenomenografisen 

näkemyksen mukaan todellisuus on kaikille yhteinen, mutta sen käsittäminen ja 

kokeminen on jokaiselle yksilöllistä (Huusko & Paloniemi 2006, 165). Ahonen 

(1994, 114) täsmentää käsitysten moninaisuuden riippuvan nimenomaan 

ihmisten erilaisista kokemustaustoista. Ihmisen ymmärretään liittävän omassa 

mielessään esimerkiksi arjen tapahtumat selittäviin yhteyksiin, jolloin hän 

muodostaa käsityksiä (Ahonen 1994, 116). Ahosen (1994) mukaan esimerkiksi 

arkikokemuksista syntyneet esikäsitykset voivat olla niin vahvoja, että ne 

vaikuttavat jatkossa ihmisen ymmärrykseen uusista kokemuksistaan. Jos 

esimerkiksi opetuksessa ei oteta ihmisen esikäsityksiä huomioon, uuden 

oppiminen voi olla haastavaa. Tämän vuoksi käsitysten tutkiminen voidaan 

nähdä hyvinkin merkityksellisenä arkisen toimintamme ymmärtämisessä. 

Koska käsitykset muodostuvat sosiaalisesti ja saavat merkityksensä 

kokonaisuuksista, voidaan niitä luonnehtia suhteellisiksi. Tämän vuoksi 

fenomenografisessa tutkimuksessa keskeistä on ottaa huomioon tutkimuksen 

konteksti, sillä usein se kiinnittää tutkittavien käsitykset kohdeilmiöön. 

Kontekstuaalisuus tulee ottaa huomioon tulkinnan ja raportoinnin kysymyksissä 

ja tutkimushenkilöiden tarkoituksenmukaisessa valinnassa. Tämä on tärkeää, 

sillä samanlainen ilmaisu voi saada eri asiayhteyksissä erilaisia merkityksiä ja 

siksi merkityksiä voidaan ymmärtää vain omassa kontekstissaan. (Huusko & 

Paloniemi 2006, 165–166.) Tutkimuksessamme pyrkimyksenämme on ymmärtää 

opettajien ja oppilaiden vastauksia nimenomaan koulukontekstissa. 

Pyrkimyksenämme ei kuitenkaan ole nostaa esiin opettajien tai oppilaiden 

yksilöllisiä käsityksiä, vaan paremminkin ymmärtää käsitysten eroavaisuuksia 

opettajien ja oppilaiden keskuudessa. Taustalla on ajatus, että tutkimuksen avulla 

on mahdollista tuottaa olettamus tietyssä kulttuurissa, yhteisössä tai 

yhteiskunnassa vallitsevasta käsitysten joukosta (Huusko & Paloniemi 2006, 

165). 

Tutkimusmenetelmänä fenomenografia ei määrittele tiettyä tapaa kerätä 

laadullista tutkimusaineistoa. Sen mukaan kieltä pidetään keskeisenä ajattelun ja 

käsitysten muodostamisessa sekä niiden ilmaisemisessa (Huusko & Paloniemi 

2006, 164). Yleisesti ottaen fenomenografiset tutkimusaineistot ovatkin empiirisiä 

haastatteluaineistoja, joissa kielellä on keskeinen osa. Teemahaastattelua 

pidetään fenomenografialle luontevimpana aineistonhankintamenetelmänä. 



35 

Siinä on kuitenkin tärkeää muistaa asettaa kysymykset avoimesti, jotta 

tutkittavien moninaiset käsitykset tulisivat aineistossa esiin (Huusko & Paloniemi 

2006, 164). Tutkimuksessamme käytämme menetelmänä teemahaastattelun 

lisäksi myös observointia, eli havainnointia. Teemahaastattelun tavoin 

havainnointi on tyypillinen tapa kerätä fenomenografista tutkimusaineistoa. 

(Kakkori & Huttunen 2014, 381.) Aineistonhankintamenetelmistä kerromme 

myöhemmissä luvuissa (ks. luku 5.2 ja luku 5.3) tarkemmin. 

4.4 Lasten tutkiminen   

Tutkimuksemme on lähestymistavaltaan osittain lapsinäkökulmainen, sillä 

tutkimukseemme osallistui kahden aikuisen lisäksi 32 lasta. Lasten näkökulman 

huomioiminen kietoo tämän tutkimuksen osaksi lapsi- ja lapsuudentutkimuksen 

kenttää. Lapsitutkimus on monien tutkimusalojen yläkäsite, kun puhutaan lapsia 

koskevasta tutkimuksesta (Karlsson 2010, 121). Lapsuudentutkimuksella 

tarkoitetaan Alasen (2009, 9, 22–23) mukaan monitieteistä yhteiskunta- ja 

kulttuuritutkimuksen aluetta. Sen yhteisenä tavoitteena on ymmärtää lapset 

yhteiskunnan ja yhteisöjen jäseninä ja toimijoina. Lisäksi lapsuus tiedostetaan 

osana yhteiskunnan rakenteita ja kulttuuria. Lapsuudentutkimuksen yhteisiä 

lähtökohtia on lisäksi pyrkimys tehdä lasten osallisuus näkyväksi ja ymmärtää se, 

että myös lapset itse rakentavat lapsuutta.   

Kun tutkimuksessa painotetaan erityisesti lapsen osallistumista tiedon 

tuottamiseen, tarvitaan Karlssonin (2010, 123) mukaan lapsinäkökulmaisen 

tutkimuksen käsitettä. Lapsinäkökulmaisen tutkimuksen lähtökohtana on, että 

lapset ovat tiedon tuottajia, joilla on henkilökohtaisia näkökulmia kerrottavana. 

Lähestymistapamme on siis nähdä lapset subjekteina eikä vain objekteina. Tämä 

tarkoittaa sitä, että lapset nähdään sosiaalisina toimijoina omien kokemusten ja 

ymmärryksen kautta. Tämän lähestymistavan mukaan lapset vaikuttavat 

sosiaalisessa ja kulttuurisessa ympäristössä, jossa he elävät. (Christensen & 

Prout 2002, 481.) Lapset eivät siis ole pelkästään haavoittuvaisia ja suojelua 

kaipaavia yksilöitä (Strandell 2010, 92), vaan heidän mukaan ottaminen tähänkin 

tutkimukseen on perusteltua.   

YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista (1989) kirjaa lapsen oikeuden 

ilmaista mielipiteensä ja tulla kuulluksi häntä koskevissa asioissa. 
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Lapsinäkökulmaisen tutkimuksen pyrkimyksiä voidaan pitää tämän oikeuden 

edistämisenä. Siksi haluamme tässä tutkimuksessa ottaa lapsinäkökulman 

huomioon. Karlsson (2000, 14) kirjoittaa, että vaikka lapsista on paljon tietoa 

saatavilla, lapsen näkökulmasta saatua tietoa on vain vähän. Tuo 20 vuotta 

vanha huomio on kuitenkin muuttunut, sillä lapsuudentutkimus on vahvistanut 

asemaansa tieteiden kentällä. Lasten ottaminen mukaan tutkimuksiin ei ole enää 

marginaalissa. (Rutanen & Vehkalahti 2019, 7.) Strandellin (2010, 93) mukaan 

ajatus lasten osallisuudesta heitä itseään koskeviin aiheisiin on vakiinnuttanut 

paikkaansa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että lapsen oikeus osallistua tutkimuksiin 

on vahvistunut. On lisäksi alettu ajattelemaan, että lapset ovat luotettavia 

informantteja (Strandell 2010, 93). Tässä tutkimuksessa emme siis lähde 

kysymään tietoa lapsen kokemuksista esimerkiksi vain opettajilta, vaan kysymme 

sitä suoraan lapsilta itseltään.   

Se, miten lapsuuden tutkimuksessa lapsuuden toimijuus ja lapsuuden 

asema yhteiskunnassa nähdään, johtaa erilaisiin eettisiin päätelmiin, jotka 

ohjaavat tutkimuksen tekemistä (Strandell 2010, 92). Tutkimuksemme eettinen 

pohja kallistuu tässä luvussa esiteltyjen lähtökohtien perusteella niin sanotun 

eettisen symmetrian piiriin. Eettisen symmetrian periaate korostaa lasten ja 

aikuisten lähestymistä tutkimuksessa samoin periaattein. Toisin sanoen lasten ja 

aikuisten välillä mitään eroa ei pidä ottaa itsestään selvänä. (Christensen & Prout 

2002, 481.) Tarkoituksena on ymmärtää, että lapset ovat kykeneviä 

osallistumaan ja vaikuttamaan heitä koskeviin asioihin (Strandell 2010, 93). 

Eettinen symmetria on pikemminkin näkökanta, jossa tutkijan lähtökohtana on 

tutkittavan kohtaaminen tasa-arvoisesti riippumatta siitä, onko kyseessä lapsi vai 

aikuinen (Christensen & Prout 2002, 482).  

Eettisen symmetrian periaatteeseen kuuluu, että tutkijan ei tarvitse käyttää 

tiettyjä metodeja tai huomioida erilaisia eettisiä standardeja työskennellessään 

lasten kanssa (Christensen & Prout 2002, 482). Tämä saattaa kuulostaa 

lapsinäkökulmaisen tutkimuksen vastakohdalta, sillä lapsinäkökulmaisessa 

tutkimuksessa periaatteena on tutkimuksen tekeminen lapsilähtöisillä 

menetelmillä (Karlsson 2010, 124). Tarkoituksenamme ei ole nähdä 

lapsinäkökulmaa ja eettisten symmetrian periaatteita toisiaan poissulkevina 

näkökulmina. Tarkoituksenamme on pikemminkin pyrkimys korostaa sitä, että 

lapset ajatellaan muiden ihmisten kaltaisina sosiaalisina toimijoina, joita voidaan 
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pyytää mukaan tutkimuksiin. Ajatuksena on myös tuoda esiin, että lapsi on 

kykenevä osallistumaan esimerkiksi haastatteluun ja kertomaan siinä tilanteessa 

omia mielipiteitään. Näemme lasten tuottaman tiedon siis saman arvoisena kuin 

aikuisten tuottaman tiedon.  

 



38 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Tässä luvussa tarkastelemme tutkimuksemme metodologisia valintoja. Aluksi 

esittelemme tutkimuksemme kohdejoukon, jonka jälkeen käymme 

tutkimusaineiston keräämisen yksityiskohtaisesti läpi. Tutkimusaineisto kerättiin 

havainnoinnin ja teemahaastattelun avulla. Koska tutkimuksemme kohdejoukko 

koostui myös lapsista, perehdymme viimeisessä alaluvussa (luku 5.4) vielä 

tarkemmin lasten haastatteluun liittyviin kysymyksiin. 

5.1 Tutkimuksen kohdejoukko 

Lähestyimme useita Pirkanmaalla työskenteleviä luokanopettajia ja alakoulujen 

rehtoreita tutkimusviestillä sähköpostitse. Kerroimme sähköpostiviestissä 

lyhyesti tutkimuksestamme ja ilmoitimme etsivämme osallistumisesta 

kiinnostuneita opettajia ja oppilaita. Haimme tutkimukseen erityisesti sellaisia 

opettajia, jotka lukevat oppilailleen ääneen. Saimme muutaman kiinnostuneen 

yhteydenoton luokanopettajilta, joista kolmen kanssa aloimme sopimaan 

tarkempia aikatauluja. Koska tutkimukseemme osallistui myös lapsia, haimme 

tutkimukselle tutkimuslupaa koulujen rehtoreilta kaupunkien ohjeistuksen 

mukaan. Tämän lisäksi tutkimuslupaa haettiin oppilaiden huoltajilta. Yhden 

koulun tutkimuslupaprosessi kesti niin pitkään, että lopulta tämä koulu jäi 

tutkimuksestamme pois, sillä koronaviruksen aiheuttamien rajoitustoimien vuoksi 

emme päässeet keräämään aineistoa kyseiseen kouluun. Kahden muun koulun 

kanssa saimme hoidettua lupaprosessit nopeammin ja pääsimme tämän vuoksi 

keräämään tutkimusaineistoa ennen epidemian puhkeamista.  

Suomen lainsäädännössä ei kerrota selkeästi, kenellä on oikeus päättää 

lapsen osallistumisesta tutkimukseen. On kuitenkin lähtökohtaisesti ajateltu, että 

alle 18-vuotiaiden osallistumisesta tutkimukseen pyydetään huoltajien 

suostumus. (Nieminen 2010, 33.) Pyysimme luokanopettajia lähettämään 

kirjoittamamme saatekirjeen (LIITE 1) huoltajille sähköisesti noin viikkoa ennen 
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aineistonkeruun ajankohtaa. Tutkimuskirjeessä kerroimme lyhyesti 

tutkimuksestamme, aineistonkeruusta ja oppilaiden anonymiteetistä. Kerroimme 

tutkimukseen osallistumisen olevan oppilaalle vapaaehtoista. Pyysimme 

huoltajia olemaan yhteydessä luokanopettajaan, mikäli lapsi ei saa osallistua 

tutkimukseemme. Kukaan huoltaja ei kieltänyt osallistumista. Oppilaille kerrottiin 

tutkimuksen vapaaehtoisuudesta suullisesti ja ennen haastatteluja varmistettiin 

jokaiselta oppilaalta oma suostumus. Tämä on tärkeää, koska tutkimukseen 

osallistumisen pitäisi perustua aina vapaaehtoisuuteen (Nieminen 2010, 35). 

Kaikki oppilaat halusivat osallistua haastatteluihin. 

Toisesta luokasta haastattelimme kaikki oppilaat (n=18) neljässä ryhmässä. 

Myös toisessa luokassa tarkoituksena oli haastatella kaikki oppilaat, mutta 

aikataulu kävikin yllättävän tiukaksi ja pääsimme haastattelemaan vain 14 

oppilasta kolmessa ryhmässä. Tästä luokasta oppilaat valikoituivat satunnaisesti 

paitsi viimeiseen ryhmähaastatteluun kysyimme erityisen innokkaita oppilaita 

mukaan. Viisi oppilasta viittasi tällöin, joten otimme heidät vielä ennen välituntia 

haastatteluun.  

5.2 Havainnointi aineistonhankintamenetelmänä 

Havainnointi on ihmiselle hyvin luonnollinen tapa tarkkailla ympäristöä. Se sopii 

erityisen hyvin aineistonhankintamenetelmäksi silloin, kun tutkittavilla henkilöillä 

on vaikeaa ilmaista itseään kielellisesti (Hirsjärvi & Hurme 2011, 38). Tällä 

voidaan tarkoittaa esimerkiksi lapsia. Tieteellisen tutkimuksen kannalta kaikki 

havainnointi ei kuitenkaan ole pätevää. Arkihavainnointi on usein tutkimuksen 

kannalta liian epätäsmällistä, sillä siihen sisältyy yleensä muun muassa 

aavistuksia, tulkintavirheitä ja väärin muistamista. Sen sijaan tieteellisessä 

tutkimuksessa havainnointi perustuu vahvasti suunnitelmaan ja on täten 

johdonmukaista. (Vilkka 2018, 156.) Tieteellisessä tutkimuksessa käytetty 

havainnointi voi kuitenkin olla monenlaista. Hirsjärven ja Hurmeen (2011, 37) 

mukaan se vaihtelee usein informaalista, esimerkiksi haastattelun yhteydessä 

suoritettavasta havainnoinnista, hyvin kontrolloituun havainnointiin. Heidän 

mukaan se voi olla myös joko reaktiivista tai ei reaktiivista. Tällä tarkoitetaan sitä, 

onko havainnoinnin kohde tietoinen havainnoinnista vai ei. 
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Tässä tutkimuksessa havainnointi oli toinen aineistonhankintamenetelmä. 

Sen osuus ei kuitenkaan ole tutkimusaineistossa keskeinen, vaan suurin osa 

tutkimusaineistosta kerättiin haastattelemalla. Havainnoimme lukuhetkeä ennalta 

tekemämme suunnitelman mukaan, joten lähestymistapamme oli kontrolloitu. 

Suunnittelimme havainnoinnin pohjaksi aihealueita ja kysymyksiä, joihin 

kiinnitimme lukutuokion aikana huomiota. Kirjasimme havainnoistamme 

muistiinpanoja. Lähestymistapamme oli reaktiivinen, sillä kerroimme tutkittaville 

etukäteen havainnoivamme lukuhetkeä tutkimustarkoitukseen. Emme 

kuitenkaan kertoneet tutkittaville sen tarkemmin, mihin asioihin kiinnitimme 

huomiota lukuhetken aikana. Ennen aineistonhankintaa tutustuimme 

tutkimuksemme teoreettisiin lähtökohtiin ja metodologiaan. Tällä pyrimme 

luomaan itsellemme havainnointiin soveltuvat ”tutkijan työkalut” (Aarnos 2018, 

176). Aarnoksen (2018) mukaan näillä työkaluilla tutkija kykenee kiinnittämään 

huomion tutkimuksen kannalta olennaisiin asioihin.  

Havainnoimme kummankin luokan lukuhetkeä vain kerran. Hirsjärvi ja 

Hurme (2011, 38) kuitenkin puoltavat havainnoinnissa pitkää aikaotantaa. Heidän 

mukaan olisi tutkimuksen kannalta hyvä valita mahdollisimman pitkä 

tarkkailuaika, mutta siitä tulisi rekisteröidä vain murto-osa. He perustelevat tätä 

sillä, että usein havainnoitavan ilmiön esiintyminen voi olla harvinaista. Meidän 

tutkimuksessamme havainnointi suunniteltiin tukemaan haastatteluaineistoa, 

eikä näin ollen ollut keskeisin tapamme kerätä tutkimusaineistoa. Emme 

myöskään pyrkineet havainnoimaan lukuhetkestä jotain tiettyä osaa, vaan 

tavoitteenamme oli saada ilmiöstä kokonaiskuva, johon voisimme myös peilata 

haastatteluaineistoa. 

Havaintojen kannalta ei ole yhdentekevää kuka havaitsee, sillä 

havainnoijalla on aina oma vaikutuksensa tehtyihin havaintoihin. Jos havaintoja 

tekee tutkija itse, hänen kykyynsä havaita vaikuttavat muun muassa tutkijan 

esitiedot tutkittavasta ilmiöstä ja tutkijan käyttämä tutkimusperinne. (Vilkka 2018, 

159.) Pyrimmekin suunnittelemaan havainnoinnin huolellisesti. Suunnittelun 

ohessa tutustuimme kirjallisuuden avulla havainnoinnin metodologiseen 

taustaan. Metodologisesta näkökulmasta havaintoja voidaan kerätä 

aistinvaraisesti esimerkiksi näkemällä, kuulemalla, maistamalla tai haistamalla. 

Myös havainnoinnin kohde voi olla hyvin moninainen, esimerkiksi ihminen, 

ihmisryhmän vuorovaikutus tai erilaiset tekstit. (Vilkka 2006, 21–26.) Tässä 
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tutkimuksessa havainnoimme yleisemmällä tasolla luokassa tapahtuvaa 

lukutuokiota opettajan ääneen lukemana. Aarnoksen (2018, 176) mukaan 

havainnointi kannattaa aloittaa aina yleiseltä tasolta, jotta tutkittavasta ilmiöstä 

voidaan saada yleinen kuvaus. Tämän jälkeen tutkimus kohdistetaan yksittäisiin 

lapsiin tai lapsiryhmiin. Tässä tutkimuksessa toteutimme tämän vaiheen 

opettajien haastatteluiden ja oppilaiden ryhmähaastattelujen avulla.  

On syytä muistaa, että lapsen toiminnan havainnoinnissa tutkija on 

tekemisissä valtavan aineiston kanssa (Karlsson 2010, 132). Siksi hänen tulee 

tehdä valintoja ja rajauksia siitä, mitä havainnoida ja mitä jättää tutkimuksen 

ulkopuolelle. Seuraava kuvio havainnollistaa tutkimuksemme kontekstissa 

havainnoinnin rajaamista: 

 

 

KUVIO 2. Lukutuokion havainnointi. 

 

Kuten edellä olevasta kuviosta (KUVIO 2) voidaan huomata, havainnoinnin 

kohteita oli yhteensä viisi. Havainnoimme (1) opettajan eläytymistä lukemiseen, 

(2) opettajan ääneen lukemisen tapaa, (3) oppilaiden toimintaa lukuhetken 

aikana, (4) tunnelmaa luokassa ja (5) keskustelua lukutuokiosta lukuhetken 

jälkeen. Kohdistimme havainnoinnin näihin tekijöihin, sillä aikaisempiin 

tutkimuksiin ja muuhun kirjallisuuteen tutustuessamme, nämä asiat tulivat esille. 

Ajattelimme havainnoinnin kohteiden tarkkailemisen tukevan myös 

ymmärrystämme oppilaiden ja opettajien haastatteluissa ilmenevistä asioista. 

Näemme havainnoinnin tätä kautta tukevan muun muassa tutkimuksemme 

luotettavuutta. 
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5.3 Teemahaastattelu aineistonhankintamenetelmänä 

Aineistonkeruumetodina haastattelut ovat hyvin yleisiä kasvatustieteen kentällä 

(Brinkmann & Kvale 2018, 6). Haastattelu on vuorovaikutteinen tilanne, jossa 

haastateltava henkilö jakaa henkilökohtaisia kokemuksiaan haastattelijalle 

(Josselson 2013, 13). Tutkimustilanteessa haastattelija ja haastateltava vaihtavat 

näkökulmia jostain yhteisestä kiinnostuksen kohteesta. Haastattelu on 

keskustelun tapainen tilanne, jonka rakenteen ja tarkoituksen määrittelee 

haastattelija. (Brinkmann & Kvale 2018, 6, 9.) Haastattelu on siis pohjimmiltaan 

yksinkertainen tilanne, joka perustuu keskustelulle ja kuuntelemiselle.  

Valitsimme haastattelun aineistonhankintamenetelmäksi, sillä 

haastattelussa on mahdollisuus käyttää monia eri kysymisen tapoja. 

Haastattelussa pystytään lisäksi tarkentamaan haastateltavan vastauksia sekä 

pyytämään lisäinformaatiota vastauksiin. (Kvale 2007, 60–62.) Kun jotain uutta 

ilmenee, pystytään tarttumaan siihen. Toisaalta taas haastattelija pystyy 

ohjaamaan tutkimusta tutkimusongelmien kannalta olennaiseen suuntaan. 

Fenomenografisessa tutkimusotteessa haastattelu on yleinen 

aineistonhankintamenetelmä (Huusko & Paloniemi 2006, 164), joten tämäkin 

ohjasi valintaamme. Haastattelun valitseminen oli meille myös luontevaa, sillä 

menetelmä oli meille molemmille ennestään tuttu tapa kerätä tutkimusaineistoa. 

Näin pystyimme hyödyntämään aikaisempia kokemuksiamme ja taitojamme 

haastattelun jokaisessa vaiheessa.  

Tarkempana haastattelumenetelmänä tutkimuksessamme toimi 

teemahaastattelu sekä opettajien että oppilaiden kohdalla. Teemahaastattelua 

voidaan pitää puolistrukturoidun haastattelun kaltaisena menetelmänä. Se on siis 

välimalli strukturoidusta ja strukturoimattomasta haastattelusta, kallistuen 

kuitenkin hieman enemmän jälkimmäiseen malliin. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 47–

48.) Valitsimme teemahaastattelun, koska halusimme antaa haastateltavien 

vapaalle kerronnalle tilaa. Toisaalta taas halusimme pysyä tiettyjen raamien 

sisällä. Olimme tutustuneet teoreettiseen viitekehykseen hyvin tarkasti ennen 

haastattelujen tekemistä, jotta pystyisimme kysymään ilmiön kannalta olennaisia 

kysymyksiä ja sitä kautta pyrkiä saamaan uutta tietoa. Haastattelun 

suunnittelussa kannattaakin lähteä liikkeelle Brinkmannin ja Kvalen (2018, 43) 
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mukaan teorialähtöisyydestä, jotta pystytään ymmärtämään ilmiötä ja 

rakentamaan uutta tietoa tälle perustalle. 

Ottaessamme ensimmäisen kerran yhteyttä opettajiin esittelimme itsemme 

sekä kerroimme hyvin tiivistetysti tutkimuksemme aiheen ja 

aineistonkeruumenetelmät. Opettajat saivat tämän viestin perusteella lähteä 

vapaaehtoisesti mukaan tutkimukseen ja ottaa meihin yhteyttä. Brinkmannin ja 

Kvalen (2018, 31) mukaan vapaaehtoisuus onkin tutkimuksen osallistumisen 

lähtökohta. Kun tutkimuksen osallistujat olivat valikoituneet, pohdimme 

etukäteisinformaation määrää ja ajankohtaa, jotta opettajat saisivat vain 

osallistumisen kannalta tarkoituksenmukaista informaatiota. Päätimme kertoa 

haastateltaville vielä hieman enemmän tutkimuksemme tarkoituksesta ja 

menettelytavoista, sillä se kuuluu haastattelun toimintatapoihin (Brinkmann & 

Kvale 2018, 32; Josselson 2013, 61). Näin varmistimme, että haastateltavat 

ymmärtävät roolinsa ja tarkoituksensa tutkimuksessa. Emme kuitenkaan 

lähettäneet esimerkiksi haastattelukysymyksiä haastateltaville etukäteen, sillä 

Hyvärisen (2017, 38) mukaan se saattaa jopa pilata haastattelun.  

Ennen haastattelujen pitämistä Brinkmann ja Kvale (2018, 44) ehdottavat, 

että tutkija tutustuisi ympäristöön, jossa tutkimus tehdään. Näin tutkija pääsee 

paremmin perille haastateltavan jokapäiväisestä rutiineista, valtasuhteista ja 

paikallisesti kielestä. Näin tutkija ymmärtää paremmin, mistä kontekstista 

haastateltava puhuu. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että haastateltavan 

puheita tulkittaisiin pelkästään hänen taustansa kautta, vaan näin pyritään 

luomaan isompi kuva keskustelulle. Koska tulemme työskentelemään 

luokanopettajina, koulumaailma on meille ennestään tuttu sijaisuuksista ja 

opetusharjoitteluista. Ymmärrämme myös, että jokaisessa koulussa vallitsee 

omanlainen kulttuuri. Koulun kulttuurin syvällinen ymmärtäminen ei ollut 

tutkimuksemme kannalta kuitenkaan välttämätöntä. Tämän takia emme 

käyttäneet aikaa tutkimusympäristöön tutustumiseen kovinkaan paljon. Toisaalta 

tämä oli myös aikataulukysymys, sillä meidän tuli saada kerättyä aineisto 

mahdollisimman tehokkaalla aikataululla.  

Keskustelimme opettajien kanssa ennen haastattelua yleisistä kouluun 

liittyvistä asioita ja meidän opinnoistamme, sillä haastattelutilanne on Josselsonin 

(2013, 60) mukaan hyvä aloittaa epävirallisella keskustelulla, jotta 

haastattelutilanne voisi olla mahdollisimman rento. Epävirallinen jutustelu 
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edesauttaa myös sitä, että haastattelija kohdataan ihmisenä, eikä vain 

tietolähteenä (Hyvärisen 2017, 39). Kun siirryimme itse viralliseen haastatteluun, 

kerroimme aluksi tietojen säilyttämisestä ja käytöstä. Josselsonin (2013, 62) 

mukaan tämä virallinen kerronta on tärkeää, mutta se saattaa olla 

aloituspuheenvuorona luotaan työntävä. Nämä viralliset osuudet tulisi siksi kertoa 

niin sujuvalla ja epävirallisella tavalla kuin mahdollista. Tämä oli myös meidän 

tavoitteenamme. 

Lisäksi haastattelijan asenteella on merkitystä haastattelun sujumisen 

edistämiseksi (Hyvärinen 2017, 30–31). Pyrimme osoittamaan haastateltavalle 

kuuntelevamme häntä muun muassa reagoimalla vastauksiin sanallisesti tai 

elekielellä. Tällainen minimipalaute jokaisen vastauksen jälkeen kuuluu 

Hyvärisen (2017, 30) mukaan hyvään haastatteluun. Haastattelun 

sujuvoittamiseksi emme myöskään käyttäneet mitään sellaisia sanoja, joita 

haastateltava ei ymmärtäisi. Tämäkin kuuluu haastattelun hyviin tapoihin 

(Josselson 2013, 57). Näin ei luoda epäselviä tai epämieluisia tilanteita 

haastateltavalle. Sen sijaan pyrimme antamaan tilaa omien käsitysten ja 

kokemusten kertomiselle. Tätä pyrkimystä edistää kysymykset, joihin ei voi 

vastata vain kyllä tai ei. Hyvärisen (2017, 23) mukaan muita tapoja antaa tilaa 

haastateltavalle on pyytää kertomaan, kuvailemaan tai arvioimaan jotakin asiaa. 

Tällaisiin kysymyksiin pyrimmekin kaikissa haastatteluissa. 

Teemahaastattelun luonteeseen kuuluu, ettei kysytä vain ennalta mietittyjä 

tarkkoja kysymyksiä, vaan määritellään keskeiset teemat, joita käsitellään 

haastattelussa (Hyvärinen 2017, 21). Opettajien haastattelussa kysyimme eri 

kysymyksiä sen mukaan, mistä keskustelimme. Esitimme kysymyksiä 

vaihtelevissa järjestyksissä, emmekä kysyneet kaikkia kysymyksiä täysin samalla 

tavalla. Sen lisäksi, että haastattelujen aikana oli mahdollista kommentoida ja 

nostaa itselleen tärkeitä asioita esille, annoimme vapaan 

kommentointimahdollisuuden haastattelujen lopuksi. Teemahaastattelun 

lähestymistavakseen valinnut joutuukin pohtimaan tarkkaan, pääsevätkö 

haastateltavat itse haastattelun kuluessa osallistumaan teemojen valintaan ja 

nostamaan esiin enemmän itselleen tärkeitä aiheita (Hyvärinen 2017, 21–22). 

Haastattelut olivat kestoltaan noin 15 minuuttia ja ne toteutettiin opettajien 

omissa luokissa. Haastattelut nauhoitettiin kännyköidemme avulla talteen. 

Aineistonkeräämisen lopuksi kiitimme opettajia antamastaan ajasta, sillä 
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haastatteluun osallistuminen kaiken muun koulutyön ohella on mielestämme 

erityistä kiitosta vaativaa toimintaa. Koimme, että opettajat auttoivat meitä paljon 

lähettäessään oppilaiden vanhemmille tutkimuslupalomakkeet ja järjestäessään 

aikaa haastatteluille omilta oppitunneiltaan. Josselson (2013, 169) muistuttaakin, 

että haastattelun lopuksi on hyvä jättää haastattelusta positiivinen mieli 

osallistujalle ja kiitollisuuden osoittaminen on hyvin suotavaa.  

5.4 Lasten haastattelu 

Lasten haastattelussa otetaan huomioon samat periaatteet kuin aikuisten 

haastatteluissa. Lasten haastattelutilanteita ei kuitenkaan täysin voi verrata 

aikuisten kanssa tehtäviin haastatteluihin, sillä esimerkiksi lasten kielellinen 

kehitystaso ei ole samalla viivalla aikuisten kanssa. Lapset myös saattavat 

käyttäytyä haastattelutilanteessa eri tavalla kuin aikuiset. Oudolle aikuiselle voi 

olla jännittävää kertoa omista kokemuksistaan, joten tutkijan on syytä pohtia 

miten lapsi pystyisi tuomaan juuri omat näkökulmansa esille 

haastattelutilanteessa. Tämän takia tutustuminen lapsiin ennen tutkimuksen 

tekoa voisikin olla hyvä ratkaisu (Raittila, Vuorisalo & Rutanen 2017, 316; Aarnos 

2018, 175). Me kerroimme luokan edessä aluksi kaikille oppilaille keitä olemme 

ja miksi tulimme heidän luokkaansa. Tämän jälkeen jäimme seuraamaan 

opettajan ääneen lukemista. Heti ääneenlukutilanteen jälkeen otimme oppilaita 

pienissä ryhmissä haastatteluihin erilliseen rauhalliseen tilaan. Tämän enempää 

emme kuitenkaan päässeet tutustumaan oppilaisiin etukäteen, mikä on saattanut 

vaikuttaa heidän vastauksiinsa.   

Aarnos (2018, 175) ehdottaa, että luokanopettaja voi valita haastateltavat 

oppilaantuntemustaan hyödyntäen niin, että haastateltaviksi valikoituu puheliaita 

ja rohkeita lapsia. Me emme kuitenkaan toimineet näin. Eettisen symmetrian 

periaatteen mukaan koimme tärkeäksi, ettemme lähtökohtaisesti ajattele, etteivät 

kaikki lapset olisi kykeneviä kertomaan käsityksiään meille. Annoimme kaikille 

oppilaille mahdollisuuden osallistua tutkimukseemme. Emme siis valikoineet vain 

tietynlaisia oppilaita tutkimukseemme, vaan halusimme tutkimuksessamme 

kaikenlaiset äänet kuuluviin.   

Haastattelutilanne pitäisi olla mahdollisimman neutraali ja normaali lapsille. 

Eettisen symmetrian mieltäminen tutkimuksen eettiseksi tausta-ajatukseksi ei 
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poista ajatusta lapsien ja aikuisten välillä olevista valtasuhteista, vaan 

ymmärretään, että sosiaaliset suhteet ja kulttuurinen konteksti ovat aina läsnä 

tutkimusprosessissa (Christensen & Prout 2002, 484). Kasvatuksen, hallinnan ja 

vallan tematiikka on siis läsnä poikkeuksellisella tavalla lapsia tutkittaessa 

(Rutanen & Vehkalahti 2019, 8). Myös Eder ja Fingerson (2001, 182) 

muistuttavat, että lapsia haastateltaessa tulee huomioida vallan dynamiikka 

lasten ja aikuisten välillä. Tutkijoina olemme olleet herkkänä tälle vallan 

epätasapainolle. Huomioimme valtasuhteen ja haastattelutilanteen mahdollisen 

jännittävyyden erityisesti kolmella tavalla. 

Ensinnäkin valitsimme ryhmähaastattelun, sillä ryhmähaastattelut on nähty 

lieventävän aikuisen ja lapsen auktoriteettieroa ja tasapainoittavan valtasuhdetta, 

joka tilanteessa vallitsee (Strandell 2010, 103; Eder & Fingerson 2001, 183). 

Toiseksi Ederin & Fingersonin (2001, 183) mukaan lasten haastatteleminen 

ryhmissä saa heidät myös rentoutumaan. Koska haastattelimme kaikki ryhmät 

yhdessä, eli kahden tutkijan voimin, koimme erityisen tärkeäksi jännityksen ja 

valtasuhteen ongelman lieventämisen. Kolmanneksi Ederin ja Fingersonin (2001, 

183) mukaan lasten jännitystä voidaan lieventää sillä, että vertaisia on 

määrällisesti enemmän haastattelutilanteessa kuin aikuisia. Tämän takia 

haastatteluissa oli oppilaita enemmän kuin meitä tutkijoita. Emme siis pitäneet 

yhtään parihaastattelua, vaan ryhmät koostuivat 3–5 oppilaasta.  

Valitsimme ryhmähaastattelun edellä mainittujen kolmen tekijän lisäksi 

myös siitä syystä, että siinä oppilaat saattavat perustella omia näkökulmiaan 

tarkemmin vertaisilleen. Tätä tapahtuu varsinkin silloin, kun osallistujina on 

henkilöitä, jotka ovat päivittäin tekemisissä toistensa kanssa. (Eder & Fingerson 

2001, 183.) Osassa ryhmistä oppilaat keskustelivat luontevasti keskenään ja 

perustelivat omia näkökantojaan tarkasti. Toisissa ryhmissä oppilaat olivat taas 

todella pidättyväisiä ja lähinnä myötäilivät muiden vastauksille. Ryhmät olivat siis 

hyvin vaihtelevia keskenään.   

Pyrimme luomaan turvallisen ja kiireettömän ympäristön tutkimusta varten, 

sillä lapset kertovat omia ajatuksiaan todennäköisesti enemmän tällaisessa 

tutkimusympäristössä (MacNaughton & Smith 2005, 114). Tutkimusympäristö, 

jossa on aikaa vastata ja salliva ilmapiiri omien ajatusten esiin tuomiselle edistää 

myös lapsinäkökulman periaatteita. Lapsia tutkittaessa olisi Strandellin (2010, 

100) mukaan tärkeää pohtia tutkimuspaikan merkitystä tutkimuksen tuloksille. 
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Lapset eivät välttämättä pysty tekemään eroa koulussa tehdyn tutkimuksen ja 

koulutyön välillä. Voi olla haastavaa irrottaa lapsi koulumaisesta ajattelutyylistä. 

Lapsi saattaa ajatella, että tutkimuksessa käydyt keskustelut tai aineistot 

arvioidaan. Tutkijan kannattaa pyrkiä välttämään tällaisen koulumaisuuden 

luomista tutkimustilanteisiin (Eder & Fingerson 2001, 184). Esimerkiksi 

ryhmähaastattelussa emme pyytäneet lapsia viittaamaan saadakseen 

puheenvuoron, sillä tämä käytäntö saattaa sitoa heidät vahvasti koulumaisuuteen 

ja tyrehdyttää asioiden todellisen pohtimisen. Kannustimme sen sijaan 

vapaaseen kommentointiin.  

Haastattelut etenivät niin, että aivan haastattelun aluksi olimme kysyneet 

oppilailta haastatteluluvan suullisesti, johon kaikki vastasivat myöntävästi. 

Koulussa tehtävä tutkimus voi saada lapsen ajattelemaan, että tutkimukseen on 

pakko osallistua. Vapaaehtoisuus osallistua tutkimukseen on yksi tutkimuksen 

tärkeimmistä lähtökohdista. Tutkijan on pohdittava, ymmärtääkö lapsi oikeasti 

vapaaehtoisuuden tutkimukseen osallistumisessa. (Strandell 2010, 99; 

MacNaughton & Smith 2005, 115.) Luotimme siihen, että oppilaan suullinen 

suostumus on riittävä ja oppilas ymmärsi tutkimuksen vapaaehtoisuuden 

periaatteen kertomamme perusteella. Tämän jälkeen esittelimme vielä 

uudestaan itsemme, kerroimme miksi teemme tutkimusta, mitä tutkimuksen 

tekeminen tarkoittaa, mihin käytämme yhteistä keskustelua ja miten aineisto 

käsitellään. Selitimme myös, että nauhoitamme keskustelut. Kerroimme mihin 

nauhoitusta tarvitaan, miten tallenteet säilytetään ja kuka niitä kuuntelee.  

Lasten osalta on tärkeää, että he ymmärtävät oikeasti mistä on kyse 

(MacNaughton & Smith 2005, 115; Nieminen 2010, 33). Kerroimme siksi asiat 

lasten ymmärrykseen sopivalla kielellä, jotta he pystyisivät mahdollisimman hyvin 

ymmärtämään tutkimuksemme tarkoituksen ja heidän roolinsa 

tutkimuksessamme. Ennen virallista haastattelua keskustelimme hetken siitä, 

onko kukaan koskaan osallistunut aikaisemmin tutkimukseen. Annoimme vielä 

ennen virallisen haastattelun alkua oppilaille mahdollisuuden kysyä kysymyksiä. 

Tämän jälkeen laitoimme nauhurit päälle kännyköistämme ja aloitimme 

haastattelun. Myös ryhmähaastattelut tallennettiin vain kännyköidemme avulla. 

Koska tutkimuksessamme pyrkimyksenä ei ollut tarkan vuorovaikutuksen 

analysointi, ryhmähaastatteluiden tallennukseen riitti pelkkä äänitallenne (Pietilä 

2017, 124).  
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Kysyimme aluksi oppilailta miltä luokanopettajan ääneen lukeminen tuntui 

juuri pidetyn lukuhetken perusteella. Tähän pyysimme kaikilta niin sanottua 

peukkupalautetta, eli jokainen näytti peukulla miltä heistä itsestään tuntui 

kuunnella opettajan lukemista. Tämä oli oppilaille ennestään tuttu tapa esittää 

omia tuntemuksiaan. Peukkupalautteen ottaminen heti alkuun antoi jokaiselle 

oppilaalle mahdollisuuden osallistua hyvin yksinkertaisella tavalla. Kysyimme 

oppilailta peukkupalautteen jälkeen vielä sanallista kuvailua, miten he kokivat 

ääneen lukemisen. Teemojen käsittely kannattaakin aloittaa Raittilan ja 

kollegoiden (2017, 324) mukaan kyselemällä avoimia ja yleisiä kysymyksiä, sillä 

tämä mahdollistaa kertomaan vapaasti aiheesta. Karlsson (2010, 128) 

muistuttaa, että lapset ovat tottuneita siihen, että aikuinen odottaa häneltä tiettyjä 

vastauksia. Lapset myös huomaavat aikuisen odotukset ja kiinnostuksen kohteet 

pyrkien vastaamaan kysymyksiin aikuisia miellyttävällä tavalla. Tämän takia 

kerroimme oppilaille, että juuri heidän ajatuksensa ovat tärkeitä, eikä 

tutkimuskysymyksiin ole olemassa oikeita vastauksia.  

Myös oppilaiden haastatteluissa pyrimme kysymään kysymyksiä, joihin ei 

voi vastata vain kyllä tai ei. Avointen kysymysten kysyminen antaa lapsille 

mahdollisuuden tuoda enemmän omia kokemuksiaan esille (Eder & Fingerson 

2001, 185). Vaikka pyysimme kuvailemaan asioita, lapset vastasivat osittain 

hyvin niukasti kysymyksiimme, usein vain yhdellä sanalla. Karlsson (2010, 129) 

toteaakin, että lasten kanssa haasteena on usein lasten niukka ilmaisutapa. 

Vastaukset eivät olleet kovin monisanaisia, mutta tämä täytyi vain hyväksyä. 

Teemahaastattelu eteni oppilaiden kanssa enemmän strukturoidun 

lomakehaastattelun kaltaisesti, sillä kysymyksistä ei herännyt kovinkaan paljon 

yhteistä keskustelua. Haastattelut etenivät siis enemmänkin kysymys kerrallaan.  

 Hymyilimme, nyökyttelimme ja reagoimme lyhyesti sanallisesti oppilaiden 

vastauksiin. Oppilaat saivat siis paljon positiivista minimipalautetta 

vastauksilleen. Pyrimme reagoimaan kannustavasti jokaiseen pieneenkin 

kommenttiin, jotta lapset kokisivat, että olemme kiinnostuneita heidän 

kokemuksistaan ja he rohkenisivat kertomaan enemmän omia näkemyksiään. 

Tärkein tavoitteemme oli saada haastattelutilanteessa lasten ääni kuuluviin ja 

siksi yritimme tavoitteellisesti edistää tätä tavoitetta. Loppujen lopuksi 

haastattelua ei voi koskaan täysin ennustaa etukäteen ja varsinkin lasten 

haastattelut ovat vaikeasti ennustettavissa (Raittila ym. 2017, 315). Tärkeintä on 
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pysyä joustavana koko haastattelutilanteen ajan. (Eder & Fingerson 2001, 184). 

Kuten totesimme aikaisemmin, ryhmät olivat erilaisia keskenään. Vastaukset 

olivat pääsääntöisesti lyhyehköjä, vaikka runsaampaakin kerrontaa ja 

keskustelua ryhmissä syntyi. Vastausten niukkuus saattaa kertoa siitä, että aihe 

on lapsista vaikea käsittää, eivätkä he sen takia pystyneet kertomaan siitä kovin 

monipuolisesti.  

Haastattelut kestivät seitsemästä minuutista viiteentoista minuuttiin. Raittila 

ja kollegat (2017, 327) muistuttavat, että haastattelu olisi hyvä lopettaa niin, että 

lapselle jää hyvä mieli haastattelusta. Me kiitimme oppilaita heti haastattelun 

loputtua antamastaan ajasta. Lopuksi jaoimme jokaisen oppilaan pulpetille 

tarran, sillä halusimme osoittaa kiitollisuuttamme myös muutenkin kuin sanoin. 

Uskomme, että oppilaille jäi positiivinen kokemus haastatteluihin 

osallistumisesta, vaikka osaa saattoi tutkimustilanne hieman jännittää. 
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6 TUTKIMUSAINEISTOSTA 

TULOKSIIN 

Seuraavaksi tarkastelemme tarkemmin tutkimusaineistoa ja aineiston analyysiä. 

Aluksi esittelemme tutkimusaineiston yksityiskohtaisemmin. Tämän jälkeen 

tarkastelemme aineistolähtöisen sisällönanalyysin teoreettista taustaa ja lopuksi 

käymme analyysin läpi vaihe vaiheelta. 

6.1 Tutkimusaineiston kuvaaminen 

Tutkimusaineistomme koostuu kahdesta luokan yhteisen lukutuokion 

havainnointimateriaaleista, kahden luokanopettajan teemahaastattelusta sekä 

seitsemästä oppilaiden ryhmissä tapahtuvista teemahaastattelusta. Aineisto 

kerättiin helmikuussa 2020. Ryhmähaastatteluihin osallistui yhteensä 32 

oppilasta. Lukutuokioiden aikana opettajat lukivat luokalleen ääneen ja 

keskimäärin tuokiot kestivät noin 15 minuuttia. Havainnointimateriaalia keräsi 

kaksi tutkijaa ja havainnoinnin pohjana toimi ennalta suunnitellut aihealueet. 

Opettajien haastattelut kestivät noin 15 minuuttia ja haastatteluihin osallistui kaksi 

tutkijaa. Oppilaita haastateltiin 3–5 oppilaan ryhmissä ja ne kestivät noin 7–15 

minuuttia. Jokainen haastattelu äänitettiin kännykän ääninauhurilla. 

Ennen aineiston teknistä analyysiä haastattelut kuunneltiin kertaalleen läpi. 

Pyrimme kuitenkin jo tässä vaiheessa tekemään havaintoja aineistosta. Tämän 

jälkeen haastattelut litteroitiin, eli kirjoitettiin sanatarkasti kirjalliseen muotoon. 

Ruusuvuoren (2010, 358) mukaan laadullisessa haastattelututkimuksessa 

analyysiä tehdään yleensä litteroidusta aineistosta, sillä kokonaisuuden 

hahmottaminen ainoastaan kuuntelemalla nauhoitettua puhetta olisi hyvin 

vaikeaa. Hänen mukaan litteraatio on kuitenkin jo kertaalleen tulkittu versio 

tutkimustilanteesta. Onkin selvää, ettei litteraatio koskaan tavoita kaikkea 

informaatiota, jota tutkimustilanteesta on saatu nauhoitettua. Koska 
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kiinnostuksemme kohdistui haastattelun vuorovaikutuksen sijaan haastattelun 

asiasisältöihin, emme nähneet yksityiskohtaisemman litteroinnin olevan 

tarpeellista (Ruusuvuori 2010, 356). Emme siis pääasiassa kirjanneet taukojen 

pituuksia tai haastateltavien puhetapoja ylös.   

Teimme litteroinnin yhteydessä myös aineiston anonymisointia, eli 

poistimme tunnistetietoja, kuten tässä tutkimuksessa paikkakunnan, koulun tai 

ihmisten nimiä (Kuula & Tiitinen 2010, 380). Nämä tiedot eivät olleet 

tutkimuksemme kannalta olennaisia ja halusimme jo tässä vaiheessa varmistaa 

tutkittavien yksityisyydensuojan. Lisäksi tutkimusaineisto ei tule 

jatkotutkimuskäyttöön, jolloin tutkimusaineiston säilyttäminen mahdollisimman 

alkuperäisessä muodossa olisi ollut perustellumpaa (Kuula & Tiitinen 2010, 380). 

Pyrimme tekemään litteroinnin mahdollisimman pian haastatteluiden jälkeen, 

jotta haastattelut olisivat vielä tuoreessa mielessä ja olisi vielä helpompaa tehdä 

mahdollisia täydennyksiä aineistoon (Hirsjärvi & Hurme 2011, 135). Kirjoitimme 

myös tekemämme havainnot kirjalliseen muotoon osaksi tutkimusaineistoa. 

Litteroitua aineistoa kertyi yhteensä 50 sivua, joissa fonttina on Times New 

Roman, fontin kokona 12 ja rivivälinä 1,5. 

6.2 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 

Tutkimusaineiston analyysin alkuvaiheessa on tyypillistä, että oma aineisto 

tuntuu vieraalta. Tämä johtuu yleensä siitä, että tieteellistä tutkimusta tehdessä 

tutkittaville esitetyt kysymykset eroavat tutkimuskysymyksistä. Yleensä 

tutkittavalle ei edes kerrota tutkimuskysymyksiä, jolloin tutkittavat eivät kerro 

suoraan tutkimuksen tuloksia. Jotta tutkimusaineisto kertoisi tulokset, täytyy sitä 

analysoida. Aineiston analyysistä voidaan löytää kolme vaihetta, joita ovat 

tutkimusaineistoon tutustuminen, tutkimusaineiston luokittelu ja tutkimuksen 

analyysi, jolla tarkoitetaan teemojen vertailua ja tulkintasäännön löytämistä. 

Jokainen vaihe on tärkeä, mutta ne painottuvat eri tutkimuksissa eri tavoin. 

Tutkimusaineistoon tutustuminen on tärkeää, sillä se käynnistää tutkimuksen 

ikään kuin uudestaan. Jos aineisto jää puolitutuksi, jää keskustelu aineiston 

kanssa helposti vajavaiseksi ja tällöin ei voida puhua tieteellisestä tutkimuksesta. 

Aineiston pelkkä luokittelukaan ei riitä, vaan yksinään sitä voidaan luonnehtia 

ainoastaan tutkimusaineiston tuntemista ja haltuunottoa tukevaksi vaiheeksi. 
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(Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 8–10). Mutta kun aineiston analyysiin 

sisältyvät kaikki kolme vaihetta, saadaan tutkimusaineisto vastaamaan 

tutkimuskysymyksiin. 

Laadullista tutkimusta tehdessä on tyypillistä, että tutkija kohtaa jatkuvasti 

uusia haasteita. Yksi haasteita tuottava vaihe voi olla analyysimenetelmän 

valinta. Aineistosta ei itsestään nouse esille mitään, vaan tutkijan on itse 

muodostettava aineistosta analyysi ja tulokset. (Eskola 2018, 209–210.) Tutkijan 

täytyy myös pohtia mistä lähtökohdista ja miten ryhtyy tekemään analyysiä. 

Selittämiseen pyrkivässä tutkimuksessa käytetään yleensä tilastollista analyysiä, 

kun taas ymmärtämiseen pyrkivässä tutkimuksessa laadullista analyysiä 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2015, 224). Koska tutkimuksemme 

lähestymistapa on laadullinen, päädyimme tekemään analyysin 

aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Emme siis lähteneet tekemään 

fenomenografista analyysiä, vaikka tutkimuksessamme olemme ottaneet 

fenomenografisen tutkimusotteen. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi oli meille 

ennestään tuttu, emmekä nähneet mitään syytä, miksi emme olisi voineet käyttää 

sitä. Mielestämme aineistolähtöinen sisällönanalyysi sopi meidän 

tutkimukseemme hyvin. Tuomen ja Sarajärven (2018, 103) mukaan useimmat 

laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmät perustuvat pohjimmiltaan 

sisällönanalyysiin, joka sopii kaikkien laadullisten aineistojen 

analyysimenetelmäksi. 

Aloitimme aineiston analyysin huolellisella tutkimusaineistoon 

tutustumisella. Olimme jo aikaisemmin pyrkineet tähän kuunnellessamme 

äänitettyjä haastatteluita läpi ja litteroidessamme aineistoa kirjalliseen muotoon. 

Luimme koko aineiston vielä kertaalleen läpi, ennen kuin ryhdyimme etsimään 

yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia luokittelun pohjaksi. 

Hyödynsimme sisällönanalyysissä pääasiassa Milesin ja Hubermanin 

(1994) esittämää kuvausta. Heidän kuvauksensa perustuu aineiston 

pelkistämiseen ja ryhmittelyyn, sekä alakategorioiden, yläkategorioiden, 

pääkategorioiden ja yhdistävien kategorioiden muodostamiseen. Miles ja 

Huberman (1994, 10) kuvaavat malliaan pelkistettynä kolmivaiheiseksi. Aluksi  

aineisto redusoidaan, eli pelkistetään. Seuraavassa vaiheessa aineisto 

klusteroidaan, eli ryhmitellään. Lopuksi pyritään luomaan teoreettisia käsitteitä, 

mitä kutsutaan abstrahoinniksi. Tuomen ja Sarajärven (2018, 117) mukaan 
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sisällönanalyysin tavoitteena on muodostaa tiivistetty kuvaus tutkittavasta 

ilmiöstä. 

Kun olimme tutustuneet huolellisesti tutkimusaineistoon, pyrimme etsimään 

sieltä jokaiseen tutkimuskysymykseen vastaavaa tietoa yliviivaamalla aineistoa 

värikoodein. Kokosimme näitä alkuperäisilmaisuja jokaisen tutkimuskysymyksen 

alle omaan tiedostoonsa. Tämän jälkeen ryhdyimme redusoimaan, eli 

pelkistämään alkuperäisilmaisuja pelkistetyiksi ilmauksiksi. Pelkistämisen 

seurauksena aineistosta jätettiin jäljelle vain tutkimuksen kannalta olennainen 

tieto, jotta aineistoa olisi helpompi käsitellä. Pelkistetyt ilmaukset ovat siis 

tiivistelmiä alkuperäisistä ilmaisuista, joista on karsittu pois muun muassa 

puhekielisyys. Taulukko 1 (TAULUKKO 1) havainnollistaa pelkistettyjen 

ilmaisujen muodostamista. 

 

TAULUKKO 1. Esimerkki aineiston pelkistämisestä. 

Alkuperäisilmaukset Pelkistetyt ilmaukset 

”Yks varmaan tärkeimmistä, et mä 

uskon, et he saa sellaisen niin ku 

mallin siitä lukemisesta, mikä 

erityisesti hyödyttää sit tällaisia niin 

ku joilla on vaikeuksia vaikka luetun 

ymmärtämisessä tai ylipäätään 

lukemisessa vapaa-ajalla.”  

Oppilaat saavat lukemisen mallin, 

mikä hyödyttää niitä, joilla on 

vaikeuksia luetun ymmärtämisessä ja 

vapaa-ajan lukemisessa. 

”Että enemmän se on 
semmoinen niin ku kiva hetki, ja 
ne odottaa sitä lukuhetkeä. Ja jos 
joku päivä meinaa jäädä välistä, 
niin kyllä ruvetaan viimeistään 
ruokailun jälkeen muistuttelemaan, 
että hei, entäs meidän kirja.” 

Ääneen lukeminen on kiva lukuhetki, 

jota oppilaat odottavat. 

”Aina mä valitsen sen kirjan vähän sen 

teeman mukaan, yritän vaihdella sitä 

ja siitä sitten yleensä yritän ottaa 

sellaisia sarjakirjoja.” 

Opettaja valitsee kirjan vaihdellen 

teeman mukaan ja yrittää valita 

sarjakirjoja. 

 

Kun olimme tyytyväisiä pelkistettyyn aineistoon, siirryimme sisällönanalyysin 

toiseen vaiheeseen, eli ryhmittelyyn. Aloimme etsiä pelkistetyistä ilmauksista 

yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Kokosimme näitä ilmaisuja allekkain omiin 

ryhmiinsä. Analyysin kolmannessa vaiheessa, abstrahoinnissa, nimesimme 
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ryhmiä alaluokiksi. Alaluokista muodostimme samalla periaatteella yläluokkia ja 

näistä lopulta pääluokkia. Analyysin tuloksena emme muodostaneet yhtään 

yhdistävää luokkaa. Tuomen ja Sarajärven (2018, 127) mukaan analyysin 

aineistolähtöisyydestä johtuen ei voida etukäteen tietää kuinka paljon ja minkä 

tasoisia luokkia analyysin edetessä muodostuu. Luokkia muodostetaan siis vain 

tarkoituksenmukaisesti. Seuraava taulukko (TAULUKKO 2) kuvaa 

tutkimuksemme aineiston ryhmittelyä. 

 

TAULUKKO 2. Esimerkki aineiston ryhmittelystä. 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Oppiminen  
Ääneen lukemisen syyt 

 
 

Ääneen lukemisen 
lähtökohdat 

Lukuinnon 
vahvistaminen 

Kokemus 

Opettajan tausta  
Taustatekijät Oppilaan tausta 

Koulukulttuuri 

Kirjan sisältö  
Kirjavalinta 

 
 
 

Ääneen lukemisen 
toteuttaminen 

Suosittelijat 

Opettajalähtöisyys 

Oppilaslähtöisyys 

Ajankohta  
Lukutilanteet Tunnelma 

Toimintatavat luokassa 

Havainnot oppilaista 

 

Analyysin tuloksena muodostimme kaksi suurta taulukkoa (Liite 2 ja Liite 3), jotka 

sisältävät pelkistetyt ilmaisut, sekä kaikki ala-, ylä ja pääluokat. Toinen 

taulukoista vastaa opettajien käsityksiä ja toinen oppilaiden käsityksiä. Analyysin 

tuloksena syntyneistä taulukoista, jotka kuvaavat tutkimusaineostoamme 

tiivistetyssä muodossa, pyrimme tulkitsemaan tutkimuksemme tulokset. 
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7 TULOKSET 

Tässä luvussa raportoimme tutkimuksemme tulokset. Luku on jaettu alaotsikoihin 

tutkimuskysymysten mukaisesti. Raportointi etenee tutkimuskysymys kerrallaan, 

jotta tulokset olisivat mahdollisimman ymmärrettävästi esillä. Viimeistä 

tutkimuskysymystä käsittelemme vasta johtopäätöksiä tehdessämme (luku 8). 

Olemme lisänneet tutkimustulosten tueksi paljon sitaatteja litteroiduista 

haastatteluista. Tällä olemme pyrkineet lisäämään tutkimuksemme 

luotettavuutta. Sitaateissa oppilaat on merkitty numeroin H1–H32 (Haastateltava 

1 – Haastateltava 32). Opettajat on numeroitu O1 ja O2 (Opettaja 1 ja Opettaja 

2). Tutkijat on merkitty numeroin T1 ja T2 (Tutkija 1 ja Tutkija 2).  

7.1 Opettajan ääneen lukeminen ilmiönä 

Ensimmäinen tutkimuskysymys pyrkii vastaamaan kysymykseen ”Millainen ilmiö 

luokanopettajan ääneen lukeminen on?”. Pyrkimyksenämme oli selvittää miten 

luokanopettajat itse käsittävät ääneen lukemisen. Analyysin tuloksena 

muodostimme seuraavan kuvion (KUVIO 3.): 

 

KUVIO 3. Opettajan käsitys ääneen lukemisesta. 
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Kuviossa 3 (KUVIO 3) luokanopettajan ääneen lukeminen jakautuu kahteen 

pääluokkaan, joita ovat Lukemisen lähtökohdat ja Lukemisen toteuttaminen. 

Pääluokat jakautuvat edelleen useampiin ylä- ja alaluokkiin, joiden sisältöä 

seuraavaksi avaamme hyödyntäen litteroidusta haastatteluaineistosta poimittuja 

sitaatteja. 

7.1.1 Lukemisen lähtökohdat 

Analyysin tuloksena luokanopettajan ääneen lukemisen lähtökohdat jakautuivat 

kahteen yläluokkaan, joita ovat Ääneen lukemisen syyt ja Taustatekijät. 

Lukemisen lähtökohdat ovat siis opettajien käsityksiä ääneen lukemisen taustalla 

vaikuttavista tekijöistä, jotka ilmenivät luokanopettajien haastatteluissa. 

Kummankin opettajan haastattelussa kävi ilmi, että yksi tärkeä ääneen lukemisen 

syy on oppiminen. Oppimisella tarkoitettiin esimerkiksi sanavaraston 

rikastumista, elämäntaitojen oppimista tai oppilaan oman lukutaidon tukemista. 

Ääneen lukeminen nähtiin erityisen tärkeänä heikkojen lukijoiden tukemisessa. 

”…Eli mun mielestä se laajentaa oppilaan sanavarastoa, tukee luetun 
ymmärtämistä, lukuintoa. Siitä saa loistavia keskusteluja aikaan. Pystyy 
lähestymään monenlaisia teemoja sen kirjallisuuden kautta.” (O1) 

”…juuri se lukemisen malli, tarinoiden kertominen, sanavaraston kartuttaminen, 
kaikki se mikä kuuluu siihen luetun ymmärtämisen oppimiseen.” (O2) 

Luokanopettajat eivät lukeneet oppilailleen ainoastaan oppimisen takia, vaan 

myös oppilaiden oman lukuinnon vahvistamiseksi. Opettajat näkivät, että ääneen 

lukemalla he kykenevät antamaan oppilaalle lukemisen mallin. Lukuintoa pyrittiin 

lisäämään myös kirjasuositusten avulla ja tätä kautta myös tukemaan lasten 

vapaa-ajan lukemista. 

”…mä uskon että se innostaa lukemaan. Ja tiedän joitakin, jotka on sitten samaan 
kirjaan tarttuneet sen jälkeen kun se on luettu ääneen. Et on halunnu vielä lukee 
sen ite. Että kyllä mä uskon että sillä on tää tämmönen positiivinen vaikutus 
lukuharrastukseen.” (O1) 

”…mä uskon, et he saa sellaisen niin ku mallin siitä lukemisesta, mikä erityisesti 
hyödyttää sit tällaisia niin ku joilla on vaikeuksia vaikka luetun ymmärtämisessä tai 
ylipäätään lukemisessa vapaa-ajalla. -- Sitten toimii myös kirjasuosituksena…” (O2) 
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Ääneen lukeminen nähtiin myös kokemusten kannalta merkittävänä. Yhteisen 

lukuhetken nähtiin olevan yhteisöllinen tilanne koko luokan kesken. Tarinoiden 

kuuntelu nähtiin positiivisena kokemuksena kirjojen ja tarinoiden parissa. 

Opettaja myös itse nauttii ääneen lukemisesta. 

”…sitten se on myös sellainen yhteisöllinen hetki luokassa, eli kaikki hiljenee sen 
saman asian ääreen.” (O1) 

”…Sitten se on kiva kertoa hyviä tarinoita oppilaille. Hyvistä tarinoista nauttii ihan 
kuka tahansa ihminen…” (O2) 

Opettajan ääneen lukemiseen näyttäisi vaikuttavan erilaiset taustatekijät. 

Tutkimuksessamme taustatekijät jakautuivat kolmeen alakategoriaan; opettajan 

tausta, oppilaan tausta ja koulukulttuuri. Opettajien puheesta käy ilmi, että he 

käsittävät opettajan omalla taustalla olevan merkitystä. Esimerkiksi opettajan 

oma mielenkiinto ja arvostus kirjallisuutta kohtaan nähtiin tärkeänä lähtökohtana 

ääneen lukemiselle. Myös opettajan persoonallisuudella saattaisi opettajien 

käsitysten mukaan olla vaikutusta. Jos opettaja ei esimerkiksi koe esiintymistä 

vahvuudekseen, ei opettaja välttämättä lue oppilailleen lainkaan. 

”…itse rakastan kirjallisuutta ja luotan siihen, että ne hyvät vaikutukset maksaa 
kyllä sen käytetyn ajan takaisin.” (O1) 

”...jos he ei niin kun koe sitä hirveen tärkeeksi tai ei oo silleen vahva esiintyjä tai 
ääneen lukija niin ei varmasti lue. Tuntuu, että opettajaksi valikoituu vähän sellasia 
tyyppejä, ketkä sitä jo lähtökohtasesti arvostaa...” (O2) 

Molemmat opettajat pitivät ylipäätään lukemista ja lukutaitoa hyvin tärkeänä. Se 

nähtiin oppimisen ja ihmisen kaiken toiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeänä. 

Näin ollen heidän arvomaailmalla voisi ajatella olevan vaikutusta ääneen 

lukemiseen. 

”Äärimmäisen tärkeänä. Se kieli on se väline, jolla operoidaan. Se on kaiken muun 
oppimisen väline. Niinku ihan tätä koulupolkua ajatellen. Ja opiskelutaitoja 
ajatellen. Se lukutaito on ihan ensiarvoisen tärkeä. Mutta sitten, myöskin ihan 
ajattelua kehittämään ja semmosta sivistystä ja suvaitsevaisuutta ja vaikka mitä se 
lukeminen veis eteenpäin. Että tärkeä tärkeä.” (O1) 

”No yhdessä kirjoittamisen kanssa niin sehän on äärettömän.. tai se on se perusta 
toimimiselle. Et kaikki meidän tekeminen perustuu tarinan kerrontaan ja se kuinka 
hyvin sä osaat kertoo tarinoita. Tarinoita oppii joko sillai että tekee ite tarinoita tai 
kuulee niitä, altistuu niille.” (O2) 
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Oppilaan taustalla ei opettajien käsitysten mukaan näyttäisi olevan vaikutusta 

ääneen lukemiseen. Kumpikaan opettajista ei pitänyt oppilaan ikää ääneen 

lukemiseen vaikuttavana tekijänä. Vaikkakin ääneen lukeminen mainitaan 

pienemmille oppilaille erityisen mukavana toimintana. Kirjoja voi kuitenkin heidän 

mukaan lukea oppilaille ääneen vaikka koko alakoulun ajan. Sen sijaan 

kirjavalintaan oppilaan taustalla, kuten iällä ja mielenkiinnonkohteilla, näyttäisi 

olevan vaikutusta.  

”…Mä oon lukenut aina ihan jokaiselle luokka-asteelle, mitä vaan on 
opettanut. Ykkösestä kutoseen. Ei.. En koe, että siinä olis erityisesti mitään 
tärkeysjärjestystä. Totta kai se on pienille erityisen mukavaa kuunnella niitä 
tarinoita, et helposti tempaantuu tarinaan mukaan lujemmin, mutta yhtälailla 
toimii kaikille. (O2) 

Koulukulttuurilla ei myöskään näyttäisi olevan kovin paljon vaikutusta opettajan 

ääneen lukemiseen. Tämä ei ainakaan ilmennyt tässä tutkimuksessa, jossa 

molemmat opettajat olivat lähtökohtaisesti itse kiinnostuneita ääneen 

lukemisesta. Kouluissa ääneen lukemisen keskustelu näyttäisi kuitenkin olevan 

hyvin vähäistä tai sitä ei tapahdu juuri lainkaan. Kouluissa on herätty oppilaiden 

lukutaidon ja lukuinnon heikkenemiseen ja siihen on pyritty puuttumaan monin 

keinoin, mutta ääneen lukeminen ei tutkimusnäytöstä huolimatta ole saanut 

asemaa muun muassa opetussuunnitelmassa. Opettajat eivät myöskään 

keskenään näyttäisi keskustelevan ääneen lukemisesta kovinkaan paljon. 

”Vähäistä. Hyvin vähäistä. Että meillä on nyt toista vuotta erityistä 
huomiota lukuteemaan meidän koulussa. Että me pidetään lukuvälkkiä, joilla 
ne lukee itse. Et hirveesti niiku sitä omaa lukemista kyllä viedään eteenpäin, 
mutta tämmösiä ääneenlukujuttuja, niin yllättävän vähän. Että pohdinnassa 
on ollut, että isommat oppilaat kävisivät lukemassa pienemmille oppilaille. Ja 
meillä on kummiluokkatoimintaa, niin semmosessa ehkä. Mutta aika vähän ääneen 
lukemisesta tuolla opehuoneessa tulee juttua.” (O1) 

”…en yhtään YT:tä muista, että olisi aiheena ollut ääneen lukeminen. Ei oo yhtään 
ohjeistusta tullut ylempää, eikä mistään vertaisilta ääneen lukemisesta. Vaan se 
on lähinnä sitä omaa mielenkiintoa ja toisaalta myös rutiinia, et sitä on tavattu 
tehdä...” (O2) 

7.1.2 Lukemisen toteuttaminen 

Analyysin tuloksena myös luokanopettajan ääneen lukemisen toteuttaminen 

jakautui kahteen yläluokkaan, joita ovat Kirjavalinnat ja Lukutilanteet. Ääneen 
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lukemisen toteuttaminen kuvaa opettajien omia käytännön valintoja. Tässä 

tutkimuksessa opettajat tekivät kirjavalinnan yleensä suhteessa kirjan sisältöön. 

Opettajat pyrkivät valitsemaan ikäkaudelle sopivaa luettavaa ja vaihtelemaan 

kirjan teemaa. Kaunokirjallisuuden sisällön yhdistäminen muiden oppiaineiden 

teemoihin mainittiin myös yhtenä kirjavalintaan vaikuttavana tekijänä. Opettajat 

mainitsivat erityisesti klassikkokirjat ja sarjakirjat, joita oppilaiden on myös helppo 

itse lähteä lukemaan. 

”…Aina mä valitsen sen kirjan vähän sen teeman mukaan, yritän vaihdella 
sitä ja siitä sitten yleensä yritän ottaa sellaisia sarjakirjoja. Lukee yhden 
kiinnostavan niin sitten oppilaat saattaa siitä ottaa itselleen sitä sarjaa. Käydä 
lainaamassa kirjastosta.” (O2) 

Kirjasuositukset olivat opettajille kirjan valinnassa suureksi avuksi. Etenkin 

kirjastojen järjestämät kirjavinkkaukset koettiin hyödyllisiksi ja sieltä saatiin uusia 

ideoita yhteiseksi luettavaksi. Opettajat mainitsivat suosittelijoiksi myös kollegat 

ja internetin. 

”…Sitten uusia ideoita saa noilta kirjastonhoitajilta, kun kolmosille on (oman 
paikkakunnan) järjestämä kirjavinkkaus, niin sieltä saa uusia kirjoja ja sitten tietysti 
kollegoilta, netistä...” (O2) 

Molemmat opettajat valitsivat yleensä kirjan itse. Tähän vaikutti muun muassa 

opettajan oma kokemus kirjasta. Toinen opettajista mainitsi kuitenkin joskus 

osallistavan oppilaita kirjavalintaan. Tällöinkin lopullinen päätös oli kuitenkin 

opettajalla. 

”…Vinkkauksen perusteella äänestetään joku yhteiseksi kirjaksi. Sit mä valitsen itse 
klassikoita. Oppilaat saa ehottaa. Hyvin niiku monella tavalla. Ite mä sen 
loppuviimeks kuitenkin päätän. Siihen voi osallistaa oppilaita.” (O1) 

Opettajilla oli useita käytäntöjä lukutilanteisiin liittyen. Kumpikin opettaja luki 

luokalleen ääneen hyvin säännöllisesti. Toinen opettajista kertoi lukevansa 

oppilaille ääneen joka päivä, toinen taas muutaman kerran viikossa. Molemmat 

opettajat pitivät säännöllisyyttä tärkeänä ja tästä oli tullut tärkeä rutiini myös 

oppilaille. Toinen opettajista piti lukuhetken tunnelmaa keskeisenä. Tähän 

yritettiin vaikuttaa muun muassa sammuttamalla valoja. Havaintojemme 

perusteella kuitenkin kummassakin luokassa vallitsi lukuhetken aikana 



60 

rauhallinen tunnelma. Molemmat opettajat lukivat eläytyvästi, mutta toinen heistä 

erityisesti mainitsi tämän. 

”…Että se saa olla semmonen... Valoja laitetaan pois ja luodaan tunnelmaa 
ja mä koitan lukea eläytyvästi ja annan tavallaan oppilaille sellaista mallia, 
että ei tää oo niin vakavaa. Että semmoista heittäytymisen mallia tota kautta.” 
(O1) 

Kummassakin luokassa opettaja luki oppilaille luokan edessä. Lukuhetken aikana 

molemmissa luokissa oli hyvin samanlaiset toimintatavat. Osa oppilaista istui 

omalla paikallaan vain kuunnellen ja osa oppilaista piirsi. Lukuhetken aikana 

oppilailta odotettiin kuuntelurauhan ylläpitämistä. Opettajat eivät kyselleet 

oppialailta kysymyksiä, eikä lukuhetkeen liittynyt muitakaan tehtäviä. Opettajat 

eivät siis suosineet mitään tiettyä ääneen lukemisen menetelmää toiminnassaan. 

Heidän mukaan lukuhetken aikana oli tarkoitus nauttia kuuntelemisesta. 

”…että on mahdollista ees nauttia siitä kirjasta. Niin se edellyttää, että luokassa on 
työrauha tai nyt tässä tapauksessa kuuntelurauha.” (O2) 

Opettajat arvelivat oppilaiden suhtautuvan lukuhetkeen yleisesti hyvin ja oppilaat 

ottivat heidän mukaan ääneen lukemisen nopeasti omakseen. Toinen opettajista 

arveli kuitenkin osan oppilaista miettivän lukuhetken aikana muita asioita, eikä 

näin ollen kuuntelevan ääneen lukemista. Opettaja kuitenkin koki, että suurin osa 

oppilaista kuuntelee lukemista. 

”…Hyvin. Mä luulen, että he kokee sen hyvin. Että jos on semmonen luokka 
tullut mulle, jotka ei oo tottunut kauheesti siihen ääneen lukemiseen tai että se on 
ollut enemmän semmonen satuhetki, että katsellaan kuvia ja näin, niin tota joskus 
voi olla vaikee päästä sisään siihen. Mutta aina kaikki luokat on lopulta ottaneet 
sen omaksensa sen ääneen lukemisen. Että pelkästään positiivista sanottavaa.” 
(O1) 

7.2 Oppilaiden käsityksiä ääneen lukemisesta  

Toinen tutkimuskysymys pyrkii vastaamaan kysymykseen ”Millaisena oppilaat 

kokevat luokanopettajan ääneen lukemisen?”. Tavoitteena oli ymmärtää niitä 

käsityksiä, joita oppilailla ääneen lukemisesta on. Analyysin tuloksena 

muodostimme seuraavan kuvion (KUVIO 4.): 
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 Kuviossa 4 (KUVIO 4) oppilaiden ääneen lukeminen jakautuu kolmeen 

pääluokkaan, jotka ovat Oppilaan mielikuvat, Oppilaan tausta ja Oppilaan 

kokemus. Pääluokat jakautuvat edelleen useampiin ylä- ja alaluokkiin, joita 

käymme läpi tarkemmin. Yleisenä huomiona voidaan heti nostaa, että oppilaat 

kokivat ääneen lukemisen pääasiassa myönteisenä asiana. Oppilaista 13 kertoi, 

että kuuntelee mieluummin opettajan ääneen lukemista kuin lukee itse. Kuusi 

oppilasta kertoi, että kumpikin vaihtoehto on yhtä mieluisa ja kuusi taas totesi 

lukevansa mieluummin itse kirjaa kuuntelun sijasta. Loput oppilaat eivät osanneet 

vastata kysymykseen. Suurin osa oppilaista koki siis yhteisen lukuhetken 

mielekkäänä koulussa. Seuraavaksi käymme kolme pääluokkaa tarkemmin läpi. 

7.2.1 Oppilaan mielikuvat 

Ensimmäiseksi pääluokaksi muodostui oppilaan mielikuvat. Nämä mielikuvat 

jakautuvat kahteen yläluokkaan, joita ovat Tavoitteet koulussa ja Kohdejoukko. 

Oppilaan mielikuvat kertovat millaisia käsityksiä heillä on ääneen lukemisen 

hyödyistä ja sopivuudesta. 

Halusimme selvittää, minkälaisia tavoitteita oppilaat ajattelevat ääneen 

lukemisella koulussa olevan. Näitä käsityksiä selvitettiin kysymällä, miksi opettaja 

lukee heille ääneen. Tähän oppilaiden oli hyvin vaikea vastata, joten pyysimme 

heitä vain veikkaamaan jotakin, jotta he ymmärtäisivät, ettemme hae oikeita 

 
KUVIO 4. Oppilaan käsitys ääneen lukemisesta. 
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vastauksia kysymyksiin, vaan heidän omia ajatuksiaan. Oppilaat veikkasivat 

opettajan ääneen lukemisen syiksi ensinnäkin oppimiseen liittyviä tekijöitä. Näitä 

kerrottiin olevan äidinkielen taitojen kehittyminen sekä kuullun että luetun 

ymmärtämisen vahvistaminen.  

”…tyyliin et äidinkieli paranis” (H23) 

”Ehkä se on jotain kuullun ymmärtämis harjotusta.” (H4) 

”Siitä vois tulla vaik niin kun luetun ymmärtämistä tai sellaista, ymmärtää 
paremmin.” (H17) 

Oppilaat uskoivat opettajan lukevan heille myös sen takia, että heidän 

mielikuvitustaitonsa kehittyisivät. Muita oppimiseen liittyviä tekijöitä ajateltiin 

olevan se, että opitaan keskittymään, rauhoittumaan ja kuuntelemaan. Ääneen 

lukeminen kehittäisi siis heidän mielestään sellaisia taitoja, joita koulussa 

tarvitaan.  

”Ehkä me opitaan kuuntelemaan hyvin.” (H22) 

”Ja oppii kunnioittaa puheenvuoroa. Että ei siinä sitte näprää mitään.” (H18) 

Oppimiseen liittyvien tekijöiden lisäksi oppilaat mainitsivat sekalaisen joukon 

muita syitä opettajan ääneen lukemiselle. Yksi oppilas vastasi yksinkertaisesti, 

että opettaja vain tykkää lukea. Toisaalta syyksi nähtiin myös oppilaiden 

positiivinen asenne ääneen lukemista kohtaan ja oppilaiden lukuinnon 

lisääminen. Näiden lisäksi vastausta pyrittiin löytämään opetussuunnitelman 

velvoitteista.  

”Ja sitten varmaan myös sen takia, että se innostais meitä lukemaan ite.” 
(H23) 

”…Se on ainakin kivaa ja me ollaan pidetty siitä ja...ja musta tuntuu, että siinä 
on joku juttu, joku OPS:in juttu, että luetaan ääneen...” (H6) 

Kohdejoukko kuvaa niitä mielikuvia, joita oppilailla on ääneen lukemisen 

sopivuudesta. Kysyimme oppilailta, kenelle heidän mielestään ääneen luetun 

kirjan kuunteleminen sopii. Ääneen lukemisen sopivuus jakautui oppilaiden 

vastauksissa kolmeen alakategoriaan: lapset, kaikki ja lukutaidottomat. Oppilaat 

ajattelivat ääneen lukemisen soveltuvan erityisesti sellaisille, jotka eivät osaa 

vielä itse lukea, kuten esimerkiksi nuoremille sisaruksilleen. Myös lemmikit 
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mainittiin hyvinä kuuntelijoina, jotka eivät myöskään osaa lukea itse. Toisaalta 

joillakin oppilailla oli myös kokemuksia, että aikuiset olivat lukeneet toisilleen 

ääneen. Kirjan kuunteleminen koettiin myös mukavana vaihteluna itsenäiselle 

lukemiselle. Nämä eivät siis sulkeneet toisiaan pois, vaan molemmista oli 

mahdollista nauttia. 

”Mun pikkusiskolle. Se ei osaa vielä lukee kauheen hyvin.” (H18) 

”No jos lukee aina (itse), niin sitten voi kyllästyä.” (H21) 

”Mun mummi lukee mun enolle, vaikka se on kohta jo, vaik se on jo 
kakskytyks. Nii se lukee sille.” (H19) 

”No esim. joillekin nuoremmille, jotka ei oo vielä nii hyviä lukemaan tai sitten 
vaikka joillekin koiralle. Ne osaa kuunnella hyvin.” (H11)  

Suurin osa oppilaista kuitenkin kertoi ääneen lukemisen sopivan kaikenikäisille, 

varsinkin jos kirja on sopiva. Täysin päinvastaisiakin käsityksiä oli, sillä osa kertoi, 

ettei ääneen lukeminen sovi oman ikäisille tai itselle. Osa oppilaista oli 

vastauksissaan hyvin ristiriitaisia. He saattoivat ensin kertoa, että ääneen 

lukeminen sopii heille, mutta pian sen jälkeen todeta, että se sopii vain 

lukutaidottomille tai eskarilaisille. Sama oppilas saattoi aikaisemmin kertoa 

pitävänsä ääneen lukemisen kuuntelemisesta, mutta todeta myöhemmin ettei se 

kuitenkaan sovi heidän ikäisilleen, jotka osaavat jo lukea itse. Seuraavassa 

keskustelussa on esimerkki tällaisesta ristiriitaisesta ajattelusta, jota esiintyi 

muissakin keskusteluissa.  

“ T1: Sopiiko se teille?  

H10: Kyllä.  

H13: Joo.  

T2: No osaatteko te vielä tarkemmin sanoa, että minkä ikäisille ääneen 
lukemisen kuuntelu sopii?  

H10: No niiku 1- jotain. Mä en osaa ihan tarkkaan sanoa.  

T1: Onks siihen teidän mielestä jokin ikäraja?  

H10: No kuus vuotiaaks.  

H12: Seittemän vuotiaaks, koska ykkösellä ne oppii itse lukemaan. Et siihen 
asti voi vaan lukea kirjoja ääneen. Johonkin seittemän kuus vuotiaaks, koska 
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sit ne alkaa ite lukemaan. Mut voi lukee vielä pitempäänkin, jos ei niin ku 
meinaa oppia kunnolla lukemaan. ” 

7.2.2 Oppilaan tausta 

Toinen pääluokka on oppilaan tausta. Analyysin tuloksena oppilaan tausta 

jakautui kahteen yläluokkaan, joita ovat koti ja lukuinto. Taustatekijät kuvaavat 

sitä, millaisia omakohtaisia kokemuksia oppilaalla on ääneen lukemisesta ja 

lukemisesta ylipäätään. Kysyimme näihin liittyviä kysymyksiä, koska uskomme, 

että nämä tekijät vaikuttavat siihen, miten oppilas mieltää ääneen lukemiseen 

liittyvät toiminnat koulussa.   

Lähes kaikkien oppilaiden kohdalla kotona on ainakin joskus luettu ääneen. 

Oppilaat kertoivat, että heille on luettu etenkin varhaisemmassa lapsuudessa 

kirjoja. Tällä hetkellä se oli kuitenkin jo harvinaisempaa ja osa oppilaista kertoi, 

ettei heille ole koskaan luettu kotona ääneen. Nykyään kirjoja saatettiin lukea 

kotona vielä iltasaduksi tai sitä tehtiin vain nuoremmille sisaruksille. Oppilaat 

kuitenkin kertoivat, että nuoremmille sisaruksille luettua kirjaa saatetaan mennä 

itsekin kuuntelemaan. Usein äiti toimi kodeissa ääneen lukijana. 

”Joo. Tai ei mulle, mutta mun pikkusiskolle (luetaan iltasatu). Mut mä 
kuuntelen...” (H18) 

”No varmaan joskus pienempänä (on luettu ääneen), varmaan joskus 3–4-
vuotiaana.” (H13) 

Suurin osa oppilaista kuitenkin kertoi, ettei heille enää lueta kotona ääneen. 

Ääneen lukemisen kokemukset kotioloissa perustuvat siis pääasiassa 

varhaislapsuuden kokemuksiin. Ääneen lukemisen lopettamista perusteltiin sillä, 

että oppilas osaa itsekin lukea, joten ääneen lukemista ei enää tarvita. Myös 

kirjojen sisällöstä ja pituudesta löydettiin syy ääneen lukemisen lopettamiselle. 

Oppilaat ajattelivat, että heitä itseään kiinnostavat kirjat olivat ääneen luettavaksi 

liian pitkiä tai ne eivät sisällöltään sopineet kaikille perheenjäsenille. He siis 

ajattelivat, että tämän vuoksi on parempi lukea itseä kiinnostavia kirjoja itse. 

”…äiti luki mulle sillon ku mä olin pieni, mut mä en enää lue semmosia kirjoja, 
joita se vois lukee. Ne on hirveen paksuja mitä mä luen ja semmosia mitä 
mun pikkusisarukset ei ehkä sais kuunnella, nii sit sen takia se ei ehkä lue 
niitä.” (H3) 
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Lukuinnolla tarkoitetaan niitä tekijöitä, jotka oppilaiden käsityksissä innostivat 

heitä itseään lukemaan. Oppilaat mainitsivat eniten kirjaan liittyviä tekijöitä. Hyvä 

kirja on siis ensiarvoisen tärkeä lukuinnon kannalta. Kirjan sisällön pitää olla 

mielenkiintoinen ja kiinnostava tai tunteita herättävä. Oppilaat kertoivat pitävänsä 

myös kirjoista, jotka ovat nimenomaan omalle ikätasolle sopivia ja kirjoista, joita 

he itse pääsevät valitsemaan. Lukuintoa lisäsi myös hyvä kirjasarjat, koska hyvän 

kirjasarjan löydyttyä luettavaa riittää pidemmäksikin ajaksi. Hyviä kirjoja oli 

kuitenkin oppilaiden mukaan välillä vaikea löytää. 

Lukuintoon nähtiin vaikuttavan hyvän kirjan lisäksi myös tilanteeseen 

liittyvät tekijät. Oppilaat kertoivat, että he tarttuvat kirjaan usein silloin, kun on 

tylsää tai ei ole muuta tekemistä. Myös väsynyt olo koettiin olevan tekijä, joka saa 

oppilaat tarttumaan kirjaan. Lukeminen itsessään oli joillekin oppilaille 

ajanvietettä, joka innostaa lukemaan lisää. Lukemaan pakottaminen mainittiin 

tekijänä, joka ei lisännyt lainkaan lukuintoa. Oppilaat, jotka eivät lukeneet 

lainkaan kirjoja itse, eivät myöskään osanneet ilmaista tekijöitä, jotka 

innostaisivat heitä lukemaan. 

”Jos on hyvä kirja, nii siihen sitten uppoutuu ja sitten sitä haluu lukee. Ja 
sitten sitä miettii.. Tuntuu ku olisi ite sen tarinan sisällä. Jos on hyvä kirja.” 
(H18)  

”Ja mää tykkään sitten vähän lukee väsyneenä kirjoja.” (H20) 

”No varmaan se ku mää tykkään niiku lukea ja sitten niiku se tommonen 
innostaa lukemaan paljon enemmän.” (H10) 

7.2.3 Oppilaan kokemukset 

Oppilaan kokemukset jakautuvat kolmeen yläluokkaan: ympäristön puitteet, 

opettajan valinnat ja ääneen lukemisen vaikutukset. Näitä kolmea yläluokkaa 

yhdistää se, että oppilas muodostaa erilaisia kokemuksia ääneen lukemisesta 

näiden tekijöiden kautta. 

Ympäristön puitteet vaikuttavat oppilaan kokemukseen opettajan ääneen 

lukemisesta. Esimerkiksi luokassa vallitsevat säännöt ja toimintatavat ovat osa 

ympäristön puitteita. Tällä tarkoitetaan sitä, että ääneen lukemiseen 

kouluympäristössä vaikuttaa yhteiset säännöt, mutta myös tietyt reunaehdot, 

jonka puitteissa ääneen lukemista voidaan harjoittaa. Nämä koettiin sekä 
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positiivisina, että negatiivisina. Positiivisena käytäntönä nähtiin se, että ääneen 

lukemisen aikana sai tehdä myös muuta, kuten piirtää. Ääneen lukemisen aikana 

ei kuitenkaan ollut pakko tehdä mitään, joka koettiin myös hyvänä ja 

rentouttavana asiana. Lisäksi oppilaat kertoivat ääneen lukemisen kivaksi sen 

takia, että silloin ei tarvitse itse lukea.  

”Siin voi rauhottuu sillä aikaa.” (H20) 

”Ei tarvii muuta ku istuu ja kuunnella.” (H22) 

”Mun mielestä se on jotenkin helpompaa kuunnella kuin lukea.” (H26) 

”No kyllä se on ehkä ihan niin ku silleen kiva, et saa kuunnellakin et jos on 
vaikka poikki jostain niin sitten ku haluaisi levähtää, lepuuttaa aivoja niin 
sitten täytyis heti ite ottaa kirja esiin ja lukea.” (H30) 

Toisaalta kaikki oppilaat eivät kokeneet luokassa vallitsevia käytäntöjä 

positiivisena. Ääneen lukemisen yhteisenä sääntönä kummassakin luokassa oli 

kuuntelurauha. Tämä tarkoitti sitä, että oppilaiden tuli pysyä lukuhetken aikana 

omalla paikallaan hiljaa ja vain rauhallinen piirtäminen oli sallittua toimintaa. Osa 

oppilaista koki paikallaan istumisen tylsänä ja turhauttavana. 

”Tai no kun me haluttais juosta tai tota me haluttais riehuu… Ku se on vaikee 
olla paikallaan.” (H32) 

”Ku tykkää liikkua paljon niin sitten, kun pitää kuunnella jotain kirjaa ja olla 
vaan tälleen, eikä tehä mitään niin se on ihan sika tylsää.“ (H29) 

Koulumaailmassa lukemista rajoittaa myös aikatauluun liittyvät tekijät. 

Oppitunneilla täytyy edetä muissa tavoitteissa ja tehtävissä, eikä kirjan 

lukemiseen ole välttämättä aina niin paljon aikaa, kun oppilaat toivoisivat. Kirja 

onkin oppilaiden mukaan pakko jättää kesken useita kertoja ennen kuin se on 

kokonaan luettu. Tämä koettiin sekä hyvänä että huonona asiana. Osa oppilaista 

ilmaisi, että on ikävää, kun kirja pitää jättää kesken jännittäviin kohtiin. Kirja 

olisikin tästä syystä mukavampi lukea itse. Toisen oppilaan mielestä jännittävään 

kohtaan jättäminen on taas hyvä asia, koska silloin lukuhetkeä odottaa 

enemmän. 

”Nii se harmittaa muakin, ku mulle luetaan ääneen, mua harmittaa ku luetaan 
jotain jännää kirjaa nii ja se pätkästään johonkin jännään kohtaan, nii mua 
harmittaa tosi paljon. Ja sit mä haluun lukea sen ite sen kohan. Sit 
seuraavaan johonkin tylsään kohtaan.” H10) 
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”Mun mielestä se on just hyvä, ku pätkästään johonkin hyvään kohtaan… 
oottaa sit sitä seuraavaa, ku luetaan vähän enemmän.” (H11) 

Oppilaan käsityksissä lukuhetki luokassa nähtiin yhteisöllisenä. Myös 

havaintomme tukivat tätä. Havaintojemme perusteella oppilaat katselivat 

toistensa ilmeitä opettajan ääneen lukemisen aikana. Oppilaat hymähtelivät 

hassuissa kohdissa ja hymyilivät toisilleen. Luetun kirjan kuuntelu herättää siis 

tunteita, joiden jakaminen muiden kanssa näytti lisäävän yhteisöllisyyttä. 

Säännöllinen tapa tekee siitä myös tutun rutiinin oppilaille ja he tietävät miten 

lukuhetken aikana tulee toimia. Oppilaat osasivat jo ennakoivasti sammuttaa 

valoja ja hiljentyä odottavasti kuuntelemiseen. Oppilaat kertoivat, että opettajan 

lukemasta kirjasta saatettiin keskustella jälkikäteen kavereiden kanssa.  

”Ei tarvi ite lukee ja sit saa kaverin kanssa siitä jutella.” (H14) 

Oppilaan kokemukseen vaikuttaa myös opettajan tekemät valinnat. Näitä 

valintoja on ensinnäkin kirjavalinta. Kysyimme oppilailta, millä tavalla opettaja on 

valinnut ääneen luettavan kirjan. Vastauksista ilmeni hyvin selvästi, että opettaja 

on valinnut sen itse. Oppilaat eivät kokeneet, että olisivat kovin paljon päässeet 

vaikuttamaan kirjavalintaan. Tämä ei kuitenkaan haitannut useimpia oppilaita. He 

kokivat sen pääsääntöisesti hyvänä asiana, sillä opettaja osaa valita heistä hyviä 

kirjoja. Heistä on myös reilua ja kaikista selkeintä, että opettaja valitsee kirjan.  

“ H6: No koska jos joku saa valita yhden kirja niin sit kaikki muutkin saa valita, 
ja sitten jotkut valitsis jonkun ihmeen tota jonkun..  

H8: .. jalkapallo kirjan...  

H6: .. tota jonkun tosi tylsän kirjan tai jonku sellaisen kolmevuotiaille 
tarkoitetun kirjan.  

H8: Ja sit siit tulis kauheesti jotain kiistaa kumminkin. ” 

Oppilaat eivät kuitenkaan olleet täysin yksimielisiä siitä, kuinka paljon heidän 

tulisi päästä vaikuttamaan yhteisen kirjan valintaa. Suurin osa oppilaista oli 

vahvasti sitä mieltä, että opettaja tekee parhaat valinnat ja osaa valita kirjan 

hyvin. Yhteisen kirjan valintaan olisi joidenkin oppilaiden mielestä kuitenkin 

joskus kiva vaikuttaa. Näin oltiin myös toimittu. Esimerkiksi koko luokan halutessa 

jonkun tietyn kirjan, opettaja oli saattanut valita sen yhteiseksi kirjaksi. Oppilaiden 

mukaan opettaja siis kuuntelee myös heidän toiveita, vaikka opettaja yleensä 
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kirjan valitseekin itse. Yksi oppilas oli kokenut, ettei kirjavalintaan ole 

mahdollisuutta vaikuttaa lainkaan. Haastattelun aikana osa oppilaista alkoikin 

pohtimaan, että voisivat opettajalle jotain tiettyä kirjaa ehdottaa. Oppilaat eivät 

kuitenkaan osanneet ilmaista mielipiteitään kovin selkeästi. He vastasivat 

epävarmasti joo, ehkä tai välillä, kun kysyimme haluaisivatko he vaikuttaa 

yhteisen kirjan valintaan useammin. Kukaan ei osannut perustella, miksi olisi kiva 

vaikuttaa itse kirjavalintaan. Vastauksista ilmeni selkeimmin, että opettajan 

valinnat ovat olleet niin hyviä, ettei tätä käytäntöä välttämättä tarvitse muuttaa. 

”Opettaja on sen vaan päättänyt …et ei saa niin ku ehdottaa et se vaan on 
ottanut jonkun ja sitten se pitää niin ku kuunnella. Me ei 
saada niin ku vaikuttaa kirjaan. (H30)  

”...tai no usein se ottaa jonkun,  joka on aika hyvä 
kirja. Koska viimekskin oli… Se ottaa usein jonkun aika suositun 
… kun viimeks se otti ”Me rosvolat”. ” (H28) 

Kirjavalinnan lisäksi opettaja valitsee tavan lukea ja tulkita kirjaa. Havaintojemme 

perusteella opettajat eläytyivät lukemaansa hyvin. Varsinkin toinen opettajista 

luki kirjaa todella eläytyvästi. Opettaja luki jännittävää kohtaa nopealla tempolla 

luoden tunnelmaa. Hän myös vaihteli ääntään erilaiseksi kirjan henkilöhahmojen 

puhuessa. Oppilaat kokivat opettajan eläytyvän ääneen lukemisen erittäin 

tärkeänä asiana. Oppilaat nostivat myös esille, että äänikirjasovelluksissa 

kuuntelukokemus ei ole kovin miellyttävä, sillä niissä lukijat eivät eläydy 

lukemaansa. 

”Kun äänikirjoja kuuntelee, nii ku ite lukee, sitä lukee enemmän niiku 
tunteella. Toisin ku äänikirjat, ne vaan luetaan.” (H12) 

”Mun mielestä on kiva kuunnella sitä kirjaa, koska oma ope osaa eläytyä 
niihin vuorosanoihin ja tapahtumiin. Mun mielestä sitä on kiva kuunnella.” 
(H10)  

”No siis meidän ope on yks parhaimpii eläytyjiä, mitä mä oon koskaan 
kuullut.” (H12)  

Ääneen lukeminen tarjosi oppilaille elämyksellisiä kokemuksia kirjojen parissa. 

Pyysimme haastattelun aluksi jokaista oppilasta näyttämään peukulla, miten he 

kokivat juuri hetki sitten pidetyn yhteisen lukuhetken. Suurin osa oppilaista näytti 

peukkua ylöspäin, eli he pitivät siitä. Muutama oppilas näytti peukkua sivuttain, 

eli he eivät pitäneet siitä niin paljon, mutta eivät myöskään vihanneet sitä. Kukaan 
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oppilaista ei näyttänyt peukkua alaspäin, joten kaikki pitivät lukuhetkeä ainakin 

osittain onnistuneena.  

Tämän jälkeen pyysimme oppilailta vielä kertomaan suullisesti, miten he 

kokevat opettajan ääneen lukemisen. Vastauksista ilmenee, että opettajan 

ääneen lukeminen sai oppilaissa aikaan erilaisia tunteita. Oppilaat kuvailivat 

kokemustaan jännittäväksi, pelottavaksi, mukavaksi, tylsäksi ja kivaksi. Eniten 

oppilaat kuvailivat ääneen lukemista positiivisilla adjektiiveilla. Sana kiva toistui 

haastatteluissa kaikista useimmin, yhteensä 38 kertaa. Ääneen lukeminen sai siis 

aikaan oppilaissa erilaisia tunteita. Tämän lisäksi oppilaat kertoivat ääneen 

lukemisen vaikuttavan heidän omaan lukuintoon vaihtelevasti. Oppilaat kertoivat, 

että opettajan ääneen lukeminen antoi heille kirjavinkkejä, sillä he halusivat lukea 

ääneen luetun kirjan uudestaan itse tai lukea saman kirjasarjan kirjoja lisää. Osa 

oppilaista kertoi, että kun opettaja lukee, tekee mieli itsekin lukea.  

”Tai on kyllä vähän (innostanut), koska mä ajattelin lukee sen Osasto 23 
uudestaan.” (H6) 

”Emmä tiedä, mut mä oon lukenu niitä kirjasarjoja myös.” (H25) 

”…Jos se on niin ku kiinnostavaa, nii sit tekee mieli itekki lukee tai silleen. ” 
(H23) 

Jotkut oppilaat kokivat, ettei ääneen lukeminen ole vaikuttanut heidän omiin 

lukutottumuksiinsa. Tämä johtui siitä, että kirjoja luetaan muutenkin paljon, joten 

vaikutusta ei sen takia ole.  

”No mä luen muutenkin nii paljon, nii ei se vaan innosta.” (H12) 
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8 TULOSTEN TARKASTELU JA 

JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämä luku kokoaa tutkimuksemme keskeisimmät tulokset ja johtopäätökset. 

Olemme pyrkineet vertailemaan opettajien ja oppilaiden käsityksiä ja 

kokemuksia, mikä vastaa osaltaan tutkimuksemme kolmanteen kysymykseen. 

Tämän lisäksi pohdimme tulosten perusteella luokanopettajan ääneen lukemisen 

merkitystä lukuinnon ja lukutaidon vahvistamisessa. Olemme pyrkineet 

ymmärtämään tätä opettajien ja oppilaiden käsitysten ja kokemusten kautta.  

Tutkimuksemme tuloksista voidaan havaita, että oppilaiden ja 

luokanopettajien käsitykset ja kokemukset ääneen lukemisesta ovat hyvin 

yhteneväiset toistensa kanssa. Opettajat ajattelivat oppilaiden kokevan ääneen 

lukemisen mielekkäänä, vaikka eivät voineetkaan olla tästä täysin varmoja, sillä 

he perustivat näkemyksensä omiin kokemuksiin. Opettajat eivät siis olleet 

kysyneet oppilailta suoraan, miten he kokevat ääneen lukemisen. Tulosten 

perusteella voidaan todeta, että opettajien aavistukset ovat olleet oikeassa, sillä 

oppilaat kertoivat pääasiassa pitävänsä ääneen lukemista mielekkäänä 

toimintana. Tämä tulos on linjassa myös muiden tutkimusten kanssa (esim. 

Ledger & Merga 2018, 130; Merga 2017, 336; Ivey & Broaddus 2001, 360). 

Vastavuoroisesti oppilaat ajattelivat opettajan pitävän ääneen lukemisesta, sillä 

se uskottiin yhdeksi opettajan ääneen lukemisen syyksi. 

Suurin osa oppilaista kertoi opettajan ääneen lukemisen olevan ”kivaa”. Kun 

pyysimme oppilaita kertomaan kokemuksistaan lisää, vain harva osasi kuvailla 

minkä vuoksi piti ääneen lukemista kivana. Oppilaiden kuvailu jäi siis melko 

suppeaksi. Tämä ei ole ainoastaan tässä tutkimuksessa havaittu haaste. Myös 

Ledger ja Merga (2018, 130) tekivät ääneen lukemisen tutkimuksessaan 

samanlaisen havainnon. Tämä voi mahdollisesti johtua lasten kehityksellisestä 

tasosta, jolloin heidän on vielä hankala pohtia niitä syitä, mitkä vaikuttavat heidän 

kokemukseensa. Toinen mahdollinen syy voi olla lasten tutkimiseen liittyvät 
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haasteet. Lapsi ei välttämättä halua kertoa kaikkea haastattelijalle, joka ei ole 

hänelle ennestään tuttu. Oppilaiden vastauksista voidaan kuitenkin tulkita, että 

ääneen lukeminen luo oppilaille positiivisia mielikuvia. Positiiviset mielikuvat taas 

muokkaavat heidän lukuasenteitansa myönteisemmäksi (Logan & Johnston 

2009). Varsinkin heikkojen lukijoiden asenteiden muuttaminen myönteisemmäksi 

on hyvin tärkeää, jotta negatiivinen käsitys lukemisesta voisi muuttua ja lukuinto 

syttyä (Mihandoost 2011). Suurin osa oppilaista kertoi myös kuuntelevansa 

mieluummin opettajan ääneen lukemista kuin lukevansa itse. Tämä vahvistaa 

käsitystä siitä, että oppilaat liittävät ääneen lukemiseen pääasiassa positiivisia 

mielikuvia, mikä onkin lukuinnon vahvistamisen kannalta merkittävää.   

Kuitenkaan kaikki oppilaat eivät kuvailleet ääneen lukemista positiivisena 

asiana. Tutkimuksessamme ääneen lukemista kuvailtiin myös muun muassa 

tylsänä. Osa oppilaista olisi halunnut tehdä ääneen lukemisen aikana jotain 

muuta, kuten juosta. Myös Ledger ja Merga (2018, 130) ovat tehneet 

samankaltaisia havaintoja. Heidän tutkimuksessaan ne lapset, jotka kokivat 

ääneen lukemisen negatiivisena, liittivät kokemuksensa fyysisiin tai 

emotionaalisiin tekijöihin. Lukuinnon kannalta olisikin tärkeää kiinnittää huomiota 

oppilaiden lukuasenteisiin, sillä asenteet ja lukuinto ovat suoraan yhteydessä 

toisiinsa (Logan & Johnston 2009). Kuunteluun voisikin olla hyvä liittää joitain 

muita toimintoja tai rutiineja, kuin pelkän omalla paikalla istumisen ja kuuntelun. 

Opettaja voisi esimerkiksi sallia, että oppilaat saavat istua tai makoilla maassa 

kuuntelun ajan. Tämä rikkoisi perinteistä fyysistä oppimisympäristöä ja voisi 

tehdä selvän eron koulumaisuuden ja lukuhetkestä nauttimisen välille. Opettajat 

myös itse pitivät tärkeänä lukuhetkestä nauttimista. On kuitenkin havaittu, että 

etenkin silloin kun ääneen lukemisen tavoitteena on lukuhetkestä nauttiminen, 

oppilaille olisi syytä kertoa tavoitteista (Fisher, Flood, Lapp, & Frey 2004, 15). 

Kun opettaja selventää oppilailleen tavoitteitaan, oppilaiden on helpompi 

ymmärtää mitä heiltä odotetaan (Clark & Andreasen 2014, 176). Tällöin oppilaan 

voi olla myös helpompi sitoutua yhteiseen toimintaan. 

Oppilaiden käsitykset opettajan lukuhetken tavoitteista kohtasivat melko 

hyvin opettajien todelliset tavoitteet, vaikka opettajat eivät olleet näitä oppilailleen 

paljastaneet. Oppilaat arvelivat opettajan ääneen lukemisen liittyvän jollain tavoin 

muun muassa oppimiseen. Oppilaiden puheessa oppiminen liittyi esimerkiksi 

koulussa tarvittaviin taitoihin, kuten puheenvuoron kunnioittamiseen ja 
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rauhoittumiseen. Oppilaat ajattelivat lisäksi opettajan lukevan heille, jotta 

äidinkielentaidot paranisivat. Kouluympäristö voi olla yksi vaikuttava tekijä, mikä 

sai oppilaat ajattelemaan tällä tavoin. Myös Ledgerin ja Mergan (2018, 131) 

tutkimuksessa oppilaat arvelivat opettajan lukevan näistä syistä ääneen. 

Opettajat eivät nostaneet rauhoittumiseen liittyviä tekijöitä lukuhetken tavoitteiksi, 

mutta äidinkielen taidot olivat osittain samansuuntaisia oppilaiden ajatusten 

kanssa. Oppilaat arvelivat ääneen lukemisen syiksi myös lukuinnon lisäämisen, 

mikä joidenkin oppilaiden mukaan toteutuikin. Tämä vastasi opettajien asettamia 

tavoitteita, sillä lukuinnon lisääminen oli yksi ääneen lukemisen keskeisistä 

tavoitteista.  

Ulkomaalaisissa ääneen lukemisen tutkimuksissa opettajien tavoitteet 

näyttäisivät painottuvan vahvemmin oppimiseen liittyviin tekijöihin (esim. Albright 

& Ariail, 2005, 587; Spencer 2011, 67), kun taas tässä tutkimuksessa lukuhetki 

itsessään käsitettiin merkityksellisenä. Esimerkiksi Clark ja Andreasen (2014, 

175) löysivät tutkimuksessaan tekijöitä, mitkä sitouttavat oppilaita 

tehokkaampaan oppimiseen ääneen lukemisen avulla. Ero asetetuissa 

tavoitteissa saattaisi johtua siitä, että muualla kuin Suomessa tehdyt tutkimukset 

sijoittuvat aivan erilaiseen koulukontekstiin. Suomalainen peruskoulu ei ainakaan 

vielä pohjaudu vahvasti tehokkuuteen ja tuloksia mittaaviin testeihin. 

Suomalainen peruskoulu painottaa laaja-alaisen osaamisen ja eriyttämisen 

kautta kokonaisvaltaisempaa oppilaan yksilöllistä oppimista ja kasvamista 

(Opetushallitus 2014). Tietojen ja taitojen lisäksi peruskoululla on siis useita 

kasvatuksellisia tavoitteita. Tämän vuoksi opettajan tavoite kirjoista ja 

lukuhetkestä itsessään nauttimiseksi voikin olla yksi suomalaisen peruskoulun 

mahdollistama tavoite. Kun lisäksi tiedetään, että lasten lukuinto ja lukutaito ovat 

heikkenemään päin, voi innostuminen kirjallisuuteen mahdollisesti syttyä 

tämänkaltaisessa kouluympäristössä paremmin.  

Toisaalta tutkimusnäyttöä on myös toisenlaisista tuloksista. Meidän 

tutkimuksessamme opettajan ääneen lukemisen tapa tuki opettajien mielestä 

tavoitetta miellyttävän lukuhetken saavuttamiseksi. He käyttivät menetelmänään 

tavallista lukemista, jolloin ääneen lukemiseen ei liity tehtäviä tai keskustelua (ks. 

luku 3.3). Aikaisemmissa tutkimuksissa (esim. Clark & Andreasen 2014, 174) on 

kuitenkin havaittu, että oppilaan passiivinen kuuntelu ei välttämättä herätä 

oppilaissa kiinnostusta yhtä paljon kuin aktiivinen toiminta lukuhetken tavoitteiden 
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toteutumiseksi. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi juuri edellä mainittua aktiivista 

keskustelua tai muita tekstiin liittyviä tapoja herättää kiinnostusta. Oppilaan 

viittaaminen positiivisessa mielessä passiivisuuteen lukuhetken aikana, ei 

myöskään välttämättä kerro aidosta kiinnostumisesta tai opettajien tavoitteiden 

saavuttamisesta. Clark ja Andreasen (2014, 171) väittävät tämän kertovan 

itseasiassa siitä, että näillä oppilailla on ylipäätään heikompi asenne lukemista 

kohtaan. Heidän tutkimuksessaan kyseiset oppilaat kertoivat nauttivansa 

lukuhetkestä esimerkiksi sen vuoksi, ettei heidän tarvitse tehdä mitään tai sen 

vuoksi, että he saavat piirtää. Myös meidän tutkimuksessamme osa oppilaista 

esitti edellä mainittuja syitä.  

Ei voida myöskään väittää, että kaikki oppilaat olisivat sitoutuneet 

kuuntelemiseen, vaikka olisivatkin lukuhetken aikana hiljaa (Clark & Andreasen 

2014, 175). Kuten mainitsimme aiemmin, osa oppilaista koki hiljaa olemisen ja 

paikallaan istumisen hyvin turhauttavana. Näin ollen lukutilanteeseen voisi olla 

tarpeellista liittää jotain tavoitteellista toimintaa. Teale (2003, 131) pitää 

esimerkiksi keskustelua ääneen luettavasta kirjasta hyvin tärkeänä, sillä se 

sitouttaa oppilaan toimintaan sekä kehittää muun muassa lapsen kielitaitoa. 

Opettaja voisi myös esimerkiksi käyttää soveltuvin osin jotakin ääneen lukemisen 

menetelmää, jotta ääneen luetun kirjan kuuntelu kehittäisi oppimistaitoja 

lukunautinnon rinnalla. Erilaiset toiminnat saattaisivat siis kehittää lukutaidon 

kannalta hyödyllisiä taitoja, kuten sanavarastoa ja luetun ymmärtämistä, joita 

lukutaidon vahvistumisessa tarvitaan (Lundberg 2002). Lukutaidon kehittyminen 

edistäisi vastavuoroisesti lukuintoa (Morgan ym. 2008). 

Tutkimuksessamme oppilaat kertoivat, että omaa vapaa-ajan lukemista 

innostaa eniten kirjaan liittyvät tekijät. Kirjalla näyttäisi siis olevan merkittävä rooli 

lukuinnon sytyttäjänä. Martikaisen (2019, 23) tutkimuksessa ilmeni myös, että 

10–12-vuotiaiden mielestä hyvä kirja innostaa eniten lukemaan. Opettajalla onkin 

merkittävä rooli kirjoihin tutustuttajana (Edmunds & Bauserman 2006, 419; 

Gambrell 1996, 22). Heidän päätöksensä ääneen luettavan kirjan valinnassa ovat 

ensiarvoisen tärkeitä, sillä tämän tutkimuksen mukaan oppilaat valitsivat 

nimenomaan opettajan lukemia kirjoja. Tämä on linjassa myös aikaisempien 

tutkimusten kanssa (esim. Gambrell 1996, 22; Koskinen ym. 1994, 177). 

Edmunds ja Bauserman (2006, 419) jakavat saman näkemyksen. Heidän 

mukaan opettajilla on mahdollisuus esitellä oppilaille kirjallisuutta, mikä auttaa 
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oppilaita löytämään mieleistä luettavaa. Voidaankin päätellä, että mitä enemmän 

oppilaat ovat tekemisissä hyvien kirjojen kanssa, sitä enemmän he innostuvat 

lukemaan itse. Mitä enemmän kirjoja luetaan, sitä paremmaksi lukutaito kehittyy 

ja tätä kautta myös lukuinto vahvistuu (Morgan ym. 2008). Esille nousee jälleen 

lukutaidon ja lukuinnon vahva yhteys.   

Tässä tutkimuksessa oppilaiden lisäksi myös opettajat käsittivät 

kirjavalinnan olevan tärkeä. Fisherin ja kollegoiden (2014, 11–12) mukaan 

vaikuttavaan ääneen lukemiseen kuuluu laadukkaat kirjavalinnat, jotka sopivat 

oppilaiden sosiaaliseen, emotionaaliseen ja kehitykselliseen tasoon. Tässä 

tutkimuksessa opettajat valitsivat kirjoja muun muassa sen mukaan, että se 

innostaisi lukemaan, sisältäisi oppimisen kannalta hyviä teemoja, perustuisi 

hyvään tarinaan, olisi ikäkaudelle sopiva ja olisi mahdollisesti osa kirjasarjaa. 

Myös klassikot mainittiin valinnan perusteena. Opettaja voi kirjavalinnassaan 

hyödyntää myös aikaisempaa kokemustaan. Toinen opettajista mainitsi 

lukevansa hyväksi havaitun kirjan jokaiselle luokalleen. Tässä tutkimuksessa 

oppilaat kokivat, että opettajat osaavat valita heitä kiinnostavia kirjoja. 

Koska oppilaat kokivat kirjavalinnan olevan erityisen tärkeä, yritimme 

selvittää miten oppilaat pääsevät vaikuttamaan ääneen luettavaan kirjaan. 

Opettajat kertoivat valitsevansa usein kirjan itse, vaikkakin he hyödynsivät myös 

muita tapoja. He käyttivät valinnan perusteena usein kirjaston ammattitaitoa 

muun muassa kirjavinkkausten avulla. Opettajat kuitenkin ajattelivat oppilaiden 

osallistamisen olevan mahdollista, mutta käytännössä he valitsivat kirjan 

useimmiten itse. Oppilaat kokivat tällaisen menettelytavan olevan kaikkein tasa-

arvoisinta, sillä yhteisen kirjan valinta voisi olla oppilaiden kesken vaikeaa. 

Oppilaat kertoivat, että heillä on erilaisia mieltymyksiä kirjavalinnan suhteen, 

minkä vuoksi opettaja saisi jatkossakin valita luettavat kirjat. Osa oppilaista ei 

ollut edes ajatellut, että voisi itse vaikuttaa kirjan valintaan. Haastattelun aikana 

he kuitenkin pohtivat, että voisivat ehdottaa opettajalle mahdollisuutta vaikuttaa 

kirjan valintaan. He eivät osanneet perustella, minkä vuoksi heistä olisi mukavaa 

osallistua. Koska opettajat valitsivat pääsääntöisesti kirjat itse, voisi oppilaat 

motivoitua ja innostua kirjasta vielä enemmän, jos he saisivat vaikuttaa 

luettavaan materiaaliin. Aikaisempien tutkimusten mukaan lasten lukuintoa lisää 

erityisesti luettavaan materiaaliin vaikuttaminen (Edmunds & Bauserman 2006; 

Ivey & Broaddus 2001; Pejack & Kosir 2008).  
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Tutkimuksessamme kumpikin opettaja luki kirjaa eläytyvästi. Eläytyvällä 

lukemisella tarkoitetaan muun muassa äänen painojen vaihtelua ja kasvojen 

ilmeikästä elehdintää lukemisen aikana (Fisher ym. 2014, 12; Johnston 2016, 

42). Etenkin toinen opettaja oli ottanut eläytymisen tärkeäksi osaksi lukuhetkeä 

ja sitä korostettiin luomalla tunnelmaa luokkaan esimerkiksi sammuttamalla 

valoja. Eläytyvä lukeminen antaa opettajalle hyvän mahdollisuuden mallintaa 

lukemista ja samalla se lisää oppilaiden ymmärrystä tekstistä (Johnston 2016, 

42). Iveyn ja Broadduksen (2001, 360) tutkimuksessa oppilaat kokivat opettajan 

eläytyvä lukemisen hyvin tärkeäksi, koska se teki lukemisen kuuntelusta entistä 

mielekkäämpää. Myös tässä tutkimuksessa oppilaat kokivat eläytymisen hyvin 

tärkeäksi. Oppilaiden kokemus lukuhetkestä näytti lisäksi syventyvän 

eläytymisen ansiosta. He muun muassa kuvailivat tarinan herättämiä tunteita. 

Oppilaat vertasivat opettajan lukemista äänikirjasovelluksiin ja totesivat opettajan 

eläytyvän paremmin ja lukuhetken olevan tätä kautta miellyttävämpi. Toinen 

mahdollinen syy tällaisen kokemuksen syntymiseen saattaa olla oppilaan 

kokemus sosiaalisuudesta ja yhteisöllisyydestä yhteisen lukuhetken aikana. Tätä 

eivät äänikirjat tarjoa. 

Opettajien yksi ääneen lukemisen tavoite oli tarjota oppilaille malli 

lukemisesta ja lukijana olemisesta. Tämä näyttääkin olevan tutkimuksemme 

mukaan erittäin hyvä tavoite, sillä oppilaiden mukaan heidän kodeissaan ei enää 

juurikaan lueta ääneen. Myös aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että 

vanhemmat lukevat kouluikäisille lapsilleen harvemmin kuin nuoremmille lapsille 

(Ledger & Merga 2018, 133; Martikainen 2019, 45; Scholastic 2015, 31). Oppilaat 

kuitenkin kokivat ääneen lukemisen sopivan heille hyvin eritavoin. Osa oppilaista 

kertoi, että se sopii kaikille ja osa taas oli sitä mieltä, että se sopii vain 

lukutaidottomille. Oppilaat olivat vastauksissaan hyvin ristiriitaisia. Toisaalta he 

olivat sitä mieltä, että ääneen lukeminen ei sovi enää heidän ikäisilleen, mutta 

samaan aikaan he kertoivat pitävänsä siitä, että opettaja lukee heille. Tämä voi 

mahdollisesti johtua käsityksen ja kokemuksen ristiriidasta. Oppilaat ovat 

saattaneet omaksua yleisemmän käsityksen ääneen lukemisen sopivuudesta 

pienille lapsille, mutta oma kokemus oli tästä huolimatta positiivinen. Vastausten 

ristiriitaisuus voi johtua myös lapsen kehityksellisestä vaiheesta, minkä takia 

heidän saattoi olla vaikea nähdä asioiden yhteyksiä.  
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Tämän tutkimuksen erityispiirteenä on opettajien käsitys ääneen lukemisen 

sopivuudesta.  Opettajat käsittivät ääneen lukemisen sopivan kaiken ikäisille 

lapsille ja he olivat ainakin itse toteuttaneet sitä kaikille opettamilleen alakoulun 

luokka-asteille. Aikaisemmissa tutkimuksissa ääneen lukeminen on mielletty 

nimenomaan nuoremmille lapsille tai ainakin alemmilla luokka-asteilla luetaan 

enemmän. Esimerkiksi Jacobsin ja kollegoiden tutkimuksessa (2000) havaittiin, 

että 1.–2. luokilla luettiin enemmän ääneen kuin ylemmillä luokilla. Meidän 

tutkimuksessamme tulee kuitenkin ottaa huomioon, että tutkimuksen 

kohdejoukko oli valittu ilman satunnaisuutta. Kohdejoukko valikoitui siis sen 

mukaan, että opettajat opettaisivat tiettyä luokka-astetta ja lukisivat luokalleen 

ääneen. Kohdejoukon opettajat kokivat lukutaidon ja lukemisen myös 

henkilökohtaisella tasolla tärkeäksi. Toinen opettajista ilmaisi hyvin suoraan 

rakastavansa kirjallisuutta ja molemmat opettajat pitivät lukutaitoa äärimmäisen 

tärkeänä. Opettajat käsittivätkin ääneen lukemisen hyvin laajasti erilaisia tietoja 

ja taitoja kehittävänä toimintana. Voidaan ajatella, että he olivat omaksuneet 

monilukutaidon näkökulman ääneen lukemisen taustaksi (ks. luku 2.4). Koska 

lasten lukuinto on vuosien varrella heikentynyt ja kodeissa ääneen lukeminen 

näyttäisi lapsen iän myötä vähentyvän, onkin hyvä, että koulussa opettajan 

toiminnan kautta lapset pääsevät tutustuman kirjallisuuden maailmaan. Opettajat 

kuitenkin kokivat roolinsa haastavana, sillä kodin vaikutus on heidän käsitystensä 

mukaan hyvin vahva. 

Tutkimuksessamme yksi erityinen huomio on se, ettei kouluyhteisössä 

puhuta juuri lainkaan ääneen lukemisesta. Opettajat ilmaisivat suoraan, ettei 

kollegoiden kanssa keskustella tästä aiheesta. Toinen opettajista kertoi, ettei 

oikeastaan edes tiedä, kuinka paljon kollegat lukevat oppilailleen ääneen. 

Lukeminen ylipäätään on kuitenkin kouluyhteisössä puhuttava aihe ja oppilaiden 

oman lukuinnon syttymiseksi tehdään paljon koko koulun yhteisiä ja luokkien 

välisiä toimia. Ääneen lukeminen on kuitenkin unohdettu näissä toimissa täysin. 

Kouluissa voitaisiinkin pohtia ääneen lukemisen kulttuuria, sillä sen hyödyt on 

tunnustettu melko laajasti. Kuten olemme jo useaan otteeseen huomanneet, 

usein julkinen keskustelu ja tutkimus ääneen lukemisesta liitetään alle 

kouluikäisiin. Tämä saattaa selittää koulussa vallitsevaa kulttuuria. On myös 

mahdollista, että vähäinen keskustelu johtuu siitä, ettei valtakunnallista 

velvoitetta ääneen lukemiselle ole. Opetussuunnitelmat eivät suoraan ohjaa 
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tähän toimintaa, joten se jää jokaisen opettajan oman mielenkiinnon varaan, 

kuten toinen opettajista pohti. Ehkäpä tämän omakohtaisen mielenkiinnon jakaa 

vain niin harva opettaja kouluympäristössä, ettei yhteistä keskustelukumppania 

asiasta ole löytynyt. Saattaa myös olla, että ääneen lukemista pidetään niin 

itsestään selvänä asiana, ettei siitä keskustella opettajien kesken. 

Lopuksi voimme todeta, että luokanopettajan ääneen lukemisella on 

paikkansa lukuinnon vahvistajana. Opettajilla näyttäisi olevan hyvin selkeä 

käsitys ääneen lukemisesta lukuinnon ja lukutaidon vahvistajana, mikä on 

merkittävää lukemisen toteuttamisen kannalta. Oppilaiden kohdalla opettajan 

ääneen lukemisen vaikutus lukuintoon ja lukutaitoon ei ollut aivan yhtä selkeä. 

Kukaan oppilaista ei esimerkiksi kertonut lukuintoa lisääväksi tekijäksi opettajan 

ääneen lukemista silloin, kun heiltä kysyttiin ainoastaan lukuintoon vaikuttavista 

tekijöistä. Tämä on ristiriidassa muiden tutkimusten kanssa, sillä useissa muissa 

tutkimuksissa oppilaat nimenomaan kertovat opettajan ääneen lukemisen olevan 

yksi lukuintoa lisäävistä tekijöistä (Edmunds & Bauserman 2006, 420; Ivey & 

Broaddus 2001, 360; Merga 2017, 336). Tämä saattaa johtua siitä, että osa 

oppilaista lukee jo niin paljon muutenkin, ettei opettajan ääneen lukeminen 

vaikuta lukuintoon merkittävästi. Tämä tulikin muutaman oppilaan vastauksissa 

esille. Toinen mahdollinen syy on, että oppilaat eivät koe luokanopettajan ääneen 

lukemisen ja oman lukuintonsa välillä suoraa yhteyttä. Luokanopettajan ääneen 

lukeminen näyttäytyy kuitenkin hyvin potentiaalisena lukuintoon vaikuttajana, sillä 

oppilaat nostivat monia sellaisia asioita lukuhetkestä esille, jotka voidaan mieltää 

lukuintoa lisääviksi tekijöiksi. Ääneen lukeminen koostuu siis tulosten mukaan 

monesta tekijästä, jotka parhaimmillaan vaikuttavat oppilaan lukuintoon. Koska 

tulosten mukaan opettaja pystyy vaikuttamaan paljon ääneen lukemisen 

mielekkyyteen, olemme muodostaneet tutkimuksen tuloksia ja johtopäätöksiä 

myötäillen idealistan innostavalle ääneen lukijalle. Tämä lista löytyy liitteistä 

(LIITE 4). 
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9 TUTKIMUKSEN ARVIOINTI 

Tutkimuksen tekemiseen liittyy aina eettisiä kysymyksiä, minkä vuoksi niitä on 

syytä pohtia sekä tutkimuksen tekemisen aikana että tutkimuksen valmistuttua. 

Tässä luvussa tarkastelemme tutkimuksemme eettisiä kysymyksiä sekä 

tutkimuksemme luotettavuutta. Lopuksi esittelemme vielä tutkimuksestamme 

heränneitä jatkotutkimusideoita. 

9.1 Eettisyys 

Varton (2005) mukaan laadullisen tutkimuksen kohdalla kaikki valinnat ja 

ratkaisut ovat myös eettisiä ratkaisuja. Vaikka tutkimukseemme osallistui lapsia, 

ovat eettiset lähtökohdat lasten osallistumisen osalta samanlaiset kuin muissakin 

tutkimuksissa eettisen symmetrian periaatteen mukaisesti (Strandell 2010, 103).  

Myös Rutanen ja Vehkalahti (2019, 8) puoltavat, että lapsitutkimuksissa tulee olla 

samat yleiset tutkimuseettiset normit kuin muissakin tutkimuksissa.  

Olemme toteuttaneet tutkimuksemme noudattaen tutkimuseettisen 

neuvottelukunnan (TENK 2019) asettamaa hyvää tieteellistä käytäntöä. Aineisto 

on kerätty eettisesti kestävillä tiedonhankintamenetelmillä ja olemme pyrkineet 

tutkimuksen kaikissa vaiheissa rehellisyyteen. Olemme myös pohtineet eettisiä 

kysymyksiä esimerkiksi haastattelun jokaisessa vaiheessa. (Brinkmann & Kvale 

2018, 31; Kvale 2007, 24). Olemme kertoneet haastateltaville kaiken tarpeellisen 

tiedon, joka heidän tulee eettisesti ajateltuna tietää. Hyvärisen (2017, 32) mukaan 

näitä ovat esimerkiksi tutkimusaineiston säilyttäminen ja käyttö. Lisäksi 

haastateltavilla oli mahdollisuus keskeyttää osallistumisensa tutkimuksen 

kaikissa vaiheissa, mikäli he olisivat näin kokeneet. 

Tietoa tuotetaan haastattelijan ja haastateltavan sosiaalisessa suhteessa, 

jossa haastattelija pyrkii luomaan turvallisen ja vapaan tilan puhua yksityisistä 

asioista myöhempää julkista käyttöä varten. Tämä vaatii hienovaraista 

tasapainottelua haastattelijan kiinnostuksen kohteiden saavuttamisen ja 



79 

haastateltavan eettisyyden kunnioittamisen välillä. (Brinkmann & Kvale 2018, 

10.) Toisen ihmisen arvostava kohtaaminen liittyykin vahvasti haastattelun 

eettisyyteen (Hyvärinen 2017, 33). Näihin lähtökohtiin olemme pyrkineet 

haastattelun jokaisessa vaiheessa muun muassa antamalla tilaa haastateltavien 

omille ajatuksille. 

Strandellin (2010, 94) mukaan kaikista tutkimuksen vaiheista juuri 

aineistonkeruu on vaihe, joka on herättänyt eniten eettistä keskustelua 

lapsitutkimuksen piirissä. Tämä on ymmärrettävää, sillä tutkimusaineistoa 

kerätessä tutkija ja tutkittava ovat konkreettisesti tekemisissä. Keskustelua on 

herättänyt tutkimuskentälle pääsy, kentällä oleminen ja tutkittavien suostumus. 

Tutkimuksessamme olemme huomioineet nämä keskustelua herättäneet aiheet. 

Rehtoreiden suostumuksella olemme päässeet kouluun toteuttamaan 

tutkimustamme. Opettajat ovat valikoituneet vapaaehtoisuuden kautta 

tutkimukseemme ja oppilaiden oma suostumus on kysytty heiltä suullisesti. 

Tutkimus on siis perustunut kaikkien osalta ennen kaikkea vapaaehtoisuuteen. 

Oppilaiden huoltajat ovat myös olleet tietoisia tutkimuksestamme, ja he ovat 

antaneet suostumuksensa lapsensa osallistumiselle. Haastattelutilanteissa 

olemme pyrkineet mahdollisimman hyviin haastattelukäytäntöihin ja olemme 

lisäksi lasten haastatteluissa pyrkineet huomioimaan valtasuhteen 

tasapainottamisen (ks. luku 5.4). Valtasuhteella on kuitenkin saattanut olla 

vaikutusta esimerkiksi lapsen omaan suostumukseen. 

Karlsson (2010, 133) muistuttaa, että tutkijan on omalla toiminnallaan 

varmistettava, että lapsen kuuntelu ja osallisuus mahdollistetaan, sillä mikään 

tutkimusmenetelmä ei tätä itsessään takaa. Haastattelu vaikutti parhaalta 

menetelmältä lasten kuulemiseen ja eettisen symmetrian periaatteen mukaan 

emme nähneet mitään syytä, miksi emme sitä olisi lasten kanssa voineet käyttää. 

Siihen liittyi kuitenkin monia pohdittavia aiheita, jotta tutkimusmenetelmä ei 

tukahduttaisi lapsen näkökulmaa. Tärkeintä oli tehdä oppilaalle selväksi, että juuri 

hänen ajatuksistaan ollaan kiinnostuneita (Karlsson 2010, 130). Tähän pyrimme 

monessa kohdassa sekä sanallisella että sanattomalla viestinnällä. Myös 

opettajia haastateltaessa pyrimme kuulemaan sen, mitä heillä on sanottavana ja 

antamaan heille tilaa kertoa omista näkemyksistään.  

Tutkimuksen aineistoa on säilytetty ja käytetty luottamuksellisesti 

noudattaen tutkittavien henkilöllisyyden salassapitovelvollisuutta. Muutimme 
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oppilaiden ja opettajien haastattelut jo litterointivaiheessa sellaiseen muotoon, 

ettei yksittäisiä oppilaita voida niistä tunnistaa. Jokainen oppilas ja opettaja 

koodattiin numerolla (H1–H32, O1 ja O2) aineistoomme, joten näistä ei voida 

päätellä edes oppilaan tai opettajan sukupuolta. Yksityisyyden kunnioittaminen 

on tärkein eettinen normi ihmistieteissä, mutta myös lainsäädäntö velvoittaa 

siihen. Arkistoinnin puolesta ja vastaan voidaan esittää näkemyksiä. Aineisto on 

hävitettävä, jos tutkittavilta ei ole lupaa aineiston säilyttämisestä. Aineisto 

voidaan myös siirtää arkistoitavaksi tai se voidaan muuttaa sellaiseksi, ettei 

ketään tutkimukseen osallistunutta voida tunnistaa. (Kuula 2010, 215–216.) 

Tämän tutkimuksen aineisto tullaan hävittämään tutkimuksen valmistumisen 

jälkeen, koska mahdollisia jatkotutkimuksia ei tästä aineistosta ole tiedossa. Näin 

ollen aineiston säilyttämiseen ei kysytty lupaa tutkittavilta, vaan heille kerrottiin 

aineiston säilytyksestä tutkimusprosessin aikana ja aineiston hävittämisestä 

tutkimuksen valmistuttua. 

Tutkimuksen eettisyyteen kuuluu, että tutkijat pohtivat voiko tutkimuksella 

olla mahdollisia hyötyjä tai haittoja tutkittaville (Brinkmann & Kvale 2018, 34). 

Tutkimuksestamme ei arviomme mukaan syntynyt mitään haittoja mukana 

olleille, eikä toisaalta juurikaan hyötyjä. Hyödyksi voidaan ainoastaan ajatella 

myönteinen kokemus tutkimukseen osallistumisesta. Monille oppilaille tämä oli 

ensimmäinen kerta tutkimukseen osallistujana, joten pidimme myönteisen 

kokemuksen saamista jatkon kannalta tärkeänä. Minkäänlaisia suuria seurauksia 

tutkimuksemme osallistuminen ei kuitenkaan arviomme mukaan tutkittaville 

aiheuttanut, sillä tutkimus ei ollut aiheeltaan arkaluonteinen, eikä menetelmälliset 

ratkaisut olleet tutkittavien kannalta vaativia. Tutkimukseen osallistuminen vei 

yksittäisen oppilaan kohdalla niin lyhyen ajan, ettei sen voida katsoa häiritsevän 

heidän koulutyötäänkään. Osallistuminen on ollut ennen kaikkea kaikille 

osallistujille vapaaehtoista ja pyrimme kertomaan tutkimuksen tarkoituksen 

osallistujille mahdollisimman selkeästi ja ymmärrettävästi.  

9.2 Luotettavuus 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnille ei ole yhtä määrättyä 

tarkastelukulmaa (Tuomi & Sarajärvi 2018, 158; Huusko & Paloniemi 2006, 169). 

Näkökulmasta riippuen tarkoituksena on kuitenkin tuoda esiin niitä valintoja, joita 
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tutkimuksessa on tehty, jotta lukija pystyy seuraamaan, miten erilaisiin päätelmiin 

tutkimuksessa on päädytty (Hirsjärvi ym. 2015, 232; Huusko & Paloniemi 2006, 

170; Kiviniemi 2018, 84–85; Miles & Huberman 1994, 12). 

Olemme pyrkineet esittelemään tekemiämme valintoja johdonmukaisesti 

aineistoon liittyvistä valinnoista, sekä analyysin etenemisestä (ks. luku 6.2). 

Olemme tehneet valintojamme lukijalle näkyväksi muun muassa avaamalla 

analyysin vaiheita taulukoiden avulla (ks. luku 6.2) ja pyrkineet tuomaan esiin 

perustelut päätelmillemme. Suorat esimerkit litteroidusta aineistosta ovat 

lisänneet luotettavuutta tältä osin (Hirsjärvi ym. 2015, 233). Raportin selkeys lisää 

tutkimuksen luotettavuutta, mutta myös tutkijan rehellisyys koko 

tutkimusprosessin ajan on laadullisessa tutkimuksessa osa luotettavuutta (Tuomi 

& Sarajärvi 2018, 150). Olemme näiden lisäksi ottaneet huomioon muiden 

tutkijoiden aikaisempia tutkimuksia ja viitanneet niihin asiaan kuuluvalla tavalla. 

Pyrkimyksenämme on ollut läpinäkyvyys tutkimuksen jokaisessa vaiheessa. 

Seuraavaksi tarkastelemme luotettavuutta pääosin fenomenografisen 

tutkimusotteen luonteenomaisin piirtein, sillä tutkimuksemme perustuu 

fenomenografiseen tieteenfilosofiaan. On syytä mainita, että tutkimussuuntaus ei 

ole fenomenografiselta otteeltaan täysin eheä kokonaisuus, sillä päädyimme 

sisällönanalyysiin, joka ei ole fenomenografisen tutkimusotteen mukainen. 

Sisällönanalyysi ei mielestämme kuitenkaan radikaalisti riitele fenomenografisen 

aineiston analyysin kanssa, joten pystyimme valitsemaan tämän ja olemaan 

valintaamme tyytyväisiä. Saimme mielestämme sisällönanalyysin avulla 

ilmennettyä tulokset niin hyvin kuin mahdollista, joten valintamme oli 

mielestämme perusteltu. 

Laadullinen tutkimus on prosessiluontoista ja siihen sisältyy tutkijan tekemät 

merkittävät valinnat. Aivan ensimmäiset valinnat tutkija tekee aihetta rajatessaan. 

Tutkija nostaa tietyn ilmiön tarkastelun keskipisteeksi. (Kiviniemi 2018, 73.) 

Tämän tutkimuksen aiheen valintaan on vaikuttanut meidän molempien 

tutkijoiden kiinnostus lukutaitoa ja lukemista kohtaan, ja kiinnostus ennen kaikkea 

lukuintoon vaikuttavista tekijöistä lasten arjessa. Huoli lasten lukutaidon 

heikkenemisestä suuntasi meitä kohti lukutaitoon liittyviä kysymyksiä. Koska 

koulu tavoittaa jokaisen lapsen, päätimme rajata tutkimuksemme 

kouluympäristössä tapahtuvaan ilmiöön.  Ääneen lukeminen nousi käymiemme 

keskustelujen ja omien koulumuistojen pohjalta täsmällisemmäksi aiheeksi. 
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Aiheen rajaukseen vaikutti roolimme tulevina luokanopettajina, sillä halusimme 

lähteä tutkimaan jotain sellaista, josta oppilaamme, kouluyhteisömme ja me itse 

opettajina pystyisimme hyötymään tulevaisuuden ammatissamme. 

Luotettavuutta mitataankin fenomenografisessa tutkimuksessa olennaisesti sen 

kautta, miten tutkija tiedostaa omat aikaisemmat tietonsa ja odotuksensa 

(Ahonen 1994, 122).  

Varton (2015, 35, 44–46) mukaan ihmistutkimus tapahtuu siinä 

kontekstista, jossa tutkija ja tutkittavat ovat. Tutkija ei näin ollen pysty olemaan 

täysin ulkoinen tarkkailija, koska hänen elämismaailmansa kietoutuu tutkittavien 

elämismaailmaan ja vaikuttaa koko ajan hänen tutkimisessaan. Laadullisessa 

tutkimuksessa puhutaankin usein tutkijan roolista ja miten se vaikuttaa 

tutkimukseen kokonaisvaltaisesti. Tutkijan ihmiskuva ja maailmankuva 

vaikuttavat osaltaan tutkimukseen. Myös Tuomi ja Sarajärvi (2018, 160) 

kirjoittavat laadullisen tutkimuksen objektiivisuuden ongelmasta. Olemme 

kuitenkin pyrkineet pohtimaan, miten pystyisimme parhaalla mahdollisella tavalla 

kuulemaan ja ymmärtämään tutkittavia. Olemme pohtineet ennen aineiston 

keräämistä, miten meidän taustamme ja aikaisemmat kokemuksemme 

vaikuttavat siihen, millä tavoin kuulemme ja havainnoimme tutkittavien puhetta ja 

toimintaa. Valmistautumisesta huolimatta meidän lähtökohtamme, kuten 

ennakko-oletuksemme, ovat vaikuttaneet väistämättä tutkimukseen. Tutkimus ei 

näin ollen pysty olemaan täysin neutraalia, koska tutkijan oma kokemusmaailma 

vaikuttaa aina tulkintoihin ja valintoihin (Tuomi & Sarajärvi 2018, 160). 

Valintoihimme aiheen rajauksessa, analyysissä ja lopulta tuloksien 

tulkinnassa ovat siis vaikuttaneet ennakko-oletuksemme, mutta myös kaikki se, 

mitä olemme tutkimusta tehdessämme oppineet. Olemme tutustuneet tarkasti 

tutkimuksen teoreettiseen taustaan, minkä aikana olemme oppineet paljon uutta. 

Meidän käsityksiimme ovat vaikuttaneet myös esimerkiksi lapsuuden 

kokemukset ääneen lukemisesta sekä koulussa että kotona. Lisäksi julkinen 

lukutaitokeskustelu mediassa on vaikuttanut mielikuviimme. Kävimme myös 

keskustelua monien henkilöiden kanssa suunnitellessamme tarkempaa 

aiherajausta. Tapasimme esimerkiksi Lastenkirjainstituutin työntekijöitä, 

viestittelimme Tampereen pääkirjaston henkilökunnan kanssa sekä tapasimme 

Lukukeskuksen henkilökuntaa. Vaikka emme tapaamiltamme henkilöiltä suoraa 

aihetta saaneetkaan, heidän ajatuksensa ovat vaikuttaneet osaltaan lopulliseen 
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aiheen rajaukseen. Mielestämme huolellinen perehtyminen on osaltaan lisännyt 

tutkimuksemme luotettavuutta, mutta toisaalta täytyy myös muistaa, että emme 

ole pystyneet ottamaan tutkimuksessamme kaikkia näkökulmia huomioon. 

Uskomme, että tutkimuksen tekeminen kahden tutkijan voimin on ollut 

voimavara niin eettisyyden kuin luotettavuudenkin kannalta, sillä olemme 

keskustelleet, referoineet ja jäsentäneet ajatuksiamme yhdessä jokaisessa 

tutkimusvaiheessa. Näin ollen tutkimuksen jokaisessa prosessissa on kahden 

henkilön näkemykset ja ajatukset yhteen punottuna. Myös havainnoinnin 

tarkoituksena oli antaa meille omien koulumuistojemme lisäksi muu 

konkreettinen kokemus opettajan ääneen lukemisesta. Havainnointi ja yhteiset 

keskustelut muokkasivat siis osaltaan ennakko-oletuksiamme. Toisaalta taas 

tunnustamme, että aikaisemmat kokemuksemme ja tietomme aiheesta ovat 

tahtomattammekin vaikuttaneet tutkimukseen.  

Fenomenografisessa tutkimuksessa tutkijan on myös syytä pohtia sitä, 

millainen vaikutus tutkijalla on mahdollisesti haastateltaviin ollut (Ahonen 1994, 

158). Lähtökohtanamme oli lapsinäkökulmainen tutkimus, eli tutkimuksessamme 

lasten äänelle annettiin painoarvoa. Vaikka ajatuksenamme oli, ettei lasten ja 

aikuisten tutkimiselle ole lähtökohtaisesti eroa ja voimme tutkia lapsia siinä missä 

aikuisiakin, tiedostimme mahdolliset lasten tutkimisen haasteet. Lapset 

ensinnäkin vastasivat varsin niukasti ja yksisanaisesti teemahaastattelun 

kysymyksiin. Karlssonin (2010, 129) mukaan tämä on varsin yleistä. Vastausten 

niukkuuteen saattoi vaikuttaa se, ettemme ehtineet tutustua lapsiin kunnolla 

ennen haastattelujen tekemistä. Tutustuminen olisi saattanut helpottaa lasten 

jännitystä ja ehkä tuoda esiin rikkaampaa ja perustellumpaa sisältöä. Tämä olisi 

saattanut lisätä myös tutkimuksemme luotettavuutta. Pyrimme kuitenkin olemaan 

kannustavia lasten haastatteluissa ja korostimme paljon lasten omien ajatusten 

esiin tuomista. Tällä pyrimme myös rikkomaan koulussa tehtävän tutkimuksen 

ongelmaa, jossa lapset saattavat ajatella, että kysymyksiin haetaan tiettyä oikeaa 

vastausta (Karlsson 2010, 128). Vastausten yksipuolisuuden ongelma piilee 

lopulta siinä, kuinka pitkälle vedettyjä johtopäätöksiä tällaisista vastauksista on 

luotettavaa tehdä. Tutkijoina jouduimme kriittisesti pohtimaan tätä.  

Tavoitteenamme oli myös antaa aikaa lapsen kuulemiselle. Hiljaisia hetkiä 

emme täyttäneet heti jatko- tai lisäkysymyksillä, vaan annoimme tilaa lapsen 

kerronnalle ja ajatusten muodostamiselle. Haastavaksi tämän teki kuitenkin 
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aikataulullinen ongelma, sillä varattua aikaa oli vähemmän kuin olimme 

etukäteen suunnitelleet. Huomasimme litteroinnin yhteydessä, että saatoimme 

joissakin haastattelun kohdissa kiirehtiä turhan nopeasti eteenpäin. Lisäksi 

tiedostimme lasten ja aikuisten välisen valtasuhteen, joka haastattelutilanteissa 

väistämättä ilmenee. Valtasuhteen tasapainottaminen oli tärkeä lähtökohta 

tutkimuksellemme, mutta sen onnistumisesta emme voi olla täysin varmoja. 

Vaikka haasteita haastatteluihin liittyikin, haastattelutilanteissa syntyi myös 

ryhmähaastattelulle tyypillistä keskustelunomaista vuoropuhelua, josta olimme 

iloisia. Keskusteluissa nousi esiin myös uusia näkökulmia, joita emme osanneet 

edes ajatella etukäteen.  

Ahosen (1994, 151–152) mukaan voidaan myös pohtia, oliko tutkittavien 

määrällä vaikutusta tutkimuksen luotettavuuteen. Opettajia ei tutkimukseemme 

osallistunut määrällisesti ajateltuna paljon. Olimme sopineet aineistonkeruun 

vielä yhteen alakoulun luokkaan, mutta tämä peruuntui vallitsevan 

koronavirustilanteen vuoksi. Haastattelujen määrä riippuu kuitenkin 

tutkimuksesta, eikä yksiselitteistä vastausta voida antaa riittävästä tutkittavien 

määrästä (Hyvärinen 2017, 34; Brinkmann & Kvale 2018, 49). Laadullinen 

tutkimus perustuukin ensisijaisesti laatuun, eikä määrään (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 173). Saimme kuitenkin kerättyä aineistomme kahdelta luokalta, joka 

osoittautui mielestämme melko riittäväksi analyysin ja tulosten kannalta. 

Haastattelujen lisäksi haimme vahvistusta havainnoinnista. Fenomenografisessa 

tutkimuksessa ei pyritäkään niinkään tutkimuksen laajuuteen vaan syvyyteen 

(Ahonen 1994, 152). Tästä huolimatta aineiston suhteellisen pieni koko tulee 

ottaa huomioon tulosten luotettavuutta pohdittaessa. 

Tutkimusaineiston koko vaikuttaa luotettavuuden näkökulmasta etenkin 

yleistettävyyteen. Tässä tutkimuksessa valikoidut opettajat olivat myös 

lähtökohtaisesti innokkaita ääneen lukijoita, joten tutkimuksen tuloksia ei voida 

yleistää luotettavasti kaikkiin opettajiin. Opettajat valikoituivat tutkimukseemme 

vapaaehtoisuuden perusteella. He olivat siis kiinnostuneita kertomaan omista 

käsityksistään. Oppilaat valikoituivat myös vapaaehtoisuuden kautta, mutta 

heidän osallistumisensa tutkimukseen oli ensisijaisesti opettajista riippuvainen, 

sillä halusimme tutkia juuri ääneen lukevan opettajan oppilaita, jotta aineisto 

pystyisi vastaamaan tutkimuskysymyksiimme. Näiden lähtökohtien perusteella 

tutkimuksesta ei juuri voida tehdä yleistettäviä päätelmiä. Tämä ei tosin olekaan 
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fenomenografisen tutkimuksen tavoite (Ahonen 1994, 152). Kaiken kaikkiaan on 

myös syytä muistaa, että tutkimusraportti on aina tutkijan jatkuvien tulkintojen 

tulos. Näin ollen toinen tutkija saattaisi tehdä samasta aineistosta toisenlaisia 

yhteenvetoja ja johtopäätöksiä. (Kiviniemi 2018, 86.) 

9.3 Jatkotutkimusehdotukset  

Tutkimuksemme on avannut oppilaiden ja opettajien käsityksiä ääneen 

lukemisesta. Kasvatustieteen kentälle tutkimuksemme on tuonut taas hieman 

enemmän lukutaitokeskustelua ja tarkentanut käsityksiä ääneen lukemisesta 

koulukontekstissa. Uskomme, että tutkimustieto lukutaidon merkityksen esiin 

nostamisesta ja keinot lukuinnon ja lukutaidon lisäämisestä kouluympäristössä 

ovat tervetulleita.  

Näemme luokanopettajan ääneen lukemisen siis edelleen hyvin tärkeänä 

toimintana. Tutkimuksemme jättää kuitenkin vielä paljon pohdittavaa 

koulukontekstissa tapahtuvasta ääneen lukemisesta. Jatkotutkimus aiheesta on 

mielestämme tarpeellista, sillä lasten lukutaito on jatkanut heikkenemistään jo 

useita vuosia, eikä suunta näytä vieläkään olevan toisenlainen. Kuten olemme jo 

useaan otteeseen todenneet, sujuva lukutaito on nykyisessä yhteiskunnassa 

sekä elämässä ylipäätään ensiarvoisen tärkeä taito. Tämän tutkimuksen valossa, 

luokanopettajan ääneen lukemisella voidaankin nähdä potentiaalia oppilaiden 

lukuinnon ja tätä kautta lukutaidon vahvistamisessa. Ääneen lukemisen 

merkityksestä vanhemmille lapsille tarvitaan kuitenkin vielä lisää tutkimusta, jotta 

sen merkitys voitaisiin todentaa ja tutkimustiedon valossa kehittää 

koulukäytäntöjä muun muassa opetussuunnitelmatyön avulla. Tutkimuksemme 

jälkeen luokanopettajan ääneen lukemista voisi lähteä tutkimaan moneen eri 

suuntaan. 

Koska tutkimuksessamme ääneen lukemisesta keskusteltiin hyvin vähän 

opettajien kesken, olisikin mielenkiintoista tutkia lisää koulukulttuurin vaikutuksia 

opettajien käsityksiin. Millainen vaikutus esimerkiksi rehtorin ottamalla kannalla 

on? Voidaanko koulukulttuurin avulla vaikuttaa ääneen lukemisen arvostukseen 

ja tätä kautta käytäntöihin vai riippuuko tämä ainoastaan opettajan omista 

lähtökohdista? Kuinka paljon opettajat ylipäätään lukevat oppilailleen ääneen, 

kun siitä ei nähtävästi opettajien kesken jutella juuri lainkaan? 
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Tutkimuksemme aikana törmäsimme ajatukseen oppilaan asenteen 

vaikutuksesta toimintaan lukuhetken aikana. Opettajat saattavat käsittää hiljaisen 

oppilaan kuuntelevan ääneen lukemista tai oppilaiden nauttivan kuuntelemisesta 

silloin, kun oppilaat ilmaisivat passiivisuuden positiivisessa mielessä. 

Aikaisempien tutkimusten valossa tämä kuitenkin näyttäisi kertovan enemmänkin 

oppilaan negatiivisesta asenteesta ylipäätään lukemista kohtaan. 

Tutkimuksessamme ei otettu kantaa oppilaan asenteen muuttamiseen, mutta 

tässäkin tutkimuksessa oppilaat ilmaisivat pitävänsä opettajan ääneen 

lukemisesta silloin, kun ei tarvitse tehdä mitään tai saa tehdä jotain muuta, kuten 

piirtää. Tästä syystä olisikin mielenkiintoista tutkia, miten oppilaan negatiivista 

asennetta lukemista kohtaan voitaisiin muuttaa. Voisiko esimerkiksi ääneen 

lukemisen erilaisilla käytännöillä olla jonkinlainen vaikutus oppilaan asenteen 

muutokseen? Voisiko oppilas tätä kautta oppia aidosti nauttimaan yhteisistä 

lukuhetkistä? 



87 

LÄHTEET 

Aarnos, E. (2018). Kouluun lapsia tutkimaan: Havainnointi, haastattelu ja 

dokumentit. Teoksessa R. Valli (toim.), Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1 : 

Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle (174–

189). Jyväskylä: PS-kustannus.  

Ahonen, S. (1994). Fenomenografinen tutkimus. Teoksessa L. Syrjälä, S. 

Ahonen, E. Syrjäläinen & S. Saari (toim.), Laadullisen tutkimuksen 

työtapoja (113–160). Helsinki: Kirjayhtymä.  

Alanen, L. (2009) Johdatus lapsuudentutkimukseen. Teoksessa L. Alanen & K. 

Karila (toim.), Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta (s. 9–30). 

Tallinna: Vastapaino.  

Albright, L., & Ariail, M. (2005). Tapping the Potential of Teacher Read-Alouds 

in Middle Schools. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 48(7), 582–591.  

Arffman, I. & Nissinen, K. (2015). Lukutaidon kehitys Pisa-tutkimuksissa. 

Teoksessa J. Välijärvi & P. Kupari (toim.), Millä eväillä osaaminen uuteen 

nousuun? PISA 2012 -tutkimustuloksia (s. 28–49). Opetus- ja 

kulttuuriministeriön julkaisuja 2015.  

Ariail, M., & Albright, L. (2005). A survey of teachers’ read-aloud practices in 

middle schools. Reading Research and Instruction, 45(2), 69–89.  

Arnold, D., Lonigan, C., Whitehurst, G., & Epstein, J. (1994). Accelerating 

Language Development Through Picture Book Reading: Replication and 

Extension to a Videotape Training Format. Journal of Educational 

Psychology, 86(2), 235–243.  

Artelt, C., Schiefele, U. & Schneider, W. (2001). Predictors of reading literacy. 

European Journal of Psychology of Education, 16(3), 36–383.  

Bavishi, A., Slade, M.D., & Levy, B.R. (2016) "A chapter a day: Association of 

book reading with longevity". Social Science & Medicine, 164, 44–48.  



88 

Beaulieu, R. (2017). Phenomenography: Implications for expanding the 

educational action research lens. Canadian Journal of Action Research 

18(2), 62–81.  

Brabham, E., & Lynch-Brown, C. (2002). Effects of Teachers’ Reading-Aloud 

Styles on Vocabulary Acquisition and Comprehension of Students in the 

Early Elementary Grades. Journal of Educational Psychology, 94(3), 465–

473.  

Brinkmann, S., & Kvale, S. (2018). Doing interviews (2. painos). London: SAGE 

Publications Inc.  

Butler, R. (1999). Information Seeking and Achievement Motivation in Middle 

Childhood and Adolescence: The Role of Conceptions of Ability. 

Developmental Psychology, 35(1), 146–163.  

CCSU, Central Connecticut State University (2016). World's Most Literate 

Nations Ranked. Haettu 20.11.2019 

osoitteesta https://webcapp.ccsu.edu/?news=1767&data.  

Christensen, P., & Prout, A. (2002). Working with Ethical Symmetry in Social 

Research with Children. Childhood, 9(4), 477–497.  

Clark, S. & Andreasen, L. (2014). Examining Sixth Grade Students’ Reading 

Attitudes and Perceptions of Teacher Read Aloud: Are All Students on the 

Same Page? Literacy Research and Instruction, 53(2), 162–182.  

Clark, C. & Foster, A. (2005). Children’s and young people’s reading habits and 

preferences: the who, what, why, where and when. London: National 

Literacy Trust.  

Dunst, C. J., Simkus, A. & Hamby, D. W. (2012). Effects of reading to infants 

and toddlers on their early language development. CELLReviews 5(4). 

Haettu 31.3.2020 osoitteesta 

http://www.earlyliteracylearning.org/cellreviews/cellreviews_v5_n4.pdf.  

Duursma, E. (2014). The effects of fathers' and mothers' reading to their 

children on language outcomes of children participating in early head start 

in the united states. Fathering, 12(3), 283–302.  

Eder, D. & Fingerson, L. (2001). Interviewing children and adolescents. 

Teoksessa J. Gubrium, & J. Holstein (toim.), Handbook of interview 

research (s. 181–201). Thousand Oaks: Sage  



89 

Edmunds, K. & Bauserman, K. (2006). What teachers can lean about reading 

motivation through conversations with children. The Reading Teacher, 

59(5), 414–424.   

Ehri, L. C. & McCormick, S. (1998). Phases of word learning: Implications for 

instruction with delayed and disabled readers. Reading & Writing 

Quarterly: Overcoming Learning Difficulties, 14(2), 135–163.  

Eskola, J. (2018). Laadullisen tutkimuksen juhannustaiat: laadullisen aineiston 

analyysi vaihe vaiheelta. Teoksessa R. Valli (toim.) Ikkunoita 

tutkimusmetodeihin 2 : Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen 

teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: PS-kustannus, 

209–231.  

Farrant, B., & Zubrick, S. (2013). Parent–child book reading across early 

childhood and child vocabulary in the early school years: Findings from the 

Longitudinal Study of Australian Children. First Language, 33(3), 280–293.  

Fisher, D., Flood, J., Lapp, D., & Frey, N. (2004). Interactive read-alouds: Is 

there a common set of implementation practices? The Reading Teacher, 

58(1), 8–17.  

Gambrell, L. (1996). "Creating classroom cultures that foster reading 

motivation", The Reading Teacher, 50(1), 14.  

Grönholm, P. (3.12.2019). Nuoret lukevat nyt niin vähän, että kouluissa 

pidetään erikseen lukutunteja. Helsingin Sanomat. Haettu 23.3.2020 

osoitteesta https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006329054.html  

Herkman, J. & Vainikka, E. (2012). Lukemisen tavat : Lukeminen sosiaalisen 

median aikakaudella. Tampere: Tampere University Press.  

Hirsjärvi, S., & Hurme, H. (2008). Tutkimushaastattelu : teemahaastattelun 

teoria ja käytäntö . Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press.  

Hirsjärvi, S., & Hurme, H. (2011). Tutkimushaastattelu : teemahaastattelun 

teoria ja käytäntö . Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press.  

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2015). Tutki ja kirjoita. Helsinki: 

Tammi.  

Huusko, M. & Paloniemi, S. (2006). Fenomenografia laadullisena 

tutkimussuuntauksena kasvatustieteissä. Kasvatus 37(2), 162–173.  



90 

Hyvärinen, M. (2017). Haastattelun maailma. Teoksessa M. Hyvärinen, P. 

Nikander, J. Ruusuvuori & A. Aho (toim.), Tutkimushaastattelun käsikirja 

(s. 11–45). Tampere: Vastapaino.  

Ivey, G. & Broaddus, K. (2001). "Just Plain Reading": A survey of what makes 

students want to read in middle school classrooms. Reading Research 

Quarterly, 36(4), 350–377.   

Jacobs, J. S., Morrison, T. G. & Swinyard, W. R. (2000). Reading aloud to 

students: A national probality study of classroom reading practices of 

elementary school teachers. Reading Psychology 21(3), 171–193.  

Jalovaara, E. (2006). Tunnetaidot tiedon rinnalle kasvatuksessa. Tampere: 

Pilot-kustannus.  

Johnston, V. (2016). Successful Read-Alouds in Today’s Classroom. Kappa 

Delta Pi Record, 52(1), 39–42.  

Josselson, R. (2013). Interviewing for qualitative inquiry. A relational approach 

(1. painos). New York: Guilford Press.  

Justice, L., & Ezell, H. (2004). Print referencing: an emergent literacy 

enhancement strategy and its clinical applications. Language, Speech, 

and Hearing Services in Schools, 35(2), 185–193.  

Kakkori, L. & Huttunen, R. (2014). Fenomenologia, hermeneutiikka ja 

fenomenografinen tutkimus. Teoksessa A. Saari, O.-J. Jokisaari & V.-M. 

Värri (toim.), Ajan kasvatus: kasvatusfilosofia aikalaiskritiikkinä (s. 367–

401). Tampere: Tampere University Press.  

Kakkuri-Knuuttila, M-L. & Heinälahti, K. (2006). Mitä on tutkimus?: 

Argumentaatio ja tieteenfilosofia. Helsinki: Gaudeamus.  

Karlsson, Liisa (2000) Lapsille puheenvuoro. Ammattikäytännön perinteet 

murroksessa. Helsinki: Oy Edita Ab   

Karlsson, L. (2010) Lapsinäkökulmainen tutkimus ja aineiston tuottaminen. 

Teoksessa K. P. Kallio, A. Ritala-Koskinen & N. Rutanen (toim.), Missä 

lapsuutta tehdään? (s. 121–141). Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/ 

Nuorisotutkimusseura  

Ketamo, E. & Lindfelt, H. (2019) Oppilaan lukumotivaatio 3. luokalla: Lukupiiri-

intervention vaikutus lukumotivaatioon. (pro gradu –tutkielma, Turun 

yliopisto).  Haettu 22.3.2020 osoitteesta 

https://www.utupub.fi/handle/10024/148084 



91 

Kidd, D. & Castano, E. (2013). Reading literary fiction improves theory of mind. 

Science, 342(6156), 377–380  

Kielitoimiston sanakirja. (2020). Helsinki: Kotimaisten kielten keskuksen 

verkkojulkaisuja 35. Haettu 13.4.2020 osoitteesta 

https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/ . Päivitettävä julkaisu. Päivitetty 

24.2.2020.  

Kiiveri, K. (2006). Matkalla lukutaitoon: kaksi kuvausta lukutaidon oppimisesta 

koulussa. Lapin yliopisto: Lapin yliopistokustannus. Haettu 10.4.2020 

osoitteesta 

https://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/61654/Kaisa_Kiiveri_väitö

skirja.pdf?sequence=1&isAllowed=y.  

Kiviniemi, K. (2018). Laadullinen tutkimus prosessina. Teoksessa: R. Valli 

(toim.), Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2: näkökulmia aloittelevalle tutkijalle 

tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (s. 73–87). 

Keuruu: PS-kustannus.  

Koskinen, P. S., Palmer, B. M., Codling, R. M. & Gambrell, L. B. (1994). In their 

own words: What elementary students have to say about motivation to 

read. The Reading Teacher, 48(2), 176–178.  

Kulju, P. (4.1.2018) Monilukutaitoa vai pedagogiikkaa? [blogikirjoitus] Haettu 

osoitteesta 11.4.2020 

https://blogs.uta.fi/kielikasvatus/2018/01/04/monilukutaitoa-vai-

pedagogiikkaa/  

Kulju, P., Kupiainen, R. & Jyrkiäinen, A. (2018). Monilukutaidon pedagogiikan 

juurilla. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 9(2). Haettu 11.4.2020 osoitteesta 

https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-

huhtikuu-2018/monilukutaidon-pedagogiikan-juurilla  

Kupari, P., Sulkunen, S., Vettenranta, J., & Nissinen, K. (2012). Enemmän iloa 

oppimiseen: neljännen luokan oppilaiden lukutaito sekä matematiikan ja 

luonnontieteiden osaaminen : kansainväliset PIRLS- ja TIMSS-tutkimukset 

Suomessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos.  

Kupiainen, R. (2017). Lukutaidon jälkeen? Teoksessa: V. Korhonen, J. Annala 

& P. Kulju (toim.), Kehittämisen palat, yhteisöjen salat: näkökulmia 

koulutukseen ja kasvatukseen (s. 205–218). Tampere: Tampere University 

Press.  



92 

Kupiainen, R., Kulju, P. & Mäkinen, M. (2015). Mikä monilukutaito? Teoksessa: 

T. Kaartinen (toim.), Monilukutaito kaikki kaikessa (s. 13–24). Tampere: 

Tampereen yliopiston normaalikoulu.  

Kupiainen, R., & Sintonen, S. (2009). Medialukutaidot, osallisuus, 

mediakasvatus. Helsinki: Palmenia Helsinki University Press.  

Kuula, A. (2010) Alaikäisiltä kerätyn aineiston arkistoinnin ja jatkokäytön etiikka. 

Teoksessa H. Lagström, T. Pösö, N. Rutanen & K. Vehkalahti (toim.), 

Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka (s. 213–216). Helsinki: 

Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.  

Kuula, A. & Tiitinen, S. (2010). Eettiset kysymykset ja haastattelujen jatkokäyttö. 

Teoksessa: J. Ruusuvuori, P. Nikander & M. Hyvärinen (toim.), 

Haastattelun analyysi (s. 376–386). Tampere: Vastapaino  

Kvale, S. (2007) Doing interviews. Thousand Oaks: Sage.  

Lahtinen, A. & Rantanen, J. (2019). Tunnetaidot opetustyössä : opas haastaviin 

tilanteisiin. Jyväskylä: PS-kustannus.  

Lane, H. B., & Wright, T. L. (2007). Maximizing the effectiveness of reading 

aloud. The Reading Teacher, 60(7), 668–675.  

Laukkanen, S. & Holopainen, L. (2017). Kodin kielellisen ympäristön yhteys 

lapsen lukutaitoon ensimmäisellä luokalla. Kasvatus: Suomen 

kasvatustieteellinen aikakauskirja, 48(1), 21–34.  

Ledger, S. & Merga, M. (2018). Reading aloud: Children’s attitudes toward 

being read to at home and at school. Australian Journal of Teacher 

Education, 43(3), 124–139.   

Leino, K. & Nissinen, K. (2018). Suomalaisoppilaiden lukemiseen sitoutuminen, 

taustatekijät ja lukutaito: yhteyksien etsiminen polkuanalyysillä. Teoksessa: 

J. Rautopuro, & K. Juuti (toim.), PISA pintaa syvemmältä: PISA 2015 

Suomen pääraportti (s. 39–67). Kasvatusalan tutkimuksia, 77. Jyväskylä: 

Suomen kasvatustieteellinen seura.  

Leino, K., Ahonen, A. K., Heinonen, N., Hiltunen, J., Lintuvuori, M., . . . & 

Lähteinen, S. (2019). PISA 18 ensituloksia. Opetus- ja kulttuuriministeriön 

julkaisuja 2019.  

Leino, K., Nissinen, K., Puhakka, E. & Rautapuro, J. (2017). Lukutaito luodaan 

yhdessä. Kansainvälinen lasten lukutaitotutkimus (PIRLS 2016). 

Koulutuksen tutkimuslaitos.  



93 

Lepola, J., Kivineva, T. & Orvasto, R-L. (2012). Esiopetuksen yhteys 

ymmärtämistaitojen kehittymiseen esiopetus- ja kouluiässä. Kasvatus 

43(4), 336–349.  

Leppänen, U. (2007). Lukutaidon ja lukutottumusten pysyvyys ja vastavuoroiset 

yhteydet toisella ja neljännellä luokalla. NMI-bulletin 17(3), 13–18.  

Leppänen, U., Niemi, P., Aunola, K. & Nurmi, J.-E. (2004). Development of 

reading skills among preschool and primary school pupils. Reading 

Research Quarterly 39(1), 72–93.  

Lerkkanen, M.-K. (2013). Lukemaan oppiminen ja opettaminen esi-ja 

alkuopetuksessa. Helsinki: Sanoma Pro Oy.  

Lerkkanen, M.-K., Poikkeus, A.-M., Ahonen, T., Siekkinen, M., Niemi, P. & 

Nurmi, J.-E. (2010). Luku- ja kirjoitustaidon kehitys sekä motivaatio esi- ja 

alkuopetusvuosina. Kasvatus 41(2), 116–128.  

Lerkkanen, M.-K., Salminen, J. & Pakarinen, E. (2018). Varhaislapsuuden 

lukuhetket tukevat lukutaitoa. Onnimanni, 2018 (1–2), 20–26.  

Linnakylä, P., Malin, A., Blomqvist, I. & Sulkunen, S. (2000). Lukutaito työssä ja 

arjessa: Aikuisten kansainvälinen lukutaitotutkimus Suomessa. Jyväskylä: 

Koulutuksen tutkimuslaitos.  

Logan, S. & Johnston, R. (2009). Gender differences in reading ability and 

attitudes: examining where these differences lie. Journal of Research in 

Reading, 32(2), 199–214.  

Lundberg, I.  (2002). The child's route into reading and what can go wrong.  

Dyslexia, 8(1), 1–13.   

Luukka, M.-R. (2013). Opetussuunnitelmat uudistuvat: tekstien lukijasta ja 

kirjoittajasta monilukutaituriksi. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 4(5). Haettu 

11.4.2020 osoitteesta https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-

ja-yhteiskunta-joulukuu-2013/opetussuunnitelmat-uudistuvat-tekstien-

lukijasta-ja-kirjoittajasta-monilukutaituriksi   

Lyman, C. (2010). Reading aloud to middle school students to improve their 

attitudes about reading. Dissertation, The University of Mississippi.  

Lyytinen, P., Laakso, M., & Poikkeus, A. (1998). Parental contribution to child's 

early language and interest in books. European Journal of Psychology of 

Education, 13(3), 297–308.  



94 

MacNaughton, G. & Smith, K. (2005) Transforming research ethics: The 

choices and challenges of researching with children Teoksessa A. Farell 

(toim.), Ethical research with children (s. 112–123). Maidenhead: Open 

University Press.  

Martikainen, E. (2019). Kiva lukea! Analyysi Lastenkirjainstituutin 

lukemiskyselystä 2019. Lastenkirjainstituutti. Haettu 29.1.2020 osoitteesta 

https://lastenkirjainstituutti.fi/2016/wp-content/uploads/2020/02/Kiva-lukea-

kysely.pdf.  

McCracken, M., & Murray, T. S. (2009). The economic benefits of literacy: 

Evidence and implications for public policy. DataAngel. Haettu 4.10.2019 

osoitteesta 

http://www.dataangelca.net/docs/EconomicBenefitsofLiteracy2010.pdf.   

McKenna, M. C. (2001). Development of reading attitudes. Teoksessa: L. 

Verhoeven & C. E. Snow (toim.), Literacy and motivation: reading 

engagement in individuals and groups (s.135–158). New Jersey: 

Lawrence Erlbaum Associates, Inc.  

McKool, S. S. (2007). Factors that influence the decision to read: An 

Investigation of Fifth Grade Students’ Out-of-School Reading Habits. 

Reading Improvement 44, 111–131.   

Merga, M. (2017). Interactive reading opportunities beyond the early years: 

What educators need to consider. Australian Journal of Education, 61(3), 

328–343.   

Mihandoost, Z. (2011). A meta-analysis review: Reading attitude in students 

with learning disability. Journal of Basic and Applied Scientific Research 

1(8), 910–915.  

Miles, M. B., & Huberman A. M. (1994). Qualitative Data Analysis (2.painos). 

California: Sage.  

Mol, S., & Bus, A. (2011). To Read or Not to Read: A Meta-Analysis of Print 

Exposure From Infancy to Early Adulthood. Psychological Bulletin, 137(2), 

267–296.  

Morgan, P. L., Fuchs, D., Compton, D. L., Cordray, D. S. & Fuchs, L.S. (2008). 

"Does Early Reading Failure Decrease Children's Reading Motivation?" 

Journal of learning disabilities, 41(5), 387–404.  



95 

 New London Group. (1996). A pedagogy of multiliteracies: Designing social 

futures. Harvard Educational Review, 66(1), 60–92.  

Nieminen, L. (2010) Lasten ja nuorten tutkimus: oikeudellinen tarkastelu. 

Teoksessa H. Lagström, T. Pösö, N. Rutanen & K. Vehkalahti (toim.)  

Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka (s. 25–42). Helsinki: 

Nuorisotutkimusseura, 2010.  

Noppari, E. (2014). Mobiilimuksut : lasten ja nuorten mediaympäristön muutos, 

osa 3. Tampere: Tampereen yliopisto, viestinnän, median ja teatterin 

yksikkö.  

Notten, N., & Kraaykamp, G. (2010). Parental media socialization and 

educational attainment: Resource or disadvantage? Research in Social 

Stratification and Mobility, 28(4), 453–464.  

O’Farrelly, C., Doyle, O., Victory, G. & Palamaro-Munsell, E. (2018). Shared 

reading in infancy and later development: Evidence from an early 

intervention. Journal of Applied Developmental Psychology, 54, 69–83.  

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Helsinki: 

Opetushallitus.  

Partin, K. & Hendricks, C. G. (2002). The relationship between positive 

adolescent attitudes toward reading and home literary environment. 

Reading Horizons 43(1), 62–84.  

Pasco, R. (2007), If You Read It, They Will Come! Motivating Readers by 

Modeling Reading". School Library Media Activities Monthly, 24(2), 22–23.  

Pecjak, S. & Kosir, K. (2008). Reading motivation and reading efficiency in third 

and seventh grade pupils in relation to teachers' activities in the 

classroom. Studia Psychologica, 50(2), 147–168.   

Pentimonti, J., Zucker, T., & Justice, L. (2011). What are Preschool Teachers 

Reading in Their Classrooms? Reading Psychology, 32(3), 197–236.  

Pietilä, I. (2017) Ryhmäkeskustelu. Teoksessa M. Hyvärinen, P. Nikander, J. 

Ruusuvuori & A. Aho (toim.), Tutkimushaastattelun käsikirja (s. 111–130). 

Tampere: Vastapaino.  

Poskiparta, E., Niemi, P., Lepola, J., Ahtola, A. & Laine, P. (2003). Motivational‐

emotional vulnerability and difficulties in learning to read and spell. British 

Journal of Educational Psychology, 73(2), 187–206.  



96 

Pullinen, L. (9.1.2020). Heikentynyt lukutaito ei koidu haasteeksi ainoastaan 

yksilön arjessa, vaan uhkaa koko yhteiskuntaa – se avaa ovet valeuutisille 

ja populismille. Satakunnan Kansa. Haettu 23.3.2020 osoitteesta 

https://www.satakunnankansa.fi/a/51b8244c-955b-4cd8-8d22-

2bfe1e339f63  

Raittila, R., Vuorisalo, M. & Rutanen, N. (2017) Lasten haastattelu. Teoksessa 

M. Hyvärinen, P. Nikander, J. Ruusuvuori & A. Aho (toim.), 

Tutkimushaastattelun käsikirja (s. 312–335). Tampere: Vastapaino.  

Rutanen, N. & Vehkalahti, K. (2019) Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikan 

muuttuvat kentät. Teoksessa N. Rutanen & K. Vehkalahti (toim.), Lasten ja 

nuorten tutkimuksen etiikka II, Tutkimuseettisestä sääntelystä elettyyn 

kohtaamiseen (s.7–31). Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/ 

Nuorisotutkimusseura.  

Ruusuvuori, J. (2010). Litteroijan muistilista. Teoksessa J. Ruusuvuori, P. 

Nikander & M. Hyvärinen (toim.) Haastattelun analyysi (s. 356–362). 

Tampere: Vastapaino.  

Ruusuvuori, J., Nikander, P. & Hyvärinen, M. (2010). Haastattelun analyysin 

vaiheet. Teoksessa J. Ruusuvuori, P. Nikander & M. Hyvärinen (toim.), 

Haastattelun analyysi (s. 8–29). Tampere: Vastapaino.  

Saarinen, P. & Korkiakangas, M. (2009). Lukemaan vai tietokoneelle? : nuorten 

lukemisharrastuksen muuttuminen 1960-luvulta 2000-luvulle. Helsinki: 

BTJ.  

Sainsbury, M. & Schagen, I. (2004). Attitudes to reading at ages nine and 

eleven. Journal of Research in Reading, 27(4), 373–386.  

Scholastic. (2015). Kids & family reading report. (5. painos) New York: 

Scholastic Inc. Haettu 5.2.2020 osoitteesta: 

https://www.scholastic.com/content/dam/KFRR/PastReports/KFRR2015_5

th.pdf.  

Senechal, M., & Lefevre, J. (2002). Parental Involvement in the Development of 

Children’s Reading Skill: A Five‐Year Longitudinal Study. Child 

Development, 73(2), 445–460. 

Senechal, M., LeFevre, J.-A., Thomas, E. M. & Daley, K. E. (1998). Differential 

effects of home literacy experiences on the development of oral and 

written language. Reading Research Quarterly, 33(1), 96.  



97 

Silvén, M., Poskiparta, E. & Niemi, P. (2004). The Odds of Becoming a 

Precocious Reader of Finnish. Journal of Educational Psychology, 96(1), 

152–164.  

Sintonen, S. & Kumpulainen, K. (2017). Monilukutaito moninaisuutena, 

toimintana ja osallisuutena. Teoksessa: R. Ruuskanen (toim.), Mitä 

tarkoittaa? : Mediataide monilukutaidon lähteenä (s. 6–12). Helsinki: AV-

arkki.  

Spencer, R. R. (2011). Reading aloud and student achievement. Dissertation, 

Lindenwood University.  

Strandell, H. (2010) Etnografinen kenttätyö: lasten kohtaamisen eettisiä 

ulottuvuuksia. Teoksessa H. Lagström, T. Pösö, N. Rutanen & K. 

Vehkalahti (toim.), Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka (s. 92–112). 

Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.   

Strommen, L., & Mates, B. (2004). Learning to love reading: Interviews with 

older children and teens. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 48(3), 

188–200.   

Suomen virallinen tilasto (SVT1 2017): Vapaa-ajan osallistuminen.Lukemisen 

Muutokset 2017, 1. Kirjojen lukeminen lisääntynyt – luettujen kirjojen 

määrä pienentynyt. Helsinki: Tilastokeskus. Haettu 12.3.202 osoitteesta 

http://www.stat.fi/til/vpa/2017/03/vpa_2017_03_2019-04-

25_kat_001_fi.html.   

Suomen virallinen tilasto (SVT2 2017): Vapaa-ajan osallistuminen. Lukemisen 

Muutokset 2017, 4. Nuorten kirjastossa käyminen on vähentynyt. Helsinki: 

Tilastokeskus. Haettu 15.11.2019 osoitteesta 

http://www.stat.fi/til/vpa/2017/03/vpa_2017_03_2019-04-

25_kat_004_fi.html.  

Suomen virallinen tilasto (SVT3 2017): Vapaa-ajan osallistuminen.  Lukemisen 

Muutokset 2017, 2. Sanomalehtien lukeminen vähentynyt. Helsinki: 

Tilastokeskus. Haettu 15.11.2019 osoitteesta 

http://www.stat.fi/til/vpa/2017/03/vpa_2017_03_2019-04-

25_kat_002_fi.html.  

Suomen virallinen tilasto (SVT4 2017): Vapaa-ajan osallistuminen. 

Digipelaaminen 2017, 1. Digitaalisten pelien pelaaminen nelinkertaistunut 

25 vuodessa. Helsinki: Tilastokeskus. Haettu 15.11.2019 osoitteesta 



98 

http://www.stat.fi/til/vpa/2017/02/vpa_2017_02_2019-01-

31_kat_001_fi.html.   

Swanson, E., Vaughn, S., Wanzek, J., Petscher, Y., Heckert, J., Cavanaugh, 

C., … & Tackett, K. (2011). A Synthesis of Read-Aloud Interventions on 

Early Reading Outcomes Among Preschool Through Third Graders at Risk 

for Reading Difficulties. Journal of Learning Disabilities, 44(3), 258–275.  

Tauveron, C. (2006) Literature in French primary school. Aikakauskirja 

Äidinkielen opetustiede 35/2006, 3–37.  

Teale, W. (2003) Reading Aloud to Young Children as a Classroom 

Instructional Activity. (toim.) S. Stahl, A. Van Kleeck & E. Bauer. 

Teoksessa On reading books to children parents and teachers (s.95–200). 

Mahwah, N.J: L. Erlbaum Associates.   

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2018) Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 

Helsinki: Tammi.  

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK). (2019). Ihmiseen kohdistuvan 

tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi 

Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2019. 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisuja 3/2019. Haettu 8.3.2020 

osoitteesta 

https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioi

nnin_ohje_2019.pdf.   

Törrönen, M. & Vornanen, R. (2002). Emotionaalinen huono-osaisuus 

peruskoululaisten korostamana syrjäytymisenä. Nuorisotutkimus 2002, 

20(4), 33–42.  

Ubaud, A. (22.12.2019). Pakko on ikävä sana, mutta se sai pojan lukemaan. 

Helsingin Sanomat. Haettu 23.3.2020 osoitteesta 

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006351533.html.  

UNESCO (2005) Education for all: Literacy for life; EFA global monitoring 

report, 2006. Paris: UNESCO.  

Varto, J. (2005). Laadullisen tutkimuksen metodologia. Metodologia tutkii 

menetelmien perusteita ja oletuksia. Haettu 1.4.2020 osoitteesta 

http://arted.uiah.fi/synnyt/kirjat/varto_laadullisen_tutkimuksen_metodologia

.pdf.  



99 

Vettenranta, J., & Välijärvi, J., & Ahonen, A., & Hautamäki, J., & Hiltunen, J., & 

Leino, K., ... & Vainikainen, M.-P. (2016). PISA 15 Ensituloksia. Huipulla 

pudotuksesta huolimatta. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 

2016:41.  

Vilkka, H. (2006). Tutki ja havainnoi. Helsinki: Tammi.  

Vilkka, H. (2018). Havainnot ja havainnointimenetelmät tutkimuksessa. 

Teoksessa R. Valli (toim.), Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1 : Metodin 

valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle (s. 156–171). 

Jyväskylä: PS-kustannus.  

Watson, E. (2016). The importance of leisure reading to health sciences 

students: Results of a survey. Health Information & Libraries Journal, 

33(1), 33–48.  

Wolf, M. (2019). Silmäilystä on tullut normaali tapa lukea – ja se mullistaa 

yhteiskuntamme (suom. T. Kakko). Niin&Näin, 1/2019, 35–38.  

Wolf, M. & Stoodley, C. (2018). Reader, come home : the reading brain in a 

digital world (1. painos). New York: Harper, an imprint of 

HarperCollinsPublishers.  

World Health Organization. (2020). Social exclusion. Haettu 12.4.2020 

osoitteesta 

https://www.who.int/social_determinants/themes/socialexclusion/en  

Yhdistyneet kansakunnat (1989) Yleissopimus lasten oikeuksista. Haettu 

2.3.2020 osoitteesta 

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1991/19910060/19910060_2.  

Ylämäki, L. (2019). ”Kivaa kavereiden kanssa”. Oppilaiden ajatuksia lukupiiristä 

ja lukemisesta Lukuklaanin Narrit-lukupiirissä. (pro gradu -tutkielma, 

Helsingin yliopisto). Haettu 5.2.2020 osoitteesta 

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/303141/Ylamaki_Laura_Pr

o_gradu_2019.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

 



 

LIITTEET 

Liite 1: Saatekirje 

Hyvä oppilaan huoltaja, 

 

 Olemme luokanopettajaopiskelijoita Tampereen yliopistosta ja teemme Pro gradu –

tutkielmaamme alakouluikäisten oppilaiden lukemiseen liittyen. Tutkimuksessa 

painotetaan opettajan ääneen lukemista, mutta pyrkimyksenämme on myös selvittää 

lasten kokemuksia lukemisesta ja lukuinnosta. 

 

Suoritamme aineistonkeruun havainnoimalla luokan yhteistä lukuhetkeä, sekä 

haastattelemalla oppilaita oppilaan omalla koululla. Haastattelut suoritetaan kolmen tai 

neljän oppilaan ryhmissä ja ne kestävät noin 15 minuuttia. Haastattelut nauhoitetaan ja 

litteroidaan kirjalliseen muotoon. Kerättyä aineistoa käytetään vain tässä tieteellisessä 

tutkimuksessa, minkä jälkeen aineisto hävitetään asiaan kuuluvalla tavalla. Jokainen 

vastaus käsitellään anonyymisti, eikä lopullisesta tutkielmasta voida tunnistaa 

tutkimukseen osallistuneita. Haastatteluihin osallistuminen on oppilaalle täysin 

vapaaehtoista.  

 

Mikäli ette halua lapsenne osallistuvan tutkimukseen, ilmoittakaa tästä 

luokanopettajalle.  

 

Jos teillä on kysyttävää tutkimuksestamme, voitte olla meihin yhteydessä sähköpostitse. 

  

Ystävällisin terveisin,  

Rosanna Järvinen ja Riina Raninen 

  



 

Liite 2: Sisällönanalyysi 1.  

Millainen ilmiö luokanopettajan ääneen lukeminen on? 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Luetun ymmärtämisen 

vahvistaminen 

Elämän taitojen oppiminen 

Sanavaraston rikastuttaminen  

Lukutaidon tukeminen 

Heikkojen lukijoiden 

tukeminen 

Oppiminen 

Ääneen lukemisen syyt 

 

Lukemisen  

lähtökohdat 

Vapaa-ajan lukemisen 

tukeminen 

Lukuinnon lisääminen 

Kirjasuositusten antaminen 

Lukemisen malli 

Lukuinnon vahvistaminen 

Tarinoiden kerronta 

Kirjasta nauttiminen 

Lukuhetkestä nauttiminen 

Yhteisöllisyys 

Yhteisten keskustelujen avaaja 

Kokemus 

Opettajan oma kokemus ja 

mielenkiinto 

Ääneen lukemisen perinteen 

jatkaminen 

Lukutaidon merkitys 

opettajalle tärkeä 

Opettajan tausta 

  

 

Taustatekijät 

Oppilaan luokka-asteella ei 

vaikutusta 

Oppilaan iällä ei vaikutusta 

Painottuu alkuopetukseen 

Kodin merkitys suuri 

lukutottumuksille 

Oppilaiden aikaisemmat 

tottumukset 

Oppilaan tausta 

Koulun keskustelukulttuuri 

Koulun toimintakulttuuri Koulukulttuuri 

Sarjakirjat 

Klassikot 

Teeman mukaan 

Hyvä tarina  

Ikäkaudelle sopiva 

Vaihteleva sisältö 

Vaihtelu 

Kirjan sisältö 

Kirjavalinta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukemisen 

 toteuttaminen 

Kirjastonhoitajat 

Kollegat  

Netti 
Suosittelijat 

 

Oma kokemus 

Open oma valinta 

 

Opettajalähtöisyys 

 

Oppilaiden ehdotukset 

Oppilaiden kiinnostus 

Kirjavalinta iän mukaan 

Luokan yhteinen valinta 

 

Oppilaslähtöisyys 

Säännöllisyys 

Lukuhetken ajoittaminen 

Ajankohta 

  
 

 

 

Lukutilanteet 

  

Valojen sammuttaminen 

Eläytyminen 

Rauhallinen tunnelma 

Tunnelma 

  

Oppilaat piirtävät  



 

Oppilaiden keskittyminen 

Opettajan paikka luokassa 

Opettajan ääneen lukemisen 

tapa 

Oppilaiden reagointi 

 

Toimintatavat luokassa 

  

Positiivinen vaikutus 

lukuharrastukseen 

Oppilaat valitsevat samoja 

kirjoja 

Kirja tempaa oppilaat mukaan 

Osa oppilaista miettii muita 

asioita 

Haastava arvioida vaikutuksia 

Havainnot oppilaista 

 

  



 

 

Liite 3: Sisällönanalyysi 2.  

Millaisena ilmiönä oppilaat kokevat ääneen lukemisen?  

Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Opettaja pitää lukemisesta 

Lukemaan innostaminen 

Tarinan seuraaminen 

Oppilaat pitävät 

kuuntelemisesta 

Opetussuunnitelma 

Tarinoiden kuuleminen 

 

Muut syyt 

 

Ääneen lukemisen tavoitteet 

koulussa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppilaan mielikuvat 

Kuullun ymmärtäminen 

Luetun ymmärtäminen 

Äidinkielen oppiminen 

Mielikuvituksen 

kehittyminen 

Puheenvuoron 

kunnioittaminen 

Opitaan rauhoittumaan 

Kuulemalla oppii 

Oppiminen 

Kouluikäiset 

Oman ikäiset 

Päiväkoti- ja eskari-ikäiset 

Lapset 

Kohdejoukko 

Kaikenikäiset 

Vanhukset 

Aikuiset 

Kuuntelusta pitävät 

Lukuvinkkejä kaipaavat 

Kaikki 

Koira 

Nuoremmat sisarukset 
Lukutaidottomat 

Auttoi lukemaan 

oppimisessa 

Vanhemmat lukevat ääneen 

Luetaan iltasatu 

Nuoremmille sisaruksille 

luetaan, mutta kuunnellaan 

itsekin 

Kotona luetaan ääneen 

 

 

 

 

Koti 
 

 

 

 

 

 

 

Oppilaan tausta 

Kiinnostavat aiheet eivät 

sovellu nuoremmille 

sisaruksille 

Kiinnostavat kirjat liian pitkiä 

On luettu aikaisemmin 

Toive ääneen lukemisesta 

Kotona ei lueta ääneen 

Hyvä kirja 

Jännittävät tarina 

Kirjasarjat 

Mielenkiintoinen kirja 

Ikätasolle sopiva kirja 

Vapaus valita kirja 

Kiinnostava sisältö 

Kirja 

Lukuinto 

Ei ole muuta tekemistä 

Ei jaksa tehdä muuta 

Väsynyt olo 

Pakko 

Tilanne 

Oma lukuharrastus 

Kaverin suositus 
Muut syyt 

Rajoitteet ääneen 

lukemiselle koulussa 

Rentoutuminen  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Keskittyminen  

Samalla voi tehdä muuta 

Vaikea pysyä paikallaan 

Hälinässä vaikea lukea 

Lukuhetkeä odotetaan 

 

Säännöt ja toimintatavat 

 

Ympäristön puitteet 
 

 

 

 

 

Oppilaan kokemus 
Luokan yhteiset reaktiot  

Yhteisöllinen hetki   

Keskustelu kaverin kanssa 

Yhteisöllisyys 

Opettaja valitsee kirjan hyvin   

Kirjavalinnan reiluus, kun 

ope valitsee   

Kirjavalintaan vaikuttaminen 

olisi kivaa  

Opettaja kuuntelee toiveita  

Mielikuvitus 

Kirjavalinta 

Opettajan valinnat 

Opettaja lukijana 

Lukijan eläytyminen 
Opettajan toiminta 

Jännittävää 

Pelottavaa  

Kivaa 

Mukavaa  

Tylsää 

Tunteet 

Ääneen lukemisen vaikutus 
Saa lukuvinkkejä 

Innostaa lukemaan 

Ei innosta lukemaan 

Vähän innostaa 

Itse lukeminen on raskasta 

Helpompi kuunnella kuin 

lukea itse 

Omalukuharrastus 

 

  



 

Liite 4: Ideoita innostavalle ääneen lukijalle 

 

1. Kiinnitä huomiota lukuhetken ilmapiiriin ja tunnelmaan. Esimerkiksi valojen 

sammuttaminen tai mukavan kuunteluasennon tai -paikan löytäminen voi 

parhaimmillaan tarjota oppilaalle elämyksellisen lukuhetken. 

2. Lue eläytyvästi! Tällä tarkoitetaan muun muassa ääneen painojen 

vaihtelua ja ilmeikästä lukemista. Oppilaat kokevat eläytyvän lukemisen 

erityisen tärkeänä ja se lisää heidän mielenkiintoaan lukuhetkeä kohtaan. 

3. Valitse luettava kirja tarkoin ja käytä kirjavalinnassa vaihtelevia käytäntöjä. 

Osallista välillä myös oppilaita. Hyvä kirjavalinta on oppilaiden 

näkökulmasta tärkeä lukuhetken onnistumiseen vaikuttava tekijä. Oppilaat 

valitsevat myös herkästi itselleen tuttuja kirjoja luettavaksi, joten varsinkin 

innostavien sarjakirjojen ääneen lukeminen kannattaa. 

4. Harkitse millaista toimintaa sallit lukuhetken aikana. Toiminta kannattaa 

suunnitella lukuhetken tavoitteiden mukaan. Jotta jokainen oppilas saisi 

lukuhetkestä ainakin joskus itselleen jotain, voisi olla hyödyllistä vaihdella 

toimintatapaa. 

5. Jaa ideoitasi myös muiden opettajien kanssa. Tällä tavoin ääneen 

lukemisesta voidaan pyrkiä tekemään näkyvä osa kouluarkea. 

Parhaimmillaan kollegasi innostuu myös lukemaan oppilailleen ääneen. 
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