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Tutkimuksessa perehdyttiin Seinäjoen Tanelinrannan koulun kirjallisuuspainotteiseen opetukseen. 
Tarkoituksena  oli  selvittää  oppilaiden,  huoltajien  ja  opettajien  näkemyksiä  Vartti  päivässä 
-lukukampanjasta  sekä  muista  kirjallisuuteen  liittyvien  projektien  toteuttamisesta  ja  niihin 
osallistumisesta.  Tavoitteena  oli  selvittää  myös  kirjallisuuspainotteisen  opetuksen  vaikutuksia 
oppilaiden  lukemisintoon.  Tutkimuksessa  selvitettiin  lisäksi  oppilaiden  vapaa-ajan 
lukemistottumuksia.
     Tutkimukseen osallistui Tanelinrannan koulun 47 kolmansien luokkien oppilasta, 38 huoltajaa 
sekä kaksi opettajaa. Osa tutkimuksesta tehtiin oppilaiden ollessa toisella luokalla. 
 Tutkimus  oli  kvalitatiivinen  tapaustutkimus.  Aineistonkeruumenetelmänä  käytettiin 
kyselylomakkeita ja haastatteluja. Aineistoanalyysi toteutettiin käyttäen ymmärtävää analyysitapaa.

Tutkimuksen  tuloksista  ilmeni,  että  kodeissa  Vartti  päivässä  -kampanjaan  suhtauduttiin 
enimmäkseen  myönteisesti.  Huoltajat  pitivät  kampanjan  parhaimpana  puolena  yhdessäoloa  ja 
huonoimpana  puolena  aikapulaa.  Huoltajista  68  %  kertoi  lukukampanjan  lisänneen  lapsen 
lukuintoa.  Oppilaista   53  %  vastasi  lukukampanjan  lisänneen  heidän  lukuintoaan.  Kampanjan 
kehittämisideat  liittyivät  lähinnä  kampanjan  ja  lukuhetken  kestoon  sekä  luettujen  kirjojen 
käsittelemiseen.  Huoltajat  toivoivat,  että  lukuhetkiä  olisi  vähemmän  viikossa,  jolloin  kampanja 
voisi  olla  pidempi.  He  toivoivat  myös,  että  luettuja  kirjoja  käsiteltäisiin  koulussa  enemmän. 
Tutkimuksessa selvisi myös,  että etenkin kirjailijan vierailu koulussa lisäsi oppilaiden lukuintoa. 
Myös muilla  koulun kirjallisuuden opetuksen työtavoilla  oli  myönteisiä   vaikutuksia  oppilaiden 
lukuintoon. Tanelinrannan koulun oppilaat lukivat mieluiten seikkailu- ja fantasiakirjallisuutta.
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1  JOHDANTO

Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää Seinäjoen Tanelinrannan koulun kirjallisuuspainotteista 

toiminta-ajatusta oppilaiden, opettajien ja huoltajien näkökulmasta. Tutkimuskohteena ovat  koulun 

erilaiset  kirjallisuusprojektit;  niiden toteuttaminen,  niihin osallistuminen sekä niiden vaikutukset 

tutkittaviin. Tutkimuksessa kartoitetaan myös oppilaiden vapaa-ajan lukutottumuksia. Kiinnostuin 

aiheesta  toimiessani  luokanopettajan  sijaisena  kyseisessä  koulussa  keväällä  2003,  jolloin  sain 

toteuttaa  Vartti  päivässä  -lukukampanjan luokkani  kanssa.  Myös koulun kirjallisuuspainotteinen 

toiminta-ajatus herätti mielenkiintoni.

Monilla lapsilla on paljon harrastuksia ja he ovat yhä enemmän sähköisen median (televisio, 

tietokoneet,  kännykät)  kanssa tekemisissä. Usein aikuisilla työkiireet ja omat harrastukset vievät 

paljon aikaa päivästä.  Jääkö aikaa perheen yhteisille  lukuhetkille?  Maija  Karjalainen  (2001)  on 

todennut viisaasti, että lapsen kanssa jaettuna lukemisen iloa ei voi eikä tarvitse määritellä – se pitää 

kokea. Tärkeintä on läsnäolo, että tietää mitä lukee ja että itsekin pitää lukemastaan. Vartti päivässä 

-kampanjan toteuttamisen tutkiminen antaa vastauksia mm. siihen, minkälaisena perheet kokevat 

yhteisten lukuhetkien vietttämisen.

Pidän kirjallisuuden lukemista hyvin tärkeänä osana lapsen ja aikuisen elämää.  Kirjallisuuden 

sanotaan avartavan maailmankuvaamme ja syventävän ajatteluamme. Se kuljettaa lukijaa ajassa ja 

eri  aikakausissa  sekä  tutustuttaa  meidät  eri  kulttuureihin  ja  ihmiskohtaloihin.  Mielikuvitus  saa 

kirjallisuuden avulla siivet.  Kirjallisuus kasvattaa myötäelämisen ja ymmärtämisen kykyä.  Hyvä 

kertomus synnyttää toivoa, että vaikeuksia voi voittaa, ja kirjan sankarit tarjoavat lapselle aineksia 

oman  ihanneminän  rakentamiseen.  Kirjahyllyissä  piilee  paljon  ihmisyytemme  ja  persoonamme 

kehitykselle tärkeitä rakennusaineita. (Linna 1999, 15-16.)

Edellä  mainittujen  lisäksi  kirjallisuuden  lukeminen  kehittää  lukutaitoa  ja  lukemisen 

ymmärtämistä.   Lukutaidolla  on  mm.  seuraavia  funktioita:  Lukutaidon  avulla  kirjallisesta 

materiaalista  tulee kommunikaatioväline;  Lukutaito on elinikäisen oppimisen ja intellektuaalisen 

kehityksen perusta; Lukutaito on keskeinen tekijä ammatillisessa kasvussa ja yhteiskunnassa

toimimisessa; Lukutaito luo mahdollisuuden kriittisen tietoisuuden varassa kehittää omaa elämää ja 

yhteisön elinoloja. (Lehtonen 1998, 16.)

Pidän  Herajärven  (2002,  23)  esittämää  toteamusta  yhtenä  tämän  tutkimuksen  merkittävänä 

tausta-ajatuksena: ”Vaikka lukemisen tarkoituksena on tekstin ymmärtäminen ja lukeminen on
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oppimisen ja opiskelun keskeinen välinen, ei saa unohtaa erästä olennaista lukemisen funktiota - 

lukeminen tuottaa mielihyvää, ja sillä on tärkeä merkitys henkiselle hyvinvoinnille.”

Tämä tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jossa selvitetään yhden koulun, tässä tapauksessa 

Tanelinrannan  koulun,  kirjallisuuspainotteista  toiminta-ajatusta.  Tutkimuksessa  on  piirteitä 

fenomenologisesta tieteenfilosofiasta. Tutkimuksen tavoitteena on kuvailla, analysoida ja ymmärtää 

ihmisten eri  käsityksiä  ilmiöstä.  Tutkimuksen taustalla  on konstruktivistinen ihmiskäsitys,  jonka 

mukaan  ihminen  rakentaa  oman  käsityksensä  ilmiöistä  itse  valikoimalla  ja  tulkitsemalla  ja 

jäsentämällä  sitä  aikaisempien  kokemuksiensa  pohjalta.  Samalla  hän  rakentaa  kokemustensa 

pohjalta kuvaa siitä maailmasta, jossa hän elää, ja kuvaa itsestään tämän maailman osana. Tämä 

tapahtuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. (Linna 1999, 16-17.)

Tutkimuksessa  esitellään  aluksi  aiheeseen  liittyvää  teoriataustaa.  Sen  jälkeen  esitellään 

tutkimusongelmat,  aineisto  ja  menetelmät  ja  lopuksi  tutkimustulokset,  joita  analysoidaan  ja 

tulkitaan teorian pohjalta. Tutkimuksen teoriatausta koostuu lukemiseen liittyvistä taustatiedoista, 

kirjallisuuden opetuksesta ja lukuharrastusta tukevista käytänteistä. Tutkimuksen aineisto on kerätty 

kyselylomakkeilla ja haastatteluilla.
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2  LUKEMINEN JA KIRJALLISUUDEN OPETUS
 

Lukemista  voidaan  tarkastella  monesta  eri  näkökulmasta.  Tarkastelen  aluksi  lukemista  yleiseltä 

kannalta, sitten keskityn  lukijan rooliin ja lopuksi esittelen lukutaidon kansallisia tutkimuksia. 

2.1  Lukeminen

2.1.1  Lukemisen ja lukutaidon määritelmiä

Chall  et  al.  (1990)  määrittelee  lukemisen  seuraavasti:  ”Lukeminen  on  symbolien  mielekästä 

tulkintaa - kirjoitetun kielen ymmärtämistä ja reagoimista siihen tietoisuuden laajalla alueella, sekä 

kirjaimellisella  että  tulkitsevalla  tavalla”.  Downingin  (1987)  mukaan  lukeminen  voidaan  nähdä 

kehittyvänä taitona vasta-alkajan perustekniikan harjoittelemisesta kypsään tulkintaan ja luovaan 

lukemiseen. (Lehtonen 1998, 8, 15.)

Lukeminen muodostuu Lehtosen (1998, 8-9) mukaan seuraavien neljän tekijän 

yhteisvaikutuksesta:

1.  Lukija,  jolla  tulee  olla  riittävät  kielelliset  taidot  ja  kognitiiviset  kyvyt  lukemisprosessin 

suorittamiseen.

2. Kirjoitettu kieli, jonka relevantit rakenteet auttavat tekstin koodaamista ja ymmärtämistä.

3.  Lukemisprosessi, jossa voi ja pitäisi olla kaikki mentaaliset  prosessit (havaitseminen, sanojen 

tunnistaminen, ymmärtäminen, tulkinta, arviointi, soveltaminen) ja jossa lukijan asettamat tavoitteet 

ja lukemisen tarkoitus ohjaavat tarkoituksenmukaisiin strategioihin.

4.  Tilanne,  jossa  teksti  ja  lukija  kohtaavat;  tulkinta  vaihtelee  tilanteen  ja  lukijan  aikaisempien 

kokemusten mukaan. 

Rosenblatt  (1995)  pitää  lukemista  lukijan  ja  tekstin  (välillisesti  myös  tekstin  kirjoittajan) 

välisenä  vuorovaikutustapahtumana,  transaktiona.  Kun  lukija  ja  teksti  kohtaavat,  käynnistyy 

prosessi, jossa lukija luo tekstin pohjalta uusia merkityksiä. (Linna 1999,28.)

Linnakylä (1995, 10) määrittelee lukutaidon suppeasti kykynä purkaa tekstikoodia, ymmärtää 

kirjoitettujen sanojen tarkoituksia ja päätellä merkityksiä luetusta tekstistä.  Laajemmin tulkittuna 

lukutaito ymmärretään sekä tekstien lukemisena että niiden kirjoittamisena.Lukutaitoa on määritelty 

myös tiedonkäsityksen tai tiedonintressin näkökulmasta (Habermas 1973; Linnakylä 1990). Tällöin
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peruslukutaito ymmärretään perustavanlaatuisena kognitiivisena taitona,  joka on välineellinen ja 

jolla  on  melko  pysyvät  vaatimukset.  Funktionaalinen eli  toimiva  luku-  ja  kirjoitustaito on 

kulttuurisidonnainen  ja  muuttuva.  Se  on  tiedonkäsityksen  kannalta  laajempi,  aktiivisempi  sekä 

tietoja,  taitoja  että  ympäristöön  yhdistyvää  toimintaa  integroiva  luku-  ja  kirjoitustaito. 

Tiedonintressin kannalta laajimpana sekä lukutaitoa, ympäristön vaatimuksia että yksilön kriittistä 

ajattelua  yhdistävänä  luku-  ja  kirjoitustaito  voidaan  määritellä  myös  yhteiskuntaa  kriittisesti  

arvioivana  ja  yksilöä  vapauttavana.  Tällöin  tekstien  käyttö  suhteutuu  toiminnan  lisäksi 

pikemminkin  yksilön  arvoihin  ja  moraaliin  kuin  yhteiskunnan  vaatimuksiin  (Habermas  1973; 

Mezirow 1981; Linnakylä 1990). (Linnakylä 1995, 10-11.)

Lukutaidon laajuutta ja laatua voidaan tarkastella myös lukemistoimintojen, -aktiivisuuden ja 

-asenteiden  kannalta.  Lukutaidon  affektiiviselle  alueelle  kuuluvat  Tauben  (1988)  mukaan 

lukemiseen liittyvän mielihyvän ja ilon tai ahdistuksen kokeminen; lukemisesta kiinnostuminen ja 

sen harrastaminen tai siitä vieraantuminen; lukemiseen liittyvä itseluottamus ja –arvostus tai niiden 

puuttuminen. Myös se,  mitä  halutaan lukea ja mihin tarkoitukseen sekä miten paljon luetaan ja 

millainen  merkitys  lukemisella  on  liittyvät  edelliseen.  Mathewsonin  (1985)  mukaan  myös 

lukemismieltymykset, harrastaminen ja arvostaminen tai toisaalta lukemisen välttely, vähättely ja 

lukemisesta vieraantuminen kuuluvat lukutaidon affektiiviselle alueelle. (Linnakylä 1995, 12.)

Vaikka lukemisen ja kirjoittamisen taidot ovat keskeisiä yksilön kehittymisen kannalta, vielä 

keskeisempää on oppia arvioimaan, mikä on lukemisen arvoista ja miten lukemamme suhteutuu 

arvostuksiimme  ja  maailmankuvaamme,  sillä  tänä  päivänä  elämme  teksti-informaation 

ympäröimänä (Linnakylä, P. 1995, 10).

Linnakylä (1995, 18) on sisällyttänyt toimivaan lukutaitoon seuraavat lukemisen funktiot:

1.  Ympäristöön  ja  arkitoimintoihin  yhdistyvä  lukeminen  liittyy  jokapäiväiseen  arkielämään, 

liikkumiseen  ja  asiointiin.  Kansalaisilta  edellytetään  mm.  tiedotteiden,  ohjeiden,  asiakirjojen  ja 

kaavakkeiden ymmärtämistä.

2.  Sosiaalista  ja  yhteiskunnallista  kanssakäymistä  tukeva lukeminen  liittyy  ihmissuhteiden 

ylläpitoon ja yhteiskunnallisten tapahtumien seuraamiseen.

3. Ammatillinen lukeminen liittyy työtehtäviin, työnhankintaan ja työssä kehittymiseen. Lukemisen 

luonne vaihtelee ammatin mukaan.

4. Tietoa hankkiva opiskelulukeminen voi liittyä sekä kouluun, työhön että vapaa-aikaan. lukemalla 

hankitaan perussivistystä mutta myös tietoa yhteiskunnasta, tekniikan tai kaupan alan uutuuksista 

sekä omien kiinnostusten ja harrastusten alalta. Tietotekniikan kehityksen myötä informaatiota on

haettavissa myös sähköisistä tietokannoista tai asiantuntijajärjestelmistä, joiden käyttö nopeuttaa ja

helpottaa tiedon saavutettavuutta.
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5. Viihdyttävä ja virkistävä lukeminen liittyy yleensä vapaa-aikaan ja kilpailee siitä tavallisimmin 

tv:n  katselun,  urheilun,  musiikin  kuuntelun  tai  seurustelun  kanssa.  Tosin  tv:n  katselukin  vaatii 

suomessa sujuvaa ja nopea lukutaitoa. Viihdyttävä lukeminen on eri lukijoilla erilaista.

6.  Rituaalinen  lukeminen on  lukijalle  arvokkaan,  usein  uskonnollisen,  tekstin  sanatarkkaa 

läpikäymistä.  Pyrkimyksenä  ei  ole  niinkään  tulkita  tekstiä,  vaan  saada  tyydytystä  itse 

lukemistoiminnasta, siihen liittyvistä seremonioista ja tunnelmasta.

7. Ajattelua avartava, kriittinen lukeminen on keskustelua tekstin ajatusten ja argumenttien kanssa. 

Lukeminen  on  uusien  ajattelutapojen  keksimistä,  luovaa  ajattelua  ja  itsensä  ja  ympäristönsä 

kehittämistä. Ajattelun avartuminen voi liittyä yhtä hyvin kaunokirjallisen kertomuksen tulkintaan 

kuin jonkin arkielämän totuuden havaitsemiseen.

2.1.2  Lukemisen kehittyminen

Chall  (1990)  kuvaa  lukemista  prosessina,  joka  kehittyy  lukijan  taitojen  edistyessä.  Lukutaito 

kehittyy  Challin  mukaan  assimilaation  ja  akkommodaation  avulla.  Luettavasta  otetaan  vastaan 

sellaista tietoa, jota lukijan kognitiivinen systeemi pystyy käsittelemään. Kun tiedon assimilaatio 

muuttaa lukijan asioiden tajuamista, tapahtuu akkommodaatiota. (Lehtonen 1998, 54.) 

 Seuraava Challin lukutaidon kehitysmalli pohjautuu Piaget`n teorioihin:

Taso 0. Esilukemisen vaihe alkaa syntymästä ja päättyy siinä vaiheessa, kun lukemaan opettaminen 

varsinaisesti  alkaa. Lapsi oppii lukemisen ja kirjoittamisen käsitteitä,  kuten lukemaan merkkejä, 

kirjainten nimiä, kirjoittamaan oman nimensä ja esittämään lukevansa.

Taso  1. Alkavan  lukemisen vaiheessa  oivalletaan  äänteen  ja  kirjaimen  vastaavuus,  osataan 

kirjoitetun  koodin  muuttaminen  puhutuksi  (dekoodaus).  Tässä  vaiheessa  opitaan  lukemisen 

perustekniikka. 

 Taso 2. Peruslukutaidon vahvistuminen, jolloin lukemisen sujuvuus ja nopeus kehittyvät. Luetun 

ymmärtäminen on tunnistavaa ja toistavaa. Tekstien tulee liittyä lasten kokemusmaailmaan, sisällön 

tulee olla ennustettavissa ja kiinnostava.

Taso 3. Lukeminen on oppimisen  väline. Lukemalla  opitaan uusia  ideoita,  tietoja,  kokemuksia, 

tunteita,  asenteita,  mutta  yleensä  vain  yhdestä  näkökulmasta.  Tekstistä  erotetaan  pääkohdat  ja 

oleelliset asiat epäoleellisista.

Taso 4.  Monipuolisten lukemisen muotojen kehittyessä osataan lukea laajempia kokonaisuuksia, 

jotka sisältävät eri näkökulmia selittäviä ja kertovia tekstejä ja monipuolisia materiaaleja. Luetun 

ymmärtäminen etenee useiden näkökulmien tajuamiseen. Kyetään arvioivaan lukemiseen.
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Taso  5. Konstruktiivisessa  ja  rekonstruktiivisessa vaiheessa  lukemista  käytetään  yksilön 

henkilökohtaisia,  ammatillisia  ja  yhteisön  tarpeita  varten.  Tekstien  pohjalta  syntyy  uusia 

ajattelumalleja – luetaan luovasti. (Lehtonen 1998, 57.)

Lukemisen  eri  osatekijät  kehittyvät  jokaisella  yksilöllisesti,  joten  luetun  ymmärtämisen 

kehittyminen  ei  siis  etene  suoraviivaisesti  tasolta  toiselle.  Yhtäkkiset  hyppäykset  lukemaan 

oppimisessa, esimerkiksi tunnistamisesta arviointiin, eivät ole kuitenkaan mahdollisia. Vaativassa 

mielessä lukutaito merkitsee kykyä käyttää joustavasti mitä tahansa ymmärtämisen tasoa. (Lehtonen 

1998, 57.)

2.1.3  Luetun ymmärtäminen

Kognitiivisen teorian mukaan luetun ymmärtäminen on prosessi,  tapahtumasarja,  jossa  lukija ja 

teksti ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Lukijan omia vaikuttavia tekijöitä ovat kokemustausta, 

persoonalliset  ominaisuudet,  älykkyys,  tiedot  sekä  ennakko-odotukset  ja  -käsitykset.  Tekstissä 

puolestaan vaikuttavat mm. käytetty kieli, lauseopilliset ja muut muotoseikat sekä tekstin merkitys 

ja tarkoitus. (Linna 1999, 26.)

2.1.4  Lukija

Lukijan toimintaa ohjaavat  tiedolliset  skeemat ja sisäiset  mallit.  Yksilön odotukset ja käsitykset 

ohjaavat  tiedon vastaanottoa ja  tulkintaa.  Nämä puolestaan perustuvat  kulloinkin aktivoituneina 

oleviin  skeemoihin.  Odotukset  eivät  ole  yksinomaan tiedollisia,  niissä  kuvastuvat  myös  yksilön 

pelot, halut, toiveet ja intressit. (Lehtonen 1998, 13-14.)

Tekstien  funktiot  heijastuvat  lukemisen  funktioissa.  Kadar-Fulöp  (1985)  on  luokitellut 

lukemisen funktioita toisaalta lukijan ja tekstin suhteen ja toisaalta lukemiseen liittyvän toiminnan 

kannalta:

1)  muuta  toimintaa  tukevaksi  lukemiseksi,  esimerkiksi  arkisia  tehtäviä  tai  opiskelua  tukeva 

lukeminen

2) faattinen lukeminen, joka täyttää kommunikaatiotyhjiötä, esimerkiksi päivälehtien silmäily tai 

viihdekirjan lukeminen

3) opiskelulukemiseksi, jonka tavoitteena on tiedon hankinta, muistaminen ja oppiminen

4) reflektiiviseksi lukemiseksi, jonka tavoitteena ei ole niinkään sisällön muistaminen vaan omien 

ajatusten syventäminen ja uusien ajattelutapojen keksiminen. (Linnakylä 1995, 14-15.)
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Kirjallinen kokemus vaihtelee yksilöstä toiseen. Siihen vaikuttavat lukijan elämä ja ajattelu sekä 

vuorovaikutus ja  kokemus luokassa ja sen ulkopuolella.  Lukija on itsenäinen ajattelija,  joka on 

suuresti riippuvainen ryhmäjäsenyydestä ja omasta taustastaan. (Sarmavuori 2003, 168.)

Rosenblatt  (1978) erittelee erilaisten tekstien ja lukijan tulkinnan suhteen kannalta lukutavat 

efferenttiin eli  tietoa  välittävään  lukemiseen  ja  esteettiseen eli  lukemisen  elämykselliseen 

kokemukseen.  Efferentissä  lukemisessa  on  olennaista  se,  mitä  lukijalle  jää  mieleen  lukemisen 

jälkeen; millaista informaatiota hän on lukemastaan hankkinut tai millaiseen toimintaan lukeminen 

on  johtanut.  Esteettisessä  lukemisessa  päähuomio  on  lukutilanteessa,  eli  mitä  lukija  kokee 

lukiessaan. (Linnakylä 1995, 15.)

Lukijat  voidaan  jakaa  persoonallisuuden  temperamenttierojen  mukaan  neljään  eri 

lukijatyyppeihin: Romanttiset lukijat pitävät fantasioista ja seikkailuista. Realistiset lukijat pitävät 

realistisista  kertomuksista.  Älylliset  lukijat  pitävät  tietokirjoista  ja  opettavaisista  kirjoista. 

Esteettiset  lukijat  pitävät  runoista  ja  kielikuvista.  He  aloittavat  varhain  jo  aikuisten   kirjojen 

lukemisen.  (Sarmavuori  1988,  20.)   Tämä  jaottelu  näkyy  usein  myös  koululaisten 

mielilukemisvalinnoissa.

J.A.  Appleyard  puhuu  viidestä  erilaisesta  lukijan  roolista,  jotka  kuvaavat  iän  mukaan 

kehittyviä lukijan asenteita ja lukemisen tapoja. Ensimmäinen rooli, lukija leikkijänä, kertoo pienen 

lapsen  asenteesta  mielikuvitusmaailmaan,  jolloin  hän  opettelee  muun  muassa  todellisen  ja 

kuvitellun  välistä  eroa.  Toisen  roolin,  sankari  tai  sankaritar,  lapsi  omaksuu  6-12  vuotiaana. 

Eläytymällä sankariksi lukija samastuu kertomuksen pärjäävään sankariin, joka aloitteellisuutensa 

ja  kykyjensä  varassa  pelastaa  yhteisön  epäjärjestykseltä.  Tämän  roolin  omaksuminen  kertoo 

ilmeisesti lapsen tarpeesta saada kaoottinen maailma tarinan keinoin haltuun. Kolmas lukijan rooli, 

lukija  ajattelijana,  on  keskeinen  noin  12-vuotiaana.  Tuolloin  nuori  etsii  kirjallisuudesta 

elämänarvoja, käsityksiä joihin sitoutua, ja pohtii maailmankuvaansa. Arvottamiseen vaikuttaa se, 

kuinka  todelliselta  kirjan  kuvaama  maailma  tuntuu.Neljäs  rooli,  lukija  tulkitsijana,  edellyttää 

ulkopuolista, analyyttista otetta kirjallisuuteen. Viides rooli, pragmaattinen lukija, käyttää erilaisia 

lukemisen tapoja ja hän osaa valita tilanteen mukaan lukemistapansa. (Suojala, M. 2006, 173-174.)
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2.2  Lukutaidon kansallisia oppimistuloksia

Lukemisesta  on  tehty  paljon  tutkimuksia,  joista  suurin  osa  keskittyy  lukutaidon  tutkimiseen. 

Suomalaislapset ovat menestyneet  hyvin kansallisissa lukutaitotutkimuksissa.  Lukuharrastusta on 

Suomessa  tutkittu  lähinnä  nuorten  ja  aikuisten  osalta,  mutta  alakouluikäisiin  kohdistuvia 

tutkimuksia  on  vähän.  Luvussa  5  tarkastelen  Saarisen  ja  Korkiakankaan  tutkimuksia  nuorten 

lukemisharrastuksista.

  Linnakylän  (1995,  67)  kansainvälisen  lukutaitotutkimuksen  mukaan  sekä  9-vuotiaiden 

suomalaislasten että 14-vuotiaiden suomalaisnuorten lukutaito oli kansainvälisessä tulosvertailussa 

osanottajamaiden  paras.  Suomalaislasten  hyvän  lukutaidon  selittäjäksi  tarjottiin  suomen  kielen 

selkeää kirjoitusjärjestelmää, jossa äänteiden ja kirjainten vastaavuus on varsin säännönmukainen. 

Toisaalta on muistettava, että puhekielen ja kirjoitetun kielen vastaavuus ei suomessakaan ole aina 

täysin  säännönmukainen.  Kielemme  synteettisyys  ja  sen  mukanaan  tuoma  sanojen  pituus  ja 

monimorfisuus, taivutusmuotojen moninaisuus, sanavartalojen vaihtelu ja sanajärjestyksen vapaus 

saattavat vaikeuttaa lukemaan oppimista ja edellyttävät tarkkuutta sanojen ja lauseiden merkityksen 

rakentamisessa.  (Linnakylä  1995,  99-100.)  Sukupuolierot  lukutaidossa  olivat  Linnakylän  (1995, 

103) tutkimuksessa selvät: tytöt menestyivät lukukokeissa poikia paremmin. 

     Hyvää lukutaitoa voidaan pitää yhtenä selittävänä tekijänä lukemisharrastuksen ja -innokkuuden 

taustalla.  Näin  ollen  lukutaitotutkimusten  tulokset  ovat  tärkeitä  tämän  tutkimuksen  tulosten 

tarkastelun  kannalta.

2.2.1 Kansainvälisen PISA–tutkimuksen 2003 lukukokeiden tuloksia

PISA-ohjelmassa  arvioidaan  15-vuotiaiden  nuorten  osaamista  matematiikassa,  luonnontieteissä, 

lukutaidossa  ja  ongelmanratkaisussa.  Tutkimukseen  osallistui  nelisenkymmentä  maata. 

Ensimmäinen PISA toteutettiin vuonna 2000 ja sen pääpaino oli lukutaidossa. PISA 2003 painottui 

matematiikan  osaamisen  tutkimiseen.  PISA 2006:ssa  päärooli  oli  luonnontieteillä.  (Välijärvi,  J. 

2005, 1-2.)

PISA-tutkimuksessa lukutaidon arviointi on kohdistettu luetun ymmärtämiseen ja ennen muuta 

yhteiskunnassa toimivaan ja elinikäistä oppimista tukevaan lukutaitoon. PISA 2003- tutkimuksen 

mukaan  suomalaisten  nuorten  lukutaito  oli  OECD-maiden  ja  laajemminkin  kaikkien 

osallistujamaiden paras. Suomalaisnuorten lukutaito oli kansainvälisesti verrattuna myös tasainen, 

vaikka parhaitten ja heikompien lukijoiden välillä oli huomattava ero. (Linnakylä, P. & Sulkunen, 

S. 2005, 37-46.) 
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Kaikissa OECD-maissa tytöt lukivat paremmin kuin pojat. Suomessa sukupuoliero oli vuodesta 

2000 kaventunut. Lukutaidon oppimistuloksissa tasa-arvoperiaate ei ole toteutunut Suomessa eikä 

muissakaan  OECD-maissa.  Erityisesti  tulisi  jatkossa  kiinnittää  huomiota  poikien 

lukemisvaikeuksien  ehkäisyyn  ja  vapaa-ajan lukuharrastuksen vahvistamiseen.  (Linnakylä,  P.  & 

Sulkunen, S. 2005, 106-107.)

Hyvän  lukutaidon taustalla  on  usein  vapaa-ajan  aktiivinen lukuharrastus,  jonka  myös  PISA 

2000-tutkimus selvästi  osoitti.  Vaikka  uuden teknologian tarjoamat  viihdemahdollisuudet  vievät 

nuorten aikaa ja  saattavat  vieraannuttaa heidät  lukuharrastuksesta  ja  kirjallisesta  kulttuurista,  ne 

voivat  myös  tukea  ja  täydentää  toisiaan.  On  kuitenkin  myös  näyttöä  siitä,  että  kaikkein 

aktiivisimmat  verkkopelaajat,  chattailijat  ja  musiikin  lataajat  eivät  harrasta  lukemista  ja  heidän 

lukutaidoissakaan ei ole kehumista. Suomalaisnuorten sitoutuminen lukuharrastukseen on säilynyt 

melko  vahvana  ottaen  huomioon  kilpailevien  harrastusten  ja  etenkin  uuden  teknologian  roolin 

vahvistumisen nuorten  elämässa.  Vuonna 2003 kaikista  suomalaisnuorista  40 prosenttia  ilmoitti 

lukemisen olevan yksi mieliharrastuksista. (Linnakylä,P. & Sulkunen, S. 2005, 54-57.)

Tutkimuksen  mukaan  eri  tekstityyppien  (sanoma-,  aikakaus-,  ja  sarjakuvalehdet,  kauno-  ja 

tietokirjallisuus, sähköpostit ja verkkosivut) yhteys  lukutaitoon vaihteli  jonkin verran. Vahvin ja 

suoraviivaisin yhteys lukemisaktiivisuuden ja lukutaidon välillä oli kaunokirjallisuuden lukemisella. 

(Linnakylä,P. & Sulkunen, S. 2005, 57-59.) Tämä tulos vahvistaa käsitystä siitä, miten tärkeä rooli 

kaunokirjallisuulla on  äidinkielen opetuksessa .

2.2.2 Opetushallituksen äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten arviointia perusopetuksen 6. 

luokan suorittaneilta  vuonna 2007

Opetushallitus  on  arvioinut  vuonna  2007  äidinkielen  ja  kirjallisuuden  oppimistuloksia 

perusopetuksen  6.  luokan  suorittaneilta.  Tutkimuksen  tiedot  on  kerätty  130  suomenkielisestä 

peruskoulusta  eri  lääneistä  ja  kuntayhtymistä.  Otokseen  kuului  6235  oppilasta.  Koe  sisälsi 

monentyyppisiä tehtäviä lukutaidon, kirjallisuuden ja tekstien tuntemuksen, kielentuntemuksen ja 

kirjoitustaitojen  alalta.  Tutkimuksessa  selvisi,  että  hyviin  tai  kiitettäviin  tuloksiin  pääsi  43  % 

otoksen  oppilaista.  Heikkoja  suorituksia  oli  10  %:lla  oppilaista.  Lukemisen,  kirjallisuuden  ja 

tekstien tuntemuksen taidot olivat heikot 7 %:lla, kielentuntemuksen tiedot ja taidot 10 %:lla ja 

kirjoitustaidot 34 %:lla oppilaista. Tutkimuksessa todettiin runsaalla kielentuntemuksen (sanaston, 

oikeinkirjoituksen ja kieliopin) opetuksella äidinkielen tunneilla ja aktiivisella kirjojen lainaamisella 

vapaa-aikana olevan yhteyttä hyviin tuloksiin kaikilla kokeessa arvioiduilla oppiaineen osa-alueilla 

sekä  tytöillä  että  pojilla.  Mielenkiintoinen  tutkimustulos  aineen  arviointiin  liittyen  oli  se,  että 
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todistusarvosanojen perusteella 75 % oppilaista oli  saavuttanut 6.  luokan päättövaiheessa hyvät, 

kiitettävät  tai  erinomaiset  äidinkielen  taidot.  Seitsemännen  luokan  äidinkielen  opettajien  arvion 

mukaan taas oppilaiden lähtötaso 7. luokan alussa oli yleensä ollut keskimäärin tyydyttävä. Tyttöjen 

ja poikien 6. luokan lukuvuositodistuksiin arvosanoja oli annettu eri perustein siten, että pojilta ei 

ollut edellytetty yleensä samantasoista osaamista kuin tytöiltä. (Lappalainen 2008, 5-6.)

Oppilaiden lukuharrastusta selvitettiin kysymällä, kuinka usein oppilas lainaa kirjoja koulun tai 

muusta kirjastosta vapaa-ajan lukemista varten sekä kuinka monta kirjaa (muita kuin oppikirjoja) 

oppilas lukee keskimäärin kuukausittain.  Oppilaista (N=6229) 14% lainasi kirjoja  useita kertoja 

kuukaudessa, 28% noin kerran kuukaudessa, 40% muutaman kerran vuodessa. Oppilaista 18% ei 

lainannut  kirjoja  koskaan tai  lainasi  tuskin koskaan.  Poikien osuus  oli  tässä  ryhmässä  selvästi 

suurempi  kuin  tyttöjen.  Kaupunkimaisissa   kunnissa  määrä  oli  suurempi  kuin  maaseutu-  ja 

taajamatyyppisissä  kunnissa.  Vastaajista  42%  mainitsi  lainaavansa  kirjoja  vähintään  kerran 

kuukaudessa (pojista 24%, tytöistä 60%). Tutkimuksessa selvisi myös, että muita kuin oppikirjoja 

oppilaat  ilmoittivat  lukevansa  vapaa-aikana  keskimäärin  kuukausittain  ei  yhtään  (23%),  yhden 

kirjan (37%), kaksi (18%), kolme (10%) tai neljä tai useampia kirjoja (12%). (Lappalainen 2008, 

37).

Tutkimuksen  mukaan  oppilaiden  vapaa-ajan  lukuharrastus  on  vähentynyt  vuoden  2002 

(edellinen tutkimus) jälkeen, mutta kaunokirjallisuuden lukeminen 6. luokan äidinkielen tunneilla 

on  vastaavasti  lisääntynyt.  Etenkin  poikien  käsitykset  oppiaineen  hyödyllisyydestä  arkielämän, 

opintojen ja tulevaisuuden kannalta ovat muuttuneet kielteisemmiksi. (Lappalainen 2008, 77). 

2.3  Kirjallisuuden opetuksen teoriat

Kirjallisuuden  opetuksessa  painotetaan  tällä  hetkellä  lukijalähtöisyyttä  eli  lukijan  omista 

kirjallisuutta  koskevista  tulkinnoista  lähtemistä  sekä  kirjojen  käsittelyn  elämyksellisyyttä. 

Alakoulun kirjallisuuden opetuksessa pidetään tärkeänä lukemisen iloa, lukijan omia näkemyksiä ja 

ajatuksia luetusta sekä lukukokemusten jakamista. (Suojala 2006, 170-171.) 

Kirjallisuuden  opetus  pohjautuu  erilaisiin  kirjallisuuden  opetuksen 

teorioihin.Tiedonsiirtonäkemyksen mukaan  tekstin  merkitys  siirtyy  sellaisenaan  kirjoittajalta 

lukijalle.  Lukija  on  passiivinen  vastaanottaja  ja  viesti  välittyy  samanlaisena  kaikille  lukijoille 

(Lehtonen 1998, 9). Prosessin tärkeimmät tekijät ovat lukemisen taidot, jonka mukaan hyvät lukijat 

saavat  huonoja  lukijoita  enemmän  tietoa  tekstistä.  Lukemisen  onnistuneisuuden  mittari  on  se, 

kuinka paljon tietosisältöä on välittynyt. (Vähäpassi 1987, 33.)
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Informaation  prosessointiin  perustuvassa  interaktionäkemyksessä teksti  ja  lukija  ovat 

suoraviivaisessa vuorovaikutuksessa keskenään.  Vuorovaikutus  on monitasoinen tapahtuma,  jota 

säätelevät  sekä  lukijaan  että  tekstiin  liittyvät  tekijät.  Lukemistapahtuma  käsitetään  joukoksi 

kognitiivisia  prosesseja,  jotka  edellyttävät  lukijalta  taustatietoja.  Interaktioteoria  korostaa 

metakognition  ja  lukustrategioiden  merkitystä  ymmärtämisessä.  Lukijan  aktiivisuus 

lukemistapahtumassa  kohdistuu  myös  oman  toiminnan  ja  ymmärtämisen  valvomiseen  ja 

ohjaamiseen.  Tekstin  merkitys  on  ennalta  määrätty.  (Linnakylä  1995,12;  Lehtonen  1998,  10.) 

Lukemisen onnistuminen määritellään sen perusteella, mitä strategioita ihannelukija olisi käyttänyt  

jonkun tietyn tekstin lukemiseen vastaavanlaisessa tilanteessa (Vähäpassi, A. 1987, 33).

Viime vuosina on suosittu Rosenblattin (1978) luomaa konstruktivistista transaktioteoriaa, joka 

tähdentää  erityisesti  lukijan  osuutta  tekstin  tulkinnassa.  Sen  mukaan  lukija  luo  tekstille  oman 

merkityksen  aikaisempien  kokemustensa,  senhetkisten  tarpeittensa  ja  asenteittensa  sekä 

kognitiivisen ja kielellisten taitojensa mukaisesti  (Harste 1985, Takala 1986).  Lukijan ja tekstin 

vuorovaikutukseen vaikuttaa myös konteksti, jossa lukeminen tapahtuu. Tekstin merkitys muuttuu 

myös kontekstin mukaan. Tästä syystä eri lukijat päätyvät erilaisiin tulkintoihin, joihin keskeisesti 

vaikuttavat kulttuuri, historiallis-yhteiskunnallinen konteksti, lukijan kokemusmaailma ja lukemisen 

historia. (Linnakylä 1995, 13; Lehtonen 1998, 11.) Transaktioteorian mukaan lukemisen tuloksena 

syntyy uusi teksti; Rosenblatt käyttää siitä sanaa ”poem” (Vähäpassi, A.1987, 34).

Kirjallisen teoksen lukemiseen ja ymmärtämiseen vaikuttavat siis sekä lukija että myös yhteisö 

ja kulttuuri, johon hän kuuluu. Lukijan persoonallisuus ja identiteetti suuntaavat merkityksenantoa. 

Lukijan  sukupuoli,  tietoiset  ja  tiedostomattomat  odotukset,  toiveet,  pelot  sekä  erilaiset  minän 

puolustusmekanismit vaikuttavat siihen, mitä lukija tekstistä havaitsee, mitä hän tekstiin heijastaa, 

miten hän tekstiä suodattaa sekä muokkaa. Rosenblattin mukaan lukijan valikoivaan havaitsemiseen 

ja siten merkityksen yksilöllisyyteen vaikuttavat myös hänen kielelliskokemuksellinen varastonsa, 

psykofyysinen tilansa, lukemisen tarkoitus sekä lukemistilanne. Monet tekijät  säätelevät sitä, mitkä 

tietoisuuden elementit kulloinkin aktivoituvat merkitystä muodostettaessa ja mitkä jäävät syrjään. 

Lukija  voi  suunnata  huomionsa  henkilöihin,  tapahtumiin,  tunnelmaan,  tekstin  ajatuksiin  sekä 

suhteuttaa näitä omaan ajatteluunsa. (Lahtinen, A-M. 2007, 167.) 

Konstruktivistinen oppimiskäsitys tarkoittaa sitä, että oppija rakentaa tiedon itse valikoimalla ja 

tulkitsemalla ja jäsentämällä sitä aiemmin omaksumiensa tietojen pohjalta. Samalla oppija rakentaa 

kokemustensa pohjalta kuvaa siitä maailmasta, jossa hän elää, ja kuvaa itsestään tämän maailman 

osana.  Tämä  konstruointiprosessi  tapahtuu  sosiaalisessa  vuorovaikutuksessa.  Konstruktivistisen 

oppimiskäsityksen mukaan ihminen on perusluonteeltaan aktiivinen, tähtää tavoitteisiin ja odottaa 

palautetta.  Tähän  pohjautuen  tehokas  oppiminen  edellyttää,  että  oppilas  on  aktiivinen  ja  pitää 
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oppimiseen tähtäävää toimintaa itsensä kannalta mielekkäänä. Toiminnan on oltava sopusoinnussa 

hänen  arvojensa  ja  tavoitteidensa  kanssa.  Nämä  asiat  on  huomioitava  myös  kirjallisuuden 

opetuksessa. (Linna 1999, 16-17.)

On  tärkeää  oivaltaa,  että  sekä  teksti  että  lukija  ovat  yhtä  olennaisia  luetun  merkityksen 

vuorovaikutteisessa  rakentamisprosessissa.  Teksti  puhuu kullekin persoonallisella  tavalla,  minkä 

vuoksi kukaan ei voi lukea kaunokirjallista teosta toisen puolesta. Sama teksti voi vaikuttaa hyvin 

eri  tavalla  lukijaan eri  aikoina ja  eri  olosuhteissa.  Opettajan  on  luettavaa  tarjotessaan otettava 

huomioon oppilaan tausta ja henkinen kypsyystaso. (Linna, H. 1999.)

Ymmärtämisprosessia  on  alettu  tarkastella  monipuolisemmin  sosiokonstruktivisesti  

(MacCarthey  &  Raphael  1989;  Bruner  1990;  Straw 1993),  millä  tarkoitetaan  sitä,  että  lukijan 

tulkintaan  vaikuttavat  paitsi  yksilölliset  myös  ympäristöön,  kulttuuriin  ja  kontekstiin  liittyvät 

arvostukset,  käsitteet,  kokemukset  ja  pyrkimykset,  jotka  heijastuvat  yksilön  merkityksen 

rakentamisessa.  Luetun  ymmärtäminen  on  aina  tilannesidonnaista,  sidoksissa  siihen  toimintaan, 

kontekstiin ja kulttuuriin, jossa lukeminen tapahtuu. (Linnakylä 1995, 13; Lehtonen 1998, 14.)

Vaikka tiettyyn kulttuuriin kuuluminen yhdenmukaistaa lukijoiden tulkintasääntöjä, esimerkiksi 

kirjallisuuden henkilöiden käyttäytymistä ja motiiveja selitetään tietyn kulttuurin sisälläkin hyvin 

yksilöllisesti.  Tiedostamattomalla  tasolla  lukija  täydentää  tarinaa  toiveillaan  ja  haaveillaan  ja 

tietoisella tasolla muuntaa tekstin sekä siihen sisällyttämänsä kuvitelmat tietoiseksi kokemukseksi. 

Tietoisen  tason  kokemusta  on  mahdollista  ajatella,  arvioida  ja  täydentää  ikään  kuin  lukijasta 

erillisenä. Tämän tiedon valossa opettajan on helpompi ymmärtää ja hyväksyä merkitysten vaihtelu 

sekä se, että toiselle kirjan lukeminen tuottaa nautintoa ja toisessa synnyttää kielteisiä tunteita ja 

torjuntaa. Opetuksella ei voi suoraan vaikuttaa lukijan henkilökohtaisen lukukokemuksen laatuun, 

mutta  emotionaalisen  kirjallisuussuhteen  syntymistä  voidaan pyrkiä  tukemaan.  (Lahtinen,  A-M. 

2007, 168.)

Appleyard toteaa kehityspsykologisesta  näkökulmasta katsoen olevan luonnollista,  että nuori 

lukija  on  kiinnostunut  itsestään  ja  arvioi  tapahtumien  todenmukaisuutta  suhteessa  omiin 

kokemuksiinsa.  Kirjallisuuden opetuksessa lukijoita tulisi ohjata etsimään merkitystä  itsestään ja 

aikaisemmin  lukemastaan  ja  tällä  tavalla  kytkeä  kirjallisuus  heidän  omaan  elämäänsä  ja 

todellisuuteensa. (Lahtinen, A-M. 2007, 169.)
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3 KIRJALLISUUDEN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

3.1  Perusopetuksen  opetussuunnitelman 2002 tavoitteet lukemisen ja kirjallisuuden            

 opetuksessa

Tanelinrannan  koulussa  oli  tutkimusta  tehtäessä  käytössä  Perusopetuksen  opetussuunnitelman 

perusteet 2002, jonka mukaan äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteita 1.-2. luokalla ovat: 

Oppilas  oppii  tarkkailemaan  lukemistaan  ja  luetun  ymmärtämistään.  Hän  kuuntelee  ja  lukee 

kirjallisuutta  niin,  että  hän sen avulla tutustuu kirjakieleen,  hänen sana-  ja  ilmaisuvarastonsa ja 

mielikuvituksensa  rikastuvat,  hän  saa  aineksia  ajatteluunsa  ja  ilmaisuunsa  ja  hänelle  tarjoutuu 

mahdollisuus aikuisen lukemista kuunnellessaan löytää kirjallisuuden kiehtova maailma. Oppilas 

opettelee valitsemaan itseään kiinnostavaa luettavaa ja lukee lukutaitoaan vastaavia  kirjoja. Hän

tutustuu  kieleen  ilmiönä  tekstejä  kuunnellessaan,  lukiessaan  ja  kirjoittaessaan  ja  tottuu  jo 

tarkastelemaan  kielen  merkityksiä  ja  muotoja.  (Perusopetuksen  opetussuunnitelman  perusteet 

2002.)

Keskeisiä sisältöjä kirjallisuuden opetuksessa ovat: Monipuolinen kirjallisuuteen tutustuminen 

opettajan  luentaa  kuunnellen,  kuvia  katsellen  ja  vähitellen  itse  lukien;  satuihin,  runoihin, 

kertomuksiin  ja  sarjakuviin  tutustumista  mahdollisuuksien  mukaan  myös  videoina,  elokuvina, 

kuunnelmina ja  teatterina sekä digitaalisessa muodossa. Kirjojen lukemista ja käsittelyä niin, että 

keskeistä on elämyksellisyys ja  lukukokemusten jakaminen; luetuista kirjoista keskustelua ja niistä 

muille  kertomista;  kirjallisuuden  käyttämistä  monin  tavoin  virikkeinä  luovassa  toiminnassa. 

Kirjallista  keskustelua,  jonka  yhteydessä  tutustutaan  käsitteisiin  päähenkilö,  tapahtuma-aika  ja 

-paikka  sekä  juoni;  luetun  liittämistä  omaan elämään,  aiemmin  luettuun,  kuultuun ja   nähtyyn. 

Luokka-,  koulu-  ja  yleisen  kirjaston  käytön  harjoittelua.  (Perusopetuksen  opetussuunnitelman 

perusteet 2002.)
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3.2  Peruskoulun opetussuunnitelman 2004:n tavoitteet lukemisen ja kirjallisuuden 

       opetuksessa

Vuosiluokkien 1-2 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen keskeinen tehtävä on jatkaa jo kotona, 

varhaiskasvatuksessa, erityisesti esiopetuksessa, alkanutta kielen oppimista oppilaiden eri vaiheissa 

oleva oppimisprosessi huomioon ottaen. 

Kirjallisuuteen liityviä tavoitteita opetussuunnitelmassa ovat: Oppilas tutustuu kuunnellessaan 

ja  lukiessaan  kirjoitettuun  kielimuotoon,  hänen  sana-  ja  ilmaisuvarastonsa  ja  mielikuvituksensa 

rikastuvat,  hän  saa  aineksia  ajatteluunsa  ja  ilmaisuunsa.  Hän  opettelee  valitsemaan  itseään 

kiinnostavaa luettavaa ja lukee lukutaitoaan vastaavia kirjoja. Oppilas tottuu tarkastelemaan kieltä, 

sen merkityksiä ja muotoja. Hän tottuu siihen, että teksteistä puhutaan myös käyttämällä sellaisia 

käsitteitä  kuten  äänne,  kirjain,  tavu,  sana,  lause,  lopetusmerkki,  otsikko,  teksti  ja  kuva. 

(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004.)

Keskeisiä sisältöjä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 mukaan lukemisessa ja 

kirjallisuudessa  ovat  mm.  vuorovaikutustaitojen  harjoitteleminen;suullista  ja  kirjallista  ilmaisua 

erilaisissa  koulun vuorovaikutustilanteissa,  pari-,  pienryhmä-  ja  luokkakeskusteluja;  keskittyvää, 

tarkkaa ja päättelevää kuuntelemista; kuullun, nähdyn, koetun ja luetun työstämistä improvisoinnin, 

kerronnan, leikin ja draaman avulla, myös muihin taideaineisiin integroiden; kaunokirjallisuutta ja 

muita  tekstejä  opettajan  luentaa  kuunnellen,  kuvia  katsellen  ja  vähitellen   itse  lukien;  kirjojen 

lukemista  ja  käsittelyä  niin,  että  keskeistä  on  elämyksellisyys  ja  lukukokemusten  jakaminen; 

kirjallisuuden  käyttämistä  virikkeenä  luovassa  toiminnassa.  Kirjallisuuden  ja  kielen  kohdalla 

keskeisiä sisältöjä ovat: kirjallista keskustelua, jonka yhteydessä käsitteet päähenkilö, tapahtuma-

aika  ja  –paikka  sekä  juoni;  luetun  liittämistä  omaan  elämään,  aiemmin  luettuun,  kuultuun  ja 

nähtyyn;  kirjaston  käytön  opettelua;  kielen  ja  sen  muotojen  ja  merkitysten  havainnointia. 

(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004.)

2.  luokan päättyessä  oppilaan tulisi  selvitä ikäkaudelleen tarkoitettujen tekstien lukemisesta. 

Oppilaan tulisi lukiessaan ajatella, ymmärtääkö hän lukemaansa; hän pystyy jo tekemään päätelmiä 

lukemastaan.  Oppilaan   tulisi  osata  etsiä  itselleen  sopivaa  ja  mieluisaa   luettavaa;  hän  käyttää 

lukutaitoaan  viihtymiseen  ja  myös  löytääkseen  tietoa.  Hän  on  lukenut  ainakin  muutamia, 

lukutaitoaan  vastaavia  lastenkirjoja,  ja  hänen  medialukutaitonsa  riittää  ikäkaudelle  suunnattujen 

ohjelmien seuraamiseen ja käyttämiseen. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004.)

Tutkimuksen  aikana  oppilaat  siirtyivät  kolmannelle  luokalle.  Oppilaiden  kyselyt  tehtiin 

kolmannen  luokan  keväällä,  jolloin  käyttöön  oli  jo  otettu  Perusopetuksen  opetussuunnitelman 

perusteet 2004. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004) äidinkielen ja kirjallisuuden 
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opetuksen 3.-5. luokan tavoitteiksi nimetään mm. : Oppilaan   taito tulkita ja hyödyntää erilaisia 

tekstejä  kehittyy;  Hän  oppii  lukemaan  erilaisia  tekstejä  ja  tottuu  tarkkailemaan  ja  arvioimaan 

itseään lukijana; Hän tutustuu erilaisiin lukutapoihin ja harjaantuu käyttämään luetun ymmärtämistä 

parantavia  strategioita;  Hän  oppii  valitsemaan  sopivaa  luettavaa  eri  tarkoituksiin  ja  tottuu 

pohtimaan ja ilmaisemaan tekstien herättämiä ajatuksia sekä siltaamaan niitä omaan elämäänsä ja 

ympäristöönsä;  Hän  opettelee  etsimään  tietoa  erityyppisistä  ikäkaudelleen  sopivista  lähteistä. 

Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin syvenee; Hän tutustuu oman maansa 

ja muitten kansojen kulttuureihin kirjallisuuden, teatterin ja elokuvan keinoin; Hän lukee paljon ja 

monipuolisesti lasten- ja nuortenkirjallisuutta ja oppii valitsemaan itselleen kiinnostavaa luettavaa; 

hänen  positiivinen  asenteensa  lukemiseen  säilyy.  (Perusopetuksen  opetussuunnitelman  perusteet 

2004.)

Vuosiluokilla 3-5 keskeisten sisältöjen kohdalla mainitaan luokan yhteisten kokonaisteosten ja 

lyhyempien tekstien sekä useiden valinnaisten kirjojen runsasta lukemista  ja kuuntelemista  sekä 

niiden käsittelyä ja oman lukukokemuksen jakamista, keskeisiä kirjallisuuden käsitteitä ja niiden 

käyttöä  sekä  kirjallisuuden  ja  muiden  taiteenalojen  yhteyksien  etsimistä.  (Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2004.)

Lukijalähtöisyyden  korostaminen  näkyy  myös  opetussuunnitelmissa.  Vuosien  2002  ja  2004 

Perusopetuksen  opetussuunnitelmien  perusteissa   korostetaan  lukemisen  elämyksellisyyttä  ja 

lukukokemusten jakamista muiden kanssa. Molemmissa tavoitteina mainitaan myös se, että oppilas 

osaa valita itselleen mieluista luettavaa ja tutustuu kirjallisuuteen monipuolisesti.

Perusopetuksen  opetusuunnitelman  perusteissa   2004 uusina  tavoitteina  mainitaan  mm.,  että 

oppilas  osaa  tarkkailla  itseään  lukijana  ja  kirjoittajana.  Myös  vuorovaikutustaitojen  ja  tekstin 

ymmärtämisen strategioiden harjoittelemista korostetaan. Kirjallisuutta käytetään luovan toiminnan 

virikkeenä. Uutena asiana mainitaan myös opettajan ääneen  lukeminen oppilaille etenkin ennen 

lukemaan oppimista. 

Opetussuunnitelman perusteissa ei anneta tarkemmin ohjeita luettavan määristä tai tarkemmasta 

lukemisohjelmasta  eikä  myöskään  mainita  esimerkkejä  suositeltavista  teoksista  ja  kirjallisuuden 

lajeista. Opettajalla on täten suuri vastuu lukemisen ohjaamisesta. (Suojala, M. 2006, 179.)
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3.3  Tanelinrannan koulun äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelma

Tanelinrannan  koulun  tavoitteena  on  tarjota  laadukasta  perusopetusta.  Erityisesti  koulussa 

painotetaan  hyvää  lukutaitoa,  lukuinnostuksen  herättämistä  ja  kirjallisuuskasvatusta.  Koulun 

profiloituminen  kirjallisuuskasvatukseen  tukee  ja  on  sidoksissa  koulussa  annettavaan 

perusopetukseen. Tavoitteena on pitää yllä opettajien ammattitaitoa koulutusten avulla lukutaitoon 

ja  kirjallisuuteen  liittyvissä  asioissa.  Koulun  kirjastoa  ja  luokkakirjastoa  pyritään  pitämään 

ajanmukaisena  resurssien  mukaan.  Myös  kirjastovastaavalle  pyritään  takaamaan  tarpeellista 

koulutusta. (Tanelinrannan koulun opetussuunnitelma 2002.)

Tanelinrannan koulun työtavat on koottu  hyvän lukutaidon aakkospalikoiksi, joista vuosittain 

valitaan kullekin ikätasolle sopiva kokonaisuus:

A. Luokkakirjaston käyttö

B. Koulukirjaston käyttö

C. Vierailut lähikirjastoihin

D. Vartti päivässä - lukukampanja

E.  Kirjavinkkaus oppilaille

F.  Sanomalehtipäivän vietto

G. Mielikirja- ja satupäivän vietto

H. Yhteistyö koulun kirjakummitustäti Marja-Leena Mäkelän kanssa (kirjavinkkaus)

I.  Kirjallisuusprojektit

J.  Kirjailijavierailut

K. Kirja Kaverin iltakoulu 2. luokan oppilaille

L.  Lukudiplomi

M. Vanhempien kannustaminen tukemaan kirjallisuuskasvatusta esim. kirjavinkkauksen avulla

Tanelinrannan  koulun  äidinkielen  ja  kirjallisuuden  opetussuunnitelmassa  on  huomioitu 

kattavasti monipuolinen kirjallisuuteen tutustuminen sekä erilaiset työskentelytavat kirjallisuuden 

opetuksessa. 

20



4   KIRJALLISUUDEN OPETUKSEN KÄYTÄNTEITÄ

Tässä luvussa tarkastelen aluksi kirjallisuuden opetusta yleiseltä kannalta ja sen jälkeen  käsittelen 

lukemisharrastuksen lisäämiseksi kehitettyjä ohjelmia ja erilaisia kirjallisuuden opetuksen työtapoja 

koulussa.  Tutkimuskohteessa  käytössä  oli  vain  osa  niistä,  mutta  käsittelen  aihetta  tässä  hieman 

laajemmin mahdollistaakseni tutkimustulosten monipuolisemman pohdinnan. 

Äidinkielen oppiaineen nimi muuttui  vuonna 1998 äidinkieleksi  ja  kirjallisuudeksi.  Tuolloin 

alettiin kehittää kirjallisuuden opetukseen työtapoja, jotka innostaisivat koululaisia lukemaan entistä 

enemmän  myös  kaunokirjallisuutta.  Taustalla  olivat  myös  1990-luvun  lukututkimukset,  jotka 

osoittivat lasten ja nuorten, erityisesti poikien, lukuharrastuksen vähentyneen. (Suojala 2006, 170.)

Suomalaisten  lukuharrastusta  tutkinut  Qvist  (1960)  on  jo  yli  neljäkymmentä  vuotta  sitten 

korostanut  koulun merkitystä  lukuharrastuksessa;  koulujärjestelmä ja  kirjan  lukeminen  kuuluvat 

yhteen. Mitä parempi lukutaito on, sitä enemmän halutaan opiskella ja ylipäätään lukea. (Julkunen 

1987, 27.)  Grünthal & Pentikäinen (2006,4) korostavat luokanopettajan merkitystä äidinkielen ja 

kirjallisuuden opetuksessa. Opettajalla on mahdollisuus innostaa oppilaansa kielen ja kirjallisuuden 

maailmaan  ja  usein  tukea  monen  vuoden  ajan   heidän  kehitystään.  Luokanopettaja   opettaa 

äidinkieltä  kaikilla  oppitunneillaan, usein huomaamattaan,  ollen oppilailleen jatkuva puhumisen, 

esiintymisen ja kirjoittamisen malli.

Opettajat lähestyvät teoksia yleensä omin odotuksin ja oppilaat omin. Teoksissa on puolestaan 

sisäänrakennettuina  odotuksia  mahdollisista  lukutavoista.  Opettajaa  ohjaavat  yliopiston 

kirjallisuudenopetus  samoin kuin äidinkielen  opetussuunnitelmat.  Ulkoiset,  esimerkiksi  käytössä 

olevat  kirjavarat  sekä opetukseen varatut  tuntimäärät  rajoittavat  osaltaan opettamisen sisältöä ja 

siihen  käytettävää  aikaa.  Opettajalla  on  myös  hänen  omasta  taustastaan  ja  lukeneisuudestaan 

nousevat  kirjallisuuden  ”odotushorisontit”.  Oppilaan  lukemisharrastusta  ja  lukutaitoa  rajaavat 

samaan  tapaan  hänen taustansa,  aiemmat  mahdollisuutensa  lukea  ja  hänen ilman kouluohjausta 

hankkimansa  lukukokemukset.  Tietoaineiden  täyttämässä  koulun  lukujärjestyksessä 

kirjallisuudenopetus  voi  olla  oppilaalle  tärkeä  henkireikä.  Koulun  ulkopuolisen  maailman  muut 

virikkeet,  koti,  toverit  ja  uuden  teknologian  aiempaa  monipuolisemmin  välittämä  viestintä, 

vaikuttavat oppilaan lukemiskiinnostukseen ja lukemisen tapaan. (Eskola 1988, 11-12.)

Opetuskäytännöissä  tuloksellisimmat  suomalaiset  alakoulujen  opettajat  painottivat  eniten 

lukuilon  ja  –harrastuksen  herättämistä  suosimalla  kaunokirjallisuuden  lukemista  ja  oppilaiden 
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kiinnostuksen  mukaista  kirjojen  valintaa.  Näiden  opettajien  lukutunneilla  keskusteltiin  luetuista 

kirjoista  ja  opetuksessa  suosittiin  sekä  koodaavan  mekaanisen  lukemisen  varmistamista  että 

systemaattista luetun ymmärtämisen kehittämistä. Luetun ymmärtämistä syvennettiin käyttämällä 

hyväksi  oppilaan  aikaisempia  kokemuksia  ja  mielikuvitusta,  mutta  myös  systemaattista 

ymmärtämisstrategioiden  kehittämistä.  Suomalaisopettajien  oma  lukemisaktiivisuus  ylittää 

kansainvälisen  keskiarvon,  mikä  osaltaan  selittää  opettajien  opetusstrategioita  ja  tätä  kautta 

oppilaiden lukutaitoa ja vapaa-ajan lukemisaktiivisuutta. (Linnakylä 1995,136.)

Kirjallisuuden opetuksessa käytetty transaktioteoria merkitsee sitä, että lukijan omalle tekstin 

tulkinnalle  annetaan  tilaa  eikä  opettaja  ohjaa  etsimään   teksteistä  vain  yhdenlaisia,  oikeita, 

tulkintoja.  Myös  oman  lukukokemuksen  ja  lukemistavan  reflektointi  kuuluu  kirjallisuuden 

opetukseen. (Suojala 2006, 172.) Kirjallisuuden lukemisen opettajan on ymmärrettävä, että toiselle 

kirjan lukeminen tuottaa nautintoa ja toisessa synnyttää kielteisiä tunteita tai torjuntaa. Opetus ei 

voi  suoraan  vaikuttaa  lukijan  henkilökohtaisen  lukukokemuksen  laatuun.  Emotionaalisen 

kirjallisuussuhteen syntymistä voidaan kuitenkin tukea. (Lahtinen 2007, 168.)

Kirjallisuuskasvatuksen  tavallisimpia  muotoja  ovat  ääneen lukeminen ja  kerronta.  Opettajan 

tehtävänä on luoda kirjallisuuden kokemiselle, elämykselle ja oppimiselle otollinen ympäristö, jossa 

lapsi  voi  laajentaa,  rikastuttaa,  jäsentää  ja  muotoilla  sekä uusia että aikaisempia  kokemuksiaan. 

(Heinonen, S - L. 2001, 201.)  Luennan tai kertomisen onnistumisessa tärkeintä on omakohtainen 

suhde luettuun tai kerrottuun tekstiin. Lukijan on luotettava tekstin voimaan ja nautittava siitä itse. 

Opettajan pedagoginen tehtävä on ilmapiirin luominen. Lukijan ja lasten yhteys on tärkein edellytys 

onnistuneelle luennalle. Opettajan on pohdittava, miten hän lukutilanteessa ottaa lapset huomioon 

vuorovaikutuksen osapuolina. (Heinonen, S - L. 2001, 201-202.)

Saarisen  ja  Korkiakankaan  (1997,185)  tutkimuksen  mukaan  kirjallisuuskasvatuksen 

menetelmät,  joista  oppilaat  eivät  useimmiten  pidä,  ovat  luonnehdittavissa  opettajakeskeisiksi. 

Oppilaat  ovat  olleet  tyytyväisiä  oppilaskeskeisiin  ja  yksilökeskeisiin  menetelmiin.  Kuitenkin  on 

huomattava, että myös opettajakeskeisillä menetelmillä voidaan saada hyviä tuloksia.

Usein oppilaat ovat hyviä toistensa lukemaan innostajia. Opettaja ei aina keksisi löytää kirjasta 

niin  monenlaisia  yhteyksiä,  kuin  oppilaat  joskus  toistensa  innoittamina  löytävät.  (Lamberg,  H. 

2002,  65).   Mahdollisuus  osallistua  opetukseen  kuuluvien  kirjojen  valintaan  on  osoittautunut 

tehokkaaksi motivoijaksi samoin kuin mahdollisuus osallistua luetusta käytävään keskusteluun tai 

sen muuhun jälkikäsittelyyn lukijan omista lähtökohdista. (Saarinen & Korkiakangas 1997, 185-

186.)

Oppilaan  motivaatio  lukemiseen  muodostuu  suuressa  määrin  siitä,  että  oppilas  onnistuu 

lukemisessa.  Lukemisen  opetuksessa  on  tärkeätä  innostaa  lukemiseen,  herättää  lukuhalu,  ja 
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parhaiten  siinä  onnistutaan,  kun  lähdetään  lasten  tarpeista  ja  uteliaisuudesta.  Myönteiselle 

lukutaidon kehitykselle keskeistä itseluottamusta ja kiinnostusta kasvatetaan myös tunnustuksella ja 

rohkaisulla. (Lehtonen 1998, 72-73.)

Suojalan  (2006,  171)  mukaan  lukemistutkimusten  perusteella  innostusta  ja  kiinnostusta 

lukemiseen pitävät yllä:

-  aiemmat myönteiset kokemukset kirjoista ja lukemisesta

-  sosiaalinen vuorovaikutus, joka liittyy lukemiseen

-  kirjojen saatavuus

-  omat valinnanmahdollisuudet.

Linda Gambrell (1992) on tutkimuksessaan vertaillut koulun kirjallisuuspainotteista ohjelmaa ja 

perusopetusohjelmaa.  Kirjallisuuspainotteisen  opetuksen  etuna  on  ollut  Amerikassa  se,  että 

oppilaalle  tulee  monipuolisempi  suhtautuminen  kirjallisuuteen.  Sitä  ei  lueta  enää  vain  tiedon 

saamiseksi  vaan se on sen sijaan miellyttävää,  hauskaa ja hyödyllistä.  Tällöin metakognitiivisen 

lukemisen ja kirjoittamisen tavoitteet saavutetaan paremmin. Kirjallisuuspainotteisessa ohjelmassa 

painotetaan  kielen  oppimista  kokonaisuutena,  kirjallisuutta  osana  opetusta  ja  integraatiota 

lukemisen  ja  kirjoittamisen  välillä.  Kirjallisuuspainotteisen  koulun  oppilaista  74%  piti  itseään 

hyvinä  lukijoina,  kun  taas  tavallisen  koulun  oppilaista  vain  48% piti  itseään  hyvinä  lukijoina. 

(Sarmavuori 1998, 185-186.)

4.1  Lukukampanjat

Kodin  ja  koulun  väliseen  yhteistyöhön  lasten  lukemisharrastuksen  lisäämiseksi  on  kehitetty 

monenlaisia ohjelmia. Suomessa niistä on tunnetuin ja laajimmin levinnyt Ruotsista lähtöisin oleva 

Vartti päivässä-ohjelma. Siinä vanhemmat ja lapset varaavat päivittäin 15 minuuttia yhteistä aikaa 

lukemiseen.  (Linna,  H.  1999,69.)  Osa  lukukampanjoista  on  tiettyyn  aikaväliin  sijoittuvia  ja 

valtakunnallisia  hankkeita,  kuten  Luku-Suomi-hanke  ja  Kirjaseikkailu  2001.  Vartti  päivässä 

-ohjelman etuna on se, että sitä voi toteuttaa milloin tahansa.

4.1.1 Luku-Suomi -hanke

Luku-Suomi  oli  Opetushallituksen  kärkihanke  vuosina  2001  -  2004.  Hankkeen  tavoitteena  oli 

peruskoululaisten ja lukiolaisten luku- ja kirjoitustaidon parantaminen ja kirjallisuuden tuntemuksen 

lisääminen. Luku-Suomi-hankkeen kuntaverkossa oli 69 kuntaa sekä 6 harjoittelukoulua ja valtion 

oppilaitos. Hankkeen taustatekijöitä olivat:
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- Tietoyhteiskunnassa tarvitaan entistä parempaa ja monipuolisempaa luku- ja kirjoitustaitoa.

- Heikkoja lukijoita ja kirjoittajia on peruskoululaisista viidennes.

- Yksilöiden erot ovat suuret.

- Alueelliset erot osaamisessa ovat suuret.

- Päättelevä ja kriittinen lukutaito on vaikeaa.

- Vapaa-ajan lukeminen on vähentynyt 1990-luvulla.

- Äidinkielen opetuksessa luetaan liian vähän kirjallisuutta.

- Suurella osalla oppilaista on vaikealukuinen käsiala.

- Oikeinkirjoituksen perussäännöt hallitaan huonosti.

- Koulukirjastojen varustelu on puutteellista.

Luku-Suomi -hankkeen tavoitteita olivat mm.:

- Heikoimman viidenneksen osaamisen taso paranee.

-     Poikien lukemaan houkuttelemisen menetelmät kehittyvät.

- Päättelevän lukutaidon taso paranee.

-     Oppilaiden lukemisen ja kirjoittamisen määrä lisääntyy sekä koulussa että vapaa-aikana.

- Koulukirjastojen  tila  kohenee,  koulujen  ja  kirjastojen  yhteistyö  tehostuu  ja  koulujen 

kirjastovierailut lisääntyvät.

- Luetun ymmärtämisen ja kirjoittamisen taitoa kehitetään kaikkien opettajien voimin.

- Luokanopettajien äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen menetelmällinen osaaminen paranee.

- Opettajat tuntevat lasten ja nuorten kirjallisuutta entistä paremmin.

- Kodin ja koulun yhteistyö lukemisen ja kirjoittamisen alueella aktivoituu.

- Maahanmuuttajaoppilaiden  suomi  toisena  kielenä  opetusta  ja  oman  äidinkielen  opetusta 

kehitetään.

Sisältöalueita  hankkeessa  olivat  opetussuunnitelmat,  hankekuntaverkko,  erityisopetus, 

lukiopetus,  yleis-  ja  erityisopetuksen  yhteistyö,  poikapedagogiikka,  koulukirjastot  ja 

kirjastoyhteistyö, lukemaan houkuttaminen ja kirjavinkkaus, luetun ymmärtäminen, kirjallisuuden 

tuntemus, kirjoitustaito, vuorovaikutustaidot. (Edu.fi.)

4.1.2 Kirjaseikkailu 2001

Kirjaseikkailu  -kampanjan  tavoitteena  oli  tehdä  lasten-  ja  nuortenkirjallisuutta  tutuksi,  herättää 

lukuhalua ja korostaa lukemisen merkitystä lapsen ja nuoren kehityksessä ja elämän hallinnassa. 

Kirjaseikkailu  oli  sateenkaarihanke,  jossa  toimi  monia  yhteistyöverkkoja  muun  muassa  koulut, 
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kirjastot,  kirjakaupat,  liitot  ja  järjestöt.  Vuoteen  sisältyi  kirjailijakiertueita,  kirjailijatapaamisia, 

seminaareja ja näyttelyitä. Myös televisiosta ja radiosta tuli kampanjaan liityviä ohjelmia. 

4.1.3 Vartti päivässä

Tutkimusten  mukaan  erityisen  tärkeää  lukemisen  motivaation  kannalta  on,  että  lapsille  tärkeät 

ihmiset lukevat hänen kanssaan ja tukevat hänen lukutaitonsa kehittymistä (Suojala, M. 2006, 175).

Tämä perusidea on myös Vartti päivässä -ohjelmassa. Vartti päivässä -ohjelma on menetelmä, joka 

kehittää  lapsen  lukutaitoa  ja  samalla  tukee  koulun  ja  kodin  yhteistyötä.  Maj-Britt  Grönholmin 

(1989) julkaisuun En kvart om dagen perustuen Heleena Lehtonen (1998, 94-102) on teoksessaan 

esitellyt  kyseistä  menetelmää.  Toiminta  alkoi   pohjoisenglantilaisessa  Belfieldin  koulussa 

Rochdalessa,  ja  se  on  Tanskan  ja  Ruotsin  kautta  tullut  Suomeen.  Suomessa  toiminta  on 

käynnistynyt Förbundet Hem och Skola -yhdistyksen aloitteesta ensin suomenruotsalaisiin ja sitten 

vähitellen suomenkielisiin kouluihin. Lähtökohtana Belfieldin koulussa oli tutkimuksen tulos, että 

vanhempien kiinnostus ja osallistuminen lasten koulutyöhön parantaa lasten luetunymmärtämisen 

taitoa.  Se  tutkimuksen  tulos,  että  vanhempien  säännöllinen  lukuhetki  lastensa  kanssa  tuotti 

paremman  oppimistuloksen  kuin  erityisopettajan  antama  opetus,  kannusti  vanhempia  mukaan 

lukutaitotyöhön.  Säännöllinen kertomusten ja  hyvän kielen kuuleminen sekä säännöllinen oman 

lukutekniikan  harjoittelu  antavat  lapselle  tarvittavaa  vahvaa  pohjaa  lukemiselle.  Tärkeää 

menetelmässä  on,  että  vanhemmat  ovat  alusta  alkaen  motivoituneita  ja  sitoutuvat  toimintaan. 

(Lehtonen, H. 1998, 94-102.)

Ohjelma  koostuu vanhemman ääneen lukemisesta lapselle ja lapsen lukemisesta vanhemmalle 

sekä keskusteluista ja erilaisista tuotoksista luetun pohjalta. Lukeminen tapahtuu kotona ja kodin ja 

koulun  välisenä  yhteydenpitokeinona  voi  olla  esimerkiksi  vihko.  Lapsi  voi  kertoa  lukemastaan 

luokalle,  ryhmälle,  opettajalle  tai  yksittäiselle  oppilaalle.  Menetelmään  liittyvät  keskeisesti 

lukupäiväkirja, lukuystävät, kertominen, piirtäminen, leikki ja liikunta. Menetelmän ydin on, että 

lukeminen koetaan tärkeäksi ja hauskaksi. Lapsi saa edetä opettajan ja vanhemman tukemana omien 

edellytystensä mukaan tovereihin vertaamatta. (Lehtonen 1998, 95.)

Vartti päivässä -ohjelman kulku Grönholmin (1989) mukaan:

1. Vanhempainilta keväällä ja/tai syksyllä, jossa informoidaan tulevasta menetelmästä ja   esitellään 

kirjoja. Aloitetaan lukuohjelma.
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2. Vanhemmat lukevat ääneen lapselle vähintään vartin päivässä. Lapsi ja vanhemmat valitsevat 

kirjat yhdessä.

3. Yhteysvihko (lukupäiväkirja) kulkee kodin ja koulun välillä. Vanhemmat kirjoittavat jotain 

lukemisesta ja opettaja kommentoi tai ainakin merkitsee lukeneensa.

4. Lapsi kertoo kirjasta koulussa ja esittelee mahdollisia piirroksia, juttuja jne.

5. Tuotokset kootaan lukupuuhun tms.

6. Lapsi lukee vanhemmilleen. Opettaja auttaa lasta valitsemaan sopivantasoisen kirjan ja 

lukupäiväkirjaan kirjoitetaan lähinnä lapsen omasta lukemisesta.

7. Lapsi lukee kirjaansa koulussa esim. opettajalle, luokkatoverille, erityisopettajalle, 

”ylempiluokkalaiselle ystävälleen”.

8. Vanhempainillassa tai vanhempainvartissa kuvataan edistymistä ja keskustellaan kokemuksista. 

(Lehtonen 1998, 96.)

Ääneen  lukemisen  tuokiot  luovat  päivään  sekä  lapselle  että  vanhemmalle  rauhallisen 

yhdessäolonhetken.  Grönholmin  (1989)  mukaan  lapselle  tulee  lukea  ääneen  niin  kauan  kuin 

mahdollista – ainakin niin kauan, että lapsen lukutekniikka kehittyy.  (Lehtonen 1998, 97-98.) On 

tärkeää, että lapsen osatessa jo lukea, hänelle luetaan vähän vaikeampia tekstejä kuin mitä hän itse 

hallitsee. Sanavaraston kasvaminen aktivoi lukuharrastusta. Ääneen lukeminen ja puhutun kielen 

kuuleminen auttavat myös puutteellisen kielellisen taidon omaavia lapsia, koska silloin myös he 

pääsevät nauttimaan kirjojen mielikuvitusmaailmoista. (Linna 2004, 20.)

Lapsi, jolla on vaikeuksia lukutekniikan kehittymisessä, tarvitsee hienovaraista ja kärsivällistä 

ohjaamista.  Yksi  hyväksi  havaittu  keino  on  siirtyä  asteittain  vanhempien  lapselle  lukemisesta 

lapsen  omaan  lukemiseen.  Tällöin  vanhempi  suorittaa  tämän  lukemisen  ääntämiseen  liittyvän 

puolen ja hitaasti lukeva lapsi vain seuraa silmin sitä, mitä äännetään. Välillä annetaan lapsen lukea 

sana eteenpäin esim. vanhemman kädenpuristuksesta. Leikinomaisuutta lukuhetkiin voi itse lapsen 

kanssa kehitellä. Tärkeää on myös keskustella luetusta. (Lehtonen 1998, 99.)

Suomessa tehdyssä Vartti päivässä -kokeiluun liittyvässä tutkimuksessa todettiin, että kaikkien 

kokeilussa mukana olleiden luetun ymmärtäminen oli parantunut. Erityisen merkittävä tulos on, että 

kielellisiltä  valmiuksiltaan  heikoiksi  luokitellut  oppilaatkin  paransivat  luetun  ymmärtämistään 

ohjelmassa enemmän kuin ohjelmaan osallistumattomat melko hyvät valmiudet omaavat oppilaat. 

(Lehtonen, H. 1998,101-102.)

Vartti päivässä -ohjelman voi toteuttaa jokaisessa koulussa omalla tavallaan, kunhan perusidea 

säilyy.  Tanelinrannan  koulussa  ohjelma  toteutettiin  pääpiirteiltään  edellä  mainittujen  yleisten 

ohjeiden mukaan lukuunottamatta kohtia 3, 4, 5 ja 7. 
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4.2  Parilukeminen    

Parilukeminen  on  menetelmä,  joka  perustuu  konstruktivistisen  transaktionäkemyksen  lisäksi 

sosiokontruktivistiseen  oppimiskäsitykseen.  Lukijan  aikaisemmat  kokemukset  ja  erilaisten 

lukijoiden  välinen  vuorovaikutuksen  anti  vaikuttavat  tekstin  perusteella  tehtävien  merkitysten 

rakentumiseen.  Tieto  rakentuu  siis  sosiaalisessa  vuorovaikutuksessa  avaten  molemmille  uusia 

näkökulmia  tekstiin.  Parilukemismenetelmä  kehittää  oppilaan  uskallusta  ja  taitoa  ilmaista  omaa 

lukijatekstiään. (Linna, H. 2001.)

Parilukemisessa kaksi oppilasta lukee tekstiä yhdessä. Lukuparit voivat olla eri luokka-asteilta 

tai saman ikäisiä. Tekstinä voi olla lyhyt kertomus, asiateksti tai kokonainen kirja. Lukijapari jakaa 

tekstin  jaksoihin,  joita  luetaan  yhtäaikaa  tai  vuorotellen  joko  ääneen  tai  itsekseen.  Molemmat 

lukevat  sovitun  jakson,  jonka  jälkeen  pari  keskustelee  tekstin  herättämistä  ajatuksista.  Opettaja 

ohjaa oppilaita kirjoista keskusteltaessa ja ajatusten muistiin merkitsemisessä. Opettaja voi antaa 

oppilaille esimerkkiä ajattelemalla ääneen lukemisen lomassa ja lukemisen eri vaiheissa. Ääneen 

ajattelemalla voi esimerkiksi havainnollistaa, miten aikaisempien kokemusten ja tietojen varassa voi 

rakentaa  uusia  merkityksiä  luetun  perusteella.  Oppilaita  ohjataan  aktiiviseen  vuorovaikutukseen 

tekstin kanssa: etsimään yhteyksiä, tekemään kysymyksiä ja tulkintoja. Kahden opettajan ohjatessa 

ryhmää on opettajilla mahdollisuus antaa konkreettinen esimerkki siitä, miten luetusta voi yhdessä 

keskustella.  Keskustelukulttuuriin  on kasvettava ja  opettajan tehtävä on antaa  runsaasti  viitteitä 

siitä,  mistä  keskustelun  voi  aloittaa.  (Linna,  H.  2001;  Jyrkiäinen-Koskinen-Sinisalo  2006,  37.) 

Luettavaa  tekstiä  voidaan  käsitellä  siis  monin  tavoin  ja  sen  käsittelyyn  voi  liittää  monenlaisia 

tehtäviä. Kirjan voi vaikkapa esitellä muulle luokalle lukemisen jälkeen. (Suojala, M. 2006.)

Jyrkiäisen  ja  Sinisalo-Koskisen  (2006,  43-44)  mukaan  lapsen  ja  aikuisen  muodostamista 

lukupareista  tehdyt  tutkimukset  (Hyhne  1995,  Haatainen&Pellinen,  1999)  kertovat  mm.  lasten 

mekaanisen lukutaidon ja luetun ymmärtämisen kehittyneen. Tuloksiin ja kokemuksiin pohjautuen 

voidaan  entistä  paremmin  perustella  vanhemmille,  kuinka  kerralla  lyhytkestoinen,  mutta 

säännöllinen lukuharjoitus auttaa heikkoa lukijaa kohti sujuvampaa lukutaitoa.  

4.3  Lukupiiri

Lukupiiri-työskentelyssä oppilaat valitsevat kirjan, jota haluavat lukea, ja opettaja muodostaa 3-5:n 

oppilaan  ryhmät.  Ryhmissä  luetaan  samaa  kirjaa  sovituissa  jaksoissa.  Ryhmä  kokoontuu 

säännöllisesti käsittelemään lukemaansa sovittujen sääntöjen mukaan. Ryhmissä tehtävät ja roolit 

vaihtuvat  joka  kokoontumiskerralla.Tärkein  tavoite  lukupiirissä  on  saada  lapset  lukemaan  ja 
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nauttimaan lukemisesta ja kirjoista. Keskustelutilanne on avoin ja luonnollinen ja ryhmässä opitaan 

jakamaan  omia  ajatuksia,  kokemuksia  ja  elämyksiä  luetun  pohjalta  suvaitsevaisuuden  samalla 

kehityessä.  Lukupiirissä  opitaan  yhteishenkeä  ja  vastuullisuutta  kasvattava  yhteistoiminnallisen 

oppimisen  periaate.   Lukupiiri  soveltuu  myös  muiden  oppiaineiden  tekstien  käsittelemiseen. 

(Ihalainen, A-M & Vainio-Mattila, S. 2004, 66-67, 70.)

Eri-ikäisten ja jopa keskitasoa heikompien lukijoiden luetun ymmärtämisen taidot, erityisesti 

päättelevä  lukeminen,  keskustelutaidot  ja  lukemismotivaatio  ovat  lukupiirin  työtavakseen 

omaksuneiden opettajien mukaan parantuneet (Suojala, M. 2006, 178).

4.4  Lukudiplomi

Lukudiplomi voi  olla  yhden kunnan,  alueen tai  jopa yhden koulun oma toteutus,  jolla  pyritään 

houkuttamaan  oppilaita  lukemaan.  Lukudiplomia  varten  valitaan  eri  luokkatasoille  sopiva 

kirjavalikoima,  joista  oppilas  lukee  sovitun  määrän  saavuttaakseen  lukudiplomin,  joka  kertoo, 

millaisen lukuohjelman hän on suorittanut. Jokaiseen kirjaan liittyy tehtävä, jonka oppilas esittelee 

opettajalle  tai  muulle  luokalle.  Lukudiplomi  jaetaan  usein  eri  tasoihin,  jolloin  se  sopii 

kaikentasoisille lukijoille. Kirjojen saatavuuden varmistamiseksi yhteistyö kirjastojen ja koulujen 

välillä on välttämätöntä. (Suojala, M. 2006, 181.) 

Tanelinrannan  koulussa  opettajat  olivat  itse  kehitelleet  oman  lukudiplomiohjelman. 

Lukudiplomiin  kuului  kolme  vaihetta:  Lukutoukka,  Kirjakaveri  ja  Lukulepakko.  Lukutoukka 

-diplomi oli tarkoitettu juuri lukemaan oppineille tai hitaille lukijoille. Kirjakaveri -lukudiplomi oli 

hieman haastavampi ja Lukulepakko -lukudiplomin suorittamiseen vaadittiin jo paljon lukemista. 

Jokaiseen  lukudiplomiin  kuului  oppilaiden  henkilökohtainen tehtävävihkonen,  joka  sisälsi  listan 

diplomiin  kuuluvista  kirjailijoista  tai  kirjasarjoista  sekä  luettuihin  kirjoihin  liittyvät  tehtävät. 

Tehtävät olivat monipuolisia  ja kaikentasoisille  lukijoille  ja kirjoittajille  sopivia.  Oppilaat saivat 

suorittaa  diplomeja  omassa  tahdissaan.  Koulussa  järjestettiin  muutaman  kerran  vuodessa  hieno 

diplomienjakotilaisuus, joka oli oppilaille hyvin tärkeä tapahtuma.

       

4.5  Kirjailija koulussa

Kirjailijavierailun järjestäminen on työlästä, mutta huolellisesti valmisteltuna se yleensä kannattaa, 

koska kirjailijan kohtaaminen innostaa myös lukemaan hänen teoksiaan. Tutustuminen kirjailijan 

työprosessiin avaa kirjan taustaa eri näkökulmasta ja toimii pohjustuksena omaan kirjoittamiseen ja 

omien kirjojen kirjoittamiseen. (Suojala, M. 2006, 186-187.)
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Tutkimuskohteessa  oli  tehty  ahkerasti  töitä  kirjailijavierailujen  toteuttamiseksi  ja  koulussa 

olikin käynyt mm. Timo Parvela, Hannele Huovi sekä Eppu Nuotio. 

4.6  Kirjavinkkaus

Kirjavinkkaus  on  lukemaanhoukutusmenetelmä,  jossa  kirjaston  työntekijä,  opettaja  tai  muu 

kirjallisuudesta  kiinnostunut  henkilö  kertoo ryhmälle  valitsemistaan kirjoista.  ”Kirjavinkkaus  on 

lukemaan houkuttelemista. Kirjavinkkaus on kirjoista kertomista sillä tavalla, että kuulijassa syntyy 

halu, kiinnostus ja pakko lukea kirja itse loppuun saakka.” (Mäkelä, M - L. & Kakkuri, E. 1999, 

42.)  ” Kirjavinkkaus on ilosanoman levittämistä  kirjasta.”  Sillä  yritetään saada ihmisiä,  etenkin 

lapsia ja nuoria harrastamaan enemmän lukemista. (Mäkelä, M - L. 2003, 13.) Aikuisten tehtävä on 

pyrkiä  löytämään  erilaisia  menetelmiä,  joilla  houkutellaan  lapsia  ja  nuoria  lukemaan  –  ei 

pakottamalla,  vaan kertomalla  kirjoista ja avaamalla  niitä niin,  että  heissä herää lukuhalu ja he 

innostuvat  itse  tarttumaan  kirjaan  ja  lukemaan  sen  (Mäkelä,  M-L.  2001,  79).  Oppilaat  lukevat 

mielellään samoja kirjoja kuin kaverinsa,  joten oppilaillekin tulisi  suoda mahdollisuus suositella 

kirjoja toisilleen osana äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen arkea. Tällaisia tapoja ovat muun 

muassa lyhyet kirjaesittelyt, kirjavinkkaukset ja kirjanäyttelyt. (Suojala, M. 2006, 179.)

Kirjavinkkari kertoo luokassa vuoroin tyttöjä ja vuoroin poikia kiinnostavista kirjoista. Yhdestä 

kirjasta kertomiseen vinkkari käyttää aikaa kolmesta viiteen minuuttiin. Kirjavinkkari esittelee sekä 

uusia että klassikkokirjoja ja ottaa huomioon kirjavalinnoissaan eritasoiset lukijat. Tärkeintä on, että 

oppilaat saavat lainata esiteltyjä kirjoja heti vinkkauksen jälkeen, jolloin innostus on suurimmillaan. 

(http://seinajoki.fi/kirjasto/kirjavinkkaus.html).

 Tanelinrannan  koulun   oma  ”kirjakummitustäti”,  Marja-Leena  Mäkelä,  on  käynyt 

vinkkaamassa oppilaille kirjoja säännöllisesti. Mäkelän tyyli vinkata kirjoja on mukaansatempaava 

ja  innostava.  Tunne, että  hän rakastaa kirjoja,  lukee paljon ja haluaa kertoa kirjoista muillekin, 

huokuu ja tarttuu helposti myös kuulijoihin.

4.7  Kirjaston käyttö

4.7.1 Koulu- ja luokkakirjastot

Koulukirjaston  tulee  tukea  perusopetuksen  opetussuunnitelman  tavoitteita.  Koululla  tulee  olla 

lukemaan opettelevalle, juuri lukemaan oppineelle ja jo ennen koulun alkua lukemaan oppineelle 

oman tasonsa mukaisia kirjoja. Koulukirjasto-käsite mukautuu eri-ikäisiin oppijoihin ja muuntuu 
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kouluasteittain.  Alkuopetuksessa  riittävästi  varustettu  luokkakirjasto  ja  siitä  lukijan  tarpeisiin 

löytyvä  sopiva  pulpettikirja  on  usein  tuloksellinen  oppimisympäristö.  Koulukirjaston  avulla  on 

alaluokkalaistenkin helppo opetella kirjastoluokituksen alkeet ja tarvittava kirjojen haku. Kirjasto-

osaamiseen  kuuluu  myös  kirjastonkäyttäjän  käytöstapoihin  opastaminen.  Oppilaiden  varttuessa 

koulukirjastoon  kohdistuu  enemmän  odotuksia  jo  pelkästään  opetussuunnitelman  tavoitteiden 

saavuttamisen  vuoksi.  Koululla  itsellään  tulisi  olla  äidinkielen  ja  kirjallisuuden  opetuksen 

ydinmateriaalit,  joita  yleinen  kirjasto  suuremmalla  valikoimallaan  täydentää.   Koulukirjaston 

käytön  tulisi  olla  osa  oppilaan  arkea,  osa  normaalia  koulunkäyntiä  ja  päivittäistä  opiskelua; 

kirjaston tulisi olla koulun kulttuurikeskus.  (Sinko,P. 1999, 70-71; 76; 80) 

Useissa  koululuokissa  on  luokkakirjastoja,  joissa  pitää  olla  hyvätasoista  lasten-  ja 

nuortenkirjallisuutta  ja  niin  uutuuskirjoja  kuin  klassikoitakin.  Opettajan  tehtävä  on  tutustuttaa 

oppilaansa luokkakirjastoon ja antaa lasten lukea usein luokkakirjaston kirjoja. Luokkakirjastosta 

kannattaa tehdä luokan viihtyisin ja mahdollisimman kodikas alue. (Linna,H. 1999, 95.) 

UNESCOn koulukirjastomanifestin (vapaa suomennos: Hintikka, E., Niinikangas, L., Routti, L. 

1999, 273-274) mukaan koulukirjaston tavoitteita ovat mm. :

- Tukea  ja  tehostaa  koulun  omassa  opetussuunnitelmassa  määriteltyjen  kasvatuksellisten 

päämäärien saavuttamista.

- Innostaa ja ylläpitää lasten elinikäistä lukemista, oppimista sekä tapaa käyttää kirjastoja.

- Antaa  mahdollisuuksia  saada  kokemuksia  informaation  luomisesta  ja  hankkimisesta  sekä 

tiedon, ymmärryksen, mielikuvituksen että viihtymisen rakennusaineksiksi.

- Opastaa oppilaat arvioimaan ja käyttämään informaatiota riippumatta tiedonlähteiden muodosta, 

formaatista tai välineestä.

- Tarjota  oppilaille  pääsyn  paikallisiin,  alueellisiin,  kansallisiin  ja  maailmanlaajuisiin 

tietovarantoihin  sekä  antaa  valmiudet  ymmärtää  hyvinkin  erilaisia  ajatuksia,  kokemuksia  ja 

mielipiteitä.

- Järjestää toimintaa, joka rohkaisee kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemusta ja ymmärtämystä.

- Tehdä  yhteistyötä  oppijoiden,  opettajien,  hallintohenkilöstön  ja  vanhempien  kanssa  koulun 

tavoitteiden saavuttamiseksi.

- Painottaa  henkistä  riippumattomuutta  ja  vapaata  pääsyä  informaation  lähteille,  koska  nämä 

kuuluvat  oleellisesti  vastuulliseen  ja  tehokkaaseen  osallistumiseen  sekä  kansalaisuuteen  että 

demokratiaan.

- Edistää  lukemista  ja  koulukirjaston  resurssien  käyttöä  koko  ympäröivässä  yhteisössä  ja 

laajemmaltikin.
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Tanelinrannan koulun kirjasto  täyttää  UNESCOn koulukirjastomanifestin tavoitteet. Kirjaston 

käyttö on luonteva osa koulunkäyntiä. Laadukkaan koulukirjaston lisäksi joka luokassa on myös 

luokkakirjastokärry, joten luettavaa on aina ja helposti saatavilla.

4.7.2 Yleiset kirjastot

Kirjaston  ja  koulun  välinen  yhteistyö  on  tärkeää  lukemisharrastuksen  herättämiseksi  ja 

ylläpitämiseksi. Kirjaston henkilökunnan ja opettajan on hyvä yhdessä suunnitella  kirjastokäynnit 

oppilaitten tarpeiden ja ikäkauden näkökulmasta. Kirjastonhoitajilla on lasten innostamisen lisäksi 

tärkeä  tehtävä  myös  opettajien  ja  vanhempien  lastenkirjallisuuden  tuntemuksen  lisäämisessä. 

(Linna, H. 1999, 92.)
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5   LUKUHARRASTUS

 Lukemisharrastukselle on ominaista vapaa-aikana lukeminen: aikuisilla se ei kuulu työhön, lapsilla 

ja  nuorilla  se  on  muuta  kuin  koulukirjojen  lukemista.  Vapaa-aikana lukeminen  on  itsenäistä  ja 

vapaaehtoista. Itse voi päättää, mitä lukee, kuinka kauan lukee ja kuinka monta kirjaa tai lehteä. 

Aika ja paikkakin ovat yleensä oman mielen mukaiset. Harrastuksena lukeminen on luonteeltaan 

leikin- ja mielihyvänsävyistä. Kohteena on usein kaunokirjallinen teksti, jolloin mielihyvä saadaan 

mielikuvituksen  avulla.  Harrastuslukemisessa   mielikuvituksen  kehittymisen  ohella  lukeminen 

mahdollistaa monien erilaisten tapahtumien kokemisen, pääsyn mitä merkillisimpiin paikkoihin ja 

seikkailuihin. Myönteisintä olisi, jos lukeminen täydentäisi omia kokemuksia. Lukeminen kehittää 

lukijaa  sekä  ihmisenä  että  lukijana.  Mielihyvää  voivat  tuottaa  myös  niin  urheilukirjat  ja 

elämänkerrat  kuin  harrastekirjatkin.  Lukemisharrastuksella  koetaan  nuorilla  olevan  monia  omia 

tavoitteitaan  tai  syitään:  ajankulu,  vaihtelun  saaminen,  elämysten  hankkiminen,  rentoutuminen, 

ratkaisumallien  hakeminen  elämäntilanteiden  pulmiin  ja  erityisharrastukseen  perehtyminen. 

(Julkunen 1987, 26 ; Saarinen & Korkiakangas 1997, 12-13.)

Lukemisharrastuksen  tutkimuskohteiden  yleiskuvaan  kuuluvat  Saarisen  &  Korkiakankaan 

(1997, 63) mukaan mm. seuraavat taustavaikuttajat:

1. Yksilö (ikä, sukupuoli, kognitiiviset tekijät, persoonallisuus, harrastussuuntaukset)

2. Ympäristö  (koti, koulu, muu kulttuuriympäristö)

3. Elämykset (odotukset, sisäiset palkkiot, ulkoiset palkkiot, negatiiviset kokemukset)

4. Pitkäaikaiset vaikutukset (kognitiiviseen kehitykseen, persoonallisuuteen, ongelmien

    hallintaan, harrastuksiin)

5. Lukemisharrastus (määrä, suosio, kohteet)                                                

5.1  Lukemisharrastustutkimusten selitysmalleja

Saarinen  ja  Korkiakangas   (1997,  25-30)  ovat  teoksessaan  esitelleet  erilaisia 

lukemisharrastustutkimusten selitysmalleja:

Psykodynaamiset selitysmallit ovat olleet pitkään yleisiä lukemisharrastustutkimuksissa. Niiden 

mukaan  lukijaa  motivoivat  hänen  kulloisetkin  yksilölliset  tarpeensa,  jotka  vaihtelevat 

kehitysvaiheen ja elämäntilanteiden mukaan. Lukemisharrastuksen taustalla on kyse tietoisuuden 
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tason  nostamisesta  ja  laskemisesta.  Persoonallisuuden  ja  etenkin  tunne-elämän  yhteyksiä 

harrastuneisuuteen  selvittelevät  tutkimukset  ovat  käyttäneet  psykodynaamisia  selityksiä,  samoin 

monet asenteiden ja lukemisen vaikutuksia koskevat tutkimukset. (Saarinen & Korkiakangas 1997, 

25-30.)

Psykofysiologiset selitykset. Lukemisesta saatavalla mielihyvällä on myös fysiologisia selityksiä 

(Nell 1988a). Lukemisen aikana tapahtuu aktivaatiota koskevia autonomisen hermoston välittämiä 

fysiologisia  muutoksia.  Lihasjännitys  vaihtelee,  samoin  pulssi  ja  ihon  sähkönjohtokyky. 

kokonaisuudessaan aktivaation muutokset koetaan positiivisena. (Saarinen & Korkiakangas 1997, 

25-30.)

Kognitiiviset  selitykset.  Kielellisillä  valmiuksilla  ja  tarkkaavaisuudella  oletetaan  olevan 

yhteyksiä  lukutaidon  omaksumiseen  ja  lukutaidon  tasolla  puolestaan  positiivisten  asenteiden 

syntymiseen  lukemista  kohtaan.  Lukemisessa  käytetyillä  strategioilla  on  yhteyksiä  lukemisen 

harrastamiseen (Guthrie ym. 1995; Handel 1995). Tavallisesti lukeminen muuttuu mieluisammaksi, 

jos  huomaa ennustella,  mitä  seuraavaksi  tapahtuu,  etsii  kirjasta  jotain  määräasiaa  tai  suhteuttaa 

kirjan henkilöitä ja tapahtumia omiin kokemuksiinsa ja ennen oppimaansa. Lisäksi mielikuvituksen 

laatu on tärkeää harrastuksen syntymiselle ja jatkumiselle. (Saarinen & Korkiakangas 1997, 25-30.)

Kehityspsykologisia  selitysmalleja on  lukemistutkimuksissa  käytetty  useasta  näkökulmasta. 

Ensiksikin on tarkasteltu , mitä muutoksia lukemisharrastuksessa ilmenee iän mukana ja miten ne 

selittyvät  yksilön  kehityksessä  tapahtuvien  muutosten  avulla.  Toiseksi  on  selvitelty,  miten 

lukeminen  vaikuttaa  nuoren  kehitykseen,  yleensäkin  persoonallisuuden  tai  spesifisemmin 

identiteetin  tai  minäkuvan  kehittymiseen  tai  yleistiedon  ja  kielellisen  älykkyyden  kehitykseen. 

(Saarinen & Korkiakangas 1997, 25-30.)

Oppiminen ja lukemisharrastus. Oppimista on käytetty selittämään, miten ympäristö vaikuttaa 

asenteisiin lukemista kohtaan, miten kielen varhaiset muodot kehittyvät ja vaikuttavat lukemisen 

tehtävien  ymmärtämiseen sekä  miten lukemistottumukset  muovautuvat.  Oppimiseen perustuvien 

selitysten mukaisesti ulkoiset palkkiot lisäävät mielenkiintoa lukutaidon hankkimiseen ja sitä kautta 

harrastuksen  syntymiseen  (Cameron  & Pierce  1994).  Ulkoiset  palkkiot  eivät  kuitenkaan  pysty 

ylläpitämään lukemisharrastusta, mutta ne voivat vaihtua sisäisiin. (Saarinen & Korkiakangas 1997, 

25-30.)

Yhteydet  toimintaan  ja  sosiaaliseen  ympäristöön. Lukemista  ja  kirjoittamista  on  tarkasteltu 

myös  sosiaalisena  toimintana.  Tällöin  kyseessä  on  kirjallisten  viestien  lähettäminen  ja 

ymmärtäminen, lukeminen yhteisenä harrastuksena ja luetusta keskusteleminen. Lukemaan opitaan 

parhaiten, kun opittava on ns. funktionaalisesti relevanttia (Kantor ym. 1992; Turner 1995). Lapsi 

oppii lukemaan ja haluaa lukea, kun lukemisen, kirjoittamisen ja muun tekemisen yhteydet  ovat 
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tarkoituksenmukaisia. (Saarinen & Korkiakangas 1997, 25-30.) Lukemisen liittämistä laajempaan 

yhteyteen on lisääntyvästi tutkittu myös järjestelyissä, joissa vanhemmat ovat mukana. Koulun ja 

kodin yhteistyö on ulotettu  koskemaan myös  vanhempien ohjaamista:  miten he voisivat  edistää 

lapsen vapaa-ajan lukemista. (Saarinen & Korkiakangas 1997, 25-30.)

Yksilön edellytysten ja ympäristön yhteisvaikutukset. Passiivisessa yhteisvaikutuksessa yksilön 

edellytykset (tai suppeammin perimä) ja hänen kasvuympäristönsä vaikuttavat samansuuntaisesti. 

Lukemisharrastuksen  kannalta  tämä  merkitsee  sitä,  että  lapsi  on  saanut  vanhemmiltaan  sen 

edellytyksiä  (kielellistä  lahjakkuutta,  sopivia  persoonallisuustekijöitä  yms.),  ja  kun  hänen 

vanhemmillaankin  on  samoja  edellytyksiä,  vanhemmat  ovat  yleensä  luoneet  lapsen 

lukemisharrastuksen  kannalta  suotuisan  ympäristön.  Vanhemmat  kannustavat  lasta  lukemaan  ja 

ovat esimerkkinä, jonka lapsi helposti omaksuu. Päinvastaista passiivista yhteisvaikutusta esiintyy 

silloin, kun heikot edellytykset saanut lapsi kasvaa vähävirikkeisessä, lukemisen kannalta köyhässä 

kodissa.  Aktiivista  yhteisvaikutusta  syntyy  silloin,  kun  lapsi  hakeutuu  hänelle 

tarkoituksenmukaiseen,  sopivaan  ympäristöön.  Reaktiivista  on  sellainen  yhteisvaikutus,  jossa 

ympäristö reagoi yksilön ominaisuuksiin. (Saarinen & Korkiakangas 1997, 25-30.)

5.2  Lukemisharrastuksen vaikutusmekanismeja

Saarisen  ja  Korkiakankaan  (1997,  31-34)  mukaan  lukemisharrastuksella  on   oletettuja 

vaikutusmekanismeja:

Sosiaalisen oppimisen teorian mukaan kirjoissa on malleja, joita lukija sitten noudattaa omassa 

ajattelussaan ja käyttäytymisessään.  Malleista oppii, miten ihmiset menettelevät määrätilanteissa; 

mallit  opettavat  ongelmanratkaisutaitoja.  Kirjat  antavat  aineksia  lukijan  kognitiiviselle 

kehitykselle.Yksi  muutoksia  tuottavan  prosessin  vaihe  on  oivalluksen  syntyminen.  Kun  lukija 

lukemansa perusteella ryhtyy miettimään omaa tilannettaan ja huomaa lukemansa perusteella jonkin 

menettelytavan sopivan sen ratkaisemiseen,  syntyy  oivallus.  Jos hän sisäistää  sen hyvin,  se voi 

johtaa häntä toimimaan sen mukaisesti. Sama toimintatapa saattaa auttaa lukijaa myös myöhemmin. 

(Saarinen & Korkiakangas 1997, 31-34.)

Lukeminen voi vaikuttaa myös  minäkuvaan ja  itsearvostukseen. Minäkuva voi kohentua sekä 

oppimispsykologiselta että psykodynaamiselta pohjalta. Lukijalle tulee varmuutta toimia erilaisissa 

tilanteissa kirjojen mallien mukaan. Jos oppii tarkkailemaan, erittelemään ja verbalisoimaan toisten 

ja  omia  tunteita  ja  reaktioita,  tuntee  itsensä  varmemmaksi  ristiriitatilanteissa.  (Saarinen  & 

Korkiakangas 1997, 31-34.)
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Eläytyminen,  samastuminen,  projisointi  ja  katharsis. Henkilökohtainen  eläytyminen  on  yksi 

vaikutusten edellytys.  Lukija kokee samoja tunteita kuin kirjan henkilö tai ehkä vastakkaisiakin. 

Kun lukija tuntee sukulaisuutta kirjan hahmoja ja siten myös kirjailijaa kohtaan, se saattaa vaikuttaa 

hyvinkin  voimakkaasti  hänen  elämäänsä.  Kirjojen  avulla  lukija  voi  myös  oppia  tuntemaan  ja 

ilmaisemaankin itseään paremmin. Kirjan avulla vaikeitakin asioita voi pohtia epäsuorasti: ne ovat 

tapahtuneet jollekulle toiselle. Lukija tuntee ja ilmaisee voimakkaitakin emootioita kirjan hahmojen 

välityksellä. Kun lukija samastuu kirjan henkilöön, se johtaa tunteiden ilmaisuun, verbaalisesti tai 

muuten,  eräänlaiseen  voimakkaaseen  puhdistumiseen,  emotionaalisen  paineen  purkautumiseen 

(katharsis). (Saarinen & Korkiakangas 1997, 31-34.)

5.3  Yksilöstä lähtöisin olevia lukemisharrastukseen liittyviä tekijöitä

Kognitiiviset tekijät 

Kielellinen kehitys  ja  monipuolinen kielellinen lahjakkuus  ovat  yksi  pysyvän harrastuneisuuden 

edellytys.  Jos  ei  ymmärrä  kielikuvia eikä  pysty nauttimaan kuvausten  vivahteista  ja  sanontojen 

hienouksista,  lukeminen  voi  pitkästyttää  tai  se  jää  pelkän  juonen  ja  tapahtumien  varaan. 

Mielikuvien laatu saattaa olla yksi syy siihen, tuleeko lapsesta innokas lukija vai ei. Lukutaidon ja 

lukemisharrastuksen  suhteissa  painottuu  harjoittelun  merkitys.  Varsinkaan  alaluokilla  koulussa 

saatu harjoitus ei riitä, vaan täytyisi lukea kotonakin. Jos taito jää heikoksi, ei harrastuskaan kehity. 

Myös koulumenestys vaikuttaa lukemisharrastukseen. (Saarinen & Korkiakangas 1997, 35-44.)

Persoonallisuustekijät

Introvertit (sisäänpäinkääntyneet)  ja ektrovertit (ulospäinsuuntautuneet) eroavat toisistaan etenkin 

luettavan sisällön valinnaltaan. Introvertit eivät tunne itseään turvalliseksi todellisessa elämässä ja 

siksi  hakeutuvat  valmiiksi  kontrolloitujen  kirjojen  maailmaan.  He  ovat  yleensä  itsekseen  ja 

kirjojensa parissa viihtyviä, joilla ei ole paljonkaan sosiaalisia tai  muuten ulospäin suuntautuvia 

harrastuksia.  Emootiot  voidaan  olettaa  tärkeiksi  lukemiseen  vaikuttaviksi  tekijöiksi.  Muut 

harrastukset  osaltaan  vaikuttavat  lukemisharrastuksen  syntyyn  joko  täydentäen  tai  rajoittaen. 

Neuman  (1988)  on  osoittanut  tutkimuksessaan,  että  esimerkiksi  yli  neljä  tuntia  kestävällä 

televisionkatselemisella  voi  olla  negatiivisia  yhteyksiä  lukutaidon  kehittymiseen.  (Saarinen  & 

Korkiakangas 1997, 35-44.)
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Sukupuoli ja ikä

Poikien ja  tyttöjen  erot näkyvät  suhtautumisessa vapaa-ajan lukemiseen. McKennan ym.  (1995) 

tutkimuksen mukaan positiivinen asenne vapaa-aikana lukemiseen vähenee kuudennelle luokalle 

siirryttäessä  sekä pojilla  että tytöillä  kuitenkin niin,  että tyttöjen asenne säilyi  positiivisempana. 

(Saarinen & Korkiakangas 1997, 35-44.)

5.4  Kodin vaikutus lukuharrastukseen

Vanhempien koulutustaso ja kodin sosioekonominen tausta, kirjallinen kulttuuri ja kirjavarat ovat 

merkittäviä selittäjiä lukutaidolle (Linnakylä 1995, 110). Niiden oppilaiden lukutaidon taso, joiden 

kotona  ei  ollut  kuin  muutamia  kirjoja,  oli  merkitsevästi  muita  heikompi.  Myös 

lukemisaktiivisuudella  ja  kotikirjaston  laajuudella  oli  merkittävä  yhteys.  Vanhempien 

koulutustaustan  ja  lukemisaktiivisuuden  välinen  yhteys  oli  myös  merkitsevä.  Lapsille  tärkeiden 

henkilöiden arvostukset  ja  päivittäiset  kokemukset  lukemissuorituksista  vaikuttavat  minäkuvaan, 

joka  puolestaan  vaikuttaa  metakognition  ja  strategisten  taitojen  käyttöön  lukemistapahtumassa. 

Lukijan monipuoliset myönteiset kokemukset puhutun ja kirjoitetun kielen maailmasta kehittävät 

lukutaidolle tärkeitä kielellisiä taitoja, kognitiivisia kykyjä ja lukuhalua. (Lehtonen 1998, 21-22.)

Tealen ja Sulzbyn (1987,127) mukaan tärkeää on se, kuinka lapselle luetaan ja miten kirjoitettu 

teksti  välitetään.  Lukemistilanteessa  aikuisen  ja  lapsen  vuorovaikutuksen  lisäksi  tutkijat  pitävät 

tärkeänä lapsen tulkintaa kirjoitetusta kielestä. Lapsi, jolle on luettu paljon, alkaa myös itse ”lukea” 

kirjojaan, vaikka ei vielä varsinaisesti osaakaan lukea. Vanhemman ja lapsen vuorovaikutus kirjojen 

lukutilanteissa  vaikuttaa  myös  lapsen  tietoihin  lukemisesta,  lukemisstrategioihin  ja  asenteisiin 

lukemista kohtaan. (Julkunen 1990, 75).

Lapselle ääneen lukeminen kehittää sanavarastoa, kertomuksen rakentamistaitoa, puherytmin ja 

–melodian  erottelua.  Kun  lapsen  ajatuksiin,  kysymyksiin  ja  vastauksiin  suhtaudutaan  avoimen 

myönteisesti  ja  arvostavasti,  lapsi  oppii  aktiiviseksi  lukemistapahtumassa  ja  kehittää  taitojaan 

käsitellä tekstiä ja tietoa. (Lehtonen 1998, 51.)

Karjalaisen  (2000)  tutkimuksessa  lukuharrastusta  kartoitettaessa  kysyttiin  sanomalehden 

tilaamisesta kotiin. Kolmasluokkalaisista 81,4 %:n kotiin tuli sanomalehti vuonna 1996 ja samojen 

oppilaiden kodeista 84 % tilasi sanomalehden vuonna 1999. Sen mukaan sanomalehti on yleinen 

joukkoviestin  suomalaisessa  kodissa.  Lukemalla  sanomalehtiä  kodit  hankkivat  tuoretta  tietoa  ja 

opettavat samalla lapsensa lehden lukijoiksi. (Karjalainen 2000, 98.)
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5.5  Lukemisharrastustutkimuksia

Useiden tutkimusten mukaan tytöt lukevat vapaa-aikanaan enemmän kuin pojat. Paitsi määrältään 

tyttöjen lukeminen on erilaista myös kohteiltaan. Tytöt lukivat Linnakylän (1995, 160) tutkimuksen 

mukaan  aktiivisemmin  kirjoja,  pojat  taas  tyttöjä  aktiivisemmin  sarjakuvalehtiä,  sanomalehtiä  ja 

erilaisia  ohjeita.  Viikkolehtiä  molemmat  lukivat  yhtä  harvoin.  Lukemisharrastuksessa  näkyy iän 

lisääntyessä  erityyppisiä  muutoksia.  Yleensä  lukemisen  määrä  vähenee.  Kohteiden  valinnassa 

muutokset  ovat  eri  suuntiin:  jotkin  aiheet  menettävät  kiinnostavuuttaan  ja  toisia  tulee  tilalle. 

(Linnakylä 1995, 160.)

Karjalainen on tutkinut kolmas- ja kuudesluokkalaisten lukuharrastusta. Karjalaisen (2000, 100-

101)   mukaan  lukuharrastuksen  laatua  tutkittaessa  ilmeni,  että  sekä  kolmasluokkalaisten  että 

kuudesluokkalaisten mielilukemisryhmistä sarjakuvat olivat ensimmäisellä sijalla ja nuorten kirjat 

toisella. Kolmannella sijalla molemmilla luokilla oli jotain muuta-ryhmä, missä tytöt mainitsivat 

usein hevoskirjat ja pojat urheilua käsittelevät kirjat. 

Karjalaisen (2000) tutkimuksessa ilmeni myös, että sekä kolmannella että kuudennella luokalla 

tytöt  lukivat  merkitsevästi  enemmän  kotona  kirjallisuutta  kuin  pojat.  Verrattaessa  lukemista  ja 

television/videon  ääressä  vietettyä  aikaa,  havaittiin,  että  televisio/video  on  lapsille  tärkeämpi 

viihdyttäjä.  Elleyn  (1992)  kansainvälisen  tutkimuksen  mukaan  yhtenä  suomalaislasten  hyvän 

lukutaidon selittäjänä on  se, että suomalaislapset katselevat paljon ulkomaalaisia ohjelmia, joissa 

suomennosteksti  vaatii  lukemista  ja  näin  lukutaito  kehittyy  myös  television  välityksellä. 

(Karjalainen 2000, 96-97.)

Saarinen ja Korkiakangas (2009, 46) ovat tutkineet nuorten lukemisharrastuksen muuttumista 

1960-luvulta  2000-luvun  alkuvuosille,  ja  millaisia  ovat  lukemisharrastuksen  ja  sen 

vertailukohteeksi  otetun  tietokoneharrastuksen  suhteet  toisiinsa  ja  muihin  harrastuksiin.  Koska 

minun  tutkimuksessani  sivutaan  kyseisiä  ongelmia,  esittelen  tätä  tutkimusta  hieman  muita 

laajemmin.  Tutkimuksen  kohteena  olevat  henkilöt  olivat  11  -  16-vuotiaita.  On  siis  kyse 

vanhemmista lapsista kuin minun tutkimuksessani. Tuloksia ei voi siis vertailla keskenään. Voidaan 

kuitenkin  hieman  ennustaa,  mihin  suuntaan  lukemisharrastuksessa  tutkimukseni  oppilaat  ovat 

mahdollisesti  menossa. Saarisen ja Korkiakankaan tutkimuksessa ilmeni,  että paljon tietokonetta 

käyttäviä  poikia  oli  huomattavasti  enemmän  kuin  tyttöjä,  paljon  lukevia  tyttöjä  vastaavasti 

enemmän  kuin  poikia.  Lukemisharrastusta  vähentäviä  syitä  pojilla  olivat  useimmiten  kirjojen 

ominaisuudet  ja  kiinnostuksen  puuttuminen.  Tytöillä  lukemisharrastusta  vähensi  eniten  ajan  ja 

toiseksi eniten kiinnostuksen puute. Mielenkiintoinen tutkimustulos oli, että huonot lukemistaidot 

eivät  olleet  juuri  kenenkään  mielestä  lukemisen  varsinaisena  esteenä.  Tutkimuksessa  todettiin 
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myös,  että  lukeminen  ja  tietokoneeenkäyttö  voivat  kuulua  samanaikaisesti  varsinaisina 

harrastuksinakin nuoren vapaa-aikaan. (Saarinen & Korkeakangas 2009, 65.) 

Luettujen  kirjojen  määrät  ja  lukemisajat  olivat  1960-luvulta  lähtien  pienentyneet.  Etenkin 

vanhempien poikien kohdalla kirjojen lukemisen kokonaan torjuvien osuudet olivat suurentuneet. 

Lehtien  lukemiseen  nuorten  käyttämä  aika  ei  ollut  vähentynyt.  Harrastuksiin  käytetyn  ajan 

jakaumissa erottuu selvimmin muista vanhempien poikien vähäinen lukeminen ja huomattavasti 

aikaa vievä tietokoneenkäyttö. (Saarinen ja Korkiakangas 2009, 92.) Kirjalajien mieluisuutta 2000-

luvun alussa tutkittaessa selvisi, että pojat pitivät eniten sarjakuvakirjoista, huumorikirjoista sekä 

jännitys-  ja  seikkailukirjoista.  Tytöt  pitivät  nuortenkirjoista,  jännitys-  ja  seikkailukirjoista  ja 

sarjakuvakirjoista.  Keskimäärin  mieluisia  olivat  sekä  poikien  että  tyttöjen  mielestä  tieteis-  ja 

fantasiakirjat.  Vähiten  mieluisia  olivat  pojille  tyttökirjat  ja  rakkauskirjat,  tytöille  urheilukirjat. 

(Saarinen ja Korkiakangas 2009, 108.) 

Tutkimuksen  mukaan  lukemisen  ja  tietokoneenkäytön  harrastamista  motivoivat  näkökohdat, 

että se on kivaa ja ajankulua, kun ei ole muuta tekemistä (Saarinen & Korkiakangas 2009, 124). 

2000-luvun alussa poikien mieluisimpia harrastuksia olivat lehdet, tietokone, kaverit, televisio ja 

joukkuepelit.  Kirjat  eivät  kuuluneet  poikien  viiden  mieluisimman  harrastuksen  joukkoon, 

vanhemmassa  ikäryhmässä  ne  kuuluivat  vähiten  mieluisten  joukkoon.  Tyttöjen  kohdalla  kirjat 

kuuluivat  mieluisimpien  harrastusten  joukkoon.  Muita  mieliharrastuksia  tytöillä  olivat  kaverit, 

televisio  ja  lehdet,  vanhemmassa  ikäryhmässä  mukana  oli  myös  tietokone.  (Saarinen  & 

Korkiakangas 2009, 156.) Linnakylän (2005, 54-57) mukaan PISA 2000-tutkimuksessa selvisi, että 

kaikista suomalaisnuorista 40 % ilmoitti lukemisen olevan yksi mieliharrastuksista. 

On mielenkiintoista huomata, että lukemisen määrä ja mieluisuus eivät ole vähentyneet samassa 

suhteessa  kuin  mediakenttä  on  monipuolistunut.  Viime  vuosikymmenien  aikana  tapahtuneita 

lukemisen muutoksia ei selitä pelkästään tietokoneen ja internetin yleistyminen, vaan monet muut 

harrastukset ovat ohittaneet molemmat. Lukeminen ja tietokoneenkäyttö voivat olla myös hyödyksi 

toisilleen.  Tietokoneen  kiinnostavuutta  ja  itse  tekemisen  mahdollisuutta  on  tarkoituksellisesti 

käytetty  esimerkiksi  lisäämään  koululaisten  lukemisharrastusta.  (Saarinen  &  Korkiakangas 

2009,161;169.)
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6   TUTKIMUSONGELMAT

Tutkimus ei pyri  testaamaan ennalta asetettuja hypoteeseja,  vaan löytämään ratkaisun seuraaviin 

kysymyksiin.

Pääongelma:  Minkälaisia näkemyksiä oppilailla, heidän huoltajillaan ja opettajilla            

                       on Vartti päivässä -lukukampanjasta sekä muista kirjallisuuteen liittyvien 

                       projektien toteuttamisesta ja niihin osallistumisesta?

Alaongelmia:  Mitä huoltajat ovat havainneet perheissä tapahtuneen Vartti päivässä 

                        -lukukampanjan seurauksena?

                        Miten Vartti päivässä -lukukampanjaa voisi kehittää huoltajan ja 

                        oppilaan näkökulmasta katsottuna?

                        Minkälaisia vaikutuksia Vartti päivässä -lukukampanjalla on ollut

                        opettajien toimintaan?

                        Miten koulun sellaiset työtavat kuin lukudiplomi, Kirja Kaverin iltakou-

                        lu, kirjavinkkaus ja  kirjailijavierailut vaikuttavat oppilaiden lukemisintoon?

                        Minkälaisia eroja on tyttöjen ja poikien välillä?

                        Minkälaisia kirjallisuuden lukemisen käytänteitä oppilailla on vapaa-aikana?
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7   TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

7.1  Tutkimusmenetelmät

Tutkimusotteeltaan tämä työ on kvalitatiivinen tapaustutkimus. Tapaustutkimus on luonteeltaan ja 

toteutukseltaan joustava ja moniulotteinen tutkimustyyppi. Tutkimusasetelmalla tarkoitetaan tässä 

yhteydessä  tutkimuksen  toimintasuunnitelmaa,  jonka  avulla  esitetyistä  ongelmista  edetään 

tutkimuksen pohjalta muodostettaviin johtopäätöksiin. (Syrjälä & Numminen 1988,15.) 

Tutkimuksessa  on  etnografisen  tapaustutkimuksen  piirteitä.  Etnografisen  tutkimuksen 

todellisuus-  ja  ihmiskäsitys  juontuu  tyypillisimmillään  fenomenologiasta.  Lähtökohtana  on,  että 

ihminen tietää maailmasta kokemuksensa kautta, kosketus todellisuuteen on epäsuoraa ja välittyy 

ihmismielen prosessien kautta. Ihminen nähdään aktiivisena ja tavoitteellisena. Ihminen on tunteva, 

suunnitteleva ja asioita arvottava. Ihmisellä on kieli, joka on sekä vuorovaikutuksen että ajattelun 

väline. Tutkimuksen tehtävä on pyrkiä ymmärtämään ihmismielen prosesseja ja tekojen taustalla 

vaikuttavia merkityksiä. (Syrjälä ym. 1994, 77.)

Tapaustutkimuksille on yhteistä monipuolisilla ja monilla eri tavoilla hankittujen tietojen koonti 

tutkittavasta  tapauksesta.  Kiinnostuksen  kohteena  voi  olla   tietyssä  ympäristössä  tapahtuva 

käytännön toiminta, jokin tapahtumaketju, jonkun yksittäisen kohteen, esimerkiksi tietyn koulun tai 

luokan  toiminta.  Tapaustutkimus  kohdistuu  nykyhetkeen  sekä  todelliseen,  tutkijasta 

riippumattomaan,  tilanteeseen.  Kvalitatiivinen  tapaustutkimus  on  kuvailevaa  tutkimusta  ja  siinä 

pyritään löytämään ilmiölle myös selityksiä. (Syrjälä ym. 1994, 10-11.)

Tapaustutkimuksessa ongelmanasettelu tapahtuu vähitellen tutkimuksen edetessä. Tutkijalla on 

aina ennen tutkimusta mielessään kysymyksiä ja ongelmia, joihin hän etsii vastauksia. Ongelmat 

täsmentyvät kentällä tutkijan havaintojen ja teoretisoinnin pohjalta. Lähestymistapa on siten yhtä 

aikaa induktiivinen ja deduktiivinen. (Syrjälä  & Numminen 1988, 16.)

Laadullisen tutkimuksen pyrkimyksenä on kuvata jotain tapahtumaa, ymmärtää tiettyä toimintaa 

tai  antaa  teoreettisesti  mielekäs  tulkinta  jostakin  ilmiöstä  (Eskola  &  Suoranta  1998,  61). 

Kvalitatiivisen tiedon avulla pyritään ilmiön kokonaisvaltaiseen, kontekstuaaliseen ymmärtämiseen. 

Kuvaus  kohdistuu  pikemminkin  ilmiöön prosessina  kuin sen struktuuriin.  Olennaista  on kuvata 

ilmiötä paikallisesti,  ts.  ilmiön merkitystä  mukanaolijoille.  (Syrjälä ym. 1988, 80.) Tutkimuksen 

kohdetta  pyritään tutkimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti lähtökohtana todellisen elämän 
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kuvaaminen. Tavoitteena on pikemmin löytää tai paljastaa tosiasioita kuin todentaa jo olemassa 

olevia väittämiä.(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2006, 152.) Yksityistä tapausta tutkimalla saadaan 

näkyville  se,  mikä  ilmiössä  on  merkittävää  ja  mikä  toistuu  usein  tarkasteltaessa  ilmiötä 

yleisemmällä tasolla (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2006, 171).

Tässä  tutkimuksessa  aineistonkeruumenetelmänä  on  käytetty  puolistrukturoitua 

teemahaastattelua,  havainnointia  ilman  varsinaista  osallistumista  sekä  avoimia  ja 

monivalintakysymyksiä sisältäviä kyselylomakkeita, jotka analysoitiin laadullisesti.

Puolistrukturoidussa  teemahaastattelussa  kysymykset  ovat  kaikille  samat,  mutta  ei  käytetä 

valmiita vastausvaihtoehtoja, vaan haastateltava saa vastata omin sanoin (Eskola & Suoranta 1998, 

87). Yksityiskohtaisten kysymysten sijaan haastattelu rakentuu tiettyjen teemojen ympärille,joista 

sitten  keskustellaan.  Haastatteluissa  pyritään  ottamaan  huomioon,  että  ihmisten  omat  tulkinnat 

asioista ja heidän asioille antamansa merkitykset ovat keskeisiä, samoin se, että nämä merkitykset 

syntyvät  vuorovaikutuksessa.  Haastattelut  etenevät  tiettyjen  teemojen mukaan,  mutta ne jättävät 

haastateltavalle  mahdollisuuden  keskittyä  enemmän  niihin  asioihin,  jotka  tämä  kokee  itselleen 

tärkeäksi ja joista hänellä on enemmän sanottavaa. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 36, 47-48.)

Havainnoinnilla  saadaan  välitöntä,  suoraa  tietoa  yksilöiden  ja  ryhmien  toiminnasta  ja 

käyttäytymisestä  luonnollisessa ympäristössä.  Sen avulla saadaan tietoa,  toimivatko ihmiset  niin 

kuin  he  sanovat  toimivansa.  Havainnointi  on  erinomainen  menetelmä  vuorovaikutuksen 

tutkimuksessa sekä vaikeasti ennakoitavissa ja nopeasti muuttuvissa tilanteissa. (Hirsjärvi & Hurme 

2000, 201-202). Havainnoinnin subjektiivisuus, inhimillisyys, on ehdottomasti  rikkaus, joka kuvaa 

hyvin arkielämänkin monivivahteisuutta ja tulkintojen runsautta (Eskola &  Suoranta 1998, 103-

104).

Yksi  tässäkin  tutkimuksessa  käytetty  aineistonkeruumenetelmistä  on  kysely,  joka  tunnetaan 

survey-tutkimuksen keskeisenä menetelmänä.  Survey tarkoittaa sellaisia  kyselyn,  haastattelun ja 

havainnoinnin  muotoja,  joissa  aineistoa  kerätään  standardoidusti  ja  joissa  kohdehenkilöt 

muodostavat otoksen tai näytteen tietystä perusjoukosta. Kyselytutkimusten avulla voidaan kerätä 

laaja tutkimusaineisto, mitä pidetäänkin yleensä tämän tutkimustavan etuna. Heikkoutena pidetään 

mm.  aineiston  pinnallisuutta  ja  tutkimusten  teoreettista  vaatimattomuutta.  (Hirsjärvi,  Remes  & 

Sajavaara 2006, 182-184).

Huoltajille  suunnatuissa kyselyissä oli sekä avoimia että monivalintakysymyksiä.  Avoimessa 

kysymyksessä esitetään vain kysymys ja jätetään tyhjä tila vastausta varten (Hirsjärvi ym. 2003, 

187). Avoimien kysymysten hyviä puolia on muun muassa se, että vastaaja voi ilmaista itseään 

omin  sanoin,  ei  ole  valmiita  vastauksia  ja  vastaukset  osoittavat  vastaajan  keskeisenä  pitämät 

ajatukset  ja tunteet.  Lisäksi  avoimet kysymykset  antavat  mahdollisuuden tunnistaa motivaatioon 
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liittyviä  seikkoja  ja  vastaajan  viitekehyksiä.  (Hirsjärvi  ym.  2003,  190.)  Monivalintakysymysten 

etuja  Hirsjärven ym.  (2003, 187)  mukaan on muun muassa  se,  että  vastaukset  ovat  vähemmän 

kirjavia  ja  saman  kysymyksen  vastauksia  voi  vertailla  mielekkäästi.  Lisäksi  vastaaminen  on 

helpompaa,  koska   vastaajan  tarvitsee  muistamisen  sijaan  vain  tunnistaa  asia. 

Monivalintakysymysten  vastauksia  on  myös  helpompi  käsitellä  ja  analysoida  tietokoneella. 

(Hirsjärvi ym. 2003, 190.)

7.2  Tutkimuskohde

Tutkimus  toteutettiin  tapaustutkimuksena  Seinäjoen  Tanelinrannan  koulun 2  A-  ja  B-  luokissa, 

joissa  oli  oppilaita  yhteensä  47.  Tutkimuksen  aikana  kohdejoukko  siirtyi  kolmannelle  luokalle, 

jolloin  tutkimus  edelleen  jatkui.  Tutkimukseen  osallistuivat  myös  oppilaiden  huoltajat  sekä 

luokkien opettajat. Lukuvuonna 2002-2003 koulussa oli kuusi luokkaa ja oppilaita 139. Koulu oli 

kaksisarjainen  sisältäen  luokat  1-3.  Luokanopettajia  koulussa  oli  kuusi  sekä  lisäksi  kaksi 

tuntiopettajaa (tekninen työ, englanti) sekä erityisopettaja.

7.3  Aineiston keruu

7.3.1  Kyselylomakkeet Vartti päivässä –kampanjasta vanhemmille

Maaliskuussa 2003 molemmissa tutkimusluokissa toteutettiin kaksi viikkoa kestänyt Vartti päivässä 

–kampanja, joka oli oppilaille jo ennestään tuttu asia, sillä kampanja oli toteutettu myös edellisenä 

keväänä. Olin kampanjan alkaessa juuri aloittanut kolmen kuukauden luokanopettajan sijaisuuden 

toisessa  tutkimusluokassa.  Ennen  kampanjan  alkua  oppilaiden  koteihin  jaettiin  tiedote  sekä 

seurantalomake , johon huoltajat ja oppilaat saivat merkitä lukemisen päivämäärän, ääneen lukijan 

ja kuuntelijan nimikirjaimet. Edellisenä lukuvuonna koulun kirjakummitustäti Marja-Leena Mäkelä 

oli pitänyt vanhempainillan, jossa hän oli kertonut Vartti päivässä –kampanjasta. Nyt motivointi jäi 

pelkän  kirjeen  ja  edellisvuoden  kokemusten  varaan.  Minulle  kampanja  oli  melko  tuntematon 

aloittaessani  sitä  luokassani  toteuttamaan  ja  jälkeenpäin  voinkin  todeta,  että  laaja-alaisempi 

pohjustus  olisi  ollut  tarpeen  sekä  oppilaiden  että  huoltajien  motivoimiseksi.  Rinnakkaisluokan 

opettajalle kampanja oli tuttu jo aikaisemmilta vuosilta. Toukokuussa 2003 lähetin 47:n oppilaan 

mukana  huoltajille  Vartti  päivässä  -kampanjasta  kyselylomakkeen  (Liite  1),  jonka  olin  laatinut 

koulussa  edellisenä  vuonna  tehdyn  kyselylomakkeen  pohjalta.  Vanhemmat  saivat  palauttaa 
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lomakkeen  oppilaan  mukana  koululle.  Kyselylomake  sisälsi  sekä  avoimia  että 

monivalintakysymyksiä. Kyselyistä palautettiin 38, eli 81 % lähetetyistä.

7.3.2  Kirjallisuuteen liittyvät kyselylomakkeet oppilaille

Keväällä 2004 tutkimusluokkien oppilaat vastasivat kyselylomakkeeseen kirjallisuuden lukemisesta 

ja koulun kirjallisuuskasvatukseen liittyvistä asioista (Liite 2). Oppilaat olivat tuolloin kolmannella 

luokalla.  Kyselylomakkeen  kysymykset  pohjautuivat  tutkimuksen  teoriataustaan  ja 

tutkimusongelmiin.  Oppilaat  vastasivat  kyselylomakkeeseen  yhden  oppitunnin  aikana  minun 

läsnäollessani.  Jaoin  lomakkeet,  kerroin  tutkimuksen  tarkoituksesta  ja  annoin  vastaamisohjeet. 

Kaikki 47 oppilasta vastasivat kyselyyn.  Purin aineiston käsin ruutupaperille eritellen tyttöjen ja 

poikien vastaukset. Laskin kaikkien vastausten prosenttiosuudet ja taulukoin ne.

7.3.3  Opettajien haastattelut

Keväällä  2004  haastattelin  kolmansien  luokkien  opettajia  teemahaastattelun  tapaan.  Lähetin 

haastattelukysymykset  opettajille  etukäteen  (Liite  3).  Haastattelutilanne  oli  rauhallinen  ja  se 

järjestettiin  koulupäivän  jälkeen.  Haastattelun  aikana  tein  täsmentäviä  kysymyksiä  ja  myös 

haastateltavat saivat lisätä omia näkemyksiään kysymysten ulkopuolelta.  Molemmat haastattelut 

olivat  kestoltaan  noin  30  minuuttia.  Toinen  opettajista  oli  työskennellyt  koulussa  sen 

perustamisvuodesta,  1998, lähtien.  Hän oli  opettanut  toista  tutkimusluokkaa 1.  luokasta lähtien. 

Toisen tutkimusluokan opettaja oli jo  heidän neljäs opettajansa ja hän oli koulussa luokanopettajan 

viransijaisena syksystä 2003 lähtien. Itse opetin kyseistä luokkaa kolme kuukautta keväällä 2003. 

Haastatteluissa käytin apuna nauhuria ja  litteroin haastattelut sanatarkasti. 

7.3.4  Havainnointi Kirja Kaverin iltakoulussa

Tanelinrannan koulussa vietetään joka kevät Kirja Kaverin iltakoulua, joka on tarkoitettu toisen 

luokan oppilaille lisäämään innostusta  kirjallisuuteen. Iltakoulu järjestetään yhtenä iltana ja siellä 

ovat  mukana  kaikki  koulun  opettajat.  Yleensä   myös  Marja-Leena  Mäkelä  on  mukana 

vinkkaamassa kirjoja.  Iltakoulun etukäteissuunnittelusta vastaavat vuorotellen eri luokka-asteiden 

opettajat. Keväällä 2003 olin myös itse suunnittelemassa ja osallisena Kirja Kaverin iltakoulussa. 

Keväällä 2004 olin havainnoimassa kyseistä iltaa. En  raportoi illan kulkua tutkimusmielessä, vaan 

selvitän lähinnä tunnelmia iltakoulun järjestämisestä ja siihen osallistumisesta.
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Ennen iltaa oppilaat  jaettiin viiteen ryhmään ja he saivat keksiä ryhmilleen nimet. Tapahtuman 

alussa  annettiin toimintaohjeet.  Sen jälkeen ryhmät  jaettiin toimintapisteisiin,  joita oli  yhteensä 

kahdeksan iltapalapiste mukaan lukien. Ryhmä oli kussakin pisteessä aina 15 minuuttia kerrallaan, 

jonka  jälkeen  he  siirtyivät  seuraavaan  pisteeseen.  Toimintapisteissä  oli  mm.  sana-arvoituksia, 

näytelmätehtäviä  sadusta,  satukuunnelman  tekoa,  tietokilpailu  lastenkirjallisuudesta,  vitsien 

kerrontaa,  kummitussatuja  ja  kirjavinkkausta.  Oppilaat  olivat  innokkaasti  mukana  joka 

toimintapisteessä ja illan aikana he saivat monipuolisia virikkeitä kirjallisuuteen liittyen.

7.4  Aineiston analysointi

Laadullisen  aineiston  analyysi  tarkoittaa  aineiston  järjestämistä  siihen  muotoon,  että  sitä  on 

mahdollista  eritellä  vastausten  etsimiseksi  tutkimusongelmiin.  Laadullisen  tutkimuksen 

tunnusmerkki on, että kaikissa vaiheissaan analyysi on uusien merkitysten rakentamista. Aineiston 

järjestämisen jälkeen merkityksiä etsitään esittämällä kuvauksia, tekemällä päätelmiä ja tulkintoja 

sekä antamalla selityksiä tehdyille ratkaisuille. (Eskola, J. & Suoranta, J. 1998, 226).

Perinteiset laadullisen aineiston analyysit ovat usein olleet deskriptiivisiä. Pelkkä kuvaileva taso 

ei  kuitenkaan  ole  vielä  tulkintaa,  vaikka  se  onkin  edellytys  alustavalle  tutkimusalueen 

jäsentämiselle ja tutkitun alueen hahmottamiselle. Uudemmissa laadullisen aineiston analyyseissa 

keskitytään  aineiston  eroihin  ja  moninaisuuteen  perinteisen  tavan  yhtäläisyyksien  ja 

samanlaisuuksien etsimisen sijaan.  Siten aineiston analyysi  on tarkempaa ja aineistoläheisempää 

kuin ennen. (Eskola, J. & Suoranta, J. 1998, 140.)  

Laadulliseen analyysiin ja tulkintojen tekemiseen on Eskolan & Suorannan (1998, 146) mukaan 

kaksi lähestymistapaa:

1) On mahdollista rakentaa tulkintoja tiiviisti aineistosta käsin ns. Grounded-mallin mukaisesti.

2)  Aineistoa voi pitää tutkijan teoreettisen ajattelun lähtökohtana,  apuvälineenä tai lähtökohtana 

tulkinnoille.

Käytän  aineiston  analyysissä  ymmärtävää  analyysitapaa.  Ymmärtämiseen  pyrkivässä 

lähestymistavassa käytetään tavallisesti kvalitatiivista analyysia ja päätelmien tekoa (Hirsjärvi ym. 

2003,  212).  Käsittelen  aineistoa  teemoittelun  avulla.  Aineistosta  etsitään  tutkimusongelmaa 

valaisevia  teemoja,  joiden  avulla  voi  vertailla  tiettyjen  teemojen  esiintymistä  ja  ilmenemistä 

aineistossa. Onnistunut teemoittelu näkyy tutkimustekstissä teorian ja empirian vuorovaikutuksena 

ja niiden lomittumisena toisiinsa. (Eskola, J. & Suoranta, J. 1998, 175-176.) Teemoittelun rungon 

muodostavat  kysymyslomakkeiden  ja  teemahaastattelun  aihepiirit.  Teemoittelun  tukena  käytin 

aineiston  analyysissä  myös  tyypittelyä.  Tyypittelyssä  aineisto  ryhmitellään  tyypeiksi,  selviksi 

44



ryhmiksi samankaltaisia tarinoita. Niiden ei tarvitse etsiä aina samankaltaisuuksia, vaan poikkeava 

vastaus voidaan nähdä voimavarana ja kiinnostavana seikkana. (Eskola,  J.  & Suoranta, J.  1998, 

182.)  Prosessin  aluksi  luokittelin  kyselylomakkeiden  vastaukset  ja  jaoin  haastatteluaineiston 

teemoihin haastattelukysymysten perusteella. Sen jälkeen teemoittelin ja tyypittelin koko aineiston 

tutkimusongelmien  ja  teoriataustan  näkökulmasta.  Kuvailen  aineistoa  ja  etsin  siitä  syy-

seuraussuhteita. Pyrin myös selittämään ja tulkitsemaan aineistoa.
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8   TUTKIMUSTULOKSET

Esittelen  aluksi  huoltajien  ja  oppilaiden  kyselyjen  tulokset  ja  lopuksi  opettajien  haastattelujen 

pääkohdat. Tulosten perusteella tehdyt johtopäätökset ovat seuraavassa luvussa.

8.1  Tuloksia huoltajien Vartti päivässä -kyselystä

8.1.1  Lukuvartin ja lukemisen käytänteet kodeissa

Kyselyjä palautettiin 38, joista tyttöjen huoltajien vastauksia oli 18 ja poikien 20. Taulukoissa 1 ja 2 

tulokset  on  esitelty  prosentteina  kaikista  vastauksista  ja  sulkuihin  on  merkitty  vastausten 

lukumäärät. Huoltajat saivat valita tarvittaessa useamman kuin yhden vastausvaihtoehdon.

Pääsääntöisesti ääneen lukeva henkilö    tytöt                 pojat               kaikki___________  

äiti                                                            23,7 % (9)      34,2 % (13)      57,9 % (22)

oppilas                                                      26,3 % (10)    26,3 % (10)      52,6 % (20)

isä                                                             2,6 % (1)         7,9 % (3)         10,5 % (4)

sisarus                                                       2,6 % (1)                                 2,6 % (1)_______

TAULUKKO 1.  Henkilö, joka pääsääntöisesti luki ääneen lukuvartin aikana

Lukuvartissa on tarkoitus, että oppilas lukee vuorotellen ääneen jonkun perheenjäsenen kanssa. 

Kyselyn perusteella perheissä äidit lukivat eniten oppilaille ääneen, kun otetaan huomioon kaikki 

vastaukset (tytöt ja pojat). On kuitenkin huomioitava se, että tyttöjen kohdalla oppilas oli mainittu 

lukijaksi äitejä hieman enemmän. Selvä vähemmistö ääneen lukijoita olivat isä ja sisarukset.
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Oppilas luki ääneen pääsääntöisesti         tytöt             pojat               kaikki____________

äidille                                                       39,5 % (15)   42,1 % (16)      81,6 % (31)

sisarukselle                                              13,2 % (5)     10,5 % (4)        23,7 % (9)

isälle                                                          5,3 % (2)     10,5 % (4)         15,8 % (6)

itselleen                                                     2,6 % (1)       5,3 % (2)          7,9 % (3)________

TAULUKKO 2.  Henkilö, jolle oppilas pääsääntöisesti lukuvartin aikana luki ääneen

Oppilaat  lukivat ääneen eniten äideilleen.  Toiseksi  eniten oppilaat  lukivat  sisaruksilleen ja 

kolmanneksi eniten isilleen. Muutamat oppilaat lukivat ääneen itse itselleen. Tulosten perusteella 

äidit osallistuivat eniten lukuhetkiin lastensa kanssa. 

Taulukoissa 3 ja 4 esitellään oppilaiden suhtautumisesta lukukampanjaan. Huoltajat saivat 

mainita sekä hyviä että huonoja puolia oppilaan kannalta. 

                                                               

Hyviä puolia                      ____________ f______%____________________________ 

Innosti lukemaan                                       9           23,7

Innokas suhtautuminen                              7          18,4

Kivaa/mukavaa                                          6          15,8

Kehitti lukutaitoa                                       3          10,5

Yhdessäolo                                                 3          10,5

Oppilas tykkää kuunnella lukemista          3          10,5___________________________

TAULUKKO 3.   Lukukampanjan hyvät puolet oppilaan näkökulmasta

Huonoja puolia                                            f           %                                                        

Aikapula                                                     6          15,8

Pakon tunne                                                5          13,2

Liian lyhyt lukuaika                                   2           5,3

Ei saanut lukea sarjakuvia                          2           5,3___________________________

TAULUKKO 4.  Lukukampanjan huonot puolet oppilaan näkökulmasta
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Oppilaiden  suhtautuminen  kampanjaan  oli  pääosin  positiivinen.  Kampanja  innosti  heitä 

lukemaan,  he  suhtautuivat  siihen  innokkaasti  ja  pitivät  sitä  mukavana/kivana.  Kampanjan 

huonoimpana  puolena oppilaiden  mielestä  oli  aikapula;  perheillä  on  niin  paljon kaikkea  muuta 

tekemistä, ettei aikaa lukemiseen ole. Joillekin oppilaista kampanja tuntui pakolta.

Taulukoissa 5 ja 6 on tuloksia huoltajien suhtautumisesta lukukampanjaan. Myös he saivat 

mainita omasta mielestään kampanjan hyvät ja huonot puolet.

Hyviä puolia                                               f           %                                                          

Yhdessäolo                                                15         39,5

Lasta lukemaan innostava                          6          15,8        

Lapsen lukutaidon taso selvisi                   6          15,8

Lapsen lukutaito kehittyy                           4          10,5           

Samalla tuli juteltua lapsen kanssa 

muistakin asioista                                       2           5,3____________________________

TAULUKKO 5.  Lukukampanjan hyvät puolet aikuisen näkökulmasta

Huonoja puolia                                          f           %_____________________________ 

Aikapula                                                   12          31,6

Pakon tunne                                              5            13,2

Kiire                                                          3             7,9___________________________

TAULUKKO 6.  Lukukampanjan huonot puolet aikuisen näkökulmasta

Huoltajat  pitivät  selvästi  eniten  kampanjan  hyvänä  puolena  lukemisen  aikana  koettua 

yhdessäoloa  lapsen kanssa.  Kampanjan lukemaan innostava vaikutus ja  lapsen lukutaidon tason 

selviäminen  olivat  huoltajien  mielestä  tärkeitä  hyviä  puolia.  Lukutaidon  kehittymistä  pidettiin 

yhtenä kampanjan hyvänä puolena. Myös huoltajien näkökulmasta kampanjan huonoin puoli  oli 

aikapula,  johon  kiirekin  voidaan  luokitella.  Pakon  tunnetta  lukukampanjan  aikana  esiintyi 

huoltajillakin. 
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Huoltajilta  kysyttiin,  mikä  heidän  mielestään  olisi  sopiva   lukukampanjan  pituus.  Yli 

puolet, 55,3 % (21),  vastaajista oli sitä mieltä, että kaksi viikkoa on kampanjalle sopiva pituus. 1:n 

ja 2-3:n viikon pituista kampanjaa kannatti kumpaakin 10,5 % (4) vastaajista. 1-2:n ja 4:n viikon 

kampanja-aikaa  piti mieluisana kumpaakin 7,9 % (3) vastaajista.

Päivittäistä  15:n minuutin  lukuhetken pituutta piti  sopivana yhtä  lukuunottamatta  kaikki 

vastanneista. Joidenkin huoltajien mielestä lukuhetki voisi olla pidempikin, esim. 15-30 minuuttia.

Lukukampanjaa ohjeistettiin koteihin etukäteen lähetetyllä kirjeellä. Kaikki huoltajat pitivät 

kampanjan ohjeistusta riittävänä.

Kampanjaan liityvän seurantalomakkeen täyttämistä huoltajat kuvasivat sekä huoltajan että 

oppilaan näkökulmasta. Yli puolet huoltajista, 60,5 % (23), piti seurantalomaketta ihan hyvänä ja 

helppona täyttää. He kuvailivat seurantalomakkeen täyttöä mm. seuraavasti: ok, ihan hyvä, helppo 

täyttää,  ei  moitittavaa.  Piti  huolen,  että  lukuhetki  tuli  pidettyä  -vastauksia  oli  kaksi  (5,3  %). 

Huoltajista 5,3 % (2)  meinasi unohtaa lomakkeen täyttämisen. 5,3 % (2)  piti lomaketta turhana ja 

sen kysymyksiä yksioikoisina. Lapsen näkökulmasta tarkasteltuna seurantalomakkeen täyttäminen 

oli heille tärkeä vastuutehtävä. Tämänsuuntaisia vastauksia oli 15,8% (6). Negatiivisia kommentteja 

oli 5,3 % (2): vähän rasittava, ei tuntunut miltään.

8.1.2  Vartti päivässä -kampanjan vaikutukset perheiden lukuintoon

Vartti  päivässä -lukukampanja lisäsi  lukuintoa  68,4 %:ssä (26) perheessä.  26,3 % (10) oli  sitä 

mieltä, että kampanja ei lisännyt lukuintoa ja 5,3 %:a (2) vastasi ”en osaa sanoa”.  Ei -vastauksia 

perusteltiin mm. seuraavasti:

               Luemme muutenkin iltaisin; vain seurantalomeke oli ylimääräistä.

               Lapsi lukee muutenkin paljon. 

               Lukeminen on ollut rutiini muutenkin.

Kaikki  kyselyyn  vastanneista  huoltajista  osallistuisivat  Vartti  päivässä  -kampanjaan 

uudelleen.

Lukemista  mieluisana  ajanvietteenä perheessä  piti  86,8  %  (33)  vastanneista.  Huoltajat 

olivat perustelleet vastauksiaan mm. seuraavasti:

               Koko perhe lukee paljon. Lapset ovat oppineet harrastuksen vanhemmiltaan.

               Mukavaa vastapainoa työlle ja telkkarille.
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               Hyvä keino rauhoittua ja oppia uusia asioita.

               Oppii lukemaan sujuvasti.

               Tarjolla on niin paljon mielenkiintoista luettavaa kaiken ikäisille.

               Mielikuvitus saa lentää.

Lukemista mieluisana ajanvietteenä ei pitänyt 10,5 % (4) vastaajista. Syitä olivat mm..

               

              Meidän perhe ei vain ole lukijatyyppiä. Käytämme aikamme muuhun 

              tekemiseen.

              Muita kiireitä. Aikapula.

8.1.3  Vartti päivässä -kampanjan kehittämisideoita

            

Huoltajat  saivat  kertoa,  miten  heidän  mielestään  Vartti  päivässä  -kampanjaa  voisi  kehittää. 

Huoltajat ehdottivat mm. seuraavanlaisia kehittämisideoita:

Välillä voisi olla muutama välipäivä. Lomakkeessa voisi olla myös seuranta kirjoille, joita luetaan.

Ajallisesti  kannattaisi  keskittää  lukukampanja  esim.  tammi-helmikuulle,  koska  silloin  on  pitkät  

pimeät ajat ja kylmä, joten ulkoilu ei onnistu.

Kaksi  viikkoa  joka  päivä  on  aika  inteesivinen.  Voisi  vähän  pidentää,  esim.  3-4  viikkoon  ja  

lukuhetkiä 3-5/viikko. Työn ja harrastusten takia joskus tuntuu, että viittätoista minuuttiakaan ei  

tahdo löytyä!!!

Lisänä lapset voisivat esitellä kampanjan aikana lukemansa hyvän kirjan muulle luokalle.

Lukuseurannan voisi toteuttaa toisin, esimerkiksi lapsi kertoisi kirjasta. Siitä tietäisi varmasti, että  

lapsi on lukenut kirjan.

Oppilaat voisivat lukea toisilleen vuoropäivin (luokassa).

Mielestäni olisi hyvä, että lapsilla jatkuisi Vartti päivässä-kampanja Lukutoukka-kampanjana.

Luetuista kirjoista voisi keskustella enemmän, tehdä ryhmätöitä jne.

Kampanjan  voisi  toteuttaa  koko  lukuvuoden  mittaisena,  vaikka  2  kertaa  viikossa.  Vaikka  lapsi  

osaisikin lukea itse, hänelle on mieluista kuunnella kirjojen lukemista.

Vastauksista voidaan päätellä huoltajien toivovan, että luettuja kirjoja käsiteltäisiin koulussa 

enemmän.

50



8.2  Tuloksia oppilaiden kirjallisuuskyselystä

Oppilaat saivat ympyröidä monivalintakysymyksissä useamman kuin yhden vaihtoehdon. Joihinkin 

kysymyksiin he saivat itse kirjoittaa vastauksen. Oppilaita oli yhteensä 47, joista tyttöjä 19 ja poikia 

28.  Kuvioissa  näkyvät  kaikkien  oppilaitten  sekä  tyttöjen  ja  poikien  vastausten  prosenttiosuudet 

erikseen.  Joihinkin  tekstikappaleisiin  olen  selventänyt   tyttöjen  tai  poikien  vastausten 

prosenttiosuutta kaikista tytöistä tai pojista, mikäli sillä on ollut merkitystä tulosten kannalta.

8.2.1  Oppilaiden lukemiskäytänteet kotona ja koulussa

 KUVIO 1. Oppilaiden mielilukeminen

Oppilaista 57,4 % (27) ilmoitti mielilukemisekseen seikkailukirjallisuuden. Kaikista pojista suurin 

osa,  64,3  %  (18),  kuului  tähän  ryhmään.  Myös  tytöistä  suurin  osa,  47,4  %  (9),  piti 

seikkailukirjallisuudesta. Hevoskirjoista piti 12,8 % (6), fantasiakirjoista 29,8 % (14), tyttökirjoista 

8,5 % (4) sekä muusta kirjallisuudesta  27,1 % (19).  Muuhun kirjallisuuteen mielilukemiseksi oli 

mainittu sarjakuvat, urheilukirjat, jännityskirjat ja tietokirjat. Jännityskirjojen osuus oli 12,8 % (6), 

tietokirjojen 6,4 % (3), sarjakuvien 6,4 % (3), sarjakirjojen 4,3 % (2) ja urheilukirjojen 2,1 % (1). 

Hevos-  ja  tyttökirjoja  mielilukemisekseen  olivat  valinneet  vain  tytöt.  Seikkailukirjojen  suurta 

suosiota selittänee osaksi Harry Potter -kirjojen suuri suosio oppilaiden keskuudessa.
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KUVIO 2. Oppilaiden päivittäin lukemat tekstit.

Toinen kysymys kartoitti oppilaiden päivittäin lukemia tekstejä. Selvästi eniten, 55,3 % (26), 

oppilaat  lukivat  päivittäin  sarjakuvia.  Sekä  pojat  että  tytöt  lukivat  niitä  kaikista  vaihtoehdoista 

eniten. 40,4 % (19) luki mieluiten televisio-ohjelmien tekstityksiä; lähes   puolet kaikista pojista 

valitsi tämän vaihtoehdon.  12,8 % (6) luki päivittäin sanomalehtiä, 2,1 %  (1) aikakauslehtiä sekä 

23,4 % (11) muuta tekstiä. Muuhun tekstiin oppilaat olivat  maininneet enimmäkseen kirjat, joita 

etenkin tytöt lukivat päivittäin.

Mitä  kaikkea  oppilaat  siis  lukevat?  Linnakylä  (1995,18)  on  jaotellut  erilaisia  lukemisen 

funktioita.  Niihin pohjautuen ensimmäisen  ja  toisen kysymyksen  vastausten perusteella  voidaan 

päätellä, että oppilaat suosivat  viihdyttävää ja virkistävää lukemista, joka liittyy yleensä vapaa-

aikaan. Vaikka vastausvaihtoehtoihin eivät kuuluneet oppikirjat, on selvää, että oppilaat harrastavat 

lähes päivittäin myös tietoa hankkivaa opiskelulukemista.  Myös ympäristöön ja arkitoimintoihin 

kuuluu  päivittäin  lukemista,  joka  liittyy  arkielämään,  liikkumiseen  ja  asiointiin.  Sosiaalista 

kanssakäymistä  tukeva  lukeminen  liittyy  ihmissuhteiden  ylläpitoon.  Etenkin  tekstiviestit  ja 

tietokoneiden chat-ohjelmat ovat nykyajan lasten arkipäivää. 

52

muu

tv-ohj. tekstityksiä

aikakauslehtiä

sarjakuvia

sanomalehtiä

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

12,8

55,3

2,1

40,4

23,4

8,5

19,1

2,1

12,8

14,9

4,3

36,2

27,7

8,5

Kaikki
Tytöt
Pojat

prosenttia



KUVIO 3.  Oppilaiden arvio itsestään lukijana

Kolmannessa kysymyksessä oppilaat arvioivat lukutaitoaan ja lukutapaansa. Oppilaista 70,2 % 

(33) keskittyi mielestään lukemaansa. Taitavaksi lukijaksi itsensä arvioi 36,2 %  (17) vastaajista. 

Nopeita lukijoita oli 34 % (16). Hitaana lukijana itseään piti 4,3 % (2), molemmat poikia. Yksikään 

vastaajista  ei  pitänyt  itseään  hajamielisenä  lukijana.  Muunlaisia  lukijoita  oli  8,5  %  (4)  ja  he 

kuvailivat  itseään lukijana mm. aika nopeaksi,  sopivan nopeaksi,  keskinopeaksi,  kirjan juonesta 

kiinnostuneeksi.  Vaihtoehdoissa  oli  jonkin  verran  päällekkäisyyksiä,  jotka  olisi  voinut  korvata 

toisenlaisilla vaihtoehdoilla.
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KUVIO 4.  Oppilaiden lainaamistarkoituksessa kirjastossa käyntien määrät 

Neljäs kysymys kartoitti oppilaiden kirjastokäyntien määrää. Suurin osa, 85,1 % (40), oppilaista 

vastasi lainaavansa kirjoja kirjastosta silloin tällöin. Joka viikko kirjoja lainasi 10,6 % (5), joista 4 

oli tyttöjä ja 1 poika. Kerran kuukaudessa lainaajia oli 8,5 % (4) . Ainoastaan 2,1 % (1) ei lainaa 

kirjoja kirjastosta koskaan.

KUVIO  5.  Tapa, jolla oppilaat tykkäävät koulussa lukea. 
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Viidennessä kysymyksessä oppilaat saivat valita tavan, miten tykkäävät luokassa lukea.

Suurin osa oppilaista, 91,5 % (33), piti yksin lukemista mieluisimpana tapana lukea koulussa. 23,4 

% (11) tykkäsi  lukea luokassa vuorotellen. 2,1 % (1)  mainitsi  jonkun muun tavan mieluisaksi. 

Pareittain ääneen lukemista ei valinnut kukaan.

KUVIO 6.  Kirjoista keskusteleminen vapaa-aikana

Kuudenteen  kysymykseen  oppilaat  saivat  vastata,  milloin  he  vapaa-aikanaan  keskustelevat 

kirjoista.  Usein  vapaa-aikana  kirjoista  keskusteli  23,4  %  (11).   Emme  koskaan  sai  saman 

vastausmäärän eli 23,4 % (11), joista kaikki olivat poikia. Joskus välitunneilla kirjoista jutteli 21,3 

% (10). 42,6 % (20) oli vastannut muulloin, johon oppilaat olivat tarkentaneet juttelevansa kirjoista 

silloin tällöin/joskus 31,9 % (15) tai harvoin 10,6 % (5).
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8.2.2  Koulun kirjallisuuskasvatukseen liittyvien käytänteiden vaikutukset oppilaisiin

 KUVIO 7. Vartti päivässä -lukukampanjan vaikutukset oppilaiden lukuintoon

Seitsemäs kysymys  selvitti  Vartti päivässä -lukukampanjan vaikutusta oppilaiden lukuintoon. 

53,2  %  (25)  kaikista  oppilaista  vastasi  Vartti  päivässä  -lukukampanjan  lisänneen  heidän 

lukuintoaan.  Jopa  63  %  (12)  kaikista  tytöistä  oli  sitä  mieltä.  46,8  %  (22)  vastasi  kampanjan 

säilyttäneen  lukuinnon  entisellään.   54  %  (15)  kaikista  pojista  valitsi  tämän  vaihtoehdon. 

Kenenkään mielestä kampanja ei vähentänyt lukuintoa.

KUVIO 8. Kirjailijavierailijan kirjojen lukeminen vierailun jälkeen
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Kahdeksas kysymys selvitti, lukivatko oppilaat kirjailijavieraan kirjoja. 78,3 % (36) oli lukenut 

kirjailijan  kirjoja  hänen vierailtuaan koulussa.  Kaikista  tytöistä  jopa 84,2 % (16) oli  innostunut 

lukemaan kirjailijan kirjoja.  Kaikista pojista 74,1 % (20) oli  lukenut niitä.  21,7 % (10) ei  ollut 

lukenut kirjailijavieraan kirjoja. Heistä suurin osa oli poikia (7).

KUVIO  9.  Kirjalahjojen mieluisuus oppilaille.

Yhdeksännessä  kysymyksessä  kartoitettiin  kirjalahjojen  mieluisuutta.  Useimmat  oppilaista, 

89,4% (42), pitivät kirjalahjoja mieluisina. 10,6 % (5) piti niitä yhdentekevinä. Kenenkään mielestä 

kirjalahjat eivät olleet epämieluisia.
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KUVIO  10.  Kirjakummitustäti Marja–Leena Mäkelän kirjavinkkauksen vaikutus  

                       lasten lukuintoon.

Kymmenes  kysymys  selvitti  kirjavinkkauksen  vaikutusta  lukuintoon.  60,9 % (28)  oppilaista 

vastasi kirjavinkkauksen säilyttäneen lukuinnon entisellään. Kaikista tytöistä näin vastasi 52,6 % 

(10) ja pojista 66,7 % (18). 43,5 % (20) oli sitä mieltä, että kirjavinkkaus lisäsi heidän lukuintoaan. 

Vinkkaus ei vastausten perusteella vähentänyt kenenkään lukuintoa.

KUVIO  11.  Oppilaiden mielipide lukemisesta harrastuksena.
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Yhdenteentoista kysymykseen oppilaat saivat vastata mielipiteensä lukemisesta harrastuksena. 

Lukuharrastusta  piti  mieluisana  42,6  %  (20)  oppilaista.  Opettavaisena  sitä  piti  38,3  %  (18) 

oppilaista. Rentouttavaksi lukuharrastuksen koki 25,5 % (12).Yhdentekevänä harrastuksena sitä piti 

2,1 % (1). Kaikista tytöistä 57,9 % (11) piti lukuharrastusta mieluisana ja toiseksi eniten 31,6 % (6) 

tytöt  vastasivat  lukemisen  olevan  opettavaista.  Vastaavasti  kaikista  pojista  42,9  %  (12)  koki 

lukuharrastuksen opettavaiseksi ja 32 % (9) mieluisaksi.

KUVIO  12.  Oppilaiden perusteluja lukudiplomin suorittamiselle.

Kahdestoista  kysymys  selvitti,  miksi  oppilaat  suorittavat  lukudiplomin.  Lukudiplomin halusi 

suorittaa 68 % (32) oppilaista, koska  he pitävät lukemisesta. 34 % (16) haluaa saada diplomin, 

8,5% (4) ei halua suorittaa diplomia. 4,3 % (2) halusi suorittaa sen, koska kaveritkin suorittavat. 

Muita syitä oli 14,9 % (7), joihin oli mainittu mm. haluan lisätä lukutaitoani, luen muutoin vaan, 

pidän lukemisesta ja opin uutta, koska tahdon lukea paljon. Kaikista tytöistä 89,5 % (17) suoritti 

lukudiplomin, koska pitää lukemisesta. Toiseksi eniten, 26,3 % (5), oli perusteeksi valittu se, että 

haluaa saada diplomin. Kaikista pojista 53,6 % (15) suoritti lukudiplomin, koska pitää lukemisesta 

ja 39,3 % (11) siksi, että haluaa saada diplomin.
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 KUVIO  13.  Oppilaiden mielipiteitä Kirja Kaverin iltakoulusta.

Kolmannessatoista kysymyksessä  oppilaat valitsivat mielipiteensä Kirja Kaverin iltakoulusta. 

82,6 % (38) piti  Kirja Kaverin iltakoulua hauskana kokemuksena. 8,7 % (4) vastasi  sen olevan 

lukemaan innostava kokemus. Yhdentekevänä iltakoulua piti 6,5 % (3) oppilaista. He olivat kaikki 

poikia. 15,2 % (7) oli jotain muuta mieltä mm. ihan kiva, jännittävä kokemus, mukava, cool.
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8.3  Tuloksia opettajien haastatteluista

Molemmat  haastateltavista  opettajista  olivat  koulutukseltaan  luokanopettajia.  Toisella  heistä 

opettajakokemusta oli neljä vuotta ja hänet on aineistossa nimetty lyhenteellä TO 1 (Tanelinrannan 

koulun luokanopettaja 1). Toinen opettajista oli työskennellyt luokanopettajana n. 20 vuotta ja hänet 

on nimetty aineistossa lyhenteellä TO2 (Tanelinrannan koulun luokanopettaja 2).

Haastattelussa kysyttiin  aluksi  opettajan omia lukutottumuksia.  TO 1 vastasi  lukevansa ajan 

puutteen vuoksi vain koulukirjoja (oppilaiden), askartelulehtiä ja joka päivä sanomalehden. TO 2 

luki kaunokirjallisuutta sekä sanoma- ja aikauslehtiä.

Toinen  haastattelukysymys  selvitti  opettajien  näkemyksiä  äidinkielen  kouluopetuksen 

muutoksista  heidän  uransa  aikana.  Vastaajan  TO1  mielestä  luettavat  kirjat  ovat  nykyään 

mielenkiintoisempia ja lukeminen on vapaampaa oppilaan kannalta katsottuna. Hänen mukaansa 

koulujen  välillä  äidinkielen  opetuksessa  on  eroja.  TO2  kertoi,  että  on  irtauduttu  enemmän 

äidinkielen oppikirjasta. Kirjallisuuden asema on noussut entisaikaan verrattuna; ennen käytössä 

olleen  pelkän  oppikirjaan  liityvän  lukukirjan  lisäksi  oppilaat  lukevat  nykyään  valtavan  määrän 

kirjoja. Myös TO2 totesi, että opetus on vapautuneempaa ja mielenkiintoisempaa oppilaan kannalta.

Opettajat  kuvailevat  koulun  kirjallisuuspainotteista  toiminta-ajatusta  seuraavasti:  TO1 kertoi 

käyttävänsä  lukudiplomi  -työtapaa  luokassa.  Oppilaat  ovat  saaneet  tehdä myös  kirja-arvosteluja 

lukuvihkoihinsa. TO1 piti erityisesti kirjavinkkarin käynneistä koulussa. Hänen mukaansa vinkkaus 

innostaa  lapsia  lukemaan  esiteltyjä  kirjoja.  TO2 kertoi  toteuttavansa  koulun  opetusuunnitelman 

lukutaidon  aakkospalikoita  (kirjallisuuskasvatus)  vuosittain.  Koulussa  oli  hiljattain  valmistunut 

opettajien itse suunnittelema lukudiplomi -työtapa, jonka tekeminen vaati opettajilta paljon työtä. 

Myös koulun kirjastoa on kehitetty. Opettajan TO2 oppilailla oli kirjallisuusvihko, johon he saivat 

merkitä jokaisen lukemansa kirjan. TO2 sanoo kirjallisuuteen liittyvistä projekteista näin: 

               Työtäkin on tietysti sitten enemmän. Varsinkin kun ensi vuodelle ollaan saatu 

               apuraha, niin se tietää sitten taas, että projektia vedetään. Mutta on tullut sen 

               verran kokemusta, että osaa jakaa projektin hyviin osiin, ettei se ole vain 

               semmoista läkähdyttävää projektista projektiin tarpomista. Sanotaanko     

               ennemminkin niin, että ei ahnehdi liikaa ja tekee sitten sen minkä tekee, niin

               tekee sen hyvin.
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Miten opettajat ottavat huomioon heikot oppilaat ja miten heitä kannustetaan lukemaan?

TO1 vastasi Vartti päivässä -lukukampanjan kuulemansa mukaan innostavan heikkojakin lukijoita. 

Opettajan mielestä ongelmana on se, että joku voi olla hyvinkin innostunut esim. liikunnasta ja se 

voi viedä aikaa ja innostusta lukemiselta.  TO2 sanoo,  että kirjastossa on hyvin huomioitu juuri 

lukemaan opettelevat ja heikot lukijat; kaikille löytyy mielenkiintoista ja uutta luettavaa. Heikot 

lukijat menevät opettajan mielestä porukan mukana ilman erityistä sovellusta. Hänen luokassaan 

kaikilla oppilailla on aina pulpetissaan kirja, jota luetaan ”tauoilla”.

Opettajilla on erilaisia tapoja käsitellä luokassa luettuja kirjoja. TO1:n oppilaat ovat vastanneet 

yhdessä  lukemastaan  kirjasta  tehtyyn  tehtävämonisteeseen.  Opettaja  myös  keskustelee  luetusta 

oppilaiden  kanssa.  TO2 kertoi,  että  lukudiplomin  tehtävien  myötä  oppilaan  lukema  kirja  tulee 

käsitellyksi. Hänen luokassaan oppilaat olivat lukukauden aikana lukeneet yhden sarjakirjan, joka 

oli yhteisesti käsitelty. Käsittelytapa ei selvinnyt haastatelussa. Opettajan suunnitelmissa oli teettää 

oppilailla pienet kirjaesitelmät. Kirjojen käsittelyssä TO2  piti ongelmallisena sitä, että sekä lukijat 

että luettavat kirjat ovat hyvin eritasoisia. Hän oli sitä mieltä, että opettajat (myös hän itse) voisivat 

lukea  enemmän  oppilailleen  kaiken  kiireenkin  keskellä.  Myös  kaikentyyppisten  tekstien  esille 

tuominen on tärkeää. Hän korosti opettajan roolia lukemiseen motivoijana ja innostajana.

Kodin ja koulun yhteistyötä kirjallisuuden opetuksessa oli molemmissa luokissa. TO1 sanoi, 

että  lukudiplomi  allekirjoitutetaan  vanhemmilla  ja  samalla  opettajat  toivovat  vanhempien 

kannustavan oppilaita lukemaan. Myös vanhempainilloissa on puhuttu lukemisen tärkeydestä. Myös 

TO2   mainitsi  vanhempainillat  yhtenä  yhteistyömuotona.  Hän  kertoi,  että  koulussa  on  joskus 

vanhemmille  järjestetty  kirjallisuusilta,  joka  voitaisiin  mahdollisesti  ottaa  yhdeksi  kirjallisuuden 

opetuksen aakkospalikaksi ja järjestää esimerkiksi joka kolmas vuosi. 

Vartti päivässä -lukukampanjaan TO1 ei osallistunut Tanelinrannan koulussa, koska hän tuli 

tutkimusluokkaan  sijaiseksi  oppilaiden  siirtyessä  kolmannelle  luokalle.  Hänellä  oli  kampanjasta 

kokemuksia  muista  kouluista.  Hän  totesi,  että  jotkut  vanhemmat  pitivät  kampanjaa  mukavana, 

koska perheiden yhteinen aika  oli  lisääntynyt.  TO1 ei  kokemustensa perusteella  osannut  sanoa, 

lisäsikö kampanja lasten lukuintoa. TO2 totesi vanhempien aktiivisuuden ja sen kuinka he ottavat 

kampanjan  vastaan  vaikuttavan  lukukampanjaan.  Hänen  mielestään  pelkkä  kirje  asiasta 

vanhemmille  ei  välttämättä  riitä  motivoinniksi,  vaan  lisäksi  tarvitaan  ”herättelykampanja” 

esimerkiksi vanhempainillassa.
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Kirja Kaverin iltakouluun TO1 ei ollut osallistunut. TO2 toteaa iltakoulusta näin:

               Se on vähän niin kuin lisäherkku kakkosluokkalaisille; lisäinnostus   

               kirjallisuuteen. Se on oppilaalle hyvin mieluisa. Se on semmonen lisäpotku

               vielä, että kirjat ovat kivoja.

Koulukirjaston  nykytilaa  ja  tulevaisuudennäkymiä  opettajat   luonnehtivat  seuraavasti:  TO1 

sanoo  koulukirjaston  kirjojen  olevan  erityisen  hyväkuntoisia  ja  mielenkiintoisiakin.  Myös 

oppilaiden toivomia kirjoja hankitaan joskus.   TO1:n oppilaat  käyvät koulukirjastossa vähintään 

kerran  viikossa,  jotkut  useamminkin.  TO2  pitää  koulukirjaston  nykytilaa  hyvänä.  Kirjastoon 

ostetaan paljon kirjoja  ja  se  pyritään  pitämään ajan tasalla;  myös  sarjojen  uusiuusimpia  kirjoja 

ostetaan.  Koulu  panostaa  siis  kirjahankintoihin.  Opettajan  mielestä  koulukirjastoon  voisi  tilata 

joitain lehtiäkin. TO2 mainitsee käyvänsä luokkansa kanssa myös lähikirjastoissa, mutta harvoin, 

koska kirjastokäynnit vievät paljon aikaa, ja koulun omakin kirjasto on  hyvä.

Tanelinrannan koulussa on vieraillut kirjailijoita, mm. Timo Parvela, Hannele Huovi ja Eppu 

Nuotio.  TO1:n  sijaisuuden  aikana  koulussa  ei  ollut  käynyt  kirjailijavierasta.  TO2  totesi 

kirjailijavierailun  järjestämisen  vaativan  paljon  työtä  ja  rahaa;  ilman apurahaa  se  ei  onnistuisi. 

Opettajat ovat lukeneet oppilaille vähän kirjailijan kirjoja ennen hänen vierailuaan. Vierailut ovat 

olleet TO 2:n mielestä onnistuneita ja niitä on käsitelty jälkeenpäin luokassa yhdessä. TO2 kertoi 

kirjailijavieraiden kirjojen lainaamisen lisääntyneen ja  kirjailijan vierailun kasvattavan oppilaiden 

lukuintoa valtavasti. 

 TO2  mainitsee esimerkkinä mm.:

               Joku oppilas oli kyllä sitten kirjoittanut heti jonkun runoteoksen, kun Eppu 

               Nuotio oli vieraillut ja lukenut omia runojaan. Oppilas oli esitellyt              

               runoteostaan vanhemmilleen, jotka olivat olleet hyvin yllättyneitä.  Joku

               ehkä saa vierailuista kipinän ryhtyä kirjailijaksi.

Lopuksi pyysin opettajia perustelemaan, miksi heidän mielestään lapsen kannattaisi lukea. TO1 

kertoi lukemisen lisäävän sanavarastoa ja mielikuvitusta. Hänen mielestään lukemisen avulla pääsee 

sadun ja kirjallisuuden maailmaan ja siitä voi saada myös harrastuksen. TO2 perusteli lukemisen 

tärkeyttä  sillä,  että  kaiken  opiskelun  perusta  on  hyvä  ja  ymmärtävä  lukutaito.  Hän  painottaa 
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kuitenkin  erityisesti  sitä,  että  lukeminen  on  mukava  harrastus  ja  ajanviete  ja   se  avartaa 

maailmankuvaa. TO2 toteaa haastattelun lopussa:

               Kirja on hyvä kaveri.
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9  TUTKIMUSTULOSTEN TARKASTELU JA ARVIOINTI

Tässä luvussa kokoan tutkimustulokset yhteen sekä tarkastelen ja arvioin niitä laajemmin. Selvitän 

aluksi,  minkälaisia  vapaa-ajan  lukemisen  käytänteitä  oppilailla  on.  Sen  jälkeen  esittelen  Vartti 

päivässä  -lukukampanjan  käytänteitä  ja  niiden  vaikutuksia  ja  lopuksi  perehdyn  koulun 

kirjallisuuden opetuksen työtapoihin ja miten ne vaikuttavat oppilaiden lukuintoon.

9.1  Oppilaiden lukemisen käytänteet  vapaa-aikana

2.-3.-luokkalaiset  ovat  lukutaidoiltaan  vielä  hyvin  eritasoisia.  He  sijoittuvat  Challin  lukutaidon 

kehitysmallin  tasoille  2-3.  Tasolla  2  peruslukutaito  vahvistuu,  lukemisen  sujuvuus  ja  nopeus 

kehittyvät,  luetunymmärtäminen  on  tunnistavaa  ja  toistavaa.  Tekstien  tulee  liittyä  lasten 

kokemusmaailmaan. Tässä vaiheessa on tärkeää, että lukeminen koetaan hauskaksi. Tekstien pitää 

kiinnostaa  lasta  ja  soveltua  hänen kielellisen  kehityksensä  vaiheeseen.  Tasolla  3  lukeminen  on 

oppimisen väline. Lukemalla opitaan uusia ideoita, tietoja, kokemuksia, tunteita, asenteita yleensä 

vain yhdestä näkökulmasta. (Lehtonen, H. 1998, 57; Vähäpassi, A. 1987, 41.) 

Tanelinrannan  koulun  oppilaat  olivat  innokkaita  lukijoita.  Erityisesti  seikkailu-  ja 

fantasiakirjallisuus oli  oppilaiden mielestä  mieluista  luettavaa. Harry Potter- kirjat  olivat  hyvin 

suosittuja  koulussa,  mikä  vaikuttanee  tutkimustulokseen.  6  -  12-vuotiaat  lapset  ovat  iän  myötä 

kehittyvän lukijan asenteen ja lukemisen tason toisessa vaiheessa, jota Appleyard sanoo sankarin tai 

sankarittaren rooliksi (Suojala, M. 2006, 173-174). Seikkailu- ja fantasiakirjallisuuden suosio tukee 

tätä teoriaa.  Niissä päähenkilönä on usein joku sankari/sankaritar,  joka kohtaa mitä erilaisimpia 

vaaroja  ja  seikkailuja.  6  -  12-vuotias  lukija  samastuu  päähenkilön  rooliin  ja  saa  kokea 

”sankaruutta”.  Se,  että   oppilaat  valitsivat mielilukemisekseen toiseksi  eniten vaihtoehdon jokin 

muu,  kertoo  vastausvaihtoehtojen  suppeudesta.   Muu -kohtaan oppilas  sai  itse  kirjoittaa  oman 

mielilukemisvaihtoehdon, joista eniten oli mainittu jännityskirjat. Sarjakuvien osuus oli yllättävän 

pieni.  Selityksenä  tälle  saattaa  olla  niiden  puuttuminen  vastausvaihtoehdoista  ja  se,  että  kaikki 

sarjakuvista pitävät eivät välttämättä muistaneet tai huomanneet  mainita niitä jokin muu-kohdassa. 

Oppilaiden päivittäin lukemien tekstien yhtenä vaihtoehtona sarjakuvat tosin olivat ja niitä suurin 

osa  oppilaista  lukikin  päivittäin.  Vertailtaessa  tyttöjen  ja  poikien  mielilukemista  suurin  ero  oli 

luonnollisesti  se,  että  yksikään  poika  ei  lukenut  hevos-  ja  tyttökirjoja.  Tytöt  lukivat 
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seikkailukirjojen  jälkeen  toiseksi  eniten  hevoskirjoja,  kun  taas  pojat  lukivat  toiseksi  eniten 

fantasiakirjoja.  Karjalaisen  (2000,  101-102)  tutkimuksessa  ilmeni,  että  sekä  kolmas-  että 

kuudesluokkalaisten mielilukemisryhmistä sarjakuvat olivat ensimmäisellä sijalla ja nuorten kirjat 

toisella. Kolmannella sijalla olivat jotain muuta-ryhmä, missä tytöt mainitsivat usein hevoskirjat ja 

pojat  urheilua  käsittelevät  kirjat.  Tässä  tutkimuksessa  vain  yksi  poika  oli  maininnut 

mielilukemisekseen  urheilukirjat.  Sarmavuoren  (1988)  mukaan  persoonallisuuden 

temperamenttierojen  mukaan  lukijoista  voi  erotella  erilaisia  lukijatyyppejä,  joita 

tutkimuskohteenkin  oppilaista  mielilukemisten  perusteella  voidaan  jaotella.  Seikkailu-  ja 

fantasiakirjallisuudesta  pitävät  ovat  romanttisia  lukijoita,  realistisista  kertomuksista  pitävät  ovat 

realistisia lukijoita ja tietokirjoista ja opettavaisista kirjoista pitävät ovat älyllisiä lukijoita. Edellisen 

perusteella voidaan todeta, että Tanelinrannan koulun oppilaista suurin osa sijoittuu romanttisten 

lukijoiden ryhmään. 

 Kirjalahjoja lähes kaikki pitivät mieluisina. Oman kirjan omistamiseen ja  lukemiseen liittynee 

erityinen tunnelataus, koska kirja on ikioma ja oppilas on saanut sen mahdollisesti joltain tärkeältä 

ja läheiseltä henkilöltä.

Kuten jo edellä  totesin, oppilaat lukivat eniten päivittäin sarjakuvia. Sekä pojat että tytöt lukivat 

tv-ohjelmien  tekstityksiä  toiseksi  eniten.  Kahdeksan  poikaa  oli  valinnut  ainoastaan  tämän 

vaihtoehdon, mikä kertoo television isosta roolista heidän kohdallaan.  Tytöt  mainitsivat  toiseksi 

eniten vaihtoehdoksi myös kohdan  muu (7 tyttöä), joista eniten oli mainittu kirjat (6 tyttöä). Vain 

kolme  poikaa  mainitsi  lukevansa  kirjoja  päivittäin.  Kirjat  puuttuivat  valmiista 

vastausvaihtoehdoista,  mikä   vähentää niiden osuutta  vastauksissa.  Tulokset  tukevat  sitä  yleistä 

näkemystä,  että  pojat  lukevat  kaunokirjallisuutta  huomattavasti  tyttöjä  vähemmän.  Myös 

Karjalaisen (2000) tutkimustulos on samansuuntainen. Hänen tutkimuksensa mukaan sekä kolmas- 

että  kuudesluokkalaiset  tytöt  lukevat  merkitsevästi  enemmän  kirjallisuutta  kotona  kuin  pojat. 

Samassa  tutkimuksessa  havaittiin  myös,  että  televisio/video  on  lapsille  lukemista  tärkeämpi 

viihdyttäjä.  Lukutaito  kehittyy  kuitenkin  myös  television  välityksellä,  sillä  suomalaislapset 

katselevat  paljon  ulkomaalaisia  ohjelmia,  joissa  suomennusteksti  vaatii  lukutaitoa.  (Karjalainen 

2000, 96-97.) On tärkeää miettiä, miten  poikien lukemisinto saataisiin syttymään, ja ennen kaikkea 

keinoja  lukemisinnon   ylläpitämiseksi.  Avainasemassa  ovat  mielestäni  opettajien  lisäksi 

varhaiskasvattajat ja huoltajat. Omasta kokemuksestani voin todeta, että lapselle kannattaa lukea jo 

hänen ollessaan vauvaikäinen. Kun lukemisesta tulee jo tuolloin tapa, lapsi oppii itsekin vaatimaan, 

että hänelle luetaan. Kun kirjat ovat arjessa mukana varhaislapsuudesta lähtien, luodaan kestävä 

pohja  myöhempää  lukuharrastusta  ajatellen.  Iän  myötä  muiden  aktiviteettien  ja  harrastusten 

lisääntyessä  on tärkeää tukea lukemismotivaatiota lisääviä ja ylläpitäviä tekijöitä.
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Oppilaiden arvioissa itsestään lukijana huomattavaa oli, että sekä tytöistä että pojista yli puolet 

piti  itseään  lukemiseen  keskittyvänä.  Lukemisen  ymmärtämisen  kannalta  se  on  hyvä  asia.  Osa 

vastausvaihtoehdoista  oli  hieman  päällekkäisiä,  esim.  nopea  ja  taitava  lukija.  Hitaana  lukijana 

itseään piti vain kaksi poikaa, mikä viittaa siihen, että kokonaisuudessaan luokkien oppilaat olivat 

hyviä lukijoita. Tätä tulosta tukevat tutkimusvuonna koulussa tehdyt ALLU -lukemisentasotestin 

hyvät tulokset. Tutkimusjoukon oppilaista 51 % oli testissä tasolla 7-9, eli ikätasonsa yläpuolella 

lukutaidossa. 38 % oppilaista oli tasolla 4-6, mikä tarkoittaa heidän lukutaitonsa olleen  ikätasoaan 

vastaavalla  tasolla.  Yhdysvaltalaisen  Gambrellin  (1992)  tutkimuksen  mukaan 

kirjallisuuspainotteisen koulun oppilaista 74 %  piti itseään hyvinä lukijoina, kun taas tavallisen 

koulun oppilaista vain 48 % piti itseään hyvinä lukijoina (Sarmavuori 1998, 185-186).  

Kirjastossa oppilaat vastasivat  käyvänsä eniten silloin tällöin, mitä on hieman vaikea tulkita. 

Vastausvaihtoehtojen perusteella päättelin sen tarkoittavan useammin kuin kerran kuukaudessa  ja 

harvemmin  kuin  kerran  viikossa  kirjastossa  käyntiä.  Tanelinrannan  koulukirjasto  on  varsin 

monipuolinen ja oppilaat käyttävät sitä paljon, joten se vaikuttanee oppilaiden yleisessä kirjastossa 

käymiseen. Aktiivisuus on kiinni myös huoltajien innokkuudesta käydä kirjastossa. Tässä kohdassa 

olisi voinut oppilailta kysyä lisäksi esim. viikottain  lainattuja  tai luettuja kirjamääriä. Siten olisi 

saanut enemmän tietoa lukuharrastuneisuudesta.

Oppilaat  keskustelivat  kirjoista  eniten  silloin  tällöin  tai  harvoin.  Tytöt  olivat  selvästi 

innokkaampia juttelemaan kirjoista kuin pojat. Huomattavaa oli, että jopa n. 40 % kaikista pojista ei 

jutellut  keskenään  kirjoista  koskaan.  Tämä  kannattaisi  huomioida  kirjallisuuden  opetuksen 

työtavoissa.  Esimerkiksi  parilukeminen  opettaa  keskustelemaan  kirjoista  ja  niiden  herättämistä 

ajatuksista. 

Koulussa  kirjallisuuden  opetuksen   työtavat  sisältävät  usein  ulkoisia  palkkioita,  esimerkiksi 

tietyn lukemisurakan jälkeen saa lukudiplomin. Vapaa-ajan lukemisen omaehtoinen harrastaminen 

edellyttää  sisäisiä  motiiveja  jatkuakseen.  Sisäinen  motivaatio  perustuu  pyrkimykseen  hakeutua 

kokemaan  uutta,  mielenkiintoista  ja  haastavaa.  Palkkion,  sisäisen  tyydytyksen,  henkilö  saa 

toiminnasta  itsestään,  ei  sen ulkopuolelta.  Lukemisharrastuksesta  saatu hyöty voi  olla  joidenkin 

kohdalla  motivaatiota  lisäävä tekijä.  Joku pitää  lukemisharrastustaan hyödyllisenä  itselleen,  kun 

tietää saavansa siitä apua hyvinkin erilaisissa tilanteissa:  lohdutusta,  tietoja tai  vaihtelua arkeen. 

Myös  erilaisten  kokemusten  ja  tunteiden  tavoittelu  lisää  motivaatiota.  (Saarinen,  P.  & 

Korkiakangas, M. 2009, 22; 29).
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9.2  Vartti päivässä -kampanjan käytänteet ja niiden vaikutukset lukuintoon

Vartti  päivässä  -kampanjan  pääajatus  on  se,  että  vanhempi  lukee  ääneen  lapselle  ja  lapsi 

vanhemmalleen. Luetun pohjalta keskustellaan ja tehdään erilaisia tuotoksia. Lukeminen tapahtuu 

kotona ja kodin ja koulun välisenä yhteydenpitokeinona voi olla esimerkiksi vihko. (Lehtonen, H. 

1998, 95.) Kampanjan aikana lapsella on mahdollisuus päivittäin kuulla hyvää kirjaa, jännittävää 

satua tai hauskoja loruja (Linna, H.2004, 19). 

Tässä  tutkimuksessa  perheissä  eniten  lukuvartteja  viettivät  lastensa  kanssa  äidit.  Isien 

osallistuminen  vartteihin  oli  melko  vähäistä.  Tämän  perusteella  on  mietittävä  keinoja  isien 

motivoimiseksi kampanjaan, sillä tärkeintä on , että sekä vanhemmat että lapset kokevat lukemisen 

tärkeäksi.  Lukevasta  aikuisesta  lapsi  saa mallin,  johon hän voi  samastua  (Linna,  H.  2005,  20). 

Vanhempien  kyselyistä  kävi  ilmi  kuitenkin  se  tosiasia,  etteivät  kaikki  vanhemmista  ole 

lukijatyyppejä. Tällöin koulu on avainasemassa lasten lukemaan innostamisessa.

Kodeissa  lukukampanjaan  suhtauduttiin  enimmäkseen  myönteisesti.  Huoltajat  pitivät 

parhaimpana puolena yhdessäoloa ja huonoimpana puolena aikapulaa. Kampanjan aikana huoltajat 

saivat myös todellisen kuvan lapsensa lukutaidosta. Oppilaat suhtautuivat kampanjaan  huoltajien 

mielestä innokkaasti ja he kokivatkin lukukampanjan lisänneen lastensa lukuintoa. Huonoja puolia 

oppilaiden mielestä olivat aikapula ja pakon tunne. Pakon tunne lienee johtunut kampanjan lyhyestä 

ajasta,  jolloin lukupäiviä oli  yhteensä vain 12 ja sinä aikana piti  saada luettua mahdollisimman 

monena päivänä. Pakon tunteella saattaa olla  negatiivisia vaikutuksia lukuintoon. Kannattaisikin 

pohtia  keinoja,  miten  lukukampanjasta  saataisiin  ns.  paineeton,  lukuiloa  herättävä  kampanja 

kaikille. 

Lukukampanjan  pituus  oli  kaksi  viikkoa  ja  yli  puolet  huoltajista  piti  sitä  sopivana.  15:n 

minuutin päivittäistä lukuaikaa pitivät sopivana lähes kaikki vastanneista. Myös seurantalomakkeen 

täyttäminen  sai  enimmäkseen  myönteistä  palautetta.  Lomakkeeseen  piti  merkitä  lukijan  ja 

kuuntelijan nimikirjaimet sekä lukemisen päivämäärä. Lomake palautettiin kampanjan viimeisenä 

päivänä. Jotkut huoltajista toivoivat, että seurantalomakkeessa olisi  ollut paikka luetulle kirjalle. 

Seurantalomakkeen  ”anti”  oli  melko  vähäinen.  Oikeastaan  sen  tarkoitus  oli  tämän  kampanjan 

aikana  lähinnä  kontrolloida  sitä,  että  lukuvartit  tulevat  pidetyiksi.  Esimerkiksi  lukupäiväkirjan 

liittäminen seurantalomakkeeseen olisi voinut syventää perheiden suhtautumista kampanjaan ja sen 

aikana  luetuista  kirjoista  nousseisiin  ajatuksiin.  Luettujen  kirjojen  laajempi  käsittely  kotona  ja 

koulussa  olisi  motivoinut  huoltajia  ja  oppilaita  enemmän  ja  tuonut  lukemiseen  lisää 

tarkoituksellisuutta.   Kirjallisuuden  opetuksen  transaktioteoriaa  voisi  hyödyntää  kirjallisuutta 

käsiteltäessä  ja  korostaa  sen  merkitystä  vanhemmillekin.  Kodin  ja  koulun yhteistyö  kampanjan 
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aikanakin on tärkeää ja myös opettajan kommenteille olisi hyvä olla paikka seurantalomakkeessa. 

Tämä  kaikki  vaatii  toki  enemmän  aikaa,  mutta  silloin  kampanja  ei  jäisi  vain  pelkän  alku-  ja 

loppusysäyksen varaan. 

Huoltajista n. 68 % oli sitä mieltä, että lukukampanja lisäsi lapsen lukuintoa. Oppilaista n. 53 % 

vastasi  lukukampanjan  lisänneen heidän lukuintoaan.  Aikaisemmat  kokemukset  Vartti  päivässä-

kampanjan  vaikutuksista  tukevat  tätä  tulosta.  Tanelinrannan  koulun  opettajan  (TO2)  mukaan 

kampanjan  onnistumiseen  ja  mahdolliseen  lukuinnon  kasvamiseen  vaikuttaa  eniten  vanhempien 

aktiivisuus. Opettaja korosti motivoinnin merkitystä kampanjan alussa. 

Vartti päivässä -kampanjan kehittämisideat liittyivät lähinnä kampanjan ja lukuhetken kestoon 

sekä   luettujen kirjojen käsittelemiseen. Joidenkin huoltajien mielestä vartin lukuhetki joka päivä 

on aikapulan vuoksi usein hankala toteuttaa ja he toivoivat, että lukuhetkiä olisi esimerkiksi 3-4 

viikossa,  jolloin kampanjakin voisi olla pidempi.  Useat  huoltajat  ehdottivat,  että  Vartti  päivässä 

-kampanjan aikana luettuja kirjoja käsiteltäisiin enemmän koulussa. Esimerkiksi luetuista kirjoista 

ja  sen  herättämistä  ajatuksista  keskusteleminen  sekä  kotona  että  koulussa  lisää  edistää  lapsen 

luetunymmärtämistaitoja  ja  syventää  tekstin  sanomaa.  Lapsi  ja  aikuinen  kertovat  omia 

näkemyksiään luetusta tekstistä ja suhteuttavat ne omaan kokemusmaailmaansa. Lukukokemusten 

jakaminen ja lukemisen ilo ovat tärkeä osa kampanjaa. 

Oppilaiden  huoltajista  jopa  n.  90  %  piti  lukemista  mieluisana  ajanvietteenä  perheessä. 

Tutkimustulokseen  vaikuttavat  monet  tekijät.  Selittäviä  tekijöitä  ovat  mm.  vanhempien 

koulutustaso,  sosioekonominen  tausta,   lukemistottumukset,  kirjallinen  kulttuuri,  kirjavarat  ja 

koulun innostava asenne kirjallisuuteen. Tässä tutkimuksessa huoltajilta ei kysytty edellä mainittuja 

asioita,  joten  tarkempaa  analyysia  kotien  vaikutuksista  lukuintoon  ei  voi  tehdä.   Luultavimmin 

suurin osa kyselyn täyttäneistä oli äitejä, mikä nostanee tutkimustuloksen prosenttilukua. Äidithän 

osallistuivat  mielellään myös  Vartti  päivässä -kampanjaan lastensa kanssa,  kun taas  isien osuus 

lastensa ”lukukaverina” oli pieni. 

Opettajien haastatteluista ei selvinnyt,  minkälaisia vaikutuksia lukukampanjalla oli heidän tai 

heidän oppilaidensa  työskentelyyn.  Lehtosen (1998,101-102) mukaan Suomessa tehdyssä Vartti 

päivässä -kokeiluun liittyvässä tutkimuksessa todettiin, että kaikkien kokeilussa mukana olleiden 

luetun ymmärtäminen oli parantunut. Täytyy kuitenkin huomioida, että edellä mainittu tulos vaatii 

Vartti  päivässä -ohjelman pidempiaikaista  toteuttamista  sekä huolellista paneutumista aiheeseen. 

Luultavasti Tanelinrannan koulussa kampanjan tavoitteena oli lähinnä lukemaan innostaminen.
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9.3  Koulun kirjallisuuden opetuksen työtavat ja niiden vaikutukset oppilaiden  luku-

       intoon

Jo  1990-luvun  lukututkimusten  mukaan  lasten  ja  nuorten,  erityisesti  poikien,  lukuharrastus  oli 

vähentynyt.  Äidinkielen  nimi  oppiaineena  muutettiin  1998 äidinkieleksi  ja  kirjallisuudeksi,  että 

oppilaat  saataisiin  yhä  enemmän  innostumaan  kaunokirjallisuuden  lukemisesta.  (Suojala  2006, 

170.)  Tanelinrannan  koulun  opetussuunnitelma  ottaa  huomioon  kattavasti  tämän  haasteen. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman  tavoitteet näkyivät monipuolisesti koulun työskentelytavoissa. 

Minulle jäi  kuitenkin epäselväksi se, miten paljon koulun kirjallisuuden opetuksessa painotettiin 

kirjojen  lukemisen  elämyksellisyyttä  ja  lukukokemusten  jakamista.  Yhteisöllinen  lukeminen  oli 

koulussa vähäistä.

Tutkimusjoukon oppilaista n. 92 %  luki koulussa mieluiten yksin hiljaa ja n. 23 % vuorotellen 

ääneen luokassa. Tuloksen perusteella voi päätellä, että koulun kirjallisuuden opetuksen työtavat 

ovat melko yksilökeskeisiä, vaikka erilaisia kirjallisuus”projekteja” onkin paljon. Toinen opettajista 

(TO1) mainitsi keskustelevansa kirjoista oppilaiden kanssa. Kumpikin opettaja oli teettänyt yhdessä 

luetusta  kirjasta  tehtävämonisteen  ja  toisen opettajan  (TO2) mukaan lukudiplomin kirjat  tulevat 

tehtävämonisteen myötä käsitellyksi. Nykyisin kirjallisuuden opetuksessa suositaan yhteisöllisyyttä. 

Lukemisen  taidon  myötä  oppilas  voi  tuntea  kuuluvansa  lukijoiden  yhteisöön,  jossa  kirjoista 

keskustellaan, niitä suositellaan, käydään yhdessä kirjastossa ja lukemiseen käytetään paljon aikaa. 

Kokemusten  jakaminen  on  suoritusten  vertailua  tärkeämpää.  (Linna,  H.  1999,  71-72.)  Yksi 

ratkaiseva lukemismotivaatioon vaikuttava tekijä on se, että opettaja itse arvostaa lukemista ja että 

hän kertoo lukemisinnostuksestaan ja lukemistaan kirjoista oppilailleen (Linna, H. 1999, 113). On 

myös  mukavia  tapoja  lukea  ja  käsitellä  kirjoja  yhdessä.  Näistä  esimerkkeinä  voidaan  mainita 

parilukeminen ja lukupiiri, jotka molemmat pohjautuvat konstruktivistisen transaktioteorian lisäksi 

sosiokonstruktivistiseen oppimiskäsitykseen. 

Kirjailijan vierailu koulussa  kasvatti oppilaiden lukemisintoa selvästi, sillä n. 78 % oppilaista 

oli lainannut vierailijan kirjoja. Keväällä 2003  Timo Parvela vieraili Tanelinrannan koulussa. Olin 

koulussa tuolloin sijaisena ja  pääsin kuuntelemaan häntä. Oppilaat olivat hyvin innostuneita ja he 

kyselivät  rohkeasti  kirjailijalta  mieltään askarruttavia asioita.  Oppilaat  saivat  osallistua  Parvelan 

ohjaamana pieniin  näytelmiin  ja  muutenkin  tilaisuus  oli  aktiivista  vuorovaikutusta  kirjailijan  ja 

oppilaiden välillä. Oppilaiden mielestä oli mukava nähdä ihan oikea kirjailija omassa koulussa. Jo 

monet alakouluikäiset  valitsevat itselleen luettavaa kirjailijan perusteella.  Usein olennaista kirjaa 

valittaessa on, miten tarina on kerrottu. Pelkästään kirjan aihe ei ratkaise kirjan kiinnostavuutta. 

(Linna  H.  1999,  83.)  Kirjailijan  tuotantoon  tutustuttaessa  kannattaa  perehtyä  myös  kirjailijan 
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taustatietoihin,  sillä  ne  auttavat  ymmärtämään,  miten  kirjailijan  oma  elämä  heijastuu  hänen 

tuotantoonsa (Linna. H. 1999, 84). Tämäkin asia valkenee oppilaille ihan eri tavalla, kun he saavat 

ihan  itse  kysyä  kirjailijalta  hänen  elämästään.  Opettajan  (TO2)  näkemyksen  mukaan  kirjailijan 

vierailu koulussa kasvatti oppilaiden lukuintoa valtavasti.

Tutkimuksen perusteella n. 61 % oppilaista oli  sitä mieltä,  että kirjavinkkaus säilytti  heidän 

lukuintonsa entisellään ja n. 44 %  oppilaista vastasi sen lisänneen lukuintoa. Jotkut oppilaat olivat 

valinneet  molemmat  vaihtoehdot,  eli  eivät  kyenneet  päättelemään  vinkkauksen  todellisia 

vaikutuksia  lukutottumuksiinsa.  Tyttöjen  ja  poikien  vastauksissa  ei  ollut  suuria  eroja.  Useissa 

tutkimuksissa  on  todettu  kirjavinkkauksen  lisänneen  lasten  lukuintoa.  Tässä  tutkimuksessa 

vinkkauksen vaikutusten arviointi jäi vain yhden kysymyksen varaan, joten tarkentavat kysymykset

olisivat lisänneet vastausten luotettavuutta. Toinen opettajista (TO1) oli kuitenkin sitä mieltä, että 

kirjavinkkaus lisää oppilaiden lukuintoa.

Tutkimusaineiston  keräämisen  aikoihin  Tanelinrannan  koulussa  kirjallisuuden  opetuksen 

työtavoista  lukudiplomi  oli  keskeinen.  Opettajat  olivat  hiljattain  saaneet  koulun  oman 

kolmiportaisen lukudiplomiohjelman valmiiksi ja oppilaat olivat jo aloittaneet sen suorittamisen. 

Suosituin perustelu diplomin suorittamiselle oli, että oppilaat pitivät lukemisesta. Toiseksi eniten 

motivoi itse diplomin saaminen.  Tyttöjen ja poikien vastauksissa oli näiden kahden vaihtoehdon 

välillä eroa; tytöistä 20 % enemmän perusteli diplomin suorittamista pidän lukemisesta-vastauksella 

kuin haluan saada diplomin -vastauksella ja  poikien kohdalla ero oli vain n. 9 %.  Tämä kertoo 

siitä, että useimmille tytöille itse lukeminen on mielekästä, eikä sen tavoitteena ole pelkästään saada 

diplomi  lukemisen  jälkeen.  Opettajien  näkemyksiä  lukudiplomin  vaikutuksista  ei  haastattelun 

perusteella voi sanoa.

Kirja Kaverin iltakoulua oppilaat pitivät kaiken kaikkiaan hauskana kokemuksena. Opettajien 

mukaan sen tarkoitus on olla ”lisäherkku” kakkosluokkalaisille ja tuoda monipuolisesti esille, että 

kirjat  ovat  kivoja.  Iltakoulun  vaikutuksia  lukuintoon  on  vaikea  arvioida,  koska  vain  muutamat 

oppilaat vastasivat kyselyssä sen lisäävän lukuintoa. Luultavasti iltakoulun mukavuus peittosi alleen 

muut vastausvaihtoehdot, mutta ainakin oppilaille jäi myönteinen näkemys illasta ja se   vaikuttanee 

myös lukuintoon. 

Innostusta  ja  kiinnostusta  lukemiseen  pitävät  Suojalan  (2006,  171)  mukaan  yllä  aiemmat 

myönteiset  kokemukset  kirjoista  ja  lukemisesta,  lukemiseen  liittyvä  sosiaalinen  vuorovaikutus, 

kirjojen  saatavuus  sekä  omat  valinnanmahdollisuudet.  Tanelinrannan  koulun  laadukas  kirjasto 

takasi sen, että oppilaille oli monipuolisia kirjoja hyvin tarjolla. Aiemmat myönteiset kokemukset 

kirjoista ja lukemisesta ovat eniten huoltajien sekä  päivähoidon ja  esiopetuksen vastuulla,  eikä 

siihen asiaan tässä tutkimuksesa paneuduttu. Lukemiseen liittyvä sosiaalinen vuorovaikutus ja omat 

71



valinnanmahdollisuudet  toteutuivat  etenkin  Vartti  päivässä  -kampanjan  aikana.  Koulun  opettaja 

korosti opettajan roolia lukemaan motivoijana ja innostajana.
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10  POHDINTA

Tässä luvussa  pohdin  tutkimuksen  reliabiliteettia  ja  validiteettia,  tutkimuksen onnistumista  sekä 

jatkotutkimusaiheita.  Tutkimuksen  luotettavuutta  voidaan  tarkastella  arvioimalla   tutkimuksen 

reliaabeliutta   ja  validiutta.  Tutkimuksen  reliaabelius  tarkoittaa  mittaustulosten  toistettavuutta. 

Mittauksen tai tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa siis sen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. 

Sisäinen  reliabiliteetti  liittyy  tulosten  pysyvyyteen,  vaikka  mittaus  suoritettaisiin  useampaan 

kertaan. Ulkoinen reliabiliteetti liittyy mittauksen toistamiseen muissa tutkimuksissa ja tilanteissa. 

Tutkimuksen validius tarkoittaa mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä on 

tarkoituskin  mitata.  Tutkimuksen  sisäinen  validiteetti  tarkoittaa  tutkimuksen  teoreettisten  ja 

käsitteellisten määrittelyjen sopusointua ja loogisuutta keskenään. Ulkoinen validiteetti  tarkoittaa 

tehtyjen  tulkintojen  ja  johtopäätösten  sekä  aineiston  välisen  suhteen  pätevyyttä.  (Hirsjärvi  ym. 

2003, 216; Tuomi 2007, 150; Eskola & Suoranta,  1998, 214.)  Laadullisen tutkimuksen piirissä 

reliabiliteetin  ja  validiteetin  käsitteitä  on  kritisoitu,  koska  ne  ovat  syntyneet  määrällisen 

tutkimuksen piirissä ja käsitteinä niiden ala vastaa lähinnä vain määrällisen tutkimuksen tarpeita 

(Tuomi  &  Sarajärvi  2009,  136).  Eskolan  &  Suorannan  (1998,  211)  mukaan  kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa  pääasiallisin  luotettavuuden  kriteeri  on  tutkija  itse  ja  näin  ollen  luotettavuuden 

arviointi koskee koko tutkimusprosessia. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta kohentaa tutkijan 

tarkka selostus tutkimuksen toteuttamisesta sen kaikissa vaiheissa (Hirsjärvi ym. 2003, 217).  

Koska  tutkimus  on  tapaustutkimus  eikä  pyri  yleistettävyyteen,  sen  tutkimusmetodeja  ja 

-tuloksia  ei  kokonaisuudessaan  voi  siirtää  johonkin  toiseen  tutkimuskohteeseen.  Tulosten 

siirrettävyys  toiseen  kontekstiin  riippuu  siitä,  miten  samankaltainen  tutkittu  ympäristö  ja 

sovellusympäristö  ovat  (Tuomi  &  Sarajärvi  2009,  138).  Tutkimuksella  on  kuitenkin  sisäistä 

reliabiliteettia, koska tutkimustulokset eivät olisi uusintamittauksessa olennaisesti muuttuneet. 

Tutkimuksen  luotettavuutta  heikentää  tutkijan  kokemattomuus  haastattelun  teossa, 

haastataeltavien   pieni  määrä  sekä  kyselylomakkeiden  kysymyksissä  ja  vastausvaihtoehdoissa 

ilmenneet puutteet.  Etenkin oppilaiden kyselylomakkeissa olisi  voinut olla enemmän tarkentavia 

kysymyksiä  kirjallisuuspainotteisen opetuksen työtapoihin liittyen.  Nyt kysymykset  jäivät  melko 

pinnallisiksi.  Opettajien haastatteluissa  olisi  kannattanut  myös  keskittyä enemmän heidän omiin 

tapoihinsa  opettaa  kirjallisuutta.  Tutkimustulosten  luotettavuutta  lisää  kuitenkin  se,  että 

tutkimukseen  osallistuivat  oppilaat,  heidän  huoltajansa  sekä  opettajat.  Tuloksia  voidaan  siis 

73



tarkastella monesta näkökulmasta ja kaikista vastauksista  voidaan etsiä sekä yhtäläisyyksiä  että 

mahdollisia eroavaisuuksiakin. Tutkimustulosten kannalta olisi ollut järkevää laajentaa tutkimuksen 

kohdejoukkoa ja  haastatella  koulun muitakin  opettajia.  Siten olisi  saatu selvitettyä  kattavammin 

kirjallisuuden opetuksen työtapojen ja menetelmien käytänteitä ja niiden vaikutuksia. 

Tutkimuksen toteuttamisen eri vaiheiden selostaminen on riittävä. Olen pyrkinyt selostamaan 

tutkimuksen toteuttamiseen liittyvät menetelmät mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Tutkimuksen 

teoreettinen  tausta  on  kattava,  mutta  sen yhteys  empiriaan  löyhähkö.  Teoriataustaa  olisi  voinut 

hyödyntää  enemmänkin  tutkimusongelmia  asetettaessa  ja  tuloksia  analysoitaessa.  Lisäksi 

motivaation käsittely teoriataustassa ja sen huomioiminen tutkimusongelmia asetettaessa olisi ollut 

hyödyllistä. Motivaatio on tärkeä lukuintoa ylläpitävä tekijä. Opettajan tulisi tiedostaa motivaation 

merkitys myös kirjallisuuden opetuksessa.

Tutkimus  antoi   vastaukset  tutkimusongelmiin  ja  yhteenvetona  voidaankin  todeta,  että 

kirjallisuuden opetuksen työtavoilla  on suuri  merkitys  lapsen lukuintoon.  Tanelinrannan koulun 

kirjallisuuspainotteinen  toiminta-ajatus  on  lisännyt  oppilaiden  lukuintoa  ja  kiinnostusta 

kirjallisuuteen myös kodeissa. Tutkimustulokset  voidaan nähdä kuitenkin vain ”pintaraapaisuna” 

Tanelinrannan  koulun  kirjallisuuspainotteisesta  opetuksesta  ja  sen  vaikutuksista.  Olisi  ollut 

mielenkiintoista perehtyä aiheeseen syvällisemmin ja keskittyä lisäksi ilmiöiden taustavaikuttajiin. 

Tämä  olisi  edellyttänyt  useampia  haastatteluja,  lisäkysymyksiä  kyselylomakkeisiin  sekä 

havainnointia koululuokissa. 

Suomalaislapset  ovat  menestyneet  hyvin  kansallisissa  lukutaitotutkimuksissa  ja  suurin  osa 

Tanelinrannan koulunkin oppilaista piti itseään hyvänä lukijana. Se ei tarkoita kuitenkaan sitä, että 

kaikki  hyvät  lukijat  olisivat  kiinnostuneita  kirjallisuudesta.  Koulun  kirjallisuudenopetuksen 

käytänteillä voidaan kuitenkin vaikuttaa suuresti lasten lukemisintoon. Yhtenä haasteena on saada 

heikotkin  lukijat  nauttimaan  kirjallisuudesta.  Yhtenä  kehittämisalueena  kirjallisuuspainotteisessa 

opetuksessa  voisi  olla  esteettisen  lukemisen  tukeminen.  Rosenblattin  mukaan  esteettisessä 

lukemisessa päähuomio on lukutilanteessa, eli mitä lukija kokee ja minkälaisia elämyksiä hän saa 

lukiessaan (Linnakylä 1995, 15). 

Tutkimusta tehdessäni olen pohtinut äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen erilaisia käytänteitä. 

Tutkimuskohteessa  kirjallisuuden  opetuksen  painottuminen  näkyi  lähes  joka  päivä,  mutta 

minkälaista kirjallisuuden opetus on  esimerkiksi sellaisessa luokassa, jossa opettaja ei  ole lainkaan 

kiinnostunut  kirjallisuuden  lukemisesta.  Toteutuvatko  opetussuunnitelman  tavoitteet?  Tämä  on 

aihe,  jota  kannattaa  miettiä  ja  ehkä  tutkiakin.  Opetussuunnitelman  tavoitteissa  2004  yhtenä 

äidinkielen  ja  kirjallisuuden  opetuksen  tavoitteena  on  luetun  työstäminen  improvisoinnin, 

kerronnan, leikin ja draaman avulla, myös muihin taideaineisiin integroiden. Tämän tutkimuksen ja 
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kokemusteni mukaan edellä mainittu tavoite ei läheskään aina toteudu. Lukemisen aikana ja sen 

jälkeen  koetut  tunteet  ja  tulkinnat  jäävät  usein  käsittelemättä.  Syynä  saattaa  olla  aikapula  tai 

opettajan  perehtymättömyys  kirjallisuuden  opetuksen  menetelmiin.  Luetun  integrointi  esim. 

taideaineisiin voi ”avata” kirjan sisältöä lukijalle ihan uudella tavalla.

Jatkotutkimusaiheena  tavallisen  ja  kirjallisuuspainotteisen  koulun  vertailu  olisi 

mielenkiintoinen.  Näkökulmana  voisi  olla  lukijalähtöisyyden  ja  yhteisöllisyyden  näkyminen 

äidinkielen  ja  kirjallisuuden  opetuksessa  sekä  niiden  vaikutukset  oppilaiden  lukemisintoon  ja 

-käytänteisiin.  Useat  lukemistutkimukset  on  tehty  n.  12-15-vuotiaista,  joten  tutkimuksia  voisi 

kohdentaa vielä enemmän  alakoulun eka- tokaluokille. Alakoulun eka- ja tokaluokkalaiset ovat 

vaiheessa, jolloin lukutaito kehittyy ja lukemisintoon voi vielä paljon vaikuttaa. 
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                                                                                                              Liite 1 (1)

KYSELY VARTTI PÄIVÄSSÄ- LUKUKAMPANJASTA

Alleviivaa tai ympyröi vaihtoehtokohdissa.

1.  Oppilas:         tyttö              poika

2.  Luokka:_______

3.  Kuka pääsääntöisesti luki ääneen?

                           isä
                           äiti
                           oppilas
                           sisarus
                           joku muu______________________________________

4.  Jos oppilas luki ääneen, kenelle pääsääntöisesti?
              
                            isälle
                            äidille
                            itselleen
                            sisarukselle
                            jollekin muulle__________________________________

5.  Miten oppilas suhtautui lukukampanjaan?

          - hyvät puolet

                 

          - huonot puolet
            

6.  Miten aikuinen koki lukukampanjan?

          - hyvät puolet

         
          - huonot puolet
 

                                                                                                                                  
                                                                                                                  



    1 (2)

7.  Tanelinrannan koulussa lukukampanjan pituus oli kaksi viikkoa. Mikä olisi mielestänne
     sopiva lukukampanjan pituus?

     _____ viikkoa

8.  Oliko päivittäinen lukuaika (15 min.) mielestänne sopiva?

     Kyllä.

     Ei.        Mikä olisi mielestänne sopiva lukuhetken pituus? ________________

9.  Pidittekö lukukampanjan ohjeistusta mielestänne riittävänä?

     Kyllä.

     Ei.       Minkälaiset asiat jäivät epäselviksi? __________________________________________
                ________________________________________________________________________

10. Minkälaisena koitte lukukampanjan ”seurantalomakkeen” täyttämisen (aikuisen ja lapsen
      näkökulmasta) ?

      _____________________________________________________________________________
      _____________________________________________________________________________
      _____________________________________________________________________________

11. Lisäsikö Vartti päivässä-kampanja perheessänne lukuintoa?

      Kyllä.

      Ei.

12. Osallistuisitteko kampanjaan mielellänne uudelleen?

      Kyllä.
      
      Ei

13.Onko lukeminen perheessänne mieluinen ajanviete?

     Kyllä. Miksi?__________________________________________________________________
                           __________________________________________________________________

     Ei.      Miksi?__________________________________________________________________
                           __________________________________________________________________
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14. Kehittämisideoita Vartti päivässä-kampanjaan. (Esimerkiksi voisiko kampanjaa toteuttaa
            jollakin toisella tavalla?)

     
     _____________________________________________________________________________
     _____________________________________________________________________________
     _____________________________________________________________________________
     _____________________________________________________________________________
     _____________________________________________________________________________

    
     PALJON KIITOKSIA VASTAUKSISTANNE !

                                                                                                                         
     



                                                                                                                                      Liite 2 (1) 
Kysymyksiä kirjallisuuden lukemisesta

Opiskelen Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Hämeenlinnan toimipaikassa ja teen
pro gradu-tutkielmaa Tanelinrannan koulun kolmasluokkalaisten lukutottumuksista. Sinun
vastauksesi ovat tärkeitä tutkimuksen onnistumiseksi.

Lue kysymykset huolellisesti ja ympyröi      sopiva vaihtoehto. Joihinkin kysymyksiin voit myös
kirjoittaa vastauksen.

Nimi:___________________________________________________

Luen mieluimmin
a)  seikkailukirjoja
b)  hevoskirjoja
c)  fantasiakirjoja
d)  tyttökirjoja
e)  ____________________________________ (Kirjoita itse, mitä luet mieluimmin.)

Viimeksi luin kirjan nimeltä _____________________________________________

Päivittäin luen
a)  sanomalehteä
b)  sarjakuvia
c)  aikakauslehtiä
d)  TV-ohjelmien tekstityksiä
e)  ____________________________________ (Kirjoita, mitä muuta.)

Olen lukijana
a)  lukemiseen keskittynyt
b)  hajamielinen
c)  nopea
d)  taitava
e)  hidas
f)  ____________________________________ (Kerro itse.)

Lainaan kirjastosta kirjoja
a)  joka viikko
b)  kerran kuukaudessa
c)  silloin tällöin
d)  en koskaan

Koulussa on mukavinta lukea
a)  yksin hiljaa omaan tahtiin
b)  pareittain ääneen
c)  koko luokka vuorotellen ääneen lukien
d)  ____________________________________ (Kirjoita itse, millä muulla tavalla.)
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Kavereitten kanssa juttelemme kirjoista
a)  joskus välitunneilla
b)  usein vapaa-aikana
c)  emme koskaan
d)  ____________________________________ (Kirjoita itse, milloin.)

Vartti päivässä - lukukampanja
a)  lisäsi lukuintoani
b)  säilytti sen entisellään
c)  vähensi sitä

Kun kirjailija on vieraillut koulussa, 
a)  olen lukenut hänen kirjoittamiaan kirjoja
b)  en ole lukenut niitä

Kirjalahjat ovat minulle
a)  mieluisia
b)  yhdentekeviä
c)  epämieluisia

Kirjakummitustäti Marja-Leena Mäkelän kirjaesittelyt
a)  lisäsivät lukuintoani
b)  säilyttivät sen entisellään
c)  vähensivät sitä

Lukeminen on harrastuksena
a)  mieluisa
b)  rentouttava
c)  opettavainen
d)  yhdentekevä
e)  _______________________________________________ (Kerro itse, minkälainen.)

Aion suorittaa lukudiplomin, koska
a)  pidän lukemisesta
b)  kaverinikin suorittavat sen
c)  haluan saada diplomin
d)  En aio suorittaa sitä.
e)  ___________________________________________________________ (Kerro itse, miksi.)

Kirjakaverin iltakoulu oli
a)  hauska kokemus
b)  lukemaan inostava kokemus
c)  yhdentekevä kokemus
d)  _______________________________________________ (Kerro itse, minkälainen kokemus.)

Jos haluat kertoa vielä jotakin omasta lukemisestasi, voit kirjoittaa siitä paperin kääntöpuolelle.

KIITOS, ETTÄ VASTASIT KYSYMYKSIINI. MUKAVAA KEVÄTTÄ SINULLE!
                                                                                                             

   



 Liite 3

OPETTAJAN HAASTATTELU

Opiskelen Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Hämeenlinnan toimipaikassa ja teen

pro gradu-tutkimusta Tanelinrannan koulun kirjallisuuspainotteisesta opetuksesta ja kolmasluokka-

laisten  lukutottumuksista. Kiitän lupauksestanne suostua haastateltavakseni. Toivon saavani 

vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

- Kerro itsestäsi opettajana.

- Mitä mainittavia muutoksia äidinkielen kouluopetuksessa on tapahtunut työurasi aikana?

- Kuvaile kouluanne ja sen kirjallisuuspainotteista toiminta-ajatusta.

- Mitä oppilaita innostavia sovelluksia olet tuottanut kyseisestä toiminta-ajatuksesta?

- Kerro myös ongelmista, joita on ilmennyt kirjallisuuspainotteisessa työskentelyssä.

- Onko kodin ja koulun välillä yhteistyötä kirjallisuuden lukemisessa?

- Kerro, mitä olet huomannut tapahtuneen kirjailijan vieraillessa koulussa?

- Mitä jälkiä Vartti päivässä-lukukampanjasta näkyy luokassanne?

- Mitä Kirja Kaverin iltakoulusta kannattaisi erityisesti mainita?

- Luonnehdi koulukirjastonne nykytilaa ja tulevaisuudennäkymiä.

- Mitä muuta olisi syytä mainita kirjallisuudesta tärkeänä osana peruskoululaisen äidinkielen

   oppimista?

KIITOS !


	                                     
	Tutkimuksessa perehdyttiin Seinäjoen Tanelinrannan koulun kirjallisuuspainotteiseen opetukseen. Tarkoituksena oli selvittää oppilaiden, huoltajien ja opettajien näkemyksiä Vartti päivässä -lukukampanjasta sekä muista kirjallisuuteen liittyvien projektien toteuttamisesta ja niihin osallistumisesta. Tavoitteena oli selvittää myös kirjallisuuspainotteisen opetuksen vaikutuksia oppilaiden lukemisintoon. Tutkimuksessa selvitettiin lisäksi oppilaiden vapaa-ajan lukemistottumuksia.
	SISÄLLYS
	 
	Lukemista voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta. Tarkastelen aluksi lukemista yleiseltä kannalta, sitten keskityn  lukijan rooliin ja lopuksi esittelen lukutaidon kansallisia tutkimuksia. 

	2.2  Lukutaidon kansallisia oppimistuloksia
	Lukemisesta on tehty paljon tutkimuksia, joista suurin osa keskittyy lukutaidon tutkimiseen. Suomalaislapset ovat menestyneet hyvin kansallisissa lukutaitotutkimuksissa. Lukuharrastusta on Suomessa tutkittu lähinnä nuorten ja aikuisten osalta, mutta alakouluikäisiin kohdistuvia tutkimuksia on vähän. Luvussa 5 tarkastelen Saarisen ja Korkiakankaan tutkimuksia nuorten lukemisharrastuksista.
	  Linnakylän (1995, 67) kansainvälisen lukutaitotutkimuksen mukaan sekä 9-vuotiaiden suomalaislasten että 14-vuotiaiden suomalaisnuorten lukutaito oli kansainvälisessä tulosvertailussa osanottajamaiden paras. Suomalaislasten hyvän lukutaidon selittäjäksi tarjottiin suomen kielen selkeää kirjoitusjärjestelmää, jossa äänteiden ja kirjainten vastaavuus on varsin säännönmukainen. Toisaalta on muistettava, että puhekielen ja kirjoitetun kielen vastaavuus ei suomessakaan ole aina täysin säännönmukainen. Kielemme synteettisyys ja sen mukanaan tuoma sanojen pituus ja monimorfisuus, taivutusmuotojen moninaisuus, sanavartalojen vaihtelu ja sanajärjestyksen vapaus saattavat vaikeuttaa lukemaan oppimista ja edellyttävät tarkkuutta sanojen ja lauseiden merkityksen rakentamisessa. (Linnakylä 1995, 99-100.) Sukupuolierot lukutaidossa olivat Linnakylän (1995, 103) tutkimuksessa selvät: tytöt menestyivät lukukokeissa poikia paremmin. 
	     Hyvää lukutaitoa voidaan pitää yhtenä selittävänä tekijänä lukemisharrastuksen ja -innokkuuden taustalla. Näin ollen lukutaitotutkimusten tulokset ovat tärkeitä tämän tutkimuksen tulosten tarkastelun  kannalta.
	Persoonallisuustekijät
	Sukupuoli ja ikä




	Painamattomat lähteet
	EDU-Luku-Suomi. http://www.edu.fi/Luku-Suomi
	Tanelinrannan koulun opetussuunnitelma 2002

