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Tämä tutkimus käsittelee vantaalaisten eri kieli- ja kulttuuritaustaisten 5.–6. luokkalaisten oppilai-

den ja esiopetusikäisten lasten lukuharrastuneisuutta. Tavoitteena oli tarkastella, miten eri kieli- ja 

kulttuuritaustaisten lasten ja suomalaistaustaisten lasten lukuharrastuneisuus eroaa toisistaan ja mi-

ten eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten suhtautuminen muuttuu kirjoihin ja lukemiseen iän myötä. 

Lopuksi tutkimuksessa pohditaan kirjallisuuden roolia osana suomi toisena kielenä -opetusta sekä 

eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten esiopetusta. 

 Tutkimus on laadullinen tutkimus, jonka tutkimusaineisto kerättiin lomakehaastattelulla 70:ltä 

5.–6. luokkalaiselta oppilaalta kahdesta eri vantaalaisesta koulusta. Oppilaista 29 oli eri kieli- ja 

kulttuuritaustaisia ja 41 suomalaistaustaisia. Tutkimuksessa haastateltiin 14:ää eri kieli- ja kulttuuri-

taustaista esiopetusikäistä lasta. Aineistoa täydennettiin lisäksi kyselyaineistolla neljältä lastentar-

hanopettajalta ja kahdelta suomi toisena kielenä -opettajalta. Aineisto analysoitiin ja teemoiteltiin 

käyttämällä sisällönanalyysia. 

 Tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa, että enemmistö eri kieli- ja kulttuuritaustaisista 

lapsista pitää lukemisesta ja harrastaa sitä sekä koulussa että vapaa-ajalla. Lapset lukevat kirjojen 

lisäksi runsaasti myös sarjakuvia sekä sanoma- ja aikakauslehtiä. Tutkimuksen tulosten mukaan 

lapset lukevat ja kuuntelevat kirjoja mieluummin suomeksi kuin omalla äidinkielellään. Lisäksi 

innostus lukuharrastusta kohtaan vähenee selvästi iän myötä. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten ja 

suomalaistaustaisten lasten väliset erot olivat pieniä. Suomalaistaustaiset oppilaat harrastivat luke-

mista hieman enemmän kuin eri kieli- ja kulttuuritaustaiset oppilaat. Kirjallisuutta luettiin sekä esi- 

että perusopetuksessa melko paljon. Lastentarhanopettajat ja suomi toisena kielenä -opettajat pitivät 

kirjallisuuden harrastamista tärkeänä ja motivoivat lapsia kirjojen pariin. 

 

Avainsanat: eri kieli- ja kulttuuritaustaiset oppilaat, suomi toisena kielenä -opetus, kirjallisuuden 

opetus, lukuharrastus 
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1 JOHDANTO 

Pohjoismaisessa koulutuspolitiikassa tasa-arvoperiaatteella on pitkät perinteet. Pyrkimyksenä on 

Linnakylän ja Malinin (2004a, 115) mukaan tarjota kaikille oppilaille tasa-arvoiset oppimismah-

dollisuudet ja mahdollisimman tasaiset oppimistulokset sekä koulutukseen pääsy ja jatko-opinto-

oikeus riippumatta heidän sosioekonomisesta, etnisestä tai kielellisestä taustastaan tai heidän koti-

seudustaan, asuinpaikastaan tai sukupuolestaan. Maailmassa, jopa Euroopassa, on kuitenkin paljon 

lapsia ja nuoria, jotka eivät kykene selviämään monista arkipäivän tilanteista lukutaidon puutteiden 

vuoksi. Näiden nuorten lukuharrastuksen ja -taidon kehittäminen on Leinon, Linnakylän ja Malinin 

(2004, 197–199) mielestä sekä koululle että perheille vakavasti otettava ongelma, sillä jos heitä ei 

tueta tänään, heidän ongelmansa kertautuvat tulevaisuudessa. 

 Tutkimuksessani keskityn erityisesti tarkastelemaan eri kieli- ja kulttuuritaustaisten 5.–6. 

luokkalaisten oppilaiden lukuharrastuneisuutta sekä asenteita kirjallisuutta kohtaan. Leinon, Lin-

nakylän ja Malinin (2004, 197–199) esittelemistä tutkimustuloksista selviää, että riski heikkoon 

lukutaitoon kasvaa oppilaan ollessa perheestä, jossa molemmat vanhemmat ovat syntyneet muualla 

kuin perheen oleskelumaassa. Perheen taloudellinen, kulttuurinen ja sosiaalinen pääoma on tästä 

johtuen monin tavoin joko tukemassa tai ehkäisemässä lasten ja nuorten oppimista. Riski heikkoon 

lukutaitoon kasvaa edelleen oppilaan ollessa poika, jolla on heikko käsitys itsestä oppijana. Riskiä 

kasvattaa myös oppilaan vähäinen sitoutuminen omaehtoiseen lukuharrastukseen vapaa-ajalla – 

riskiryhmään kuuluvat nuoret lukevat Linnakylän ja Malinin (2004a, 120–121) mukaan vain sil-

loin, kun heidän on pakko. Lukuharrastuksen on viime vuosina pelätty taantuneen ja erityisesti on 

oltu huolissaan kirjallisuuden harrastamisen vähenemisestä. 

 Lukuharrastuksen ja -taidon monipuolistamiseen olisi Linnakylän ja Malinin (2004a, 120–

121) mielestä kehitettävä erilaisia keinoja, sillä tietoyhteiskunnassa pärjäämisen mahdollisuudet 

ovat vähäiset ilman monipuolista perinteisten ja sähköisten medioiden käyttötaitoa. Perusopetuk-

sen opetussuunnitelman perusteiden (2004, 36) mukaan opetuksen tulee tukea myös eri kieli- ja 

kulttuuritaustaisen oppilaan kasvamista sekä suomalaisen kieli- ja kulttuuriyhteisön että oppilaan 

oman kieli- ja kulttuuriyhteisön aktiiviseksi ja tasapainoiseksi jäseneksi. Tämä ei mielestäni onnis-

tu ilman toimivaa lukutaitoa ja aktiivista lukemisen harrastamista, mistä johtuen halusin tutkimuk-
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seni kautta luoda kokonaisvaltaisen katsauksen eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten ja nuorten 

lukuharrastuneisuuteen. 

 Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, jonka tutkimusaineiston muodostavat 70:ltä 5.–6. 

luokkalaiselta oppilaalta kerätyt lomakehaastattelut. Oppilaat opiskelivat kahdessa vantaalaisessa 

alakoulussa. Heistä 29 oli eri kieli- ja kulttuuritaustaisia ja 41 suomalaistaustaisia. Lisäksi tutki-

muksessa haastateltiin 14:ää eri kieli- ja kulttuuritaustaista esiopetusikäistä lasta. Halusin tutki-

muksessani tuoda näkyviin lasten kokemusten ohella myös opettajien näkemykset eri kieli- ja kult-

tuuritaustaisten lasten lukuharrastuneisuudesta sekä kirjallisuuden roolista osana suomi toisena 

kielenä -opetusta. Tästä johtuen aineistoa täydennettiin vielä kyselyaineistolla neljältä lastentar-

hanopettajalta ja kahdelta suomi toisena kielenä -opettajalta. Tutkimusaineisto kerättiin toukokuu – 

marraskuu 2011 välisenä aikana.  

 Pyrin tutkimukseni teoriaosassa tuomaan esiin niitä asioita, jotka erityisesti vaikuttavat lap-

sen lukuharrastuksen syntymiseen ja kehittymiseen. Lisäksi tuon esille opetuksen ja koulun roolin 

oppilaan kiinnostuksen herättämisessä. Halusin esitellä näitä asioita yleisellä tasolla, mutta myös 

eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten näkökulmasta sekä osana suomi toisena kielenä -opetusta. 

 Tutkimusaiheeni kautta kiinnostuin tutkimaan suomi toisena kielenä -opetusta yhä syvemmin 

sekä erityisesti kirjallisuuden roolia osana sitä. Tästä johtuen syksyllä 2011 pidin neljässä vantaa-

laisessa päiväkodissa kirjallisuuspiirejä eri kieli- ja kulttuuritaustaisille esiopetusikäisille lapsille. 

Kirjallisuuspiireihin osallistui yhteensä 14 eri kieli- ja kulttuuritaustaista esiopetusikäistä lasta. 

Kirjallisuuspiirit liittyivät projektityöhöni, jonka suoritin kasvatustieteen maisteriopintojeni syven-

tävässä vaiheessa (opintojakso LUOKS 15, Syventävät projektiopinnot). 

 

Opintojaksolla syvennytään valitussa kasvatus- ja opetuskontekstissa tutkimusperustaisesti 

määriteltyyn pedagogiseen tehtävään, kysymykseen tai ongelmaan. Tutkimuksellisesti orien-

toitunut projekti on mahdollista suorittaa sekä opetus- että kehittämistyönä. Projektista laadi-

taan kirjallinen loppuraportti, jonka voi soveltaen liittää osaksi pro gradu -tutkielmaa. 

 

Projektityöhöni liittyen pidin jokaisessa päiväkodissa yhteensä kahdeksan kirjallisuuspiirituokiota, 

joiden tarkoituksena oli ensisijaisesti tutustuttaa lapsia suomalaiseen kirjallisuuteen ja kulttuuriin 

erilaisten tekstien ja harjoitusten kautta. Suomessa kirjallisuudella on aivan erityinen asema niin 

kodeissa kuin kouluissakin, mutta Melan (2003, 107) mukaan näin ei valitettavasti ole monissa 

muissa maissa. Halusin projektini avulla innoittaa lapsia tutustumaan kirjallisuuteen ja kirjoihin 

monilla eri tavoilla, samalla niistä nauttien. 
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 Projektityöni kautta sain arvokasta tietoa sekä suomi toisena kielenä -opetuksesta että kirjalli-

suuden roolista osana eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten esiopetusta. Ymmärsin, että mitä aikai-

semmin lasten lukuharrastuneisuutta tuetaan, sitä varmemmin myös eri kieli- ja kulttuuritaustaiset 

lapset kiinnostuvat lukemisesta ja kirjallisuudesta – tämä puolestaan omalta osaltaan vähentää riskiä 

heikkoon lukutaitoon. Halusin tästä johtuen tutkimuksessani tuoda esille koululaisten sekä suomi 

toisena kielenä -opettajien näkemysten rinnalla esiopetusikäisten lasten ja lastentarhanopettajien 

kokemuksia lukuharrastuksesta ja kirjallisuudesta osana eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten esi-

opetusta. Haastattelin tutkimustani varten projektiini osallistuneita 14:ää eri kieli- ja kulttuuritaus-

taista lasta sekä heidän lastentarhanopettajiaan. 
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2 ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISET 

OPPILAAT 

Usein unohdetaan, että Suomessa on jo pitkään ollut omia vähemmistökulttuureita, kuten saame-

laiset ja romanit. Suomeen muutettiin ennen tosita maailmansotaa monista eri maista, ja monet 

kuuluiset teollisuussuvut, kuten Fazer ja Paulig, ovat alkuperältään maahanmuuttajia. Nykyisen 

Suomen maahanmuuttajahistoria on Halmeen ja Vatajan (2011, 7) mukaan lyhyt. Ensimmäinen 

isompi ryhmä maahanmuuttajia saapui Chilestä 1970-luvulla ja toinen Vietnamista 1980-luvulla. 

Muutto voimistui vasta 1990-luvulla, johtuen Neuvostoliiton hajoamisesta, Jugoslavia kriisistä ja 

sodasta Somaliassa. Vuosina 1987–2003 Suomen ulkomaalaisväestö kuusinkertaistui. Suhteessa 

kantaväestöön Suomessa asuu edelleen vähän ulkomaalaisia muuhun Eurooppaan verrattuna, vaik-

ka maahanmuutto onkin lisääntynyt. Lähes puolet Suomessa asuvista maahanmuuttajista asuu pää-

kaupunkiseudulla. 

Halme ja Vataja (2001, 8) erittelevät maahanmuuttoa syyn mukaan. Siirtolainen on henkilö, 

joka muuttaa pysyvästi toiseen maahan hankkiakseen siellä toimeentulonsa. Siirtotyöntekijä ei ase-

tu maahan pysyvästi, vaikka muuttaakin sinne toimeentulonsa vuoksi. YK:n pakolaisen oikeus-

asemaa koskevassa yleissopimuksessa pakolainen on määritelty henkilöksi, joka on lähtenyt koti-

maastaan ja jolla on aihetta pelätä joutuvansa siellä vainotuksi. Turvapaikanhakija pyytää oleske-

luoikeutta ja suojaa vieraasta maasta. Turvapaikanhakijaa ei kuitenkaan voida kutsua pakolaiseksi, 

ennen kuin hänelle on myönnetty pakolaisstatus. Vuosittaisen kiintiön puitteissa Suomeen saapuu 

myös kiintiöpakolaisia. Paluumuuttaja on ulkosuomalainen, joka palaa takaisin Suomeen asuttu-

aan Suomen rajojen ulkopuolella. Ulkomaalainen on henkilö, jolla ei ole Suomen kansalaisuutta. 

Maahanmuuttajia kutsutaan usein ulkomaalaisiksi, koska he eivät ole syntyperäisiä suomalaisia. 

Tämä määritelmä on puutteellinen, sillä maahanmuuttajat tulevat pysyvästi Suomeen ja hakevat 

lisäksi Suomen kansalaisuutta. Tutkimuksessani käytän nimitystä eri kieli- ja kulttuuritaustainen 

viitaten kaikkiin edellä mainittuihin sekä Suomessa syntyneisiin, maahanmuuttajataustaisiin henki-

löihin. 

Suomessa vakituisesti asuvat kouluikäiset eri kieli- ja kulttuuritaustaisten perheiden lapset 

ovat yhtä lailla oppivelvollisia kuin suomalaislapsetkin. Opetushallituksen (2010) julkaiseman 
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tilaston perusteella vuonna 2010 suomalaisissa peruskouluissa opiskeli yli 20 000 oppilasta, joiden 

äidinkieli oli muu kuin suomi, ruotsi, saame, romani tai viittomakieli. Erityisesti pääkaupunkiseu-

dulla ja suurimpien kaupunkien kouluissa eri kieli- ja kulttuuritaustaisia oppilaita on ollut jo kauan. 

Siinä missä oppilasaines vielä reilut kymmenen vuotta sitten oli kielelliseltä ja kulttuurilliselta 

taustaltaan melko yhtenäistä, on pääkaupunkiseudulla nyt kouluja, joiden oppilaista 20 % on Löf-

strömin, Merin ja Talibin (2004, 82) mukaan eri kieli- ja kulttuuritaustaisia. 

Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset oppilaat muodostavat heterogeenisen ryhmän kielen, kulttuu-

rin, koulutuksen ja maahantulon syyn suhteen. Heidän opetustaan toteuttaessa perusopetuksen ope-

tussuunnitelman perusteissa (2004, 36) keskeisenä nähdään oppilaan taustan ja yksilöllisten tarpei-

den huomioiminen. Opetuksen tulee tukea oppilaan kasvamista sekä suomalaisen kieli- ja kulttuu-

riyhteisön että oppilaan oman kieli- ja kulttuuriyhteisön aktiiviseksi ja tasapainoiseksi jäseneksi. 

2.1 Monikielisyys ja suomi toisena kielenä -opetus 

Kieli, kulttuuri ja identiteetti liittyvät hyvin kiinteästi yhteen, sillä kieli ja kielenkäyttö ovat osa 

sekä yksilön että ryhmän kollektiivista identiteettiä. Kieli toimii Grünthalin ja Pentikäisen (2006, 

10–11) mukaan kommunikoinnin välineenä, mutta myös yksilön identiteetin rakentajana. Se sym-

boloi ihmisen kuulumista tiettyyn yhteisöön – sen avulla lapsi oppii ympäristönsä kulttuurisidon-

naiset arvostukset, normit, asenteet ja uskomukset. Kieli luo rajan kahden eri kulttuurin edustajan 

välille, koska se kantaa mukanaan tietyn yhteisön kulttuurisia merkityksiä. Kirjallisissa kulttuu-

reissa edellisten sukupolvien perintö löytyy uskonnollisista teksteistä, kaunokirjallisuudesta, laki-

kirjoista ja sanakirjoista. Ne luovat historiallista jatkuvuutta, joka ei-kirjallisissa kulttuureissa 

esiintyy kerrotuissa tarinoissa ja myyteissä. Kysymys on Aaltosen (2001, 10–11) mielestä ennen 

kaikkea sosiaalisesta ja omaksuttavasta perimästä, ei biologisesta. Monikulttuurisessa maailmassa 

rotu tai ihonväri ei enää kerro yksilön kansallisuudesta tai kielestä. 

Tieteenalasta riippuen äidinkieli määritellään kielen alkuperän, hallinnan, käytön tai samais-

tumisen mukaan. Yleisimmin äidinkielestä puhuttaessa tarkoitetaan sitä kieltä, jonka lapsi on en-

simmäisenä oppinut jo johon hän samaistaa itsensä. Ensiksi omaksuttuna kielenä äidinkieli luo tär-

keän pohjan lapsen myöhemmälle kielelliselle ja älylliselle kehitykselle sekä ehyen identiteetin 

muodostumiselle. Äidinkieli opitaan aina opettamatta, vuorovaikutuksessa lähiympäristön kanssa. 

Kosonen (2006, 12–13) korostaa, ettei oppiminen silti ole passiivista, vaikka omaksumisen nähdään 

tapahtuvan ikään kuin itsestään, vaan se on aktiivista päättelyä, valikointia, kieliympäristön havain-

nointia ja pyrkimystä kommunikointiin kieliyhteisön kanssa. Kielen oppimisen edellytyksinä pide-

tään lähiympäristön henkilöihin, esineisiin, sosiaalisiin tilanteisiin ja tapahtumiin liittyvää tietoa ja 
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pysyvien mielikuvien muodostamista niistä. Lapsen oppiessa puhumaan hän samalla järjestelee, 

luokittelee ja rakentaa maailmaansa sekä sijoittaa itsensä osaksi ympäristöään. 

Aaltosen (2001, 10–11) mukaan äidinkieli usein eroaa myöhemmin opituista kielistä siinä, et-

tä se on ihmisen luontevin väline ilmaista persoonallisuuttaan, syvimpiä tunteitaan ja selkeimpiä 

ajatuksiaan, sillä näiden kehitys on tapahtunut juuri yksilön omalla äidinkielellä. Uskotaan, että 

äidinkielellä on erittäin tärkeä merkitys ihmisenä olemiselle ja uusien asioiden kohtaamiselle. Leh-

tonen (2008, 107) kuitenkin huomauttaa, että tunneside voi kehittyä myös myöhemmin opittuun 

kieleen, sillä aikuisenakin opitulla kielellä voi kokea erilaisia elämyksiä, solmia ystävyyssuhteita, 

rakastua ja elää. 

Yksikielisessä ympäristössä kasvaneet pitävät Lehtisen (2002, 16) mukaan yksikielisyyttä 

usein hallitsevana muotona ja kaksi- tai monikielisyyttä poikkeuksena. Tosiasiassa yksi kolmasosa 

maailman väestöstä käyttää kahta tai useampaa kieltä rutiininomaisesti työssään, perhe-elämässään 

ja vapaa-aikanaan. Lisäksi epäsäännöllisesti eri kieli käyttäviä on paljon ja jos heidätkin lasketaan 

kaksikielisiksi, yksikielisten ihmisten osuus maailmassa osoittautuu varsin pieneksi.  Kaksi- tai mo-

nikielisyyden määrittely ei ole helppoa, eivätkä tutkijatkaan ole siitä täysin yksimielisiä. Nykyään 

kaksikielisyys merkitsee Lehtosen (2008, 106–107) määrittelemänä sitä, että yksilö hallitsee use-

amman kuin yhden kielen ja käyttää niitä. Kielten hallinnan taso voi vaihdella ja niillä saattaa olla 

myös hyvin erilaiset käyttöalueet. 

Varhaisessa kaksikielisyydessä lapsi omaksuu jo varhaislapsuudessa vanhemmiltaan kaksi en-

sikieltä. Lehtinen (2002, 21–22) esittää, että muussa tapauksessa kaksi- tai monikielisyyden kehit-

tyminen seuraa yleensä seuraavanlaista, kronologista järjestystä: 

1. ensi- tai äidinkieli 

2. toinen kieli, joka liittyy yleensä maahanmuuttoon 

3. muut vieraat kielet 

Toisen kielen oppimista helpottaa ja tukee tasapainoinen ensikielen kehittyminen. Lehtosen (2008, 

106) mukaan oma äidinkieli on perusta sekä lapsen ajattelun kehittymiselle että uusien kielten op-

pimiselle – ilman äidinkielen hyvää hallintaa, on mahdotonta kehittää rikasta kaksikielisyyttä. 

Lehtinen (2002, 23) määrittelee toisen kielen oppimisen oppimisprosessiksi, joka koskee jo-

tain muuta kuin yksilön ensikieltä ja jota opitaan maassa, jonka kommunikointikieli kyseessä oleva 

toinen kieli on. Vierasta kieltä sen sijaan opiskellaan kyseessä olevan kielen kielialueen ulkopuolel-

la. Toinen kieli eroaakin vieraasta kielestä selvimmin juuri oppimisympäristönsä osalta: vieras kieli 

opitaan muualla, kuin sitä puhuvassa yhteisössä, ja usein pelkästään muodollisen luokkahuoneope-

tuksen avulla. Toisen kielen omaksumisessa kohdekielisen ympäristön vaikutus on erittäin olennai-

nen, koska oppija kuulee ja näkee opettelemaansa kieltä jatkuvasti ympärillään. Käytännössä toisen 
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kielen ja vieraan kielen välinen rajanveto ei ole aivan näin yksinkertaista, sillä vieraan kielen oppi-

mista voi tapahtua myös kyseessä olevan kielialueen sisällä. Toisen kielen oppimisessa on aina kui-

tenkin kyse pysyvästä oleskelusta kieltä puhuvassa maassa, kun taas vieraan kielen osalta oleskelu 

on lyhytaikaista. 

Alkuvuosina, ennen kuin eri kieli- ja kulttuuritaustaisille oppilaille alettiin opettaa suomea 

toisena kielenä, keskityttiin opettamaan heille suomea vieraana kielenä. Tulokseksi tästä saatiin 

Talibin (2002, 52) mukaan oppilaita, jotka puhuivat sujuvasti arkisuomea, mutta joilla oli käytös-

sään suppea sanavarasto ja niukasti abstrakteja käsitteitä. Lehtonen (2008, 105) muistuttaa, että 

suomi toisena kielenä -oppimäärän nimi on valittu juuri siitä sisällöllisestä syystä, että kielenoppi-

misprosessi kohdekielisessä ympäristössä eroaa olennaisesti vieraan kielen opiskelusta, jossa ympä-

ristö ei tue oppimista. Suomi toisena kielenä -opetus ei toisin sanoen ole helpotettua äidinkielen ja 

kirjallisuuden -opetusta. Tämän lisäksi toisen kielen opetus eroaa sekä äidinkielen että vieraiden 

kielten opetuksesta myös tavoitteiltaan, sillä suomi toisena kielenä -oppimäärän tarkoitus on edistää 

monikulttuurisen identiteetin ja toimivan kaksikielisyyden kehittymistä. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004, 36) määritellään, että eri kieli- ja kult-

tuuritaustaisen oppilaan tulee saada äidinkielen ja kirjallisuuden -tuntien lisäksi suomi toisena kie-

lenä -opetusta muutaman tunnin viikossa, mikäli katsotaan, ettei hänen suomen kielen taitonsa ole 

äidinkielisen tasolla kaikilla kielitaidon osa-alueilla. Oppilaan tulisi saavuttaa sellainen suomen 

kielen taito, että hän pystyy jatkossa opiskelemaan kaikkia oppiaineita suomenkielisessä koulussa 

sekä saa mahdollisuuden jatkokoulutukseen ja yhteiskunnassa toimimiseen. Harva oppilas suorittaa 

koko äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärää suomi toisena kielenä -tunneilla, vaan hän on osan 

tunneista suomea äidinkielenään puhuvien oppilaiden joukossa. Niemistö (2002, 102) muistuttaa, 

että oppilaan suomen kielen taitotaso on aina suomi toisena kielenä -opetuksen lähtökohta – ei kos-

kaan se luokka-aste, jolla hän opiskelee. Suomi toisena kielenä -opetus ei koskaan ole helpotettua 

äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta. 

Suomi toisena kielenä -opetuksen lisäksi eri kieli- ja kulttuuritaustaisilla oppilailla on perus-

opetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004, 26; 95) mukaan oikeus saada myös oman äidin-

kielen opetusta. Perusopetuksen tarkoituksena on, että suomi toisena kielenä -opetus yhdessä oppi-

laan oman äidinkielen opetuksen kanssa vahvistaa oppilaan monikulttuurista identiteettiä ja raken-

taa pohjaa toimivalle kaksikielisyydelle. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset perheet tulisi saada vakuut-

tuneiksi oman äidinkielen opetuksen tärkeydestä. Vanhemmat saattavat pelätä, että osallistuminen 

oman äidinkielen opetukseen haittaa lapsen valtakielen oppimista ja korostaa hänen toiseuttaan. 

Lehtisen (2002, 52–53) mielestä lapset vuorostaan saattavat kokea, ettei heidän oma vähemmistö-
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kielensä ole yhtä arvokas ja hyödyllinen, koska sitä ei voi vapaasti käyttää kaikissa tilanteissa. Täs-

sä asenne saattaa heijastua heidän motivaatioonsa ylläpitää oman äidinkielen osaamista. 

2.2 Lukutaidon kehittäminen 

Lukemistapahtuma on lukijan aivoissa tapahtuva prosessi, joka koostuu kahdesta pääprosessista: 

kirjoitetun kielen dekoodauksesta ja ymmärtämisestä. Dekoodauksessa sanojen kirjaimet muute-

taan äänteiksi. Lukija muodostaa kirjoitetusta kielestä puhuttua kieltä vastaavan muodon ja antaa 

sille merkityksen. Korkeamäen (2002, 76) mukaan luetun ymmärtäminen ei voi onnistua hyvin, jos 

koodaus tuottaa oppilaalle vaikeuksia. Toisaalta, sanan merkityksen ollessa outo, sen koodaaminen 

saattaa puolestaan takellella – toisen puutteellinen toiminta vaikuttaa aina myös toiseen. Peruslu-

kutaidon tasoon liittyvät sekä tekninen lukemisen taito että luetun ymmärtäminen. Lerkkanen 

(2006, 10–11) katsoo lukutaidon olevan puutteellinen, jos toisessa tai molemmissa taidoissa on 

ongelmia. 

Ensimmäisen luokan aikana myös eri kieli- ja kulttuuritaustaisen lapsen odotetaan oppivaan 

lukemaan ja kirjoittamaan. Osa lapsista on saattanut oppia lukemaan ensikielellään, osa puolestaan 

opettelee lukemaan ensimmäistä kertaa. Lehtisen (2006, 93) mukaan todennäköistä on, että luokan-

opettaja kohtaa sellaisen eri kieli- ja kulttuuritaustaisen oppilaan, jonka lukeminen on erityisen hi-

dasta ja vaikeaa. Syitä lukutaidon puutteellisuuteen on monia, yhtenä niistä voi olla se, että oppilaan 

lukutaito on hänen omalla äidinkielelläänkin olematon. Heikko toisena kielen taito vaikeuttaa myös 

tekstin ymmärtämistä. Lisäksi lukeminen voi olla oppilaalle vieras tapa hankkia elämyksiä ja tietoa 

– samoin kuin se on osalle suomenkielisistäkin lapsista. 

Linnakylän ja Malinin (2004a, 129) mielestä eri kieli- ja kulttuuritaustaisilla oppilailla tulisi ol-

la tasa-arvoiset mahdollisuudet hyvään lukutaitoon – parhaimmillaan sekä omalla äidinkielellään 

että uuden kotimaansa kielellä. Oppilaan on vaikea pitää yhteyttä entiseen kotimaahansa ja sen kult-

tuuriin ilman hyvää ja monipuolista luku- ja kirjoitustaitoa, ja vielä vaikeampi on heikolla lukutai-

dolla pärjätä uudessa kotimaassa, jonka kulttuuri on vahvasti kirjallista. Ihanteellisin tilanne olisi 

Mikkosen (2007, 162) mukaan se, että eri kieli- ja kulttuuritaustainen lapsi totutettaisiin lukemiseen 

jo ennen kouluikää ja hän voisi aloittaa lukemisen opettelun omalla äidinkielellään. Lapselle tulisi 

lukea jatkuvasti ääneen sekä kotona että päiväkodissa niin hänen omalla äidinkielellään kuin suo-

meksikin. 
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3 LUKUHARRASTUS 

Tutkimusten mukaan lukutaidolla ja lukuharrastuksella näyttää olevan kiistaton yhteys. Linnakylän 

(2005, 40–41) mukaan niissä maissa, joissa sitoutuminen lukuharrastukseen on vahvaa, on myös 

lukutaidon taso yleensä korkea – näin on selvimmin Suomessa. Toisaalta taas lukemisen harrasta-

mista tukee sujuva ja monipuolinen lukutaito. Lukuharrastusta pidetään itsessään tärkeänä opiske-

lutavoitteena sekä yksilön henkisen kasvun että kansallisen kulttuurin vaalimisen kannalta. Moni-

puolinen lukemisen harrastaminen antaa nuorelle monia vaikutusmahdollisuuksia sekä koulun ul-

kopuolisia oppimismahdollisuuksia, jotka voivat olla moninkertaisia koulun tarjoamiin mahdolli-

suuksiin verrattuna. Sulkusen (2004, 8-9) mielestä nämä oppimismahdollisuudet usein ratkaisevas-

ti tasoittavat sosio-ekonomisesti tai kulttuurisesti vaatimatonta kotitaustaa. Suomessa lukuharrastus 

onkin sosio-ekonomista taustaa merkittävämpi lukutaidon erojen selittäjä. 

Lukuharrastuksen on viime vuosina kuitenkin pelätty taantuneen ja erityisesti on oltu huolis-

saan kirjallisuuden harrastamisen vähenemisestä. Linnakylän ja Malinin (2004b, 221) esittelemien 

tutkimustulosten mukaan meiltä ja muualta on löydetty suuri määrä nuoria – etenkin poikia – jotka 

osaavat lukea hyvin, mutta eivät ole lainkaan kiinnostuneita lukemisesta eivätkä harrasta sitä va-

paa-ajallaan. Linnakylän ja Sulkusen (2005, 55) mukaan on pelätty, että etenkin televisio sekä uu-

den teknologian tarjoamat viihdemahdollisuudet ja keskustelukanavat vieraannuttavat nuoria luku-

harrastuksesta ja yleisemminkin kirjallisesta kulttuurista. Useimmat tutkimukset ovat osoittaneet 

uhat odotettua vähäisemmiksi ja vahvistaneet näkemystä, että uusia teknologia ja monipuolinen 

lukuharrastus voivat tukea ja täydentää toisiaan sekä luoda uudenlaista ja entistä monimuotoisem-

paa mediakulttuuria. 

3.1 Lukuharrastuksen syntyminen 

Korkiakankaan ja Saarisen (1997, 12–14; 2009, 20–23) mukaan lukuharrastukselle ominaista on 

vapaaehtoinen vapaa-ajalla lukeminen. Lukija voi itse valita mitä lukee, missä ja kuinka kauan. 

Lukuharrastukselle ei tavallisesti aseteta mitään varsinaisia tavoitteita – sen ei tarvitse olla hyödyl-

listä tai tuottavaa. Kaikkea mieluista lukemista kotona tai yleensä vapaa-ajalla ei kuitenkaan voi 

pitää varsinaisena harrastamisena ilman, että ensin eritellään, mitä harrastamisella yleensä tarkoite-
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taan. Harrastaminen merkitsee perehtyneisyyttä johonkin asiaan ja houkuttelee tutustumaan siihen 

yhä perusteellisemmin. Harrastukseen sitoudutaan, siihen käytetään aikaa ja sen hyväksi ollaan 

valmiita näkemään vaivaa. Harrastaminen on pitkäjänteistä, kestää vastoinkäymisiä ja joskus jopa 

suuntaa ja värittää harrastajan koko elämänkulkua. Lukuharrastukseen sitoutuneet ovat usein sisäi-

sesti motivoituneita ja lukevat erilaisia tekstejä sekä omaksi ilokseen että hyödykseen. Lukuharras-

tuksella on oma funktionsa lukijan iästä, elämäntilanteesta tai kulttuurista riippuen. 

Keskeinen tekijä lukemisessa ja lukuharrastuksen syntymisessä on motivaatio. Se vaikuttaa 

vahvasti lukijan aktiivisuuden suuntaamiseen, toimintaan panostamiseen ja kestävyyteen vaativissa 

tilanteissa. Motivaatio aktivoi lukijan päämääräsuuntautuneeseen toimintaan, johon liittyy tietty 

pyrkimys ponnistella tavoitteen saavuttamiseksi. Motivaatio ei Lehtosen (1998, 64–65) mukaan 

kuitenkaan liity pelkästään erilaisiin ponnistuksiin, vaan itsemääräämisteorian mukaan motivaatio 

perustuu ennen kaikkea pätevyyden, yhteenkuuluvuuden ja autonomian kokemisen tarpeisiin. It-

semääräämisen kehittymistä kuvataan usein jatkumona, jonka toisessa päässä on motivaation puut-

tuminen ja toisessa sisäinen motivaatio. Suhteutettuna psykologisiin kehitysteorioihin, itsemää-

räämisteoria kuvaa Korkiakankaan ja Saarisen (2009, 27) mielestä ulkoisten ja sisäisten motiivien 

keskinäisten suhteiden muuttumista sekä käyttäytymisen itsesäätelyn lisääntymistä iän myötä. Sa-

malla se viittaa myös muihin nuoren kehitykseen sisältyviin muutoksiin, jotka näkyvät harrastusten 

valinnassa ja eriytymisessä sekä itsenäistymisessä ja yksilöllistymisessä. 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Toiminnan säätelyn ulkoiset ja sisäiset motiivit. (Korkiakangas & Saarinen 2009, 

27.) 

 

Korkiakankaan ja Saarisen (2009, 28–29) mukaan toiminnan ulkoisen säätelyn ensimmäisessä vai-

heessa (kuvio 1) nuori toimii täyttääkseen muiden asettamat odotukset, vaatimukset tai määräykset. 
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Hänen motiiveinaan ovat ainoastaan palkkioiden saaminen ja rangaistusten välttäminen. Toiminnan 

ulkoisen säätelyn toisessa vaiheessa motiivit ovat sisäistettyjä ja toiminnan säätelyssä alkaa näkyä 

alkeita omaehtoisuudesta. Kolmannessa vaiheessa tunnistetut motiivit ovat lähtöisin ulkoapäin, 

mutta nyt nuori valitsee itse, miten säädellä omaa toimintaansa. Seuraavassa vaiheessa toiminnan 

säätelyn yhdistyneisiin motiiveihin liittyy jo useita sisäisen säätelyn tunnusmerkkejä, kuten kiinnos-

tus ja mielihyvä. Sisäinen motivaatio perustuu ennen kaikkea ihmisen pyrkimykseen hakeutua ko-

kemaan uusia, mielenkiintoisia ja haastavia asioita. Itsesäädelty toiminta tuottaa mielihyvää ja palk-

kion – sisäisen tyydytyksen – saa toiminnasta itsestään, ei sen ulkopuolelta. Omaehtoinen harrasta-

minen edellyttää aina painottuneesti sisäisiä motiiveja jatkuakseen. 

Nuorten kiinnostus lukuharrastusta kohtaan voi herätä esimerkiksi uteliaisuudesta tai mielen-

kiinnosta jotain asiaa tai henkilöä kohtaan, jännityksen tai ilon kokemisesta tai kiinnostuksesta 

ajankohtaiseen ongelmaan. Nuoret valitsevat usein luettavaa oman identiteettinsä vahvistamiseksi ja 

laajentamiseksi. Lukumotiivit voivat Linnakylän ja Malinin (2004b, 222) mukaan olla myös vah-

vasti ulkoisia: esimerkiksi samasta aiheesta nähty elokuva tai televisio-ohjelma, muiden nuorten 

suositukset, harrastuksiin liittyvä tiedon hakeminen tai jopa koulussa vaadittava lukeminen. Sitou-

tumisessa sisäistä motivaatiota pidetään keskeisenä, mutta se ei Linnakylän ja Sulkusen (2005, 64) 

mielestä tarkoita sitä, että ulkoisen motivaation merkitystä tulisi väheksyä. Toisinaan opettajan, 

kirjastonhoitajan tai vanhempien suosittelema kirja voi viedä lukijan mennessään ja herättää pysy-

vän lukuharrastuksen. Lukeminen ajankuluksi, elämysten hankkimiseksi, kokemusten rikastamisek-

si ja tietojen saamiseksi antaa ihmiselle elämän rakennusaineita ja saattaa auttaa selviämään vaikeis-

takin elämäntilanteista. 

Korkiakankaan ja Saarisen (2009, 25–27) esittelemän selitysmallin mukaan kiinnostuksen ke-

hittymisen selittää kolme askelta. Nämä kolme askelta eivät aina automaattisesti seuraa toisiaan, 

vaan kyseessä on enemminkin eräänlainen yhteistoiminta. 

1. Jokin tilanne synnyttää kiinnostuksen pilkahduksen. 

2. Herännyt kiinnostus vakiintuu. 

3. Syntyy pysyvä taipumus, yksilöllinen kiinnostus jostakin kohdealueesta. 

Joissakin tilanteissa yksilöllinen taipumus johdattaa jonkin aihealueen pariin, kun taas jossain toi-

sessa mielenkiinto syntyy tilanteen itsensä tarjoamista aineksista. Kiinnostuksen herättyä tarvitaan 

kuitenkin kahdentyyppisiä tekijöitä ohjaamaan sen vakiintumista ja kehittymistä: kognitiivisia ja 

affektiivisia. Kognitiivisiin tekijöihin kuuluvat henkilökohtaiset tavoitteet ja arvot – se, mikä on 

kunkin mielestä tärkeää ja tavoittelemisen arvoista. Affektiiviset tekijät ovat erilaisia tunnepitoisia 

kokemuksia, kuten onnistumisen elämyksiä. Edistääkseen kiinnostuksen vakiintumista kognitiivis-

ten ja affektiivisten tekijöiden on toimittava positiiviseksi koetulla tavalla. Nuoren on koettava, että 
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toiminta on hänelle itselleen mielekästä tai että se on sopusoinnussa hänen arvojensa ja tavoit-

teidensa kanssa. Samalla hänen on saatava toiminnastaan mieluisia tunnekokemuksia tai palkitse-

vaa, positiivista palautetta. Tällä tavoin pysyväluonteinen harrastus kehittyy vähitellen. 

Lukuharrastus syntyy useimmiten kotona. Linnakylän ja Malinin (2004b, 224–229) esittele-

missä tutkimustuloksissa kävi ilmi, että jos lapset ovat tottuneet lukemiseen kotona – heille on luet-

tu, he ovat opetelleet lukemaan yhdessä vanhempiensa kanssa, heillä on omia kirjoja ja heidät on 

tutustutettu kirjastoon jo varhain – heidän koulunkäyntinsä hyötyy tästä ja heistä saattaa kehittyä 

kirjallisuuden ja lukemisen harrastajia. Julkunen (2005, 63–64) on sitä mieltä, että lapset, joille on 

luettu kotona, suhtautuvat positiivisesti lukemiseen, osaavat keskittyä ja heidän lukutaitonsa on pa-

rempi kuin niiden, joilla ei ole vastaavanlaisia lukukokemuksia. Vahva yhteys lukuharrastuksen 

syntymiseen on myös kodin kulttuurisella kommunikoinnilla eli sillä, miten usein nuoret keskuste-

levat vanhempiensa kanssa yhteiskunnallisista kysymyksistä, kirjoista, elokuvista ja televisio-

ohjelmista tai kuuntelevat yhdessä klassista musiikkia. 

3.2 Lukuharrastuksen kehittyminen 

Sarmavuori (2007, 101–102) kuvaa lukuharrastuksen kehitystä ikäkausittain. Hänen esittämässään 

jaottelussa ikävuodet ovat keskimääräisiä ja keskenään päällekkäisiä, sillä se pyrkii kuvaamaan 

lukuharrastuksen keskivertaista kehitystä. Yleensä kehitysjärjestys noudattaa Sarmavuoren jaotte-

lua, tosin yksilöllinen vaihtelu voi olla varsin suurta. Jaottelu osoittaa myös lukuharrastuksen pai-

nopisteitä, vaikka eri piirteet voivat olla vaikuttamassa samanaikaisestikin – lukiolaiset ja aikuiset 

voivat yhä olla sarjakuvien lukijoita, mutta sarjakuvat eivät enää saisi olla mieluisinta luettavaa. 

Esteettisellä avartumisella tarkoitetaan tässä sitä, että yksilö haluaa lukea kirjan loppuun ja saa siitä 

esteettisen tyydytyksen. Lukeminen tuottaa hänelle lukukokemuksen ja samalla hänen ajattelunsa 

avartuu. 

 

 1–4  Kuvakirjakausi 

 4–9  Satukausi 

 6–20  Sarjakuvakausi 

 9–15  Seikkailu- ja sankarikausi 

 7–10  Eläytyminen, samastuminen 

 9–13  Ahmimisikä 

 10–13  Kokemuspiirin avartuminen 

 13–16  Minäkuvan muodostaminen 

 16–19  Maailmankuvan rakentaminen 

 19–  Esteettinen avartuminen 
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Tutkimukseeni osallistuneet esiopetusikäiset eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset kuuluivat 

edelleen kuvakirjakauteen, mutta vastauksissa näkyi jo viitteitä satukaudesta sekä seikkailu- ja san-

karikaudesta, erityisesti esiopetusikäisten poikien osalta. Tutkimukseeni osallistuneilla 5.–6. luok-

kalaisilla eri kieli- ja kulttuuritaustaisilla oppilailla korostui sarjakuvakausi. Lähes kaikki vastaajat 

ilmoittivat lukevansa sarjakuvia koulussa ja vapaa-ajalla. Lisäksi he lukivat paljon myös sellaisia 

tekstejä, jotka liittyivät jollakin tavalla heidän elämäänsä ja joihin heidän oli helppo samaistua sekä 

jonkin verran seikkailu- ja sankaritarinoita ja satuja. 

Kirjassaan Becoming a Reader J.A. Appleyard muotoilee empiirisen tutkimuksen pohjalta toi-

sen mielenkiintoisen mallin, joka kuvaa kirjallisuuden lukijan vaiheittaista kehittymistä. Teorias-

saan Appleyard on pyrkinyt Lahtisen (2007, 165) mukaan yhdistämään lukijan vastaanottoa painot-

tavaan tarkastelutapaan sekä kehityspsykologisen tietämyksen että sosio-konstruktivistisen näkö-

kulman. Lukijan kehityksessä on Suojalan (2006, 172) mielestä aina kyse sekä yksilön asteittain 

kypsyvän kognitiivis-affektiivisen kapasiteetin että sosiokulttuurisen ympäristön tarjoamien mah-

dollisuuksien ja vaatimusten välisestä vuorovaikutuksesta. 

 Appleyard (1990, 14–15) puhuu viidestä erilaisesta lukijan roolista, jotka kuvaavat iän muka-

na kehittyviä asenteita sekä erilaisia lukemisen tapoja. Lisäksi ne kertovat myös siitä, kuinka länsi-

mainen koulutusinstituutio ja yhteiskunta odottavat lukijan kehittyvän – ne ovat eräänlaisia kiteyty-

neitä tiivistyksiä yhteisön määrittämästä ”ideaalilukijan” kehityksestä. 

1. Ensimmäisessä omaksumassaan roolissa lukija nähdään leikkijänä. Rooli kertoo pienen 

lapsen asenteesta mielikuvitusmaailmaa kohtaan. Lapsi ikään kuin opiskelee todellisen ja 

kuvitellun välistä eroa ja oppii toimimaan fantasian maailmassa. 

2. Esikoulun ja koulun aloitusvaiheessa lapsi omaksuu toisen roolin: sankarin tai sankaritta-

ren. Tämä rooli on Appleyardin mukaan 6–12-vuotiaan lapsen vallitsevin tapa suhtautua 

fiktioon. Lukija samaistuu pärjäävään sankariin ja elää hänen mukanaan seikkailuissa. 

Lapsen eläytyminen sankariksi kertoo hänen tarpeestaan saada kaoottiselta tuntuva maa-

ilma narratiivisesti – tarinan keinoin – haltuun. 

3. Kolmannessa roolissaan lukija toimii ajattelijana. Tämä rooli nousee keskeiseksi nuoruus-

iässä, lukijan olleessa noin 12-vuotias. Roolissaan nuori etsii kirjallisuudesta elämänarvo-

ja sekä pohtii omaa maailmankuvaansa. 

4.–5. Kahdessa viimeisessä roolissaan lukija toimii sekä tulkitsijana että pragmaattisena luki-

jana. Tulkitsijan rooli edellyttää lukijalta analyyttista otetta kirjallisuudesta. Pragmaattisel-

la lukijalla on puolestaan käytössä erilaisia lukemisen tapoja ja hän osaa valita lukemista-

pansa aina tilanteen mukaan. 
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Appleyardin ryhmittelyssä näkisin haastattelemani eri kieli- ja kulttuuritaustaiset esiopetus-

ikäiset lapset sekä leikkijöinä että sankareina ja sankarittarina. Tytöt olivat vielä leikkijöitä, mutta 

pojat olivat jo alkaneet siirtyä sankareiksi. Heidän vastauksissaan korostuivat erilaiset seikkailu- ja 

sankaritarinat, joihin he samaistuivat. Tutkimukseeni osallistuneet eri kieli- ja kulttuuritaustaiset 5.–

6. luokkalaiset oppilaat sijoittuvat sankariroolin ja ajattelijaroolin väliin. Vastauksissa näkyi edel-

leen sankariksi eläytyminen seikkailu- ja fantasiatarinoiden kautta, mutta heitä kiinnostivat myös 

omaan elämismaailmansa liittyvät tekstit. 

3.3 Lukuharrastuksen vaikutus lukutaitoon 

Kirjoilla, etenkään kaunokirjallisuudella, ei ole mitään merkitystä vähän lukeville lapsille ja nuoril-

le. Osaksi tämä voi Korkiakankaan ja Saarisen (1997, 190) mukaan johtua siitä, ettei lukija ymmär-

rä lukemaansa – hän ei osaa lukea rivien välistä, ei ymmärrä vertauksia, ei abstrakteja käsitteitä, ei 

symboliikkaa, satiiria tai ironiaa. Vierasta hänelle voi olla sekin, että virkkeet ovat tavallista pidem-

piä ja lauserakenteet monimutkaisempia, kuin tutummissa sarjakuvateksteissä tai lehtiartikkeleissa. 

7-vuotiaan ymmärtäessä runokuvia ja sananlaskuja, mutta 15-vuotiaan käsittäessä ne kirjaimellises-

ti, taustalla on usein kielellisen lahjakkuuden erot, harjaantumiserot sekä erilaiset kokemukset kie-

lestä. Yleensä harjaantumisen puute kertoo ympäristön antamien mallien yksipuolisuudesta, mutta 

muut harrastukset sekä negatiivisesti leimaavat asenteet voivat osaltaan vieraannuttaa nuoria kirjo-

jen lukemisesta. 

Maailmassa on paljon lapsia ja nuoria, joiden lukutaito ei riitä lukemisen harrastamiseen. 

Suomalaisnuoret ovat Linnakylän ja Malinin (2004a, 115) mielestä etuoikeutettuja, lukutaitoa sekä 

sen monipuolista käyttöä ajatellen, verrattuna ikätovereihinsa muissa maissa. Pohjoismaisessa kou-

lutuspolitiikassa tasa-arvoperiaatteella on pitkät perinteet. Pyrkimyksenä on ollut tarjota kaikille 

oppilaille tasa-arvoiset oppimismahdollisuudet ja mahdollisimman tasaiset oppimistulokset sekä 

koulutukseen pääsy ja jatko-opinto-oikeus, riippumatta heidän sosioekonomisesta, etnisestä tai kie-

lellisestä taustastaan tai heidän kotiseudustaan, asuinpaikastaan tai sukupuolestaan. Useissa Euroo-

pankin maissa on runsaasti nuoria ja aikuisia, jotka eivät kykene selviämään monista arkipäivän 

tilanteista lukutaidon puutteiden vuoksi. 

Lukuisten tutkimusten tulokset osoittavat selvästi, että keskitasoisiin lukijoihin verrattuna 

mahdollisuus huippulukutaitoon kasvaa oppilaan ollessa tyttö, jonka käsitys itsestä oppijana on 

vahva ja jonka kotikieli on suomi suomenkielisessä tai ruotsi ruotsinkielisessä koulussa. Huippulu-

kutaitoa edistää myös nuoren oma kaunokirjallisuuden harrastus sekä lukuharrastukseen sitoutumi-

nen – eli kiinnostus kirjoihin, myönteinen asenne suhteessa vapaa-ajan lukemiseen, aktiivinen kir-
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jastonkäyttö ja kirjoista keskusteleminen ystäväpiirissä. Linnakylän ja Malinin (2004a, 123–123) 

mielestä on selvää, että mitä enemmän luetaan, sitä paremmaksi lukutaito kehittyy. Kotitaustaan 

liittyvistä tekijöistä huippulukutaidon saavuttamista tukevat kodin vahva sosioekonominen tausta 

sekä kotikirjaston laajuus. 

Keskitasoisiin lukijoihin verrattuna riski heikkoon lukutaitoon puolestaan kasvaa oppilaan ol-

lessa poika, jolla on heikko käsitys itsestä oppijana ja joka ahdistuu koulussa, kun ei yrityksistä 

huolimatta tunne oppivansa. Riskiä kasvattavat myös oppilaan jatkuvat poissaolot, tietokoneen pit-

käaikainen pelikäyttö sekä vähäinen sitoutuminen omaehtoiseen lukuharrastukseen vapaa-ajalla. 

Linnakylän ja Malinin (2004a, 120) mukaan riskiryhmään kuuluvat nuoret lukevat vain silloin, kun 

heidän on pakko. Heidän on lisäksi vaikea keskittyä pitkäjänteiseen lukemiseen, he eivät käy mie-

lellään kirjastossa, eivät keskustele kirjoista ystäviensä kanssa, eivätkä välitä kirjalahjoista. 

Kotitaustan näkökulmasta riski heikkoon lukutaitoon kasvaa edelleen, oppilaan ollessa per-

heestä, jossa on paljon lapsia tai jossa molemmat vanhemmat ovat syntyneet muualla kuin Suomes-

sa. Lisäksi riskiä kasvattaa kodin sosioekonomisen taustan alhaisuus sekä se, ettei nuorella ole ko-

tona mahdollisuutta aktiiviseen kulttuuriseen kommunikointiin – eli keskusteluihin yhteiskunnalli-

sista kysymyksistä, kirjallisuudesta, taiteesta, musiikista tai elokuvista. Vanhempien koulutustausta, 

ammatti sekä näihin liittyvä varallisuus vaikuttavat siihen, missä määrin perheellä on mahdollisuuk-

sia kustantaa lapsilleen opiskelua tukevaa kirjallisuutta, tietokoneita, harrastuksia, kursseja tai yksi-

tyisopetusta. Linnakylä ja Malin (2004a, 120–121) toteavatkin, että perheen taloudellinen, kulttuu-

rinen ja sosiaalinen pääoma on näin ollen monin tavoin joko tukemassa tai ehkäisemässä lasten ja 

nuorten oppimista. 

Todellisen haasteen perusopetukselle muodostavat juuri nämä passiiviset mediankäyttäjät, 

joiden lukuharrastus jää pelkästään sanoma- ja aikakauslehtien sekä sarjakuvien epäsäännöllisen 

silmäilyn varaan, jotka eivät käytä tietokonetta ja joiden lukutaito on heikko. Leinon, Linnakylän ja 

Malinin (2004, 197–199) mukaan näiden nuorten lukuharrastuksen ja -taidon kehittäminen on sekä 

koululle että perheille vakavasti otettava haaste, sillä jos heitä ei tueta tänään, heidän ongelmansa 

kertautuvat tulevaisuudessa. Lukuharrastuksen ja -taidon monipuolistamiseen olisi kehitettävä eri-

laisia keinoja, jotka sopivat eri tavoin suuntautuneille mediankäyttäjille, sillä erityisesti kaunokirjal-

lisuus avaa näkemään monia maailmoja, kokemaan erilaisia ihmiskohtaloita ja tunteita sekä ratkai-

semaan ihmissuhdeongelmia. 

Leino, Linnakylä ja Malin (2004, 199) muistuttavat, että tietoyhteiskunnassa pärjäämisen 

mahdollisuudet ovat vähäiset ilman monipuolista sekä perinteisten että sähköisten medioiden käyt-

tötaitoa. Kansalaisten mahdollisuus vaikuttaa niin omien kuin yhteistenkin asioiden hoitoon on sitä 

varmempi, mitä monipuolisempi ja tasa-arvoisempi mediankäyttötaito ja medialukutaito heillä on. 
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3.4 Sukupuolierot lukuharrastuneisuudessa 

Sukupuolierot sekä lukutaidossa että -harrastuneisuudessa näyttävät vain kasvavan. Linnakylän ja 

Malinin (2004b, 230–231) esittelemien tutkimustulosten mukaan kaikissa maailman maissa tyttö-

jen lukutaito on poikien lukutaitoa parempi – Suomessa sukupuolien välinen ero on suurin. Ero 

näkyy esimerkiksi suhtautumisessa vapaa-ajan lukemiseen ja se suurene iän myötä, lukutaidosta 

riippumatta. Ero on jopa niin suuri ja selvä, että sen voidaan sanoa olevan uhka sukupuolten välis-

ten tasa-arvoisten oppimismahdollisuuksien takaamisessa. Suomalaisten nuorten suuri sukupuo-

liero ei kaikesta tästä huolimatta kuitenkaan kerro poikien poikkeuksellisen heikosta lukutaidon 

tasosta vaan ennen kaikkea suomalaisten tyttöjen erittäin hyvästä lukutaidosta. 

 Tyttöjen asenne lukemista kohtaan on positiivisempi kuin poikien, he käyttävät kirjojen lu-

kemiseen selvästi enemmän aikaa ja sitoutuvat vahvemmin lukuharrastukseen. Korkiakankaan ja 

Saarisen (1997, 43–35; 2009, 83) mukaan on selvää, että juuri poikien vähäinen sitoutuminen lu-

kuharrastukseen on yhteydessä heidän lukutaitonsa heikkoon tasoon. Poikien lukutaidon tasoa voi-

taisiin helposti parantaa, jos he olisivat yhtä kiinnostuneita lukemisesta kuin tytöt, eivät pitäisi sitä 

ajanhaaskauksena, eivätkä lukisi vain etsiäkseen tietoa vaan myös omaksi ilokseen. Pojilla on 

usein selvät ja kapea-alaiset oletukset kirjoista, jotka sopivat heidän mielestään nuorille miehille – 

pelko tyttöjen kirjoihin kajoamisesta on poikaryhmässä vahva. Tämänkaltainen ajattelu rajoittaa 

Linnakylän ja Sulkusen (2005, 55–57) mielestä monipuolista kirjallisuuden harrastamista. Tytöt 

sen sijaan laajentavat rohkeasti identiteettiään ja rikkovat perinteisen tyttökulttuurin rajoja luke-

malla kaikenlaista kirjallisuutta. 

 Tytöt suosivat edelleen perinteisiä, painettuja medioita ja lukevat erityisesti kaunokirjalli-

suutta sekä keskittyvät sosiaalisia suhteita ja kanssakäymistä painottaviin aikakauslehtiin, sähkö-

postiin ja keskusteluchattiin. Korkiakankaan ja Saarisen (2009, 95) mukaan tytöt pitävät eniten 

nuortenkirjoista, jännitys- ja seikkailukirjoista, fantasiakirjoista, koira- ja hevoskirjoista sekä tieto-

kirjoista. Pojat sen sijaan ovat aktiivisempia verkonkäyttäjiä. Sulkunen (2004, 9–10) on huoman-

nut, että pojilla näyttää olevan varsin monipuoliset tekniset taidot, mutta heitä ei kiinnosta perin-

teisten tekstien lukeminen juuri ollenkaan – erityisesti he välttelevät kaunokirjallisuutta. Kiinnos-

tus joko perinteiseen kaunokirjallisuuteen tai Internetin käyttöön näyttää selvästi erottelevan suo-

malaisnuorten vapaa-ajan mediankäyttöä. 
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3.5 Eri tekstilajien merkitys lapsen kehitykselle 

Usein pohditaan, miksi juuri kaunokirjallisuuden lukeminen on niin merkityksellistä lukutaidon 

näkökulmasta. Linnakylän (2004a, 181–182) mukaan kaunokirjallinen teksti antaa lukutaidon kan-

nalta monia mahdollisuuksia ajattelun, tunne-elämän ja maailmankuvan rakentumiseen. Kirjalli-

suuden lukeminen rikastuttaa mielikuvitusta ja luovuutta, tarjoaa virkistystä ja jännitystä sekä vä-

littää historiaa, tämän päivän tapahtumia ja ennustaa tulevaisuutta hyvin inhimillisestä näkökul-

masta – se kertoo myös arkipäivän sankaritarinoita, jotka tukevat identiteetin ja arvomaailman ra-

kentumista. Kaunokirjallinen teksti käsittelee tavallisten henkilöiden toiveita ja ihmissuhteita arki-

päivän tilanteissa ja toiminnoissa, sillä se sijoittaa ajattomat myytit osaksi henkilöiden motiiveja, 

ihmissuhteita ja kokemuksia, jotka kytkeytyvät aikaan, paikkaan, elämäntilanteeseen ja kulttuuri-

seen kontekstiin. 

 Parhaimmillaan kirjallisuus voi opastaa tunteiden tunnistamisessa ja niiden ymmärtämisessä. 

Lukija saa kirjan ihmisten kohtaloihin ja tunteisiin samaistumalla sijaiskokemuksia, joiden avulla 

hän voi oppia kiinnittämään huomiota omiin sekä muiden tunteisiin. Samaistuminen kirjan henki-

löihin ja eläytyminen toisen asemaan, ajatteluun ja tunteisiin panee lukijan miettimään omaa tilan-

nettaan, omia kokemuksiaan, motiiveitaan ja reaktioitaan – se saattaa vaikuttaa positiivisesti omien 

tunteiden ymmärtämiseen ja hallintaan, lisätä itsetuntemusta ja herättää pohtimaan omia edellytyk-

siä ja toimintamahdollisuuksia. Korkiakangas ja Saarinen (1997, 187–188) esittävät, että empatiaa, 

kykyä eläytyä toisen ihmisen tunteisiin, voitaisiin kehittää ja opetella kirjallisuuden avulla. Pahki-

nen (2002, 10) on samaa mieltä. Hänen mielestään kirjallisuutta voidaan käyttää myös terapiatar-

koitukseen. Lukemisen merkitystä painotetaan erityisesti niiden lasten ja nuorten kohdalla, jotka 

ovat joutuneet kohtaamaan suuria elämänmuutoksia. 

 Perinteisesti kaunokirjallisuus on ollut lapsille ja nuorille luonnollisin kirjoitetun kielen ym-

päristö, mutta heidän kiinnostuksensa kohteina saattavat aivan yhtä hyvin olla myös tietotekstit. 

Korkeamäen (2002, 81) mukaan tietokirjallisuutta luetaan eri tavoin ja eri syistä kuin kaunokirjal-

lista tekstiä – tietokirjoista etsitään tietoa, kun taas kaunokirjallisuutta luetaan esteettisistä syistä. 

Tietotekstit vahvistavat kuitenkin sekä kielen oppimista että oppimista yleensä. Tutkimusten mu-

kaan jo muutaman kuukauden mittainen tietotekstien lukeminen laajentaa lasten sanavarastoa ja 

monipuolistaa heidän lauserakenteitaan. Lisäksi omaehtoinen opiskelu edellyttää Linnan (1999, 

29) mielestä erilaisten tietotekstien ymmärtämistä ja tulkintaa. 

 Usein unohtuu, että lukeminen voi olla paljon muutakin, kuin ainoastaan kirjojen lukemista. 

Korkiakankaan ja Saarisen (2009, 176–179) tutkimuksesta ilmenee, että suuri osa nuorista lukee 

omasta halustaan paljon sanoma-, sarjakuva- ja aikakauslehtiä. Sanomalehtien lukemiseen nuoret 
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saavat mallin kotoa, minkä lisäksi niitä käytetään koulussa varsin monipuolisesti oppimateriaalina. 

Sanomalehdet tarjoavat myös luettavaa hyvin erilaisille lukijaryhmille. Lisäksi Leinon, Linnakylän 

ja Malinin (2004, 185) mukaan lukutaidon kehittymisen näkökulmasta erityisen myönteistä sano-

malehdissä on se, että niiden artikkelit herättävät helposti keskustelua niin kotona, koulussa kuin 

ystäväpiirissä. 

Linnakylä (2004b, 182) on sitä mieltä, että lehdet voivat antaa nuorten elämästä parempaa 

tietoa kuin kirjat. Yksi perustelu tälle on se, että varsinkin nuortenlehdissä nuoret saavat itse kir-

joittaa ja kertoa omista kokemuksistaan. Lehtien artikkelit ovat myös suhteellisen lyhyitä sekä 

helppotajuisesti ja kiintoisasti kirjoitettuja. Lehdissä tosielämän tuntu voi olla läsnä vieläkin voi-

makkaammin kuin kirjoissa. Nuoret toivovatkin, että kirjailijat kertoisivat heidän elämästään to-

tuudenmukaisesti, ei kaunistellen. Lukuharrastuksen säilymisen kannalta olisi eduksi, jos lukemi-

selle olisi liittymäkohtia nuorisokulttuuriin ja luettavalla jokin ajankohtainen merkitys. 

Kirjojen ja lehtien ohella lukemisen kohteeksi on tarjoutunut muitakin kuin vain painettuja 

tekstejä. Kirjojen lukemiseen verrattuna lukeminen on myös muuttunut toisenlaiseksi, sillä tieto-

verkoista lukeminen muistuttaa enemmän lehtien selailua: tekstin ovat pirstaleisia ja kuvien osuus 

on suuri. Verkkojen käyttö vaatii lukijalta erilaista asennoitumista ja aineiston käsittelyä. Hänen on 

itse haettava aineistoja, niitä on itse järjesteltävä mielessään ja on varottaa eksymästä sivupolkujen 

kautta houkutuksiin – ellei sitten tyydy pelkkään silmäilyyn. Korkiakankaan ja Saarisen (1997, 

190–191) mukaan nuoret etsivät lukemisesta monipuolisia lukukokemuksia, kuten tietoa, jännitys-

tä, iloa, rentoutusta ja pakoa arjesta. Tietoverkot tarjoavat heille tätä kaikkea ja lisäksi keskustelu-

foorumiksi koko maailman. Voidaan jopa ajatella, että enemmän kuin kirjat ja lehdet, tietoverkot 

opettavat lukijoita suhtautumaan kriittisesti eri teksteihin. Lukija tietää, että Internetiin voi kuka 

tahansa kontrolloimatta kirjoittaa mitä tahansa. 

Tietoverkkojen on kuitenkin pelätty tuhoavan perinteisen lukutaidon ja erityisesti kirjallisuu-

den arvostuksen sekä johtavan jopa lukemisen hylkäämiseen ja paluuseen kirjattomaan kulttuuriin. 

Kirjat näyttävät kaikesta tästä huolimatta pitävän pintansa sähköisten tekstien rinnalle. Toisaalta 

kirjoja voi julkaista monessa eri muodossa, sillä kirjan merkitys ei ole sen muodossa tai omistami-

sessa vaan lukumahdollisuudessa. Linnakylä (2004b, 183) muistuttaakin, että teksti herää eloon 

vasta silloin, kun se kohtaa lukijan. 
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4 KIRJALLISUUDEN OPETUS 

Suomalainen äidinkielenopetus on jo vuosikymmeniä painottanut oppilaiden lukuharrastuksen 

herättämistä ja vahvistamista. Kirjallisuuden suurimpana antina voidaan Linnan (1999, 15–16) 

mielestä pitää sitä, että se avartaa maailmankuvaamme, syventää ajatteluamme ja piirtää eteemme 

koko inhimillisen elämän kirjon.  Se kuljettaa meitä ajassa ja eri aikakausissa sekä tutustuttaa mei-

dät erilaisiin kulttuureihin ja ihmiskohtaloihin. Kirjallisuus antaa mahdollisuuden myös eettisten 

kysymysten pohtimiseen. Lasten- ja nuortenkirjallisuudessa käsitellään Suojalan (2006, 187–188) 

mukaan monesti yleisinhimillisiä perusajatuksia: erilaisuuden hyväksymistä, monikulttuurisuutta 

ja identiteetin rakentumista. Kirjallisuudessa piilee paljon ihmisyytemme ja persoonamme kehityk-

selle tärkeitä rakennusaineksia. Lukijat etsivät kirjoista uusia näkökulmia ymmärtääkseen elämää 

paremmin, nähdäkseen uusia mahdollisuuksia ja oivaltaakseen enemmän omasta elämästään. 

4.1 Kirjallisuuden rooli eri opetussuunnitelmissa 

Käsittelen tässä luvussa kirjallisuuden roolia osana eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten opetusta 

ja suomi toisena kielenä -opetusta. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden lisäksi keski-

tyn tarkastelemaan sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteita että esiopetuksen opetussuunni-

telman perusteita, sillä 5.–6. luokkalaisten oppilaiden ja heidän suomi toisena kielenä -opettajiensa 

ohella keräsin aineistoa tutkimustani varten myös esiopetusikäisiltä lapsilta ja heidän lastentarhan-

opettajiltaan. 

Suomessa julkinen varhaiskasvatus perustuu sekä yleisiin varhaiskasvatuksen tavoitteisiin et-

tä lapsen kulttuurisen taustan ja äidinkielen huomioon ottamiseen. Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteiden (2005, 39–40) mukaan lapsella tulee olla mahdollisuus kasvaa monikulttuurisessa yh-

teiskunnassa sekä oman kulttuuripiirinsä että suomalaisen yhteiskunnan jäseneksi. Osaltaan tätä 

edistää eri kieli- ja kulttuuritaustaisen lapsen osallistuminen varhaiskasvatukseen, sillä se tukee 

lapsen mahdollisuutta oppia suomea toisena kielenä. Pieni lapsi on alusta alkaen kiinnostunut 

omasta ympäristöstään ja rakentaa kuvaa ympäröivästä maailmasta sekä paikastaan siinä. Kielen 

merkitys on keskeinen tässä prosessissa, sillä se vahvistaa lapsen ajattelutoimintojen ja kommuni-
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kaation kehitystä. Lisäksi eri kirjallisuuden lajeihin tutustuminen auttaa lasta havainnoimaan mo-

nipuolisesti ympäröivää maailmaan sekä kielen rikkauksia. 

Esiopetuksen kautta luodaan pohjaa luku- ja kirjoitustaidon oppimiselle. Lapselle luetaan ja 

kerrotaan satuja, kertomuksia, tietotekstejä, runoja ja loruja niin, että hän saa tilaisuuden nauttia 

kuulemastaan. Materiaalina tulee esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2010, 12–13) mu-

kaan olla monipuolisesti erilaisia tekstejä, jotka tarjoavat lapselle tilaisuuksia lukea yksin, toisten 

lasten kanssa tai aikuisen seurassa. Tavoitteena on herättää ja lisätä lapsen mielenkiintoa suullisen 

ja kirjoitetun kielen havainnointiin ja tutkimiseen. Lapsi eläytyy kuulemaansa, saa aineksia omaan 

ajatteluunsa ja hänen kykynsä ymmärtää omaa ja toisten elämää vahvistuu. Hän alkaa myös ym-

märtää lukemisen merkitystä – hän kysyy, tekee päätelmiä ja arvioi kuulemaansa. Lapsi kehittää 

ikään kuin huomaamatta sanavarastoaan sekä lukutaitoaan. 

Esiopetuksella tuetaan myös eri kieli- ja kulttuuritaustaisen lapsen suomen kielen kehittymis-

tä sekä mahdollisuutta kasvaa kahteen kulttuuriin. Lapsen identiteetin rakentumisen kannalta mer-

kityksellistä on, että hänen kulttuuriinsa kuuluvia asioita arvostetaan ja että ne näkyvät esiopetuk-

sen arkipäivässä. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2010, 50) keskeiset sisältöalueet 

harjaannuttavat lasta kielenkäytön eri toimintoihin ja kotouttavat suomalaiseen kulttuuriin. Tärkeää 

aineistoa esiopetuksessa ovat lisäksi lapsen kulttuuriryhmän mukaan joko kerrottu tai kirjoitettu 

satu- ja tarinaperinne. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004, 14) mukaan perusopetuksen perustan 

muodostaa suomalainen kulttuuri, mutta opetuksessa tulee muistaa ottaa huomioon suomalaisen 

kulttuurin monipuolistuminen eri kulttuureista tulevien oppilaiden myötä. Opetuksen avulla pyri-

tään tukemaan eri kieli- ja kulttuuritaustaisen oppilaan oman kulttuuri-identiteetin rakentumista 

sekä hänen osallisuuttaan suomalaisessa yhteiskunnassa ja globaalistuvassa maailmassa. Lisäksi 

opetuksen avulla pyritään lisäämään suvaitsevaisuutta ja kulttuurien välistä ymmärtämystä. Perus-

opetuksen tehtävänä on ennen kaikkea tarjota yksilölle mahdollisuus hankkia yleissivistystä ja suo-

rittaa oppivelvollisuus. Opetuksen kautta myös vahvistetaan oppilaan kielellistä ja kulttuurista 

identiteettiä ja äidinkielen kehitystä. 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen perustehtävänä on perusopetuksen opetussuunnitel-

man perusteiden (2004, 46) mukaan kiinnostuttaa oppilas kielestä, kirjallisuudesta ja vuorovaiku-

tuksesta. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus perustuu erityisesti yhteisölliseen näkemykseen kie-

lestä: yhteisön jäsenyys ja osallisuus tietoon syntyvät oppilaan oppiessa käyttämään kieltä yhtei-

sönsä tavoin. Opetus pohjautuu oppilaiden kielellisiin ja kulttuurisiin taitoihin ja tarjoaa mahdolli-

suuksia monipuoliseen viestintään, lukemiseen ja kirjoittamiseen, joiden avulla oppilas rakentaa 

identiteettiään ja itsetuntoaan. Opetuksen tavoitteena on, että oppilaasta tulee aktiivinen ja eettises-
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ti vastuullinen viestijä jo lukija, joka pääsee osalliseksi kulttuurista sekä osallistuu ja vaikuttaa 

yhteiskunnassa. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004, 47–57) määriteltyjen äidinkielen ja 

kirjallisuuden opetuksen tavoitteissa kirjallisuuden lukemisella nähdään olevan itseisarvo, mutta 

samalla sillä tuetaan oppilaan lukutaidon, mielikuvituksen ja luovuuden kehittymistä. Opetuksen 

avulla oppilaasta tulisi tulla aktiivinen ja kriittinen lukija, joka tunnistaa eri tekstityyppejä ja teksti-

lajeja. Oppilas myös perehtyy tekstin ymmärtämistä parantaviin strategioihin ja erilaisiin lukuta-

poihin. Kirjojen lukemisessa tärkeintä on kuitenkin elämyksellisyys sekä lukukokemusten jakami-

nen ja käsitteleminen yhdessä toisten kanssa. Oppilas osaa lisäksi pohtia tekstin yhteyksiä esimer-

kiksi omaan elämään. Perusopetuksen aikana oppilas lukee runsaasti sekä kotimaista että ulko-

maista kaunokirjallisuutta, tietokirjoja ja muita tekstilajeja. Hän osaa etsiä itseään kiinnostavaa 

luettavaa ja osaa käyttää kirjastoa. Keskeistä on, että oppilaan positiivinen asenne lukemista koh-

taan säilyy ja hänen lukuharrastuksensa monipuolistuu. 

Suomi toisena kielenä -opetuksen avulla oppilas saavuttaa perusopetuksen opetussuunnitel-

man perusteiden (2004, 97–98) mukaan mekaanisen, sujuvan ja ymmärtävän lukutaidon sekä oppii 

lukemaan itsenäisesti. Hän oppii ymmärtämään eri oppiaineita sekä yleisiä aihepiirejä käsitteleviä 

tekstejä ja perehtyy ikäkauden ja kielitaidon mukaisesti satuihin, loruihin, kertomuksiin, runoihin, 

arvoituksiin, sananlaskuihin, kaunokirjallisiin otteisiin ja kokonaisteoksiin. Lisäksi hänelle tulevat 

tutuiksi myös keskeiset kirjailijat ja heidän teoksensa sekä Kalevala ja Suomen kirjallisuuden pää-

vaiheet. Oppilas osaa valita tarkoitukseensa sopivaa kirjallisuutta, jonka avulla hän kehittää sanas-

toaan ja ymmärtämystään. Hän löytää kirjallisuudesta elämyksiä ja oppii käyttämään kirjastoa. 

Oppilas ymmärtää monikielisyyden ja -kulttuurisuuden merkityksen ja arvostaa sitä. 

Oppilaan tulisi saavuttaa myös oman kielensä ominaisuuksiin nähden sujuva lukutaito. Pe-

rusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004, Liite 4, 1–3) mukaan oppilaan tulee lukea ja 

ymmärtää erityyppisiä omakielisiä tekstejä sekä olla kiinnostunut lukemisesta. Hän tutustuu oman 

kulttuuriyhteisönsä tapoihin ja tuntee sen keskeisiä kaunokirjallisia teoksia, kirjailijoita sekä ker-

rottua tarina- ja tietoperinnettä. Omakielisen kaunokirjallisuuden pääpainon ollessa suusanallisessa 

tarinaperinteessä, oppilas tottuu ilmaisemaan kuulemansa tarinan herättämiä ajatuksia ja tunteita 

sekä arvioimaan sen merkitystä itselleen. Oppilas lukee koulutuntien ulkopuolella, jos äidinkielistä 

kirjallisuutta on saatavilla. Hän ymmärtää äidinkielen merkityksen identiteetin kehittymisessä, 

arvostaa omaa äidinkieltään ja kulttuuriaan sekä muita kieliä ja kulttuureita. 
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4.2 Kirjallisuus osana suomi toisena kielenä -opetusta 

Kielen syvällinen omaksuminen edellyttää aina erityisesti kohdekielen kirjallisuuteen tutustumista, 

sillä kirjallisuus tukee oppilaan mahdollisuutta saavuttaa todellinen kaksikielisyys. Kalliokoski 

(2007, 39) onkin sitä mieltä, että autenttisten tekstien lukeminen olisi hyvä aloittaa jo heti kie-

liopintojen alkuvaiheessa. Oppilaan suomen kielen lukemisen taidon täytyy iästä huolimatta yltää 

kuitenkin yli kirjain kirjaimelta tavailun ja jopa yli sana sanalta tankkaamisen – Melan (2003, 107–

109) mukaan lukemisen täytyy olla jo sen verran sujuvaa, että luetuista sanoista koostuu vaivatta 

ajatuskokonaisuuksia. Kaunokirjalliset tekstit ohjaavat oppilaita suomen kirjakielen – eli korrektin 

yleiskielen – hallintaan. Tekstien käsittelyssä keskeisessä asemassa tulisi olla oppilaan kielitaito ja 

sen kehittäminen sekä teksteistä tavatut uudet sanat, rakenteet ja erilaiset ilmaukset. Kirjan parissa 

lukija aivan kuin huomaamattaan sisäistää kielen rakenteita ja omaksuu suomalaisen tavan ilmaista 

ajatuksia. 

Melan (2003, 106) mielestä oppilaiden kannattaa rohkeasti tutustua erilaisiin teksteihin, 

vaikka luettavan tekstin sanasto olisikin vielä osittain tuntematonta. Eri kieli- ja kulttuuritaustais-

ten oppilaiden kanssa käsiteltäviksi tekstilajeiksi sopivat muun muassa proosakatkelmat, kerto-

mukset, sadut, runot, synty- ynnä muut tarinat, vuoropuhelut, näytelmät, sananlaskut ja arvoituk-

set. Mikkosen (2007, 169) mukaan tärkeää olisi lukea myös kokonaisteoksia. Eri kieli- ja kulttuuri-

taustaiset oppilaat lukevat mielellään samoja kirjoja kuin äidinkieleltään suomalaiset lapset. Lisäk-

si he lukevat usein omasta äidinkielestään suomennettuja kirjoja, sillä monista oppilaista on haus-

kaa vertailla alkukielistä tekstiä käännökseen – samalla kielten rakenne-erot tulevat havainnollises-

ti esille. 

Suomi toisena kielenä -opetuksen toinen keskeinen tavoite on eri kieli- ja kulttuuritaustaisen 

oppilaan kotoutuminen suomalaiseen kulttuuriin. Kulttuurin eri osa-alueet ovat vahvasti sidoksissa 

kieleen, sillä kieli kantaa mukanaan kaikkia kulttuurin keskeisiä elementtejä, kuten kielialueen 

historiaa, tapoja ja arvoja. Saarisen (2007, 112–114) mielestä kieli esiintyy kehittyneimmässä 

muodossaan juuri kaunokirjallisuudessa, jonka ominaisuuksiin kuuluvat olennaisesti kielen esteet-

tiset piirteet: sanaston rikkaus ja vaihtelevuus, kielikuvat, rakenteiden notkeus sekä kielen sointi ja 

rytmi. Kirjallisuutta pidetäänkin yhtenä mahdollisena tienä suomalaisuuteen ja suomalaiseen kult-

tuuriin, sillä se avaa eri kieli- ja kulttuuritaustaiselle oppilaalle näkymiä suomalaisten arvoihin ja 

ajatustapoihin sekä välittää suomalaista kulttuuriperinnettä. Mitä enemmän oppilas Melan (2003, 

107) mukaan motivoituu lukemaan suomalaista kirjallisuutta, sitä monipuolisemmin hän omaksuu 

kielen ja tutustuu sen edustamaan kulttuuriin. 
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Sopeutuminen uuteen kulttuuriin merkitsee oppilaalle yleensä hyvin pitkää tunneprosessia. 

Mikkonen (2007, 169) muistuttaa, että kotimaasta lähtemiseen ja tutusta ympäristöstä luopumiseen 

liittyy aina surua. Samalla tavoin uuteen siirtyminen synnyttää usein varsin ristiriitaisia tunteita – 

muuton yhteydessä koettu uutuudenviehätys, ilo ja ihastus saattavat nopeasti vaihtua torjuntaan 

sekä vihan tunteisiin. Kotoutuminen vaatii aina paljon aikaa, koska se haastaa eri kieli- ja kulttuu-

ritaustaisen oppilaan kohtaamaan tunteet ja niiden rajutkin vaihtelut. Kirjallisuus voi toisaalta aut-

taa etäännyttämään liian kipeinä koetut tunteet, mutta se voi myös antaa keinoja näiden tunteiden 

työstämiseen. Sopivan kirjallisuuden avulla lukija voi Saarisen (2007, 113) mukaan käsitellä ko-

kemaansa surua, vihaa tai yksinäisyydentunnetta, mutta myös iloa, rakkautta ja ystävyyttä. 

Suomi toisena kielenä -oppikirjoissa ei aikaisemmin ole juurikaan ollut kirjallisuuden ope-

tukseen liittyvää materiaalia. Opettajat ovat tästä johtuen joutuneet tekemään oppimateriaalia pal-

jon itse, mikä on Melan (2003, 106) mukaan tehnyt kirjallisuuden opetuksesta erityisen haasteen 

suomi toisena kielenä -opettajille. Uusimmissa oppikirjoissa, kuten Suomi2 -sarjan osissa Minä ja 

arki sekä Minä ja yhteiskunta, kirjallisuuden opetus on saanut tärkeän ja keskeisen roolin kielen 

muiden osa-alueiden rinnalla. Edellä mainituissa oppikirjoissa käsitellään muun muassa kirjalli-

suuden eri lajeja, tunnettuja suomalaisia satuhahmoja sekä vanhoja suomalaisia loruja ja kerto-

muksia, kuten Hölmöläissatuja. Kirjoissa tutustutaan myös yleisemmin suomalaiseen yhteiskun-

taan sekä kulttuuriin. Suomea jo hyvin osaavilla oppilaille tarkoitetussa Minä ja yhteiskunta -

kirjassa on tekstikatkelmia tunnetuista suomalaisista romaaneista, esimerkiksi Väinö Linnan Tun-

temattomasta sotilaasta. Lisäksi kirjassa on kokonainen projektijakso Kalevalasta. 

4.3 Opettajan rooli 

Julkunen (1997, 33–36; 2005, 57–58) esittelee kolme eri lähtökohtaa kirjallisuuden opetukseen. 

Kulttuurimallin mukaisesti opetettaessa painotetaan kirjallisuuden arvoa kulttuurin näkökulmasta, 

sillä kirjallisuuden ajatellaan ilmaisevan ihmisen ajatuksia ja tunteita. Kulttuurimalliin pohjaava 

kirjallisuuden opetus mahdollistaa erilaisten kulttuurien ymmärtämisen ja arvostamisen. Persoonal-

lisuuden kasvua korostava malli tukee oppilaiden sitoutumista lukemiseen, mikä puolestaan auttaa 

heitä kasvussa yksilöllisyyteen sekä suhteessa muihin ihmisiin ja instituutioihin. Kielimalli keskit-

tyy kielen kehittämisen tärkeyteen. Kirjallisuus nähdään keinona kasvattaa oppilaan sanavarastoa 

ja tutustuttaa lähemmin kielen rakenteisiin. Huonoimpana näistä malleista voidaan pitää viimeksi 

mainittua lähestymistapaa, joka ei Suomessa koskaan ole ollut kovin painottunut. 

Perinteisesti opettaja on Korkeamäen (2002, 79–80) mukaan nähty eräänlaisena kyselijänä, 

mutta nykyään painotetaan yhä enemmän opettajan kuuntelijan roolia. Kirjallisuuden opetuksessa 
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lapsen persoonallisuuden huomioon ottaminen ja valinnan mahdollisuuksien tarjoaminen edellyt-

tää opettajalta hyvää oppilaantuntemusta. Opettajan oppilaantuntemus lisääntyy Linnan (1999, 

104) mielestä sitä enemmän, mitä enemmän hän kuuntelee lasta ja seuraa tämän lukijaksi kasva-

mista. Opettaja oppii keskustelun avulla tietämään, millaiset asiat ja ajatukset kiinnostavat juuri 

hänen oppilaitaan. 

Kirjallisuuden lukeminen kehittyvänä ja kehitettävissä olevana ymmärtämisen muotona edel-

lyttää ennen kaikkea opettajan ja oppilaiden välistä avointa vuorovaikutusta. Olennaista oppilaan 

ajattelun kehityksen kannalta on kyky nähdä erilaisia vaihtoehtoja ja tarkastella asioita monesta eri 

perspektiivistä. Lahtinen (2007, 169) muistuttaa, että kaunokirjallisuuden merkitys perustuu aina 

kunkin lukijan omaan tulkintaan, ei niinkään tosiseikkoihin. Oppilaita tuleekin ohjata etsimään 

merkitystä itsestään ja aikaisemmin lukemastaan – kirjallisuus kytketään osaksi heidän omaa elä-

määnsä ja todellisuuttansa. Oppilaiden kertoessa tekstin herättämistä ajatuksista ja tunteista, muut 

huomaavat, millä tavoin sama teksti vaikuttaa eri lukijoihin, sillä jokainen tulkitsee tekstiä oman 

kulttuurinsa, omien kokemustensa, tietojensa, taitojensa ja motivaationsa perusteella. Linnan 

(1999, 21–22) mukaan oppilaiden käsitys ja tulkinta tekstistä muuttuu ja rikastuu, kun he kertovat 

vaikutelmista toisilleen ja keskustelevat tekstistä eri näkökulmista käsin – tällöin kirjan teema ja 

sanoma avautuvat entistä syvemmältä. 

Opettajan ollessa kiinnostunut siitä, millaisia merkityksiä lapset tekstistä löytävät ja hänen 

ottaessaan ajatukset vakavasti, oppilaat alkavat aktiivisesti rakentaa ja ilmaista mielipiteitään lu-

kemastaan. Opettajan ei pidä metsästää oikeaa tekstintulkintaa, vaan rikastuttaa ja syventää kes-

kustelun avulla kunkin lukijan henkilökohtaista ymmärrystä tekstistä. Opettajan on tärkeää ottaa 

huomioon oppilaittensa yksilöllisyys, heidän tietonsa, taitonsa, mielenkiinnon kohteensa ja koke-

mustaustansa, sillä mitä enemmän opettaja huomioi ne opetuksessaan, sitä motivoituneempia oppi-

laat ovat lukemaan. Linnan (2002, 110) mielestä olennaista on, että opettajaa aidosti kiinnostavat 

ne ajatukset, joita teksti oppilaassa herättää. 

Opettajan tulee tuntea laajasti erilaista tekstimaailmaa, jotta hän voi tarjota mielenkiintoisia 

oppimateriaaleja ja tehtäviä heti lukemaan opettelun alkuvaiheessa. Lukemaan oppiminen sujuu 

innokkaammin ja lukuharrastuneisuus kasvaa, jos lukija kokee lukukokemukset henkilökohtaisesti 

mielekkäiksi ja ne vastaavat hänen elämäntilannettaan. Materiaalin valinta nousee yhä keskeisem-

mäksi oppilaan pystyessä lukemaan jo pidempiä tekstejä. Tehokkaaksi motivointikeinoksi onkin 

Herajärven (2002, 27) mukaan osoittautunut oppilaiden mahdollisuus osallistua opetukseen kuulu-

vien kirjojen valintaan. Oppilaalle on löydettävä teksti, josta hän selviytyy ja saa onnistumisen 

tunteen, sillä tämä lisää lukemisen sisäistä motivaatiota. Koulussa tulisi Linnakylän ja Malinin 

(2004a, 127–128) mielestä olla tarjolla niin pojille, tytöille kuin eri kieli- ja kulttuuritaustaisillekin 
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oppilaille sopivaa luettavaa. Opettajan tehtävä on tutustuttaa oppilaita erilaisiin kirjallisuuden la-

jeihin, kirjailijoihin ja tyyleihin. Ihanne on, että oppilas kiinnostuu lukemisesta, lukee vapaa-

ajallaan säännöllisesti ja osaa itsenäisesti valita luettavaa. 

4.4 Vuorovaikutuksellisen oppimisympäristön merkitys 

Nykyään painotetaan sitä, ettei lukemisen harjoittelu saisi olla eristynyttä, ikään kuin vain sitä itse-

ään varten olemassa olevaa. Korkiakankaan ja Saarisen (1997, 51–52) mielestä on tärkeää, että 

lapsi kokee lukemisen omakohtaisesti tärkeäksi ja tarpeelliseksi, muutenkin kuin vain arvosanojen 

kannalta tai jonkin muun ulkoisen palkkion vuoksi. Erityisesti lukemaan opettelun alkuvaiheessa 

hyvä oppimisympäristö on tärkeä. Usein heikkojen lukijoiden asenteet lukemista kohtaan parane-

vat, kun siirrytään itsenäisestä ja kilpailuun perustuvasta työskentelystä yhteistyöhön – pareittain 

tai ryhmässä työskentely lisää lukemisen ja oppimisen iloa.  Pollari (2004, 244) korostaa, että kai-

kenlainen häpeän tunteminen lukemiseen liittyen pitäisi kyetä poistamaan heti opetuksen alkuvai-

heessa. Hänen mukaansa oppilaita tulisi muistuttaa siitä, että vaikka ei vielä ole lukenut paljon tai 

monipuolisesti, voi aloittaa tänään. 

Lehtonen (1998, 45–46) kuvaa teoksessaan Piaget’n ja Vygotskyn vuorovaikutusteorioita se-

kä vuorovaikutuksen merkitystä oppimisen kannalta. Piaget’n esittämän kehityspsykologisen nä-

kemyksen mukaan merkitysjärjestelmiä ja symbolikieltä, kuten lukemista ja kirjoittamista, voidaan 

oppia ainoastaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Vygotsky sen sijaan korostaa kielen ja ajatte-

lun yhteenkuuluvuutta. Hänen mukaansa ajattelu kehittyy vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa – 

opittava asia pysyy paremmin muistissa ja täsmentyy, kun siitä puhutaan yhdessä. Puhuminen avaa 

oppilaan aikaisempia tietorakenteita ja helpottaa uuden tiedon liittämistä aikaisempiin tietoverk-

koihin. Puhuminen voi jopa vaikuttaa oppimisen laatuun sekä määrään. Se on konkreettinen keino 

vahvistaa ymmärtämistä, sillä oppilas voi rakentaa selittämisen ja keskustelun kautta opittavasta 

tiedosta omaa, sisäistä tietoa. Ääneen ajattelu sekä diskurssi paljastavat oppilaalle itselleen sekä 

opettajalle niitä ennakkokäsityksiä ja tietoja, jotka voivat tukea ja estää oppimista. 

Meistä jokaisen on opittava toimimaan yhteisössä, jotta pystyisimme toimimaan yksilöinä 

parhaalla mahdollisella tavalla. Tarvitsemme ympärillemme yhteisön, jossa arvostetaan erilaisuutta 

sekä tuetaan ja kannustetaan yksilöllisyyteen, mutta samalla ymmärretään myös se, että kehittyäk-

semme tarvitsemme toisiamme. Linnan (1999, 71–72; 2002, 110–111) mielestä on luonnollista, 

että me kaikki tahdomme oppia juuri niitä asioita, jotka ovat olennaisia siinä yhteisössä, johon me 

kuulumme. Voidaan ajatella, että kirjallisuuden harrastamiseen vaikuttaa ratkaisevasti juuri se, 

kuinka paljon yhteisössämme arvostetaan lukemista ja jaetaan lukukokemuksia. Luokan ollessa 
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lukijoiden yhteisö, jokainen oppilas haluaa hankkia lukemisen taidon, jotta hän voi tuntea olevansa 

osa ryhmää. Tällaisessa luokassa kirjoista keskustellaan, niitä suositellaan, käydään yhdessä kirjas-

tossa ja lukemiseen käytetään muutenkin paljon aikaa. Lisäksi yhteisössä arvostetaan kokemusten 

jakamista, opitaan toisilta ja autetaan toisia oppimaan – ei vertailla, kuka on hyvä ja kuka huono, 

vaan arvostetaan erilaisia näkemyksiä. 

Parhaimmillaan vuoropuhelu on silloin, kun oppilaat ja opettaja kertovat henkilökohtaisista 

reaktioistaan tekstiin ja pystyvät osoittamaan sen kytkennät omaan elämäänsä. Lötjösen, Piskosen 

ja Sorjosen (2004, 240) mukaan keskustelevassa opetuksessa oppilaat oppivat lisäksi vuorovaiku-

tustaitoja sekä suvaitsevaisuutta. He oppivat ymmärtämään, että erilaisuus on rikkautta. 

4.5 Kirjallisuuden opetuksen eri menetelmiä 

Sadutus on narratiivinen kirjallisuuden opetuksen menetelmä, jonka avulla kerätään talteen lasten 

itse tuottamia ajatuksia ja kertomuksia. Sadutus sopii kaikenikäisille lapsille ja soveltuu Karlssonin 

(2008, 265) mielestä hyvin myös eri kieli- ja kulttuuritaustaisille oppilaille. Sadutuksessa opettaja 

kirjaa ylös oppilaan tai luokan keksimän kertomuksen itse sitä muuttamatta. Gyekyen ja Rouhion 

(2005, 6) mukaan sadutus antaa lapselle mahdollisuuden tulla kuulluksi ja opettaa samalla aikuista 

kuuntelemaan lasta. 

Lapselle ääneen lukemisen merkitystä on korostettu pitkään lapsen kielellisen sekä muun ke-

hityksen tukena, vaikkei päämääräksi olisikaan varsinaisesti asetettu lukemaan oppimista. Lukemi-

sesta innostuneen aikuisen lukiessa ääneen lapsille, hän Linnan (1999, 19) mukaan samalla viestii, 

että lukeminen on tärkeää ja että siitä voi nauttia. Yleensä lapsista, joille on luettu paljon, kasvaa 

aktiivisia lukijoita. Lasten mielikuvituksen kehittymisessä sadut ja tarinat ovat lisäksi tärkeää ma-

teriaalia. Opettajan tulisikin koko alakoulun ajan päivittäin lukea tai kertoa tarinoita oppilailleen, 

sillä ääneen lukeminen on yksi tehokkaimmista keinoista herättää mielenkiinto kirjoja ja lukemista 

kohtaan. Erityisesti niiden oppilaiden lukemaan houkutteleminen on suuri haaste, joiden kotimais-

sa ei koulunkäyntiä tai lukemista juurikaan arvosteta. Korkeamäki (2002, 80) muistuttaa, että lu-

kemista voi harrastaa muulloinkin, kuin vain varsinaisella äidinkielen tunnilla. Kirjan maailmaan 

eläytyminen on helpompaa kuuntelemalla etenkin siinä vaiheessa, jolloin lapsen oma lukutaito on 

vielä hapuileva tai eri syistä johtuen lukeminen vaatii paljon ponnistuksia. 

Sadut antavat lasten vaeltaa mielikuvituksessaan paikoissa, joihin muilla ei ole pääsyä. He 

voivat myös kertoa mielikuvista toisilleen ja jakaa kokemuksiaan rikastuttaen samalla toistensa 

mielen maisemia. Kuvailu ja keskustelu antaa jokaiselle oppilaalle erinomaisen tilaisuuden ilmais-

ta omia mielikuviaan sekä mielipiteitään kielellisessä vuorovaikutuksessa. Samalla oppilaiden sa-
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navarasto ja ilmaisutaidot kasvavat. Suuressa lapsiryhmässä keskustelu voi kuitenkin tuntua joskus 

hankalalta. Pienissä ryhmissä lapset usein rohkaistuvat ja innoittavat toisiaan käyttämään mieliku-

vitusta ja löytämään luetusta uusia ulottuvuuksia. Korkeamäen (2002, 80) mukaan kokemusten 

jakamisen avulla yhteenkuuluvuuden tunne syvenee, mikä puolestaan lisää lukemisen motivaatio-

ta. 

Monissa tutkimuksissa on todettu, että erityisen tärkeää lukemisen motivaation kannalta on, 

että lapselle tärkeät ihmiset lukevat hänen kanssaan ja tukevat hänen lukutaitonsa kehitystä. Tästä 

näkökulmasta on kehitelty Vartti päivässä -menetelmä, missä vanhemmat ja lapset varaavat päivit-

täin noin 15 minuuttia yhteistä aikaa lukemiseen. Lukuvartti on Seppäsen (2004, 19) mukaan 

suunniteltu juuri lukemaan opetteleville lapsille. Lukuvartin lisäksi myös parilukemisesta kirjalli-

suuden opiskelun metodina on saatu erittäin myönteisiä kokemuksia aina alkuopetuksesta lähtien. 

Lukupari valitsee yhdessä heitä kiinnostavan teoksen, jota luetaan ensin koulussa ja, parilukemisen 

idean ollessa tuttu, itsenäisesti kotona. Kirjallisuuden opiskelun menetelmänä parilukeminen ottaa 

Olinin (2004, 30–31) mielestä huomioon lukijan aikaisemmat kokemukset sekä erilaisten lukijoi-

den välisen vuorovaikutuksen rakennettaessa tekstin perusteella merkityksiä. 

Lukupiirissä oppilaat tutustuvat monipuolisesti erilaisiin lasten- ja nuorten kirjoihin. Oppilaat 

saavat itse valita lukupiireissä luettavat kirjat, joten 25 oppilaan luokassa saattaa samaan aikaan 

kokoontua jopa 5–7 ryhmää, joista jokainen käsittelee eri kirjaa. Lukupiirissä oppiminen on yhteis-

toiminnallista, sillä siinä korostuu oppimisen sosiaalinen ja vuorovaikutuksellinen puoli. Ihalaisen 

ja Vainio-Mattilan (2004, 66) mukaan lukupiiri tukee oppilaiden välisen vuorovaikutuksen lisäksi 

myös heidän aktiivisuuttaan sekä omaan oppimiseen vaikuttamista. Pienryhmissä jokaisella on 

enemmän mahdollisuuksia osallistua yhteiseen keskusteluun, mikä tekee niistä tehokkaita ja innos-

tavia. Lukupiirin avulla oppilas ohjataan huomamaan, mistä luetun ymmärtämisessä on kyse – 

oppilaat huomaavat, että teksti synnyttää jokaisessa lukijassa ainutkertaisia mielikuvia ja tunteita 

tapahtumista ja paikoista omien elämänkokemusten pohjalta. 

Kirjallisuusdiplomi tai lukudiplomi on alun perin Oulussa kehitelty työtapa innokkaille luki-

joille. Kirjallisuusdiplomi voi olla yhden kunnan, alueen tai koulun oma toteutus. Nykyään sillä 

pyritään Suojalan (2006, 181) mukaan houkuttelemaan erityisesti niitä oppilaita lukemaan, jotka 

lukevat vähän tai eivät ollenkaan. Opettaja valitsee kirjallisuusdiplomia varten eri luokkatasoille 

sopivan kirjavalikoiman. Oppilas lukee omassa aikataulussaan sovitun määrän itseään innostavia ja 

kiinnostavia kirjoja, tekee kirjoihin liittyviä tehtäviä ja saa lukurupeamansa päätteeksi suoritukses-

taan kirjallisuusdiplomin. Kirjallisuusdiplomi kertoo, minkälaisen lukuohjelman oppilas on suorit-

tanut. Kirjallisuusdiplomista voi lisäksi saada merkinnän myös todistukseen. 
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Pedagoginen draama, eli opetusnäytelmä, eroaa teatterinopiskelusta siten, ettei sen tavoit-

teena ole valmistaa esitystä yleisöä varten. Pedagoginen draama kehittää Linnan (1999, 87–88) 

mielestä erityisesti oppilaiden viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, luovaa ajattelua ja mielikuvituk-

sen käyttöä sekä ilmaisutaitoja, myötäelämisen kykyä ja sosiaalisia taitoja. Luovissa toiminnalli-

sissa harjoituksissa tekstiä ei tarvitse muistaa ulkoa, vaan niissä sitä käsitellään luovasti ja spon-

taanisti sekä tuodaan esille omia ajatuksia ja se sisäinen maailma, jota teksti kosketti. Pedagogisen 

draaman avulla oppilas voi omakohtaisen kokemuksen kautta rakentaa syvällisempiä merkityksiä 

tekstistä. 

Kirjallisuuden lukemisen voi Suojalan (2006, 187) mielestä integroida myös muihin oppiai-

neisiin ja saada näin uutta näkökulmaa niiden käsittelyyn. Kirjallisuuden opetuksen tavoitteita voi 

hyvin toteuttaa erilaisten temaattisten opetuskokonaisuuksien avulla, joissa kirjallisuuden opetus 

liitetään osaksi esimerkiksi historian tai muiden reaaliaineiden opetusjaksoja – esimerkiksi klas-

sikkoteosten lukeminen antaa oppilaille mahdollisuuksia eläytyä toisen ajankohdan ajattelutapoi-

hin ja olosuhteisiin. Linna (1999, 15) kuitenkin muistuttaa, ettei kirjallisuutta pidä koskaan alistaa 

palvelemaan reaaliaineiden sisällöllisiä tavoitteita. 

4.6 Koulun ja kirjaston välinen yhteistyö 

Linnakylän ja Malinin (2004a, 116) mielestä Suomessa asuvat lapset ja nuoret eivät voi syyttää 

lukuharrastuksen puutettaan luettavan vähäisellä tarjonnalla tai kirjojen huonolla saatavuudella. 

Kirjastojen monipuoliset lukumateriaalit, musiikkiäänitteet ja Internet-yhteydet ovat tasapuolisesti 

kaikkien käytettävissä. Lisäksi monissa kunnallisissa kirjastoissa on nykyään tarjolla lasten- ja 

nuortenkirjallisuus myös useilla eri kielillä. Kirjaston täytyy tulla tutuksi kaikille oppilaille, sillä 

kirjaston ja koulun välinen yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää lukuharrastuksen herättämiseksi ja 

ylläpitämiseksi. Useimmat opettajat tutustuttavatkin oppilaansa jo ensimmäisestä luokasta lähtien 

lähikirjastoon ja kehottavat vanhempia hankkimaan lapsilleen kirjastokortit. Kirjasto tulee sitä tu-

tummaksi, mitä enemmän kirjaston henkilökunta ja opettaja tekevät yhteistyötä ja valmistelevat 

kirjastokäynnit yhdessä oppilaitten tarpeiden ja ikäkauden näkökulmasta. Linna (1999, 92) muis-

tuttaa, että lasten- ja nuortenkirjallisuutta hyvin tuntevasta kirjastonhoitajasta on paljon apua opet-

tajalle, kun hän suunnittelee kirjallisuuden opetustaan. 

Monissa kirjastoissa kirjavinkkaus on vakiintunut tärkeäksi osaksi kirjaston toimintaa. Kir-

jastojen kehittämä kirjavinkkaritoiminta keskittyy oppilaiden lukuinnon sytyttämiseen. Vinkkarien 

tehtävänä on viedä tarinat lasten luo ja viritellä heidät tarinataajuudelle. Vinkkarit lukevat houkut-

televia ja mielenkiintoisia tekstinäytteitä sekä kertovat kirjojen tapahtumista ja henkilöistä juuri 
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sen verran, että lapsille syntyy halu lukea kirja. Linna (1999, 92) ehdottaa, että myös luokassa olisi 

hyvä antaa oppilaiden säännöllisesti suositella kirjoja toisilleen, sillä lapset lukevat mielellään sa-

moja kirjoja kuin kaverinsakin. Lisäksi Internetistä, esimerkiksi Netlibris-lukupiirin sivustolta, 

löytyy runsaasti eri-ikäisten lukijoiden suosituksia ja vinkkejä – samoin kuin alakouluikäisille 

suunnatusta kirjallisuuslehti Vinskistäkin. 

Lukuharrastuksen herättäminen kävisi Linnan (1999, 95; 2002, 107) mielestä helpommin, jos 

koulukirjastot olisivat kunnallisten kirjastojen tapaan monipuolisia oppimis- ja lukemisympäristö-

jä. Toimivassa koulukirjastossa on runsaasti oppilaiden ikäkaudelle sopivia, eri aihepiireistä kerto-

via kirjoja sekä monipuolinen suomi toisena kielenä -opetukseen soveltuva kirjakokoelma, josta 

lapset voivat vapaasti valita itselleen luettavaa. Opettajan tehtäväksi jää tutustuttaa oppilaansa kou-

lukirjastosta löytyviin kirjoihin ja antaa lasten lukea niitä usein. Koulukirjasto voi olla monelle 

oppilaalle ensimmäinen kosketus kaunokirjallisuuteen. Lisäksi se kertoo Linnakylän ja Sulkusen 

(2005, 61–62) mukaan oppilaille, että koulu arvostaa lukemista, kirjallista kulttuuria sekä omaeh-

toista opiskelua. 

Linnan (1999, 93–95) mukaan suomalaisten koulukirjastojen taso on kuitenkin todettu melko 

huonoksi, sillä yleisesti uskotaan, että kunnalliset kirjastot riittävät hoitamaan tätä tehtävää. Ope-

tushallitus (2004) sekä opetus- ja kulttuuriministeriö (2012) on 2000-luvulla pyrkinyt samaan tä-

hän kohennusta muun muassa Luku-Suomi-hankkeen yhteydessä vuosina 2001–2004 sekä tänä 

vuonna käynnistyneen Lukuinto-ohjelman avulla. Lukuinto-ohjelman tavoitteena on vahvistaa las-

ten ja nuorten luku- ja kirjoitustaitoa sekä edistää lukemisharrastusta. Ohjelma toteutetaan vuosina 

2012–2015 ja keskeistä siinä on koulujen ja kirjastojen välinen yhteistyö. Suojala (2006, 179) 

huomauttaa, että pysyäksemme maailmaan ykköslukijakansana, meidän täytyy investoida korkea-

tasoisiin koulu- ja luokkakirjastoihin, sillä ne vaikuttavat ratkaisevasti lukemismotivaatioon. Täy-

tyy muistaa, että moni koulu sijaitsee kaukana kirjastosta, eikä sinne silloin tule usein lähdettyä – 

varsinkaan alkuopetusluokan kanssa. 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

5.1 Tutkimuskysymykset 

Linnakylän ja Malinin (2004a, 115) mukaan pohjoismaisessa koulutuspolitiikassa pyrkimyksenä 

on ollut tarjota kaikille oppilaille tasa-arvoiset oppimismahdollisuudet riippumatta heidän etnisestä 

tai kielellisestä taustastaan. Tutkimustulosten mukaan eri kieli- ja kulttuuritaustaisten oppilaiden, 

etenkin poikien, kohdalla riski heikkoon lukutaitoon on kuitenkin suuri. Leinon, Linnakylän ja 

Malinin (2004, 197–199) mielestä näiden nuorten lukuharrastuksen ja -taidon kehittäminen on 

kouluille vakavasti otettava haaste, sillä jos heitä ei tueta tänään, heidän ongelmansa ainoastaan 

kertautuvat tulevaisuudessa. Lukuharrastuksen ja -taidon monipuolistamiseen olisi kehitettävä eri-

laisia keinoja, sillä ilman toimivaa lukutaitoa ja aktiivista lukemisen harrastamista tietoyhteiskun-

nassa pärjäämisen mahdollisuudet ovat vähäiset. 

 Tutkimukseni tarkoitus on erityisesti tarkastella eri kieli- ja kulttuuritaustaisten 5.–6. luokka-

laisten oppilaiden suhtautumista lukemiseen sekä lukuharrastukseen. Pyrin vertailemaan heidän 

vastauksiaan samanikäisten suomalaistaustaisten oppilaiden kokemuksiin lukemisesta ja lukuhar-

rastuksesta. Lisäksi halusin selvittää, miten eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten suhtautuminen 

kirjoihin ja lukemiseen muuttuu iän myötä – tähän liittyen haastattelin aineistoani varten myös 

esiopetusikäisiä eri kieli- ja kulttuuritaustaisia lapsia. Oppilaiden näkemysten ohella täydensin tut-

kimusaineistoani lastentarhanopettajien ja suomi toisena kielenä -opettajien näkemyksillä eri kieli- 

ja kulttuuritaustaisten lasten lukuharrastuneisuudesta sekä kirjallisuuden roolista osana eri kieli- ja 

kulttuuritaustaisten lasten opetusta sekä suomi toisena kielenä -opetusta. 

 

Tutkimuskysymykseni ovat: 
 

1. Harrastavatko eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset lukemista? 

2. Miten heidän lukuharrastuneisuutensa eroaa suomalaistaustaisten lasten lukuharrastuneisuudesta? 

3. Miten eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten suhtautuminen kirjoihin ja lukemiseen muuttuu iän myötä? 

4. Mikä on kirjallisuuden rooli eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten esiopetuksessa ja suomi toisena kielenä 

-opetuksessa? 
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5.2 Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimusote 

Kvalitatiivinen tutkimus nähdään usein kvantitatiivisiin menetelmiin rinnastettavana tutkimusmeto-

dina; menetelmänä, jolla on omat kvantitatiivisista menetelmistä poikkeavat metodisääntönsä. Jä-

sennys kvalitatiiviseen ja kvantitatiiviseen tutkimukseen vastaa Alasuutarin (1999, 31–32) mielestä 

kuitenkin huonosti todellisuutta. Kaikesta tieteellisestä, myös kaikesta ihmistieteellisestä, tutkimuk-

sesta löytyy paljon yhteisiä periaatteita, kuten pyrkimys loogiseen todisteluun sekä objektiivisuu-

teen. Objektiivisuudella tarkoitetaan tässä sitä, että tutkijat nojaavat todistelussaan havaintoaineis-

toihinsa eivätkä subjektiivisiin mieltymyksiinsä tai omiin arvolähtökohtiinsa. 

Kvantitatiivisen analyysin lähtökohtana on tutkimusyksiköiden välisten erojen etsiminen eri 

muuttujien suhteen. Se, mikä kaikille tutkimusyksilöille on yhteistä, ei kvantitatiivisessa tutkimuk-

sessa kerro mitään selitettävänä olevasta ilmiöstä, vaan rajautuu määritelmällisesti pois. Kvalitatii-

visessa analyysissa aineistoa tarkastellaan sen sijaan aina kokonaisuutensa – sen ajatellaan valotta-

van Alasuutarin (1999, 37–39) mukaan jonkin singulaariseksi ymmärretyn, sisäisesti loogisen ko-

konaisuuden rakennetta. Argumentaatiota ei rakenneta yksiköiden eroihin eri muuttujien suhteen, 

vaan kvalitatiivinen analyysi vaatii absoluuttisuutta. Tutkijan tulee kyetä selvittämään kaikki luotet-

tavina pidetyt ja selvitettävään kuvioon kuuluvat seikat siten, että ne eivät ole ristiriidassa esitetyn 

tulkinnan kanssa. Analyysissa pyritään selittämään yksittäisiä tapahtumakertoja tai ilmiötä, eikä 

ajatellakaan, että selitys edustaisi jotain yleistä lainalaisuutta. 

Alasuutari (1999, 39–43) näkee kvalitatiivisen analyysin koostuvan kahdesta vaiheesta: ha-

vaintojen pelkistämisestä sekä arvoituksen ratkaisemisesta. Erottelu voidaan tehdä vain analyytti-

sesti, sillä käytännössä vaiheet nivoutuvat aina toisiinsa. Aluksi tutkija tarkastelee aineistoaan tie-

tystä teoreettis-metodologisesta näkökulmasta käsin. Hän kiinnittää huomiota vain siihen, mikä on 

teoreettisen viitekehyksen ja kysymyksenasettelun kannalta olennaista – tärkeää on pyrkiä pelkis-

tämään havainnot mahdollisimman suppeaksi joukoksi. Analyysin toisessa vaiheessa tuotettujen 

johtolankojen ja käytettävissä olevien vihjeiden perusteella tutkia tekee merkitystulkinnan tutkitta-

vasta ilmiötä. Tuotettuja havaintoja tulkitaan myös muun tutkimuksen ja teoriakirjallisuuden kautta. 

Mitä enemmän tutkijalla on käytettävissään erilaista tutkimukseen liittyvää materiaalia, sitä parem-

min hän itse ja lukija voivat luottaa siihen, että tulkinta on mielekäs. 

Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen analyysi voidaan Metsämuurosen (2008, 13) mukaan erot-

taa toisistaan, mutta niitä voi aivan hyvin soveltaa samassa tutkimuksessa ja saman tutkimusaineis-

ton analysoinnissa. Kvalitatiivista ja kvantitatiivista analyysia voidaankin pitää eräänlaisena jatku-

mona – ei vastakohtina tai toisensa pois sulkevina analyysimalleina. Tutkimuksessani olen käyttä-

nyt sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Lankshear ja Knobel (2004, 74–75) 



35 

 

käyttävät tällaisesta tutkimusotteesta nimitystä mixed methods. Heidän mukaansa myös kvalitatiivi-

sessa tutkimuksessa on mahdollista käyttää lomakehaastattelua yhtenä aineistonkeruumenetelmänä, 

jos sen avulla halutaan esimerkiksi kerätä tietoa ihmisten kokemuksista. 

Kvantitatiivisten menetelmien käyttö oli tutkimuksessani perusteltua erityisesti tutkimuksen 

pääasiallisen kohderyhmän koon vuoksi. Lomakehaastattelulla sain kerättyä tietoa 70:ltä 5.–6. 

luokkalaiselta oppilaalta. Aineiston kvantifioinnin kautta pystyin muodostamaan kokonaisvaltaisen 

kuvan eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten lukuharrastuneisuudesta sekä suhtautumisesta lukemi-

seen. Lisäksi aineiston taulukointi havainnollistaa eri kieli- ja kulttuuritaustaisten oppilaiden ja 

suomalaistaustaisten oppilaiden välille syntyneitä eroja lukuharrastuneisuuden suhteen. Lomake-

haastattelun kysymykset olivat yhtä lukuun ottamatta avoimia kysymyksiä, mistä johtuen oppilai-

den vastauksia oli mahdollista analysoida käyttäen myös kvalitatiivisia menetelmiä. Kvalitatiivisten 

menetelmien käyttö kvantitatiivisten menetelmien rinnalla mahdollisti oppilaiden omien näkemys-

ten esiin tuomisen. 

5.3 Teemahaastattelu ja lomakehaastattelu kvalitatiivisina aineistonkeruu-
menetelminä 

Alasuutari (1999, 26–27) luettelee kvalitatiivisen tutkimuksen yleisimmiksi aineistokeruumenetel-

miksi haastattelun, kyselyn, havainnoin ja erilaisiin dokumentteihin perustuvan tiedon. Haastattelun 

ja kyselyn idea on Eskolan ja Vastamäen (2001, 24) mukaan yksinkertainen: kun halutaan tietää, 

mitä ihminen ajattelee jostakin asiasta, järkevintä on kysyä sitä häneltä. Haastattelua voidaan Met-

sämuurosen (2008, 37–39) mukaan pitää eräänlaisena keskusteluna, joka tosin tapahtuu tutkijan 

aloitteesta ja usein hänen ehdoillaan – tavallisesti haastattelija joutuu motivoimaan vastaajaa ja yl-

läpitämään hänen kiinnostustaan. Erilaisia haastattelutyyppejä on useita, samoin kuin nimityksiä 

niille. Haastattelu voi olla yksilöhaastattelu, ryhmähaastattelu tai paikan päältä kerätty lomakehaas-

tattelu. Se voi olla strukturoitu, puolistrukturoitu tai avoin. Eri haastattelutyypeillä pystytään tutki-

maan erilaisia ilmiöitä sekä hakemaan vastauksia erilaisiin ongelmiin. 

Lomakehaastattelua pidetään useimmiten kvantitatiivisen tutkimuksen aineistonkeruumene-

telmänä, sillä se voidaan Metsämuurosen (2008, 40) mukaan helposti kvantifioida. Lomakehaastat-

telussa on valmiit kysymykset ja niiden esittämisjärjestys on kaikille vastaajille sama. Lomakehaas-

tattelua käytetään esimerkiksi silloin, kun haastateltavia on monta ja he edustavat melko yhtenäistä 

ryhmää. Ongelmallisinta sen käyttö on silloin, jos tutkitaan selvästi perusjoukosta poikkeavia henki-

löitä. Lomakehaastattelussa ei kysytä mitään sellaista, mikä olisi mukavaa tai hyödyllistä tietää, 

vaan siinä kysytään ainoastaan tutkimuksen tarkoituksen ja ongelmanasettelun kannalta merkityk-
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sellisiä kysymyksiä. Valli (2001, 100–101) korostaa, että tutkijan pitää löytää jokaiselle kysymyk-

selleen perustelu tutkimuksen teoreettisesta viitekehyksestä. 

Keräsin päätutkimusaineistoni lomakehaastattelulla (liite 2) 70:ltä 5.–6. luokkalaiselta oppi-

laalta. Lomakehaastattelun kysymykset olivat kahta kysymystä lukuun ottamatta avoimia kysymyk-

siä. Ennen varsinaisia tutkimuskysymyksiin pohjaavia kysymyksiä oppilaan tuli ilmoittaa sukupuo-

lensa sekä oma äidinkielensä. Täydensin tutkimusaineistoani lisäksi neljän lastentarhanopettajan 

lomakehaastatteluilla (liite 6). Lastentarhanopettajille tarkoitettu lomakehaastattelu koostui seitse-

mästä avoimesta kysymyksestä, joiden avulla kartoitin heidän näkemyksiään kirjallisuuden roolista 

osana eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten esiopetusta. Haastattelin vielä sähköpostitse kahta suo-

mi toisena kielenä -opettajaa (liite 3). Heille tarkoitetut kysymykset olivat avoimia ja niissä selvitet-

tiin kirjallisuuden roolia osana suomi toisena kielenä -opetusta. 

Teemahaastattelu etenee tiettyjen keskeisten, etukäteen valittujen teemojen sekä niihin liitty-

vien tarkentavien kysymysten varassa. Metodologisesti teemahaastattelussa korostetaan erityisesti 

ihmisten tulkintoja asioista, heidän asioille antamiaan merkityksiä sekä sitä, miten merkitykset syn-

tyvät ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Tutkija voi itse päättää, esittääkö hän kaikille vastaa-

jille suunnitellut kysymykset, esittääkö hän ne tietyssä järjestyksessä tai käyttääkö hän samoja sa-

nanmuotoja jokaisessa haastattelussa. Teemahaastattelussa ei Tuomen ja Sarajärven (2009, 75) mu-

kaan voida kysyä ihan mitä tahansa, vaan siinä pyritään löytämään merkityksellisiä vastauksia tut-

kimuksen tarkoituksen tai tutkimustehtävän mukaisesti. Periaatteessa etukäteen valitut teemat pe-

rustuvat tutkimuksen viitekehykseen. 

Lomakehaastatteluiden lisäksi tein kuusi teemahaastattelua (liite 5) 14:lle esiopetusikäiselle 

lapselle. Haastatteluista neljä oli ryhmähaastattelua ja kaksi yksilöhaastattelua. Etukäteen valitut 

teemat liittyivät lasten suhtautumiseen lukemista ja lukuharrastusta kohtaan. Haastattelut etenivät 

lasten ehdoilla sekä yhteisen keskustelun kautta, joten suunnittelemieni kysymysten esitysjärjestys 

ja esimerkiksi sanamuodot vaihtelivat tilanteesta mukaan. Nauhoitin kaikki haastattelut ja ennen 

aineiston analyysi litteroin ne, eli kirjoitin lapsilta keräämäni nauhoitetun aineiston puhtaaksi. 

5.4 Tutkimuksen kohdejoukko ja aineiston hankinta 

Laadullisessa tutkimuksessa ratkaisevaa ei ole aineiston laajuus vaan tulkintojen kestävyys sekä 

syvyys, sillä tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään 

kuvaamaan jotain ilmiötä tai tapahtumaa, ymmärtämään tiettyä toimintaa tai antamaan teoreettisesti 

mielekäs tulkinta jollekin ilmiölle. Tutkimuksen perusjoukon koolla ei ole väliä, sillä tärkeämpää 

on, että ne henkilöt, joilta tietoa kerätään, tietävät tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon. 
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Tiedonantajienvalinnan ei Tuomen ja Sarajärven (2009, 85–86) mielestä pidä olla satunnaista vaan 

harkittua ja tarkoitukseen sopivaa. 

Keräsin päätutkimusaineistoni lomakehaastattelulla vantaalaisilta 5.–6. luokkalaisilta eri kieli- 

ja kulttuuritaustaisilta sekä suomalaistaustaisilta oppilailta. Haastateltavia oli yhteensä 70, joista 

suomalaistaustaisia oppilaita oli 41 ja eri kieli- ja kulttuuritaustaisia 29. He opiskelivat kahdessa eri 

alakoulussa. Lomakkeen yhteydessä oppilaiden tuli ilmoittaa sukupuolensa sekä oma äidinkielensä. 

Suomen lisäksi he puhuivat äidinkielenään 13:a eri kieltä: somaliaa, arabiaa, albaniaa, turkkia, ve-

näjää, vieroa, punjabia, kurdia, malesiaa, kiinaa, azeria, uzbekkia ja daria. Oppilaita ei erikseen va-

littu tutkimukseeni, vaan kaikki vanhemmilta luvan (liite 1) saaneet 5.–6. luokkalaiset oppilaat vas-

tasivat lomakehaastatteluuni. 

 

 n 

kaikki suomalaistaustaiset 30 

suomalaistaustaiset pojat 14 

suomalaistaustaiset tytöt 16 

kaikki eri kieli- ja kulttuuritaustaiset 11 

eri kieli- ja kulttuuritaustaiset pojat 4 

eri kieli- ja kulttuuritaustaiset tytöt 7 

yhteensä 41 

 n 

kaikki suomalaistaustaiset 11 

suomalaistaustaiset pojat 4 

suomalaistaustaiset tytöt 7 

kaikki eri kieli- ja kulttuuritaustaiset 18 

eri kieli- ja kulttuuritaustaiset pojat 11 

eri kieli- ja kulttuuritaustaiset tytöt 7 

yhteensä 29 

  

TAULUKKO 1. Aineiston 5. luokkalaisten 

oppilaiden jakauma sukupuolen ja kieli- ja 

kulttuuritaustan mukaan. 

TAULUKKO 2. Aineiston 6. luokkalaisten 

oppilaiden jakauma sukupuolen ja kieli- ja 

kulttuuritaustan mukaan. 

 

Koululaisilta keräämäni aineiston lisäksi tein kuusi teemahaastattelua esiopetusikäisille lapsille nel-

jässä vantaalaisessa päiväkodissa. Kaikki 14 haastateltavaa olivat eri kieli- ja kulttuuritaustaisia 

lapsia: viisi tyttöä ja yhdeksän poikaa. Lapset tunsivat minut jo ennestään, sillä olin pitänyt heille 

aikaisemmin syventäviin projektiopintoihini liittyen kahdeksan kirjallisuuspiirituokiota. Valitsin 

lapset kirjallisuuspiireihin – ja sitä kautta myös haastatteluihin – yhdessä heidän lastentarhanopetta-

jiensa kanssa. Valitut lapset olivat kaikki sellaisia, jotka lastentarhanopettajien mielestä hyötyivät 

eniten pitämistäni tuokioista ja joiden vanhemmilta olin saanut pyytämäni luvan (liite 4). Jokaisen 

haastattelun aluksi lapset kertoivat minulle, mitä kieltä he puhuvat äidinkielenään. Lapset puhuivat 

yhteensä kymmentä eri äidinkieltä: somaliaa, kikujua, arabiaa, turkkia, swahilia, kongoa, albaniaa, 

englantia, viroa ja thai kieltä. 

Eri kieli- ja kulttuuritaustaisiksi määrittelin kaikki ne esiopetusikäiset lapset sekä 5.–6. luok-

kalaiset oppilaat, jotka kertoivat äidinkielenään puhuvansa jotakin muuta kuin suomea. 
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Tutkittaessa lapsia tärkeintä on huolehtia lapsiystävällisyydestä ja tutkimuksen etiikasta. Aar-

nos (2001, 144–145) muistuttaa, ettei tutkimukseen osallistuminen saa esimerkiksi häiritä lapsen 

koulunkäyntiä, vaan sen tulisi olla hauskaa ja arkipäiväistä. Pyrin mitoittamaan lomakehaastatteluni 

niin, ettei vastaamiseen kuluisi liian paljon aikaa – keskimäärin vastaamiseen oppitunnista kului 

noin 15 minuuttia. Esikouluikäisille lapsille olin jo valmiiksi tuttu, sillä keräin aineistoa lapsilta 

joille olin pitänyt syventävien projektiopintojeni aikana kirjallisuuspiirejä. Haastattelin lapsia sa-

maan aikaan sekä samassa paikassa, jossa olin viikoittain pitänyt heille lukutunnin. Kahta yksilö-

haastattelua lukuun ottamatta haastattelin lapsia ryhmässä, jotta he eivät jännittäisi haastattelutilan-

netta liikaa. Mielestäni tämä ratkaisu oli oikea ja lapset olivat haastattelutilanteissa aktiivisia. 

Lapsiystävällisyys merkitsee myös aineistonhankinnan sovittamista lapsen ajattelun kehitys-

vaiheeseen sekä hänen itseilmaisunsa tyyliin ja määrään. Tutkijan kannattaa käyttää hyväksi opetta-

jan oppilaantuntemusta tutkittavien lasten valinnassa. Haastattelin kokonaisia koululuokkia 5.–6. 

luokkalaisten oppilaiden parissa, mutta pitämiini kirjallisuuspiireihin – ja sitä kautta myös haastatte-

luihin – valitsin yhdessä lastentarhanopettajien kanssa sopivia eri kieli- ja kulttuuritaustaisia lapsia. 

Aarnoksen (2001, 145) mukaan haastateltaviksi kannattaa valita rohkeita ja puhetaitoisia lapsia, 

sillä arka ja ujo lapsi saattaa pelästyä tuntematonta aikuista. Haastattelemani lapset täyttivät nämä 

kriteerit. Lisäksi olin lapsille haastatteluvaiheessa tuttu, sillä olin pitänyt heille kirjallisuuspiirejä 

aiemmin. 

Tutkijan tehtävänä on lisäksi jo kysymyksiä valmistellessaan tutustua mahdollisimman hyvin 

lapsen kokemusmaailmaan, vieraan ihmisen kohtaamistaitoon sekä kielelliseen ilmaisukykyyn. Ta-

voitteena on Aarnoksen (2001, 147) mukaan sovittaa lapsen kohtaaminen, kysymykset sekä hänen 

kanssaan keskusteleminen aitoon ympäristöön rikkaan ja autenttisen aineiston saamiseksi. Kysy-

mysten valmistelu sekä haastatteluun valmistautuminen sujui helposti, sillä olin tutustunut haastat-

telemiini esiopetusikäisiin lapsiin jo ennakkoon pitämissäni kirjallisuuspiireissä. Tunsin heidän ta-

pansa ilmaista itseään ja olimme muutenkin toisillemme jo valmiiksi tuttuja. Haastattelutilanteet 

sujuivat rauhallisesti, sillä suurin osa haastatteluista oli ryhmähaastatteluja. Lapset saivat yhdessä 

pohtia kysymyksiä ja vastauksiaan sekä keskustella aiheesta toistensa kanssa. Tilanteessa ei ollut 

kiire, sillä pyrin vastavuoroiseen, kuuntelevaan ja lasta huomioivaan keskustelutilanteeseen. 

Haastattelutilanteessa kerroin lapsille, minkä vuoksi haastattelin heitä. Aarnoksen (2001, 147–

149) mielestä tämä saattaa auttaa lasta orientoitumaan tilanteeseen, sillä hän voi ajatella ikään kuin 

auttavansa tutkijaa. Lapset eivät mielestäni jännittäneet haastattelutilannetta, vaan kokivat sen erit-

täin hauskaksi. Pyrin lisäksi pitämään haastattelutahdin rauhallisena, sillä kysymysten tulisi aina 

edetä lasten ehdoilla. Lapsi saattaa kokea stressaavana sen, jos haastattelija kysyy häneltä liian vai-

keita kysymyksiä tai etenee liian nopeasti. Tutkijan täytyy jatkuvasti haastattelutilanteessa tarkkailla 
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itse tilannetta: sujuuko se avoimesti, ovatko kysymykset sopivia lapsen kehitys- ja kokemustaustal-

le, miten lapsi prosessoi kysymyksiä ja tarvitseeko hän enemmän aikaa ajatteluun. Pyrin ottamaan 

kaikki nämä seikat mahdollisimman hyvin haastatteluntilanteessa huomioon, ja koin, että onnistuin 

siinä. 

Tutkija saa Aarnoksen (2001, 156) mukaan kiinnostavan tutkimusaineiston, jos hän pyytää 

samasta ilmiöstä ajatuksia ja käsityksiä sekä oppilailta että heidän opettajiltaan. Elämysmaailmojen 

rinnakkain asettaminen saattaa tuottaa mielenkiintoisia tulkintoja. Tähän pohjaten keräsin esiopetus-

ikäisten lasten ja 5.–6. luokkalaisten oppilaiden lisäksi aineistoa lomakehaastattelulla neljältä Van-

taalla toimivalta lastentarhanopettajalta. He työskentelivät haastattelemieni esiopetusikäisten lasten 

päiväkodeissa. Haastattelin vielä sähköpostitse kahta Vantaalla työskentelevää suomi toisena kiele-

nä -opettajaa. He opettivat niissä kahdessa koulussa, joissa haastattelin tutkimukseeni osallistuneita 

5.–6. luokkalaisia oppilaita. 

Tutkimukseeni osallistuneet päiväkodit valikoituivat ennen kaikkea sijainnin perusteella. 

Kaikki neljä päiväkotia sijaitsivat alueilla, joissa asuu paljon eri kieli- ja kulttuuritaustaisia perheitä. 

Selvitin sähköpostitse, kuinka paljon eri kieli- ja kulttuuritaustaisia esiopetusikäisiä lapsia kussakin 

päiväkodissa oli. Tämän jälkeen olin sähköpostitse yhteydessä neljän eri päiväkodin johtajiin, joista 

kaikki suhtautuivat tutkimukseeni erittäin myönteisesti. Tutkimukseeni osallistuneet alakoulut ja 

koulujen rehtorin olivat minulle ennestään tuttuja, sillä olin toiminut niissä sijaisena. Tästä johtuen 

tiesin, että kouluissa opiskelee paljon eri kieli- ja kulttuuritaustaisia oppilaita. Tutkimusluvan (liite 

7) minulle myönsi Vantaan kaupungin sivistystoimen perusopetuksen johtajan vs. Eero Väätäinen. 

5.5 Sisällönanalyysi kvalitatiivisena tutkimusmenetelmänä 

Tieteellinen tutkimus on Alasuutarin (1999, 77–78) mielestä ennen kaikkea erilaisten merkkien 

tulkitsemista sekä uusien johtolankojen aktiivista tuottamista. Tutkija yrittää vihjeiden ja johtolan-

kojen pohjalta päätellä jotain sellaista, joka ei ole havainnoista suoraan nähtävissä. Havaintoja on 

usein vaikea täysin erottaa tutkimuksen tuloksista, sillä niillä on usein sellaisenaankin oma kiin-

nostavuutensa. Alasuutarin (1999, 82) mukaan tutkija tarvitseekin selkeän tutkimusmetodin, jotta 

aineistossa olevat havainnot voidaan erottaa tutkimuksen tuloksista. Tutkimusmetodi koostuu niis-

tä käytännöistä ja operaatioista, joiden avulla tutkija tuottaa havaintoja. Lisäksi siihen sisältyvät ne 

säännöt, joiden mukaan näitä havaintoja voi edelleen muokata ja tulkita. Ilman selkeästi määritel-

tyä metodia tutkimus muuttuu helposti tutkijan omien ennakkoluulojen empiiriseksi todisteluksi. 

Huonosti määritelty metodi ja epämääräinen intuition varassa tehty analyysi ei anna aineistolla 

mahdollisuutta osoittaa tutkijan hypoteeseja vääriksi. 
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Perusanalyysimenetelmä, jota voidaan soveltaa kaikissa laadullisen tutkimuksen perinteissä, 

on Tuomen ja Sarajärven (2009, 91) mukaan sisällönanalyysi. Sisällönanalyysia voidaan pitää sekä 

yksittäisenä metodina että väljänä teoreettisena viitekehyksenä, joka voidaan liittää erilaisiin ana-

lyysikokonaisuuksiin – sen avulla tehdään siis monenlaista tutkimusta. Voidaan jopa sanoa, että 

useimmat laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmät perustuvat periaatteessa sisällönanalyysiin, 

jos sisällönanalyysilla tarkoitetaan kirjoitettujen, kuultujen tai nähtyjen sisältöjen analyysia väljänä 

teoreettisena kehyksenä. Sisällönanalyysilla analysoidaan dokumentteja systemaattisesti ja objek-

tiivisesti. Tässä yhteydessä dokumentti on ymmärrettävä väljässä merkityksessä – esimerkiksi kir-

jat, artikkelit, päiväkirjat, kirjeet, haastattelut, puheet, keskustelut, dialogit, raportit ja miltei mikä 

tahansa muu kirjalliseen muotoon saatettu materiaali voi olla dokumentti. 

Sisällönanalyysilla pyritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä 

muodossa. Se on Metsämuurosen (2008, 48) mukaan tekstianalyysi, jossa etsitään tekstin merki-

tyksiä. Kerätty aineisto saadaan sillä kuitenkin vain järjestettyä johtopäätösten tekoa varten. Monia 

sisällönanalyysilla toteutettuja tutkimuksia kritisoidaankin tästä keskeneräisyydestä. Tutkija saat-

taa kuvata analyysia tarkasti, muttei kykene tekemään mielekkäitä johtopäätöksiä, vaan esittelee 

järjestetyn aineiston ikään kuin valmiina tuloksina. Tuomi ja Sarajärvi (2009, 104) muistuttavat, 

että sisällönanalyysi tuottaa raaka-aineet teoreettista pohdintaa varten, mutta itse pohdinnan tulee 

tapahtua tutkijan ajattelun keinoin. 

Tutkimuksessani analysoin sisällönanalyysin keinoin esiopetusikäisten lasten litteroituja 

teemahaastatteluja, 5.–6. luokkalaisten kirjallisia lomakehaastatteluvastauksia, suomi toisena kie-

lenä -opettajien sähköpostihaastatteluja sekä lastentarhanopettajien lomakehaastatteluja. 

Varsinaiseksi sisällönanalyysiksi ymmärretään Tuomen ja Sarajärven (2009, 93) mukaan ai-

neiston luokittelu, teemoittelu tai tyypittely. Yksinkertaisimpana aineiston järjestämisen muotona 

pidetään luokittelua. Tutkija määrittelee siinä aineistosta luokkia ja laskee, kuinka monta kertaa 

jokainen luokka esiintyy. Teemoittelu on periaatteessa luokittelun kaltaista, mutta siinä painottuu 

se, mitä kustakin teemasta on sanottu. Kyse on laadullisen aineiston pilkkomisesta ja ryhmittelystä 

erilaisten aihepiirien mukaan, jolloin tutkijan on mahdollista vertailla tiettyjen teemojen esiinty-

mistä aineistossa. Ennen varsinaista teemojen etsintää, tutkija voi ryhmitellä aineiston esimerkiksi 

vastaajien sukupuolen tai iän mukaan. Tyypittelyssä aineisto ryhmitellään tietyiksi tyypeiksi, joista 

tutkija edelleen tiivistää joukon tiettyä teemaa koskevia näkemyksiä yhdeksi yleistykseksi. 

Tutkimuksessani aineistonanalyysi tapahtui teemoittelun avulla, sillä halusin erityisesti ver-

tailla eri kieli- ja kulttuuritaustaisten sekä suomalaistaustaisten 5.–6. luokkalaisten oppilaiden vas-

tauksista löytyneitä teemoja keskenään. Tiettyihin teemoihin liittyen kvantifioin ja taulukoin oppi-

laiden vastaukset, sillä mielestäni oppilaiden väliset erot tulivat näin selkeästi ja havainnollisesti 



41 

 

esille. Kaikkien esille nousseiden teemojen kohdalla näin ei ollut kuitenkaan tarpeellista tehdä, 

sillä eroja eri oppilasryhmien välillä ei juuri ollut. Ennen teemoittelua ryhmittelin sekä 5.–6. luok-

kalaisilta oppilailta kerätyt vastaukset että esikouluikäisten lasten litteroidut haastattelut vastaajien 

sukupuolen sekä koululaisten tapauksessa myös luokka-asteen ja kulttuurisen taustan mukaan. 

Suomi toisena kielenä -opettajien ja lastentarhanopettajien vastauksia en ryhmitellyt, sillä he olivat 

kaikki suomalaistaustaisia naisia. 

Laadullisessa analyysissa keskitytään usein puhumaan induktiivisesta ja deduktiivisesta ana-

lyysista. Tämä jako perustuu tulkintaan tutkimuksessa käytetystä päättelyn logiikasta, joka on vaih-

toehtoisesti joko induktiivinen (yksittäisestä yleiseen) tai deduktiivinen (yleisestä yksittäiseen). Tie-

teellisesti tämän jaottelun käyttö on kuitenkin hankalaa, koska puhtaan induktion mahdollisuus on 

kyseenalainen. Lisäksi esitetyssä kahtiajaossa unohdetaan kokonaan kolmas tieteellisen päättelyn 

logiikka eli abduktiivinen päättely. Tuomi ja Sarajärvi (2009, 95) esittävätkin, että laadullinen ana-

lyysi olisi mielekkäämpää jakaa aineistolähtöiseen, teoriasidonnaiseen ja teorialähtöiseen analyy-

siin, jotka ottavat paremmin huomioon analyysin tekoa ohjaavat tekijät. 

Tuomen ja Sarajärven (2009, 95–98) mukaan aineistolähtöinen analyysi on laadullisessa tutki-

muksessa kattavin ilmaisu kuvaamaan induktiivista analyysia. Siinä aikaisemmilla havainnoilla, 

tiedoilla tai teorioilla tutkittavasta ilmiöstä ei ole mitään merkitystä, sillä teoria liittyy tutkimuksessa 

ainoastaan analyysiin ja analyysiin lopputulokseen. Teoriaohjaavassa analyysissa on teoreettisia 

kytkentöjä, mutta teoria toimii vain apuna analyysin etenemisessä. Teoriaohjaavassa analyysissa 

analyysiyksiköt valitaan aineistosta, aikaisemman tiedon ohjatessa analyysia. Teoriaohjaavan ana-

lyysin päättelyn logiikka on usein abduktiivista. Teorialähtöinen analyysi on yleensä ollut luonnon-

tieteellisen tutkimuksen perinteinen analyysimalli. Se perustuu aina johonkin tiettyyn teoriaan, mal-

liin tai auktoriteetin esittämään ajatteluun. Aineiston analyysia ohjaa valmis, aikaisemman tiedon 

perusteella luotu kehys. Päättelyn logiikka teorialähtöisessä analyysissa yhdistetään deduktiiviseen 

päättelyyn. 

Omassa tutkimuksessani olen käyttänyt teoriaohjaavaa analyysia. Analyysissani näkee teoreet-

tisia kytkentöjä, mutta teoria on toiminut vain apuna analyysin etenemisessä. Analysoidessani tut-

kimusaineistoani valitsin analyysiyksiköt sekä teemat suoraan aineistosta, teorian osittain ohjatessa 

yksiköiden valintaa. Esiopetusikäisten lasten ja koululaisten vastauksia analysoidessani erityisesti 

Linnakylän ja Malinin (2004a, 2004 b) esittelemät tutkimustulokset vaikuttivat analyysiyksiköiden 

valintaan. Näihin tutkimustuloksiin pohjaten keskityin analyysissani etsimään eri kieli- ja kulttuuri-

taustaisten oppilaiden välisten erojen lisäksi eroja myös tyttöjen ja poikien sekä eri-ikäisten lasten 

välillä. Linnakylän ja Malinin (2004b, 230–231) mukaan Suomessa sukupuolien välinen ero luku-

harrastuneisuudessa on suuri ja se vain kasvaa iän myötä, lukutaidosta riippumatta. 
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Lastentarhanopettajien sekä suomi toisena kielenä -opettajien vastauksia analysoidessani ana-

lyysiyksiköiden valintaan vaikuttivat erityisesti lasten lukuharrastuneisuuden syntyyn vaikuttavat 

tekijät sekä opettajan ja koulun rooli lukuharrastuksen kehittymisessä. Lisäksi esiin nostetut teemat 

pohjautuivat kirjallisuuden rooliin eri opetussuunnitelmissa sekä kirjallisuuden opetukseen koulussa 

ja osana eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten opetusta sekä suomi toisena kielenä -opetusta. 

Monet tutkijat ovat sitä mieltä, että laadullisin menetelmin kerätyn ja aluksi laadullisin mene-

telmin analysoidun aineiston käsittelyä voidaan hyvin jatkaa aineiston kvantifioimisella. Heidän 

mielestään kvantifioinnin voidaan nähdä tuovan laadullisen aineiston tulkintaan uutta ja erilaista 

näkökulmaa. Tuomen ja Sarajärven (2009, 120–121) mukaan kvantifiointi voi tietyissä tapauksissa 

tuottaa merkittävää lisätietoa verrattuna vain laatujen kuvailuun – esimerkiksi monenlaisissa selvi-

tyksissä, jotka kootaan avoimin kysymyksin, saatu palaute saattaa selkiytyä kvantifioinnin avulla. 

Olen tutkimuksessani jatkanut aineiston analyysia kvantifioimalla siitä osan. Tutkimukseeni 

osallistuneiden 5.–6. luokkalaisten oppilaiden lukumäärän vuoksi (70 oppilasta), olen voinut edel-

leen kvantifioida heidän vastauksensa. Mielestäni tässä tapauksessa koululaisten vastausten kvanti-

fiointi antaa kokonaisvaltaisemman kuvan eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten lukuharrastunei-

suudesta. Kvantifiointi antaa aineiston tulkintaan erilaista näkökulmaa sekä selkeyttää ja havainnol-

listaa paremmin oppilaiden vastauksia ja niistä saatua tietoa. Lisäksi erot oppilaiden välillä tulivat 

kvantifioinnin jälkeen selkeämmin esille. Keräsin aineiston oppilailta lomakehaastattelulla, jossa 

kysymykset olivat kahta viimeistä lukuun ottamatta avoimia kysymyksiä. Tästä johtuen kvalitatii-

visten menetelmien käyttö kvantitatiivisten menetelmien rinnalle oli perusteltua, koska sisällönana-

lyysin avulla oli mahdollista tuoda esiin myös oppilaiden omia näkemyksiä lukuharrastuksesta. 
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6 AINEISTON ANALYYSIN TULOKSET 

TUTKIMUSRYHMITTÄIN 

6.1 Esiopetusikäiset lapset 

Kaikki haastattelemani lapset pitivät yksimielisesti satujen kuuntelemisesta. Monet heistä eivät kui-

tenkaan osanneet tarkasti kertoa, miksi he pitivät saduista. Kaksi tyttöä kertoi pitävänsä saduista, 

koska tarinoissa oli usein mielenkiintoisia kuvia. Erään toisen tytön mielestä satujen kuunteleminen 

oli mukavaa, koska saduissa tapahtuu kaikenlaisia hauskoja ja jännittäviä asioita. Yksi poika piti 

saduista, koska sadut voivat olla myös pelottavia ja niissä voi esiintyä kummituksia ja hirviöitä. 

Toisen pojan mielestä satujen kuunteleminen oli mukavaa: 

 

koska siin voi tapahtuu jotain hauskaa tai jotain semmosta. 

 

Neljä lasta kertoi pitävänsä satujen kuuntelemisesta sekä omalla äidinkielellään että suomeksi, seit-

semän lapsen mielestä suomeksi oli mukavampi kuunnella ja ainoastaan kolme lasta ilmoitti pitä-

vänsä satujen kuuntelemisesta vain omalla äidinkielellään. Heidän mielestään omalla äidinkielellä 

kuunteleminen oli helpompaa, koska he osasivat sitä paremmin kuin suomea. Äidinkielenään nämä 

kolme lasta puhuivat turkkia, albaniaa ja englantia. 

Lapset eivät muistaneet kotona tai päiväkodissa luettujen kirjojen nimiä, mutta he osasivat 

kuitenkin kertoa kirjojen teemoista ja päähenkilöistä. Ainoastaan Mauri Kunnaksen Koirien Kaleva-

la nousi muutamien lasten vastauksissa esille. Olin aikaisemmin pitänyt lapsille syventäviin projek-

tiopintoihini liittyen kirjallisuuspiirejä, joiden aikana olimme yhdessä lukeneet Koirien Kalevalaa. 

Tästä johtuen lapset todennäköisesti yhdistivät kirjan juuri minuun ja osasivat nimetä sen. Suosi-

tuimmista satuhahmoista lapset nimesivät Muumit, Salama McQueenin, Posti-Paten, Mikko Mal-

likkaan, Punahilkan, Peppi Pitkätossun, Bratzit, Hello Kittyn ja Robin Hoodin. Monille oli luettu 

paljon eläin- ja autokirjoja, muutama lapsi mainitsi myös kummitus- ja hirviösadut ja yksi poika 

kertoi, että äiti luki hänelle kotona Raamattua. 
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Lempikirjoiksi nousivat kirjat, joissa toistuivat yllä mainitut aiheet sekä televisiosta ja eloku-

vista tutut päähenkilöt. Lasten suosikkeihin kuuluivat lisäksi erilaiset prinsessasadut, seikkailutari-

nat, lohikäärmesadut, avaruuskirjat ja merirosvotarinat sekä kirjat, jotka sisälsivät hauskoja kuvia. 

Pojat toivovat kirjojen sisältävän paljon jännitystä ja taisteluita. Yksi poika ilmoitti lempikirjakseen 

rosvotarinan ja toivoi joskus tapaavansa kirjan rosvoavat päähenkilöt. Toinen poika taas nimesi 

lempikirjakseen avaruuskirjan, koska siinä kerrottiin: 

 

aluksesta ja avaruusolioista. Ja vielä kuuntutkijoista. Niin, mä tykkään avaruuskirjoista. Ja 

sellainen, et mä pystyn lukemaan sellasia avaruusjuttuja. Niin kun avaruusalukset on niin 

hienoja. Et mä voin katsoa sellasista kirjoista. 

 

Lasten mukaan päiväkodissa ja kotona luettiin sekä samanlaisia että erilaisia kirjoja. Joidenkin las-

ten mielestä kotona luettavat kirjat olivat parempia. Muutamat lapset taas halusivat, että kotona lu-

ettaisiin samoja kirjoja kuin päiväkodissa, koska kotona he saavat rauhassa esittää vanhemmilleen 

kysymyksiä tekstistä. 

 

Mä haluun aina kattoo kotona samanlaisii, kun siellä voi sanoo, et kymyksii… Mikä toi tekee, 

mikä toi tekee. 

 

Kaikkien lasten mielestä kotona ja päiväkodissa luettiin paljon kirjoja. Osa lapsista kertoi, että päi-

väkodissa lastentarhanopettajat valitsevat, mitä kirjoja luetaan – osa taas kertoi saavansa valita luet-

tavat kirjat itse. Kaikki lapset ilmoittivat saavansa kotona itse valita, mitä kirjoja vanhemmat heille 

lukivat. 

6.2 Lastentarhanopettajat 

Kaikki tutkimukseeni osallistuneet lastentarhanopettajat lukivat esiopetusryhmissään paljon erilai-

sia kuva- ja satukirjoja sekä runoja ja loruja – yksi lastentarhanopettaja nimesi luetuiksi kirjoiksi 

muun muassa Risto Räppääjän sekä Heinähatun & Vilttitossun. Kaunokirjallisten teosten ohella 

esiopetusryhmissä luettiin säännöllisesti myös esiopetukseen liittyvää kirjasarjaa. Kaikkien lasten-

tarhanopettajien esiopetusryhmissä lapset totutettiin jo hyvin varhaisessa vaiheessa lukemiseen 

sekä erilaisten tekstien kuuntelemiseen. Kirjat ja tekstit liittyivät usein esimerkiksi vuodenaikoihin 

tai muihin lasten elämää koskettaviin teemoihin. Kaksi lastentarhanopettajaa pyrki lisäksi ottamaan 
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lasten erilaiset taustat huomioon valitessaan esiopetusryhmissä luettavia kirjoja. Toinen heistä va-

litsi sellaisia kirjoja, joiden suomen kieli oli selkeää ja sanavarastoa kartuttavaa. 

Kaikissa esiopetusryhmissä lapset itse saivat valita luettavia kirjoja. Yksi lastentarhanopetta-

ja tosin lisäsi, että yleensä ryhmän aikuiset kuitenkin valitsevat varsinaiset yhdessä luettavat tekstit 

ja kirjat. Kaksi lastentarhanopettajaa kävi säännöllisesti esiopetusryhmiensä kanssa kirjastossa, 

jossa lasten kirjatoiveet pyrittiin ottamaan huomioon. Kirjastokäyntien koettiin innostavan lapsia 

tutustumaan erilaisiin kirjoihin. Muita mainittuja lasten motivointikeinoja olivat kirjan ajankohtai-

nen aihe sekä tietokirjojen tutkiminen ja lukeminen. Motivoiviksi koettiin myös esiopetusmateriaa-

liin kuuluvat satuhahmot, joita käytettiin osana opetusta. Yhden lastentarhanopettajan mukaan lap-

sia motivoi erityisesti aikuisen käytös lukutilanteessa. Hänen mielestään aikuisen tulisi omalla käy-

töksellään osoittaa, että luettava kirja kiinnostaa häntäkin. 

Eri lastentarhanopettajat käsittelivät esiopetusryhmissään luettuja kirjoja hieman eri tavoin. 

Kaksi lastentarhanopettajaa halusi erityisesti käsitellä yhteisesti niitä kirjoja, joita lapset olivat saa-

neet itse valita. Heidän mukaansa yhteinen keskustelu kirjan herättämistä kokemuksista, havain-

noista ja muista ajatuksista motivoi lapsia lukemisen ja kirjojen pariin. Yhteiset keskustelut poh-

jautuivat usein aikuisen esittämiin kysymyksiin tekstistä. Yhdessä esiopetusryhmässä kerrattiin 

yhteisesti keskustelemalla, mitä kirjassa oli edellisellä lukukerralla tapahtunut. Lisäksi lapset saivat 

välillä piirtää kuulemastaan. Lastentarhanopettajat pyrkivät keskustelun kautta liittämään luettujen 

kirjojen teemat osaksi lasten omaa elämää. 

Suurimpina haasteina saada juuri eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset kiinnostumaan kirjois-

ta olivat lukurauhan puute, suomen kielen vähäinen hallinta, keskittymiskyvyttömyys, silmän ja 

käden yhteistyön ongelmat sekä hahmottamisvaikeudet. Lastentarhanopettajien mukaan erityisesti 

pidempiä kirjoja luettaessa suomen kielen vähäinen hallinta on osoittautunut ongelmalliseksi, mut-

ta: 

  

lapset ”joutuvat” kuuntelemaan niitä silti lepohetkellä. 

 

Yksi lastentarhanopettaja mainitsi, että on vaikea erottaa eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten 

keskittymisvaikeuksista juuri kielen osuutta. Ideaalitilanne, eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten 

kanssa toimiessa, olisivat pienryhmätuokiot tai kahden kesken lapsen kanssa työskentely. Yksi 

lastentarhanopettaja oli sitä mieltä, että: 

 

jotkut ovat luonnostaan kiinnostuneempia kirjoista kuin toiset, samoin kuin suomalaisistakin 

lapsista. 
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Havaittuja vaikeuksia oli yhden lastentarhanopettajan esiopetusryhmässä yritetty ratkaista pitämällä 

kerran viikossa suomi toisena kielenä -tuokio, jossa käytiin läpi eri kieli- ja kulttuuritaustaisten las-

ten tarpeisiin liittyviä tehtäviä. Toinen lastentarhanopettaja mainitsi, että he opettelevat eri kieli- ja 

kulttuuritaustaisten lasten kanssa esimerkiksi erilaisia käsitteitä ja värejä sekä nimeävät asioita. Yh-

dessä esiopetusryhmässä eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset saivat kertoa muille omasta kulttuu-

ristaan ja siihen liittyvistä juhlapyhistä. Toisessa ryhmässä lapset: 

 

saavat kertoa omista rituaaleista ja muut lapset pohtivat asioita. Heidän omien juhlien ai-

kaan, voivat kertoa rituaaleistaan ja uskontoon liittyvistä asioista ja muut lapset kuuntelevat. 

 

Samassa ryhmässä myös opeteltiin tervehdyksiä lasten eri äidinkielillä sekä kiinnitettiin seinille 

kuvia eri kulttuureista ja maista. Yksi lastentarhanopettaja kertoi, että he olivat etsineet tietokirjois-

ta tietoa lasten syntymämaista ja kulttuureista. 

6.3 Suomi toisena kielenä -opettajat 

Molempien opettajien suomi toisena kielenä -oppitunneilla oppilaat olivat saaneet lukea monipuo-

lisesti erilaisia tekstejä. Opettajat lukivat oppilailleen paljon myös ääneen. He pitivät erilaisten 

tekstien lukemista tärkeänä, mutta: 

 

lukemiseen ei tunnu koskaan olevan tarpeeksi aikaa, sillä myös isommat oppilaat hyötyisivät 

ääneen lukemisesta. Olen huomannut, että kaikki oppilaat iästä riippumatta nauttivat tarinoi-

den kuuntelusta. 

 

Toisen haastattelemani opettajan oppilailla oli käytössään suomi toisena kielenä -oppikirjat. Opetta-

ja käytti opetuksessaan usein myös tekstejä, jotka oli otettu oppilaiden muiden oppiaineiden oppi-

kirjoista. Hänen mukaansa erityisesti historian, ympäristö- ja luonnontiedon, biologian sekä maan-

tiedon tekstit vaativat monesti avaamista sekä sanaston että käsitteiden tasolla. 

Oppikirjojen ohella myös kotimainen kaunokirjallisuus tarjosi opettajien mielestä monipuolis-

ta materiaalia suomi toisena kielenä -opetukseen. He kertoivat etsivänsä oppitunneille erilaisia tari-

noita, satuja, runoja tai näytelmiä, joihin he sitten laativat omia tehtäviä. Opettajat harmittelivatkin 

sitä, ettei erilaisten tekstien käsittelemiseen tunnu löytyvän valmista materiaalia, vaan he ovat jou-

tuneet tekemään itse paljon oppimateriaaleja. Valmiin materiaalin puute vaikeutti opettajien mu-

kaan kaunokirjallisuuteen ja muihin tekstilajeihin tutustumista entisestään. Kaunokirjallisia tekstejä 
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käytettiin oppitunneilla välillä myös oppimisvälineinä, sillä niiden avulla saatettiin opetella esimer-

kiksi sanaluokkia. 

Molemmat opettajat olivat antaneet oppilaidensa valita luettavaa itse. Opettajien mukaan op-

pilaat kävivät luokanopettajiensa kanssa säännöllisesti sekä koulun kirjastossa että kaupunginkirjas-

tossa lainaamassa kirjoja. Toinen opettajista oli myös itse vieraillut kirjastossa yhdessä suomi toise-

na kielenä -oppilaidensa kanssa. Vierailujen aikana kirjastonhoitaja oli pitänyt heille kirjaesittelyjä 

sekä toiminut kirjavinkkarina. Lisäksi opettaja oli etsinyt sopivia kirjoja yhdessä oppilaidensa kans-

sa koulun kirjastosta. Hän yritti aina käyttää aikaa kirjojen etsimiseen, sillä: 

 

kirjoista on hyvä tehdä näkyviä, panostaa vähän valintoihin ja näyttää usein ja lyhyestikin 

esimerkkejä oikeista kirjoista. 

 

Toisen opettajan luokassa oli pieni luokkakirjasto, joka koostui lähinnä kuvakirjoista sekä helppo-

lukuisista kirjoista – näitä kirjoja oppilaat saivat lukea joskus tuntien lopuksi tai tehtyään tunnilla 

vaaditut tehtävät. Hänkin suositteli oppilailleen kirjoja sekä auttoi heitä löytämään itselleen sopivaa 

luettavaa. 

Opettajien vastausten perusteella tärkeimmäksi kirjallisuuden opetuksen menetelmäksi nousi 

Vantaan kaupungin kirjallisuusdiplomin suorittaminen. Molemmat opettajat olivat käyttäneet kirjal-

lisuusdiplomia myös yhtenä oppilaiden motivointikeinona. Toisen opettajan mukaan kirjallisuusdip-

lomin suorittamisesta on ollut se etu, että monet eri kieli- ja kulttuuritaustaiset oppilaat ovat innos-

tuneet suorittamaan sen seuraavina vuosina vapaaehtoisesti. Toinen opettaja oli lisäksi motivoinut 

oppilaitaan kertomalla heille, että lukuvuoden päättyessä he saisivat lukuvuositodistuksen yhteydes-

sä kirjallisen diplomin suorituksestaan. Hän lisäsi vielä lopuksi, että: 

 

suoritettuaan diplomin yhden kerran oppilaat ovat päässeet jo lukemisen makuun ja ilmeisesti 

iloitsevat lukemisesta ilman erityistä kannustinta. 

 

Kirjallisuusdiplomin suorittamisen ohella molempien opettajien oppitunneilla kirjoista ja luetuista 

teksteistä keskusteltiin yhdessä, pareittain ja pienissä ryhmissä. Toisen opettajan mukaan keskuste-

lua syntyy tunneilla usein spontaanistikin sen jälkeen, kun he ovat yhdessä lukeneet esimerkiksi 

sanomalehtiartikkelin tai hän on itse lukenut oppilailleen ääneen. Yhteisten keskustelujen lisäksi 

toisen opettajan tunneilla oppilaat olivat saaneet kirjoitustehtäviä, joissa heidän on kotona täytynyt 

kirjoittaa lukemastaan koulussa annettujen ohjeiden mukaisesti. Opettaja tosin korosti, että: 
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pulpettikirjoja ei aina käsitellä mitenkään. Ne on tarkoitettu vain iloksi ja nautinnoksi. Sitäkin 

täytyy olla. 

 

Opettajat myös muistuttivat oppilaitaan siitä, että lukemisen harrastaminen sekä parantaa että kehit-

tää heidän suomen kielen taitoaan – heidän sanavarastonsa kasvaa ja heistä tulee parempia kirjoitta-

jia. 

 

Luulen, että tästä porkkanasta on ollut hyötyä, sillä monet S2-oppilaat ovat kunnianhimoisia. 

 

Toisen opettajan mukaan osa oppilaista innostuu jo valmistavalla luokalla lukemaan suomeksi juuri 

sanavarastonkartuttamismielessä, toisia taas on vaikea saada lukemaan mitään ylimääräistä. 

Opettajien mielestä eri kieli- ja kulttuuritaustaisten oppilaiden motivointiin liittyvät haasteet 

ovat osin samoja, kuin suomalaistaustenkin oppilaiden parissa. Erityisesti oppilaan sukupuoli ja ikä 

vaikuttavat siihen, kuinka kiinnostunut hän on lukemisesta – opettajien mukaan pojat eivät ole yhtä 

kiinnostuneita lukemisesta kuin tytöt. Samoin iän myötä kiinnostus lukuharrastusta kohtaan vähe-

nee. 

 

Pojat ja heikot oppilaat (joilla on lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyvää vaikeutta) eivät mie-

lellään tartu kirjoihin. Murrosikää lähestyttäessä (viidennestä luokasta ylöspäin) kirjojen lu-

keminen ei ole myöskään enää ”in”. 

 

Toinen opettajista oli huomannut, että lukemiseen liittyy myös kulttuurikohtaisia eroja. Eri kieli- ja 

kulttuuritaustaisen oppilaan tullessa kirjakeskeisestä kulttuurista, esimerkiksi Venäjältä tai Virosta, 

kirjojen lukeminen on luontevampaa kuin vaikkapa somalialaiselle oppilaalle. Hän tosin korosti 

sitä, että jos oppilaaseen saa sytytettyä lukuinnostuksen, kulttuuritaustalla ei enää ole niin suurta 

merkitystä. Tähän liittyen hän kertoo, että: 

 

eräs koulumme innokkain kirjaston käyttäjä on kotoisin Somaliasta. 

 

Toisen opettajan mielestä suomi toisena kielenä -oppilailla ei yksinkertaisesti ole tietoa siitä, mitä 

kirjoja heidän ikäisensä lapset Suomessa lukevat – tai jos he tietävätkin, niin heidän kielitaitonsa ei 

aina riitä ikätovereiden lukemien kirjojen lukemiseen. Hänen mukaansa tarvitaan pientä leikkimiel-

tä ja rentoa asennetta sekä ohjausta, jotta oppilaat uskaltautuvat lukemaan aluksi todella helppoja 
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kirjoja. Opettaja muistuttaa, ettei hänen mielestään kaikkea tarvitse aina ymmärtää, sillä lukunautin-

to on tärkeintä. 

 

Se oppilas, joka huomaa saavansa auki kirjojen kautta jotakin uutta, innostuu usein jatka-

maan lukemista. 

 

Molemmat opettajat korostivat vastauksissaan erityisesti sitä, että oppilaan saadessa kirjojen kautta 

uusia elämyksiä, hän usein innostuu jatkamaan lukemista – tällöin myös muiden ongelmien merki-

tys vähenee. 

Kumpikaan opettajista ei osannut luotettavasti sanoa, lukevatko eri kieli- ja kulttuuritaustaiset 

oppilaat vapaa-ajallaan. He uskoivat, että tilanne on lähes sama, kuin suomalaistaustaistenkin lasten 

keskuudessa: osa oppilaista harrastaa aktiivisesti lukemista, osa taas ei. Molemmat olivat kohdan-

neet työssään eri kieli- ja kulttuuritaustaisia oppilaita, jotka lukivat vapaa-ajallaan kirjoja tai muita 

tekstejä. Toisen opettajan mukaan: 

 

he ovat kuitenkin silloin ”lukutoukkatyyppisiä oppilaita”. 

 

Molempien opettajien mielestä olisi mielenkiintoista selvittää, lukevatko oppilaat kirjoja tai muita 

tekstejä suomen lisäksi myös omalla äidinkielellään. Heidän mielestään olisi erittäin suotavaa, että 

oppilaat harrastaisivat lukemista kummallakin kielellä. Toinen opettajista oli tänä vuonna kohdan-

nut kaksi virolaista tyttöjä, jotka olivat kertoneet lukevansa vapaa-ajalla kirjoja viroksi. Opettajat 

kokivat, että lukuharrastuksesta on oppilaille erittäin paljon hyötyä. 

 

Usea S2-oppilas on tietääkseni saanut lukemisesta halvan ja kivan harrastuksen. Kirjasto löy-

tyy läheltä. Kirjastossa autetaan. Lukemista voi harrastaa missä vain ja ihan yksinkin. Kirjal-

lisuuden voima saattaa joillekin olla ihan oikeasti tosi iso. 

6.4 Koululaiset 

Oppilaiden suhtautuminen lukemiseen 

Yli puolet kaikista tutkimukseeni osallistuneista oppilaista vastasi pitävänsä lukemisesta (taulukko 

3), viidennes piti lukemisesta välillä ja lähes neljännes ilmoitti, ettei pitänyt lukemisesta ollenkaan. 
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TAULUKKO 3. 5.–6. luokkalaisten suhtautuminen lukemiseen kysymyksen ”Pidätkö luke-

misesta?” perusteella. 

 

Kokonaisuutta tarkasteltaessa eri kieli- ja kulttuuritaustaisten ja suomalaistaustaisten oppilaiden 

väliset erot jäivät aika pieniksi, molemmat ryhmät pitivät lukemisesta suunnilleen yhtä paljon. 

Poikien kohdalla ero suomalaistaustaisten ja eri kieli- ja kulttuuritaustaisten oppilaiden välillä oli 

kuitenkin melko selvä – suomalaistaustaiset pojat suhtautuivat selvästi kielteisemmin lukemiseen 

kuin eri kieli- ja kulttuuritaustaiset pojat. Sen sijaan tyttöjen osalta tilanne oli päinvastainen, suo-

malaistaustaiset tytöt suhtautuivat myönteisemmin lukemiseen kuin eri kieli- ja kulttuuritaustaiset 

tytöt. Molemmissa ryhmissä tytöt suhtautuivat lukemiseen myönteisemmin kuin pojat. Lisäksi 5. 

luokkalaisten ja 6. luokkalaisten välille muodostui melko suuri ero – 5. luokkalaiset oppilaat suh-

tautuivat selvästi myönteisemmin lukemiseen kuin 6. luokkalaiset oppilaat. 

Oppilaat pitivät lukemisesta hieman eri syistä. Suurin osa vastaajista piti lukemisesta, koska 

se oli hauskaa, jännittävää, mielenkiintoista tai rentouttavaa – lukemisen parissa he pystyivät rau-

hoittumaan. Lukeminen oli muutaman oppilaan mielestä hyvää ajanvietettä ja erityisen mukavaa 

siksi, kun sitä pystyi harrastamaan missä ja milloin vain. Joidenkin mielestä lukeminen kehitti mie-

likuvitusta sekä opetti uusia asioita; erityisesti eri kieli- ja kulttuuritaustaisten oppilaiden mukaan 

lukeminen kehitti luku- ja luetunymmärtämisentaitoa. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset oppilaat luki-

vat myös siksi, etteivät halunneet unohtaa omaa äidinkieltään. Osa oppilaista ei pitänyt lukemises-

ta, koska se oli heidän mielestään tylsää tai he eivät jaksaneet keskittyä lukemiseen, sillä lukemi-
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nen tuntui ajantuhlaukselta. Kaksi oppilasta ilmoitti, ettei lukenut ollenkaan. Toinen heistä, suoma-

laistaustainen tyttö, ei lukenut, koska: 

 

en näe hyvin pientä tekstiä ja en tykkää käyttää laseja koska pojat kiusaa niistä ja se on tyl-

sää. 

 

Koulussa luetut tekstityypit 

Suurin osa oppilaista, noin 75 %, luki koulussa oppikirjojen lisäksi kaunokirjallisia teoksia (tauluk-

ko 4). Tytöt lukivat koulussa hieman useammin kirjoja kuin pojat ja suomalaistaustaiset oppilaat 

hieman enemmän kuin eri kieli- ja kulttuuritaustaiset oppilaat, mutta erot olivat hyvin pieniä. Ainoa 

huomattava ero oppilaiden välille syntyi sanoma- ja aikakauslehtien lukemisessa – eri kieli- ja kult-

tuuritaustaiset oppilaat lukivat erilaisia sanoma- ja aikakauslehtiä koulussa, kun taas suomalaistaus-

taisista oppilaista kukaan ei tehnyt niin. Kirjojen sekä sanoma- ja aikakauslehtien lisäksi noin kym-

menys oppilaista luki koulussa sarjakuvia. 

 

 

 

TAULUKKO 4. 5.–6. luokkalaisten koulussa lukemat eri tekstityypit kysymyksen ”Mitä 

tekstejä luet koulussa?” perusteella. 

 

Oppilaat lukivat koulussa edellä mainittujen tekstityyppien ohella myös kokeita, monisteita, seiniltä 

löytyviä julisteita, ilmoituksia ja tiedotteita. Yksi eri kieli- ja kulttuuritaustainen tyttö vastasi luke-
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vansa kirjojen ohella runoja. Kaksi oppilasta jätti vastaamatta kysymykseen ja yksi eri kieli- ja kult-

tuuritaustainen poika kertoi, ettei lue koulussa yhtään mitään. 

 

Koulussa luettavat kaunokirjalliset teokset 

Vastaajista suurin osa oli saanut itse valita koulussa luettavia kirjoja. Ainoastaan kaksi oppilasta 

vastasi, että opettaja oli aina valinnut luettavat kirjat. Toinen heistä kirjoitti: 

 

Eh… No ope valinnu, mutta en koskaan lue niitä. 

 

Lisäksi tutkimukseeni osallistuneista oppilaista noin viidesosa kertoi, että he olivat välillä saaneet 

valita luettavia kirjoja itse, mutta: 

 

jos kaikkien on pakko lukea sama kirja, niin sitten opettaja määrää kirjan. 

 

Lähes 75 % vastaajista oli joko pitänyt tai oli välillä pitänyt koulussa luettavaksi annetuista kirjoista 

(taulukko 5). Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset oppilaat ja suomalaistaustaiset oppilaat pitivät koulussa 

luetuista kirjoista suunnilleen yhtä paljon – suomalaistaustaiset hieman enemmän. Tytöt pitivät kou-

lussa luetuista kirjoista enemmän kuin pojat ja 5. luokkalaiset oppilaat pitivät selvästi enemmän 

kuin 6. luokkalaiset oppilaat. Neljännes vastaajista ilmoitti, ettei ollut koskaan pitänyt koulussa lue-

tuista kirjoista. 
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TAULUKKO 5. 5.–6. luokkalaisten suhtautuminen koulussa luettavaksi annettuihin kirjoihin 

kysymyksen ”Oletko pitänyt koulussa luettavaksi annetuista kirjoista?” perusteella. 

 

Eräs eri kieli- ja kulttuuritaustainen poika kertoi pitävänsä koulussa luettavista kirjoista, koska: 

 

koulussa on sellaisia kirjoja mitä en ole vielä nähnyt. 

 

Oppilaat myös mainitsivat, että koulussa luettavat kirjat olivat olleet monipuolisia sekä lähellä hei-

dän omaa kirjamakuaan. Muutama vastaaja oli pitänyt koulussa luettavista kirjoista vain silloin, kun 

he olivat saaneet valita ne itse. Suomalaistaustainen tyttö kirjoitti: 

 

Jotkin kirjat ovat olleet mukavia, kaikki eivät. Pidän itse siitä, että saan itse valita kirjat joita 

luen, sillä silloin ne varmasti kiinnostavat minua. 

 

Osa oppilaista oli kuitenkin sitä mieltä, että koulussa luettavat kirjat olivat olleet tylsiä. Muutaman 

mielestä kirjat olivat olleet huonoja, koska ne oli tarkoitettu nuoremmille oppilaille. Osa taas oli sitä 

mieltä, että kirjat olivat olleet liian pitkiä ja vanhoja. Yksi vastaaja ei osannut sanoa, oliko pitänyt 

koulussa luetuista kirjoista ja yksi jätti vastaamatta kysymykseen. Yksi oppilas ei koskaan lukenut 

ja kaksi vastaajaa ei pitänyt lukemisesta. Eri kieli- ja kulttuuritaustainen poika ei ollut pitänyt kou-

lussa luetuista kirjoista: 

0 % 

10 % 

20 % 

30 % 

40 % 

50 % 

60 % 

70 % 

80 % 

90 % 

100 % 

Kyllä Välillä En 

Kaikki (N=70) 

Suomalaistaustaiset (N=41) 

Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset 
(N=29) 



54 

 

 

koska ne ovat tylsiä ja joskus ei tiedä mistä se kertoo. 

 

Vapaa-ajalla luetut tekstityypit 

Kaikista vastaajista reilusti yli puolet kertoi lukevansa kirjoja vapaa-ajallaan (taulukko 6). Suoma-

laistaustaiset oppilaat lukivat hieman enemmän kirjoja kuin eri kieli- ja kulttuuritaustaiset oppilaat, 

mutta ero oli hyvin pieni. Tytöt olivat selvästi poikia ahkerampia lukijoita. Tytöistä 70 % harrasti 

lukemista vapaa-ajallaan, kun taas pojista kirjoja luki noin 50 %. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset po-

jat olivat innokkaampia lukijoita kuin suomalaistaustaiset pojat, sen sijaan suomalaistaustaiset tytöt 

lukivat enemmän kirjoja kuin eri kieli- ja kulttuuritaustaiset tytöt. 5. luokkalaiset oppilaat lukivat 

selvästi enemmän kirjoja kuin 6. luokkalaiset oppilaat. 

 

 

 

TAULUKKO 6. 5.–6. luokkalaisten vapaa-ajalla lukemat eri tekstityypit kysymyksen ”Mitä 

luet vapaa-ajallasi?” perusteella 

 

Oppilaat lukivat vapaa-ajallaan hyvin samantyyppisiä kirjoja kuin koulussakin. Suosituin kirjasarja 

oppilaiden keskuudessa oli Harry Potter. Muita mainittuja kirjoja tai kirjasarjoja olivat Kapteeni 

Kalsari, Goosebumps, Noitatuulen kuiskaus, Ella, Salamavaras, Neljä tyttöä ja maagiset farkut, 

Witch, Risto Räppääjä ja Haloo kuuleeko kaupunki. Kirjailijoista Astrid Lindgren oli ainoa, joka 

mainittiin nimeltä. Suurin osa oppilaista kertoi lukevansa enimmäkseen hauskoja tai jännittäviä kir-
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joja. Muutama lisäsi lukevansa erityisesti kauhu-, vampyyri- tai toimintakirjoja. Osa vastaajista luki 

mieluiten urheilu- tai eläinkirjoja, sci-fi -kirjoja, fantasiaa, historiallisia kirjoja, lastenkirjoja, help-

polukuisia kirjoja tai nuortenkirjoja. Yksi oppilas luki vitsikirjoja. Kaksi eri kieli- ja kulttuuritaus-

taista poikaa luki vapaa-ajallaan tietokirjoja. Osa oppilaista ei tarkentanut, minkälaisia kirjoja he 

lukivat vapaa-ajallaan. 

Suurin osa, noin 75 %, tutkimukseeni osallistuneista oppilaista luki vapaa-ajallaan sarjakuvia 

(taulukko 6). Suomalaistaustaiset ja eri kieli- ja kulttuuritaustaiset oppilaat lukivat sarjakuvia lähes 

yhtä paljon. Pojat lukivat hieman enemmän kuin tytöt ja suomalaistaustaiset pojat hieman enemmän 

kuin eri kieli- ja kulttuuritaustaiset pojat, mutta eri kieli- ja kulttuuritaustaiset tytöt lukivat enemmän 

sarjakuvia kuin suomalaistaustaiset tytöt. Lisäksi 5. luokkalaiset oppilaat lukivat enemmän sarjaku-

via kuin 6. luokkalaiset oppilaat. Sarjakuvista suosituimpia olivat Aku Ankka -lehdet. 

Vastaajista noin 40 % ilmoitti lukevansa vapaa-ajallaan sanoma- ja aikakauslehtiä (taulukko 

6). Pojat ja tytöt lukivat lehtiä lähes yhtä paljon, tytöt hieman poikia enemmän. Eri kieli- ja kulttuu-

ritaustaiset oppilaat lukivat sanoma- ja aikakauslehtiä hieman enemmän kuin suomalaistaustaiset 

oppilaat – ero oli kuitenkin erittäin pieni. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset pojat lukivat selvästi 

enemmän sanoma- ja aikakauslehtiä kuin suomalaistaustaiset pojat. Tyttöjen kohdalla tilanne oli 

toinen, suomalaistaustaiset tytöt lukivat enemmän sanoma- ja aikakauslehtiä kuin eri kieli- ja kult-

tuuritaustaiset tytöt. Kolme tyttöä mainitsi lukevansa Demi -lehteä ja yksi tyttö kertoi lukevansa 

Miss Mix -lehteä. Molemmat lehdet ovat suomalaisia, erityisesti nuorille tytöille suunnattuja aika-

kauslehtiä. Eroa syntyi lisäksi 5. ja 6. luokkalaisten oppilaiden välille – 6. luokkalaiset oppilaat lu-

kivat selvästi enemmän sanoma- ja aikakauslehtiä kuin 5. luokkalaiset oppilaat. 

Vastaajista noin 15 % luki vapaa-ajallaan blogeja (taulukko 6). Tytöt lukivat blogeja hieman 

enemmän kuin pojat, suomalaistaustaiset oppilaat hieman enemmän kuin eri kieli- ja kulttuuritaus-

taiset oppilaat ja 6. luokkalaiset oppilaat enemmän kuin 5. luokkalaiset oppilaat. Lisäksi neljä oppi-

lasta ilmoitti lukevansa vapaa-ajallaan fanifiktiota. Fanifiktio on fanien tuottamaa fiktiivistä tekstiä. 

Tekstien lähtökohtana toimii usein jokin televisiosarja, elokuva, kirja, sarjakuvat tai julkisuuden 

henkilöt. Fanifiktiossa kirjoittajat muokkaavat tai laajentavat alkuperäistä juonta tai näkökulmaa. 

Vastaajista hieman alle kymmenys luki muutakin, kuin valmiiksi vaihtoehdoiksi annettuja 

tekstilajeja (taulukko 6). Mangaa, alun perin japanilaisia sarjakuvia, luki vapaa-ajallaan neljä vas-

taajaa. He olivat kaikki tyttöjä, joista yksi kirjoitti: 

 

Yleensä luen mangakirjoja koska se on melkein ainut kirjasarja josta innostun. 

Yksi 6. luokkalainen suomalaistaustainen tyttö luki vapaa-ajallaan Facebookista ystäviensä tilapäi-

vityksiä. Kaksi vastaajaa jätti vastaamatta kysymykseen ja kaksi oppilasta kirjoitti, etteivät he va-
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paa-ajallaan lue yhtään mitään. Oppilaat eivät antaneet syytä lukemattomuudelleen. 6. luokkalainen 

suomalaistaustainen poika kirjoitti: 

 

En lue vapaa-ajalla, jos ei ole pakko. 

 

Hieman alle puolet kyselyyni osallistuneista oppilaista valitsi luettavaa kirjan takakannen perusteel-

la – tytöistä noin puolet ja pojista vajaa kolmannes. Suomalaistaustaiset oppilaat valitsivat luettavaa 

kirjan takakannen perusteella useammin kuin eri kieli- ja kulttuuritaustaiset oppilaat. Vastaajista 

toinen puoli ilmoitti valitsevansa luettavaa kirjan kiinnostavuuden perusteella. Pojat valitsivat tyttö-

jä useammin luettavansa tällä periaatteella, samoin eri kieli- ja kulttuuritaustaiset oppilaat sekä 5. 

luokkalaiset oppilaat. 

Osa vastaajista oli ennen lukemisen aloittamista tutustunut kirjaan ja silmäillyt sitä. Lisäksi 

muutama oppilas valitsi luettavaa suositusten perusteella, valituiksi tulivat erityisesti ystävien suo-

sittelemat kirjat. Eri kieli- ja kulttuuritaustainen poika kirjoitti: 

 

Jos ystävä sanoo että se on hyvä kirja minä otan sen. 

 

Aikaisemmat kokemukset tietystä kirjailijasta tai kirjasarjasta vaikuttivat muutaman oppilaan pää-

tökseen. Yksi eri kieli- ja kulttuuritaustainen tyttö valitsi sellaisia kirjoja, jotka kehittivät hänen lu-

kutaitoaan. Osa vastaajista ei osannut tarkemmin eritellä perusteita ja neljä oppilasta jätti vastaamat-

ta tähän kysymykseen. Lisäksi yksi 5. luokkalainen suomalaistaustainen poika vastasi, ettei lukenut 

ollenkaan kirjoja.  

Suomalaisista oppilaista kaikki lukivat mieluiten omalla äidinkielellään. Eri kieli- ja kulttuuri-

taustaisista oppilaistakin lähes kaikki lukivat mielellään suomeksi – lisäksi puolet tutkimukseeni 

osallistuneista eri kieli- ja kulttuuritaustaisista oppilaista luki mieluiten vain suomeksi. Tytöt suh-

tautuivat poikia myönteisemmin suomen kieleen. Kaikki 5. luokkalaiset eri kieli- ja kulttuuritaustai-

set oppilaat lukivat mielellään suomeksi, mutta 6. luokkalaiset oppilaat suhtautuivat selvästi kieltei-

semmin suomen kieleen. Vastaajista hieman alle puolet luki mielellään myös omalla äidinkielel-

lään. Pelkästään omalla äidinkielellä luki mieluiten vain kaksi 6. luokkalaista poikaa. 

Jollakin muulla kielellä, kun omalla äidinkielellä tai suomeksi, luki mielellään viidennes vas-

taajista. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset oppilaat lukivat hieman suomalaistaustaisia oppilaita enem-

män jollakin muulla kielellä - 12 vastaajaa luki mielellään englanniksi ja kaksi arabiaksi. Yksi 6. 

luokkalainen suomalaistaustainen poika luki mielellään espanjaksi ja yksi 6. luokkalainen suoma-

laistaustainen tyttö luki mielellään japaniksi. 
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7 YHTEENVETOA TUTKIMUSTULOKSISTA 

Tutkimustulosteni mukaan enemmistö eri kieli- ja kulttuuritaustaisista oppilaista pitää lukemisesta 

ja harrastaa sitä vapaa-ajallaan – hieman yli puolet tutkimukseeni osallistuneista oppilaista luki va-

paa-ajallaan kirjoja ja vielä suurempi osa vastaajista luki niitä koulussa. Lisäksi kaikille esiopetus-

ikäisille eri kieli- ja kulttuuritaustaisille lapsille luettiin paljon sekä päiväkodissa että kotona. Saa-

mani tutkimustulokset tukevat teoriaosassa esiteltyjen Linnakylän ja Malinin (2004b) sekä Linnaky-

län ja Sulkusen (2005) saamia tutkimustuloksia, jotka ovat osoittaneet uhan lukuharrastuksen taan-

tumisesta odotettua vähäisemmäksi. 

Tutkimukseeni osallistuneet lapset lukivat sekä vapaa-ajallaan että päiväkodissa ja koulussa 

hyvin samantyyppisiä kirjoja – suosituimmiksi mainittiin kaikenlaiset hauskat ja jännittävät kirjat. 

Osa lapsista kertoi lukevansa urheilu- tai eläinkirjoja, sci-fi -kirjoja, fantasiakirjallisuutta, historial-

lisia kirjoja, lastenkirjoja, helppolukuisia kirjoja ja nuortenkirjoja. Monet 5.–6. luokkalaiset oppilaat 

ilmoittivat lisäksi lukevansa kauhu-, vampyyri- ja toimintakirjoja ja kaksi poikaa kertoi lukevansa 

tietokirjoja. Esiopetusikäisille lapsille oli luettu samantyyppisiä kirjoja, monet lapset mainitsivat 

erityisesti eläin- ja autokirjat sekä kummitus- ja hirviötarinat. Lisäksi esikoululaiset ja koululaiset 

ilmoittivat pitävänsä elokuvien ja televisiosarjojen kautta tutuiksi tulleista kirjoista, joten pelko sii-

tä, että televisio sekä uuden teknologian tarjoamat viihdemahdollisuudet vieraannuttavat nuoret ja 

lapset lukuharrastuksen parista osoittautui tutkimukseni perusteella päinvastaiseksi. 

Tutkimustulosteni perusteella lukuharrastus näyttää monipuolistuvan iän myötä. Kirjojen 

ohella 5.–6. luokkalaiset oppilaat lukivat vapaa-ajallaan sarjakuvia sekä jonkin verran sanoma- ja 

aikakauslehtiä. Uudet tekstimaailmat, kuten blogit ja fanifiktio, kiinnostivat myös oppilaita. Linna-

kylä (2004b, 182) on sitä mieltä, että sanoma- ja aikakauslehdet voivat antaa nuorten elämästä pa-

rempaa tietoa kuin kirjat, sillä lehdissä tosielämän tuntu on usein läsnä vieläkin voimakkaammin 

kuin kirjoissa. Lukemisharrastuksen säilymisen kannalta on eduksi, jos lukemisella on liittymäkoh-

tia nuorisokulttuuriin ja luettavalla ajankohtaista merkitystä. 

J.A. Appleyardin (1990, 14–15) mukaan lukijan viisi eri roolia kuvastavat kuinka asenteet lu-

kemista kohtaan muuttuvat iän mukana. Appleyardin ryhmittelyn mukaan haastattelemani eri kieli- 

ja kulttuuritaustaiset esiopetusikäiset lapset kuuluvat sekä leikkijöiden että sankarien ja sankarittari-
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en ryhmiin. Erityisesti tytöt olivat edelleen leikkijöitä, kun taas pojat olivat jo alkaneet siirtyä san-

kareiksi. Poikien vastauksissa korostuivat erilaiset seikkailu- ja sankaritarinat, joiden hahmoihin he 

selvästi samaistuivat. Tutkimukseeni osallistuneet eri kieli- ja kulttuuritaustaiset 5.–6. luokkalaiset 

oppilaat sijoittuvat sen sijaan jonnekin sankarin - sekä ajattelijan -roolin välille. Heidän vastauksis-

saan näkyi edelleen sankariksi eläytyminen seikkailu- ja fantasiatarinoiden kautta, mutta oppilaita 

kiinnostivat myös heidän omaan elämismaailmaansa liittyvät tekstit, joihin heidän oli helppo sa-

maistua. 

Peilatessani saamiani tuloksia Katri Sarmavuoren (2007, 101–102) kuvauksiin lukuharrastuk-

sen kehittymisestä eri ikäkausina, haastattelemani esiopetusikäiset lapset kuuluvat edelleen kuvakir-

jakauteen, vaikka heidän vastauksissaan alkoi näkyä viitteitä myös satukaudesta sekä seikkailu- ja 

sankarikaudesta. Erityisesti esiopetusikäiset pojat pitivät erityisen paljon seikkailutarinoista. Tutki-

mukseeni osallistuneiden 5.–6. luokkalaisten eri kieli- ja kulttuuritaustaisten oppilaiden vastauksissa 

korostui etenkin sarjakuvakausi – lähes kaikki vastaajat lukivat sarjakuvia sekä vapaa-ajallaan että 

koulussa. Sarjakuvien ohella oppilaat lukivat jonkin verran seikkailu- ja sankaritarinoita ja satuja 

sekä tekstejä, jotka liittyivät jollakin tavalla heidän omaan elämäänsä. 

Vaikka uhka lukuharrastuksen taantumisesta on osoittautunut odotettua vähäisemmäksi, su-

kupuolierot sekä lukutaidossa että -harrastuneisuudessa ovat sen sijaan vain kasvaneet. Tutkimustu-

lokset osoittavat, että tytöillä on selvästi poikia parempi lukutaito. Linnakylän ja Malinin (2004b, 

230–231) mukaan tämä ero näkyy esimerkiksi suhtautumisessa vapaa-ajan lukemiseen ja se kasvaa 

iän myötä, lukutaidosta riippumatta. Joissakin maissa ero voi olla jopa niin suuri ja selvä, että sen 

voidaan sanoa olevan uhka sukupuolten tasa-arvoisten oppimismahdollisuuksien takaamisessa. 

Korkiakankaan ja Saarisen (2009, 83) mielestä poikien lukutaidon tasoa voitaisiin parantaa, jos he 

olisivat yhtä kiinnostuneita lukemisesta kuin tytöt. Omatkin tutkimustulokseni osoittivat, että eri 

kieli- ja kulttuuritaustaiset tytöt suhtautuivat lukemiseen myönteisemmin kuin pojat ja he lukivat 

vapaa-ajallaan enemmän kirjoja kuin pojat. 

Tutkimuksessani tyttöjen ja poikien välille ei kuitenkaan muodostunut niin selvää eroa kuin 

aikaisemmissa tutkimuksissa – sen sijaan eri-ikäisten lasten välinen ero suhtautumisessa lukemiseen 

ja lukuharrastukseen oli huomattava. Kaikki tutkimukseeni osallistuneet esiopetusikäiset eri kieli- ja 

kulttuuritaustaiset lapset pitivät satujen kuuntelemisesta, mutta koululaisista neljännes ilmoitti, ettei 

pitänyt lukemisesta enää ollenkaan. Lisäksi 5. luokkalaisten ja 6. luokkalaisten oppilaiden välille 

muodostui selvä ero – 5. luokkalaiset suhtautuivat selvästi myönteisemmin lukemiseen kuin 6. 

luokkalaiset oppilaat ja lukivat enemmän kaunokirjallisuutta. Saamistani tuloksista voi päätellä, että 

tutkimukseeni osallistuneiden eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten kohdalla lukuharrastuneisuus 

vähenee iän myötä. 



59 

 

Ihanteellisin tilanne lukuharrastuksen herättämisessä olisi se, että eri kieli- ja kulttuuritaustai-

selle lapselle luettaisiin jatkuvasti ääneen, sillä ääneen lukeminen on yksi tehokkaimmista keinoista 

herättää mielenkiintoa kirjoja ja lukemista kohtaan. Lisäksi kirjan maailmaan eläytyminen on hel-

pompaa kuuntelemalla etenkin siinä vaiheessa, jolloin lapsen oma lukutaito on vielä hapuilevaa tai 

eri syistä johtuen lukeminen vaatii paljon ponnistuksia. Linnan (1999, 19) mukaan lapsista, joille on 

luettu paljon, kasvaa usein aktiivisia lukijoita. Haastattelemani lastentarhanopettajat lukivat esiope-

tusryhmissään paljon ääneen. Yhden lastentarhanopettajan mielestä innostuneen aikuisen lukiessa 

lapsille ääneen, hän omalla käytöksellään osoittaa, että lukeminen on tärkeää ja että siitä voi nauttia. 

Samoin suomi toisena kielenä -opettajat lukivat oppilailleen ääneen. He tosin huomauttivat, ettei 

kirjallisuuden lukemiseen tunnu löytyvän tarpeeksi aikaa. 

Kirjallisuuden lukeminen kehittyvänä ja kehitettävissä olevana ymmärtämisen muotona edel-

lyttää Linnan (1999, 21–22) mielestä ennen kaikkea opettajan ja oppilaiden välistä avointa vuoro-

vaikutusta. Kaunokirjallisuuden merkitys perustuu kunkin lukijan omaan tulkintaan, ei niinkään 

tosiseikkoihin. Oppilaiden käsitys ja tulkinta tekstistä muuttuu ja rikastuu, kun he saavat kertoa 

tekstin synnyttämistä ajatuksista toisilleen sekä saavat keskustella tekstistä eri näkökulmista käsin. 

Haastattelemieni lastentarhanopettajien sekä suomi toisena kielenä -opettajien vastausten mukaan 

kirjoista sekä luetuista teksteistä keskusteltiin lasten kanssa yhdessä. Lastentarhanopettajat pyrkivät 

keskustelun kautta liittämään luettujen kirjojen teemat osaksi lasten omaa elämää ja todellisuutta. 

Lisäksi oppilaita ohjattiin etsimään merkityksiä itsestään ja aikaisemmin lukemastaan. Toisen suo-

mi toisena kielenä -opettajan oppitunneilla oppilaat keskustelivat usein spontaanisti lukemistaan 

teksteistä. 

Kirjallisuuden opetuksessa lapsen persoonallisuuden huomioon ottaminen ja valinnan mah-

dollisuuksien tarjoaminen edellyttää opettajalta hyvää oppilaantuntemusta. Oppilaalle on löydettävä 

teksti, josta hän selviytyy ja saa onnistumisen tunteen, sillä tämä lisää lukemisen sisäistä motivaa-

tiota. Linnan (1999, 104–106) mukaan lukemaan oppiminen sujuu innokkaammin ja lukuharrastu-

neisuus kasvaa, jos lukija kokee lukukokemukset henkilökohtaisesti mielekkäiksi ja ne vastaavat 

hänen elämäntilannettaan. Suomi toisena kielenä -opettajat sekä kaikki tutkimukseeni osallistuneet 

lastentarhanopettajat olivat antaneet lasten valita luettavaa itse. Opettajat myös suosittelivat kirjoja 

sekä auttoivat oppilaitaan löytämään itselleen sopiva luettavaa. Lisäksi lastentarhanopettajat pyrki-

vät ottamaan lasten erilaiset taustat huomioon valitessaan luettavia kirjoja. 

Valinnanmahdollisuuksien tarjoamisen lisäksi lasten olisi hyvä harjaantua myös omien valin-

tojen tekoon vähitellen ja tarpeeksi ajoissa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2007, 

47–49) mukaan oppilaan tulisi jo 2. luokan lopussa pystyä etsimään itselleen sopivaa luettavaa. 

Enemmistö tutkimukseeni osallistuneista lapsista kertoikin, että oli saanut kotona sekä päiväkodissa 
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ja koulussa itse valita luettavia kirjoja. Suomi toisena kielenä -opettajien mukaan eri kieli- ja kult-

tuuritaustaiset oppilaat tarvitsivat tässä tosin apua, sillä he eivät aina osaa valita itselleen sopivaa 

luettavaa. Kaikki tutkimukseeni osallistuneet suomalaistaustaiset oppilaat osasivat perustella, kuin-

ka he valitsevat luettavaa – eri kieli- ja kulttuuritaustaisista oppilaista muutama ei osannut perustella 

valintojaan. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004, 97–98) mukaan yksi suomi toisena 

kielenä -opetuksen keskeinen tavoite on, että eri kieli- ja kulttuuritaustaiset oppilaat oppivat käyt-

tämään kirjastoa. Linnan (1999, 92) mielestä kirjaston ja koulun välinen yhteistyö on ensiarvoisen 

tärkeää lukuharrastuksen herättämiseksi ja ylläpitämiseksi, mistä johtuen kunnallisen kirjaston tulisi 

tulla tutuksi kaikille oppilaille. Lisäksi monissa kirjastoissa on nykyään tarjolla lasten- ja nuorten-

kirjallisuutta useilla eri kielillä. Tutkimukseeni osallistuneista opettajista kaksi lastentarhanopettajaa 

sekä toinen suomi toisena kielenä -opettaja kävivät oppilaittensa kanssa kirjastossa. 5.–6. luokkalai-

set oppilaat olivat myös luokanopettajiensa johdolla tutustuneet kunnalliseen kirjastoon ja koulun-

kirjastoon. Suomi toisena kielenä -opettaja oli itse sekä kirjastonhoitajan avustuksella pyrkinyt et-

simään oppilailleen sopivaa luettavaa. Samoin lastentarhanopettajat olivat ottaneet huomioon lasten 

kirjatoiveita. Opettajat kokivat, että kirjastokäynnit todella innostivat lapsia tutustumaan erilaisiin 

kirjoihin. 

Kirjastokäyntien ohella suomi toisena kielenä -opettajat olivat motivoineet oppilaitaan luku-

harrastuksen pariin kertomalla, kuinka kaunokirjallisuuden lukeminen parantaa luku- ja kirjoitustai-

toa sekä kasvattaa sanavarastoa. Kalliokosken (2007, 39) mukaan kielen syvällinen omaksuminen 

edellyttää aina kohdekielen kirjallisuuteen tutustumista, sillä kaunokirjalliset tekstit ohjaavat oppi-

laita suomen kirjakielen – eli korrektin yleiskielen – hallintaan. Haastattelemani opettajat käyttivät-

kin aikaa erilaisten tekstien löytämiseen, sillä heidän mielestään kotimainen kaunokirjallisuus tarjo-

si monipuolista materiaalia suomi toisena kielenä -opetukseen. Lisäksi opettajat kannustivat oppilai-

taan suorittamaan Vantaan kaupungin kirjallisuusdiplomin. Heidän mukaansa kirjallisuusdiplomin 

suorittamisesta on ollut se etu, että oppilaat ovat sen kautta päässeet lukemisen makuun ja nauttivat 

lukemisesta ilman erityistä kannustinta. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004, Liite 4, 1–3) mukaan suomenkielisen 

kirjallisuuden lisäksi eri kieli- ja kulttuuritaustaisen oppilaan tulisi lukea ja ymmärtää myös omakie-

lisiä tekstejä. Lehtisen (2002, 52–53) mielestä vanhemmat saattavat kuitenkin pelätä, että osallistu-

minen oman äidinkielen opetukseen haittaa lapsen valtakielen oppimista ja korostaa hänen toiseut-

taan. Lapset vuorostaan voivat kokea, ettei heidän oma vähemmistökielensä ole yhtä arvokas ja 

hyödyllinen, koska sitä ei voi vapaasti käyttää kaikissa tilanteissa. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset 

perheet tulisikin saada vakuuttuneiksi oman äidinkielen tärkeydestä, sillä nämä asenteet saattavat 
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heijastua lapsen motivaatioon ylläpitää oman äidinkielen osaamista. Linnakylä ja Malin (2004a, 

129) muistuttavat, että eri kieli- ja kulttuuritaustaisella oppilaalla tulisi olla tasa-arvoiset mahdolli-

suudet hyvään lukutaitoon sekä omalla äidinkielellään että uuden kotimaansa kielellä. Tutkimuk-

seeni osallistuneista lapsista enemmistö luki ja kuunteli satuja mieluiten suomeksi. Ainoastaan kol-

me esiopetusikäistä lasta ja kaksi 6. luokkalaista poikaa käytti mieluiten omaa äidinkieltään. 

Linnakylän ja Sulkusen (2005, 55–57; 64) mielestä oppilaiden, erityisesti poikien, lukutaidon 

tasoa voitaisiin helposti parantaa, jos he eivät pitäisi lukemista ajanhaaskauksena, eivätkä lukisi 

vain etsiäkseen tietoa vaan myös omaksi ilokseen. Lukeminen ajankuluksi, elämysten hankkimisek-

si, kokemusten rikastamiseksi ja tietojen saamiseksi antaa ihmiselle elämän rakennusaineita. Haas-

tattelemani suomi toisena kielenä -opettajat korostivat, että oppilas, joka saa kirjojen kautta uusia 

elämyksiä, innostuu usein jatkamaan lukemista – tällöin muiden ongelmien merkityskin vähenee. 
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8 POHDINTA 

Laadullinen tutkimus ei ole mikään yksi yhtenäinen tutkimusperinne, mistä johtuen sen piiristä löy-

tyy erilaisia käsityksiä siitä, mikä tekee tutkimuksesta luotettavan. Yksi merkittävimmistä hyvän 

tutkimuksen kriteereistä on tutkimuksen sisäinen johdonmukaisuus. Tutkimuksen tulisi Varton 

(2011, 14–15) mukaan edetä niin, että tutkija sekä myöhemmin tutkimuksen lukija voivat tutkimuk-

sen eri vaiheissa seurata, mitä ratkaisuja tehdään, miksi ne tehdään ja mitä seurauksia ratkaisuista 

on. Tutkimuksen hyödyn kannalta tärkeintä onkin esittää työn menetelmällinen kulku alun kysy-

myksistä aina loppupäätelmiin asti. Toinen hyvälle tutkimukselle esitettävä lisävaatimus on sen 

eettinen kestävyys. Eettiseen pohdintaan kuuluu selkeyttää se, kenen ehdoilla tutkimusaihe valitaan 

ja miksi tutkimukseen ryhdytään. Tuomen ja Sarajärven (2009, 127) mielestä hyvän tieteellisen 

käytännön mukaista on, että tutkimus on suunniteltu, toteutettu ja raportoitu yksityiskohtaisesti sekä 

tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla. Olen pyrkinyt toteuttamaan tut-

kimukseni näiden periaatteiden mukaisesti. 

Tutkimukseni on mielestäni sisäisesti johdonmukainen. Olen pyrkinyt kirjoittamaan tutki-

mukseni menetelmällisen kulun selkeästi esille niin, että lukija voi tutkimuksen eri vaiheissa seura-

ta, mitä ratkaisuja olen tehnyt, miksi olen ne tehnyt ja mitä seurauksia ratkaisuista on. Olen kerto-

nut, miten valitsin tutkimusaiheeni ja minkä takia olen tutkimukseni tehnyt, joten tutkimukseni on 

siltä osin eettisesti kestävä. Tutkimukseni on suunniteltu, toteutettu ja raportoitu yksityiskohtaisesti 

sekä tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin ei ole olemassa yksiselitteisiä ohjeita. 

Tutkimusmenetelmien luotettavuutta voidaan käsitellä esimerkiksi validiteetin (tutkimuksessa on 

tutkittu sitä, mitä on luvattu) ja reliabiliteetin (tutkimustulosten toistettavuus) kautta. Näiden käsit-

teiden käyttöä on laadullisen tutkimuksen piirissä kuitenkin kritisoitu, sillä ne ovat syntyneet mää-

rällisen tutkimuksen piirissä ja käsitteinä niiden ala vastaa lähinnä vain määrällisen tutkimukseen 

tarpeisiin. Yleisin kritiikki perustuu siihen, että mainitut luotettavuuskäsitteet perustuvat oletukseen 

yhdestä konkreettisesta todellisuudesta, jota tutkimuksessa tavoitellaan. Kriitikkojen mukaan ei ole 

olemassa vain yhtä sosiaalista todellisuutta, vaan sen erilaisia konstruktioita. Tuomen ja Sarajärven 

(2009, 136–137) mukaan on mielekästä olettaa, että oppilailla ja opettajilla on koulun arjesta erilai-
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nen kokemus. Mielekästä ei sen sijaan ole puhua tulkintojen vääryydestä tai oikeellisuudesta suh-

teessa totuuteen. 

Useissa laadullisen tutkimuksen oppaissa ehdotetaan käsitteiden validiteetti ja reliabiliteetti 

hylkäämistä tai vaihtoehtoisesti korvaamista laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa. 

Tähän pohjaten Tuomi ja Sarajärvi (2009, 140–141) ovat koonneet listan, jonka käsitteet voivat 

auttaa tutkijaa tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa. Olen arvioinut omaa tutkimustani Tuomen 

ja Sarajärven ehdottaman listan pohjalta. Tutkimusraportissani ilmenee sekä tutkimuksen kohde että 

tarkoitus. Olen ilmoittanut omat sitoumukseni sekä kertonut, miten aineiston keruu on tapahtunut. 

Tutkimuksestani ilmenee, miten olen valinnut tutkimukseni tiedonantajat, millä tavalla olen ottanut 

heihin yhteyttä ja kuinka monta heitä on. Olen myös arvioinut tutkija-tiedonantaja suhteen toimi-

vuutta sekä tutkimuksen kestoa. Lisäksi olen kertonut siitä, miten aineisto analysoitiin ja kuinka 

päädyin tutkimustuloksiini sekä johtopäätöksiin. Olen pohtinut, miksi tutkimukseni on eettisesti 

korkeatasoinen ja tutkimusraporttini luotettava. Olen kertonut tutkimusaineiston koonnista ja ana-

lysoinnista. Mielestäni tutkimukseni antaa lukijoille riittävästi tietoa siitä, kuinka se on tehty. Olen 

sitä mieltä, että Tuomen ja Sarajärven laatiman listan perusteella tutkimukseni on luotettava. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan edelleen tarkentaa triangulaation avulla, eli 

tutkimusmenetelmien yhteiskäytöllä. Tuomi ja Sarajärvi (2009, 143–145) erottavat toisistaan neljä 

eri triangulaation päätyyppiä: tutkimusaineistoon, tutkijaan ja teoriaan liittyvä triangulaatio sekä 

metodinen triangulaatio. Edellisten ohella voidaan puhua vielä analyysimenetelmien triangulaatios-

ta sekä monitriangulaatiosta. Olen käyttänyt monitriangulaatiota, sillä tutkimuksessani esiintyy tut-

kimusaineistoon liittyvää triangulaatiota, metodista triangulaatiota sekä eri analyysimenetelmien 

triangulaatiota. Olen kerännyt aineistoa useilta eri tiedonantajaryhmiltä, käyttäen useita eri metode-

ja. Keräsin aineistoa esikouluikäisiltä lapsilta, 5.–6. luokkalaisilta oppilaita, lastentarhanopettajilta 

ja suomi toisena kielenä -opettajilta sekä lomakehaastattelulla että teemahaastattelulla. Lisäksi ana-

lysoin aineiston käyttämällä sekä kvalitatiivista sisällönanalyysia että kvantifioimalla 5.–6. luokka-

laisten oppilaiden vastaukset. 

Tutkimuksen loppupohdintaan liittyy tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin lisäksi myös tu-

losten yleistettävyyden kysymys. Laadullisessa tutkimuksessa ratkaisevaa ei ole aineiston laajuus 

vaan tulkintojen kestävyys sekä syvyys, sillä tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin. Tut-

kijan tehdessä oletuksia selityksen pätevyysalueesta, siis tulosten yleistettävyydestä, varovaisuus ja 

vaatimattomuus ovat yleensä universalismiväitteitä viisaampi strategia. Alasuutari (1999, 243–245) 

huomauttaakin, että vain hyvin harva keskittyy etsimään sellaisia säännönmukaisuuksia, joiden on 

tarkoitus olettaa pätevän missä tahansa. Yleisesti ottaen riittää, että tutkija muotoilee selitysmallin 

niin, että se pätee koko tutkimusaineistossa. Selitysmallin täytyy olla koherentti, sisäisesti looginen 
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ja mahdollisimman monien aineiston analyysin pohjalta löydettyjen havaintojen tulee puhua sen 

puolesta. Laadullinen tutkimusprosessi on aina jossain määrin ainutkertainen. Aarnos (2001, 155) 

muistuttaa, että yleistettävyyden äärellä ollaan silloinkin, kun pohditaan, miten tuloksia tulisi huo-

mioida arkipäivän kasvatustyössä. 

Omassa tutkimuksessani olen pyrkinyt muotoilemaan sellaisen selitysmallin, joka pätee koko 

tutkimusaineistossa. En ole esittänyt universalismiväitteitä, vaan keskittynyt etsimään havaintoja, 

jotka pätevät koko tutkimusaineistossani sekä kaikissa tutkimukseni kohderyhmissä. 

Tutkimukseni teoriatausta syntyi aikaisempia tutkimusten sekä aiheeseen liittyvien julkaisujen 

pohjalta. Mielestäni keräämäni tutkimusaineisto sekä teoriatausta sopivat hyvin yhteen, vaikkakaan 

eivät täysin ehjästi. Keräsin suurimman osan tutkimusaineistostani ennen teoriataustan valmistumis-

ta, mikä on osaltaan voinut vaikuttaa tähän. Tarkastellessani tutkimustani nyt, olisin voinut hyödyn-

tää teoriaa enemmän aineistokeruuvaiheessa. Lisäksi tutkimusprosessin alussa teoriatausta oli aivan 

liian laaja – teoriataustan tiivistäminen ja karsiminen pitkitti tutkimusprosessiani entisestään. 

Tutkimuksessani keräsin lastentarhanopettajilta sekä suomi toisena kielenä -opettajilta aineis-

toa lomakehaastattelulla. Alun perin päädyin tähän ratkaisuun opettajien kiireisen aikataulun vuok-

si. Olen tyytyväinen saamaani tutkimusaineistoon, mutta kenties teemahaastattelulla olisin voinut 

saada enemmän syvyyttä opettajien vastauksiin. Lisäksi tiettyjä teemoja olisi haastattelutilanteessa 

ollut kenties mahdollista laajentaa. Olisin myös voinut havainnoida suomi toisena kielenä -

oppitunteja sekä esiopetusikäisten eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten kirjallisuushetkiä. Omien 

kirjallisuuspiirien videointikin olisi voinut tuottaa kiinnostavaa aineistoa tutkimustani varten. 

Mielestä keräämäni tutkimusaineisto vastaa kuitenkin hyvin esittämiini tutkimuskysymyksiin. 

Sain tutkimusaineistosta paljon arvokasta tietoa ja myös yhtäläisyyksiä aiempiin tutkimuksiin löytyi 

– tosin paikoin yhteys jäi hyvin hennoksi. Etsin lisäksi teemoja suoraan aineistosta, sillä en halun-

nut teoriataustan peittävän alleen lasten ja opettajien omia kokemuksia. Aineiston analyysissa 5.–6. 

luokkalaisten oppilaiden vastausten kvantifiointi oli hieman ongelmallinen. Olen kuitenkin sitä 

mieltä, että kvantifiointi havainnollisti ja selkeytti melko laajaa aineistoa. Teoriataustassa kvantita-

tiivisten menetelmien käyttöä olisin voinut vielä syventää lisää. 

Jatkotutkimusta ajatellen olisi mielenkiintoista tarkastella pitkittäistutkimuksena, miten pro 

gradu -tutkielmassa ja pitämissäni kirjallisuuspiireissä mukana olleet esiopetusikäiset lapset suhtau-

tuvat lukemiseen peruskoulun lopussa ja minkälainen lukutaito heillä on. Lisäksi olisi kiinnostavaa 

tietää, milloin kiinnostus lukuharrastusta kohtaan hiipuu ja mistä syistä lapset lopettavat lukemisen 

harrastamisen sekä minkälaisilla keinoilla ja keskinäisellä yhteistyöllä me lasten kanssa toimivat 

aikuiset pystyisimme ylläpitämään lasten kiinnostusta lukuharrastusta kohtaan. On tärkeää pystyä 

panostamaan hyvän, toimivan lukutaidon hankintaan, sillä lukutaito ei ole mikään yhteiskunnasta 
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irrallaan oleva taito, vaan sillä on erittäin keskeinen merkitys ihmisten tiedonhankinnalle, elämän-

hallinnalle, aktiiviselle kansalaisuudelle ja kaikinpuoliselle hyvinvoinnille. 

Tutkimukseni aihe on mielestäni erittäin kiinnostava ja ajankohtainen. Maailmassa on vielä 

nykyäänkin paljon lapsia ja nuoria, jotka eivät Linnakylän ja Malinin (2004a, 115) mukaan kykene 

selviämään monista arkipäivän tilanteista lukutaidon puutteiden vuoksi.  Suomalaiseen koulutus-

politiikkaan kuuluu pyrkimys tarjota kaikille oppilaille tasa-arvoiset oppimismahdollisuudet riip-

pumatta heidän sosioekonomisesta, etnisestä tai kielellisestä taustastaan tai heidän kotiseudustaan, 

asuinpaikastaan tai sukupuolestaan. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004, 36) 

määritellään, että opetuksen tulee erityisesti tukea eri kieli- ja kulttuuritaustaisen oppilaan kasva-

mista sekä suomalaisen kieli- ja kulttuuriyhteisön että oppilaan oman kieli- ja kulttuuriyhteisön 

aktiiviseksi ja tasapainoiseksi jäseneksi. Se edellyttää mielestäni toimivaa lukutaitoa ja aktiivista 

lukemisen harrastamista. Mitä aikaisemmin tuemme lasten lukuharrastuneisuutta, sitä varmemmin 

myös eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset ja nuoret kiinnostuvat lukemisesta ja kirjallisuudesta, 

mikä omalta osaltaan vähentää riskiä heikkoon lukutaitoon. 
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10  LIITTEET 

Liite 1 (1) 

 

 

10.5.2011 

 

Hei! 

 

Opiskelen Tampereen yliopistossa luokanopettajaksi. Teen parhaillaan pro gradu -tutkielmaani S2-

oppilaiden kirjallisuuden harrastamisesta. Tutkimuksessani vertailen S2 oppilaiden sekä suomea 

äidinkielenään puhuvien oppilaiden vastauksia toisiinsa. 

 

Olen saanut Vantaan kaupungilta sekä koulunne rehtorilta luvan kerätä aineistoa koulun 5.-6. luok-

kalaisilta oppilailta tutkimustani varten. Kerään aineiston anonyymisti kyselylomakkeella, joten 

lasten nimiä tai henkilötietoja ei missään vaiheessa kysytä. 

 

Toivon, että suhtaudutte tutkimukseeni myönteisesti ja palautatte alla olevan kyselyn viimeistään 

maanantaina 16.5.2011. 

 

Ystävällisin terveisin 

Jenni Lindberg 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Lapseni  ____ saa osallistua tutkimukseen. 

   ____ ei saa osallistua tutkimukseen. 

 

 

Huoltajan allekirjoitus: 
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Liite 2 (1) 

 

 

KYSELYLOMAKE 5.–6. LUOKKALAISILLE OPPILAILLE  

 

 

Olen: ___ tyttö ___ poika 

 

Äidinkieleni on: __________________________________________________________________ 

 

 

Pidätkö lukemisesta? Miksi? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Oppikirjojen lisäksi, minkälaisia kirjoja tai tekstejä luet koulussa? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Oletko itse saanut valita koulussa luettavia kirjoja vai onko opettaja päättänyt ne? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Oletko pitänyt koulussa luettavaksi annetuista kirjoista (ei oppikirjat)? Miksi? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Minkälaisia kirjoja luet vapaa-ajallasi? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Liite 2 (2) 

 

 

Millä perusteella olet valinnut lukemasi kirjat? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Luetko vapaa-ajallasi joitakin seuraavista: 

Voit valita useita vaihtoehtoja. 

___ sarjakuvat 

___ blogit 

___ fanifiktio 

___ erilaisia sanoma- ja aikakauslehtiä 

___ jotakin muuta, mitä: ____________________________________________________________ 

 

 

Millä kielellä luet mieluiten: 

___ suomeksi 

___ omalla äidinkielelläni 

___ jollakin muulla kielellä, millä: ____________________________________________________ 

 

 

KIITOS VASTAUKSESTASI! 
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Liite 3 (1) 

 

 

HAASTATTELUKYSYMYKSET SUOMI TOISENA KIELENÄ -OPETTAJILLE 

 

 

 

Oppikirjojen lisäksi, minkälaisia kirjoja tai tekstejä luette koulussa? 

 

Saavatko oppilaat itse valita koulussa luettavia kirjoja vai oletko itse päättänyt ne? 

 

Miten motivoit oppilaita kiinnostumaan lukemisesta ja luettavaksi annetuista kirjoista? 

 

Miten käsittelette luettuja kirjoja koulussa? 

 

Mitkä ovat suurimpia haasteita saada S2-oppilaat kiinnostumaan kirjallisuudesta ja lukemisesta? 

 

Lukevatko S2-oppilaat mielestäsi paljon myös vapaa-ajallaan ja millä kielellä? 
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LUPA-ANOMUS ESIKOULULAISTEN HUOLTAJILLE 

 

 

 

24.10.2011 

 

Hei! 

 

Opiskelen Tampereen yliopistossa luokanopettajaksi. Suoritan tässä päiväkodissa opiskeluihini liit-

tyvää kirjallisuusprojektia, jossa käsitellään suomalaisia satuja. 

 

Tähän liittyen haluaisin haastatella lastanne. Kysymykset koskevat kirjoja ja satujen kuuntelemista. 

Lasten nimiä tai henkilötietoja ei kysytä. 

 

Ystävällisin terveisin 

Jenni Lindberg 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Lapseni   ___ saa osallistua haastatteluun. 

    ___ ei saa osallistua haastatteluun. 

 

 

Huoltajan allekirjoitus: 
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HAASTATTELUKYSYMYKSET ESIKOULULAISILLE 

 

 

 

Pidätkö satujen kuuntelemisesta? Mikä siinä on mukavaa? 

 

Kummalla kielellä on mukavampi kuunnella – suomeksi vai omalla äidinkielellä? 

 

Minkälaisia kirjoja sinulle luetaan kotona? Entä päiväkodissa? 

 

Mikä on lempikirjasi? Miksi pidät siitä? 

 

Eroavatko kotona ja päiväkodissa luetut sadut toisistaan? Mikä niissä on samaa tai erilaista? 
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KYSELYLOMAKE LASTENTARHANOPETTAJILLE 

 

 

 

Minkälaisia kirjoja tai tekstejä luette esikoulussa? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Millä perusteella olette valinneet luettavia tekstejä? Oletteko tekstejä valitessa ottaneet kult-

tuurierot huomioon ja millä tavalla? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Saavatko esikoululaiset itse valita kirjoja vai valitsetteko te luettavat kirjat ja tekstit? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Miten motivoit esikoululaisia kiinnostumaan luetuista kirjoista? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Miten käsittelette luettuja kirjoja esikoulussa? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Mitkä ovat suurimpia haasteita saada S2-lapset kiinnostumaan kirjoista? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Tuetteko esikoulussa S2-oppilaiden oman kielen ja kulttuurin kehittymistä? Millä tavalla? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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