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TIIVISTELMÄ

Tämä tutkimus on kvalitatiivinen tapaustutkimus lukivaikeuden moni-ilmeisyydestä ja

lukilapsen oppimisen tukemisesta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lukemis- ja

kirjoittamisvaikeuden monimuotoisuutta tapauskertomuksen avulla ja tarjota konkreetti-

sia näkökulmia lukilapsen oppimisen tukemiseen. Tutkimuksen päähenkilö oli lukilapsi,

jonka yksilöllistä luku- ja kirjoitustaidon kehityskertomusta tarkasteltiin seitsemän ja

yhdeksän ikävuoden välillä lähinnä kouluoppimisen näkökulmasta. Tutkimuksessa sel-

vitettiin myös miten lapsen taustajoukot tukevat lukilapsen koulunkäyntiä. Tutkittaviin

kuuluivat lukilapsen vanhemmat, luokanopettaja, erityisopettaja ja koulupsykologi.

Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluilla keväällä 2005 ja se muodostui yhteensä

neljästä haastattelusta. Aineistoa analysoitiin narratiivisesti jolloin aineistosta nostettiin

esiin keskeiset teemat ja niiden pohjalta rakennettiin uusi kertomus. Tutkimus osoitti,

että varhaisella vaikuttamisella on merkitystä lapsen luku- ja kirjoitustaidon kehittymi-

selle ja oppimismotivaation säilyttämiselle. Tutkimustulokset nostivat esille lukemis- ja

kirjoittamisvaikeuden moni-ilmeisyyden, mikä johtuu taustalla olevien kielellisten vai-

keuksien ilmenemisestä monin tavoin. Johdonmukainen ja motivoiva, lapsen tarpeista

lähtevä moniammatillinen kuntoutus edisti tulosten mukaan lukitaitojen kehittymistä ja

tuki lapsen positiivista kuvaa itsestään oppijana. Tutkimuksen perusteella voidaan tehdä

se johtopäätös, että lukemis- ja kirjoittamisvaikeuden kuntoutus on haaste kaikille luki-

lapsen tukemiseen osallistuville. Ongelmien kirjo ja vähäisten resurssien yhteensovitta-

minen ovat tukijoukkojen päivittäisenä huolenaiheena.

Avainsanat: kvalitatiivinen tutkimus, tapaustutkimus, narratiivisuus, lukemis- ja kir-

joittamisvaikeus, lukilapsi, tukitoimet, moniammatillinen yhteistyö
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1 Johdanto

Tämä opinnäytetyö on kvalitatiivinen tapaustutkimus lukemis- ja kirjoittamisvaikeudes-

ta. Perusopetuksen ensimmäisten vuosien tärkeimpänä tavoitteena on opettaa lapselle

luku- ja kirjoitustaito. Suurin osa lapsista oppii taidot ilman suurempia vaikeuksia, mut-

ta noin joka viidennellä lapsella on erilaisia lukemisen ja kirjoittamisen ongelmia. (Ah-

venainen & Holopainen 2005, 99.) Lukivaikeudet ovat monimuotoisia ja ne heijastuvat

lapsen varhaiseen lukemaan ja kirjoittamaan oppimiseen hidastaen sujuvan luku- ja kir-

joitustaidon oppimista (Opetushallitus 2005). Tämän päivän opetuksen haasteena on

vastata erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin. Lukivaikeuden varhaisen tunnista-

misen ja tukitoimien aloittamisen tärkeys lapsen oppimismotivaation säilyttämisen kan-

nalta tiedostetaan nykyään yhä paremmin. Koska lasten tarpeet ja vaikeudet ovat yksi-

löllisiä, tulee myös tukimuotojen lähteä lapsen tarpeista. (Syrjälä & Lyytinen 2004,

123–127; Virtanen & Miettinen 2003, 78.)

Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää lukivaikeuden moni-ilmeisyyttä yksittäisen

tapauskertomuksen avulla ja tuoda esille näkökulmia lukilapsen oppimisen tukemiseen.

Tutkimukseni päähenkilönä on lapsi, jolla on lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia.

Tarkastelen lapsen luku- ja kirjoitustaidon yksilöllistä kehityskertomusta lähinnä kou-

luoppimisen näkökulmasta ja peilaan päähenkilöni lukitaitojen kehitystä lukivaikeustut-

kimusten viimeaikaisiin tuloksiin. Tutkin myös lasta tukevien henkilöiden kokemuksia

siitä, mitkä mahdollisuudet heillä on tukea lukilapsen oppimista. Tutkittaviin kuuluvat

lukilapsen vanhemmat, luokanopettaja, erityisopettaja ja koulupsykologi. Tutkimukseen

osallistuneiden kokemusten perusteella selvitän tutkimuksen päähenkilön lukemis- ja

kirjoittamisvaikeutta sekä oppimisen tukemista eri näkökulmista. Aineiston olen kerän-

nyt teemahaastatteluilla.

Kiinnostuin lukemis- ja kirjoittamisvaikeuden tutkimisesta sivuaineopintojeni ja aiheen

laajalti herättämän huomion vuoksi. Lukivaikeus on ajankohtainen ja tärkeä aihe, sillä

nyky-yhteiskunnassa selviytyminen edellyttää luku- ja kirjoitustaitoa. Taitojen merkitys
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nousee esille myös koulussa, jossa taitoja tarvitaan lähes kaikissa oppiaineissa. Lukilap-

sen kohdalla taidot korostuvat, sillä ongelmat kyseisillä alueilla vaikuttavat lapsen itse-

tuntoon ja saattavat heikentää kiinnostusta koulunkäyntiä kohtaan. Lukemis- ja kirjoit-

tamisvaikeuksien diagnosointi on kehittynyt viime vuosien aikana ja samalla keinot

tukea ja auttaa lukivaikeuslasta ovat parantuneet. Edellä mainittujen seikkojen lisäksi

tutkimuksen lähtökohtana on ollut oma mielenkiinto lukemis- ja kirjoittamisvaikeutta

kohtaan. Tutkimuksellani haluan tuoda esille käytännönläheisen esimerkin lukilapsesta

ja hänen oppimisen tukemisesta. Tutkimustehtävänä on selvittää yksittäisen tapausker-

tomuksen avulla lukemis- ja kirjoittamisvaikeuden moni-ilmeisyyttä ja esittää näkökul-

mia lukilapsen oppimisen tukemiseen. Toivottavasti tutkimus on ajatuksia herättävä,

kannustava esimerkki lukivaikeuden kanssa eläville ihmisille.
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2 Kohti luku- ja kirjoitustaitoa

2.1 Kieli tarkastelun kohteeksi

Kielen oppiminen on osa lapsen kokonaiskehitystä. Puhuttu ja kirjoitettu kieli kielen

tärkeimpinä ilmenemismuotoina auttavat lasta jäsentämään ympäristöään ja muodosta-

maan maailmankuvaansa. Kielen avulla lapsi pääsee osaksi kommunikaatiojärjestelmää,

johon yhteisön viestintä perustuu. Sen avulla ympäristö voi suunnata lapsen tavoittei-

suutta ja päinvastoin myös lapsi voi vaikuttaa omaan ympäristöönsä. Kieli on tärkeä osa

oppimista. Sen välityksellä hankitaan tiedot ja varastoidaan ne muistiin. Kielellisillä

taidoilla on myös tärkeä merkitys ajatusten, tunteiden ja asenteiden työstämisessä. Nii-

den tehtävänä on toimia yksilön ajattelun ja toiminnan välineenä sekä välittää tietoa

yksilöiden välillä. (Ahvenainen & Holopainen 2000, 8; 15.)

Siirtyminen puheesta kirjoitettuun kieleen on tärkeä vaihe lapsen kielellisessä kehityk-

sessä. Suurimpia vaikeuksia tuottaa se, että kirjoitettu kieli vaatii tietoisempaa toimintaa

kuin puhuttu kieli. (Mäkinen 2004, 8.) Edellytyksenä lukemis- ja kirjoittamistapahtu-

man onnistumiselle on oppia käyttämään aktiivisesti jo puheessa opittuja sääntöraken-

teita. Kykyä ottaa kieli tarkastelun kohteeksi nimitetään kielelliseksi tietoisuudeksi. Kie-

lellinen tietoisuus merkitsee huomion suuntaamista kieleen sinänsä, huomio kiinnitetään

kielen merkityksien asemesta kielen muotoon ja tarkoitukseen. (Julkunen 1993, 70.)

Tarkastelun kohteena voi olla kielen eri tasot foneemitasolta tekstitasolle saakka. Merk-

kinä toimivasta kielellisestä tietoisuudesta ovat esimerkiksi kyky analysoida kieltä, kie-

lellisten virheiden omaehtoinen korjaaminen tai kielellisten leikkien osaaminen. (Ahve-

nainen & Holopainen 2000, 13.)
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Kielellinen tietoisuus on tärkeä luku- ja kirjoitustaidon taustalla oleva valmius (Saulio

2002, 65), joka kehittyy lapselle vähitellen (Poikkeus, Ketonen & Siiskonen 2003, 69).

Lapsi alkaa erottaa sanan muotoa ja merkitystä toisistaan sekä kiinnittää huomiota sano-

jen rakenteisiin. Kielellinen tietoisuus jaetaan yleensä seuraaviin viiteen kielen ymmär-

tämiseen liittyvään osa-alueeseen:

1) fonologinen tietoisuus – tietoisuus kielen äännerakenteista

2) morfologinen tietoisuus – tietoisuus sanojen muoto-opista

3) syntaktinen tietoisuus – tietoisuus lauserakenteista

4) semanttinen tietoisuus – tietoisuus sanojen merkityksestä ja

5) pragmaattinen tietoisuus – tietoisuus siitä, miten kieltä käytetään.

(Poikkeus ym. 2003, 69.)

Kielen äännerakenteen oivaltamisella tarkoitetaan sitä, että lapsi ymmärtää sanojen

koostuvan tavuista ja äänteistä. Hän osaa kuulla sanat erillisistä tavuista ja äänteistä

muodostuvina kokonaisuuksina. Taito on olennainen teknisen lukemisen kannalta, sillä

kirjain-äännevastaavuuden oppiminen ei ole mahdollista ilman sitä. Tärkeäksi taidon

tekee myös se, että on lapsen opittava kuulemaan äänteen kesto, koska suomen kielessä

sillä on tärkeä tehtävä sanan merkityksen kannalta. (Julkunen 1993, 73–74.) Fonologi-

nen tietoisuus kuuluu yhtenä osa-alueena laajemman käsitteen, fonologisen prosessoin-

nin, alle. Muita fonologisen prosessoinnin osa-alueita ovat kyky kielellisen aineksen

tehokkaaseen käsittelyyn lyhytkestoisessa muistissa, nimeämistaidot ja yleisemmin pu-

hutun kielen havaitsemiseen liittyvät taidot. (Poikkeus ym. 2003, 70.)

Lukutaidon kehittyessä luku- ja kirjoitustaidon oppimiseen liittyvät myös muut kielelli-

set taidot. Kielen rakenteisiin, merkityksiin ja käyttöön liittyvä tieto ja osaaminen tuke-

vat lukemista ja kirjoittamista, luetun ymmärtämistä ja tekstin tuottamista. (Siiskonen,

Aro & Holopainen 2001, 59.) Morfologisella tietoisuudella tarkoitetaan kielen sanaston

ja sanojen muotojen ymmärtämistä. Tämä taito korostuu suomen kielessä, jossa on sa-

navartalossa tapahtuvia astevaihteluita, monia sijamuotoja ja verbi taivutetaan eri per-

soonissa. Lauseopillisen tietämyksen eli syntaktisen tietoisuuden merkitys tulee esille

lukemisessa esimerkiksi siksi, että kirjoitetusta kielestä puuttuu puhetta jäsentävä melo-

dia. Melodia osoitetaan kirjoituksessa välimerkein. Tietoisuudella sanojen merkitykses-

tä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että lapsi oppii luokittelemaan ja määrittelemään sanoja

sekä ajattelemaan mitkä sanat kuuluvat samaan ryhmään. Semanttisella tietoisuudella on
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tärkeä rooli lapsen luetun ymmärtämisen kehittymisen kannalta. (Julkunen 1993, 74–

75.) Kielen pragmatiikalla tarkoitetaan tietoisuutta kielenkäytön sosiaalisista säännöistä

(Ahvenainen & Holopainen 2000, 9).

2.2 Lukeminen ja kirjoittaminen

Lukemis- ja kirjoittamiskäsitteiden määritteleminen riippuu määrittelijästä. Toinen tar-

kastelee lukemista ja kirjoittamista puhtaasti kielen näkökulmasta, ja toinen taas kiinnit-

tää huomiota lukitaitojen vaatimaan ajatteluun. (Julkunen 1993, 80.) Lukeminen ja kir-

joittaminen ovat taitoja, jotka liittyvät toisiinsa ja yleensä ne opitaan samanaikaisesti.

Merkittävää taidoissa on se, että kumpikin prosessointi tähtää merkityksen luomiseen.

Kirjoittaja pyrkii luomaan tekstiin sisällön ja merkityksen, mutta kirjoitetulla tekstillä ei

ole merkitystä ennen kuin lukija on sen lukenut ja antaa sille oman merkityksensä ja

tulkintansa. Näin teksti voidaan ymmärtää monella tavalla ja merkitys vaihtelee lukijas-

ta toiseen. Kirjoittamista voidaan ajatella mekaanisena taitona tai luovana kommuni-

kointiprosessina. Kirjoittaminen on tavoitehakuinen prosessi, joka tähtää merkityksen

tuottamiseen. (Ahvenainen & Holopainen 2005, 52–53.)

2.2.1 Fonologisen ja ortografisen tietoisuuden yhteydestä lukemaan ja

kirjoittamaan oppimiseen

Lukemaan oppimisen tavoitteena on, että lapsi kykenee kääntämään kirjoitetun sanan

puheeksi (Mäkinen 2004, 9). Jotta tämä on mahdollista, täytyy lapsen olla tietoinen sii-

tä, että puhuttu kieli koostuu sanaa pienemmistä yksiköistä. Erityisesti fonologisen tie-

toisuuden ajatellaan olevan yksi tärkeimmistä edellytyksistä kirjain-

äännevastaavuuksiin pohjautuvan luku – ja kirjoitustaidon omaksumiselle. (Ahvenainen

& Holopainen 2000, 35; Höien & Lundberg 1990, 28.) Lapselta vaaditaan fonologista

koodauskykyä eli taitoa erotella puhuttu kieli tavuihin ja yksittäisiin äänteisiin (ns. de-

koodaus). Lisäksi vaaditaan kykyä yhdistää erilaiset kielelliset yksiköt kokonaisuuksik-

si, esimerkiksi äänteet tavuiksi ja tavut sanoiksi. Tätä kutsutaan fonologiseksi synteesik-

si. Fonologinen koodaus ja – synteesi ovat olennaisia fonologisen tietoisuuden taitoja
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lukemaan ja kirjoittamaan opettelevalla lapsella. (Ahvenainen & Holopainen 2005, 60–

61; Ponsila 2000, 80.)

On osoitettu, että ennen kouluikää olevalla fonologisen tietoisuuden hallinnalla on yhte-

yttä ensimmäisten vuosien lukutaitoon (Aro 1999, 284). Fonologinen tietoisuus edesaut-

taa lukemaan oppimista, mutta taito kehittyy myös lukemaan oppimisen aikana (Lyyti-

nen, Ahonen, Aro, Aro, Holopainen, Närhi & Räsänen 2001, 36–37). On todennäköistä,

että lapsesta, jolla on heikko fonologinen tietoisuus ennen kouluikää, tulee heikompi

lukija kuin lapsesta, jolla on koulun alkaessa vahva fonologinen tietoisuus. Tietoisuus

kielen äännerakenteista ja kirjain-äännevastaavuuksien hallinta ovat sujuvan luku- ja

kirjoitustaidon oppimisen edellytys. (Aro 1999, 284–285.)

Kirjoitetut sanat ovat symboleja puheen sanaedustuksille (Mäkinen 2005, 3). Jokaisella

muistijärjestelmässämme olevalla sanalla on omat piirteensä, joihin sanan käsittely pe-

rustuu. Sanoilla on ortografinen identiteetti, sanan oikeinkirjoitusmuoto, joka muodos-

tuu kirjainmerkeistä ja rakentuu säilömuistiimme visuaalisina kuvina. (Ahvenainen &

Holopainen 2000, 51.) Oppiessaan lukemaan lapselle kehittyy fonologisen tietoisuuden

ohella ortografinen tietoisuus, joka tarkoittaa kykyä tunnistaa erilaisia kirjoitettuihin

sanoihin liittyviä säännönmukaisuuksia ja rajoituksia. (Mäkinen 2005, 3). Lapsen

omaksumat ortografiset säännöt auttavat sanantunnistamista, sillä sanan osista pystytään

ennakoimaan seuraavia osia ja siten tehokkaammin tunnistamaan koko sana (Heikkilä

2005, 18).

Kirjoittamisen lähtökohtana on sanan äännerakenne. Sana on paloiteltava äänteiksi ja

jokaiselle äänteelle on löydettävä vastaava kirjain. Uusien sanojen oikeinkirjoituksen

kannalta fonologinen koodaus on välttämätöntä. (Tornéus 1986, 25–26.) Fonologisen

tietoisuuden harjoittamisen jo ennen kouluikää on todettu vaikuttavan suotuisasti luke-

maan ja kirjoittamaan oppimiseen (Höien & Lundberg 1990, 29). Höienin ja Sprugevi-

can (2004) tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että lukutaidon luonne muuttuu kehitty-

essään ja eri taidot tulevat sujuvuuden kannalta oleellisiksi. Lukemaan ja kirjoittamaan

oppimisen alkuvaiheessa fonologiset taidot ovat tärkeitä, mutta myöhemmin, kun kir-

jaimia aletaan prosessoida suurempina ryhminä, tulevat ortografiset säännöt kehityksen

kannalta merkityksellisemmiksi. (Heikkilä 2005, 21–22.)
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2.2.2 Lukemisprosessin kehitysvaiheet

Monitieteisestä perustastaan johtuen lukemis- ja kirjoittamistapahtuman määrittely ei

ole helppoa. Määrittely riippuu paljolti siitä, kuka määrittelijä on. Lukemista ja kirjoit-

tamista voidaan tarkastella ainakin neurofysiologisena, pedagogisena ja psykologisena

tapahtumana. (Ahvenainen & Holopainen 2000, 23.) Luku- ja kirjoitustaidon omaksu-

minen rakentuvat kielenkehityksen luomalle perustalle ja jokaisella kehitysvaiheella on

oma merkityksensä luku – ja kirjoitustaidon kehittymisen kannalta (Siiskonen, Poikke-

us, Aro & Ketonen 2003, 282). Luku- ja kirjoitustaidon oppiminen edellyttää myös mui-

ta oppimiseen liittyviä taitoja kuten tarkkaavaisuutta, visuaalisia taitoja, motoriikkaa ja

muistia (Siiskonen ym. 2001, 59).

Lukemista ja kirjoittamista ohjaa monimutkainen neurologinen prosessi, joka koostuu

useiden aivoalueiden yhteistoiminnasta. Lukeminen ja kirjoittaminen ovat hierarkkisesti

kehittyviä kielellisiä taitoja, jotka sisältävät useita tiedonkäsittelyn osaprosesseja. Lu-

kemisprosessi alkaa visuaalisesta aistihavainnosta, jatkuu dekoodausprosessilla ja pää-

tyy tekstin sisältämän tiedon ymmärtämiseen. (Ahvenainen & Holopainen 2000, 23–24;

Höien & Lundberg 2000, 19.) Höien ja Lundberg (2000, 25) ehdottavat lukutaidon ke-

hittyvän neljän tason kautta. Kaksi ensimmäistä tasoa ovat esilukemisen vaiheita. En-

simmäisessä vaiheessa lapsi kiinnostuu sanoista ja oppii tunnistamaan niiden visuaali-

sen muodon tulkitsematta kirjaimia lainkaan. Seuraavalle vaiheelle on tyypillistä, että

lapsi soveltaa osittain kirjain-äännevastaavuuksia ja ymmärtää tiettyjä kirjainyhdistel-

miä. Usein lapsi oppii tunnistamaan ja ”lukemaan” esimerkiksi oman nimensä ja kaup-

pojen nimiä. (Ahonen, Lamminmäki, Närhi & Räsänen 1998, 178; Höien & Lundberg

2000, 25–28.)

Varsinainen lukemaan oppiminen lähtee liikkeelle kirjoitetun koodin avaamisesta, jota

kutsutaan tekniseksi lukutaidoksi. Teknisen lukutaidon perustana on äänteellisten yksi-

köiden yhdisteleminen ja eritteleminen. (Mäkinen 2004, 9.) Tekninen lukeminen voi

edetä kahta reittiä. Höienin ja Lundbergin (2000, 28–30) kehitysvaiheteorian kolman-

nessa vaiheessa aloitteleva lukija käyttää äänteellistä väylää (ns. fonologinen lukemi-

nen). Fonologinen lukeminen on dekoodausta, joka vaatii eri osataitojen hallintaa. En-

sinnäkin lapsen on tunnistettava kaikki sanassa esiintyvät kirjaimet, jonka jälkeen muis-

tista etsitään kirjaimia vastaavat foneemit. Seuraavaksi yksittäiset foneemit varastoidaan
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työmuistiin oikeassa järjestyksessä siksi aikaa, kun jäljellä olevat äänteet tunnistetaan.

Kun kaikki foneemit on tunnistettu, kootaan yksittäiset foneemit yhteen tavuiksi ja tavut

edelleen sanoiksi sanan tunnistamiseksi. Lopulta sanan fonologista edustusta verrataan

puhesanavarastossa oleviin ortografisiin edustuksiin ja kun riittävän samanlainen muoto

löytyy voi lapsi siirtyä seuraavaan sanaan. Näin luettava sana kootaan kirjain kirjaimelta

kirjan-äännevastaavuuksia soveltaen. Lukemisen kehittyessä lapsen ei enää tarvitse lu-

kea sanoja äänteittäin. Viimeisessä, neljännessä, ortografisen lukemisen vaiheessa lapsi

pystyy tulkitsemaan aakkosellisia kokonaisuuksia yhdellä silmäyksellä ikään kuin sana-

kuvina. Tässä vaiheessa dekoodausprosessi on automatisoitunutta, nopeaa ja tarkkaa

eikä lapsen tarvitse hyödyntää kirjain-äännevastaavuuksia tunnistaakseen sanoja. Onnis-

tunut lukeminen edellyttää kuitenkin molempien väylien toimivaa yhteistyötä ja hyvä

lukija käyttää joustavasti molempia strategioita. (Ahonen ym. 1998, 178; Ahvenainen &

Holopainen 2005, 55–61; Höien & Lundberg 2000, 28–33; Mäkinen 2004, 9; Mäkinen

2005, 4; Parrila & Das 1999, 297.)

Dekoodaus ja luetun ymmärtäminen ovat toisistaan riippuvaisia prosesseja ja ne ovat

keskenään vuorovaikutuksessa (Höien & Lundberg 2000, 21; Mäkinen 2002, 30). De-

koodaus on helpompaa, kun lapsi on ymmärtänyt aikaisemmin lukemansa tekstin ja

tajuaa tekstin sisällön. Vastaavasti on todistettu, että luetun ymmärtäminen voi kärsiä,

jos dekoodauksessa on vaikeuksia. Kun dekoodaus on työlästä, ei luetun ymmärtämi-

seen riitä resursseja. Tällöin aiemmin luettu voi unohtua ennen tekstin loppuun pääsyä.

Normaalisti dekoodaus kuitenkin automatisoituu vähitellen. (Tornéus 1986, 22–23;

Tornéus 1991, 21.)

2.2.3 Muistituet sanakuvien muodostumisen apuna

Lukemistapahtuman olennaiseksi osaksi on ehdotettu fonologisen koodauksen lisäksi

erilaisten muistitukien soveltamista. Niiden avulla lapsi etsii vastaavuuksia muistiinsa

tallentuneiden tuntemiensa sanojen kirjoitusmuotojen tuttujen piirteiden kanssa. Näin

lapsi laajentaa lukusanastoaan käyttämällä kirjoitettuihin sanakuviin ja niiden osiin pe-

rustuvia mielleyhtymiä hyödyksi. Sitä, millaisia johtolankoja lapsi käyttää muodostaes-

saan yhteyksiä puheen ja kirjoitettujen sanakuvien välille, on tutkittu lähinnä englanti-

laisella kielialueella. Mäkinen (2005, 5) epäilee, että lapsi luo muistitukia omien strate-

gioiden ja sääntöjen avulla hyödyntämällä aiempia lukukokemuksia ja kielen erityispiir-
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teitä kuten tavuja. Väitöstutkimukseensa perustuen Mäkinen (2005, 5) arvelee, että

suomalainen lapsi etsii vierasta sanaa lukiessaan sanasta tuttuja piirteitä. (Mäkinen

2005, 5.)

2.2.4 Sujuva lukeminen

Mäkinen (2005, 2) luettelee National Reading Paneliin (2000) viitaten sujuvan lukemi-

sen piirteiksi nopeuden, tarkkuuden ja ilmeikkyyden. Fawcetin ja Nicolsonin (1994)

mukaan automatisoituneelle lukemiselle on ominaista, että samalla kun lukija tunnistaa

sanoja nopeasti ilman tietoista äänteellistä työtä, virittyvät useat kognitiiviset prosessit,

joista kaikki eivät ole ominaisia pelkästään lukemiselle. Tällä hetkellä tutkijoiden mie-

lenkiinto on suuntautunut erityisesti lukemisen liitännäisprosesseihin (Mäkinen 2005,

2.) Lukemisen taustalla olevia taitoja ovat fonologisen prosessoinnin taidot, nopea ni-

meäminen, ortografiset taidot sekä lyhytkestoinen kielellinen muisti (Heikkilä 2005,

16). Vellutino, Fletcher, Snowling ja Scanlon (2004, 4–5) ehdottavat, että lukeminen

aktivoi lukijan puhutun kielen fonologisia, kirjoitetun kielen ortografisia ja sanojen

merkitysten semanttisia muistiedustuksia. Kun luemme, luomme yhteyksiä näiden pro-

sessien välille. Yhteyksien ansiosta sanan tunnistaminen automatisoituu, jolloin voimme

lukea tekstiä yhdellä silmäyksellä pysähtymättä äänteiden tai tavurajojen kohdalla.

(Mäkinen 2005, 2; Vellutino ym. 2004, 4–5.) Erityisesti ortografisen tietoisuuden on

todettu olevan yhteydestä lukunopeuteen ja lukemisen sujuvuuteen (Barker, Torgesen &

Wagner, 1992, Heikkilän 2005, 17 mukaan). Viimeaikaisissa tutkimuksissa on nostettu

esille myös nopean nimeämisen taitojen yhteys lukemisen sujuvuuteen (Bowers, 1993,

1995; Bowers & Swanson, 1991; Wimmer, 1993; Young & Bowers, 1995, Heikkilän

2005, 16 mukaan).

2.2.5 Teknisen kirjoittamisen oppiminen

Teknisesti kirjoittaminen on motorinen tapahtuma, jossa lapsi oppii yhdistämään kuul-

tuihin äänteisiin tietyt visuaaliset hahmot eli kirjaimet (Ahvenainen & Holopainen 2000,

27; Lehmuskallio 1999, 106). Jotta tämä prosessi onnistuu, ovat kirjoittamaan oppimi-

sen lähtökohtana kielellinen tietoisuus, etenkin fonologinen tietoisuus sekä kirjain-

äännevastaavuuden omaksuminen (Mäki, Kinnunen & Vauras 1999, 317–318). Muita
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kirjoittamaan oppimisen perusedellytyksiä ovat hahmottaminen, yksityiskohtien havait-

seminen ja riittävä hienomotoriikka sekä käden ja silmän koordinaation hallinnan kehit-

tyminen. Lisäksi tarvitaan muistin, päättelyn ja metakognition kehittymistä sekä sopivi-

en oppimisstrategioiden hallintaa. (Krokfors & Wäre – von Hedenberg 2002, 88.)

Vaikka lukemisella ja kirjoittamisella on paljon yhteisiä piirteitä, ovat ne prosesseina

erilaisia. Olennainen ero on siinä, että lukeminen on paljon nopeampaa kuin kirjoittami-

nen. (Ahvenainen & Holopainen 2000, 57.) Höienin ja Lundbergin (2000, 56) mukaan

kirjoittaminen etenee samojen neljän vaiheen kautta kuin lukeminen, mutta yleensä kir-

joitustaito kehittyy hieman lukutaidon jäljessä. Kirjoittaminen voi edetä kahta reittiä,

kuten lukeminenkin. Aloitteleva kirjoittaja turvautuu fonologiseen strategiaan, jossa

kirjoitettava sana jaetaan pienempiin osiin. Segmentointi voi tapahtua sanatasolla eri-

laisten kielen yksiköiden pohjalta. Kirjoitustaidon alkuvaiheessa kirjoittaja erottelee

sanasta jokaisen yksittäisen äänteen ja muuttaa kunkin äänteen kirjaimeksi. Kirjoitetta-

van kokonaisuuden kokoamisessa lapselta vaaditaan fonologisen synteesin taitoa. Kir-

joittamisen kehittyessä lapsi alkaa hahmottaa sanat kokonaisuuksina ja hän oppii tuot-

tamaan kirjaimet ilman fonologista koodausta (ns. ortografinen strategia). Tätä strategi-

aa käytetään kirjoitettaessa tuttuja sanoja jolloin prosessointi on pitkälle automatisoitu-

nutta. Taitava kirjoittaja käyttää joustavasti molempia strategioita. (Ahvenainen & Ho-

lopainen 2005, 67–69.)

Tuotoksena kirjoitettu kieli voidaan jakaa muotoon ja sisältöön (Pynnönen 2002, 31).

Kirjoittamaan oppimisen alkutaipaleella painottuu perustekniikan harjoittelu jolloin

lapsi opettelee erityisesti muotoon liittyviä taitoja. Kun kirjoitusmerkit tulevat tutuksi

lapselle, alkaa opetus kohdistua kirjoitetun kielen sisältöön. Sisällöllä tarkoitetaan kir-

joittajan lukijalleen välittämää sanomaa. (Ahvenainen & Holopainen 2000, 26–27;

Lehmuskallio 1999, 107.)

2.2.6 Suomen kielen piirteitä

Eri kielissä kielen rakenne sekä puhutun ja kirjoitetun kielen suhde voivat poiketa sel-

västi toisistaan. Tämä on huomioitava, kun tarkastellaan lukemaan oppimista ja sen eri-

tyisvaikeuksia. Lukivaikeuksien ydinpiirteet ja ongelmat ovat siis erilaisia eri kielissä.

Suomen kielessä on omat erityispiirteensä, joilla voidaan olettaa olevan merkitystä lu-
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kemaan oppimisen kannalta. Kielemme kirjoitusjärjestelmä on säännönmukainen ja

selkeä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että grafeemien eli kirjainmerkkien ja äänteiden

vastaavuus on lähes täydellinen, lukuun ottamatta äng-äännettä. Oppiakseen lukemaan

lapsen on opittava hieman yli kahdenkymmenen kirjainäänteen hallinta ja niiden yhdis-

täminen. (Aro 1999, 287.)

Suomen kielelle on tyypillistä pitkäsanaisuus muuttuvine sanavartaloineen, liitteineen ja

päätteineen (Ahonen & Holopainen 2001, 243). Lisäksi yksitavuiset sanat ovat harvi-

naisia, kun taas yhdyssanat ovat yleisiä. Sanojen pituutta tekstissä lisää morfologia, jolla

tarkoitetaan päätteiden lisäämistä sanojen loppuun. Erilaisten taivutusmuotojen ja pää-

teyhdistelmien vuoksi sana voi esiintyä tekstissä periaatteessa tuhansissa eri muodoissa.

Tämänkin vuoksi fonologisen lukemistavan käyttö on perusteltua suomen kielessä. Kie-

lemme puherytmi perustuu tavujakoon, jonka vuoksi lukemaan ja kirjoittamaan oppimi-

sen avuksi on otettu tavutus. Tavutuksen hyväksikäyttö on tärkeää juuri sanojen pituu-

den vuoksi. (Aro 1999, 287.)

2.3 Lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet

Arvioiden mukaan 5-10 prosentilla lapsista on aivojen toiminnallisen järjestäytymisen

erilaisuudesta johtuvia oppimisvaikeuksia. Ongelmat, joita esiintyy kielellisessä kehi-

tyksessä, hahmotuksessa, motoriikassa ja tarkkaavaisuudessa, ilmenevät usein jo var-

haislapsuudessa. Kielellä on keskeinen osa ajattelussa ja oppimisessa, minkä vuoksi

kielenkehityksen ongelmat aiheuttavat usein oppimisvaikeuksia. (Launonen, Heimo &

Tykkyläinen 2002, 3.) Yleisin oppimisvaikeustyyppi peruskoulussa on lukemaan ja kir-

joittamaan oppimisen vaikeudet, joita ilmenee 5-15 prosentilla oppilaista. Lukivaikeu-

desta voidaan puhua, kun oppilas ei pysty saavuttamaan kykytasoaan vastaavaa luku- ja

kirjoitustaitoa normaaleissa luokkaolosuhteissa, tavallisin menetelmin. (Ekebom, Helin

& Tulusto 2000, 35.) Koulutulokkailla on erilaiset valmiudet oppia luku- ja kirjoitustai-

to. Monet ovat oppineet lukemaan jo ennen koulun alkua ja suurin osa oppii taidon en-

simmäisen lukuvuoden aikana. Osalle lapsista lukemaan oppiminen on kuitenkin hanka-

laa ja he saattavat tarvita erityistä tukea vielä alkuopetuksen jälkeenkin. Lukivaikeuden

kohtalokkaimpia seurauksia on sen vaikutus muuhun koulutyöhön. (Ahonen ym. 1998,

179–180.)



16

2.3.1 Lukivaikeuden käsitteestä

Dysleksia on lääketieteen ja psykologian ensisijaisesti lukemisen vaikeutta tarkoittava

yleiskäsite, johon ajatellaan yleisesti sisältyvän myös kirjoittamisvaikeuksia (Mäkinen

2002, 80). Käytän synonyymeinä käsitteitä dysleksia, lukivaikeus ja lukemis- ja kirjoi-

tusvaikeus, sillä ne ovat vakiintuneet Suomessa melko yleiseen käyttöön. Lukemis- ja

kirjoittamisvaikeuksilla tarkoitetaan sellaisia lukemisen tai kirjoittamisen tai molempien

vaikeuksia, joita esiintyy lapsella normaalista älyllisestä kehityksestä huolimatta. Taval-

lisesti lukivaikeus ymmärretään kehitykselliseksi kielelliseksi ongelmaksi, jolloin luke-

maan ja kirjoittamaan oppimisen edellytykset ovat olleet puutteelliset varhaisesta iästä

saakka eikä lukivaikeus ole seurausta jostain myöhemmästä tapahtumasta. (Korhonen

2002, 127–128.) Dysleksialle ominainen piirre on lukutaidon hidas kehittyminen tuki-

toimista huolimatta (Niemi 1998, 28).

Dysleksia ei ole yksiselitteinen käsite, sillä eri alojen asiantuntijat lähestyvät vaikeutta

omista lähtökohdistaan. Lukivaikeutta voidaan lähestyä esimerkiksi neurobiologisista,

kognitiivisista tai pedagogisista lähtökohdista. Selitysmallien kirjosta huolimatta kiista-

tonta selvyyttä tai empiirisesti todennettua teoriaa lukiongelmien salaisuuksista ei ole.

Lukivaikeudet muodostavat heterogeenisen ongelmajoukon, jonka avaamiseen eri seli-

tysmallien kannattajat eivät katso omien malliensa yksinomaan riittävän. Lukivaikeuden

määritelmät ovat kehittyneet rintarinnan lukemistutkimusten kanssa ja viimeaikoina ne

ovat sekä tarkentuneet että syventyneet ja laajentuneet. Nykytutkijoiden mielenkiinto

kohdistuu lukivaikeuksien keskeisiin syihin ja piirteisiin. (Korhonen 2002, 149; Mäki-

nen 2002, 80–81.)

Monet tutkijat korostavat, että spesifi dysleksia tulisi erottaa laadullisesti omaleimaisek-

si ongelmaksi normaalijakaumaan liittyvästä lievästä lukemisvaikeudesta (Korhonen

2002, 129; Mäkinen 2002, 80). Korhonen (2002, 128) esittelee Orton Societyn (1995)

määritelmän, jonka mukaan dysleksia on spesifi kielellinen häiriö. Dysleksia ilmenee

vaihtelevina vaikeuksina kielen eri ilmenemismuodoissa ja sen taustalla ovat puutteelli-

set fonologiset prosessointitaidot, jotka vaikeuttavat yksittäisten sanojen lukemista.

Dysleksiaan kuuluu usein myös huomattavia vaikeuksia kirjoitus- ja oikeinkirjoitustai-

don omaksumisessa. (Korhonen 2002, 128.)
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Oppimisvaikeustutkimusten mukaan dysleksia on todennäköisesti hermoston varhaises-

ta poikkeavasta kehityksestä johtuva perinnöllinen ongelma (Aro 1999, 276), jota esiin-

tyy useammin pojilla kuin tytöillä (Korhonen 2002, 139). Lukivaikeuksien perheittäin

esiintyminen ei sinänsä osoita geneettisten tekijöiden vaikutusta, sillä kyseessä voi olla

myös sosiaalinen perimä. Tutkimusmenetelmien nopea kehitys esimerkiksi kaksostut-

kimuksissa ja geenitutkimuksessa on kuitenkin tuonut lisätietoa dysleksian perinnölli-

syydestä ja varsin suuri yksimielisyys on siitä, että noin 60 % lukutaidon variaatiosta on

perintötekijöistä johtuvaa. Korhonen (2002, 140) lainaa artikkelissaan Deckeriä ja Ben-

deriä (1988), jotka ovat pitäneet osuvimpana ajatusta siitä, että lukivaikeudet ovat seu-

rausta geneettisten tekijöiden ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksesta. Lapsi on sitä

alttiimpi ympäristötekijöiden vaikutuksille, mitä suuremmat hänen geneettiset tekijänsä

ovat. (Korhonen 2002, 140.)

2.3.2 Fonologisen tietoisuuden merkitys lukivaikeuksissa

Dysleksia on kognitiivisilta piirteiltään erityinen oppimisvaikeus, jonka yhteydessä il-

menee usein tarkkaavaisuuden, matematiikan ja kirjoittamisen ongelmia (Aro 1999,

275–276; Hintikka & Strandén 1998, 24). Erityisellä oppimisvaikeudella tarkoitetaan

häiriötä yhdellä tai useammalla psykologisten prosessien alueella ja vaikeudet liittyvät

sekä kirjoitetun että puhutun kielen käyttöön ja ymmärtämiseen. Erityiseen oppimisvai-

keuteen liittyy vaikeus kuunnella, ajatella, puhua, lukea, kirjoittaa ja laskea. Usein vai-

keuteen liittyy myös fonologisen prosessoinnin ongelmia kuten vaikeus ymmärtää pu-

hutun kielen koostuvan äänteistä. Jo lapsen varhaiskehityksessä voidaan havaita luke-

misen ja kirjoittamisen vaikeuksia ennakoivia tekijöitä. (Lummelahti 2001, 78.)

Dysleksia on kielellinen vaikeus (Aro 1999, 276) ja erityisesti fonologisiin taitoihin

liittyvät puutteet ovat keskeisiä lukivaikeuksiin johtavia seikkoja (Vellutino ym. 2004,

7; 12). Tällä hetkellä ongelmia fonologisessa prosessoinnissa ja äännetietoisuudessa

pidetään keskeisimpinä lukivaikeuksien taustatekijöinä (Siiskonen ym. 2001, 60). Kes-

keinen vaikeus liittyy ns. tekniseen lukemiseen ja dekoodaus-prosessiin, jolloin yksit-

täisten sanojen sujuva ja virheetön lukeminen tuottaa suunnattomia hankaluuksia (Aro

1999, 276; Höien & Lundberg 2000, 5-7). Lukemisvaikeuksista kärsivän on vaikea yh-

distää fonologiset ja ortografiset representaatiot (Mäkinen 2002, 84). Teknisen lukemi-

sen ongelmat vaikeuttavat luetun ymmärtämistä, kun kognitiivinen kapasiteetti joudu-
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taan käyttämään sanantunnistamiseen tekstin sanoman pohtimisen sijasta (Aro 1999,

276; Höien & Lundberg 2000, 5-7). Fonologisen prosessoinnin vaikeuksien lisäksi ni-

meämisvaikeudet ja kielellisen muistin ongelmat ovat yleisiä lukilapsilla (Höien &

Lundberg 2000, 7; Siiskonen ym. 2001, 60). Erityisesti lukemaan opettelussa ja tekstin

ymmärtämisessä työmuisti on tärkeä osa lukemisprosessia. Työmuistin kapasiteetti on

rajallinen, minkä vuoksi se voi ylikuormittua. Ylikuormittumisesta seuraa lukusuorituk-

seen virheitä, katkoja ja toistoja. (Ahonen & Holopainen 2001, 245.)

Heikko fonologinen tietoisuus ei yksistään vaikuta lukemaan oppimisen ongelmiin. Fo-

nologisen tietoisuuden ongelmat vaikuttavat lukiongelmiin silloin, kun lapsella on mui-

takin vaikeuksia kuten yleisesti heikot kielelliset taidot tai kirjainten tunnistamisen, las-

kemisen ja työmuistin ongelmia. Muiden ongelmien puuttuessa lapsi menestyy toden-

näköisesti yleisopetuksessa fonologisista vaikeuksista huolimatta, sillä normaali al-

kuopetuksen äänteellisen lukemisen harjoittelu tukee lapsen fonologista tietoisuutta.

(Aro 1999, 286.) Kaikkien lukivaikeuksien kohdalla ongelmien ydin ei löydy fonologi-

sista taidoista. On lapsia, jotka ovat tietoisia sanojen äännerakenteesta ja hallitsevat ään-

teellisen lukemisstrategian, mutta eivät silti edisty taitaviksi lukijoiksi. (Lovett ym.

1994; Olson ym. 1997, Aron 1999, 286 mukaan.)

2.3.3 Nimeämisvaikeus lukivaikeuden selittäjänä

Yksi lukemisen taustalla olevista osataidoista on nopea nimeäminen. Sananlöytämison-

gelmat eli nimeämisvaikeudet ovat usein tyypillinen oire kehityksellisissä häiriöissä.

Kun normaaliin kehitykseen kuuluu, että tuttujen nimikkeiden mielestä hakeminen ja

tuottaminen automatisoituvat sujuvaksi toiminnaksi, havaitaan dyslektisillä lapsilla lu-

kemisen vaikeuden lisäksi usein nimeämisvaikeutta. Nimeämisvaikeudet voivat ilmetä

eriasteisina. Toisilla vaikeudet tulevat esiin stressaavissa tilanteissa, kun taas toisilla ne

aiheuttavat ongelmia oppimiseen ja arkipäivän kielenkäyttöön. Nimeämisen hitautta

pidetään melko pysyvänä ongelmana, joka saattaa jatkua nuoruusikään ja jopa aikuisuu-

teen asti. (Heikkilä 2005, 15; Tuovinen & Leppäsaari 1999, 254; 262.)

Sanat ovat tärkeä osa ihmisten välistä kommunikaatiota. Niiden avulla nimeämme koh-

teita ja kuvaamme toimintoja, ominaisuuksia sekä lukumääriä. Jotta sanallinen kommu-

nikaatio on mahdollista, on sanoilla oltava muistissa semanttinen ja fonologinen edus-
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tus. (Tuovinen & Leppäsaari 1999, 255.) Nimen tai sanan mieleenpalauttaminen on

monivaiheinen prosessi (Lehtonen 1993, 54). Tapahtuma lähtee liikkeelle nimettävästä

kohteesta saadusta havainnosta, joka suuntaa tarkkaavaisuuden ärsykkeen visuaaliseen

tai auditiiviseen prosessointiin. Sanan hakeminen muistista edellyttää merkitysjärjes-

telmän aktivoitumista, joka voi tapahtua esimerkiksi kuvan, lausevihjeen tai määritel-

män avulla. Sanan merkityksen selviämisen jälkeen aktivoituu sanan fonologinen eli

äänteellinen edustus. Jatkokäsittely etenee siten, että muunnos puheeksi alkaa sopivien

äänteiden tai tavujen valinnalla ja niiden sarjoittamisella oikeaan järjestykseen. Kun

äänteet on saatu oikeaan järjestykseen, valmistaudutaan äännejonon esittämiseen eli

foneettisesti järjestäytynyt tieto muutetaan liikkeeksi puhe-elimissä, sana artikuloidaan.

(Tuovinen & Leppäsaari 1999, 255- 257.) Sanan nimeämisnopeuteen vaikuttaa sanan

toistuvuus ja tuttuus (Lehtonen 1993, 54).

Aina sanan hakeminen ei suju ongelmitta. Sananhaun häiriö voi ilmetä esimerkiksi sa-

nojen toistona, merkityksettömien sanojen tuottamisena (hmm, tota, niin kuin), liikeh-

dintänä tai sanaa kuvaavina ääntelyinä. Virheiden tyyppiin vaikuttaa se, missä muistiin-

palauttamisen vaiheessa häiriö on. Erityisesti sanojen mieleenpalauttamisen nopeuden

on todettu olevan yhteydessä lukivaikeuksiin. (Tuovinen & Leppäsaari 1999, 260.) No-

pean nimeämisen ongelmalla tarkoitetaan sitä, että henkilö nimeää sarjallisessa muo-

dossa esitettyjä tuttuja nimikkeitä keskimääräistä hitaammin (Heikkilä 2005, 15). Perin-

teisesti nopean nimeämisen taito on liitetty osaksi fonologisia prosessointitaitoja (Tor-

gesen, Wagner, Rashotte, Burgess & Hecht 1997; Wagner ym., 1997, Heikkilän 2005,

15 mukaan). Wolfin (2000) ja hänen työtovereidensa uudemmissa tutkimustuloksissa se

näyttäisi kuitenkin olevan fonologisista taidoista erillinen taito (Heikkilä 2005, 15).

Näin sekä nopea nimeäminen että fonologinen tietoisuus olisivat toisistaan erillisiä lu-

kivaikeuden ydinongelmia, jotka yhdessä esiintyessään saattavat johtaa erityisen vaikea-

asteisiin lukivaikeuksiin (Wolf & Bowers, 1999, Heikkilän 2005, 15 mukaan). Tutki-

muksissa on myös havaittu, että ortografialtaan säännönmukaisissa kielissä nopean ni-

meämisen taito ennustaa myöhempää lukutaitoa fonologista tietoisuutta paremmin ja

yhteys lukutaitoon on myös pitkäkestoisempi kuin fonologisten taitojen (Korhonen,

1995; Van den Bos, 1998; Wimmer, 1993; Wolf, Pfeil, Lotz & Biddle, 1994, Heikkilän

2005, 21 mukaan).
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Bowersin ja Wolfin (1993) mukaan sananlöytämisongelmat voivat olla merkki ajoitta-

mishäiriöistä, jotka vaikeuttavat ortografisten koodien muodostumista sekä yhteyksien

syntymistä ortografisten ja fonologisten muistiedustusten välille (Heikkilä 2005, 18).

Ortografisten muistiedustusten muodostuminen häiriintyy, jos kirjaimia vastaavat fo-

neemiedustukset löytyvät liian hitaasti. Nopean nimeämisen taustalla on siis hypoteesin

mukaan kirjainyhdistelmien normaalia hitaampi tunnistaminen, joka häiritsee sanan

osien tunnistamista nopeasti nähdyissä kirjainjonoissa. Hidas nimeäminen vaikeuttaa

sujuvaa lukemaan oppimista harjoittelusta huolimatta. (Heikkilä 2005, 18.)

Tuovinen ja Leppäsaari viittaavat artikkelissaan Wolfiin (1991), joka on tehnyt yhteen-

vedon nimeämisen merkityksestä sanantunnistukseen. Wolfin (1991) mukaan hidas sa-

nojen mieleenpalauttaminen on este hyvän lukutaidon saavuttamiselle. Hän perustelee

väitettä sillä, että sujuva lukeminen sisältää paljon automaattisia toimintoja ja nimeämi-

sen hitaus on merkki puutteellisesta automatisoitumisesta. (Tuovinen & Leppäsaari

1999, 260.) Wolf ja Bowers (1999) täydentävät aiempia havaintoja perusteluilla siitä,

että nopeassa nimeämisessä toistuvat samanlaiset alemman tason kielelliset prosessit ja

havaintoprosessit, jotka ovat edellytyksenä lukemistapahtumalle. Toisena perusteluna

sille, että nopea nimeäminen ennustaa hyvin lukemisen prosesseja on, että nopean ni-

meämisen testit ovat verrattavissa lukemisen edellyttämiin prosessointinopeuden vaati-

muksiin. (Heikkilä 2005, 19.)

2.3.4 Ongelmien päällekkäistyminen

Puhdas lukivaikeus on harvinainen ilmiö, sillä useimmiten lukivaikeuksien yhteydessä

ilmenee myös muita vaikeuksia (Korhonen 2002, 159–160). Kerroksisia ja päällekkäisiä

oireita ja -diagnooseja kuvataan lääketieteestä peräisin olevalla käsitteellä komorbidi-

teetti (Gillberg 2001, 34). Niilo Mäki Instituutin kokoamassa lukivaikeusaineistossa

päällekkäistyminen on selvästi nähtävissä. Vain vajaalla 30 prosentilla lapsista oli pel-

kästään lukemisvaikeuksia. Noin 20 prosentilla oli lisäksi tarkkaavaisuus-

yliaktiivisuushäiriö ja 14 prosentilla oli lisäksi matemaattisia oppimisvaikeuksia. Reilul-

la 30 prosentilla lapsista oli lukivaikeuden lisäksi myös muita ongelmia. (Lyytinen ym.

2001, 45.) Korhonen (2002, 159) esittää Greenhamiin (1999) viitaten, että perustelu

näin voimakkaalle komorbiditeetille on yhteinen taustatekijä käyttäytymishäiriöiden ja

lukivaikeuden välillä. Korhonen (2002, 160) ottaa esille myös Räsäsen ja Ahosen
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(1995) esittämän ajatuksen siitä, että myös lukivaikeuksilla ja matemaattisilla ongelmil-

la olisi yhteisiä taustatekijöitä.

Matematiikka on ongelmallista lähes poikkeuksetta lapsille, joilla on kielellisiä vaike-

uksia (Höien & Lundberg 2000, 9; Räsänen 1999, 354). Matematiikan osataitoja voi-

daan tarkastella kahdesta näkökulmasta. Kielelliseen taitoalueiseen kuuluvat numeroita

vastaavien sanojen ja lukujen kielellisen muodon oppiminen eli nimeäminen, lukujen

luetteleminen ja luettelemalla laskeminen sekä yksinumeroisten lukujen yhteen- ja ker-

tolaskun oppiminen. Visuaalisessa taitoalueessa painottuvat numerosymbolein esitetty-

jen lukujen ymmärtäminen ja visuaalisesti erotettavissa olevien määrien tai numeroin

kuvattujen määrien erojen hahmottaminen. Erityisesti kielelliseen taitoalueeseen kuulu-

vat matematiikan osataidot tuottavat hankaluuksia kielellisistä vaikeuksista kärsiville

lapsille. (Puura, Ollila & Räsänen 2001, 98.)

2.3.5 Varhainen tunnistaminen

Dysleksia on keskeinen lapsen kehitystä uhkaava riskitekijä, mikäli se pääsee vaikutta-

maan negatiivisesti lapsen koulu-uraan. Lukivaikeuksien varhainen tunnistaminen sekä

entistä parempien opetus- ja kuntoutusmenetelmien tarve ja käyttö ovat avainasioita

vaikeuksien ennaltaehkäisyssä. (Syrjälä & Lyytinen 2004, 122–123.) Laaja-alaisten

kielellisten vaikeuksien varhainen tunnistaminen on helpompaa kuin lukivaikeuksien,

sillä lukitaitojen pulmia on vaikea ennakoida ja yleensä ne havaitaan vasta lukemaan ja

kirjoittamaan oppimisen yhteydessä (Mäkinen 2004, 20).

Tutkijoiden havaintojen mukaan lukivaikeuden ennusmerkit ovat kuitenkin nähtävissä

ennen varsinaista lukemaan oppimista. Tutkimusten mukaan niiden lasten fonologisen

tietoisuuden kehittyminen viivästyy, jotka kuuluvat dysleksian geneettiseen riskiryh-

mään. Heidän sisäiset sanaedustuksensa ovat puutteelliset jo varhain, sillä lukilasten on

vaikea siirtää huomionsa sanan merkityksestä sanan muotoon, miltä sana kuulostaa ja

mistä se muodostuu. (Höien & Lundberg 2000, 88.) Viimeaikaisten seurantatutkimusten

pyrkimyksenä on ollut löytää tekijöitä, jotka ennustavat lukemaan oppimisen sujumista

(esim. Scarborough, 1998; Silven, 2002). Lukivaikeuksien ennusmerkeiksi voidaan näi-

den tutkimusten mukaan nähdä lapsen hidas sanaston kehitys ja taivutusmuotojen hal-

linnan vaikeudet kahden vuoden iässä. Kolmivuotiailla riskilapsilla oli puheäänteiden



22

tuottamisen vaikeuksia ja heidän oli vaikea muistaa ja toistaa loruja sekä korjata niiden

riitasointuja. Viisivuotiaina riskilapsilla havaittiin fonologisen tietoisuuden puutteita ja

kirjainten nimeämisen vaikeuksia. Vielä kouluiässäkään he eivät ymmärtäneet sanaleik-

kien hauskuutta. Aikataulu, jolla lapsen tietoisuus kielestä eteni, ennusti lukitaitojen

oppimisen sujumista. (Scarborough, 1998; Silven, 2002.)

Erittäin tärkeää on tunnistaa vaikeudet viimeistään alkuopetusvaiheessa jolloin on hyvä

saada myös huoltajat mukaan yhteistyöhön. Lapsi ei selviä yksin kamppailussa kirjain-

ten ja äänteitten kanssa, vaan hän tarvitsee tukea. Lapsilla on kouluun tullessaan suuri

halu oppia lukemaan. Tässä vaiheessa myös vanhemmat ovat yleensä innokkaita autta-

maan lastaan. Lukemaan ja kirjoittamaan opettelun tulisi lähteä rauhallisesti liikkeelle.

Jos äänteisiin ja tavuihin tutustuminen jää hätäiseksi, voi seurauksena olla, että sellaisil-

lekin lapsille, jotka osasivat lukea kouluun tullessaan, tulee vaikeuksia lukemisessa ja

kirjoittamisessa. Lukemisen ja kirjoittamisen herkkyysaikaa, jolloin leikitään kirjaimilla

ja äänteillä, ei voi saada myöhemmin takaisin. (Ekebom ym. 2000, 35–36.)
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3 Tutkimuksen toteuttaminen

3.1 Kvalitatiivinen tutkimusote

Tämä tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen tapaustutkimus. Hirsjärven (2005b, 152;

155) mukaan kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaami-

nen ja tutkimuskohdetta pyritään tutkimaan kokonaisvaltaisesti. Ihminen ja ihmisen

maailma tiedon keruun instrumentteina muodostavat merkitysten maailman, joka on

laadullisen tutkimuksen tarkastelun kohteena (Hirsjärvi 2005b, 155; Varto 1996, 24).

Laadullisessa tutkimuksessa tutkija luottaa omiin havaintoihinsa ja keskusteluihin tut-

kittavien kanssa ihmisen joustamiskyvyn vuoksi (Hirsjärvi 2005b, 155). Nämä asiat

eivät ole tutkittavissa kvantitatiivisesti eikä tuloksia voi määrällisesti yleistää (Varto

1996, 24;31).

Tutkimuksessa on laadullinen lähestymistapa, koska tutkimuskohteena on ajattelevia ja

kokevia ihmisiä. Laadullisessa tutkimuksessa osallistujat valitaan tarkoituksenmukaises-

ti ja aineiston hankinnassa suositaan kvalitatiivisten metodien käyttöä, joissa tutkittavi-

en näkökulmat pääsevät esille. Yksi näistä metodeista on tässäkin tutkimuksessa käytet-

ty teemahaastattelu. (Hirsjärvi 2005b, 155.) Aineistonkeruu, analyysi, tulkinta ja rapor-

tointi lomittuvat laadullisessa tutkimuksessa. Tutkimusprosessia ei voi aina jakaa vai-

heisiin vaan esimerkiksi tulkinta jakautuu koko tutkimusprosessiin. (Eskola & Suoranta

1998, 16.) Tarkoituksenani on toteuttaa tutkimusta joustavasti muutellen suunnitelmia

olosuhteiden mukaisesti.

Laadulliselle tutkimukselle ominaiseen tapaan en halua asettaa tutkimukselle etukäteen

tarkkoja hypoteeseja. Hypoteesittomuudella haluan korostaa sitä, että tutkijana minulla

ei ole lukkoon lyötyjä ennakko-oletuksia tutkimuskohteesta tai tutkimuksen tuloksista.
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(ks. myös Eskola & Suoranta 1998, 19.) Hypoteesien testaamisen sijaan laadullisen tut-

kimuksen lähtökohtana on aineiston monitahoinen ja yksityiskohtainen tarkastelu (Hirs-

järvi 2005b, 155).

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkija ei voi irtisanoutua arvolähtökohdista, sillä arvot

muovaavat sitä, mitä ja miten pyrimme ymmärtämään tutkimiamme ilmiöitä. Objektii-

visuuttakaan ei voida perinteisessä mielessä saavuttaa, mutta tutkijan on hyvä pyrkiä

tunnistamaan omat ennakko-oletuksensa, asenteensa ja arvostuksensa, jotta ei sekoita

omia uskomuksiaan tutkimuskohteeseen. (Hirsjärvi 2005b, 152; Eskola & Suoranta

1998, 17.)

3.1.1 Tapaustutkimus

Tapaustutkimukselle on mahdotonta esittää yhtenäistä määritelmää, koska sitä suorite-

taan hyvin monella eri tavalla (Syrjälä 1988a, 10). Yin (2002, 13) määrittelee tapaustut-

kimuksen tutkimukseksi, jossa ilmiötä tarkastellaan sen todellisessa tapahtumakonteks-

tissa. Syrjälän (1994, 11–13) mukaan tapaustutkimus on kokonaisvaltaista ja systemaat-

tista kuvailevaa tutkimusta, jossa pyritään löytämään ilmiölle selityksiä.

Tapaustutkimuksen keskeisiin ominaisuuksiin kuuluu partikulaarisuus. Sillä tarkoitetaan

sitä, että tapaustutkimus kohdistuu tiettyyn rajalliseen kokonaisuuteen (Syrjälä 1994,

15). Tyypillistä on, että tutkimus kohdistuu yhteen kohteeseen kerrallaan. Klassisen

tapaustutkimuksen kohteena on usein ollut yksilö, ryhmä tai laitos. (Syrjälä 1988b, 20.)

Tapaus on ikään kuin esimerkki jostain suuremmasta joukosta (Syrjälä 1994, 15). Tut-

kimukseni kohdistuu yhteen lapseen, jolla on lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia.

Tarkoituksenani on tutkia lapsen oppimista tukevien henkilöiden kokemuksia siitä, mit-

kä mahdollisuudet heillä on tukea lukilapsen koulutyötä. Tukijoukkoihin kuuluvat luki-

lapsen vanhemmat, luokanopettaja, erityisopettaja sekä koulupsykologi.

Tapaustutkimuksen avulla tuotetaan yksityiskohtaista tietoa yksittäisestä tapauksesta

(Saarela-Kinnunen & Eskola 2001, 159). Tutkimus on konkreettista ja elävää todelli-

suuden tarkastelua eri näkökulmista (Syrjälä 1994, 13). Tässä tutkimuksessa lukivai-

keuslapsen koulutyön tukemista tarkastellaan eri näkökulmista, jotta lukilapsen koulu-
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työn tukimahdollisuuksista saadaan mahdollisimman kattava kuva. Tapaustutkimuksen

tarkoituksena on lisätä lukijan ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä (Syrjälä 1994, 15).

3.1.2 Tutkimuskohteen valinta

Tapaustutkimuksen kohteen valintaan vaikuttavat eri tekijät (Syrjälä 1994, 22). Hirsjär-

ven (2005a, 65; 73–74) mukaan tutkimuksen tulisi lähteä liikkeelle jostain kiinnostavas-

ta ilmiöstä tai tehdystä havainnosta. Aiheen valinnassa on hyvä huomioida myös seu-

raavat asiat: onko tutkimus toteutettavissa käytettävissä olevana aikana, onko kohteesta

saatavissa tarpeeksi tietoa sekä onko aihe sellainen, että tutkijan taidot pääsevät esiin.

Koska laadullisessa tutkimuksessa pyritään muun muassa ilmiöiden kuvailuun, on tär-

keää, että tutkittavat henkilöt tietävät tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon ja

että heillä on kokemusta asiasta (Tuomi & Sarajärvi 2002, 87–88). Tutkija voi siis esit-

tää kriteerejä, jotka tutkittavien tulisi täyttää (Syrjälä 1994, 22). Tutkimuskohteeni va-

linnan pohjana olivat tietyt kriteerit, jotka asetin tutkimuskohteelle. Valintakriteereiden

perusteella valitsin tutkimukseeni sopivan tapauksen eli valitsin aineistoni harkinnanva-

raisesti (ks. myös Eskola & Suoranta 1998, 61). Tutkittavalle tapaukselle asettamiani

kriteerejä olivat pitkän aikaa jatkuneet vaikeudet lukemisen- ja kirjoittamisen alueilla,

jonka seurauksena psykologi on tehnyt lapselle oppimisvaikeustestejä. Tutkimukseni

kohteena ovat niiden henkilöiden kokemukset lukilapsen oppimisen tukemisesta, jotka

ovat lukilapsen tukijoukoissa.

Olen valinnut tutkimukseni päähenkilöksi lukilapsen, johon en ole etukäteen tutustunut.

Valinta perustuu Kanta-Hämeen alueen alakouluille lähettämääni tutkimuspyyntöön,

jossa kuvailin tapausta, jollaisesta olisin tutkimuksessani kiinnostunut. Tutkimukseni

päähenkilö on alakoulun toisella luokalla oleva oppilas, jolla on lukemisen- ja kirjoitta-

misen vaikeuksia. Olen nimennyt päähenkilöni Paavoksi.

3.1.3 Narratiivisuus

Narratiivinen tutkimus on hajanainen muodostelma kertomuksiin liittyvää tutkimusta

(Hänninen 1999, 16). Tunnusomaista lähestymistavalle on huomion kohdistaminen ker-
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tomuksiin todellisuuden tuottajana ja välittäjänä (Heikkinen 2002, 185). Narratiivinen

tutkimus voidaan jakaa aineiston käsittelytavan mukaan kahteen kategoriaan – narratii-

vien analyysiin ja narratiiviseen analyysiin. Tarkastelutapaan vaikuttaa tutkimuksen

kohde ja tehtävä. Narratiivien analyysissa kertomukset luokitellaan esimerkiksi metafo-

rien perusteella jolloin huomio kohdistuu kertomisen muotoon ja tekstiin sellaisenaan.

Narratiivisen analyysin tehtävänä taas on tuottaa uusi kertomus aineiston pohjalta. (Pol-

kinghorne 1995, 12–21.)

Tässä tutkimuksessa narratiivisuus näkyy aineiston analyysissa ja raportoinnissa. Narra-

tiivisessa analyysissa aineistosta nostetaan esiin keskeiset teemat ja niiden pohjalta ra-

kennetaan uusi kertomus (Heikkinen 2001, 122). Narratiivisuuden vakiintuminen liittyy

tiedon- ja tiedekäsityksen muutokseen. Yleensä narratiivisuus liitetään konstruktivisti-

seen ja postmoderniin tietokäsitykseen. Postmodernin tietokäsityksen mukaan ei ole

olemassa objektiivista todellisuutta, joka voitaisiin tutkimuksen avulla osoittaa todeksi.

Konstruktivismin mukaan ihminen rakentaa tietonsa ja identiteettinsä kertomusten väli-

tyksellä. Yhtä todellisuutta ei ole vaan tieto rakentuu ja muuttaa muotoaan koko ajan.

(Heikkinen 2002, 186–187.) Narratiivisen tutkimuksen vahvuutena on se, että siinä an-

netaan arvoa yksittäisten ihmisten äänille ja subjektiiviselle tiedolle (Hatch & Wis-

niewski 1995, Heikkisen 2001, 129 mukaan).

3.1.4 Tutkijan taustasitoumukset

Laadullinen tutkimus tapahtuu elämismaailmassa ja siksi myös tutkija on osa sitä merki-

tysyhteyttä, jota hän tutkii. Tutkija ei pääse ulos elämismaailmasta vaan hänen tapansa

ymmärtää tutkimuksen kohteena olevat asiat vaikuttavat tutkimukseen. Tästä seuraa,

että tutkijan on hyvä eritellä käsityksensä ihmisestä, todellisuudesta ja tiedosta. (Varto

1996, 26; 31–32; 36.) Seuraavaksi tuon julki käsitystäni kyseisistä asioista, sillä Syrjä-

läisen (1994, 75) mukaan julkituomisella on merkitystä keskusteltaessa laadullisen tut-

kimuksen yleistettävyydestä ja luotettavuudesta.

Tämä tutkimus nojaa fenomenologiseen ja hermeneuttiseen ihmiskäsitykseen. Lähesty-

mistapa korostaa, että ihminen on tavoitteellinen ja toimii tarkoituksellisesti päästäkseen

tavoitteisiinsa. Ihminen luo merkityksiä tilanteille oman maailmankuvansa pohjalta.

Jotta tutkija voi ymmärtää ihmisen toimintaa, on hänen tunnettava niitä käsityksiä, joita
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tutkittavalla on omasta todellisuudestaan. Päämääränä on tutkittavien ilmiöiden ymmär-

täminen. (Hirsjärvi 1985, 69–71.)

Epistemologialla tarkoitetaan tutkijan omaksumia käsityksiä tiedon luonteesta (Syrjäläi-

nen 1994, 77). Narratiivisuuden hyödyntäminen aineiston analyysissä ja raportoinnissa

kertoo omaksumastani tietokäsityksestä. Oma näkemykseni tiedon luonteesta perustuu

konstruktivismiin. Konstruktivistisen käsityksen mukaan tieto on suhteellista - ajasta,

paikasta ja tarkastelijan asemasta riippuvaa. Maailmassa ei ole olemassa yhtä todelli-

suutta vaan tieto rakentuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja se on koko ajan muuttu-

vaa. Tutkijana näen ihmisen aktiivisena tiedon käsittelijänä, joka luo käsitystä maail-

masta aikaisempien tietojensa ja kokemustensa pohjalta. En pyri tutkimuksellani objek-

tiiviseen tai yleistettävään tietoon vaan paikalliseen ja subjektiiviseen tietoon. (ks.

Heikkinen 2002, 187–188.)

Tutkijan suhtautuminen tutkittavaan ilmiöön vaikuttaa tutkimukseen. Tästä syystä tutki-

jan on tiedostettava ja ymmärrettävä omat lähtökohtansa, jotta hän voi vapautua omista

ennakkokäsityksistään. Omat kokemukseni lukilapsen koulutyön tukemisesta ovat vä-

häiset, minkä vuoksi suhtautumiseni tutkimusaiheeseen on jokseenkin neutraali. Esi-

ymmärrykseni pohjautuu omiin luokanopettajaopintoihini sekä tiedotusvälineiden an-

tamaan kuvaan tutkimusaiheestani.

3.2 Tutkimusmenetelmät, aineiston kokoaminen ja analysointi

Seuraavaksi perustelen haastattelun valintaa tutkimusmenetelmäkseni. Tämän jälkeen

esitän haastattelun valintaan vaikuttaneita tekijöitä sekä perustelen teemahaastatteluun

valitsemieni teemojen valintaa. Tässä tutkimuksessa käytetty tutkimusmenetelmä on

teemahaastattelu. Keräämäni aineisto käsittää neljä haastattelua: vanhempien, luokan-

opettajan, erityisopettajan ja koulupsykologin haastattelu.
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3.2.1 Haastattelu

Koska tässä tutkimuksessa on narratiivisen tutkimuksen piirteitä, on tutkimuksen pyr-

kimyksenä kohdistaa huomio yksilöiden elämään heidän itsensä kokemana. Tavoitteena

on tutkijan ja tutkittavien yhteisen merkityksen luominen, mikä ei ole mahdollista, jos

tietoa kerätään ennalta suunniteltujen haastattelukysymysten, kyselylomakkeiden tai

havainnoinnin avulla. (Heikkinen 2001, 129–130.)

Olen valinnut tutkimusmenetelmäksi teemahaastattelun. Haastattelu on eräänlaista, tut-

kijan aloitteesta tapahtuvaa ja hänen johdattelemaansa, keskustelua. Tätä tutkimusmene-

telmää käytetään, kun halutaan selvittää esimerkiksi haastateltavan ajatuksia tai motiive-

ja. (Eskola & Suoranta 1998, 86.) Haastattelu on menetelmänä joustava, koska haastat-

telijalla on mahdollisuus toistaa kysymyksiä, oikaista väärinkäsityksiä ja selventää ky-

symysten sananmuotoja. Näin myös vastaamattomuus vähenee. Tämä ei ole mahdollista

esimerkiksi postikyselyssä, jossa kaikilla vastaajilla on samanlaiset lomakkeet. (Jyrinki

1977, 11; Tuomi & Sarajärvi 2002, 75.) Haastattelun hyviin puoliin kuuluu Jyringin

(1977, 12) mukaan myös se, että tutkija voi muuttaa kysymysten esittämisjärjestystä

tarpeen mukaan.

Haastattelu on vuorovaikutusta, jossa haastattelija ja haastateltava vaikuttavat toisiinsa

(Eskola & Suoranta 1998, 86). Jyrinki (1977, 13–14) on esittänyt Phillipsin (1971) kol-

me pääryhmää, joilla on vaikutusta vuorovaikutustilanteeseen. Haastattelutilanteeseen

vaikuttavat fyysiset, sosiaaliset ja kommunikaation liittyvät tekijät. (Jyrinki 1977, 13–

14.) Haastattelulla, tiedonhankintamenetelmänä, on myös haittapuolia. Virhelähteet

aiheutuvat sekä haastattelijasta että haastateltavasta ja tilanteen aiheuttamasta paineesta

ja tulkinnasta. (Hirsjärvi 2005c, 195.) Nämä asiat pyrin ottamaan huomioon esimerkiksi

haastattelupaikan valinnassa, jotta haastattelutilanne olisi mahdollisimman rauhallinen

ja haastateltava voisi kokea olonsa mahdollisimman turvalliseksi (ks. myös Hirsjärvi &

Hurme 1991, 61).

3.2.2 Teemahaastattelu

Hirsjärven ja Hurmeen (1991, 26) mukaan haastattelut voidaan jakaa tiedonhankinta-

haastatteluihin ja terapeuttisiin haastatteluihin. Terapeuttisten haastatteluiden tavoittee-
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na on muuttaa haastateltavan käyttäytymistä ja asenteita. Tiedonhankintahaastattelut,

jotka tähtäävät tiedon keräämiseen, voidaan jakaa käytännön haastatteluihin ja tutki-

mushaastatteluihin. Käytännön haastattelut tähtäävät jonkin käytännön ongelman ratkai-

semiseen ja tutkimushaastattelut systemaattiseen tiedonhankintaan. Tätä tutkimusta var-

ten tehdyt haastattelut kuuluvat tutkimushaastattelun piiriin.

Teemahaastattelu on yksi kolmesta tutkimushaastattelun muodosta ja soveltuu hyvin

laadullisen tutkimuksen aineiston keruu menetelmäksi, koska se vastaa hyvin kvalitatii-

visen tutkimuksen lähtökohtia. Teemahaastattelu ei kuitenkaan ole ainoastaan kvalitatii-

visen tutkimuksen menetelmä, vaan se on käyttökelpoinen myös kvantitatiivisessa tut-

kimuksessa. (Hirsjärvi 2005c, 197.) Teemahaastattelu on puolistrukturoitu menetelmä,

koska puolistrukturoidulle haastattelulle tyypilliseen tapaan teemahaastattelusta puuttuu

kysymysten tarkka muoto ja järjestys. Teemahaastattelussa etukäteen päätetyt teema-

alueet, aihepiirit, käydään läpi haastateltavan kanssa, mutta niiden järjestys ja laajuus

vaihtelee haastattelusta riippuen. (Eskola & Suoranta 1998, 87; Hirsjärvi & Hurme

2001, 48; Tuomi & Sarajärvi 2002, 77.)

Valitsin teemahaastattelun tutkimusmenetelmäksi, koska siinä tutkijan vaikutus haasta-

teltavan vastauksiin on mahdollisimman pieni ja kuitenkin tutkija pystyy kontrolloi-

maan, että suunnitellut teema-alueet tulevat läpikäydyiksi (Grönfors 1982, 106). Kun

haastattelua ohjaavat strukturoitujen kysymysten sijaan teema-alueet, pienenee samalla

riski, että valitut vaihtoehdot heijastaisivat enemmän tutkijan kuin haastateltavan maa-

ilmaa (Hirsjärvi & Hurme 1991, 29). Nämä syyt vaikuttivat siihen, että en valinnut lo-

makehaastattelua tutkimuksen aineiston hankintamenetelmäksi. Tutkimuksessa pyrin

kuvaamaan lukioppilaan koulutyön tukemisen keinoja ja haastattelu menetelmänä so-

veltuu hyvin ilmiöiden kuvailemiseen. Teemahaastattelu antaa tutkijalle mahdollisuu-

den selventää kysymyksiä ja esittää syventäviä lisäkysymyksiä.

Teemahaastatteluun aihepiirit valitaan tutkimuksen tarkoituksen ja tutkimustehtävän

mukaisesti, pyrkimyksenä on löytää merkityksellisiä vastauksia (Tuomi & Sarajärvi

2002, 77). Teema-alueiden rakentamisessa käytetään sekä tutkimuksista kerättyä teo-

reettista näkemystä että mahdollista omaa kokemusta (Eskola & Suoranta 1998, 153).

Teoriaan ja tutkimustietoon perehdyttäessä hahmottuvat tutkittavat ilmiöt ja niitä ku-

vaavat käsitteet. Teoreettisten peruskäsitteiden pohjalta selkiytyvät tutkimuksen kannal-
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ta merkitykselliset alakäsitteet, joiden pohjalta laaditaan teema-alueluettelo. Itse haastat-

telutilanteessa teema-alueet toimivat haastattelijan muistilistana ja niiden pohjalta laadi-

taan haastattelutilanteeseen sopivia kysymyksiä. (Hirsjärvi & Hurme 1991, 41.)

Tutkimukseni teemojen valinnassa olen käyttänyt apuna Hirsjärven ja Hurmeen (2001,

67) esitystä teema-alueiden käytöstä. Teemojen pohjalta olen hahmotellut asioita, joita

haluan selvittää. Varsinaiset kysymykset muotoutuvat haastattelutilanteessa. Tutkimus-

tehtäväni pohjalta olen päätynyt teemahaastattelurungon (liite 1) mukaisiin teema-

alueisiin. Teema-alueita pohtiessani olen miettinyt miten lukilapsen koulutyötä voidaan

tukea. Lisäksi olen lukenut kirjallisuutta ja pyrkinyt nostamaan teema-alueita esille siel-

tä.

Olen laatinut teema-alueet siten, että tietyt teema-alueet käydään läpi kaikkien haastatel-

tavien kanssa. Lisäksi olen laatinut jokaiseen haastatteluun spesifit teema-alueet. Vasta

aineiston analyysivaiheessa saan varmuuden teema-alueiden mahdollisesta onnistumi-

sesta. En suorittanut koehaastatteluja, koska ajattelin, että pystyn muotoilemaan kysy-

mykset ja tekemään tarkentavia kysymyksiä haastattelutilanteessa. Haastattelutilanteen

jälkeen kysyin jokaiselta tutkittavaltani heidän halukkuudestaan saada litteroidut aineis-

tot itselleen luettavaksi ja täydennettäväksi.

3.2.3 Yksilöhaastattelu ja parihaastattelu

Haastattelu voidaan toteuttaa yksilöhaastatteluna, parihaastatteluna ja ryhmähaastattelu-

na. Tutkijan tehtävänä on päättää, mikä menettely tuottaa omassa tutkimuksessa toden-

näköisesti parhaimman tuloksen. Valinta riippuu siitä, keitä haastatellaan ja mikä on

tutkimuksen aihe. (Hirsjärvi 2005c, 199.) Käytän tutkimuksessa yksilöhaastattelua ja

parihaastattelua. Luokanopettajan, erityisopettaja ja koulupsykologin kanssa käytän

yksilöhaastattelua, koska haastateltavat tukevat lukioppilaan koulutyötä omista erilaisis-

ta lähtökohdistaan, jokainen omalle työlleen soveltuvin menetelmin. Uskon, että yksilö-

haastattelussa haastateltavat saavat tuotua omia kokemuksiaan ja ajatuksiaan enemmän

esille kuin, että haastattelut toteutettaisiin ryhmähaastatteluna. Lukilapsen vanhempien

haastattelussa käytän parihaastattelua. Vanhemmat tukevat lastaan samoista lähtökoh-

dista ja uskon, että parihaastattelussa vanhemmat saavat toisiltaan tukea.
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3.2.4 Laadullinen aineiston analyysi ja tulkinta

Laadullisen analyysin tarkoituksena on selkeyttää aineistoa lukijaystävälliseen muotoon

ja viimeisen muotonsa se saa vasta raportointivaiheessa (Eskola & Suoranta 1998, 138;

244). Aineiston analyysi voi tapahtua samanaikaisesti aineiston keruun, tulkinnan ja

narratiivisen raportoinnin kanssa. Erityisesti hermeneuttisesti suuntautuneissa tutkimuk-

sissa ei tehdä selvää eroa eri vaiheiden välille. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 136.) Kvalita-

tiivisen aineiston analyysitapoja on runsaasti ja niitä kehitellään jatkuvasti. Analyysita-

van valintaan vaikuttaa se, mitä tutkija aineistoltaan haluaa ja mihin hän etsii vastausta.

Käytännössä eri analyysitavat menettävät selvärajaisuutensa ja usein käy niin, ettei vain

yhtä analyysitapaa pysty soveltamaan oman aineiston analyysiin. Tutkijan on hyvä tu-

tustua eri analyysitapoihin, koska siten hänen on helpompi luoda oma tapansa käsitellä

aineistoa. (Eskola & Suoranta 1998, 161–162; 175–176.)

Kvalitatiivisen aineiston analyysi edellyttää tutkijalta aineiston perinpohjaista tuntemis-

ta ja analyysiksi ei riitä pelkkä aineiston kuvailu (Eskola & Suoranta 1998, 140; 152).

Analyysin pyrkimyksenä on johdattaa tutkijaa tekemään onnistuneita tulkintoja. Laadul-

lisessa tutkimuksessa tulkintaa tehdään koko tutkimusprosessin ajan ja sen avulla tutki-

muskohteesta muodostuu kokonaisvaltaisempi kuva. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 151–

152.) Tutkimuksessani pyrin osallisien kokemusmaailmaan perustuvaan tulkintaan (Syr-

jäläinen 1992, 70) tulkitsemalla haastateltavien ilmiöille antamia merkityksiä (Eskola &

Suoranta 1998, 149). Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tulkintoja tehdään monissa vai-

heissa. Tutkittavien tulkinnat ovat ensimmäisen asteen tulkintaa todellisuudesta. Tutkija

taas tulkitsee tutkittavien tulkintoja, ja lukija puolestaan tulkitsee tutkijan tulkintoja.

(Eskola & Suoranta 1998, 149; Hirsjärvi & Hurme 2001, 151.) Tulkintani voivat olla

hyvinkin subjektiivisia. Tästä johtuen olen pyrkinyt raportissani yksityiskohtaisiin ku-

vauksiin esimerkiksi käyttämällä paljon suoria lainauksia, jotta tutkijan ääni ei korostu

tutkimuksen luotettavuuden kustannuksella ja myös lukijalla on mahdollisuus arvioida

tekemiäni tulkintoja.

3.2.5 Narratiivinen aineiston analyysi

Narratiivinen analyysi edellyttää kolmen eri tekijän vuorovaikutusta: kertoja, teoreetti-

nen analyysi ja reflektio. Narratiivinen analyysi perustuu kertomuksen kertojan äänen
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mukana oloon. Lisäksi edellytetään teoreettista analyysia, jolla tarkoitetaan sitä, että

tutkija tarkastelee tulkintojensa oikeellisuutta aikaisempien tutkimusten ja teorioiden

valossa. Kolmas analyysin osatekijä on reflektio. Tutkijan tulee olla tietoinen analyysin

pohjalta tekemistään johtopäätöksistä. (Vuokila-Oikkonen 2002.)

Bruner (1986) erottaa toisistaan kaksi erilaista tietämisen tapaa, paradigmaattisen ja

narratiivisen. Paradigmaattiselle tietämiselle on luonteenomaista argumentaatio, käsit-

teiden täsmällinen määritteleminen ja luokittelujen tekeminen. Narratiivinen tietäminen

taas merkitsee johdonmukaisesti etenevän kertomuksen tuottamista. (Bruner 1986,

Heikkisen 2001, 122–123 mukaan.) Narratiivisessa analyysissa sovelletaan narratiivista

tietämisen tapaa ja analyysiprosessi on synteesin tekemistä ennemmin kuin erottelua

erilaisiin luokkiin (Polkinghorne 1995, 15). Narratiivisen analyysin tavoitteena on muo-

dostaa yksittäisistä asioista ehjä ja juonellinen tarina (Heikkinen 2001, 123).
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4 Tutkimuksen vaiheet

Seuraavassa luvussa olen kuvannut tutkimukseni vaiheita aiheen valinnasta aina rapor-

tointiin asti. Tutkimusprosessi alkoi keväällä 2005, kun ajatukseni pro-gradu tutkimuk-

sen aiheesta saivat lopullisen muotonsa. Kiinnostukseni lukemis- ja kirjoittamisvaikeut-

ta kohtaan heräsi lähinnä esi- ja alkuopetuksen sekä erityispedagogiikan sivuaineopinto-

jen ja lukemani kirjallisuuden kautta. Aihe tuntui merkitykselliseltä ja kiinnostavalta,

sillä erityisesti esi- ja alkuopetuksen merkitys lukivaikeuksien ennaltaehkäisyssä on

kiistaton.

Alkuperäinen suunnitelmani oli tehdä tutkimus luokanopettajan mahdollisuuksista tukea

perusopetuksessa olevaa lukilasta, sillä ajattelin kyseisellä näkökulmalla olevan suurin

anti tulevalle luokanopettajan työlleni. Pro gradu-ohjaajani ehdotti kuitenkin näkökul-

man laajentamista. Ohjaajani kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen alkoi tuntua siltä,

että lukilapsen oppimista tukevien henkilöiden kokemukset tutkimuskohteena tarjoaisi-

vat laajemman näkökulman kuin olin alun perin suunnitellut. Taustalla vaikutti myös

oma kiinnostukseni päästä tutustumaan lukilapsen arkeen eri näkökulmista. Otin yhteyt-

tä sähköpostitse Kanta-Hämeen alueen alakoulujen erityisopettajiin ja kuvailin heille

tapausta, jollaisesta olin kiinnostunut. Tutkimuskohde löytyi, kun lapsen erityisopettaja

otti minuun yhteyttä sähköpostitse ja ilmoitti oppilaistaan löytyvän kuvauksiini sopiva

tapaus.

4.1 Ennen kentälle menoa

Eskolan ja Suorannan (1998, 154) mukaan ”jokainen tutkimukselle antautunut joutuu

lukemaan jo tutkimusongelmaa kehitellessään annoksen kyseistä tematiikkaa käsittele-

vää kirjallisuutta”. Ennen kentälle menoa luin keväällä 2005 sellaista kirjallisuutta, jos-

ta ajattelin olevan hyötyä tutkimuksessani. Lukemani kirjallisuuden perusteella rajasin
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tutkimustani, mutta lopullisen muotonsa tutkimustehtävä sai tutkimuksen edetessä.

Myöhempää käyttöä varten tein lukemastani kirjallisuudesta lähdeviitteitä vihkoon, sillä

en vielä tässä vaiheessa tutkimusta halunnut aloittaa raportointia. Menettelin näin, koska

en voinut tietää, mitä asioita aineistosta nousisi esille. Ennen kentälle menoa minulla ei

siis ollut valmista teoriakehystä, joka olisi suunnannut tarkkaavaisuuttani tiettyihin asi-

oihin vaan haastatteluissa pyrin pitämään silmät ja korvat auki saadakseni irti mahdolli-

simman paljon tutkimuskohteestani.

Ennen kentälle menoa hankin kirjallisen luvan tutkimuksen tekemiseen tutkimukseni

päähenkilön, Paavon, vanhemmilta. He olivat hyvin mielissään siitä, että olin kiinnostu-

nut aiheesta ja halusin tehdä siitä tutkimuksen. Vanhemmilta saamani tutkimusluvan

jälkeen otin yhteyttä myös muihin Paavon oppimista tukeviin henkilöihin ja tiedustelin

heidän halukkuuttaan osallistua tutkimukseen. Ennen haastatteluiden tekemistä päätin

tutkimuksen perusteista ja tutkimukseeni sopivista menetelmistä. Näiden jälkeen laadin

lukemani kirjallisuuden perusteella aiheeseen sopivat teemahaastattelurungot (liite 1).

Myös tutkimusraportin kirjoittamisen aloitin ennen kentälle menoa. Tällöin kirjoitin

Tutkimuksen toteuttaminen osuuden sekä tutkimuskohteen valintaan liittyviä asioita.

4.2 Aineiston hankinta

Tutkimusta varten tarvitsemani aineiston hankin haastatteluin huhti-toukokuussa 2005.

Jokainen haastatteluun pyydetty suostui osallistumaan tutkimukseeni ja koki aiheen

tärkeäksi. Haastateltavia oli yhteensä viisi ja haastattelujärjestys oli seuraava: luokan-

opettaja, vanhemmat, erityisopettaja ja koulupsykologi. Sovimme haastateltavien kans-

sa, että en paljasta heidän nimiään tutkimuksessa, jotta yksityisyyden suoja säilyy.

Haastattelut toteutettiin keskustelunomaisina teemahaastatteluina, joiden kesto vaihteli

40–60 minuutin välillä. Koulupsykologin ja erityisopettajan haastatteluissa korostui

Paavon lukivaikeus ja sen luonne, sillä heidän käsityksensä Paavon koulutyön tukemi-

sesta liittyivät lähinnä yksityisopetukseen ja testien tekemiseen. Vanhempien ja luokan-

opettajan haastatteluissa sain laajemman käsityksen Paavosta ja hänen sen hetkisestä

elämästään, mitä hän on lukivaikeutensa ulkopuolella.
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Haastattelut toteutettiin haastateltavien työpaikoilla työpäivän aikana, ainoastaan van-

hempien haastattelu toteutettiin illalla heidän kodissaan. Haastattelut tehtiin rauhallisis-

sa tiloissa siten, että olin haastatteluhetkien aikana kahden haastateltavien kanssa. Kaik-

ki haastattelut sujuivat mielestäni hyvin ja kaikkien kokeman alkujännityksen jälkeen

haastattelut sujuivat vaivattomasti. Koulupsykologin haastattelussa nauha loppui kesken

ja tilalle oli laitettava uusi kasetti. Vaikka haastattelu keskeytyi hetkeksi, jatkettiin sitä

välittömästi keskeytyksen jälkeen aiheesta, johon oli jääty ennen kasetin loppumista. En

tehnyt muistiinpanoja haastattelutilanteiden aikana, vaan kirjaisin tarvittavat muistiin-

panot vasta haastatteluiden jälkeen. Tein näin siksi, että koin keskustelunomaisuuden

säilyvän niin paremmin. Lähetin litteroimani haastattelut kaikille haastateltavilleni säh-

köpostitse, jotta he voisivat tehdä korjauksia sanomisiinsa. Ainostaan erityisopettaja teki

litteroituun haastatteluun korjauksia. Haastattelujen jälkeen lähetin koulupsykologille ja

erityisopettajalle muutaman tarkentavan lisäkysymyksen, joihin he vastasivat.

4.3 Aineiston analysointi

Haastattelunauhojen litteroiminen oli hidas ja aikaa vievä, joskin antoisa prosessi. Litte-

roin haastattelut viikon sisällä haastattelutilanteesta. Keskittymistä vaatinut litterointi oli

hyvä alku aineiston analyysille, sillä nauhojen purkaminen perehdytti tutkijan perinpoh-

jaisesti aineistoon. Litterointi herätti paljon sekä ajatuksia että kysymyksiä, joita kirjasin

ylös litteroinnin ohessa. Siten jo litterointivaihe oli aineiston järjestelyä ja analyysia.

Aineiston analyysi jatkui syksyllä 2005. Koska aikaa oli vierähtänyt paljon haastattelu-

jen litteroimisesta, käytin aluksi paljon aikaani siihen, että luin litteroituja haastatteluja

useampaan kertaan, sillä tutkijan on hyvä tuntea aineistonsa perinpohjaisesti (ks. myös

Eskola & Suoranta 1998, 152).

Jotta analyysi palvelisi laadullisen tutkimuksen tarkoituksia parhaalla mahdollisella ta-

valla, kehitetään analyysitavat kerätyn aineiston pohjalta, koska yhtä jokaiseen tilantee-

seen sopivaa analyysitapaa ei ole (Grönfors 1982, 144–145). Eskola ja Suoranta (1998,

155–156) pitävät teemakorttien tekemistä ja koodausta vaihtoehtoisina analyysimene-

telminä aineiston systemaattiseksi läpikäymiseksi. Koodauksella Eskola ja Suoranta

(1998, 156) tarkoittavat sitä, että tutkija liittää merkkejä tulkintansa mukaan aineiston

määriteltyihin tekstijaksoihin. Tässä tutkimuksessa koodasin ensin haastattelut, jonka
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jälkeen järjestin koodaamani aineiston edelleen teemakorteiksi raportointivaiheen ana-

lyysia varten. Hyvä apuväline koodauksessa oli kutakin haastattelua varten tekemäni

teemahaastattelurunko. Kävin haastattelut läpi yksitellen, kuten myös Eskola ja Suoran-

ta (1998, 155) suosittelevat. Vähitellen analyysin tuloksena palasista muotoutui koko-

naisuuksia seikoista, jotka luonnehtivat Paavon lukivaikeutta. Analyysin tuloksena

muodostuivat myös keinot tukea lukilapsen koulunkäyntiä. Tutkimusaineiston analyysin

kautta olen pyrkinyt luomaan narratiiviselle analyysille ominaiseen tapaan uuden tari-

nan, tarinan Paavon lukivaikeudesta ja oppimisen tukemisesta.

4.4 Raportointi

Laadullisen tutkimuksen raportointiin ei ole olemassa vakiintunutta raportointitapaa

(Eskola & Suoranta 1998, 245), sillä raportointiin vaikuttaa tutkimuksen luonne ja teki-

jän lähestymistapa (Ahonen 1994, 149). Tässä tutkimuksessa raportointi on narratiivista

eli olen rakentanut analyysin pohjalta nousseista teemoista uuden kertomuksen (ks.

myös Heikkinen 2001, 122). Olen esittänyt lukilapsen lukemaan ja kirjoittamaan oppi-

misen kertomuksen siten, että ensin on tutkimuksen teoreettinen osuus ja sitä seuraa

empiirinen osa. Empiirisessä osassa on kuitenkin myös teorian ja empirian vuoropuhe-

lua. Koulutyön tukemisen osuuden olen esittänyt teorian ja empirian vuoropuheluna.

Olen päätynyt tähän ratkaisuun, jotta lukilapsen tarina olisi mahdollisimman yhtenäi-

nen.

Kvalitatiivinen tutkimus on henkilökohtaista tutkimusta, jossa tutkijan panos on tärkeä.

Passiivin taakse piiloutuminen ei tee tutkimuksesta tieteellistä vaan parempi tapa on

käyttää suoraa minä-muotoa. Keino tuoda tutkimus lähemmäksi raportin lukijaa, on

esitellä kuvauksia ja yksityiskohtaisia esimerkkejä elävästä elämästä. (Grönfors 1982,

183.) Halusin kertoa aineistostani tarkasti käyttämällä paljon suoria lainauksia, jotta

lukija voisi tehdä omia tulkintojaan aineistosta sekä arvioida minun tulkintojani ja tut-

kimuksen luotettavuutta. Raportissani pyrin pitämään lukijan mahdollisimman hyvin

selvillä siitä, mitä kukin haastateltava on sanonut. Olen merkinnyt sulkuihin keneltä

olen sitaatin lainannut.
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Tutkimuksen raportoinnissa tulee huomioida myös se, kenelle raporttia kirjoitetaan.

Kun tutkimus raportoidaan opinnäytetyönä, siinä on noudatettava tiukempia sääntöjä

kuin silloin, jos se kohdistettaisiin esimerkiksi pelkästään opettajille. (Syrjäläinen 1994,

99.) Tutkimukseni on opinnäytetyö, joka on pääasiassa osoitettu tiedeyhteisölle. Luon-

nollisesti tutkimukseni kiinnostaa myös tutkimukseen osallistuneita. Tutkimukseni saat-

taa kiinnostaa myös muita, jotka elävät lukivaikeuden kanssa. Heille tutkimukseni on

esimerkki siitä, kuinka lapsen ympärille on rakennettu laaja tukiverkosto lukipulmien

voittamiseksi.

Kirjoittamisen alkuun pääseminen oli vaikeaa, sillä keväällä 2005 keräämäni litteroitu

aineisto jäi kesäksi pölyttymään. Uskon kuitenkin, että tauon ansiosta sain uuden näkö-

kulman aineistooni ja pystyin näkemään selvemmin esimerkiksi yksityiskohtia, jotka

olisivat ehkä muuten jääneet havaitsematta. Kirjoittamisen alkuun päästyäni raporttiin

kertyi sivuja hitaasti, mutta varmasti. Kirjoittamisesta muodostui motivoiva työ, joka

vei tutkijan mukanaan.
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5 Paavon lukitaitojen kehityslinjat

Seuraavaksi kuvailen tutkimukseni päähenkilön, Paavon, luku- ja kirjoitustaidon kehit-

tymistä sekä vaikeuksien havaitsemista.

5.1 Vaikeudet ilmenivät koulussa

Ennen koulun aloittamista Paavon vanhemmat eivät osanneet aavistaa, että heidän po-

jalleen tulisi vaikeuksia lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen kanssa, sillä kotioloissa

minkäänlaisia lukemis- ja kirjoittamisvaikeuden ennusmerkkejä ei vanhempien mukaan

ollut havaittavissa (vrt. Scarborough, 1998; Silven, 2002).

Ei ennen koulua oikeestaan osattu aavistaa mistään ongelmista. Ja se oli niin-

ku vähän yllätys sen suhteen. (Vanhemmat.)

Lukivaikeus on vanhempien mukaan perheelle entuudestaan tuttu asia, sillä Paavon setä

on kärsinyt vaikeasta lukemis- ja kirjoittamisvaikeudesta koko ikänsä. Suvussa olevat

vaikeudet eivät kuitenkaan saaneet vanhempia epäilemään, että heidän lapselleen voisi

tulla vastaavia ongelmia, koska minkäänlaisia ennusmerkkejä ei näkynyt arkipäivän

toiminnoissa. Oppimisvaikeustutkimuksissa on todettu, että perintötekijöillä saattaa olla

osuutta oppimisvaikeuksissa. Yleensä vaikeudet esiintyvät suvuittain/perheittäin ja poi-

kien osuus tutkimusaineistoissa on suurempi kuin tyttöjen. (Korhonen 2002, 139.) Paa-

von vanhemmat eivät huomanneet pojassaan mitään poikkeavaa. Paavo oli tavallinen,

hyväntuulinen ja aurinkoinen poika, joten vanhemmat uskoivat siihen, että Paavo oppisi

lukemaan ja kirjoittamaan koulussa. Taitojen oppimisella ei ollut vanhempien mieles-

tään kiirettä ennen koulun aloittamista.
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Et se oli oikeestaan ehkä meillekin sellanen yllätys, että itseasiassa suurin osa

lapsista osaa lukea kouluun mennessään. Jotenkin sitä aatteli, että kyllä se sit-

ten koulussa oppii lukeen. (Vanhemmat.)

Jonkinlaisia ennusmerkkejä oli kuitenkin havaittu jo esiopetuksessa, kun päiväkodin

lastentarhanopettaja oli epäillyt Paavolla olevan hahmottamisvaikeuksia. Epäilysten

seurauksena Paavolle tehtiin päiväkodissa erilaisia testejä, joiden tulokset puhuivat kui-

tenkin Paavon kouluvalmiuden puolesta ja niinpä poika oli valmis aloittamaan ensim-

mäisen luokan.

Mä muistan siellä päiväkodissa tää lastarhanopettaja, joka piti sitä esiopetus-

ta sano, että näyttäis et Paavolla on jotain hahmottamisvaikeuksia. Ja sitten

Paavohan testatiin siinä. Ja sitten erityislastentarhanopettaja, joka kävi päi-

väkodissa niin oli sitä mieltä, että voi aloittaa ekan luokan. (Vanhemmat.)

Paavo aloitti ensimmäisen luokan syksyllä 2002 oman ikäluokkansa kanssa. Koulun

alku lähti liikkeelle kangerrellen erityisesti lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan

osalta. Paavon vaikeudet kyseisillä alueilla havaittiin aluksi koulun aloitusvaiheessa ja

myöhemmin havainnot saivat vahvistusta, kun erityisopettaja teki koko luokalle koulu-

tulokkaiden seulontatestin.

Seulontatestissä lasketaan erilaisista tehtävistä tämmösiä hälytyspisteitä ja

hän on niitä saanut kuus kappaletta, joka on sieltä suurimmasta päästä mitä

mä muistan, et kukaan olis saanu (Erityisopettaja).

Erityisopettajan tekemän seulontatestin perusteella havaittiin, että Paavon lukemisen ja

kirjoittamisen perustaidoissa: fonologisen tietoisuuden ja nimeämisen taidoissa oli suu-

ria puutteita (ks. myös Heikkilä 2005, 15-18; Siiskonen ym. 2001, 60; Vellutino ym.

2004, 7; 12). Hankaluuksia ilmeni myös matemaattisten taitojen puolella (ks. myös

Höien & Lundberg 2000, 9; Räsänen 1999, 354).

Alkuäänteen erottelu oli vaikeata. Lyhytmuisti numeroilla, sielt on tullu häly-

tyspiste. Ja sitten on ollu nää nimeämisnopeudet hyvin pitkät. Kirjaintuntemus

on ollut heikko, hän on osannu kirjottaa kaks kirjainta, kun 20 testataan tässä
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testissä. Ongelmia oli kyllä myös matematiikassa. Vaikeudet on ollu näissä lu-

kujonotaidoissa. Hän oli ihan heikoimpien joukossa – – . (Erityisopettaja.)

5.2 Tutkimuksesta tietoon

Lukivaikeuksiseksi epäilty oppilas tulee tarvittaessa ohjata psykologin tutkimuksiin

erityisopettajan antaman tuen lisäksi, sillä vaikeuksien puhkeamista ei kannata odottaa

vaan kaikki epäilykset on hyvä tarkistaa. (Ekebom ym. 2000, 36.) Paavon lukivaikeudet

olivat suuret ja erityisopettaja koki aluksi tietämättömyyttä siitä, mistä lopulta oli kyse.

Erityisopettaja kertoi pohtineensa esimerkiksi sitä, oliko Paavo lukilapsi vai lapsi, jolla

oli yleisheikkous. Kun Paavon lukipulmat jatkuivat myös ensimmäisen luokan keväällä,

päätettiin oppilashuoltoryhmässä ohjata Paavo koulupsykologin tutkimuksiin. Paavo

pääsi tapaamaan koulupsykologia ensimmäisen luokan toukokuussa. Koulupsykologin

mukaan lukiongelmiin on hyvä päästä mahdollisimman varhain käsiksi.

Usein meillä on semmonen ajatus, että jouluun asti ollaan aika rauhallisin

mielin ja usein vielä hiihtolomaankin. – – sit meil on tietysti semmonen tavoite,

että periaatteessa aika varhain päästäis siihen kiinni, ekalla-tokalla. (Koulu-

psykologi.)

Koulupsykologin tekemien testien mukaan kuulonvarainen lyhytkestoinen muisti ja

äänteiden hahmottaminen eivät yksinomaan selitä Paavon sitkeässä olevaa lukipulmaa

vaan ongelman ydin löytyi nimeämisvaikeudesta.

Paavolla tää kuulonvaranen lyhytkestonen muisti on ollut tässä vaiheessa ikä-

tason huitteilla eli se ei selitä mun mielestä sitä. No sitten sekin on romutettua,

että sanojen äänteiden hahmottaminen on tässä vaiheessa, kun mä oon häntä

eka kerran tutkinu niin, ollu sellasta kohtalaista. Että lievää vaikeutta, mut

musta se vaikeusaste ei selitä taas sitä lukemisen- ja kirjoittamisen vaikeuden

hankaluuden vaikeusastetta. Mut se, mikä hänellä on ihan massiivinen mun

mielestä on tää nimeämisen ongelma. Että se on tosi hidasta. Ja se tekee tekni-

sestä lukemisesta tosi hankalaa. (Koulupsykologi.)
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Eräs lukilapsilla havaituista suorituspuutteista on vaikeus nimetä nopeasti peräkkäin

esimerkiksi näkemiään esineitä, värejä, numeroita tai kirjaimia (Korhonen 2002, 152).

Nimeämisongelma voi olla este uusien sanojen oppimiselle. Tästä voi seurata ongelmia

luetun ymmärtämiseen, sillä hyvää käsitevarastoa tarvitaan tekstin välittämän sanoman

ymmärtämiseen. (Höien & Lundberg 2000, 11.) Testeissä Paavo hallitsi käsitteitä kohta-

laisesti. Koulupsykologin mielipide oli, että Paavon ongelma on nimenomaan nopeassa

nimeämisessä. Kun normaalisti usein käytettävät sanat automatisoituvat, on automati-

soituminen Paavolla puutteellista ja oikean merkityksen ja äänne-edustuksen löytymi-

seen kuluu aikaa enemmän kuin hänen ikäisillään yleensä. Automatisoituneelle dekoo-

daustapahtumalle on tyypillistä sanojen nopea ja tarkka lukeminen (Samuels 1985,

Höienin ja Lundbergin 2000, 53 mukaan). Dysleksiassa automatisoitumista ei ole tapah-

tunut (Höien & Lundberg 2000, 53) ja sen vuoksi lukeminen on vaivalloista myös Paa-

volla. Tutkijoita on mietityttänyt, johtuuko automatisoitumisen puutteellisuus yleisestä

automatisoitumisen ongelmasta, sillä dyslektikoilla on havaittu ongelmia lukemiseen

liittyvien taitojen lisäksi myös muissa automatisoitumista vaativissa taidoissa (Heikkilä

2005, 25–26; Höien & Lundberg 2000, 54).

Kun nimeämistä tutkittiin ensimmäisen kerran, oli Paavo sellaisessa vaiheessa, ettei hän

vielä muistanut kunnolla numeroiden nimiä. Koulupsykologi epäilikin, että Paavon on

todella työlästä oppia/muistaa kirjainten ja numeroiden nimet saati kirjainten äänne-

edustukset. Normaalisti lukeminen etenee kirjain-/äännetasolta sanatasolle niin, että

lopulta sanaedustus löytyy automaattisesti. Lukilasten pulma on se, että heidän on vai-

kea siirtää huomionsa sanojen merkityksestä sanan muotoon (Höien & Lundberg 2000,

88), minkä vuoksi sanaedustusten automatisoituminen kestää kauemmin kuin normaa-

lissa kehityksessä (Torgesen 1998, 2). Se, että pelkkien kirjainedustusten löytäminen on

hidasta, tekee Paavon lukemisesta todella takkuista. Paavon nimeämisvaikeus koskee

lukitaitoja, puheen tasolla koulupsykologi ei havainnut sananlöytämisen vaikeutta.

Dysleksian toteaminen on usein helpotus asianomaisille, koska toteamisen yhteydessä

selviää, että kyse ei ole yleisheikkoudesta vaan lukemisen ja kirjoittamisen erityisvai-

keudesta (Höien & Lundberg 2000, 2). Erityisopettaja koki hyväksi asiaksi, että koulu-

psykologi testasi Paavon jolloin kaikille varmistui, että Paavo on täysin normaali lapsi,

jolla on vain erityisen vaikea lukipulma. Myös vanhemmat kokivat samoin. Koulupsy-

kologin antaman lausunnon kautta vanhemmat kertoivat ymmärtäneensä, että Paavoa on
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tuettava vaikeuden kanssa selviytymisessä. Myös se oli merkittävää, että vanhemmat

pystyivät kertomaan ja selittämään Paavolle itselleen, minkälainen vaikeus hänellä on.

– – että sulla nyt on tällasta ongelmaa. Et sä et oo niin nopee oppiin tai sä et

osaa lukee niin hyvin kun toiset. Mut et sä opit koko aika lisää ja sillai, että se

itekki ymmärtäs sen, että hänellä nyt on tämmönen. (Vanhemmat.)

Vanhempien on hyvä keskustella lukivaikeudesta lapsen itsensä kanssa. Lapselle on

selvitettävä, ettei kysymys ole tyhmyydestä vaan erilaisesta tavasta oppia. Näin lukilap-

si voi olla tietoinen mahdollisista edessä olevista ongelmista ennen kuin joutuu koke-

maan huonommuutta ikätovereidensa parissa. (Hintikka & Strandén 1998, 54.)

5.3 Lukivaikeuden ydinongelmat

Koulupsykologin tekemien testien perusteella erityisopettaja rohkeni suositella van-

hemmille, että Paavo kertaisi ensimmäisen luokan ja myös Paavon vanhemmat olivat

siihen valmiita. Paavolle itselleen luokalle jääminen oli kuitenkin vanhempien mukaan

kova kolaus itsetunnolle.

Sillon oli itsetuntovaikeuksia, mut me on kiinnitetty siihen paljon huomiota. –

– ollaan pyritty tukemaan sitä [Paavoa]. Että otti aika koville se, että ei osaa

ehkä niin kuin muut luokassa. (Vanhemmat.)

Myös erityisopettaja oli havainnut Paavon lannistuneen siitä, kun hänen lukitaitonsa

eivät edenneet muiden kanssa samaa tahtia. Tiluksen (2004, 63) mukaan tämä on taval-

lista, sillä koulussa lapsella on mahdollisuus peilata omaa osaamistaan suhteessa mui-

hin. Lapsi vertaa omaa suoriutumistaan muihin ja vertailun kautta lapselle muodostuu

kuva omasta osaamisesta ja asemasta muiden joukossa. Lummelahti (2001, 76) kirjoit-

taa, että lapsi hämmentyy, kun asiat eivät omalla kohdalla suju samalla tavalla kuin

muilla. Tyypillistä on, että lapsen käsitys itsestä alkaa huonontua ja itsetunto alenee.

Paavon varhaisen itsetunnon ja minän kehittymiseen ovat vaikuttaneet koulusta saadut

negatiiviset oppimiskokemukset lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan saralla. Paa-
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von saama palaute omasta osaamisestaan on varmasti ollut hämmentävää pienelle lap-

selle. (ks. myös Tilus 2004, 68.)

Koulupsykologi testasi Paavon uudelleen syksyllä 2003, kun ensimmäisen luokan ker-

taaminen oli lähtenyt liikkeelle. Yleensä lapsen lukitaidot kehittyvät ajan ja harjoituksen

myötä, mutta harjoituksesta huolimatta Paavolla tapahtui toisin. Hänen äänteiden hah-

mottamiskykynsä oli heikompaa kuin edellisessä testissä. Koulupsykologi epäili, että

kun muilla ikätovereilla taito automatisoituu, niin Paavolla se jäi paikalleen.

Mut sillai voi aatella, että kyllä siinä sit sitä äänteiden erottelemisenkin vaike-

utta ainakin lievänä on. Mut ehkä se nimeäminen on se isoin juttu, mikä selit-

tää näitä hankaluuksia. (Koulupsykologi.)

Höienin ja Lundbergin (2000, 64) mielestä juuri fonologisen tietoisuuden puutteet selit-

tävät suurelta osin lukilasten dekoodausongelmia. Erityisopettajan havaintojen mukaan

äänteiden maailma oli Paavolle todella vaikea. Pingottaessaan itsensä aivan äärimmil-

leen, hän saattoi jaksaa viisi lyhyttä tavu- tai sanatehtävää. Vaikka hän oli kiltti, tunnol-

linen ja miellyttämishaluinen oppilas, oli äänteiden kanssa työskenteleminen todella

raskasta.

Saatto sanoo, että en jaksa enää ja sen näki kyllä kaikella tavalla, et ei todel-

lakaan jaksa (Erityisopettaja).

Selitys Paavon väsymiseen voi löytyä Höienin ja Lundbergin (2000, 54) tekemästä ha-

vainnosta, jonka mukaan Paavonkin lukitaidoille ominainen automatisoitumisen puut-

teellisuus saattaa aiheuttaa lapselle väsymystä. Heidän mukaansa lapsen täytyy ottaa

avukseen kognitiivisia resursseja selviytyäkseen tehtävästä, jonka suorittamiseen hänen

taitonsa eivät ole automatisoituneet, kuten sanan lukeminen. Tämä taas selittää oppilaan

väsymystä ja kiinnostuksen puutetta vaikeita tehtäviä kohtaan.

Dysleksiaan voidaan liittää myös muita vaikeuksia, kuten heikko motoriikka, ongelmat

tarkkaavaisuudessa ja keskittymiskyvyssä, joilla on negatiivinen vaikutus lapsen dekoo-

daustaitoihin (Höien & Lundberg 2000, 11). Erityisopettaja kertoi havainneensa, että

Paavon hienomotoriikka oli heikko varsinkin ensimmäisenä vuonna, minkä seurauksena
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kirjainten tekeminen oli hyvin kömpelöä. Se, että tutkijoita on mietityttänyt dekoodauk-

sen automatisoitumisen puutteellisuuden liittyminen mahdollisesti yleisiin automatisoi-

tumistaitoihin, saattaisi olla vastauksena myös Paavon yleiseen automatisoitumisen

puutteellisuuteen ja motorisiin hankaluuksiin (ks. myös Höien & Lundberg 2000, 54).

Myös Heikkilän (2005, 23–24) esiin nostamat tutkijoiden havainnot siitä, että dysleksi-

an ongelmat aikaansaavat yleisellä tasolla hitautta eri toiminnoissa ja hidastavat taitojen

omaksumista, tukevat epäilystä siitä, että Paavon hitaalla taitojen omaksumisella olisi

yhteyttä yleiseen automatisoitumisen puutteellisuuteen.

Testien perusteella muodostetut taitoalueita kuvaavat käyrät olivat koulupsykologin

mukaan Paavolla melko sahaavat, mikä voi kertoa myös tarkkaavaisuuden ylläpidon

vaikeuksista. Varsinaisesta tarkkaavaisuusvaikeudesta Paavon tapauksessa ei kuiten-

kaan ole koulupsykologin mielestä kyse. Hän uskoi, että kun tehtävät ovat vaikeusas-

teeltaan sopivia, niin ongelmia ei tule tarkkaavaisuuden suuntaamisen kanssa.

Koulupsykologin ja erityisopettajan havainnot Paavon lukitaidoista muistuttavat mie-

leen Wolfin (2000) ja hänen kollegojensa esittämän kaksoispuute-hypoteesin, joka pe-

rustuu nopeasta sarjallisesta nimeämisestä saatuihin tuloksiin. Hypoteesin keskeinen

ajatus on, että lukivaikeuksissa on erotettavissa kaksi ydinongelmaa: fonologisen pro-

sessoinnin puutteellisuus ja nimeämisen hitautena ilmenevät puutteet. Wolf (2000) työ-

tyhmineen esittää kolme erilaista lukivaikeusryhmää. Ensimmäisessä ryhmässä ongel-

mat ovat fonologisia. Toisessa ryhmässä fonologiset vaikeudet eivät ole oleellisia vaan

vaikeudet ilmenevät nopean nimeämisen puutteellisuutena. Kolmannen ryhmän lapsilla

on sekä fonologisia että nopean nimeämisen vaikeuksia. Heillä myös ongelmat ovat

suurimpia. (Bowers & Wolf 1993; Wolf & Bowers 1999; Wolf ym. 2000, Vellutinon

ym. 2004, 13 mukaan.) Myös tutkimukseni päähenkilön tapauksessa lukivaikeudesta

voidaan erottaa kaksi ydinongelmaa jolloin Paavon dysleksia muistuttaa lähinnä ryhmää

kolme. Paavon ongelmien ydin on sananlöytämisvaikeudessa, mutta hänellä on myös

fonologisen prosessoinnin vaikeuksia. Kaksoispuute-hypoteesiin perustuen myös Paa-

von kuntoutuksen pitäisi kohdistua fonologisten taitojen lisäksi myös nimeämiseen.

Perustelu sille, että nopea nimeäminen on niin merkittävää lukivaikeuden kannalta, liit-

tyy siihen, että lukeminen ja nopea nimeäminen ovat samantyyppisiä suorituksia. Mo-

lemmat edellyttävät tarkkaan ajoitettuja sarjallisia suorituksia niin sensoristen havainto-
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prosessien, erilaisten fonologisten ja ortografisten representaatioiden kuin myös kielen,

muistin ja motoriikan tasoilla. Heikkous millä osa-alueella tahansa voi vaikeuttaa sekä

nopeaa nimeämistä että lukemista. (Korhonen 2002, 153.)

5.4 Jos vaikeuksia, niin myös vahvuuksia

Dysleksiassa luku- ja kirjoitustaito ovat heikkoja verrattuna samanikäisten keskimääräi-

seen lukitaitoon (Aro 1999, 276). Vaikeudelle on myös tyypillistä, että lukitaidot ovat

heikkoja suhteessa lukilapsen omaan ikään sekä muihin kognitiivisiin taitoihin ja koulu-

taitoihin (Höien & Lundberg 2000, 3). Ongelmia ei kuitenkaan voida selittää puutteelli-

sella opetuksella, heikolla yleisellä kykytasolla tai puutteellisilla sosiokulttuurisilla olo-

suhteilla (Aro 1999, 276). Paavon perusvalmiudet ja muut koulutaidot osoittautuivat

testeissä hyviksi ja häneltä löytyi paljon vahvuuksia. Suuntien hahmottaminen ja ava-

ruudellinen hahmottaminen olivat hyvällä mallilla kuten myös silmän-käden yhteistyö.

Myös yleistietous oli hyvä. Koulupsykologin mukaan Paavo on monelta osin taitava

poika ja hänen kognitiiviset taitonsa ovat olleet yleensä ikätasoisia. Ikätasoista osaamis-

ta hänellä oli myös kielellisissä valmiuksissa kuten käsitteiden hallinnassa ja sanojen

määrittelyssä. Käsitteiden tunnistaminen ennustaa lukemisen liikkeelle lähtemistä ja

myöhempää lukutaitoa (Dickinson & Tabors 2001; Scarborough 1990, 1991; Snow,

Barns, Chandler, Goodman & Hemphill 1991; Snowling ym. 2003, Vellutinon ym.

2004, 11 mukaan). Tämän tiedon perusteella Paavon lukivaikeuden aste on yllättävä ja

se yllätti myös koulupsykologin.

Et ihan just näitä vaan katsoen tältä osin niin tällasilla taidoilla yleensä pär-

jää koulussa ihan hyvin (Koulupsykologi).

Kaikkien haastateltavien yhteinen mielipide oli, että Paavo ymmärtää hyvin lukemaan-

sa, vaikka lukeminen on hidasta ja vaivalloista. Vaikeudet sananlöytämisessä eivät siis

ole olleet Paavon luetun ymmärtämisen tiellä. Hyvän luetun ymmärtämisen syy voi olla

hänen testeissä kohtuulliseksi osoittautuneessa käsitevarastossa. Koulupsykologin mu-

kaan muistitehtävät onnistuivat Paavolla todella hyvin etenkin, kun yleensä lukilapsilla

mieleen painaminen on jäsentymätöntä ja muistin perusteella kertominen tuottaa usein

vaikeuksia. Koulupsykologin hämmästys Paavon hyvää muistia ja luetunymmärtämistä
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kohtaan saa tukea myös Höienin ja Lundbergin (2000, 9) ajatuksesta, että lukilapsilla on

usein heikko kuulonvarainen lyhytkestoinen muisti ja vaikeuksia luetunymmärtämises-

sä. Tutkimukseni päähenkilöllä ei lukivaikeudesta huolimatta ollut havaittavia vaikeuk-

sia kyseisillä alueilla.

Hänellä on menny tosi hyvin esimerkiks semmonen, että mä luen tarinan ja

hän kertoo sen mulle (Koulupsykologi).

Koulupsykologi kuvailee Paavoa hänen vahvuuksiensa takia erilaiseksi lukilapseksi.

Hänen mukaansa Paavolla on lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus, jonka tausta ei

ole aivan tyypillinen.

– – hänel ei kuitenkaan oo ihan niitä tyypillisimpiä kuoppia tai ainakaan niin

syvällä mun mielestä (Koulupsykologi).

5.5 Lukivaikeuden luonne tällä hetkellä

Haastattelujen aikaan koulussa on kevätlukukausi ja Paavolla on meneillään toisen luo-

kan viimeiset kuukaudet. Luokalle jäämisen jälkeen hänen itsetuntonsa on parantunut ja

hän on iloinen, innokas ja yritteliäs tokaluokkalainen. Luokanopettajan mukaan kertaa-

minen on ollut hyvä ratkaisu.

– –Paavo on saanut hirveesti itsetuntoo kohotettua. Nyt hän on ihan toinen

mies. Elikkä nyt huomaa ettei hän oo aina viimenen. (Luokanopettaja.)

Lukivaikeus on edelleen osa Paavon elämää, vaikka eteenpäin on menty ja koulutyö

sujuu muilta osin mukavasti. Erityisopettajan kokemus Paavon tämän hetkisestä tuen

tarpeesta on, että tuen tulee keskittyä erityisesti teknisen luku- ja kirjoitustaidon harjoit-

teluun. Kirjoitustaitoa erityisopettaja arvioi sanelulla edellisen kerran toisen luokan jou-

luna, jolloin arvosanaksi tuli koulunumeroin nelonen. Erityisopettaja luettelee Paavon

tyypillisiksi kirjoitusvirheiksi testien perusteella geminaatta-, alkukirjain-, puuttuva kir-

jain-, pitkä vokaali-, yhdyssana- ja ylimääräinen kirjain virheet. Myös luokanopettaja on

havainnut vaikeudet kyseisissä asioissa. Luokanopettajan mielestä toistuva virhetyyppi
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on myös se, että Paavo aloittaa sanan kirjoittamisen, mutta jättää sen kesken ja jatkaa

seuraavan sanan kirjoittamista. Lukutaidon puolella vaikeudet näkyvät teknisen lukemi-

sen hitautena. Erityisopettajan havaintojen mukaan Paavon lukeminen on toisinaan su-

juvaa ja virheetöntä, varsinkin, jos tekstissä on lyhyitä sanoja. Pidemmät sanat tuottavat

katkoja, toistoja ja korjauksia. Tyypillisiä virheitä lukemisen puolella ovat erityisopetta-

jan mukaan tavun poisjääminen, väärä kirjain, puuttuva kirjain, väärä sanan loppu ja

reversaali eli kirjainten järjestyksen vaihtuminen. Sekä lukemisen että kirjoittamisen

vaikeudet ilmenevät luokanopettajan mukaan etenkin kiireessä.

Et kirjaimet menee ihan sekasin ja saattaa kirjotella ihan puuta heinää. – –

kun hän hätääntyy, niin saattaa puhuakin puuta heinää. (Luokanopettaja.)

Samaa mieltä on myös erityisopettaja, joka kokee, että lukeminen ja kirjoittaminen al-

kavat luonnistua, kun Paavo jaksaa keskittyä kunnolla. Edellisen kerran lukutaitoa on

arvioitu Allu-testillä (Lindeman 1998), josta Paavo sai hyvän tuloksen. Omaan ikäluok-

kaan verrattuna tulos oli keskitasoa. Erityisopettajan mukaan tulos oli todellinen työ-

voitto, josta Paavo osasi itsekin olla hyvin tyytyväinen. Erityisopettaja korostaa edelleen

teknisen lukiharjoittelun tärkeyttä, kun taas vanhemmat ovat havainneet, että Paavo ei

enää tavaa.

Nytten on päästy kauheesti eteenpäin ja lukeminen menee nyt ihan silleen, et ei

tavaa enää. Et se ihan niinku lukee sillain normaalisti niinku aikusetkin. Ja ei

se mitään huimaa vauhtia ole, mutta ihan hyvin kuitenkin. (Vanhemmat.)

Haastattelujen perusteella Paavon lukeminen ja kirjoittaminen ovat kolmannessa vai-

heessa Höienin ja Lundbergin (2000, 28–30) kehitysvaiheteoriassa. Lukemisen ja kir-

joittamisen vaikeudet ja hitaus ovat merkki siitä, että lukitaidot eivät ole vielä automati-

soituneet sanatasolle jolloin Paavo hahmottaisi sanat kokonaisuuksina ja hänen ei tarvit-

sisi käyttää apunaan fonologista koodausta.

Matematiikkaan erityisopettajan tukea ei enää tarvitse suunnata, koska se on lähtenyt

sujumaan paremmin vaikean alun jälkeen (ks. myös Höien & Lundberg 2000, 9; Räsä-

nen 1999, 354). Vanhemmat kokevat, että tällä hetkellä matematiikka on Paavon vahva
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puoli ja se sujuu erittäin hyvin. Luokanopettajan mielestä hyvin sujuvassa matematii-

kassa vaikeudet tulevat esille etenkin kiireessä.

Matematiikassakin – – kun hän niinku hätääntyy, et mitenhän tää ratkastaan,

ni sit saattaa olla kaikki väärin (Luokanopettaja).

Lukivaikeudesta huolimatta Paavo suhtautuu positiivisesti koulunkäyntiin ja uskaltaa jo

lukea tunneilla ääneen. Vaikeus ei ole saanut yliotetta Paavosta vaan hän jaksaa harjoi-

tella sitkeästi, vaikka välillä olisikin raskasta.

Tutkimukseni päähenkilön, Paavon, tapaus tukee Stanovichin (1986) Matteus-efektiksi

nimeämää ilmiötä. Matteus-efektin mukaan ensimmäisen luokan heikot lukijat jatkavat

verkkaista taivaltaan myös jatkossa. Takkuisen alun jälkeen vaikeudet kasautuvat ja

hankaluudet koulussa lisääntyvät. (Torgesen 1998, 32.) Paavon kohdalla alku oli erittäin

vaikea ja taitojen kehittymisen sijaan pojan taidot taantuivat. Samalla myös kuilu ikäto-

vereiden lukitaitoihin kasvoi. Säännöllisen harjoittelun ja kovan työn tuloksena Paavo

on kuitenkin päässyt eteenpäin sekä lukemisessa että kirjoittamisessa. Tähän on varmas-

ti syynä Paavon ympärillä oleva moniammatillinen tukiverkosto, jonka tiivis yhteistyö

näyttää tuottaneen tulosta.



49

6 Paavon koulunkäynnin tukeminen

Tämän päivän opetuksen haaste on vastata erityistä tukea tarvitsevien tarpeisiin (Tilus

2004, 76). Kun tukitoimet aloitetaan mahdollisimman varhain, voi lapsi säilyttää oppi-

miskyvyn kannalta ratkaisevan tärkeän asian, positiivisen kuvan itsestään oppijana. Ak-

tiivisen tuen avulla moni lapsi säilyttää oppimismotivaationsa eikä syrjäydy oppimisen

tieltä. (Syrjälä & Lyytinen 2004, 127.) Paavolle ensimmäisen luokan kertaaminen oli

kova kolaus itsetunnolle. Vanhempien mukaan Paavo oli luokalle jäämisen jälkeen hy-

vin epävarma omista kyvyistään.

Ja sillon, ku alotettiin ykkönen uudestaan niin hän [Paavo] pelkäs, et jos hän

joutuu käymään sen ykkösen kolmannen kerran. Paavohan pelkäs jo hirveesti

sillon kakkosen alussa, että hän joutuu käymään kakkosenkin uudestaan. Että

se oli semmonen hirvee pala sille, että jos hän ei pääse kakkoselta. (Vanhem-

mat.)

Paavon itsetunto palautui vanhempien mukaan toisen luokan kevätpuolella, kun hän

alkoi jälleen luottaa omiin kykyihinsä. Tukitoimilla on varmasti ollut suuri vaikutus

Paavon itsetunnon kohoamiseen ja oppimismotivaation säilymiseen. Erityisopettajan ja

luokanopettajan mukaan Paavosta on tullut kuluvan vuoden aikana aktiivisempi jäsen

luokkayhteisössä. Paavo on aiempaan verrattuna huomattavasti itseensä luottavaisempi,

avoimempi ja iloisempi. Myös vanhemmat näkevät pojassaan samoja piirteitä. Koulu-

psykologin mukaan positiivinen ja tunnollinen Paavo on otollista maaperää lukitaitojen

harjoittelussa.

Vaikeuksien varhaisen toteamisen lisäksi tukitoimet on käynnistettävä ja ammattilaisten

on otettava vastuusta oma osansa (Tilus 2004, 76–77). Lapsen ja perheen vaikeuksien

tunnistaminen ja ongelmien ratkominen edellyttävät moniammatillista osaamista ja yh-

teistyötä. Tarvittavien tukimuotojen tulee lähteä lapsen tarpeista käsin ja koska lasten

tarpeet ovat yksilöllisiä, vaihtelevat myös tukimuodot suuresti. (Kontiola 2002, 49.)
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Kuntoutuksen ja opetuksen suunnittelussa on pyrittävä muodostamaan kokonaisuus,

jonka osat eivät ole ristiriidassa vaan tukevat toisiaan. Onnistuneessa toteutuksessa käy-

tetään hyväksi myös lapsen vahvoja alueita sekä oppimisen tukena että motivoinnissa.

(Aro 1999, 277–278.) Lukilapsen auttaminen edellyttää tarkkaa lapsen kokonaistilan-

teen selvitystä ja yksilöllisten tukimuotojen pohtimista. Yhteistyö kodin, koulun ja tut-

kivan tahon sekä kuntoutustahon välillä on tärkeää, jotta ongelmien luonne selviää ja

lapselle voidaan laatia sopiva kuntoutussuunnitelma. (Kontiola 2002, 50.)

Paavon koulutyön tukemisen taustalla on laaja moniammatillinen osaaminen. Moniam-

matilliselle yhteistyölle on ominaista, että siinä olevat osapuolet ovat keskenään tasa-

arvoisia. Yhteistyön tavoitteena on usein jonkin ongelman ratkaisu ja ratkaisun avaimi-

na voidaan pitää osapuolten erilaisia taitoja, jotka tuodaan yhteen. (Lehtinen 1998, 473.)

Seuraavaksi tarkastelen niitä keinoja, joiden avulla Paavon oppimista on pyritty helpot-

tamaan.

6.1 Tutkimuksesta apua arkeen

Lukivaikeuksien käytännön arviointi tähtää yksilölliseen ja tarkkaan kognitiivisten tai-

tojen kuvaukseen ja kuntoutus lukitaitojen kannalta olennaisten taitojen harjoittamiseen

(Aro 1999, 178). Tutkimusten päätteeksi lapselle laaditaan kuntoutussuunnitelma jatko-

hoitoa varten (Hintikka & Strandén 1998, 48). Kuntoutus voi tähdätä kahdenlaisiin ta-

voitteisiin: ongelmataitojen harjoittamiseen tai kompensoivien taitojen kehittämiseen,

jolloin ongelma-alueet kierretään ja painopiste on vahvojen taitojen hyväksikäytössä

(Aro 1999, 278–279). Tavallisesti kuntoutussuunnitelmassa määritellään kuntoutuksen

tavoitteet ja kuntouttaja. Erityistä huomiota kuntoutussuunnitelmassa tulisi kiinnittää

lapsen oppimismotivaatioon, hänen mielialaansa ja suhtautumiseensa oppimiseen. (Hin-

tikka & Strandén 1998, 48.) Paavon kuntoutussuunnitelma laadittiin koulupsykologin

tekemien testien jälkeen. Koulupsykologin mukaan heillä on tavoitteena, että kaikille

tutkimuksissa olleille lapsille tehdään oppimissuunnitelmat. Paavon ollessa tutkimuksis-

sa tällaista käytäntöä ei vielä ollut vaan palautekeskustelussa sovittiin asioista, joihin

kuntoutuksen pitäisi keskittyä.
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Sovittiin siitä luokan kertaamisesta sen takia, et saatais lisäaikaa sille taidon

kehittymiselle. Sovittiin, että sen kirjainäännevastaavuuden automatisointia.

Auditiivisen tavuttamisen harjotuksia. Sovittiin, että tää on juuri sitä harjotte-

lua mitä hän jatkossakin kaipaa.  Ja sitten on sovittu, että lukujonotaitoja pyri-

tään automatisoimaan erilaisten pelien ja sellasten avulla. (Koulupsykologi.)

Koulupsykologin mukaan Paavon kuntoutuksen tulisi keskittyä myös nimeämisen vai-

keuteen. Kuntouttamiseen on olemassa harjoitteita, mutta koulupsykologin käytännön

kokemus  on  se,  että  nimeämisen  taitoon  on  vaikea  vaikuttaa.  Psykologin  havainto  saa

tukea teoriasta, sillä nopean nimeämisen kuntouttamisen tutkimusta on vähän, mikä

johtuu mm. ongelman taustaprosessien määrittelyyn liittyvistä hankaluuksista (Heikkilä

2005, 28). Aiemmin kuntoutus perustui fonologisten prosessointitaitojen harjaannutta-

miseen (Torgesen ym. 1994, Heikkilän 2005, 28 mukaan), mutta vasta kun nopeaa ni-

meämistä on alettu tarkastella itsenäisenä lukivaikeuden syytekijänä, on myös sujuvuu-

teen tähtäävien kuntoutusmenetelmien kehittely aloitettu. Sananlöytämisvaikeuden py-

syvyydestä huolimatta säännöllisten sujuvuusharjoitusten, toistojen ja ylioppimisen on

todettu auttavan nopean nimeämisen ongelmasta kärsiviä lapsia. (Heikkilä 2005, 28.)

Paavon kuntoutuksen tavoitteena on koulupsykologin haastattelun perusteella pureutua

suoraan ongelmataitojen harjoittamiseen. Koulupsykologi kokee tärkeäksi, että tuen

suunnittelussa sovitut asiat alkaisivat elää ja toteutuisivat lukilapsen arjessa. Haastatte-

lussa koulupsykologi harmitteli kuitenkin sitä, että tuen suunnittelun jälkeen kuntoutuk-

sen käytännön toteuttaminen jää yleensä luokanopettajan ja erityisopettajan harteille,

sillä resurssit koulun ulkopuoliselle tuelle erityisesti lukilasten kohdalla ovat erittäin

vähäiset.

Me on hirveesti käyty keskustelua siitä, että miks tutkia kun ei oo millä hutkia?

Että tavallaan me tutkitaan ja löydetään ja osataan osottaa, että tätä kannat-

tais harjotella, mut sitten ne resurssit siihen on aika vähäset. (Koulupsykolo-

gi.)

Erityisesti koulupsykologi kaipaisi alueen kouluikäisille neuropsykologista kuntoutusta

ja puheterapiaa. Resursseilla on kiistämättä suuri merkitys lukilapsen kuntoutusproses-

sin kannalta, mutta aina riittävät resurssitkaan eivät itsessään takaa toimivaa ja oireen
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mukaista kuntoutusta. Koulupsykologin vastauksista aistii, että kyse ei loppujen lopuksi

ole pelkästä rahasta vaan myös asenteista ja tahdosta.

Että lukihankaluus sinällään on sellanen, että ei se poistu näillä tukitoimilla.

Mutta just se, että sitä osataan ottaa huomioon. (Koulupsykologi.)

Asenteet vaikuttavat siihen, miten ihminen haluaa toimia. Lukilapsen ympärillä elävillä

ihmisillä on oltava positiivinen asenne ja heidän on sitouduttava kuntoutukseen, sillä

ilman sitoutumista kuntoutus jää teoriatasolle. Vanhempien, luokanopettajan ja erityis-

opettajan sitoutuminen lukikuntoutukseen on erityisen tärkeää, sillä hyvätkään resurssit

eivät riitä, jos usko ja sitoutuminen lukipulmien voittamiseen puuttuvat. Tukijoukkojen

tehtävänä on arvioida ja kehittää omia toimintatapojaan, jotta lukilapsi saa parhaan

mahdollisen tuen.

6.2 Kielellisten taitojen kuntoutusryhmä

Toisinaan myös koulun ulkopuolinen kuntoutus voi olla tarpeen esimerkiksi kehityksel-

lisissä erityisvaikeuksissa. Esimerkiksi puheterapian, toimintaterapian tai neuropsyko-

logisen kuntoutuksen tarvetta on tällöin pohdittava muiden tukitoimien ohella. (Kon-

tiola 2002, 49–50.) Lukilapsille suunnatuista vähäisistä resursseista huolimatta Paavo on

ollut onnekas, sillä hän pääsi koulupsykologin tekemien testien jälkeen koulun ulkopuo-

liseen kuntoutukseen, kielellisten taitojen kuntoutusryhmään, jossa hän on käynyt kaksi

vuotta. Ryhmä on koottu tutkituista ja testatuista lapsista koulupsykologien ja erityis-

opettajien yhteistyöllä.

Kielellisten taitojen kuntoutusryhmä on toiminut kolme vuotta. Ohjaajien kokoonpanot

ovat vaihdelleet siten, että ensimmäisenä vuonna aisaparina oli koulupsykologi ja eri-

tyisopettaja, toisena vuotena kaksi erityisopettajaa sekä nyt kolmantena toimintavuotena

jälleen koulupsykologi ja erityisopettaja. Tällä hetkellä ryhmän toiminnasta ja suunnit-

telusta vastaa Paavon erityisopettaja ja alueen koulupsykologi. Kuntoutusryhmässä on

Paavon lisäksi viisi poikaa. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa jolloin kielellisten taito-

jen harjoittelu tapahtuu leikkien ja pelien muodossa. Oppimismotivaation huomioimi-

nen on erityisen tärkeää nimenomaan oppimisvaikeuksisten lasten kanssa, sillä heidän
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motivaationsa kouluaineiden opiskeluun on usein heikko johtuen koetuista epäonnistu-

misista ja turhautumista (Ikonen 2000, 66). Paavon vanhemmat kokevat hyväksi ja lap-

sia motivoivaksi asiaksi, että kuntoutusryhmässä painotetaan leikinomaisuutta.

Se on ollu mun mielestä aika tehokasta, että tehdään siitä kivaa. Ettei se oo

pakonomaista, että tää sivu pitää lukee kolmeen kertaan ja sitten sitä tanka-

taan. Et enemmänkin sit tullu pelejä ja sen tyyppisiä. (Vanhemmat.)

Kuntoutusryhmän tuokio alkaa kuulumisten vaihtamisella, jolloin harjoitellaan tuotta-

vaa puhetta sekä toisten kuuntelemisen taitoa.

Ensiks kerrotaan kuulumisia sillä tavalla, et jokaisella on aina kaks palikkaa,

kertomis- ja kysymispalikka. Jokainen kertoo jonkun kuulumisensa ja sitten ky-

syy joltakin jostakin kuulumisesta. (Erityisopettaja.)

Kuulumisten vaihtamisen jälkeen ohjaajat ja lapset katsovat yhdessä päivän ohjelman,

joka sisältää tavallisesti kaksi varsinaista tehtävää tai peliä. Ensimmäinen tehtävä voi

liittyä esimerkiksi fonologisen tietoisuuden harjoittamiseen.

Siin on voinu olla vaikkapa sellanen, että pöydällä on kuvia ja sitte annetaan

jotakin tämmösiä fonologisia vihjeitä. Et mitä kuvaa mä tarkotan, jos mä sa-

non, että siinä on vaikka kolme tavua, keskimmäinen on –li ja alkaa –k. Jotain

tämmösiä vinkkejä ja sieltä sitten etsitään ja poimitaan oikea kuva. (Erityis-

opettaja.)

Ensimmäisen tehtävän jälkeen ryhmäläiset suorittavat aivojumpan, joka sisältää muu-

taman liikkeen. Aivojumpan jälkeen on vuorossa toinen kielellisten taitojen harjoitus.

On saatettu lukea vaikka Logicoilla tai pelata Alias-peliä. On koitettu vähän

kattoo, et ne on eri tyyppisiä keskenään ne kaks asiaa, mitä on harjoteltu. (Eri-

tyisopettaja.)

Kielellisten taitojen kuntoutusryhmän tuokio päättyy yhteiseen arviointihetkeen, jossa

jokainen lapsi arvioi tehtävä tehtävältä, miten päivä on sujunut. Mikä on ollut helppoa ja



54

mikä vaikeaa. Myös arviointihetken yhtenä tavoitteena on harjoitella tuottavaa puhetta

ja toisten kuuntelemista.

Ja sitten jossakin kohtaa täytyi ottaa mukaan tää tämmönen erityinen tavoite,

että kuuntelen toisia ja puhun vaan omalla vuorolla. (Erityisopettaja.)

Ryhmätuokion jälkeen koulupsykologi ja erityisopettaja arvioivat ja kirjaavat ylös mitä

ovat huomanneet kustakin ryhmäläisestä, mikä sujui ja mikä ei sujunut. Arvioinnin

kautta tarkennetaan tulevien kuntoutuskertojen suunnitelmia.

Kielellisten taitojen kuntoutusryhmän harjoitteet ovat juuri sitä, mitä Paavo tarvitsee

lukitaitojensa kehittämiseen. Se, että ryhmässä on fonologisen tietoisuuden ja kir-

jainäänne-vastaavuuden harjoituksia, tukee sekä Paavon äänteiden hahmottamisen pul-

maa että nopean nimeämisen taitoa. Korhosen (1995) mukaan juuri fonologisen tietoi-

suuden harjoitukset, kirjain-äännevastaavuuden harjoittelu ja lyhytkestoisen muistin

tehtävät edistävät nopean nimeämisen taitoa (Heikkilä 2005, 29). Kun harjoitukset teh-

dään leikin muodossa, kuten koulupsykologikin ehdotti kuntoutussuunnitelmassa, on

ryhmässä käyminen motivoivaa ja mieluisaa puuhaa myös Paavolle.

Vanhemmat ovat samaa mieltä koulupsykologin kanssa siitä, että lukilasten kuntoutuk-

seen suunnatut resurssit ovat liian pienet. Vanhemmat ovat kuitenkin erittäin kiitollisia

siitä, että Paavo pääsi koulun ulkopuoliseen kuntoutusryhmään, sillä he olivat valmiita

etsimään tukea myös muualta.

Meillä kävi tuuri, että me päästiin tohon kuntoutusryhmään. Se on ihan loista-

va. Ollaan oltu tosi tyytyväisiä. Itseasiassa me haettiin jo mahdollisuuksia

muualta. Mut se on vähän vaikeeta tässä paikkakunnassa. Olis sit pitäny läh-

tee isompiin kaupunkeihin. Täältä ei löydy. Mun mielestä psykologiakaan tääl-

tä ei oikein löydy, et ne on hyvin kiireisiä. On liian vähän resursseja. (Van-

hemmat.)

Vanhemmat uskovat, että kuntoutusryhmässä käyminen on mieluisaa puuhaa Paavolle.

Myös erityisopettaja on kokenut, että Paavo on motivoitunut ryhmäläinen ja hänelle

ryhmässä käyminen on yksi lukuisista harrastuksista. Vanhempien mukaan Paavon itse-
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tunto on kohonnut paljon toisen luokan aikana ja osasyyksi he epäilevät juuri kielellis-

ten taitojen kuntoutusryhmää.

Se on ihan hyvä ollu kyllä. En tiiä johtuuko se siitä, mut jotenkin tuntuu, et

Paavon itsetunto on ihan siitäkin kehittynyt. Et se saa olla tollasessa pienessä

ryhmässä. (Vanhemmat.)

Vaikka Paavo on innokas ryhmäläinen, on hän nyt toisen luokan keväällä ilmoittanut

vanhemmilleen, ettei halua jatkaa ryhmässä enää kolmannella luokalla. Paavo ilmeisesti

kokee, ettei enää tarvitse ryhmän tukea lukivaikeuden kanssa elämiseen.

Et hän [Paavo] sanokin jo, et hän ei enää ens vuonna mee siihen ryhmään, et-

täs tiedätte jos sieltä kysytään. Se on nyt sitten, kai se sitte vähä kokee olevan-

sa niinku jo ajantasalla ettei tarvii tollasta ryhmää. (Vanhemmat.)

6.3 Vanhemmat lukilapsen tukena

Vanhemmat tarvitsevat eri alojen ammattilaisten ohjausta ja tukea, kun selviää, että hei-

dän lapsensa ei kehity odotusten mukaan (Määttä 2001, 9). Paavon vanhemmat kokevat,

että tuki ja kaikki mahdollinen tieto lukivaikeuksista on ollut tarpeen sen jälkeen, kun

Paavon lukivaikeudesta tuli osa perheen arkea. Vanhemmat nostavat esiin erityisesti

tiedon välityksen. Heidän mielestään lasten vanhempien pitäisi saada enemmän tietoa

oppimisvaikeuksista, jotta myös he voisivat vanhempina havaita, jos jokin on vialla.

Enemmän tarvii sitä, että ymmärtää mistä on kyse. Ja ehkä enemmänkin pitäi-

si saada sitä, että vanhemmat myöskin havaitsisivat sitten näitä asioita. Tietys-

ti avautuu sitten, lukee itsekin ja hankkii sitä tietoa. (Vanhemmat.)

Perheet joutuvat tukitoimien alkamisen myötä sivustaseuraajiksi palveluverkkoon, jossa

kuntoutuksen ja opetuksen yhteissuunnittelu on vähäistä. Toiminnalle on leimallista

pirstaleisuus ja ammattilaisten keskinäisen yhteistyön vähäisyys. Tärkeää olisi, että

vanhemmat ja ammatti-ihmiset voisivat muodostaa molemminpuoliseen kunnioitukseen

perustuvan kumppanuuden, sillä sekä vanhemmilla että ammatti-ihmisillä on tärkeää
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tietoa lapsesta. Vanhemmat tuntevat lapsensa ja ammattilaisilla on puolestaan sellaista

erityisosaamista, jota lukilapsen vanhemmuudessa tarvitaan. (Määttä 2001, 13; 100.)

Vanhempien osallistuminen lasten kuntoutukseen ja opetukseen ei jää nykyään pelkkien

tavoitelauseiden tasolle, sillä vanhemmat osallistuvat nykyään aiempaa enemmän kun-

toutuskäytäntöihin (Määttä 2001, 25). Paavon vanhemmat ovat olleet merkittävässä

osassa lapsensa kuntoutusprosessissa. He ovat olleet aktiivinen perhe kielellisten taito-

jen kuntoutusryhmän ohella toimivassa vanhempien ryhmässä, joka kokoontuu kerran

kuukaudessa. Paavon vanhemmat kokevatkin tärkeäksi sen, että myös he ovat perillä

siitä, missä vaiheessa heidän lapsensa kuntoutusprosessi on ja miten Paavon lukitaidot

kehittyvät.

Paavon vanhempien osallistumista koulutyön tukemiseen kuvaa parhaiten Määtän

(2001, 35) yhteistyökäytäntöjen vaihtoehdoista ”vanhempien ryhmäneuvonta” ja ”van-

hempien opettaminen”. Funktionaalisen suhtautumistavan myötä on kehitetty kasvatus-

ja kuntoutusohjelmia, jotka edellyttävät vanhempien aktiivista osallistumista. Vanhem-

pia kootaan ryhmiin, saamaan tietoa lapseen liittyvistä asioista ja vertaisryhmissä van-

hemmat voivat vaihtaa kokemuksia kohtalotovereiden kanssa. Vanhempien rooli on

muuttunut sopeutuvasta ja hyväksyvästä kohti osallistuvaa vanhemmuutta. Vanhempien

opettaminen-yhteistyömuodossa ammatti-ihminen antaa omien tavoitteidensa pohjalta

ohjeita vanhemmille siitä, mitä he voivat tehdä lapsen kanssa kotona. Yhteistyö ammat-

tilaisten ja vanhempien välillä on tässä yhteistyökäytäntömuodossa yksisuuntainen.

Ammatti-ihminen määrittelee professionalismin hengessä sen, millaista ohjausta van-

hemmat tarvitsevat lapsensa kanssa. (Määttä 2001, 35–37.) Paavon vanhemmat arvele-

vat etteivät juuri tarvitse ohjausta siinä, mitä voivat tehdä kotona Paavon kanssa tukeak-

seen hänen koulunkäyntiään. Lähinnä vanhemmat kokevat tarvitsevansa tietoa lukivai-

keudesta, jotta voivat ymmärtää lastaan paremmin.

Paavon kohdalla on toteutunut hyvin Määtän (2001, 106) korostama yhteinen vastuu

lapsesta, joka toteutuu, kun ammattilaisten ja vanhempien tiedot ja taidot otetaan yhtei-

seen käyttöön. Vanhemmista tulee tärkeitä kuntouttajia myös käytännössä eikä vain

suosituksissa. Vanhemmat ovat mahdollisuus, eivät taakka. (Määttä 2001, 106.) Käy-

tännössä Paavon vanhemmat toimivat kotona lapsensa apuopettajina ja -kuntouttajina,

mihin myös ammatti-ihmisten neuvonta ja ohjaus tähtäävät (ks. myös Määttä 2001, 37).
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Vanhempien mukaan Paavo kaipaa vahvistusta kotitehtävien tekemisessä siten, että

vanhemmat ovat lähellä, kun hän tekee tehtäviä. Paavon isä korostaa tehtävien yhdessä

tarkistamisen tärkeyttä, jolloin vanhemmilla on mahdollisuus tukea ja auttaa Paavoa.

Tärkeää on myös, että Paavoa kehutaan onnistumisesta, jotta hänen itsetuntonsa parani-

si.

Se [Paavo] tykkää kovasti, että sen vieressä ollaan, kun se tekee tehtäviä. Että

on niinku apu lähellä siinä. Ja ääneen se lukee kaikki lukuläksyt tietysti vielä.

Kyl se niinku matematiikan läksyt itte tekee, mut sit se [Paavo] aina tulee et

”tarkista”. (Vanhemmat.)

Paavon vanhemmat pyrkivät vahvistamaan lapsensa itsetuntoa myös muun yhteisen

tekemisen kautta. Lapsen ja vanhemman yhteisissä lukuhetkissä tärkeintä on vuorovai-

kutus, jonka kautta lapselle voi avautua lukemisen mielihyvän ymmärtäminen. Se on

paras virike myös oman lukutaidon kehittämiseen. (Hintikka & Strandén 1998, 58–59.)

Paavon perhe lukee paljon yhdessä ja he kuuntelevat tarinoita myös nauhalta. Tärkeitä

koulunulkopuolisia harrastuksia ovat sellaiset, joissa Paavo kokee olevansa taitava.

Vanhemmat kehuvat Paavoa erittäin käteväksi käsistään. Erilaisten monimutkaisten

rakennelmien tekeminen on helppoa Paavolle ja sen kautta hän kokee tärkeitä onnistu-

misen elämyksiä. Myös liikunta on lähellä Paavon sydäntä ja harrastuksia on lukuisia.

Aika monimutkaisetkin rakennelmat sujuu. Ja sitten myöskin niin kun leikkaa

ja askartelee ja tekee kaikennäköistä. Että siinä hän kokee onnistumista. Lii-

kunnassakin on ihan, laskettelee, lumilautailee, rullalautailee ja pyöräilee ja

luistelee. Et ihan niinku hienosti menee kaikki liikunta. (Vanhemmat.)

6.4 Luokanopettaja lukilapsen tukena

Tuetussa perusopetuksessa opettaja on huomioinut lisääntyneen tuen tarpeen ja reagoi

siihen niillä pedagogisilla tai opetuksen järjestämisen mahdollisuuksilla, jotka opettajal-

la ja koululla on käytössä. Tuetun perusopetuksen tavoitteena on, että erilaisilla oppi-

joilla on tasa-arvoinen ja täysivaltainen osallisuus lähikoulun palveluihin. (Tilus 2004,

142; 177.) Tukitoimien ja erityisopetuksen avulla pyritään siihen, että oppilas pystyy
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osallistumaan opetukseen omassa lähikoulussaan ja kykenee suorittamaan oppivelvolli-

suuden yhdessä ikätovereidensa kanssa (Tilus 2002, Tiluksen 2004, 177 mukaan). Tue-

tun perusopetuksen muotoja ovat Paavon tapauksessa

• opettajan toteuttama opetuksen eriyttäminen ja tukiopetus

• luokassa olevan koulunkäyntiavustajan tuki

• samanaikaisopetus

• osa-aikainen, laaja-alainen erityisopetus

6.4.1 Luokanopettajan tukikeinot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004, 23) mukaan jokaisen lapsen

tarpeet ja kehitystaso tulee huomioida opetusta suunniteltaessa. Luokanopettajan saamat

ennakkotiedot Paavon lukivaikeudesta vaikuttivat opetuksen suunnitteluun. Ennakko-

tiedot huomioituaan luokanopettaja päätti aloittaa Paavon kanssa työskentelyn ikään

kuin puhtaalta pöydältä, sillä hän ei halunnut korostaa luokassa Paavon lukivaikeutta.

Luokanopettaja ei myöskään halunnut takertua siihen miten aiemmin oli toimittu luki-

ongelman kanssa vaan otti oman linjansa ja kokee sen olleen hyvä ratkaisu myös Paa-

von kannalta.

Mutta sen tarkemmin en sitten keskittynyt niihin ongelmiin. Että kun mä tiesin,

et hänel on tällanen lukivaikeus niin mä ajattelin, et me jatketaan siitä. Että

onhan täs muillakin tota ollut kaikenlaista ongelmaa, mut tavallaan niinku yks

poika toisten joukossa. (Luokanopettaja.)

Jokaisella lapsella on oikeus tukeen ja sen vuoksi tukimuotojen valintaan vaikuttavat

yksilölliset tarpeet (Pihlaja & Linnilä 2002, 240). Oppilaan yksilöllisten oppimisedelly-

tysten turvaaminen saattaa edellyttää oppiaineksen eriyttämistä, joka voi tapahtua esi-

merkiksi oppiaineiden, menetelmien tai materiaalien eriyttämisen kautta (Ihatsu & Ruo-

ho 2001, 96; Tilus 2004, 144). Esimerkiksi kotitehtävien jäsentäminen ja tehtävien seu-

rannasta sopiminen helpottavat lukilapsen tilannetta (Kontiola 2002, 49). Luokanopetta-

ja huomioi lukivaikeuden aluksi siten, että Paavolla oli eriyttäviä kotitehtäviä äidinkie-

lessä ja matematiikassa.
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Että ei tarvinnu lukee vaikka koko aukeemaa vaan sai valita, että lukee vaan

toisen sivun ja yrittää sitä kovasti (Luokanopettaja).

Vähitellen menettelytapaa on muutettu siihen suuntaan, että Paavolla on samat tehtävät

kuin muilla oppilailla, sillä luokanopettajan mielestä lukemaan, kirjoittamaan ja laske-

maan ei opi kuin töitä tekemällä.

Mut pikkuhiljaa mä oon sitä mieltä kuitenkin, että lukemaan ei opi ku lukemal-

la. Elikkä sitäkään ei voi niinku jatkuvasti tehdä, että kuule ei sun tarvii tehdä

kun toi. Et täytyy olla se rima kuitenkin vähän korkeella. Et on oppilalla on-

gelmia tai ei oo ongelmia niin silti, et pitää olla haastetta. Muuten ei siit oo

mitään hyötyä. (Luokanopettaja.)

Luokanopettajan mielipide saa tukea myös Höieniltä ja Lundbergiltä (2000, 180), jotka

katsovat, että sujuvan lukutaidon saavuttamiseen pitää lukea paljon. Tärkeää olisi, että

opettaja löytäisi oppilasta kiinnostavaa kirjallisuutta, jotta oppilas voisi löytää kirjoite-

tun kielen ihmeellisen ja mielenkiintoisen maailman. (Höien & Lundberg 2000, 180.)

Luokanopettajan rohkeaan päätökseen siirtyä kaikille samanlaisiin tehtäviin vaikutti se,

että luokalla on käytettävissä kouluavustaja. Luokanopettaja ja kouluavustaja tekevät

yhdessä haasteellista työtä ja tehtävien jakamiseen on totuttu. Avustajan merkitys on

suuri ja hänen mukanaan tuoman ylimääräisen tuen vuoksi luokanopettaja uskaltautui

lisäämään myös Paavon tehtävien määrää. Luokanopettaja arvostaa kouluavustajan te-

kemää työtä ja kokee hänen panoksensa korvaamattomaksi esimerkiksi Paavon kohdal-

la. Höienin ja Lundbergin (2000, 173) mielestä dyslektiset oppilaat tarvitsevat paljon

aikaa ja suoraa ohjausta oppiakseen lukemaan ja kirjoittamaan. Se, että Paavon luokassa

on koulunkäyntiavustaja, mahdollistaa paremmin suoran ja yksilöllisen ohjauksen kuin,

että luokanopettaja olisi yksin oppilaiden kanssa. Myös Paavo on hyötynyt koulunkäyn-

tiavustajan läsnäolosta ja hänen antamastaan oppimisen tuesta.

Luokanopettaja on pyrkinyt myös yksilöllisen opetuksen, tukiopetuksen avulla tuke-

maan Paavon lukitaitojen kehittymistä. Myös oppimisvaikeuksia käsittelevässä kirjalli-

suudessa korostetaan yksilöllisten ratkaisujen merkitystä koulussa, sillä yleensä tukiope-

tuksen ja/tai erityisopetuksen järjestäminen auttaa monia oppilaita (Kontiola 2002, 50).

Paavolla on luokanopettajan antamaa tukiopetusta tunti viikossa. Luokanopettajan mie-
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lestä se on liian vähän, mutta enempään ei ole resurssien puitteissa mahdollisuutta.

Myös Höien ja Lundberg (2000, 175–176) ovat tulleet siihen tulokseen, että muutama

tunti viikossa tuki- tai erityisopetusta ei ole riittävää lukilapselle vaan hyviä tuloksia

saavuttaakseen lukemiseen ja kirjoittamiseen keskittyvää ohjausta pitäisi olla 12–15

tuntia viikossa.

Luokanopettaja pahoittelee muidenkin haastateltavien mainitsemaa resurssipulaa, joka

koituu oppimisvaikeuksisten lasten harmiksi. Hänen mielestään lukilapsen ja myös

muiden lasten kannalta olisi hyvä, jos luokkakoot olisivat pienempiä, jotta kaikki ehtisi-

vät saamaan riittävästi apua ja yksilöllistä ohjausta. Toisaalta luokanopettaja epäilee

Paavon kohdalla myös suurten luokkakokojen vastakohtaa, pienryhmiä, ja uskoo, että

sosiaalinen Paavo ei viihtyisi esimerkiksi erityisopetuksessa.

Mä luulen, että hän [Paavo] ahdistuis, jos ois todella pieni tai hirveen erikoi-

nen porukka. Kyllä siinä pitää olla niitä ihan tavallisia lapsia. (Luokanopetta-

ja.)

Tämän hetkisessä koulussaan Paavolla on mahdollisuus sellaisiin asioihin, joista hän

jäisi paitsi suljetussa ympäristössä. Erilaisten oppijoiden yhteiselo on hyödyksi kaikille

lapsille, ei ainoastaan niille, joilla on oppimisvaikeuksia. Ympäristössä, jossa hyväksy-

tään erilaisuus, lapsi oppii hyväksymään myös omat hyvät ja huonot puolensa. Erilai-

suuden kohtaaminen on rikkaus, joka vie pitkälle elämässä.

6.4.2 Yhteistyön voima

Opettajien yhteistyötaidot ovat perinteisesti olleet kateissa, sillä opettajan ammatilla on

pitkä yksin puurtamisen historia. Yksin puurtavien sankariopettajien aika on kuitenkin

jäämässä taakse yhteiskunnan muutoksen myötä ja muutos edellyttää myös opettajuu-

den kehittymistä. Nykyään koulun ulkopuolinen ympäristö korostaa koulun yhteisöllistä

merkitystä ja vähitellen myös opettaja on oppinut toimimaan yhteistyössä monenlaisten

yhteisöjen kanssa. Myös opettajanhuoneitten on muututtava asiantuntijayhteisöiksi,

joissa osaamiset täydentävät toisiaan. Moniammatillinen yhteistyö, yhdessä tekeminen

ja tiedon jakaminen ovat opettajan jaksamisen ja oppilaan edun kannalta avaintekijöitä.

(Luukkainen 2004, 194–195; 293.) Paavon luokanopettaja on omaksunut työnsä kannal-
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ta erittäin tärkeän taidon, taidon tehdä yhteistyötä. Hänelle opettajanhuone on paikka,

jossa jaetaan onnistumisia ja epäonnistumisia. Usein kielteisten tuntemusten sietäminen

on helpompaa, kun kokemukset voidaan jakaa toisten opettajien kanssa (Sahlberg 1996,

179). Luokanopettajan mielestä juuri oma jaksaminen ja hyvinvointi ajavat opettajia

tekemään yhteistyötä kollegojen ja muun henkilökunnan kanssa.

Kyllä se tuki on erittäin tärkeetä. Yksin se ois tosi raskasta. On se Paavo tai

joku muu, että kyl sillä on tosi iso merkitys. (Luokanopettaja.)

Luokanopettaja on hyvillään siitä, että Paavon ympärillä on moniammatillista yhteistyö-

tä, jolloin tuen antaminen ei ole ainoastaan hänen harteillaan. Erityisesti luokanopettaja

arvostaa erityisopettajan tekemää työtä Paavon kanssa. Paavo käy kerran viikossa osa-

aikaisessa erityisopetuksessa.

Koska eihän mulla [luokanopettajalla] taas oo sellasia välineitä eikä materi-

aaleja tai koulutustakaan siihen taas niinku erityisopettajan valmiudet on.

Vaan mä koitan sitä taidollista puolta. (Luokanopettaja.)

Paavon erityisopettaja ja luokanopettaja tekevät töitä myös yhdessä samanaikaisopetuk-

sen muodossa. Samanaikaisopetuksessa erityisopettaja ja luokanopettaja työskentelevät

samassa fyysisessä tilassa. Menetelmän ansioita ovat mm. luokan opetussisältöjen eriyt-

tämisen mahdollisuus sekä se, että erityisoppilaita ei eristetä kotiluokasta. (Ihatsu &

Ruoho 2001, 91–92.) Erityisopettaja käy Paavon luokassa kerran viikossa, jolloin luo-

kanopettaja ja erityisopettaja opettavat yhdessä ja luokka jaetaan äidinkielen tasoryh-

miin. Luokanopettaja kokee, että hän saa erityisopettajalta tukea myös muuten kuin osa-

aikaisen erityisopetuksen ja samanaikaisopetuksen muodossa. Luokanopettajan mielestä

erityisopettajan tuella on suuri merkitys hänen oman työnsä ja jaksamisensa kannalta.

Erityisopettaja on tukihenkilö, joka on aina valmis auttamaan.

Aina saa tukee erityisopettajalta, jos kysyy, että mitäs tehdään. Hän on aina

valmis auttaan. Yhdessä ratkotaan ongelmia. (Luokanopettaja.)

Kysyttyäni luokanopettajalta koulupsykologin tekemien testien ja tulosten vaikutuksesta

hänen työhönsä, jäi opettaja mietteliääksi. Paavon opettaja hämmentyi sitä, kuinka vä-
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hän hän loppujen lopuksi tietää koulupsykologin tekemistä testeistä ja testien pohjalta

tehdystä kuntoutussuunnitelmasta. Hän ei tiedä tuloksista tai kuntoutussuunnitelmasta

juuri mitään. Tämä ei ole harvinaista, sillä kuntoutuksen ja opetuksen suunnittelua lei-

maa ammattilaisten keskinäisen yhteistyön vähäisyys (Määttä 2001, 13). Lopulta luo-

kanopettaja päätyy siihen lopputulokseen, että syy on hänessä itsessään, koska hän ei

ole vaikean luokkansa takia ehtinyt perehtymään Paavoon niin paljon kuin olisi ehkä

pitänyt. Hän on tavallaan tuudittautunut siihen, että Paavo pärjää, koska hänellä on mo-

niammatillinen verkosto takanaan ja hyvät tukijoukot kotona. Luokanopettaja epäilee-

kin, että vaikka tietoa koulupsykologin tekemien testien tuloksista ja kuntoutussuunni-

telmasta olisi tullut hänelle asti, ei hän olisi toiminut toisin Paavon kanssa.

Jossain vaiheessa juttelin erityisopettajan kanssa eli meidän tutkimusopettajan

kanssa. Mä sanoin just, että hupskeikkaa heräsinpä tässä näin, että oisko jo-

tain voinut tehdä vielä. Ja hän sanoi, että ei siinä ois voinu mitään sen kum-

mosempaa tehdäkään. Mut en mä tiiä oisko siitä [koulupsykologin tiedoista]

loppuen lopuks ollu mitään sen kummemmin. En mä varmaan ois toisinlailla

toiminut. (Luokanopettaja.)

6.4.3 Oppimisympäristö

Lapsen jokapäiväiseen ympäristöön vaikuttaminen ja sen luominen lapsen kannalta

mahdollisimman hyväksi, helpottaa lapsen vaikeaa tilannetta (Kontiola 2002, 49). Op-

pimisympäristön kokonaisilme vaikuttaa lapsen käyttäytymiseen ja opiskeluun. Siisti,

rauhallinen ja lämmin ympäristö on turvallinen ja motivoiva. Turvallisessa ja rauhalli-

sessa ympäristössä myös positiiviset kontaktimahdollisuudet lisääntyvät. Oppimisval-

miuksiltaan heikko oppilas kaipaa toiminnallisesti monipuolista oppimisympäristöä,

mikä on huomioitava myös luokkahuoneen suunnittelussa. (Matilainen 1992, Happosen

2001, 335 mukaan.) Luokanopettajan mielestä oppimisympäristöllä, niin fyysisellä kuin

psyykkisellä, on merkittävä vaikutus dysleksiasta kärsivän lapsen oppimiselle. Paavon

opettaja on pyrkinyt luomaan luokastaan fyysisiltä puitteiltaan viihtyisän ja kodikkaan.

Luokassa on viherkasveja, matto, kirjakärryjä ja lasten töitä on aseteltu kauniisti esille.

Esimerkiksi kirjakärryillä opettaja on huomioinut oppilaiden itsenäisen toiminnan mah-

dollisuuden, jotta luokkahuone olisi monipuolinen oppimisympäristö. Paavon luokasta
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löytyy myös paljon erilaisia tekstejä ja kuvia. Luokanopettaja uskoo, että niillä on oma

merkityksensä oppilaiden lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa.

Että on sellasta, et mistä saa ihan luvalla katella. Ja, jos ei aina jaksa kuun-

nella niin ehkä sieltä tarttuu sitten jotain. (Luokanopettaja.)

Luokkatila säätelee myös oppimistilanteiden yksilöintimahdollisuutta (Happonen 2001,

335). Paavon luokassa olevat pulpettiryhmät mahdollistavat hyvin yksilöllistämisen

esimerkiksi samanaikaisopetusta varten, jolloin luokka jaetaan pienryhmiin. Fyysisiä

puitteita tärkeämmäksi luokanopettaja kokee luokan psyykkisen ilmapiirin. Psyykkinen

oppimisympäristö on kokemuksellinen tila, johon liittyvät tunteenomaiset asiat kuten

turvallisuus ja viihtyminen (Ikonen 1998, 417). Luokanopettajan mukaan Paavo tarvit-

see rauhallisen, kiireettömän ja välittävän oppimisilmapiirin, jossa häntä kehutaan ja

kannustetaan.

Mä luulen, että Paavo tarvii nimenomaan sen semmosen hirveen kannustavan

ilmapiirin. Elikkä, et häntä huomioidaan ja häntä niin kun muistetaan aina vä-

lillä kehasta, et aiku sä oot hienosti nytten. Hän niin kun nauttii ihan hirveesti

siitä ja se niin kun kannustaa häntä eteenpäin. Ja sit semmonen, et ei ois sitä

kiirettä, mut kun kaiken aikaa on se kiire. (Luokanopettaja.)

Fyysinen, sosiaalinen ja psyykkinen ympäristö ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa.

Fyysinen ympäristö luo puitteet toiminnalle, jossa olennaista ovat ihmiset ja niiden vä-

linen vuorovaikutus (sosiaalinen ympäristö). Fyysisen ja sosiaalisen ympäristön kautta

ihmiselle muodostuu yksilöllinen kuva, käsitys psyykkisestä ympäristöstä. (Ikonen

1998, 417.)

6.5 Osa-aikainen erityisopetus

Erityisopetus on nykyään luonnollinen osa peruskoulun arkipäivää ja sillä pyritään aut-

tamaan erityisen tuen tarpeessa olevia oppilaita. Erityisopetuksen ensisijaisena lähtö-

kohtana on oppilaiden erilaisuuteen vastaaminen ja toissijaisena lähtökohtana yleisope-

tuksen mahdollisuudet, jotka ovat erityiskasvatuksessa usein kuntoutuksellisia. (Ihatsu
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& Ruoho 2001, 91–92.) Tutkimukseni päähenkilön tapauksessa erityisopetuksen muoto-

ja ovat samanaikaisopetus ja osa-aikainen erityisopetus. Samanaikaisopetuksen merki-

tyksen selvitin jo alaluvussa 6.4.2 Yhteistyön voima, joten en palaa siihen enää tässä

kohtaa. Osa-aikaisessa, laaja-alaisessa erityisopetuksessa pyritään suoran vaikuttamisen

ja konsultoinnin kautta oppimis- ja kouluvaikeuksien ennalta ehkäisemiseen, tasoittami-

seen ja voittamiseen. Erityisopettajan työ on siis ennalta ehkäisevää, korjaavaa ja oppi-

laiden kokonaiskehitystä tukevaa asiantuntijuutta. (Ihatsu & Ruoho 2001, 91–92.)

Paavon koululla osa-aikainen erityisopetus toteutetaan ns. klinikkamallina, jonka lähtö-

kohtana ovat yksilökeskeisyys ja korjaavuus. Klinikkamallissa opetus on yksilö- tai

pienryhmäopetusta ja sitä annetaan erillisessä opetustilassa. Mallin hyvinä puolina voi-

daan pitää terapeuttisuutta ja mahdollisuutta tehokkaisiin erityisopetuksellisiin toiminta-

tapoihin. (Ström 2001, 130.) Terapeuttiseksi opetus voi muodostua, koska erityisopetta-

jalla on mahdollisuus tehdä hyvin yksilöllisiä opetusjärjestelyjä. Hän pystyy ehkä luo-

kanopettajaa paremmin huomioimaan oppilaan vahvuudet, emotionaalisen tilan ja

myönteisen minäkuvan rakentumisen. (Thuneberg 2002, 110.) Ongelmina taas voidaan

pitää sitä, että klinikkamalli leimaa oppilaita, on segregoiva ja vaatii paljon resursseja

(Ström 2001, 130). Luokanopettajan mukaan Paavo on motivoitunut erityisopettajalla

kävijä. Osasyynä tähän on se, että osa-aikainen erityisopetus ei ole leimannut Paavoa

negatiivisesti. Klinikkamallin edistyksellisempänä muotona voidaan pitää ns. samanai-

kaisopetuksen mallia, joka on käytössä myös Paavon luokassa. Samanaikaisopetuksen

etuja ovat mm. leimautumisriskin väheneminen ja mahdollisuus suunnata erityisopetta-

jan osaaminen useammalle oppilaalle kerralla. (Ström 2001, 130.)

Perinteisesti erityisopetus ja erityisopettajan työ mielletään opetuskeskeiseksi. Erityis-

opettajan työssä korostuu kuitenkin opettajan roolin lisäksi myös yksilösuuntautunei-

suus, jolloin erityisopetus voidaan määritellä yksilöön kohdistuvaksi korjaavaksi toi-

minnaksi. Erityisopettajan tehtävänä on tällöin poistaa oppilaan vaikeudet ja/tai ongel-

mat, joiden vuoksi hän tarvitsee erityistä tukea. Yksilökeskeisen näkökulman lisäksi

erityisopettajan työn voidaan ajatella olevan ennaltaehkäisevää. Tämän näkemyksen

mukaan oppimisen vaikeudet eivät välttämättä johdu oppilaasta itsestään vaan oppi-

misympäristön vuorovaikutusongelmista tai kouluorganisaation kyvyttömyydestä koh-

data erilainen oppija. Ennaltaehkäisevässä toiminnassa erityisopettajan työn painopiste

on siirtynyt yksilöstä ryhmän, luokan ja koko kouluyhteisön tasolle. Yhteistoiminnalli-
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suus erityispedagogisessa toiminnassa näkyy erityisopettajan toimenkuvassa ja käytän-

nön työtehtävissä esimerkiksi oppilashuoltotyönä ja yhteistoiminnassa koulussa ja kou-

lun ulkopuolella. (Ström 2001, 133–134.) Myös Paavon erityisopettaja työskentelee

yhteistoiminnassa koulun ulkopuolella, kielellisten taitojen ryhmässä, jota hän ohjaa

alueen koulupsykologin kanssa. Erityisopettaja kokee työtavan mielenkiintoiseksi, kos-

ka molemmat ohjaajat oppivat toisiltaan työskennellessään yhdessä.

Ja mulle itelle onkin ollu se motivoiva tekijä siinä, että sais niinku vähän eri-

laista näkökulmaa siihen omaankin tekemiseen (Erityisopettaja).

Paavo aloitti osa-aikaisen erityisopetuksen ensimmäisen luokan syksyllä, kun syvät

kuopat lukitaidoissa ilmenivät koulutulokkaitten seulonnassa. Alussa Paavo oli mukana

kielellisen tietoisuuden harjoitteluryhmässä, jonka lisäksi erityisopettajan ohjauksessa

harjoiteltiin myös matematiikkaa. Kun kielellisen tietoisuuden harjoitukset oli käyty

läpi, muuttuivat erityisopettajalla käynnit tavanomaisemmaksi lukiopetukseksi.

Ja se [lukiopetus] on niinku vähän yleisemmällä tasolla tapahtuvaa harjoitte-

lua. Siinä riimitellään ja kuunnellaan alkuääniä. Kuunnellaan tarinoita ja

opetellaan vastaamaan kysymyksiin ja tän tyyppistä. (Erityisopettaja.)

Tutkimusajankohtaan mennessä Paavo on käynyt osa-aikaisessa erityisopetuksessa

säännöllisesti kerran viikossa yhdessä toisen pojan kanssa. Harjoitteet, joita erityisope-

tuksessa tehdään, ovat hyvin samanlaisia kuin kielellisten taitojen kuntoutusryhmässä.

Kuntoutusryhmän erona osa-aikaiseen erityisopetukseen on, että toiminta on ryhmätoi-

mintaa ja pääpaino harjoituksissa on leikinomaisuudessa. Osa-aikaisessa erityisopetuk-

sessa sekä Paavon luku- että kirjoitustehtävät ovat lausetasolla. Paavon kuntoutus kes-

kittyy kuuntelun harjoittelemiseen, kirjain-äännevastaavuuden automatisoimiseen ja

lukuharjoituksissa Paavo harjoittelee dekoodaamaan kirjoitusta puheeksi. Erityisopettaja

kuvailee tyypillistä tuokiota seuraavalla tavalla.

Me on aina yhteisesti alotettu tämmösellä kuunteluharjotuksella. Siinä kuun-

nellaan, onko sanassa geminaatta vai onks siellä vaan yks konsonantti. Ja sit-

ten on tavuttain kirjotettu niitä sanoja ja sitten on vähän katottu tota työkirjaa.

(Erityisopettaja.)
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Paavon osa-aikainen erityisopetus keskittyy useiden tutkimusten mukaan tehokkaim-

paan lukitaitojen kehittymistä edistävään harjoitusmuotoon eli fonologisten taitojen se-

kä kirjain-äännevastaavuuksien harjoittamisen yhdistelmään (Aro 1999, 285). Segmen-

taalinen fonologinen taito ja kirjainäännevastaavuuksien hallinta antavat lapselle työka-

lut äänteelliseen, kokoavaan lukemiseen ja aakkosellisen koodin hallintaan. Äänteelli-

nen lukutaito on edellytys sujuvan lukutaidon oppimiselle. (Share 1995, Aron 1999, 285

mukaan.) Yleensä dysleksiassa kirjoitusvaikeudet ovat suuremmat kuin lukemisvaikeu-

det ja usein ne säilyvät, vaikka lukutaito edistyisikin (Höien & Lundberg 2000, 192).

Näin on käynyt myös Paavolla. Hänen pulmansa liittyvät molempiin taitoihin, mutta

suuremmat vaikeudet ovat kirjoittamisessa. Kirjoitustaitoa Paavo on harjoittanut erityis-

opettajan kanssa kuunteluharjoitusten sanojen kirjoittamisen lisäksi siten, että he kirjoit-

tavat sanoja ja lauseita kuvista, ja harjoituksen myötä kirjoitustaito onkin kehittynyt

vähitellen.

Olen huomannu, että onnistuu aika mukavasti kyllä jo sitten ne lauseetkin. Et,

kun hän oikein siinä keskittyy ja mietitään niitä tavuittain, hän saattaa saada

ihan oikeinkin kirjotettua lauseita. Että sillä tavalla alkaa niinku luonnistua.

(Erityisopettaja.)

Erityisopettajan kuntoutustapa tukee myös Paavon nopean nimeämisen taidon kehitty-

mistä, sillä Korhosen (1995) huomiot nopean nimeämisen taitojen kehittämisestä vas-

taavat pitkälti erityisopettajan teettämiä harjoituksia. Korhosen (1995) mukaan kuntou-

tuksen kohteena tulisi olla kirjain-äännevastaavuus ja sanojen merkityssisältöihin pe-

rehdyttäminen. Nopean nimeämisen kuntouttamiseen suositellaan kuntoutusmenetelmiä,

joissa on sujuvuuden harjoittelun lisäksi fonologisen tietoisuuden harjoituksia sekä ly-

hytkestoisen muistin hyväksi käyttöä. (Heikkilä 2005, 29.) Paavon kuntoutus keskittyy

fonologisten taitojen ja kirjain-äännevastaavuuden harjoittelemiseen, sillä koulupsyko-

login testitulosten mukaan Paavon lyhytkestoinen kielellinen muisti ja käsitteiden hal-

linta kuten sanojen määritteleminen vastaavat ikätasoa, joten niiden harjoittelu ei ole

välttämätöntä. Varsinaisia nopean nimeämisen taidon kehittämiseen tarkoitettuja har-

joitteita erityisopettajalla ei ole käytössä. Paavon nopean nimeämisen taitojen kehitty-

misen kannalta on kuitenkin tärkeää, että harjoittelu on jatkuvaa jolloin toistojen ja yli-
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oppimisen kautta myös vaikeasti kuntoutettavassa nopeassa nimeämisessä voidaan saa-

da tuloksia aikaan (ks. myös Heikkilä 2005, 28).

Erityisopettajan luona Paavo harjoittelee lukitaitoja myös tietokoneen avulla. Useissa

tutkimuksissa on osoitettu erilaisten tietokoneohjelmien olevan tehokas väline lasten

lukitaitojen edistämisessä (Syrjälä & Lyytinen 2004, 123).

Leksiaa on käytetty - sieltä osioita ”täydennä kirjain”, ”kuva ja sana” sekä

”kuva ja lause” (Erityisopettaja).

Leksia on lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksiin tarkoitettu tietokoneohjelma. Ohjel-

maa on käytetty erityisopettajalla siten, että toinen pojista on koneella ja toinen erityis-

opettajan kanssa. Tietotekniikka on hyvä apuväline lukivaikeuksisten opetuksessa ja

kuntoutuksessa, sillä ohjelmien vaikeustasoa voi säätää kullekin lapselle yksilöllisesti.

Tietokoneelta lapsi saa jatkuvaa ja kannustavaa palautetta ja usein kuntoutus motivoi

lasta enemmän kuin tavallinen koulutyöskentely. Oppilaat mieltävät tietokoneavusteisen

kuntoutuksen helpommaksi ja hauskemmaksi. (Aro 1999, 288–289; Thuneberg 2002,

112–113.) Jonkin verran pojat ovat päässeet työskentelemään myös Aapeli-

tehtäväsarjalla, jota tehdään Miniluko-laudalla. Tehtävässä on kysymyksiä ja arvoituk-

sia, joihin etsitään sopiva kuva.

Uusimpana lukutaidon harjoitusmuotona on kirjan lukeminen. Paavo ja hänen kanssaan

erityisopetuksessa käyvä toinen poika lukevat kirjaa vuorotellen siten, että myös erityis-

opettaja on yhtenä lukijoista, sillä kirjassa on paljon tekstiä poikien lukutaitoihin näh-

den.

Tämmöstä kirjaa, jossa on kuviakin. Vähän tämmönen sarjakuvan ja kirjan vä-

limuoto. Ja oli hauska, kun pojat oli niin intoo täynnä. (Erityisopettaja.)

Myös Höien ja Lundberg (2000, 176–177) pitävät oppilaan ja opettajan vuorolukua hy-

vänä menetelmänä heikkojen lukijoiden taitojen kehittämisessä. Lähtökohtana vuorolu-

vussa on se, että oppilaalla ja opettajalla on sama teksti, joka valitaan yksilöllisesti siten,

että se on oppilaalle mahdollisimman mieluisa. Opettaja aloittaa kirjan lukemisen rau-

hallisesti siten, että myös oppilas pystyy seuraamaan tekstiä samalla, kun opettaja lukee
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sitä. Muutaman sivun jälkeen vuorot vaihtuvat siten, että oppilas lukee esimerkiksi

muutaman rivin. Vuorolukeminen jatkuu niin, että vähitellen opettaja vähentää oman

lukemisensa osuutta ja oppilas lukee enemmän. Vuorolukemisen onnistumisen edelly-

tyksenä on, että teksti on oppilaan lukutaitoihin nähden sopiva ja mielenkiintoinen.

6.6 Moniammatillisella yhteistyöllä eteenpäin

Lehtinen (1998, 473–474) esittelee Petersonin (suom. Saloviita 1993) kuvaamat neljä

erilaista eri tieteenalojen yhteistyömallia, jossa ääripäinä ovat yksitieteinen malli, jossa

ei ole moniammatillista suunnittelua ja poikkitieteellinen malli, joka perustuu eri alojen

väliselle yhteistyölle. Paavolle suunnattujen tukitoimien kohdalla eri alojen välinen yh-

teistyö lähentelee poikkitieteellistä mallia. Poikkitieteellisessä mallissa asiantuntijat

tekevät tiivistä yhteistyötä ja opettavat omia käytänteitään toisten alojen asiantuntijoille.

(Lehtinen 1998, 473–474.) Kielellisten taitojen kuntoutusryhmässä erityisopettajan ja

koulupsykologin välinen yhteistyö on moniammatillista yhteistyötä parhaimmillaan,

kun asiantuntijat vaihtavat kokemuksia ja tietoja keskenään. Paavon erityisopettajan

mukaan juuri tietojen ja taitojen jakaminen on antoisinta yhteistyössä. Myös erityisopet-

taja ja luokanopettaja tekevät yhteistyötä keskenään, vaikka molemmat toteuttavatkin

Paavon kuntouttamista itsenäisesti, omia menetelmiään käyttäen. Vanhemmat ovat tuki-

ringissä mukana vanhempainvarttien ja kielellisten taitojen vanhempainryhmän kautta.

Vaikka Paavon ympärillä on moniammatillista osaamista, leimaa tukitoimia asiantunti-

joiden välisen vuoropuhelun vähäisyys, mikä kävi ilmi erityisesti luokanopettajan haas-

tattelusta. Paavon tukitoimille on ominaista se, että eri alojen asiantuntijat työskentele-

vät omilla erityisalueillaan itsenäisesti. Jokainen asiantuntija työskentelee käyttäen omia

menetelmiään riippumatta siitä, mitä muiden alojen asiantuntijat tekevät Paavon kanssa.

(ks. myös Lehtinen 1998, 474.) Hienosäädön varaa on siis vielä tukitoimien suunnitte-

lussa ja toteutuksessa, jotta Paavon kuntoutus olisi mahdollisimman kokonaisvaltaista.

Tällä hetkellä tukitoimien haasteena ovat tiedon kulku ja eri alojen välinen vuoropuhelu.

Erityisopettajan mielestä moniammatillinen yhteistyö on toiminut hyvin Paavon kohdal-

la ja tuen määrää ei juuri voisi lisätä.
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Joku rajahan se on silläkin, mitä lapsi jaksaakaan tehdä. (Erityisopettaja.)

Samaa mieltä on myös luokanopettaja, jonka mielestä Paavon koulutyölleen saama tuki

on resurssien puitteissa hyvää ja tällä hetkellä riittävää. Hän uskoo, että loppuen lopuksi

tuen saamisessa ei ratkaise määrä vaan laatu.

Mä luulen, et siitä hän [Paavo] ahdistuis enemmän, jos sitä tulis määrällisesti

lisää. Se on hyvä, että se on sellasta tehokasta, muutaman kerran viikossa. Se

on varmaan ihan ok. (Luokanopettaja.)

Paavon opettaja toivoo, että tukitoimet jatkuvat myös Paavon siirtyessä kolmannelle

luokalle. Jos tukitoimet säilyvät, ei luokanopettaja usko, että nivelvaiheessa tulee on-

gelmia. Tärkeäksi seikaksi opettaja arvelee sen, että kolmannelle luokalle siirryttäessä

muistetaan se, että Paavo on yksi luokan oppilaista. Hän on paljon muutakin kuin oppi-

las, jolla on ongelmia lukemisen ja kirjoittamisen kanssa.

Mä luulen, et viisainta varmaan siinäkin on lähtee ihan puhtaalta pöydältä,

koska nää ongelmat tiedostetaan. Kyl mä luulen, että siitä selvitään. (Luokan-

opettaja.)

Kirjoittaessani Paavolla on jo alkanut alakoulun kolmas vuosi uusine oppiaineineen.

Höien ja Lundberg (2000, 1) muistuttavat, että lukeminen ja kirjoittaminen ovat taitoja,

joiden osaaminen vaikuttaa koulussa menestymiseen ja niitä edellytetään muissa oppi-

aineissa kuten ympäristö- ja luonnontiedossa. Kolmannen luokan aloittamiseen kaikki

haastateltavat suhtautuivat toiveikkaasti. Erityisopettajan mukaan osa-aikainen erityis-

opetus jatkuu myös kolmannella luokalla, jolloin on tärkeää tarkkailla, millaista apua

Paavo tarvitsee. Erityisopettaja on varautunut siihen, että Paavo saattaa tarvita opastusta

opiskeluteknisissä asioissa. Hänen mielestään jatkossa tulee seurata esimerkiksi sitä,

tarvitseeko Paavo reaaliaineiden kokeissa apua esimerkiksi suullisen läpikäymisen

muodossa. Kielellisten taitojen kuntoutusryhmän tulevaisuudesta erityisopettajalla ei ole

tietoa. Tulevaisuus on toistaiseksi epäselvä, sillä ryhmän taustalla olevan hankkeen ra-

hoituksen jatko ei ole selvillä. Erityisopettaja uskoo kuitenkin, että Paavo selviytyy tu-

levista kouluvuosista myös ilman kuntoutusryhmää, kun osa-aikainen erityisopetus jat-

kuu.
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Paavon vanhemmat suhtautuvat kolmanteen lukuvuoteen turvallisin mielin, vaikka uu-

den kielen, englannin, mukaan tuleminen jännittääkin hieman. Haastattelussa Paavon

isä muisteli kuinka vanhemmat vielä toisen luokan syksyllä jännittivät kolmatta vuosi-

luokkaa, mutta vuosi on tehnyt vanhempien mukaan Paavolle ihmeitä. Vaikka van-

hemmat kokevat, että Paavon lukeminen ja kirjoittaminen ovat menneet eteenpäin, ovat

molemmat kuitenkin asennoituneet tuleviin vuosiin siten, että lukivaikeuden kanssa

täytyy tehdä töitä koko ajan.

Mut et kyl me nyt ollaan siihen asennoiduttu, että kyllähän tää [lukivaikeus]

vaatii töitä jatkossa koko ajan. (Vanhemmat.)

Koulupsykologin mielestä lukivaikeus on ongelma, jota ei pysty voittamaan kokonaan.

Se seuraa omistajaansa läpi elämän. Vaikeuteen voi kuitenkin saada niskaotteen eli jo-

kainen löytää vaikeuden kanssa selviytymiseen ja pärjäämiseen oman tyylinsä, jolloin

ihminen voi kokea olevansa sinut asian kanssa. Myös Paavo tuntuu saaneen positiivisen

asenteensa koulua kohtaan takaisin ja hän on selvästi päässyt sinuiksi pulmansa kanssa.

Lukeminen ja kirjoittaminen ovat taitoja, jotka kehittyvät, mutta silti koulupsykologi

uskoo, että lukivaikeus tulee olemaan läsnä Paavon elämässä myös aikuisena. Tärkeintä

on se, miten asiaan suhtaudutaan jolloin matka aikuisuuteen voi joko helpottua tai vai-

keutua. Paavon kohdalla lukivaikeuteen on tartuttu ja kuntoutus näyttää tuottavan tulos-

ta. Myös tukipiirin myönteisellä asenteella on varmasti ollut vaikutusta siihen, että Paa-

von motivaatio oppimista kohtaan on säilynyt ja hän on iloinen, elämänmyönteinen

koululainen.
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7 Lukivaikeuden moni-ilmeisyys ja

lukilapsen oppimisen tukeminen

Tämä tutkimus tarkastelee yhden lapsen yksilöllistä lukemaan ja kirjoittamaan oppimi-

sen kehityskulkua seitsemän ja yhdeksän ikävuoden välillä lähinnä kouluoppimisen

näkökulmasta. Tutkimus kuvaa seikkaperäisesti tutkimuksen päähenkilön luku- ja kir-

joitustaidon kehittymistä ja matkan varrelle tulleita vaikeuksia. Olen raportoinut kehi-

tystarinan siten, että se etenee aikajärjestyksessä alkaen siitä, kun lukiongelmat havait-

tiin. Tutkimuksen tarkoituksena on siten kuvata lukivaikeutta mahdollisimman moni-

puolisesti ja kokonaisvaltaisesti teoreettisten näkökulmien valossa sekä tarjota näkö-

kulmia lukilapsen oppimisen tukemiseen.

Tähän lukuun olen koonnut haastateltujen kokemuksista esille tulleita lukemis- ja kir-

joittamisvaikeuden moni-ilmeisyyttä osoittavia piirteitä sekä lukilapsen koulutyön tu-

kemisessa huomioitavia seikkoja. Luvussa esittämiini asioihin tarkempaa selvitystä ha-

luavan kannattaa tutustua aiempiin lukuihin. Niissä olen pyrkinyt kuvaamaan tutkimuk-

seni päähenkilön lukivaikeutta ja koulutyön tukemista aineiston pohjalta mahdollisim-

man monipuolisesti.

Oppimisvaikeustutkimusten mukaan dysleksian ennusmerkit ovat nähtävissä ennen lu-

kemaan ja kirjoittamaan oppimista (Höien & Lundberg 2000, 88; Syrjälä & Lyytinen

2004, 122–123). Tutkimuksen tulokset ovat ristiriidassa tämän näkemyksen kanssa, sillä

tulosten mukaan lukivaikeuden ennusmerkkejä on erittäin vaikea havaita arkipäivän

toiminnassa. Täten myös lukivaikeuden aukoton ennustaminen ja ennaltaehkäisevä tu-

keminen on vaikeaa. Tulokset nostavat esille varhaisen tuen merkityksen oppimisvaike-

uksissa. Lukilapsen edun mukaista on, että lapsella havaittujen lukivaikeuden merkkien

jälkeen tukitoimet käynnistetään mahdollisimman pian, jotta lapsi ei syrjäydy oppimi-

sen polulta ja säilyttää oppimismotivaationsa.
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Tutkimuksen tulosten mukaan Stanovichin (1986) nimeämä Matteus-ilmiö toteutuu

Paavon luku- ja kirjoitustaidon kehityksessä (Torgesen 1998, 32). Tutkimukseni pää-

henkilön vaikea alku ja taitojen taantuminen saivat aikaan sen, että Paavo jäi jälkeen

ikätovereidensa lukitaitojen kehityksestä. Kuilu Paavon ja ikätovereiden taitojen välillä

on kasvanut koko ajan, kun muut oppivat uutta ja Paavon taidot pysyvät paikallaan.

Itsetunnon suurista kolauksista huolimatta Paavon motivaatio lukemaan ja kirjoittamaan

oppimista kohtaan on säilynyt. Hänen lukitaitojensa kehittyminen on ollut hidasta, mut-

ta varmaa. Paavon kohdalla dysleksian mukanaan tuomat vaikeudet eivät ole kasautu-

neet eikä koulupolku ole ollut täysin mutkainen. Tähän on vaikuttanut Paavoa ympäröi-

vä moniammatillinen verkosto, jonka määrätietoinen tuki näyttää tuottaneen tulosta.

7.1 Moni-ilmeinen lukivaikeus

Tutkimuksen päähenkilön fonologisen tietoisuuden puutteet ovat hidastaneet luku- ja

kirjoitustaidon kehittymistä. Tulokset tukevat Mäkisen (2005, 16) havaintoja siitä, että

työläs äänteellinen koodaus viivyttää mm. tavuihin perustuvien mielleyhtymien muo-

dostumista, estää yhteyksien muodostumista fonologisten ja ortografisten edustusten

välille ja hidastaa sujuvalle lukemiselle välttämättömän sanakuvasanaston laajenemista.

Tulokset vahvistavat niitä havaintoja, joiden mukaan suuri osa lukivaikeuksista liittyy

fonologisperäisiin vaikeuksiin (Siiskonen ym. 2001, 60; Vellutino ym. 2004, 7; 12).

Fonologisen prosessoinnin vaikeuksien lisäksi nimeämiseen liittyvät suuret hankaluudet

ovat viivyttäneet Paavon sujuvan luku- ja kirjoitustaidon kehittymistä. Tulokset tukevat

niitä arveluita, että sujuvan lukemisen ja kirjoittamisen edellytyksenä on fonologisten

taitojen lisäksi se, että lapsen sanojen mieleenpalauttaminen automatisoituu sujuvaksi

toiminnaksi (esim. Tuovinen & Leppäsaari 1999, 254; 262; Vellutino ym. 2004, 13).

Tutkimuksen tulokset vahvistavat näin Wolfin (2000) ja hänen kollegojensa esittämää

kaksoispuutehypoteesia, jonka mukaan lukivaikeuksissa on erotettavissa kaksi ydinon-

gelmaa: fonologisen prosessoinnin vaikeudet ja nimeämisen hitautena ilmenevät puut-

teet (ks. myös Vellutino ym. 2004, 13).

Lukilapsen koulutyön tukemisen haasteena on edellä mainittujen seikkojen lisäksi se,

että lukemis- ja kirjoittamisvaikeuteen liittyy usein myös muita vaikeuksia (Aro 1999,



73

277; Korhonen 2002, 159–160). Tutkimukseni päähenkilöllä ilmeni lukiongelmien li-

säksi vaikeuksia matematiikan, tarkkaavaisuuden ja motoriikan alueilla. Näiden luki-

vaikeuden taustalla olevien moninaisten kielellisten vaikeuksien ja lukivaikeuden ympä-

rille kietoutuneiden muiden oppimisen vaikeuksien vuoksi tutkimuksen tulokset vahvis-

tavat kliinisen kokemuksen ja tutkimustulosten osoituksia dysleksian moni-

ilmeisyydestä (ks. myös Korhonen 2002, 159). Osoituksena lukemis- ja kirjoittamisvai-

keuden moni-ilmeisyydestä ovat myös Paavon vahvuudet kognitiivisissa taidoissa, kie-

lellisissä valmiuksissa ja luetunymmärtämisessä, jotka tavallisesti saattavat tuottaa vai-

keuksia lukilapselle (ks. myös Höien & Lundberg 2000, 3). Paavon lukivaikeuden vai-

keusaste on hänen lukuisien vahvuuksiensa vuoksi yllättävä. Tavallisesti hänen osoitta-

millaan taidoilla pärjää koulussa kohtalaisesti.

7.2 Moniammatillinen yhteistyö

Tulosten mukaan tukitoimien varhainen aloittaminen ja aktiivinen tuki edistävät lukitai-

toja ja tukevat lapsen positiivista kuvaa itsestään oppijana. Tuen saamisella on merki-

tystä myös oppimismotivaation säilyttämiseen, jotta lapsi ei syrjäydy oppimisen polulta.

(ks. myös Syrjälä & Lyytinen 2004, 127.) Tulokset osoittavat, että johdonmukainen tuki

ja lukitaitoja vahvistavat motivoivat harjoitukset johdattavat lapsen luontevasti kielen

maailmaan ja vaikuttavat luku- ja kirjoitustaidon kehittymiseen. Paavon luku- ja kirjoi-

tustaitoon pyritään vaikuttamaan toimenpiteillä, jotka vaikuttavat lähinnä oppimispro-

sesseihin. Tutkimuksen päähenkilön lukemaan ja kirjoittamaan oppimiseen vaikuttavia

osaprosesseja tuetaan monipuolisin harjoittein ja materiaalein kotona, koulussa ja kielel-

listen taitojen kuntoutusryhmässä. Tulosten mukaan tukitoimet keskittyvät lähinnä fono-

logisten taitojen harjoittamiseen. Myös nopean nimeämisen vaikeuden huomioiminen

on osa kuntoutusprosessia, vaikka tulosten mukaan taitoon vaikuttaminen onkin vaike-

aa. Tulosten perusteella tarvitaan lisää tietoa ja kuntoutuksellisia keinoja nimeämisvai-

keuden kuntouttamiseen lukilapsilla. Pääpaino tukemisprosessissa on lukemis- ja kirjoi-

tusvaikeuksien kuntoutuksessa, vaikka lukivaikeuteen liittyy myös muita vaikeuksia.

Tulokset osoittavat, että lukivaikeuden varhainen tunnistaminen ja ongelmiin vaikutta-

minen edellyttävät moniammatillista osaamista ja yhteistyötä, vaikka jokainen tukitaho

toteuttaakin lukilapsen kuntoutusta omista lähtökohdistaan. Samalla, kun yhdessä teke-
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minen on lukilapsen edun mukaista, on tiedon jakaminen myös tukijoukon jäsenten jak-

samisen ja hyvinvoinnin avaintekijä. Tukimuodoista päättäminen edellyttää tulosten

mukaan lapsen kokonaistilanteen selvitystä ja yksilöllisten tukimuotojen suunnittelua.

Oppimisen tukemisessa lähdetään liikkeelle lapsen tarpeista ja suunnittelussa pyritään

huomioimaan lapsi kokonaisvaltaisesti. Tällöin tukitoimet toteutetaan niin, että ne huo-

mioivat lapsen eri kehitysalueet ja tuen tarpeet. Moniammatillinen yhteistyö on avain-

asia tuen suunnittelussa, jotta lapselle voidaan laatia tehokas kuntoutussuunnitelma.

Moniammatillisen yhteistyön merkitys korostuu myös tuen toteutuksessa, sillä lukilapsi

tarvitsee kaiken mahdollisen tuen alkaen kodin antamasta tuesta koulunulkopuoliseen

tukeen. (ks. myös Aro 1999, 277–278; Kontiola 2002, 49–50.)

Kognitiivisten toimintojen kattava diagnostinen arviointi on tärkeää, jotta opetus ja kun-

toutus voidaan toteuttaa lapsen lähtökohdista (Aro 1999, 277–278). Tutkimus osoittaa,

että asiantuntijan tutkimus ja konsultaatio edistävät lapsen vahvuuksien ja heikkouksien

kartoitusta sekä sitä kautta tuen kohdistamista tarvittaviin kehitysalueisiin. Tutkimus

antoi aiheen tulkita, että tutkimustiedon siirtäminen käytännöntasolle ei ole kaikilta osin

yksinkertaista. Haasteellinen tehtävä on myös muokata tutkimuksista saatu tieto kun-

touttavaksi opetukseksi, sillä lukitaitoihin on joiltain osin vaikea vaikuttaa, vaikka tut-

kimustietoa onkin. Tukitoimien haasteena on myös yhteistyö kuntoutustahojen välillä,

sillä eri kuntoutustahot toteuttavat yksilöllistä kuntoutusta omilta osiltaan, mutta vuoro-

puhelu ja yhteistyö puuttuvat kuntouttajien väliltä. Kuntoutusprosessin tulisi yhdistyä

kokonaisuudeksi, jossa eri lähteiden kokemukset ja tietämys yhdistetään. Parhaaseen

tulokseen päästään, kun vanhempien, opettajien ja muiden asiantuntijoiden tietämystä

hyödynnetään yhteiseen hyvään, lukilapsen oppimisen tukemiseen.
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8 Tutkimuksen tarkastelua

8.1 Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelua

Käyttämäni tutkimusmenetelmä tuki mielestäni tutkimustehtävääni. Teemahaastattelu-

jen avulla pääsin lähelle tutkimukseen osallistuneiden kokemusmaailmaa. Se, että haas-

tattelin kaikkia tutkimukseni päähenkilön kouluntyön tukemisessa mukana olleita ihmi-

siä lukivaikeuden alkutaipaleelta tutkimushetkeen asti, antoi tutkijalle kokonaisvaltaisen

ja monipuolisen kuvan lukilapsen oppimisen tukemisesta. Laatimani teema-alueet osoit-

tautuivat hyviksi ja myös se, että lisäsin jokaiseen haastatteluun spesifejä teema-alueita,

toi mielestäni hyvän lisän kaikille yhteisiin teemoihin. Keräämääni aineistoa pohdin

lukemani kirjallisuuden ja aiempien aiheesta tehtyjen tutkimusten valossa.

Laadullisen aineiston koon määrittelemisen yhteydessä puhutaan kyllääntymisestä eli

saturaatiosta. Aineistoa on riittävästi silloin, kun uudet tapaukset eivät tuota enää tutki-

mustehtävän kannalta uutta tietoa. Kyllääntymispiste on täysin tutkimuskohtainen ja

tutkijan tehtävänä on päättää, milloin aineistoa on kerätty riittävästi ja se kattaa tutki-

mustehtävän. Saturaation ajatus perustuu Bertauxin (1981) ideaan: ” – – tietty määrä

aineistoa riittää tuomaan esiin sen teoreettisen peruskuvion, mikä tutkimuskohteesta on

mahdollisuus saada, ainakin, jos kirjoittajien kokemus- ja kulttuuritausta pysyy suurin

piirtein samana.” (Eskola & Suoranta 1998, 62–64.) Aineiston kyllääntymispisteen

määritteleminen ei ole tässä tutkimuksessa helppoa. Haastatellut aikuiset ovat olleet

tekemisissä tutkimuksen päähenkilön kanssa hänen lukivaikeutensa eri vaiheissa ja ai-

kuiset ovat olleet hyvin erilaisissa rooleissa. Tutkimus on kuitenkin tapaustutkimus,

jolloin kukin osallistuja edustaa sataprosenttista osallistumista ja heidän vastauksensa

kyllääntyvät näin itsensä kanssa.
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Erilaisten lähtökohtiensa vuoksi kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus eroavat toi-

sistaan luotettavuus- ja yleistettävyyskysymyksiä tarkasteltaessa. Laadullisen tutkimuk-

sen tekijä ei pyri tutkimuksellaan objektiiviseen totuuteen vaan lähtökohtana on, että eri

yksilöillä on omat kokemuksensa ja totuutensa. Tutkijan tehtävä on selvittää tutkittavien

totuutta ja pyrkiä heidän kokemusmaailmaan perustuvaan tulkintaan. Kvalitatiivinen

tutkimus perustuu tutkijan ja tutkittavan väliselle vuorovaikutukselle. Mitä syvempi ja

avoimempi vuorovaikutus tutkijan ja tutkittavan välille syntyy, sitä lähemmäs totuutta

tutkija pääsee. (Syrjäläinen 1992, 70.)

Kvantitatiivisten käsitteiden katsotaan olevan sopimattomia laadullisen tutkimuksen

arviointiin, sillä käsitteinä niiden ala vastaa vain määrällisen tutkimuksen tarpeisiin

(Tuomi & Sarajärvi 2004, 133). Tärkeimmäksi laadullisen tutkimuksen arviointitavaksi

voidaan nostaa tutkimusprosessin luotettavuus ja raportoinnin uskottavuus. Laadullisen

tutkimuksen pääasiallisin luotettavuuden kriteeri on tutkija itse ja siksi luotettavuuden

arvioinnin tulee koskea koko tutkimusprosessia. (Eskola & Suoranta 1998, 211–212.)

Tärkeintä arvioinnissa on tutkimuksen kokonaisuuden huomioiminen, jolloin painotuk-

sen kohteena on myös tutkimuksen sisäinen johdonmukaisuus (Tuomi & Sarajärvi

2004, 135).

Narratiivinen tutkimus liitetään usein konstruktivistiseen ajattelutapaan. Ajattelutavan

mukaan objektiivista totuutta ei ole olemassa, vaan todellisuus tuotetaan tarinoiden väli-

tyksellä. (Heikkinen 2001, 126–127.) Bruner (1986, Heikkisen 2001, 127 mukaan) on

tuonut tutkimuksen luotettavuuden tarkasteluun käsitteen todentuntu. Lukija voi eläytyä

tarinaan ja kokea todentunnun suodattamalla tarinan omien aikaisempien kokemustensa

kautta. Tarinan todentunnusta vakuuttuminen on kokonaisvaltainen kokemus, joka ei

perustu väitelauseisiin.

8.1.1 Tutkimuksen raportointi

Tutkijan tehtävänä on antaa riittävästi tietoa tutkimuksen tekotavasta, jotta lukija voi

arvioida tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa on tarkasteltava

koko tutkimusprosessia ja tämän mahdollistamiseksi on tärkeää, että raportti on yksi-

tyiskohtaisen tarkka. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 138.) Olen pyrkinyt tutkimuksessa

mahdollisimman yksityiskohtaiseen kerrontaan ja tarkkaan raportointiin omien ennak-
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kokäsitysten pohtimisesta lähtien tutkimuksen tuloksiin saakka. Tutkimusraporttiin si-

sältyy paljon aineistoa, jolla olen pyrkinyt osoittamaan tulkintojeni perustuvan siihen.

Suorien lainausten kautta myöskään tutkijan ääni ei pääse korostumaan luotettavuuden

kustannuksella ja myös lukija voi arvioida tulkintojeni paikkansapitävyyttä.

8.1.2 Siirrettävyyden arviointi

Tutkimuksen tulosten siirrettävyyden eli yleistettävyyden arvioiminen jää ennen kaik-

kea tutkimustulosten lukijan käsiin tutkijan ohella. Siirrettävyyden mahdollistamiseksi

raportoinnin tulee olla mahdollisimman tarkkaa. Raportin tulisi olla sellainen, että lukija

voi seurata tutkimuksen kulkua ja ottaa kantaa tutkijan tekemään tulkintaan. (Syrjäläi-

nen 1992, 71–73.) Kun nämä edellytykset ovat kohdallaan, on lukijan mahdollista ver-

rata omaa tilannettaan tutkittuun tapaukseen ja siten yleistää ja soveltaa tuloksia omalle

kohdalleen. Tutkimuksen soveltamisen mahdollisuudet ovat aina tapauskohtaisia. (Syr-

jälä 1994, 17.) Olen pyrkinyt kuvaamaan tutkittavaa tapausta mahdollisimman tarkasti

selvittämällä esimerkiksi ne kriteerit, jotka alun perin asetin sille. Olen myös kuvaillut

selkeästi tutkimukseni päähenkilön lukivaikeuden kehitystarinan eri vaiheita ongelmien

toteamisesta tutkimushetkeen. Myös oppimisen tukemiseen suunnattuja toimia olen

pyrkinyt kuvailemaan seikkakohtaisesti.

Kvalitatiivisen tutkimuksen tähtäimenä on teorianmuodostus. Pyrkimyksenä on yksit-

täisten tutkimustulosten kautta päästä sellaiseen yleistykseen, joka mahdollistaa myös

muiden ilmiöiden ennakoimisen, tunnistamisen, selittämisen, ymmärtämisen. Vaikka

laadullisen tutkimuksen keskiössä ovat ainutkertaiset ilmiöt, ovat ne kuitenkin yleisiä

siinä mielessä, että ne esiintyvät aina uudelleen jossain muissa yhteyksissä. Yleistykset

on saatava sellaiseen muotoon, että ne johdattavat sekä kohteen ainutlaatuisuuteen että

käsitteelliseen yleisyyteen. (Varto 1996, 101.) Myös oma tapaustutkimukseni on esi-

merkki jostain suuremmasta joukosta, jonka yksittäinen osa se on. Samalla tapaus voi

kertoa jotain siitä laajemmasta lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksien kokonaisuudesta,

johon se kuuluu. (ks. myös Syrjälä 1994, 15.) Uskon, että lukilapsen todellisuus hah-

mottuu hyvin, kun tutkittavana ovat niiden henkilöiden kokemukset lukilapsen oppimi-

sen tukemisesta, jotka ovat lukilapsen taustajoukoissa. Todellisuuden tarkastelu eri tu-

kihenkilöiden näkökulmista ja eri ajankohdista helpottaa luultavasti tutkimuksen siirret-

tävyyden arviointia.
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8.1.3 Tutkimustilanteen arviointi

Tutkijan on luotettavuuden osoittamiseksi järkevää suorittaa ns. tutkimustilanteen arvi-

ointi, koska tutkimustilanne voi tuoda esille sellaisia tekijöitä, joilla saattaa olla merki-

tystä tulosten luotettavuuteen. Laadullisen tutkimuksen subjektiivisuus on voima, joka

merkitsee tutkijan ja tutkittavan välistä vuorovaikutusta. Tutkijan läheisyys tutkittavien

kanssa on välttämätöntä riittävän ja totuudenmukaisen informaation saamiseksi. (Syrjä-

läinen 1992, 71–72.) Tämän tutkimuksen suorittaminen ja kentälle pääsy sujuivat hyvin.

Tutkijan näkökulmasta haastattelut olivat keskustelunomaisia ja avoimia. Tutkittavat

kokivat tutkimusaiheen tärkeäksi ja suhtautuivat sen mukaisesti myös tutkimuksen suo-

rittamiseen. Uskon, että tutkittavien myönteisellä suhtautumisella tutkimusta kohtaan on

merkitystä tutkimuksen luotettavuudelle. Halusin kertoa tutkittaville mahdollisimman

tarkasti tutkimuksen tarkoituksesta ja toteuttamisesta ja uskon sen lisänneen tutkittavien

luottamusta tutkijaa kohtaan, mikä taas syvensi luultavasti tutkijan ja tutkittavien välistä

vuorovaikutusta. Uskon, että myös oma kiinnostukseni aihetta kohtaan lisäsi tutkijan ja

tutkittavien välistä vuorovaikutusta ja yhteisymmärryksen löytymistä.

Tutkimuksen edetessä tutkija pohti aineiston keruun järjestyksen vaikutusta tutkimuk-

sen lopputulokseen. Jälkiviisaana tutkija olisi toteuttanut haastattelut siten, että koulu-

psykologin haastattelu olisi ollut ensimmäisenä eikä viimeisenä, jolloin tutkija olisi saa-

nut jo heti alussa kattavan kuvan päähenkilön lukemis- ja kirjoittamisvaikeuden laadus-

ta. Alustavan, kattavan kuvan saaminen lukivaikeudesta olisi mahdollisesti suunnannut

myös muita haastatteluita ja kiinnittänyt tutkijan huomion myös muihin teemoihin kuin

alun perin oli suunniteltu. Käytännössä haastatteluiden toteuttamisajankohtien päättä-

minen ei kuitenkaan ollut tutkijan määriteltävissä vaan aikataulujen vuoksi oli päätymi-

nen toteutettuun haastattelujärjestykseen. Haastattelut etenivät seuraavassa järjestykses-

sä: luokanopettaja, vanhemmat, erityisopettaja, ja koulupsykologi.

8.2 Tutkimuksen merkitys lukilapsen oppimisen tukemiseen

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tuoda esille käytännönläheinen esimerkki lukilap-

sesta ja hänen oppimisen tukemisesta. Tutkimuksessa selvitettiin yksittäisen tapausker-

tomuksen avulla lukemis- ja kirjoittamisvaikeuden monimuotoisuutta ja erilaisia näkö-
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kulmia tukea lukilapsen koulunkäyntiä. Tulokset toivat esille lukivaikeuden taustalla

olevien vaikeuksien kirjon sekä sen, että lukemis- ja kirjoittamisvaikeuteen kietoutuu

myös muita oppimisen vaikeuksia. Vaikeuksien vyyhti heijastuu lapsen lukemaan ja

kirjoittamaan oppimisen alkutaipaleelle hidastaen sujuvan luku- ja kirjoitustaidon op-

pimista. Tutkimus tarjosi myös näkökulmia lukilapsen oppimisen ja koulunkäynnin

tukemiseen. Tulokset todensivat moniammatillisen osaamisen ja yhteistyön tärkeyttä

lukivaikeuksien ratkaisemisessa. Tulokset ovat sidoksissa tutkimuksen päähenkilöön ja

hänen ympärillään olevaan moniammatilliseen tukihenkilöiden joukkoon, joten kaikkiin

lukivaikeustapauksiin tutkimuksen tuloksia ei voi välttämättä yleistää, vaikka tulokset

myötäilivätkin aiheesta aiemmin tehtyjen tutkimusten tuloksia.

Tutkimuksen aihe osoittautui ajankohtaiseksi ja perustelluksi, sillä tällä hetkellä luke-

mis- ja kirjoittamisvaikeuksien kanssa elävät ovat tilanteessa, jossa vaikeuksien kasau-

tuminen ja ongelmien laaja kirjo kilpailevat pienten resurssien kanssa. Voittajaksi sel-

viytyy se, jonka vaikeuksia pyritään ennaltaehkäisemään ja tukitoimet käynnistetään

mahdollisimman varhain. Ongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen tukeminen ovat

avainasioita mietittäessä lukivaikeuksien ratkaisemista ja lukilapsen positiivisen minä-

kuvan säilyttämistä sekä koko yhteiskunnan etua. Yleensä tukitoimet pyritäänkin aloit-

tamaan koulussa ensimmäisen lukuvuoden aikana. Koska resurssit ovat pienet ja niiden

lisääminen tuntuu kaukaiselta ajatukselta, pitäisi lukilasten kuntoutuksessa pohtia uu-

denlaisia organisointitapoja. Koulussa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kohdalla se

voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että koulun sisäistä toimintaa kehitettäisiin samanai-

kaisopetuksen muodossa. Näin erityistä tukea tarvitsevaa oppilasta ei eristettäisi koti-

luokasta ja myös muut oppilaat voisivat kokea, että erityisopetus on tarkoitettu kaikille

oppilaille, ei vain heikoille. Erilaisten oppijoiden yhteiselosta on hyötyä kaikille lapsille,

sillä ympäristössä, jossa hyväksytään erilaisuus, lapsi oppii kohtaamaan myös omat hy-

vät ja huonot puolensa.

Ongelmien ratkaiseminen edellyttää moniammatillista yhteistyötä ja osaamista, jotta

lukilapsi saa parhaan mahdollisen tuen ja säilyttää motivaationsa oppimista kohtaan.

Tulokset nostivat esille moniammatilliseen yhteistyöhön kohdistuvan haasteen. Yhteis-

työtä leimaa usein kuntoutustahojen välisen vuoropuhelun vähäisyys joten lukilapsen

edun mukaista olisi, jos eri tahojen osaaminen yhdistyisi kokonaisuudeksi ja yhteistyö

löytäisi muotonsa myös kuntoutustahojen välillä. Tiiviin yhteistyön ja kokemusten vaih-
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tamisen kautta tukitoimista voi muodostua kokonaisvaltaista kuntoutusta, joka tukee

lapsen kaikkia osa-alueita. Lukemis- ja kirjoittamisvaikeuden kuntouttaminen on todel-

linen haaste kaikille osapuolille. Tietoa lukivaikeuksien kuntouttamisesta on olemassa

paljon, mutta resurssit oireen mukaiseen kuntoutukseen ovat liian pienet. Tutkimus an-

taakin perusteen olettaa, että suurempien resurssien myötä lukilasten kuntoutusta voitai-

siin tehostaa ja parantaa. Tutkimus toi esille kodin ja koulun tukimuotojen lisäksi kou-

lunulkopuolisen tuen merkityksen ongelmiin vaikuttamisessa. Resurssien ja koulunul-

kopuolisen tuen yhteensovittaminen on useissa tapauksissa kuitenkin vaikeaa, ellei

mahdotonta.

Tutkimus nosti pedagogisen ja sosiaalisen näkökulman perinteisen psykologisen luke-

misen ja kirjoittamisen tutkimuksen rinnalle. Tutkimus osoitti, että moniammatillinen

yhteistyö antaa mahdollisuuden tarkastella lukitaitojen kehittymistä ja tukitoimien jär-

jestämistä eri näkökulmista. Monitieteisen yhteistyön huomioimisen kautta on mahdol-

lisuus nähdä lukilapsi kokonaisvaltaisesti. Ei oppimisvaikeuksisena, lukioppilaana, tut-

kimuskohteena tai perheen ongelmalapsena, vaan kokonaisvaltaisena ja arvokkaana

ihmisenä.

Tutkijana koen, että tämän tutkimuksen arvo on suurin niiden ihmisten keskuudessa,

jotka elävät ja työskentelevät lukivaikeuden kanssa. Lukilapsi tutkimuskohteena on esi-

merkki siitä, miten moni-ilmeinen pulma lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus on ja mi-

ten lukilapsen oppimista on mahdollista tukea erilaisista lähtökohdista. Tutkimuksen

tekeminen ajankohtaisesta aiheesta on antanut tutkijalle itselleen paljon eväitä tulevaa

luokanopettajan työtä varten. Erityisen mielenkiintoista oli tutustua lukilapsen tukemi-

seen eri lähtökohdista ja se avasi myös tutkijan omia silmiä siitä, että tukeminen on ko-

konaisvaltaista vaikuttamista. Haasteet, jotka odottavat kentällä vastavalmistunutta

opettajaa ovat suuret, mutta tieto siitä, että apua on saatavilla ja yhteistyö on avaintekijä,

valaa uskoa myös tutkijaan. Oppimisen halu on suuri.

Päädyin tutkimaan lukemis- ja kirjoittamisvaikeutta lukilapsen oppimisen taustalla ole-

vien tukihenkilöiden näkökulmasta. Tutkimus herätti tekijässään useita lisäkysymyksiä

ja mahdollisia jatkotutkimusteemoja. Tämän tutkimuksen pohjalta olisi kiinnostavaa

tutkia sitä, miten lukilapsen kehitys etenee alkuopetuksen jälkeen ja miten tukitoimet

muuttuvat vuosien varrella. Mielenkiintoista olisi myös selvittää, miten lukilapsi itse
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kokee koulutyölleen saamansa tuen. Myös lukilapsen moniammatillista tukemista olisi

mielenkiintoista havainnoida kentällä. Toivon, että tutkimukseni herättää ajatuksia ja

kysymyksiä myös lukijoissa, sillä itse kiinnostuin lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen

pulmista tutkimuksen tekemisen myötä entistä enemmän.
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