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Hyvät Kielikukon lukijat!
Moninaistuva yhteiskunta asettaa uudenlaisia 
vaatimuksia myös kielen oppimisen ja lukemisen 
pedagogiikalle. Tässä numerossa kirjoittajat lä-
hestyvät kielen ja lukemisen kysymyksiä monista 
näkökulmista. Kaikissa teksteissä yhteisenä aja-
tuksena on kuitenkin osallisuus, yhteisöllisyys ja 
jakaminen. Olipa sitten kyse lukemaan innostu-
misesta tai kielen oppimisesta, on tärkeää tun-
tea itsensä hyväksytyksi ja kuulluksi. Taidelähtöi-
syys, yhdessä oleminen ja toiminnallisuus tuot-
tavat merkityksellisyyden kokemuksia ja antavat 
mahdollisuuden tehdä omia ajatuksia ja tulkinto-
ja näkyviksi sekä käyttää ja kehittää kieltä.

Nyt käsissäsi oleva Kielikukon numero on myös 
teksteiltään monikielinen. Kaukaisimmat kirjoitta-
jat ovat Brysselistä. Kirjastonhoitaja Kathleen Bol-
lue ja opettaja Ine Meersman olivat mukana Open 
the Door for Reading -projektissa, jossa tavoitteena 
oli edistää monikielisten varhaiskasvatusikäisten 
lasten lukemista. Teksteissään he kertovat toimin-
nastaan Brysselin monikielisessä ympäristössä, 
jossa yhtenä työn haasteena on perheiden vaihtu-
minen viiden vuoden välein. Open the Door for Rea-
ding on tehnyt yhteistyötä Innovatiivisen kielikasva-
tuksen kartta ja kompassi -hankkeen kanssa.

Monet tämän numeron kirjoittajista ovat 
IKI-hankkeen toimijoista. Innovatiivisen kielikas-
vatuksen kartta ja kompassi eli IKI on Jyväskylän 
yliopiston koordinoima ja opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön rahoittama kärkihanke, jonka tarkoi-
tuksena on kartoittaa kielikasvatuksen innovaa-
tioita ja hyviä käytänteitä varhaiskasvatuksesta 
peruskoulun loppuun saakka. Tässä numerossa 
IKI-hankkeen aikana syntyneitä innovaatioita 
kuvataan Liselott Forsmanin ja Jenny Ekin sekä 
Katri Hansellin, Siv Björklundin ja Minna-Marie 
Pärkän teksteissä. Niistä toinen kuvaa genrepe-
dagogiikan sovellusmahdollisuuksia eheyttäväs-

sä kielen opetuksessa ja toinen keskittyy varhen-
nettuun kielen opetukseen.

IKI-hankkeessa oman osahankkeensa muo-
dostaa IKI-Taru-hanke. Siinä erityisen huomion 
kohteena ovat lasten- ja nuortenkirjallisuuden 
opettamisen menetelmät ja lasten- ja nuortenkir-
jallisuuden käytön lisääminen sekä monikielises-
sä että kaikkien kielten pedagogiikassa. Merja 
Kauppinen ja Juli-Anna Aerila aloittivat yhteisen 
työskentelyn lukemisen yhteisöllisyyden teemois-
ta, mutta ovat laajentaneet toimintamalliaan yksi-
löllisten kirjallisuuden tulkintojen suuntaan. Luke-
misen merkityksellisyys syntyy yksilöllisistä koke-
muksista. Antti Aaltonen ja Johanna Lähteelä ovat 
osallistuneet projektityöntekijöinä moniin IKI-ko-
keiluihin, -tapaamisiin ja -tapahtumiin. Heidän 
tekstinsä ovat kurkistuksia IKI-Taru-toimintaan.

Jokainen lukija ja kielen oppija ovat yksilöitä. 
Lukeminen ja kirjoittaminen ovat taitoja, joita voi-
daan oppia eri tavoin. Tuomo Aron artikkeli kuvaa 
lukemaan oppimista lapsilla, joiden liikuntavam-
ma estää puhumisen. Arjen kokemuksia avaa 
Topiaksen henkilökohtaista opinpolkua kuvaava 
artikkeli. Yksilöllisyydestä kertovat myös tämän 
Kielikukko-numeron tekstit kokonaisuudessaan: 
ei ole oikeaa tapaa lukea tai oppia kieltä. Toisaal-
ta lukijuus ja halu oppia kieltä syntyvät tarpeesta 
kuulua yhteisöön ja jakaa ajatuksia, kokemuksia 
ja tietoja. Näitäkään ei ole tässä numerossa unoh-
dettu. Muiden kuin suomenkielisten artikkeleiden 
lyhyet tiivistelmät ovat luettavissa FinRA:n koti-
sivuilta http://finnishreadingassociation.blogspot.
com/o/blog-page_2459.html. Lisäksi kannattaa 
seurata FinRA:n Fb-sivuja joilta löytyvät sekä tiivis-
telmät että paljon muuta kiinnostavaa luettavaa.

Toimituskunnan puolesta
Antti Aaltonen ja Juli-Anna Aerila
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Potrettikuvista minatyyripuutarhoihin 
ja lukuvirtoihin − Kirjallisuus
perustaista kielikasvatusta 
taidemenetelmin (LivArt)
Kielikasvatusta monimuotoisissa 
yhteisöissä
Kielikasvatus on perusopetuksessa kielenope-
tuksen ytimessä kielen oppimäärästä riippumat-
ta (Opetushallitus 2014). Kielikasvatus perustuu 
ajatukseen kielenoppimisen prosessimaisesta 
luonteesta: kieltä opitaan sosiaalistumalla koko 
eliniän monenlaisissa kieliympäristöissä ja kie-
lenkäyttötilanteissa. Kielenoppiminen merkitsee 
myös kielitietoisuuden kehittymistä kielenkäyt-
töä havainnoimalla, kielen tehtäviä ja resursseja 
tunnistamalla sekä kielitaidon systemaattisella 
harjaannuttamisella. Kielikasvatus rakentuu kie-
len ja kulttuurin yhteyksille: kielenkäytön tavat ja 
tilanteet sekä tekstiympäristöt ovat kulttuurisi-
donnaisia ja synnyttävät toiminnoissaan kulttuu-
rista pääomaa, jota yksilö omaksuu ja kehittää 
edelleen. Tällaisissa monimuotoisissa kieliyhtei-
söissä toimiessaan yksilöt rakentavat omaa kie-
lellistä identiteettiään. 

Kielikasvatus perustuu moninaisuudelle: 
kielen variaatiolle, kielenkäytön ympäristöjen ja 
tilanteiden limittymiselle sekä ylipäänsä kielelli-
sen vuorovaikutuksen rikkaudelle. Opetuksessa 
kielellinen moninaisuus saadaan luontevasti 
esiin taidelähtöisten menetelmien ja kirjallisuu-
den avulla, jotka molemmat kutsuvat osallistu-
maan kokemuksellisesti sekä ottamaan kantaa, 
muuttamaan ja luomaan uusia todellisuuksia. 
Menetelmät perustuvat musiikkiin, draamaan, 
kirjallisuuteen, kirjoittamiseen, kuvataiteisiin, 

käsityöhön, keholliseen oppimiseen ja näiden 
yhdistelmiin. Oppiminen rakentuu taidelähtöi-
sissä menetelmissä kokemusten ja esteettisten 
elämysten kautta, ja se kiinnittyy toimintaan, ais-
tihavaintoihin, tunnetiloihin sekä näiden reflek-
tointiin ja jäsentämiseen yksin ja yhdessä mui-
den kanssa (Löytönen & Sava 2011).

Kirjallisuus taiteenlajina tarjoaa sekä lähtö-
kohdan että kanavan oman kieli-identiteetin ra-
kentamiseen elämyksen ja kokemuksellisuuden 
kautta. Jotta kirjallisuusperustainen kielikasva-
tus onnistuu, se edellyttää lukijuuteen ja kirjal-
lisuuteen sitoutumista ja lukemisen merkityk-
sellisenä kokemista. Lukemiseen sitoutuminen 
on tärkeää erityisesti monikielisillä lapsilla, sillä 
se parantaa kielellisten taitojen kehittymistä ja 
vaikuttaa positiivisesti toisen ja vieraan kielen 
sanaston kasvuun, lukunopeuteen, lukemisen 
määrään ja motivaatioon (Lao & Krashen 2000). 
Blandin (2018) tutkimukset osoittavat, että mitä 
aikaisemmin lapset alkavat lukea kirjallisuutta ja 
muita tekstejä itsenäisesti, sitä parempi heidän 
vieraiden tai toisen kielten taitonsa on. 

Tarinoilla lukijaksi (TARU) -hankkeiden ta-
voitteena on lukemisen ja kirjallisuuden käytön 
lisääminen kaikkien kielten opetuksessa sosi-
aalistamalla oppilaat kirjan pariin ja lukemisen 
harrastamiseen sekä synnyttämällä lukemisen 
yhteydessä mielihyvää. Kielikasvatuksen kehittä-
miseksi ja monikielisyyden lisäämiseksi pyritään 
saamaan monet kielet ja kulttuurit näkyviin ja 

Merja Kauppinen Juli-Anna Aerila

Merja Kauppinen ja Juli-Anna Aerila
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kuuluviin kirjojen kautta, painottamaan kirjalli-
suutta opetuksessa ja kehittämään elämyksellis-
tä kirjallisuuspedagogiikkaa. Keinoina ovat yhtei-
sölliset, lasten toimijuutta lisäävät menetelmät 
ja taidelähtöisyys kielenoppimisessa. Tarinoilla 
lukijaksi -menetelmiin voi tutustua sekä Luku-
kipinä-teoksen (Aerila & Kauppinen 2019) että 
päivittyvien verkkosivujen (Tarinoilla lukijaksi 
-hanke 2020) kautta.

Kuvaamme seuraavaksi Tarinoilla lukijaksi 
-menetelmin toteutettua taidelähtöistä, erityi-
sesti kirjallisuuteen perustuvaa kielikasvatusta. 
Artikkeli perustuu kirjallisuusperustaiseen kie-
lenoppimiseen, mutta yhä enemmän keräämme 
opettajien kanssa kokemuksia myös laajemmin 
taidemenetelmistä kielikasvatuksessa. Kiin-
nostus ja kiinnittyminen kirjallisuuteen tukee 
kaikkien kielten oppimista, ja eri kielillä luettu 
kirjallisuus vaikuttaa positiivisesti lukemiseen 
sitoutumiseen ja samalla kieli-identiteetin raken-
tumiseen.

Lukemiseen sitoutuminen on emoti-
onaalista ja vuorovaikutuksellista
Tarinoilla lukijaksi -hankkeiden tavoitteena on 
muodostaa luokkiin, kouluihin ja varhaiskasva-
tuksen ryhmiin sellainen lukemisen kulttuuri, 
joka tukee kirjoista kiinnostumista sekä lukemi-
sen ja kirjojen merkityksellisyyden kokemusten 
syntymistä ja tätä kautta lukuintoa. Kirjallisuus-
perustainen kielenopetus nojaa oppilas-lukijoi-
den kokemuksiin eli henkilökohtaiseen merki-
tyksenantoon luettavalle tekstille ja yhteisöllisen 
tulkinnan syntyyn yksilöllisiä lukukokemuksia 
jakamalla. Tarinoilla lukijaksi -menetelmien 
taustalla on ajatus lukemisen ja kirjojen määrän 
lisäämisestä, jokaiselle lukijalle sopivasta luku-
materiaalista ja luettavan tekstin merkityksen 
muodostamisesta lukemiseen liittyvän, mielek-
kään toiminnan avulla (MSM-mallista lisää ks. 
Aerila & Kauppinen 2019). 

Lukemista harrastavat, sitoutuneet lukijat 
haluavat lukea, käyttävät aikaa siihen, lukevat 
laajasti ja omien tarpeidensa mukaisesti sekä 
pohtivat lukemistaan ja lukukokemustaan. He 
selvästi nauttivat lukemisesta. Lukemisen har-
rastamisen taustalla on useita tekijöitä: yksilön 
lukutaidot, lukemiseen liittyvät käsitykset, sosi-
aalinen, lukemiseen kannustava ympäristö, luki-
jan vuorovaikutus ympäristönsä kanssa, erilaiset 
sosioekonomiset tekijät ja kulttuuriympäristö. 
Lukemiseen ja lukunautintoon vaikuttavatkin 
koulun toiminta, perhe ja oppilaan muu lähipiiri 
sekä harrastukset – ja yhä hallitsevammin myös 
media kaupallisine pyrkimyksineen. (Ellis & Go-
dington 2013.) Monikieliset lapset sitoutuvat 
lukemiseen toiminnan kautta riippumatta siitä, 
millä kielellä he kirjallisuutta lukevat (Murray 
2007). Taideperustaiset lukemisen menetelmät 
mahdollistavat heille omakohtaisen tekstin tul-
kinnan ja tulkintojen jakamisen, vaikka yhteisen 
kielen osaaminen olisi ryhmässä eritasoista.

Lukemisen harrastaminen edistää sekä lyhy-
ellä että pitkällä aikavälillä kielen ja lukutaidon 
oppimista sekä yksilöllistä kasvua ja kehittymis-
tä monin tavoin. Scoonin ym. (2010) mukaan 
lukemiseen sitoutuminen varhaisten vuosien 
aikana saattaa lieventää kielellisten häiriöiden 
vaikutusta. Mullisin ym. mukaan (2009) lukemi-
seen sitoutuminen on yhteydessä elämäniloon, 
positiivisiin asenteisiin ja parempaan itsetun-
toon. Lisäksi Dugdale ja Clarke (2008) ovat osoit-
taneet, että varhainen sitoutuminen lukemiseen 
edistää henkistä hyvinvointia ja yleistä elämässä 
pärjäämistä. 

Lukemiseen sitoutumisessa (reading enga-
gement) on mukana emotionaalisia, sosiaalisia 
ja kognitiivisia tekijöitä (Fredricks, Blumenfeld 
& Paris 2004). Jo pelkkä lukemisen määrän li-
sääminen voi edistää lukijuuteen sitoutumista 
ja vähentää näin esimerkiksi perheen kielteis-
tä vaikutusta lukemiseen (Brozo & Simpson 

Merja Kauppinen ja Juli-Anna Aerila ovat työskennelleet yhdessä vuodesta 2017 ja kehittäneet 
Tarinoilla lukijaksi (TARU) -menetelmäkokonaisuuden. Ensimmäiset Tarinoilla lukijaksi -kokeilut 
on julkaistu vuonna 2019 julkaistussa Sytytä lukukipinä -teoksessa. Nyt TARU on laajentunut 
Rinnalla- ja IKI-TARU-hankkeisiin.
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2007). Myös opetta-
jan henkilökohtainen 
huomio oppilaalle li-
sää lukemiseen sitou-
tumista lukuhetkien 
aikana (Wigfield ym. 
2008). Lukemiseen si-
toutumista edistävät 
lisäksi onnistumisen 
kokemukset erilaisten 
lukutilanteiden yhtey-
dessä. Onnistumisen 
kokemuksilla on kauas-
kantoisia seurauksia, 
sillä sitoutuessaan lu-
kemiseen lukijuudesta 
tulee osa lapsen per-
soonaa, hän hankkii li-
sää lukukokemuksia ja 
hänelle myös annetaan 
enemmän lukemista vaativia tehtäviä. Positiivi-
nen lukijuuden kehä on näin muodostunut. Ne 
lapset, joille lukutilanteet tuottavat enemmän 
epäonnistumisia, alkavat tuntea epävarmuutta 
lukutilanteissa eivätkä sitoudu emotionaalisesti 
tai sosiaalisesti lukemiseen. Negatiivinen kierre 
olisi tunnistettava ja saatava lapsi eri keinoin 
positiivisten kokemusten kehään (Stanovich 
1986.)

Sosioekonomisesti, kulttuurisesti ja kielelli-
sesti haastavassa asemassa olevat lapset ovat 
usein heikompia ja vähemmän sitoutuneita luki-
joita. Lasten taustoihin perustuvaa epätasa-ar-
voa on pyritty tasoittamaan monin tavoin muun 
muassa osallistamalla lapsia aktiivisesti lukemi-
seen (Ng 2018). Lapsia voi esimerkiksi auttaa 
pohtimaan, miksi ja milloin he lukevat mieluiten 
ja missä yhteyksissä eivät puolestaan koe kirjo-
ja merkityksellisenä. Eri tutkimukset (Ng 2018) 
osoittavat, että ne opettajat, jotka kuuntelevat 
lasten ajatuksia lukemisesta, muuttavat myös pe-

dagogisia käytänteitään 
aktiivisimmin. Näissä 
luokissa oppilaiden si-
toutuminen lukemiseen 
näkyy muutoksina hei-
dän toiminnassaan, 
motivaatiossaan ja 
vuorovaikutuksessaan, 
eli keskittyminen, itse-
säätely, yrittäminen ja 
lukunautinto kasvavat. 
Lukemiseen sitoutta-
vista toimintatavoista 
tehokkaiksi ovat osoit-
tautuneet opettajan ak-
tiivinen toiminta oppilai-
den osallistamiseksi ja 
oppilaiden mahdollisuus 
tuoda kouluun itseään 
kiinnostavaa lukumate-

riaalia (esim. sarjakuvia, lehtiä ja vitsikirjoja) mui-
den luettavaksi (Ng 2018). Taide tarjoaa luokkiin 
valtavan määrän osallistavia työskentelytapoja 
lukemiseen virittämiseksi.

Eri taidemuotojen yhdistäminen lukutilan-
teisiin tukee oppilaiden osallisuutta monin ta-
voin. Taiteeseen perustuvat toimintatavat edis-
tävät oppilaiden toimijuutta ja vuorovaikutusta. 
Taidemenetelmät johdattavat tietojen, taitojen 
ja arvojen jakamiseen ja tarjoavat runsaasti 
mahdollisuuksia luovaan yhteistyöhön (Fox & 
Schirrmacher 2012; Lo & Matsunobu 2014). 
Taiteeseen perustuvan työskentelyn kautta lap-
set voivat ilmaista erilaisia emotionaalisia ja 
aistillisia kokemuksiaan ja työskennellä vapaas-
ti, kukin omalla tavallaan. Näin taidelähtöinen 
toiminta auttaa myös aikuisia ymmärtämään 
lasten persoonallisuutta ja emotionaalisia ko-
kemuksia. (Essa 2008.) Lon sekä Matsunobun 
(2014) mukaan taidelähtöinen työskentely te-
kee näkyväksi todellisuutta lasten kokemana. 
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Näin opettajakin oppii 
koko ajan jotakin uut-
ta lapsista ja heidän 
tavastaan hahmottaa 
asioita. Taidelähtöisyys 
tuottaa näkyväksi myös 
lasten tiedostamatonta 
ajattelua, jolloin lapset 
oppivat myös itsestään 
toiminnan aikana. 

Taidelähtöinen työskentely tukee sosiaalista 
sitoutumista lukemiseen, sillä tehtäviä tehdes-
sään lapset oppivat yhdessä olemisen ja kave-
ritaitoja: he neuvottelevat, toimivat johtajina ja 
osallistuvat päätöksentekoon. Taidelähtöisen 
toiminnan kokemuksissa oleellista ei ole lap-
sen taitavuus vaan kokemus onnistumisesta ja 
toiminnan tuottamasta nautinnosta, jotka juon-
tuvat toiminnan aikana koetusta ystävyydestä, 
hyväksynnästä ja suosion kokemuksista. (Lo & 
Matsunobu 2014.) Esimerkiksi kirjallisuuspe-
rustainen kielikasvatus kehittää lukemiseen si-
toutumisen lisäksi lasten itsetuntoa, tietoisuutta 
itsestä ja itsetuntemusta sekä sinnikkyyttä ja 
kärsivällisyyttä. (Coholic 2010.)

Kirjallisuusperustainen kielikasvatus 
auttaa merkityksellistämään luettavaa 
Kirjallisuusperustaisessa kielikasvatuksessa 
pyritään luetun omakohtaiseen merkityksellistä-
miseen, tulkintojen ilmaisemiseen luetusta mo-
nin tavoin ja niiden yhteisölliseen jakamiseen, 
jolloin tullaan harjoitelleeksi kaikkia lukemiseen 
sitouttamisen aspekteja. Kirjallisuusperustaisen 
kielikasvatuksen kautta edistetään monentyyp-
pisten tekstien merkityksellisyyden kokemusten 
syntymistä ja autetaan lukijoita ymmärtämään 
erilaisia tulkintoja. Tulkintojen näkyväksi tekemi-
nen taiteen kautta ja niiden pohjalta keskustele-
minen luovat puolestaan perustan sosiaaliselle 
sitoutumiselle ja yhteisöön kiinnittymiselle (Essa 

2008; McClure ym. 
2017). 

Kirjallisuusperus-
tainen kielikasvatus on 
lukijalähtöistä eli lukijaa 
osallistavaa: kirja teok-
sena ja siihen rakentuva 
tarina on olemassa vas-
ta lukijan merkityksellis-
tämisen kautta (Rosenb-

latt, 1978). Samalla tavoin kuin tarina herää eloon 
lukijan merkityksenannon myötä, myös lukijan 
kiinnostus kirjaan, kertomuksiin ja tarinaan virit-
tyy henkilökohtaisessa merkityksellistämisproses-
sissa ja edelleen merkitystenilmaisussa ja tulkin-
tojen jakamisessa (McClure ym. 2017). Lukemi-
seen sitoutuminen ja kielellisen oppimisen polku 
rakentuvat tällöin kolmen elementin varaan, jotka 
ovat 1) esteettisen merkityksenantoprosessin 
mahdollistamien omien kokemusten muodostu-
minen, 2) niiden monipuolinen tarkastelu ja ilmai-
su (taidemenetelmin) sekä 3) yksilön muodosta-
mien merkitysten ja tulkintojen esiin tuominen ja 
suhteuttaminen toisiinsa (kollektiivinen merkitys) 
oppijoiden vuorovaikutuksen kautta.  

Yhteisöllinen lukeminen on tekstiin perus-
tuvaa neuvottelua yhteisten merkitysten tuot-
tamiseksi, tulkitsemiseksi, jakamiseksi ja ar-
vioimiseksi (Kauppinen 2010; Opetushallitus 
2014). Yhteisöllinen lukeminen nojaa tekstien 
elämykselliselle tulkinnalle ja omalle tuottami-
selle. Opetuksessa painotetaan osallisuuden ko-
kemuksia ja vuorovaikutusta sekä mallinnetaan 
oman mielipiteen ja omien ajatusten esittämistä 
(Estacio 2013). Kirjallisuuskasvatuksessa yhtei-
söllinen lukijuus muodostuu lukukokemusten ja-
kamisesta ja merkityksellistämisestä. Oppilaan 
valinnanvapauden ja oman toimijuuden tukemi-
nen ovat keskeisiä lukemiseen motivoitumises-
sa, joten parhaimmillaan yhteisöllinen lukijuus 
tuottaa ja pitää yllä lukemisen mielekkyyttä ja 



6 Kielikukko 1/2020

lukuiloa. Lukemista tukeva yhteisö on luonteel-
taan dialoginen, eli se toimii vuorovaikutteisesti, 
vastavuoroisesti ja tasa-arvoisesti ja hyväksyy 
erilaisuutta. (Cremin ym. 2014; Aerila & Kaup-
pinen 2019.)

Tarinoilla lukijaksi -menetelmien tavoittee-
na onkin, että oppilas kiinnostuu tarinasta, 
syttyy lukemiseen ja alkaa työstää tekstiä eli 
pääsee eläytyvään ja tulkitsevaan lukutapaan. 
Tulkinnassa lukija hyödyntää laajasti aiempia 
tietojaan, kokemuksiaan ja tunteitaan, eli oppi-
minen on laaja-alaista eikä rakennu ainoastaan 
kognitiiviselle asioiden käsittelylle. Kirjallisuus-
perustainen kielikasvatus näin on luonteeltaan 
kokonaisvaltaista, ja se jättää parhaimmillaan 
yksilöön syvän muistijäljen.

Kirjallisuusperustainen kielikasvatus 
eheyttää oppimista (LivArt)
Kirjallisuusperustaisessa kielikasvatuksessa 
eri taidemuodot toimivat sekä oppimisen koh-
teena että välineenä. Näin taidemuotojen käyt-
täminen opettaa sekä taidekokemuksesta että 
taideperustaisesta oppimisesta. Esimerkiksi 
rapille tai kalevalamitalle perustuvan runomuo-
toisen tekstin avulla päästään tarkastelemaan 
runorytmin osuutta merkityksenmuodostami-
sessa ja edelleen intonaatiota, sana-, tavu- ja 
lausepainon merkitystä kielissä, sananmuodos-
tusta ja sen keinoja sekä sanojen muistamisen 
strategioita kielenoppimisessa. Taideperustai-
sessa kielenoppimisessa kielenkäyttöä tarkas-
tellaan oppijalähtöisesti, esimerkiksi valmista 
tai omaa tuotosta esitetään, puretaan osiin 
ja tutkitaan yhdessä, jolloin oppiminen koko-
naisvaltaistuu ja samalla merkityksellistyy. Eri 
taiteen muotojen yhdistäminen kirjallisuuteen 
mahdollistaa myös oppilaiden oman kulttuurin 
ja tekstimaailman liittämisen koulun kirjallisuu-
denopetukseen, jolloin kirjallisuuteen ja lukemi-
seen voidaan yhdistää oppilaiden kiinnostusten 

mukaisesti musiikkia, fanifiktioita tai vaikka 
piirtelyä.

Eri taidemuotoja voidaan yhdistää kirjal-
lisuusperustaisessa kielikasvatuksessa sekä 
tekstien lukemiseen ja tulkintaan että lukukoke-
muksen näkyväksi tekemiseen. Ennakointiker-
tomus (ISE = Individual Story Ending) tarkoittaa 
luetun tekstin tai tekstikatkelman jatkamista 
jollakin taidemuodolla joko yksin tai ryhmässä 
(Aerila, Rönkkö & Grönman 2019). Kertomus 
ei tarkoita tässä pelkästään verbaalisen ker-
tomuksen tuottamista, vaan kertomus voi olla 
visuaalinen, moniaistinen tai auditiivinen tuo-
tos. Ennakointikertomus on aina yksilöllinen, ja 
siinä yhdistyvät kirjallisuudesta poimitut vihjeet 
ja lukijan oma ajatus- ja arvomaailma. Näin en-
nakointikertomus kertoo sekä luetun tulkinnas-
ta että tulkitsijasta ja antaa hyvän lähtökohdan 
keskustelulle, jossa kirjallisuus näyttäytyy elä-
mästä oppimisen välineenä. Toisaalta taide-
muodon yhdistäminen luettuun voi tarkoittaa 
lukuteatteria, jossa tekstin sujuvan lukemisen 
harjoitteluun yhdistetään draamaa visuaalisin 
ja auditiivisin elementein. Lukuteatteriesityk-
sen valmistaminen on puolestaan esimerkki 
siitä, kuinka taiteellista tulkintaa yhdessä suun-
niteltaessa syntyy sosiaalista ja emotionaalista 
sitoutumista lukemiseen yhteisen pohdinnan ja 
ongelmanratkaisun kautta. (Aerila & Kauppinen 
2019.)

Taideperustaisen oppimisen keskiössä ovat 
oppijan kokemuksiin liittyvät tunteet (Löytönen & 
Sava 2011) sekä toiminnan, kokemusten ja tun-
teiden reflektointi. Tärkeiden asioiden ja tunne-
kokemusten poimiminen ja reflektiivinen tarkas-
telu edistävät oppijan itsetuntemusta ja auttavat 
näin oppijaidentiteetin rakentamisessa. Esimer-
kiksi lukuvirran (reading river -työtavasta lisää 
Research Rich Pedagogies -hanke 2020) teke-
minen auttaa hahmottamaan omaa lukijuutta ja 
lukemiseen sitoutumista: millaisista teksteistä 
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olen eri ikäkausina tai elämänvaiheissa pitänyt/
pidän, millaisia jatkumoita lempiteksteistäni 
muodostuu, miten ne liittyvät elämänkulkuuni, 
millaisissa lukijayhteisöissä olen toiminut, mitkä 
ovat minulle merkittäviä henkilöitä tai paikkoja 
lukemisen näkökulmasta, mikä niissä on minua 
viehättänyt, millaisia tekstejä haluaisin seuraa-
vaksi lukea ja miksi. Kielenoppimisen kannalta 
lukuvirta auttaa hahmottamaan omaa lukijuutta 
ja sen suhdetta kulttuurisiin merkityksiin sekä 
arvoihin ja arvostuksiin. Lukuvirta tekee omat 
tekstivalinnat ja niiden perusteet näkyviksi ja 
auttaa peilaamaan niitä samalla kieleen ja sen 
käyttöön. Oman lukuvirran laatiminen aika ajoin 
ja eri aikakausien lukijuuden vertailu on yhtä hy-
vin opettajan kuin oppilaan työkalu lukijuutensa 
hahmottamiseen. Vanhempainillassa huoltajien 
silmät voivat avautua lukemisen eri tarkoituksil-
le uudella tavalla, kun he laativat omaa lukuvir-
taansa oman lapsensa rinnalla ja selostavat niitä 
toisilleen.

Mikä tahansa taidemuoto ja eri taidemuoto-
jen yhdistelmät sopivat kirjallisuusperustaiseen 
kielikasvatukseen. TARU-hankkeissa on testat-
tu miniatyyripuutarhoja, tekstien säveltämistä, 
erilaisia teatterin muotoja (kamishibai, varjo-
teatteri), elokuvan tekoa, valokuvaamista, kir-
joittamista ja kirjallisuuspolkua (performanssi). 
Tärkeintä on ideoida ja kuunnella oppilaita ja 
löytää heille sopiva tapa tulkita ja sitoutua luke-
miseen. Toisinaan on hyvä haastaa oppilaita tu-
tustumaan johonkin itselle tuntemattomaan. Ac-
tive Library -hankkeessa (https://peda.net/id/
d2mTtd) oppilaat eläytyivät tarinan hahmoihin 
tekemällä muotokuvia. Giuseppe Arcimboldo oli 
1500-luvulla elänyt taiteilija, jonka muotokuvat 
muodostuvat luonnon elementeistä: kasveista, 
hedelmistä ja kaloista. Oppilaat lukivat tarinan 
ja miettivät, millainen muotokuva sopisi parhai-
ten valitulle hahmolle. Muotokuvat toteutettiin 
leikkaamalla vähittäiskauppojen mainoksista 

“raaka-ainetta”, joka liimattiin arkille. Kukin op-
pilas esitteli omalla äidinkielellään laatimansa 
muotokuvan ja sen taustalla olevan mielikuvan 
henkilöhahmon piirteistä. Kuvia käytettiin tari-
nan hahmoihin perehtymiseen, sillä tarina dra-
matisoitiin ryhmissä esitettäväksi vanhemmille. 
Opettajat kertoivat, että visuaalinen työskente-
ly auttoi oppilaita sekä tekstiin tutustumisessa 
että rohkaisi oppilaita ilmaisemaan henkilöhah-
moa draamassa.

TARU-menetelmin taideperustaiseen 
kielikasvatukseen
Taideperustaiset menetelmät antavat kielenop-
pijalle mahdollisuuden kokeilla itselle mieluisia 
väyliä merkityksenmuodostukseen ja ilmaisuun. 
Tunteita herättelevien, monin tavoin vuorovaiku-
tuksellisten menetelmien kautta on mahdollista 
muodostaa omaa kieli- ja kielenoppijan identi-
teettiä eli käsitystä siitä, millainen kielenkäyttäjä 
on, miksi juuri tietyt kielenkäytön muodot kiin-
nostavat ja millaisia mahdollisuuksia ne kielen-
käyttäjänä ja oppijana kehittymiseen antavat. 
Kun koulussa opitaan säännöllisesti reflektoi-
maan omaa kielellistä toimintaa ja sen taustate-
kijöitä, luodaan pohjaa jatkuvalle oppimiselle ja 
pysyvälle kiinnostukselle lukemiseen.

Taiteen eri muodot ovat osin vakiintuneet kir-
jallisuuden opettamiseen ja kielikasvatukseen. 
Esimerkiksi tarinoiden ja runojen pohjalta on 
koko peruskoulun ajan näytelty, toteutettu piir-
roksia ja musisoitu yhdessä. Kirjallisuusperustai-
sessa kielikasvatuksessa taiteen eri muodoilla 
on kuitenkin erityinen merkitys: taideperustainen 
toiminta ja sen pohjalta syntyvä vuorovaikutus ja 
mahdollinen tuotos nähdään lukukokemuksen 
virittäjänä ja tekstin yksilöllisenä tulkintana. Ko-
kemusten ja tulkintojen jakaminen ja niiden jat-
kaminen yhdessä muodostavat puolestaan yh-
teisöllisen lukukokemuksen, joka on lukemaan 
sitoutumisen käyttövoimaa ryhmissä ja luokissa 
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sekä kaikenlaisissa yhteisöissä. TARU-menetel-
missä taiteellinen toiminta onkin lukemiseen si-
touttamisen keskeinen elementti: taiteen kautta 
syntyy emotionaalinen, sosiaalinen ja kognitiivi-
nen tila lukemiselle. 

Kirjallisuusperustaisen kielikasvatuksen teh-
tä vänä on saattaa oppilaat eri tavoin henkilökoh-
taisen merkityksenannon alkuun: kokemaan kir-
jallisuuden lukeminen merkityksellisenä ja ym-
märtämään kirjallisuuden merkitys osana omaa 
kasvua ja identiteetin rakentumista. Lisäksi yksi-
löllisten lukemisen merkitysten jakaminen tuot-
taa yhteisöön kuulumisen kokemuksen ja auttaa 
ymmärtämään erilaisuutta. Erityisen merkityk-
sellistä kirjallisuusperustainen kielikasvatus on 
monikielisissä ryhmissä, joissa koko lukemisen 
kulttuuri ja kirjallisuuden merkitys voidaan ym-
märtää monin tavoin tai jossa se voi olla osalle 
lukijoista vierasta. Kieltä opiskellaan sosiokult-
tuurisen oppimiskäsityksen mukaisesti tilantei-
sesti ja vuorovaikutuksessa, eli kieli kiinnittyy 
kulttuurisesti rakentuviin tapoihin tuottaa merki-
tyksiä. Tämän vuoksi taide eri muodoissaan on 
keskeinen kielenopetuksen ja kirjallisuuskasva-
tuksen kumppani.
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Thinking through literature
There is considerable potential among teachers of literature and their pupils in Finland. Through 
appropriate guidance it is possible for schoolteachers to strengthen and develop their own liter-
ary interest at the same time as they make creative and focused use of literature so that they and 
their students may acquire the life-enhancing benefits of focused literary study.

An Introduction to Literary Studies
At the end of May I will be retiring after about 20 
years as a Lecturer at the University of Jyväsky-
lä in what is now called the Department of Lan-
guages and Communication. My main interest 
is in literature, and over the years I have had 
the privileged good fortune to be able to design 
and give a wide variety of literature courses − 
on Shakespearean drama, The Romantics, The 
American Novel and the American Short Story 
among many others − at Basic, Intermediate and 
Advanced levels. 

Prior to coming to Finland I had a career 
teaching English – language and literature − 
in the UK, mainly in Independent secondary 
schools teaching pupils from 13 to 18, including 
post A Level coaching (i.e. age 18 +)  for the Ox-
ford Entrance Examination. My responsibilities 
included organising the detailed ‘moderation’ 
and ‘standardisation’ of the written assignments 
for GCSE Key Stage 4 English Language and Lit-
erature that we submitted − about 10 for each 
of the 120 candidates each year – to the NEAB 
examination board, whose assessment criteria 
were of course in line with the national curric-
ulum. (Though Scotland has a different educa-
tional system from England and Wales, literature 
forms a major part also of the Scottish National 
Curriculum. so it is accurate to refer to the study 
of literature ‘in the UK’.) 

My teaching here may be at university lev-
el, but my course ‘An Introduction to Literary 

Studies’, acting as a bridge between school 
and university for all our 80 first year students, 
has provided information about what our stu-
dents know about literature and what their 
experience of literary study has been before 
coming to us. Each week there is a topic, some 
explanatory reading, and a literary text with 
some topic-related questions to be answered 
before the class, in which students negotiate 
an agree group answer before we move on to a 
whole group discussion of them. The selected 
topics are basic critical tools − useful practi-
cal ways that may be applied as appropriate to 
analyzing any literary work: narrative point of 
view, narrative tone, register, figures of speech 
such as metaphor and irony, and the effect on 
the reader, among other topics. I introduce the 
selection of twenty poems gently, and only half 
way through the 12 week course. I give them 
the opportunity to read and discuss their re-
sponses to them quite freely before we move 
on to exploring technical aspects such as stan-
za forms, rhyme schemes, metre and sound ef-
fects, syntax, word choices etc. that have con-
tributed to the effects on them as readers that 
we had already started to discuss and refine.  
I seek to help them to perceive and articulate 
organic connections between form and mean-
ing. Many of the topics are already covered by 
the end of Key Stage 4 in the UK (i.e. by the 
age of 16) and at Sixth Form level all of them 
should be. 

Roger Noël Smith
Lecturer, Department of Language and 
Communication Studies,University of 
Jyväskylä

Roger Noël Smith
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Students understandably find this course 
very challenging, not only because of the new 
concepts, but also because the texts have that 
unique concentration of meaning and form of 
imaginative literature, further because some of 
the texts are not modern, and moreover they 
are all in a foreign language. In the case of po-
etry their difficulty is compounded by not having 
read much poetry in any language in classes at 
school, let alone in a foreign one, prior to coming 
here – hence the need to introduce the poetry 
gently, and the need to encourage them to con-
nect with authentic personal responses by get-
ting them to consider simple questions like What 
did you like about this poem? Which part had the 
most impact on you and what was it? What did 
you find interesting? How does the poem make 
you feel?  Simple questions, seemingly, but once 
the answers start to be discussed it is soon seen 
that some of the answers may not be easily ar-
ticulated accurately – or agreed with by others.

It is clear that many – dare I say what I really 
mean: most? − of the students have not been 
accustomed to reading and discussing literature 
closely. Some find the process of having their 
opinions challenged very difficult to take, and 
sometimes can make the mistake of assuming 
that being asked by me to provide evidence for 
a particular interpretation they have proposed 
is being told what to think. I am not telling you 
what to think, I sometimes say, but rather how 
to think, and how to support your views with evi-
dence from the text − if you can. These are sen-
sitive matters, so I am usually at pains to point 
out to them that I welcome all responses and 
that any response at all gives us something val-
uable to work with to get discussion going. The 
process does show them though that they have 
to learn to work with different opinions of student 
colleagues – or myself. Do we find the evidence 
that has been adduced (if any) in support of a 

particular view convincing? This heuristic pro-
cess of mutual discovery of a text and its mean-
ing and effects, of carefully, subtly, weighing up 
the evidence, and articulating other complex is-
sues, such what is implied and to what degree 
in a densely phrased metaphorical passage, is 
for many a new and daunting intellectual activi-
ty. But it is at the core of literary critical discus-
sions, and students taught in schools in the UK 
to examine literature in the ways stipulated in the 
National Curriculum for England and Wales will 
have had experience of the process.

The critical tools that I teach them constitute 
a great deal of the literary critical language of lit-
erary discussion, so it is hardly surprising if stu-
dents, not knowing that language, are not used 
to examining texts and their meanings and ef-
fects closely.  The fact that sometimes students 
admit, when I go over with them what the forces 
are that may work against us, that they are afraid 
of being wrong, itself may suggest that they have 
not been much accustomed to the exchange 
and assessment of one another’s ideas in the 
classroom – the neutral to and fro of reasoned 
argument, which can appear to them instead like 
painful personal cuts and thrusts. They have of-
ten in fact explicitly stated that this way of dis-
cussing literature is a new − and at first daunting 
− way of thinking about literature. 

In conclusion, first, my students here have 
studied considerably less literature in Finnish 
schools, and especially poetry, than their coun-
terparts in English lessons in the UK. I am refer-
ring here mainly to Finnish Yläkoulu at Grades 
7−9 and to some extent to Lukio, Grades 10−12, 
that, respectively, correspond broadly to Middle 
or High schools in the UK i.e. up to GCSE Key 
Stage 4 at age 16, and to Sixth Form up to 18.   

Second, school students in Finland are less 
familiar with those ‘critical tools’, and are less 
accustomed to literary critical discussion that 
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makes use of them. They tend not to be accus-
tomed to the process of assessing the merits of 
one another’s responses through a rigorous fo-
cus on the evidence of close reading of the text. 
So as well as being given a lesser amount of lit-
erature in classes here, the type of study of it is 
different. 

Of course, one would not expect that two 
different countries and cultural including liter-
ary traditions would have the same approach to 
the study of literature in schools. None the less 
there are of course many shared goals related to 
the study of literature, and I think the approach 
to literature teaching and learning that I am rec-
ommending not only fits into the existing core 
curricula here, but can fulfil some of the stated 
objectives even more effectively than existing 
prac tices do. For example the National Core Cur-
riculum for Basic Education 2014 states:

Objectives related to the learning en-
vironments and working methods of 
mother tongue and literature in grades 
7−9

Working methods are selected to strength-
en the pupils’ command of strategies 
for reading comprehension and to allow 
them to develop more fluent processes of 
text production. (15.4.1)

Developing more effective working methods to 
strengthen the pupils’ command of strategies for 
reading comprehension is precisely what I am 
advocating here. And there are other stated ob-
jectives that what I am advocating is in line with.

In December 2019 I gave a questionnaire to 
that semester’s teaching group. Their responses 
broadly confirmed what I have found from my 
experience, that literature could have a bigger 
role, that there could be more variety including in 

particular poetry, and more actual study of liter-
ature. They added that there could me more use 
of literature in second language teaching, and 
that there could be more continuity in the study 
of literature between Yläkoulu and Lukio. 

Literature in the Classroom
If you were not provided with properly guided 
study at school, it is not easy to give it to your 
own students. The trainee teachers in my ‘Liter-
ature in the classroom’ course that I created two 
years ago to help to overcome that problem are 
all aware of frustrated potential in their literary 
interest and are strongly motivated and recep-
tive. The course aims to develop that interest at 
the same time as they explore ways of sharing 
enthusiasms with future students by creating fo-
cused and inspiring work. 

The right kind of guidance combined with 
motivation and receptivity can transform under-
standing of literature remarkably quickly. Early 
on I share some of my own interest and enthu-
siasm via closely examining one or two short lit-
erary masterpieces and engage my students in 
focused conversation.

They regularly bring their own texts and reg-
ularly discuss how they can be made use of in 
teaching situations to develop focused disci-
plined thinking. The creative focus of these dis-
cussions invariably produces more ideas than 
most individuals would manage on their own, 
and helps them to become more adept at creat-
ing productive approaches.

Further, there is a noticeable collective ca-
maraderie which stems from shared commit-
ment to literature and teaching, shared unful-
filled potential, and the shared responsibility and 
challenge of their future in the classroom. Shar-
ing experiences, interests, enthusiasms, frus-
trations, fears, doubts, uncertainties, ambitions 
and hopes leads to the growth of trust, respect 
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and support, generating a powerfully positive at-
mosphere, full of the energy of common purpose, 
helping them to develop and flourish. 

The books to support the process are per-
ceptive, inspiring and practical – and importantly 
short, as there is as much emphasis as possible 
on the practical. In fact the course as a whole 
is more work-focused that work-related. The poet 
Ted Hughes’ Poetry in the Making (1979) provides 
expert guidance on how to get children to write, 
and Jill Pirrie’s Apple Fire (1993) is an anthology 
of poems by her own pupils at Halesworth Middle 
School. Those two books show what is possible. 
Her On Common Ground (1994) and Paddy Cre-
ber’s Thinking Through English (1990) provide a 
wealth of information about how to connect with 
children in class and different ways of generating 
focused thinking. Instead of English, Finnish or 
other mother tongues could be substituted.

During the 12 weeks of the course they pro-
duce two ‘schemes of work’. They design with 
careful focus and in considerable detail practical 
usable lessons plans for individual lessons and 
also longer work that is usually theme-based.  
They do this working together in small groups.  
Their schemes have to conform to the National 
Core Curriculum for a grade level that they expect 
to be teaching, and relevant matters such as 
multiliteracy are taken into account and included 
as they consider appropriate. The creative range 
and quality of focus of work they produce is often 
very impressive, and bears eloquent testimony 
to their ability and commitment − and how they 
have expanded during the course. The other for-
mal requirement is to produce a substantial es-
say answering the question Why study literature? 
which requires them to articulate the theoretical 
rationale for what they are doing, and they pro-
duce many reasons that show their insights and 
passionate convictions. Not only do they need to 
be clear in their own minds about why the study 

of literature is important, but the reasons need 
to be at hand in their careers. And there are likely 
to be times in the world at large when they need 
to be able to justify it persuasively. Some second-
ary material on the rationale for the teaching lit-
erature is provided but it is important that their 
own convictions are at the core here too. 

In his poem ‘Thrushes’, Ted Hughes contrasts 
the bullet and automatic purpose of the thrush 
with the need for human beings, except for rare 
geniuses, to have to strive hard to concentrate 
on achieving something and to ignore the dis-
tracting devils, those forces that work against 
focused concentration.  Today there are so many 
distractions for everyone including school pupils, 
and not least the distractions of that ubiquitous 
and addictive tyrant the mobile phone, and the 
hypnotic power of social media. Teachers need 
to have strategies for dealing with these live is-
sues, so we identify the various forces that work 
against what they will be trying to achieve and 
consider practical strategies for countering them. 

Trainee and working teachers
Students were presented with little or no poetry 
in their Finnish lessons at school. I maintain that 
this matters because poetry, being the most con-
centrated form of verbal expression, is a uniquely 
useful resource for developing critical thinking. It 
presents the most complex and rewarding chal-
lenges for discussion about form and meaning. 
Kalevala is there, but devising varieties of verse 
suitable for use at different school levels could 
be considered, including the flexibility afforded 
today by multiliteracy, so for example appropri-
ate music lyrics could be included. Further, ex-
panding the use of literature in second language 
teaching could be considered. Overall, more liter-
ature in general could be studied.

If there is to be a more focused use of liter-
ature for developing thinking through literature, 
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training will be required, and in teacher training 
departments. In order to transform practices, 
sufficient resources will need to be allocated. 
But short duly focused training courses of two 
days or even one could make a valuable differ-
ence. There are already training days for working 
school teachers that could be used for develop-
ing this important area. Online courses involving 
students and their teachers could be convenient 
and effective – but they will have to be created. 
However, there can be no effective substitute for 
that guided close reading together in classrooms 
that generate the discipline of the focused inter-
action that develops thinking. That is what our 
students most need in literature classes in their 
schools. 

One additional remark. It ought to be clear 
from the kind of study that I am advocating that 

it is empirical practical criticism − analysis, dis-
cussion − based on the evidence of the text. So a 
body of theory about Finnish verse is not needed  
for disciplined critical thinking to take place. And 
even if there were one, it would be a bad idea to 
use it prior to Lukio to interpose it between the 
students and their responses. 

Though I will be retiring from the University I 
will be continuing to seek ways to promote suc-
cessful guided study of literature in the class-
room. I would gladly discuss ways of helping 
individuals or organisation to develop teaching 
practices.
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Teresa Creminin keinoin 
rakentamaan lukevaa yhteisöä
Lukemisesta nauttiminen 
yhteydessä lukutaitoon
Lukutaito ja lukemisen ilo muodostavat toisiaan 
tukevan kehän: mitä mukavampaa lukeminen 
on, sitä enemmän tulee luettua ja sitä parempi 
lukutaito on. Uusimmassa neljäsluokkalaisten 
lukutaitoa mittaavassa PIRLS-tutkimuksessa ne 
suomalaislapset, jotka ilmoittivat nauttivansa lu-
kemisesta, saivat keskimäärin 63 pistettä enem-
män kuin ne, jotka ilmoittivat, etteivät nauti lu-
kemisesta. Englantilaisten oppilaiden vastaava 
luku on 45 pistettä. (Leino ym. 2017; McGrane 
ym. 2017.) Vastaavia tutkimustuloksia löytyy 
myös muista maista ja muista tutkimuksista. Esi-
merkiksi Sullivanin ja Brownin (2013) tutkimus 
paljastaa vahvan yhteyden lapsuuden lukemisen 
ja murrosikäisen lukutaito- ja laskentataitojen 
välillä.

Lasten- ja nuortenkirjallisuus vaikuttaa luku-
taitoon merkittävästi, sillä lasten- ja nuortenkir-
joista pitävät lapset usein lukevat enemmän. Li-
säksi kirjallisuutta on helposti saatavilla esimer-
kiksi kirjastoista. Sama huomio on tehty myös 
monikielisten lasten kohdalla: uuden kielen 
oppiminen nopeutuu ja muuttuu omaehtoisem-
maksi, kun kielenoppija innostuu kirjojen lukemi-
sesta (Bland 2018). Professori Teresa Cremin on 
jo vuosien ajan tutkinut ja kehittänyt lukemisen 
iloon liittyviä tekijöitä. Hänen ajattelunsa kes-
kiössä ovat lukemisen yhteisöllisyys ja opettajan 
merkitys lukijayhteisöjen luomisessa.

Lukeva opettaja innostaa lukemaan
Cremin on tutkinut opettajien lukijuutta. Hänen 
mukaansa opettajien tulisi tietoisesti kehittää 

omaa lasten- ja nuortenkirjojen tuntemustaan ja 
pyrkiä lukemaan kirjallisuutta myös valtavirtakir-
jallisuuden ulkopuolelta. Cremin selvitti vuonna 
2008 opettajien lasten- ja nuortenkirjallisuuden 
tuntemusta ja näytti siltä, että opettajat osaavat 
nimetä hyvin vähän lastenkirjailijoita: 1 200 eng-
lantilaisen luokanopettajan otoksesta 62 pro-
senttia osasi nimetä kaksi, yhden tai ei yhtään 
lastenkirjailijaa (Cremin ym. 2008). Suomalaiset 
tutkimustulokset eivät ole yhtä synkkiä, mutta 
kirjallisuuden lukemiseen innostamisessa ei 
useinkaan riitä, että opettaja tuntee samoja kir-
jailijoita tai kirjoja kuin vanhemmat tai oppilaat 
(Kauppinen & Aerila 2019).

Opettajan lasten- ja nuortenkirjallisuuden 
tuntemus liittyy usein opettajan omaan harrastu-
neisuuteen, ja tästä syystä oppilaat saavat kou-
lussa eri määrän kokemuksia lukemisen ilosta 
(Cremin ym. 2008). Englantilaisessa opettajat 
lukijoina -tutkimuksessa (Teachers as Readers= 
TaRs) selvitettiin opettajien tietämystä lasten lu-
kuilosta ja opettajien lukuiloa tukevia käytäntöjä. 
Tutkimukseen osallistui 27 koulua ja 43 opet-
tajaa. Tutkimus osoittaa, että kun opettajat laa-
jentavat tietämystään lastenkirjallisuudesta ja 
kokevat itse lukuiloa, he hahmottavat lukemisen 
yksilöllisyyttä ja lukuilon merkitystä paremmin 
kuin lukemisesta vähemmän innostuneet opet-
tajat. Tämän seurauksena he myös rakentavat 
tehokkaammin lukuilon pedagogiikkaa ja luovat 
lukijayhteisöjä koulussa. (Cremin ym. 2014.) Lu-
kuiloon ja lukemisen lisäämiseen johdattaminen 
ovat arvokysymyksiä: arvoihin kasvattamisessa 
tulee aina huolehtia, että oma toiminta ja omat 
puheet ovat eivät ole ristiriidassa. Lukemisen 

Johanna Lähteelä ja Juli-Anna Aerila
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kohdalla tämä tarkoit-
taa sitä, että lukemisen 
merkityksellisyydestä 
tai ilosta puhuminen 
ei auta, jos sitä ei näy-
tä luontevasti omassa 
toiminnassaan. (Aerila, 
Kauppinen, Niinistö & 
Sario, 2019.)

Oppilaita ei voi eikä 
pidä pakottaa pitämään 
kirjoista tai lukemisesta. Opettaja voi kuitenkin 
järjestää lukemiselle aikaa koulussa ja yrittää 
tehdä lukemisesta mielenkiintoista ja hauskaa, 
jotta oppilaat kiinnostuisivat kirjoista ja lukemi-
sesta. Opettaja voi myös tietoisesti lähteä raken-
tamaan luokastaan lukevaa yhteisöä. Lukevan 
yhteisön rakentaminen omaan luokkaan voi 
tapahtua esimerkiksi niin, että opettaja lukee 
lapsille ääneen kirjoja ja viittaa näihin kirjoihin 
toistuvasti puhuessaan lapsille. Samaa kirjaa voi 
myös lukea useampaan kertaan. Näin luokkaan 
alkaa vähitellen muodostua yhteinen lukemisen 
kulttuuri yhteisten kirjojen kautta ja lapset alka-
vat kokea kuuluvansa lukevaan yhteisöön. (Cre-
min ym. 2014.)

Aerila, Kauppinen, Niinistö ja Sario (2019) ke-
hittelivät opettajalle keinoja edistää lukevan yhtei-
sön syntymistä. Monet niistä edistävät lukemisen 
näkymistä ympäristössä ja antavat mahdollisuuk-
sia kiinnittyä lukevaan yhteisöön. Lukevan yhtei-
sön merkitystä voikin tehdä näkyväksi esimerkiksi 
sijoittamalla eri paikkoihin (luokka, koti, koulu, kir-
jasto) lukemisen merkityksestä kertovia julisteita 
ja seinälehtiä, asettamalla esille lasten lukemista 
kirjoista kertovia kuvia ja kuvauksia sekä huolehti-
malla, että luokassa tai koulukirjastossa on näky-
vissä ja tarjolla ehjiä, kiinnostavia ja ajankohtaisia 
kirjoja. Lukevaan yhteisöön kiinnittymiseksi luke-
misen pitää tuntua yksilölle merkitykselliseltä. 
Tästä syystä lapsille tulisi myös varata mahdolli-

suuksia jakaa lukukoke-
muksiaan ja keskustella 
kirjallisuudesta vertais-
tensa kanssa. 

Muutamia Teresa 
Creminin vinkkejä
Professori Teresa Cre-
min tekee aktiivisesti 
yhteistyötä koulujen ja 
opettajien kanssa. Hän 

ylläpitää verkkosivustoa nimeltään Reading for 
Pleasure (osoite: https://researchrichpedago-
gies.org/research/reading-for-pleasure). Siellä 
hän esittelee lukemisen iloon johdattelevia tut-
kimustuloksia ja jakaa opettajien kokeiluja ja 
kokemuksia luokkien lukemisesta. Materiaalia 
sivustolta löytyy paljon, sillä hän tekee jatkuvasti 
yhteistyötä lähes 25 koulun opettajien kanssa. 
Seuraavassa joitakin sivustolta löytyviä ideoita 
lukemisen ilon herättelyyn omassa luokassa. Ne 
kuvaavat hyvin sitä, että keinot ovat oikeastaan 
aika yksinkertaisia: on annettava aikaa, materi-
aalia ja mukavia kokemuksia.

• Tee lukuhetkistä odotettuja ja pidettyjä elä-
myksiä: tarjoa kaakaohetki kirjojen parissa 
tai vaikka mahdollisuus rakentaa maja ja lu-
kea siellä.

• Perehdy laajasti erilaisiin lastenkirjoihin ja 
muista lukea uusimpia lasten- ja nuortenkir-
joja: lue vaikka kaikki jollakin foorumilla pal-
kitut kirjat.

• Anna oppilaan valita haluamansa kirja: vink-
kaa hänelle muutamia vaihtoehtoja, joista 
valita.

• Anna oppilaan valita lukupaikka.
• Tuo luokkahuoneeseen kirjoja, jotka olet itse 

lukenut. Näin osaat kertoa ainakin näistä kir-
joista oppilaillesi ja suositella niitä. Asettele 
nämä erikoiset ”open kirjat” vaikka vanhaan 
matkalaukkuun tai eväskoriin.

Lukeva opettaja innostaa oppilaita lukemaan.

https://researchrichpedagogies.org/research/reading-for-pleasure
https://researchrichpedagogies.org/research/reading-for-pleasure
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• Kiinnitä luokkahuoneesi seinälle kuvia kir-
joista: näin kirjat pysyvät koko ajan esillä ja 
ne herättävät keskustelua.

• Kävele käytävällä kirja kädessä. Koskaan ei 
tiedä milloin joku oppilas kysyy ”ope mikä 
toi kirja on” ja sinulle avautuu mahdollisuus 
käydä keskustelu oppilaan kanssa kyseises-
tä kirjasta.

• Lue myös itse kirjoja lukutunneilla!
• Lue oppilaille ääneen ja anna oppilaille myös 

mahdollisuus lukea ääneen toisilleen.

Käy Teresa Creminin nettisivuilla lukemassa li-
sää vinkkejä. Sivuilla on monenlaisia resursseja 
opettajien ja koulujen tukemiseksi. Nämä sisäl-
tävät muun muassa vinkkejä luokkahuoneen 
tilaratkaisuihin, käytännön ideoiden jakamista, 
videohaastatteluja, tutkimustietokantoja ja kuu-
kausittaisia suosituksia. Sivustolta löytyy jo lähes 
300 opettajan kokeilut lukuiloin lisäämiseksi 
luokkahuoneessa.

Teksti perustuu osittain Teresa Creminin vie-
railuun. Hän vieraili IKI-hankkeen kutsumana 
Raumalla. Yhtä luennoista saattoi seurata myös 
Jyväskylän yliopiston tiloissa verkkoluentona.
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Yhdessä kirjojen kimppuun
Lukutaito on perustaito, jolle rakentuvat vahvasti niin elinikäinen oppiminen kuin myös lukemi-
sesta nauttiminen ja identiteetin rakentaminen. Lukemisen kautta yksilö voi kehittää itseään ja 
oppia asioista, jotka hän kokee mielenkiintoisiksi ja tarpeellisiksi. Lukutaidon avulla voi myös 
kokea seikkailuja ja tunteita, löytää samanhenkisiä ystäviä tai jopa paeta omasta arjesta. (Leino, 
Nissinen, Puhakka & Rautopuro 2016.) Kirjoitushetkellä Suomessa on meneillään suuria kan-
sallisia ohjelmia (mm. Lukuliike) sekä runsaasti paikallisia hankkeita, joiden tarkoituksena on 
laajentaa ja päivittää lukemisen ja lukijuuden käsitteitä, jotta jokaisella on jatkossakin yhtäläiset 
mahdollisuudet nauttia ja hyötyä lukutaidon iloista. 

Laaja-alainen lukutaito on arvokkaimpia asioita, 
joita suomalaisessa koululaitoksessa opitaan. 
Pitkään jatkunut lukuinnon hiipuminen ja huoli-
puhekin ovat vauhdittaneet ammattilaisia mitä 
moninaisimpiin ideoihin lukemisen lisäämiseksi. 
Perusopetuksen opetussuunnitelma korostaa 
monilukutaitoa erilaisten tekstien tulkitsemisen 
ja tuottamisen välineenä (Opetushallitus 2014). 
Vaikka tekstikenttä on multimodalisoitunut ja 
tekstikäsitys laajentunut, eittämättä suurin osa 
moninaisista lukutaidoista rakentuu edelleen 
erilaisten kirjallisten tekstien tulkinnan ja tuotta-
misen taitojen pohjalle. Täten erilaisten lukemis-
ta, tekstejä ja niiden moninaisuutta pohdiskele-
vien pedagogisten innovaatioiden tuottaminen ja 
tarkastelu on luonnollisesti tärkeää niin opetta-
jankoulutuksessa kuin jokapäiväisessä koulun 
arjessakin.

Yksi lukemiseen tiiviisti liittyvistä hankkeis-
ta on vuonna 2018 alkunsa saanut Jyväskylän 
yliopiston koordinoima Innovatiivisen kielikasva-
tuksen kartta ja kompassi (IKI) -hanke. IKI-hank-
keen Turun yliopiston opettajankoulutuslaitok-
sen Rauman kampuksen koordinoima osahanke 
IKI-TARU (Tarinoilla lukijaksi) tukee opettajia, 
luokkia ja kouluja lukutaidon kehittämisessä 
kirjojen avulla. Toiminnan tavoitteena on saada 
monikieliset oppijat lukijoiksi sekä monet kielet 

ja kulttuurit näkyviin ja kuuluviin kirjojen kautta. 
Lisäksi tarkoituksena on kehittää ja koota hyviä 
käytänteitä, joilla tekstit saadaan elämään ja kir-
jallisuuspainotteinen opetus lisääntymään kaik-
kien kielten opetuksessa. 

Vahvana osana IKI-TARU-toimintaa on yh-
teistyö kampuksen opettajaopiskelijoiden kans-
sa. Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen 
Rauman kampuksen luokanopettajan opintoihin 
sisältyvä äidinkielen ja kirjallisuuden opintojak-
so perehdyttää muun muassa lasten- ja nuor-
tenkirjallisuuden tuntemukseen sekä lasten ja 
nuorten multimodaaliseen tekstitodellisuuteen 
opetuksen lähtökohtana. Kurssilla on myös poh-
dittu paljon opettajaopiskelijoiden omaa lukijuut-
ta, sillä opettajan omalla lukuharrastuksella on 
yhteys siihen, kuinka paljon hän käyttää kirjalli-
suutta osana omaa opetustaan (Torvinen & Var-
tiainen 2018).

Opettajaopiskelijat ovat olleet mukana erilai-
sissa IKI-TARU-tapahtumissa ja -seminaareissa 
sekä tuottaneet itse monenlaista kirjallisuuden 
opetukseen liittyvää sisältöä muun muassa kau-
pungin koulujen, yksityisen Rauman Freinet-kou-
lun sekä yliopiston alaisuudessa toimivan Rau-
man normaalikoulun kanssa. Yhteistyön pohjalta 
on syntynyt ja muokkautunut paljon erilaisia käy-
tänteitä, joiden kuvaaminen toivottavasti eläh-
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Turun yliopisto, yliopisto-opettaja, IKI-
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dyttää pohtimaan niiden soveltamista ja hyödyn-
tämistä omissa lukevissa yhteisöissä.

Ääneenlukeminen kantaa
Osana äidinkieli ja kirjallisuus -opintojaksoa ja 
IKI-TARU-hanketta toteutettiin vuonna 2019 ko-
konaisuuksia, joissa jalkauduttiin Rauman pe-
ruskouluihin lähes sadan opiskelijan voimin. Hel-
mikuussa kansainvälisenä ääneenlukupäivänä 
(LitWorld-organisaation World Read Aloud Day) 
opettajaopiskelijat pitivät erilaisia satu- ja tarina-
tuokioita raumalaisissa 
peruskouluissa. Kan-
sainvälinen ääneenlu-
kupäivä järjestetään 
aina helmikuussa, ja 
erilaisia lukutapahtu-
mia toteutetaan saman 
päivän aikana ympäri 
maailman. Ajatuksena 
on, että lukeminen ja 
tarinoiden jakaminen 
kuuluvat jokaiselle maa-
ilman ihmiselle. Organi-
saation sivustolla (www.
litworld.org) esitellään 
innostavia tapahtumia, 
kuvia ja reportaaseja, 
joiden pohjalta voi läh-
teä suunnittelemaan 
oman päiväkodin, kou-
lun, kirjaston tai muun 
instituution yhteisiä tai 
erillisiä lukemistempa-
uksia.

Opiskelijat saivat 
ryhmissä toteutetuis-
sa tuokioissa valikoi-
da ääneenluettavaksi 
ikätasolle sopivaa kir-
jallisuutta. Luettavaksi 

päätyi muun muassa satuja, tarinoita, runoja, 
novelleja ja romaaninpätkiä. Tapahtuma toimi 
osaltaan myös kirjavinkkauksena oppilaille, sillä 
kirjojen valinnassa opettajaopiskelijoita auttoi 
kirjastosihteeri. Ääneenlukutapahtumaa voi ja 
kannattaakin lähteä suunnittelemaan yhteistyös-
sä vaikkapa paikallisen kirjaston kanssa.

Kouluissa tapahtuvaa ääneenlukemista ei 
kannata jättää vain erikoistapahtumien varaan. 
Esimerkiksi Mäkikokko (2019) on tutkinut osana 
Lukuklaani-hanketta opettajien ääneenlukemis-

ta. Tutkimus osoittaa, 
että osalle opettajis-
ta ääneen lukeminen 
edusti säännöllistä ru-
tiinia, siinä missä osa 
hyödynsi sitä oppilaiden 
rauhoittamisessa, luke-
misen motivoijana tai 
oppimisen tukitoimena. 
Lisäksi ääneen lukemi-
nen näyttäytyi osana 
lukupiirityöskentelyä tai 
muita työtapoja, kuten 
kummioppilastoimin-
taa. (Mäkikokko 2019.) 
Ääneenlukeminen voi 
siis olla hyvä tapa luoda 
rauhallista ja turvallis-
ta ilmapiiriä oppilaille. 
Toisaalta esimerkiksi 
ääneenluetut kirjamais-
tiaiset voivat toimia mo-
tivoivana vinkkauksena, 
jos oppilas saa valita 
esimerkiksi seuraavan 
luettavan kirjansa opet-
tajan tai toisen oppilaan 
näytteiden pohjalta.

Ääneenlukupäivän 
mieleenpainuvinta an-
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tia edustaa esimerkiksi erään kotitalousopet-
tajan pyyntö saada nuortenkirjaa loppuluku-
kaudeksi lainaan opiskelijoilta. Opettaja jatkoi 
syksyn ajan romaanin lukemista kahdeksas-
luokkalaisten valinnaisryhmälle aina oppilaiden 
ruokaillessa kotitaloustuntien lopuksi. Yksit-
täinen tapaus on mainio esimerkki siitä, miten 
merkityksellistä opettajan ääneenlukeminen on 
vielä isommillekin oppilaille ja miten (kauno)kir-
jallisuutta voidaan tuoda luonnollisesti osaksi eri 
oppiaineita. 

Letkeää lukemista!
Sosiaalisen median palvelu Instagramiin luotiin 
äidinkielen ja kirjallisuuden kurssilaisten kans-
sa Letkeää lukemista! -niminen tili, jossa luku-
tempaustaltiointien lisäksi on runsaasti opis-
kelijoiden julkaisuja. Tilillä on julkaistu paljon 
kuvia, jotka toimivat kirjavinkkeinä Instagramin 
lukevalle yhteisölle. Tili löytyy Instagram-palve-
lusta nimellä letkeaalukemista. Kannattaa kur-
kata! 

Kurssilaisilla oli käytössään puolen vuoden 
ajan myös BookBeat-sovellukset, joista jokaisen 
tuli lukea vähintään yksi e-kirja tai kuunnella yksi 
äänikirja. Kirjan valintaa ei rajoitettu mitenkään 
– kaikki genret kävivät. Luonnollisesti kirjaan sai 
syventyä myös painettuna, minkä useat valitsi-
vatkin. Antoisaa oli omien lukutapojen pohtimi-
nen, joka varmasti kannattaa aivan kaikenikäis-
ten kanssa. Miksi luen mieluummin painettua 
kuin e-kirjaa? Voisiko Kindle-lukulaite olla parem-
pi kuin tabletti, koska tabletilla lukiessa hairah-
taa helposti muille sivustoille tai pelailemaan? 
Saanko kuunnellusta kirjasta saman kokemuk-
sen kuin luetusta? 

Sosiaalinen media ja uudenlaiset kirjalli-
suutta monissa formaateissa tarjoavat alustat 
voivat toimia kirjavinkkareina ja kirjallisuuskes-
kustelun yllyttäjinä. Verkkoyhteisöllisyys tarjoaa 
paljon hyviä työkaluja lukemaan innostamiseksi 

(Aaltonen & Lähteelä 2019). Esimerkiksi books-
tagram on Instagramin kirjanurkka, josta löytyy 
käyttäjien julkaisemia kuvia kirjoista, joita he 
ovat ostaneet, lukeneet, haluaisivat lukea ja niin 
edelleen. Sosiaalisen median palvelu Youtuben 
booktube-kanavissa taas julkaistaan monenlais-
ta kirjoihin, kirjallisuuteen ja lukemiseen liittyvää 
sisältöä. Suosittujen suomalaisten tubettajien 
kirja-arviot tai esittelyt tavoittavat parhaimmil-
laan kymmeniä tuhansia katselijoita.

Luettua kirjallisuutta voi jakaa Good-
reads-palvelussa, jonne voi rakentaa esimerkiksi 
luokan tai oppilaan omia kirjahyllyjä tai kirjoittaa 
yhteisöllisiä kirja-arvosteluja. Myös kirjallisuusai-
heisia podcasteja on olemassa runsaasti, ja niitä 
voi tuottaa oppilaiden kanssa luetuista kirjoista. 
Lukuvinkkejä voi hakea erilaisista blogeista, ku-
ten vaikkapa Päivi-Heikkilä Halttusen ylläpitä-
mästä Lastenkirjahyllystä.

Kirjallisuus voidaan siis tehdä näkyväksi hy-
vin eri tavoin. Perinteisten tapojen ohella on erit-
täin tärkeää huomioida lasten ja nuorten teksti-
todellisuus ja hyödyntää niitä alustoja, jotka ovat 
muutenkin tuttuja oppilaille. Näin saadaan osoi-
tettua konkreettisesti, etteivät esimerkiksi kirjal-
lisuus ja lukeminen ole vain koulussa tapahtuvia 
erillään muusta maailmasta olevia ilmiöitä.

Tarinat elämään
Valtakunnallista Satupäivää juhlitaan vuosittain 
Sadun nimipäivänä 18. lokakuuta. Äidinkieli ja 
kirjallisuus -kurssin opiskelijat järjestivät pien-
ryhmissä raumalaisiin peuruskouluihin erilaisia 
pedagogisia satutuokiota koulun tai opettajan 
toiveen mukaisesti. Koulun lukuvuoden teemana 
saattoi olla esimerkiksi kestävä kehitys, jonka 
pohjalta Satupäivän tapahtumaa alettiin suun-
nitella.

Osallisuuden lisäksi tuokioissa korostui mo-
nikielisyys. Esimerkiksi Rauman Freinet-koululla 
toteutetussa toiminnallisessa Kolme pientä por-
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sasta -satutuokiossa possujen asumusten puh-
kumiseen ja puhaltamiseen osallistuivat myös 
puolalaiset vieraat. Satu luettiin sekä suomeksi 
että englanniksi, ja osallistavat tehtävät laadit-
tiin niin, että yhteistä kieltä ei tarvittu. 

Monikielisissä yhteisössä on mahdollisuus 
toteuttaa rutkasti tarina- ja kirjallisuuspohjais-
takin toimintaa, johon voi osallistua helposti, 
vaikka yhteistä kieltä ei olisikaan. Käytössä voi 
kokeilla hiljaisia kirjoja (silent books), jotka ovat 
sanattomia, mutta laadukkaiden kuvitustensa 
kautta hyvin narratiivisia. Näin jokaisella lapsella 
on mahdollisuus osallistua yhteiseen lukutapah-
tumaan kielitaidon tasosta riippumatta. Esimer-
kiksi The International Board on Books for Young 
People (IBBY) -organisaatio on luonut kattavan 
listauksen tämän hetken parhaista hiljaisista kir-
joista ympäri maailman. 

Sadun päivänä opiskeijat saduttivat oppi-
laita, matkustuttivat oppilaita mielikuvarentou-
tuksin tarinoiden maailmoihin, kirjoituttivat sa-
duille vaihtoehtoisia loppuja, runoilivat yhteisöl-

lisesti lasten kanssa, valmistivat oppilaita kir-
jastokäyntiin etsimällä heidän kanssaan omaa 
unelmasatua tai esittivät lukuteatteria tutusta 
sadusta. 

Lukuteatteri (engl. reader’s theatre, playing 
for voices tai radio drama) tarkoittaa kirjoitetun 
tekstin eläytyvää ääneenlukemista yleisölle. Lu-
kuteatterissa tekstiä luetaan myös esityksessä, 
eikä sitä tarvitse opetella ulkoa. Menetelmä so-
pii kaikkiin opetussuunnitelman sisältöihin ja 
erilaisiin oppimistyyleihin, ja lukuteatterin voi val-
mistaa monenlaisista teksteistä: yhtä hyvin tie-
totekstistä kuin kaunokirjallisesta tekstistä, me-
diatekstistä kuin arjen käyttötekstistäkin. (Aerila 
2019.)

Lisää esimerkiksi lukuteatterimenetelmäs-
tä tai unelmakirjan löytymisessä auttavista lo-
makkeista voi lukea teoksesta Sytytä lukukipi-
nä – pedagogisia keinoja lukuinnon herättelyyn 
(Aerila & Kauppinen, 2019). Se tarjoaa innos-
tavia ja konkreettisia ideoita kirjallisuudenope-
tukseen. 
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Hihkuntaa kielistä
IKI-TARU-ideologia vaikutti myös Rauman nor-
maalikoulun kevään 2019 luokanopettajaopis-
kelijoiden opetusharjoitteluun. Oppilaiden ja 
huoltajien rikasta kielitaitoa hyödynnettiin monin 
tavoin. Koko koulun ykkösluokkien lasten kotikie-
let kartoitettiin tarkkaan, ja S2-oppilaiden huol-
tajia pyydettiin koululle lukemaan satuja lapsille 
äidinkielillään. Satupisteitä pidettiin parin oppi-
tunnin ajan esimerkiksi arabiaksi, puolaksi, sak-
saksi ja viroksi.

Iso osa oppilaista kuuli monia kieliä, josta ei 
välttämättä ymmärtänyt mitään. Rasteilla muun 
muassa arvuuteltiin lukemisen jälkeen, mistä 
tarina kertoi, mutusteltiin ja harjoiteltiin eläinten 
nimiä ja tervehdyksiä monilla kielillä sekä kerrot-
tiin tai ilmaistiin, miltä eri kielet omasta mielestä 
kuulostivat. Paljon sykähdyttävää pohdintaa käy-
tiin myös itselle tärkeistä kielistä. Monikieliset 
tarinatuokiot oppilaiden kanssa auttavat koko 
koulun väkeä huomaamaan, miten moninaises-
sa kieliympäristössä elämme ja kuinka jokaisen 
kielille on yhtäläinen ja tärkeä paikkansa myös 
kouluyhteisössä.

Teoista sanoihin
Yksi keskeisimmistä lukutaidon ja erityisesti kir-
joitetun tekstin lukutaidon mittareista on kiistä-
mättä PISA. Uusimmat PISA 2018 -tulokset osoit-
tavat, että suomalaisnuorten lukutaidon osaa-
minen on edelleen hyvää, mikä on hieno asia. 
Pohdintaa aiheuttaa kuitenkin se, että tulosten 
mukaan jo liki seitsemäsosa 15-vuotiaista sijoit-
tuu niin sanottuihin heikkoihin lukijoihin, joiden 
lukutaito ei välttämättä riitä arkielämässä tarvit-
taviin taitoihin. Tällä hetkellä koulun on keskityt-
tävä eritoten siihen, miten saadaan uutta pontta 
vain vähän lukeville. 

Lukemisen tunteminen merkitykselliseksi, 
tekstien omakohtaisuus ja elämänläheisyys sekä 
niiden monipuolinen käsittely yhdessä muiden 

kanssa ovat rakennuspalikoita sille, että luke-
misesta ylipäätään voi kiinnostua. Huolipuheen 
ja voivottelun sijaan jokaisen lasten ja nuorten 
kanssa työskentelevän tulisi tykönään miettiä, 
miten voi osaltaan olla lisäämässä positiivista 
ja monipuolista kuvaa kirjoista ja lukemisesta 
omassa yhteisössään. 

Erilaiset idearikkaat tapahtumat, tempauk-
set sekä opetustavat ja -materiaalit ovat hyvä 
alku, mutta eivät sinänsä riittäviä juurruttamaan 
tarvittavaa lukemisen kulttuuria erilaisiin yhtei-
söihin. Tarvitaan pitkäjänteistä, suunnitelmallis-
ta ja strategista toimintaa, jossa jokainen yhtei-
sen hyvän eteen työskentelevä tunnustaa luku-
taidon lähtemättömän arvon ja kauaskantoiset 
positiiviset seuraukset.
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Help! I can’t find a book!
Just imagine children strolling through the library trying to find a book. Some of them know exact-
ly what they want and they really enjoy poking around. Most of them however get overwhelmed by 
the vast collection. They don’t see the forest for the trees anymore and they often desperately sigh: 
“I can’t find a book” or “There are no books here”. Rather funny actually, considering that, at that 
particular moment, the children are surrounded by approximately 20.000 books (or even more).  
It shows that children can probably use some help to find the right book: the book they really 
want to read, the book that will give them loads of fun and great satisfaction.

In order to tackle the problem the nineteen Brus-
sels Dutch-speaking libraries had some joined-
up thinking and they developed the reading line, 
a collection of playful tools to support children 
during their quest for the unknown, but desired 
volume. It helps them to discover what kind of 
book they really like and it allows them to give 
their opinion on the works they read. 

Maxime and friends
The ambassadors of the reading line are five fin-
ger puppets with a different cultural background. 
In a multicultural and multilingual capital such as 
Brussels it’s important to give children a charac-
ter they can identify with. Moreover, the five pup-
pets are great book lovers and experts in finding 
the right stuff. Maxime, the cat, loves atlases, 

travel guides, stories about different countries 
and diverse cultures. He tells the children to look 
for an attractive book cover. Wilfried, the frog, de-
vours two comic strips a day. He points out that 
a title must be appealing. Ayoub, Aladdin’s genie, 
is constantly peering at technical and scientific 
books but he also likes science fiction. He advis-
es to check the thickness of a book. Jana, Snow 
White’s apple, gets a thrill out of fairy tales, de-
tectives and horror stories. She suggests reading 
the blurb. Anansi, the spider, adores romantic 
stories, poetry and dreamy plots. She recom-
mends reading the first page to make sure that 
the chosen work is not too difficult. So the char-
acters represent different genres (fiction, non-fic-
tion, comic strip) but at the same time, they stand 
for an important step in the ‘five finger test’: five 

Kathleen Bollue
Librarian, Open the Door for Reading 
-project, Brussels

Kathleen Bollue



 Kielikukko 1/2020 23

steppingstones to the best book ever! Children 
can consult the five finger test on a poster in the 
library, but they also get a set of finger puppets 
to take home. They can use them there to play 

with: memorize the different steps, invent sto-
ries, prepare for a visit to the library and so on. 
The puppets also help the children in the library 
to talk about the books they already know, about 
the books they (don’t) like, about the books they 
discovered, about their affinity with one (or more) 
of the puppets/characters.

Book Chairs
Did you ever play musical chairs? That game 
of elimination inspired creative minds to devel-
op ‘Book Chairs’. The idea is simple: a circle of 
chairs (one for each child in the group) and on 
every chair a book: fiction, non-fiction, poetry, 
magazines, comic strips, and graphics. Prefer-
ably a selection of works the children wouldn’t 
probably choose, because they don’t know 
them, because they’re not popular, because 
they’re new. The game is launched with a sound 
(a bell, a hooter, a drum) and the children start 
walking around the chairs (all in the same di-
rection). When they hear the sound again they 
stop, take the book from the nearest chair, sit 
down to ‘scan’ the book: cover, title, thickness, 
blurb, difficulty and images. Sound, walking 
and scanning are repeated three times. When 
the third book has been scanned, the children 
are invited to choose one of the three books. 
Which one would they eventually take home? 
Why or why not? We like to challenge the chil-
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dren to express themselves without using the 
words ‘nice’ and ‘boring’ (forbidden words in 
the room). They usually know a lot of beauti-
ful, exciting words, but they hardly ever use 
them, because ‘nice’ and ‘boring’ are just so 
easy to say. So with Book Chairs children nip at 
all kinds of different books, but they also learn 
to make up their minds: what do I (dis)like and 
why do I (dis)like it. At the same time, they en-
large their vocabulary just by listening to each 
other or by thinking together. They might even 

come up with some unexpected adjectives in 
combination with the noun ‘book’. E.g. crispy, 
painful, or tuneful.

Bookbeak
Another traditional child’s play, the paper for-
tune teller, was used to develop the bookbeak 
(because it looks like a bird’s beak). Teachers 
get the bookbeak’s pattern and the children 
make their own bookbeak in class. They bring 
the paper toy along to the library and the paper 
fortune teller helps them to find a book. How 
does it work? First you chose a number (age, 
shoe size, amount of pets etc.), the bookbeak 
‘bites’ that number, you chose one of the shown 
images on the bookbeak and behind that im-
age you find a recommendation: e.g. you like to 
dream – try a poem today, or you like to have fun 
– read some jokes today.

Maxime and friends, Book Chairs and Book-
beak: it’s just a selection from our tool kit, but 
every tool serves the same goal: arouse the lit-
erary awareness that every child needs to find 
his or her book. And every librarian knows: some-
where on the shelves there’s a special book wait-
ing for a child to find it!

  



 Kielikukko 1/2020 25

Genreskrivande som del av 
nybörjarundervisningen i ett 
flerspråkigt klassrum
Följ med på besök i ett mycket flerspråkigt klassrum! Det har Lotta som forskare och facilitator 
fått göra hos läraren Jenny: bland klassens 13 elever talas åtta olika språk. Av skolans ca 180 
elever har ungefär en tredjedel ett annat hemspråk eller ett annat hemspråk i kombination med 
svenska eller finska.

Under ett skolår sker det mycket av både smått 
och stort som omöjligen låter sig beskrivas på 
några sidor. Vi vill här lyfta fram tre spår inom 
språk- och kunskapsutvecklande undervisning 
som bildar en tydlig helhet i nybörjarundervis-
ningen: läraren Jenny förbereder eleverna för 
den fortsatta skolgången genom att systematiskt 
väva samman språklig medvetenhet, läsförståel-
sestrategier och strategier för skrivande. Den här 
texten fokuserar speciellt  på genreskrivande, 
men berättar också kort om de två förstnämnda 
spåren. 

Den nya satsningen på genreskrivande kom 
till då skolan gick med som samarbetspart i Åbo 
Akademis projekt MultiPed, som kort därefter 
blev del av IKI-projektet. Gruppen har 2018 då 
läsåret i åk 1 inleds 14 elever och följande språk: 
svenska, finska, arabiska, engelska, albanska, 
kurdiska, vietnamesiska och ryska. Flera elever 
är relativt nyanlända och endast delvis integrera-
de i helklass. Endast någon enstaka har knäckt 
läskoden. Man kan säga att gruppen nästan 
saknar det kunskapsmässiga ”mellanskikt” som 
ofta överväger i ett klassrum. I tillägg finns vissa 
sociala utmaningar som t.ex. att orka koncentre-
ra sig och att hålla sams, vilket inte är helt ovan-
ligt då skolgången inleds. Situationen  är sådan 

att många lärare hellre skulle hålla sig till mer 
bekanta undervisningsmetoder under förevänd-
ningen att innovativ undervisning är tidskrävan-
de och fungerar bättre med äldre elever och mer 
homogena grupper. Men forskningen säger tvärt-
om: stöttande utmaningar som genrepedagogik 
är precis vad som behövs i heterogena flersprå-
kiga klassrum, så tidigt som möjligt. Något av 
det viktigaste som skolan kan göra för elevernas 
skolgång och fortsatta lärande är att satsa på 
strategier för läsande och skrivande, hand i hand 
med att bygga läs-och skrivengagemang, dvs. att 
tycka om och ofta syssla med läsande och skri-
vande (se t.ex. Cummins 2018).

Språklig medvetenhet i det 
flerspråkiga klassrummet
Att klassen är flerspråkig syns på väggarna i 
klassrummet och signalerar både till besökare – 
men främst till eleverna själva – att deras iden-
titet som flerspråkiga är en självklar del i skolan. 
Klassen inleder dagen med att samla sig och gå 
igenom dagens program. Då får oftast en av elev-
erna uppdraget att välja ett av klassens språk för 
att berätta vilken dag det är och sedan leda klas-
sen i att hälsa på varandra på de olika språken. 
Ibland blir veckodagens namn i fokus på alla de 
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olika språk som eleverna väljer bland, alltså inte 
bara eget hemspråk.

Genom att Jenny på olika sätt uppmuntrar 
gruppen att göra snabba kopplingar till vad saker 
heter på olika språk, går elevernas tankar ofta i 
riktning mot att de tänker på, nämner och frågar 
upp ord och uttryck av varandra. 

Arbete med språklig medvetenhet behöver 
inte – och ska inte alltid – innebära tidskrävande 
projekt. Snarare är det fråga om täta och små 
diskussioner där de olika språken får bli del av 
vardagen, en medveten systematisk användning 
av olika språk. 

Lässtrategier och flerspråkigt läsande
I nybörjarläsandet inkluderar Jenny tidigt strate-
gier för läsförståelse. Med utgångspunkt i den 
modell för reciprok undervisning som forskar-
na Palinscar och Brown tog fram på 1980-talet 
har det utarbetats figurer som symboliserar fem 
centrala läsförståelsestrategier: under arbetet 

stöttas eleverna genom ett dialogiskt arbetssätt 
i att förutspå vad texten kommer att handla om 
med hjälp av t.ex. rubriker och bilder; att under 
läsningen reda ut oklarheter och ställa frågor 
till texten samt att inhämta kunskap genom att 
sammanfatta. Läsaren kan också stöttas i att 
leva sig in i innehållet genom att skapa inre bil-
der. Material på svenska som utarbetats med 
hjälp av dessa strategier hittas t.ex. på http://
www.larum.fi/assets/Uploads/Goda-Lasforstael-
sestrategier-projektet.pdf

I åk 1 arbetar klassen med två av strategier-
na: att förutspå och att reda ut oklarheter.

I den heterogena gruppen är det viktigt att 
ge eleverna möjligheter till individuell läsning. Ett 
sätt är att använda ett digitalt läsprogram, där de 
antingen läser själva eller med hjälp av hörlurar 
följer med i texten medan de lyssnar, ostörda i 
sin läsbubbla. Verktyget i fråga innehåller ett ur-
val olika textgenrer på många olika språk. Här 
flätas alltså lästräningen ihop med det flersprå-
kiga spåret. 

Skrivande med stöd av genrepedagogik
Genast i början kopplar Jenny arbetet med 
skrivstrategier till olika läsämnen, inte en-
dast till svenskämnet. Här använder sig Jen-
ny av en modell som kallas cirkelmodellen 
(se t.ex. https://www.andrasprak.su.se/
om-oss/vanliga-fr%C3%A5gor/grundskola/
vad-%C3%A4r-genrepedagogik-1.96361).

Följande texttyper brukar ses som skolans 
basgenrer: berättande, beskrivande, instrue-
rande, redogörande, förklarande och argumen-
terande text. Från julen 2018 (åk 1) arbetar 
klassen huvudsakligen med två av dessa: be-
skrivande och berättande text. Innan dess har 
de också sysslat med muntligt berättande under 
rubriken Språk i klasserna, då också ovannämn-
da språkstatistik gjordes. En annan bra grund är 
laborerandet med textstruktur genom att korta 
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instruktionstexter om olika årstider klipptes isär 
och efter att eleverna pusslat ihop texten i logisk 
ordning får de skriva av den. 

Jennys väljer att inleda med beskrivande text, 
trots att sagor och andra berättelser ofta brukar 
ses som en logisk, lättare inledning. Argumentet 
är att så många av eleverna i inledningsskedet 
saknar ordförråd för att kunna uttrycka sig ge-
nom helt fritt skrivande, medan det mer styrda 
innehållet i de beskrivande faktatexterna ger 
ett behövligt stöd som underlättar skrivutveck-
lingsprocessen också för de eleverna. Texterna 
fokuserar på djur i Finlands fauna: vargen, my-
ran, gråsuggan, vargspindeln, räven, igelkotten, 
älgen och skogsödlan. Senare under vårtermi-
nen följer berättande text, tydligast exemplifierad 
genom sagor: Tre små grisar; Rödluvan; De tre 
bockarna Bruse; Svinaherden. Slutligen, sent på 
våren, inleder klassen arbetet med förklarande 
text om grodans och fjärilens livscykel. 

Jenny berättar i oktober 2019 hur elev-
erna fascinerats av begreppet ’cykel’ 
och påstått att termen i biologin borde 
uttalas på annat sätt än fordonet cykel. 
Skrivengagemanget är väckt och genre-
skrivandets rutiner sitter så pass bra att 
de i september, under behandlingen av 
äppelkärnans utveckling från frö till ett 
fruktbärande äppelträd, ville skriva en 
förklarande text om saken trots att Jen-
ny inte hade planerat detta. 

Men tillbaka till åk 1. Arbetet med fakta- 
texter inleds så att klassen tillsammans lyssnar 
på en text som Jenny läser. Därefter övergår de 
till att tillsammans fundera på själva texttypen: 
varför texten skrivits och hur den är uppbyggd 
i olika avsnitt. De ser förstås på rubrik(er) och 
den övergripande strukturen, som småningom 
kommer att följa med deras arbete i form av en 

genreplansch. (Vartefter fler genrer blir bekanta, 
kan genreplanscherna finnas uppsatta bredvid 
varandra i klassen som stöd för skrivandet och 
för att lätt kunna påminna om  skillnaderna text-
typerna emellan.)

Nu får eleverna också lära känna verktyget 
sexfältare, som ofta används som stöd för skriv-
planeringen, främst i samband med beskrivande 
faktatexter. 

I sexfältaren (på bläddertavla eller med 
grunden på smartboard) samlar klassen under 
Jennys ledning korta fakta inom olika katego-
rier som sedan ska användas för att formulera 
löpande text. I arbetet med olika djurarter an-
vänds följande rubriker: klassifikation; utseen-
de; förekomst och boplats; fortplantning; föda; 
övrigt. De kan tyckas onödigt abstrakta och ges 
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förstås gärna en förklaring som t.ex. Vad är det 
för djur? Hur ser det ut? osv, men åtminstone i 
den här gruppen blir det snabbt en vanesak och 
till och med  ganska spännande att använda de 
svåra orden.

Sexfältaren går också bra att tillämpa både 
på andra ämnesområden och på texttyper. Då 
arbetet med månadens författare småningom 
inleds i åk 2 blir fältrubrikerna något annat, i en-
lighet med vad eleverna har nytta av att fokusera 
på för skrivandet:  Vem? Var? När? Varför (vi lä-
ser om författaren)? Familj och Övrigt.

De två första djuren skriver klassen bara om 
tillsammans och klassen skriver av. Det är Jenny 
som modellerar genom att ”tänka högt”, först un-
der arbetet med att plocka ut fakta, och i följan-
de steg påminna om textens genrekrav me dan 
hon leder skrivandet: Kommer ni ihåg vad det 
stod om vad vargen äter? Hur kan vi skriva det 
med en hel mening, vilket ord ska jag börja med? 
Arbetet med att tillsammans plocka ut viktigt 
innehåll blir samtidigt en övning i att sammanfat-
ta, dvs. utmärkt träning av den utmanande men 
centrala strategin som behövs för att kunna in-
hämta kunskap i texter. 

Därefter följer klassens arbete med de oli-
ka djuren enligt samma mönster: Jenny läser 
högt, ibland med texten via dokumentkameran, 
klassen plockar tillsam-
mans ut fakta som Jen-
ny skriver i sexfältaren, 
sedan använder elever-
na fakta i hela mening-
ar. Genom att samtala 
om textinnehåll (bety-
delsen av svåra ord; öva 
att läsa mellan raderna 
genom kopplingar i tex-
ten; stanna till med frå-
gor som ”Vad tror ni för-
fattaren menar här?”) 

får eleverna samtidigt befästa strategier för sin 
egen läsning, dvs. arbetet runt skrivande flätas 
samman med läsinlärningen. Det är ofta Jenny 
som stannar upp för att klargöra betydelsen av 
vissa ord, men också de allt mer språkmedvetna 
eleverna. Vissa nya ord, som tas upp till diskus-
sion, men som inte skrivs i sexfältaren, blir s.k. 
expertord på en egen plansch.

De första egna texterna blir korta och fulla 
av misstag om de ses genom en felsökande 
lins, men betraktar man elevernas alster 
som de förs ta stegen där grunden läggs för 
medvetenhet om skrivande i allmänhet och 
skolans skrivkrav i synnerhet, blir processen 
både intressant och imponerande. Också hos de 
elever som behöver mest stöd syns avancerade 
tankeprocesser bakom det de försöker uttrycka. 
Tack vare att arbetet fortgår hela läsåret blir 
rutinerna en trygghet och också de elever som 
möter mest utmaningar hinner få syn på den 
egna utvecklingen.

Faktadiskussionen om älgen drar iväg 
till fantasifulla beskrivningar av älgar 
som stjäl smörgåsar genom fönster, vil-
ket ger Jenny tillfälle att låta eleverna 
påminna sig innehåll som passar i fak-
tatexter. (januari 2019, åk 1)

En viktig progression 
sker genom att klassen 
övergår till att arbeta 
med berättande text i 
form av klassiska sa-
gor. Att kunna kontras-
tera de två texttyperna 
ger ökad tydlighet åt 
respektive genres syf-
te och struktur. Första 
steget blir att muntligt 
återberätta sagan med 
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hjälp av bildstöd. Då 
alla säkert kan berätta, 
blir det dags att skriva 
sagan. 

Vartefter skrivandet 
fortsätter får eleverna 
hjälp av konkreta stöd-
strukturer skrivna på 
stora lappar som kan 
flyttas runt på en white-
board eller ett blädder-
block, t.ex. pronomen 
som ersätter och ska-
par variation, bindeord 
eller verb typiska för be-
skrivande faktatexter. 

Med hjälp av stöd-
strukturerna som hela 
tiden finns i klassrum-
met är det lättare att 
tydliggöra och repetera 
vanliga utmaningar i nybörjarskrivandet, både 
tillsammans med enskilda elever och i helklass. 
De gemensamma diskussionerna ger större 
genomslagskraft jämfört med att läraren ger 
respons på enskilda elevers skrivande. Det blir 
också tydligt vartefter hur elever på egen hand 
klarar att ta hjälp av stödstrukturerna.

Hur gick det sen? 
Det är förstås omöjligt att veta hur gruppens skri-
vande skulle ha utvecklats genom andra arbets-
sätt. Däremot kan konstateras att alla gått bra 
framåt enligt egna förutsättningar. Eleverna visar 
en medvetenhet om skrivkonventioner och gen-
rer, vilket verifieras av speciallärarens test i åk 1: 
i stället för att skriva en kort beskrivande bildtext 
börjar de flesta i gruppen bygga upp en text en-
ligt sagans konventioner, och de är också bra på 
att sätta rubrik och komma ihåg punkter. Genom 

att utgöra bas för hela 
läsårets arbete med 
läs- och skrivutveckling, 
blir genreskrivandet ett  
fungerande verktyg för 
att ta tillvara och vida-
reutveckla elevernas 
färdigheter på deras va-
rierande nivåer.  

I november 2019 
(åk 2) märks ett tydligt 
driv i skrivandet: elever-
na skriver gärna, kom-
mer igång bra med sina 
texter och då de fastnar 
i sitt skrivande gäller 
det oftast hur de ska 
formulera sig, inte vad 
de ska skriva. Genrepe-
dagogiken har fått viss 
kritik för att riskera att 

hämma det kreativa fria skrivandet, men Jenny 
ger utrymme för olika typer skrivprocesser så att 
genrestödet blir en trygghet och en tillgång, inte 
en begränsning: i november skriver eleverna 
exempelvis kreativa beskrivande texter om de 
fantasidjur de skapat i slöjden på ett sätt som 
snarare visar att de kan förhålla sig medvetet 
lekfullt till de skrivkonventioner de hittills arbe-
tat med. 

Och arbetet fortsätter: nästa steg i processen 
blir att eleverna lär sig mer om att revidera egna 
texter, t.ex. att kunna märka om centralt innehåll 
fattas eller kommer i ologisk ordning, med stöd i 
genreplanscherna.

Referenser:
Cummins, J. 2018. Urban multilingualism and educational achieve-
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school improvement. I: P. Van Avermaet, S. Slembrouck, K. Van 
Gorp, S. Sierens & K. Maryns (red.) The Multilingual edge of edu-
cation. London: Palgrave Macmillan, 67–90.
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Att tidigarelägga finska 
som det andra inhemska 
språket – erfarenheter från 
småbarnspedagogik till förskola
Från och med det pågående läsåret 2019–2020 inleds A1-språket senast i årskurs ett i den grund-
läggande utbildningen (se även Skinnari 2019). Även om undervisningsministeriets utredning om 
läget för och nivån på språkreserven i Finland (Pyykkö 2017) uttryckligen föreslog att man skulle 
börja språkstudierna med något annat språk än engelska, kommer det tidigarelagda A1-språket i 
de flesta finskspråkiga skolorna att vara engelska. I de svenska skolorna är det motsvarande valet 
av språk däremot finska som A1-språk, inklusive modersmålsinriktad finska för tvåspråkiga elever, 
s.k. mofi-undervisning. Tidigareläggningen av finska är dessutom inte lika ny i de svenskspråkiga 
skolorna som i de finskspråkiga skolorna eftersom många svenskspråkiga skolor redan tidigare-
lagt finskan. Denna skillnad kommer således att kvarstå och till och med öka, vilket för sin del gör 
det mer utmanande att samarbeta mellan språkgrupperna – något som efterlyses i såväl i läro-
plansgrunderna (Utbildningsstyrelsen 2014) som den samhälleliga diskussionen. 

Kielistigen
Speciellt i kommuner med stark svensk majori-
tet har man redan tidigare inlett studierna i fin-
ska på årskurs 1–2 genom så kallad lekfinska, 
språkduschar eller dylika modeller. I dessa kom-
muner innebär tidigarelagt A1-språk således ing-
en större ändring. Däremot har en del av kommu-
nerna redan tidigarelagt finskan så att finskan 
introduceras redan inom ramen för förskoleun-
dervisning eller småbarnspedagogik. Som en del 
av IKI-projektet är forskare från Fakulteten för 
pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi 
med i att utveckla och dokumentera programmet 
Kielistigen (Kielistigen 2018) där målsättningen 
är att utveckla långsiktiga strukturella och peda-
gogiska lösningar för att tidigarelägga det finska 
språket, göra undervisningen mångsidigare och 
utveckla språkreserven (jfr Pyykkö 2017) på ett 

innovativt och lekfullt sätt från småbarnspedago-
gik till slutet av den grundläggande utbildningen. 

Kielistigen planeras som en stig från små-
barnspedagogik till slutet av grundskolan. Mo-
dellen innebär en tidigareläggning av finskan 
och har drag av mindre omfattande undervis-
ning på två språk (se Utbildningsstyrelsen 2014, 
2016, 2019; Skinnari & Halvari 2018). Målet 
är att mångsidigt stimulera kommunikativ fin-
ska. I praktiken integreras finska i den dagliga 
verksamheten i småbarnspedagogik och för-
skola samt i undervisningen i andra ämnen än i 
lärokurserna i det andra inhemska språket i den 
grundläggande utbildningen (Björklund, Hansell 
& Tötterman-Engström 2018). Inom småbarns-
pedagogik och förskola är en konkret målsätt-
ning att barnet varje dag får ta del av aktiviteter 
på finska under sammanlagt 20 minuter under 
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dagen.   En mer långsiktig målsättning är att i 
tidig ålder skapa en positiv attityd till finska språ-
ket samtidigt som man erbjuder rikligt med möj-
ligheter för barnen att tillägna sig finska på ett 
naturligt sätt (jfr Palojärvi m.fl. 2016). 

När Kielistigen planerades av en arbetsgrupp 
i Nykarleby inför starten hösten 2018 gjorde 
gruppen upp didaktiska planer för att konkretise-
ra verksamheten och för att stödja pedagogerna 
och lärarna. Hittills har arbetsgruppen samman-
ställt  didaktiska planer för femåringar, förskola 
och årskurs 1–2. De didaktiska planerna ingår 
som komplement till den lokala läroplanen och 
finns tillgängliga på Kielistigens hemsida (Kielis-
tigen 2018). Med hjälp av planerna ges peda-
gogerna och lärarna tips för att inspirera och 
motivera sina grupper att vilja lyssna, diskutera, 
förstå och få lust att lära sig mera finska. Varje 
plan är indelad i åtta olika avsnitt för att pedago-
gerna och lärarna ska hitta olika och ändamål-
senliga sätt att ta in korta sekvenser där finska 
används för kommunikation och interaktion. Pla-
nerna innehåller bland annat tips på användbara 
fraser och uttryck på finska för olika situationer, 
strategier för hur pedagoger och lärare kan växla 
mellan finska och svenska samt språkliga mål. 
Vidare finns också förslag på hur man kan en-
gagera hemmen och vårdnadshavarna att skapa 
tillfällen för barnen att höra och använda finska 
i hemmet och utanför daghem och skola samt 
länkar till digitalt material som kan inspirera och 
stödja i undervisningen.

I praktiken har finskan inkluderats i verk-
samheten under dagens gång så att all perso-
nal inom småbarnspedagogiken använder både 
svenska och finska i sin interaktion med barnen 
vid olika tillfällen. Finskan inkluderas alltså dyna-
miskt både i rutinsituationer (t.ex. måltider och 
tambursituationer) och i planerad pedagogisk 
verksamhet (t.ex. samling) (Björklund, Hansell 
& Tötterman-Engström 2018). I förskolan är det 

förskoleläraren som ansvarar för att ta in finska 
i de planerade aktiviteterna men också vid över-
gångar mellan aktiviteterna. Även personalen 
inom morgon- och eftermiddagsverksamheten 
bidrar till att ta in finska vid lämpliga tillfällen.

Den första barngruppen började sin färd längs 
Kielistigen i en grupp med femåringar inom små-
barnspedagogiken på hösten 2018 och går nu i 
förskolan medan en ny årskull har börjat i små-
barnspedagogiken. Erfarenheterna bland lärare 
och annan personal inom småbarnspedagogik 
och förskola samt feedbacken från barnen och 
vårdnadshavarna har varit övervägande positiv 
(se Björklund, Hansell & Tötterman-Engström 
2018). Barnen har redan under det första året 
börjat förstå och även använda finska och framför 
allt verkar de ha fått ett intresse för såväl finskan 
som andraspråk som ökad språkmedvetenhet. 

Övergångarna i fokus
Inom ramen för IKI följer forskarna upp de första 
tre läsåren av Kielistigen-programmet med speci-
ell fokus på övergångsskedena mellan småbarns-
pedagogik, förskola och nybörjarundervisning. 
Övergångsskedena är speciellt intressanta efter-
som de är viktiga med tanke på kontinuiteten och 
programmet som helhet. I utvecklingen av ett nytt 
program är det viktigt att fästa uppmärksamhet 
på att olika lärmiljöer, stadier och aktörer bygger 
en enhetlig helhet och ett naturligt kontinuum 
som stöder utvecklandet av barnens språkfärdig-
heter genom att hela tiden bygga på det tidiga-
re lärda. Med tanke på att de tre första läsåren 
innebär även tre olika lärmiljöer och därmed olika 
möjligheter och utmaningar i att integrera det an-
dra inhemska språket i undervisningen, behövs 
speciell fokus på hur de olika stadierna och aktö-
rerna samarbetar. Samarbete med forskarna som 
dokumenterar, analyserar och tillsammans med 
lärarna reflekterar över verksamheten och arbets-
sätten är ett sätt att stötta smidiga övergångar 
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mellan stadierna. Ett 
sätt för lärarna att ar-
beta framemot målsätt-
ningen om kontinuitet 
vid övergångsskedena 
är skuggning. Genom 
att använda exempelvis 
en dag för att observera 
verksamheten på det ti-
digare stadiet kan lärar-
na på det följande sta-
diet skapa sig en mycket 
mångsidigare och mer 
autentisk bild av verk-
samheten, interaktionen 
och barnens förkunska-
per än vad som är möjligt genom enbart samtal 
mellan lärarna på de olika stadierna. 

Förutom samarbetet mellan lärarna på olika 
stadier är även samarbetet mellan lärarna och 
hemmen viktiga. Då det gäller Kielistigen har 
föräldrarna exempelvis varit mycket nöjda med 
den tvåspråkiga verksamheten i småbarnspe-
dagogiken och ansett att barnen lärt sig mycket 
finska. Därför har de i vissa fall önskat att verk-
samheten ska fortsätta likadan inom förskolan 
och nybörjarundervisningen. På de olika sta-
dierna har man dock olika lärmiljöer, målsätt-
ningar, arbetssätt och styrdokument som för 
sin del inverkar på hur finskan kan integreras i 
undervisningen. Exempelvis har finskan i små-
barnspedagogiken integrerats speciellt i rutin-
situationer såsom då personalen serverat ma-
ten vid måltiderna eller hjälpt barnen att klä på 
sig. Dessa situationer är inte lika centrala i (för)
skolan i och med att barnen förväntas bli mer 
självständiga exempelvis ta sin egen mat på lin-
jen eller klä på sig själva. Därmed betonas språ-
kanvändningen mer genom planerad pedago-
gisk verksamhet och i undervisningssituationer, 
samtidigt som olika rutinmässiga situationer 

och övergångar mellan 
aktiviteterna är fortfa-
rande viktiga situatio-
ner med tanke på mer 
spontan användning 
av det andra inhemska 
språket. 

Flerspråkiga barn 
och pedagogik 
på två språk
I diskussionen kring ti-
digarelagd språkunder-
visning och samarbete 
mellan språkgrupperna, 
speciellt då det gäller de 

inhemska språken, ser man ofta det andra inhem-
ska språket som en möjlighet då det gäller de barn 
som har ett förstaspråk som dessutom är deras 
skolspråk. Finskspråkiga tycker man i allmänhet 
alltså kan lära sig svenska och tvärtom, och för 
dessa elever anses den ökade språkmedvetenhe-
ten och språkkunskaperna vara en möjlighet och 
tillgång. För flerspråkiga barn däremot ses det 
and ra inhemska språket ofta till och med som hot. 
Då barnet inte lärt sig skolspråket hemma tänker 
man att det andra inhemska språket blir för myck-
et och språken blandas helt. Detta bygger på en 
syn på flerspråkighet där enspråkighet ses som 
norm och språken tävlar om utrymme med varan-
dra. I dag förespråkar flerspråkighetsforskningen 
dock en mer dynamisk syn på flerspråkighet där 
språken stöder varandra och flerspråkighet ses 
som norm (t.ex. Cummins 2008).

Erfarenheterna från Kielistigen visar också 
att ett tvåspråkigt program där man inkluderar 
det andra inhemska språket i verksamheten 
kan ha positiv inverkan också på de flersprå-
kiga barnen. Speciellt i språkligt tämligen ho-
mogena grupper vill de få flerspråkiga barnen 
inte nödvändigtvis dela med sig av sitt språk 
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eller sin kultur eftersom de vill anpassa sig till 
gruppen. Då hela gruppens språkmedvetenhet 
(se t.ex. Andersen & Ruohotie-Lyhty 2019) ökar 
och alla jobbar tillsammans för att lära sig ett 
nytt språk, normaliserar man flerspråkigheten 
och färdigheter även i andra språk än de som 
ingår i programmet ses som något positivt och 
eftersträvansvärt. Därmed kan de flerspråkiga 
barnen våga och vilja berätta mer även om sina 
språk och jämföra språken, vilket för sin del in-
verkar positivt både på deras och på hela grup-
pens språkmedvetenhet (se Björklund, Hansell 
& Tötterman-Engström 2018; Forsman & Hum-
melstedt-Djedou 2014).

Krav på den undervisande personalen
Vid tidigareläggning av språkundervisningen och 
då man startar språkberikad verksamhet behöver 
uppmärksamhet fästas även vid språkfärdighe-
terna hos lärarna och annan daghems- eller skol-
personal. Pedagogik på två språk kräver ändå inte 
nödvändigtvis tvåspråkig personal i den meningen 
att en del ska använda det ena språket och en del 
det andra språket. Inte heller behöver lärarna vara 
simultant tvåspråkiga eller uppfatta sig ungefär 
lika starka på båda språken. Funktionell tvåsprå-
kighet där alla i personalen kan använda relevan-
ta fraser i konkreta situationer, exempelvis ”halu-
atko näkkileipää”, ”onpa sinulla hieno sininen 
takki” eller ”ulkona sataa” räcker långt. Språk kan 
också inkluderas genom sånger, rim och ramsor , 
böcker, lämpliga webbmaterial etc. Med tanke  på 
kontinuiteten i verksamheten är det mer hållbart 
att den bygger på tvåspråkig undervisningspraxis 
än på en viss tvåspråkig individ. Det viktigaste för 
barnens språkmedvetenhet och språktillägnande 
är att de redan i inledande stadier blir vana vid 
och vågar börja använda det lilla de kan samt lär 
sig hur man söker mer information och material 
på målspråket. I detta kan de vuxna fungera som 
exempel och förebilder samtidigt som de också lär 

sig mer och förbättrar egna språkkunskaper och 
-färdigheter. 
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Kielitietoisuutta ja monikielisyyttä 
tukevaa opettajankoulutusta 
kehittämässä − kokemuksia KiMo
koulutuksesta Jyväskylässä
Yhteiskunnan kielellisen ja kulttuurisen moninai-
suuden lisääntyessä päiväkodeissa ja kouluissa 
tarvitaan kielitietoisia opettajia, joilla on valmiuk-
sia kohdata ja tukea monikielisiä oppijoita kaikil-
la koulutuksen asteilla. Tähän haasteeseen vas-
taa Jyväskylän yliopiston uusi KiMo-koulutus eli 
Kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukeva opetta-
jankoulutus. KiMo-koulutus haastaa kahden tie-
dekunnan ja kolmen laitoksen opettajaopiskeli-
joita sekä opettajankouluttajia pureutumaan yh-
dessä monikielisyyteen liittyviin ilmiöihin yli kou-
lutuksen nivelvaiheiden. Koulutus toteutetaan 
kasvatustieteiden laitoksen varhaiskasvatuksen 
oppiaineen, opettajankoulutuslaitoksen sekä 
kieli- ja viestintätieteiden laitoksen yhteistyönä 
siten, että kukin yksikkö tarjoaa siihen opintoja, 
joita suunnitellaan ja toteutetaan osittain yhdes-
sä. KiMo-opiskelijat ovat tulevia varhaiskasvatuk-
sen opettajia, luokanopettajia ja kieltenopettajia.  
Varhaiskasvatuksen ja luokanopettajakoulutuk-
sen opiskelijoille koulutus on suuntautumisvaih-
toehto. Eri kielten opettajaksi opiskeleville se 
taas on kandidaatti- ja maisteriohjelma, jossa he 
saavat myös luokanopettajan pätevyyden. Täs-
sä kirjoituksessa tarkastellaan opiskelijoiden ja 
opettajien kokemuksia KiMo-opinnoista niiden 
alkuvaiheessa.

Monikielisyys ymmärretään KiMo-koulutuk-
sessa resurssina, jota on tuettava päiväkodeissa 
ja kouluissa niin oppimisen edistämiseksi kuin 
kaikkien oppijoiden osallistumisen ja osallisuu-

den mahdollistamiseksi. Tämä ajatus läpäisee 
myös varhaiskasvatusta ja opetusta ohjaavat 
dokumentit (VASU 2018; ESIOPS 2014; POPS 
2014; LOPS 2019). Kouluissa monikielisyys liit-
tyy itsestään selvästi opetuskieliin ja opetetta-
viin kieliin. Kuitenkin erityisesti lasten taustoista 
johtuva monikielisyys ja -kulttuurisuus ovat usein 
yhä haaste opettajille. Näihin haasteisiin on ene-
nevässä määrin pyritty vastaamaan tarjoamalla 
kursseja sekä opettajankoulutuksen aikana että 
täydennyskoulutuksessa. Monikielisyyttä tukeva 
kielitietoinen kasvatus ja opetus voi kuitenkin 
tulla yhteiseksi toimintakulttuuriksi kaikilla kou-
lutusasteilla vasta, kun opettajankoulutus saa ai-
kaan laajasti opettajien asenteisiin ja toimintaan 
vaikuttavaa ymmärrystä kielestä ja monikielisyy-
destä sekä tarjoaa valmiuksia ja konkreettisia 
työkaluja monikielisyyspedagogiikkaan.

KiMo-koulutusta toteutetaan 
ja kehitetään yhdessä
KiMo-koulutus alkoi syksyllä 2018 opettajaopis-
kelijoiden suuntautumisvaihtoehtona. Tuolloin 
10 eri kieliaineiden opettajaopiskelijaa, 12 luo-
kanopettajaopiskelijaa ja 20 varhaiskasvatuk-
sen opettajaksi opiskelevaa valittiin opiskele-
maan monikielisyyttä ja kielitietoisuutta edistä-
viä opintoja. Myös syksyllä 2019 koulutukseen 
valittiin yhteensä 42 opiskelijaa. KiMo-opintojen 
ytimessä on tulevien opettajien pedagogisten 
tietojen ja taitojen kehittyminen kaikkien lasten 
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osallisuuden tukemiseksi. Koulutuksen toisena 
tukijalkana on ymmärrys monikielisyydestä re-
surssina. Kolmas keskeinen KiMo-koulutuksen 
ulottuvuus on kentän kasvatus- ja koulutusalan 
toimijoiden yhteistyö yli koulutuksen nivelvaihei-
den (Aalto, Koivula, Skinnari & Szabó 2018). Ki-
Mo-koulutuksen perusajatukset ja keskeiset toi-
mijat esitetään kuvassa 1. Toimijat viittaavat niin 
KiMo-opiskelijoihin kuin opettajiinkin.

KiMo-opinnoissa opiskelijoita ohjataan moni-
kielisyyspedagogiikan tuntemukseen sekä oman 
ammatti-identiteetin kehittymiseen osana laa-
jempaa ymmärrystä monikielisyydestä sekä kas-
vatuksen ja koulutuksen kentästä. KiMo-opiske-
lijat suorittavat osan opinnoistaan kielitietoisuut-
ta ja monikielisyyttä painottavissa monialaisissa 
harjoitusryhmissä, joissa he työskentelevät yh-
dessä ilmiöpohjaisesti. KiMo-kursseihin sisäl-
tyy ryhmätehtäviä, joita tehdessään opiskelijat 
muun muassa tutustuvat käytännössä monikieli-
syyteen ja -kulttuurisuuteen ja niiden haasteisiin 

ja tukemiseen päiväkodeissa ja oppilaitoksissa 
sekä laajemminkin yhteiskunnassa. KiMo-kurs-
seilla on muun muassa kuultu asiantuntijaluen-
toja eri koulutuksen asteilta ja tehty monikielisyy-
teen liittyvä projekti paikallisen koulun kanssa. 
Opiskelijat ovat vierailleet esimerkiksi vastaanot-
tokeskuksissa, kolmannen sektorin järjestöissä 
ja S2-opetuksessa ja jakaneet kokemuksiaan 
näistä vierailuista. Lisäksi opiskelijat ovat osana 
opintojaan voineet osallistua vapaaehtoistoimin-
taan Paremmin yhdessä -yhdistyksen läksyker-
hossa, jossa maahanmuuttajataustaisia opiske-
lijoita ohjataan heidän koulutehtävissään. 

KiMo-koulutuksen tavoitteina on lisätä tule-
vien opettajien ymmärrystä monikielisyydestä 
laajana ilmiönä sekä antaa heille pedagogisia 
työkaluja monikielisissä varhaiskasvatuksen ja 
koulutuksen ympäristöissä toimimiseen. Tätä 
varten opiskelijat tarvitsevat sekä käsitteellistä 
tietoa että kokemuksia ja näiden yhdistämistä 
reflektoivaksi ajatteluksi ja uudistavaksi toimin-

Kuvio 1. KiMo-koulutuksen perusajatukset ja keskeiset toimijat (Skinnari, Szabó, Aalto, Koivula & Pitkänen 2018) 
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naksi oman ammatti-identiteetin näkökulmasta 
(ks. García 2008). Tämän lisäksi päämääränä 
on edistää ymmärrystä kielitietoisesta kasva-
tuksesta ja opetuksesta sekä monikielisyyden 
tukemisesta yhteistyössä yli koulutuksen nivel-
vaiheiden. Laaja-alaisen ymmärryksen kehitty-
mistä edistää eri laitosten opettajankouluttajien 
yhteistyö.  Lisäksi toimiva paikallinen päiväko-
ti- ja kouluverkosto on ollut tukemassa näitä 
tavoitteita tarjoamalla opiskelijoille jo ennen var-
sinaista opetusharjoittelua monipuolisesti tutus-
tumispaikkoja ja kentän toimijoiden kokemuk-
sia. Koulutusta kehitetään jatkuvasti opettajien 
ja opiskelijoiden kokemusten sekä tutkimuksen 
pohjalta.

Kokemuksia koulutuksesta
Opettajien toiminnan kehittämisen pohjana 
niin perus- kuin täydennyskoulutuksessakin on 
omien kokemusten reflektointi ja käsitysten tie-
dostaminen. KiMo-koulutuksen kehittämistä 
varten on välttämätöntä selvittää osallistujien 
kokemuksia koulutuksesta. Tässä artikkelissa 
esitettyä aineistoa on kerätty KiMo-opiskelijoi-
den itsereflektiotehtävästä “Minun kielifilosofia-
ni”, jossa opiskelijat pohtivat omien käsitystensä 
ja ajatustensa muokkautumista monikielisyyttä 
eri näkökulmista käsittelevän kurssin ”Monikieli-
syys ja kielenoppiminen muuttuvassa yhteiskun-
nassa” aikana. Tämän artikkelin kirjoittamisessa 
käytimme kolmen opiskelijan reflektioita. Näistä 
kolmesta kaksi (OP1, OP2) on varhaiskasvatuk-
sen opiskelijoita ja yksi (OP3) on luokanopetta-
jaopiskelija. 

KiMo-opiskelijat ovat hakeutuneet opintoihin 
erilaisista syistä ja lähtökohdista. Osa KiMo-opis-
kelijoista kertoi, että heitä kiinnostavat kieleen, 
kulttuuriin ja monikielisyyteen liittyvät aiheet tai 
heillä on merkityksellisiä kokemuksia monikie-
lisyydestä. Useat opiskelijat kuitenkin myös kir-
joittivat itsereflektiotehtävässään, etteivät tun-

nustaudu “kieli-ihmisiksi” eikä KiMo-opintoihin 
hakeutuminen ollut heille mitenkään itsestään 
selvä vaihtoehto.

Hain KiMo-opintoihin hyvin epäilevällä 
mielellä, koska oletin opintojen olevan uu-
den kielen opiskelua tai opiskeluissa vaa-
dittavan hyvää monikielitaitoa. Minä en 
osaa muita kieliä kuin äidinkieltäni suo-
mea hyvin, enkä ole kiinnostunut opiskele-
maankaan muita kieliä. Minua on kielissä 
kiinnostanut enemmän se, mikä merkitys 
ihmiselle on kielen avulla tulla ymmärre-
tyksi ja ymmärtää muita. Työssäni olen 
kohdannut vain harvoja monikielisiä ja/
tai -kulttuurillisia lapsia tai perheitä eikä 
minulla ole ollut yhtään monikielistä työ-
kaveria. Silti koen, että vuorovaikutus voi 
olla vaikeaa, vaikka olisi yhteinen kielikin. 
Työssäni lastenhoitajana olen huomannut 
useasti niin kasvattajana lasten kanssa, 
yhteistyössä vanhempien kanssa kuin 
työntekijänä yhteisössä, miten merkittä-
vässä roolissa on itse ymmärtää ja tulla 
ymmärretyksi oikein. (OP2)

Perusopetuksen opetussuunnitelman perustei-
den ajatus siitä, että kaikki kouluyhteisön jäse-
net ovat monikielisiä (POPS 2014: 28) ei välttä-
mättä aukea jokaiselle opettajalle. KiMo-opin-
noissa avataan laajemmin käsitystä monikieli-
syydestä. Tehtävänannon mukaisesti opiskelija 
kuvasi esseessään kieliin, kielten oppimiseen ja 
monikielisyyteen liittyvien käsitystensä muutosta 
koulutuksen aikana muun muassa seuraavasti:

Kielen käsitteen monipuolisuuden ymmär-
täminen toi minulle myös uusia havainto-
ja omaan monikielisyyteeni. Se on luonut 
kielikäsitykseni, joka on paljon laajempi 
kuin koulukontekstissa opetetut vieraat 
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kielet. Yliopisto-opintojen aikana olen tie-
dostanut olevani monikielinen, olen ollut 
jo kauan ennen kuin tiesin siitä. (OP3)

Tämä käsitysten muutos saattoi johtaa konkreet-
tisten pedagogisten käytänteiden pohtimiseen ja 
suunnitteluun, kuten opiskelija kuvaa näin:

Minulle on myös opetettu, ettei kieliä saa 
sekoittaa tai niillä leikkiä, koska silloin ne 
vaikeuttavat lasten muuta oppimista. Tar-
koin on ohjattu kuka ja miten saa lasten 
kielenkehitystä tukea, rikastuttaa ja ohja-
ta, ettei vaan tulisi tehtyä väärin, virheitä ja 
vahingoiteta lapsen kehitystä. Näitä olen 
itse jo työelämässä pyrkinyt selvittämään, 
onko oikeasti niin tarkkaa ja vahingollista 
antaa lapselle ja hänen lähipiirilleen keino 
kommunikoida keskenään? Minusta tär-
keintä on se, että löydetään keinoja luoda 
toimiva vuorovaikutus, jossa kaikki ym-
märtävät toisiaan, tietävät mitä heiltä odo-
tetaan ja kuinka he voivat ilmaista omia 
tarpeitaan, halujaan ja toiveitaan? Tässä 
ei varsinaisesti monien kielten osaamisen 
taidoilla ole merkitystä, vaan itse vuoro-
vaikutustapahtumalla, jossa kieltä käyte-
tään. Se, kuinka kieltä käytetään ja erityi-
sesti se, kuinka sitä tulkitaan identiteetin, 
kulttuurin, asenteiden ja arvojen kautta 
ilmaisemaan erilaisia asioita. (OP2)

Kielen ja vuorovaikutuksen merkityksen keskei-
syys kaikessa inhimillisessä toiminnassa, kaikilla 
koulutuksen tasoilla oli kurssin keskeinen ajatus. 
Tätä kaiuttaa opiskelijan kirjoitus:

Työssäni varhaiskasvatuksessa tärkeää on 
antaa lapselle kieli, jolla hän voi ilmaista 
itseään, toimia ympäristössään itseään il-
maisten ja ymmärtäen muita samalla kas-

vaen, kehittyen ja oppien. Toisena nousee 
ihmisen oma asenne monikielisyyttä, kie-
litaitoa ja vuorovaikutusta kohtaan sekä 
kolmantena monipuolinen ja rikas ympä-
ristö omaksua, käyttää ja oppia omaa äi-
dinkieltään ja/tai muuta kieltä eli laadukas 
kielenopetus. Nämä asiat tulivat minusta 
lähestulkoon jokaisella luennolla hieman 
eri näkökulmista esiteltyinä ja nostan täs-
sä esseessä niistä minulle selkeimmin 
ymmärrystäni, asenteitani ja ammatillista 
ajatteluani tulevana varhaiskasvatuksen 
opettajana muovanneita luennoitsijoita, ai-
heita, raportteja ja artikkeleita. (OP2)

Opiskelijoiden palautteesta käy ilmi, että aloitus-
vuoden kokemukset ovat olleet pääosin myöntei-
siä:

Koen, että luennot ovat olleet minulle mie-
lenkiintoisia ja mieltä avartavia. Olen op-
pinut katsomaan asioita eri näkökulmista 
ja uskon, että osaisin toimia suuremmalla 
ammattitaidolla työssäni. En ole koskaan 
aiemmin miettinyt monikielisyyttä sen 
kummemmin, ennen kimon alkamista. 
Monikielisyys, monikulttuurisuus ja kieli-
tietoisuus olivat tuttuja sanoja, mutta ki-
mon myötä koen, että ymmärrys niihin on 
laajentunut ja syventynyt. (OP1)

Erityisen mieleenpainuvina useat opiskelijat 
mainitsevat vierailevien luennoitsijoiden omaa 
kieli-identiteettiä koskevat kuvaukset:

Tämän vuoksi olen kokenut KiMo-opinnot 
erittäin mielenkiintoisiksi ja antoisiksi, 
koska vierailevat luennoitsijat, tieto erilai-
sista tutkimuksista kielen merkityksestä 
ja vaikutuksista sekä tehtävät tutustua 
erilaisiin kielen opetuksen käytäntöihin, 
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kokemuksiin ja lainsäädäntöön ovat avan-
neet juuri sitä maailmaa ja näkökulmaa, 
mistä minä olen ollut kiinnostunut. Näis-
tä minulle on noussut vahvasti muutama 
keskeinen ajatus omasta kielifilosofiasta-
ni. Tärkein on minusta ajatus, asenne ja 
ymmärrys siitä, että kieli on vain väline hy-
vään vuorovaikutukseen toisten ihmisten 
kanssa ja siihen yhteisöön, missä kukin 
ihminen voi elää mielekästä, antoisaa ja 
hyvää elämää. (OP2)

Myös kehittämistarpeita havaittiin. Kouluttajan 
näkökulmasta yksi haasteellisimmista tehtä-
vistä oli tarjota laaja näkemys kielikasvatuksen 
jatkumoista ja monikielisyyden tukemisesta yli 
koulutuksen nivelvaiheiden alkaen varhaiskas-
vatuksesta. Aidon yhteistyön pohjana sekä opet-
tajaopinnoissa että tulevassa opettajan työssä 
on oman ammatillisen identiteetin ylittävä kiin-
nostus kasvatukseen ja koulutukseen sekä kas-
vatettaviin, vaikka jokainen opiskelija kehittää 
omaa ammatti-identiteettiään opintojen alussa 
voimakkaasti tulevan työnkuvansa suuntaan. 

Kerätystä aineistosta käy ilmi, että opiskelijat 
omaksuvat jo koulutuksen alussa luennoilla ja kir-
jallisuudessa esitettyjä monikielisyyteen liittyviä 
käsitteitä sekä ideologisia perusteita ja puhetapo-
ja ja käyttävät niitä tehtävissään. Niinpä he esittä-
vät monikielisyyden resurssina ja rikkautena niin 
yksilön kuin yhteiskunnan kannalta. Useat heis-
tä liittävät jo ensimmäisenä opiskeluvuotenaan 
lukemansa ja kuulemansa ajatukset tulevaan 
toimintaansa kielitietoisina kasvattajina ja opet-
tajina. Seuraavassa aineistonäytteessä opiskelija 
pohtii oppimispäiväkirjassaan vierailevan luen-
noitsijan luennon herättämiä ajatuksiaan.

Lopuksi ehdottomasti kaikkein tärkein 
pointti (lihavointi opiskelijan) luennolta, 
jonka haluan muistaa itse myös jatkossa! 

Opettajana minun täytyy tunnistaa oppilai-
den aikaisempi osaaminen ja hyödyntää 
sitä. Oppilaalla voi olla paljon näkymättö-
missä olevaa osaamista, jota ei ole vie-
lä tunnistettu ja siksi hän ei ole päässyt 
hyödyntämään sitä. Erityisesti monikieli-
syydessä tämä korostuu, sillä opettajana 
minulla ei välttämättä ole hyvää kuvaa sii-
tä, millainen oppilaan kielivarasto hänen 
omalla kielellään on. Nämä on tunnistet-
tava, sillä on oppilaan kannalta epäreilua 
ja epämotivoivaa, jos hän ei pääse näyt-
tämään kaikkia taitojaan ja käyttämään 
koko potentiaaliaan hyödyksi. (OP2)

Useat muutkin opiskelijat toivat kirjoituksissaan 
tärkeänä esille oman kielen merkityksen oppimi-
selle, osallistumiselle ja yksilön identiteetin ra-
kentumiselle. Käsitteisiin ja monikielisyyden ide-
ologioihin tutustuminen on lisännyt KiMo-opiske-
lijoiden kielitietoisuutta ja suhtautumista monikie-
lisyyteen rikkautena. Toimivan monikielisyyttä tu-
kevan pedagogiikan toteuttamista ovat tukeneet 
KiMo-opiskelijoiden mukaan merkittävästi myös 
kokemuksiin perustuvat asiantuntijaluennot. 

Tällaisista luennoista huomaan oppivani 
eniten, kun joku tulee kertomaan omaa 
henkilökohtaista kokemustaan. Koen, 
että olen sisäistänyt asiat teoriassa ja 
osaan hyödyntää niitä tulevassa työssäni. 
Koen myös, että olemassa olevasta työ-
kokemuksestani on ollut hyötyä, että olen 
osannut sijoittaa luennoilla käsiteltävät 
asiat heti työmaailmaan. (OP1)

Luento- ja pienryhmäopetuksen sekä kirjallisuu-
teen tutustumisen lisäksi opiskelijat oppivat tar-
kastelemaan ja pohtimaan monikielisyyttä ja sen 
käytänteitä vieraillessaan päiväkodeissa ja kou-
luissa. Monikielisten lasten ja oppijoiden kohtaa-
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minen päiväkotien ja koulujen toiminnassa vaatii 
syvällistä asioiden sisäistämistä sekä käytäntöjä 
ja työkaluja, joita opetellaan ottamaan haltuun 
koko opintojen ajan erityisesti harjoittelussa ja 
joita syvennetään työelämässä. KiMo-koulutus 
muodostaa kokonaisuuden, jossa opetusharjoit-
telut sekä opinnäytetyöt liittyvät opintojen kes-
keisiin sisältöihin. Näin opiskelijoiden ymmärrys 
monikielisyyden monimuotoisuudesta syvenee 
prosessissa, jossa he kohtaavat ilmiöt sekä käy-
tännön että teorian kautta.

Tulevaisuuden näkymiä
Monikielisyys ja -kulttuurisuus lisääntyy maail-
manlaajuisesti ja suomalaisessa yhteiskunnassa 
jatkossakin. Tämä suuntaus vaatii yhteiskuntaa 
vastaamaan kaikkien osallisuuteen, yhteistyö-
hön ja toiminnan mahdollisuuksiin muun muas-
sa koulutuksen keinoin. Vaikka asia on tullut 
näkyväksi erityisesti vuoden 2015 jälkeen maa-
hanmuuton lisääntymisen myötä, on opettajien 
perus- ja täydennyskoulutuksessa pysyvä tarve 
tarjota työkaluja kasvattajille ja opettajille kieli-
tietoisen ja monikielisyyttä tukevan pedagogii-
kan toteuttamiseen. 

KiMo-opinnot tarjoavat työkaluja tulevien var-
haiskasvattajien ja opettajien kielitietoisuuden 
kehittämiseen ja monikielisyyden kohtaamiseen 
toistaiseksi vain pienelle opiskelijajoukolle. Kui-
tenkin monikielisyyteen liittyvät pedagogiset tai-
dot olisivat välttämättömiä jokaiselle opettajalle 
kaikilla koulutusasteilla. Myös KiMo-koulukseen 
sisältyvä eri koulutusasteiden välinen yhteistyö 
on pedagogisen kehittämisen kohde, johon voi-
taisiin opettajankoulutuksessa tarttua laajem-
min purkamalla koulutuksen raja-aitoja. Jos opis-
kelijat saavat jo opiskeluaikanaan tietoa ja koke-
muksia koko kasvatuksen ja opetuksen kentän 
laajuudesta, yhteistyön ja yhteisymmärryksen 
mahdollisuus tulevaisuuden työpaikoilla vahvis-
tuu. KiMo-opintojensa alussa olevat opiskelijat, 

joilla ei vielä ole harjoittelukokemusta, ovat ar-
vostaneet erityisesti tutustumista päiväkodeissa 
ja kouluissa toimivien ammattilaisten työhön ja 
kokemuksiin. Opiskelijoiden ja opettajankoulut-
tajien kanssa tehty yhteistyö toivottavasti rikas-
tuttaa myös kentän toimijoita. KiMo-koulutuksen 
sisältöjen avaamiselle täydennyskoulutusmo-
duuleiksi on myös ollut kysyntää.

KiMo-koulutuksen kehittämistä tutkimus-
perusteisesti jatketaan edelleen. Yhteistyötä on 
tehty nyt jo muun muassa kielikasvatuksen in-
novaatioita kartoittavan ja tutkivan IKI-hankkeen 
(https://www.ikihanke.fi/) sekä kansainvälisen 
MultiTED-tutkimusverkoston (https://www.re-
searchgate.net/publication/328042548_The_
MultiTED_Project_European_Comparisons_of_
Multilingualism_in_Teacher_Education) kanssa.  
KiMo-koulutuksen kehittämistyötä on tärkeää 
tehdä myös yhdessä opiskelijoiden, koulutuk-
sen kentän ja kolmannen sektorin kanssa, jot-
ta pysytään ajan tasalla varhaiskasvatuksen ja 
koulun muutoksissa, löydetään yhdessä toimivia 
ratkaisuja ongelmiin ja rohkaistaan niin jo työelä-
mässä olevia kuin tuleviakin opettajia näkemään 
monikielisyys resurssina yksilöiden sekä yhteis-
kunnan kannalta.
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Brusselleer’s school project
Brusselleer is a centre for adult basic education. We organise courses targeted at Brussels-ba-
sed low literate adults in various domains: Dutch as a second language (NT2), Dutch literacy 
(Alfa), Dutch mother tongue (NT1), ICT, basic numeracy, social orientation courses, language and 
literacy coaching on the workfloor and family literacy courses.

Moreover, we implement a school project which 
is targeted at adults with a child aged between 
2 and a half and 12 years. At this moment 25 
schools are involved in our network.

Courses take place at school, to ensure a low 
threshold for parents and children. Parents who 
attend our courses typically are those with litera-

cy needs, and who are often not familiar with our 
educational system or the ins and outs of a par-
ticular school system, school language or school 
culture.

Our aim is to strengthen low literate parents’ 
competences (skills, knowledge and attitudes) in 
order to enable them to support their children’s 
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school career as much as possible.  We try to 
involve parents as much as we can in whatever 
goes on in their school: this way we avoid many 
potential misunderstandings and foster a mutu-
ally respectful and warm relationship between 
teachers and parents, which in turn has a posi-
tive effect on children’s school careers.

What we offer
Initially parents are taught twice a week (ses-
sions of 2 to 3 hours) for the duration of a school 
term at the school of their child. Courses are tai-
lor-made to meet both school and parents’ wish-
es. On offer are a number of relevant themes 
we have developed and fine-tuned over many 
years of experience in the field and that are 
based on the needs of both parents and school 
teaching staff. Some examples: how to stimulate 
language use at home, how to use ICT and dig-
ital resources, how to better communicate with 
your school, how to use your spare time well and 
learn while playing, how to educate, how learn-
ing to learn.    

Often activities involve both the school staff 
team and children. Parents are most of the time 
very keen on taking part in school activities, 
but often lack the skills to make the first move. 
Teachers are often willing to invite parents into 
their class, but tend to overestimate expecta-
tions which may lead to frustrations.  

To curb these frustrations we developed a 
new methodology: WELCOME IN CLASS (welkom 
in de klas, or WIK). This methodology is based on 
the Rotterdam project ‘at home in language’.  On 
a weekly basis and a fixed day parents are invited 
into the classroom of their child to take part in 

a short language enhancing activity. All parents 
are welcome and are invited to engage in this 
activity with their child in their mother tongue. 
The primary goal is to get them to talk a lot. The 
teacher acts as a model for language-based in-
teraction between parent and child. Parents who 
are struggling to engage in this activity are en-
couraged and stimulated to talk. Our aim is to 
enhance contacts between teaching staff and 
parents, and to harmonize mutual expectations 
and understanding.  

These common moments enable parents to 
be better informed about what goes on in class, 
how their child is doing and which questions they 
might want to ask the teacher. Teachers for their 
part get a more complete picture of who these 
parents are and how they interact with their 
child, thus enabling them to steer clear from any 
preconceptions. By paying extra attention to the 
child’s mother tongue, well-being of both child 
and parents increases.   

As a side-effect we hope that parents take 
these moments in class as a starting point and 
a source of inspiration, so that they continue 
talking at home about what they have seen and 
done in class. Research has shown that this in-
volvement at home has a huge positive effect on 
children’s development. 

Many parents have negative school experi-
ences of their own, and really benefit from this 
respectful involvement at the school of their chil-
dren. That is why we have called our methodolo-
gy: Welcome in class!  

Feel free to take a look at a film of our school 
project at: Welkom in de klas
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Kuinka oppia lukemaan ja kirjoitta
maan, jos ei pysty puhumaan?
Tämä teksti käsittelee liikuntavammaan liittyen vaikeasti puhevammaisten lasten ja nuorten lu-
kemaan ja kirjoittamaan oppimista ja oppimisen tukemista. Tässä artikkelissa käsitteellä ”va-
ikeasti puhevammainen” tarkoitetaan henkilöitä, jotka eivät aivovamman seurauksena tulleen 
puhemotoriikan säätelyn vaikeuden vuoksi voi tuottaa ymmärrettävää puhetta ja siksi ilmaisevat 
itseään puhetta tukevilla ja korvaavilla kommunikointikeinoilla.

Vaikeasti puhevammaisten 
henkilöiden kommunikointi
Puhekyvyn puuttuessa vaikeasti puhevammaiset 
henkilöt voivat ilmaista itseään eleiden ja äänte-
lyn lisäksi puhetta tukevilla ja korvaavilla kommu-
nikointikeinoilla. Näitä kutsutaan AAC-keinoiksi. 
Liikuntavammaisten lasten kanssa puhetta kor-
vaavien keinojen harjoittelu aloitetaan tyypillises-
ti varhaislapsuudessa kuvien avulla. Kuvakom-
munikointi mahdollistaa parhaimmillaan sen, 
että lapsi voi itsenäisesti kommunikoida. 

Kouluiässä vaikeasti puhevammainen lapsi 
voi siirtyä kuvakommunikaatiosta kirjoitettuun 
kommunikointiin. Kirjoitettua kieltä voidaan pitää 
kuvakommunikaatiota laadullisesti parempana 
vaihtoehtona puheen korvaamiseen, sillä sen 
avulla voidaan muodostaa täysin puhetta vas-
taavaa kieltä. Lisäksi se on merkkijärjestelmänä 
ympäristön ihmisille tutumpi kuin kuvakommuni-
kointi ja täten mahdollisesti kommunikointikump-
panin näkökulmasta helpommin ymmärrettävä. 

Edellä mainituin perustein lukemisen ja kir-
joittamisen taidot ovat tärkeitä vaikeasti puhe-
vammaisen kommunikointikyvyn kannalta ja 
täten sen harjoitteluun on perusteltua panostaa 
huomattavasti aikaa. Hieman vaatimattomampi, 
mutta tärkeä tavoite voi olla, että oppilas oppii täy-
dentämään kuvasymboleilla tapahtuvaa kommu-
nikointia yksittäisillä kirjoitetuilla sanoilla. Tämä 

mahdollistaa sen, että oppilas pystyy ilmaise-
maan itseään sanoilla, joita ei ole etukäteen syö-
tetty hänen kommunikointivälineeseensä, mikä 
tekee hänen kommunikoinnistaan huomattavasti 
monipuolisempaa. Usein myös erilaisen tiedon ja 
viihteen hakeminen internetistä mahdollistuu, jos 
käytössä on sanatason kirjoitus- ja lukutaito.

Koulun aloittamisen aikoihin voi olla vaikea 
tietää, kuka vaikeasti puhevammaisista lapsista 
lopulta oppii lukemaan ja kirjoittamaan. Älyllis-
ten taitojen osalta vaikuttaa siltä, että usein lie-
västi ja keskivaikeasti kehitysvammaiset lapset 
voivat saavuttaa lukemisen ja kirjoittamisen tai-
toja, mutta vaikeasti ja syvästi kehitysvammais-
ten osalta se on melko harvinaista (World Health 
Organization, 1992). Kokemuksemme mukaan 
tämä älyllisten taitojen yhteys lukemaan ja kir-
joittamaan oppimiseen pitää paikkansa myös 
vaikeasti puhevammaisten lasten osalta, joilla 
on puhevamman lisäksi kehitysvamma.

Vaikeasti puhevammaisten lukemaan 
ja kirjoittamaan oppiminen
Paljon AAC -keinojen käyttöä tutkineen professori 
Martine Smithin mukaan (1992) vaikeasti puhe-
vammaisten lukemaan ja kirjoittamaan oppimiseen 
vaikuttavat kielelliset taidot, kodin tuki lukemiseen, 
fyysinen itsenäisyys ja motivaatio lukemiselle. Vai-
keasti puhevammaisilla lapsilla on usein vaikeuksia 
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saavuttaa normaali lukemisen ja kirjoittamisen tai-
to (Sandberg, 2001, 2006; Sandberg & Hjelmquist, 
1997). Näillä lapsilla lukemisen vaikeudet vaikutta-
vat olevan yliedustettuina jopa silloin, kun niitä suh-
teutetaan muuhun kielelliseen ja älylliseen osaami-
seen (Berninger & Gans, 1986; Smith, 1989). Tutki-
muskirjallisuuden mukaan suurin osa AAC -keinoja 
käyttävistä lapsista ei osaa luku- ja kirjoitustaidon 
perusteita (Koppenhaver ja Yoder, 1992).

Sekä tutkimuskirjallisuuden että kliinisen ko-
kemuksen perusteella vaikeasti puhevammaisilla 
lapsilla hyvin usein ilmenevät lukemaan ja kirjoit-
tamaan oppimisen vaikeudet voivat suurelta osin 
liittyä heidän huomattaviin fonologisen prosessoin-
nin vaikeuksiin ja kielellisen työmuistin kapea-alai-
suuteen. Fonologisella prosessoinnilla tarkoitetaan 
kykyä erotella mielessä sanoja äänteiksi ja tavuiksi 
ja kykyä koota näistä sanan osista kokonaisuuk-
sia. (LukiMat, 2019.) Vaikeasti puhevammaisten 
kyvyttömyys äänettömästi tuottaa sanoja, eli ”sub-
vokalisoida”, vaikuttaa olevan yhteydessä fonologi-
sen erottelun ja fonologisen työmuistin vaikeuksiin 
(Smith, 2005). Käytännössä tämä näkyy siinä, että 
vaikeasti puhevammainen lapsi ei pysty hyödyn-
tämään omaa puhemotoriikkaansa sen erottele-
miseen, mistä äänteistä ja tavuista jotkut sanat 
koostuvat. Kirjoittamaan opetellessa tyypillisesti 
kehittyvät lapset hyödyntävät puhemotoriikkaansa 
toistamalla ääneen kirjoittamisen kohteena ole-
vaa sanaa ja samalla auditiivisesti ja taktillisesti 
yrittäen erotella esimerkiksi millä äänteellä sana 
alkaa. Täten voidaan ajatella, että tyypillisesti ke-
hittyvällä lapsella on yksittäiselle äänteelle kolme 
erilaista edustusta: 1) äänteen ääni, 2) äänteen 
visuaalinen kirjainmuoto ja 3) ääntöelimien asen-
toon liittyvä tuntopalaute ja motorinen edustus. Vai-
keasti puhevammaisella ei ole käytössä tätä taktil-
lista ja motorista edustusta, mikä todennäköisesti 
heikentää heidän fonologisen erottelun kykyä. 

Vaikeasti puhevammaisilla oppilailla on 
usein puhemotoriikan vaikeuksien lisäksi myös 

muita merkittäviä motorisia rajoitteita, joiden 
takia vastaaminen ja tehtävien tekeminen on 
usein hyvin hidasta. Tämän hitauden takia he 
saavat todennäköisesti alkuopetuksen aikana 
huomattavasti vähemmän lukemisen ja kirjoit-
tamisen harjoittelua kuin tyypillisesti kehittyvät 
lapset. Lisäksi vaikeasti puhevammaisille lapsille 
luetaan vähemmän lapsuudessa ja tämän lisäk-
si vanhemmilla ja opettajilla on usein vähäisiä 
odotuksia heidän lukemaan ja kirjoittamaan op-
pimisen suhteen (Beukelman & Mirenda, 2005). 
Myös nämä seikat voivat vaikuttaa heidän luke-
maan ja kirjoittamaan oppimiseen.

Kuinka tukea vaikeasti puhevammaisen 
tutustumista tarinoihin ja kirjaimiin?
Pitkään avusteisen kommunikoinnin parissa 
työskennellyt amerikkalainen puheterapeutti 
Pati King-De Baun (2018) suosittelee, että luku-
hetken aikana kiinnitettäisiin enemmän huomio-
ta liikuntavammaisen lapsen fyysiseen sijaintiin 
luokkahuoneessa. Hänen mukaansa liikunta-
vammaiset lapset on usein sijoitettu lukuhetkien 
aikana kirjan kuvien katselemisen kannalta liian 
kauas. Kirjoihin pääsyyn tulisi myös kiinnittää 
huomiota.  Lapsen apuvälineeseen tulisi koota 
omat sivut kirjan valitsemista varten, jos lapsi 
ei voi itse hakea tai pyytää aikuisia lukemaan 
kirjoja. Tämän voi toteuttaa helposti esimerkiksi 
listalla kirjojen kansikuvista. Näin kirjan pyytämi-
sen haasteellisuus ja fyysisen hakemisen esty-
minen ei ole syynä kirjojen lukemisen vähyyteen.

Vaikeasti puhe- ja liikuntavammaisen lapsen 
kirjan sivun kääntämiseen ja tarinan kommen-
toimiseen tulisi myös kiinnittää huomiota, sillä 
ne ovat tärkeitä lukuhetkeen osallistumisen kan-
nalta. Jos sivun kääntäminen ei liikuntavamman 
vuoksi onnistu, voi lapsi pyytää sivun kääntämis-
tä mukautetusti esimerkiksi kirjaan kiinnitetyllä 
irtokuvalla, puhelaitteella tai kommunikointikan-
sioon/ -taulustoon sijoitetulla merkillä. Ipadeihin 
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on myös saatavilla imukuppikiinnitteisiä vipuja, 
joiden avulla sähköisen kirjan sivua voidaan 
kääntää helposti. Kuvien ja tarinan kommentoi-
minen voidaan mahdollistaa vaikeasti liikunta- ja 
puhevammaiselle lapselle kuvatuella. Esimerkik-
si lapsen tietokoneen taulu, jossa on mielipiteitä 
kuvaavat kuvasymbolit, on hyvä ottaa kirjan lu-
kemisen aikana käyttöön. Tarinat, joissa toistuu 
tietty fraasi, soveltuvat hyvin avusteisesti kom-
munikoivan lapsen osallistumisen harjoitteluun. 
Näissä lapselle voidaan antaa tehtäväksi kertoa 
tämä fraasi useaan kertaan tarinan aikana, esi-
merkiksi ”älä syö minua, syö pässi seuraava”.

Kuinka kiinnittää lapsen huomio 
kirjaimiin ja kirjoitettuihin sanoihin?
Kuvilla kommunikoivan lapsen huomio saadaan 
helposti suunnattua kirjaimiin ja kirjoitettuihin 
sanoihin ujuttamalla tekstiä heidän päivittäises-
sä käytössä olevaan kommunikointitaulustoon. 
Kuten kuvassa 1 nähdään, niin esimerkiksi eris-
nimien esittäminen tekstinä valokuvan tai kuvan 
sijaan voi olla luonteva tapa aloittaa tämä. Kom-
munikointikeinon ollessa kyseessä on kuitenkin 
tärkeää tehdä tätä muutosta pikkuhiljaa ja välttää 
sitä, että itse apuvälineen käyttö vaikeutuu. Taita-
van kuvakommunikoijan kohdalla kommunikoin-
tikuvien yhteydessä olevaa tekstiä voidaan myös 
asteittain suurentaa ja näin ohjata lasta katso-
maan kuvan lisäksi myös tekstiä. Aloittelevan ku-
vakommunikoijan kohdalla, joka vielä harjoittelee 
kuvasymbolien merkityksiä, suurennetun tekstin 
ja kuvan esittäminen rinnan ei ole suositeltavaa.

Kirjainten osoittaminen ja kirjoittaminen
Puhumaton liikuntavammainen lapsi voi käyttää 
kirjoittamiseen ja kirjaimien osoittamiseen moto-
risten taitojen mukaisesti kommunikoinnin apuvä-
lineen kirjaintauluja. Kuvassa 2 on tällainen kir-
jaintaulu. Näissä tauluissa kirjainten tulee olla riit-
tävän suuria ja tarpeeksi etäällä toisistaan. Niiden 

määrää sivulla voidaan pienentää esimerkiksi ja-
kamalla ne kahdelle sivulle niin, että ensimmäi-
sellä sivulla on suomen kielessä yleisimmin esiin-
tyvät kirjaimet ja toisella harvemmin esiintyvät. 
Tämä siksi, että vähempi merkkien määrä taulul-
la helpottaa kirjainten löytämistä. Kirjaintauluissa 
on suositeltavaa laittaa kirjainten puhesynteesi 
tuottamaan kirjaimen nimen sijasta sen äänne. 
Esimerkiksi s-kirjaimen kohdalla tietokoneesta 
kuuluu ́ s´ eikä ”äs”. Tämän ominaisuuden avulla 
puhumaton henkilö saa harjoittelussaan toistu-
vasti palautteen kirjaimia vastaavista äänteistä.

Kirjoittamista voidaan myös harjoitella kirjai-
men muotoisilla esineillä tai kirjainkorteilla. Tar-
ranauhalla kiinnitettävien suurten kirjainkorttien 
avulla vaikeasti liikuntavammainenkin lapsi voi 
harjoitella sanojen muodostamista. Kuvassa 3 
näkyy kirjainkortteja.

Kuva esittää kommunikaatiotaulun kirjain-
taulua.

Kuva 1. Kommunikaatiotaulustossa erisnimien korvaa-
minen kirjoiteluilla nimillä on hyvä tapa tutustua kirjoi-
tetun kielen maailmaan.

Kuva 2. Kommunikointitauluston kirjaintaulu.
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Lukemisen ja kirjoittamisen 
taitojen opettaminen
Vaikeasti puhevammaisten lukemisen ja kir-
joittamisen taitojen opetuksessa on käytettävä 
samoja periaatteita kuin missä tahansa laaduk-
kaassa kuntoutuksessa. Ensiksi tarkan arvioin-
nin perusteella on saavutettava kuva siitä, mitkä 
ovat oppilaan taidot. Tämän jälkeen harjoittelu 
on suunnattava ns. lähikehityksen vyöhykkeelle 
eli tehtävien on oltava sillä tasolla, että oppilas 
ei niistä itsenäisesti selviä, mutta harjoitusten 
tekeminen on mahdollista aikuisen ohjauksessa. 
Lisäksi näitä tarkkaan kohdennettuja harjoituk-
sia on oltava tarpeeksi usein. On parempi harjoi-
tella useita kertoja viikossa lyhyen aikaa kerral-
laan kuin kerralla paljon.

Koska kirjoitustaidon kehittyminen on vai-
keasti puhevammaiselle oppilaalle ilmaisukyvyn 
ja toimintakyvyn kannalta keskeisempää kuin 
lukemisen taito, niin olemme kuntoutuksessa 
usein keskittyneet kirjoittamisen taitojen harjoit-
teluun. Tietenkin näiden taitojen harjoittelu on 
heijastunut myös lukutaitoon, mutta se ei ole ol-
lut harjoittelun keskiössä.

Kirjain-äännepohjainen kirjoittamaan 
ja lukemaan opettelu
Vaikeasti puhevammaisten lukemisen ja kirjoit-
tamisen opettamisessa lähdemme tyypillisesti 

liikkeelle KÄTS –menetelmästä, joka on Suomes-
sa yleisimmin käytetty lukemaan ja kirjoittamaan 
opettamisen menetelmä (Karppi, 1983). Siinä 
aluksi opetellaan kirjain-äännevastaavuudet, tä-
män jälkeen harjoitellaan äänteiden yhdistämis-
tä tavuiksi ja lopulta tavuista yhdistetään sanoja.

Tavujen kautta kirjoittamaan opettelu
Kokemuksemme mukaan joskus systemaatti-
sesta harjoittelusta huolimatta vaikeasti puhe-
vammaisen oppilaan kehitys pysähtyy siihen, kun 
tavuja pitäisi pystyä pilkkomaan äänteiksi kirjoit-
tamista varten ja äänteistä kokoamaan tavuja 
lukemista varten. Tällöin olemme alkaneet har-
joitella kuultujen tavujen (”il”) yhdistämistä kirjoi-
tettuihin tavuihin (il) ilman, että harjoittelemme 
tavujen pilkkomista äänteiksi. Suomen kielen 
200 yleisimmästä tavusta koostuu noin 80% kir-
joitetuista sanoista (Salmi, Huemer, Heikkilä & 
Aro, 2013). Täten opettelemalla, ne voidaan jo 
saavuttaa kohtuullinen sanatason kirjoitustaito.

Idea tavujen kautta kirjoittamisessa on seu-
raava:

1)  Oppilas kuulee tai ajattelee sanaa, jonka hän 
haluaa kirjoittaa (”ilma”)

2)  Oppilas jakaa sanan mielessään tavuiksi (”il” 
ja ”ma”)

3)   Oppilas pystyy palauttamaan muistista kysei-
sien tavujen kirjoitusasun (il ja ma) kirjoitta-
maan sen. Kommunikointitaulustoihin on mah-
dollista laittaa sellaisia toimintoja, että kun op-
pilas osoittaa esimerkiksi i-kirjaimen näppäintä, 
niin hänelle aukeaa valikko, jossa on i-kirjaimel-
la alkavia tavuja, joista hän voi valita oikean.

4)  Tämän jälkeen oppilas kirjoittaa sanan

Myös tästä harjoittelutavasta olemme tehneet 
oppilaan kommunikointitaulustoihin tehtäviä, joi-
ta oppilas pystyy tekemään itsenäisesti. Kuvassa 
4 näkyy kyseinen tehtävä.

Kuva 3. Tavuista sanojen kokoamistehtävässä ensiksi 
oppilas painaa ylhäällä olevaa kuuntelu kuvaketta, jon-
ka jälkeen ohjelma sanoo hänelle sanan, esimerkiksi 
”tori”. Tämän jälkeen oppilaan tehtävänä on koota ky-
seinen sana alla olevista tavuista. Painaessaan kuvaket-
ta, johon on kirjoitettu tavuja, lukee ohjelma kyseisen 
tavun ääneen.
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Kokosanojen lukeminen
Kokosanamenetelmässä oppilaan kanssa har-
joitellaan tunnistamaan ja kirjoittamaan koko-
naisia sanoja. Suomen kielessä sanat taipuvat 
ilmaistakseen kieliopillista tietoa. Tämän takia 
yksittäisellä sanalla voi olla hyvin monta erilaista 
kirjoitusmuotoa riippuen lauseyhteydestä (kissa, 
kissalle, kissalta jne.) Tämän takia kokosanojen 
opettelu ei pysty tuottamaan kovinkaan katta-
vaa luku- tai kirjoitustaitoa. Jos oppilaan kanssa 
päädytään harjoittelemaan kokosanoja, niin täl-
löin kannattaa keskittyä hänen arjessaan usein 
toistuviin ja hänelle mielekkäisiin sanoihin, esim. 
oma nimi, perheenjäsenten nimet, päivittäin tois-
tuvat tavarat, paikat jne.

Kannattaako harjoittelua jatkaa vai ei?
Melko usein vaikeasti puhevammaisilla oppilail-
la lukemisen ja kirjoittamisen taitojen oppimi-
nen on hyvin työlästä ja hidasta. Tämän takia 
voi herätä ajatus siitä, kannattaako harjoittelua 
jatkaa silloin kun edistymistä on vaikea havai-
ta? Tätä pohtiessa on tärkeää, että osaamista, 
harjoittelutapaa ja harjoittelumääriä on syste-
maattisesti dokumentoitu. Tämän kirjaamisen 
pohjalta voi selvitä, jos tietty harjoittelutapa 
tietyllä toistuvuudella ei vie taitoja eteenpäin, 
niin jotain on muutettava. Joko harjoittelua on 
tehtävä useammin tai harjoittelutapaa on muu-
tettava. Joissain tapauksissa voi myös olla jär-
kevää luopua luku- ja kirjoitustaidon tavoittelus-
ta. Tämä luopuminen voi mahdollistaa aikare-
surssin suuntaamisen johonkin muuhun oppi-
laan toimintakyvyn kannalta keskeisen taidon 
harjoitteluun.  On kuitenkin hyvä muistaa, että 
vaikeasti puhevammaisen lapsen lukemisen 
ja kirjoittamisen taitojen oppiminen tapahtuu 
usein tyypillisesti kehittyneen lapsen oppimisai-
katauluun verrattuna huomattavasti normaalia 
hitaammin ja täten lukemisen ja kirjoittamisen 
taito saavutetaan vasta myöhemmällä iällä. 

Tämä tieto itsessään voi motivoida opettavia 
henkilöitä epäilyn hetkellä.

Tämä teksti on lyhennelmä neuropsykologian 
erikoispsykologi Tuomo Aron, puheterapeutti 
Leenu Salmen ja puheterapeutti Satu Kytöhar-
jun Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kotisivuil-
la julkaistusta artikkelista Vaikeasti liikunta- ja 
puhevammaisen oppilaan kirjoittamaan ja luke-
maan oppiminen. Se löytyy osoitteesta: https://
www.valteri.fi/artikkelit/vaikeasti-liikunta-ja-pu-
hevammaisen-oppilaan-kirjoittamaan-ja-luke-
maan-oppiminen/
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”Harjoittelu oli hyvä juttu, koska siinä 
oppi kirjoittamaan”
Topias on oppilas, joka on alle kouluiässä saa-
nut aivovamman, minkä vuoksi hän ei pysty 
motorisesti tuottamaan puhetta. Hän kommuni-
koi tietokoneen avulla käyttäen ohjelmaa, joka 
muuttaa kuvasymboleista koottuja lauseita pu-
heeksi. 

Alkuopetuksessa Topias oppi kirjain-äänne 
vastaavuudet ja kirjoittamaan 2-kirjaimisia tavu-
ja. Tämän jälkeen systemaattisesta harjoittelus-
ta huolimatta hänen lukemisen ja kirjoittamisen 
taidot eivät enää edistyneet kirjain-äänne vas-
taavuuteen perustuvilla menetelmillä. Tämä liit-
tyi siihen, että hänellä oli merkittäviä vaikeuksia 
erotella äänteitä ja hänen työmuistinsa oli huo-
mattavan kapea-alainen. 

Edistymisen pysähtymisen takia aloitimme 
harjoittelemaan kirjoittamista tavutasolla siten, 
että opettelimme ulkoa yhdistämään kirjoitetun 
tavun ääneen luettuun tavuun. Samalla harjoit-
telimme sitä, kuinka näistä opetelluista tavuista 
kootaan sanoja. Kävimme läpi suomen kielen 
200 yleisintä tavua, joista koostuu noin 80% 
kirjoitetusta kielestä. Treenaaminen tapahtui 
allekirjoittaneen, laaja-alaisen erityisopettajan 
ja koulunkäynnin ohjaajan toimesta 3 x 20 mi-
nuuttia viikossa. Harjoittelu kesti noin kaksi lu-
kuvuotta.

Harjoittelujakson loputtua Topias oli oppinut 
kirjoittamaan ymmärrettävästi. Hän oli alkanut 
ilmaista itseään kirjoitetuilla lauseilla ja täyden-
si kuvakommunikaatioon perustuvaa viestintää 
kirjoittamalla sanoja, joita hänen kommunikaa-
tiosovelluksesta ei löytynyt. Tämä mahdollisti 
hänelle huomattavasti joustavamman ja laajem-
man tavan ilmaista itseään.

Topiaksen motivaatio harjoitteluun lisään-
tyi selvästi siinä vaiheessa, kun hän pystyi itse 
spontaanisti täydentämään viestintäänsä kirjoi-
tetuilla sanoilla. Tämä on ymmärrettävää, koska 
siinä vaiheessa kirjoittamisesta tuli hänelle arjen 
kannalta merkityksellinen taito.

Tämän kokemuksen perusteella sanoisin, 
että systemaattisella ja tarkkaan mietityllä har-
joittelulla voidaan saada aikaan sellaisien taito-
jen omaksumista, joiden oppiminen ei vaikuta 
tavallisin keinoin onnistuvan. Tämä kuitenkin 
vaatii sen, että oppilas, vanhemmat, kuntoutta-
va taho ja koulun työntekijät näkevät tavoitteen 
niin tärkeäksi, että ovat valmiita panostamaan 
siihen.

Kuntoutuksesta on jo joitain vuosia. Hiljat-
tain kysyin Topiakselta, että mitä mieltä hän itse 
on harjoittelusta näin jälkikäteen? Siihen hän 
vastasi osittain kirjoittamalla: ”Harjoittelu oli 
hyvä juttu, koska siinä oppi kirjoittamaan. Kirjoit-
tamista tarvitsee, jos tietokoneesta ei löydä oi-
keaa kuvaa.” Lisäksi tätä kirjoittaessa Topiaksen 
kuvasymboleista puhetta tuottava tietokone on 
huollossa, joten tällä hetkellä hän kommunikoi 
pelkästään kirjoittamalla. Kirjoittajan mielestä 
tämä kuntoutusprojekti osoittautui sellaiseksi 
menestystarinaksi, josta kaikki osapuolet voivat 
olla ylpeitä.

Tämä teksti perustuu keväällä 2019 allekirjoit-
taneen julkaisemaan Oppimis- ja ohjauskeskus 
Valterin blogikirjoitukseen. Artikkeli on kirjoitettu 
oppilaan ja hänen huoltajansa luvalla. Artikkelis-
sa esiintyvän oppilaan nimi on muutettu.
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Association) jäsenlehti. Se sisältää lukemaan 
oppimiseen ja opettamiseen sekä alan tut-
kimukseen liittyviä artikkeleita. FinRA kuuluu 
seuraaviin järjestöihin: International Literacy 
Association sekä Federation of European Liter-
acy Associations.

TOIMITUS
Päätoimittaja Heli Ketovuori
heli.ketovuori@me.com
puh. +358 50 490 6176
Koivulankatu 31C
20740 TURKU

TEKNISET TIEDOT
Lehden koko: B5 (176 x 250 mm) 
Painosmäärä: 300 kpl 
Painopinta: 156 x 178 mm 
Palstaleveys: 2 x 75,5 mm

Aineisto sähköisessä muodossa, ilmoitukset: pdf. 
Kuvat .jpg- tai .tiff-muodossa. 

PAINOPAIKKA
Kirjapaino Painosalama Oy
Tykistökatu 4 A 
20520 TURKU 
puh. 02 241 0105 

LEHDEN TILAUSHINTA
Vuosikerta (4 numeroa) 40 euroa

LEHDEN TILAUSOSOITE
finrainfo@gmail.com

AINEISTOAIKATAULU 2020
Nro Aineisto Postitus
1 2.2. viikolla 10
2 29.3. viikolla 19
3 2.8. viikolla 37
4 25.10. viikolla 48

ILMOITUSHINNAT € (ALV 0 %) 
Koko ...................................m/v ..........................4-värisenä
aukeama ......................250 € .................................... 310 €
1/1 .....................................164 € .....................................188 €
1/2  .................................... 95 € .....................................125 €
1/8 ..................................... 45 € ......................................68 €

ILMOITUSKOOT
 Leveys x korkeus
1/1 s. ............................................................... 170 x 256 mm
1/2 s. vaaka ................................................. 170 x 126 mm
1/2 s. pysty ...................................................85 x 256 mm
1/4 s. vaaka ...................................................170 x 70 mm
1/4 s. pysty ....................................................80 x 125 mm
1/8 s. vaaka  ................................................. 170 x 40 mm
1/8 s. pysty ................................................. 40 x 256 mm 

PANKKI
Osuuspankki FI20 5800 1320 0633 49
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Kirjoittajakutsu Kielikukon 40. vuosikertaan

Kielikukko on FinRAn (Finnish Reading Associationin) julkaisema 
lehti, jonka tavoitteena on kertoa ajankohtaisesta lukemisen, 
kirjoittamisen ja oppimisen tutkimuksesta sekä hyvistä 
opetuskäytänteistä. Kielikukossa julkaistaan artikkeleita, 
kuvauksia opetuskokeiluista, puheenvuoroja, haastatteluja ja 
kirja-arvioita.

Kuluvana vuonna 2020 ulkoasultaan uudistunut 40-vuotista 
taivaltaan juhlistava lehti keskittyy mm. seuraaviin teemoihin: 
kielipedagogiikka, oppimisen tuen muodot ja monilukutaito. 
Myös muut aiheet ovat tervetulleita toimitukseen. Materiaalin 
jättö- ja lehden julkaisuaikataulut löytyvät Kielikukon 
mediakortista lehden takakannesta. Artikkeliehdotukset ja 
itse artikkelit toimitetaan lehden päätoimittajalle osoitteella 
heli.ketovuori@me.com. Vuoden toinen numero keskittyy 
monilukutaitoon. Kyseisen numeron artikkelien tulee olla 
toimituksessa 29.3. mennessä.

Kirjoitusohjeet löytyvät FinRAn kotisivuilta.

https://finnishreadingassociation.blogspot.com
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Kielikukko on FinRA ry:n (Finnish Reading Association) jäsenlehti. 
Se sisältää lukemaan oppimiseen ja opettamiseen sekä alan tutkimukseen 
liittyviä artikkeleita. FinRA kuuluu seuraaviin järjestöihin: International 
Literacy Association sekä Federation of European Literacy Associations.
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