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13.00–14.30 Sessio I 

 

13.00–13.20 Digitaalinen lukukokemus nuoren lukumotivaation herättäjänä 

Lotta-Sofia Aaltonen / Helsingin yliopisto 

 

13.20–13.40 Iltasatukirjahyllyt - tukea ja tasa-arvoa kodissa lukemiseen 

Juli-Anna Aerila, Merja Kauppinen, E.-M. Niinistö & S. Sario / Turun yliopisto, KARVI & RNK 

 

 

13.40–14.00 Musikalproduktionen Dömd som ett kollaborativt språkstärkande projekt vid två 

svenskspråkiga gymnasier 

Ria Heilä-Ylikallio, Jan Jansson och Mindy Svenlin / Åbo Akademi 

 

14.00–14.20 Miten kirjallisuudenopetusta perustellaan? 

Kaisu Rättyä / Tampereen yliopisto 

 

 

ABSTRAKTIT 
 

 

Lotta-Sofia Aaltonen / Helsingin yliopisto 

Digitaalinen lukukokemus nuoren lukumotivaation herättäjänä 

Tarkastelen esityksessäni digitaalisen lukemisen, e- ja äänikirjojen, mahdollisuuksia kasvattaa 

nuorten lukumotivaatiota ja lisätä omaehtoista kaunokirjallisuuden lukemista. Erittelyni 

perustuu tulevan laajemman tutkimukseen. 

kerättyyn laadulliseen kysely- ja haastattelumateriaaliin, jossa selvitän digitaalisen lukukokeilun 

käyttökokemuksia ja suhtautumista lukemiseen yleisesti. Aineiston pohjalta olen kartoittanut 

digitaalisen lukemisen tekijöitä, jotka voivat lisätä lukumotivaatiota sekä antaa suuntaa 

jatkotutkimukselle. Vaikka aineisto on suppea, kokeilusta kerätty materiaali on kuitenkin 



ensimmäinen laatuaan Suomessa. Lisäksi tutkimukseni antaa paitsi nuorten omaan näkökulmaan 

perustuvaa uutta tietoa omaehtoiseen lukemiseen liittyvistä ongelmista myös suuntaviivoja 

jatkotutkimusta varten. 

Pilottiaineistoni perusteella voidaan vetää varovaisia johtopäätöksiä siitä, että digitaalisuusi 

vaikuttaa positiivisesti lukumotivaatioon ominaisuuksillaan, jotka liittävät lukukokemuksen 

lähemmäksi nuorten vapaa-ajan viihtymistapoja. Digitaalisuus tekee kaunokirjallisuuden 

lukemisesta helpompaa, edesauttaa kiinnostavan kirjan löytymistä sekä tarjoaa digiajan nuorille 

luontevan alustan lukukokemuksille ja siten madaltaa kynnystä kirjan lukemiseen. Tutkimukseni 

vahvistaa käsitystä siitä, että lukemaan innostamisen tulisi tapahtua vuorovaikutuksessa 

lukemisen kulttuurisen murroksen kanssa. Keskeistä olisi huomioida nuorten halukkuus käyttää 

muita viestimiä kuin painettua tekstiä, eikä aliarvioida nuorten kulttuurille ominaisia kirjallisia 

käytänteitä, digitaalista viestintää, jonka kautta nuoret ilmaisevat itseään ja hakevat elämyksiä. 

 

Juli-Anna Aerila, Merja Kauppinen, E.-M. Niinistö & S. Sario / Turun yliopisto, KARVI & RNK 

Iltasatukirjahyllyt - tukea ja tasa-arvoa kodissa lukemiseen 

Lukutaito vaikuttaa merkittävästi koulumenestykseen, itsetuntoon, tunnetaitoihin, minäkuvaan 

oppijana sekä ehkäisee syrjäytymistä. On tärkeää lisätä lukemisen harjoittelua luomalla lukemista 

tukevia yhteistyömuotoja kodin ja koulun välillä sekä tekemällä lukemisen positiivista arvoa 

näkyväksi. Perheiden tuella on merkittävä vaikutus lasten lukemiseen ja lukemisen 

arvostamiseen. Tutkimukset osoittavat, että kaikista perheistä ei löydy lukevan aikuisen mallia 

tai että perheissä ei ole lukemista tukevaa kulttuuria. Lapset ovatkin lukemisensa suhteen 

eriarvoisessa asemassa. Tutkimuksessa esitellään Tarinoilla lukijaksi (TARU) -hankkeen 

pedagogisena innovaationa syntynyttä iltasatukirjahyllyä ja siihen liittyviä tutkimustuloksia. 

Iltasatukirjahylly on esi- ja alkuopetuksen luokassa oleva, noin 25 kuvakirjan kokoelma. 

Kirjakokoelmasta lapset saavat kotiin lähtiessään valita itselleen iltasatukirjan. Iltasatukirja 

luetaan kotona vielä saman illan aikana ja palautetaan kouluun seuraavana aamuna. TARU- ja 

YTIMESSÄ-hankkeen rahoittamia iltasatukirjahyllyjä on syksystä 2018 asti ollut käytössä 20 

kappaletta sekä Jyvässeudun että Satakunnan esi- ja alkuopetuksen ryhmissä. 

Iltasatukirjahyllytoiminnasta on kerätty tutkimusaineistoa sähköisellä lomakkeella opettajilta, 

lapsilta ja lasten vanhemmilta. Eri toimijaryhmien kokemuksia iltasatukirjahyllystä on analysoitu 

laadullisesti. Tutkimuksessa esitellään vanhimmilta kerättyä aineistoa (N=100). Tutkimustulokset 

osoittavat, että iltasatukirjahylly edesauttaa kotien lukemisen kulttuurin syntymistä 

(lukuhetkirutiinit, kirjallisuuden helppo saatavuus, kognitiivinen selkeys) ja motivoi lapsia sekä 

tutustumaan kirjallisuuteen (kirjojen valitseminen, kirjojen pohjalta käydyt keskustelut koulussa 

ja rajattuun kirjallisuusvalikoimaan tutustuminen) että edistää positiivisen lukijaminäkuvan 

muodostumista (mahdollisuus vaikuttaa luettavan valintaan, oma toimijuus, lukemisen 

yhteisöllisyys sekä luokkatovereiden kesken että kotona ja kirjojen lukemiseen liittyvät rutiinit). 

Vanhemmat arvostavat sekä lukuhetkien kiireettömyyttä ja niissä käytyjä keskusteluja, että 

koulun tarjoamaa konkreettista tapaa helpottaa kirjallisuuden valintaa ja hankkimista. 



Vanhemmat ovat havainneet luokan yhteisen toiminnan merkityksen lukemiseen 

motivoitumisessa ja positiivisen lukukulttuurin synnyttämisessä. 

 

Ria Heilä-Ylikallio, Jan Jansson & Mindy Svenlin / Åbo Akademi 

Musikalproduktionen Dömd som ett kollaborativt språkstärkande projekt vid två 

svenskspråkiga gymnasier 

Vi har iscensatt och på mycket nära håll följt ett kollaborativt konstnärligt projekt, 

musikalproduktionen Dömd, som förberetts bl.a. via litteratursamtal och genomförts som 

samarbete mellan två svenskspråkiga gymnasier på 200 kilometers avstånd från varandra. 

Studien ingår i ett större interventionsprojekt med syfte att stärka det svenska språket i hela 

utbildningskedjan vid Björneborgs svenska samskola, BSS, som är en svenskspråkig skola i en helt 

finskspråkig miljö. Vår studie gäller gymnasiet. Studien som utgår från sociokulturell teori 

(Kostouli 2009) och tillämpar principer för aktionsforskning (Kemmins m.fl. 2009) är tydligt 

begränsad i tid och plats. Gymnasiet BSS har samarbetat med ett annat svenskspråkigt 

gymnasium Vasa övningsskola, VÖS, under vårterminen 2018 och höstterminen 2018. 

Medverkande är totalt 35 gymnasiestuderande från de två gymnasierna, deras modersmålslärare 

(sammanlagt 4 som mötts både virtuellt och reellt), musiklärare, regissör och projektassistent 

samt forskare. Data har samlats in via deltagande observationer, fokusgruppintervjuer, loggar, 

texter (bl.a. framväxande manus), videoinspelningar, ljudupptagna lärarsamtal, fotografier och 

övriga artefakter (scenografi). Forskarna har tillsammans med lärarna och 

gymnasiestuderandena strävat att utveckla en rådande gymnasiepraktik mot en mer 

kommunikativ och estetisk genom att medvetet öppna möjligheter till användning av autentiska 

kommunikativa situationer och olika resurser (modaliteter) för lärande (t.ex. Jewitt 2008). 

Kollaborativt manusskrivande, koreografi, musik, regi, scenografi har utgjort resurser för 

förhandlingar studerande och lärare emellan. Dessa kunde definieras som estetiska lärprocesser, 

åtminstone med avseende på element både av gränsöverskridande och självskapande (Molander 

2009). Många forskare med olika perspektiv (skrivpedagogik, litteraturdidaktik, pedagogiskt 

ledarskap) är kopplade till projektet vilket också möjliggör reflektioner kring 

gymnasieutbildningens uppdrag, ämnesöverskridande arbete och temaundervisning på ett mer 

generellt plan. I presentationen diskuterar vi de inledande analyserna av den första 

aktionsforskningscykeln, musikalproduktionen Dömd, och relaterar resultatet till utvecklandet av 

de kommande forskningscyklerna. 

 

Kaisu Rättyä / Tampereen yliopisto 

Miten kirjallisuudenopetusta perustellaan? 

Lukuinnostukseen ja lukemiseen liittyvät huolet ovat kiihdyttäneet erilaisten 

lukemiskampanjoiden käynnistämistä ja promoamista. Kirjallisuudenopetukseen tällaiset 

kampanjat ja hankkeet liittyvät monin tavoin. Esimerkiksi pohditaan sitä, miten lukemisen 



merkitystä perustellaan opetuksessa. Tarkastelen esityksessäni äidinkielen ja kirjallisuuden 

didaktiikan alueen väitöskirjoissa esitettyä kirjallisuudenopetuksen legitimointia. Analysoin 

kahdeksaa suomalaista yläkoulun ja lukion kirjallisuudenopetusta käsittelevää väitöskirjaa 2000-

luvulta. Tavoitteenani on etsiä väitöskirjoissa esitettyjä legitimointidiskursseja diskurssianalyysin 

keinoin. Analyysi paljastaa viisi diskurssia: koulutuspoliittinen diskurssi, taitodiskurssi, 

motivaatiodiskurssi, affektiivinen ja sosioemotionaalinen diskurssi sekä prosessi- ja 

performanssikeskeinen diskurssi. Kirjallisuudenopetuksen legitimoi koulutupoliittinen diskurssi 

laki- ja opetussuunnitelmateksteineen. Taitodiskurssissa opetusta perustellaan luku- ja 

kirjoitustaitoon, kulttuuritietoisuuteen ja monilukutaitoon liittyvien hyötyjen näkökulmasta. 

Motivaatiodiskurssia esiintyy erityisesti väitöskirjoissa, joissa käsitellään opetusmenetelmiä. 

Opiskelijan ja oppilaan näkökulma nousee esiin vahvimmin, kun kirjallisuudenopetusta 

perustellaan sosioemotionaalisten ulottuvuuksien, kuten empatian ja yhteisöllisten kokemusten 

kautta. Ainoastaan uusin väitöskirja käsittelee kirjallisuudenopetukseen liittyviä prosesseja ja 

performanssimahdollisuuksia. Lopuksi pohditaan diskurssien merkitystä äidinkielen ja 

kirjallisuuden didaktiikkaan ja aineenopettajien koulutukseen. 

 


