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Pilkahduksia puheen ja kielen häiriöiden
tutkimuksen kentiltä

Puheen ja kielen tutkimuksen päivien teema ”Kehityksellisen kielihäiriön monet
kasvot” käsitteli aiheita, jotka saivat minut pohtimaan myös selkokielen
tutkimusta ja soveltamista eri alueilla.

Tässä kaksi sellaista:

Puheen ymmärtämisen kuntoutus kouluikäisillä lapsilla ja nuorilla: näyttöön
perustuvat menetelmät (Sirpa Tarvainen, HY, logopedia)

Semanttiset tehtävät aikuisten neurologisten häiriöiden arvioinnissa:
terveiden ikääntyneiden ja Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden
suoriutuminen (Ida Luotonen, Kati Renvall, Pirjo Korpilahti, TY, logopedia)

Logopediassa liikutaan monilla selkokieleen liittyvillä alueilla, mutta siitä ei ehkä olla vielä hirveän tietoisia.



Lasten ja nuorten puheen ymmärtämisen kuntoutus

Sirpa Tarvainen esitteli eri lähestymistapoja kouluikäisten lasten puheen ymmärtämisen
kuntoutuksessa. On havaittu, että puheen ymmärtämisen kuntoutusta tehostaa erityisesti
sellainen lähestymistapa, jossa terapian lisäksi lapsen kommunikaatioympäristöjä muokataan

esimerkiksi näin: Opettaja muotoilee ohjaavaa kieltään.
Tietomäärä pilkotaan. Ennakoidaan. Selitetään. Käytetään
enemmän aikaa. Käytetään tehtävissä visuaalista tukea.
Kiinnitetään huomiota katsekäyttäytymiseen.

Taidot vahvistuvat, kun ymmärtäminen on helpompaa!

Mielestäni on huomionarvoista, että selkokielisyydestä
voidaan saada ymmärtämisen kuntoutumista tehostava
lisäresurssi, kun luodaan lapselle selkokielisyyden ja
materiaalien avulla ymmärtämistä tukevia ystävällisiä
ympäristöjä esimerkiksi koulussa!



Aikuisten neurologisten häiriöiden arviointi ja
semanttiset assosiaatiot: kuva vs. kirjoitettu sana

Ida Luotosen esittelemässä tutkimuksessa tavoitteena on selvittää, miten semanttiset
häiriöt  mahdollisesti eroavat Alzheimerin taudissa ja muissa neurologisissa
sairauksissa.

Näiden erojen tutkimiseksi kehitettiin neljä semanttisen assosiaation tehtävää, joissa
yhdistyy teksti ja kuva. Niiden avulla tutkittiin, miten terveet ikääntyneet ja
Alzheimerin tautia sairastavat henkilöt suoriutuvat näistä semanttisista tehtävistä.

Tulos: Tehtävien avulla on mahdollista havaita lievään - keskivaikeaan Alzheimerin
tautiin liittyvä semanttisen prosessoinnin häiriö.

(ks. tarkemmin Semanttiset tehtävät aikuisten neurologisten häiriöiden arvioinnissa: terveiden ikääntyneiden ja Alzheimerin
tautia sairastavien henkilöiden suoriutuminen. Ida Luotonen, Kati Renvall, Pirjo Korpilahti julkaisussa Loukusa, S., Tolonen,
A.-K., Nylund, A. & Kautto, A., Kehityksellisen kielihäiriön monet kasvot 2019, Helsinki, Puheen ja kielen tutkimuksen
yhdistyksen julkaisuja 51)

Tämä tutkimus saa minut pohtimaan eri käyttäjäryhmille räätälöitävän
selkokielisen materiaalin piirteitä. Tutkimus voisi tuoda aineksia esimerkiksi
pohdintaan, miten kuvalla ja jos niin millaisella tuetaan tekstin ymmärtämistä
vai tuetaanko?

Kuvan ja  tekstin välinen yhteys on minusta kiinnostava ja sitä pohditaan myös selkokielen kentällä!
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