
Haastateltava: 8-vuotias tyttö, Häme 

 

T = Tyttö 

H = Haastattelija 

 

1. H: Millon sä opit lukemaan? 

Tytön äiti vastasi (puhuen tytölle): Muistaakseni 5-vuotiaana opit lukemaan… Eskarissa 

osasit ainakin jo lukee. Mä muistan et jossain muovikassissa luki ”Eija” ja sä luit sen. 

Tiesin, ettet oo voinu tietää mitä siinä lukee. 

 

2. H: Luettiinko sulle ääneen ennen koulun alkua? 

T: Joo, esim. me luettiin Narniaa yleensä aina iltasaduks. 

H: Iltasaduks? Kuka sulle luki ääneen?  

T: Äiti. Mut joskus ei lukenu, jos oli liian myöhä tai jotain muuta. Mä en oo varma oliks se 

sillon Narniaa, mut ainaki jotain meil oli yleensä iltasaduks. 

 

3. J: Luetaanko sulle edelleen ääneen? 

T: Joskus. 

H: Millon? 

T: Joskus iltasatuna ja sitte tota… öö. No, joskus ku me luetaan jotain yhdessä. Mut yleensä 

iltasaduks. 

H: Tykkäätsä siitä, et luetaan ääneen? 

T: Joo. 

 

4. H: Ootsä saanu kirjoja joskus lahjaks? 

T: Oon. 

H: Millon? 

T: No tota… Mä sain ku mul oli viimeks synttärit, ja sitte -sillo mä sain enemmän- sit mä 

sain.. öö, tota, ku mul oli niinku tota 7-v., nii mä sain vähän. Mut enemmän sit ku mä täytin 

8. 

H: Muistaksä keneltä sä sait kirjoja? 

T: Öööö… En. 

H: Okei, ei se haittaa. Millasia kirjoja sä sait? 

T: No mä sain... ööö... semmosen sudenpentujen partio-oppaan, sit mä sain semmosen 

luontokirjan ja sit mä sain Eppuu.. olikse nyt karkuteillä ja sit tota... öö... mä en muista ihan 

kaikkii mitä mä sain. 

 

5. H: Onko sulla oma kirjastokortti? 

T: On. Mul on Ratamo. 

 

 



6. H: Käytkö sä usein kirjastossa? 

T: Ööö... Noo… En mä hirveen usein, mut käyn mä joskus. 

H: No sillon ku sä käyt nii käytsä kavereiden kaa vai yksin vai äiskän kanssa, vai? 

T: No mä yleensä käyn äitin kanssa. 

 

7. H: Mikä on sun lempikirja? 

T: Noo… Musta Risto Räppääjä on kiva ja ööö... tota... Reuhurinnekin on ihan kiva ja sitte 

tota Ella ja kaverit, ne jotkut on aika kivoja. 

H: Miks ne on kivoja kirjoja? 

T: Noo.. Niissä on mun mielestä kivoja juonia. 

 

8.  H: Ootko sä lukenu jonku kirjan monta kertaa? 

T: Ööö… no, mä oon lukenu... öö... semmosta Tatuu ja Patuu, ku jossain vaiheessa mä 

tykkäsin iha hirveesti niistä, nii sit mä luin niitä… öö. niinku tosi monta kertaa peräkkäin. Ja 

ku mul on yks semmonen kirja… öö… tota mitä mä luin niinku iha hirveesti, yleensä joka 

iltasaduks. 

 

9. H: Missä paikassa sä yleensä luet kirjaa? 

T: Mä luen mun omassa sängyssä yleensä. 

H: Miks? 

T: No koska se on kiva lukupaikka, ku on pehmee alusta. 

H: Luetsä aina samassa paikassa? 

T: Öö… no en mä ihan aina. Joskus mä luen pöydän ääressä. Ja sit mä oon lukenu autossa, 

mut mul tulee yleensä huono olo. 

 

10. H: Millasia lehtiä sä luet? 

 T: No mä luen Aku Ankkaa. 

H: Tuleeks sulle kotiin Aku Ankka? 

T: Ööö.. No siskolle tulee. 

 

11. H: Onks joku lehti tai kirja mikä olis sulta kielletty? 

T: Noo.. ei oo varmaan tullu semmosta, et ehkä on niinku mitä mä en saa lukee, mutta mä en 

tiedä, koska mä en oo lukenu semmosia. 

 

12. H: Luetsä koulussa kirjoja? 

T: Joo, meil on semmonen niinku tavallaan pikkukirjasto, jossa aina vaihtuu joskus kirjat, ja 

sit sieltä saa ottaa semmosen pulpettikirjan ja sit ku on aikaa, nii voi aina lukee sitä. 

Esimerkiks ruokailun jälkeen. 

H: Onks siellä hyviä kirjoja? 

T: Noo… Ei siel mitenkään erityisen, mut on joskus, ku siel vaihtuu ne. 

H: No tykkäätsä lukee koulussa? 

T: No ihan kivaa… Must se on kivempi lukee kotona, mut koulussaki on ihan kivaa. 

H: Miks kotona on kivempi lukee?  



T: No, kotona saa valita sen kirjan niinku sillee, et on paljo enemmän vaihtoehtoja ja sillee. 

Voi valita paikan ja sillee.   

 

13. H: Minkä kirjan sä oot lukenu viimeks? 

T: Ööö, no mä luen sellasta… ööö, tota… no mul vähä vaihtelee, mut nyt mä oon lukenu 

semmosta  Tatu ja Patu syömään, semmosta niinku mis on vähä… siin on niinku eri osia. Se 

on tosi hauska. 

H: Mitä haluisit lukee seuraavaks? 

T: Noo mä haluisin lukee semmosta, totaa… kirjaa minkä mä oon saanu mun mielestä, 

tota… ööö… synttärilahjaks, mä en nyt muista sen nimeä, mut semmosta kirjaa. 

 

14. H: Mikä kirja on sulle kaikkein rakkain? 

T: Noo ehkä, mun semmonen yks tota, ööö… ötökkäkirja, jonka mä sain ihan vauvana. 

H: Miks se kirja on sulle rakas? 

T: Ööö… no mä tykkäsin siitä, ja sit se on kans sen takii, et mä oon saanu sen vauvana. 

 

 


