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Tämän tutkimuskuvauksen tarkoituk-
sena on esitellä alustavia tuloksia lasten 
lukutaidon ja lukutottumusten välisistä 
yhteyksistä toisen ja neljännen kouluvuo-
den aikana. Tutkimus on osa meneillään 
olevaa Suomen Akatemian rahoittamaa 
Koulutaitojen ja motivaation kehitys -tut-
kimusta (Nurmi & Aunola, 1999–), jossa 
lasten koulutaitojen, työskentelytapojen ja 
motivaation kehitystä on tähän mennessä 
seurattu esiopetuksesta kouluun aina seit-
semännelle luokalle. Tutkimusta tullaan 
vielä jatkamaan yhdeksännellä luokalla.

Toimiva lukutaito on keskeisin koulussa 
opeteltava taito. Tarkan mekaanisen tai-
don hallinnan lisäksi taitavaan lukutaitoon 
kuuluu myös lukemisen sujuvuus ja kyky 
ymmärtää lukemansa. Tiedetään, että ai-
noa keino taidon sujuvuuden lisäämiseen 
on harjoittelu. Lasten lukutottumusten eli 
vapaa-ajan lukuharrastuksen onkin to-
dettu vaikuttavan lukutaitoon. Lukutottu-
musten ja lukutaidon välisen suhteen on 
ajateltu olevan vastavuoroinen ja kumuloi-
tuva (Stanovich, 1986): lapset, joilla on vai- 
keuksia oppia lukemaan, lukevat vähem-
män ja ilman lukemisen tuomaa harjoitus-
ta he jäävät koko ajan jälkeen lukutaidon 
kehittymisessä.

Aiemmat tutkimukset ovat osoitta-
neet, että vapaa-ajan lukemisella on vai-
kutuksia sekä mekaaniseen lukutaitoon 
(Cunnigham & Stanovich, 1990) että lue-
tun ymmärtämiseen (Anderson, Wilson 
& Fielding, 1988). Tämä yhteys on todettu 
myös tutkimuksissa, joissa lukutaidon ai-
empi taso on kontrolloitu (Anderson ym., 
1988; Cipielewski & Stanovich, 1992). Suo-
men kieli on sanojen lukemisen näkökul-
masta ihanteellinen: lukutaidon perusta 
eli äänteiden ja kirjainten välinen yhteys 
muodostuu varsin selkeistä ja yksiselittei-
sistä vastaavuuksista, jotka opittuaan luki-
jalla on tarvittavat työkalut sanojen koodin 
avaamiseen. Sen ansiosta tarkka mekaani-
nen lukutaito saavutetaan nopeasti koulu-
opetuksen alettua; noin kolmannes lapsista 
oppii lukemaan spontaanisti jo ennen en-
simmäisen kouluvuoden alkua (Aunola, 
Nurmi, Niemi, Lerkkanen & Rasku-Put-
tonen, 2002). Suomalaisten alkavien lu-
kijoiden pullonkaula ei siis ole tarkan lu-
kutaidon omaksumisessa vaan haasteeksi 
jää lukutaidon sujuvuuden ja ymmärtävän 
lukutaidon kehittyminen.

Tutkimuksissa vapaa-ajan lukuhar-
rastus käsittää yleensä kirjojen, lehtien ja 
sanomalehtien lukemisen. Lisäksi yhteyk-
siä tekstitettyjen tv-ohjelmien katsomisen 
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ja lukutaidon välillä on tarkasteltu maissa, 
joissa ohjelmia ei puhuta päälle. Koolstra, 
van der Voort ja van der Kamp (1997) ha-
vaitsivat tutkimuksessaan, että tekstitet-
tyjen tv-ohjelmien katsominen tehostaa 
lasten lukutaidon tarkkuutta, mutta luetun 
ymmärtämiseen sen vaikutus on kieltei-
nen.

Sukupuolella on todettu olevan vai-
kutusta sekä suoriutumiseen lukutaitoa 
mittaavissa tehtävissä että vapaa-ajan 
lukutottumuksiin (Holopainen, 1996;  
Wagemaker, 1996). Sekä yhdeksän että 
neljäntoista vuoden iässä tytöt suoriutu-
vat poikia paremmin lukutaitotehtävistä  
(Wagemaker, 1996), ja toisaalta tytöt lu-
kevat vapaa-ajallaan enemmän (Leino,  
Linnakylä & Malin, 2004).

Aiemman vapaa-ajan lukemista tar-
kastelevan tutkimuksen puutteena voidaan 
pitää sitä, että pitkittäistutkimusta lukutai-
don ja lukutottumusten vuorovaikutuk-
sesta on hyvin vähän (Juel, 1988; Koolstra, 
van der Voort & van der Kamp, 1997;  
Wigfield & Guthrie, 1997). On havaittu, 
että lasten kiinnostus vapaa-ajalla lukemi-
seen on suhteellisen pysyvää: neljännen ja 
viidennen kouluvuoden aikana muutok-
sia lukutottumuksissa ilmeni hyvin vähän 
(Wigfield & Guthrie, 1997).

TUTKIMUSONGELMAT

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin seuraavia 
tutkimusongelmia:

1. Kuinka pysyviä lasten lukutaito ja 
lukutottumukset ovat toisen ja nel-
jännen kouluvuoden aikana?

2. Onko lukutaidolla ja lukutottumuk-
silla vastavuoroisia yhteyksiä toisen 
ja neljännen kouluvuoden aikana? 

3. Onko lukutaidossa ja lukutottu-
muksissa eroja tyttöjen ja poikien 
välillä? 

TUTKITTAVAT

Tutkimuksen alkuperäiseen otokseen 
kuului kahden keskisuomalaisen kun-
nan, Muuramen (n=129) ja Korpilahden 
(n=54), vuoden 1999 koko esikouluikäinen 
ikäluokka. Lisäksi mukana oli kaksi esiope-
tusryhmää Jyväskylän (n=8) ja Jyväskylän 
maalaiskunnan (n=16) alueelta. Alkupe-
räisestä otoksesta (n=210) 207 lasta sai lu-
van osallistua tutkimukseen. Tutkimuksen 
edetessä otoskoko on kasvanut tutkimuk-
sessa mukana oleville luokille tulleiden uu-
sien oppilaiden myötä (n=278).

Tässä osatutkimuksessa on käytetty 
toisen ja neljännen kouluvuoden aineistoa: 
lasten lukutaitoa (lukemisen sujuvuutta ja 
luetun ymmärtämistä) sekä heidän vapaa-
ajan lukutottumuksiaan arvioitiin toisen 
(maaliskuu 2002) ja neljännen (maaliskuu 
2004) luokan keväällä. Otos oli 243 lasta 
(117 tyttöä, 126 poikaa). 

MENETELMÄT

Luetun ymmärtäminen. Luetun ymmär-
tämisen tehtävä on osatesti ala-asteen lu-
kutestistä (Lindeman, 1998). Tehtävä koos-
tui neljästä tekstistä: kahdesta tietotekstistä 
ja kahdesta kertomustekstistä. Tehtäväs-
sä lasta pyydettiin lukemaan teksti hiljaa 
mielessään ja vastaamaan monivalintaky-
symyksiin. Teksti sai olla esillä koko ajan. 
Lapset lukivat tekstit kahdella eri kerralla 
niin, että molemmilla kerroilla luettavana 
oli yksi tietoteksti ja yksi kertomusteksti. 
Aikaa kahden tekstin lukemiseen ja tehtä-
viin vastaamiseen oli 60 minuuttia. Luetun 
ymmärtämisen pistemäärä oli neljän teh-
tävän keskiarvo.

Tekstin lukeminen. Tekstin luke-
misen tehtävässä (Onatsu-Arvilommi & 
Nurmi, 1999) lapsen tulee lukea ääneen 
lyhyt 57 sanan mittainen teksti. Tehtävän 
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pistemäärä muodostettiin jakamalla oikein  
luettujen sanojen määrä niiden lukemiseen 
käytetyllä ajalla. 

Sanaketjutehtävä. Sanaketjuteh-
tävä on osatesti Ala-asteen lukutestistä  
(Lindeman, 1998). Tehtävässä on 78 sa-
naketjua, joissa kussakin on 2–4 sanaa. 
Lapsen tehtävä on lukea yhteen kirjoitetut 
sanat ja erottaa viivalla yksittäiset sanat 
toisistaan. Tehtävän pistemäärä muodostui 
3 minuutin ja 30 sekunnin aikana oikein 
erotelluista sanoista.

Lukutottumukset. Lukutottumus-
haastattelussa (Leppänen & Nurmi, 2001) 
lapsilta kysyttiin heidän vapaa-ajan luku-
tottumuksistaan. Lapsilta kysyttiin ensin, 
kuinka paljon he lukevat kirjoja. Toisek-
si kysyttiin, kuinka paljon lapset lukevat 
erilaisia lehtiä ja sarjakuvia. Kolmanneksi 
lapsilta kysyttiin, kuinka paljon he katso-
vat tekstitettyjä tv-ohjelmia.

ANALYYSISTRATEGIA

Hypoteesien testaamiseksi suoritettiin pol-
kuanalyysit MPlus-ohjelmistolla (versio 
4.0; Muthén & Muthén, 1998–2004). Pol-
kuanalyysin avulla on mahdollista tutkia 
ensinnäkin ilmiön pysyvyyttä ja toiseksi 
vastavuoroisia yhteyksiä muuttujien vä-
lillä. Mallit rakennettiin niin, että myö-
hempää lukutaitoa tai lukutottumusta 
selitti muuttujan aiempi taso ja tämän li-
säksi myöhempää lukutaitoa selitettiin ai-
emmilla lukutottumuksilla ja myöhempiä 
lukutottumuksia selitettiin aiemmalla lu-
kutaidolla. Lisäksi t-testeillä tarkasteltiin 
keskiarvotason eroja lukutaidossa ja luku-
tottumuksissa tytöillä ja pojilla.

TULOKSET JA POHDINTA

Tutkimuksen tulokset osoittivat ensin-

näkin, että lasten lukutaito pysyi hyvin 
samanlaisena toisen ja neljännen kou-
luvuoden välillä. Lukutottumuksista tv-
ohjelmien katsomisen määrä oli pysyvin 
muuttuja, mutta myös kirjojen, sarjakuvi-
en ja lehtien lukeminen oli suhteellisen sa-
manlaista toisen luokan lopulta neljännen 
luokan loppuun.

Toiseksi tulokset osoittivat, että teks-
tin lukemisen ja luetun ymmärtämisen 
taidot ennustivat kirjojen lukemisen mää-
rää vapaa-ajalla neljännen kouluvuoden 
lopulla: mitä paremmalla tasolla tekstin 
lukeminen ja luetun ymmärtäminen oli-
vat toisen luokan lopulla, sitä enemmän 
lapset lukivat kirjoja neljännellä luokalla 
(kuvio 1). Tulokset osoittivat myös, että 
mitä enemmän lapset lukivat kirjoja toisen 
kouluvuoden lopulla, sitä parempi heidän 
luetun ymmärtämisen taitonsa oli neljän-
nellä luokalla.

Myös tekstitettyjen tv-ohjelmien 
katsominen oli yhteydessä myöhempään 
lukutaitoon: mitä enemmän lapset katsoi-
vat tekstitettyjä tv-ohjelmia toisen luokan 
lopulla, sitä paremmin lapset suoriutuivat 
sanaketju-tehtävästä kaksi vuotta myö-
hemmin (kuvio 2).

Tässä tutkimuksessa sarjakuvien lu-
kemisella vapaa-aikana ja lukutaidolla ei 
havaittu olevan yhteyttä. Tutkimuksessa 
oltiin kiinnostuneita myös mahdollisis-
ta sukupuolieroista lasten lukutaidossa ja 
lukutottumuksissa. Koko otoksen tasolla 
löydetyt vastavuoroiset yhteydet lukutai-
don ja lukutottumusten välillä olivat tytöil-
lä ja pojilla samanlaiset. Kun tarkastelun 
kohteena olivat keskiarvotason erot luku-
taidossa, havaittiin, että tytöillä oli poikia 
korkeammat pistemäärät luetun ymmärtä-
misen ja sanaketjujen lukemisen tehtäväs-
sä sekä toisen että neljännen kouluvuoden 
lopulla. Molemmilla mittauskerroilla tytöt 
lukivat poikia enemmän kirjoja vapaa-ajal-
laan, kun taas poikien havaittiin käyttävän 
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enemmän aikaansa sarjakuvien lukemi-
seen neljännen kouluvuoden lopulla.

Yhteenvetona voi todeta, että las-
ten lukutaidolla ja lukutottumuksilla on 
todella vastavuoroisia yhteyksiä toisen ja 
neljännen kouluvuoden aikana. Kirjojen 
lukeminen vahvistaa erityisesti luetun ym-
märtämistä, ja tekstitettyjen tv-ohjelmien 
katsominen näyttäisi sujuvoittavan luke-
mista. Tutkimuksessa tytöt ymmärsivät 
paremmin lukemaansa ja lukivat sujuvam-

min kuin pojat. Myös vapaa-ajan lukuhar-
rastuksessa oli sukupuolieroja: tytöt lukivat 
enemmän kirjoja ja pojat käyttivät enem-
män aikaansa sarjakuvien lukemiseen. 

Koska nimenomaan kirjojen lukemi-
nen vapaa-ajalla kehitti luetun ymmärtä-
mistä, olisi tärkeää miettiä keinoja, joilla 
motivoida poikia kirjojen lukemiseen. Tie-
detään, että vanhemmilla (Baker & Scher, 
2002) on tärkeä rooli lasten innostami-
sessa vapaa-ajan lukemiseen. On havaittu 

Kuvio 1. Kirjojen lukemisen ja luetun ymmärtämisen pysyvyys ja vastavuoroiset yhteydet  2. ja 4. 
kouluvuoden aikana. *p<.05, **p<.01, ***p<.001

Kuvio 2. Tekstitettyjen tv-ohjelmien katsomisen ja sanaketjujen lukemisen pysyvyys ja  
vastavuoroiset yhteydet 2. ja 4. kouluvuoden aikana. *p<.05, **p<.01, ***p<.001
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esimerkiksi, että vanhempien myönteinen 
asenne lukemiseen lisää lastenkin mielen-
kiintoa (Baker & Scher, 2002). Vaikka ai-
emmissa tutkimuksissa on löydetty yhteys 
vanhempien sosioekonomisen aseman ja 
lasten lukutaidon välillä, on lukukiinnos-
tuksen todettu kompensoivan kotitaustaa 
(Guthrie & Wigfield, 2000). Toisin sanoen 
materiaalista taustaa tärkeämmässä ase-
massa on kodin lukumyönteinen asenne. 
Sillä, mitä vanhemmat kotona tekevät tai 
jättävät tekemättä, on vaikutuksia lasten 
omaan toimintaan. Kotona siis sopisi olla 
sekä vanhemmille että lapsille mieleistä  
luettavaa, josta lapset ja vanhemmat voi-
sivat vielä lukemisen jälkeen yhdessä kes-
kustella.

Vanhempien lisäksi opettajat ovat 
merkittävässä asemassa lasten ja nuorten 
elämässä – ja myös lukemiseen innostami-
sessa (Anderson, Wilson & Fielding, 1988; 
Applegate & Applegate, 2004). Oppilaisiin 
näyttäisi tekevän suurimman vaikutuksen 
se, jos opettaja jakaa omia lukukokemuk-
siaan oppilaiden kanssa (Gambrell, 1996): 
kertoo kirjoista, joita on lukenut, kuvailee, 
miten kirjat ovat rikastuttaneet elämää, 
tuo esille, mitä on kirjoista oppinut. Myös 
sen, että kirjoista keskustelemiseen on va-
rattu riittävästi aikaa, on todettu lisäävän 
oppilaiden vapaa-ajan lukemista: keskus-
telu avaa luettua uudella tavalla. Erilaisten 
lukustrategioiden opettaminen voi lisätä 
lukemisen mielekkyyttä: opitaan ennakoi-
maan tulevaa tekstiä, liikutaan tekstissä 
edestakaisin tarpeen mukaan, esitetään ky-
symyksiä, päätellään ja tehdään tulkintoja 
(Palincsar & Brown, 1984). Kiinnostusta 
lisää myös se, että luokassa on paljon eri-
laisia kirjoja ja erityisesti sellaisia, joiden 
hankintaan oppilaat ovat itse voineet vai-
kuttaa.

Lisäksi tekstitettyjen tv-ohjelmien 
katsominen näyttää sujuvoittavan lukemis-
ta. Halu seurata tekstitettyjä tv-ohjelmia 

motivoi lasta voimakkaasti ja harjoitusta-
kin tulee runsaasti. Tämä tulos saattaa olla 
hyvinkin rohkaiseva monen vanhemman 
näkökulmasta. Täytyy toki muistaa, että 
vaikka sujuva lukutaito on hyvin keskeinen 
osa ymmärtävää lukemista, ei pelkkä no-
pea sanojen dekoodaus riitä lukutaitoon. 
Ymmärtävä lukeminen on se päämäärä, 
jota kohti tulee pyrkiä.
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