
Nuoret
Nuorten lukutaidon ja -ilon

tukemisen keinot

h q
• lukupiirit
• pakohuoneen rakentaminen kirjan ympärille
• Moodleen voi tehdä kirjallisuuskeskustelun, jossa 
    2 - 4 oppilasta lukee saman kirjan. Kirjaa luetaan 
    sovittu määrä joka viikko ja kerran viikossa 
    keskustellaan kirjasta yhdessä. Digitutorit auttavat 
    Moodle-kurssin valmistamisessa
• 8.-luokkalaiset haastattelevat 6.-luokkalaisia 
    lukemisesta: kasit lukevat jonkin kirjan, jonka vievät 
    haastattelemalleen henkilölle luettavaksi tai 
    vinkkaavat kirjaa tälle
• “Sata kirjaa, jotka ihmisen pitää elämänsä 
    aikana lukea” -listat, “valitse yksi” , “kuinka 
    monta tunnet nimeltä?”
• kirjamaistiaiset eli lue kirjaa 5 - 10 min, 
    vaihda kirjaa, toista
• prosessidraamaa klassikoista ja muistakin kirjoista

Toiminnallisuus 

• vertaisvinkkaus
• opettaja määrittelee raamit kirjan valinnalle, 
    mutta oppilaat valitsevat itse
• kirja voi olla myös äänikirja
• liitetään kirjallisuus historiaan tai verrataan 
    elokuviin yms.
• keskustellaan kirjoista tasavertaisina
• “mitä hyötyä tästä on?” Saat jäädä 
    välitunniksi sisälle luokkaan lukemaan. 
• lukuvälitunnit

Motivointi 

Lukeva ympäristö
• kirjat ovat luokassa saatavilla, lähellä lukijoita
• oppilaat voivat lukea ja lainata tunneilla 
    ja välituntisin
• opettaja pitää innostavia hissipuheita kirjoista

b

• lukumyönteinen oppimisympäristö
    (kirjoja saatavilla monipuolisesti, lukunurkkauksia)
• kodin lukukulttuuri
• aikaa lukemiselle, kiireettömyys
• kielitietoinen varhaiskasvatus ja esi- ja alkuopetus
• yhteinen lukeminen, iltasadut ym.
• lukevan aikuisen malli
• luetaan monipuolisia tekstejä
• lapselle luetaan ääneen

• kuva- ja satukirjat
• laulut, lorut, riimit
• Ekapeli, Ville yms. oppimispelit
• Lukulumo ja äänikirjat
• toiminnallinen oppiminen, tehtävät, palkinnot
• toiminnallisen lukemisen lukumieliryhmät 
    (taitotason mukaiset lukupiirit)
• erilaisten välineiden käyttäminen kirjainten 
    opettelemiseen (tavulaput, erilaiset kirjainpalikat 
    tai tikut ym., vanhat näppäimistöt)

• kirjaimia näkyvillä, kirjaimilla 
    mahdollisuus leikkiä
• kielellä leikkiminen -> 
    kiinnostus kieleen herää
• aikuinen kiinnostunut lapsesta 
    ja lukemisesta
• onnistumiset ja lukemisen ilo
• lukukaveri

Ennen koulun alkua

Toiminnallisuus
ja menetelmät 

Motivointi 

Lukeva ympäristö

Lukutaidon kehittymisen tukeminen 
ennen koulun alkua 
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Lukupuu

h q

Koko perheen 
lukuretki

Lukutyylittelyä
yhdessä ja erikseen

Yhteistyö on 
lukuvoimaa

Runsas lukukattaus, 
siitä syntyy 
lukurakkaus

b

• vanhempainillat/toiminnalliset tärkeän ihmisen “illat” 
    lukuteeman ympärille 
• huoltajat pitää saada mukaan, kun pienistä lapsista kyse 
• iltasatukirjojen lainahylly/laatikko huoltajille  
• kirjavinkkausta vanhempainiltaan  
• kirjan lukeminen osaksi jokapäiväistä toimintaa 
• yhteinen 10 min lukuhetki vanhemman kanssa päivittäin 

• yhteistyö kirjaston kanssa - suunnitelmallisuus 
• teemoittaiset kirjapaketit kirjastolta luokkiin  
• koko koulu lukee samaan aikaan 
• parilukeminen 
• lukupiirien toteutus yhteistyössä kirjaston kanssa 
• tunnettuja paikallisia urheilijoita/taiteilijoita lukemaan 
    lapsille 
• kirjailijavieraat (esim. Lukukeskus) 
• vertaisvinkkaus ja kummioppilastoiminta 

• kirjavinkkaus opettajille lukuvuosittain 
• kirjavinkkaus isommilta oppilailta pienemmille 
• oman tasoista luettavaa 
• luokkaan oma kirjasto 
• koulun käytävään kirjanäyttely 
• lukuvartti: lue mitä vain valitsemassasi paikassa 

• satujen ääneen lukeminen oppilaille (myös yläkoulussa) 
• runo päivässä (ope lukee) 
• lukumummot, -vaarit, -koirat 
• omien tarinoiden lukeminen toisille 
• lukuviikko koulussa 
• laadukkaat oppimateriaalit: halpa ei aina ole hyvää!  

Tarinoista toimintaan
• lorut, runot, sadutus 
• draaman keinot, näytelmät/nukketeatterit/animaatiot 
• kirjojen käsittelyä eri taiteiden/taidemuotojen kautta 
• luokkien väliset lukukilpailut 
• lukuvartti: lukuasennon/-paikan/-tavan vaihdot 
• videovinkin teko kaverin kanssa (kirjatrailerit) 
• pukeutumisteemapäiviä kirjallisuudesta 
• luokan yhteinen lukuhaaste: luetut kirjat muodostavat 
    lukutoukan jne. 



Lukupuu
Mistä tekijöistä lukuinto syntyy?

h

q

b

        syntyy lukurakkaus

      Runsas lukukattaus, siitä

    Lukutyylittelyä y hdess
ä       ja erikseen

Y
h

teistyö on lukuvoimaa

   T
arinoista toimintaan

K
oko perheen lukuretki

d



Nuoret
Nuorten lukutaidon ja -ilon

tukemisen keinot

h q Toiminnallisuus
ja menetelmät • vertaisvinkkaus

• opettaja määrittelee raamit kirjan valinnalle, 
    mutta oppilaat valitsevat itse
• kirja voi olla myös äänikirja
• liitetään kirjallisuus historiaan tai verrataan 
    elokuviin yms.
• keskustellaan kirjoista tasavertaisina
• “mitä hyötyä tästä on?” Saat jäädä 
    välitunniksi sisälle luokkaan lukemaan
• lukuvälitunnit
• lukuviikko, jolloin jokaisella oppitunnilla luetaan 
    n. 10 min 
• lukutunnit
• opettajien tai vanhempien lempikirjanäyttely

Motivointi 

Lukeva ympäristö
• vierailut kirjastoon
• kirjat ovat luokassa saatavilla, lähellä lukijoita
• oppilaat voivat lukea ja lainata tunneilla 
    ja välituntisin
• opettaja pitää innostavia hissipuheita kirjoista

b

• lukupiirit
• pakohuoneen rakentaminen kirjan ympärille
• Moodleen tehdään kirjallisuuskeskustelun, jossa 2 - 4 
    oppilasta lukee saman kirjan. Kirjaa luetaan sovittu määrä 
    joka viikko ja kerran viikossa keskustellaan kirjasta yhdessä. 
     Digitutorit auttavat Moodle-kurssin valmistamisessa
• 8.-luokkalaiset haastattelevat 6.-luokkalaisia lukemisesta: 
    kasit lukevat jonkin kirjan, jonka vievät haastattelemalleen 
    henkilölle luettavaksi tai vinkkaavat kirjaa tälle
• “Sata kirjaa, jotka ihmisen pitää elämänsä aikana lukea” 
    -listat, “valitse yksi” , “kuinka monta tunnet nimeltä?”
• kirjamaistiaiset eli lue kirjaa 5 - 10 min, vaihda kirjaa, toista
• prosessidraamaa klassikoista ja muistakin kirjoista
• kuunnellaan kirjallisuuspodcast ja tehdään oma
• tehdään traileri kirjasta
• valokuvia kirjan juoneen, henkilöihin ja esineisiin liittyen
• kuvitetaan kirja
• kirjoitetaan kirjasta esim. kirja-arvostelu
• pullapoika eli piirretään henkilön ääriviivat ja sisälle sekä 
   ympärille kootaan henkilön ominaisuuksia yhdessä
• kuuma tuoli eli henkilö on roolissa, kun istuu tuolilla; 
    muut haastattelevat henkilöä joko omana itsenään tai 
    median edustajina



Lukupuu
Teemaheimo 2.

h q

Koko perheen 
lukuretki

Lukutyylittelyä
yhdessä ja erikseen

Yhteistyö on 
lukuvoimaa

Runsas lukukattaus, 
siitä syntyy lukurakkaus b

• vanhempainillat/toiminnalliset tärkeän ihmisen “illat” lukuteeman ympärille
• huoltajat pitää saada mukaan, kun pienistä lapsista kyse
• iltasatukirjojen lainahylly/laatikko huoltajille 
• kirjavinkkausta vanhempainiltaan tai ekaluokkalaisten tutustumispäivään
• kirjan lukeminen osaksi jokapäiväistä toimintaa - aina tiettyyn aikaan
• yhteinen 10 min lukuhetki vanhemman kanssa päivittäin

• yhteistyö kirjaston kanssa - suunnitelmallisuus
• kirjapaketteja kirjastolta luokkiin (vaikka teemalla 
    salapoliisi, seikkailu...)
• koko koulu lukee samaan aikaan
• parilukeminen
• lukupiirien toteutus yhteistyössä kirjaston kanssa
• tunnettuja paikallisia urheilijoita/taiteilijoita lukemaan lapsille
• kirjailijavieraat (esim. Lukukeskus)
• “julkkis” esittelee oman lempikirjansa
• vertaisvinkkaus ja kummioppilastoiminta

• opettajien vesoon kirjavinkkausta
• kirjavinkkaus isommilta oppilailta pienemmille
• oman tasoista luettavaa
• luokkaan oma kirjasto
• käytävän vitriiniin aihepiirien mukainen kirjanäyttely
• hiljaisen kirjan tutkiminen opettajan kanssa
• karhukirjeitä Karvoselle kuunneltuna
• samaistuttavat kirjat
• lukuvartti: lue mitä vain valitsemassasi paikassa
• vaihtoehtoja
• tietokirjan lukeminen

• satujen ääneen lukeminen oppilaille (myös yläkoulussa)
• runo päivässä (ope lukee)
• lukumummot, -vaarit, -koirat
• monilukutaito
• omien tarinoiden lukeminen toisille
• lukuviikko, jolloin jokainen voi tuoda oman tyynyn/viltin. 
    Rakennetaan majoja ja luetaan niissä
• laadukkaat oppimateriaalit: halpa ei aina ole hyvää! 

Tarinoista toimintaan
• lorut, runot, sadutus
• äänisadut
• lukubingo
• draaman keinot, näytelmät/nukketeatterit/animaatiot
• sadut osaksi leikkejä
• kirjat projektioppimisen pohjalla (lasten valinta)
• lukukuvat käyttöön
• kirjojen käsittelyä eri taiteiden/taidemuotojen kautta: 
   muotoilua, draamaa, äänimaisemaa...
• paljon ääneen lukemista: aikuinen myös lukee, 
    ei vain lapset - kuuntelemisen taito
• luokkien väliset lukukilpailut
• lukuläksyjen rinnalla kuunteluläksyjä
• lukukuvan värittäminen - näkyväksi tehtävä lukuläksy
• lukuvartti: lukuasennon/-paikan/-tavan vaihdot
• videovinkin teko kaverin kanssa (kirjatrailerit)
• pukeutumisteemapäiviä kirjallisuudesta
• luokan yhteinen lukuhaaste: luetut kirjat 
    muodostavat lukutoukan jne.

Monenlaiset oppijat

• sanavaraston laajentaminen kaunokirjallisuutta 
    (tuetusti) lukemalla. Oppiminen tapahtuu 
    mukavalla tavalla ja kuin “huomamatta”.

    Esimerkkitapaus:
    -oppilas merkkaa tekstistä sanoja, joita ei ymmärrä.
    Selitetään sanoja yhdessä ryhmässä. 
    -oppilas valitsee yhden novellin henkilön ja kirjoittaa
    tälle kolme kysymystä.
    -”kuuma tuoli”: yksi oppilas vuorollaan istuu tuoliin
    ja on yksi novellin henkilöistä. Kysytään henkilöltä 
    kysymyksiä. Tässä harjoitellaan tekstiin eläytymistä
    ja opitaan toisilta tarinan sisällöstä.
    -Lukuklaani-tehtävä: kirjoita tai piirrä jokin novellin
    tapahtuma. Esitellään dokumenttikameralla oma piirros
    ja selitetään omin sanoin. 

• ääneen lukeminen ja tarinoiden kuuntelemisen 
    opettaminen
• omankieliset lukupiirit
• luetusta keskusteleminen
• Lukulumo-sovellus !!!
• Reading to learn -menetelmä
• kilpailuhenkinen lukeminen: arvonta; luettu kirja on 
    arpalipuke, voittajalle jokin pieni palkinto

Toiminnallisuus
ja menetelmät 

• on tärkeää tutustuttaa oppilaita lukemiseen 
    erilaisten helppolukuisten ja lyhyiden novellien avulla 
    ja löytää mielekästä luettavaa
• jokaisen oppilaan kanssa sovitaan, kuinka paljon 
    hän lukee kirjasta lukutaito huomioiden
• omantasoista lukemista
• omankielistä kirjallisuutta
• liitetään kirjallisuus historiaan tai verrataan elokuviin
• keskustellaan kirjoista tasavertaisina
• opettajien kesken kerätään linkki-/vinkkilistaa luokassa
    ja oppilailla hyvän vastaanoton saaneista kirjoista

Motivointi 

Lukeva ympäristö
• kiireettömyys, pysähtyminen lukemisen äärelle
• tekstin sisällön tulee kiinnostaa lukijaa
• lukevien vanhempien esimerkki voi herättää
    innostuksen
• yhdessä perheenjäsenen kanssa säännöllinen
    lukeminen
• oppilaan oma äidinkieli näkyy koulun tiloissa
• oppilaita ei kielletä puhumasta omaa äidinkieltään

Monenlaisten oppijoiden lukutaidon ja 
-ilon tukemisen keinot
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Lukituki

•  luetaan vain vähän kerrallaan, mutta usein
•  Ekapeli tai muu pelimaailma
•  erilaiset tiedonhankintatavat, esim. kuuntelemallakin 
     voi saada tietoa
•  lukusujuvuuspassi
•  selkoteksti, lyhyt teksti, isompi fontti, tavuviivoitettu 
     teksti, kuvatuki, jotta saa luettua ”kokonaisen” teoksen
•  aikuisen ja lapsen vuoroluku
•  hullunkuriset kysymykset ja vastaukset
•  vitsikirjat
•  materiaalin eriyttäminen
•  äänikirjat, esim. Lukulumo 
•  sovellukset, esim. Luppakorva 
•  lukumajat, -nurkat, -ikkunat, -viivaimet, -vihot
•  lukupiirit
•  kuoro- tai porinalukeminen
•  luetaan eri tunnetiloilla samaa tekstiä
•  lautapelit kehittävät monipuolisesti

Toiminnallisuus
ja menetelmät 

•  löytämällä oppilaan oma taso ja eriyttämällä 
     materiaalia tason mukaisesti, ei vaadita liikaa
•  lapselle oman edistymisen näkyväksi tekeminen ja yhdessä 
     lapsen kanssa iloitseminen
•  opiskeltavan asian jakaminen riittävän pieniin osiin
•  positiivinen merkintä Wilmassa kannustaa ja ohjaa joitakin 
     oppilaita
•  palkkiojärjestelmä (leimoja tai pokaaleja yms.)
•  tehtävän antaminen haasteen muodossa ”Montako sivua 
     luulet ehtiväsi ajassa X”
•  onnistumisen kokemusten mahdollistaminen
•  hyödynnetään oppilaan omia vahvuuksia oppimisessa
•  hyödynnetään oppilaan kiinnostuksen kohteita 
     opiskelumateriaalin valinnassa
•  sopivan helppoa, mutta tarpeeksi haastavaa, lähellä 
     lähikehityksen vyöhykettä
•  vapaus valita mieleistä lukemista (opettaja ohjaa tason)
•  itsetunnon vahvistaminen
•  kummi 10 materiaali (NMI)

Motivointi 

Oppimista tukeva 
ympäristö

•  luokassa pyritään luomaan salliva ilmapiiri, jossa ymmärretään,
     että jokaisella on omia osa-alueita joita harjoittelee -> ei vertailla
•  pienemmissä ryhmissä lukeminen
•  autetaan lasta riittävän ajoissa
•  huoltajien kiinnostus ja kannustus, esim. iltasadut ja yhdessä 
     lukeminen 
•  lukivaikeudesta puhutaan siten, että se ei ole lapsen vika - 
     jokainen voi kehittyä lukemisessaan
•  aiheesta kehuminen yksityisesti ja julkisesti
•  seurataan säännöllisesti edistymistä ja näytetään se myös 
     lapselle, huomioidaan edistyminen 

•
•

Lukemisen ja kirjoittamisen
tukeminen
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