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Opiskelua Eiran aikuislukiossa



Ei lukutaidottomuutta!



Lukutaidon kehät
(Lähtöruutu-projekti)



Näkökulmia luku- ja kirjoitustaidon 

opetukseen 

 Dekoodaus ja dekoodatun ymmärtäminen vain pieni osa lukutaitoa

 Lukutaito kehittyy läpi elämän, korreloi kouluvuosien kanssa, ei tule valmiiksi

 Maassaoloaika ja suomenkielisessä äänneympäristössä "kylpeminen" 

vaikuttavat kykyyn erottaa ja kuulla äänteitä

 Suomen äänne-kirjain -vastaavuus, ei varaa epätarkkuuteen

 Jos dekoodaustaidossa paljon puutteita, energiaa ei jää merkityksen 

miettimiseen - vaikutus opiskeluun ja oppimiseen!



Näkökulmia luku- ja kirjoitustaidon 

opettamiseen 

 Tekninen lukutaito on lukemisen minimitaso, jonka pitäisi ajan myötä ja 

lukukokemusten karttuessa kehittyä erilaisten medioiden toiminnalliseksi 

lukutaidoksi.

 Suomen kielessä korostuu fonologisen lukustrategian hallinta.

 Kielitaidottomalle maahanmuuttajalle hienovaraiset vokaalierot sekä vokaalien ja 

konsonanttien kestot ovat yhtä vieraita kuin kielen sanasto ja rakenteet 

(”maahanmuuttajan peruslukutaito”).

 Maahanmuuttajien lukutaito vertautuu kantaväestön lukutaitoon.



Mikä vaikuttaa motivaatioon?

 Lukutaidon oppiminen ja vahvistuminen vie aikaa.

 Edistyminen ei aina näy selkeästi -> alkuun tarvitaan ulkoisia 

motivaation lähteitä.

 Usko opiskelijoiden kehittymiseen

 Hyvä ilmapiiri

 Haastavat, omaan tasoon suhteutetut tehtävät

 Kuulluksi tuleminen



Ennalta esiteltävät teemat + 

mahdollisuus vaikuttaa

 kurssirungot 

 ”Mitä toivoisit ja miksi?”

 Lukutekstien ei tarvitse olla oppikirjasta! 

 vaihtoehtoiset tekstit/tehtävät 

• asuminen Suomessa

• rahankäyttö/talousasiat

• harrastukset

• liikuntapalvelut

• koulujärjestelmä

• suomalaiset arvot …



Funktionaalinen kielenopetus

 aiheet omasta arjesta ja jokapäiväisestä elämästä

 ”ulos luokasta”

 huomio pois kieliopista, keskitytään viestin välittymiseen

 KIELITIETOISUUS

 LUKUTAITOTIETOISUUS



Oppimisen näkyväksi tekeminen

 Itsearviointitaidot myös oppimisen kohteena!

 pienetkin edistysaskeleet huomataan

 välitestit, suullinen palaute

 jatkuvan arvioinnin periaate



Sanelu 8/2016



Sanelu 2/2017



Lukemisen piirteet



Itsearviointitaidot

 realistinen käsitys omasta luku- ja kirjoitustaidosta

 ei turhaa huonoa itseluottamusta omaa oppimiskykyä kohtaan

 opiskelijoiden vaihtelevat koulutaustat – ei saa verrata kaveriin!

 luku- ja kirjoitustottumusten kartoittaminen keskustellen – mikä merkitys 

lukutaidolla on omassa arjessa? 

 tavoitteena lisätä opiskelijoiden tietoisuutta luku- ja kirjoitustaidon tason 

vaikutuksesta opiskeluun



Itsearviointia



Huomiot aktiivisuudesta

 todistukset

 muut merkinnät

 ryhmäytyminen -> vertaispalaute

 Tavoitteiden asettaminen ja keinot saavuttaa ne!

2018 2020 2022 2024 2026 2028

 poissaoloista ilmoittaminen



Kiitos ja onnistuneita opetushetkiä!

 Kysymyksiä tai kommentteja: anna.nylund@eira.fi




