
Innostuskeinoja 

lukutuokioille
Lähtökohtana motivaatio

Vertaisryhmätapaaminen



Miksi lukemaan innostaminen on tärkeää?

Lukeminen:

• Ehkäisee syrjäytymistä ja koulupudokkuutta

• Lukutaidon taso on monissa tutkimuksissa yhdistetty 

yleiseen elämässä menestymiseen. Ne, jotka lukevat 

enemmän, saavuttavat todennäköisemmin korkean 

koulutustason ja menestyvät työelämässä

• Ehkäisee eriarvoistumista (sosioekonomista sekä alueellista 

eriarvoistumista)



Miksi lukemaan innostaminen on tärkeää?

• Lukemisella on myös lukuisia terveyttä ja hyvinvointia 

edistäviä vaikutuksia

• Pitkäaikainen muisti kehittyy

• Keskittymiskyky paranee

• Sosiaaliset taidot sekä viestintä- ja empatiakyvyt kehittyvät

• Alentaa stressitasoa ja näin myös yöunet voivat parantua



Miksi motivaatio on kadoksissa?

• Lapsi ei näe lukemista merkityksellisenä

• Lapsi ei tunne yhteenkuuluvuutta, pätevyyttä tai 

itsenäisyyttä lukutuokioilla

• Oppimisvaikeudet heijastuvat motivaatioon

 Kielelliset vaikeudet

 Lukemisen vaikeudet

Matemaattiset vaikeudet

 Tarkkaavuuden häiriöt

 Hahmottamisvaikeudet

Motoriset vaikeudet



Kun lukeminen on negatiivisessa kierteessä

• Lukeminen on ollut vaikeaa, ja lapsi kokee olevansa muita 

huonompi lukija.

• Lapsella on ennakko-odotus, että tämän lukemiseen 

liittyvä toiminta epäonnistuu.

• Tämän takia tavoitteet ovat alhaalla tai tavoitteita ei 

aseteta, eikä tekemistä suunnitella pitkäjänteisesti.

• Lukemista leimaa passiivisuus ja lukemiseen liittymätön 

puuhastelu.



Negatiivisen kierteen purkaminen

• Tuotetaan onnistumisen kokemuksia lukemisen parissa

• Annetaan positiivista palautetta toiminnasta

• Luodaan turvallinen harjoitteluympäristö, jossa lapsi ei 

koe virheitä tai epäonnistumista uhkaksi

• Asetetaan sopivan kokoisia tavoitteita, jotka vastaavat 

lapsen sen hetkistä taitotasoa. Tehtävien tulee olla 

tarpeeksi haastavia, mutta kuitenkin sellaisia, joista lapsi 

kykenee selviytymään

• Harjoitellaan omien vahvuuksien löytämistä: missä minä 

olen hyvä

Luultavimmin lukemisen välttely ja epäonnistumisen
ennakointi heikkenee jossain vaiheessa. Positiivisen

palautteen myötä usko omaan tekemiseen (lukemiseen!) 
kasvaa.



Pyrithän luomaan lasta
arvostavan, kuuntelevan ja

lapsen mukaansa tempaisevan
lukemisympäristön. Tämä

koukuttaa lasta sitoutumaan
lukemiseen.

Otathan siis huomioon

Keskity lapsen vahvuuksiin! 
Kehu ja kannusta.

Lapsen pätevyyden kokeminen
on tärkeää. Muista vaatia

lapselta asioita, mutta muista
myös antaa osaamisesta
myönteistä ja välitöntä

palautetta.



Millaisia innostamiskeinoja sinulla on 
takataskussa lukutuokioillesi?

Minkä olet havainnut toimivaksi 
menetelmäksi motivoida lapsi lukemisen 

pariin?
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Kiitos!


