
Raportti Jyväskylän yliopiston DIALUKI-tutkimushankkeesta 

 

I Yleistä 

Toisella ja vieraalla kielellä lukemisen ja kirjoittamisen diagnosointi -tutkimushanke 

DIALUKI (jyu.fi/dialuki) on toteutettu vuosina 2010–2013 Jyväskylän yliopiston Soveltavan 

kielentutkimuksen keskuksessa. Hanketta ovat rahoittaneet Suomen Akatemia, Jyväskylän 

yliopisto, Economic and Social Research Council (Britannia) sekä Pearson Assessment. 

Hankkeen tukena on ollut kansainvälinen alan tutkijoista koostunut ohjausryhmä. Hankkeesta 

ovat olleet vastuussa Jyväskylän yliopiston tutkijat Ari Huhta, Lea Nieminen, Riikka 

Ullakonoja, Eeva-Leena Haapakangas ja Veera Tomperi sekä Charles Alderson Lancasterin 

yliopistosta Isosta-Britanniasta. 

DIALUKI-tutkimushankkeessa tarkasteltiin luku- ja kirjoitustaidon kehittymistä toisessa ja 

vieraassa kielessä sekä näihin taitoihin liittyviä heikkouksia ja vahvuuksia. Toisella kielellä 

tarkoitetaan kieltä, jota opitaan kielen autenttisessa ympäristössä. DIALUKI-hankkeessa 

toisen kielen tutkimus kohdistui venäjänkielisten maahanmuuttajalasten suomen kielen 

lukemiseen ja kirjoittamiseen. Vieraalla kielellä taas tarkoitetaan kieltä, jota opitaan muualla 

kuin kielen omassa ympäristössä, esimerkiksi koulussa. DIALUKI-hankkeessa kohteenamme 

oli suomenkielisten koululaisten englannin lukemis- ja kirjoitustaidot, joita he oppivat 

lähinnä koulussa. 

II Tavoitteet 

Äidinkielen osaamisen ja siihen liittyvien ongelmien kuten lukihäiriön ymmärtämisessä on 

tutkimuskentällä edistytty jo pitkälle. Sen sijaan toisen ja vieraan kielen oppimisen ongelmia 

ja niiden syitä tunnetaan vain vähän. Lisäksi tietomme normaalista toisen ja vieraan kielen 

kehityksestä ja sen edellytyksistä ovat edelleen puutteelliset. Tästä lähtökohdasta käsin 

monitieteisessä DIALUKI -hankkeessa yhdistettiin kielitaidon arvioinnin, äidinkielen ja 

vieraan kielen omaksumisen sekä lukutaidon ja lukihäiriöiden tutkimus. Taustalla vaikuttavat 

niin kielitieteen kuin psykologiankin näkemykset luku- ja kirjoitustaidosta.  

DIALUKI-hanke koostui kolmesta osatutkimuksesta. Ensimmäinen osatutkimus, jonka 

aineistonkeruu toteutettiin 2010–2011, oli poikittaistutkimus, jossa tarkasteltiin erilaisten jo 

olemassa olevien diagnostisten mittareiden käyttöarvoa toisen ja vieraan kielen oppimisen 

arvioinnissa. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, onko ensikielen ja kohdekielen tekstitaitojen 

välillä yhteyttä ja onko näillä yhdessä tai erikseen vaikutusta toisen ja vieraan kielen 

kehitykseen. Toinen osatutkimus toteutettiin seurantatutkimuksena vuosina 2010–2013. Sen 

tavoitteena oli tarkastella oppijoiden luku- ja kirjoitustaidon kehittymistä ja selvittää 

kehityksen suhdetta diagnostisten mittareiden antamaan tietoon. Lisäksi selvitimme, millä 

tavoin opettajat diagnosoivat oppilaidensa heikkouksia ja vahvuuksia toisessa tai vieraassa 

kielessä. Kolmannessa osatutkimuksessa selvitimme, miten intensiivinen sanaston ja 

lukemisen tai sanarakenteen hahmottamisen harjoittelu vaikuttavat toisen ja vieraan kielen 

luku- ja kirjoitustaitoon. Tämä osatutkimus toteutettiin keväällä 2012. Kaikilla kolmella 

osatutkimuksella pyrittiin kehittämään toisen ja vieraan kielen oppimisessa käytettäviä 



diagnostisia työkaluja ja toimenpiteitä, joilla arvioidaan oppijan nykyisen osaamisen 

vahvuuksia ja heikkouksia sekä ennustetaan oppimisen nopeutta, laatua, järjestystä sekä 

saavutettavaa osaamisen tasoa. Kaikki mainitut tavoitteet liittyvät konkreettisesti 

kieltenopetuksen arkeen. 

III Osallistujat ja kerätty aineisto 

Taulukkoon 1 on koottu ensimmäisen osatutkimukseen osallistuneiden määrä kieli- ja 

ikäryhmittäin. Taulukossa 2 näkyvät toisen ja kolmannen osatutkimuksen osallistujamäärät. 

Osa kouluista osallistui vain yhteen tai kahteen osatutkimukseen.  

Taulukko 1. 

 

Äidinkieli 

 

Luokka 

Englanti vieraana 

kielenä 

Suomi toisena 

kielenä 

 

Suomi 

4. luokka 210  

8. luokka 208  

Lukion 2.vsk 219  

 

Venäjä 

3.-6. luokka tai alakoulun 

valmistava luokka 

 

 208 

 

7.-9. luokka tai yläkoulun 

valmistava luokka 

 78 

Yhteensä  637 286 

 

Taulukko 2. 

Osatutkimus Oppilaat 

Englanti vieraana 

kielenä 

Suomi toisena 

kielenä 

Osatutkimus 2 

Pitkittäistutkimus 

2010—2013  

4.-6. lk 

 

159 

8.-9. lk 

 

123 

 

 

61 

Osatutkimus 3 

Opetuskokeilu 

2012 

Sanasto ja lukeminen 

5. lk 

 

70 

 

Sanarakenne 

5. lk 

 

65 

9. lk 

 

42 

 

Tutkimuksessa oli mukana oppilaita kaikkiaan 123 koulusta ympäri Suomen. Oppilaiden 

tutkimusten lisäksi tehtiin yhteensä 38 opettajahaastattelua: 16 englannin opettajan, 5 

erityisopettajan, 5 venäjän opettajan, 8 suomi toisena kielenä -opettajan sekä 5 valmistavan 

opetuksen opettajan haastattelua. Kaikissa osatutkimuksissa aineisto kerättiin koulupäivien 

aikana yhdessä opettajien kanssa laaditun aikataulun mukaisesti. Aineiston keruu oli pääosin 

tutkimusavustajien vastuulla. Aineiston ytimen muodostivat luetunymmärtämis- ja 



kirjoitustehtävät sekä äidinkielellä että opittavalla kielellä. Niiden lisäksi ensimmäisen 

osatutkimuksen aineisto koostui erilaisista kognitiivisista tehtävistä (esim. muisti), 

itsearvioinneista, motivaatiokyselystä, sanastotehtävästä, sanelusta ja sanarajatehtävästä; 

taustatietoja selvitettiin sekä oppilas- että vanhempainkyselyllä. Toisessa osatutkimuksessa 

keskityttiin luetunymmärtämis- ja kirjoitustehtäviin opittavalla kielellä.  

Lisäksi haastattelimme englannin, suomi vieraana kielenä, valmistavan luokan ja 

erityisopettajia sekä seurasimme muutamassa koulussa englannin oppitunteja. Kolmannessa 

osatutkimuksessa tehtiin opetuskokeilu, jonka aikana harjoitettiin englannin tunneilla joko 

sanastoa ja lukemista tai sanarakenteita.  

Kaikki kerätty aineisto säilytetään Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen 

keskuksessa nimettömänä ja koodinumeroituna. Osallistujilta ja heidän vanhemmiltaan 

saatujen lupien perusteella aineistoa voidaan hyödyntää jatkossakin tutkimus- ja 

opetuskäytössä. 

IV Tutkimustuloksia 

DIALUKI-hankkeessa tehty tutkimus on ollut luonteeltaan perustutkimusta: olemme 

pyrkineet lisäämään tietoa siitä, millaisilla tekijöillä on yhteyttä toisella / tai vieraalla kielellä 

lukemiseen ja kirjoittamiseen. Olemme esimerkiksi saaneet selville, että erilaisilla 

psykolingvistisillä tekijöillä (esim. taito havaita ja käsitellä erilaisia äänteitä, sanojen sujuva 

haku muistista, työmuistin tehokkuus – sekä äidinkielellä että toisella tai vieraalla kielellä) on 

selkeä yhteys lukemiseen ja kirjoittamiseen. Löysimme yhteyksiä myös kielen oppimisen ja 

käytön motivaatioon sekä kielen elementtien kuten sanaston hallintaan. Nämä eivät sinänsä 

ole yllättäviä tuloksia, mutta on tärkeää tietää, miten erilaiset tekijät liittyvät toisiinsa 

nimenomaan suomalaisilla englanninoppijoilla ja venäjää kotikielenään käyttävillä 

suomenoppijoilla. Tällainen perustieto auttaa ymmärtämään paremmin lukemisen ja 

kirjoittamisen ongelmia ja laatimaan tulevaisuudessa erilaisia diagnostisia välineitä ja tapoja 

tukea toisella tai vieraalla kielellä lukemista ja kirjoittamista.  

Tutkimuksen aikana seurasimme yli 150 englantia opiskelevan peruskoululaisen englannin 

kielen kehittymistä 2–2½ vuoden ajan, neljännen luokan puolivälistä kuudennen luokan 

loppupuolelle. Esimerkiksi kirjoittaminen kehittyi tuon ajan kuluessa keskimäärin 

opetussuunnitelmien taitotasolta A1.1 (Tällä tasolla oppilas ”osaa viestiä välittömiä tarpeita 

hyvin lyhyin ilmaisuin; osaa joukon erillisiä sanoja ja sanontoja”) taitotasolle A2.1 (”Osaa 

kirjoittaa lyhyitä, yksinkertaisia viestejä [henkilökohtaiset kirjeet, lappuset], jotka liittyvät 

arkisiin tarpeisiin sekä yksinkertaisia, luettelomaisia kuvauksia hyvin tutuista aiheista 

[todellisista tai kuvitteellisista henkilöistä, tapahtumista, omista ja perheen suunnitelmista]”). 

Lukemisen kehittymistä on hiukan hankalampi seurata näin tarkasti, mutta tyypillisesti kielen 

ymmärtäminen etenee hiukan nopeammin kuin sen tuottaminen, joten englanninkielisen 

tekstin ymmärtämisessä suuri osa oppilaista saavutti todennäköisesti tason A2.1 tai A2.2. 

Venäjää kotikielenään puhuvien oppilaiden ryhmä oli erittäin heterogeeninen, sillä siinä oli 

mukana hyvin erilaisista taustoista tulevia lapsia, esimerkiksi Suomessa syntyneitä ja vasta 

hiljattain Suomeen muuttaneita. Osa oppilaista osallistui venäjä äidinkielenä -opetukseen ja 

osa ei. Tutkimuksen aikana seurasimme 61 oppilaan venäjän ja suomen kielen kehittymistä 



kahden vuoden aikana. Suomen kirjoittamis- ja lukemistaidot kehittyivät tuona aikana 

suurimmalla osalla oppilaista, mutta joillakin ne pysyivät samalla tasolla. Monilla oppilailla 

myös venäjän kielen lukemis- ja kirjoittamistaidot kehittyivät seurantajakson aikana, toisaalta 

joillakin oppilailla ne heikkenivät. Suosittelemmekin rohkaisemaan oppilaita osallistumaan 

venäjä äidinkielenä -opetukseen ja vanhempia ja kouluja kannustamaan venäjän kielen 

käyttöön, koska kielen osaaminen on oppilaille merkittävä pääoma tulevaisuudessa. 

V Raportointi osallistujille 

Jokainen tutkimukseen osallistunut oppilas on saanut henkilökohtaisen palautteen 

suoriutumisestaan tehtävissä. Lisäksi pitkittäistutkimukseen osallistujat ovat saaneet 

palautekoonnin, josta selviää heidän edistymisensä lukemisen, kirjoittamisen ja sanaston osa-

alueilla. Myös opettajat ovat saaneet vuosittain palautekoonnin, josta on selvinnyt mm. 

heidän oman luokkansa suoriutuminen suhteessa muihin saman luokka-asteen osallistujiin. 

Palautteissa ei ole missään vaiheessa kerrottu, ketä muut osallistujaoppilaat tai -koulut ovat, 

jotta kaikkien anonymiteetti säilyisi. 

Tämä käsillä oleva palauteraportti lähetetään kaikkiin niihin kuntiin, jotka ovat 

lupahakemuksen yhteydessä sitä edellyttäneet tai muuten halunneet saada raportin 

tutkimuksesta sen päätyttyä. 

VI Raportointi tiedeyhteisölle 

Hankkeen alusta lähtien sitä on raportoitu vuosittain alan kansallisissa ja ennen kaikkea 

kansainvälisissä konferensseissa ja symposiumeissa. Lisäksi tutkimuksen pohjalta on 

julkaistu artikkeleita suomeksi, englanniksi ja venäjäksi. Erityisesti toisella ja vieraalla 

kielellä lukemiseen keskittyvä kirja The diagnosis of reading in a second or foreign language 

(kustantaja Routledge) ilmestyy 2014. Kirja on tarkoitettu lähinnä oppimateriaaliksi 

yliopistotasolle sekä käsikirjaksi toisen tai vieraan kielen opettajille ja tutkijoille. 

Kerätystä tutkimusaineistosta on tehty tai on parhaillaan tekeillä useita kandidaatin- ja pro 

gradu -tutkielmia sekä väitöskirjatutkimuksia. Hankkeemme verkkosivut löydätte osoitteesta 

www.jyu.fi/dialuki, ja lisätietoa esitelmistämme ja julkaisuistamme on saatavissa osoitteesta 

https://www.jyu.fi/hum/laitokset/solki/tutkimus/projektit/dialuki/su/esitelmat  

VI Jatkotutkimusnäkymät 

Tämäkin hanke paljasti jatkotutkimustarpeita siitä, mitä tietoa vielä tarvitaan, jotta 

konkreettisten oppimista tukevien arviointivälineiden kehittäminen koulujen ja opettajien 

käyttöön olisi mahdollista. Jatkamme tulevaisuudessakin tutkimusta, jonka tavoitteena on 

pureutua kieltenopetuksen ja -oppimisen arkeen ja ongelmiin olennaisesti liittyviin tekijöihin. 

Tällaiseen tutkimukseen on selvästi tarvetta, ja se koetaan ilmeisen hyödyllisenä, mitä 

osoittaa myös yhteistyökoulujemme ja niiden opettajien DIALUKI-hanketta kohtaan 

osoittama kiinnostus.  

http://www.jyu.fi/dialuki
https://www.jyu.fi/hum/laitokset/solki/tutkimus/projektit/dialuki/su/esitelmat

