
Tausta: kognitiotiede, filosofia

Fil. lic. mielikuvien filosofiasta

informaatikko Turun alueellisen kehittämisen tehtävässä

Motiiivi:

Lukemista puolustavia argumentteja, joita voi kuunnella 

toimitusjohtaja ja kunnan/ kaupungin päättäjätkin!

Lapselle lukeminen edistää keskittymiskykyä, empatiaa, ja 

mielikuvitusta. 

• Kuka haluaa ottaa töihin keskittymiskyvyttömän, 

tunnetaidottoman ja mielikuvituksettoman työnhakijan?  

Yhdessä lukeminen ja vauvojen kognitiivinen 

kehitys
Leena Pylkkö



Vauvojen kehityksestä: alle vuoden ikäinen…

Näkökyky:

4 vk. seuraa lähellä liikkuvaa esinettä 

4-7 vk. Katselee vanhempaansa tarkkaavasti. Vastaus hymyyn

2-3 kk: seuraa liikkuvaa esinettä n. 3 metrin päässä. Mobilet yms.  

3-4 kk. näkökyky ja käsi yhteistyössä: tavoittelee esinettä

Ilmaisutaidot:

• Tunnistaa äidin äänen

• Itku: perustarpeet: nälkä, väsy, kuuma, kylmä, vaipanvaihto, seuranpuute

• oppii ääntelemään (pulputusta huulilla, yms. )

• ensin vokaaleita, sitten konsonantteja mukaan ”baa-baa”

• 7-9 kk: Monipuolista jokeltelua

• käyttää eleitä ilmaisun tukena

Muuta:

• 6-9 kk: vierastaminen

• 12 kk: esineiden pysyvyys: voi piilottaa esineen peiton alle, lapsi etsii

• vauvan iholla on paljon hermopäätteitä: herkkä koskettamiselle



Motoriikka: karkeamotoriikasta hienomotoriikkaan

• 4–5 kk vauva tarttuu esineisiin kahdella kädellä (vie suuhun). 

• 5–6 kk potkii esineitä, kääntyy selinmakuulta vatsalle. 

• 6–7 kk istuu tukea vasten. Ilman tukea 7–8 kk:n iässä. 

• 8–10 kk oppii ryömimään ja sitten konttaamaan. 

1-vuotias:
Itseilmaisu:

• ensimmäinen sana: noin 1 vuotias

• aktiivinen kommunikoija: ääniä, eleitä, ilmeitä…

• kurkistelu-ja taputusleikkejä vanhemman kanssa

• 1v 6 kk: osaa 10-30 merkityksellistä sanaa, vaihteluväli suuri. Osaa itse sanoa 

ainakin muutaman (neuvola: 8 sanaa)

• substantiivien lisäksi verbejä

• 2-vuotias: kaksi sanaa yhdessä tekevät lauseen

Motoriikka:

1 v seisoo ilman tukea

Muuta: 

• Toteuttaa innoissaan käskyjä, esim. hakee tavaran

• leikkiminen: nalle nukkumaan, syöttäminen yms. 



Mitä on tarkkaavaisuus?

- Ongelmat korreloivat myöhempien keskittymis-ja oppimisvaikeuksien kanssa

- Keskittyminen: kyky estää impulsseja, tarvitaan ”korkeampien” kognitiivisten 

prosessien kehittymistä (aivokuoren neocortex). 

- Biologinen vai sosiaalinen tausta? Molempiin näkemyksiin tieteellistä näyttöä.

Koetilanne: lapsi ja vanhempi leikkivät tutkivat yhdessä eri leluja. Silmien liikkeet 

mitataan. Lapsen tarkkaavaisuus kestää kauemmin yhdessä vanhemman kanssa.





SA= sustained attention, lapsen tarkkaavaisuus
JA= joint attention, lapsen ja vanhemman yhteinen tarkkaavaisuus

→ aikuisen tarkkaavaisuus pidentää lapsen tarkkaavaisuutta

Vrt. pyörällä ajamisen oppiminen: aikuinen tukee jonkin aikaa, jotta 

lapsi sitten kykenee itse 



Kirjatuokiot
(sensitive book-sharing)

• Tutkimus Etelä-Afrikkalaisen kaupungin esikaupungissa

• Ei lapselle lukemisen perinnettä

• Toimintaa pidemmän aikaa: 1 lukemisen ryhmä, 1 leikkimisen ryhmä, 1 

verrokkiryhmä

• ”Kehittelevä lukeminen” (elaborative reading): kannustaa lapsen aktiivisuuteen, 

seuraa lapsen kiinnostuksen kohteita, tuo yhteyksiä lapsen omiin kokemuksiin, 

viittaa abstrakteihin asioihin: tunteet, muistot… eli ei pelkkää tökkäämistä ja 

nimeämistä! 



Tarkkaavaisuus

Huomiokyvyn testi nk. ”early childhood vigilance test”

• Ero muihin ryhmiin oli selvä

(Sanavarasto)

Empatia

• Koe: yrittääkö lapsi auttaa aikuista löytämään kynän?

• Ero sekä leikkiryhmään että verrokkiryhmään selvä 

Testattiin:



Entä se toimitusjohtaja?

Yhdessä 
lukeminen

empatiakyky

keskittymiskyky

Kuvittelukyvyn 
treenaus

Empaattisia, keskittymiskykyisiä ja 

ongelmanratkaisutaitoisia aikuisia!
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Vauvojen kehitysvaiheet: MLL:n ja babyhjälp.se sivustot vanhemmille


