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LÄTTLÄSTA NYHETER 
PÅ SVENSKA 
– både tryckt och digitalt
LL-Bladet utkommer varannan vecka, 
med totalt 20 nummer per år.

Tidningen innehåller lättlästa nyheter om 
vad som händer i Finland och andra länder.
Texterna är kortare och mera lättlästa än 
i vanliga tidningar. Längden på texterna varierar. 
LL-Bladet kan användas i skolan till exempel 
för språkträning, läsförståelse eller ämnesvis.

Årsprenumeration: 24 € (20 nummer)
Grupprenumeration: 165 € (15 ex. till samma adress)
Beställningar: ll-bladet@ll-center.fi

LÄTTLÄSTA 
MUMINBÖCKER
Tove Janssons Farlig midsommar och 
Kometen kommer återberättade av Jolin Slotte.
I augusti utkommer den tredje boken Trollkarlens hatt.

Beställ via: shop.larum.fi
Pris: 18 € /st.

Lue lisää: otava.fi/megafon

Otava
Oppimisen 
palvelut

Uusi Megafon+ kertaa peruskoulun keskeistä kielioppia  
ja laajentaa sanavarastoa. Se sopii hyvin täydentäväksi 
materiaaliksi yläkouluun ja peruskoulun ruotsia kertaavaksi 
materiaaliksi lukioon.

Megafon+ -materiaalit: oppikirja (tekstit+tehtävät), 
digikirja, digilisätehtävät, digiopetusaineisto, luokkaäänite 
ja arviointimateriaali. Ota käyttöön syksyllä 2018!

Uutuus!
(teksti)

Mainio sarja täydentyy 

S jutton texter om läsning on kokoel-
ma Katarina von Numers-Ekmanin 

kirjoittamia blogeja ja kolumneja, joissa 
on aiheena lasten ja nuorten lukeminen. 
Kirja käsittelee aihetta monipuolisesti. 
Se on suunnattu opettajille, vanhem-
mille, isovanhemmille ja muille aiheesta 
kiinnostuneille. Kirja listaa heti alkuun 
kolmekymmentäviisi napakkaa neuvoa 
siitä, kuinka arjessa voidaan tukea po-
sitiivisin keinoin lapsen lukutaidon ke-
hittymistä.

Koulun on uuden opetussuunnitel-
man mukaisesti ohjattava oppilasta eri-
laisten tekstityyppien ymmärtämiseen 
ja käsittelyyn. Katarina von Numers-
Ekman esittelee luvussa Multilitteracitet 
och läsning av läromedel monilukutaitoa 
ja multimodaalista viestintää. Hän huo-
mauttaa, etteivät multimodaaliset tekstit 
rajoitu vain digitaalisesti tuotettuihin 
teksteihin vaan myös paperille painet-
tu teksti valittuine tyyppikirjaimineen, 
tekstin asetteluineen ja kuvineen lukeu-
tuu samaan kategoriaan. Hän perään-
kuuluttaa myös, että jokaisen aineen-
opettajan on opetettava oman aineensa 
monilukutaitoa oppilaille ja että ope-
tuksen on perustuttava monipuoliseen 
tekstiympäristöön kaikissa aineissa.

bokfink

ISBN 978-952-99324-6-7 (INBUNDEN)
ISBN 978-952-99324-7-4 (PDF)

När infaller bokslutaråldern? Kan man tävla i läsro?  
Och vad har fotboll med läsförståelse att göra?

Att lära barn läsa har alltid varit skolans viktigaste 
uppdrag. Men läsandet är en komplex aktivitet som 
förändras när världen förändras. 

Katarina  
von Numers-Ekman
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Seija Westerholm  |  Lehtori, Karakallion koulu, Espoo

Lukekaa peliä!

Boken Sjutton texter om läsning är 
skriven av modersmålsläraren och 
författaren Katarina von Numers-

Ekman under hennes tre år som 
finlandssvensk läsambassadör.  

Boken kan laddas ner i pdf-format  
på www.lasambassadoren.fi  

och www.sydkusten.fi.

Boken Sjutton texter om läsning kan laddas ner som pdf här:

http://www.lasambassadoren.fi/Site/Data/2112/Files/17-texter-om-
lasning_webb_2(1).pdf

Opettajille kirjasta löytyy hyödylli-
siä vinkkejä opetustyöhön. Miten esi-
merkiksi ohjata oppilasta kirjoittamaan 
kirja-arvio tai esittämään se suullisesti? 
Kirjassa tuodaan esiin eri lähestymis-
tapoja, joita oppilas voi käyttää lähtö-
kohtinaan arvi oidessaan lukemaansa 
kaunokirjallista teosta. Oppilas voi 
kertoa teoksesta lukukokemuksensa pe-
rusteella miettimällä esimerkiksi, mikä 
kertomuksessa yllätti, mikä on sen jän-
nittävin kuvaus ja missä kohtaa kirjan 
loppukäänteet ovat aavistettavissa.

”Lukekaa peliä”, kuuluu tuttu huuto 
kentän laidalta, kun valmentaja ohjaa 
kasvot punaisena joukkueensa poikia. 
Kirja herätti minussa tämän muistiku-
van menneiltä vuosilta. Jalkapalloa pe-
lanneen pojan äitinä minua erityisesti 
viehätti teksti, jossa verrataan tekstin 
ymmärtämistä vastaavanlaiseksi toi-
minnaksi kuin osata ”lukea peliä”. Esi-
merkiksi televisiolähetys, jossa seura-
taan urheilutoimittajan samanaikaisesti 
selostamaa jalkapallo-ottelua ja siihen 

liittyvää asiantuntijoiden kommentteja 
ennen ja jälkeen pelin, on monitasoisen 
tekstin tulkintaa. Voisiko lukuhaluton, 
urheilusta motivoitunut oppilas kiin-
nostua erilaisista teksteistä, jos niiden 
tulkinnassa käytettäisiin hyväksi ”pe-
lisilmää”? Ajatus on mielenkiintoinen.

Sjutton texter om läsning -kirjan 
layoutista on annettava täydet pisteet. 
Kirja on silmälle miellyttävä, se antaa 
tilaa intensiiviselle lukemiselle tai suo 
mahdollisuuden pikaiseen selailuun. 
Etenkin pienet piirrokset, alleviivauk-
set, ympyröidyt sanat ja marginaaliin 
”käsinkirjoitetut” vinkkaukset antavat 
lisäilmettä kirjalle.

Kehotus ”pelin lukemiseen” on kirjan 
tekstien taustavoimana. Katarina von 
Numers-Ekmanin tekstit lähestyvät lu-
kemista monista eri näkökulmista ava-
ten lukemiseen liittyviä lainalaisuuksia; 
yhtä loogisesti kuin valmentaja ohjaa 
hyökkääjiä, puolustajia ja maalivahteja 
pelinrakentamiseen. Lukekaamme pe-
liä. 


