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Rahoitus ja työryhmä

• 5-vuotinen akatemiatutkija (ReadDrama) ja projektirahoitus 
(ReadMore)
– Tutkija Miia Ronimus (PsT, motivaatio)
– Koordinaattori Enni Junttila (draamakasvatus)

• Suorituspaikka Niilo Mäki Instituutti Jyväskylässä
• Yhteistyökumppaneita mm:

– Draamakasvatuksen asiantuntijat Jarmo Lintunen ja Tuija Viirret, Avoin yliopisto, JYU
– Mikko Aro, Erityispedagogiikan professori, JYU
– Yhdysvalloista: Timothy Rasinski & Chase Young
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Mitä on lukuteatteri?

• Harjoitellaan lukemista näytelmätekstien kautta
• Opetellaan erilaisia ilmaisevan lukemisen taitoja 

(painotuksia, tunneilmaisua, roolien omaksumista)
• Lähtökohtaisesti luetaan ja jopa esiinnytään papereista 

lukien
• Laajuus yksittäisistä harjoituksista kokonaiseen 

näytelmään
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Aikaisempi tutkimus
• Draamakasvatukselliset menetelmät ovat vähän tutkittuja mutta tehokkaita 

kielellisten taitojen harjoittamisessa (Podlozny, 2000)

• Lukuteatterin on tehokas lukusujuvuuden harjoittamisessa (Keehn, 2003; Keehn ym., 
2008; Young & Rasinski, 2009 & 2018; Kariuki & Rhymer, 2012) 

• ”Pikku”tutkimuksissa lupaavia tuloksia myös heikoilla lukijoilla (Mraz ym., 2013; 
Corcoran & Davis, 2005; Isa, Luen, Sewestian, & Omar, 2013; Lewis & Feng, 2014).

• Aiemmissa tutkimuksissa ollut melko intensiivisiä harjoitusohjelmia sisältäen 
päivittäisiä harjoituksia n. 2kk ajan

• ReadDrama –on ensimmäinen tutkimus Suomessa.  
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Lukuteatterin vaikuttavia tekijöitä
Lukuteatteri on monipuolista taitoharjoittelua
• Toistavaa lukemista ääneen
• Lukuteatterissa toistavalla lukemisella on tärkeä tavoite esim. näytelmän 

esittäminen –> Syy harjoitella
• Ilmaiseva lukemisessa luodaan tekstille merkityksiä -> Herättää kokemuksia ja 

tunteita jotka motivoi toimimaan, vertaistuki

Harjoitusjakson yksi tavoite on herättää pysyvä lukuinnostus
• Näytelmään valmistautuminen voi olla merkittävä oppimiskokemus -> Voi muuttaa 

käsitystä itsestä oppijana 
• Lukuteatterissa myös muita sosio-emotionaalista kehitystä tukevia elementtejä: 

ryhmäytyminen, itseilmaisu
• Opiskelumotivaation kasvu voi näkyä taidoissa viiveellä -> seurantamittaukset 

tarpeen
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Tutkimuskysymykset
• Onko lukuteatteri tehokas lukivaikeuden kuntoutusmuoto?

– H: Lukuteatteriryhmät edistyvät lukutaidoissa enemmän kuin 
tavallisen tuen ryhmä

– Tehostaako tavoitteellisuus lukuteatterin vaikuttavuutta?
• H: Tavoitemuotoinen lukuteatteri on tehokkaampi kuin harjoitemuotoinen 

lukuteatteri

• Kohentaako lukuteatteri lukumotivaatiota?
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Hankkeen tutkimusasetelma ja aikataulu

Olemme 
tässä

150
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Tutkimusryhmät

• Tavoitemuotoinen: Harjoitellaan yhtä näytelmää 
esitettäväksi luokkatovereista koostuvalle 
yleisölle. 

• Harjoitemuotoinen: Samaa näytelmää 
harjoitellaan yksittäisinä harjoitteina. 

• Normaali koulun tuki lukemispulmiin
• Tyypillisesti lukevat luokkahuoneverrokit
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Lukuteatteriohjelma
Harjoitemuotoinen ryhmä Tavoitemuotoinen näytelmäryhmä

Aloitus 1 kerta Näytelmään ja draamatyöskentelyyn 
tutustumista harjoitteiden kautta.
Monipuolisia harjoitteita: hahmoon 
tututumista, ääneenlukua, eläytymistä 
ohjaajan lukiessa, pohditaan mitä 
kohtauksessa tapahtuu ja miksi jne… 

Näytelmään ja draamatyöskentelyyn 
tutustumista harjoitteiden kautta.
Monipuolisia harjoitteita: hahmoon 
tututumista, ääneenlukua, eläytymistä 
ohjaajan lukiessa, pohditaan mitä 
kohtauksessa tapahtuu ja miksi jne… 

Puoliväli 8 kerta Yksittäiset harjoittelut jatkuu

Esitystä edeltävällä kerralla harjoiteltiin 
hahmokuvausten lukemista ääneen

Roolijako 

Oman roolin harjoittelua

Esitys 15 kerta Hahmokuvausten lukeminen yleisölle Harjoitellun näytelmän esittäminen

Pedagoginen suuntaus on draamakasvatus: Turvallisuus, draamasopimus, roolin suojaava vaikutus, 
vuorovaikutussuhde. Sallivaa mutta läsnäolevaa, jatkuvaa kannustavaa vuorovaikutusta. Kuulumiset, 
lämmittelyt, tunnekortteja, hetken merkkaus. Ryhmäkeskustelua puhuttavista aiheista, kuten 
esiintymisjännityksestä. Lukuharjoitus n. 20 min per ot. Ohjaajat täytti päiväkirjaa ja arvioivat oppilaan 
yrittämistä…
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Ote näytelmästä Velhokisat (Lintunen, Viirret)

Kornelius Terve Salavius – sarvo televius!
Salavius Hyvä ystäväni Kornelius!
Kornelius Liirin laarin luurin…
Salavius Lopeta…
Kornelius Luurin laarin liirin!
Salavius Rauhoitu nyt.
Salavius Mitä kuuluu?
Kornelius Mitä kuuluu, kuta miiluu, kukkuluuruu, hyvää kuuluu!
Salavius No hyvä. Minä olen harjoitellut koodilukua ja planeettojen kiertoratoja. Entä sinä? 
Kornelius Totta maar! Koodit ja planeetat hallussa! Lisäksi olen perehtynyt sana-arvoituksiin.
Salavius Mahtavaa! Nyt velhotiimi Kor-Sa läpäisee tason 8 tehtävät!
Kornelius Taso läpi – läsi-tapo! Tantoleito haltuun!
Salavius Lentotaito. Nyt mennään ilmoittautumaan kokeeseen! 
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Pilottitutkimus
• Yksi koulu, 3lk oppilaat: Harjoitemuotoinen (n=5) ja 

esiintyvä (n=5) ryhmä, koulun kohdennetun tuen ryhmä 
(n=7), tyypillisesti lukevat verrokit (n=5) 
– Lukuteatteri korvasi kohdennetun tuen tunteja

• 2 krt/vko, 15 harjoituskertaa, ryhmiä ohjasi Enni Junttila
• Lukipulman raja 20 persentiili lukusujuvuudessa (Lukilasse)
• Alku, loppu ja seuranta 6 kk mittaukset pääasiassa 

verkkovälitteisesti (NMI:n Arvio-järjestelmä)
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Mittarit
– Lukutaidot: Lauselukusujuvuus (LUKSU 2 min, 𝛂 = .86), luetun 

ymmärtäminen (uusi monivalinta-cloze, 𝛂 = .86), kuunnelmien 
seuraaminen (𝛂 = .73). Kaikista rinnakkaisversiot, jotka validoitiin ennen 
pilottia saman koulun muilla oppilailla (n=114).

– Yksilötestinä ilmaiseva ääneenlukeminen (150-sanaa, aika 𝛂 = .91, 
virheet 𝛂 =     .80 ilmaisun pisteytys, 𝞺 = .71-.78),

– Lukumotivaatio: lukutunteet (ilo, ahdistus, tylsyys), minäpystyvyys 
(sujuvuus, ymmärtäminen, oppiminen, näytteleminen), itsemääräytyminen 
(ulkoinen-sisäinen, 4-osa-aluetta). 𝛂 = .93-.64, paitsi ahdistus ja luetun 
ymm. minäp 𝛂 = .46.

– Intervention aikaiset kiinnittymiskyselyt, fideliteettiobservoinnit, 
loppuhaastattelut, tuen seuranta
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Esimerkkitehtäviä
Luetun ymmärtäminen:Lukusujuvuus:
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Esimerkki motivaatiokyselystä
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Pilotin tulokset: Lukutaidot

lukuteatteri

* Wilcoxon testi alku-loppumittaus, lukuteatteriryhmät p = .005

*
*
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Pilotin tulokset: Lukumotivaatio

lukuteatteri
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Kiinnittyminen lukuteatteriin
• Oppilaiden arviot • Ohjaajien arviot
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Tulkintaa

• Miksi ihmeessä lukuteatteri olisi näin tehokas harjoittamaan 
erityisesti lukusujuvuutta? 20-40% edistyminen lukusujuvuudessa!!

• Uskottavin selitys harjoittelun kokonaisvaltaisuus (=harjoittelun 
laatu)

• ääneenlukeminen
• lukemisella on tarkoitus
• lukeminen on osa vuorovaikutusta vertaisten ja ohjaajan kanssa 
• lukemisen kautta opitaan uutta kehollisella tasolla
• näytteleminen on hauskaa! (=kiinnittyminen)

• Hitaammin vaikuttavat motivationaaliset mekanismit?
– Minäpystyvyys, itsemääräytyminen, lukuilo jne…
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Oppimisteoreettiset näkökohdat
• Perinteisesti lukiopetusta on hallinneet kognitiiviset osataitojen harjoittelua 

painottavat oppimisteoriat.
– Ovatko tavalliset lukuharjoitukset oppilaille tarpeeksi merkityksellisiä?

• Holistisemmat oppimisteoriat korostavat muitakin aspekteja:
– Problem-based learning (oppiminen tapahtuu ongelmia ratkoessa = tarve oppia)
– Situated-learning (oppiminen tehostuu todellisissa tilanteissa)
– Embodiment (keholliset aspektit aktivoivat laajemmin oppimisen hermoverkostoja)

• Oppimisvaikeuden kuntoutustutkimusta on suunnattava vastaamaan 
kysymykseen: 
– Miten edistää yksilön oppimisresurssien rekrytointia oppimiseen? 
– Taidon oppimisessa aikainen frontaaliaktivaation lasku ennustaa parempaa oppimista

Marra, R. M., Jonassen, D. H., Palmer, B., & Luft, S. (2014). Why problem-based learning works: Theoretical 
foundations. Journal on Excellence in College Teaching, 25.
Bassett, D. S., Yang, M., Wymbs, N. F., & Grafton, S. T. (2015). Learning-induced autonomy of sensorimotor 
systems. Nature neuroscience, 18(5), 744.
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Kiitos yleisölle!

• Pilottitutkimuksen pohjalta kirjoitettu artikkelikäsikirjoitus on 
arvioitavana Niilo Mäki Bulletin –lehdessä https://bulletin.nmi.fi/
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