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Lukuteatteri – sujuvuutta ja varmuutta lukemiseen 

draaman keinoin



Lukuteatteri pähkinänkuoressa

• Lukemisen kohdennetun tuen muoto
– Lukusujuvuus, lukemisen varmuus, ilmaiseva ääneen 

lukeminen, tekstin tulkinta ja luetun ymmärtäminen, 
sosiaaliset taidot ja tunnetaidot…

• Draamallinen konteksti tarjoaa luonnollisen ja 
mielekkään syyn toistavalle ääneen lukemiselle
– Lukemisen harjoittelusta kivaa, ”huijataan” lukemaan

– Esiintymistavoite motivoiva tekijä

– Pienryhmä, turvallinen harjoitteluilmapiiri



Lukuteatterityöskentely

• Alkupiiri, tunteet ja kuulumiset

• Kehon ja mielen lämmittely 
draamallisten harjoitusten ja leikkien 
avulla

• Harjoittelu (kaikulukemista, sisällöstä 
keskustelemista, tekstin analysointia 
draaman työtavoilla, 
näyttämöharjoituksia)

• Loppurutiinit (koetun reflektointia)



ReadDrama + ReadMore

• Suomen Akatemian rahoittama

• ReadDrama: Jarkko Hautalan akatemiatutkijan hanke 
(2018–2023)

• ReadMore: akatemiahanke tutkimusryhmän 
rahoittamiseen (2019–2023)

• Hankkeiden päätavoitteena on tutkia lukuteatterin 
vaikuttavuutta 3.–4.-luokkalaisten heikkojen 
lukijoiden lukusujuvuuteen ja lukumotivaatioon



Vaikuttavuustutkimus

• Hautala, J., Ronimus, M., & Junttila, E. (2022). Readers’ theater projects for 
special education: A randomized controlled study. Scandinavian Journal of 
Educational Research. https://doi.org/10.1080/00313831.2022.2042846

• Verrattiin kahta eri lukuteatteriohjelmaa  koulun tukeen ja tyypillisten 
lukijoiden ryhmään

• Tavoitteellisessa lukuteatterissa oppilaat valmistautuivat esittämään 
Velhokisat-näytelmän luokkatovereilleen, harjoitemuotoisessa 
lukuteatterissa keskityttiin yksittäisiin harjoitteisiin

• Tulosten perusteella lukusujuvuus kehittyi lukuteatteri ja koulun tuki -
ryhmissä enemmän kuin tyypillisillä lukijoilla ohjelman aikana, mutta  
seurantamittauksessa hyöty ei enää näkynyt

• Motivaation kannalta paras harjoittelumuoto oli tavoitteellinen 
lukuteatteri

https://doi.org/10.1080/00313831.2022.2042846
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• 2 versiota hankkeessa kehitetystä lukuteatterin viikko-
ohjelmasta
– OSA 1: Taustatietoa lukutaidon kehityksestä ja lukumotivaatiosta, 

lukuteatterista sekä draamakasvatuksellisesta oppimiskäsityksestä

– OSA 2: Käytännön opas lukuteatterityöskentelyn suunnitteluun ja 
toteuttamiseen (esim. ryhmän valinta, miten tehdään draamasopimus, 
millainen on draamaopen rooli ryhmässä, miten ja mistä annetaan 
palautetta…)

– OSA 3: Oman lukuteatterinäytelmän ja ohjelman suunnittelu

– OSA 4: Viikko-ohjelmat, termipankki, draamallinen harjoituspankki

+ Velhokisat-näytelmäteksti, tunnekortit, tulostettavat lisämateriaalit



Kenelle?

• Oppaan kohderyhmä alakoulun 
erityisopettajat ja 
luokanopettajat 

• Ei tarvetta aiemmalle 
kokemukselle draamasta!

• Ohjelmaa näytelmäteksteineen 
suositellaan 2.-5. –luokkalaisille




