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▪ selvittää peruskoulujen kirjallisuuskasvatuksen hyviä 
menetelmiä ja vielä hyödyntämättömiä 
mahdollisuuksia

▪ mitä kouluissa luetaan, miten luetaan ja miten luettua käsitellään

▪ kirjastopalveluiden käyttö

▪ opettajien oma lukuharrastus

▪ toteutettiin Helsingin ja Turun yliopistoissa kaikille 
alakoulun ja yläkoulun opettajille suunnatuilla 
laajoilla kyselyillä

▪ syksy 2017: alakoulujen alkukartoitus (seuranta, kevät 2019)

▪ kevät 2019: yläkoulujen alkukartoitus (seuranta, kevät 2020)

▪ vuoden 2019 loppuun mennessä yli 2000 kyselyvastausta

▪ kyselyaineistoa analysoitu tieteellisissä 
tutkimusjulkaisuissa ja jopa 52 opinnäytteessä tähän 
mennessä. Esitellyt tulokset perustuvat näihin 
analyyseihin.





Lukemattomat syyt lukea 

• Lukuklaani-tutkimus vahvistaa aiempia tuloksia, 
että lasten ja nuorten lukumotivaatio sekä 
tottumus lukea pitkiä tekstejä ja kokonaisteoksia 
heikkenevät jatkuvasti.

• Ongelma on merkittävä, sillä lukutaito vaikuttaa 
kokonaisvaltaisesti oppimiseen.

• Erityisesti kokonaisteoksen lukeminen 
kehittää syvälukutaitoa.

• Koska vapaa-ajalla luetaan yhtä vähemmän, 
koulun rooli lukemiseen sitouttamisessa 
korostuu.

• Lukemista tulisi tukea kokonaisvaltaisesti eri 
oppiaineissa, ei vain äidinkielen tunneilla.



Milloin viimeksi annoit oppilaille tehtäväksi 
lukea kokonaisen kirjan? 
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Lukivatko kaikki oppilaat kirjan?
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Yksilöllisesti

Ryhmissä (esim. lukupiireissä)

Koko luokan kesken

Muulla tavoin

Emme käsitelleet kirjaa luokassa/oppitunnilla

Yksilöllisesti:  
esim. lukupäiväkirja, 
raportti, kirja-arvio, koe

Koko luokan kesken:
Keskustelu (opettajan 
johdolla), esitykset, 
koe?

Luetun käsittely oppitunneilla



Lukemiseen innostavien työtapojen käyttö
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Draama Lukupiiri
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Yhteisöllisten työtapojen (kuten lukupiirin) 
vaikutukset oppilaiden lukemiseen



Yhteisöllinen lukeminen 
tukee lukumotivaatiota

• Tutkimuksen mukaan oppitunneilla lukemisessa 
painottuvat yksilölliset työtavat, vaikka opettajat 
pitävät yhteisöllisiä työtapoja innostavina.

• Valtaosa opettajista arvioi viimeksi luettua kirjaa 
nimenomaan yksilöllisesti, esimerkiksi 
kirjaraporttina. 

• HUOM! Jokainen luettu teksti, ja tapa lukea ja 
käsitellä sitä, on yhtä arvokas.

• Lukuklaani-tutkimus kuitenkin osoittaa, että 
yhteisöllinen lukeminen ja luetusta 
keskusteleminen esim. lukupiireissä innostavat ja 
tukevat erityisesti heikosti motivoituneita 
oppilaita.





Lukeminen tukee monialaista 
oppimista

▪ Lukuklaani-tutkimuksen mukaan muissa 
aineissa kirjallisuutta luetaan osana opetusta 
hyvin vähän.

▪ Kirjallisuuden käyttö rajoittuu 
lukutempauksiin, joita taas on liian vähän, 
jotta lukemista tuettaisiin systemaattisesti 
käytännön kouluarjessa.

▪ Kirjallisuuden nykyistä monipuolisempi 
hyödyntäminen tukisi monialaista oppimista 
sekä kaikissa oppiaineissa tarvittavaa 
monilukutaitoa. 





Mitä kirjastopalveluita sinun on 
mahdollista käyttää? (n=789)

% 

Omaa luokkakirjastoa 33  

Koulun kirjastoa 73  

Koululla vierailevaa kirjastoautoa 44 

Koulun yhteydessä toimivaa kunnan-
/kaupunginkirjastoa 

7 

Kunnan-/kaupunginkirjastoa 81  

Vapaasti verkossa käytettävissä olevia 
digitaalisia kirjastoja (esim. Gutenberg-
projekti) 

10  

Muuta, mitä? 4  

Ei mitään näistä 0  

Kuinka usein käytät seuraavia 
kirjastopalveluita opetuksessasi? 
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Lukuklaani-tutkimus linjaa
• Lukuinnon herättämiseksi kauno- ja 

tietokirjallisuuden helppo saatavuus kouluissa on 
ensiarvoisen tärkeää. Kirjastopalveluiden 
toimivuutta ja koulukirjastoja on syytä tukea. 

• Kouluissa on tarvetta tukea yhteisöllistä lukemista 
ja murtaa lukemisen yksilökeskeistä perinnettä: 
lukeminen ja luetusta keskusteleminen yhdessä 
tukee lukumotivaatiota.

• Tärkeää on lukemiseen konkreettisesti käytetty 
aika, kuten jokaviikkoinen lukutunti tai 
oppiainerajat ylittävät lukuprojektit, mikä totuttaa 
pitkäjänteiseen lukemiseen koulussa.

• Aineiden välistä yhteistyötä lukemaan 
innostamisessa on välttämätöntä tukea, jotta 
peruskoulu kehittyy lukevaksi yhteisöksi.





Lataa ja tulosta Lukuklaani-tutkimuksen 
tulokset ja vinkit [taitettava juliste, A3]  blogs.helsinki.fi/lukuklaani

https://blogs.helsinki.fi/lukuklaani/files/2017/09/Lukuklaani-tutkimus_juliste.pdf










Kiitos!

Tutkimuksen tulokset ja 
opinnäytteet, tulostettava 
materiaali sekä kiinnostavia 
artikkeleita:

blogs.helsinki.fi/lukuklaani

Ota yhteyttä: 
lotta-sofia.larosa@helsinki.fi

Kuvitus: Terese Bast
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