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Draaman ja ilmaisun opettaminen 
monikulttuurisissa ryhmissä
Olen koulutukseltani puheviestinnän ja draaman opettaja. Viimeiset kuusi vuotta olen tehnyt töitä yritt-
äjänä ja tuntiopettajana. Tällainen tapa tehdä työtä mahdollistaa sen, että uusia ja yllättäviäkin ovia saat-
taa avautua milloin tahansa. Yksi tällainen ovi avautui minulle keväällä 2016. 

Olen tehnyt työtä monikulttuurisissa ryhmissä kolmen 
vuoden ajan. Minun työni ryhmissä on ollut draaman ja 
ilmaisun opettamista. Lähdin näihin töihin pystymet-
sästä ja hieman pelonsekaisin tuntein. Saimme kahden 
kollegani kanssa Kulttuurirahaston apurahan suomen 
kielen opettamiseen teatterin keinoin. Tein taustatyötä 
ja kyselin monikulttuurisissa ryhmissä työskentelevil-
tä tuttaviltani vinkkejä, mitä meidän pitää huomioida. 
Tämä taustatyö poiki puolestaan minulle toisen työn 
maahanmuuttajien ilmaisutaidon opettajana Omnias-
sa. Apurahaprojektimme kesti keväästä 2016 kesään 
2018. Ilmaisutaitoa olen käynyt opettamassa Omniassa 
kerran viikossa kolmen lukuvuoden ajan, ja se työ jat-
kuu edelleen. 

Näiden kokemusteni kautta on minulle kertynyt 
draamatyökalujen pakki, miten toimia monikulttuu-
risissa ryhmissä. Kerron ensin muutaman vinkin, mitä 
minun mielestäni on hyvä huomioida monikulttuu-
risissa ryhmissä. Juttuni loppuun olen laatinut listan 
harjoitteista, jotka olen kokenut toimivan myös niissä 
ryhmissä, joissa suomen kielen taito on heikko tai jopa 
olematon. 

Varaa reilusti aikaa ohjeiden antoon
Vaikka jokin harjoitus voi sinällään tuntua yksinkertai-
selta, voi viedä aikaa ennen kuin osallistujat oivalta-
vat, miten harjoituksessa toimitaan. Ohjeiden antami-
seen ja harjoittelemiseen kannattaa varata reippaasti 
aikaa. Jos minä huomaan, että joku oivaltaa asian 
nopeammin kuin toiset, pyydän häntä näyttämään 
mallia minun kanssani. Kun joku peli tai harjoitus on 

oivallettu, sitä kannattaa käyttää useita kertoja ja ke-
hitellä siitä vaihtoehtoisia toteutustapoja tai lisätä vai-
keusastetta vähitellen. 

Kuinka toimia koskettelua vaativissa 
harjoituksissa?
Mielestäni toisen koskemisen kanssa kannattaa toi-
mia tapauskohtaisesti. Yleensä kysyn ryhmältä, ketkä 
suostuvat olemaan pari myös vastakkaisen sukupuo-
len kanssa. Kysyn myös, sopiiko heille toisen kos-
kettaminen. Olen todennut, että minun tehtäväni ei 
ole taistella sitä vastaan, että joissakin kulttuureissa 
ei ole suotavaa esim. koskettaa vastakkaista suku-
puolta. Ryhmäläiset voivat myös itse oivaltaa asioita. 
Kerran teimme harjoitusta, jossa toisen selkään piti 
piirtää kuva. Opiskelijat eivät kokeneet soveliaaksi 
koskettaa toista sormella, mutta ehdottivat itse, että 
musteettomalla kynällä he kyllä voivat piirtää toisen 
selkään. 

Musiikki ja tanssi innostavat ja 
yhdistävät
Kokemus on opettanut minua, että musiikki yhdistää 
eri kansakuntia. Musiikin kautta voin esitellä meidän 
suomalaista kulttuuriamme ja opiskelijat voivat esitel-
lä omaa kulttuuriaan. Suosittelen lämpimästi hyödyn-
tämään musiikkia harjoituksissa aina kuin mahdollis-
ta. Musiikin aisaparina kulkee usein tanssi tai edes mu-
siikin tahtiin liikkuminen. Kun kukin tanssii tyylillään, 
ollaan itseilmaisun ytimessä. 

» Sanna Franck, draamaopettaja
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Kehu tasapuolisesti ja kilpailuta 
tarvittaessa
Kannustavan palautteen saaminen on kenelle tahansa 
tärkeää. Olen kokenut kehumisen erityisen merkittä-
väksi monikulttuurisissa ryhmissä. Monilla oppilaistani 
on vaikeuksia formaalisen oppimisen kanssa. Taito- ja 
taideaineissa he puolestaan voivat kokea sellaisia on-
nistumisen kokemuksia, joita heidän on vaikea kokea 
muissa aineissa. Olen huomannut, että kehumisen pi-
tää olla mahdollisimman tasapuolista, ettei se aiheuta 
kateutta. Koska monet opiskelijat janoavat opettajan 
kehuja, hyödynnän tätä toisinaan. Jos ryhmällä on ollut 
vaikeuksia keskittyä, olen saattanut rakentaa johonkin 

harjoitukseen kilpailuelementtejä. Tämä on parantanut 
keskittymistä ja motivaatiota harjoituksen tekemiseen. 

Anna mennä vaan
Aloittaessani monikulttuurisissa ryhmissä tunnistin 
itsessäni liiallistakin kulttuurista herkkyyttä. Olin varo-
vainen sanavalinnoissani ja valitsemissani harjoituk-
sissa. Sittemmin olen todennut, että aina kannattaa 
kokeilla ja olla valmis yksinkertaistamaan harjoitusta. 
Joskus on hyvä myös todeta, että ”okei, ei toiminut tä-
män porukan kanssa”. 

Kannustan rohkeasti kokeilemaan monipuolisia il-
maisuharjoituksia!

Kuvat FIDEAn kevätpäivästä 2019 Pirkko Tiuraniemi

Kun yhteistä kieltä ei ole − draamaharjoituksia suomea heikosti osaaville
Lämmittelyä
• Ravistelua: 8-4-2-1
• Venyttelyiden jakaminen
• Kani-kani-kani
• Norsu-gorilla-palmu
• Swiss-päng-poing
• Hedelmäsalaatti
• Pää-olkapää-peppu
• Ääni ja liike suurenevat
• Kosketa jotain punaista, 

kylmää, pehmeää...

Tutustuminen ja 
ryhmäytyminen
• Oman nimen kirjoittaminen 

eri ruumiinosilla
• Nimi ja liike
• Hernepussien heittoa nimillä 

ja ilman
• Kahdeksaan lasku ja patsaat
• Numero, ryhmät ja 

ruumiinosa 
• Geometrisiä kuvioita ryhmän 

kanssa
• Kaikki ne, jotka joivat aamulla 

kahvia nousevat ylös ja 
vaihtavat paikkaa. Kaikki ne, 
jotka…

• Kerro lempiasioitasi: musiikki, 
ruoka, väri (korteilla), missä 

olet hyvä (pantomiimina), 
piirrä oma kuvasi

• Nimiläpsis
• Erilaiset viesti, esim. tuo 

minulle yksi pyyhekumi, tuo 
minulle kaksi sormikasta. 

Luottamus ja keskittyminen
• Peiliharjoitus pareittain
• 1-2-3

Aisteihin tutustumista
• Tunto

 ■ Sähkötystä
 ■ Sormenpäätanssi
 ■ Kaverin kuljetusta 
sormenpäätuntumalla

 ■ Kirjaimia tai sanoja 
kaverin selkään

 ■ Tuntoviesti eli piirrä kuva 
kaverin selkään

Tulitikkupiiri
• Katse

 ■ Kim-leikki esineillä
 ■ Kim-leikki pareittain
 ■ Pyhä esine: yksi pois luo-
kasta ja muut päättävät 
mitä esinettä tuijotetaan. 
Luokkaan tulija päättelee 
katseista, mikä on pyhä 
esine. 

 ■ Kuvakortit => kerro mitä 
näet

 ■ Asento kuvakortin 
pohjalta

• Maku ja haju
 ■ millainen ilme kuvaa eri 
makuja tai hajuja

• Kuulo
 ■ Ääniä youtubesta 
 ■ Äänimaisemin 
tekeminen

Tunteet
• Tunne ja musiikki: valitsevat 

omasta puhelimestaan 
mielentilaansa kuvaavan 
musiikin.

• Erilaisia tunteita kuvaavia 
musiikkeja ja kävely niiden 
tahtiin. 

• Tunnekortit ja ilmeet niiden 
avulla

• Tunneneliö kysymyksillä

Pantomiimi
• Harjoitellaan arkisia asioita 

ilman sanoja
• Kuvitteellisten eri kokoisten 

pallojen heittelyä
• Lahjan ojentaminen: ”Ole 

hyvä” ja ”Kiitos, olen aina 
halunnut…”

• Arkisten asioiden tekeminen 
miimisesti (raskas kivi, takin 
pukeminen, auton pesu, 
harjaa hampaat)

• Ammatti- ja esinekorteilla 
mimiikkaa

• Pikapatsaat kasvojen ilmeillä: 
millaiselta näytät, kun kastut 
vesisateessa tai tapaat 
ystävän pitkästä aikaa tai 
sinulle järjestetään juhlat. 

Tarinankerrontaa
• Sana kerrallaan
• Aakkospiiri
• Satukaava
• Tehdään tarina! 1. Kootaan 

ryhmässä sanoja millainen, 
kuka/mikä, mitä tekee 
ja missä 2. Tehdään 
pienryhmissä tai koko ryhmä 
yhdessä kerätyistä sanoista 
lauseita 3. Esitetään tarina/
lauseet

Lopuksi
• 21
• Aurinko-vesisade-rentoutus


