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Turkulaiset luokanopettajaopiskelijat 
tunnetaitoja ja kestävää kehitystä 
opettamassa − draaman keinoin
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2014) draamalle on asetettu metodi-
nen status, joka tähtää oppijoiden ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitojen harjaannuttamiseen. Tällöin ko-
rostuvat oppimisen prosessimaisuus, elämyksellisyys, myönteisyys ja ilo (ks. Toivanen 2015). Draama-
linjaukset sisältävät suuria haasteita opettajankoulutukselle: miten draamaan, joka liittyy lähes kaik-
kien perusopetuksen oppiaineiden toteutuskuvauksiin, voitaisiin tutustua jo opettajaopintojen aikana? 

Turun yliopiston luokanopettajakoulutuksessa on 
perinteisesti järjestetty kaikkien perusopetuksessa 
opetettavien aineiden ns. monialaiset opinnot. Tässä 
ratkaisussa draamalla ei ole ollut omaa oppiaines-
tatustaan eikä siten omia opintojaksojaan. Draama-
opinnot ovat opetustyön resursoinnissa ja työnjaossa 
sisältyneet äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikkaan. 
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen vastuuhenkilö-
nä olen pyrkinyt liittämään draaman mahdollisimman 
moniin äidinkielen oppisisältöihin aina kielentunte-
muksesta kirjallisuuskasvatukseen. 

Useimmiten opiskelijoiden suhtautuminen draa-
maan on ollut myönteistä. Koska opiskelijat ovat kaivan-
neet myös itsenäisiä draamakursseja, olemme voineet 
toteuttaa niitä valinnaisina, mutta valitettavan harvoin. 
Tärkeä edellytys on aina ollut, että kurssien kenttäkou-
luosuuksiin on saatu mukaan yhteistyökumppaneiksi 
Turun kaupungin alakouluja. Näissä kaupungin ala-
koululuokissa luokanopettajaopiskelijat ovat voineet 
toteuttaa erilaisia draamaopetushankkeita. 

Tässä esityksessä selostan päävaiheissaan viimei-
sintä tällaista draamakurssia, joka toteutettiin kevääl-
lä 2019 Turun Kerttulin koulun alkuopetusyksikön 1. ja 
2. luokilla. Draamamenetelmät alakoulussa -kurssille 
osallistui yhteensä kymmenen luokanopettajaopis-
kelijaa, jotka kaikki olivat kolmannen opintovuoden 
opiskelijoita. Joukko jakaantui kahdeksi viiden ”apu-
laisopettajan” tiimiksi Kerttulin koulun 1. ja 2. luokille. 
Kumpikin tiimi suunnitteli omalle luokalleen neljän 

opetuskerran pituisen projektin. Viimeisellä opetus-
kerralla järjestettiin yhteiskatselmus, jolloin kum-
mankin luokan kaikki oppilaat näkivät toistensa draa-
maprojektien tuotoksia. 

1. ja 2. luokan draamakokeilujen 
perusteita
Kerttulin koulun 1. ja 2. luokan opetuskokeilujen suun-
nitteluvaiheessa päätettiin, että hankkeen lähtökoh-
daksi valitaan oppilaita motivoiva teema ja että sen 
toteutukseen voidaan käyttää draamamenetelmiä. 
Huomioon otettiin muun muassa opetussuunnitel-
man perusteiden (Opetushallitus 2014) seitsemän 
laaja-alaista osaamiskokonaisuutta (L). Näistä alku-
kasvatuksen kumpaankin hankkeeseen perustelluk-
si lähtökohdaksi valittiin Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu (L2), nimenomaan draa-
man vuorovaikutustaitojen harjoittamisen kannalta 
(Opetushallitus 2014, 21). 

Vuorovaikutustaitotavoitteiden lisäksi 1. luokan 
opetiimi halusi lähteä kehittämään tunne- ja sosiaali-
sia taitoja osana Itsestä huolehtimisen ja arjen tai-
toja (L3) (Opetushallitus 2014, 22). 2. luokan opetiimi 
puolestaan päätyi Osallistumisen, vaikuttamisen ja 
kestävän tulevaisuuden rakentamisen (L7) linjauk-
sissa mainittuun ympäristön suojelemisen merkityk-
seen (Opetushallitus 2014, 24). Ekologisen teeman va-
linta oli perusteltavissa erityisesti 2. luokan ympäris-
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tötiedossa samaan aikaan 
käynnistyneiden teema-
opintojen vuoksi. 

Kohti tunnetaito-
jen opetushanketta 
1. luokalla 
Opetiimi päätti käyttää 
tunnetaitojen käsittelyyn 
1. luokalla tarinallisuutta 
ja satuja. Ennen tunnetarinoiden käsittelyä haluttiin 
draamatunnin työskentelyä vahvistaa sen tiettyjen 
vaiheiden toistolla. Niinpä kunkin oppitunnin alussa 
tehtiin kaikkien yhteinen draamasopimus laulamalla 
"tunnuslaulu", jota yksi opetiimin jäsenistä säesti ki-
taralla. 

Kullakin draamaopetuskerralla tehtiin opettajien 
johdolla erilaisia tunteiden ilmaisuun kytkeytyviä yh-
teisiä toiminnallisia ilmaisutaidon harjoitteita. Tässä 
esittelen suppeasti vain kahta ns. lämmittelyharjoitus-
ta, joilla pohjustettiin tunteiden käsittelyvaihetta. Toi-
nen näistä oli Tunne kasvaa ja pienenee -harjoitus:

Oppilaat ja opettaja seisovat piirissä. Ensimmäinen 
oppilas ilmaisee (tiettyä sovittua) tunnetta (esim. 
ilahtuminen ystävän näkemisestä, suru hyvästellessä 
ystävää) kehollaan ja äänellään vain hyvin pienesti. 
Seuraava oppilas ilmaisee samaa tunnetta hiukan voi-
makkaampana, kolmas vielä voimakkaampana ja niin 
edelleen, kunnes seuraavana vuorossa olevasta oppi-
laasta tuntuu, ettei tunnetta enää voi voimistaa. Sama 
toistetaan päinvastoin eli niin, että ensimmäinen ilmai-
see sovittua tunnetta mahdollisimman isosti ja seuraa-
vat oppilaat pienentävät ilmaisua asteittain.

Oppilaat jaettiin neljään nukketeatterisaturyhmään 
emoji-lapuin, joissa kussakin oli kuvattuna yksi pel-
kistetty, nykyisin usein tekstiviestien yhteydessä käy-
tetty erilaisia ilmeitä edustava symboli: 

Jaetaan jokaiselle oppilaalle emoji-lappu. Oppilaat 
lähtevät liikkumaan tilassa ja esittävät lapussaan ole-
vaa tunnetta. Kohdatessaan toisia he yrittävät tulkita, 
onko kaverilla sama tunne, joka omassa lapussa näkyy. 

Kun he kohtaavat saman 
tunteen, he kokoontu-
vat omaksi ryhmäkseen. 
(Ryhmien määrää ja ko-
koa voi säädellä jaetta-
vien emojien määrällä.)

Tarinoiden ja tun-
teiden ilmaisua kä-
sinukkien avulla 

Edellisestä harjoituksesta syntyneet neljä ”tunne-
ryhmää” alkoivat sitten käsitellä käsinukkien kanssa 
neljää eri satutekstiä. Aluksi käytiin läpi opettajien 
valitsemat ja lukemat, korostetusti tunteita käsittele-
viä tarinat. Esimerkiksi seuraavaa, opettajan lukemaa 
tarinaa kuunnellessaan oppilaita kehotettiin reagoi-
maan ilmeillään tarinassa kerrottuihin tunteisiin: 

Oli Lindan ensimmäinen koulupäivä suomalaisessa 
koulussa. Linda seisoi yksin välitunnilla. Hän tunsi 
olonsa vähän jännittyneeksi ja pelokkaaksi. Linda 
kuuli, miten nurkan takana kaksi oppilasta puhui Lin-
dasta kurjia asioita. Linda tunsi olonsa kurjaksi. - - Lin-
da oli asunut maalaiskylässä Saksassa. Hänen naapu-
rinsa oli kasvattanut lampaita. Muita oppilaita ilahdut-
ti, kun Linda kertoi, miten karitsat olivat pomppineet - - 

Samojen tarinoiden työstöä jatkettiin seuraavalla ta-
paamiskerralla. Nyt kutakin tarinaa pidennettiin liittä-
mällä siihen uusi henkilö. Näitä kutakin uutta hahmoa, 
Piaa, Mikkoa, Lottaa ja Paulia, edustivat myös käsinu-
ket, jotka opetiimin monitaituri-opiskelija oli omana 
tehtäväosuutenaan askarrellut hanketta varten.

Käsinukelta puuttui kasvoilta suu. Kunkin satu-
ryhmän piti, oman sadun kuuntelun ja pohdintojen 
jälkeen, piirtää omalle nukkehahmolleen sopivin suun 
asento kuvaamaan sille tarinasta välittyvää osuvinta 
tunnetta.  

Ryhmän tunnetarinan luominen käsi-
nukeilla
1. luokan tunnetyöskentely päätettiin huipentaa nel-
jässä ryhmässä omien käsinukketarinoiden luomi-

Kuva 1. Opetiimiläisistä toinen kertojana ja toinen pupun 
roolissa, johdattelemassa tunnetaitotarinoihin. (Kuva: Vio-
la Vuorinen.)
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sella. Kukin ryhmä jatkoi 
oman, tutuista hahmoista 
kertovan tarinansa työs-
tämistä. Tarinoiden hah-
moiksi sopivia käsinukkeja 
saatiin niin koulun omasta 
kuin myös laitokseemme 
hankitusta alkukasvatuk-
sen opetusvälineistöstä. 

Kunkin ryhmän käsi-
nukeilla esitetyn tarinan 
loppuratkaisun tuli sisältää tunteiden ilmaisemisen 
kannalta myönteinen loppuratkaisu. Tarinat esitettiin 
draamakurssin viimeisellä kerralla, jolloin myös Kert-
tulin koulun 2. luokan oppilaat olivat kokemassa draa-
mahankkeen lopputuloksia. 

Ympäristöoppia ja kestävää kehitystä 
2. luokalla 
Luokanopettajaopiskelijoiden toinen viiden hengen ope-
tiimi päätti toteuttaa omalla 2. luokallaan ekologisesti 
painottuneen oppimisprojektin. Opetussuunnitelman 
perusteissa (Opetushallitus 2014) kestävä kehitys on yksi 
ympäristöopin sisältöalueista. 1.−2. luokilla se on nimet-
ty kestävän elämäntavan harjoittelemiseksi (Opetushal-
litus 2014, 24, 132). Opetiimi piti alusta lähtien tärkeänä, 
että kestävän kehityksen tarkastelussa painottuvat koke-
muksellisuus, osallisuus ja elämyksellisyys, joita puoles-
taan voidaan tuoda opetukseen draaman avulla.

Draama-astronauttien avaruus matka 
ympäristöpulmien planeetoille 
Opetiimi oivalsi käyttää 2.-luokkalaisia motivoivana 
ja dramaturgisesti onnistuneena tarinakehyksenä 
(kuviteltua) avaruusmatkaa. Oppilaat saivat kukin 
astronautti-tutkimusmatkailijan roolin. Yksi opetii-
min jäsen toimi kaikilla ”lennoilla” avaruusaluksen 
pääkapteenina. Muut neljä opetiimin jäsentä olivat 
kukin vuorollaan planeettavierailulla joko (viimeise-
nä) asukkaana tai muussa toimintaohjeita antavassa 
roolissa.

Draamasopimuksen sol-
mimisen funktioon ope-
tiimi keksi käyttää ope-
tiimin askarteluosaajien 
luomia, kullekin oppilaalle 
rintapieleen kiinnitettyjä 
avaruuspinssejä. Oppilas 
sai pinssin (vasta) toisel-
la opetuskerralla suori-
tettuaan ensimmäisellä 
oppitunnilla ”avaruustut-

kinnon”. Pinssit kerättiin pois oppituntien välillä, ja 
oppilaat saivat ne rintapieliinsä draamatunnin alussa. 
Ne symboloivat oppilaille siirtymistä ryhmänä ava-
ruusdraaman pariin. Draamarekvisiitta sitoutti yhtei-
seen toimintaan.

Draamassa kannattaa ryhmää aktivoivina harjoi-
tuksina käyttää leikkejä ja pelejä. Tähän tavoitteeseen 
opetiimi tähtäsi perinteisestä pihaleikistä tekemällään 
sovelluksella Astronautti pyrkii avaruusalukseen:

Oppilaat muodostavat ”avaruusaluksia” matkustaji-
neen siten, että kaksi oppilasta seisoo vastakkain kädet 
yhdessä “avaruusaluksen kattona”. Yksi oppilas menee 
seisomaan “astronautiksi” avaruusalukseen eli kahden 
oppilaan väliin. Yksi leikkijä, jolla ei ole roolia, yrittää 
saada paikan aluksesta huutamalla “avaruusalukset”, 
jolloin alusten osat vaihtavat paikkaa, tai “astronautit”, 
jolloin astronautit vaihtavat paikkaa. Hän voi huutaa 
myös “alkuräjähdys!”, jolloin kaikkien on vaihdettava 
paikkaa (roolia). 

Huutaja yrittää päästä vapaalle paikalle, ja ilman paik-
kaa (roolia) jääneestä tulee uusi huutaja.

”Astronautit” pääsivät kehittämään myös keskittymis- 
ja kuvittelukykyään laskeutuessaan uudelle planeetal-
le. Opetiimin opettaja ohjeisti rauhoittavaksi sävytetys-
sä keskittymisharjoituksessa oppilaita kuvittelemaan 
uutta, mielikuvituksellista maisemaa esimerkiksi näin: 

Olemme saapuneet uudelle planeetalle. Sulkekaa nyt 
silmänne, niin voitte kuunnella, millaista uudella pla-
neetalla on. --- Täällä näyttää kauniilta. Taivas on aivan 
sininen ja pilvetön. Linnut laulavat puissa ja tuuli humi-

Kuva 2. Opetiimiläisen luomat käsinuket, tosin vielä ilman 
suita, jotka oppilaat yhteispäätöksin omaa tarinaansa poh-
dittuaan lopulta piirsivät nukelleen. (Kuva: Annu Honko.) 
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see hiljaa. Se kuu-
lostaa melkein 
mu siikilta. Josta-
kin kuuluu iloista 
höpöttelyä ja nau-
rua. --- Nyt voitte 
avata silmänne.

Planeetoilla ilmenee 
ympäristönsuojelun ongelmia
Yhteisellä avaruusaluksellaan draama-astronautit 
kapteeninsa lentokuulutusten mukaisesti laskeutuivat 
ekologisesti pulmallisille planeetoille, joilla tarvittiin 
oppilaiden ratkaisuja ongelmiin. Esimerkiksi kerran 
laskeuduttiin planeetalle, jolla ei ollut lainkaan tietoa 
roskien kierrätyksestä. Tällöin roskien lajittelun osaa-
vat Maan asukkaat opettivat ”roskaplaneetan” asuk-
kaille mallin, kuinka lajitella jätteitä. Niitä symboloivat 
luokkaan levitetyt kuvat erilaisista lasisista, metallisis-
ta, paperisista tai muovisista esineistä. Nämä ”jäteku-
vat” astronauttiparien piti kuljettaa luokan keskelle 
sijoitettujen (oikeiden) jätelaatikoiden viereen. Har-
joituksen lopuksi vielä koko luokan kanssa yhdessä 
varmistettiin, että kaikille jätteille osoitettiin oikea 
kierrätyslaatikko. 

Kuuma tuoli -harjoi-
tusta käytettiin motivoi-
vasti (ekologisten) ongel-
mien pohdintaan: 

Yksi oppilaista pääsee 
istumaan tuolille piirin 
keskelle. Hän saa viitan 
selkäänsä. Hän on tä-
män planeetan viimei-
nen asukas. Oppilaat 
voivat kysyä häneltä ky-
symyksiä esimerkiksi sii-
tä, millaista planeetalla 
on ollut ennen, millaista 
siellä on nykyään, mihin 
muut lähtivät jne. He 
voivat kysyä myös, mitä 

hän voisi tehdä, jotta muut 
asukkaat voisivat muuttaa ta-
kaisin. 

Harjoituksen lopuksi voitiin lä-
hettää yhteiset terveiset (radiolä-
hettimen välityksellä) planeetal-

ta pois muuttaneille asukkaille, jotta he voivat palata 
takaisin ja alkaa korjata asioita pulmalliseksi muuttu-
neella planeetallaan.

Viimeisellä eli neljännellä opetuskerralla Kerttulin 
koulussa pidettiin hankkeen yhteinen ns. jakotilai-
suus. Sen aluksi 1.-luokkalaiset esittivät omat nuk-
keteatteri-esityksensä. Tämän jälkeen 2. luokan ”ast-
ronautit” esittelivät oppimiaan ympäristöasioita ns. 
still-kuvina. Nämä välittyivät ”avaruudesta” ikään 
kuin tv-lähetyksenä, jonka juontajana toimi yksi ope-
tiimin jäsenistä: 

Tervetuloa seuraamaan tv-lähetystä suoraan avaruu-
desta. Nyt näette, mitä me kakkosluokan astronautit 
olemme oppineet ympäristöasioista. Ensin näette 
[oppilaiden muodostaman still-]kuvan tilanteesta, 
jossa toimitaan väärin ympäristöä kohtaan.”

Hyvät katsojat, sulkekaa nyt silmänne. Kohta näette 
uuden kuvan.

[Stillkuvan oppilaat 
järjestyvät nyt uuteen, 
ratkaisun esittelevään 
asetelmaan.]

Nyt voitte katsoa! Näet-
te kuvan siitä, miten ym-
päristöä kohtaan toimi-
taan oikein.

Kiitos mahtaville esiin-
tyjille ja hienolle yleisöl-
le. Nyt palaamme maan 
pinnalle, ja pyrimme 
kaikki toimimaan ys-
tävällisesti ympäristöä 
kohtaan.

Kuva 4. Draama-astronautit kiinnittämässä turvavöitään 
ennen lentoa ohjein, joita antaa Kapteenin roolissa näytel-
lyt opetiimiläinen. (Kuva: Viola Vuorinen.) 

Kuva 3. 1. luokan tunnetarinoiden nukketeatteriesitykset 
alkamassa. (Kuva: Viola Vuorinen.) 
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Draamaopetus-
hankkeen arviointia 
Edellä selostettuun ava-
ruusmatkan ”tv-raport-
tiin” huipentui kymmenen 
luokanopettajaopiskeli-
jan Kerttulin koulun 1. ja 
2. luokille kohdentama, 
suunnittelema ja toteut-
tama draamaopetushan-
ke. Päätöshetken jälkeen 
kaikki hankkeen osapuo-
let, runsaiden aplodien 
säestäminä, jäivät vielä 
toviksi arvioimaan yleises-
ti onnistuneeksi luonnehdittua opetusjaksoa. Kerttulin 
koulun oppilaiden suosimalla ns. peukku-arvioinnilla 
koululaiset innokkaasti nostelivat peukkujaan merkiksi 
hankkeen onnistumisesta ja toivottivat opetiimiläiset 
tervetulleiksi tekemään uusia draama-hankkeita! 

Myös kymmenen luokanopettajaopiskelijaa piti 
hanketta yleisesti myönteisenä oppimiskokemuksena 
erityisesti, koska se tarjosi käytännön valmiuksia draa-
man käyttöön. Tätä todistavat opiskelijoiden oppijak-
sosta laatimat kirjalliset portfolioarviot. Myönteisissä 
arvioinneissa korostuu se, että opiskelijat pääsivät to-
teuttamaan ”draamaprojektin oikeassa koulussa alusta 
loppuun, jolloin kokemus draaman soveltuvuudesta 
peruskouluun syventyy”. Lisäksi opetiimeissä ”yhtei-
sen ongelmanratkaisun kautta pystytään jalostamaan 
draamaprojekti mahdollisimman onnistuneeksi”.

Kerttulin koulun draa-
makokemukset synnyt-
tänevät lisää uusia draa-
mahankkeita tulevien 
luokanopettajien opetus-
työssä. Draamaa kannat-
taisi hyödyntää oppiainei-
den ja arkielämän välise-
nä ”siltana” ja siten auttaa 
oppijoita ymmärtämään 
maailmaa ympärillään 
(ks. myös Toivanen 2015). 
Draama voi näin tarjota li-
säarvoa oppisisällöille.

Toivottavasti myös 
opettajankoulutuksessa, 

tulevien opettajien työn viitoittajana, draamalle tur-
vataan sen nykyistä statusta ja resursointia vankempi 
asema. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että draa-
makasvatukselle kohdennetaan riittävästi paitsi ope-
tusresursseja myös tarkoituksenmukaisia, draaman 
toiminnallisen opetuksen mahdollistavia opetustiloja.
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