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Draamamenetelmät kirjoittamisen 
opetuksessa
Opetuskokeilumme: fantasiaa ja scifiä kahdeksasluokkalaisil-
le draaman ja luovan kirjoittamisen keinoin 
Syksyllä 2014 ideoimme ja ohjasimme opetuskokonaisuuden, jossa kaksi Helsingin yliopiston opetta-
jaopiskelijaa (Henri Kiemi ja Laura Hämäläinen) suunnittelivat ja toteuttivat luovan kirjoittamisen ja 
draaman opintokokonaisuuden eräässä kahdeksannessa luokassa.

Opetuskokonaisuuden suunnittelivat opettajaopiske-
lijat, ja heidän prosessiaan ohjasi kolmesta asiantun-
tijasta koostuva tiimi. Kirjoittamisen asiantuntijuutta 
edusti Johanna Pentikäinen, draamamenetelmien 
käyttöä ohjasi Heli Perttula ja harjoittelun yleisenä oh-
jaajana toimi luokan oma äidinkielen ja kirjallisuuden 
opettaja.

Kokonaisuuden aiheena oli genre- eli lajityyppikir-
jallisuus, ja se painottui scifiin ja fantasiaan. Opinto-
kokonaisuuteen käytettiin kuusi 75 minuutin mittais-
ta oppituntia. Oppilaat työskentelivät kahdessa noin 
kymmenen hengen opetusryhmässä, joita kumpaakin 
opetti edellä mainittu opettajaopiskelija ja seurasi 
jompikumpi meistä asiantuntijoista sekä ryhmän oma 
äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja. Jokaisen oppi-
tunnin jälkeen pidimme yhteisen palautekeskustelun, 
jossa vaihdoimme havaintojamme ryhmän työskente-
lystä.

Kokonaisuuden tavoitteina oli, että oppilaat har-
jaantuvat ryhmätyöskentelyssä sekä draamallisessa 
ilmaisussa, tunnistavat fantasian ja scifin lajityypit 
sekä osaavat tuottaa lajityypeille tunnusomaista teks-
tiä, hyödyntävät omia kokemuksiaan luovassa kir-
joittamisessa ja kehittävät eteenpäin omia ideoitaan 
sekä tarkastelevat ja erittelevät omia kokemuksiaan 
ja työskentelyään. Kokonaisuuden aikana kirjoitettiin 
kahdenlaisia tekstejä: lyhyitä fiktiivisiä tarinoita ja op-
pimispäiväkirjaa.

Yksi 75 minuutin oppitunti jakautui kolmeen vai-
heeseen: aloitusvaiheeseen, toimintavaiheeseen ja 
reflektiovaiheeseen. Aloitusvaiheessa kerrottiin, mikä 
oli tunnin aihe ja mitä oli tarkoitus tehdä. Sen jälkeen 
virittäydyttiin toimintaan muutamalla lämmittelyhar-
joituksella eli draamaleikeillä ja -peleillä. Lämmittelyn 
jälkeen tuli usein tiedollinen osuus, eli oppilaat saivat 
tietoa tunnilla käsiteltävästä kirjallisuuden lajityypis-
tä.

Toimintavaihe aloitettiin lajityyppiin liittyvillä toi-
minnallisilla harjoituksilla. Esimerkiksi fantasiaa käsi-
tellessä oppilaat ideoivat fantasiamaailmoja pienryh-
missä kiertämällä työpisteitä, joilla jokaisella luotiin 
oma palansa fiktiivistä maailmaa: piirrettiin kartta, 
keksittiin erilaisia kansoja asukkaiksi, rakennettiin 
fantasiahahmoja ja mietittiin, miten taikuutta heidän 
fantasiamaailmassaan käytettiin. Ideoinnin jälkeen 
kukin ryhmä valmisti kohtauksen, jossa esitteli omaa 
fantasiamaailmaansa muulle ryhmälle. 

Draamatoiminnan jälkeen kukin oppilas kirjoitti 
oman lyhyen tarinansa draamaharjoitusten aikana 
luodun materiaalin pohjalta tai aihetta vapaasti sovel-
taen. Kirjoittamista helpotettiin tarvittaessa antamal-
la sille jonkinlainen raami, esimerkiksi fantasian koh-
dalla tilanne, jossa päähenkilö on lähdössä pitkälle 
matkalle taistelemaan pahaa vastaan.

Toiminnan reflektiovaiheessa oppilaat kirjoittivat 
oppimispäiväkirjaa, eli vastasivat valmiisiin kysymyk-
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siin siitä, miltä draaman tekeminen ja kirjoittaminen 
sillä tunnilla tuntui. Kuten muukin taidelähtöinen op-
piminen, draamamenetelmien avulla oppiminen on 
kokemuksellista oppimista. Jotta oppimista ja uuden 
ymmärtämisen tasolle nousemista voisi tapahtua, ko-
kemuksia tulee reflektoida toiminnan lopuksi (Heikki-
nen 2004). Näin oppimispäiväkirjan kirjoittaminen oli 
keskeinen osa draaman avulla oppimista, ja samalla 
oppilaat tuottivat meille tunteja seuranneille arvokas-
ta materiaalia.

Kuudes eli viimeinen tunti poikkesi muista tunneis-
ta rakenteeltaan, sillä silloin keskityttiin teksteihin. 
Oppilaat viimeistelivät aiemmilla tunneilla kirjoitta-
miaan tarinoita. Kirjoitusosion jälkeen oppilaat lukivat 
pienryhmissä toisten kirjoittamia tarinoita ja antoivat 
niistä positiivista vertaispalautetta.

Me asiantuntijat havainnoimme oppitunteja ja 
teimme tunneista muistiinpanoja. Kokosimme myös 
oppimispäiväkirjoja sekä oppilaiden kirjallisia tuotok-
sia mahdollista myöhempää analyysia varten. Opetus-
kokonaisuuden järjestämisen ja ohjaamisen tavoittee-
na oli aluksi todentaa sitä oletusta, että draamame-
netelmien käyttäminen auttaa kehittämään luovan 
kirjoittamisen taitoja ja reflektiotaitoja. Kuitenkin 
oppituntejamme seuratessamme huomiotamme kiin-
nitti nopeasti se, kuinka ryhmän työskentely itsessään 
alkoi tukea kirjoittamista. Ryhmä alkoi tuottaa sellais-
ta uutta tietoa ja osaamista, jota me ohjaajat emme 
olleet osanneet ennakoida. Käymme seuraavassa läpi 
keskeiset havaintomme ja kytkemme ne luovan kirjoit-
tamisen ja draaman opetuksen lähtökohtiin. Havain-
tojen avulla samalla perustelemme myös draamame-
netelmien ja kirjoittamisen opetuksen yhdistämisen 
hyötyjä. 

Draamamenetelmät ohjaavat 
heittäytymään fiktion maailmaan
Opetuskokonaisuuden aikana oppilaat tekivät usei-
ta pienryhmässä suoritettavia draamaharjoitteita. 
Esimerkiksi dystopioita käsittelevällä tunnilla teh-
tiin statusharjoitus, jossa tutkittiin pienryhmissä 

kohtauksia improvisoiden, miten erilainen status 
vaikuttaa hahmojen liikkumiseen, elekieleen ja pu-
heeseen.

Valtaosassa draamaharjoitteita jokainen oli sa-
manaikaisesti esittäjän roolissa, eli pääpaino oli 
yhdessä tehtävissä harjoituksissa, ei muille esittä-
misessä. Muille esittämistä käytettiin lähinnä silloin, 
kun haluttiin, että oppilailla olisi materiaalina ja 
kirjoittamisen virikkeenä myös muuta kuin omassa 
pienryhmässä tuotettua materiaalia. Yleinen huo-
miomme oli, että tilanteet, joissa sai sepittää yh-
dessä, vapauttivat ja auttoivat oppilaita sekä moti-
voitumaan työskentelyyn että tuottamaan ideoita 
kirjoittamiseen. 

Draamaharjoitusten ansiosta pääsimme myös 
havainnoimaan oppilaiden ajattelua. Esimerkiksi sci-
fiä käsittelevällä tunnilla opettajaopiskelijat toivat 
luokkaan erinäisiä arkiesineitä ja pyysivät oppilaita 
kuvittelemaan, mitä tulevaisuuden aikamatkustajat 
päättelisivät niiden olevan. Eräs oppilas alkoi harjoi-
tuksen aikana kommentoida tehtävää ja omia ide-
oitaan: Mä haluan leikkiä. Nyt ollaan yläluokilla. Ei 
enää mitään leikkitunteja. Samalla oppilas pyöritti 
käsissään virikkeekseen valitsemaansa pannulap-
pua. Toinen oppilas puolestaan kommentoi omaa 
esinettään: Tätä palvotaan. Miten? Etkö ole kuunnellut 
historiantunneilla? Oppilaiden spontaanit kommentit 
havainnollistivat heidän heittäytymistään työsken-
telyyn antaumuksella. He eivät ainoastaan tuotta-
neet toivottua sisältöä vaan myös reflektoivat sitä 
oma-aloitteisesti. 

Draamamenetelmät ohjasivat siis oppilaita heit-
täytymään fiktion maailmaan. Tämä onkin ehdotto-
man tärkeää koulukirjoittamisessa, jota opetetaan 
luokkahuoneessa ja koulun asettamisiin tavoitteisiin 
kytkettynä. Opetuksessa oppilaille annetaan tehtäviä, 
jotka ohjaavat hänen kirjoittamistaan. Todellisessa, 
koulunulkoisessa maailmassa taas nimenomaan kir-
joitustilanteet säätelevät kirjoittamista. Draaman kei-
noin koulun ulkopuolisen kirjoittamisen tilanteita voi 
kuitenkin simuloida ja järjestellä luokkahuoneeseen. 
Luovan kirjoittamisen virikkeenä toimivat kuvittelu-
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tehtävät ja ohjattu leikkiminen, jotka saivat oppilaita 
sepittämään kirjoitettavana olevalle lajityypille tyypil-
lisiä piirteitä. 

Draamamenetelmät ohjaavat oppilaita 
sepittämään yhdessä, ei vain yksin 
Opetuskokonaisuuden suunnittelussa tarkoituksena 
oli, että draamaharjoitukset toimisivat kirjoittamisen 
ideoinnin ja valmistelun välineinä ja niiden jälkeen ta-
pahtuisi siirtymä yksintyöskentelyyn. Oletuksemme oli, 
että tämäntyyppinen työskentely voi tukea kirjoitustai-
tojen kehittämistä monin tavoin. Tekstin suunnittelu on 
abstraktia ajattelua vaativa taito, ja lisäksi se edellyttää 
jonkinlaisen mielikuvan valmisteilla olevasta tekstistä. 
Draamatyöskentelyn keinoin pystyttiin simuloimaan 
kirjoittamisen prosessimuotoisuutta ohjatusti: työtä 
tehtiin osatehtävien parissa pisteissä ja suunnittelu 
konkretisoitui toiminnallisuuden kautta.

Oppitunteja seuratessamme havaitsimme, että 
kirjoittamiseen virittävien draamaharjoitusten jälkeen 
kirjoittajat eivät siirtyneetkään välittömästi yksinkir-
joittamiseen, vaan he jäivät omasta halustaan ryh-
mänä pohtimaan tekstiensä mahdollisuuksia samalla 
kun heillä kuitenkin oli jo kirjoitusvälineet esillä. Pien-
ryhmissä tapahtui mielenkiintoista huojuntaa yksin ja 
yhdessä tekemisen välillä sekä ääneen saduttamista, 
mitä kumpaakin pidimme osoituksena ryhmässä ta-
pahtuneen työskentelyn onnistumisesta ja tekstin 
suunnittelun yhteisöllistämisestä.

Seuraava neljän oppilaan pöytäryhmässä käyty 
keskustelu havainnolllistaa kirjoitustilannetta erään 
draamaharjoituksen jälkeen: 

Oppilas 1: Olipa kerran.... Yhtenä päivänä. - Hei, en mä 
tiedä mitä mä laitan siitä?  

Oppilas 2: Noitien joukko. Haltijat muuttavat metsään. 
Kolme vuorta, joki ja niiden välissä maata. Mitä tapah-
tuu? Noidat sytyttävät linnan palamaan. Yksi lapsi syö-
dään? (kärsivää ääntelyä, miimisyyttä). 

Oppilas 3: Ootko kattonut paljon Disneyn leffoja? Voiko 
se lentää ilma-aluksella? 

Oppilas 2; Totta kai voi. Ja paikan nimi olisi?  Matka To-
nin naamaan. 

Oppilas 1: Tämä on pimeä metsä. Synkkä metsä. Hei, 
nyt mä keksin.... 

Vaikka draamaharjoitus oli ohi, oppilaat jatkoivat ryh-
mässä työskentelyä omaehtoisesti niin kauan, että he 
saivat idean kirjoittamiseensa tai he alkoivat ensin 
kertoa ideaansa toisille, koska ilmeisesti kokivat saa-
vansa ryhmältä kannustavaa palautetta. Päättelimme-
kin, että oppilaat harjaantuivat itse tunnistamaan sen 
hetken, jolloin he olivat koonneet riittävästi ideoita 
kirjoittamiseensa ja olivat valmiita yksintyöskente-
lyyn. Totesimmekin, että draamaharjoitusten aikana 
oppilaat saivat sekä sisällöllisiä että oman työsken-
telyn ohjaamiseen liittyviä valmiuksia. Toisin sanoen 
oppilaat rakensivat konstruktivisen oppimisen mukai-
sesti merkityksiä testaamalla toiminnan kautta luomi-
aan hypoteeseja (Heikkinen 2004).

Draamamenetelmät ohjaavat oppilaita 
tuottamaan itse työskentelyään 
tukevaa ryhmädynamiikkaa
Opetuskokonaisuuden suunnittelun alustavana tar-
koituksena oli, että ohjeet ryhmätyöskentelyyn tu-
lisivat alusta loppuun asti opettajaharjoittelijoilta. 
He antoivatkin pienryhmille tehtäviä suoritettavaksi. 
Tehtävät koskivat useimmiten ideointia tai suunnitte-
lua, eli tarkoitus oli draamatehtävien tapaan valmis-
tautua kirjoittamiseen, jota tehtäisiin itse. Esimer-
kiksi fantasian käsittelyn yhtenä ryhmätehtävänä oli 
fantasiamaailman kartan piirtäminen. Kun tehtävä 
oli suoritettu, ryhmä ei hajaantunutkaan vaan alkoi 
itse tuottaa työskentelyään ylläpitävää ryhmädyna-
miikkaa. 

Eräällä tunnilla neljän oppilaan pienryhmän teh-
tävänä oli ideoida ääneen eli sepittää tarinaa ensin 
mielessään ja kertoa sitä sitten toisilleen. Sen jälkeen 
oppilaiden tuli kirjoittaa tarina. Suurin osa luokkaa 
jäi kirjoittamaan pienryhmissä. Vain kaksi tyttöä ha-
lusi kirjoittaa aivan yksin, ja he siirsivät sitä varten 
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pulpettinsa erilleen. Kun kirjoitustilannetta oli kestä-
nyt muutaman minuutin, yksi oppilas nousi ja meni 
luokan taakse. Toinen oppilas puuttui asiaan ja sanoi 
hänelle: Sulla on 5 minuuttia aikaa kirjoittaa loppuun 
tämä juttu. Luokan taakse mennyt oppilas näytti en-
sin vastahakoiselta, mutta palasi sitten ryhmään ja 
jatkoi kirjoittamista, samalla kommentoiden ääneen 
työskentelyään: Mä en voi kirjoittaa, mun käsi täri-
see, ope... Vaikka tarkoituksena oli kirjoittaa yksin, 
ryhmän jäsenet ottivat vastuuta myös toistensa kir-
joittamisesta. Pidimme sitäkin draamatyöskentelyn 
ansiona. 

Draamamenetelmät edistävät yhteistoiminnallista 
oppimista, sillä ne ohjaavat hyödyntämään ryhmän 
jäsenten erilaista osaamista, työskentelemään yhtei-
sen tavoitteen eteen, toimimaan eri tehtävärooleissa 
etukäteen sovitulla tavalla ja arvioimaan yhdessä toi-
mintaa (Heikkinen 2004).

Näin tapahtui kirjoittamisessa. Tunneilla ei siis 
kirjoitettu opettajalle vihkoon, vaan välittömästi 
omalle ryhmälle, mikä auttaa hahmottamaan luki-
jan ja kuulijan välistä suhdetta kirjoittamisessa laa-
jemminkin. Yleisö oli kirjoitustilanteessa välittömästi 
läsnä ja oppilaat saivat kokemusta toistensa tekstien 
vastaanottamisesta. Voikin ajatella, että yksi draa-
man hyödyntämisen tärkeimmistä tavoitteista on kir-
joittajaryhmän rakentuminen autonomisemmaksi, 
yhdessä sepittäväksi, osallistuvaksi ja kuuntelevaksi 
yhteisöksi.

Lopuksi
Ohjasimme opetuskokonaisuuden vuonna 2014, 
jolloin uusi opetussuunnitelma teki vasta tuloaan. 
Tästä hetkestä katsottuna tulimme kuitenkin to-
teuttaneeksi monia sellaisia tavoitteita, joita tämän-
hetkinen opetussuunnitelma nostaa esiin. Kulttuu-
risisällöistä etenkin sanataide ja kirjallisuus olivat 
luontevasti esillä. Kaunokirjallisia tekstejä tuotettiin 
ja tulkittiin yhdessä, ja draamaa integroitiin luon-
tevasti kirjallisuuden ja kirjoittamisen opetukseen. 
Draaman toimintamuodot olivat käytössä (S1) ja 
tuotettiin fiktiivisiä tekstejä eri muodossa: yhdessä 

ja yksin esittäen ja kirjoittaen sekä harjoiteltiin teks-
tin tuottamista vaiheittain. Lisäksi annettiin ja vas-
taanotettiin palautetta niin ohjatusti kuin spontaa-
nistikin (S3). Havaitsimme oppitunteja seuratessam-
me, että draamamenetelmien käyttäminen vahvisti 
oppilaiden kirjoittamisen valmiuksia: oppilaat saivat 
kirjoittamisessa kokemuksia merkityksellisestä mie-
len ja kehon yhteistyöstä (ks. Wilson 2015) ja autent-
tisten kirjoitustilanteiden simuloimisesta (ks. esim. 
Kohnen 2013). Havaintomme olivat samansuuntaisia 
kuin aiempien draamamenetelmiä kirjoittamises-
sa käsitelleiden tutkimusten: draamamenetelmät 
inspiroivat oppilaita kirjoittamaan (ks. esim. Lee ym. 
2017; Anderson 2012; Mages 2006). Totesimmekin, 
että omassa opetuskokeilussamme draamamenetel-
mien hyödyntäminen ohjasi oppilaita tuottamaan ja 
tunnistamaan kirjoittamiselleen tärkeitä kokemuk-
sia sekä kokoamaan tavoitteellisesti mielikuvia, mitä 
voi kirjoitetun kielen ja tekstilajien hallinnan ohella 
pitää luovan kirjoittamisen oppimisen edellytykse-
nä. 
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