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Osallistavan draamaprosessin suunnittelu
Tutkin väitöskirjassani “Osallistavan draamaprosessin yhteisöllinen suunnittelu – Pedagoginen malli 
ja toiminta digitaalisessa oppimisympäristössä” luokanopettajaopiskelijoiden ja ohjaavan opettajan 
toimintaa, kun suunnittelutehtävänä oli peruskoulun viidennen luokan oppilaille suunnattu historiaa 
elävöittävä ja tutkivaan oppimiseen pohjautuva draamaprosessi. Draamaprosessi toteutettiin autentti-
sessa oppimisympäristössä, Olavinlinnassa keväällä 2013. Minä itse toimin suunnitteluprosessin aikana 
sekä opettajana että tutkijana. Tutkimuksessa kehitetty malli ohjaa opettajia strukturoimaan erilaisia 
suunnitteluprosesseja oppijoiden kanssa ja antaa mahdollisuuden hallitulle improvisaatiolle, kun opet-
taja toimii roolissa ohjatessaan draamaprosessia.

Orientointi ja tehtävänanto
Luokanopettajaopiskelijoiden (N = 11) tehtävänä 
oli Tutkiva oppiminen taide- ja taitoaineissa -opin-
tojaksollaan (12 op) suunnitella perusopetuksen 
opetussuunnitelmaa myötäilevä toiminnallinen, 
työpajamuotoinen ja draamapainotteinen tapahtu-
mapäivä peruskoulun viidennen luokan oppilaille. 
Draamaprosessia lähdettiin suunnittelemaan devi-
sing-menetelmällä (ideasta esitykseksi -menetelmä) 
(Koskenniemi 2007). Tällöin suunnittelun lähtökoh-
daksi valittiin opetussuunnitelma ja draamaproses-
sin toteuttamiseen tarkoitettu Olavinlinna historialli-
sine faktoineen. Valmista käsikirjoitusta tai tarinaa ei 
ollut etukäteen annettuna. Suunnitteluun käytettiin 
aikaa yhteensä noin neljä kuukautta (tehtävänannos-
ta toteutukseen ja palautteeseen), mutta varsinai-
seen suunnitteluun ja toteutukseen kului noin 50–60 
tuntia.

Suunnittelutehtävään orientoiduttiin opiskele-
malla tutkivan oppimisen menetelmiä eri taito- ja 
taideaineissa. Lisäksi opiskelijoille luennoitiin rooli-
pelaamisesta. Tässä orientointivaiheessa opiskelijat 
myös suunnittelivat ja toteuttivat oman pienimuotoi-
sen projektin, jossa he kokeilivat tutkivaa oppimista 
käytännössä alakoulun oppilaiden kanssa. Näiden 
pienprojektien tarkoituksena oli ennen varsinaisen 
suunnittelutehtävän alkua perehdyttää opiskelijat 
tutkivan oppimisen mahdollisuuksiin taito- ja tai-
deaineissa ja suunnitella laaja-alaisia oppimiskoko-

naisuuksia opetussuunnitelmaan pohjaten. Perustie-
tojen ja -taitojen pohjalta opiskelijat loivat itselleen 
perustan tulevalle suunnittelulle. Jatkossa opettaja 
voi varmistaa näiden pohjatietojen ja -taitojen osaa-
misen suunnittelemalla vuositasolla oman opetuk-
sensa etenemistä yhdessä eri oppiaineiden ja aineen-
opettajien kanssa. 

Annoin luokanopettajaopiskelijoille suunnittelu-
tehtävän hyvin yleisellä tasolla, jotta he pääsisivät 
itse luomaan ja hankkimaan suunnittelutehtävässä 
tarvittavaa tietoa. Opettajana minulla oli suunnitte-
luprosessin alussa vain joitain suunnittelutehtävää 
ohjaavia ja rajoittavia tekijöitä tiedossa (opetussuun-
nitelma, aikataulu ja ajoitus, toteutuspaikka ja ta-
pahtumapäivän aikataulu sekä draamapainotteisten 
työtapojen hyödyntäminen itse tapahtumapäivänä 
draamaprosessin aikana). Suunnitteluprosessia to-
teutettiin luovan tiedonluomisprosessin muotoja 
myötäillen (ks. esim. Hakkarainen, Paavola, Kan-
gas & Seitamaa-Hakkarainen 2013). Yhteisöllinen 
suunnittelu olikin läsnä koko prosessin ajan, kun 
suunnittelutehtävää ideoitiin, rajattiin ja muokattiin 
toteutettavaan muotoonsa. Draamaprosessin muo-
to (osallistava draamaprosessi) oli minulla mukana 
tehtävänannossa, mikä tarkoitti opettaja roolissa 
-työtavan sekä kollektiivisen roolin (oppilaat) käyttä-
mistä draamaprosessin aikana. Tämä rajasi tehtävä-
nannossa perinteisen näytelmänvalmistusprosessin 
ja siihen liittyvän esittävän teatterimuodon valmii-
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ne repliikkeineen pois. Osallistava draamaprosessi 
tarkoitti tehtävänannon yhteydessä sitä, että oppi-
laat kiertäisivät opettajaopiskelijoiden johdolla Ola-
vinlinnassa valmiin kehyskertomuksen mukaisesti. 
Suunnittelutehtävässä mukana olleet opiskelijat 
toimisivat kehyskertomuksen eri vaiheissa rooleis-
sa, oppilailla tulisi olla jokin tehtävä ratkaistavanaan 
draamaprosessin aikana ja draamaprosessissa olisi 
selkeä alku ja loppu.

Tehtävänannon jälkeen kävimme opaskierroksella 
tutustumassa Olavinlinnaan ja tutustuimme tarkem-
min Olavinlinnan historiaan. Samalla pääsimme aloit-
tamaan ideoinnin ja kontekstin luomisen. Suunnitte-
lua toteutettiin sekä kasvokkain että Facebookiin luo-
dussa suljetussa ryhmässä. Samalla kun suunnittelua 
aloitettiin, opiskelijat asettivat omalle oppimiselleen 
tavoitteet ja toivat suunnitteluun mukaan omia vah-
vuuksiaan ja oppimisen alueitaan (mitä osaan, mitä 
haluaisin oppia lisää). He myös ryhtyivät kartoitta-
maan historiallisia faktoja Olavinlinnan ja lähiseudun 
historiasta. Nämä syventävät tiedot jaettiin kaikille 
Facebookissa: 

Kehyskertomuksen sisältöä en ole vielä ehti-
nyt hahmotella, mutta mieleeni on noussut 
paljon erilaisia ajatuksia. Olavinlinnaanhan 
liittyy tarinoita muuriin haudatusta neidos-
ta, pässistä, salakäytävistä ja mustan virran 
vetehistä. Kehyskertomus voisi pohjautua 
näille mystisille tarinoille. Linnahan on mitä 
mainioin paikka esimerkiksi salakäytävissä 
vaeltelulle. [Katkelma opiskelijan kirjoitta-
masta Facebook-viestistä.]

Vierailu Olavinlinnassa antoi paremman 
kokonaiskuvan siitä, että aiheita tosiaan 
on paljon. Olavinlinnassa kuultiin kiehtovia 
tarinoita. Voitaisiinko niitä käyttää Euroop-
pa-päivän roolipelijutussa jotenkin? Joku 
hyökkäysjuttu voisi olla mielenkiintoinen, 
onhan Olavinlinna ollut altis hyökkäyksille. 
Toisaalta myöskin linnan arkielämä on kiin-
nostava. Mitä syötiin, kuka teki ruoan, millai-
sia ihmisiä siellä asui, ketä henkilöhahmoja 

linnaan tiettävästi liittyy? Millaisia vaatteita 
käytettiin, miten matkustettiin paikasta toi-
seen, missä käytiin vessassa? Juhliko linnan 
väki? Mitä tapahtui, kun Ruotsin kuningas 
saapui paikalle? Linnan rakentaminen on 
oma juttunsa. Miten se rakennettiin, ketkä 
sen rakensivat, mistä materiaalit hankit-
tiin? Kaupankäynti ja suhteet muuhun Eu-
rooppaan ja maailmaan, se liittyisi hyvin 
Eurooppa-päivään... [Katkelma opiskelijan 
kirjoittamasta Facebook-viestistä.]

Näiden suunnitteluideoiden jälkeen varsinaiseksi 
kehyskertomukseksi muodostui aihe, jossa kuningas 
Kustaa II Aadolf oli tulossa vierailulle Olavinlinnaan 
vuonna 1622 ja kaikkien Savonlinnan asukkaiden oli 
ilmoittauduttava säätyyn tai varallisuuteen riippu-
matta työvoimaksi kuninkaan vierailuun valmistau-
tumista varten. Tämä aihe antoi myös roolihahmot 
niin opiskelijoille kuin peruskoulun oppilaille: opis-
kelijat edustaisivat kaikki säätyjä (aatelisto, papisto, 
porvaristo ja talonpojat) ja viidennen luokan oppi-
laat talonpoikia ja sotilaita. Tämä rajaus mahdollisti 
suunnittelun etenemisen niin, että opiskelijat pystyi-
vät aloittamaan tarkemman tapahtumapäivän draa-
maprosessiin liittyvien toimintapisteiden (työpajo-
jen) suunnittelun:

Mietin, että linnassa on vaan kerran käynyt ku-
ningas, niin siinä voisi olla yksi aihe tai koska 
linna on puolustamistarkoituksiin rakennettu 
ja koska paikalla on oikeasti taisteltu, niin sii-
nä voisi olla yksi tarinan paikka. Kertomuksen 
oli hyvä kai käsittää niitä peruselämään liit-
tyviä asioita, joita linnassa on harjoitettu ja 
eletty. [Katkelma opiskelijan kirjoittamasta 
Facebook-viestistä.]

Itse ainakin toivoisin, että pajat liittyisivät 
kiinteästi kehyskertomukseen, eivät jäisi ir-
rallisiksi osiksi. Lapsia tuskin kiinnostaa tulla 
kahdeksi tunniksi kehittelemään jotain kes-
kiaikaista musiikkikappaletta ja häipyä sitten 
paikalta. [Katkelma opiskelijan kirjoittamasta 
Facebook-viestistä.]
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Varsinainen suunnittelu ja osallistavan 
draamaprosessin toteuttaminen
Toiminnan rungoksi muodostui orientoivan suunnit-
telun ja taustoittavan ideoinnin jälkeen kokonaisuus, 
jossa osa opiskelijoista otti vastaan oppilaat oppaan 
roolissa (draamasopimus) ja osa opiskelijoista vei ke-
hyskertomusta eteenpäin eri työpajoissa oppiaineita 
integroivien (äidinkieli, matematiikka, historia, us-
konto, musiikki, liikunta, kotitalous) tehtävien avulla. 
Näissä rooleissa opiskelijat improvisoiden kuljettivat 
tarinaa ja osallistivat oppilaita heittäytymään draa-
man maailmaan.

Tavoitteena opiskelijoilla oli, että he toimisivat 
säätyjensä mukaisessa roolissaan koko draamapro-
sessin ajan, keskustelisivat oppilaiden kanssa niin 
työpajoissa kuin siirtymien aikana ennalta suunni-
tellun dramaturgian mukaisesti. Samalla oppilai-
den tieto 1600-luvun elämästä Olavinlinnassa ja sen 
ympärillä syvenisi. Osallistava draamaprosessi alkoi 
sillä, että oppaat esittelivät oppilaille toiminnan 
(auttaa Olavinlinnan omaa väkeä kuninkaan vierai-
lun ja juhlaillallisen järjestelyissä). Oppilaiden tuli 
tähän toimintaan liittyen ratkaista eri työpajoissa 
eri tehtäviä: 1) Keittiöpajassa oppilaiden tehtävänä 
oli tutustua Olavinlinnan ruokatalouteen, hahmot-
taa 1600-luvun rahanarvoa ja tutustua viipurilai-
seen kaupankäyntiin ja samalla eläytyä keskiajan 
elämään ja arkeen Olavinlinnassa. 2) Taistelupajas-
sa oppilaat kehittivät motorisia taitojaan erilaisin 
taisteluharjoituksin ja tutustuivat historialliseen 
sodankäyntiin. Lisäksi tavoitteena oli ymmärtää 
Olavinlinnan merkitys puolustuslinnana Venäjän ja 
Ruotsin välillä. Kolmannessa (3) työpajassa oppilai-
den tavoitteena oli tutustua Olavinlinnan kappelissa 
katolisen ja luterilaisen kirkon asemaan 1600-luvun 
Suomessa sekä gregoriaaniseen kirkkomusiikkiin. 
Kun oppilaat olivat käyneet kaikissa työpajoissa, tu-
livat he lopuksi (4) kuninkaan edustajan, Madeline 
von Alfthanin (roolihahmo) luo esittelemään toimin-
taansa työpajoissa. Kun von Alfthan oli kuunnellut 
oppilaiden edustajia, kirjoitti hän jokaiselle luokalle 

hyväksymispaperin vero- ja työvelvollisuuden suo-
rittamisen merkiksi:

Tämän wirallisen asiakirjan nojalla werowel-
vollisuutenne on täten hywäksyttäwästi suo-
ritettu. Olavinlinnassa Anno domini 1622, tou-
kokuun 8. Juhlallisuuksien wirallinen walvoja, 
Madeline von Alftan. [Luokille draamaproses-
sin jälkeen annettu pergamenttiteksti.]

Samalla kun opiskelijat suunnittelivat kehyskertomus-
ta ja siihen oleellisesti kuuluvia työpajoja, tuli heidän 
keskittyä oman roolihahmonsa luomiseen. Tätä varten 
heidän tuli etsiä ja luoda yhteisöllisesti jaetusta tie-
dosta uutta tietoa, jotta kaikki draamaprosessin osat 
liittyisivät saumattomasti yhteen. Opiskelijat keräsi-
vät roolihahmonsa luomiseen liittyen tietoa esimer-
kiksi 1600-luvun nimistöstä ja vaatetuksesta. Samalla 
monilukutaito ja erilaiset yhteisöllisen kirjoittamisen 
muodot kehittyivät. 

(Keittiö)pajassa olevat roolihahmot antoivat 
oppilaille erinäisiä tiedonpalasia, mikäli oppi-
laat kysyivät, ja hahmo puhui muutenkin las-
ten työskennellessä monologia linnan asiois-
ta tai ruokatarvikkeista yleensä. Lapset saivat 
esittää kysymyksiä hahmolle ja hahmo vastasi 
roolinsa mukaisesti… Kukin hahmo toimi sa-
malla omassa pajassaan ja oman osa-alueen-
sa erikoisasiantuntijana ja oli valmistautunut 
rooliin tutustumalla ajan mukaisiin rajoittei-
siin ja käytäntöihin. [Katkelma opiskelijoiden 
loppuraportista.]

Varsinaisen kehyskertomuksen ulkopuolella tarinas-
sa esiintyi Ingel-neito, joka tarinan mukaan on hau-
dattu Olavinlinnan muurien sisään. Tämä hahmo 
näyttäytyi vain draamaprosessiin osallistuville oppi-
laille ja muut opiskelijat roolissa ollessaan käyttäy-
tyivät niin, etteivät nähneet tätä hahmoa. Ingel-neito 
ilmestyi oppilaille linnan käytävillä ja taistelupajas-
sa, jossa hän ääneen suri tapahtunutta. Tämä hahmo 
syntyi opiskelijoiden oman ideoinnin ja linnan tari-
noiden kautta: 
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Seuraavaksi he huomaavat Olavinlinnan luo-
na valkean hahmon, joka houkuttelee heidät 
luokseen. Hahmo on Pihlaja-neidon kummi-
tus, jonka vain lapset voivat nähdä ja kuulla, 
koska heillä on nämä taikavoimia antavat 
merkit. Opettajan ei tarvitse neitoa nähdä 
tai kuulla (siis totta kai opettaja hänet näkee, 
mutta opettaja nyt vähän eläytyy), sillä nyt 
lapset saavat ottaa vastuuta myös opettajas-
ta. Pihlaja-neito kertoo olevansa kauan sitten 
muurin sisään muuratun tytön kummitus, 
joka on ilmestynyt kummittelemaan, koska 
hänellä on olo, että jotain kamalaa tapahtuu 
kohta linnassa. Lapset ovat tulleet tänne tu-
levaisuudesta estämään, ettei joku historian 
virhe toista itseään. [Katkelma opiskelijan kir-
joittamasta Facebook-viestistä.]

Tämän hahmon avulla luotiin kehyskertomukseen 
draamallista jännitettä. Hahmo ilmestyi oppilaille 
tyhjästä ja toimi ”hälärinä” ja konkreettisena linkki-
nä kuvitteellisen draaman maailman ja realistisen 
maailman välillä. Hän saattoi säikytellä ja kummitella 
oppilaita osallistavan draamaprosessin aikana ja näin 
tuoda eläväksi Olavinlinnaan olennaisesti liittyvää ta-
rustoa. Draamaprosessin jälkeen oppilailta ja heidän 
opettajiltaan saadun palautteen perusteella tämä 
Ingel-neidon hahmo oli jäänyt parhaiten oppilaiden 
mieleen.

Yhteisöllisen suunnittelu pedagoginen 
malli
Tutkimuksessani käytetyn teoreettisen viitekehyksen 
(yhteisöllinen suunnittelu ja tiedon luominen), erilais-
ten draamaprosessien suunnittelumallien ja varsinai-
sen tutkimukseni perusteella kehitin draamaprosessin 
yhteisöllisen suunnittelun pedagogisen mallin, jota 
avaan seuraavaksi. Tutkimukseni perusteella opettaja 
voi hyödyntää tätä mallia erilaisten draamaprosessin 
suunnittelussa (kuvio 1). 

Suunnittelu alkaa opettajan ennakkosuunnitelul-
la, jossa lähdetään kulloisenkin opetussuunnitelman 
tavoitteiden ja sisältöjen mukaisesti liikkeelle. Ennak-

kosuunnittelu rajaa tehtävää, mutta luo myös mah-
dollisuuksia uuden luomiselle. Opettaja voi tällöin 
huomioida suunnittelutehtävää toteuttavien oppilai-
den tiedot, taidot, vahvuudet ja oppimisen alueet sekä 
ehdottaa pedagogisia ratkaisuja suunnittelutehtävän 
toteuttamiselle. Ennakkosuunnittelun avulla opetta-
ja pystyy aikatauluttamaan suunnittelun etenemistä 
ja hahmottamaan aikataulua. Ennakkosuunnittelun 
avulla opettaja voi toimia hieman edellä ja antaa vink-
kejä yhteisöllisen suunnittelun tiedonluomisprosessin 
aikana. Ennakkosuunnittelu antaa opettajalle peda-
gogiset raamit, joita hän voi improvisoiden muokata 
suunnitteluprosessin aikana.

Yhteisöllinen suunnittelu ja pedagoginen tarkas-
telu on sijoitettu kuvion keskukseen. Tämä tarkoittaa, 
että näitä toimintoja tapahtuu koko suunnittelupro-
sessin ajan. Opettaja tarkastelee suunnitteluprosessin 
etenemistä koko prosessin ajan havainnoimalla sitä 
suhteessa asetettuihin tavoitteisiin, aikatauluun ja 
oppilaiden tavoitteisiin. Opettajan tehtävänä on koko 
suunnitteluprosessin ajan fasilitoida ja viedä suunnit-
telua eteenpäin. Opettaja ei kuitenkaan anna valmiita 
ideoita tai tyrmää suoraan oppilaiden ideoita, vaan 
kulkee vierellä oppilaita tukien ja kannustaen. Opet-
tajan pedagoginen tarkastelu on jatkuvaa. Hän ohjaa 
suunnittelua suhteessa siihen, mitä on tehty, miten se 
on tehty ja mitä pitäisi tehdä seuraavaksi. Opettajan 
tehtävänä on myös ohjata suunnittelua kohti syvem-
pää tiedonluomisprosessia.

Kun opettaja on antanut tehtävän, rajataan 
suunnittelutehtävää ja annetaan sille raamit. Tässä 
vaiheessa tehdään myös työskentely- ja draamaso-
pimukset, jotka kantavat koko suunnitteluprosessin 
ajan. Opettaja voi käyttää sitouttaessaan suunnit-
telijoina toimivia opiskelijoita tai oppilaita suun-
nittelutehtävään ja draaman maailmoihin erilaisia 
harjoituksia ja tehtäviä. Toiminnan lähtökohtana voi-
vat olla erilaiset avoimet tehtävät, uutinen, erilaiset 
tekstit, ajankohtainen teema tai aihe tai vaikka jokin 
musiikkikappale tai kuvataideteos. Selkeä ja rajattu, 
mutta kuitenkin avoin tehtävänanto auttaa osallis-
tujia sitoutumaan pitkäänkin suunnitteluprosessiin. 
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Tällöin opettaja voi pikkuhiljaa vetäytyä taustalle 
seuraamaan suunnittelun etenemistä ja flow-ilmiötä, 
jonka suunnitteluprosessi parhaimmassa tapaukses-
sa saa aikaan.

Suunnittelurajoitteet ovat suunnittelua ohjaavia 
tekijöitä, jotka vastaavat usein kysymyksiin kenelle, 
mitä, milloin ja millaisin resurssein suunnittelua teh-
dään. Draamassa nämä kysymykset voivat liittyä tee-
maan ja aiheeseen, kontekstiin, roolihahmoihin, ke-
hyskertomukseen, erilaisiin merkkeihin (roolimerkit) 
ja käytettyihin draaman työtapoihin ja tekniikoihin. 
Nämä suunnittelurajoitteet ohjaavat opettajaa niin 
ennakkosuunnittelussa kuin suunnittelun fasilitoin-
nissa.

Kun ennakkosuunnittelu on tehty ja toimintaa 
rajattu, voidaan aloittaa varsinaisen kehyskertomuk-
sen ideointi. Draamassa voidaan hyödyntää esimer-
kiksi devising-menetelmää (ideasta esitykseksi), kun 
valmista käsikirjoitusta ei ole ja liikkeelle lähdetään 

avoimesta tehtävänannosta. Kun kehyskertomusta 
lähdetään luomaan, tulee varsinaisen tarinan lisäksi 
miettiä draamaprosessin dramaturgia, erilaiset kään-
teet, päämäärät ja niihin mahdollisesti liittyvät esteet 
ja niiden ratkaisumahdollisuudet. Kun on kyse osallis-
tavasta draamaprosessista, tulee lisäksi miettiä, miten 
draamaprosessiin osallistuvat henkilöt osallistetaan 
toimintaan, millaisia draaman työtapoja prosessin ai-
kana käytetään ja millaiset roolihahmot vievät tarinaa 
eteenpäin.

Kun kehyskertomus on luotu, lähdetään sitä sy-
ventämään draamallisen toiminnan kautta. Tällöin 
tietoisuus aiheesta syvenee ja tietoisuus draaman 
mahdollisuuksista erilaisten kokemusten tulkitsijana 
lisääntyy. Tässä vaiheessa kehittyvät niin roolihahmot 
kuin puitteet ja miljöö heidän toiminnalleen. Suun-
nitteluprosessin tässä vaiheessa luotua roolihahmoa 
syvennetään erilaisin draama- ja improharjoituksin 
(esimerkiksi kuuma tuoli ja erilaiset status-harjoituk-

Kuvio 1. Osallistavan draamaprosessin yhteisöllisen suunnittelun malli (Stenberg 2019, 137; mukaillen Seitamaa-
Hakkarainen ym. 2001, 186)
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set). Jokainen roolihahmoa esittävä henkilö voi lisäksi 
syventää roolihahmoaan etsimällä tietoa esimerkiksi 
historialliseen faktaan liittyen ja luoda erilaisia rooli-
hahmojen välisiä yhteyksiä. Myös roolihahmon esit-
tämiseen (kehollisuus, puhe- ja ääni-ilmaisu, status, 
puvustus) ja ajatusmaailmaan (ikä, perhe, ammatti, 
tavoitteet, merkitys ja tehtävä tarinassa ym.) voidaan 
kiinnittää huomiota. 

Kun tarina, roolihahmot ja heidän toimintan-
sa työpajoihin on luotu, käydään draamaprosessia 
läpi vielä erilaisin kohtausharjoituksin, valmistetaan 
työpajoissa tarvittava materiaali ja ennakoidaan 
varsinaisen osallistavan draamaprosessin kulkua. 
Näin varmistetaan, että esiintyessään roolihahmois-
sa olevien henkilöiden ei tarvitse jännittää, vaan he 
pystyvät improvisoimaan toimintaansa draamapro-
sessin aikana ja vastaamaan draamaprosessiin osal-
listuvien henkilöiden kysymyksiin draamaprosessin 
aikana. Sawyerin (2011) tavoin he voivat toteuttaa 
hallittua improvisointia. Tärkeintä on, että näiden 
syventävien harjoitusten aikana osallistavan draa-
maprosessin vetäjät voivat luottaa yhteiseen tari-
naan ja luoda yhdessä ehyen draamallisen tarinan. 
Tässä vaiheessa opettajan on myös syytä muistaa 
fasilitoida suunnittelijoiden toimintaa suhteessa ase-
tettuihin tavoitteisiin, jotta käsitteellinen ymmärrys 
opeteltavasta asiasta syvenisi. 

On tärkeää, että tällaisen suunnitteluprosessin jäl-
keen reflektoidaan yhdessä, mitä on opittu ja miten 
yhteinen ymmärrys opittavasta kohteesta on lisäänty-
nyt suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Näin voidaan 
edelleen kehittää luovaa tiedonluomisprosessia yh-
dessä muiden kanssa.

Jatkoideoita
Jotta tätä pedagogista mallia voisi kehittää edel-
leen, voisi tämän suunnitteluprosessin toteuttaa 
esimerkiksi luokan yhteisenä suunnittelutehtävänä, 
jolloin oppilaat suunnittelisivat tällaisen monialai-
sen oppimiskokonaisuuden ja laaja-alaista osaa-
mista tukevan projektin. Lisäksi he voisivat kutsua 
muita oppilaita osallistumaan draamaprosessiin. 
Äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen näkökul-
masta osallistavan draamaprosessin suunnittelu ja 
toteutus tukee monilukutaitoa, erilaisten vuorovai-
kutus- ja ilmaisutaitojen opiskelua, toiminnallisuut-
ta ja elämyksellisyyttä sekä aktiivista toimijuutta ja 
osallisuutta.
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