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Tutorointia draaman työtavoista
Draamakasvatus on vahvasti esillä vuoden 2016 perusopetuksen opetussuunnitelmassa läpikäyvänä so-
velluksena, jota voidaan liittää mihin oppiaineeseen ja opetussisältöön hyvänsä. Opetussuunnitelman pe-
rusteissa asia on muotoiltu seuraavasti: ”Kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat sekä eri aistien käyttö 
ja liikkuminen lisäävät oppimisen elämyksellisyyttä ja vahvistavat motivaatiota. Motivaatiota vahvistavat 
myös työtavat, jotka tukevat itseohjautuvuutta ja ryhmään kuulumisen tunnetta. Draamatoiminta sekä 
muut taiteelliset ilmaisukeinot edistävät oppilaiden kasvua itsensä tunteviksi, itsetunnoltaan terveiksi ja 
luoviksi ihmisiksi.” (Opetushallitus 2014, 28–29.) Draaman työtavat onkin mainittu useamman oppiaineen 
kohdalla, mutta tarkempaa työtapojen ohjausta ei opetussuunnitelman perusteista löydy. 

Draaman työtavat tutoroinnilla tutuksi -työnimeä kan-
tava, vielä kirjoitusvaiheessa oleva väitöstutkimukseni 
on keskittynyt jo työssä olevien opettajien täydennys-
koulutukseen ja draaman työtapojen tutorointiin. Tut-
kimuksessani on toimintatutkimuksellinen ote: olen 
työskennellyt lukuvuosina 2016−2019 yhteistyökoulus-
sa eri oppiaineiden opettajien kanssa ja tutoroinut hei-
tä draaman työtapojen käyttöön omien oppiaineidensa 
opetussisältöjen opetuksessa. Väitöstutkimukseni liit-
tyy myös Kuopion kaupungin Osaavat opettajat – on-
nelliset oppijat -hankkeeseen (lukuvuosi 2017−2018), 
jossa tunne- ja vuorovaikutustaitoja opetettiin draama-
kasvattajan tuella perusopetuksen opettajille sekä 4. ja 
8. luokan oppilaille. 

Draamatyöskentelyssä olennaista ovat draamakas-
vatuksen näkemykset oppijasta yksilönä ja oppimisesta 
aktiivisena ja tavoitteellisena prosessina sekä yhteistoi-
minnallisuus ja kokemuksellinen oppiminen (Heikkinen 
2005, 33; Laakso 1996, 14). Näin ollen draamakasvatus 
kytkeytyy konstruktivistisiin oppimiskäsityksiin ja ope-
tussuunnitelman käsitykseen oppimisesta.

Draamakasvatus-termillä (drama education) tar-
koitan draamaa ja teatteria, jota tehdään erilaisissa 
oppimisympäristöissä ja joka sisältää sekä esittävän 
että osallistavan draaman genret (esim. Heikkinen 
2005). Uusikylä ja Atjonen (2005) nostavat nykyisen 
tutkimustiedon pohjalta esiin kolme tärkeää näkökoh-
taa, jotka on otettava huomioon opetus- ja kasvatus-
työssä. Ensinnäkin tieto ei ole luonteeltaan objektiivis-
ta vaan sosiaalisesti rakentuvaa. Toiseksi oppimateri-
aalien tulee joustaa oppilaiden omien tarpeiden mu-
kaan. Kolmanneksi opettajan rooli on olla oppimisen 
ohjaaja enemmän kuin tiedon jakaja.

Helsingin yliopiston dosentti Tapio Toivanen (2005, 
10) on listannut draamakasvatuksen kuusi yleistavoitet-
ta draama- ja teatteriopetuksen tutkimuksen pohjalta:
1)  Omasta itsestä oppiminen. Ilmaisu kuuluu itseluot-

tamuksen ja -tuntemuksen kehittymiseen ja vaikut-
taa positiivisesti minäkäsitykseen.

2)  Ilmaisuvalmiuksien kehittyminen ja monipuolis-
tuminen.

3)  Taiteellinen kehittyminen: peruskoulun aikana 
oppilaan teatteritaiteen tuntemus lisääntyy ja hän 
kykenee hyödyntämään taiteellista osaamistaan 
yhä paremmin.

4)  Draama- ja teatteritietoisuuden lisääntyminen, mikä 
tarkoittaa draaman kielen omaksumista, mutta 
myös analysointi- ja tulkintataitojen karttumista.

5)  Maailman ja itsensä hahmottamisen tapojen ke-
hittäminen. 

6)  Ryhmätyöskentelytaitojen kehittäminen, roolien 
rikkominen ja ryhmän toiminnan kehittäminen. Li-
säksi draamakasvatus kehittää suvaitsevaisuutta, 
empatiakykyjä ja sosiaalisia taitoja sekä sitoo ryh-
mää yhteen luomalla yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

Näitä draamakasvatuksen yleistavoitteita olen pyrki-
nyt tavoittamaan yhteistyöopettajien kanssa kahdesta 
eri suunnasta tarkasteltuna -oppiaineiden sisältöjen 
sekä opetussuunnitelman läpäisevän teeman eli tun-
ne- ja vuorovaikutustaitojen opetuksen näkökulmasta. 
Toiminnallinen osuus tutkimuksessani eteni seuraa-
vasti: Tein keväällä ja syksyllä 2016 alkukyselyn niin 
yhteistyökouluni opettajille kuin laajemminkin eri ylä-
koulujen opettajille ympäri Suomen. Kyselyssä tarkoi-
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tuksena oli kartoittaa tilannetta draamakasvatuksen 
sekä draaman työtapojen tuntemuksesta ennen uuden 
opetussuunnitelman käyttöönottoa. Sain kyselyyni 180 
vastausta eri puolilta Suomea. Alkukyselyn perusteella 
draaman työtapoihin suhtaudutaan positiivisesti, niistä 
toivotaan lisäkoulutusta ja niiden koetaan syventävän 
oppimista, mutta draaman työtapojen hyödyntäminen 
omassa opetuksessa on vähäisempää. 

Keväällä 2016 sekä lukuvuosina 2016−2019 työs-
kentelin yhteistyökouluni opettajien kanssa. Kyseessä 
on noin 400 oppilaan yläkoulu. Pidin keväällä 2016, en-
nen uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa, koko 
opetushenkilöstölle pidetyn alkukoulutuksen nimeltä 
Draaman ABC. Tässä puolen veso-päivän eli kolmen 
tunnin mittaisessa koulutuksessa kävimme toimin-
nallisesti läpi draamakasvatuksen perusperiaatteita 
sekä muutamia draaman työtapoja. Hyödynsimme 
koulutuksessa koulunulkoista oppimisympäristöä, 
sillä koulutus toteutettiin yhteistyössä Pohjois-Karja-
lan museon kanssa. Koulutukseen osallistui kahdessa 
erässä koko yhteistyökoulun opetushenkilöstö. Tämän 
alkukoulutuksen päätteeksi pyysin jatkoyhteistyöstä 
kiinnostuneita opettajia jättämään yhteystietonsa. Yh-
teistyöopettajien kanssa työskentelin ”draamatutori-
na” kolmen lukuvuoden ajan. Käytännössä otin yhteis-
työopettajiini aina etukäteen yhteyttä ja suunnittelim-
me aihekokonaisuutta, johon draaman työtapoja olisi 
tarkoitus soveltaa. Tämän jälkeen saavuin sovittuna 
ajankohtana koululle ja olin mukana oppitunneilla oh-
jaamassa draamatyöskentelyä. Ajatuksena oli se, että 
opettaja pystyisi tämän jälkeen kokeilemaan itse vas-
taavaa kokonaisuutta draaman työtapojen käytöstä 
rinnakkaisluokan kanssa. Osalle näistä tunneista pää-
sin mukaan, osan tunneista opettaja ohjasi itsenäises-
ti ja haastattelin opettajaa kokemuksesta jälkikäteen. 

Tässä esimerkki biologian tunnille suunnitellusta 
draamaharjoituksesta, jossa opetellaan hahmotta-
maan ravintoketjua: 

Pienryhmän jäsenet esiintyvät ravintoketjun 
osina tässä järjestyksessä: kasvi-kasvinsyöjä-pe-
to-hajottaja. Ideana on se, että kasvia esittävä 
tulee näyttämölle ja esittelee itsensä ”Minä 
olen… (esim. mustikka)” ja ottaa asennon, joka 
jotenkin kuvaa valittua kasvia. Tämän jälkeen 

Mistä liikkeelle?

1) Pidä toimintahetket lyhyinä. 

2) Sopikaa rutiini aloittamiseen ja lopettamiseen. 

3)  Siirtykää rauhallisempaan yksilötyöhön omalle pai-
kalle, jos toiminta muuttuu liian vauhdikkaaksi. 

4)  Kunnioita erilaisia lähtökohtia osallistumiseen. Tie-
dota esimerkiksi tulkin välityksellä toiminnan perus-
periaatteista lasten huoltajille ja anna tarvittaessa 
huoltajalle mahdollisuus tulla mukaan seuraamaan 
toimintaa. 

5)  Jos tuntuu, ettei toiminta tuota tulosta, aseta tavoit-
teita ryhmäkohtaisesti mutta arvioi lasten onnistu-
mista lapsi- ja tehtäväkohtaisesti. Tällöin edistymi-
nen jossakin tietyssä asiassa tulee konkreettisemmin 
esiin. 

6)  Huomaa, että lapset ovat erilaisissa vaiheissa kotou-
tumisen ja Suomeen muuttamisen suhteen. Lisäksi 
traumaattiset tapahtumat ja persoonallisuuserot voi-
vat vaikuttaa intensiteettiin, jolla lapsi haluaa osallis-
tua. Kannusta osallistumiseen, mutta älä pakota. Mi-
käli lapsen on vaikea säädellä itse omaa toimintaan-
sa, rauhoita, rajoita ja näytä oikeita toimintamalleja. 

7)  Reaktiot toimintaan voivat olla ikätasoa nuoremman 
lapsen reaktioita. Draamaharjoituksia voi tällöin vie-
dä enemmän yhteisleikin suuntaan. Molemmissa on 
tärkeää keskittyä käynnissä olevaan tilanteeseen ja 
sanoittaa tapahtuvaa. 

8)  Aloita ainakin aluksi iloisista ja positiivisista teemois-
ta. 

9)  Aloita näistä: aistileikit, roolileikit, pantomiimi ja lii-
keilmaisu, tunteiden nimeäminen ja tunnistaminen, 
kuvallinen ilmaisu, rentoutukset. 
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tulee kasvinsyöjää esittävä oppilas, joka ottaa 
kasvia syövän ja omaa eläintä kuvaavan asen-
non ja kertoo ”Minä olen… (esim. metsämyyrä) 
ja syön mustikkaa.” Jatketaan samalla tekniikal-
la niin, että mukaan tulee peto ja viimeisimpänä 
hajottaja. Hän asettuu kuvaan niin, että esittää 
oman tulkintansa mukaisesti hajottajaa sekä 
sitä, miten se hajottaa lihansyöjää. Toki hajotta-
ja voi asettua myös niin, että hänellä on pääsy 
sekä lihansyöjän että kasvinsyöjän ”kimppuun”. 
Oppilas sanoo ”Minä olen… (esim. mikrobi tai 
bakteeri) ja hajotan niin kasvinsyöjän kuin li-
hansyöjänkin, kun ne ovat kuolleet.” EKSTRA: 
Esittelyn lisäksi oppilas voi etsiä etukäteen esi-
merkiksi kolme asiaa esittämästään kasvista/
eläimestä, jotka kertoo muille. Sitten tulee kas-
vinsyöjä ja sama idea jatkuu ravintoketjun lop-
puun saakka. (Kokeillaan itse -opas 2018, 14.)

Keräsin yhteistyöopettajien luvalla suunnittelemiamme 
opetuskokonaisuuksia mukaan Kokeillaan itse -oppaa-
seen. Opas on vapaasti ladattavissa Kuopion kaupun-
gin sivuilta (linkki oppaaseen löytyy lähdeluettelosta). 
Teimme opasta yhdessä Kuopion kaupungin draama-
kasvattaja Anni Marinin kanssa. Hän toi oppaaseen 
suunnittelemiaan ja testaamiaan opetussisältöjä Osaa-
vat opettajat – onnelliset oppijat -hankkeesta. Esitte-
lemme opasta sen alussa näin: ”Kokeillaan itse -oppaa-
seen on kerätty mahdollisimman selkeitä ja oppilaiden 
kanssa testattuja, matalan kynnyksen draaman työta-
poja yläkoulun aineenopetukseen. Ideana on se, että 
samaa työtapaa voi ja kannattaa käyttää useammassa 
yhteydessä ja eri painotuksilla. Opas on rakennettu op-
pitunnin rakennetta mukaillen:
1.  Oppitunnin tai opetusjakson aloitukseen liittyviä 

työtapoja, joilla voi viritellä oppilaita toiminnalli-
seen työskentelyyn sekä johdatella käsiteltävään 
aiheeseen. 

2.  Oppisisällön käsittelyyn liittyviä työtapoja. 
3.  Oppitunnin tai opetusjakson päättämiseen sekä 

opitun kertaamiseen liittyviä työtapoja.” (Kokeil-
laan itse -opas 2018, 4.) 

Osaavat opettajat – onnelliset oppijat -hankkees-
sa toimin yhdessä draamakasvattajien Anni Marinin 

Esimerkkejä varhaisista toimintahetkistä aivan al-
keiskielitaidon vaiheessa: 

TEEMA: SUOMEN METSÄN ELÄIMET
1)  Aloituspiiri, jossa katsotaan paikallaolijat.

2)  Helppo lämmittelyleikki esim. sähkötys tai jokainen 
saa kertoa oman nimen ja näyttää sen eläimen ku-
vaa, josta pitää. 

3)  Eläinkortit. Opetellaan eläinkorteista eläinten nimet 
suomeksi ja lasten osaamilla kielillä. Omalla kielellä 
nimeämiseen suhtaudutaan usein ylpeydellä, mutta 
toisaalta se voi lisätä myös halua oppia nimet myös 
suomeksi.

4)  Pantomiimi, jossa halukkaat esittävät vuorollaan 
valitsemaansa eläintä. Toiset arvaavat eläimen ni-
men suomeksi. Taitojen lisääntyessä eläimen lisäksi 
voi esittää tunnetilaa, jossa eläin liikkuu. 

5)  Loppurentoutus, jossa esimerkiksi ohjaaja käy silitte-
lemässä kasvoja tai käsiä höyhenellä (metsän linnun 
sulalla).

6) Eläinten nimet kirjoitetaan vihkoon. 

TEEMA: VÄRIT JA TUNTEET
1)  Aloituspiiri.

2)  Harjoitellaan eri värien nimet apuna isot karton-
kipohjat. 

3)  Värileikki musiikin tahdissa. Leikissä mennään sei-
somaan sille värille, jonka ohjaaja kertoo. Taitavassa 
ryhmässä voidaan sanoa väri ja muoto esim. punainen 
ympyrä. 

4)  Väri ja tunne. Kerrataan tunteiden nimet kortti ker-
rallaan. Jokainen saa vuorotellen viedä tunnekortin 
sen värin luo, joka tunteeseen omasta mielestä liit-
tyy. 

5)  Leikkivarjorentoutus, jossa saa vuorotellen maata 
värikkään leikkivarjon alla toisten nostaessa ja laskies-
sa varjoa reunoilta.

6)  Vallitsevan tunteen nimeäminen. Jokainen kertoo 
joko suullisesti tai tunnekorttia apuna käyttäen 
omasta tunnetilastaan tapaamisen päätteeksi. 
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ja Johanna Hopian kanssa lukuvuonna 2017−2018. 
Meillä oli mukana yhdeksän peruskoulua Kuopiosta: 
alakouluja, yhtenäiskouluja ja yläkouluja. Tässäkin 
kartoitimme ensin yhteistyökoulujen opettajien aja-
tuksia tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamisesta 
sekä draaman työtapojen tuntemuksesta alkukyselyl-
lä, joka oli hankkeen tarpeisiin sovellettu versio väi-
töstutkimukseni ensimmäisestä alkukyselystä. Kävi 
ilmi, että opettajat pitivät tunne- ja vuorovaikutus-
taitojen opettamista tärkeänä. Draaman työtapoihin 
suhtauduttiin yleisesti positiivisesti, ja niihin liitettiin 
esimerkiksi halu monipuolistaa omaa opetusta sekä 
saada oppilaat enemmän eläytymään oppisisältöihin. 
Draaman työtapojen käyttöön toivottiin yleisesti lisää 
käytännönläheistä koulutusta. 

Alkukyselyn jälkeen pidimme koko yhteistyökoulun 
opetushenkilöstölle sovelletun Draaman ABC -koulu-
tuksen, jossa painotuksena oli nyt tunne- ja vuorovai-
kutustaitojen opettaminen draaman työtapoja hyödyn-
täen. Alkukoulutuksen ideana oli näyttää käytännössä 
koko opetushenkilöstölle, mitä draaman työtavoilla 
oikein tarkoitetaan. 

Hankkeen jatkotyöskentelyyn osallistuivat tämän 
jälkeen alakouluista 4. luokan opettajat ja yläkouluista 
8. luokkia opettavia aineenopettajia. Johanna Hopia 
toimi kunkin alakoulun opettajan ja Anni Marin yläkou-
lun opettajan kanssa yhteensä kymmenen oppitunnin 
verran. Oma osuuteni oli suunnitella sekä toteuttaa 
opettajien alkukoulutusta ja teettää alkukyselyt sekä 
palautekyselyt yhteistyökoulujen opettajille. Anni Ma-
rin pyysi palautetta oppitunneista myös oppilailta: 

Hankkeen palautteeseen vastasi noin 170 
kahdeksasluokkalaista, joista noin 60 % piti 
oppiaineen oppimista draaman avulla hyö-
dyllisenä; noin 40 % oppi oppiaineen sisältöjä 
paremmin kuin normaalisti; ja noin 60 % mie-
lestä ”tällaisia tunteja” voisi olla lisää. Kysyt-
täessä, mitä hyötyä draamasta oli oppiaineen 
opiskelussa, valtaosa oppilaista vastasi: ”Asiat 
jäivät paremmin mieleen”, ”Oppi parem-
min / rennommin”, ”Uudenlaiset ja erilaiset 
tavat opiskella”, ”Kehittyi esiintymisessä”, 
”Oppi käytännön kautta” ja ”Yhteistyötaidot 
kehittyi”. (Kokeillaan itse –opas 2018, 3.)

Palautekyselyissä selvisi, että osa opettajista oli ko-
keillut tai aikoi kokeilla hankkeen yhteistyöosuuden 
jälkeen draaman työtapoja myös itsenäisesti. Estävinä 
tekijöinä draaman työtapojen käytölle mainittiin esi-
merkiksi ajan puute sekä suuret, hankalasti hallitta-
vat opetusryhmät. Hankkeelle toivottiin jatkoa. Tämä 
toteutui osittain, kun hankerahoitusta riitti vielä seu-
raavalle lukuvuodelle ja draamakasvattajat Anni Marin 
ja Johanna Hopia jatkoivat yhteistyötä halukkaiden 
yhteistyöopettajien kanssa. Linkit Osaavat opettajat 
– onnelliset oppijat -hankkeen sekä draamakasvatuk-
sen osion internetsivuille löytyvät lähdeluettelosta. 

Väitöstutkimukseni toiminnallinen osuus on ohi, 
mutta keräämäni aineiston analysointi jatkuu. Lähe-
tin keväällä 2019 sekä alkuperäiselle yhteistyökoulul-
leni että kaikkiin Suomen kuntiin loppukyselyn, jossa 
kartoitan tilannetta kolme lukuvuotta uuden opetus-
suunnitelman käyttöönoton jälkeen. On ollut ilo saa-
da positiivista ja kannustavaa palautetta erityisesti 
tutkimuksen toiminnallisista osuuksista. Sen verran 
voin jo sanoa, että draaman työtapojen käytöstä luok-
kaopetuksessa tarvitaan lisää koulutusta ja tutorointi 
koetaan yleisesti toimivana koulutusmuotona. 
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