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Draama on koko koulun tehtävä
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaan oppimisympäristöjen tulee tarjota 
mahdollisuus luoviin ratkaisuihin ja asioiden tutkimiseen eri näkökulmista. Draama kuuluu opetussuun-
nitelman yhteisessä kaikkia oppiaineita koskevassa osassa koulun työskentelyn uudistamisen keinoihin. 
Draama on edelleen mukana eri oppiaineiden opetussuunnitelmateksteissä erilaisin painotuksin työs-
kentelytapana ja opetusmetodina. Siihen liitetään myös opetuksen integrointi yli oppiainerajojen. Draa-
malla on taiteellisena toimintana kiinnostava asema koulun välittämässä kulttuurisessa osaamisessa. 

Opetussuunnitelma velvoittaa ja 
vakiinnuttaa 
Draama on koulussa tutuin näytelmän merkityk-
sessä, koulun ulkopuolella se on perinteisen realis-
tisen juonielokuvan ja myös vakavan puhenäytel-
män teatteriesityksen genre. Draamaa on kuitenkin 
jo viidenkymmenen vuoden ajan tarjottu koulujen 
opetukseen ja lasten ja nuorten vapaa-aikaan oman-
laisenaan ei-esittämiseen-tähtäävänä taiteellisen 
toiminnan muotona ja asioiden, ymmärtämisen 
ja asennekasvatuksen keinona. Draaman rinnalla 
on käytetty nimityksiä luova toiminta, ilmaisutaito 
ja -kasvatus, soveltava teatteri, taidelähtöinen tai 
-perustainen työskentely. Niissä kaikissa taide on 
toiminnan lähtökohta tai tavoite. Toiminnalliset me-
netelmät -nimitys korostaa muulla tavoin välineelli-
syyttä. Viime aikoina on käytetty kattavana termiä 
draamakasvatus. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 
2014 mainitsee sanan draama 79 kertaa, ei kertakaan 
merkityksessä näytelmäkirjallisuus. Draama näh-
dään opetussuunnitelmassa yksilöllisinä kokonais-
valtaisen ilmaisun taitoina tai yhteisen tekemisen 
vuorovaikutus- ja työskentelytaitoina tai välineel-
lisesti työskentelytapana, opetusmetodina, jonka 
avulla noita taitoja voidaan mallintaa ja harjoitella. 
Siihen viitataan myös taiteena. Opetussuunnitelma 
on kompromissi, jossa yhdistyy erilaisia näkemyksiä, 
tavoitteita ja strategioita, eri kohdissa ja eri oppiai-
neiden kohdalla vedetään eri suuntiin, se on sisäises-
ti ristiriitainen.  

Draama eri oppiaineiden työtavoissa 
Draama mainitaan toistuvasti jonkin lyhyen listan osa-
na eri oppiaineiden työtavoissa. Kaikissa vieraiden 
kielten opetussuunnitelmissa, jopa latinan, toistuu sa-
nonta: ”Leikin, laulun, pelillisyyden ja draaman avul-
la oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa 
kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita.” (Esim. POPS 
2014, 199.) 

Historian työtapoina ovat kerronta, draama, leikki 
ja pelit, ylemmillä vuosiluokilla draaman ja kuvallisen 
ilmaisun käyttö. Yhteiskuntaopin opetuksessa on tar-
koituksenmukaista käyttää vuorovaikutuksellisia, elä-
myksellisiä ja toiminnallisia työtapoja tiedon luomi-
sessa, kuten simulaatioita, opetuskeskusteluja, väit-
telyitä ja draamaa, kun harjoitellaan yhteistoimintaa, 
osallistumista ja vaikuttamista lähiyhteisössä. (POPS 
2014, 258.)

Uskonnon oppimisympäristöistä ja työtavoista sa-
notaan, että asioita tarkastellaan kerronnallisuuden, 
draaman, kokemuksellisuuden, toiminnallisuuden 
ja yhteisöllisen oppimisen avulla. Elämänkatsomus-
tiedossa työtapoihin kuuluvia tutkimuskeskusteluja 
rikastetaan toiminnallisilla aktiviteeteilla, saduilla, 
kertomuksilla, leikeillä, musiikilla, kuvataiteella ja 
draamalla. (POPS 2014, 135, 140, 248.)

Vuosiluokilla 1–6 opetetaan ympäristöoppia, 
biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terve-
ystiedon integroitua oppiainetta. Sen kohdalla op-
pimisympäristöistä ja työtavoista sanotaan, että 
otetaan huomioon toiminnallisuus, kokemukselli-
suus, elämyksellisyys sekä draaman ja tarinoiden 
käyttö. (POPS 2014, 103.) Terveystietoon omana 
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oppiaineena vuosiluokilla 7–9 kuuluu edelleen, että 
oppimisympäristöt ja työtavat mahdollistavat koke-
muksellisuuden, draaman ja tarinoiden käytön sekä 
terveyteen yhteydessä olevien ilmiöiden tutkimisen 
mahdollisimman luonnollisissa tilanteissa ja ympä-
ristöissä. (POPS 2014, 401.)

Matematiikan oppimisympäristöihin ja työtapoi-
hin liittyvät tavoitteet lähtevät siitä, että matematiikan 
opetuksessa käytetään oppilaille tuttuja ja kiinnosta-
via aiheita ja ongelmia oppimisympäristössä, jossa 
konkretisointi ja välineet ovat keskeisessä asemassa. 
Lisäksi mainitaan oppimispelit ja -leikit. Taitavien op-
pilaiden tukena voivat olla luova ongelmanratkaisu 
ja matematiikan sovellukset. Arvioinnin yhteydessä 
todetaan, että oppilailta edellytetään matemaattisen 
ajattelunsa esilletuomista puheen, välineiden, piirtä-
misen ja kirjallisen työskentelyn avulla. (POPS 2014, 
236–237.) Matematiikan opetuksessa onkin kehitelty 
muun muassa kielentämisen avulla oppimista. (Jout-
senlahti & Kulju 2010.) 

Draaman määrittelyä etsimässä
Draama määritellään äidinkieli ja kirjallisuus -oppiai-
neen kuvauksessa yhdeksi keskeiseksi kulttuurisisäl-
löksi rinnallaan sanataide, media, teatteritaide sekä 
puhe- ja viestintäkulttuurit, ja sen sanotaan vahvis-
tavan oppiaineen toiminnallista, kokemuksellista, 
elämyksellistä ja esteettistä luonnetta. Opetuksen 
tehtävänä on kiinnostuksen ja innostuksen vahvista-
minen kielelliseen ilmaisuun, draamaan, kaunokirjal-
lisuuteen ja monimuotoisten tekstien tulkitsemiseen 
ja tuottamiseen. Kielen tutkimiseen ehdotetaan rooli-, 
draama- ja teatterileikkiä. Luokilla 3–6 hyödynnetään 
draaman toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten 
aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä sekä 
tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja 
kouluyhteisön kulttuuritoiminnan suunnitteluun ja 
toteutukseen. 

Sisällöissä draama liitetään lastenkirjallisuuteen 
mutta myös kaikenlaisiin muihin teksteihin. Se eh-
dotetaan integroitavaksi muihin oppiaineisiin, esi-
merkiksi musiikkiin, liikuntaan ja ympäristöoppiin. 

Vuosiluokilla 7–9 draama ehdotetaan integroitavaksi 
kirjallisuuden kanssa ja yhdistettäväksi muiden op-
piaineiden, vieraiden kielten, historian, maantiedon ja 
kuvataiteen opetukseen. 

Vuorovaikutustaidoissa tavoitteena on tukea 
oppilasta vahvistamaan ilmaisurohkeuttaan ja oh-
jata häntä ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesti, 
myös draaman avulla. Arviointikriteereissä oppilaan 
luovuuden käyttämistä ja itsensä ilmaisemista eri-
laisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman 
avulla, arvioidaan arvosanalla hyvä, kun oppilas 
osaa käyttää kokonaisilmaisun keinoja omien ideoi-
densa ja ajatustensa ilmaisemiseen ryhmässä sekä 
osallistuu draamatoimintaan. Lisäksi sanotaan, että 
oppilas osaa pitää valmistellun puheenvuoron tai 
esityksen. (POPS 2014, 104–107.) Ylimpien luokkien 
vuorovaikutustaitojen tavoitteissa itsensä ilmaisemi-
sessa korostuu puhe, ja ehdotetaan harjoiteltavaksi 
puhe-esitysten pitämistä. Se on myös arvioitavana 
päättöarvioinnin kriteereissä. Sen sijaan siellä ei 
näy mitenkään vuorovaikutustilanteissa toimimisen 
sisällöissä myös mukana oleva ”tutustuminen teat-
teriin taidemuotona ja teatteri-ilmaisun keinoihin” – 
ja vielä ”draaman toimintamuotojen avulla”! (POPS 
2014, 160–162.)

Teatteri ja draama onkin nähtävä teksteinä laa-
ja-alaisen tekstikäsityksen mukaisesti ja tulkitta-
va äidinkielen ja kirjallisuuden tavoite- ja sisältö-
sanontoja siltä pohjalta. Kun puhutaan tekstien tai 
fiktion ymmärtämisestä, tulkinnasta ja analysoin-
nista, tarkoitetaan aina myös teatteria ja draamaa. 
Kun tekstien tulkitsemisen tavoitteissa ohjataan op-
pilasta tulkitsemaan tekstejä tarkoituksenmukaisia 
käsitteitä käyttäen, se kattaa myös teatteriesitykset 
ja draaman esteettiset prosessit. Monimuotoisten 
tekstien tuottaminen kattaa myös draamatoimin-
taan osallistumisen ja teatteriesitysten tuottami-
sen. Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtämi-
sessä kirjallisuus- ja kulttuurinäkemyksen avartami-
nen, kulttuurielämysten nauttiminen ja aktiivisuus 
kulttuuritarjonnan käyttäjänä ulottuu siis myös 
teatteriin. 
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Draama ja muut taiteet: yhteistä 
kehollisuutta ja symbolisia merkityksiä  
Draaman taideluonteeseen viitataan, kun draama esi-
tellään koulun työtapojen yhteydessä: Draamatoiminta 
sekä muut taiteelliset ilmaisukeinot edistävät oppilai-
den kasvua itsensä tunteviksi, itsetunnoltaan terveiksi ja 
luoviksi ihmisiksi. Tällöin oppilaat pystyvät ilmaisemaan 
itseään monipuolisesti ja toimimaan rakentavassa vuo-
rovaikutuksessa erilaisten ihmisten ja ryhmien kanssa. 
(POPS 2014, 30.) Taiteen tieto on kokemuksellista, esi-
merkiksi draamatoiminnan aikana tapahtuvia havain-
toja ja niiden merkitysten oivaltamista. Se on myös noi-
ta omia kokemuksia ja toimintaa reflektoivaa, kokijaan 
itseensä kohdistuvaa oppimista. Oppiminen tapahtuu 
tilanteisesti ja sosiaalisesti.

Suomalaisessa koulussa ei ole taidekasvatusohjel-
maa vaan taide- ja taitoaineiksi nimitetyt oppiaineet. 
On kiinnostavaa katsoa, miten perinteisten taide- ja tai-
toaineiden opetussuunnitelmat suhtautuvat draamaan 
työskentelynä ja taiteena ja millaista eri oppiaineiden 
yhteistyötä niissä ehdotetaan. 

Draama terminä mainitaan vain kerran käsityön 
kohdalla. Käsityö on ilmaisuaine, joka vahvistaa op-
pilaan kiinnostusta käsin tekemiseen ja innostaa kek-
sivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään 
käsityöhön. Alaluokilla ohjatun suunnittelun ja te-
kemisen tukena käytetään mielikuvitusta, tarinoita, 
draamaa, leikkiä, pelejä sekä luonnon- ja rakennet-
tua ympäristöä. Oppilas käyttää käsityön käsitteitä, 
merkkejä ja symboleja sekä vahvistaa visuaalista, 
materiaalista ja teknologista ilmaisuaan. Oppilas 
osaa toteuttaa kokonaisen käsityöprosessin ja doku-
mentoida prosessin, valmistaa omaan tai yhteiseen 
suunnitelmaansa perustuvan tuotteen tai teoksen, 
jossa on huomioitu esteettisyys ja toimivuus. (POPS 
2014, 147, 272, 430.)

Liikunnan tavoitteissa on helppo nähdä yhtymä-
kohtia draamatoimintaan: se tarjoaa mahdollisuuksia 
iloon, keholliseen ilmaisuun, osallisuuteen, sosiaali-
suuteen, rentoutumiseen, leikinomaiseen kisailuun ja 
ponnisteluun sekä toisten auttamiseen. Yhteistä sisäl-

töä ovat leikit ja pelit sekä tasapaino- ja liikkumistaito-
jen musiikki- ja tanssiliikunta. Ne mahdollistavat osal-
lisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja 
esteettisyyden kokemuksia. (POPS 2014, 274, 435.)

Musiikin opetuksessa käytetään taide- ja kulttuu-
rilaitosten sekä muiden yhteistyötahojen tarjoamia 
mahdollisuuksia. Oppilaat voivat suunnitella ja toteut-
taa erilaisia äänikokonaisuuksia ja toteuttaa musiikil-
lisia tai monitaiteellisia kokonaisuuksia. Musiikilliseen 
toimintaan liitetään eheyttävät teemat, muut oppiai-
neet, koulun juhlat ja tapahtumat sekä koulun ulko-
puolella tapahtuva toiminta. (POPS 2014, 141.)

Kuvataiteen opetuksessa luodaan perustaa op-
pilaiden omakohtaiselle suhteelle kuvataiteeseen ja 
muuhun visuaaliseen kulttuuriin erilaisissa rakenne-
tuissa ympäristöissä, luonnonympäristöissä ja verk-
koympäristöissä. Ilmaisun taitojen ja esteettisten 
valmiuksien kehittymistä tuetaan eri aistien ja koko 
kehon yhteistyöllä, innostetaan leikinomaiseen kokei-
luun, tieto- ja viestintäteknologian käyttöön sekä tai-
teidenväliseen toimintaan, myös koulun ulkopuolisille 
projekteille. (POPS 2014, 143, 276, 426.)

Ilmiöperustaista tai eri tiedonaloja 
yhdistävää eheyttämistä 
Yhtenä uuden opetussuunnitelman perusteiden asiana 
on keskustelussa usein tuotu esille ilmiöperustainen 
oppiminen. Se ei kuitenkaan kuulu opetussuunnitel-
man perusteiden terminologiaan. Sen sijaan yleisen 
osan luku Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppi-
miskokonaisuudet määrittelee sekä opetuksen sisältöä 
että työtapoja koskevan pedagogisen lähestymistavan, 
jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti op-
piainerajat ylittäen tarkastellaan todellisen maailman 
ilmiöitä tai teemoja kokonaisuuksina. Oppimiskokonai-
suudet tarjoavat tilaisuuden koulun ja muun yhteiskun-
nan väliselle yhteistyölle.  

Draaman kohdalla korostettu sitä, että opetuksen 
sisältöjen integrointi yli oppiainerajojen tuo tulles-
saan mahdollisuuden ilmiöperustaiseen oppimiseen 
ja opetukseen. (Stenberg 2019 134.) On tärkeätä, että 
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erilaiset tiedonalojen ja tietämisen tavat otetaan draa-
matyöskentelyssä tasavertaisina mukaan keskustelui-
hin ja yhteistyöhön eri aineiden opettajien kesken. 

Opetushallituksen verkkopalvelusta löytää haku-
sanalla draama äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen 
materiaalia draamasta opetettavana asiana ja kirja-
luettelon. Draamakasvatusta yhteisöllisyyden edus-
tajana -artikkeli sisältää katsauksen suomalaiseen 
tutkimuskirjallisuuteen ja esittelee prosessidraaman 
ja forum-teatterin. Ryhmäytymisestä ja erilaisten 
ihmisten tapaamisesta on elämänkatsomustiedon 
materiaalia. Kuvataide on keskeisenä aineistossa Su-
kellus Itämereen; siitä voisi edetä myös ekologisiin 
kysymyksiin. 

Omaa ja lainattua
Minun näkökulmani draamaan on nykyteatterin tai-
teellisissa prosesseissa ja työskentelytavoissa. Lukio-
diplomin ala on teatteritaide. (Vaittinen 2012). Taiteen 
perusopetuksessa nimitys on samoin teatteritaide. 
Sirkus on taiteen perusopetuksessa omana taiteenlaji-
naan. Lasten- ja nuortenteatteritoiminta on yksi tausta 
draamalle, myös improvisaatioteatteri ja tarinateatte-
ri. Nuorten vapaa-ajan toimintaan voi kuulua pelaami-
nen. Pelit ja pelillistäminen ovat tulleet mukaan myös 
koulusta käytävään keskusteluun. 

Olen aikaisemmin tarkastellut draamaa opetus-
suunnitelmassa multimodaalisena vuorovaikutukse-
na, joka on osa monilukutaitoa, kulttuurista osaamis-
ta. Draama esteettisenä oppimisprosessina luo tietoa, 
joka pohjautuu aistihavaintoihin perustuvaan ruumiil-
liseen kokemukseen ja muodostaa kokonaisvaltaisen 
tunteen ja ajattelun kokonaisuuden. (Vaittinen 2015.) 
Usein siteerattu on seuraava esimerkki draaman voi-
masta: 

Kysymyksenä voi esimerkiksi olla: ”Mikä on 
sokea?” Vastauksena olisi: ”Sokea on henki-
lö, joka ei näe.” Mutta voisimme myös vasta-
ta: ”Sulje silmäsi, ja pitäen ne koko ajan sul-
jettuina, koita löytää ulos tästä huoneesta”. 
Ensimmäinen vastaus antaa suppean tiedon 
ja täsmällisen tiedon, joka älyllisesti on var-

masti täysin tyydyttävä. Mutta toinen vastaus 
johdattaa kysyjän välittömän kokemisen het-
keen. Se ylittää pelkän tiedon ja rikastuttaa 
mielikuvitusta, koskettaen mahdollisesti sie-
lua yhtä paljon kuin älyä. (Way 1976, 13.)

Draamaa oppii osallistumalla draamaprosesseihin op-
pilaana, kisällinä, noviisina ja mestarina. Draamassa 
tarkkailijoita ei yleensä ole, vaan kaikilla on jokin rooli, 
vaikkapa tavaroiden järjestelijänä, uteliaana ohikul-
kijana tai pallopoikana. Muutaman tunnin harjoitus-
prosessiin voi osallistua Suomen draama- ja teatteri-
opetuksen liiton FIDEA:n kevät- tai talvipäivillä ja mui-
den opettajajärjestöjen koulutuspäivillä tai avoimen 
korkeakoulun täydennyskoulutuskursseilla. Omassa 
koulussa voi osallistua draamatoimintaan jonkun 
draamaa käyttävän avustajana. Kokemuksen pohjalta 
voi ymmärtää kirjallisuutta ja tutkia internetissä tarjol-
la olevaa materiaalia. Yhdessä saman koulun muiden 
draamapedagogiikasta kiinnostuneiden kanssa voi 
rakentaa uusia draamaprosesseja laajempia opetus-
kokonaisuuksia varten. 
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