
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALTANEN SAANA 

VIIDESLUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ KIUSAAMISESTA SEKÄ KIUSAAMI-

SEN ENNALTAEHKÄISEMINEN PROSESSIDRAAMAN AVULLA 

Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma 

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA 

Luokanopettajan koulutus 

2013 

  



 

   

 

 

Kasvatustieteiden tiedekunta  Tiivistelmä opinnäytetyöstä 
Faculty of Education   Thesis abstract 

Luokanopettajankoulutus Tekijä/Author 

Valtanen Saana 

Työn nimi/Title of thesis 

Viidesluokkalaisten käsityksiä kiusaamisesta sekä kiusaamisen ennaltaehkäiseminen prosessidraaman avul-
la 

Pääaine/Major subject 

Kasvatustiede 

Työn laji/Type of thesis 

Pro gradu -tutkielma 

Aika/Year 

Joulukuu 2013 

Sivumäärä/No. of pages 

81 + 5 liitettä 

Tiivistelmä/Abstract 

Kiusaaminen on vakava ongelma koulussa. Kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi on tehty paljon työtä jo 
pitkään, mutta uusia keinoja tarvitaan. Draamakasvatus antaa monipuolisia välineitä käsitellä vaikeita asioita 
lasten kanssa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää lasten käsityksiä kiusaamisesta, sekä kokeilla prosessi-
draaman käyttämistä kiusaamisen ennaltaehkäisyssä. Tutkimuksessa on kolme tutkimuskysymystä: Miten 
lapset määrittelevät ja kertovat kokemuksistaan kiusaamisesta? Miten kiusaamiseen puututaan ja kuinka sitä 
ennaltaehkäistään koulussa? Mitkä ovat prosessidraaman haasteet ja mahdollisuudet kiusaamisen ennalta-
ehkäisemisessä? Aineisto hankittiin haastattelemalla erään koulun viidesluokkalaisia heidän kiusaamiskäsi-
tyksistään. Lisäksi oppilaiden kanssa tehtiin prosessidraama kiusaamisaiheesta.  

 Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii kiusaamisesta aiemmin tehty tutkimus. Li-
säksi tutkimuksen teoriaosassa käsitellään kokemuksellista oppimista, josta draamakasvatus on yksi esi-
merkki. Kokemuksellisen oppimisen mukaan oppiminen on ympäristön ja henkilön välistä vuorovaikutusta, 
jossa aiemmat kokemukset vaikuttavat siihen, mitä henkilö oppii. Prosessidraamassa hyödynnetään koke-
muksellista oppimista, sillä draaman maailmassa oppilas saa kokemuksen siitä, millaista kiusaaminen on. 
Lisäksi hän pääsee reflektoimaan kokemuksiaan muiden kanssa ja oppii näin uutta. Teoreettisessa viiteke-
hyksessä esitellään myös Cooling conflict- niminen menetelmä, jossa konflikteihin puututaan draaman ja 
vertaissovittelun avulla. 

 Tutkimus kuuluu kvalitatiivisen tutkimuksen kenttään ja tutkimusmenetelmänä toimii feno-
menografia, joka tarkastelee ihmisten käsityksiä tietystä aiheesta. Tutkimuksen draamaosuus kuuluu toimin-
tatutkimuksen piiriin. Haastattelut olivat puolistrukturoituja parihaastatteluja. Yhteensä haastateltiin kuutta 
oppilasta. Haastatteluista muodostettiin neljä kategoriaa lasten puheessa esiintyneiden teemojen mukaan. 
Prosessidraamaan osallistui koko parikymmenhenkinen luokka. Sekä haastattelut, että draama videokuvat-
tiin. Prosessidraamasta on analysoitu harjoitusten toimivuutta kiusaamisaiheen käsittelyssä sekä opettajan ja 
oppilaiden toimintaa draaman aikana.  

 Haastatteluiden perusteella oppilailla oli selkeä käsitys siitä, mitä kiusaaminen on, ja se vas-
tasi aiemmin tehtyjen tutkimusten tuloksia. Kiusaamiseksi mainittiin sekä fyysisiä, että henkisiä kiusaamis-
muotoja. Lasten mukaan kiusaaminen on kaikkea, mistä tulee toiselle paha mieli. Lapset kokivat, että kiu-
saamiseen tulee puuttua koulussa, ja he totesivat opettajan roolin olevan tärkeä kiusaamiseen puuttumises-
sa. Tosin myös oppilaiden oma vastuu siitä, että ketään ei kiusata, korostui lasten puheessa. Prosessidraa-
man haasteena on, että lapset voivat olla arkoja ilmaisemaan mielipiteensä ja mukailevat helposti kave-
reidensa tai suosittujen oppilaiden mielipiteitä. Opettajan tehtävänä on saada kaikki oppilaat osallistumaan 
draamaan. Draama on osalle luontainen tapa toimia ja oppia uutta, mutta ujommille oppilaille se on haasta-
vaa. Draaman hyvä puoli on se, että vaikeaa asiaa voidaan käsitellä huumorin avulla. Draaman maailmassa 
käsiteltyjä asioita voidaan reflektoida yhdessä ja näin voidaan syventää oppilaiden kokemuksia ja saadaan 
uusia näkökulmia. Prosessidraamassa oppilaat oppivat kokemuksen ja reflektoinnin avulla kiusaamisesta 
ilmiönä, heidän empatiakykynsä kasvoi ja heidän sosiaaliset taitonsa kehittyivät. Prosessidraama on erittäin 

hyvä tapa käsitellä vaikeita asioita, kuten kiusaamista. Sen käyttöä tulisikin lisätä peruskoulussa. 

Asiasanat  kiusaaminen, draamakasvatus, prosessidraama, fenomenografia, toimintatutkimus 



 

   

SISÄLLYS 

JOHDANTO ......................................................................................................................... 1 

1.1 Tutkimustehtävät .......................................................................................................... 2 

1.2 Tutkimuksen kohdehenkilöt ......................................................................................... 2 

2 KIUSAAMINEN ILMIÖNÄ ............................................................................................ 4 

2.1 Kiusaamisen määritelmä .............................................................................................. 4 

2.2 Kiusaamisen syyt ......................................................................................................... 7 

2.3 Kiusaamiseen puuttuminen ja ennaltaehkäisy.............................................................. 8 

2.3.1 Koulun taso ........................................................................................................... 9 

2.3.2 Luokan taso ......................................................................................................... 10 

2.4 Cooling conflict .......................................................................................................... 11 

3 KOKEMUKSELLINEN DRAAMAKASVATUS ........................................................ 16 

3.1 Kokemuksellinen oppiminen ..................................................................................... 16 

3.1.1 Kokemus .............................................................................................................. 16 

3.1.2 Leikki ................................................................................................................... 20 

3.2 Mitä draamakasvatus on? ........................................................................................... 22 

3.2.1 Vakava leikillisyys ............................................................................................... 24 

3.2.2 Opettaja ja oppilas draaman maailmassa .......................................................... 26 

3.2.3 Prosessidraama ................................................................................................... 28 

4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS ...................................................................................... 33 

4.1 Metodologiset lähtökohdat ......................................................................................... 33 

4.1.1 Fenomenografia .................................................................................................. 34 

4.1.2 Toimintatutkimus ................................................................................................. 36 

4.2 Aineisto ja sen hankinta ............................................................................................. 38 

4.2.1 Suunnittelemani prosessidraama ........................................................................ 39 

4.2.2 Havainnointi ja videointi aineistonkeruumenetelmänä ...................................... 41 

4.2.3 Haastattelu aineistonkeruumenetelmänä ............................................................ 44 

4.3 Käyttämäni analyysin menetelmät ............................................................................. 45 

4.3.1 Sisällön analyysi .................................................................................................. 45 

4.3.2 Videoidun prosessidraaman analyysi ................................................................. 46 

5 TUTKIMUSTULOKSET ............................................................................................... 48 



  

 

  

5.1 Haastattelujen tulokset ............................................................................................... 48 

5.1.1 Lasten käsityksiä kiusaamisesta käsitteenä ........................................................ 48 

5.1.2 Lasten käsityksiä kiusaamisen syistä .................................................................. 50 

5.1.3 Kiusaamiseen puuttuminen ja ennaltaehkäisy lasten puheessa .......................... 52 

5.1.4 Draamakokemukset ............................................................................................. 54 

5.2 Arvio prosessidraamasta ............................................................................................ 55 

5.2.1 Hypätään draaman maailmaan .......................................................................... 56 

5.2.2 Syvennytään teemaan .......................................................................................... 60 

5.2.3 Loppu hyvin, kaikki hyvin ................................................................................... 63 

5.3 Yhteenveto tuloksista ................................................................................................. 66 

6 POHDINTA ..................................................................................................................... 70 

6.1 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys ....................................................................... 70 

6.2 Tutkimuksen merkitys ja jatkotutkimusehdotukset ................................................... 73 

LÄHTEET .......................................................................................................................... 76 

LIITTEET (5 KPL)



 

   

JOHDANTO 

Kiusaaminen on vakava ongelma koulussa. Tulevana opettajana tehtäväni on ennaltaeh-

käistä kiusaamista ja puuttua siihen. Kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi onkin tehty paljon 

työtä usean vuoden ajan. Suomessa yhtenä esimerkkinä tästä on KiVa Koulu eli kiusaami-

sen vastainen toimenpideohjelma. Kuitenkin myös uusia toimenpidemalleja tarvitaan. Ko-

en, että noviisiopettajana minulla ei ole tarpeeksi keinoja puuttua kiusaamiseen. Tämän 

gradun lähtökohtana onkin etsiä keinoja puuttua kiusaamiseen itseäni lähellä olevasta nä-

kökulmasta, draamasta. Toivon löytäväni keinoja puuttua kiusaamiseen ja ennaltaehkäistä 

sitä draaman avulla. Uskon, että myös moni muu lasten kanssa työskentelevä voi hyötyä 

tutkielmastani.  

Draama on lähellä sydäntäni, koska olen harrastanut teatteria pienestä lapsesta asti. Lapse-

na kävin Oulun kansalaisopiston teatteriryhmässä ja aikuisena olen toiminut Oulun ja La-

pin ylioppilasteattereissa. Lisäksi olen lukenut draamakasvatuksen sivuaineen Oulun yli-

opistossa. Tein myös kandidaatintutkielmani liittyen lasten kokemuksiin draamaharjoituk-

sista.  Teatteri on tärkeä osa elämääni ja olen sen avulla kasvanut ujosta pikkutytöstä itse-

varmaksi aikuiseksi. Haluan hyödyntää opettajantyössäni innostustani ja osaamistani liitty-

en teatteriin. On tärkeää, että noviisiopettajat vievät kouluihin mukanaan uusimpia tutki-

mustuloksia ja kehittävät opetusmetodeja, jotka parhaiten sopivat nykylasten elämään.  

Pro gradu-tutkielmani lähtökohtana on koulukiusaaminen ilmiönä. Ilmiöt ovat keskeisiä 

tutkimuskohteita valitsemassani fenomenografisessa tutkimustavassa. Ne ovat luonteeltaan 

psyykkisiä eli välittömästi koettuja tunteita, ajattelua ja mielikuvia. (Turunen, 1995, 113-

114.) Fenomenografiassa ihminen nähdään rationaalisena olentona, joka pyrkii liittämään 

mielessään olevat tapahtumat selittäviin yhteyksiin. Tutkielmani kohderyhmänä ovat 5-

luokkalaiset oppilaat, joiden käsityksiä koulukiusaamisesta olen saanut esille haastattelujen 

avulla. Ilmiö ja käsitys ovat samanaikaisia, koska ihminen rakentaa koetusta ilmiöstä aktii-

visesti oman käsityksensä. Fenomenografiassa vertaillaan eri ihmisten erilaisia käsityksiä 

ilmiöstä. Lisäksi siinä suhteutetaan yhden ihmisen erilaisia käsityksiä samasta ilmiöstä. 

(Ahonen, 1994, 114-117.) 

Koulukiusaamisen ilmiötä voidaan lähteä avaamaan kahden käsitteen avulla: konflikti ja 

kiusaaminen. Konflikti on ajatusten, kiinnostuksenkohteiden tai toiminnan vastakkaisuutta, 

joka johtaa taisteluun statuksesta, vallasta tai voimavaroista (Opotow, 1991, 416). Kiusaa-
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minen voidaan määritellä olevan sellaista, jossa yksilö tai useampi yksilö joutuu monta 

kertaa ja pitkän aikaa toisen yksilön tai useamman yksilön kielteisen toiminnan kohteeksi. 

(Olweus, 1986, 8.) 

Olen kiinnostunut kokemuksellisesta oppimisesta, josta draamakasvatus on yksi esimerkki. 

Kokemus on jäsentyneitä näköhavaintomielikuvia. Ihminen on oppiva olento ja todellisuus 

jäljentyy mieleemme niin, että näemme asioiden väliset yhteydet. Oppiminen voi olla joko 

tietoista, tai tiedostamatonta. (Turunen, 1995, 18.) Kokemus on aktiivista vuorovaikutusta 

maailman kanssa. Täydellisimmillään ja esteettisimmillään se on minän ja muun maailman 

sekoittumista ja vuorovaikutusta. Se on jonkin asian loppuun saattamista ja asioiden saa-

vuttamista. (Dewey, 2010, 29-30.) Lisäksi tutkimukseni keskeisenä käsitteenä toimii draa-

makasvatus, koska käsittelen kiusaamista draaman avulla. Draamakasvatus on kaikkea 

draamaa ja teatteria, jota tehdään erilaisissa oppimisympäristöissä koulussa. Se on maail-

man ja kulttuurin hahmottamista esteettisten prosessien kautta. (H. Heikkinen, 2002, 14-

15.) Draamapedagogiikka on taide- ja kulttuuriaine. Se on teatterin laji ja useimmiten ni-

menomaan osallistuvaa teatteria. Draamapedagogiikan juuret ovat teatteritaiteessa, mutta 

se on myös kasvatusta. (Østern, 2000a.)  

1.1 Tutkimustehtävät 

Tutkimustehtävänäni oli saada selville oppilaiden käsityksiä ja kokemuksia kiusaamisesta. 

Lisäksi halusin arvioida prosessidraaman hyödyntämistä kiusaamisen ennaltaehkäisemises-

sä.  

Varsinaisiksi tutkimuskysymyksiksi muodostuivat seuraavat kysymykset: 

1. Miten lapset määrittelevät ja kertovat kokemuksistaan kiusaamisesta? 

2. Miten kiusaamiseen puututaan ja kuinka sitä ennaltaehkäistään koulussa? 

3. Mitkä ovat prosessidraaman haasteet ja mahdollisuudet kiusaamisen ennaltaehkäi-

semisessä? 

1.2 Tutkimuksen kohdehenkilöt 

Valitsin tutkimuskohteekseni erään oululaisen koulun 5. luokan oppilaat. Hankin kandidaa-

tintutkielmani aineiston samasta luokasta, joten luokan oppilaat ja opettaja olivat minulle 

jo ennestään tuttuja. Tein kandidaatintutkielmani vuonna 2010, joten tapaamisemme välis-
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sä oli ehtinyt kulua kolme vuotta. Pyysin opettajaa valitsemaan haastateltavikseni kuusi 

oppilasta. Luokka oli niin innostunut tutkimuksestani, että kaikki olisivat halunneet osallis-

tua myös haastatteluosuuteen. Annoin opettajalle valintakriteereiksi ainoastaan sen, että 

haastateltavilla oppilailla olisi jotain sanottavaa aiheesta. Opettaja valitsi luokasta kolme 

tyttöä ja kolme poikaa haastateltaviksi. Haastattelin oppilaat tyttö-poika- pareina, sillä 

opettajan mukaan silloin oppilaat todennäköisesti keskustelisivat paremmin. Kuuden oppi-

laan joukko oli tässä tutkimuksessa riittävä otos, sillä kyse on laadullisesta käsitysten tut-

kimuksesta. Tarkoituksenani ei ole yleistää tutkimustuloksia koskemaan kaikkia viides-

luokkalaisia, mutta uskon, että lasten ajatuksista on mahdollista vetää yleisempiäkin johto-

päätelmiä.  

Prosessidraamaan osallistui koko parikymmenhenkinen luokka. Luokassa oli suomalaisten 

oppilaiden lisäksi myös muutama maahanmuuttajaoppilas. Luokka oli tehnyt jonkin verran 

draamaharjoituksia koulussa. Myös luokanopettaja on kiinnostunut hyödyntämään draa-

makasvatusta opetuksessaan, erityisesti historian ja uskonnon tunneilla. Tämä näkyi luokan 

oppilaiden positiivisena suhtautumisena draamaa ja tutkimustani kohtaan. Luokalla ei kui-

tenkaan ollut aiempaa kokemusta tämänmuotoisesta prosessidraamasta. Opettaja innostui 

suunnittelemastani draamasta ja aikoi hyödyntää sitä opetuksessaan jatkossa.   
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2 KIUSAAMINEN ILMIÖNÄ 

Konflikteja tapahtuu varmasti kaikkialla, missä on ihmisiä. Opotowin (1991) määritelmän 

mukaan konflikti on ajatusten, kiinnostuksen kohteiden tai toiminnan vastakkaisuutta, joka 

johtaa taisteluun statuksesta, vallasta tai voimavaroista (Opotow, 1991, 416.) Kiusaaminen 

ja konflikti tulee kuitenkin erottaa toisistaan. Konflikti ei ole välttämättä negatiivinen asia, 

mutta kiusaaminen on. Salmivallin (2010) mukaan lapsille on luontaista kiusoitella toisiaan 

leikillään. Kuitenkin lastenkin keskuudessa esiintyy myös vakavaa ja aggressiivista kiu-

saamista. Kiusaamisesta puhutaan paljon mediassa ja vanhempainilloissa, mutta usein otsi-

koihin pääsevät vain äärimmäisen rajut tapaukset. Kiusaaminen on koulussa kuitenkin ar-

kipäiväinen ongelma ja opettajien pitää jatkuvasti puuttua erityyppisiin kiusaamistilantei-

siin. (Salmivalli, 2010, 12-16.)  

Kiusaamistutkimusta Ruotsissa ja Norjassa tehnyt Olweus (1986) tutki vuonna 1983 ruot-

salaisten peruskoululaisten kiusaamista. Tutkimuksen mukaan 15 prosenttia ruotsalaisista 

oppilaista oli ollut mukana kiusaamisessa kiusaajana tai kiusattuna joskus tai useammin. 

Kolme prosenttia vastasi joutuvansa kiusatuksi noin kerran viikossa tai useammin ja kaksi 

prosenttia oppilaista kiusaa muita yhtä usein. Olweus toteaakin, että kiusaaminen on mer-

kittävä ongelma ruotsalaisessa peruskoulussa ja se koskettaa suurta määrää oppilaista. 

(Olweus, 1986, 12-13.) Tilanne on valitettavasti samansuuntainen myös Suomessa.   

On hyvä, että kiusaamisesta puhutaan, mutta kaipaisin itse opettajana enemmän vinkkejä 

siihen, kuinka kiusaamista voitaisiin ennaltaehkäistä. Määrittelen tässä luvussa ensin, mitä 

kiusaaminen on, jonka jälkeen esittelen kirjallisuudessa esille tulleita kiusaamisen syitä. 

Sen jälkeen keskityn esittelemään tapoja, joilla kouluissa ennaltaehkäistään kiusaamista ja 

puututaan siihen. Viimeiseksi kerron Cooling conflict- nimisestä menetelmästä, jossa kiu-

saamista ennaltaehkäistään draaman ja vertaisoppimisen avulla.       

2.1 Kiusaamisen määritelmä 

Kiusaaminen on yleisesti määritelty psykologisessa tutkimuksessa Olweuksen määritelmän 

mukaan. Hänen määritelmänsä mukaan kiusaaminen on sellaista, jossa yksilö tai useampi 

yksilö joutuu monta kertaa ja pitkän aikaa toisen yksilön tai useamman yksilön kielteisen 

toiminnan kohteeksi. (Olweus, 1986, 8.) Myös Salmivalli määrittelee kiusaaminen toistu-

vaksi tapahtumaksi. (Salmivalli, 2010). Kiva koulu- ohjelman määritelmässä todetaan kiu-
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saamisen olevan toiselle tarkoituksellista pahan tekemistä toistuvasti. Lisäksi mukana on 

osapuolten välinen valtaepätasapaino. (Salmivalli, Kärnä, & Poskiparta, 2010, 171.)                                                                                              

Kiva koulu on lapsille tuttu hanke ja sen käyttämä määritelmä määrittelee varmasti myös 

sen, mitä lapset ajattelevat kiusaamisen olevan.  

Manninen (2010) kuitenkin määrittelee myös satunnaisen ja ei-systemaattisen vihamielisen 

käyttäytymisen olevan väkivaltaa. (Manninen, 2010, 57.) Hamarus (2012) toteaa, että kiu-

saamisen rajaaminen pelkästään toistuvaksi ja pitkäaikaiseksi tapahtumien sarjaksi, estää 

siihen puuttumisen varhaisessa vaiheessa (Hamarus, 2012, 22-23.) Kiusaaminen nähdään 

liian usein vain pitkäkestoisena toimintana. Koulussa kiusaamisen kohteet voivat kuitenkin 

vaihtua nopeasti. Yksikin kerta, jolloin lapsi joutuu kiusaamisen kohteeksi, voi olla hänelle 

vahingollinen. Hamaruksen mukaan kiusaamiseksi tulisikin nähdä kaikki sellainen toiseen 

ihmiseen kohdistuva toiminta, joka tuntuu toisesta pahalta (Hamarus, 2012, 23.) 

Kiusaamisen määritelmään kuuluu lisäksi se, että osapuolet ovat epätasaväkisiä keskenään. 

Kiusaaja ja kiusattu voivat olla epätasaväkisiä esimerkiksi iän, fyysisen voiman tai ryhmä-

aseman perusteella. Lisäksi voi olla, että kiusaajia on useampia, mutta kiusattu on yksin 

tilanteessa. Kiusaaminen on siis vallan ja voiman väärinkäyttöä. (Salmivalli, 2010, 13.) 

Myös Olweus korostaa, että oikea kiusaaminen täytyy erottaa kahden tasaväkisen yksilön 

riitelystä (Olweus, 1986, 9.) Konfliktitilanteet eivät siis aina ole kiusaamistilanteita, vaan 

täytyy ottaa huomioon konfliktin osapuolten tasaväkisyys. Hamaruksen mukaan kiusatun 

subjektiivinen kokemus ja valtaepätasapaino ovat riittäviä syitä siihen, että lähdetään sel-

vittämään, mistä tilanteessa on kyse (Hamarus, 2012, 24.) 

Opettajalle voi olla välillä vaikeaa erottaa sitä, mikä on oikeaa kiusaamista ja mikä leikkiä. 

Tilanteista ei aina osaa sanoa, ovatko osapuolet tasaväkisiä keskenään. Mikäli lapsilla on 

selkeä koko- tai ikäero, ulkopuolinen voi helposti huomata kyseessä olevan kiusaaminen. 

Kuitenkin voi olla myös tilanteita, että toinen osapuoli on henkisesti heikompi kuin toinen, 

mutta ulospäin sitä ei voi huomata. Esimerkkinä tällaisesta voisivat olla Mannisen tutki-

muksessa esiintyvät ”rauhalliset pojat” eli pojat, jotka eivät osallistu tappeluihin, eivätkä 

tavoittele aktiivisesti korkeaa valta-asemaa. He osoittavat tunteita muita poikia enemmän 

ja saattavat itkeä helposti. (Manninen, 2010, 80.) Onkin tärkeää, että opettaja tuntee oppi-

laansa hyvin, jolloin hän osaa paremmin arvioida sitä, mistä tilanteessa on kyse.  

Kouluväkivalta on monissa tutkimuksissa liitetty poikiin. Esimerkiksi Olweus toteaa, että 

erityisesti fyysinen väkivalta on pojille ominaista toimintaa. Hänen mukaansa tyttöjen kiu-
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saaminen on enemmän eristämistä ja ryhmän ulkopuolelle jättämistä. (Olweus, 1986, 17.) 

Myös Manninen on tutkinut poikien maskuliinisuutta ja vallan käyttöä. Hän kuitenkin tote-

aa, että ei halua tehdä yleistyksiä poikien ja tyttöjen käyttämistä väkivallan muodoista. Hän 

on kiinnostunut siitä, kuinka sukupuolisuuteen, erityisesti maskuliinisuuteen, liittyviä käy-

täntöjä ja ideaaleja tuotetaan ja säädellään. (Manninen, 2010, 58.) Sunnarin (2006) mukaan 

vähitellen myös tyttöjen kiusaamista on alettu tutkia yhä enemmän. Näiden tutkimusten 

pohjalta on syntynyt paljon käytetty jako suoraan ja epäsuoraan väkivaltaan. (Sunnari, 

2006.)  

Myös Hamaruksen mukaan monissa tutkimuksissa poikien kiusaaminen on enemmän fyy-

sistä, kun taas tytöt kiusaavat eristämällä ryhmästä ja puhumalla pahaa toisesta. Silti myös 

tyttöjen keskuudessa esiintyy fyysistä väkivaltaa ja poikien keskuudessa piiloisempia kiu-

saamismuotoja. (Hamarus, 2012, 38.) Pojat kiusaavat tyttöjä useammin. Olweuksen tutki-

muksessa ruotsalaisoppilaista 80 prosenttia kiusatuista kertoi, että heidän kiusaajansa ovat 

poikia.  (Olweus, 1986, 17.) Myös pojat osaavat käyttää piiloisia kiusaamismuotoja, kuten 

matkimista ja ryhmästä eristämistä. Kuitenkin opettajalle tulee helpommin näkyväksi poi-

kien kamppailu välitunnilla ja muu fyysinen kiusaaminen.  

Kiusaaminen voidaan jakaa suoraan ja epäsuoraan kiusaamiseen. Se voi lisäksi olla joko 

fyysistä, henkistä tai sosiaalista. Viime aikoina mukaan on tullut myös kiusaaminen säh-

köisten viestimien kautta. Fyysinen kiusaaminen on suoraa ja se on toisen fyysiseen kos-

kemattomuuteen kajoamista kuten lyömistä, potkimista tai tönimistä. Fyysistä kiusaamista 

on myös kiusatun sulkeminen johonkin tilaan tai hänen tavaroidensa tuhoaminen. Henki-

nen kiusaaminen voi olla joko suoraa tai epäsuoraa. Suoraa kiusaamista on esimerkiksi 

haukkuminen, uhkailu tai kiristäminen. Epäsuoraa kiusaamista taas on selän takana pahan 

puhuminen, juorujen levittäminen, epäsuora vihjailu, monimerkitykselliset viestit, uhkaava 

tai pilkkaava äänenkäytön vivahde tai monitulkintaiset ilmeet, eleet ja katseet. Sosiaalinen 

kiusaaminen on esimerkiksi ryhmästä eristämistä tai kiusatun ystävyyssuhteiden manipu-

loimista. Sähköisten viestimien kautta tapahtuva kiusaaminen on lisääntynyt viime aikoina. 

Niiden kautta kiusatusta voidaan levittää esimerkiksi juoruja, kuvia ja videoita. (Hamarus 

2012, 38–39.) 
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2.2 Kiusaamisen syyt 

Kiusaamisen lähtökohtaiseksi syyksi Sunnari näkee yhteiskuntamme yksilökeskeisyyden. 

Yksilön oikeuksia ja mahdollisuuksia sekä hänen erityisyyttään korostetaan niin, että se 

johtaa piittaamattomuuteen toisia ihmisiä kohtaan. Yksilökeskeisyys yhdistyy yhteiskun-

nassamme vallalla olevaan kilpailemiseen. Myös lapset kilpailevat jatkuvasti siitä, kuka on 

paras. Ongelmat näkyvät erityisesti koulussa, koska lapset viettävät siellä suuren osan päi-

västään. Vaikka koulussa korostetaankin tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja tehdään töitä 

turvallisen ilmapiirin hyväksi, se on Sunnarin mukaan myös toisaalta paikka, jossa lapsia 

laitetaan paremmuusjärjestykseen koko ajan. Tämä johtaa siihen, että koulusta on syntynyt 

paikka, jossa on mahdollisuus myös muunlaiselle paremmuuskamppailulle. (Sunnari, 

2006.)  

Kiusaamisen syynä on Hamaruksen mukaan se, että kiusaaja tavoittelee itselleen tiettyä 

asemaa, roolia tai huomiota ryhmässä ja kiusaaminen toimii tässä välineenä. Kiusattu taas 

halutaan eristää ryhmästä luomalla hänelle tietynlainen maine. Kiusaamisen syyt liittyvät 

siihen, mitä yhteisön kulttuurissa arvostetaan. Kiusaamisen syyt ovat siis hyvin erilaisia eri 

kulttuureissa ja jopa verrattaessa maalais- ja kaupunkikouluja. Lapset voivat kiusata mistä 

syystä vain ja aina selkeää syytä ei edes tarvita. Hamarus korostaa, että syy ei ole kiusatus-

sa, vaan se tuotetaan ryhmässä. Kulttuuristen arvostusten mukaisia kiusaamisen syitä voi 

olla mikä tahansa kiusatun ulkonäöstä hänen omistamiin tavaroihin tai harrastuksiin. Ke-

nelle tahansa voidaan tuottaa ryhmässä erilaisuus ja tämän jälkeen alkaa kiusata häntä siitä.  

(Hamarus, 2012, 37, 44.) Manninen toteaa, että poikien ja tyttöjen välisissä, kuten saman 

sukupuolenkin välisissä vallan väärinkäytön tilanteissa on yhdistävänä tekijän kamppailu 

tai neuvottelu vallasta ja statuksesta (Manninen, 2010, 56.) 

Hamarus puhuu prosessikiusaamisesta, joka alkaa huomaamatta pikkuhiljaa ja kehittyy 

prosessimaisesti. Uuden yhteisön muodostuessa kaikki haluavat kuulua ryhmään. Lapset ja 

nuoret tarkkailevat toisiaan ja jos joku poikkeaa ryhmästä, hänet otetaan helposti kiusaami-

sen kohteeksi. Määräävänä tekijänä on se, mitä asioita kiusattu arvostaa. Kun kiusaamisen 

syy on määritelty, muut yrittävät vältellä kyseistä asiaa, ettei heitäkin alettaisi kiusata.  

Kiusaajien ryhmä alkaa käyttää yhteistä hienovaraista elekieltä, jolla osoitetaan, ettei kiu-

satusta pidetä. Kiusaaminen voi myös alkaa jostain yksittäisestä nolosta tapahtumasta. 

Luokkayhteisö alkaa testata kiusattua nimittelemällä tätä eroavuuteen liittyvillä nimityksil-
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lä. Testaaminen sekoitetaan helposti leikkimielisiin heittoihin, joten siihen ei välttämättä 

osata puuttua. (Hamarus, 2008, 56-59.) 

Leikkimieliset heitot muuttuvat haukkumiseksi ja kiusatusta muodostuu tietynlainen kuva 

koko luokalle. Tämä luotu maine voi seurata kiusattua pitkän aikaa ja jopa hänen vaihtaes-

saan koulua. Kiusattua aletaan eristää yhteisöstä maineen takia. Hamarus puhuu maineesta 

luotuna toiseutena eli kiusatun identiteetti muuttuu sellaiseksi kun ryhmä on päättänyt. 

Kiusaaja ylläpitää tilannetta keksimällä uusia ryhmää hauskuuttavia asioita kiusatun kus-

tannuksella. Hauskanpito yhdistää luokkaa ja eristää kiusattua entisestään yhteisöstä. Pro-

sessikiusaaminen voi johtaa kiusatun äärimmäiseen epätoivoiseen tekoon, jolla hän ilmai-

see aikuisille, että kyseessä on vakava ja puuttumista vaativa asia.  (Hamarus, 2008, 59-

63.) 

2.3 Kiusaamiseen puuttuminen ja ennaltaehkäisy 

Olweuksen tutkimuksessa noin 40 prosenttia ruotsalaisista peruskoululaisista sanoi, että 

opettajat eivät tee juuri mitään lopettaakseen kiusaamista. 65 prosenttia kiusatuista oppi-

laista sanoi, että opettaja ei ole puhunut heidän kanssaan kiusaamisesta. (Olweus, 1986, 

19.) Tämä on huolestuttava viesti oppilaille siitä, että kiusaamista ei oteta vakavasti. Suo-

messa kiusaamisesta on alettu puhua yhä enemmän 2000-luvulla kun kouluihin on levinnyt 

KiVa koulu- hanke, joka jakaa tietoa kiusaamisesta ja antaa työvälineitä kiusaamiseen 

puuttumiseen ja ennaltaehkäisyyn.  

Hamaruksen mukaan aikuisten tietoon tulevan kiusaamisen osuus on vain jäävuoren huip-

pu. Lapsi ei uskalla kertoa kiusaamisesta aikuiselle, koska ei usko siitä olevan hyötyä. Lap-

si myös saattaa ajatella kertomisen pahentavan tilannetta. Hamarus ehdottaakin ratkaisuksi 

sitä, että jokainen aikuinen ottaa kiusaamisen todesta, puuttuu siihen ja huolehtii sen lop-

pumisesta. Koululla ja opettajilla on tärkeä rooli auttaa jokaista oppilasta tulemaan hyväk-

sytyksi, tunnustetuksi ja arvostetuksi ryhmässä. (Hamarus 2012, 28–29.) Salmivalli jakaa 

kiusaamiseen puuttumisen ja ennaltaehkäisemisen koulun, luokan ja yksilötason työskente-

lyyn. (Salmivalli, 2010, 54.) Keskityn tässä tutkimuksessa koulun ja luokan tason ennalta-

ehkäisyyn. Erittelen ensin, mitä koulun tasolla voidaan tehdä kiusaamisen vastaisessa työs-

sä. Esittelen myös KiVa koulu- toimintaohjelmaa. Sen jälkeen kerron luokkatason toimin-

tatavoista.   
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2.3.1 Koulun taso 

Salmivallin mukaan jokaisen koulun on tärkeää tunnustaa, että kiusaamista tapahtuu myös 

omassa koulussa. Vasta sen jälkeen siihen on mahdollista puuttua. Koululla olisi tärkeää 

olla kaikille yhteinen kiusaamisen vastainen toimintamalli, jossa otetaan kantaa siihen, 

miten koulussa ennaltaehkäistään kiusaamista ja puututaan kiusaamistapauksiin. Toimin-

tamallin on oltava konkreettinen ja siinä on selkeästi kerrottava, kuinka kiusaamistapauk-

siin pitää puuttua. Toimintamallin hyötynä on se, että se pakottaa koulun henkilökuntaa 

keskustelemaan kiusaamisesta ja luomaan yhteiset pelisäännöt siihen puuttumiseen. Yhtei-

nen malli antaa varmuutta opettajille toimia kiusaamistilanteessa ja se lisää todennäköi-

syyttä, että kiusaamiseen puututaan. Kiusaamismallin suunnitteluun voi osallistua koko 

koulun henkilökunta sekä oppilaat ja vanhemmat. Olisi kuitenkin hyvä, mikäli koulussa 

nimitettäisiin kiusaamistyöryhmä, joka ottaa vastuun mallin kehittämisestä ja sen ylläpi-

dosta sekä siirtämisestä uusille opettajille. (Salmivalli, 2010, 59-61.) 

Yksi koulun tasolla toimiva tapa puuttua kiusaamiseen on KiVa koulu- toimenpideohjel-

ma, johon jokaisella koululla on mahdollisuus sitoutua. Ohjelma on kehitetty Turun yli-

opiston psykologian oppiaineen ja Oppimistutkimuksen keskuksen yhteistyönä opetusmi-

nisteriön rahoituksella. KiVa koulu- nimitys tulee sanoista kiusaamisen vastainen eli toi-

menpideohjelman tarkoituksena on ennaltaehkäistä kiusaamista, vähentää sitä ja minimoi-

da seuraukset. KiVa koulu on käytännönläheinen toimenpideohjelma, joka hyödyntää vir-

tuaalista oppimisympäristöä ja korostaa jokaisen yksilön vastuuta yhteisestä hyvinvoinnis-

ta. Ohjelmassa on sekä kaikille oppilaille yhteisiä toimenpiteitä, että erityisesti kiusatuille 

ja kiusaajille kohdennettuja toimenpiteitä. Yleisiä toimenpiteitä ovat koulun tilanteen kar-

toitus, KiVa koulu- oppitunnit, virtuaalinen oppimisympäristö, symbolit (julisteet, välitun-

tivalvojien liivit) sekä tiedote vanhemmille. Kohdennettuja toimenpiteitä taas ovat koulu-

tiimin ja luokanopettajan järjestämät selvityskeskustelut. KiVa koulu- toimintaohjelma on 

tutkitusti vähentänyt sekä kiusatuksi joutumista, että toisten kiusaamista mukana olleissa 

kouluissa. (KiVa koulu.2012) 
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2.3.2 Luokan taso 

Luokan tasolla kiusaamiseen voidaan vaikuttaa vähentävästi käyttämällä ryhmäkeskeistä 

työskentelyä. Salmivallin mukaan on tärkeää ymmärtää, että luokan oppilailla on monen-

laisia rooleja, kuten kiusaajan apurit, kannattajat ja hiljaiset hyväksyjät. Hänen mukaansa 

onkin paljon helpompaa saavuttaa positiivisia tuloksia, mikäli vaikutetaan koko ryhmään 

pelkän kiusaajan kanssa käydyn yksilökeskustelun sijaan. Ryhmässä on painotettava sitä, 

että jokainen on vastuussa siitä, ettei ketään kiusata. (Salmivalli, 2010, 68.) 

Keskeisiksi ryhmän kiusaamista vähentäviksi tavoitteiksi Salmivalli listaa seuraavat: tie-

don lisääminen, oppilaiden oman toimintansa tarkkailu sekä uudenlaisten toimintatapojen 

etsiminen ja niihin sitoutuminen. Ensiksikin on tärkeää, että lapsi tunnistaa, mikä on kiu-

saamista. Lapsella saattaa olla käsitys, että vain suora fyysinen väkivalta on kiusaamista, 

jolloin epäsuora henkinen kiusaaminen jää huomaamatta. Toiseksi lapsi ei välttämättä 

huomaa, että myös hänellä on rooli kiusaamisessa. Mikäli lapsi osallistuu ryhmän mukana 

toiselle oppilaalle nauramiseen tai vastaavaan, myös hänellä on kannustajan rooli. Kolmas 

tavoite eli erilaisten toimintatapojen pohtiminen kannattaa tehdä yhdessä koko ryhmän 

kanssa. Hyvänä apuna toimii draama ja sen erilaiset rooliharjoitukset. (Salmivalli, 2010, 

69-70.) 

Draamaa voidaan hyödyntää hyvin ryhmätasolla kiusaamiseen puuttumisessa ja ennaltaeh-

käisyssä. Kun draaman avulla käsitellään vaikeita asioita, kuten esimerkiksi kiusaamista, 

roolien jakaminen on tärkeää miettiä tarkkaan. Opettajan täytyy varoa, ettei hän anna oike-

assa elämässä kiusatulle kiusatun roolia ja kiusaajalle kiusaajan roolia. Lapsi, joka on oike-

assa elämässä kiusattu, voi kokea ahdistavaksi saadessaan kiusatun roolin myös draamassa. 

Draama voi helposti leimata ihmisen roolinsa kautta, mikäli osallistujat eivät ymmärrä fik-

tion ja todellisen elämän eroa. Opettajan onkin tärkeää erottaa fiktio todellisuudesta selke-

ästi. Lasten kanssa tulee keskustella siitä, että se, mitä draamassa tapahtuu, on pelkkää 

leikkiä. Yleensä vaikeaa asiaa käsiteltäessä luokassa, osallistujat ottavat kollektiivisen roo-

lin ja ovat osa suurempaa ryhmää. Kiusaamista käsiteltäessä kaikki voivat esimerkiksi olla 

kiusaajia, jolloin kukaan yksittäinen oppilas ei leimaudu kiusaajaksi.  Kollektiivisessa 

ryhmäroolissa on se hyvä puoli, että se antaa tietyn perspektiivin aiheeseen ja etäännyttää 

sopivasti vaikeasta tilanteesta. Lisäksi jokaisella on ryhmän sisällä vapaus toimia tilanteen 

vaatimalla tavalla omassa roolissaan. Draaman avulla on mahdollisuus löytää oma identi-

teetti, sillä lapsi voi turvallisesti kokeilla sitä, millainen hän on ja millainen voisi olla. Tä-
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män vuoksi draama on opetuksellista. (O'Neill, 1995, 69-85, 91.) Yksi toimivaksi havaittu 

draamaa hyödyntävä toimintamalli on nimeltään Cooling conflict. Käsittelen tätä toimin-

tamallia seuraavaksi.    

2.4 Cooling conflict 

Olen jo pitkään pohtinut keinoja, joilla voisin opettajana estää koulukiusaamista ja puuttua 

siihen tehokkaammin. Oma kiinnostuksenkohteeni draama antaa siihen hyviä apuvälineitä. 

En ole kuitenkaan aiemmin löytänyt yhtä hyvää metodia, jota kokisin voivani käyttää työs-

säni. Gradututkimukseni alussa ohjaajani ehdotti minulle tutustumista Cooling conflict- 

nimiseen kirjaan. Tutustuttuani sen teoreettiseen taustaan ja selkeisiin käytännön strategi-

oihin, ymmärsin löytäneeni erittäin hyvän apuvälineen kiusaamisen vastaiseen työhön. 

Olen samaa mieltä kuin O'Toole, Burton ja Plunkett, jotka toteavat, että konfliktit kuuluvat 

elämään, mutta kiusaamista ei tule silti hyväksyä (O'Toole, Burton, & Plunkett, 2005, 4).  

Esittelen seuraavaksi menetelmän teoreettista taustaa ja pohdin sitä, kuinka sitä voidaan 

käyttää koulussa oppilaiden kanssa. Cooling conflictissa hyödynnetään sekä draamaa, että 

vertaisoppimista. Keskityn esittelemään, kuinka nimenomaan draamaa on tässä menetel-

mässä hyödynnetty.  

O'Toole, Burton ja Plunkett (2005) ovat australialainen tutkijaryhmä, joka on tutkinut sitä, 

kuinka konflikteja voitaisiin ratkaista draaman avulla. He ovat kehittäneet Cooling con-

flict- nimisen menetelmän, jonka ideana on antaa oppilaille työkaluja, jotta he voivat itse 

ymmärtää ja hallita konfliktitilanteita. Apuna tässä on draama sekä vertaisoppiminen. Tut-

kijaryhmä koostuu draamaopettajista, joten draaman käyttäminen on heille luonnollinen 

asia. Tutkijat kiinnostuivat draaman ja kiusaamisaiheen yhdistämisestä osallistuttuaan kah-

teen eri projektiin. Toinen oli DRACON- projekti, joka järjestettiin Peace and Develop-

ment Research instituutissa Ruotsissa ja toinen oli rasisminvastainen projekti, joka järjes-

tettiin New South Walesissa Australiassa. Näiden projektien innoittamina tutkijat päättivät 

lähteä kouluihin selvittämään kuinka draamaa ja konfliktien ratkaisua voidaan yhdistää. 

Tutkijoiden tarkoituksena oli tutkia ja dokumentoida tulokset tarkasti, hakea palautetta 

osallistujilta ja kehittää menetelmää palautteen avulla eteenpäin. Draamaa on hyödynnetty 

jo aiemminkin kiusaamisen käsittelyssä, mutta Cooling conflict on ensimmäisiä tutkimuk-

sia, jossa sen teho on osoitettu todeksi. (O'Toole, Burton, & Plunkett, 2005, 4-5.)                                                                                                                                        
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Cooling conflict- menetelmän kehittäjät ovat draaman asiantuntijoita, mutta se ei tarkoita 

sitä, ettei metodi olisi laajemminkin hyödynnettävissä. Kokemus draaman käytöstä var-

masti helpottaa opettajia ottamaan käyttöönsä kyseisen menetelmän, mutta uskon, että kir-

jan avulla kuka tahansa menetelmästä kiinnostunut voi alkaa kokeilla draamaa työssään. 

Cooling conflict- menetelmän ideana on se, että oppilaille annetaan vastuu konfliktitilan-

teen ratkaisemisesta, eivätkä vain opettajat ole jakamassa neuvoja ja sanktioita. Oppilaat 

tuntevat toisensa ja nuorten konfliktitilanteet paremmin kuin aikuiset, joten heidän tietonsa 

hyödyntäminen on erittäin tärkeää. (O'Toole, Burton, & Plunkett, 2005, 4.)                                                                         

Sellaisilla opettajilla, joilla ei ole omakohtaista kokemusta kiusaamisesta, voi olla hankalaa 

samaistua kiusatun kokemukseen. Opettajilla on usein pitkä aika siitä kun he ovat itse ol-

leet nuoria, joten heidän tietonsa tämän päivän nuorten elämästä ei ole niin syvää kuin toi-

silla samoja kokemuksia läpikäyvillä nuorilla. Siksi on mielestäni erittäin perusteltua hyö-

dyntää oppilaita konfliktitilanteiden ratkaisemisessa. 

Tutkijoiden mukaan ohjelman tarkoituksena on muuttaa koulukulttuuria sisältä päin sekä 

lisätä toisten arvostamista ja tukemista. Onkin tärkeää, että jokainen koulussa työskentele-

vä henkilö on mukana toteuttamassa projektia. Cooling conflictin ideana on, että koko kou-

lun henkilökunta rehtorista ja opettajista aina talonmieheen ja keittäjiin sekä siivoojiin asti 

tuntee menetelmän ja toimii sen mukaan. Menetelmä korostaa sitä, että koko koulun henki-

lökunta osallistuu lasten kasvattamiseen ja tuntee koulun arvot sekä toimintatavat. Syste-

maattinen ja johdonmukainen toiminta on avainasemassa siinä, että kiusaamista saadaan 

koulussa vähennettyä. (O'Toole, Burton, & Plunkett, 2005, 4.)                                                                                                                        

Konfliktin osapuolia ei jaeta tässä menetelmässä kiusaajiin ja kiusattuihin, kuten monissa 

muissa kiusaamisenvastaisissa menetelmissä. Cooling conflictissa tilanteita pyritään käsit-

telemään neutraalisti kaikkia osapuolia ymmärtäen. Menetelmän yksi hyvä puoli onkin se, 

että ketään ei syytellä, vaan konfliktien ajatellaan kuuluvan elämään. Tutkijat ajattelevat, 

että oppilaat, jotka kiusaavat, käyttävät valtaa väärin. Myös Hamarus ja Salmivalli toteavat 

vallan väärinkäytön olevan kiusaamisen lähtökohtana (Hamarus, 2012, 24; Salmivalli, 

2010, 13). Cooling conflictissa ei myöskään puhuta suoranaisesti kiusaamisesta, vaan käy-

tetään neutraalimpaa konflikti-termiä. Tutkijoiden ajatuksena on, että oppilaille ei tule tor-

juvaa asennetta kun käytetään neutraalimpaa ilmaisua. (O'Toole, Burton, & Plunkett, 2005, 

8.) Oma kokemukseni on, että ainakin Suomessa oppilaat ovat tottuneet käsittelemään kiu-

saamista, eikä termin käyttäminen ole ollut ongelmallista. Oma ratkaisuni on se, että käy-

tän itse kiusaamis-termiä kuvatessani ilmiötä ja puhuessani siitä lasten kanssa. Konflikti ja 
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kiusaaminen kuitenkin eroavat siinä, että konflikti ei välttämättä ole negatiivinen asia, mut-

ta kiusaaminen on.  

O'Toolen, Burtonin ja Plunkettin mukaan konfliktissa on kolme astetta: piilevä, kasvava ja 

näkyvä. Kun konflikti on piilevä, kukaan osapuolista ei vielä huomaa ongelmaa. Kasvava 

konflikti tarkoittaa sitä, että osa asianosaisista huomaa konfliktin olevan syntymässä. Nä-

kyvässä vaiheessa kaikki tunnistavat konfliktin merkit. Vaikka menetelmässä ei puhuta-

kaan kiusaajasta ja kiusatusta, konfliktiin tarvitaan aina kaksi osapuolta. Osapuolia kutsu-

taan päähenkilöksi ja vastustajaksi. Lisäksi konfliktissa voi olla sivustakatsojia. (O'Toole, 

Burton, & Plunkett, 2005, 10-12.)                                                                                                                          

Konfliktitilanne voi aiheuttaa erilaisia reaktioita riippuen tapauksesta. Se voi aiheuttaa 

välttelyä, jolloin osapuolet vetäytyvät tilanteesta ja esittävät, että mitään ei tapahtunut. Ti-

lanteeseen voidaan myös sopeutua. Muita reaktiotapoja ovat ongelman kohtaaminen tai 

aggressiivinen hyökkäys. Reaktiotavat vaihtelevat yksilöittäin ja myös eri kulttuurien välil-

lä. Mikä tahansa näistä reaktiotavoista voi johtaa siihen, että tilanne kärjistyy, mutta kon-

fliktia on myös mahdollista lähteä ratkaisemaan. Joskus tarvitaan ulkopuolinen ratkaise-

maan tilanne. Tutkijat kutsuvat sitä sovitteluksi. (O'Toole, Burton, & Plunkett, 2005, 12.)                                                                                                 

Myös Suomessa on ollut vuodesta 2000 toiminnassa vertaissovittelumenetelmä eli Verso, 

jonka ideana on hyödyntää oppilaita kiusaamistilanteiden ratkaisemisessa. Versossa hyö-

dynnetään restoratiivista sovittelua, jolla ratkaistaan oppilaiden keskinäisiä sekä opettajan 

ja oppilaan välisiä ristiriitoja. Koulun henkilökunta ja oppilaat koulutetaan sovittelijoiksi, 

jonka jälkeen he ovat valmiita ottamaan vastuun konfliktien ratkaisusta. Konfliktin osapuo-

let saavat kertoa oman kokemuksensa tilanteesta ja pohtia mahdollisia ratkaisuvaihtoehto-

ja. Tämän jälkeen tehdään sopimus, jonka toteutumista seurataan. (Gellin, 2011, 12, 25-

26.) Olen tutustunut kouluissa työskennellessäni vertaissovitteluun ja se toimii mielestäni 

hyvin. Cooling conflict- menetelmä vaikuttaa kuitenkin kokonaisvaltaisemmalta. Siinä on 

lisäksi mukana myös draaman aspekti, joka osallistaa kaikki oppilaat mukaan projektiin. 

Verson ideana on se, että koulutuksen saaneet sovittelijat tekevät työn ja muut ovat ulko-

puolisia, kun taas Cooling conflictissa koko koulu sitoutetaan toimintaan.  

Kiusaamiseen voidaan suhtautua kolmella eri tavalla: Kiusaamistilanne voidaan tiedostaa 

ja kohdata, sitä voidaan vältellä tai voidaan vedota ulkopuolisiin kiusaamisen lopettami-

seksi (O'Toole, Burton, & Plunkett, 2005, 18.)                                                                                                                            

Tilanteen kohtaaminen on usein ihmisille vaikeinta. Olen joutunut kohtaamaan tilanteita, 
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joissa ongelmaa vältellään tai vastuuta siirretään muille. Mikäli kukaan ei ole halukas ot-

tamaan vastuuta tilanteen ratkaisemisesta, vaarana on, että kiusaaminen jatkuu ja tilanne 

voi eskaloitua todella pahaksi. Cooling conflictissa harjoitellaan juuri vastuun ottamista ja 

tilanteisiin puuttumista varhaisessa vaiheessa, jotta kiusaamistilanteet tulevat ratkaistuiksi. 

Kasvattajana en voi hyväksyä vastuun pakoilemista, vaan haluan opettaa oppilailleni, että 

jokainen on vastuussa yhteisön hyvinvoinnista.   

Draamassa ja konfliktien ratkaisussa on O'Toolen, Burtonin ja Plunkettin mukaan yhteiset 

avainkäsitteet. Konfliktin osapuolet, päähenkilö ja vastustaja, esiintyvät alun perin kreikka-

laisessa draamassa. Draamaan kuuluu aina jännite ja se etenee kohti ratkaisua dialogin, 

vastustuksen, keskustelun ja perustelun avulla. Myös konfliktissa voidaan käyttää samaa 

kaavaa. Onkin luontevaa lähteä tutkimaan ja ratkaisemaan konflikteja juuri draaman avul-

la. Draaman yksi keskeinen käsite on empatia, joka on kykyä sekä kognitiivisesti ymmär-

tää, että eläytyä toisen asemaan. Draama toimii empatian ja etäisyyden vuoksi, sillä se an-

taa mahdollisuuden tutkia vaikeaa asiaa kauempaa ja roolihenkilön turvin. (O'Toole, Bur-

ton, & Plunkett, 2005, 23-27.)                                                                                                     

Draama on monessakin mielessä hyödyksi konfliktitilanteiden ratkaisemisessa. Draama on 

persoonallisuuden, arvojen, asenteiden, tunteiden, kiinnostuksenkohteiden, filosofian, ideo-

logian, etiikan ja moraalin konflikteja ja yhteentörmäyksiä. Se tuo näkyväksi niin fyysisen 

konfliktin kuin myös sen emotionaalisen sisällön sekä merkityksen henkilöille. Draama on 

kuitenkin oikeaa elämää mutkikkaampaa. Draamassa voidaan ajatella olevan kolme tasoa, 

joita täytyy käsitellä samaan aikaan. Ensimmäinen on oikean elämän taso eli mikä rooli 

oppilaalla on oikeassa elämässä. Toinen taso on kuvitteellinen draama, jossa oppilas ottaa 

esimerkiksi kiusaajan roolin. Kolmantena tasona on esitys, kuten prosessidraama. Siinä voi 

olla monia rooleja, kuten käsikirjoittaja, ohjaaja, näyttelijä, yleisö. Näitä kaikkia tasoja 

hyödyntämällä draamasta voidaan saada maksimaalinen oppimispotentiaali irti. (O'Toole, 

Burton, & Plunkett, 2005, 23-26.)                                                                                                                         

Näen opettajan roolin tärkeänä draaman onnistumisessa. Opettajan täytyy tuntea draaman 

teoriataustaa sekä hallita strategioita. Kuitenkin kenellä tahansa on mahdollisuuksia kasvaa 

hyväksi draamaopettajaksi. Tällaisen konfliktienhallintakeinon käyttöönottaminen vaatii 

rohkeutta, mutta sillä on mahdollisuus antaa sekä oppilaille, että opettajalle sellainen op-

pimiskokemus, jota ei muilla keinoilla ole mahdollista saavuttaa.  

 



15 

 

 

Tutkijat painottavat myös omasta mielestäni tärkeää asiaa eli draaman vapaaehtoisuutta. 

Osallistujien täytyy olla omasta halustaan mukana draamassa ja heidän täytyy tietoisesti 

sekä emotionaalisesti sitoutua toimintaan, jotta se onnistuu. Draamassa voidaan tutkia ja 

esittää konflikteja, mutta se ei ole tapa ratkaista tosielämän oikeita konflikteja. Draamalla 

ja oikealla elämällä on paljon yhteistä, mutta myös selkeitä eroja. Draamassa jokaisen osal-

listujan täytyy ymmärtää molemmat puolet ja kaikkien näkemys asiasta. Oikeassa konflik-

tissa taas päähenkilö ei pysty hyppäämään toisen saappaisiin, muutenhan hän olisi lopetta-

nut konfliktin. (O'Toole, Burton, & Plunkett, 2005, 29-30.)                                                                                                             

O’Toole, Burton ja Plunkett toteavat, että esimerkiksi yleisesti käytetty Forum teatteri saat-

taa johtaa pinnallisiin ja epärealistisiin tulkintoihin käsiteltävänä olevasta kiusaamistapauk-

sesta. Tämä johtuu siitä, että Forum teatterissa on mukana yleisö, jota prosessidraamassa ei 

ole. (O'Toole, Burton, & Plunkett, 2005, 29-30.)                                                                                                                

Valitsin oman pro gradu- tutkielmani käsittelytavaksi prosessidraaman sen vuoksi, että 

siinä päästään syvälle sisälle ongelmaan. Itse en koe, että yleisö välttämättä haittaisi asian 

syvällistä käsittelyä, mutta itselleni prosessidraama on luontevampi tapa toimia. Siinä ol-

laan hyvin läheisesti tekemisissä oman ryhmän kanssa, eikä tilanteessa ole ulkopuolisia 

katsojia. Mielestäni Forum teatteri toimii silloin kun ulkopuolinen aikuisten muodostama 

teatteriryhmä tulee kouluun käsittelemään yhdessä lasten kanssa jotain teemaa.  

Merkittävä asia Cooling conflictissa on se, että se on todettu erittäin toimivaksi tavaksi 

ratkaista konfliktitilanteita koulussa. Kokeilussa mukana olleet oppilaat muistivat vielä 

vuotta myöhemmin konfliktin kolme vaihetta ja ovat kokeneet niiden tiedostamisen hyö-

dyllisiksi arjessaan. Mielestäni tämä osoittaa sen, että kokemuksellinen oppiminen toimii ja 

jää muistiin. Tämäntyyppisessä projektissa oppimisen mittaaminen on todella vaikeaa. On 

vaikeaa tarkkaan sanoa, kuinka paljon oppilaat oppivat. Tutkijat ovat kuitenkin jälkeenpäin 

kyselleet oppilailta, mitä he muistavat konfliktien ratkaisemisesta ja tulokset osoittavat, 

että oppilaat pystyvät tarkastikin palauttamaan mieleensä oppimansa asiat. Asiaa voi tutkia 

kuuntelemalla lapsia, havainnoimalla heidän käytöstään ja tehdä niistä päätelmiä, kuten 

tutkijat ovat tehneet. (O'Toole, Burton, & Plunkett, 2005, 41-43.)                                                                                                                   
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3 KOKEMUKSELLINEN DRAAMAKASVATUS 

Käsittelen tässä luvussa ensin kokemuksellista oppimista, josta draamakasvatus on hyvä 

esimerkki. Heikkisen (2005) mukaan draamassa oppiminen pohjautuu sosiokulttuuriseen 

oppimiseen (Heikkinen, 2005, 33), josta esimerkkinä esittelen Säljön (2001) teoriaa.  Esit-

telen draamakasvatukseen läheisesti liittyvän leikin teoriaa ja sen jälkeen siirryn käsittele-

mään draamakasvatusta tarkemmin. Esittelen draamakasvatukseen Heikkisen mukaan kes-

keisesti liittyvät käsitteet vakava leikillisyys ja esteettinen kahdentuminen. (Heikkinen, 

2002, 73-74.) Sen lisäksi pohdin opettajan ja oppilaan rooleja draamakasvatuksessa. Vii-

meiseksi esittelen prosessidraaman, joka on tutkimuksessani käytetty draaman genre. 

3.1 Kokemuksellinen oppiminen 

3.1.1 Kokemus  

Kokemuksellinen oppiminen on peräisin Deweyn 1930-luvulla kehittelemästä pragmatis-

mista. Lewin, Piaget ja Kolb ovat kehitelleet teoriaa eteenpäin. (Räsänen, 2000, 10.) Täy-

dellisimmillään ja esteettisimmillään kokemus on minän ja muun maailman sekoittumista 

ja vuorovaikutusta. Kokemus on vakaata, mutta rytmistä ja kehittyvää. Se on jonkin asian 

loppuun saattamista ja asioiden saavuttamista. Dewey (2010) kuvaa kokemusta idullaan 

olevaksi taiteeksi. Taidetta syntyy elävän olennon suhteessa ympäristöönsä ja loppuun vie-

dyistä asioista. (Dewey, 2010, 29-30, 39.) Räsänen (1993) on tutkinut kokemuksellista 

oppimista taidekuvan tarkastelussa, mutta hänen ajatuksiaan voidaan hyvin liittää myös 

draaman kokemuksellisuuteen. Esteettisen kokemuksen syntyminen edellyttää oppilaalta 

rohkeutta ja riskinottoa. Esimerkiksi draama voi olla oppilaille ihan uusi taidemuoto ja se 

vaatii heiltä rohkeutta heittäytyä. Taide tekee kokemukset näkyviksi ja kyseenalaistaa ne. 

Kuten muutkin kokemukset, taidekokemus vaatii etukäteistietoa ja se vastaanotetaan aina 

tietynlaisessa kontekstissa eli kokemusyhteydessä. (Räsänen, 1993, 164-167.) 

Løvlie (2001) näkee esteettisen kokemuksen olevan ongelmallinen, vaikka se kuuluukin 

kasvatukseen. Estetiikassa ja pedagogiikassa vaikuttaa kolme teoriaa: mimeettinen, eks-

pressiivinen ja transformatiivinen. Mimeettisen teorian mukaan taide on jäljittelyä eli teos 

toteutetaan mallin mukaan, ei uutta luoden. Sen mukaan kokemus on omaksumista. Eks-

pressiivisen teorian mukaan esteettinen kokemus on lapsen subjektiivinen voima ja se sul-
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kee pois sosiaalisen ja kulttuurisen kontekstin. Sen mukaan kokemus on ilmaisua. Trans-

formatiivinen teoria vastaa Deweyn teoriaa. Sen mukaan esteettinen kokemus luodaan ko-

kemusprosessissa ihmisen kiinnostuksenkohteiden kautta. (Løvlie, 2001, 25-26.) Myös 

draamakasvatuksessa on kyse prosessissa oppimisesta eli transformatiivisestä kokemuksel-

lisuudesta. Oppilas suuntaan huomionsa niihin asioihin, joista hän on kiinnostunut, tutkii 

niitä draamaprosessin aikana, reflektoi kokemuksiaan ja oppii näin uutta.  

Haluaisin ajatella ja uskoa, että edes osa lapsista kokisi draamatunnilla esteettisen koke-

muksen. Kuitenkin on mahdollista, että he kokevat asiat myös hyvin jäsentymättömästi ja 

ei-esteettisesti. Jotkut oppilaat eivät välttämättä halua saattaa asioita loppuun asti, jolloin 

kokemus ei ole Deweyn teorian mukaisesti esteettinen. Draamakokemuksen loppuun vie-

minen onkin mielestäni erittäin tärkeää. Esteettisen kokemuksen esteitä ovat Deweyn mu-

kaan yksitoikkoisuus, velttous ja totuttujen tapojen toistaminen. Myös tätä päivää leimaava 

kiire on täydellisen kokemuksen vihollinen, koska tekemisestä tulee pintapuolista ja asiois-

ta siirrytään toiseen nopeasti, vaikka edellistä asiaa ei olisi saatu valmiiksi. (Dewey, 2010, 

56, 61.) Transformatiivisen teorian mukaan esteettinen kokemus syntyy luojan, teoksen ja 

vastaanottajan monimutkaisessa suhteessa. Luova toiminta on sekä affektiivista (tunnel-

mat, tunteet, intuitio), että kognitiivista (käsitteet, pohdinta, käytännön taidot). (Løvlie, 

2001, 36-37.)  

Draamassa oppiminen perustuu kokemukselliseen oppimiseen. Kokonaisvaltainen koke-

muksellinen oppiminen voidaan nähdä Kolbin (1984) mallin mukaan olevan konkreettisen 

kokemisen ja abstraktin käsitteellistämisen yhdistämistä. Se on prosessi, jossa ihminen 

mukautuu sosiaaliseen ja fyysiseen ympäristöön. Oppiminen on ympäristön ja henkilön 

välistä vuorovaikutusta, jossa ympäristön ja henkilön tieto kohtaavat ja syntyy uutta tietoa. 

(Kolb, 1984, 30-37.) Tunteet ovat kokemuksellisessa taideoppimisessa tärkeässä asemassa, 

koska ne antavat henkilökohtaisen merkityksen ja arvon oppimiselle. Taideopetuksessa, 

kuten draamassa, kehitetäänkin hyvin monipuolisia taitoja: teknisiä ja ilmaisullisia taitoja, 

ajattelua, mielikuvitusta ja tunteiden ilmaisun taitoja. Taideoppimisessa yhdistyy persoo-

nallinen tieto eli oppilaan omakohtaiset kokemukset minän ja maailman suhteesta sekä 

sosiaalinen eli kulttuurisesti välittynyt tieto (esim. sanat, symbolit). Sosiaalinen tieto 

muokkaantuu koko ajan persoonallisen tiedon avulla ja syväoppiminen vaatii sitä, että 

henkilökohtainen tieto yhdistetään sosiaaliseen tietoon. (Räsänen, 2000, 14-15.)  

 



18  

 

  

Kolbin mallissa oppiminen nähdään kehämäisinä sykleinä. Siinä on sekä ymmärtämisen, 

että muuntelun ulottuvuus. Ymmärtämisen ulottuvuudessa toisessa ääripäässä on kokemus 

ja toisessa käsitteellistäminen. Tarvitsemme siis käsitteitä, jotta pystymme ymmärtämään 

kokemuksiamme. Muuntelun ulottuvuuden ääripäässä ovat reflektio ja aktiivinen toiminta.  

Muuntelua tapahtuu sisäisen ja ulkoisen toiminnan välillä.  (Kolb, 1984, 40-43.) Koke-

muksellisen taideoppimisen on tiedonhankintaa ja sen muuntamista. Tämä perustuu poh-

diskelevaan havainnointiin, käsitteellistämiseen ja toimintaan. Tietopohjaan kuuluu ha-

vaintoja ja tunteita, faktoja ja ajatuksia sekä ilmaisua ja taitoja. Oppimisprosessissa on kyse 

merkityksenannosta, ymmärtämisestä ja toiminnasta. Siinä henkilökohtaista (usein tiedos-

tamatonta) kokemusta muokataan mentaalisilla ja materiaalisilla keinoilla ja sen ymmär-

tämiseen käytetään sanoja, kuvia ja muita taiteellisia välineitä. Tavoitteena on jaettu ja 

tiedostettu kokemus, joka johtaa uuteen toimintaan. Oppimiskehä on spiraalimainen. (Rä-

sänen, 2000, 15.) 

  

Kuva 1. Kokemuksellinen taideoppiminen (Räsänen, 2000, 15.) 

Räsäsen kokemuksellisen taideoppimisen malli sopii hyvin myös draamakasvatukseen. 

Räsänen toteaa, että tunnekokemuksella on erityinen merkitys opetuksessa. Se on kriittisen 

ja tiedostetun ymmärtämisen perusta. Taiteellisessa oppimisessa yhdistetään aisti, koke-

mus-, mielikuva- ja käsitetietoa. Oppilas tarkastelee kokemuksiaan eettisistä ja esteettisistä 
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näkökulmista ja laajentaa näin itsen ja maailman ymmärrystään. Räsänen korostaa it-

seymmärryksen kasvamista taidekuvan tarkastelun tavoitteena. (Räsänen, 1993, 192, 196-

197.) Myös draamassa on tavoitteena se, että oppilas oppii itsestään uutta, ymmärtää toi-

mintaansa ja ajatuksiaan paremmin. Opettajan tärkeä tehtävä on avustaa oppilaan reflek-

tioprosessissa. Opettaja ei kuitenkaan voi päättää sitä, mitä kokemuksia oppilaat saavat, 

vaan oppilaiden aiemmat kokemukset vaikuttavat siihen. Oppiminen onkin aina lähtöisin 

oppilaasta. (Räsänen, 1993, 230.)  

Sitoutuminen on taiteen kokemuksen keskeinen haaste. Se ei tapahdu itsestään, vaan opet-

taja on suuressa asemassa sen aikaansaamiseksi. Hänen vastuullaan on järjestää opetusti-

lanne suotuisaksi, miettiä erilaisia tarvittavia välineitä, ryhmäytymistä ja työtapoja. Koke-

muksellinen taideprosessi perustuu oppilaan arkitiedolle ja tarkoituksena on jäsentää ja 

rikastaa hänen todellisuuttaan. Itseen ja ympäristöön luodaan reflektoiva suhde, kuten 

draaman maailmassa tapahtuu. (Räsänen, 1993, 189-190.) 

Taideoppiminen perustuu Räsäsen mukaan yksilön kokemusten ja abstraktien käsitteiden 

vuorovaikutukseen. Kokemukset syntyvät ympäristön havainnoinnissa, sosiaalisessa vuo-

rovaikutuksessa ja draaman tekemisessä syntyneessä aistikokemuksessa. Itsen ymmärryk-

sen kasvaminen on usein taideprosessin tavoitteena. Niinpä reflektiolla onkin erityisen 

suuri merkitys. Taiteesta saaduilla kokemuksilla on merkitystä vasta silloin kun niitä sovel-

letaan oikeaan elämään. (Räsänen, 2000, 14.) Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kiu-

saamista käsittelevän draaman jälkeen oppilaat osaisivat toimia paremmin, mikäli huomaa-

vat jotain kiusattavan, tai ymmärtäisivät miltä kiusatusta tuntuu ja lopettaisivat kiusaami-

sen. Tämä on tavoitteena, mutta käytännössä sen toteutuminen riippuu yksilöistä. Muunta-

essaan kokemuksiaan taiteelliseksi teokseksi, oppilas liikkuu sekä tiedostamattomien ha-

vaintojen, että tietoisten (käsitteellistävien) toimintojen välillä. Räsänen toteaa, että taide-

kasvatuksella on mahdollista muuttaa yksilöä ja yhteisöä, joten se on tärkeää liittää muihin 

oppiaineisiin sekä yhteiskunnan käytäntöihin. (Räsänen, 2000, 14.) Tässä tutkimuksessa 

liitän draaman suurempaan kokonaisuuteen eli koulukiusaamisilmiöön. Tavoitteena on 

saada aikaan muutosta yksilöissä, ja mahdollisesti myös koko yhteisössä.  

Pedagogisessa draamassa ja Räsäsen taideoppimisen mallissa voidaan nähdä samoja piir-

teitä. Neelands ja Goode ovat kehittäneet kompassimallin (liite 5), jonka avulla voidaan 

tarkastella draamaopetuksen tavoitteita ja niiden toteutumista. Neelands ja Goode jakavat 

oppimisen neljään pääulottuvuuteen: instrumentaalinen oppiminen, ekspressiivinen oppi-
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minen, esteettinen oppiminen sekä henkilökohtainen ja sosiaalinen oppiminen. Instrumen-

taaliselle oppimiselle on ominaista tarkat mitattavat tavoitteet liittyen taitojen kehittymi-

seen, käsitteelliseen kehittymiseen ja tietoon. Ekspressiivisessä oppimisessa ei ole määri-

telty tarkkoja tavoitteita, vaan se liittyy oppilaiden asenteisiin ja arvoihin. Esteettiseen op-

pimiseen sisältyy taidemuotoon liittyvät taidot, käsitteet ja tieto. Henkilökohtaiseen ja sosi-

aaliseen oppimiseen taas kuuluu draaman esteettiseen kahdentumiseen liittyvät taidot, kä-

sitteet ja tieto.  (Neelands & Goode, 1990, 78-79.) Käytän kompassimallia hyödykseni 

pohtiessani draaman mahdollisuuksia kiusaamisen käsittelyssä.  Malli antaa teoriapohjan 

tarkastellessani oppilaiden oppimista prosessidraaman aikana.                      

Säljö (2001) on kirjoittanut sosiokulttuurisesta oppimiskäsityksestä. Hän näkee tiedon ole-

van ensin ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, jonka jälkeen siitä tulee osa yksilön ajat-

telua ja toimintaa. Oppimista voi tapahtua kaikessa inhimillisessä kanssakäymisessä ja 

oppimiaan asioita ihmiset voivat käyttää hyödykseen tulevaisuuden tilanteissa. Yksilö toi-

mii sekä omista tiedoistaan ja kokemuksistaan käsin, että myös siitä lähtökohdasta, mitä 

hän odottaa ympäristönsä vaativan, sallivan tai mahdollistavan. Sosiaalisella tilanteella ja 

yksilön toiminnalla on aina yhteys, koska ajattelu, viestintä ja fyysinen toiminta riippuvat 

aina kontekstista.  (Säljö, Grönholm, & Sinivuori, 2001, 6, 10-11, 129, 131.)                                                                                                                                                                   

Säljön mukaan koulussa oppiminen on irrallista lapsen muusta ympäristöstä eli kokemuk-

sellisesta maailmasta. Draaman voidaan ajatella ottavan paremmin huomioon lapsen oman 

maailman. (Säljö, Grönholm, & Sinivuori, 2001, 38.)                                                                                                                 

Heikkinen toteaa uuden draamakasvatuksen paradigman perustuvan sosiokulttuuriseen ja 

yhteisölliseen oppimiseen. Taidekasvatuksen ideana on luoda mahdollisuuksia lasten luon-

taiselle leikille eli luoda niin kutsuttuja leikillisyyden tiloja. Heikkinen näkee draamakas-

vatuksen olevan osallistavaa ja tutkivaa sekä edistävän kulttuurista oppimista. Hänen mu-

kaansa draamakasvatuksen haasteena on antaa lapsille valtaa kyseenalaistaa valtakulttuuri 

ja tutkia kulttuuria eri näkökulmista. Lapselle muutos ja tiedon etsiminen sekä asioiden 

omistaminen on luonnollista, mutta Heikkisen mukaan tähän ei anneta tarpeeksi mahdolli-

suuksia. (H. Heikkinen, 2005, 13-14, 22-23.)   

3.1.2 Leikki 

Huizinga (1984) määrittelee leikin olevan vapaaehtoista toimintaa, joka suoritetaan määrä-

tyissä ajan ja paikan rajoissa. Leikissä on aina vapaaehtoisesti hyväksytyt, mutta ehdotto-
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man sitovat sääntönsä. Leikistä seuraa jännityksen ja ilon tunteita ja se sisältää tunteen 

jostakin, mikä on tavallisesta elämästä poikkeavaa. Huizinga pitää leikkiä yhtenä elämän 

tärkeimmistä henkisistä tekijöistä. (Huizinga, 1984, 39.) Leikki tulee nähdä omalaatuisena 

esteettisenä toimintana, joka ei kuulu ihmisen välittömiin elämäntarpeisiin, mutta luo elä-

mään mielekkyyttä. (Huizinga, 1984, 9-12.) Vygotskin (1933) mukaan taas lapsi tyydyttää 

tarpeensa leikin avulla. Hänen mukaansa leikki on ennen kouluikää keskeinen kehittymi-

sen lähde. Kehittymisessä on tärkeää lapsen tarpeet, virikkeet ja motiivit. Lapsi voi toteut-

taa itseään leikin maailmassa. (Vygotski, 1933.) 

Leikki nähdään usein toden vastakohtana, mutta leikki voi muuttua todeksi ja tosi leikiksi, 

joten Huizinga ei näe niitä vastakohtina toisilleen. Hänen mukaansa leikki voi olla hyvin-

kin vakavaa. (Huizinga, 1984, 14, 18.) Myös Heikkinen puhuu vakavasta leikillisyydestä ja 

liittää sen draamakasvatukseen kymmenen teesin kautta, joita käsittelen draamakasvatusta 

käsittelevässä luvussa. (Heikkinen, 2002, 66-69.) Leikki on vakavuudestaan huolimatta 

vapaata toimintaa. Leikissä irtaudutaan tavallisesta elämästä aktiivisuuden ilmapiiriin, jolla 

on oma tarkoituksensa. Pienikin lapsi tietää, että leikissä ollaan olevinaan jotain mitä ei 

oikeasti olla. (Huizinga, 1984, 17.) 

Leikillä ja kulttuurilla on yhteys ja Huizinga rajaakin leikin tarkastelun sosiaalisiin leikkei-

hin eli ns. leikin korkeimpaan muotoon (vrt. eläinten leikki). Kulttuuri syntyy leikin muo-

dossa eli kulttuuria leikitään aluksi. Huizinga esittelee leikin tunnusmerkkejä, joista en-

simmäinen on leikin tarkoituksettomuus. Hänen mukaansa se ei tyydytä välittömiä haluja 

ja tarpeita, mutta se on välttämätön kulttuuritekijä. (Huizinga, 1984, 18.) Myös estetiikan 

transformatiivisessa teoriassa leikki nähdään viittaavan kulttuurin omaan itseensä toteutu-

miseen (Løvlie, 2001, 32). Leikkiin kuuluu eristyneisyys ja rajoittuneisuus eli sillä on tie-

tyn ajan ja paikan rajat. Se on kuitenkin myös uusiintuvaa eli sitä voidaan toistaa. Leikki 

tuo myös järjestystä epätäydelliseen maailmaan, koska leikkipaikassa vallitsee ehdoton 

järjestys. Leikin on tapana olla kaunista, joten se kuuluu esteettiseen alueeseen. (Huizinga, 

1984, 19-20.)  

Leikin tärkeä ominaisuus on jännitys. Se tuo leikkiin eettisyyden elementin, sillä leikissä 

on koko ajan noudatettava tiettyjä sääntöjä. (Huizinga, 1984, 20-21.) Lapsen on Vygotskin 

mukaan mahdollista toimia leikissä vastoin sitä miten hän normaalisti toimisi. Hän oppii 

leikin avulla toimimaan niin kuin hän myöhemmin toimii oikeassakin elämässä. Hän muun 

muassa toimii välittömien halujensa vastaisesti, jotta saavuttaa jotain suurempaa. Leikin 
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sääntöjen noudattaminen on lapselle tärkeää. (Vygotski, 1933.) Myös Huizinga korostaa 

sääntöjen noudattamisen tärkeyttä. Jos joku leikkijöistä ei noudata leikin sääntöjä, leikki 

loppuu. (Huizinga, 1984, 21.) 

Esikouluikäinen lapsi suhtautuu eri ilmiöihin yksilöllisen tunteellisesti, mutta hänellä on 

myös kokemuksen kautta syntyneitä yleisiä taipumuksia suhtautua asioihin. Leikki on toi-

veiden täyttämistä, ei kuitenkaan yksittäisten toiveiden, vaan yleisten tunteiden. Lapsi ei 

tietoisesti käsittele halujaan leikin avulla, vaan hän leikkii ymmärtämättä itse motiiveja 

toiminnalle. Leikki eroaa muista lapsen toiminnoista siinä, että leikissä lapsi luo kuvitteel-

lisia tilanteita. Tämän mahdollistaa mielikuvan ja merkityksen ero. (Vygotski, 1933.) 

Vygotski toteaa teatterin tekemisen olevan lapselle luontaista.  Se on konkreettinen ja väli-

tön tapa sitoa yhteen taiteelliset kokemukset omiin henkilökohtaisiin kokemuksiin. Draama 

on lähempänä leikkiä kuin mikään muu luovuuden muoto. (Vygotski, 1995, 81-84.) Myös 

Huizinga vertaa näytelmää ja leikkiä. Näytelmäkin esitetään eli leikitään tietyn leikkipai-

kan sisällä. Draama on näytöksen tai kilpailun muodossa tapahtuvaa toimintaa, joka toistaa 

tapahtuneen identtisesti. (Huizinga, 1984, 24-25.) 

3.2 Mitä draamakasvatus on? 

Østernin (2001) mukaan teatteri voidaan määritellä kahden sanan avulla: teatteri ja draama. 

Thestai on kreikkaa ja tarkoittaa ´katsoa´. Sana theatron merkitsee kulttien katsojien paik-

kaa ja viittaa teatteri-sanaan. Østern määrittelee draama-sanan viittaavan toimintaan draa-

mallisena ilmaisumuotona. Kreikankielinen sana drao on rituaalista toimintaa ja sana 

droména tarkoittaa riittiä. (Østern, 2001, 12.) Østern määrittelee draamapedagogiikan ole-

van taide- ja kulttuuriaine. Se on teatterin laji ja useimmiten nimenomaan osallistuvaa teat-

teria. Draamapedagogiikan juuret ovat teatteritaiteessa, mutta draamapedagogiikka on 

myös kasvatusta. (Østern, 2000a.) 

Heikkinen määrittelee draamakasvatuksen olevan kaikkea draamaa ja teatteria, jota teh-

dään erilaisissa oppimisympäristöissä koulussa. Hän käyttää tutkimuksessaan draamakas-

vatus- termiä, kuten sitä englannin kielessä käytetään: Drama in Education eli draama kas-

vatuksessa. Heikkisen mukaan draamakasvatus on enemmän kuin opetusta ja kasvatusta. 

Hänen mukaansa se on maailman ja kulttuurin hahmottamista esteettisten prosessien kaut-

ta. (Heikkinen, 2002, 14-15.) Draamakasvatus on luova ryhmäprosessi, jossa tuotetaan 
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oivalluksia ja kokemuksia. Se sisältää erilaisia projekteja osallistavan, esittävän ja sovelta-

van draamakasvatuksen genreissä. Draama on kulttuurista ja taiteellista toimintaa ja siinä 

yhdistyvät yhteisöllisyys, osallistavuus ja vuorovaikutus sekä elämän ilmiöiden tutkiminen 

teatterin avulla. (Heikkinen, 2005, 24, 26.)  

Neelandsin (1984) mukaan draamakasvatus on sekä opetusmetodi, että tapa oppia. Draa-

massa käytettävät työvälineet ovat samoja kuin ne, joita käytetään ryhmäytymiseen ja luo-

kan ilmapiirin parantamiseen.  Jotta draamatunti olisi onnistunut, se vaatii sekä opettajan, 

että oppilaan panoksen. Opettajan täytyy uskaltaa ottaa riskejä ja siirtää vastuuta oppilaille. 

Draamatunnilla opettajan tehtävänä on lisätä oppilaan itseluottamusta sekä antaa lapselle 

mahdollisuus saada äänensä kuuluviin. Jokaisella lapsella täytyy myös olla mahdollisuus 

muodostaa henkilökohtainen merkityssuhde opiskeltavaan asiaan. (Neelands, 1984, 24-25.) 

Bolton (1985) puolestaan toteaa, että draaman ajatellaan usein olevan erilaisten tekniikoi-

den opettelua ja näytelmien valmistamista. Draama on kuitenkin lähellä lapsen luontaista 

leikkiä. Se on lapsikeskeistä ja aktiivista toimintaa, joka kasvattaa lapsen itseilmaisua.  

Draamakasvatuksessa keskeistä on prosessi, ei lopputulos. (Bolton, 1985, 151-152.)  

Bundy (2003) kuvaa draamakasvatuksen luomaa oppimisprosessia esteettiseksi sitoutumi-

seksi. Se on erityinen tapa oppia maailmasta ja meidän suhteestamme siihen. Opettajan 

tehtävänä on antaa oppilaille mahdollisuuksia esteettiseen sitoutumiseen. Esteettinen reak-

tio sisältää tiedollisen ja emotionaalisen puolen ja näyttelemisen "ajattelevasti tuntien" tai 

"tuntevasti ajatellen". Ne ovat vahvasti kiinni toisissaan. Draama voi opettaa näkemään 

maailman uudesta näkökulmasta tai ymmärtämään sitä eri lailla. Kun osallistuja yhdistää 

draamassa koetun ja aiemmat kokemuksensa, hän kokee esteettisen sitoutumisen. (Bundy, 

2003, 171-172, 177.) 

Draama on Neelandsin mukaan näennäisesti vapaa opetusmuoto, mutta oikeasti se tarvitsee 

säännöt ja kurin toimiakseen. Se on haastavampaa kuin perinteinen pulpeteissa opiskelu. 

(Neelands, 1992, 4.) Heikkinen kokee draamasopimuksen tekemisen tärkeäksi asiaksi. 

Draamasopimuksessa sovitaan yhdessä oppilaiden kanssa genre, käsiteltävä teema, kon-

teksti ja roolit. Lisäksi opettaja itse tekee draamapedagogisen sopimuksen, jossa hän tekee 

itselleen selväksi arvot, päämäärät ja tavoitteet. (Heikkinen, 2002, 89.) 

Draamalla on tärkeä rooli jakaa kulttuurin erityispiirteitä, kuten laulua, tanssia ja kerto-

muksia.  (Neelands, 1992, 4-5.) Heikkinen toteaa draamakasvatuksen olevan kulttuurin 

luomisen ja tarkastelun tila. Draamakasvatuksessa hahmotetaan maailmaa ja kulttuuria 



24  

 

  

esteettisten prosessien kautta. (Heikkinen, 2002, 15.) Draamakasvatus on väline, jonka 

avulla voidaan konkreettisesti käsitellä ihmistä ja kokemuksia. Lapsi oppii draaman avulla 

ymmärtämään ja käyttämään tiettyjä yhteiskunnallisia käsitteitä, kuten demokratia, oikeus, 

vapaus ja henkilökohtaisia käsitteitä kuten rakkaus, ihmissuhteet ja perhe. (Neelands, 1992, 

4-5.) Draamassa voidaan hypätä roolihenkilön asemaan ja näin käsitellä oikeita asioita toi-

sen ihmisen näkökulmasta. Lapsi voi draama avulla saada kokemuksen siitä, millaista olisi 

elää jokin tietty tilanne oikeasti. (Neelands, 1992, 4-5.) Sen vuoksi draamaa on hyvä käyt-

tää kiusaamisaiheen käsittelyyn.  

Draamassa tuotetaan puhetta ja vastauksia fiktiivisiin tilanteisiin. Lapsi oppii reflektoimaan 

tapahtunutta ja vastaamaan eteen tulleisiin tilanteisiin sekä käyttämään puhetta luontevasti. 

Draamassa luodaan oikealta tuntuvia maailmoja, jolloin myös lapsen mielikuvitus kehittyy. 

Oppilaita kannustetaan ilmaisemaan itseään. Draamaa voidaan käyttää apuvälineenä ja 

hyvänä lisänä tieteellisemmän opiskelun, kuten käsitteiden opettelun, kanssa. Neelandsin 

mukaan draama ei korvaa muunlaista opetusta täysin, mutta se auttaa hahmottamaan abst-

raktia maailmaa ja käsitteitä konkreettisilla ja ihmisläheisillä keinoilla. (Neelands, 1992, 6-

8.) Draamassa yhdistyy epistemologia ja esteettinen puoli, opetuksellinen ja taiteellinen 

puoli. Rasmussenin (2010) mukaan draaman esteettinen puoli nähdään liian vahvana ja sen 

opetuksellisia mahdollisuuksia ei ymmärretä. (Rasmussen, 2010, 529-530.) Draaman avul-

la voidaan käsitellä syvällisesti melkein mitä tahansa aiheita. Draama antaa oppilaalle ko-

kemuksia, joita muilla oppimistyyleillä ei voida saavuttaa, joten sen mahdollisuudet pitäisi 

koulussa ymmärtää paremmin. 

3.2.1 Vakava leikillisyys 

Heikkinen (2002) kuvaa draamakasvatusta vakavaksi leikillisyydeksi. Hän pohjaa ajatuk-

sensa Huizingan leikin teoriaan, jota käsittelin tämän pääluvun alussa. Heikkinen kuvaa 

draamakasvatuksen leikillisyyttä kymmenen teesin avulla. (Heikkinen, 2002, 66-69.) En-

simmäisen teesin mukaan draamakasvatuksen lähtökohtana on liikkuminen kahdessa eri 

maailmassa: todellisessa ja draaman maailmassa. Tätä Heikkinen kutsuu esteettiseksi kah-

dentumiseksi. Siinä on keskeistä jatkuva keskeneräisyys ja energia sekä leikillisyys. (Heik-

kinen, 2002, 66.) Esteettinen kahdentuminen tarkoittaa sitä, että ihminen tiedostaa kaksi eri 

todellisuutta ja liikkuu niiden välillä roolin avulla. Oppilas on siis välillä roolissa eli myt-

hoksessa ja samanaikaisesti hän suunnittelee roolin ilmaisua logoksessa. (Østern, 2000b, 
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7.) Heikkinen korostaa, että esteettisen kahdentumisen edellytyksenä on, että ihminen siir-

tyy mahdollisuuksien tilaan nk. ”in-between” – maailmaan. (Heikkinen, 2002, 98.) 

Toiseksi draamakasvatuksen leikillisyyden ainekseksi Heikkinen mainitsee leikin todelli-

suuden. Draamassa tehdään sopimus siitä, että kyseessä on leikki. Jos sopimukseen ei si-

touduta, myös leikillisyys katoaa. (Heikkinen, 2002, 66.) Myös Bolton (1992) puhuu 

draamallisen leikin ja tosielämän yhtäläisyyksistä. Hänen mukaansa draamassa tehdään 

töitä sen eteen, että tilanteesta tulee uskottava. Draamaleikissä osallistujat kuvailevat toisil-

leen millainen sosiaalinen tilanne on. Tilanteet ovat hyvin haavoittuvaisia, kuten oikeassa-

kin elämässä. Osallistujien tulee mukautua tilanteeseen ja luottaa siihen täysin, jotta he 

voivat aidosti kokea sen. Bolton huomauttaa tosielämällä ja draamallisella tilanteella ole-

van yksi merkittävä ero. Tosielämässä huomaamme tekevämme tilanteen eteen töitä vain 

jos jokin menee pieleen, mutta draamallisessa leikissä osallistujat tiedostavat jatkuvasti 

tekevänsä töitä sen eteen, että tilanne voi jatkua.  Osallistujilla on ikään kuin tunne, että 

jotakin täytyy tapahtua, koska he ovat sopineet, että niin käy. Bolton kutsuu tätä pakotta-

vaksi jännitteeksi (imperative tension). Joskus tilanteen uskottavuuden saavuttamiseksi 

saatetaan joutua sopimaan jostakin merkistä, joka voi olla esine tai ääni. Esimerkiksi puhe-

lin voisi olla draaman merkki. Se voi olla näkymätön, piirretty tai oikea, riippuen draaman 

luonteesta. Tämä merkki auttaa luomaan tilanteesta uskottavan kaikille osallistujille. (Bol-

ton, 1992, 11, 14.)  

Kolmantena teesinä Heikkinen esittää kielen kaksoisluonteen. Draamassa luomme mahdol-

lisuuksien tiloja, jossa oppiminen ja kasvatus voi tapahtua vapaana vallasta. Oppimisen 

mahdollistavan henkisen tilan saavuttamiseksi tulee luoda fiktiivinen todellisuus ja toimia 

siinä sääntöjen mukaan. Heikkinen korostaa, että vaikka leikki eli draama on tarkoituspe-

riltään aineellisen edun ja yksilöllisen tarpeentyydytyksen ulkopuolella, se on silti merki-

tyksellistä. Draamakasvatuksessa merkitys tulee taiteellisen kokemisen ja tekemisen kaut-

ta. Heikkinen toteaakin neljänneksi teesiksi sen, että leikki on omalaatuista. Draamassa 

leikitään asioita, joita halutaan tutkia todellisuudesta. Leikki ei ole välttämätöntä, mutta se 

on itsessään merkityksellistä.   (Heikkinen, 2002, 66-67.)  

Viidentenä kohtana Heikkinen esittää draamakasvatuksen olevan lähellä Huizingan määrit-

telemää sosiaalista leikkiä. Hän kuitenkin laajentaa Huizingan teoriaa ja toteaa, että se ei 

käsitä pelkkiä näytelmiä, vaan kaikkia draamakasvatuksen muotoja. Kuudentena teesinä 

Heikkinen toteaa draamakasvatuksen olevan esteettinen kokemus. Kuten kokemusta käsit-
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televässä luvussa tuli ilmi, Deweyn määritelmän mukaan esteettinen kokemus on täydelli-

nen, loppuun asti viety asia. Heikkinen toteaa, että draaman kohdalla kyse on säännöistä ja 

muodosta, jotka ohjaavat toimintaa. Seitsemänneksi kohdaksi Heikkinen nostaa eettisyy-

den. Eettisyys draamakasvatuksessa tarkoittaa sitä, että fiktion maailmassa olemme vapaita 

normeista, mutta todellisuuteen palatessamme fiktiivisessä maailmassa tapahtuneita asioita 

tulee reflektoida. Draama siis mahdollistaa eettisiä kokeiluja ja tunteiden käsittelyä. (Heik-

kinen, 2002, 67-68.) 

Leikin ja samalla draamakasvatuksen erityisyyteen kuuluu se, että siinä on mukana aina 

jokin panos. Tämä onkin kahdeksas teesi. Draamaprosessin panos ei ole voitto, kuten esi-

merkiksi urheilukilpailussa. Draamassa ei ole oikeaa tai väärää tulosta, voittajia tai hä-

viäjiä. Tärkeintä on se, että osallistujat leikkivät leikkiä kuten on sovittu. Draamaprosessin 

panos voi olla symbolinen, aineellinen tai ideaalinen. Yhdeksänneksi kohdaksi Heikkinen 

nostaa sen, että draamassa muoto on leikittelevä, mutta tarkoitus totta. Draamassa vuoro-

vaikutus opettajan ja oppilaiden välillä on merkittävä. Draamaopettajan rooli on rohkaista 

oppilaita leikittelemään muodolla. Hän voi tehdä sen joko draamamaailman sisä- tai ulko-

puolella. Viimeiseksi teesiksi Heikkinen nostaa leikin filosofian, joka ohjaa draamaopetta-

jaa työssään. Leikin filosofian kautta on mahdollisuus nähdä draamakasvatuksen vakava 

leikillisyys. Tärkeintä leikin filosofiassa draaman kannalta on se, että leikissä luodaan 

merkityksiä ja sitä määrittää esteettinen muoto.  (Heikkinen, 2002, 68-69.) 

3.2.2 Opettaja ja oppilas draaman maailmassa 

Heikkisen mukaan opettaja on ensinnäkin toiminnan organisoija, joka selostaa säännöt ja 

rajaa toiminnan. Opettaja ei ole kuitenkaan autoritaarisessa asemassa sääntöjen laatimises-

sa, vaan niitä voidaan tilanteen vaatiessa muuttaa demokraattisesti ryhmän kesken. Säännöt 

ovat nimenomaan oppimisen apuvälineitä, eivätkä toiminnan päämääriä, joten niitä täytyy 

voida muuttaa. Opettajan täytyy osata viedä tilannetta eteenpäin. Se ei kuitenkaan tarkoita, 

sitä että kaikki tehdään opettajajohtoisesti. (Heikkinen, 2004, 165.)  

Draamaopettajan tehtävänä on Heikkisen mukaan luoda turvallinen ilmapiiri ja johdattaa 

oppilaat eteen tulevien ongelmien läpi. Lisäksi draamaopettajan tulee houkutella oppilaat 

aktiivisesti mukaan kyselemisprosessiin. Lapsilta on tärkeää kysyä kokemuksia harjoituk-

sista, jotta mahdolliset ongelmat selviävät ja toimintaa voidaan kehittää. (Heikkinen, 2004, 

165-166.) Myös Neelands korostaa sitä, että opettaja auttaa lasta löytämään oman äänensä. 
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Hän auttaa lasta ymmärtämään aiemmin opittujen ja uusien asioiden välisen yhteyden. 

(Neelands, 1984, 24-25.) 

Opettajan tehtäviin kuuluu myös ongelmatilanteiden luominen. Mikäli draamaprosessista 

uhkaa tulla tylsä, opettaja voi problematisoida tilannetta ja miettiä lasten kanssa tavan-

omaisesta poikkeavia ratkaisuja. (Heikkinen, 2004, 165-166.) Opettajalla on oltava halu 

ottaa riskejä ja kannustaa oppilaitaan laajentamaan näkökantojaan. (Neelands, 1984, 24-

25.) Opettajan oma innostuneisuus on tärkeää. Opettajan tehtävänä on auttaa ryhmää avau-

tumaan, valmistella heitä toimintaan ja helpottaa ideointia ja toimintaa eri tavoin. Opetta-

jan täytyy antaa mahdollisuus erilaisille ratkaisuille, vaikka ne olisivat outoja. Kaikkia eh-

dotuksia ei kuitenkaan automaattisesti tarvitse hyväksyä, vaan niistä keskustellaan ryhmä-

nä. Välillä opettaja toimii myös kieltäytyjänä. (Heikkinen, 2004, 166-167.) 

Myös Somers (2003) on määritellyt draamaopettajan tehtävät. Hänen mukaansa opettajan 

ongelmana on se, että hän ei välttämättä ole hyvä näyttelemään ja tutkija/näyttelijän on-

gelmana on se, ettei hän hallitse pedagogista puolta. Draamaopettajat ovat sekä näyttelijöi-

tä että opettajia. Hyvä näyttelijä/opettaja tutkii oppilaidensa taustat ja huolehtii oppilais-

taan. Hän luo erilaisia merkkejä, jotka auttavat oppilaita eläytymään tarinaan. Lisäksi hyvä 

opettaja toimii keskustelun herättäjänä ja näyttelijänä tarinaa tutkittaessa. Hän myös järjes-

tää pienryhmien keskusteluja. Hyvä opettaja provosoi oppilaiden ideoita, auttaa ja luo op-

pilaiden kanssa esitystä ja ottaa roolin draamassa. Hän myös suunnittelee jälkikäsittelyyn 

harjoituksia ja arvioi draaman vaikutuksia. Kun opettaja osaa yhdistää hyviä draamateknii-

koita ja tehdä hyvän esityksen sekä osaa käyttää pedagogisia lähestymistapoja hyvin, hän 

onnistuu tehtävässään draamaopettajana. (Somers, 2003, 18-19) 

Somers toteaa draaman perustuvan alun perin lasten leikkiin. Ennen opettajan tietämys 

teatterista nähtiin jopa haitallisina lapsen luonnollista leikkiä ajatellen. Draamassa tiedon, 

opettajan ja oppilaan suhde ei ole perinteinen, jossa tieto kulkee opettajan kautta oppilaalle. 

Draama perustuu lapsilähtöiseen opetukseen ja on paljon monimutkaisempi dynaaminen ja 

demokraattinen prosessi. Opettajan rooli vaihtelee tarpeen mukaan. Välillä hän on enem-

män esillä ja viemässä draamaa eteenpäin kun taas välillä hän on taka-alalla ja antaa oppi-

laan itse tutkia ja luoda merkityksiä asioille. (Somers, 2003, 19-21.)  

Boltonin (1992) mukaan opettaja voi viedä draamaa eteenpäin olemalla roolissa ja tulemal-

la välillä pois roolista, jolloin hän ohjailee oppilaita haluamaansa suuntaan. Joskus draama 

menee liiaksi vapaan leikin suuntaan, jolloin opettaja voi ohjailla oppilaita palaamaan al-
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kuperäiseen ajatukseen tai tavoitteeseen. Joskus oppilailla on kiire puhua ja viedä omia 

ideoitaan läpi ja alkuperäinen ryhmän idea unohtuu. (Bolton, 1992, 28-29) Opettajalla on 

opetuksessaan aina jokin tarkoitus, kuten opettaa oppilaille jokin asia. Roolissa hän voi 

kysyä oppilailta asiaan liittyviä kysymyksiä. Opettajalla on tieto ja hän yrittää saada sen 

välittymään oppilaille. Oppia voidaan monella tavalla ja roolissa oleminen yhdistää monia 

näitä tapoja, kuten kokemista, reflektointia, kuuntelemista ja puhumista. Opettaja voi roo-

lissa olemalla kontrolloida huonoa käytöstä, mutta hän voi myös antaa tilaa ujolle lapselle 

tai lapselle, jota ei ryhmässä kuunnella. (Bolton, 1992, 31-33, 42-43.) 

3.2.3 Prosessidraama 

Owensin ja Barberin (1998) mukaan draaman työtavat ovat peräisin esimerkiksi teatterista, 

kirjallisuudesta, psykologiasta, terapiasta ja taiteista. Niiden avulla voidaan käsitellä aikaa, 

tilaa ja toimintaa niin, että synnytetään merkityksiä. (Owens & Barber, 1998, 30.)                                                                                                                                               

Østern toteaa, että draamapedagogiikan genrejen rajat eivät ole selkeät, vaan eri genreissä 

on samoja piirteitä muiden kanssa. Hän jakaa draamapedagogiikan viiteentoista eri gen-

reen. Kaikille draaman genreille on yhteistä taiteessa oppiminen, eli asioiden omaksuminen 

fiktion luomisen kautta. (Østern, 2000a.) Bowell ja Heap taas toteavat, että toiminnan 

päämäärä, metafora, jännite, symbolit, ristiriita, roolihenkilöt, aika ja paikka ovat kaikille 

draaman genreille yhteisiä (Bowell & Heap, 2005, 11).     

Olen valinnut oman tutkimukseni työtavaksi prosessidraaman, joka kuuluu Drama in edu-

cation- liikkeeseen. Nimensä mukaisesti sitä käytetään paljon koulussa. Prosessidraama-

termi on kehittäjänsä O’Neillin (1995) mukaan lähes synonyymi drama in education-

termille. Prosessidraama on lähtenyt 1980–luvun lopulla Australiasta ja Pohjois-

Amerikasta. Prosessidraama on haluttu erottaa muista vähemmän monimutkaisista impro-

visaation tavoista ja nostaa se omalle paikalleen teatterin kentälle. Luokassa tapahtuvaa 

draamaa on kuvattu monella eri termillä, esimerkiksi educational drama, classroom drama 

ja role drama. Nämä termit ovat O’Neillin mukaan liian rajaavia tai toistavia. Prosessi-

draama on monipuolisempi termi ja kuvaa paremmin tämän draamagenren olemusta. Pro-

sessi tarkoittaa meneillään olevaa tapahtumaa, kun taas product eli tuote on lopputulos. 

Teatteriesitys on tuote, vaikka yleisö saattaakin kokea sen prosessinomaisena tapahtumana. 

Myös teatteriesitys on vaatinut muodostamista ja harjoittelua, eli prosessin. (O'Neill, 1995, 

XV.) 
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O’Neillin mukaan prosessidraamassa syntyy draamallinen maailma, jossa on erilaisia hen-

kilöhahmoja, tapahtumapaikkoja ja oma sisäinen logiikkansa. Tällainen draaman maailma 

ilmaisee jännitettä ja monimutkaisuutta ja käyttää muiden teatterigenrejen kanssa samoja 

välineitä. Kaikki prosessidraaman osallistujat ovat mukana draamaelämyksessä, jonka he 

itse luovat, jota he ylläpitävät, mutta jolla ei ole ennakkoon kirjoitettua käsikirjoitusta tai 

erillistä yleisöä. Siinä voidaan workshop-tyylisesti hypätä eri henkilöhahmoihin ja eri tilan-

teisiin sekä kokeilla erilaisia mahdollisuuksia luontevasti ja osallistujien mielenkiinnon 

mukaan. Prosessidraamassa on tärkeää osallistujien kokemus siitä, että draamaprosessi on 

tyydyttävä ja merkittävä. (O'Neill, 1995, XI.)  

O’Neillin mukaan prosessidraama on monimutkainen draamallinen kohtaaminen, joka on 

sidottu aikaan ja paikkaan. Se on myös riippuvainen kaikista osallistujista. Prosessidraa-

malla ei ole käsikirjoitusta ja sen lopputulosta ei voida ennustaa. Sillä ei ole erillistä ylei-

söä ja kokemusta ei voida uusintaa juuri samanlaisena. Prosessidraama antaa mahdollisuu-

den päästä käsiksi aitoon draamakokemukseen ja se on oikeutettu osa teatterin genrejä. 

O’Neill on huomannut, että kun draamaprosessi on onnistunut, syynä ei välttämättä ole 

jokin tietty kasvatuksellinen tai teatteriin liittyvä tavoite. Prosessidraama on silloin kaikista 

vaikuttavin, kun draama noudattaa draamallisen tilanteen luontaisia sääntöjä. On tärkeää, 

että sekä prosessidraaman vetäjä, että osallistujat hallitsevat yhdessä tärkeitä draaman ele-

menttejä. Näin kokemuksesta tulee aito ja osallistujat ymmärtävät tilanteen luonteen. 

Draamasta oppiminen tapahtuu sitoutumisessa draamaan. Prosessidraaman hyvä puoli on 

se, että siinä ei vaadita yleisölle esiintymisen taitoa tai muita hienoja teatteritaitoja. Siinä 

otetaan rooleja ja kokeillaan erilaisia asioita ilman pakkoa mihinkään.  (O'Neill, 1995, 

XIII-XIV.) 

Prosessidraamassa ei painoteta tarkkoja oppimistuloksia vaan tärkeää on draamallisen työn 

toteutuminen. 1960-luvulla kokeilevat teoreetikot korostivat läsnäolon ja välittömyyden 

sekä prosessin ja muutoksen käsitteitä ja nämä ajatukset tulivat draamaopettajien käyttöön 

kouluissa. Prosessidraama on saanut vaikutteita myös postmodernista teatterista. Se sisäl-

tää ryhmän roolien sirpaloitumisen ja levittämisen, epälineaarisen ja epäjatkuvan lähesty-

mistavan juoneen, klassisten teemojen ja tekstien uudelleenmuokkauksen, yleisön ja näyt-

telijöiden eron häivyttämisen sekä näkökulman jatkuvan vaihtamisen. (O'Neill, 1995, 

XVII.) 
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Oppilaat voivat luoda yhteyksiä omien aiempien kokemustensa ja draaman maailman välil-

lä, koska draama luo turvallisen ympäristön asian käsittelylle. Draama on hyvä etäännyttää 

oppilaiden maailmasta, juuri kuten olen tässä tutkimuksessa sadun avulla tehnyt. Sitä 

O’Neill kutsuu esteettiseksi etäännyttämiseksi (aestethic distance). Vaikka draamalla olisi 

hyväkin tarkoitus tai tavoite, esimerkiksi oppia ratkaisemaan kiusaamistilanteita, se ei vielä 

tee draamasta hyvää. Jos osallistujille annetaan vapautta tutkia ja kasvattaa draaman maa-

ilmaa, se antaa aidon kokemuksen heille. Jos draamatekniikoita käytetään vain välineenä, 

eikä ymmärretä mitä mahdollisuuksia niillä on, ei aidon kuvitellun draaman maailman 

luominen ole mahdollista. Kun opettaja on ennalta päättänyt miten missäkin tilanteessa 

opitaan, tutkimisen vapaus häviää. (O'Neill, 1995, 4, 7.) Tämä vaatii mielestäni opettajan 

ammattitaitoa osata valita sopivat tekniikat kuhunkin tilanteeseen ilman tarkkaa etukäteis-

suunnitelmaa. 

Prosessidraamassa oppilaat samanaikaisesti kokevat ja jäsentävät kokemaansa. Prosessi-

draamassa tarvitaan vaativia taitoja: havainnointi, mielikuvitus, pohdinta, tulkinta sekä 

draamallisten, kognitiivisten ja sosiaalisten taitojen kehittäminen. Nämä kaikki asiat tapah-

tuvat draamaprosessissa, joka on lähtenyt tietystä pre-tekstistä. Hyvän pre-tekstin valinta 

on O’Neillin mukaan yksi tärkeimmistä asioista kun suunnitellaan prosessidraamaa. Pro-

sessidraaman pre-tekstiä ei voida ajatella tavallisena käsikirjoituksena. Se on toiminnan 

suunnitelma, joka on joko tarkemmin tai löysemmin tehty. Se tulee näkyväksi draamapro-

sessin aikana, ei ennen sitä. Hyvän pre-tekstin ideana on, että osallistujat ymmärtävät roo-

linsa ja vastuunsa sekä pystyvät lähtemään yhdessä nopeasti luomaan draamallista maail-

maa. Pre-tekstin tehtävät ovat O’Neillin mukaan seuraavanlaiset: Pre-teksti määrittelee 

draamallisen maailman luonteen ja rajoitukset, se määrittelee osallistujien roolit ja luo 

odottavan ilmapiirin osallistujien keskuuteen. Prosessin alun pre-teksti on eri asia kuin 

teksti, joka luodaan prosessin aikana eli tuotos. Pre-tekstiä on mahdollista käyttää monta 

kertaa eri ryhmien kanssa ja sen avulla voidaan käsitellä erilaisia asioita. Ohjaajan tai opet-

tajan käsissä on se, millainen toiminnan alkuunpanija pre-teksti on. (O'Neill, 1995, 1, 19-

23.) 

Hyvän pre-tekstin löytäminen ei ole helppoa. Historian saatossa hyväksi havaitut tekstit 

ovat käytössä tänäkin päivänä. Esimerkiksi myytit, legendat, kansansadut ja historialliset 

tai ajankohtaiset tapaukset ovat paljon käytettyjä. Pre-tekstin ideana on löytää toiminnan 

fokus. Draamallinen jännite, roolit ja toiminta on löydyttävä tekstistä. O’Neill toteaa, että 

tuttu satu on hyvä lähtökohta sellaisille ryhmille, jotka eivät ole tottuneet prosessidraa-
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maan. (O'Neill, 1995, 33, 42-43, 49.) Tässä tutkimuksessa käyttämäni Ruma ankanpoika-

nen -satu kuuluu perinteisiin paljon käytettyihin pre-teksteihin.  Siinä on selkeä puhuttele-

va aihe ja toisaalta se etäännyttää oppilaat käsittelemään aihetta eläinten roolissa. Sadusta 

on myös helppoa löytää fokus. Tähän tutkimukseen osallistuvat oppilaat eivät olleet tottu-

neet prosessidraaman käyttöön osana opetusta, joten tuttu satu sai heidät helposti virittäy-

tymään draamaan.  

Prosessidraama on Bowellin ja Heapin  mukaan todellisten kokemusten tutkimista kuvit-

teellisten tilanteiden avulla. Prosessidraamassa käsitellään valittua aihetta improvisaation 

sekä muiden työtapojen avulla. (Bowell & Heap, 2005, 12.)                                              

Prosessidraamaan avulla voidaan käsitellä monia tärkeitä yhteiskunnallisia kysymyksiä. 

Sen avulla lapsen on mahdollista etsiä omaa identiteettiään, nähdä asiat toisen ihmisen 

näkökulmasta, reflektoida, esittää kritiikkiä ja tehdä päätöksiä. (Holland, 2009, 531.)  

Prosessidraaman yhtenä arvokkaana tavoitteena onkin empaattisuuden opettaminen, jota 

haluan myös itse työssäni korostaa. Tämän tutkimuksen teemana oleva kiusaaminen sopii 

tunteiden tutkimiseen ja empaattisuuden lisäämiseen. Vaikean aiheen käsittelemisessä on 

tärkeää kuitenkin muistaa huumorin voima. Winstonin ja Strandin (2013) mukaan draama 

voi samaan aikaan luoda sosiaalista muutosta ja olla esteettinen kokemus. Winston ja 

Strand käsittelivät rasismia draaman avulla. Heidän tutkimuksensa keskeinen tulos oli, että 

hyvin ongelmallista ja vakavaa sosiaalista ja poliittista asiaa pystyttiin tutkimaan elävästi, 

leikin kautta ja tavallisten ihmisten näkökulmasta. Kuitenkin aihetta lähestyttiin uskotta-

vasti ja osuvasti. Huumori auttoi käsittelemään tunteikasta asiaa ilman satiirin piirteitä. 

Osallistava teatteri onkin parhaimmillaan hedelmällinen sosiaalinen ja esteettinen kohtaa-

minen. (Winston & Strand, 2013, 63, 76.)                          

Prosessidraaman suunnitteluun kuuluu Bowellin ja Heapin mukaan kuusi eri osa-aluetta. 

Suunnittelu aloitetaan teemasta. Prosessidraamassa voidaan oppia joko taidemuodosta it-

sestään, yksilöllisyydestä ja sosiaalisuudesta tai opetussuunnitelmaan sisältyvästä aiheesta. 

(Bowell & Heap, 2005, 12-21)                                                                                                                    

Oma tarkasteluni tässä tutkimuksessa kohdistuu yksilölliseen ja sosiaaliseen oppimiseen. 

Teemani on kiusaaminen ja sen ennaltaehkäisy koulussa.                                                                                                                                                                                     

Toinen osa-alue, konteksti, luo teeman tutkimista varten kuvitteelliset puitteet. Tämän tut-

kimuksen konteksti on Ruma ankanpoikanen-satu. Kolmantena elementtinä on rooli. Niin 

oppilaat kuin opettajatkin ottavat roolin prosessidraamassa. Neljäntenä osa-alueena tulee 
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kehys. Bowellin ja Heapin mukaan prosessidraamassa kehys tarkoittaa jännitteen luomista 

ja se on heidän mielestään toimivan prosessidraaman tärkein asia. Viidentenä tulevat mer-

kit, jotka ovat erilaisia symboleja. Ne voivat olla esineitä, ääniä tai muita vastaavia, jotka 

antavat merkityksiä draaman tapahtumille. Viimeisenä kohtana Bowellin ja Heapin listassa 

ovat strategiat. Opettaja valitsee sopivia työskentelytapoja, jotka auttavat tutkimaan aikaa, 

paikkaa ja tapahtumia monesta eri näkökulmasta (Bowell & Heap, 2005, 18-21)          .                                                                                                          
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Käsittelen tässä luvussa tutkimukseni toteutusta. Käsittelen ensin tutkimukseni metodolo-

gisia valintoja. Sen jälkeen käsittelen aineistoa ja kerron sen hankinnasta. Luvun lopussa 

kerron vielä käyttämistäni analyysin menetelmistä.  

4.1 Metodologiset lähtökohdat 

Esittelen seuraavaksi tutkimuksen metodologiset lähtökohdat. Valitsin tutkimusmenetel-

mäkseni kvalitatiivisen fenomenografisen toimintatutkimuksen. Kvalitatiivinen eli laadul-

linen tutkimus on lähimpänä tutkimustapaa, jota haluan toteuttaa ja se sopii paremmin hu-

manististen tieteiden tutkimiseen. Käytin kvalitatiivista tutkimusta myös kandidaatintut-

kielmassani, joten jatkoin samantyyppistä tutkimusta myös pro gradu- tutkielmassa. Laa-

dullinen tutkimusote sopii draamakasvatuksen ja kokemuksen tutkimiseen hyvin. 

Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (1997) toteavat todellisen elämän kuvaamisen olevan laadul-

lisen tutkimuksen lähtökohtana ja tarkoituksena on pyrkiä kuvaamaan tutkimuskohdetta 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. He toteavat, että tutkijalla on aina omat lähtökohtan-

sa, joista hän tutkimustaan tekee. Kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena on löytää ja 

paljastaa tosiasioita. Aineisto kerätään luonnollisista tilanteista ja aineiston hankinnassa 

suositaan ihmisten havainnointia sekä haastattelua. (Hirsjärvi, Remes, & Sajavaara, 1997, 

161, 165.)  Myös minulla on omat käsitykseni ja odotukseni tutkimuksen alkaessa. Koke-

mukseni teatterin harrastajana sekä myöhemmin draamakasvatuksen opiskelijana ovat 

muokanneet minua ihmisenä. Minun lähtökohtani tehdä tutkimusta ovat siis erilaiset sellai-

seen ihmiseen verrattuna, jolle draama on vieras käsite.                                                                                                                                                                               

Kiviniemi (2001) muistuttaa, että laadullinen tutkimus on prosessi. Laadulliselle tutkimuk-

selle on ominaista se, että tutkimustehtävä, teorianmuodostus, aineistonkeruu ja sen ana-

lyysi kehittyvät joustavasti koko tutkimuksen ajan. Tutkijan on tiedostettava oman tietoi-

suutensa kehittyminen ja oltava valmis tekemään uudenlaisia ratkaisuja tutkimuksen niin 

vaatiessa. Tutkimus on oppimistapahtuma. (Kiviniemi, 2001, 68-69.) Olen kokenut oman 

tutkijantyöni oppimisprosessiksi, jossa jatkuvasti reflektoin tekemiäni ratkaisuja ja suun-

taan huomiotani sitä tarvitsevaan asiaan. Tutkimukseni alussa oli vaikeaa rajata tutkimus-

tehtäviä, mutta ne selkiytyivät tutkimuksen edetessä.  
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Tutkimuksessani on kaksi erilaista lähestymistapaa: toimintatutkimus ja fenomenografia. 

Tämä johtuu siitä, että tutkimustehtäväni muotoutuivat kahdentyyppisiksi. Toisaalta tutkin 

sitä, mitkä ovat oppilaiden käsitykset kiusaamisesta. Sen vuoksi valitsin fenomenografian, 

joka tutkii ihmisten käsityksiä tietystä ilmiöstä. Toiseksi tutkin sitä, kuinka prosessidraa-

maa voidaan hyödyntää kiusaamisen ennaltaehkäisemisessä. Tämän vuoksi valitsin toimin-

tatutkimuksen, jossa ideana on, että tutkija itse osallistuu aktiivisesti tutkimukseen ja pyrkii 

aikaansaamaan muutosta. Esittelen seuraavaksi fenomenografisen tutkimuksen ideaa ja sen 

jälkeen avaan käyttämääni toimintatutkimuksen lähestymistapaa.  

4.1.1 Fenomenografia 

Ahosen (1994) mukaan fenomenografisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita siitä, mi-

ten eri ihmiset käsittävät erilaisia ilmiöitä. Ihmisillä on erilaisia käsityksiä johtuen aiem-

mista kokemuksistaan. Fenomenografiassa ihminen nähdään rationaalisena olentona, joka 

pyrkii liittämään mielessään olevat tapahtumat selittäviin yhteyksiin ja muodostaa koetuis-

ta ilmiöistä käsityksiä. Fenomenografiassa siis ajatellaan, että ilmiö ja käsitys ovat saman-

aikaisia, koska ihminen rakentaa koetusta ilmiöstä aktiivisesti oman käsityksensä. Feno-

menografiassa vertaillaan eri ihmisten erilaisia käsityksiä ilmiöstä. Lisäksi siinä suhteute-

taan yhden ihmisen erilaisia käsityksiä samasta ilmiöstä. Käsitys täytyy erottaa mielipitees-

tä, sillä se on paljon vahvempi konstruktio jostain ilmiöstä. Käsitys ohjaa sitä, miten ihmi-

nen jäsentää maailmaansa. Fenomenografisen tutkimuksen isä on Ference Marton, joka 

tutki 1970-luvulla Göteborgin yliopistossa opiskelijoiden käsityksiä oppimisesta. (Ahonen, 

1994, 114-117.)             

Marton ja Booth (1997) toteavat, että fenomenografia ei ole metodi, vaikka siinä on sen 

kaltaisia elementtejä. Se ei myöskään ole kokemuksen teoriaa, vaikka siitä voidaan johtaa 

teoreettisia elementtejä. Fenomenografia on lähestymistapa, jonka avulla tunnistetaan, 

muotoillaan ja käydään käsiksi tietynlaisiin tutkimuskysymyksiin. Fenomenografiaa käyte-

tään erityisesti kasvatustieteen piirissä oppimiseen ja ymmärtämiseen liittyvissä kysymyk-

sissä. On tärkeää, että tutkimusaiheeksi valikoituu havainnoinnin avulla sellainen ilmiö, 

jota kannattaa lähteä tutkimaan. (Marton & Booth, 1997, 111-112.)                                                                                                                                                                

Tässä tutkimuksessa tutkimusaihe valikoitui oman kiinnostukseni kautta. Toisaalta minulle 

oli selvää, että haluan tehdä tutkimusta draamakasvatuksen käytöstä osana opetusta. Minul-

le on myös opintojen alusta asti ollut tärkeää se, että pystyisin opettajana puuttumaan kiu-
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saamiseen koulussa. Kiusaaminen on niin iso ongelma, että koen sen ennaltaehkäisemisen 

olevan kaikkien kasvattajien yhteinen asia. Mielestäni on tärkeää tutkia lasten käsityksiä 

kiusaamisesta, koska he ovat sekä sen kohteena, että aiheuttajina. 

Fenomenografisessa tutkimuksessa käytetään tavallisesti haastattelua, jossa tutkija on vuo-

rovaikutuksessa tutkittavansa kanssa. Tutkijan tulee huomioida tutkimusta tehdessään oma 

subjektiivisuutensa ja tiedostaa se, että hänen omat kokemuksensa vaikuttavat aineiston 

hankintaan ja johtopäätösten tekoon. (Syrjälä, Syrjäläinen, Ahonen, & Saari, 1994, 121-

122.)                                                                                                                                                          

Tutkijan täytyy pohtia tutkittavaa ilmiötä, erottaa ilmiö tilanteista, joissa sitä voidaan ko-

kea, erottaa sen erityispiirteet, katsoa sitä muiden silmin ja olla avoimena kehitykselle. 

Tämä voidaan saavuttaa tutustumalla aiempiin ilmiöstä tehtyihin tutkimuksiin, sekä tapaa-

malla ihmisiä, jotka ovat kokeneet kiinnostuksen kohteena olevan ilmiön. (Marton & 

Booth, 1997, 129.)                                                                                                                                        

Olen koko ajan tiedostanut sen, että minun oma suuntautumisen ja kiinnostukseni draama-

kasvatusta kohtaan sekä käsitykseni kiusaamisesta vaikuttavat varmasti siihen, miten olen 

haastattelutilanteessa vuorovaikutuksessa lasten kanssa. Se vaikuttaa myös tulkintaani ai-

neistosta. Pyrin siihen, että kirjaan kaikki tekemäni valinnat ylös tarkasti ja reflektoin toi-

mintaani, jolloin tutkimuksesta tulee mahdollisimman avointa ja luotettavaa. Ennen aineis-

ton hankintaa, tutustuin aiempiin aiheesta tehtyihin tutkimuksiin, joiden avulla hahmottelin 

itselleni sitä, mistä ilmiöstä on kyse. Oli tärkeää päästä haastattelemaan viidesluokkalaisia 

oppilaita, koska he ovat ehtineet kokea monenlaisia asioita peruskoulun aikana.  

Tutkimuksen alussa tutkijan tulee perehtyä hyvin teoriaan. Teoriaan tutustumisen avulla 

tutkija voi esittää syventäviä kysymyksiä haastattelun aikana ja tehdä alustavasti luokittelu-

ja vastausten perusteella. Fenomenografiassa ei kuitenkaan käytetä teoriaa siihen, että luo-

kiteltaisiin käsityksiä ennakkoon tai testattaisiin valmiita olettamuksia. Ilmaisun merkitys 

on kontekstuaalinen, eli sitä on tarkasteltava sen asia- ja tilanneyhteydessä. Merkitys on 

myös intersubjektiivinen, eli se riippuu niin ilmaisun tekijästä kuin sen tulkitsijastakin. 

Tutkijan perehtyneisyys teoriaan auttaa häntä muodostamaan objektiivisen käsityksen tut-

kittavan ilmaisemista merkityksistä. Tutkimuksessa käytetään eläytyvää menetelmää, jossa 

tutkija elää tutkimushenkilön tilanteen ja tavoittaa sitä kautta hänen ilmaisunsa merkityk-

sen. Tulkintaa tehdään läpi koko tutkimusprosessin ja varsinainen teoria syntyy vasta ai-
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neiston käsittelyvaiheessa. Tutkimus voidaan kuvata alla olevan spiraalin muotoisena pro-

sessina. (Ahonen, 1994, 123-125.)        

      

   

Kuva 2. Fenomenografisen tutkimuksen spiraali (Ahonen, 1994, 125.) 

Aloitin oman tutkimukseni sillä, että luin paljon teoriaa ja muodostin itselleni kuvan siitä, 

miten kiusaaminen kirjallisuudessa määritellään. Koen tärkeäksi sen, että minulla on käsi-

tys siitä, mitä kiusaaminen muiden tutkijoiden mukaan on. Se auttaa minua valitsemaan 

haastattelukysymyksiä ja syventämään haastattelua lapsilta saamieni vastausten mukaisesti. 

Tulkitsin lapsilta saamiani vastauksia ja reflektoin niitä omiin aiempiin käsityksiini. 

Muokkasin teoriaosuutta aineiston analyysivaiheessa vastaamaan paremmin tarkoitustani. 

Spiraalimalli kuvaa mielestäni hyvin tämän tutkimuksen toteutusta.  

4.1.2 Toimintatutkimus 

Toimintatutkimuksen isä on saksalais-amerikkalainen Kurt Lewin. Hän kehitti 1940- luvul-

la kenttäteorian, jonka mukaan ihmisen käyttäytyminen on persoonan ja ympäristön funk-

tio. Teoriaa voidaan soveltaa erilaisiin sosiaalisiin ympäristöihin, kuten kouluun. Eri näkö-

kulmista katsottuna ihmisten käyttäytyminen ja suhde kouluun voidaan selittää eri tavoin. 

Lewin halusi tehdä tutkimusta kentällä, ei laboratoriossa, joten hän tutki ihmisten käyttäy-

tymistä luonnollisissa tilanteissa kenttäkokeilla. Tämän synonyymina hän käytti toiminta-

tutkimuksen käsitettä. (H. L. T. Heikkinen, 2007, 23-26.) Lewiniläisen toimintatutkimuk-

sen perinnettä jatkoi William Whyte, joka kehitti osallistavaa toimintatutkimusta (partici-

patory action research). Osallistavassa toimintatutkimuksessa ideana on, että tutkimuskoh-

teena olevan yhteisön jäsenet osallistuvat tutkimukseen aina sen suunnittelusta ja aineis-
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tonkeruusta tulkintojen ja päätelmien tekemiseen. (H. L. T. Heikkinen, Kontinen, & Häk-

kinen, 2007, 50-51.)                                                                                                                 

Heikkisen (2010) mukaan toimintatutkimus ei varsinaisesti ole tutkimusmenetelmä, vaan 

tutkimusstrateginen lähestymistapa. Se sallii monenlaisten tutkimusmenetelmien käytön. 

Toimintatutkimuksessa yhdistyy sananmukaisesti toiminta ja tutkimus. Tavoitteena on 

toiminnan samanaikainen kehittäminen. (H. L. T. Heikkinen, 2010, 214.) Kuula (1999) 

puolestaan määrittelee toimintatutkimuksen sellaiseksi tutkimustavaksi, joka suuntautuu 

käytäntöihin, pyrkii edistämään muutosta ja parantamaan tiettyjä asioita. Lisäksi tarkoituk-

sena on osallistaa tutkittavia tutkimusprosessiin. Toimintatutkimuksessa oppiminen koh-

distuu myös tutkijaan itseensä henkilönä. (Kuula, 1999, 10-11, 148.)  

Toimintatutkimuksessa pyritään reflektoimiseen sekä toiminnan aikana, että sen jälkeen. 

Tutkimuksen aikana pohditaan totuttuja toimintatapoja ja miten niitä voisi kehittää. Tarkoi-

tuksena on kehittää yhä parempia toimintatapoja, joita voidaan kokeilla käytännössä. (H. 

L. T. Heikkinen, 2007, 33-35.) Oman tutkimukseni yksi tärkeä tavoite onkin kokeilla pro-

sessidraaman toimivuutta koulussa, erityisesti käsiteltäessä vaikeita asioita, kuten kiusaa-

mista. Haluan tutkimuksellani saada itselleni tulevana opettajana työvälineitä kohdata kiu-

saaminen koulussa ja auttaa oppilaita hyväksymään itsensä ja toisensa. Toivon, että tutki-

muksestani on hyötyä itseni lisäksi myös muille opettajille. Pyrkimykseni on kuvata tutki-

mukseni niin tarkasti, että myös muut kasvatusalan ammattilaiset saavat konkreettisia työ-

välineitä kiusaamisen ennaltaehkäisemiseen.  

Toimintatutkimuksen erityispiirteenä on se, että tutkija tekee intervention, eli muutokseen 

tähtäävän väliintulon, osana tutkimusta. Toimintatutkijan rooli eroaakin perinteisestä tutki-

jan roolista siinä, että hän on aktiivinen vaikuttaja ja toimija, eikä pelkkä ulkopuolinen ja 

objektiivinen havainnoija. Toimintatutkimuksen tarkoituksena on voimaannuttaa ihmiset, 

jotta he kokisivat pystyvänsä tekemään muutoksia elämässään. (H. L. T. Heikkinen, 2007, 

19-20.) Tämä onkin tärkeä lähtökohta tutkimuksessani, sillä tarkoituksenani on, että lapset 

kokevat itse pystyvänsä vaikuttamaan kiusaamisen ennaltaehkäisemiseen. Tässä tutkimuk-

sessa interventiona toimii yhdessä oppilaiden kanssa tehtävä prosessidraama. Kartoitan 

oppilaiden ajatuksia kiusaamisesta haastattelemalla osaa heistä ennen draamaa. Draaman 

jälkeen haastattelen heitä uudestaan ja tutkin, ovatko heidän käsityksensä kiusaamisesta 

muuttuneet draaman avulla, kokivatko he draaman hyväksi keinoksi puhua aiheesta ja en-

naltaehkäistä kiusaamista koulussa.  



38  

 

  

Tutkija vaikuttaa aina jollain tavalla prosessin kulkuun. Tutkija on toimintatutkimuksessa 

aktiivisessa roolissa yhdessä tutkittaviensa kanssa. Ongelmana olevan se, kuinka paljon 

tutkija saa vaikuttaa prosessin kulkuun (Kuula, 1999, 13, 116.) Laadullisessa tutkimukses-

sa tutkija tulkitsee sosiaalista todellisuutta eli hänen aiemmat kokemuksensa, uskomuksen-

sa, elämäntilanteensa ja koulutuksensa vaikuttaa siihen, miten hän toimii kentällä ja vaikut-

taa tutkimusprosessiin (H. L. T. Heikkinen & Syrjälä, 2007, 152-153.)                                                                                                            

Omat kokemukseni opettajana, draamakasvattajana ja äitinä olemisesta varmasti vaikutta-

vat tutkimuksen kulkuun. En näe tätä kuitenkaan suurena ongelmana. Päinvastoin koen, 

että olen niin tottunut toimimaan lasten kanssa, että uskon saavani heistä esiin tutkimukse-

ni kannalta oleelliset asiat.  

Kemmis ja McTaggart (2000) määrittelevät toimintatutkimuksen olevan hyvin käytännön-

läheistä tutkimusta, eikä niin teoreettista kuin jotkin muut tutkimuksen tavat ovat. Toimin-

tatutkimuksessa on mahdollista saada esiin ratkaisuja arkipäivän ongelmiin, joita luokassa 

kohdataan. He toteavat, että luokassa voidaan saada muutoksia aikaan kun herätellään 

opettajien tietoisuutta yhteisössä olevista ongelmista. Muutoksen ei aina tarvitse lähteä 

teorioista käsin, vaan siihen voidaan päästä myös tutkimalla ihmisten toimintaa. (Kemmis 

& McTaggart, 2000, 569.)                                                                                                                                                                                                           

Myös Heikkinen toteaa, että toimintatutkimuksen ja opettajan oman työn kehittämisen vä-

linen raja on häilyvä. Periaatteessa opettajat tekevät toimintatutkimusta jatkuvasti kehit-

tääkseen omaa ammattitaitoaan ja opetusmenetelmiä. Ero on siinä, että toimintatutkimus 

raportoidaan niin, että sitä voidaan julkisesti arvioida. (H. L. T. Heikkinen, 2007, 30.) To-

teutan toimintatutkimuksen, sillä haluan vaikuttaa nimenomaan koulun arkipäiväiseen toi-

mintaan. Se on kenttä, jossa itsekin tulen opettajana tulevaisuudessa toimimaan. Kiusaami-

nen on koulussa iso ongelma ja siihen puuttumiseksi on tehty paljon työtä. Näen prosessi-

draamassa paljon potentiaalia kiusaamisen ennaltaehkäisyn avuksi, mutta koulumaailmassa 

sitä ei ole vielä laajemmin hyödynnetty. 

4.2 Aineisto ja sen hankinta 

Tutkimusotteeni perustuu useaan eri aineistonkeruutapaan. Haastattelen lapsia kahteen 

otteeseen: alku- ja loppuhaastattelussa. Näiden haastattelujen välillä teen intervention eli 

prosessidraaman.  Havainnoin lasten toimintaa draaman aikana ja videokuvaan draaman, 

joten minulla on mahdollista analysoida toimintaa tarkasti jälkeenpäin. Lisäksi minulla on 
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mahdollista käyttää lasten prosessidraaman aikana tuottamia dokumentteja hyödyksi ana-

lyysivaiheessa. Monipuolinen aineisto lisää tutkimuksen luotettavuutta. Lisäksi tutkija saa 

monipuolisilla aineistoilla erilaisia näkökulmia aiheeseen. Esittelen seuraavaksi suunnitte-

lemani prosessidraaman (liite 3). Sen jälkeen esittelen käyttämäni aineistonkeruumenetel-

mät eli havainnoinnin ja videoinnin sekä haastattelun. 

4.2.1 Suunnittelemani prosessidraama 

Aloitin prosessidraaman suunnittelemisen etsimällä sopivaa lastenkirjallisuutta, jossa käsi-

tellään kiusaamista. Luin sekä vanhempia, että uudempia lastenkirjoja etsiessäni tutkimuk-

seeni sopivaa teosta. Tavoitteenani oli löytää kirja, jossa käsitellään kiusaamisaihetta tar-

peeksi etäännyttävästi. Valitsin draaman pre-tekstiksi H.C. Andersenin Ruma ankanpoika-

nen -sadun (liite 2). Kyseinen satu on klassikko ja siinä kiusaamisteema on hyvin vahvasti 

esillä. Toisaalta satu on myös etäännyttävä, koska sadun hahmot eivät ole ihmisiä, vaan 

eläimiä. En halunnut, että valitsemani sadun hahmot olisivat ihmisiä, koska kiusaamistee-

ma on jo valmiiksi hyvin lähellä oppilaita. Mikäli sadun hahmot olisivat koululaisia, saat-

taisivat oppilaat kokea olonsa epämukavaksi ja jopa turvattomaksi käsitellessämme aihetta. 

Toisaalta mietin sitä, onko satu liian lapsellinen käytettäväksi 5-luokkalaisten kanssa. Va-

litsin alkuperäisen sadun, jonka kieli on monimutkaisempaa ja kertomistyyli on sopiva 

isommille lapsille. Ruma ankanpoikanen–satua ovat käyttäneet muutkin draamaopettajat 

opetuksessaan ennen minua. En koe sitä huonoksi asiaksi, sillä tavoitteena ei ollut lähteä 

noviisina draamaopettajana keksimään satua alusta alkaen itse, vaan valita tutkimukseeni 

sopiva valmis tarina. Suunnittelemani prosessidraama mukailee Saija Laukan ja Janne 

Länsitien kehittelemää Ruma ankanpoikanen-satuun perustuvaa prosessidraaman tunti-

suunnitelmaa (Laukka & Mönkkönen, 2007, 42-44.)                                                                                                                                                                                       

Olen kuitenkin tehnyt tunnista oman näköiseni ja liittänyt siihen työtapoja, jotka itse olen 

katsonut sopivaksi.  

Aloitin draamatunnin tekemällä oppilaiden kanssa draamasopimuksen. Pohdimme oppilai-

den kanssa, mitä asioita tunnilla pitää ottaa huomioon, jotta kaikilla on hyvä olla yhdessä. 

Kirjasimme sopimuksen kohdat ylös. Jokainen oppilas sitoutui noudattamaan sopimusta 

allekirjoittamalla sen miimisesti. Kerroin oppilaille aiheenamme olevan kiusaaminen. Aloi-

timme lämmittelyn Jatkumo -nimisellä lämmittelyleikillä (liite 4). Luokan molempiin päi-

hin kiinnitettiin seinälle lappu. Toisessa luki ”kyllä” ja toisessa ”ei”. Kerroin, että luokan 
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läpi kulkee jana. Minulla oli kirjoitettuna ylös erilaisia väitteitä koskien kiusaamisteemaa. 

Oppilaan tuli mennä siihen kohtaan janaa, miltä väite heistä tuntui. Mikäli oppilas oli sa-

maa mieltä väitteen kanssa, hänen tuli mennä ”kyllä” -lapun lähelle ja mikäli hän oli eri 

mieltä, ”ei” -lapun lähelle. Jatkumon ideana oli kartoittaa, minkälaisia käsityksiä oppilailla 

on kiusaamisesta.  

Jatkumon jälkeen kerroin oppilaille, että käsittelemme satua Ruma ankanpoikanen. Siir-

ryimme Yhteinen piirtäminen -nimiseen harjoitukseen. Asettelin luokan lattialle suuren 

paperin ja annoin oppilaille värikyniä. Oppilaiden tehtävänä oli yhdessä piirtää sadun ta-

pahtumapaikka: lampi, sen ympäristöä sekä eläimiä. Harjoituksessa oli tärkeintä se, että 

oppilaat tekivät yhteistyötä keskenään. Yhteinen piirros kiinnitettiin seinälle. Tämän jäl-

keen teimme yhdessä äänimaiseman tapahtumapaikkaan. Kokeilimme erilaisia ääniä, joita 

lammella voisi kuulua. Sen jälkeen jokainen laittoi silmänsä kiinni ja teki haluamaansa 

ääntä. Sekä piirtämisen, että äänimaiseman tarkoituksena oli herättää henkiin tapahtuma-

paikka, jossa kohta liikkuisimme draaman maailmassa. 

Seuraavaksi aloitimme teeman käsittelemisen. Luin Ruma ankanpoikanen -satua oppilaille 

eläytyen aina siihen asti kun sadussa muut eläimet alkavat kiusata ankanpoikasta. Tässä 

kohtaa siirryimme harjoitukseen nimeltä Hahmo seinällä. Piirsin seinälle kiinnitetylle pa-

perille ankanpojan hahmon ja keskustelimme siitä, millaisia asioita olemme saaneet hah-

mosta selville. Kirjasimme ylös muun muassa luonteenpiirteisiin ja ulkonäköön liittyviä 

asioita. Harjoituksen ideana oli koota tietämystämme hahmosta, jotta jokaiselle osallistu-

jalle selkiytyy päähenkilön olemus. Tämän jälkeen siirryimme Tilannekuva -harjoitukseen. 

Teimme koko ryhmän kanssa still -kuvan kiusaamistilanteesta, jossa minä olin ankanpoi-

kanen ja oppilaat kiusaajia. Jokaisen oppilaan hahmo heräsi vuorollaan henkiin ja sanoi 

jotain poikaselle. Harjoitus auttoi oppilaita kokemaan tilanteen kiusaajan roolista käsin.  

Tilannekuva- harjoituksen jälkeen tuli harjoitus nimeltään Kuuma tuoli, jossa minä olin 

ankanpoikanen ja jokainen oppilas sai vuorollaan kysyä ankanpoikaselta haluamiaan asioi-

ta. Tarkoituksena oli syventää tietämystämme hahmosta. Selville saadut asiat kirjattiin taas 

ylös seinällä olevalle paperille. Oli luontevaa, että minä opettajana toimin ankanpoikasena, 

koska opettaja roolissa -menetelmä vie tarinaa helposti tarkoituksenmukaiseen suuntaan. 

En myöskään usko, että kukaan oppilaista olisi halunnut ottaa ankanpojan roolia. Mikäli 

luokassa tapahtuu kiusaamista, on opettajan varmistuttava siitä, ettei kiusattu henkilö joudu 

draamassa rooliin, jossa hän on kiusattu. Tämä voi aiheuttaa hyvin epämiellyttävän olon 
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oppilaalle ja leimata hänet muiden silmissä kiusatuksi. Toisaalta samat ongelmat pätevät 

myös siinä tilanteessa kun mietitään, kuka ottaa kiusaajan roolin. Tilannekuva -

harjoituksessa ongelma oli ratkaistu niin, että kaikki luokan oppilaat olivat harjoituksessa 

kiusaajia, jolloin ketään ei siihen erityisesti valittu.  

Jatkoin tarinan lukemista siihen asti kun talvi saapuu ankkalammelle. Seuraavaksi oppilai-

den tehtävänä oli tehdä pienryhmissä lyhyet improvisoidut kohtaukset ankanpojan talvesta. 

Halusin ryhmiin satunnaisesti valitut henkilöt. Toteutin ryhmäjaon niin, että jokainen otti 

pussista yhden värillisen lapun, joka osoitti heidän ryhmänsä. Ryhmät saivat miettimisai-

kaa, jonka jälkeen jokainen ryhmä vuorollaan improvisoi kohtauksen muille. Kun kaikki 

esitykset oli nähty, jatkoimme yhden esityksen työstämistä Erilainen lopetus- harjoituksen 

avulla. Valitsimme yhdessä yhden esityksen, jossa tapahtui kiusaamista. Pyysin ryhmän 

jäseniä esittämään kohtauksen uudestaan. Kerroin, että muilla oppilailla on mahdollisuus 

keskeyttää kohtaus huutamalla ”Stop!”. Tämän jälkeen oppilas saa muuttaa esitystä halua-

mallaan tavalla niin, ettei kiusaamista tapahtuisikaan.  

Kerroin tarinan loppuun ja ankanpoikanen muuttui joutseneksi. Lopetukseksi valitsin kir-

jeen kirjoittamisen. Jokainen oppilas sai kirjoittaa ankanpoikaselle kirjeen ja kertoa siinä 

haluamiaan asioita poikaselle. Tämän jälkeen pidimme loppukeskustelun (liite 4), jossa 

puhuimme yleisesti kiusaamisesta ja liitimme sen koulumaailmaan ja oppilaiden omiin 

kokemuksiin.  

4.2.2 Havainnointi ja videointi aineistonkeruumenetelmänä 

Minun ei ollut mahdollista tehdä muistiinpanoja prosessidraaman havainnoinnin aikana, 

koska osallistuin draamaan aktiivisesti. Videomateriaali olikin minulle hyvin tärkeä ana-

lysoidessani draamaa. Myös Huovinen ja Rovio (2007) toteavat, että tapahtumien videointi 

tukee osallistuvaa havainnointia, koska tutkijalla ei ole välttämättä mahdollisuutta tehdä 

muistiinpanoja toiminnan aikana. Mikäli tutkija joutuu itse olemaan kameran takana, hän 

ei näe kaikkea merkittävää toimintaa. (Huovinen & Rovio, 2007, 106.)                                                                                                           

Omassa tutkimuksessani kamera oli luokan perällä jalustalla. Toiminnan alkaessa, laitoin 

kameran päälle ja aloitin prosessidraaman. En siis ollut luokan takana kuvaamassa, vaan 

osallistuin toimintaan aktiivisesti. Havainnoinnin aikana tulee ensin aina havainnoida koko 

luokan toimintaa ja vasta sen jälkeen yksittäistä lasta, mikäli se on tutkimuksessa olennais-

ta (Aarnos, 2010, 172-174).                                                                                                               
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Minun tutkimuksessani olennaista on koko ryhmän toiminta draaman aikana, ei niinkään 

yksittäisen lapsen toiminta. Toki mahdollinen poikkeava käytös herättää huomion ja se 

tulee näkyviin myös analyysissa. Kuitenkin pidän tutkimuksen eettiseltä kannalta erittäin 

tärkeänä sitä, että yksittäistä lasta ei voi tunnistaa tutkimuksesta millään tavalla.  

Knobblauch ja Tuma (2011) toteavat videokuvaamisen olevan yhä yleisempi aineistonke-

ruun tapa. Videoinnin hyväksi puoleksi he näkevät sen, että se ei herätä enää nykyään niin 

suurta huomiota kuin vielä joku aika sitten. Erityisesti lapset ovat tottuneet näkemään vi-

deokameroita, joten kameran läsnäolo ei vaikuta lasten käytökseen erityisesti. (Knoblauch 

& Tuma, 2011, 414-415.) Heath, Hindmarsh ja Luff (2010) mainitsevat videoinnin hyväksi 

puoleksi sen, että se on edullinen ja luotettava tapa tallentaa luonnollisia tilanteita luokassa 

tai muussa sosiaalisessa ympäristössä. Videon etuna on se, että se kuvaa tapahtuman juuri 

sellaisena kuin se tapahtui. Ihmissilmä ei pysty havainnoimaan tapahtumia yhtä tarkasti 

kuin video, joten tutkijan tekemät havaintomuistiinpanot ovat puutteellisia. Lisäksi tutkijan 

omat kiinnostuksenkohteet vaikuttavat helposti siihen, mitä hän havaitsee. Videomateriaa-

lia on mahdollista analysoida yhä uudestaan ja se antaa monipuolisempaa tietoa kuin perin-

teiset havaintomuistiinpanot. Tutkimuksen tulosten esittämisen tapaa on myös mahdollista 

muuttaa perinteisestä tutkimusraportista videoesityksen muotoon. Videoita on mahdollista 

näyttää sekä tutkittaville, että muille tutkijoille, mikäli siihen on saatu lupa. Videoinnin 

käyttäminen tutkimuksessa lisää myös tutkimuksen läpinäkyvyyttä, koska videomateriaa-

lista on mahdollista tarkistaa, onko tutkija tehnyt oikeanlaisia tulkintoja tilanteesta. (Heath, 

Hindmarsh, & Luff, 2010, 2-7.)                                                                                                                                

Videoinnin haasteeksi Heath, Hindmarsh ja Luff mainitsevat käytännön, eettisyyden, me-

todologian ja analyysin haasteet. Tutkijan täytyy hallita hyvin laitteiden käyttäminen, jotta 

tutkimustilanteessa ei tarvitse miettiä sitä, onnistuuko kuvaaminen. Lisäksi laitteiden kunto 

on tarkistettava ja mukana tulee olla vara-akku tai laturi kameraan. Käytännön haasteisiin 

liittyy myös kameran käyttäminen toiminnan aikana. (Heath, Hindmarsh, & Luff, 2010, 

10.)                                                                                                                           Aluksi 

pohdin, että olisin ottanut toisen henkilön kuvaamaan draamaa. Totesin kuitenkin, että se 

olisi jännittänyt lapsia enemmän kuin pelkkä kameran läsnäolo. Lisäksi ylimääräinen hen-

kilö olisi saattanut vaikuttaa myös omaan toimintaani. Kamera sijoitettiin tässä tutkimuk-

sessa luokan perälle, josta oli hyvä näkymä koko luokkaan. Tärkeintä oli koko luokan toi-

minta, ei erityisesti jonkin yksittäisen oppilaan, joten yleisnäkymä oli tarkoituksenmukai-

sesti valittu.  
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Videoperustaisen tutkimuksen eettiset ongelmat liittyvät kuvauslupien saamiseen. Oman 

kokemukseni mukaan lupien saaminen on helppoa, mutta ne täytyy hoitaa kuntoon hyvissä 

ajoin ennen varsinaisen tutkimuksen alkamista. Erityisesti lasten kanssa on tärkeää muistaa 

eettiset säännöt. Kun tutkimusta halutaan tehdä koululuokassa, täytyy lupa pyytää opetus-

virastolta, vanhemmilta, rehtorilta ja opettajalta, mutta myös lapsilta itseltään. Lapsille on 

kerrottava tutkimuksesta niin, että he ymmärtävät mistä siinä on kyse. Monissa kouluissa 

on jo valmiiksi kysytty vanhemmilta lupa lapsen osallistumiselle tutkimuksiin ja videoimi-

seen. On tärkeää suojella sekä koulun, että oppilaiden yksityisyyttä. Itse olen ratkaissut 

haasteen niin, että en puhu tutkimuksessa mukana olevasta koulusta tai oppilaista nimillä. 

Kukaan ei ole nähnyt videoita minun lisäkseni, vaan ne tulevat vain omaan tutkimuskäyt-

tööni. Tutkijat näkevät menetelmän suurimpana haasteena sen, että videoperustainen lähes-

tymistapa ei sovi yhteen teorioiden ja käsitteiden kanssa. (Heath, Hindmarsh, & Luff, 

2010, 10-40.)                                                                                                                            

Videointia ei ole käytetty aineistonkeruumenetelmänä niin kauan, että sille olisi vakiintu-

nutta teoriapohjaa. Olen tässä tutkimuksessa lähtenyt käsittelemään videomateriaalia niin, 

että se palvelee juuri omaa tutkimustani.  

Aarnos puhuu myös kuvien ja muiden lasten tuottamien dokumenttien käytöstä tutkimus-

aineistona. Draaman alussa lapset tekevät suuren yhteisen piirroksen ankkalammesta eli 

siitä ympäristöstä, jossa ankkaperhe asuu. Ajattelin tutkimuksen alussa, että tuota piirrosta 

minun on mahdollista käyttää osana aineistoa, mikäli katson sen merkittäväksi. Sinänsä 

piirros ei varsinaisesti liity kiusaamisaiheeseen, mutta on aina mahdollista, että siinä tulee 

ilmi jotain mielenkiintoista. Aarnoksen mukaan piirroksia voidaan käyttää ilmaisukeinoina 

vaikeasti puhuttavista asioista ja niillä voidaan syventää haastattelua tai muuta aineistonke-

ruutapaa. Piirroksilla aihe voidaan liittää lapsen omaan kokemusmaailmaan. Piirroksia 

sanotaan projektiiviseksi menetelmäksi eli lapsi heijastaa piirroksessa omaa itseään. (Aar-

nos, 2010, 178.) Mielestäni onkin mielenkiintoista nähdä mitä lapset oikeastaan kuvaa piir-

tävät ja miten he toimivat piirtäessään yhdessä. Pääsevätkö kaikki ryhmään mukaan vai 

jääkö kenties jonkun osuus vähemmälle? Ryhmätoiminta liittyy vahvasti tutkimuksen ai-

heeseen. Toinen dokumentti, joka prosessidraaman aikana tuotetaan, on kirje ankanpoika-

selle. Oppilaat kirjoittavat ankanpojalle kirjeen prosessidraaman lopussa. Näitä kirjeitä 

minun on mahdollista analysoida, mikäli niistä nousee mielenkiintoisia aiheita tutkimus-

tehtävien kannalta.  
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4.2.3 Haastattelu aineistonkeruumenetelmänä 

Käytin tutkimusmetodina haastattelua, sillä halusin saada esille lasten kokemukset draa-

maharjoituksista, sekä heidän käsityksensä kiusaamisesta. Tein alkuhaastattelun ennen 

prosessidraamaa ja loppuhaastattelun draaman jälkeen. Haastattelu oli puolistrukturoitu 

teemahaastattelu. Puolistrukturoitu haastattelu tarkoittaa sitä, että minulla oli muutamia 

kysymyksiä kirjoitettuna ylös, mutta annoin lasten lisäksi kertoa vapaasti käsityksistään ja 

kokemuksistaan.  

Hirsjärvi ja Hurme (2000) pitävät puolistrukturoitua haastattelua ja teemahaastattelua sy-

nonyymeina. Teemahaastattelun ideana on, että haastattelussa käsitellään jotain tiettyä 

teemaa. Omassa tutkimuksessani teemana ovat kiusaaminen sekä prosessidraama. Teema-

haastattelun avulla voidaan tutkia ihmisten kokemuksia, ajatuksia, uskomuksia ja tunteita. 

Keskeistä on tuoda esille yksilön asioille antamat merkitykset. (Hirsjärvi & Hurme, 2000, 

47-48.) Kysyin lapsilta alkuhaastattelussa heidän käsityksiään siitä, mitä kiusaaminen on ja 

ovatko he kokeneet kiusaamista. Lisäksi kysyin heiltä kiusaamisen ilmenemisestä koulus-

sa. Loppuhaastattelussa kartoitin lasten kokemuksia prosessidraamasta ja heidän mielipitei-

tään siitä, voidaanko prosessidraamaa käyttää kiusaamisaiheen käsittelyssä.  

Tutkimuksessa käyttämäni fenomenografinen lähestymistapa näkyy myös haastatteluvai-

heessa. Haastatteluvaiheessa tutkija voi herättää tutkittavassaan uudenlaisen tietoisuuden 

käsiteltävästä ilmiöstä. Tutkimuksessa pyritään siihen, että tutkittava kertoo vapaasti ko-

kemuksistaan, joita tutkija tulkitse oman taustansa ja kokemustensa kautta. (Hirsjärvi & 

Hurme, 2000, 168-169.)                                                                                                                                           

Haastattelin lapset pareittain sekä ennen, että jälkeen prosessidraaman. Yhteensä haastatte-

lin kuutta lasta. Alasuutarin (2005) mukaan haastattelutilanteessa aikuisella ja lapsella on 

aina valtaero. Se voidaan nähdä niin positiivisena kuin negatiivisenakin asiana. Toisaalta 

aikuinen voi olettaa lapsen vastaavan rehellisesti kaikenlaisiin kysymyksiin. Toisaalta taas 

valtaero voi johtaa siihen, että lapsen aito mielipide ja ajatukset eivät tule esille. (Alasuuta-

ri, 2005, 152.) Päätin haastatella lapsia pareittain, sillä heidän on helpompi kertoa mielipi-

teensä kun turvana on oma luokkakaveri. Koin jo kandidaatintutkielmaa tehdessäni, että 

parihaastattelu on hyvä juuri tähän tarkoitukseen. Mikäli lapsi ei itse osaa vastata johonkin 

kysymykseen, pari voi vastata hänen puolestaan. Parin vastaus taas saattaa tuoda toiselle 

mieleen jonkin asian, jonka hän haluaa kertoa. Näin ollen haastattelutilanteesta on mahdol-
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lista tulla hedelmällinen keskustelu. Videokuvasin haastattelut, koska se helpottaa litteroin-

tityötä. Videolta on helppoa nähdä kuka milloinkin puhuu kun kyseessä on parihaastattelu.  

Alasuutarin mukaan on tärkeää, että tutkija kertoo lapselle ymmärrettävästi, mistä tutki-

muksessa on kyse ja miten lapsen kertomia tietoja käytetään (Alasuutari, 2005, 148). En-

nen haastatteluja ja prosessidraamaa kävin luokassa kertomassa lapsille tutkimuksestani ja 

samalla jaoin jokaiselle kotiin vietäväksi allekirjoitettavat lupalaput. Haastattelun alussa 

kerroin vielä valituille lapsille, mitä varten he ovat haastateltavina. Valitsin haastateltaviksi 

sellaiset oppilaat, jotka ovat saaneet sekä haastatteluun, että videokuvaukseen kotoaan kir-

jallisen luvan ja jotka myös itse ilmaisivat haluavansa osallistua haastatteluun.  

4.3 Käyttämäni analyysin menetelmät 

4.3.1 Sisällön analyysi 

Hirsjärvi ja Hurme toteavat, että analyysivaihe voi alkaa jo haastattelun aikana. Tutkija voi 

havainnoida ilmiöiden esiintyvyyttä puheessa ja tehdä halutessaan tarkempia kysymyksiä 

aiheesta. (Hirsjärvi & Hurme, 2000, 136.)                                                                                                                                                                                

Tässä tutkimuksessa olen toiminut juuri tällä tavalla. Haastatellessani lapsia, minulle alkoi 

selkiytyä heidän käsitystensä yhtäläisyydet. Koska kyseessä oli puolistrukturoitu haastatte-

lu, minun oli helppoa tehdä tarkentavia kysymyksiä ja syventää aihetta lasten kommenttien 

mukaan.  

Eskola (2001) puhuu teoriasidonnaisesta analyysistä, jossa teoria ja analyysi kytkeytyvät 

toisiinsa, mutta analyysi ei pohjaudu teoriaan, kuten teorialähtöisessä analyysissä (Eskola, 

2001, 137.) Käytin teoriasidonnaista analyysiä, sillä ennen aineiston keräämistä olin luke-

nut kirjallisuutta aiheesta ja muodostanut oman käsitykseni siitä, mitä kaikkea kiusaaminen 

voi olla. Toisaalta halusin kuitenkin ottaa lasten kertomat käsitykset avoimina vastaan, 

enkä halunnut liikaa sitoutua mihinkään taustaoletuksiin. Näin ollen käytin analyysivai-

heessa hyödykseni kirjallisuutta, mutta annoin myös aineiston puhua puolestaan.  

Haastattelujen jälkeen litteroin eli kirjoitin puhtaaksi haastattelut. Kirjoitin tarkasti jokaisen 

sanan ja äännähdyksen, jonka minä tai lapset tekivät. En kuitenkaan ole käyttänyt erityisiä 

koodimerkintöjä, joita tarkasti litteroivat tutkijat käyttävät ilmaistessaan muun muassa tau-

koja. (Hirsjärvi & Hurme, 2000, 140.)                                                                                                                                                                        
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Tässä tutkimuksessa on tärkeintä, että sain tietää, mitkä haastateltavien käsitykset kiusaa-

misesta ovat. Lisäksi halusin tietää heidän kokemuksiaan tekemästämme prosessidraamas-

ta. Tällaiseen tutkimukseen ei ole tarkoituksenmukaista käyttää tarkkaa keskusteluanalyy-

sille ominaista yksityiskohtaista litterointityyliä. Tarkoituksena oli kuvata lasten kokemus-

ten sisältöä, joten jätin nonverbaalisen viestinnän tutkimuksen ulkopuolelle. Litterointiteks-

tiä syntyi 30 sivua. Helpottaakseni analyysivaihetta, tulostin litteroidut haastattelut paperil-

le.  

Käytin haastattelujen analysoinnissa teemoittelua. Eskola jakaa teemahaastattelujen ana-

lysoinnin viiteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa aineisto järjestetään teemoittain. 

Tässä vaiheessa haastattelut tulee lukea huolellisesti läpi.  (Eskola, 2001, 143.)                              

Aloitin analyysivaiheen lukemalla litteroituja haastatteluja läpi ja etsimällä niistä erilaisia 

teemoja. Koodasin aineistoa eli merkitsin värikynällä aineistoon kohtia, joissa tiettyä tee-

maa esiintyy. Aineiston analyysin alkuvaihe voi Hirsjärven ja Hurmeen mukaan tuntua 

vaikealta, koska aineistossa ei välttämättä tunnu olevan selkeitä teemoja (Hirsjärvi & Hur-

me, 2000, 143).                                                                                                                                  

Haastattelut pitikin lukea läpi useaan otteeseen ja vähitellen sieltä alkoi löytyä mielenkiin-

toisia kysymyksiä. Olen kirjannut työhöni ylös sopivimmat sitaatit kursivoituina.  

Toisessa vaiheessa aineistoa järjestetään uudelleen, mutta ei karsita. Hyödyksi voi käyttää 

tekstinkäsittelyohjelmaa. Kolmantena vaiheena on varsinaisen analyysin vaihe. Tutkija 

tulkitsee litteroitua tekstiä ja tekee siitä muistiinpanoja. Lisäksi haastatteluista voi merkitä 

mielenkiintoiset kohdat värikynällä. Neljännessä vaiheessa aineistosta poimitaan tärkeim-

mät kohdat.  Tässä tutkimuksessa tarkoituksena oli löytää mielenkiintoisia teemoja ja si-

taatteja. En siis tyypitellyt aineistoa, mikä tarkoittaa sitä, että olisin etsinyt tiettyjä tyyppe-

jä, jotka kuvaavat aineistoa laajemmin. Viimeisessä vaiheessa analyysi ja tulkinta kytke-

tään teoriaan ja aiempiin tutkimuksiin. (Eskola, 2001, 144-150.)                            

4.3.2 Videoidun prosessidraaman analyysi 

Videoanalyysi lähtee liikkeelle siitä, että materiaalia katsotaan yhä uudelleen, jotta se tulee 

tutuksi. Videomateriaalin katselukerrat voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: esikatselu, 

olennaisten asioiden etsiminen ja analyyttinen katselu. Esikatselu on hyvä tehdä pian ai-

neistonkeruun jälkeen. Katselun aikana tehdään yksinkertaiset muistiinpanot, joissa tapah-

tumia kuvaillaan yksinkertaisesti. Muistiin voi kirjoittaa esimerkiksi aika, tapahtuma ja 
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henkilöt. (Heath, Hindmarsh, & Luff, 2010, 62-63.)                                                                                                                     

Tässä tutkimuksessa tein materiaalin esikatselun niin, että katsoin ensin läpi koko vide-

oidun aineiston. Näin sain yleiskäsityksen kokonaisuudesta. Tein samalla merkintöjä ta-

pahtumista, joihin huomioni kiinnittyi ensimmäisellä katselukerralla. Merkitsin ylös ajan, 

jotta pystyn palaamaan tapahtumaan uudelleen. Lisäksi kirjoitin lyhyesti sen, mitä kysei-

sessä kohdassa videota tapahtuu.  

Esikatselun jälkeen videota katsotaan läpi niin, että siitä etsitään olennaisia asioita. Seuraa-

villa katselukerroilla siis keskitytään siihen, mitkä ovat juuri kyseiselle tutkimukselle olen-

naisia tapahtumia tai ilmiöitä. Tämän jälkeen tulee varsinainen analyyttisen katselun vaihe. 

Tarkassa analyysissä videon kiinnostavia osia katsotaan läpi monta kertaa etsien johonkin 

tiettyyn näkökulmaan liittyviä asioita. Videoanalyysin ja haastattelujen analyysin etenemi-

nen on hyvin samantyyppistä. Myös videoanalyysissä materiaalia lajitellaan, listataan ja 

kategorisoidaan. Tämä vaihe on hyvin aikaa vievää, mutta toisaalta se helpottaa analyysin 

tekoa. (Heath, Hindmarsh, & Luff, 2010, 64-66.)                                                                                         

Katselin analyyttisen katselun vaiheessa videomateriaalia läpi moneen otteeseen tehden 

muistiinpanoja. Jokaisella katselukerralla muutin hieman näkökulmaani erilaiseksi, jotta 

sain tehtyä mahdollisimman monipuolista analyysiä. Kiinnitin huomiota oppilaiden toimin-

taan, omaan toimintaani, prosessidraaman erilaisten harjoitusten toimivuuteen ja draamaan 

kokonaisuutena.  

En katsonut kuitenkaan koko kolmen tunnin mittaista videomateriaalia läpi kokonaisuu-

dessaan useaan otteeseen. Heath, Hindmarsh ja Luff toteavat, että tutkijan on oltava vali-

koiva. Videon analysointi on monimutkaista ja pikkutarkkaa työtä. On mahdotonta, ja tar-

peetontakin, analysoida tarkasti koko monen tunnin mittaista materiaalia. Tiettyjen videon 

osien valikointi perustuu siihen, mistä tutkija on kiinnostunut. Tutkijan pitääkin analyysi-

vaiheessa pitää mielessään tutkimuskysymyksensä. Tutkijaa kiinnostava kohta voi olla 

esimerkiksi vain muutaman minuutin mittainen. Tämä kohta katsotaan moneen kertaan läpi 

ja siitä tehdään tarvittavat muistiinpanot.  (Heath, Hindmarsh, & Luff, 2010, 66-67.) Myös 

Derry (2007) muistuttaa, että videomateriaalia voi käyttää hyvin monipuolisesti eri tarkoi-

tuksiin. Periaatteessa videomateriaalin analyysivaiheessa on loputtomasti mahdollisuuksia 

keskittyä erilaisiin asioihin, joten valikointi on tärkeää. (Derry, 2007, 316.)   
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

Esittelen seuraavaksi tutkimukseni tulokset. Aluksi esittelen haastatteluista löytämäni tee-

mat ja pyrin niiden avulla vastaamaan tutkimuskysymyksiini. Sen jälkeen arvioin interven-

tion eli prosessidraaman hyödyllisyyttä kiusaamisen ennaltaehkäisemisessä.  

5.1 Haastattelujen tulokset 

Haastatteluista on erotettavissa neljä teemaa: 

1. Lasten käsityksiä kiusaamisesta käsitteenä 

2. Lasten käsityksiä kiusaamisen syistä 

3. Kiusaamiseen puuttuminen ja ennaltaehkäisy lasten puheessa 

4. Draamakokemukset 

5.1.1 Lasten käsityksiä kiusaamisesta käsitteenä 

Ensimmäinen teema on kiusaamisen määrittely. Hamarus sanoo, että jokaisella on oman-

laisensa käsitys siitä, mitä kiusaaminen on. Yllätyin siitä, kuinka lapsilla on hyvin saman-

kaltaisia määritelmiä siitä, mitä kaikkea kiusaaminen on. Uskon tämän johtuvan siitä, että 

lasten koulu on mukana Kiva koulu- hankkeessa, jonka tiimoilta he puhuvat paljon kiu-

saamisesta. Lapset mainitsivat kiusaamiseksi sekä fyysisiä, että henkisiä kiusaamismuoto-

ja. Yleisesti kiusaamiseksi mainittiin syrjintä, nimittely, juorujen levittäminen, leikistä pois 

sulkeminen, töniminen, lyöminen ja toisen tavaroiden ottaminen. Lisäksi yksi oppilas sanoi 

pilapuheluiden soittelemisen olevan kiusaamista. Oppilailla oli yhteisenä määritelmänä se, 

että kiusaaminen on kaikenlaista sellaista, josta tulee toiselle paha mieli. 

V1: Se on niinkö jatkuvaa toiselle ööö.. jotain ärsyttävää niinkö tekemistä.  

H: Mmmm.. Minkälaista esimerkiksi ärsyttävää tekemistä? 

V1: No emmä tiiä haukkumista, tönimistä, syrjimistä. Kaikkea tällästä mistä tulee paha 

mieli.
1
 

                                                 
1
 H= haastattelija, V1= vastaaja, V2= vastaaja 2 
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Toisaalta kaikki oppilaat myös painottivat sitä, että kavereiden välinen leikkimielinen ni-

mittely tai töniminen ei ole kiusaamista. 

V2: … semmonen, että niinkö kavereitten keskinen niinkö semmonen niin minusta se taas ei 

oo kiusaamista. Semmonen kavereitten keskinen härnääminen. 

H: Joo. Minkä takia se ei oo kiusaamista? Mikä erottaa sitte sen ja kiusaamisen? Ossaaks 

sää sannoo? 

V2: Koska se on vielä semmosta leikkimielistä.  

Lasten mukaan kaveriporukassa tapahtuva leikkimielinen kinastelu voi ulkopuolisen, kuten 

opettajan, silmissä näyttää kiusaamiselta, mutta sitä se ei kuitenkaan ole. Eräs haastateltava 

sanoi, että kaveria voi nimitellä huumorimielessä, mutta jos nimittelee jotain muuta kuin 

kaveria, se on aina kiusaamista. Samassa haastattelussa toinen haastateltava tarkensi, että 

se, onko nimittely kiusaamista, riippuu siitä, missä mielessä nimittelee. Aggressiivinen 

nimittely on hänen mukaansa aina kiusaamista. Kaveriporukassa paljon tapahtuvaa leikistä 

pois sulkemista osa pitää kiusaamisena ja osa ei. Suurimman osan mielestä on töykeää sa-

noa toiselle, että häntä ei oteta mukaan leikkiin. Osa oppilaista totesi, että joskus on tilan-

teita, jolloin leikkiin ei mahdu enempää lapsia. Tällaisessa tapauksessa on toiselle sanotta-

va sievästi, että hän ei pääse mukaan. Myös töniminen voi kaveriporukassa olla vain leik-

kiä. Toisaalta eräs oppilas sanoi, että suuri osa kiusaamistilanteista on aluksi leikkimielistä 

ja jopa hauskaa molemmista osapuolista. Jos tilanne kuitenkin jatkuu, se voi muuttua pa-

haksi kiusaamiseksi.  

Hamarus on tutkinut leikinlaskun ja kiusaamisen erottamisen problematiikkaa. Hän toteaa, 

että kiusattua testataan leikinomaisten heittojen kautta. Oppilaiden keskuudessa on kuiten-

kin kirjoittamaton sääntö siitä, että sellaisesta ei saa suuttua. Hamarus toteaa, että heittoihin 

puuttuminen saattaa johtaa nolatuksi tulemiseen, jonka vuoksi niihin ei puututa. Tämän 

vuoksi edes kiusaamiseksi muuttuneisiin heittoihin ei puututa, mikäli on pienikin epävar-

muus siitä, onko kyseessä kiusaaminen vai leikki.  Puuttuja leimataan ryhmässä tosikoksi, 

eikä kukaan halua sellaista leimaa itselleen. (Hamarus, 2008, 58-59.) 

 

Haastateltavien vastauksissa yhdistyy se, että kiusaaminen nähdään olevan jotain sellaista, 

joka toistuu usein. Jos yhden kerran nimittelee tai tönäisee toista, se ei ole oppilaiden mie-
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lestä vielä kiusaamista. Uskon, että Kiva koulu- tunneilla on ollut vaikutusta siihen, että 

lapset määrittelevät kiusaamisen olevan toistuvaa. Kiva koulu- ohjelmassa määritellään 

kiusaaminen olevan sellaista, jossa tarkoituksena on vahingoittaa toista toistuvasti ja osa-

puolten välillä on valtaepätasapaino (Salmivalli, Kärnä, & Poskiparta, 2010, 171).                                                                

Oppilaiden mukaan kiusaamista ei tapahdu vain koulussa, vaan sitä tapahtuu myös oppilai-

den vapaa-ajalla. Muita paikkoja kohdata kiusaamista ovat heidän mukaansa koulumatka, 

puisto, kauppa, harrastus tai netti. Netti onkin nykyään ympäristö, jossa tapahtuu paljon 

kiusaamista. Tämän tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaisia kuin Mannerheimin lasten-

suojeluliiton teettämän kiusaamiskyselyn tulokset. Sen mukaan kiusaamista tapahtuu pää-

osin koulussa ja koulumatkalla, mutta lähes joka kymmenes oli kokenut kiusaamista myös 

netissä. (Peura, Pelkonen, & Kirves, 2009, 20.)                                                                                         

Netissä tapahtuva kiusaaminen voi olla toisen nolaamista, ahdistelua, pelottelua tai uhkai-

lua. Nykyaikana jokaisella suomalaisella lapsella on mahdollisuus päästä nettiin, joten 

myös netissä kiusaaminen on yleistynyt voimakkaasti. Perinteisesti kiusaamista tapahtui 

vain kasvokkain, mutta nykyään viestit saadaan tehokkaammin ja vaikuttavammin esille 

netissä. Netissä kiusaamiseen voidaan hyödyntää monenlaisia välineitä: tekstiä, kuvia, vi-

deota tai äänitallenteita.  (McQuade, Colt, & Meyer, 2009, 2-3.)                                                                                   

5.1.2 Lasten käsityksiä kiusaamisen syistä 

Toinen haastatteluista nouseva teema oli kiusaamisen syyt. Kiusaamisen syiksi oppilaat 

mainitsivat sekä kiusaajasta, että kiusatusta johtuvia asioita. Kiusaajien motiiviksi useampi 

oppilas näki sen, että kiusaaminen saa hänet tuntemaan itsensä paremmaksi. He voivat olla 

epävarmoja itsestään ja haluavat pönkittää itsetuntoaan sekä rooliaan kaveripiirissä.  

V1: Niillä kiusaajilla saattaa olla jottain semmosia niinku..että ne on jotenki epävarmoja 

itestään, että siks niitten pittää kiusata toista, että ne tulis jotenki..että ne on niinku parem-

pia..Tulis parempi olo itelle. 

V2: Tai sitte ne vaan esittää kavereille silleen, että mää uskallan tehä näin ja näin.. 

V1: Ja sitte ku siinä on kavereita nii sitte uskaltaa sannoo toiselle ärsyttävästi. Jos se on 

siinä yksin niin ei se sitte uskaltas.  

Lapset osasivat hienosti kuvata sitä, kuinka kiusaaminen johtuu pohjimmiltaan kiusaajan 

tavoittelemasta valta-asemasta tai statuksesta, josta myös Huuki kirjoittaa (Huuki, 2010). 
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Statuksen tavoitteleminen ryhmässä on Huukin mukaan erityisesti pojille osa arkea ja vä-

kivaltaa ja kiusaamista käytetään todistamaan maskuliinisuutta. Tutkimukseni oppilaat 

kuvasivat sitä, kuinka kiusaaja haluaa näyttää kavereille, kuinka uskaltaa tehdä tai sanoa 

toiselle jotain pahaa. Korkean statuksen oppilaat voivat määrittää sen, mikä on hyväksyttyä 

ja arvostettua toimintaa ja mikä ei. Heikon statuksen oppilaat taas joutuvat korkean statuk-

sen oppilaiden kiusaamiksi, koska he toimivat välineinä vallan tavoittelussa. (Huuki, 2010, 

71.) 

Oppilaat puhuivat myös siitä, kuinka ryhmässä kiusaaminen on helpompaa kuin yksin kiu-

saaminen. Tämäkin liittyy valtaepätasapainoon. Kuten Hamarus toteaa, kiusaamisessa on 

aina valtaepätasapaino, joka voi näkyä esimerkiksi siinä, että kiusaajia on monta yhtä kiu-

sattua vastaan (Hamarus, 2012, 24.) Kiusaaminen on koko ryhmän asia. Kiusaajalla on 

usein kannattajajoukko, jotka kannattavat häntä joko pelon tai jonkin muun asian takia. 

Ainoa pelossa elävä ei siis ole kiusattu, vaan kiusaaminen luo pelon ilmapiirin myös mui-

hin ryhmän jäseniin. (Hamarus, 2006, 177.) 

Kiusaaja saattaa myös kiusata sen vuoksi, että on vihainen kiusatulle. Kavereilla saattaa 

tulla riitaa keskenään, jolloin toista aletaan kiusata. Kiusaaja saattaa kiusata myös siksi, 

että häntä on joskus kiusattu. Toisaalta myös kateus on lasten mukaan yleinen syy kiusaa-

miselle. Kiusaaja saattaa olla kateellinen toisen vaatteista tai merkkituotteista. Yksi oppilas 

sanoi, että voi olla sellainenkin tilanne, että kiusaaja ei vain pidä jostain ihmisestä ja tämän 

vuoksi kiusaa. Kiusaamiselle ei siis tarvita näkyvää syytä, kuten Hamaruksen teoksesta käy 

ilmi. (Hamarus, 2012, 37, 44.) 

Lasten mukaan myös kiusaajan olemus on syynä siihen, että häntä kiusataan. Suurin osa 

oppilaista mainitsi erilaisuuden kiusaamisen syyksi. Tämä on samanlainen tulos kuin Ha-

maruksen yläasteikäisillä tekemässä kiusaamistutkimuksessa. Kiusatulla voi olla monta 

ominaisuutta, jotka koetaan erilaiseksi ja nimetään kiusaamisen syyksi. (Hamarus, 2006, 

160.) Kiusatulla voi olla erilaiset vaatteet kuin muilla. Erityisesti tytöt mainitsivat liian 

hienojen tai muuten vain erilaisten vaatteiden olevan kiusaamisen syynä. Eräs tyttö totesi-

kin, että tytöt kiusaavat toisiaan vaatteista, mutta pojat eivät. Samassa keskustelussa oleva 

poika myönsi, että vaatteet eivät ole poikien keskuudessa yleinen syy kiusata. Hänen mu-

kaansa pojat kiusaavat enemmän kostaakseen toisen tekemän ilkeän teon.  

Myös jokin vamma tai keskittymishäiriö mainitaan kiusaamiseen johtaviksi syiksi. Ruu-

miinrakenteesta voidaan myös kiusata. Pari vastaajaa mainitsi isokokoisuuden olevan syy 
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kiusata. Lisäksi yksi poika totesi, että mikäli joku on heikompi kuin toiset, eli hänellä on 

vähemmän voimaa, voidaan häntä alkaa kiusata. Vahvuus lienee tärkeää erityisesti poikien 

keskuudessa. Tyttöjen puheessa sitä ei mainittu. Kaikki lapset kuitenkin painottivat, että 

kiusattu ei ole koskaan vastuussa siitä, että häntä kiusataan.  

Oli mielenkiintoista huomata, että oppilaiden puheessa kiusatun erilaisuus ajateltiin olevan 

kiusaamisen syynä. Hamaruksen mukaan kiusaamisessa on aina pohjimmiltaan kysymys 

valta-aseman hankkimisesta ryhmässä, eikä siitä, että joku on erilainen. Tällaisessa ajatte-

lutavassa on vaarana, että kiusattu alkaa kuvitella hänessä itsessään olevan vikaa. Tämä voi 

johtaa jopa masennukseen. Kiusattu myös saattaa tarkoituksellisesti yrittää muuttaa itseään 

lopettaakseen kiusaamisen, mutta se ei auta. Kiusaajat keksivät aina uuden tekosyyn kiusa-

takseen. (Hamarus, 2012, 47.) 

5.1.3 Kiusaamiseen puuttuminen ja ennaltaehkäisy lasten puheessa 

Kolmas teema oli kiusaamiseen puuttuminen ja ennaltaehkäisy. Suurin osa oppilaista tote-

si, että jos näkee jonkun joutuvan kiusatuksi, häntä pitää mennä puolustamaan. Yksi haas-

tateltava kuitenkin totesi, että hän ei halua puuttua toisten ongelmiin, koska ei välttämättä 

tiedä onko kyseessä kiusaaminen vai leikki. Eräs oppilas sanoi, että hän menee kysymään 

suoraan kiusatulta, onko kyseessä kiusaamistilanne. Mikäli kyseessä on kiusaaminen, pitää 

tilanteesta kertoa opettajalle. Yksi oppilas kuitenkin totesi, että ei voi tietää onko kiusattua 

kiristetty sanomaan kyseessä olevan leikki. Erään oppilaan mielestä kiusaamistilanne voi-

daan saada selvitettyä myös lasten kesken, jolloin ei ole syytä kertoa opettajalle. Opettajan 

rooli nähdään keskeisenä kiusaamistilanteen ratkaisemisessa. Lähes kaikki oppilaat kannat-

tivat sitä, että kiusaamisesta täytyy kertoa aina opettajalle. 

H: Mitä opettaja sitte voi tehä jos sille mennään kertomaan siitä kiusaamisesta. Mitä se 

voi tehä sille asialle? 

V1: Ööö..Mmm.. No se voi niinkö sopia sen. Periaatteessa tullee se ekana mieleen.  

V2: Se varmaan niinkö soppii sen asian niitten kanssa ja että tehään niinku sopimus sil-

leen, että ei kiusata.  
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Kaikki lapset olivat sitä mieltä, että opettaja voi selvittää kiusaamistilanteen ja lopettaa 

kiusaamisen puhumalla molempien osapuolten, kiusaajan ja kiusatun, kanssa. Lasten mu-

kaan opettajan tulee ottaa kiusaamistilanne tosissaan ja tehdä osapuolten kanssa sopimus 

siitä, että kiusaamista ei enää saa tapahtua. Opettajan tehtävä on lasten mukaan myös il-

moittaa kiusaajien vanhemmille asiasta. Eräs oppilas kertoi, että opettajan puuttuminen ei 

aina kuitenkaan lopeta kiusaamista. Hän kertoi nähneensä tilanteen, jossa opettaja jututti 

kiusaajia, mutta he eivät välittäneet opettajan puheesta ja naureskelivat asialle.  

Myös Mannerheimin lastensuojeluliiton kiusaamisraportista käy ilmi, ettei suuri osa oppi-

laista koe saaneensa apua kiusaamiseen kerrottuaan siitä aikuisille. Osa oppilaista jopa 

koki kertomisesta olevan haittaa. (Peura, Pelkonen, & Kirves, 2009, 25.)                                                                                      

Tässä tutkimuksessa lapset eivät tuoneet esille sitä, että opettajalle puhumisesta olisi hait-

taa. Heidän mukaansa siitä voi olla hyötyä, mutta sillä ei välttämättä ole mitään vaikutusta.  

Hamaruksen mukaan puuttumismenetelmän on oltava sellainen, että se on muokattavissa 

tilanteen mukaan. Alkutilanteessa opettaja puhuu osapuolten kanssa, mutta mikäli se ei 

auta, mukaan keskusteluun otetaan vanhemmat. Mikäli tilannetta ei saada vieläkään rat-

kaistua, mukaan tulee rehtori ja mahdollisia muita ammattiryhmiä. Näin osoitetaan lapsel-

le, että tilanne muuttuu vakavammaksi. (Hamarus, 2008, 120.) 

Puolet oppilaista kertoi haastatteluissa, että myös Kiva koulu- tunnit ovat olleet hyödyllisiä 

kiusaamisaiheen käsittelyssä. Osa oppilaista kertoi, että tunnit ovat saaneet ajattelemaan 

kiusaamiseen liittyviä asioita kunnolla. Yleisesti ottaen moni oppilas oli sitä mieltä, että 

kiusaamisesta pitäisi puhua koulussa enemmän.  Yksi oppilas totesi, että kiusaaja saattaa 

Kiva koulu- tunnilla huomata, että hän on kiusaaja ja pyytää anteeksi kiusatulta. Hän mai-

nitsi, että myös kiusattu saattaisi ymmärtää, että opettajalle pitää kertoa kiusaamisesta. Toi-

saalta osa oppilaista oli sitä mieltä, että tunneilla tuskin on mitään hyötyä kiusaamisen en-

naltaehkäisyssä tai vähentämisessä. Yksi oppilas muistutti siitä, että kiusaamista tapahtuu 

aina, tekipä mitä hyvänsä. Sitä voi hänen mukaansa vähentää, mutta ei kokonaan poistaa. 

Tämä onkin hyvä huomio. Suurin osa oppilaista kuitenkin totesi, että asioista puhuminen ja 

niiden käsittely, joko Kiva koulu- tunnilla, tai draaman avulla, vähentää kiusaamista. Yh-

dessä keskustelussa pohdittiin sitä, mikä koulun rooli on kiusaamisen vähentämisessä. 

H: Mitä voitas tehä, että ketään ei kiusattas? Onko sulla tullu jotakin mieleen?  

V1: No varmaan niinku, että..niinku, että kaikkien kanssa puhuttais tästä samasta asiasta 

ja ehkä ois niinku tiukempi kuri koulussa. 
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V2: Mää mietin just niin päinvastoin, että jos ois kaikille silleen tosi ystävällinen, eikä ku-

ritettais yhtään. No ei se kyllä toimis se..(naureskelua). Mut silleen just, että yritettäs olla 

mahollisimman ystävällisiä kaikille. 

Suurin osa oli sitä mieltä, että jokainen voi vaikuttaa siihen, ettei kiusaamista tapahtuisi. 

Kaikkien pitäisi olla ystävällisiä toisilleen ja pitää huolta, ettei kiusaa. Lisäksi kiusattua 

pitää mennä puolustamaan.  

5.1.4 Draamakokemukset 

Neljäntenä teemana haastatteluissa olivat oppilaiden draamakokemukset. Kysyin oppilailta 

alkuhaastattelussa mitä he odottavat tulossa olevalta prosessidraamalta. Loppuhaastattelus-

sa kartoitin oppilaiden kokemuksia draamasta ja heidän arviotaan siitä, kuinka hyvin sitä 

voidaan hyödyntää kiusaamisen ennaltaehkäisemisessä.  Kaikilla oppilailla oli alkuhaastat-

telussa odottavat tunnelmat draamaa kohtaan. Lähes kaikki oppilaat olivat innoissaan tule-

vasta draamasta ja pitivät sitä mukavana asiana. Erityisesti näytteleminen koettiin muka-

vaksi. Oppilaat kuitenkin totesivat, että eivät tarkasti tiedä mitä odottaa, koska eivät ole 

ennen tehneet prosessidraamaa. Erään haastateltavan kommentti kiteyttää mielestäni hyvin 

oppilaiden hämmennyksen tulevasta prosessidraamasta: ”Et en nyt ihan tiiä et pitäiskö se 

ottaa kouluprojektina vai sellasena, että pääsee pois tunnilta vai millasena se pitäis ottaa.” 

Oppilaat yleisesti ottaen pitävät draamaa hauskanpitona ja sellaisena, jota ei perinteiselle 

oppitunnille kuulu.   

Loppuhaastattelussa keskustelimme siitä, mikä prosessidraamasta jäi mieleen. Kyllä/ei-

harjoitus, jossa kysyttiin oppilaiden mielipiteitä kiusaamista koskevista asioista, jäi monel-

la päällimmäisenä mieleen draamasta. Oppilaiden mielestä se oli toisaalta haastava harjoi-

tus, mutta myös hyvä. Myös piirtämisharjoitus, jossa oppilaat piirsivät yhteisesti isolle pa-

perille lammen ympäristöineen, jäi mieleen. Lisäksi tarina ja sen kiusaamisteema tuli mo-

nen oppilaan puheessa esille.  

Vain yksi oppilas sanoi, että hän ei ajatellut draaman aikana, että tarina käsitteli kiusaamis-

ta. Muut oppilaat sanoivat sen olleen keskeinen teema ja heidän mielestään oli hyvä, että 

kiusaamista käsiteltiin tällä tavoin. Moni oppilas myös mainitsi, että huolimatta vakavasta 

aiheesta, kaikilla oppilailla oli hauskaa tehdä draamaa. Kaikki vastaajat sanoivat, että olisi 

hyvä, jos koulussa olisi enemmän draamaa.  
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H: Mitä mieltä ootte, että voiko tämmöstä kiusaamista käsitellä tän draaman avulla? Että 

oliko se kaikille oppilaille hyvä? 

V1: Kyllä se oli minusta tosi hyvä.  

V2: Mustaki se oli..Sitä vois olla niinku..Niinku lukujärjestyksessäkin niin aina yks tunti 

semmosta, että perehdytään juttuihin. 

V1: Se on vähän sama ku nuo Kiva koulu-jutut nii, että aina pittää jäädä mieleen noita 

asioita.  

Kaikissa haastatteluissa tuli esille se, että draama sai miettimään kiusaamiseen liittyviä 

asioita.  Yksi oppilas sanoi, että hän jäi miettimään sitä, miltä tuntuisi jos itseä kiusattaisiin 

samalla tavalla kuin Rumaa ankanpoikasta. Muutama oppilas oli tunnin jälkeen puhunut 

aiheesta perheenjäsenensä kanssa. Kavereiden kanssa aiheesta ei kuitenkaan ollut keskus-

teltu.  

Halusin lisäksi tietää, muuttuivatko oppilaiden käsitykset kiusaamisesta draaman aikana. 

Kaksi oppilaista totesi, että käsitykset eivät muuttuneet draaman aikana. Muut oppilaat 

sanoivat, että heidän käsityksensä muuttuivat. Erityisesti Kyllä/ei-harjoituksessa oppilaat 

huomasivat, että monet ajattelivat eri tavalla asioista kuin he itse. Se sai heidät pohtimaan, 

mitä mieltä oikeasti ovat. Yksi oppilas kuitenkin totesi, että jokaisella on oma mielipiteen-

sä, eikä omaa mieltään saa muuttaa vain, koska joku toinen on eri mieltä asioista. Mieles-

täni tämä oli hyvin kypsää pohdintaa siitä, mihin kenenkin käsitykset ja mielipiteet perus-

tuvat.  Oppilaat eivät osanneet tarkemmin sanoa, miten heidän käsityksensä muuttuivat 

draaman aikana. Mielestäni tärkeintä onkin se, että lapset pysähtyivät pohtimaan tärkeitä 

kysymyksiä liittyen kiusaamiseen. Yksi oppilas kuitenkin totesi, että draama sai hänet 

miettimään sitä, kuinka vakavasta asiasta onkaan kyse. Hän ei ollut aiemmin tullut sitä 

ajatelleeksi.  

5.2 Arvio prosessidraamasta 

Arvioin seuraavaksi sitä, miten prosessidraaman erilaiset harjoitukset toimivat lapsiryhmän 

kanssa ja miten prosessidraama toimii kiusaamisen ennaltaehkäisemisessä.  
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5.2.1 Hypätään draaman maailmaan 

Draama tulisi aina aloittaa draamasopimuksella. Siinä lapset saavat itse keksiä sopimus-

kohdat, joita jokainen suostuu noudattamaan. Tutkimukseni kohteena olevassa prosessi-

draamassa lapset keksivät seuraavanlaisen sopimuksen: 

- Kuunnellaan ohjeita. 

- Ollaan ystävällisiä toisille. 

- Kuunnellaan esitysten aikana. 

- Ei naureta toisille. 

Lasten keksimä draamasopimus oli oikein toimiva. Ohjeiden kuunteleminen on draama-

tunnilla, kuten muussakin opetuksessa, tärkeää. Olen iloinen siitä, että lapset halusivat so-

pia, että kaikki olisivat ystävällisiä toisilleen. Erityisesti, koska aiheenamme oli kiusaami-

nen, oli tarpeen korostaa toisten kunnioittamisen tärkeyttä. Mikäli lapset eivät olisi keksi-

neet kyseistä sopimuskohtaa, olisin voinut opettajana sen lisätä sopimukseemme. Kun on 

kyse esiintymisestä, myös kuuntelutaitoja on tärkeää harjoitella. Opettaessani draamaa 

koulussa, olen monesti törmännyt siihen, että lapset pelkäävät toisten nauravan heidän esi-

tyksilleen. Kirjattuamme sopimuskohdat ylös, yksi oppilas kysyi, saako nauraa, jos esityk-

sessä on jokin hauska kohta. Lasten kanssa on hyvä käydä sopimuskohdat tarkasti läpi, 

jotta heille ei jää epäselvyyksiä. Selitin oppilaille, että esityksen aikana saa nauraa, mikäli 

esityksessä on hauska kohta. On kuitenkin aivan eri asia, mikäli nauraa vahingoniloisesti 

toisen epäonnistumiselle. On tärkeää painottaa, että draamassa ei ole oikeaa tai väärää, 

vaan jokaisen panos on arvokas.  Sopimuskohdat kirjattiin taululle ja jokainen oppilas alle-

kirjoitti sopimuksen miimisesti. Sopimuksen allekirjoittaminen toimi erittäin hyvin. Lapset 

saivat heti alussa kokemuksen siitä, kuinka draaman maailmassa voidaan tehdä asioita ja 

he olivat innoissaan mukana.  

Draamasopimuksen kirjoittamisen jälkeen siirryimme jatkumo-harjoitukseen (liite 4), jossa 

opettaja esittää väittämiä ja oppilaat liikkuvat janalla. Janan toisessa päässä on ”kyllä”-

lappu merkiksi siitä, että on väitteen kanssa samaa mieltä ja toisella puolella on ”ei”-lappu 

merkiksi siitä, että oppilas on eri mieltä väitteestä. Pyysin oppilaita perustelemaan kantan-

sa. Osasta väittämistä tulikin hyvää keskustelua. Seuraava sitaatti on keskustelua väittä-

mästä ”Ryhmästä ulos jättäminen on kiusaamista.” 
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O1: Tarkotetaanko sillä sitä, että yhdesti jätetään ulos ryhmästä vai sitte että niinku  usias-

ti?” 

T: No mikä sun mielestä on niitten ero? Onko sun mielestä molemmat kiusaamista? 

O1: Mun mielestä se, että yhesti ei niinku vaikka pääse mukaan niin se ei oo sitte kiusaa-

mista. Mut sitte jos se on niinku toistuvaa niin sitte on. 

T: Okei. Onko kaikki samaa mieltä vai tuleeko jotain muita mielipiteitä? 

O2: En kyllä oo.  

T: Mitä mieltä sää oot? 

O2: Minusta se on aina kiusaamista.  

T: Kuinka moni on sitä mieltä, että se on aina kiusaamista? Jos yhestikin jättää?  

Muutama käsi nousee. 
2
 

Jatkumo-harjoituksessa voidaan kartoittaa koko ryhmän käsityksiä ja mielipiteitä erilaisista 

asioista. Opettaja saa harjoituksen avulla tärkeää tietoa siitä, miten oppilaat ajattelevat. 

Lisäksi oppilas saa kokemuksen siitä, että häntä kuunnellaan ja hänen mielipiteellään on 

väliä. Toisaalta harjoituksessa on se ongelma, että oppilaat saattavat seurata muita eivätkä 

paljasta oikeasti omaa mielipidettään. Tässä harjoituksessa suurin osa oppilaista seurasi 

kavereita ja erityisesti muutamaa luokan ”johtohahmoa”. Manninen on tutkinut poikien 

valtahierarkiaa ja käyttänyt poikien erilaisista maskuliinisuuksista käsitteitä ”suositut po-

jat”, ”kovikset” ja ”rauhalliset pojat”. ”Suositut pojat” ovat suosiossa kaveripiirissä ja heil-

lä on korkea valta-asema luokassa. (Manninen, 2010, 79.) Mannisen ”suositut pojat” vastaa 

käyttämääni ”johtohahmo”- käsitettä sillä erotuksella, että omassa tutkimuksessani ”johto-

hahmo” voi olla joko poika tai tyttö. 

Esimerkki tilanteesta, jossa muut seuraavat ”johtohahmoa”, oli kysyttäessä onko toisen 

tavaroiden luvatta ottaminen kiusaamista. Ensin kaikki oppilaat olivat ”Kyllä”-päässä. Sit-

ten yksi oppilas mietti ääneen, että mikäli tavaran ottaa toiselta leikillään, se ei ole kiusaa-

mista. Sanottuaan tämän, hän vaihtoi puolta.  Muutama oppilas seurasi häntä toiselle puo-

lelle janaa. Oppilas oli yksi luokan äänekkäimmistä ja selkeästi ”johtohahmo”. Hetken 

kuluttua suuri osa luokan oppilaista vaihtoi myös puolta. Yksi oppilas vastusti äänekkäästi 

                                                 
2
 T= tutkija, O1= Oppilas 1, O2= oppilas 2 
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tätä ”takin kääntöä” ja yritti estellä lähellä ollutta kaveria menemästä porukan mukana toi-

selle puolelle: ”Et mene! Ei ei!” Osa oppilaista selvästi tarkkaili sitä, mihin muut menevät 

ja liikkuivat porukan mukana, eivätkä miettineet, mikä heidän oma mielipiteensä on. Tästä 

kertoo se, että kysyttäessä oppilailta perusteluja sille, miksi he ovat kyseisessä kohdassa 

janaa, kaikki eivät osanneet perustella sitä.  

Toisaalta harjoituksen aikana näkyi myös rohkeutta olla eri mieltä muun luokan kanssa. 

Kaveri antoi tässäkin tilanteessa tarvittavaa tukea. Kun esitin väitteen ”On vaikeaa olla 

erilainen kuin muut.”, kaksi luokan oppilasta meni ”kyllä”-lapun luokse muiden ollessa 

toisella puolella. Tämä vaatii rohkeutta, enkä usko, että kumpikaan oppilaista olisi yksin 

ollut eri mieltä kaikkien muiden kanssa. Oppilaat katsoivat tietyllä tavalla toisiaan mietti-

essään väittämää kuin sopien, että ollaan yhdessä eri mieltä muiden kanssa. Kavereiden 

kesken ei aina tarvita sanoja kommunikaation välineeksi. Vaikka suuri osa luokasta meni-

kin kaverin tai ”johtohahmon” mukana, eikä miettinyt mitä mieltä oikeasti väittämistä, oli 

joukossa myös heitä, jotka miettivät väittämiä tarkkaan. Yksi oppilas jopa hieroi ohimoi-

taan merkiksi siitä, että mietti kovasti mielipidettään. Osa oppilaista pohti ääneen mielipi-

dettään, vaikka olimme sopineet, että etenisimme janalla hiljaa, jotta jokainen saa rauhassa 

miettiä väittämiä.  Oppilaat menivät harjoituksen edetessä mielellään keskelle janaa. Ky-

syttäessä miksi, he vastasivat monien tilanteiden olevan monimutkaisia. Mikäli leikillään 

tai vain yhden kerran sanoo tai tekee toiselle jotain, se ei joidenkin lasten mielestä ole kiu-

saamista. Tahallaan tai useasti tehtynä taas on. Lisäksi jos vastapuolena on kaveri, on sopi-

vaa tehdä enemmän asioita kuin silloin jos vastapuoli on opettaja tai vieraampi lapsi.  

Jana-harjoitus sai selkeästi oppilaat miettimään vaikeita asioita kiusaamiseen liittyen. 

Vaikka osa lapsista ei uskaltanut ilmaista oikeaa mielipidettään harjoituksessa, vaan kulki 

joukon mukana, uskon, että myös he ajattelivat väittämiä tosissaan ja muodostivat itselleen 

mielipiteen. Oman mielipiteen ilmaiseminen ryhmässä vaatii rohkeutta, erityisesti mikäli 

se on vastoin massan mielipidettä. Harjoituksen tärkein anti onkin mielestäni se, että se 

herättää oppilaita ajattelemaan käsiteltävää aihetta ja auttaa heitä muodostamaan omia mie-

lipiteitä asioista. Opettajan tehtävänä on rohkaista jokaista myös ilmaisemaan mielipiteen-

sä.  

Seuraavana lämmittelyharjoituksena meillä oli yhteinen piirtäminen. Oppilaat piirsivät 

suurelle paperille sadun tapahtumapaikan. Harjoituksen tarkoituksena oli päästä kiinni sa-

dun maailmaan ja herättää lasten mielikuvitusta. Oppilaiden oli hankalaa aloittaa piirtämis-
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tä. Ongelmana oli se, että kukaan ei meinannut uskaltaa vetää ensimmäistä viivaa paperiin. 

Myös piirtämis-tehtävässä kävi ilmi luokan ”johtohahmojen” tärkeys. Muut oppilaat kan-

nustivat yhtä luokan ”johtohahmoa” aloittamaan piirtämisen. Lopulta kuitenkin eräs toinen 

oppilas piirsi lammen ääriviivat. Tämän jälkeen myös melkein kaikki muut uskalsivat osal-

listua. Vain kolme oppilasta jäi seuraamaan piirtämistä taka-alalle. Pienen ajan päästä kak-

si heistä hetken tilannetta seurattuaan aloitti myös piirtämisen. Lopulta vain yksi oppilas jäi 

ulkopuoliseksi. Kysyin häneltä syytä siihen, miksi hän ei ala piirtää ja hän vastasi anta-

neensa sinisen värikynän kaverilleen. Oppilaat ovat erilaisia ja luokassa on aina myös hei-

tä, jotka mieluummin seuraavat tilannetta, eivätkä ala heti tekemään asioita. Kuitenkin 

opettajan tehtävänä on olla tarkkana ja tarkistaa, ettei kukaan jää ulkopuolelle ryhmätehtä-

västä siksi, että häntä syrjitään tai, että hän ei uskalla. Tässä tilanteessa kyseessä oli vain 

oikean värin puuttumisesta.  

Tällaisessa ryhmätehtävässä näkyy selkeästi se, minkälaisia rooleja oppilaat ottavat. Ryh-

mätehtävä myös kehittää yhteistyötaitoja ja toisen huomioon ottamista. Tämän ryhmän 

kanssa tehtävä sujui hyvin. Lapset olivat paperin ympärillä niin, että jokainen mahtui te-

kemään omaa osaansa piirustuksesta. Tehtävän aikana ei syntynyt erimielisyyksiä.  Oppi-

laat piirsivät maisemaan lammen lisäksi eläimiä ja puita. Lisäksi yksi oppilas piirsi ava-

ruusolion. Tarkoituksena oli eläytyä sadun maailmaan ja keksiä mielikuvitusta käyttäen, 

mitä asioita ankkalammen ympäristössä voisi olla. Ripustimme maisemakuvan taululle, 

jotta se näkyi kaikille. Kerroin oppilaille, että he voivat hyödyntää maisemaa draaman ede-

tessä. 

Maisemakuvan jälkeen teimme myös yhteisen äänimaiseman ankkalammelle. Pyysin oppi-

laita sulkemaan silmänsä ja tekemään sellaisia ääniä, mitä he kuvittelevat ankkalammella 

kuuluvan. Osa oppilaista keskittyi hyvin tehtävään ja teki erilaisia ääniä sekä piti silmänsä 

kiinni koko harjoituksen ajan. Osalle oppilaista tehtävä oli ilmeisesti liian nolostuttava, 

koska he pitivät silmänsä auki ja naureskelivat ääntelylle. Sekä maiseman piirtäminen, että 

äänimaisema-harjoitus auttoivat pääsemään sisälle sadun maailmaan. Lämmittelyharjoituk-

sina onkin hyvä käyttää sellaisia, joissa hyödynnetään monia eri aisteja ja mielikuvitusta. 

Lämmittelyharjoituksiksi sopivia leikkejä löytyy paljon draamaa käsittelevistä oppikirjois-

ta (Neelands & Goode, 1990; Toivanen, 2007).                                         
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5.2.2 Syvennytään teemaan 

Etenimme teeman käsittelyssä niin, että luin oppilaille Ruma ankanpoikanen-satua vähän 

kerrallaan. Pysäytin lukemisen aina tiettyyn kohtaan satua, jonka jälkeen teimme jonkin 

harjoituksen siihen liittyen. Oli hienoa huomata, kuinka hyvin oppilaat jaksoivat kuunnella 

satua. Pohdin ennen draamaa sitä, ovatko 5-luokkalaiset liian vanhoja kuuntelemaan satuja. 

Draaman aikana kuitenkin selkeni, että myös tämän ikäiset lapset pitävät satujen kuunte-

lemisesta. Valitsemani Ruma ankanpoikanen satu oli alkuperäinen H.C. Andersenin kirjoit-

tama. Se sisälsi vanhaa ja hiukan monimutkaistakin kieltä, jonka luulen lisänneen lasten 

mielenkiintoa. Oppilaiden innostuksesta satujen kuuntelemiseen kertoo se, että aina kun 

lopetin sadun lukemisen tiettyyn kohtaan, yksi oppilas kysyi: ”Loppuiko se?” Hän pelkäsi, 

etten luekaan satua loppuun asti, kuten lupasin. 

Hahmo seinällä- tehtävän tarkoituksena oli syventää päähenkilöä eli ankanpoikasta. Oppi-

laat saivat kertoa, mitä olivat saaneet hahmosta selville. Tässä tehtävässä oli muutama ak-

tiivinen viittaaja. He osasivat kertoa olennaisia asioita ankanpojan luonteesta, ulkonäöstä ja 

taidoista. Tällaisessa tehtävässä on vaikeaa saada koko ryhmää osallistumaan. Vaikka hil-

jaisemmatkin oppilaat tietäisivät hahmosta asioita, he eivät uskalla viitata. Opettajana yri-

tin kysellä myös heiltä, jotka eivät viitanneet, mutta en aina saanut vastausta silloinkaan. 

Mielestäni tärkeintä on se, että oikeat asiat tulevat kirjatuiksi ylös, sillä se auttaa koko 

ryhmää ja draaman etenemistä. Hiljaisetkin oppilaat olisi hyvä saada ääneen, mutta on tär-

keää, ettei heitä pakoteta puhumaan. Myös se on osallistumista, että seurailee ja pohtii asi-

oita itsekseen. Pääasia on, että jokainen oppilas on selkeästi mukana osana ryhmää seuraa 

tapahtumia. 

Päätin hyödyntää draamassa opettaja roolissa -menetelmää, joka antaa vapauksia kokeilla 

asioita niin, etteivät kukaan oppilaista joudu ottamaan vaikeaa roolia. Koen menetelmän 

erittäin toimivaksi. Kerroin oppilaille, että minulla on hattu merkkinä siitä, että olen roolis-

sa Rumana ankanpoikasena. Oli hauska nähdä, kuinka lapset oikeasti eläytyivät siihen, että 

en ole enää opettaja vaan ankanpoikanen. Käytin roolia ensin Tilannekuva- harjoituksessa, 

jossa oppilaat ottivat jonkin lammella asuvan eläimen roolin. Tässä roolissa he saivat sanoa 

vuorotellen jotain Rumalle ankanpojalle. Ensimmäiseksi vuorossa olleet oppilaat olivat 

hämmentyneitä siitä, mitä heidän olisi pitänyt sanoa ankanpojalle. Heidän jälkeensä vuo-

rossa olleet oppilaat kuitenkin keksivät sadun mukaisesti pilkata ankkaa. Tämä olikin tar-

koituksena, sillä oli tärkeää saada ankka ja muut satueläimet eloon, jotta pystyimme käsit-
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telemään tilannetta seuraavassa harjoituksessa. Oppilaat kokivat tehtävän selkeästi haasta-

vaksi ja noloksi, mutta suoriutuivat kuitenkin tehtävästä hyvin.  

Seuraava harjoitus oli kuuma tuoli, jossa otin jälleen roolin ja oppilaat saivat kysellä ankal-

ta mitä halusivat. Oppilaat innostuivat tehtävästä todella paljon. He kyselivät seuraavanlai-

sia kysymyksiä: 

– Miksi olet noin iso?  

– Sattuiko kun sinua puraistiin?  

– Tiedätkö miksi olet muiden mielestä ruma?  

– Onko sinulle ystäviä?  

– Miltä tuntuu kun sinua kiusataan? 

Oppilaat keksivät oikein hyviä kysymyksiä, joilla he saivat lisätietoa ankasta. Olin erityi-

sen tyytyväinen siihen, että he kysyivät, miltä kiusaaminen tuntuu ankanpoikasesta. Tällai-

nen tehtävä auttaa lasta eläytymään ankanpoikasen tilanteeseen. Kun oppilaat kuulivat, että 

kiusaaminen tuntui ankanpoikasesta pahalta ja näkivät surullisen ilmeeni, he pystyivät 

eläytymään kiusatun rooliin. Kuitenkin samaan aikaan tilanne oli etäännytetty niin, että 

kyseessä olivat eläimet, eikä kukaan oppilaista ollut kiusatun roolissa. Täydensimme sei-

nällä olevaa ankkahahmoa Kuuma tuoli- harjoituksen jälkeen.  

Seuraavaksi jaoin oppilaat pienryhmiin ja annoin heille tehtäväksi suunnitella pienet im-

provisoidut esitykset ankanpojan talvesta. Ryhmät alkoivat heti suunnitella esityksiä. Luo-

kasta kuului iloinen puheensorina ja kaikki tuntuivat osallistuvan aktiivisesti toimintaan. 

Kiertelin luokassa kuuntelemassa, minkälaisia ideoita ryhmillä on. Yksi ryhmä oli ymmär-

tänyt tehtävän niin, että heidän tulee näytellä se, mitä lukemassani sadussa oli tapahtunut. 

Opettajan täytyy kiinnittää tarkasti huomiota siihen, millaiset ohjeet antaa. Tälle ryhmälle 

oli jäänyt epäselväksi se, mitä improvisaatio tarkoittaa. Selvennettyäni asian, myös he pää-

sivät suunnittelemaan esitystään.  

Välitunnin jälkeen oli esitysten vuoro. Oppilaat olivat todella jännittyneitä. Tähän asti pro-

sessidraama oli sisältänyt koko ryhmänä tehtäviä harjoituksia. Pienryhmissä esiintyminen 

yleisön edessä oli jännittävä paikka kaikille oppilaille. Vaikka yleisönä olivatkin vain omat 

luokkakaverit, eikä kukaan ulkopuolinen, jännitys oli käsin kosketeltavissa. O´Neill kirjoit-
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taa siitä, että teatteriesitys ei lasten kanssa välttämättä tarkoita esiintymistä yleisön edessä, 

vaan lasten omien ideoiden kokeilua ilman ulkopuolisia. Esitys voi toimia eräänlaisena 

päätöksenä tunnille ja käsitellyille asioille. (O'Neill, 1987, 73.) Jännityksestä johtuen esi-

tykset olivat vaisuja ja lyhyitä. Osalla jännitys ilmeni hihittelynä ja kuiskutteluna. Ryhmil-

lä oli myös vaikeaa saada esityksiä aloitettua. Lisäksi osa oli mieluummin piilossa esinei-

den takana kuin luokan etuosaan varatulla tyhjällä ”lavalla”. Osa esiintyjistä seisoi selin 

yleisöön. Lähes kaikki oppilaat puhuivat aivan liian pienellä äänellä, joten repliikit eivät 

kuuluneet yleisöön asti. Tämä onkin yleinen pulma lasten esiintyessä. Aina opettajan roh-

kaisu ei auta oppilaita puhumaan kovemmalla äänellä. Erilaiset äänenkäytön harjoitukset 

voivat auttaa oppilaita puhumaan kuuluvammin. Yleensä kuitenkin hiljaa puhuminen joh-

tuu lapsen ujoudesta ja jännityksestä, johon auttaa turvallinen ympäristö ja tuttu ryhmä.  

Kaiken kaikkiaan arvioisin improvisoitujen esitysten onnistuneen heikosti tässä prosessi-

draamassa. Tulevaisuudessa tehdessäni samanlaista harjoitusta, keskityn vielä tarkempien 

ohjeiden ja esimerkin antamiseen.  Lisäksi lapset tarvitsevat enemmän aikaa improvisoidun 

esityksen valmistelemiseen. Vaikka improvisaatio tarkoittaakin esityksen luomista esitys-

hetkellä, lapselle sellainen on vaikeaa. Lasten täytyy saada suunnitella hahmoja, ympäris-

töä ja tapahtumia, vaikka varsinaista käsikirjoitusta ei tarvitsekaan kirjoittaa. Erityisesti 

yleisölle esitettäessä opettajan luoma kannustava, positiivinen ja turvallinen ilmapiiri sekä 

draamasopimuksen tekeminen ja noudattaminen ovat tärkeitä asioita.  

Esitysten hyvä puoli oli se, että jokaiseen esitykseen oli sisällytetty draaman teema eli kiu-

saaminen, joten mitä tahansa esitystä oli mahdollista hyödyntää seuraavassa harjoituksessa. 

Nähtyämme jokaisen esityksen, valitsimme esityksistä yhden, jonka suurin osa halusi näh-

dä uudelleen. Teimme Erilainen lopetus- harjoituksen, jossa ryhmä esittää saman esityksen 

uudelleen. Yleisöstä kuka tahansa saa huutaa ”stop” kun huomaa kiusaamista. Tämän jäl-

keen hän antaa idean siitä, kuinka esitystä voitaisiin muuttaa, ettei kiusaamista enää tapah-

tuisi.  

Harjoitukseen valittiin esitys, jossa oli kolme poikaa ja kaksi tyttöä. Heti improvisaation 

alussa ankanpoikasta haukuttiin. Yksi oppilas yleisöstä huusi ”stop” ja sanoi, että ankkaa 

haukutaan liikaa ja hänelle pitäisi puhua ystävällisempään sävyyn. Tämä oli hyvä alku har-

joitukselle ja osoitti, että lapset olivat ymmärtäneet harjoituksen idean sekä tunnistivat kiu-

saamisen. Seuraava kohta, jossa oletin yleisön reagoivan, oli sellainen, jossa ankasta halut-

tiin tehdä ruokaa. Päätin opettajana puuttua tähän, koska kukaan oppilaista ei reagoinut 



63 

 

 

uhkailuun. Kysyin yleisöltä, miten tarinaa pitäisi muuttaa. Yleisöstä tuli idea, että syömi-

sen sijaan he hoitaisivat ankkaa. Esitys jatkui ja yleisö uppoutui taas seuraamaan, mitä seu-

raavaksi tapahtuu. Jouduin muistuttamaan, että kuka tahansa voi huutaa ”stop”. Tämän 

jälkeen yksi oppilas keskeyttikin esityksen. Ongelmana oli, että oppilaat olivat niin keskit-

tyneitä esityksen seuraamiseen, etteivät muistaneet harjoituksen tarkoitusta. Opettajan teh-

tävänä onkin muistuttaa tällaisessa tapauksessa heitä tehtävänannosta. Yleisö tunnisti hyvin 

esityksen kohdat, joissa kiusaamista tapahtui. Harjoituksen jälkeen kysyin, minkälaisia 

kiusaamisen tapoja esityksestä voitaisiin eritellä. Lapset mainitsivat nimittelyn, pilkkaami-

sen ja luudalla huiskimisen. Lisäksi toiset halusivat tehdä ankasta ruokaa eli uhkailivat tätä.  

5.2.3 Loppu hyvin, kaikki hyvin 

Viimeinen harjoituksemme oli kirjeen kirjoittaminen ankanpoikaselle. Lapset saivat kir-

joittaa kirjeeseen mitä tahansa halusivat. Kirjeen kirjoittaminen toimii hyvin prosessidraa-

man päättävänä harjoituksena, koska lapset saavat purkaa mieltä askarruttavia asioita. Kir-

jeitä voidaan käydä yhdessä jälkeenpäin läpi. Kirjeessä oppilaat saavat purkaa tuntemuksi-

aan kirjalliseen muotoon. Joillekin kirjoittaminen on luontevampi tapa ilmaista itseään, 

kuin esimerkiksi draama. Niinpä onkin hyvä sisällyttää prosessidraamaan myös kirjallinen 

osuus. Opettajan tulisi lukea kirjeet läpi ja keskustella sieltä mahdollisesti esiin tulevista 

asioista. Oppilaiden kirjoittamat kirjeet olivat suloisia. Suurimmassa osassa kirjeistä ankal-

le toivotettiin hyvää jatkoa. Lapset kertoivat olevansa onnellisia siitä, että ankanpoikasta ei 

enää kiusata. Suurin osa kirjeistä oli positiivissävytteisiä, mutta joukossa oli kaksi kirjettä, 

joissa ankkaa kehotettiin kostamaan kiusaajilleen. Tällainen asia olisi hyvä ottaa puheeksi 

lasten kanssa ja muistuttaa siitä, että vaikka kiusaaminen on paha asia, kostaminen ei ole 

ratkaisu. Opettaja voisi mieluummin kertoa lapsille, että ankanpoikanen puhui kiusaajiensa 

kanssa ja kiusaajat pyysivät häneltä anteeksi.  Näin kiusaaminen saatiin sovittua. Osassa 

kirjeistä oli myös kysymyksiä ankanpoikaselle. lapset halusivat tietää muun muassa kiusa-

taanko ankkaa enää, millaista oli muuttua joutseneksi ja missä hän on nyt. Myös tällaisiin 

auki jääneisiin kysymyksiin olisi hyvä antaa vastaukset oppilaille. Ankanpoikanen voisikin 

lähettää oppilaille kortin tai tulla käymään luokassa kertomassa kuulumisia draaman jäl-

keen.  

Prosessidraaman jälkeen pidin lasten kanssa loppukeskustelun (liite 4), jossa oppilaat pää-

sivät purkamaan tuntojaan sekä draamasta, että kiusaamisaiheesta. Tällainen asiaa purkava 
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keskustelu on erittäin tärkeä, jotta lapsilla on mahdollisuus käsitellä vaikeaa aihetta ja syn-

tyneitä kokemuksia. Heillä on myös mahdollisuus kysyä keskustelun aikana, jos mieltä on 

jäänyt vaivaamaan jokin asia. On hyvä, että asioita käydään vielä yhdessä läpi, jotta ku-

kaan ei jää miettimään niitä yksinään. Vaikka tarkoituksena onkin, että lapset jäisivät poh-

timaan aihetta vielä draaman jälkeen, on sen yhteinen läpikäyminen myös tärkeää.  

Oppilaat pitivät draamatunnista ja haluaisivat samanlaisia lisää kouluun.  

T: Nyt meillä on draama ohi. Mitä kommentteja haluatte sanoa? 

O1: Oli aika kivaa. 

O2: Oli kivaa.  

O3: Ihan mukavaa.  

O4: Pitäis olla useamminkin tälläsiä.  

O5: Mun mielestä oli ihan kivaa. Silleen erilainen mitä normaalisti.  

Loppukeskustelussa kysyin koko ryhmältä yhteisesti osan samoista kysymyksistä, joita 

olin kysynyt haastatteluissa. Oli hienoa nähdä, että draama oli tosissaan saanut lapset poh-

timaan kiusaamiseen liittyviä asioita ja he osasivat esittää omia mielipiteitään. Seuraavassa 

sitaatissa voi huomata, kuinka yksi oppilas (O2) on selvästi koko prosessidraaman ajan 

miettinyt sitä, mitä kiusaaminen oikeastaan on. Hän viittaa sitaatissa draaman alussa olleen 

Jatkumo-harjoituksen väittämään.  

T: Mitä kiusaaminen on? 

O1: Se on niinku toiselle tuskan aiheuttamista ja..aiheuttaa toiselle fyysistä ja henkistä 

tuskaa. Tai jompaakumpaa.  

O2: Ku aikasemmin oli se kysymys, että kaikki niinkö mikä pahan mielen toiselle aiheuttaa 

niin onko se kiusaamista. Niin jos vahingossa aiheuttaa niin ei se sitte oo. 

O3: Tarkotuksellisesti toiselle jatkuvaa niinkö kiusan tekemistä. 

T: Voiko se olla kiusaamista jos sannoo vaikka kerran jotenki pahasti eli onko se aina sitä, 

että jatkuvaa? Mitä mieltä te ootte siitä? 

O4: Kerrankihan on kiusaamista.  
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Kysyttyäni oppilailta, miksi jotakin ihmistä kiusataan, sain samansuuntaisia vastauksia 

kuin haastatteluissa.  

T: Miksi joitakin ihmisiä kiusataan? 

O1: Jos on erilainen.  

O2: Luulee ittensä olevan kovempi.  

O3: Mulla on kaks ideaa: ennakkoluulot ja kateus.  

O4: Hauskuus. 

T: Mitä tarkotat sillä? 

O4: Silleen, että jos mä kiusaan vaikka näin niin se on hauskaa.  

T: Niin sen kiusaajan mielestä? 

O4: Niin. 

Myös kiusaajia kuvailtiin samanlaisiksi kuin haastatteluissa. Ainoastaan rasisti-sanaa kuu-

lin lasten käyttävän tässä yhteydessä ensimmäistä kertaa.  

T: Millainen ihminen kiusaa? 

O1: Kateellinen.  

O2: Luulee, että se on paljo siistimpi jos kiusaa muita. 

O3: Ylimieliset. 

O4: Rasistit. 

Lopuksi halusin tietää, mitä oppilaiden mielestä me kaikki voisimme tehdä, että ketään ei 

kiusattaisi. Vastaus oli hyvä ja toivon, että oppilaille jäi vastaus mieleen, jotta he voivat 

hyödyntää sitä arkipäivässään.  

T: Mitä me voitais tehä kaikki, että kiusaamista ei tapahtuis? 

O1: Menis aina väliin jos näkkee, että jotakin kiusataan. Tai sitte kertoo opelle. Tai ei itse 

kiusaa ketään. 
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O2: Olla niinku muille positiivisella mielellä, että ei rupea niinku haukkuun tai silleen niin.  

5.3 Yhteenveto tuloksista 

Esittelen seuraavaksi yhteenvedon tuloksista tutkimuskysymysteni avulla. Sen jälkeen esi-

tän lyhyen arvion siitä, mitä asioita oppilaat oppivat prosessidraamassa. Käytän arvioinnin 

pohjana Neelandsin ja Gooden draamassa oppimisen kompassimallia (liite 5), jonka esitte-

lin luvussa 3.1.1.  

Ensimmäinen tutkimuskysymykseni oli: ”Miten lapset määrittelevät ja kertovat kokemuk-

sistaan kiusaamisesta?” Haastatelluilla lapsilla oli hyvin samankaltaisia määritelmiä siitä, 

mitä kiusaaminen on. Lasten mukaan kiusaaminen on kaikkea sellaista, mistä tulee toiselle 

paha mieli, kuten syrjintää, nimittelyä, juorujen levittämistä, leikistä pois sulkemista, töni-

mistä, lyömistä ja toisen tavaroiden ottamista. Lapset mainitsivat siis sekä fyysisiä, että 

henkisiä kiusaamismuotoja. He erottivat kuitenkin kavereiden keskinäisen leikkimielisen 

kinastelun oikeasta kiusaamisesta. Lapset totesivat kiusaamisen olevan sellaista, joka tois-

tuu usein. Kerran tapahtuva nimittely tai töniminen siis halutaan erottaa oikeasta kiusaami-

sesta. Tässä on nähtävissä KiVa koulun vaikutus, sillä sen määritelmän mukaan kiusaami-

seksi voidaan kutsua toimintaa, joka on toistuvaa. Kiusaamista tapahtuu lasten mukaan 

sekä koulussa, että vapaa-ajalla, kuten koulumatkalla, puistossa, kaupassa, harrastuksessa 

tai netissä.  

Kiusaamisen syiksi lapset mainitsivat sekä kiusaajasta, että kiusatusta johtuvia syitä. Kiu-

saajasta johtuvia syitä oli mm. itsetunnon pönkittäminen sekä valta-aseman ja statuksen 

parantaminen. Lapset myös mainitsivat, että usein kiusaajat toimivat ryhmänä, sillä ryh-

mässä kiusaaminen on helpompaa kuin yksin kiusaaminen. Lapset kertoivat kiusaajan saat-

tavan kiusata myös siitä syystä, että hän on vihainen tai kateellinen kiusatulle. Lisäksi oma 

kiusaamiskokemus saattaa olla syy kiusata muita. Kiusatusta johtuviksi syiksi lapset mai-

nitsivat erilaisuuden. Kiusattu voi olla fyysisesti erilainen kuin muut eli hänellä saattaa olla 

erilaiset vaatteet, ruumiinrakenne tai hän voi olla muita heikompi. Myös jokin vamma tai 

keskittymishäiriö voi lasten mukaan olla syy joutua kiusatuksi.  

Toinen tutkimuskysymykseni oli: ”Miten kiusaamiseen puututaan ja kuinka sitä ennaltaeh-

käistään koulussa?” Suurin osa haastateltavista oli sitä mieltä, että kiusaamiseen pitää puut-

tua sitä nähdessään. Toisaalta oppilaat kokivat haasteelliseksi tietää, onko kyseessä oikea 
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kiusaamistilanne vai kavereiden keskinäinen leikki. Lapset totesivat opettajan roolin ole-

van keskeinen kiusaamistilanteen ratkaisemisessa ja lähes kaikki haastateltava kertoisivat-

kin opettajalle kiusaamisesta. Lapset mainitsivat opettajan puuttumiskeinoiksi keskustelun 

molempien osapuolten, kiusaajan ja kiusatun, kanssa. Lisäksi opettaja ilmoittaa kiusaami-

sesta molempien vanhemmille. Lapset kokivat, että opettajalle kertomisesta voi olla hyö-

tyä, mutta toisaalta sillä ei aina ole vaikutusta kiusaamisen loppumiseen.  

Koulussa järjestettävät KiVa koulu- tunnit ovat oppilaiden mukaan hyödyllisiä kiusaami-

sen ennaltaehkäisemisen kannalta. Oppilaat olivat sitä mieltä, että kiusaamisesta tulisi kou-

lussa puhua enemmän. Myös draama nähtiin yhdeksi mahdolliseksi tavaksi ennaltaehkäistä 

kiusaamista ja puuttua siihen. Lapset olivat sitä mieltä, että jokainen voi omalta osaltaan 

vaikuttaa siihen, ettei kiusaamista tapahtuisi olemalla ystävällinen toisille ja puuttumalla 

kiusaamiseen sitä nähdessään.  

Kolmas tutkimuskysymykseni oli: ”Mitkä ovat prosessidraaman haasteet ja mahdollisuudet 

kiusaamisen ennaltaehkäisemisessä?” Haasteeksi tämän tutkimuksen pohjalta näen sen, 

että prosessidraamaan sisältyvissä mielipiteen ilmaisu-harjoituksissa lapset seuraavat hel-

posti suosittuja oppilaita tai kavereitaan, eivätkä uskalla ilmaista omaa mielipidettään. Ti-

lanne on tällainen erityisesti silloin kun lapsi on enemmistön kanssa eri mieltä, mutta ei 

halua erottua joukosta. Silloin harjoituksen oikea idea ei toteudu, eikä opettaja saa selville 

oppilaiden ajatuksia aiheesta. Toisaalta myös ne oppilaat, jotka eivät uskalla ilmaista mie-

lipidettään muiden edessä, ajattelevat aihetta varmasti itsekseen. Luokassa on aina hiljaisia 

ja ujoja oppilaita, joita on vaikea saada osallistumaan draamaharjoituksiin. Opettajalta vaa-

ditaan taitoa saada myös hiljaisimmat oppilaat mukaan rohkaisemalla heitä ja antamalla 

heille tehtäviä, joista he tuntevat pystyvänsä suoriutumaan. Esiintymistä vaativat harjoituk-

set, kuten tekemämme improvisoidut kohtaukset, ovat haastavia, sillä esiintyminen tuo 

aina mukanaan jännitystä. Kyseessä ei aina tarvitse olla vieraan yleisön edessä esiintymi-

nen, vaan jo luokkakavereille esiintyminen voi olla hyvin jännittävä paikka.  

Draamalla on kuitenkin paljon hyviä puolia. Draamassa on mahdollista käsitellä vaikeaa 

asiaa huumorin avulla. Lapset kokivat tekemämme prosessidraaman olleen hauskaa. Lap-

set saivat käsitellä vaikeaa kiusaamisteemaa hauskan tekemisen ja kokemuksellisen oppi-

misen avulla, joten kiusaamisteema jäi hyvin lapsille mieleen. Draama sai oppilaat mietti-

mään kiusaamiseen liittyviä asioita.  He miettivät asioita itsekseen ja jotkut olivat myös 

puhuneet aiheesta kotona perheensä kanssa. Suurin osa haastatelluista sanoi, että draama 
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muutti heidän käsityksiään kiusaamisesta. Draama sai esimerkiksi pohtimaan sitä, kuinka 

vakava asia kiusaaminen oikeasti on. Draaman avulla on mahdollista saada käsitys siitä, 

mitä oppilaat ajattelevat kiusaamisesta ja keskustella siitä heidän kanssaan reflektoiden 

sekä draamaharjoitusten aikana, että niiden jälkeen. Draamaan sisältyvät ryhmätehtävät 

kehittävät yhteistyötaitoja ja toisen huomioon ottamista, jotka ovat tärkeitä asioita oppia, 

mikäli kiusaamista halutaan koulussa vähentää. Draaman avulla lasten on mahdollista eläy-

tyä toisen ihmisen rooliin ja kehittää empatiakykyään. Siinä hyödynnetään kokemuksellista 

oppimista eli jokainen lapsi tuo mukanaan draamaan omat kokemuksensa, joita käsitellään 

ja reflektoidaan draamassa. Draaman jälkeen jokaisella on uusia kokemuksia, joita he voi-

vat hyödyntää arkipäivässään.  

Pohdin seuraavaksi sitä, mitä lapset oppivat prosessidraaman avulla. Avuksi pohdinnassani 

käytän Neelandsin ja Gooden draamassa oppimisen kompassimallia (liite 4), joka kuvaa 

hyvin niitä taitoja, joita draamassa on mahdollista oppia. Tutkimuksestani on nähtävissä, 

että oppimista on tapahtunut erityisesti henkilökohtaisen ja sosiaalisen oppimisen alueilla 

sekä instrumentaalisen, että ekspressiivisen oppimisen näkökulmasta. Erityisesti oppilaat 

ovat oppineet toimimaan ryhmässä. Tämä on vaatinut monien tärkeiden osataitojen har-

jaannuttamista. Prosessidraamassa oppilaat pääsivät suunnittelemaan ja esittämään omia 

ideoitaan, kehittämään kuuntelutaitojaan ja ongelmanratkaisutaitojaan. Ryhmätyötaitoja 

harjoiteltiin koko draaman ajan, mutta erityisesti yhteisessä piirtämisessä ja improvisoituja 

kohtauksia tehdessään oppilaat harjoittelivat myös työskentelyä ilman ohjausta. Heidän tuli 

keskenään sopia mikä rooli kenelläkin työskentelyssä on ja miten siinä edetään.  

Prosessidraamassa teema on aina tärkeässä asemassa. Oppilaat oppivatkin teemaan liittyviä 

käsitteitä. Erityisesti jatkumo- harjoituksessa sekä loppukeskustelussa keskityttiin teeman 

eli kiusaamisen pohtimiseen. Koska teemana oli kiusaaminen, oppilaat oppivat ymmärtä-

mään erilaisia näkökulmia ja harjaannuttivat empatiakykyään. Sadun ja erilaisten teemaa 

syventävien harjoitusten avulla oppilaat pystyivät eläytymään hahmon kokemuksiin ja tun-

temaan sen, millaista olisi olla kiusattu. He saivat myös kokemuksen kiusaajan roolissa 

olemisesta Tilannekuva- harjoituksessa.  

Lisäksi koko ryhmän, että yksittäistenkin oppilaiden minäkuva kohosi. Oppilaat saivat ko-

kemuksen ryhmään kuulumisesta ja oman roolinsa tärkeydestä. Oppilaat kertoivat pitä-

neensä draamaprosessista. Draaman aikana oppilaat olivat selkeästi innoissaan toiminnasta 

ja heillä oli hauskaa. Oppilaat saivat draaman aikana rohkeutta esittää omia mielipiteitään. 
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Vaikka kaikilta oman mielipiteen esittäminen ei sujunut vielä helposti, uskon harjoittele-

misen ja suvaitsevaisen ilmapiirin auttavan asiaa. Kysyttäessä oppilailta, haluaisivatko he 

lisää draamatunteja kouluun, vastaus oli myönteinen. Lapset kaipaavat kokemuksellisuutta 

ja erilaisia työskentelytapoja kouluun perinteisen pulpetissa istumisen sijaan.  

Esteettinen oppiminen ei tullut yhtä selkeästi esille tekemässämme prosessidraamassa. 

Tämä johtunee siitä, että pedagogisessa draamassa ei varsinaisesti korosteta teatteritaitoja, 

vaan oppiminen painottuu henkilökohtaisiin ja sosiaalisiin taitoihin. Oppilaat kuitenkin 

pääsivät kehittämään esiintymistaitojaan draaman aikana. Myös lasten teatterisanasto ke-

hittyi, sillä draaman alussa kaikki oppilaat eivät tienneet mitä prosessidraama, mimiikka tai 

improvisaatio tarkoittaa.  

Kompassimalli kuvaa sitä että jokainen oppilas suunnistaa kompassin avulla pitkin omaa 

reittiään.  Jokaisen oppilaan oppiminen on erilaista johtuen muun muassa aiemmista ko-

kemuksista sekä mielenkiinnosta ja asenteesta aihetta ja draamaa kohtaan. Jokaisen koke-

musta tulee arvostaa ainutlaatuisena ja tärkeänä. Draamassa on hienoa se, että samaa tee-

maa ja samoja harjoituksia voidaan käyttää yhä uudelleen mitä erilaisimpien ryhmien 

kanssa ja aina prosessi ja lopputulos ovat erilaisia. Draamaprosessi on aina ainutlaatuinen 

ja se on riippuvainen kaikista osallistujista.  
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6 POHDINTA 

Pohdin viimeisessä luvussa tutkimukseni luotettavuutta aineiston hankinnan, itse aineiston 

sekä tulosten näkökulmasta. Käsittelen myös tutkimuksen etiikkaa, jonka merkitys koros-

tuu lasten ollessa tutkimuksen kohdehenkilöinä. Sen lisäksi reflektoin tutkimukseni kulkua 

ja pohdin, mitä hyötyä tutkimuksestani on kasvatustieteellisenä pro gradu-työnä. Ehdotan 

myös tutkimuksen aikana mieleeni tulleita jatkotutkimusehdotuksia. 

6.1 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa on perinteisesti käytetty reliabili-

teetin ja validiteetin käsitteitä, mutta nykyään tutkijat ovat eri mieltä niiden käyttökelpoi-

suudesta (Syrjälä, 1994, 48). Olen tehnyt omassa tutkimuksessani valinnan, että käytän 

luotettavuuden käsitettä arvioidessani tutkimustani ja siinä tekemiäni ratkaisuja. Arvioides-

saan fenomenografisen tutkimuksen validiteettia, tutkija pohtii, kuinka tarkasti kategoriat 

vastaavat haastateltavien käsityksiä (Uljens, 1989, 55). Aineiston ja tulosten on myös liityt-

tävä tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin. Tutkimuksen luotettavuus perustuu siis aineis-

ton ja tulosten validiteettiin. Tutkijan on avattava tutkimuksessaan aineiston hankintapro-

sessia sekä arvioitava aineiston ja tulosten luotettavuutta. (Ahonen, 1994, 152-156.) 

Hankin tutkimukseni aineiston tutussa luokassa, jossa olin kerännyt myös kandidaatintut-

kielmani aineiston. Näin ollen olin lapsille muutaman vuoden takaa tuttu ihminen, enkä 

usko heidän jännittäneen minua yhtä paljon kuin jotain täysin tuntematonta tutkijaa. Näin 

ollen uskon heidän olleen rentoja seurassani ja pystyneen kertomaan käsityksistään ja ko-

kemuksistaan vapaasti. Pyysin opettajaa valitsemaan haastateltavat oppilaat vapaaehtoisis-

ta. Valintakriteerinä oli ainoastaan se, että haastateltavilla olisi jotain sanottavaa aiheesta. 

Luotettavuuden kannalta on tärkeää, että haastateltavat ovat tilanteessa vapaaehtoisesti, ja 

että heillä on sanottavaa aiheesta. Näin haastatteluista saadaan mahdollisimman paljon irti. 

Järjestin haastattelun rauhallisessa neuvotteluhuoneessa, joten saimme keskittyä haastatte-

lun tekemiseen. Haastattelin kuusi oppilasta, joka on pieni, mutta riittävä määrä laadullisen 

tutkimuksen ollessa kyseessä.  

Itse tutkijana pyrin olemaan mahdollisimman helposti lähestyttävä henkilö, jolle lapsi us-

kaltaa kertoa kokemuksistaan. Mielestäni onnistuin siinä hyvin. Pyrin herättämään keskus-

telua ja auttamaan lapsia ilmaisemaan omia kiusaamiskokemuksiaan. Koska haastattelu oli 
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puolistrukturoitu, minun oli mahdollista kysyä tarkentavia kysymyksiä haastattelun aikana, 

mikäli lapset alkoivat puhua jostain mielenkiintoisesta asiasta. Näin sain mahdollisimman 

laajan kuvan heidän käsityksistään ja kokemuksistaan. Vältin kuitenkin johdattelevia ky-

symyksiä. Muotoilin kysymyksiäni haastattelun edetessä uudelleen, mikäli näytti siltä, että 

lapsi ei ymmärrä kysymystä tai osaa vastata siihen. Lisäksi tein tarkentavia kysymyksiä 

liittyen saamiini vastauksiin. Järjestin haastattelut parihaastatteluina, jolloin oppilaiden oli 

mahdollista saada tukea toisiltaan. Näin haastattelutilanteesta tuli keskusteleva.  

Myös prosessidraama perustui vapaaehtoisuuteen. Pyysin oppilaiden vanhemmilta luvan 

saada videokuvata draaman, jotta pystyisin paremmin palaamaan draaman tapahtumiin 

analyysivaiheessa. Videokuvaus parantaa tutkimuksen luotettavuutta, sillä sen avulla voi 

huomata asioita, joita pelkän havainnoin avulla ei ole huomannut (Huovinen & Rovio, 

2007, 106). Lisäksi videota voi katsoa yhä uudelleen ja näin varmistua siitä, että mitään 

oleellista ei ole jäänyt havainnoimatta. Videokuvaus lisää tutkimuksen luotettavuutta myös 

sitä kautta, että tutkimuksen ulkopuoliset henkilöt, kuten muut tutkijat voivat sen avulla 

helposti tarkistaa, onko tutkija päässyt oikeanlaisiin tuloksiin (Heath, Hindmarsh, & Luff, 

2010, 2-7).  Videon näyttäminen ulkopuolisille vaatii kuitenkin luvan kaikilta osallistujilta, 

jotta tutkimuksen eettisyyssääntöjä ei rikota. Prosessidraama järjestettiin koulupäivän ai-

kana oppilaiden omassa luokassa, joten tilanne oli lapsille turvallinen ja rauhallinen. Ai-

neiston hankinnassa käyttämäni toimintatutkimuksen ja fenomenografisen tutkimusotteen 

yhdistäminen lisää aineiston luotettavuutta, sillä olen saanut niiden avulla monipuolista 

tietoa tutkittavasta aiheesta. Näiden kahden tutkimustavan yhdistäminen on ollut luontevaa 

ja toimiva tapa lähestyä tämäntyyppistä tutkimusaihetta. 

Analyysivaiheessa luin haastattelut moneen kertaan tarkasti läpi, jotta sain kiinni niiden 

punaisesta langasta. Järjestin haastatteluissa puhutut asiat kategorioihin ja yhdistelin eri 

haastateltavien puhetta. Näin sain monipuolisen kuvan siitä, mistä oppilaat puhuivat. Ana-

lyysiosiossa olevat sitaatit lisäävät luotettavuutta, sillä ne ovat aitoja poimintoja haastatte-

luista. Sitaatin yhteydessä olen pyrkinyt esittämään mahdollisimman tarkan tulkinnan oppi-

laan kuvailemasta asiasta. Prosessidraamaa analysoidessani katsoin videomateriaalin läpi 

useaan otteeseen, jotta minulta ei jäänyt mikään tärkeä asia huomaamatta. Tarkkailin lasten 

toimintaa, omaa toimintaani opettajana ja eri harjoitusten toimivuutta sekä soveltuvuutta 

kiusaamisaiheen käsittelemiseen. Kuvasin analyysiosiossa tarkasti havaintojani ja esitin 

niistä tulkintoja. Pyrin analyysivaiheessa objektiivisuuteen, jotta omat käsitykseni kiusaa-

misesta ja kokemukseni opettajana eivät vaikuttaisi analyysin tulokseen. Tutkimuksen luo-
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tettavuuden kannalta on erittäin tärkeää, että tutkija on kirjoittanut tutkimuksessaan teke-

mät valinnat ja tulkinnat auki niin tarkasti, että kuka tahansa pystyy arvioimaan niiden oi-

keellisuutta. Koen onnistuneeni tässä hyvin.  

Tutkimuksen tavoitteena minulla oli saada esille lasten aidot käsitykset ja kokemukset kiu-

saamisesta. Pääsin tavoitteeseeni haastattelujen avulla. Jokainen haastateltava kertoi oman 

subjektiivisen kokemuksensa, joka ei sinällään ole yleistettävissä koskemaan laajempaa 

joukkoa, mutta mielestäni se ei ole tarkoituskaan. Koen onnistuneeni tutkimuksessani hy-

vin ja saaneeni luottamuksellisen suhteen haastateltavieni kanssa, jotta he uskalsivat tuoda 

esille omat aidot käsityksensä kiusaamisesta. Kuuden haastattelemani oppilaan näkemykset 

olivat niin lähellä toisiaan, että uskon niiden vastaavan laajemminkin alakoululaisten aja-

tuksia kiusaamisesta. Tulososiosta on nähtävissä, että lasten käsitykset kiusaamisesta olivat 

samansuuntaisia kuin kiusaamistutkijoiden saamat tutkimustulokset ovat. Näin ollen voi-

daan ajatella. että käsitykset olevan laajemminkin lasten keskuudessa yhteneväisiä. 

Tutkimukseni kohdehenkilöinä olivat lapset, joten tutkimuksen eettinen puoli on erittäin 

tärkeää huomioida. Lain mukaan lapsilla ei ole itsemääräämisoikeutta päättää osallistumi-

sestaan tutkimukseen (Kuula, 2006, 147). Pyysin kirjallisesti luvan vanhemmilta (liite 1), 

jotta heidän lapsensa saisi osallistua haastatteluun ja prosessidraamaan. Kerroin viestissä, 

että videokuvaan aineistonkeruun ja käytän materiaalia vain omaa tutkimustani varten. 

Vaikka lapsia tutkittaessa huoltajalta pyydetäänkin lupa tutkimukselle, ei lapsen omaa 

suostumusta saa vähätellä. Kysyin myös lapsilta itseltään, suostuvatko he mukaan tutki-

mukseen. Tunnistettavuuden estäminen on tärkeää, jotta kaikki tutkimukseen osallistujat 

säilyttävät anonymiteettinsä. Tutkittavalta on helpompi saada rehellisiä mielipiteitä asioista 

kun hänen ei tarvitse miettiä siitä koituvia mahdollisia seurauksia. (Kuula, 2006, 201.) En 

ole käyttänyt tutkittavistani nimeä, sukupuolta tai muita tietoja, joista heidät voisi tunnis-

taa. En ole myöskään maininnut koulun nimeä, jossa olen tutkimusaineiston hankkinut.  

Kun aikuinen tutkija haastattelee lapsia, on tutkijan ja tutkittavan välinen valtaero otettava 

aina huomioon. Valtaerosta voi olla haittaa, mikäli lasta jännittää, eikä hän pysty vapaasti 

kertomaan mielipiteitään tutkijalle. Toisaalta lapset myös usein kertovat aikuiselle asioita, 

koska ajattelevat sen olevan heidän velvollisuutensa.  (Alasuutari, 2005, 152.) Pyrin teke-

mään haastattelutilanteesta lapsille mahdollisimman rennon ja rauhallisen, jotta he pystyi-

vät kertomaan minulle kokemuksistaan. Parihaastattelu auttoi siinä, että lapset saivat myös 

turvaa toisistaan.  
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Olin tarkkana myös siinä, että lapset eivät joutuneet vastoin tahtoaan puhumaan arkaluon-

toisista asioista. Koska tutkimuksen aiheena oli kiusaaminen, oli selvää, että lapsilla voi 

olla kokemuksia, joista he eivät halua puhua ulkopuoliselle tutkijalle. Ihmistieteiden eetti-

siin ohjeisiin kuuluu vahingon välttämisen normi eli tutkittavan henkisen ja fyysisen va-

hingoittamisen välttäminen. Fyysistä vahinkoa aiheutetaan ihmistieteissä harvoin, mutta 

henkisen vahingon tuottaminen on mahdollista ja sen voi estää huolehtimalla tutkittavan 

tietosuojasta. Keskeisenä ajatuksena on siis se, että tutkittavan kertomat arkaluontoiset 

asiat eivät päädy vääriin käsiin. (Kuula, 2006, 62.) Haastatellessani oppilaita huomasin kun 

oppilas ei halunnut puhua jostain tietystä aiheesta. Tällaisessa tilanteessa en kysynyt jatko-

kysymyksiä asiasta. Pyrin käsittelemään aihetta haastattelussa mahdollisimman laajasti, 

mutta mikäli oppilas ei halunnut vastata johonkin kysymykseen, hänen ei ollut pakko. On-

nistuin mielestäni hyvin noudattamaan tutkimuksenteon eettisiä ohjeita. 

6.2 Tutkimuksen merkitys ja jatkotutkimusehdotukset 

Kiusaaminen on suuri ongelma koulussa ja siihen puuttuminen on haasteellista opettajalle. 

Tutkimukseni tavoitteena on ollut saada työvälineitä puuttua kiusaamiseen ja ennaltaeh-

käistä sitä. Jotta kiusaamiseen voidaan puuttua, täytyy ymmärtää, mistä ilmiössä on kyse. 

Tämän vuoksi haastattelin lapsia, joilla on kokemustensa kautta tietoa siitä, mistä kiusaa-

misessa on kyse. Lapset itse ovat avainasemassa kiusaamisen ennaltaehkäisemisessä. Ai-

kuinen ei aina tiedä, mitä lasten maailmassa tapahtuu ja miksi he kiusaavat toisiaan. Tämän 

vuoksi asiaa tulee kysyä heiltä itseltään. Koen lasten mielipiteiden kuuntelemisen erittäin 

tärkeäksi kun halutaan puuttua lapsia koskeviin ongelmiin ja epäkohtiin. Lähestyin tutki-

musaihettani tutustumalla aiheesta tehtyihin tutkimuksiin. Tutkimustieto auttoi minua 

hahmottamaan ilmiön laajuutta ja sitä, mitä kaikkea ilmiö sisältää. Nykypäivänä kiusaami-

nen on hyvin monimuotoista, koska perinteisten fyysisten ja henkisten kiusaamismuotojen 

lisäksi on tullut sähköisten viestimien kautta tapahtuva kiusaaminen. Lapset ovat tärkeitä 

tietolähteitä kun halutaan ymmärtää kiusaamisilmiön laajuus ja kaikki sen eri muodot.  

Kiusaamisilmiön ymmärtämisen lisäksi tutkimuksessani painottui toimintatutkimukselli-

nen puoli. Halusin löytää jonkin itselleni sopivan tavan, jolla voin puuttua koulussa ilme-

nevään kiusaamiseen. Löysin Cooling conflict- nimisen menetelmän, jonka ideana on hyö-

dyntää oppilaiden osaamista ja tietämystä nuorisokulttuurista konfliktitilanteiden ratkaise-

miseksi. Menetelmän tavoitteena on puuttua kiusaamiseen draama ja vertaisoppimisen 
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avulla. Luettuani draamaa koskevaa kirjallisuutta, minulle selkeni ajatus siitä, että draamaa 

voidaan hyödyntää kiusaamisen ennaltaehkäisemisessä ja sen hyödyllisyydestä on saatu 

myös näyttöä Cooling conflict- menetelmää käyttäneistä kouluista. Prosessidraama valikoi-

tui tämän tutkimuksen draaman genreksi oman kiinnostukseni kautta sekä sen vuoksi, että 

sitä on jo aiemmin käytetty vaikeiden aiheiden käsittelyssä. Tarkoitukseni oli kuitenkin 

tehdä draamasta omannäköiseni kokonaisuus.  

Prosessidraaman tekeminen lasten kanssa oli todella hauskaa. Vaikka käsittelemämme 

teema oli vakava, sitä tutkittiin toiminnallisesti ja huumorin keinoin. Se onkin draaman 

käytön vahvuus. Kiusaamisen käsitteleminen pelkästään keskustelemalla tai luennoimalla 

aiheesta on lapsista tylsää, eikä se herätä heissä mielenkiintoa aihetta kohtaan. Draaman 

avulla kiusaamista voidaan käsitellä hyvin monipuolisesti ja vetoamalla lapsen tunteisiin ja 

kokemuksiin. Lapsi voi astua toisen ihmisen kenkiin ja tuntea sen, miltä kiusattuna tai kiu-

saajana oleminen tuntuu. Lisäksi draamaan kuuluu aina reflektoiminen, jolloin yhdessä 

pohditaan draaman maailmassa tapahtuneita asioita ja sitä, mitä kiusaamiselle voitaisiin 

tehdä.  

Tekemämme prosessidraama oli selkeästi lapsista innostavaa ja he toivoivat, että koulussa 

olisi enemmänkin draamaa. Myös luokanopettaja oli innostunut käyttämään draamaa osana 

opetustaan ja piti suunnittelemastani draamasta. Hän pyysi luvan saada käyttää suunnitte-

lemaani prosessidraamaa myös muiden ryhmien kanssa tulevaisuudessa. Yksi tutkimukseni 

tavoitteista onkin se, että haluan kannustaa kaikkia opettajia kokeilemaan rohkeasti draa-

makasvatusta työssään. Lisäksi haluan kannustaa opettajia käsittelemään vaikeita asioita, 

kuten kiusaamista, monipuolisilla tavoilla pelkän valistamisen ja sanktioiden jakamisen 

sijaan. Kokemuksellinen oppiminen on tärkeää, mikäli halutaan saada lapset ymmärtämään 

syvällisesti asioita ja löytää keinoja puuttua koulussa oleviin ongelmiin. Draaman lisäksi 

myös muut taidemuodot sopivat hyvin vaikeiden aiheiden käsittelyyn.  Mielestäni oli eri-

tyisen hienoa kun tutkimusluokkani luokanopettaja oli jatkanut aiheen käsittelyä prosessi-

draaman jälkeen tekemällä lasten kanssa kuvataidetyöt Rumasta ankanpoikasesta. Näin 

aiheen käsittelyä päästiin jatkamaan luokassa ja lapset saivat jälleen uusia kokemuksia eri 

taidemuodon avulla. Luovuuden käyttäminen on opettajan työn rikkaus.   

Prosessidraama on vaikea genre hallita ja itselläni on sen käyttämisessä vielä paljon opitta-

vaa. Otin riskin valitessani tutkimukseni lähtökohdaksi juuri prosessidraaman kaikista 

draaman genreistä. Minulla on kokemusta näyttelemisestä ja draamakasvatuksen sivuai-
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neen myötä myös foorumiteatterin käytöstä. Prosessidraama oli itselleni kuitenkin vieras 

alue. Selvisin olosuhteisiin nähden hyvin, mutta mikäli olisin itse hallinnut genren parem-

min, olisi myös lopputulos onnistunut paremmin. Opin erityisesti sen, että lasten kanssa on 

haastavaa tehdä improvisoituja näytelmiä, koska esiintyminen on aina jännittävä paikka, 

vaikka yleisönä olisivat vain omat luokkakaverit. Myös ohjeiden antaminen ja lasten ohjai-

leminen draamassa vaatii vielä harjoitusta. Toinen harjoitusta vaativa asia on kokonaisuu-

den hallinta. Tutkimuskysymyksistä johtuen tutkimusmenetelmiksi valikoituivat feno-

menografia ja toimintatutkimus. Näiden kahden menetelmän yhdistäminen toi omat haas-

teensa tutkimukseen ja paisutti tutkimuksen hyvin laajaksi. Aineiston laajuus ja kahden eri 

näkökulman yhdistäminen on tuntunut ajoittain vaikealta hallita, mutta koen suoriutuneeni 

aloittelevana tutkijana urakastani kunnialla. 

Tutkimusta tehdessäni minulla on herännyt myös ideoita siitä, kuinka aihetta voitaisiin 

jatkossa tutkia. Olisi mielenkiintoista saada selville, miten pedagogista draamaa voitaisiin 

laajemmin hyödyntää kiusaamisen ennaltaehkäisemisessä. Tutkimus voitaisiin suorittaa 

koskemaan useampia kouluja, jolloin voitaisiin tehdä aineistojen vertailua. Tutkimuksen 

lähtökohtana voisi olla kehitellä foorumiteatteri-näytelmä, jossa käsitellään kiusaamista. 

Aikuisista näyttelijöistä koostuva ryhmä kiertäisi eri kouluilla esittämässä näytelmää. Esi-

tysten jälkeen osallistujien kanssa voisi pitää ryhmäkeskustelun, jossa keskusteltaisiin kiu-

saamisaiheesta. Lisäksi koululla voitaisiin seurata esityksen vaikutuksia oppilaisiin ja pala-

ta haastattelemaan oppilaita myöhemmin, jotta nähdään onko esityksellä ollut vaikutusta 

oppilaiden ajatteluun kiusaamista kohtaan pidemmällä aikavälillä.  

Toinen mahdollinen lähestymistapa draamakasvatuksen käyttämiseen osana opetusta voisi 

olla pitkittäistutkimus, jonka yksi opettaja tekee luokkansa kanssa koko alakoulun ajan. 

Tämä vaatii sitä, että luokanopettaja opettaa samaa luokkaa koko kuuden vuoden ajan. Oli-

si mielenkiintoista selvittää kuinka draaman käyttäminen vaikuttaa oppilaiden itsetuntoon, 

empatiakykyyn, opiskelumotivaatioon ja luokan ilmapiiriin. Oma tutkimukseni on pinta-

raapaisu aiheesta ja toivon muiden tutkijoiden jatkavan kiusaamista ennaltaehkäisevien 

keinojen etsimistä ja draamakasvatuksen tutkimista. Tämä pro gradu- työ on antanut itsel-

leni paljon uutta tietoa sekä kiusaamisesta, että draamakasvatuksesta. Pystyn varmasti hyö-

dyntämään oppimiani asioita luokanopettajan työssäni. Tavoitteenani on vaikuttaa työssäni 

siihen, että jokainen oppilaani saa opiskella turvallisessa ympäristössä ilman pelkoa tulla 

kiusatuksi. Aion hyödyntää draamaa myös laajemmin eri oppiaineiden ja teemojen käsitte-

lyssä koulussa. 
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LIITTEET 

LIITE 1 Vanhempien lupahakemus 

Hei kotiväki!   20.3.2013 

Olen luokanopettajaopiskelija Oulun yliopistosta. Teen loppu-

työni eli gradun aiheesta ”Kiusaamisen ehkäiseminen prosessi-

draaman keinoin”. Tarkoituksenani on tutkia, kuinka draamaa 

voitaisiin koulussa hyödyntää kiusaamisen vastaisessa työssä. 

Käyn huhtikuussa lapsenne luokassa pitämässä prosessidraama-

tunnin, joka videokuvataan. Tunti pidetään koulupäivän puit-

teissa. Videomateriaali tulee ainoastaan omaan tutkimuskäyt-

tööni ja tuhoan videot tutkimukseni valmistumisen jälkeen.  

En käytä oppilaiden nimiä tai muita tunnistuskeinoja tutkiel-

massani. En myöskään seuraa ketään yksittäistä oppilasta, vaan 

yleisesti ryhmän toimintaa ja draaman sopivuutta vaikean ai-

heen käsittelyssä. Lisäksi haastattelen yhteensä kuutta oppilasta 

pareittain kiusaamisaiheesta ja draamakokemuksista. Haastatte-

len samoja oppilaita sekä ennen prosessidraamaa, että sen jäl-

keen. Videokuvaan myös haastattelut.  

Pyydän teitä rastittamaan, annatteko luvan lapsenne osallistua 

prosessidraamaan. Lisäksi pyydän teiltä lupaa saada haastatella 

lastanne.  Valitsen haastatteluluvan saaneista kuusi oppilasta. 

Palauttakaa alaosa luokanopettajalle 28.3.2013 mennessä.  

Ystävällisin terveisin, Saana Valtanen 

 

 

Lapsen nimi:________________________________________ 

Annatteko luvan lapsenne osallistumiselle prosessidraamaan? 

Kyllä____  Ei____ 

Annatteko luvan haastatella lastanne?  

Kyllä____  Ei____ 

 

Vanhemman allekirjoitus: ___________________________ 



 

 

 

LIITE 2 Pre-teksti Ruma ankanpoikanen 

 

   



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

LIITE 3 Prosessidraama-suunnitelma 

 

Prosessidraama: Ruma ankanpoikanen 

Tarvikkeet:  

 suuri paperi 

 värikyniä 

 fläppipaperi 

 tussi 

 tuoli 

 neljää eriväristä paperia 

 pussi 

 A4- papereita  

 lyijykyniä 

Draamasopimus 

Ope ja oppilaat tekevät draamasopimuksen. Kirjataan 

fläppipaperille yhdessä sopimuksen kohdat ja jokainen al-

lekirjoittaa miimisesti sopimuksen. 

Lämmittely 

 Ope kertoo aiheena olevan kiusaaminen 

 Jatkumo: väitteitä kiusaamiseen liittyen 

 Ope kertoo, että käsitellään satua Ruma ankanpoikanen 

 Yhteinen piirtäminen: piirretään suurelle paperille sadun 

tapahtumapaikka lampi ja eläimiä yms.  

 Äänimaisema: Mitä ääniä lammella kuuluu? Tehdään ää-

net ja kuunnellaan silmät kiinni. 

Teeman käsittely 

 Ope alkaa kertoa satua siihen asti kun muna on kuoriutu-

nut ja ankat huomaavat poikasen olevan erilainen ja alka-

vat kiusata tätä.  

 Hahmo seinällä: Millainen Ruma ankanpoikanen on? 

Luonteenpiirteet, ulkonäkö yms. kirjataan fläppipaperille. 

 Tilannekuva: Koko ryhmän kanssa tehdään still-kuva kiu-

saamisesta. Hahmot heräävät vuorotellen henkiin ja sano-

vat jotain poikaselle.  



 

 

 

 Kuuma tuoli: Miltä ankanpoikasesta tuntuu? Ope roolissa 

ankanpoikasena ja oppilaat kysyvät omana itsenään kysy-

myksiä.  

 Hahmo seinällä: Lisätään selville saatuja asioita fläppi-

paperille. 

 Ope kertoo tarinaa eteenpäin siihen asti kun talvi saapuu. 

 Impro: Oppilaat improavat lyhyet kohtaukset pienryhmis-

sä ankanpoikasen talvesta. Ryhmäjako tapahtuu satunnai-

sesti ottamalla pussista värillinen lappu.  

 Erilainen lopetus: Valitaan jokin ryhmän esitys, jossa ta-

pahtuu kiusaamista ja ryhmän jäsenet näyttelevät sen uu-

destaan. Muut päättävät milloin he haluavat sanoa stop ja 

muuttaa esityksen lopun niin, että kiusaamista ei tapahdu-

kaan.  

Lopetus 

 Ope kertoo tarinan loppuun kun ankanpoikasesta tulee 

joutsen.  

 Kirje: Jokainen saa kirjoittaa kirjeen ankanpoikaselle.   

 Loppukeskustelu: Kiusaamisesta, liitetään koulumaail-

maan ja oppilaiden omiin kokemuksiin  



 

 

 

LIITE 4 Jatkumo-väitteet ja loppukeskustelu 

 

Jatkumo-väitteet 

1. Ryhmästä ulos jättäminen on kiusaamista. 

2. Toisen tavaroiden luvatta ottaminen on kiusaamista. 

3. Toisen nimittely on ok. 

4. On vaikeaa olla erilainen kuin muut. 

5. Kiusaaminen voi olla vain leikkiä. 

6. Kaikki sellainen on kiusaamista, joka tuntuu toisesta pahalta. 

7. On kiusatun syy jos häntä kiusataan. 

8. Opettajalle pitää kertoa jos jotain kiusataan. 

9. Opettaja voi vaikuttaa siihen, että ketään ei kiusata. 

10. Voin itse vaikuttaa siihen, että ketään ei kiusata.  

 

Loppukeskustelu 

- Miksi joitakin ihmisiä kiusataan? 

- Millainen ihminen kiusaa? 

- Tapahtuuko kiusaamista vain kouluissa? 

- Onko kiusattu vastuussa kiusaamisesta? 

- Tiedät, että ystävääsi kiusataan. Pitääkö sinun ilmoittaa siitä jollekin vaikka hän 

olisi kieltänyt? 

- Kenen vastuulla on, ettei kiusaamista tapahtuisi? 

- Mitä voitaisiin tehdä, ettei ketään kiusattaisi? 

  



 

 

 

LIITE 5 Draamassa oppimisen kompassimalli 

 

(Neelands & Goode, 1990, 79.)  


