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1 Johdanto 

Muistan ala-asteen historiantunnin, jossa käsittelimme Suomen historiaa, hattujen ja mys-

syjen keskustelutilaisuutta kuninkaan edessä. Aihetta lähestyttiin draaman kautta ja voin 

edelleen palauttaa mieleeni roolin, joka minulla tuolloin oli. Ala-asteajoilta muistan myös 

perjantait, viikon viimeiset äidinkielentunnit, joille saimme valmistaa esityksiä tai ehdottaa 

pelejä. 

Minulle draama on esittänyt merkityksellistä osaa kouluaikoinani. Tämä merkityksellisyys 

on yksi niistä syistä, miksi päädyin pro gradu -tutkielmassani tarkastelemaan draamaa ja 

sen olemusta peruskoulun kolmannen ja kuudennen vuosiluokan äidinkielen ja kirjallisuu-

den opettajan oppaissa. Olen aiemmalta koulutukseltani teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), 

joten draama on ollut minulle tärkeä työkalu jo vuosia. Draaman käyttö opetuksessa on 

myös yksi niitä pontimia, joiden takia alun perin olen hakeutunut luokanopettajaopintoihin. 

Draaman ja teatterikasvatuksen nimeäminen on ollut moninaista suomalaisessa koulutus-

järjestelmässä. 1970-luvulta alkaen nimien kirjo on ollut runsas. On puhuttu luovasta il-

maisusta, luovasta toiminnasta, luovasta draamasta, kokonaisilmaisusta, ilmaisutaidosta, 

ilmaisukasvatuksesta, draamasta, pedagogisesta draamasta, teatteri-ilmaisusta, teatterikas-

vatuksesta, teatteritaiteen opetuksesta ja prosessidraamasta. Tällä hetkellä draamallinen 

toiminta näyttäytyy perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa nimellä vuorovaiku-

tustaidot (Opetushallitus, 2004, s. 46).  

Usein koulussa toteutettava draama kuitenkin käsitetään suppeasti teatteriksi. Koulujen 

juhlanäytelmät ja kuvaelmat nousevat usein esiin ihmisten puhuessa draamasta. Tämä on 

kuitenkin vain osatotuus draamasta, joka voi olla hyvin paljon muutakin kuin vain pelkkää 

esitysten laatimista, harjoittelemista ja esittämistä. 

 Draamakasvatuksen ytimestä on väännetty peistä jo vuosikymmenet, mutta vieläkään kai-

kilta osin ei ole selvää mihin osa-alueisiin draaman tulisi painottua. Onko keskiössä pro-

sessi vai produkti, tekeminen vai esittäminen?  Nykypäivän vaatimus viestintätaitojen 

osaamisesta on kirjattu nykyisiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ja vies-

tintä kuuluu yhtenä osa-alueena äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen. Draama on oival-

linen keino edesauttaa tämän vaatimuksen saavuttamisessa.  
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Tarkastelin kandidaatin tutkielmassani draamakasvatuksen teoriaa ja sitä, millä tavalla 

draamakasvatus näkyy vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Vuo-

den 2016 opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä draama oli ehdolla uudeksi oppiai-

neeksi peruskouluun (Opetusministeriö, 2010, s. 15). Myöhemmin tämä ehdotus vedettiin 

pois, eivätkä uudet, vuonna 2016 voimaan astuvat perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet sisällä draama-nimistä oppiainetta. (Opetushallitus 2014a). Draaman osuutta äi-

dinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa on kuitenkin uudistuksen yhteydessä korostettu. Tästä 

syystä tutkielmani aihe on entistä ajankohtaisempi. Millaisia draamaharjoituksia opettajan 

oppaissa on ja millaisia työtapoja niissä hyödynnetään? 

Opettajan oppaiden tutkimista pidän merkityksellisenä myös sen vuoksi, että vastavalmis-

tuneelle opettajalle opettajan opas voi olla lähimpänä oleva konkreettinen työväline, josta 

hän voi etsiä vinkkejä ja virikkeitä monipuolisen opetuksen järjestämiseen. Oppikir-

jasidonnaisuus näkyy edelleen suomalaisessa peruskoulussa, joten opettajan oppaiden 

käyttö lienee yhtä aktiivista. 
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2 Draamakasvatuksen määrittelyä ja historiaa 

Draamakasvatuksella on pitkät perinteet sekä Suomessa että maailmalla. Käsitteenä se on 

kuitenkin vaikea määritellä, sillä keskustelussa samasta asiasta käytetään useita eri termejä 

näkökulmasta riippuen. Termien ja käsitteiden lisäksi draamakasvatusta voidaan tarkastella 

usean eri teorian valossa riippuen siitä, mitä elementtiä tahdotaan painottaa. Tässä luvussa 

tarkastelen ensiksi draamakasvatuksen historiaa niin maailmanlaajuisesti kuin suomalai-

sessa kontekstissa. Sen jälkeen esittelen erilaisia draamakasvatuksen määrittelyjä ja paino-

aloja. 

2.1 Draamakasvatuksen historiaa 

Suomalaisessa keskustelussa draamapedagogiikka nähdään usein uutena ilmiönä, vaikka 

kasvatuksellisen draaman historia juontaa juurensa tuhansien vuosien taakse, ja sen toimi-

vuus on todettu useasti historian aikana. Seuraavaksi tarkastelen draamakasvatuksen kehi-

tystä globaalilla tasolla ja perehdyn pedagogisen draaman taustalla vaikuttaviin suuntauk-

siin. Tämän jälkeen luon katseen draamakasvatuksen kehitykseen Suomessa. 

2.1.1 Draamakasvatuksen kehitys maailmalla 

Draama on ollut yksi opetusmenetelmä jo antiikin ajoista lähtien. Myös uskonnonopetuk-

sessa draamaa on hyödynnetty runsaasti. Antiikin Kreikassa draaman avulla pyrittiin kas-

vattamaan hyviä ja oikeudenmukaisia kansalaisia, ja keskiajalla katolinen kirkko valjasti 

draaman menetelmät opettamaan Raamattua lukutaidottomalle kansanosalle koko Euroo-

passa.  Renessanssin aikakautena draama näkyi opetuksessa työtapana, jonka avulla opis-

keltiin latinankielisiä dialogeja. Lisäksi Luther kannusti uskonpuhdistuksen myötä draa-

man hyödyntämiseen muistin harjoittamisen ja sielunhoidon osana. (Viranko, 1997, s. 

117.) 

Pedagogisen draaman voidaan katsoa syntyneen 1900-luvun alussa reformipedagogiikan 

pohjalle samaan aikaan kuin Steiner-, Montessori- ja Freinet-pedagogiikat (Paananen, 

1994, s. 171). Reformipedagogiikassa lasten kunnioittaminen ja heille ominaisten toiminta-

tapojen, kuten leikin ja näyttelemisen, arvostaminen olivat ajattelun kantavana ideana. 

Draaman ydinajatus on sama kuin Deweyn hahmottelemassa learning-by-doing -
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filosofiassa: kokemuksellisuus on oppimisen kulmakivi. (Laakso, 1994b, s. 13–14.) Teke-

mällä oppimisen periaatteen mukaisesti draaman katsottiin kehittävän lasten puhetaitoa 

sekä kykyä ilmaista tunteita. Reformipedagogiikan lisäksi leikkiteoriat ja humanistinen 

pedagogiikka olivat taustana pedagogiselle draamalle. (Salmivaara, 1994, s. 23; Viranko 

1997, 117.) Humanistinen psykologia, joka perustuu fenomenologiselle ja eksistentialisti-

selle filosofialle, on vaikuttanut draamapedagogiikan kehitykseen runsaasti. Kuten huma-

nistisessa psykologiassa, myös draamassa ihmisen asemaa tulevaisuuteensa vaikuttavana ja 

vastuuta kantavana subjektina korostetaan. (Laakso, 1994b, s. 14.) 

Draamakasvatuksen selkeä eriytyminen muista reformipedagogiikan suuntauksista näkyi 

1930-luvulla, jolloin Ward kehitti luovan toiminnan metodin. Sen työtapoina käytettiin 

muun muassa rytmistä tanssia, pantomiimia, improvisaatiota ja roolileikkejä, jotka olivat 

tuttuja lapsiteatterissa käytettyjä metodeja. Pohjoismaihin draamapedagogiikan opetusme-

netelmä tuli 1940–50-luvuilla, jolloin vallalla oli Sladen lapsikeskeinen leikkiin ja luovaan 

seikkailuun perustuva näkemys draamasta opetusmenetelmänä. (Salmivaara, 1994, s. 23; 

Viranko, 1997, s. 117.) 

Draamapedagogiikan kehitystä tarkastellessa viitataan usein tanskalaisen Janek Szatkows-

kin tekemään englantilaisen draamapedagogiikan kehitysvaiheiden jaotteluun, joiden vai-

kutukset näkyvät myös suomalaisessa draamapedagogiikassa. 

1. Ensimmäisen aallon muodostavat draamapioneerit, jotka korostivat koulunäytelmi-

en käyttöä kasvatuksellisina välineinä. Tällaisiin pioneereihin lukeutuu esimerkiksi 

Cook, jonka mukaan ”näytelmät ovat ainoa asia, jota kannattaa tehdä”. 

2. Toista aaltoa kuvaa draaman lapsikeskeisyys. Työskentelyn tavoitteena oli kehittää 

persoonallisuutta ja itsetuntemusta. Slade ja Way olivat pääsuunnannäyttäjiä toises-

sa aallossa ja heidän mielestään juuri ensimmäisen aallon näytelmäkeskeisyys oli 

pahasta. 

3. Kolmatta aaltoa edustavat Heatcote ja  Bolton. Tässä vaiheessa teatteritaiteen kei-

not valjastettiin kasvatuksellisten päämäärien saavuttamiseksi. Draamaa tehtiin 

ymmärryksen lisäämiseksi. 

4. Neljännessä aallossa ei ole niin sanottuja pioneereja, vaan vaihe korostaa jokaisen 

draamapedagogin itsensä tekemää valintaa niiden tavoitteiden ja traditioiden suh-

teen, joihin hän henkilökohtaisesti tahtoo sitoutua. (Kuuluvainen, 1994, s. 20; 

Laakso, 1994b, s. 24–25; Viranko, 1997, s. 118.) 
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2.1.2 Draamakasvatuksen kehitys Suomessa 

Suomalaisen draaman perinnettä voidaan tarkastella kolmesta näkökulmasta: näytelmien 

esittäminen kuului humanistisen koulun ohjelmaan jo uskonpuhdistuksen aikana, dramaat-

tisiksi esityksiksi muotoutuneet kansanleikit ovat vaikuttaneet esittämisperinteeseemme, ja 

myös lausuntataide on pitänyt yllä esittämisperinnettä suomalaisissa kouluissa (Renvall, 

1994, s. 118–120, 126). Draamapedagogiikka on suomalaisessa koulutusjärjestelmässä 

suhteellisen uusi työmuoto. Koulunäytelmiä ja esittämisen perinnettä on kuitenkin harjoi-

tettu jo katedraalikoulun ajoista lähtien. Vuonna 1575 laaditussa kirkkolaissa määrättiin, 

että kouluissa tulee esittää näytelmiä (Kanerva, 1997, s. 9). Suomen koululaitoksen esittä-

misperinteeseen ovat vaikuttaneet vahvasti vallitseva yhteiskunnallinen tilanne. Varsinkin 

kirkon suhtautuminen draamaan on historian saatossa on ollut vaihtelevaa: toisinaan draa-

maa on käytetty opetusmenetelmänä kouluissa, toisinaan taas kaikenlainen esittäminen on 

täysin kielletty, jopa niin, ettei esityksiä ole saanut järjestää sellaisissa kaupungeissa, joissa 

on oppikoulu tai yliopisto. (Renvall, 1994, s. 123.) 

Renvall (1994, s. 127) on tarkastellut Kauppisen tutkimusta äidinkielen opetussuunnitel-

man kehityksestä autonomian ajalta 1950-luvulle. Alkuaikoina kansakoulussa painotettiin 

puhumisen tärkeyttä ja jo vuoden 1925 opetussuunnitelmaan oli sisällytetty kuoro- ja vuo-

roluvun sekä dramatisoinnin käyttäminen lukukappaleita luettaessa. Vuoden 1952 opetus-

suunnitelmassa oppilaille annettiin mahdollisuus esittää itse tekemiään pieniä näytelmiä, 

runoja ja vuoropuheluja. Sotien jälkeen saksalaisissa lastentarhoissa vieraileminen tutustut-

ti suomalaiset kasvattajat teatteritaiteen käyttöön kasvatuksen osana. 

1920-luvulta lähtein kouluille suunnatut näytelmätekstit lisääntyivät. Näytelmät sisälsivät 

usein kasvattavia, isänmaallisia ja uskonnollisia aiheita. Draaman suomalaisista kannatta-

jista varsinkin Topelius piti näytelmiä tärkeänä osana äidinkielen opetuksessa (Renvall, 

1994, s. 124, 129.) 

Suomalainen draamapedagogiikka on ottanut vaikutteita pääsääntöisesti Englannista ja 

Yhdysvalloista. Myös Pohjoismaiset vaikutteen näkyvät nykypäivän draamakasvatuksessa 

(Viranko, 1997, s. 119). Draamapedagogiikka kasvatti suosiotaan Suomessa 1990-luvulla 

kaikilla kasvatuksen aloilla. Pohjana tälle ekspansiolle voidaan pitää lukion vapaavalintais-

ten ilmaisutaito-opetuksen laajenemista koskemaan myös varhaiskasvatusta ja peruskoulu-

pedagogiikkaa. (Laakso, 1994b, s. 12.) Koulumaailmaan draamasisältöistä oppiainetta on 

alettu ajaa kolmanneksi taideaineeksi jo 1970-luvulla. Ensimmäisen kerran ilmaisutaito-
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oppiaine esiintyy lukion opetussuunnitelmakomitean laatimassa ehdotuksessa vuonna 

1977. Valinnaiseksi aineeksi ilmaisutaito kohosi 1980-luvulla, mutta kaikille yhteiseksi 

oppiaineeksi draama ei ole vielä 2010-luvullakaan yltänyt. (Mustonen, 2010, s. 362; Sal-

mivaara, 1994, s. 31.) 

2.2 Draamakasvatuksen perusteita 

Jo sana draama saa useita eri merkityksiä. Draamaa voidaan pitää kirjallisuuden lajina eli 

voidaan puhua näytelmistä draamana. Jokin tapahtuma voi saada aikaan draamallisia piir-

teitä, jolloin draamalla viitataan voimakkaasti tunnepitoisiin ulottuvuuksiin. (Laakso, 

1994a, s. 122.) Tässä tutkielmassa käsittelen draamaa sen opetusmenetelmää ja oppiainetta 

tarkoittavassa merkityksessä. Puhun myös rinnatusten draamakasvatuksesta, kasvatukselli-

sesta draamasta ja draamapedagogiikasta, joiden merkitystä pidän lähes samana.  

2.2.1 Mitä draamakasvatus on? 

Draamakasvatuksen määritteleminen on haastavaa. Draama voidaan nähdä joko omana 

oppiaineenaan tai metodina muissa oppiaineissa. Jo vuosikymmenet draamakasvatukselli-

sessa keskustelussa on ollut monia näkemyksiä siitä, mikä on draamakasvatuksen ydin ja 

mihin osa-alueisiin draaman tulisi painottua.  

Laakso (1994b, s. 14, 21) määrittelee pedagogisen draaman pedagogiseksi toiminnaksi, 

jonka kautta koetetaan saavuttaa kasvatuksellisia tai opetuksellisia tavoitteita. Samalla 

draamapedagogiikkaa voidaan pitää kokoavana käsitteenä, jonka alle lukeutuvat sekä kas-

vatuksellisiin tai opetuksellisiin päämääriin että näyttämötaiteen opetukseen suuntautuvat 

toiminnat. Laakso pitää draamapedagogiikkaa sekä taidemuotona että opetusmenetelmänä. 

Hän perustelee määritelmäänsä sillä, että ilmaisutaidon tavoitteisiin luettiin sen alkuaikoina 

itseilmaisun ja -luottamuksen kehittäminen, ryhmätyötaitojen harjaannuttaminen sekä eri-

laisiin taidetapahtumiin osallistuminen sekä tekijänä että katsojana. 

Østern (1994, s. 43) korostaa draaman olemusta taideaineena. Draaman sisin olemus on 

teatteritaiteessa, mutta sille voidaan antaa taideaineen lisäksi opetusmenetelmän funktio. 

Draamassa teatterin keinoja käytetään pedagogisesti eli harjoitellaan roolin ottamista, pyri-

tään samaistumaan kuviteltuihin henkilöihin tai tilanteisiin, opetellaan kehon ja liikkeen 

sekä äänen hyödyntämistä näyttelemisessä ja tutkitaan näytelmää sen rakenteen osalta. 
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Neelands (1992, s. 3–4) puolestaan näkee, ettei draama ole ainoastaan oppiaine, vaan myös 

metodi ja työkalu oppimiseen. Sen avulla lapset voivat ymmärtää itseään ja toisiaan. Nee-

lands tuo esille HMI:n dokumentin, jossa draama määritellään taideaineeksi, johon kuulu-

vat niin strukturoitu leikki, luokkahuoneimprovisaatio kuin Shakespearen näytelmien esit-

täminenkin. Draama luottaa ihmisen kykyyn eläytyä ja uskotella olevansa joku tai jokin 

toinen. Tämän kuvittelumallin kautta lapset voivat tutkia sitä, kuinka ihmiset saattavat tie-

tyissä tilanteissa käyttäytyä erilaisissa yhteiskunnissa ja erilaisessa ajassa. Neelands pitää 

draamaa laajana terminä, johon yhdistetään runsaasti työskentelytapoja. Työtapojen yhtei-

senä elementtinä on ihmisen kyky kuvitella ja luoda uudelleen toisten ihmisten käyttäyty-

mistä erilaisissa ajoissa ja paikoissa. 

Opetusmenetelmänä draamaa voidaan pitää monitasoisena ja kokonaisvaltaisena opetusta 

eheyttävänä toimintana, koska sen kautta voidaan saavuttaa laajoja pedagogisia, psykologi-

sia, sosiaalisia ja esteettisiä ulottuvuuksia. Draaman laajoja vaikuttamismahdollisuuksia 

voidaan perustella sillä, että draamaa voidaan toteuttaa minkä tahansa aihealueen yhtey-

dessä eikä se tarvitse erityisiä instrumentteja, joskin draamassa voidaan hyödyntää esimer-

kiksi tietotekniikkaa. (Viranko, 1997, s. 111–112.) Pedagogisen draaman toimivuutta ope-

tusmetodina voidaan perustella sillä, että draaman kautta oppilaat pystyvät tarkastelemaan 

tutkittavia teemoja aktiivisesti asettumalla kuvitteellisiin rooleihin ja tilanteisiin. Teatteri-

taitojen osaaminen ei ole merkityksellistä, vaan oppilaat hyödyntävät omaa kokemusmaa-

ilmaansa draaman rakentamisessa. (Salmivaara, 1994, s. 25.) 

Laakso (1994b, s. 25) esittelee Szatkowskin näkemyksen, jonka mukaan draamapedago-

giikkaa ei voida luokitella joko prosessiksi tai produktiksi, draamaksi tai teatteriksi, oppi-

aineeksi tai opetusmenetelmäksi saatikka taidemuodoksi tai kasvatukseksi. Draamapeda-

gogiikka tulisi nähdä sekä-että -rakenteena, toisiaan täydentävinä osina. Myös Toivanen 

(2005, s. 120) käyttää omassa tutkimuksessaan rinnakkain käsiteparia draama- ja teatteri-

kasvatus, ja pitää käsitteiden vastakkainasettelua turhana, sillä kummassakin alueessa käy-

tetään samanlaisia tavoitteita, opetussisältöjä ja työmuotoja. Painotus näiden kahden osa-

alueen kesken tapahtuu tapauskohtaisesti tai kontekstisidonnaisesti. Kun ryhmän oma osal-

listuva draamaprosessi on keskiössä, painottuu draamakasvatuksellinen ulottuvuus. Kun 

ryhmä työstää esitystä, jonka tarkoituksena on päästä yhteyteen katsojien kanssa, painottuu 

työskentely taidekasvatukseen. Kokemuksellisuus ja esittäminen toteutuvat kummassakin 
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lähestymistavassa, jolloin prosessin ja produktin erottelemiselle ei ole minkäänlaisia perus-

teita. 

Vaikka draamaa pidetään ns. ”sateenvarjokäsitteenä”, voi se Braanaasin ja Rasmussenin 

mukaan johtaa draamakasvatuskentän sekavuuteen ja hajanaisuuteen (Viranko, 1997, s. 

118–119). Toisaalta erilaisten ja jatkuvasti vaihtuvien käsitteiden käyttämisen voidaan 

nähdä heikentävän draaman asemaa. Kuuluvaisen (1994, s. 15) mukaan Hornbrook on eh-

dottanut myös draaman käyttöön samoja termejä kuin teatterissa sekaannuksen välttämi-

seksi. Vielä draamakasvatukselliseen keskusteluun ei kuitenkaan ole saatu vakiinnutettuja 

yhteistä käsitteistöä. 

2.2.2 Lähestymistavat draamaan Rasmussenin mukaan 

Draamapedagogiikan ryhmittelyssä tukeudutaan usein norjalaisen Björn K. Rasmussenin 

(1992) väitöskirjamäärittelyyn. (viitattu lähteessä Kanerva, 1994, s. 197–202; Laakso, 

1994b, s. 26–28; Viranko, 1997, s. 119; Vähänikkilä, 1995, s. 124–127.) Hän jakaa draa-

mapedagogiikan teoriat neljään erilliseen paradigmaan niiden lähestymistavan perusteella. 

Näitä lähestymistapoja ovat epistemologinen, rooliteoreettinen, taidekasvatuksellinen ja 

holistinen traditio. 

Epistemologisen eli tietoteoreettisen tradition edustajana pidetään englantilaista draamape-

dagogiikkaa. Epistemologinen paradigma pohjautuu humanistiseen psykologiaan ja on 

saanut vaikutteita kognitiivisesta psykologiasta ja fenomenologisesta ajattelusta. Traditioon 

pohjautuvassa draamapedagogiikassa pyritään kehittämään osallistujien tietoisuutta ja tu-

kemaan heitä henkilökohtaisessa kasvussaan sekä kielen ja ajattelun kehittämisessä. Tradi-

tion lähestymistapaa draamaan voidaan pitää utilistis-terapeuttisena, sillä vaikka työskente-

ly tapahtuu ryhmässä, on toiminnan luonne yksilöllistä. Kun opettaja käyttää draamaa ope-

tusmenetelmänä ja kokee sen olevan toimivin tapa oppimiseen, on draama luettavissa epis-

temologiseen traditioon.( Viitattu lähteessä Kanerva, 1994, s. 197–202; Laakso, 1994b, s. 

26–28; Viranko, 1997, s. 119; Vähänikkilä, 1995, s. 124–127.) 

Rooliteoreettinen eli sosiaalipedagoginen traditio on saavuttanut vahvan aseman varsinkin 

Saksassa ja Skandinaviassa. Suuntauksessa painotetaan yhteistyötaitojen ja vastuuntunnon 

sekä sosiaalisen kompetenssin ja demokraattisen pätevyyden kehittämistä vuorovaikutus- 

ja viestintätaitojen sekä ryhmädynamiikan parantamisen kautta. Sosiaalipedagogisen tradi-
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tion pohjana ovat sosiologiset ja sosiaalipsykologiset lähtökohdat ja se voi olla yhteydessä 

myös taiteellisiin päämääriin, vaikka ne eivät ole suuntauksessa painottuneita. Lähestymis-

tapaa voidaan kuvata esteettis-terapeuttiseksi, jolloin traditio painottaa ryhmäläisten keski-

näistä kommunikaatiota ja yhteistyötä sekä käyttäytymistä ryhmän jäsenenä. (viitattu läh-

teessä Kanerva, 1994, s. 197–202; Laakso, 1994b, s. 26–28; Viranko, 1997, s. 119; Vä-

hänikkilä, 1995, s. 124–127.) 

Taidekasvatuksellisen lähestymistavan juuret ovat klassis-romanttisessa esteettisessä teori-

assa ja modernissa teatterissa. Traditiossa painotetaan muotokielen hallintaa ja esiintymis-

kokemuksista oppimista. Esteettis-pedagogiseksi toiminnaksi luokiteltavan taidekasvatuk-

sellisen lähestymistavan kautta oppijat tavoittelevat taitoa välittää taide-elämys yleisölle ja 

ymmärtää muiden tekemää taidetta. Traditiossa toteuttaminen vaatii osallistujilta perustie-

toa draaman tekemisestä, jolloin pohjana onnistuneelle suuntauksen toteuttamiselle voi-

daan pitää epistemologista ja rooliteoreettista draamaa. Suuntauksessa keskitytään etupääs-

sä taiteellisten päämäärien saavuttamiseen, jolloin mahdollisten pedagogisten, psykologis-

ten ja poliittisten painotusten saavuttaminen on toissijaista. (Viitattu lähteessä Kanerva, 

1994, s. 197–202; Laakso, 1994b, s. 26–28; Viranko, 1997, s. 119; Vähänikkilä, 1995, s. 

124–127.) 

Rasmussenin luokittelema neljäs traditio on holistinen paradigma. Suuntauksessa on tar-

koituksena yhdistää samaan käytäntöön psykologiset, pedagogiset sosiaaliset ja esteettiset 

tavoitteet. Rasmussen kritisoi lähestymistapaa historian ja teorian puutteesta sekä humanis-

tisesta idealismista. Holistinen paradigma on yleisin draaman käyttötapa ja sen nähdään 

syrjäyttäneen taidekasvatuksellisen tradition. (Viitattu lähteessä Kanerva, 1994, s. 197–

202; Laakso, 1994b, s. 26–28; Viranko, 1997, s. 119; Vähänikkilä, 1995, s. 124–127.) 

2.2.3 Teoreetikkojen lähestymistavat draamakasvatuksen 

Keskustelu draamakasvatuksen sisältöalueista on käynyt kuumana jo usean vuosikymme-

nen ajan. Edellä esittelemäni Rasmussenin jaottelun pohjalta voidaan tarkastella johtavien 

kansainvälisten draamateoreetikkojen ajatuksia draamakasvatuksesta ja sen olemuksesta. 

Kuuluvainen (1994, s. 11–12) on verrannut kolmen draamateoreetikon käsityksiä draaman 

kulttuurisista juurista. Bolton pitää draamaa kanssakäymisen osa-alueena, joka ilmenee 

erilaisena käyttäytymisenä vaihtuvissa sosiaalisissa tilanteissa. Hän perustaa käsityksensä 
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draamasta Piaget´n ja Vygotskin leikkiteorioihin. Laitinen (1994, s. 211) esittelee Boltonin 

näkemyksen siitä, että leikkiä voidaan kutsua draamaksi silloin, kun osallistujan henkilö-

kohtaiset tunteet eivät ole tilanteessa määräävänä tekijänä, vaan ryhmän jäsenet kykenevät 

jakamaan yhteisen kokemuksen. Bolton (1984) näkee draaman kasvatuksen välineen: 

draama lisää ymmärrystä maailmasta. Näin ollen Boltonia voidaan pitää epistemologisen 

paradigman edustajana. 

Neelands puolestaan näkee draaman osana kulttuurista traditiota, jota on ilmennyt katkea-

mattomana perinteenä koko ihmiskunnan olemassaolon ajan (viitattu lähteessä Kuuluvai-

nen, 1994, s. 11–12). Neelands edustaa psykologiaan ja kasvatustieteisiin pohjautuvaa ajat-

telua, ja painottaa draamataiteen kautta oppimista, jolloin hän tukeutuu epistemologiseen 

paradigmaan. Teatterin keinot toimivat Neelandsin teorioissa kasvatuksen välineinä. (Vii-

tattu lähteessä Viranko 1997, 117–118.) 

Way (1967, s. 14) erottelee teatterin ja draaman eri toiminnoiksi. Teatterissa keskitytään 

näyttelijöiden ja yleisön väliseen vuorovaikutukseen, kun draamassa puolestaan koroste-

taan ensisijaisesti osallistujien elämystä eikä pyritä vaikuttamaan yleisöön. Wayn voidaan 

nähdä erottelevan toisistaan draaman taidekasvatuksellisen ja epistemologisen puolen. 

Wayn (mt. s. 37) näkemyksen mukaan draamassa jokainen osallistuja työskentelee saman-

aikaisesti, kehittyy kritiikittömässä ilmapiirissä omaa tahtiaan. Hän pitää tärkeänä, ettei 

toimintaa arvostella numeerisesti, sillä se voi aiheuttaa epäonnistumisen pelkoa tai oppilai-

den jaottelua hyviin ja vähemmän hyviin.  

Hornbrook näkee draaman perustan oleva uskonnollisissa riiteissä (viitattu lähteessä Kuu-

luvainen 1994, s. 11–12). Østernin (1994, s. 62) mukaan Hornbrook korostaa draaman tai-

dekasvatuksellista lähestymistapaa ja nimittää teatterin kaltaista ilmaisukasvatusta draama-

taiteeksi. Draamataiteen avulla voidaan Hornbrookin mukaan löytää uusia kehityskanavia 

koulujen draamaopetukselle. Hornbrookin mielestä tehtyjen töiden tulisi olla tietoisten 

tavoitteiden avulla tuotettuja produkteja. (Viitattu lähteessä Viranko, 1997, s. 117–118.) 

Produkti-ajattelun perusteella Hornbrookin voidaan nähdä korostavan draamakasvatuksen 

taidekasvatuksellista traditiota. 
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2.3 Yhteenveto 

Draamakasvatuksen määritelmät poikkeavat toisistaan sen suhteen, painottavatko ne draa-

maa oppiaineena vai työkaluna muuhun oppimiseen. Eroja teoreetikot tekevät myös draa-

makasvatuksen päämäärien suhteen: suuntautuuko oppiminen kasvatuksellisiin ja opetuk-

sellisiin tavoitteisiin vai taidemuodosta oppimiseen. Kuitenkaan jaottelua ei voida nähdä 

ainoastaan mustavalkoisena joko–tai-asetelmana, vaan se on kontekstisidonnaista ja tilan-

nekohtaista. 

Draamapedagogiikka voidaan jakaa Rasmussenin jaottelun perusteella neljään erilaiseen 

lähestymistapaan. Epistemologisen tradition edustajan pyrkivät kehittämään draamaan 

osallistuvien tietoisuutta ja tukemaan heidän henkilökohtaista kasvuaan sekä kielen ja ajat-

telun kehittämistä. Tämän tradition edustajiin voidaan lukea muun muassa Bolton, joka 

korostaa draaman olemusta kasvatuksen välineenä. Samaan traditioon pohjautuu myös 

Neelandsin ajattelu. 

Rooliteoreettisen tradition kannattajat painottavat draamatyöskentelyssä ryhmäläisten kes-

kinäistä kommunikaatiota sekä yhteistyötä, kun taidekasvatuksellisessa lähestymistavassa 

korostuvat puolestaan draaman teatterilliset elementit. Taidekasvatuksellisessa traditiossa 

painopistealueet ovat draaman muotokielen hallinnassa ja esiintymiskokemuksista oppimi-

sessa. Hornbrook korostaa draamassa taidekasvatuksellista näkökulmaan. Wayn näkemyk-

sissä taidekasvatuksellinen ja epistemologinen puoli voidaan nähdä omina osa-alueinaan. 

Neljäs Rasmussenin jaottelun ryhmistä on holistinen paradigma, jossa yhdistyvät kaikkien 

edellä mainittujen traditioiden tavoitteet. 
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3 Draamassa oppiminen 

Draamaopetuksen, kuten muunkin opetuksen, tulee aina olla päämäärätietoista. Draamalle 

voidaan asettaa runsaasti toisistaan poikkeavia tavoitteita riippuen siitä, millaiseen draa-

mapedagogiseen paradigmaan nojaudutaan. Tässä luvussa tuon esille käsityksiä draamassa 

oppimisesta sekä draaman erilaisista työmuodoista ja niiden jaottelusta. Lopuksi pureudun 

draamaan suomalaisessa perusopetuksessa. 

3.1 Draamassa oppimiseen vaikuttavia tekijöitä 

Tässä luvussa tarkastelen ensiksi draamassa oppimisen teorioita ja teoreetikkojen näke-

myksiä niistä oppimisalueista, jotka draaman avulla on mahdollista saavuttaa. Sen jälkeen 

tarkastelen esteettisen kahdentumisen käsitettä sekä draaman ikäsidonnaisuutta. Lopuksi 

nostan esille draamakasvatuksen mahdollisia tavoitteita. 

3.1.1 Draamassa oppimisen teorioita 

Draaman pitkän tähtäimen tavoite on auttaa oppilaita ymmärtämään itseään ja maailmaa, 

jossa hän elää. Draamaopettajan tehtävänä on luoda tilanteita, joissa oppilas voi ottaa sel-

vää siitä, miksi ihmiset käyttäytyvät kuten käyttäytyvät. Tämä oppiminen voi auttaa heitä 

reflektoimaan omaa käyttäytymistään. (O´Neill, Lambert, Linnell & Warr-Wood, 1976, s. 

7.) 

Draamaopetuksessa käytetään teatteritaiteen peruselementtejä. Fokus eli teeman ydinky-

symys perehdyttää draaman aiheeseen, metafora verhoaa aiheen vertauskuviin ja jännite 

ylläpitää oppijoiden mielenkiintoa draaman suhteen. Rituaalit sitouttavat osallistujaa draa-

mana ja symboliset esineet lisäävät draamaan syvyyttä. Vastavoimat ja aika sekä tila ovat 

teatterin elementtejä, jotka antavat draamalle muodon. Rooli on olennainen osa draama-

työskentelyä, sillä roolin kautta oppija saa kokemuksen siitä, millaista on olla joku toinen. 

(Kujasalo, 1994, s. 40–41.) 

Draamakasvatus on taidekasvatusta, johon voidaan soveltaa Kanervan (1997, 14) esittele-

mät Robinsonin laatimat taidekasvatuksen yleistavoitteet. Robinsonin mukaan taidekasva-

tuksen tavoitteena on kehittää ihmisen älyn kaikkia puolia, ajattelua, toimintaa ja tunteiden 
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ilmaisua sekä sen herkkyyttä. Tavoitteena on myös se, että ihminen pysähtyy miettimään 

elämänarvojaan ja alkaa ymmärtää muutoksia ja eroja, jotka ovat kulttuurista johtuvia. 

Ahonen (1994, 89) on määritellyt draamanopetuksen päämääriä O´Neillin, Lambertin, 

Linnellin ja Warr-Woodin (1976, s. 7) ajatusten pohjalta: 

1. Draamassa käsitellään ihmisyyttä ja ihmissuhteita. Draaman tulisi kasvattaa ryh-

män sosiaalista hyvinvointia. 

2. Draaman kautta oppilas kehittyy viestijänä. Draamassa toimiminen mahdollistaa 

sellaisten tilanteiden ilmenemisen, joissa puhetta syntyy aidosta ilmaisemisen tar-

peesta. 

3. Draaman avulla voidaan avata oppilaille vieraita käsitteitä, ohjata häntä kohtaa-

maan vieraita asioita ja harjoittelemaan ongelmanratkaisua. 

4. Draaman kautta saadaan tietoa oppijan ajattelun vaiheesta, sillä oppija tuo draa-

maan omia kokemuksiaan, mikä paljastaa oppijan sen hetkisen ajattelun tason. 

5. Draama innostaa oppijaa ottamaan selvää käsittelyn kohteena olevasta asiasta, mikä 

voi edistää lukemista ja havaintojen tekemistä lähiympäristöstä. 

6. Draaman avulla voidaan tarjota eri oppiaineisiin erilaisia näkökulmia ja laajentaa 

oppilaan ajattelua yli hänen senhetkisten tietojensa rajojen. 

Kaikki draamakasvatuksen oppimiseen liittyvät teoriat eivät ole toisistaan poikkeavia, vaan 

yhtymäkohtia on löydettävissä runsaasti riippumatta siitä, mihin paradigmaan draamaope-

tus pohjautuu. Bowell ja Heap (2005, s. 16) ovat tutustuneet useisiin draamassa oppimista 

koskeviin teorioihin. Teorioita yhdistää se, että niiden mukaan oppimisen voidaan nähdä 

kohdistuvan kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat taidemuodosta, yksilöllisestä ja sosiaalises-

ta sekä opetussuunnitelman tavoitteista oppiminen. Kaikki draamakasvatuksen traditiot 

ovat tässä määritelmässä läsnä holistisena kokonaisuutena. 

Draaman yleiset opetustavoitteet voidaan Kanervan ja Virangon (1997, s. 200) mukaan 

jakaa samansuuntaisiin kolmeen luokkaan myös amerikkalaisen Ruth Heiningin (1982) 

jaon perusteella. Teatteridraamalliset tavoitteet haastavat oppijaa perehtymään draaman 

rakenteeseen ja ymmärtämään draamassa piilevän konfliktin. Lisäksi tavoitteena on havaita 

liikkeen leikinomaisuus ja oppia samaistumaan rooleihin. Toisena tavoitekokonaisuutena 

ovat oppilaskeskeiset tavoitteet, kuten aistitietoisuuden ja tunne-elämän vahvistaminen 

sekä puhe- ja keskustelutaitojen kehittäminen. Lisäksi tavoitteet voidaan jaotella kuuluvik-

si opetusohjelmaan. 
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Østernin (1994, s. 43) erittelee kolme oppimisenkohdetta edellisistä teorioista poikkeavas-

ti: hän näkee oppimisen kohteina estetiikan, teematyön ja vuorovaikutuksen. Estetiikkaa 

tarkasteltaessa dramaturgia, visuaalisuus, tilan olemus, auditiivisuus ja taiteellisen ilmaisun 

kulttuurilliset perinteet ovat tarkastelun keskiössä. Kun sisällöstä nostetaan esiin teematyö, 

on tutkittavan aineksen sisällön ymmärtäminen sekä älyllisesti että tunnepohjaisesti olen-

nainen osa oppimista. Vuorovaikutukseen keskityttäessä yhteistoiminnallisuus sekä luova 

tapahtuma ja sen dynamiikka ovat keskeinen sisältöalue pedagogisessa draamassa. 

Myös Toivanen (2005, s. 120–121) on esittänyt oman näkemyksensä draama- ja teatteri-

kasvatuksessa oppimisen tavoitteista kolmeen eri kategorian avulla. Henkilökohtaisessa ja 

sosiaalisessa oppimisessa harjaannutetaan muun muassa itseluottamusta, itsetuntemusta, 

keskittymistä ja empatiaa. Toivosen mukaan draamatyöskentelyn avulla oppilas kehittyy 

henkilökohtaisesti. Tiedollisen ja/tai eettisen oppimisen kautta oppilas kehittyy intuitiivi-

suudessa, spontaanisuudessa ja tunteiden laadussa. Draamakasvatuksen kautta opitaan asi-

oita käsitellyistä draamallisista eettisistä teemoista sekä epädraamallisista tiedollisista tee-

moista. Kolmanneksi draaman avulla voidaan kehittää draama- ja teatteritaitoja eli oppimi-

nen on teatteritaiteellista. 

Østern (1994, s. 60) painottaa, että pedagoginen draama tarvitsee selvän sisältöalueen, sillä 

oppiminen on kontekstuaalista. Sisällöiksi sopivat erityisesti aiheet, joiden kautta voidaan 

tutkia ja tiedostaa osallistujien asenteita ja ajatuksia, sillä draaman kautta kokonaisuudet ja 

asiayhteydet on mahdollista oivaltaa tehokkaasti. Myös Bowell ja Heap (2005, s. 17) pitä-

vät kontekstuaalista oppimista tehokkaimpana tapana oppia draamassa. Toivanen (2005, s. 

126) jakaa näkemyksen siitä, että tavoitteellinen ja johdonmukainen opetus on avainase-

massa teatteri- ja draamataitojen oppimisessa. 

Bowell & Heap (2005, s. 13) ovat jakaneet draamassa oppimisen sisältöalueet kahteen 

osaa, joista kumpikin on koko ajan läsnä. Oppimistilanteessa jompikumpi osa-alueista pai-

nottuu toista enemmän: oppilas oppii joko draaman luonteesta tai opetettavista asioista 

draaman kautta. Oppimisen painopiste voi vaihdella saman oppitunnin aikana useasti op-

pimisalueiden välillä. Viranko (1997, s. 115) toteaa, että kun draamaa käytetään jossakin 

toisessa oppiaineessa oppimisen välineenä, eivät keskiössä ole draamalliset taidot tai taide 

sinänsä. 

Sinivuori ja Sinivuori (2007, s. 15) ovat tutustuneet suomalaisessa draamakasvatuksessa 

nykyisin vallitseviin oppimiskäsityksiin ja -prosesseihin. Niissä draama nähdään osallista-
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vana, dialogisena ja transformatiivisena taiteellisena oppimisena, jonka kautta pyritään 

saavuttamaan merkityksellinen oppimiskokemus. Myös Østernin (1994, s. 55–60) mukaan 

draaman avulla oppimiseen saadaan taiteellinen elementti. Draamaa voidaan käyttää oppi-

misen välineenä historiallisissa, paikallisissa tai globaaleissa teemoissa ja minkä tahansa 

oppiaineen tunneilla. Draaman käytön tavoitteena on, että oppiminen teemasta tapahtuisi 

elämyspohjaisesti. Østern näkee, että opittavan sisällön ymmärtämistä voidaan syventää 

miettimällä yhdessä draaman etenemistä ja sisältöä. Draaman kautta voidaan tutkia ja tie-

dostaa asenteita ja sen avulla asiayhteyksien ja kokonaisuuksien hahmottaminen havain-

nollistuu. 

3.1.2 Teoreetikkojen näkemyksiä oppimisalueista 

Kuuluvainen (1994, s. 15–18) tarkastelee draamateoreetikoiden suhtautumista draamassa 

oppimiseen. Boltonin (1984) mielestä osallistujat oppivat ”lisätietoisuuden” tasolla samalla 

kun heidän huomionsa on suuntautunut taiteellisen produktioon: oppimien ei ole tietoista 

toimintaa, vaan jotakin, joka tapahtuu huomaamatta. Boltonin näkemyksen mukaan oppi-

misen tuloksena on mahdollista tulla paremmaksi draaman tekemisessä. Draama ei kuiten-

kaan ole hänelle tietojen ja taitojen oppimista vaan yksilöllisen ymmärryksen lisäämistä.  

Hornbrookin näkemyksen mukaan oppimisen tulee olla tietoista ulkoisen ärsykkeen kautta 

oppimista. Myös oppimisen edistymistä tulisi seurata. Hornbrook asettaa draamalle selkeät 

tavoitteet. Sen on tarjottava osallistujille draamallisia työkaluja eli tietoja ja taitoja, joiden 

avulla he voivat osallistua draamalliseen kulttuuriin. (Kuuluvainen, 1994, s. 15–18.) 

Neelands (1984, s. 84–85) pitää draamassa oppimisen päätarkoituksena sitä, että se saa 

aikaan muutosta. Muutos voi tapahtua monella tasolla: muutoksena asenteessa tai siinä, 

mitä roolipelin odotetaan tarjoavan, muutoksena sosiaalisessa toiminnassa, kielellisessä 

kokemuksessa tai tietoisuudessa toisista ja heidän tarpeistaan. Draama tulisi Neelandsin 

mukaan suunnitella niin, että se venyttää osallistujia uusille oppimisen alueille. Draamassa 

tulisi käyttää hyödyksi lasten jo olemassa olevia kokemuksia ja yhdistää niihin heidän mie-

likuvituksensa kapasiteettia ja spekulaatiota tutkimalla tuntematonta tai uutta kokemusta.  

Kuuluvainen (1994, s. 15–18) näkee, että Neelands korostaa jatkuvaa oppimisprosessia, 

jossa tutkiminen ja kypsyminen ovat tärkeämpiä tavoitteita kuin kysymyksiin vastaaminen. 

Kuuluvaisen mukaan Neelands uskoo draaman olevan persoonallista, sosiaalista ja esteet-
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tistä oppimista, ja hän erottelee teatteritaitojen opiskelun tavoitteet draamasta. Teatterin 

oppimisen Neerlands jakaa instrumentaalisiin, ekspressiivisiin ja esteettisiin tavoitteisiin. 

3.1.3 Esteettinen kahdentuminen 

Draama, kuten leikkiminenkin, on käyttäytymistä fiktiivisellä tavalla ”ikään kuin”. Draa-

massa toimitaan ikään kuin osallistuja olisi joku toinen, jossakin toisessa tilanteessa tai 

ikään kuin jokin esine olisi jotakin muuta, kuin se todellisuudessa onkaan. (Neelands 1984, 

s. 83.) Heikkinen (2001, s. 97–98) määrittelee draamakasvatuksen toiminnaksi, joka jae-

taan ihmisten kesken tilan, ajan ja sääntöjen puitteissa. Tällöin voidaan puhua esteettisestä 

kahdentumisesta. Esteettisellä kahdentumisella Heikkinen tarkoittaa todellisuuden ja fikti-

on välistä suhdetta, tietoisuutta siitä, että draaman rooli tai aika ei ole todellinen, vaikka 

siinä toimitaankin todellisuuden antamissa puitteissa. Elementtien tietoisen ja fiktiivisen 

ulottuvuuden eli kaksoistietoisuuden varaan rakentuu draamallinen jännite. Heikkinen esit-

telee O´Toolen näkemyksen siitä, että draamakasvatuksen alueella esteettistä kahdentumis-

ta voidaan pitää siirtymisenä fiktiiviseen kontekstiin sopimalla tietoisia tai tiedostamatto-

mia sääntöjä, jotka eivät ole totta reaalimaailmassa. 

Esteettinen kahdentuminen, samaistumisprosessi, tarkoittaa tekijän yhteyttä sekä todellisen 

maailman että fiktiivisen maailman välillä. Kun oppiminen tapahtuu esteettisen kahdentu-

misen kautta, se on merkityksellistä sekä kasvatuksellisesti että taiteellisesti. (Toivanen 

2005, s. 122.)  

Heikkinen (2001, s. 99–100) tuo esille Van Bakelenin jaottelun esteettisen kahdentumisen 

näkökulmiin. Esteettinen kahdentuminen voi tapahtua roolin puitteissa, jota voidaan hyö-

dyntää esimerkiksi opettaja roolissa -tekniikassa. Draaman ohjaaja on opettaja, jonka on 

mahdollista ohjata draamaa roolinsa sisältä. Ajassa kahdentumisella tarkoitetaan sitä, että 

draamaa työstettäessä on olemassa draamallinen aika, esimerkiksi todellisuudesta poikkea-

va aikakausi, sekä reaaliaika, tunti, jolloin draamatoiminta tapahtuu. Tilassa kahdentumi-

nen viittaa siihen, että esimerkiksi luokkahuone voidaan samanaikaisesti ymmärtää sekä 

konkreettisena tilana että fiktiivisenä draaman tapahtumapaikkana, esimerkiksi linnana tai 

metsänä. 

Heikkinen (2010, s. 102) toteaa, että draaman maailmassa todellinen minä voi unohtua 

hetkeksi, mutta se ei kuitenkaan katoa. Osallistujan tausta, kokemukset ja asenteet vaikut-
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tavat siihen, mitä hän tuo mukanaan draamatyöskentelyyn. Fiktiiviseen maailmaan astumi-

nen ei pyyhi pois elämismaailman todellisuutta. 

3.1.4 Draaman ikäsidonnaisuus 

Draaman ihmiskäsitys perustuu humanistiseen psykologiaan ja sen näkemykseen arvok-

kaasta ja aktiivisesti ajattelevasta ihmisestä. Draamaa käytettäessä pyritään siihen, että jo-

kainen osallistuja saa mahdollisuuden kehittää itseään omien lähtökohtiensa pohjalta. (Vi-

ranko 1997, s. 114.) Humanistisen näkemyksen mukaisesti myös oppijoiden ikätasoon on 

draamatyöskentelyssä syytä kiinnittää huomiota. 

Way (1967, s. 15) toteaa, että valtaosa lapsista ja nuorista ei vielä omaa tarvittavia kykyjä 

vuorovaikutukseen yleisön kanssa. Pakottaminen liian aikaisin yleisön eteen johtaa tees-

kentelyyn. Teatterin tekeminen on mahdollista vain harvoille lapsilla ja nuorille, mutta 

luova toiminta koskee enemmistöä. Tällöin opetus kohdistuu yksilöön, hänen yksilöllisyy-

teensä ja ainutlaatuisuuteensa.  

Laakso (1994b, s. 18–19) esittelee Washburnen ikätasoihin perustuvan jaottelun draamalli-

sesta työskentelystä. Ensimmäinen taso eli kuvitteluleikki vastaa Piaget´n määrittelemää 

symbolista leikkiä. Kuvitteluleikit ovat vapaamuotoista roolileikkiä, joka soveltuu erityi-

sesti esi- ja alkuopetuksen työtavaksi. Toisella tasolla suunniteltu lopputulos antaa suuntaa 

toiminnalle. Tässä dramatisointivaiheessa työskentelyn päämääränä on tuottaa draamaesi-

tys improvisaatioiden pohjalta. Kolmannen tason työskentely soveltuu vanhemmille oppi-

laille nuorisoasteesta lähtien. Tällä tasolla draamaa lähestytään taidekasvatuksellisesta nä-

kökulmasta ja työskentely sisältää näytelmätekstien käsittelyä ja teatterin eri osa-alueiden 

hyödyntämistä. 

Kanerva (1997, s. 22–23) tukeutuu Hakalan (1984) esittämään näkemykseen siitä, että 

draamakasvatuksen tulisi edetä lapsilähtöisesti ilmaisukasvatuksellisista leikeistä roolileik-

kien kautta kohti työskentelytapaa, joka muodostuisi pääsääntöisesti teatterin aineksista. 

Myös Toivanen (2005, s. 119) näkee lapsille ja varhaisnuorille suunnatun draamakasvatuk-

sen sisällön ja muodon pääpainon olevan leikkisässä draaman ja teatterin metodein tapah-

tuvassa toiminnassa, jonka kautta oppija voi kokea ja luoda uusia merkityksiä sekä kuvit-

teellisissa rooleissa että omana itsenään. Fiktion ja todellisuuden rajalla, potentiaalisessa 
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tilassa tapahtuvan oppimisen kautta oppijan on mahdollista saavuttaa erilaisia näkökulmia 

ja tarkastella mahdollisia vaihtoehtoja sekä roolin puitteissa että omalta kannaltaan. 

3.1.5 Draamakasvatuksen tavoitteet 

Kanerva (1997, s. 23) jakaa taidekasvatukselliset tavoitteet esittämiseen, tulkitsemiseen ja 

vastaanottamiseen liittyviin osa-alueisiin, jotka kaikki yhdessä muodostavat taiteen estetii-

kan. Esittämisen kautta oppijan kyky kohdata yleisö vahvistuu ja hänen taitonsa näyttä-

möilmaisussa kehittyvät. Tulkitsemiseen liittyvät tavoitteet täyttyvät, kun oppija kehittyy 

näytelmien lukijana ja oppii perusteita teatterin traditioista pystyäkseen kirjoittamaan teat-

terikritiikkejä. Lisäksi oppijan tulee oivaltaa tekstien erilaiset toteuttamismahdollisuudet 

näyttämöllisissä olosuhteissa. Kun oppija harjaantuu taidekasvatuksellisen draaman vas-

taanottajana, hän oppii arvioimaan erilaisia esityksiä niiden esittäjien intentioiden, teatterin 

keinojen ja esityksen toteuttamisen suhteen. Olennaisessa osassa taidekasvatuksellisessa 

draamassa ovat lisäksi tekemiseen liittyvät tavoitteet, jotka sisältävät muun muassa oppijan 

oman luovuuden käyttöönoton ja ryhmätyötaitojen kehittymiseen liittyvät päämäärät sekä 

näyttämöllisten ja teatteritaiteeseen pohjautuvien esitysten ideoinnin kehittymisen. 

Liukko (1994, s. 69) esittelee Heinigin (1982) jaottelun draamaopetuksen päämääristä. 

Draaman tulisi vahvistaa kieli- ja viestintätaitoja sekä kehittää ongelmanratkaisutaitoja. 

Draamaopetuksen pitäisi sallia oppilaskohtainen luovuus ja tukea oppilaan positiivisen 

minäkuvan etsimistä. Draaman kautta voidaan kehittää sosiaalista tietoisuutta, syventää 

empatiakykyä ja määrittää arvoja ja asenteita. Lisäksi draamakasvatuksen avulla voidaan 

vahvistaa oppijan suhtautumista näyttämötaiteeseen osana koulutyöskentelyä.  

Liukko (1994, s. 70) esittelee Boltonin (1984) näkemyksen siitä, että sisäistetty draama-

työskentely vaikuttaa oppijaan usealla tasolla. Oppija voi huomata muutoksia omassa tie-

toisuudessaan eli henkilökohtaisella tasolla. Oppija voi kyetä sijoittamaan kokemuksensa 

yleisempään teoriaan tai periaatteeseen, jolloin muutokset ovat yleismaailmallisia. Oppija 

voi myös onnistua luomaan analogioita, liittämään oppimansa toiseen asiayhteyteen.  

Jokainen draamakasvattaja joutuu miettimään ihmiskäsitystään, oppimis- ja kasvatusnäke-

myksiään ja suhtautumistaan yhteiskunnallisiin arvoihin kun he muodostavat omaa teoreet-

tista taustaansa, sekä asettamaan itsensä suhteeseen draama- ja taidekasvatuksen traditioi-
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hin nähden (Nousiainen, 1994, s. 47). Draamakasvatuksen tavoitteet voidaan johtaa suo-

raan siitä traditiosta, jota draamakasvattaja katsoo noudattavansa. 

3.2 Draaman työmuodot 

Opetuksessa käytettävä draamakasvatus noudattaa usein jotakin tiettyä kaavaa, jonka mu-

kaan draama voidaan nimetä johonkin tiettyyn genreen kuuluvaksi. Genre voidaan määri-

tellä niiksi lajityypillisiksi ominaisuuksiksi, joita joltakin tietyltä tekstiltä odotetaan. Draa-

man tekstit ovat toiminnallisia, ja näille toiminnoille voidaan osoittaa tiettyjä konventio-

naalisia odotuksia genren kaavasta riippuen. Draamakasvatukseen sisältyy runsaasti erilai-

sia genrejä, jotka kaikki tähtäävät taiteessa ja fiktiossa oppimiseen. (Østern, 2000, s. 13, 

21, 24.) Erilaisissa genreissä voidaan käyttää samanlaisia konventioita eli työtapoja tai 

draamatekniikoita, eikä genrejen välille voida vetää selvää rajaa. Toisistaan eroavat genret 

voivat sisältää myös teatterille tuttuja muotoja kuten nukke- tai varjoteatteria sekä panto-

miimia. (Toivanen, 2005, s. 122.) 

Toivanen (2005, s. 122–124) on jakanut koulussa toteutettavat draaman muodot yleisesti ja 

harvoin esiintyviin genreihin. Tuttuja koulussa toteutettavia työmuotoja ovat kouluteatteri-

esityksen tekeminen, improvisaatioteatteri, draamaleikki, prosessidraama, tarinankerronta 

sekä roolileikki. Harvemmin koulumaailmassa toteutetut, mutta sinne soveltuvat toiminta-

muodot ovat Toivosen mukaan tarinateatteri, teatteri opetuksessa eli TIE sekä forumteatte-

ri. Østern (2000, s. 21–24) on eritellyt draaman genrejä pohjoismaisten opetussuunnitelmi-

en pohjalta. Hän on määritellyt 15 erilaista genreä, jotka eivät ole selkeärajaisia, vaan ne 

voivat sisältää samankaltaisia konventioita kuten esimerkiksi nukke- tai varjoteatteria sekä 

pantomiimia. 

3.2.1 Opetuksessa tavallisesti käytetyt draamakasvatuksen genret 

Kouluteatteriesityksen valmistaminen on yksi yleisin draaman ilmenemismuoto koulussa. 

Näytelmää voidaan lähteä työstämään joko valmiin tekstin eli kirjoitetun näytelmän pohjal-

ta tai ideasta esitykseen -metodilla, jolloin esitys rakennetaan improvisoiden oppilaiden 

ideoista. Vaikka työtapaa onkin kritisoitu aikaisessa vaiheessa alkavasta esittämiseen ja 

esiintymisen painottumisesta, kouluteatterin koetaan tarjoavan uusia lähestymistapoja ja 

ideoita koulutyöskentelyyn ja ryhmässä toimimisen harjoitteluun. (Toivanen, 2005, s. 122–

123.) 
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Improvisaatio on fiktiivisen näyttämöleikin tai kohtauksen toteuttamista ilman ennakko-

suunnittelua (Helminen, 1989, s. 36). Improvisaatiota toteutetaan työmuotona lukuisissa 

draamakasvatuksen genreissä ja leikilliseksi mielletyn genren kautta voidaan tutkia myös 

vakavia teemoja (Toivanen, 2005, s. 123). Dramaturgisesti improvisaatio on osa esittäviä 

muotoja ja se luetaan osallistuvan teatterin lajeihin (Østern, 2000, s. 21). 

Draamaleikki soveltuu erityisesti nuorempien oppilaiden työtavaksi, sillä se muistuttaa 

lasten spontaania roolileikkiä. Työskentelytapaa käytetään esimerkiksi tapakasvatuksen 

yhteydessä, kun halutaan harjoitella sopivia käyttäytymistapoja erilaisissa tilanteissa. (Toi-

vanen, 2005, s. 123; Østern, 2000, s. 22.) 

Prosessidraama on draamaopetusjakso, joka tähtää preteksin eli jonkin pohjatarinan esittä-

män asian ymmärtämiseen. Preteksti voi perustua satuun, kirjaan tai tosielämän tapahtu-

maan (Toivanen, 2005, s. 124). Prosessidraamassa osallistujat toimivat välillä rooleissa ja 

eläytyvät välillä omana itsenään draamatarinaan. Prosessin tulosta ei ole etukäteen suunni-

teltu, vaan osallistujien on usein mahdollista vaikuttaa draaman lopputulokseen päätöstensä 

kautta. (Sinivuori & Sinivuori, 2007, s. 14.) Prosessidraamaa esitetään ryhmän muille jäse-

nille, erillistä yleisöä ei ole (Bowell & Heap, 2005, s. 16). Prosessidraama on osallistuvan 

teatterin laji, jossa opettaja päättää prosessia suunnitellessaan sen, onko opettajalla suuri 

osuus työskentelyssä, vai painottuvatko draamassa oppilaiden vaikuttamismahdollisuudet. 

(Owens & Barber, 1998, s. 24–25).  

Tarinankerrontaa voidaan pitää yhtenä draamapedagogiikan työtapana tai omana genre-

nään. Tarinankerronta soveltuu jaettavaksi paremmin silloin, kun osallistujat ovat harjaan-

tuneet työtavassa. Tarinoita voidaan tuottaa yksin tai ryhmässä erilaisten työtapojen avulla. 

(Toivanen, 2005, s. 124; Østern, 2000, s. 22.) 

Roolileikki pohjautuu tarinaan ja siinä oleviin roolihenkilöihin eli jokaisen rooli roolisa-

bloniin (Toivanen, 2005, s. 124; Østern, 2000, s. 22). Roolileikissä ihminen toimii sovitun 

tilanteen perusteella niin kuin itse toimisi tai kuten roolihenkilö todennäköisesti menetteli-

si. Roolileikin tavoitteena on oppia roolihenkilön kautta käsiteltävästä tilanteesta tai roolis-

ta. Metodi on perustana sekä sosiodraamassa että psykodraamassa, ja sitä käytetään run-

saasti opetuksessa. (Laitinen, 1994, s. 212.) 
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3.2.2 Muita draamakasvatuksen genrejä 

Jonothan Foxin kehittämän tarinateatterin pääkonventiona on improvisaatio. Työtavassa 

ohjaajan tehtävänä on kerätä yleisöltä tarinoita, joiden pääkohdat näyttelijät tuovat lavalle 

pääosin miimisesti improvisoiden. (Østern, 2000, s. 22.) Tarinateatterissa oppiminen tapah-

tuu sekä tarinankerronnassa että tarinoita kuuntelemalla (Pearson, 1991, s. 32). Tarinateat-

teri voi olla myös hoitava vaikutus, sillä näyttelijät heijastavat kertojan tarinan takaisin 

(Pyykkö, 1999, s. 72). Tarinateatterin juuret Suomessa ovat yhteydessä psykodraamaan ja 

sen terapeuttiseen käyttöön (Ketonen & Muttonen, 1999, s. 55–56). 

Englannissa kehitetty TIE eli Theatre in Education keskittyy jonkin ongelman, idean tai 

käsityksen tutkimiseen ja näkyväksi tekemiseen draaman avulla. Teatteri opetuksessa -

genressä näyttelijäryhmän esittämä esitys viedään kasvatusympäristöön ja oppilaat osallis-

tuvat näytelmän teemojen pohtimiseen ennen, jälkeen tai esityksen aikana. (Toivanen, 

2005, s. 125.) TIE-esityksessä oppilaat toimivat vuorovaikutuksessa roolihahmojen kanssa 

auttaen heitä kriisi- ja päätöksentekotilanteissa neuvoillaan. TIE-esitykset eivät yleensä 

käsittele fantasia-aiheita vaan pureutuvat ajankohtaisiin tai historiallisiin ongelmiin ja ky-

symyksiin. (Rusanen, 1995, s. 24.) 

Forumteatteri, jota aiemmin kutsuttiin näyttämöpeliksi, on roolipelin kehittyneempi muoto, 

jossa pyritään osallistamaan katsojia. Osa henkilöistä näyttelee ja katsojia rohkaistaan kek-

simään itselleen rooli, jolla voi osallistua esitykseen. Brasilialaissyntyinen Boal kehitti 

1960–70-luvulla teatterimuodon auttaakseen sorrettuja ja alistettua ja ratkoakseen heidän 

ajankohtaisia pulmiaan teatterin keinoin (Kanerva, 1994, s. 195). Näyttelijät esittävät lyhy-

en kohtauksen, joka päättyy päähenkilön kannalta huonosti. Toisella esittämiskerralla kat-

sojat voivat osallistua esitykseen ja pyrkiä muuttamaan lopputulosta. (Østern, 1994, s. 55.) 

Tässä osallistavan teatterin lajissa katsojalle on kehitetty uusi termi, spectactor, joka tar-

koittaa aktiivisesti näytelmän tapahtumien kulkuun osallistuvaa katsojaa (Østern, 2000, s. 

22–23). 

Roolipelissä todellisuutta tarkastellaan improvisaatioiden kautta, ja saatua tietoa voidaan 

hyödyntää sekä opiskelussa että arkielämässä. Eräs roolipelin muoto on sosiodraama, jossa 

ryhmä käsittelee konfliktiin päättyvää tilannetta analysoiden ja pohtien erilaisia ratkaisu-

malleja ongelmaan. Roolipelin alaisuuteen kuuluvat myös tietopelit, joita hyödynnetään 

uusia asioita opiskeltaessa, käyttäytymis-, asenne- ja viestintäpelit sekä konfliktipelit, joi-

den avulla voidaan harjoitella ristiriitatilanteissa toimimista. (Østern, 1994, s. 54.) 
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Yhteisöteatterin tai -draaman avulla voidaan tuottaa draamallista tekstiä ryhmän omasta 

tilanteesta. Ryhmäläisten kertomusten pohjalta työstetään improvisaatioita, joista voidaan 

muodostaa teatteriesitys. Yhteisöteatteria voidaan käyttää myös ideasta esitykseen -genren 

työtapana. Devising-työtavassa eli ideasta esitykseen -genressä työskentely perustuu im-

provisointiin. Opettajan on tarjottava runsaasti erilaisia työtapoja materiaalin tuottamiseen. 

(Østern, 2000, s. 23.) Devisingissa voidaan lähteä liikkeelle jostakin esineestä, musiikki-

näytteestä tai kuvasta, jonka jälkeen valitusta teemasta lähdetään tuottamaan ryhmälähtöi-

sesti toimivia kokonaisuuden osia. Tärkeää työtavassa on, että esitys rakentuu ryhmäläisten 

ideoiden, pohdintojen ja toiminnan pohjalle. (Toivanen & Turpeinen, 2008, s. 127.) 

Performanssi työtapana yhdistelee eri taiteenaloja ennakkoluulottomasti. Performanssissa 

liikettä, valoa, ääntä, kuvaa ja draamaa voidaan toteuttaa samassa teoksessa. (Laakso, 

1994b, s. 15.) Tapahtuman tai esityksen sisältö määrää kulloinkin teokseen liittyvät ilmai-

sukeinot, mutta yleensä performanssin kuuluvina olennaisina elementteinä ja tarkastelun 

kohteena ovat aika ja tila sekä vuorovaikutus esiintyjän ja yleisön välillä. (Kiljunen, 1994, 

s. 76.) 

Vähemmän tunnettuja draaman genrejä ovat draamaseikkailu, storyline-menetelmä, digi-

taalinen draamapedagogiikka ja draamatekstin kirjoittaminen. Draamaseikkailussa osallis-

tujat toimivat koko ajan fiktiossa heille annetussa roolissa eivätkä pudota roolejaan kesken 

seikkailun. Seikkailu on aikuisen ohjaama ja suunnittelema, minkä vuoksi se vaatii runsas-

ta etukäteissuunnittelua ohjaajalta. (Nurmi, 2006, s. 212.) Skotlannin vuoden 1965 opetus-

suunnitelmauudistuksen myötä syntynyt Storyline-menetelmässä oppijat voivat tutkiskella 

omaa todellisuuttaan kertomuksen tai teeman pohjalle rakennetussa kuvitteellisessa maail-

massa (Østern, 2000, s. 22). Digitaalinen draamapedagogiikka sisältää useita draamamedi-

oita, joita yhdistellään keskenään. Genren tavoitteena on työstää multimediaesitys, joka on 

digitaalisessa muodossa. (Østern, 2000, s. 23.) Draamatekstin kirjoittaminen tähtää siihen, 

että oppija kykenee käsittämään lukemansa draamatekstin kahdentamalla, rakentamaan 

lukiessaan fiktiivistä todellisuutta ja näyttämökuvaa. Oppijan kehittyessä dramaatikkona 

myös hänen kykynsä itsereflektioon kehittyy. (Østern, 2000, s. 23–24.) 

Draamapedagogisena työskentelytapana voidaan pitää myös teatterivierailuja. Opetusta 

suunnitellessaan opettajan on valittava ne metodit, joiden avulla ryhmä pääsee parhaiten 

asetettuihin tavoitteisiin (Østern, 1994, s. 46). 
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3.3 Draamaharjoitusten luokittelu 

Draamaharjoituksia on luokiteltu monin tavoin. Esittelen tässä luvussa Boltonin (1984) 

draamaharjoitusten luokittelun, joka toimii myös teoriapohjana tutkielmani analyysivai-

heessa. Avaan myös Neelandsin (1990) luoman luokittelun draaman työtavoista, jota hyö-

dynnän teoriataustana työtapoja luokitellessani. Boltonin ja Neelandsin luokittelut poik-

keavat toisistaan jo harjoitteiden lähtökohdan kautta. Boltonin luokittelu perustuu erilaisiin 

draamakasvatuksen traditioihin, joiden perusteella tehtävät voidaan jakaa harjoituksiin, 

draamaan ja teatteriin. Neelandsin luokittelun voidaan nähdä soveltuvan paremmin draa-

makokonaisuuksiin, jotka etenevät harjoituksesta toiseen. Neelandsin luokitus pitää kui-

tenkin sisällään runsaasti eriteltyjä draamakonventioita, joiden uskon esiintyvän tutkielma-

ni analyysimateriaalissa.  

3.3.1 Draamaharjoitusten luokittelu Boltonin mukaan 

Draama on perinteisesti jaettu puheeseen, liikkeeseen ja improvisaatioon (Bolton, 1984, s. 

16). Tämän jaon sijaan Bolton (1984, s. 16–17) jakaa draamaharjoitukset neljään erilaiseen 

toimintamuotoon ja nimeää ne kirjaimin: tyyppi A eli harjoitus, tyyppi B eli draamallinen 

esittäminen, tyyppi C eli teatteri sekä tyyppi D eli draama ymmärryksen lisäämiseksi. Tär-

keimpänä näistä Bolton pitää D-tyypin draamaa, johon voidaan yhdistää kaikkia muita 

draamaharjoituksen tyyppejä tietyn päämäärän saavuttamiseksi. 

Tyyppi A eli harjoitus voidaan jakaa viiteen alatyyppiin, joista ensimmäisenä Bolton 

(1984, s. 17–19) esittelee puhtaasti kokemuksellisen harjoituksen, jossa korostuvat aistit 

sekä niiden käyttäminen reaalimaailman ilmiöiden havaitsemiseksi. Tällaisia harjoituksia 

ovat esimerkiksi rentoutus-, verryttely- ja keskittymisharjoitukset sekä erilaiset aistiharjoi-

tukset, joissa tarkkaillaan todellista ympäristöä. Toinen harjoituksen päätyypeistä on draa-

mallisten taitojen harjoittelu, jolloin harjoituksen ei tarvitse sisältää reaalimaailman todelli-

sia aistittavia ilmiöitä, vaan ne voidaan kuvitella tai esimerkiksi palauttaa mieliin aiemmin 

koettuja tapahtumia. Myös osallistujan omat tulkinnat ja näkemykset abstrakteista asioista 

otetaan tässä harjoitustyypissä huomioon. Tyypin A 2 harjoituksiin kuuluvat esimerkiksi 

äänien kuvittelu, erilaisten kävelytapojen harjoitteleminen sekä johonkin avainsanaan tai 

tunteeseen pohjautuvan ilmaisutavan toteuttaminen. `Draama´ harjoitus kolmantena pää-

ryhmänä sisältää tehtäviä, joissa kuvitellaan tilanteita ja toimitaan niissä roolihenkilöinä. 

Tämän harjoitustyypin tehtäviin lukeutuvat muun muassa toimiminen opettajan kertomaan 
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fiktiiviseen tarinaan eläytyminen ja toimiminen ohjeiden mukaisesti, haastatteluharjoituk-

set rooleissa ja aiemmin kuullun tarinan näytteleminen. Pääryhmän neljä muodostavat lei-

kit, jotka voidaan jakaa edelleen toiminnallisiin, keskittymiseen tähtääviin, taitoja vaativiin 

sekä ryhmäkeskeisiin leikkeihin ja kilpailuihin. Leikkejä voivat olla esimerkiksi pussijuok-

su, rikkinäinen puhelin ja erilaiset pallopelit Viides harjoitusten ryhmä ovat muita taide-

muotoja sisältävät harjoitukset, joista Bolton antaa esimerkeiksi muun muassa tarinan kir-

joittamisen, piirtämisen kuvitellusta tapahtumasta tai slummikadun valokuvaamisen. 

Bolton (mt. s. 24) toteaa, että opettaja, joka käyttää opetuksessaan A-tyypin harjoitteita, on 

taipuvainen korostamaan muodon merkitystä draamatyöskentelyssä. Kaikille harjoituksille 

on Boltonin (mt. s. 20–21) mukaan yhteistä se, että ne ovat aina lyhytaikaisia ja tähtäävät 

tiettyyn päämäärään. Ne sisältävät aina jonkinlaiset ohjeet ja niiden ulkoinen muoto on 

helposti ulkopuoliselle seuraajalle avautuva. Harjoitusten Bolton ei näe sisältävän suuria 

tunnelatauksia, sillä ne eivät suuntaa niinkään kokemiseen vaan jonkin idean tai johtopää-

töksen esittämiseen. Käytän tutkielmassani tästä eteenpäin tyypin A harjoituksista numero-

koodeja. A1 tarkoittaa puhtaasti kokemuksellisia harjoituksia, A2 draamallisten taitojen 

harjoittelua, A3 `draama´ harjoituksia, A4 leikkejä ja A5 muihin taidemuotoihin pohjautu-

via harjoituksia. 

Draamallinen esittäminen eli tyypin B draama on lähellä lasten kuvitteluleikkiä. Tämä esit-

täminen voi olla sidoksissa paikkaan, tilanteeseen, taistelun odotukseen tai odotettavissa 

olevaan onnettomuuteen, tiettyyn tarinaan tai roolihahmojen tutkimiseen. B-tyypin draama 

ei ole aikarajoittunutta kuten harjoitukset eikä siihen sisälly myöskään tiettyä tavoiteltavaa 

päämäärää. Draamaa seuraava ulkopuolinen ei välttämättä saa selville, mistä draamassa on 

kyse. Tärkeää tämän tyypin draamassa onkin sen sujuvuus, joustavuus ja spontaanisuus. 

Toimintaan eläydytään voimakkaasti, mutta osallistuminen ei kuitenkaan edellytä suurta 

tunnelatausta tai keskittymistä. Jotta draamallinen esittäminen toteutuisi, ovat juonen, hen-

kilöhahmojen ja teeman määrittäminen draamallisen toiminnan edellytyksiä. Opetukses-

saan B-tyypin draamallista toimintaa suosivat opettajat ovat usein tietoisempia draama-

työskentelyn sisällöstä. (mt. s. 22–24.) B-tyypin harjoitteiden alatyypin erottelen numero-

tunnisteilla seuraavasti: B1 on draamallista esittämistä, joka on sidoksissa paikkaan, B2 on 

sidoksissa tilanteeseen, B 3 taistelun odotukseen, B4 on sidoksissa odotettavissa olevaan 

onnettomuuteen, B5 tiettyyn tarinaan ja B6 roolihahmojen tutkimiseen. 
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Teatterin eli C-tyypin draamassa keskiössä on yleisön kanssa jaettava tapahtuma. On yh-

dentekevää, onko katsojana rehtori, vanhempia vai oman luokan toiset oppilaat, kyse on 

aina esityksestä, joka suunnataan yleisölle. Tämän draamatyypin ominaispiirteitä ovat 

muun muassa se, että puheen ja toiminnan on oltava selkeitä ja tuotava esille näytelmän tai 

tarinan tarkoitus. Lähestymistavaksi voidaan valita joko naturalistinen tai brechtiläinen, 

etäännyttävä, teatterin tekemisen perinne, joka ohjaa ilmaisun tapaa. Teatteripainotteisessa 

draamassa oppilaiden taidot sekä heikkoudet korostuvat samalla kun asennoidutaan suori-

tuskeskeisesti kohti tärkeänä pidettyä lopputulosta. (mt. s. 25.) Boltonin jaotteluun perustu-

en käytän tutkielmassani koodia C1 kuvaamaan teatteriharjoitusta, jossa satunnainen katso-

ja seuraa draamatyöskentelyä, koodia C2 pienryhmien toisilleen esittämistä improvisaa-

tioista, koodia C 3 työskentelystä, jonka avulla jokin tarina pyritään hiomaan esityskuntoon 

ja koodia C4 työskentelystä, joka perustuu valmiin käsikirjoitustekstin harjoittelemiseen ja 

esittämiseen. 

Tyypin D draama eli draama ymmärryksen lisäämiseksi pitää sisällään kaksi sisällön tasoa, 

ulkoisen ja sisäisen. Ulkoisen tason rakentava juoni ja yhteys, sisäinen taso Bolton (1984) 

näkee rakentuvan osallistujien henkilökohtaisten toiveiden, uskomusten ja asenteiden poh-

jalle. Sisäisestä tasosta muodostuu työskentelyssä tarvittava kätketty teema. D-tyypin 

draama juontaa juurensa Piaget´n symbolileikiksi nimittämästä toiminnasta, jossa toimin-

nalle ja esineille luodaan merkitys annettujen symbolisten merkitysten avulla. Esimerkkinä 

Bolton käyttää puron yli hyppimistä. Jos hyppijä ei ole mielessään luonut toiminnalleen 

minkäänlaista symbolista merkitystä, kyse on harjoitteluleikistä. Mikäli hyppijä kuvittelee 

toimintansa ”krokotiilien päiden yli hyppimiseksi”, on kyseessä symbolileikki. (Bolton 

1984, 23–24, 35.) 

Kuvitteluleikin konkreettinen toiminta nivoo yhteen kaksi konkreettista maailmaa. Esimer-

kiksi hiekkalaatikolla leikkivä lapsi, joka kuvittelee olevansa hotellinjohtaja ja keittävänsä 

jotakin, yhdistää konkreettisen toiminnan (keittäminen) ja konkreettisen ilmaisutavan (toi-

minta hiekkalaatikolla). Molemmat toiminnan tasot ovat mukana ja riippuvaisia toisistaan. 

(Bolton, 1984, s. 37.) 

Bolton (1984, 39) toteaa: ”Draama näyttää olevan tekemistä”. Toiminta ei ole pääasiassa, 

vaan merkitys, joita sen kautta luodaan. Toiminta luo merkityksen kahden konkreettisen 

yhteyden välille, kuten esimerkiksi kuvitellun keittämisen ja konkreettisen hiekkaämpärin 

hämmentämisen. Tällöin toiminta väistyy toiselle sijalle ajattelun edestä. Toiminnan kautta 
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rakentuva vuorovaikutus tuottaa subjektiivisia, tunnepohjaisia merkityksiä sekä objektiivi-

sia, sosiaalisia merkityksiä. Ulkoinen toiminta voi tuottaa merkityksiä sensomotoristen 

taitojen sekä objektiivisen tiedon kautta. Sensomotoriset taidot voivat olla merkityksellisiä 

joko todellisen tai kuvitellun yhteyden takia. Kuvitteluleikin kannalta voi olla tärkeää, että 

lapsi kykenee hämmentämään hiekkaämpäriä roiskuttamatta, koska kuvitteluleikissään 

hotellinjohtajan roolissa hän mahdollisesti arvostaa siisteyttä. 

Ulkoinen toiminta pitää sisällään teeman, jota Bolton nimittää piiloteemaksi. Tällöin lap-

sen toiminnalla voidaan nähdä olevan tietynlainen sisäinen näkökulma, joka kontrolloi 

hänen käyttäytymisensä merkitystä. Merkityksen kautta lapsi esittää, kuinka hän kokee 

maailman ja millaiselta maailma hänestä tuntuu. Piiloteeman kautta päästään käsiksi leik-

kijän sisäiseen merkitykseen. Esimerkkinsä Bolton perustaa Piaget´n kuvaukseen lapsesta, 

jonka pikkuveljen syntymä on tehnyt mustasukkaiseksi. Kuvitteluleikin aikana lapsi käsit-

telee alitajuisesti suhdettaan uuteen vauvaan. Leikkiessään kahdella nukella, hän lähettää 

pienemmän matkalle, kun suurempi jää samanaikaisesti kotiin äidin kanssa. Hän ilmaisee 

asenteensa tilanteeseen toiminnan kautta, ja kuvaa sisäistä toimintaansa yleisestä erityi-

seen, aiheesta (mustasukkaisuus) juoneen (pois lähteminen). (Bolton, 1984, s. 43–44.) 

Leikissä ja draamassa on Boltonin (1984, s. 51–58) mukaan mahdollisuus oppia sekä taito-

ja että objektiivista tietoa. Syvällisin muutos tapahtuu kuitenkin subjektiivisen merkityksen 

tasolla, joka edellyttää, että oppiminen tapahtuu tunnetasolla. D-tyypin draaman olennai-

nen piirre on sen suhde subjektiivisella merkitystasolla tapahtuvaan oppimiseen. Draaman 

ja leikin Bolton erottaa niiden sisältämän subjektiivisen merkityksen laadun perusteella. 

Draamassa on olemassa yhteinen asenne, joka vastaa objektiivista merkitystä. Oppilaiden 

tulee selvittää itselleen, mikä kuvittelunaihe heitä kiinnostaa ja mitä he tahtovat aiheesta 

abstrahoida. Jos draamatyöskentelyn aiheena on ”avaruusalus”, abstrahoitavia asioita voi-

vat olla esimerkiksi matka tuntemattomaan, kapteenin ominaisuudet tai kommunikaation 

ylläpitäminen. Jotta kyseessä olisi draamaharjoitus, on abstrahoitavan asian oltava koko 

ryhmän painopisteenä yhtäaikaisesti. Asenne täytyy tuntea, sitä ei voi esittää, mikäli toivotaan 

työskentelyä subjektiivisen merkityksen tasolla. Toisena aspektina ovat sellaiset henkilökohtai-

set tunteet, jotka vaikuttava objektiiviseen merkitykseen. Nämä ovat tunteita, jotka liittyvät 

suoraan kuviteltuun yhteyteen, esimerkiksi roolihahmon ajatuksiin itsestään tai tilanteesta, 

jossa hän on. Kolmannen tason muodostavat henkilökohtaiset tunteet, jotka eivät vaikuta 

objektiiviseen merkitykseen. Tällaisia tunteita voivat olla esimerkiksi suhtautumistapa 

draamatyöskentelyyn, ryhmään tai ajankohtaan. Oppilas, joka ei tunne kuuluvansa ryh-
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mään, voi haaksirikkoaiheisessa draamatyöskentelyssä luovuttaa vapaaehtoisesti paikkansa 

pelastusveneessä. 

Jotta draamallisen toiminnan kautta voidaan saavuttaa subjektiivisen merkityksen taso, 

toiminta edellyttää neljää toistensa kanssa vuorovaikutuksessa olevaa piirrettä: jakamista, 

yhtenevyyttä, ylivaltaa persoonallisen tason subjektiivisuuden suhteen ja laadullisesti sel-

laista tunnetta, joka ei ole vain arkipäiväiseen elämään suoranaisesti liittyvä. Jakaminen 

tarkoittaa sitä, että kaikki ryhmän jäsenet kokevat yhteisesti valitun kiintopisteen keskei-

seksi. Yhteneväisyys vaatii sen, että lapsen tunteiden on oltava sopusoinnussa sen kanssa, 

mitä hän tilanteesta ymmärtää. Ryhmän ylivalta merkitsee sitä, ettei yhden yksittäisen osal-

listujan henkilökohtaisten tunteiden taso hallitse ryhmän toimintaa. Tunteen laadulla tar-

koitetaan sitä, että osallistuja kykenee draamassa löytämään sellaisiakin tunteita, joista 

hänellä ei välttämättä ole arkielämässään minkäänlaista kokemusta; esimerkiksi kokemaan 

kuolemaa käsittelevän draaman yhteydessä surua, mielipahaa tai murhetta, vaikka hän ei 

olisi todellisessa elämässään ollut kosketuksissa vastaavan tilanteen kanssa. Näiden tasojen 

yhteisvaikutuksesta syntyy D-tyypin draamatyöskentelyä, `draamaa ymmärtämisen lisää-

miseksi´, joka tähtää affektiivis/kognitiiviseen kehitykseen. (Bolton, 1984, s. 58–60.) 

Bolton (1984, s. 66–69) esittää nelivaiheisen jaon vaiheista, jotka ovat mahdollisia draa-

makokemuksen aikana tapahtuvassa oppimisessa. Ensimmäistä vaihetta hän nimittää teen-

näiseksi draamaksi, jossa osallistujien kokemukseen tuomat tunteet eivät ole laadullisesti 

verrannollisia heidän tietämykseensä aiheesta. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi draa-

massa, jossa ruttoon kuolleet heräävät päästäkseen kuolemaan tarinassa uudestaan. Teen-

näisyys voi olla myös tunteiden matkimista; tuskanitkun esittämistä niin, että esittäjä kokee 

mielihyvää saadessaan luoda surua. Toisessa vaiheessa, osallistujat käyttävät draaman ra-

kennusaineina vain sitä, mitä he jo entuudestaan tietävät. Mikäli jokin tekijä ei tuo muka-

naan muutosta, draama on jo ymmärrettyjen asioiden alitajuista toistamista. Tähän lujittu-

misvaiheeseen kuuluvat usein ”Mitä tapahtui seuraavaksi?” -tyyppiset tarinoiden esittämis-

tehtävät. Kolmannen vaiheen harjoitukset keskittyvät selkiyttämiseen. Selkiytyminen voi 

tapahtua joko harjoituksen suunnitteluvaiheessa tai itse toiminnan aikana. Tähän vaihee-

seen kuuluvia harjoituksia ovat usein A-tyypin draamaharjoitukset, kuten esimerkiksi se, 

kun jotakin sosiaalista ongelmaa käsitellään draamallisesti pienissä ryhmissä. Esittäminen 

on usein demonstraatiota siitä, millaisia ideoita ryhmässä on käsitelty ennen esitystä. Eläy-

tyminen ja sisäinen kokemus eivät ole yhtä merkittävässä asemassa. Tässä vaiheessa lapsi 

pystyy usein omaksumaan arvoja, jotka hän on siihen asti pitänyt sisällään. Neljännessä 
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vaiheessa puhutaan muuntumisesta, jota voi tapahtua vain, kun työskennellään kokemus-

pohjaisella tunnetasolla. Muuntumisesta voidaan vertauskuvallisesti puhua esimerkiksi 

kirkastumisena, ennakkoluulojen häivyttämisenä, uuden näkökulman antamisena tai vaih-

toehtojen antamisena. 

3.3.2 Draamaharjoitusten luokittelu Neelandsin mukaan 

Neelands (1990, s. 6) jakaa draamalliset harjoitteet neljään ryhmään. Kontekstia rakentava 

toiminta koostuu työtavoista, jotka joko rakentavat kohtausta tai lisäävät tietoa draaman 

kontekstiin. Narratiivinen toiminta käsittää työtapoja, jotka tukevat tarinaa tai tulevan ulot-

tuvuutta draamassa. Runollinen toiminta pitää sisällään työtapoja, jotka tukevat tai luovat 

symbolista potentiaalia draamaan tarkasti valikoidun kielenkäytön ja eleiden kautta. Ref-

lektiivinen toiminta puolestaan koostuu työtavoista, jotka lisäävät draamassa tapahtuvaa 

sisäistä ajattelua tai tarjoavat ryhmälle mahdollisuuden tarkastella toimintaa draaman kon-

tekstista. 

Kontekstia rakentavia työtapoja ovat muun muassa soundtrackin tekeminen, rooli seinällä, 

puvustaminen, tilan määrittely, kollektiivinen piirtäminen, pelit, viimeistelemättömät mate-

riaalit, päiväkirjat, kirjeet tai viestit, karttojen tai tilastojen tekeminen, still-kuvat ja simu-

laatiot. Edellä mainitut työtavat toimivat, kun draaman kontekstia täytyy selventää esimer-

kiksi draaman ajan, paikan tai siinä olevien roolien suhteen. Näillä työtavoilla luodaan 

myös tunnelmaa ja kiinnitetään huomio tilanteen mahdollisuuksiin sekä löydetään ja teh-

dään symboleja draamatarinaan. Jos kontekstista on ryhmän kesken erilaisia tulkintoja, ne 

voidaan tuoda ilmi näiden työtapojen avulla. (Neelands, 1990, s. 9.) 

Narratiivinen toiminta keskittää huomion tiettyihin tapahtumiin, joiden avulla kertomusta 

tai juonta voidaan kehittää. Työtapojen kautta osallistujat pääsevät kokeilemaan hypoteese-

jaan ja arvelujaan kertomuksesta draamallisen osallistumisen kautta. Narratiivisen toimin-

nan työtapoja ovat puhelin/radiokeskustelut, asiantuntijan viitta, tapaamiset, haastattelut ja 

kuulustelut, koko ryhmän roolileikki, takaumat, kuuma tuoli, juorut, reportaasit, vaaniva 

uhka ja opettaja roolissa. (Neelands, 1990, s. 21.) 

Poeettisen toiminnan työtavat tuovat draamaan uusia näkökulmia silloin, kun työskentely 

alkaa keskittyä juonitason ajatteluun. Samalla työtavat avaavat vaihtoehtoisen kommuni-

kointikanavan, joka toimii symbolisen interpretation tasolla. Poeettiset työtavat kasvattavat 
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tunnetasolla draamatoimintaan sitoutumista. Tämän käsitteen alle kuuluvia työtapoja ovat 

montaasi, käänteiset roolit, forumteatteri, pienryhmäesitykset, rituaali, analogia, tyylin 

vaihtaminen, naamiot, otsikot, valmistellut roolit, miiminen toiminta, seremoniat ja tavat, 

(Neelands, 1990, s. 34.) 

Reflektoivan toiminnan työtapoja ovat hetken merkitseminen, totuuden hetki, kertominen, 

ajatusten jäljittäminen, gestalt, näin/noin-näkökulmat, todistaminen ja ajatusäänet. Työta-

poja käytetään silloin, kun tahdotaan astua pois draamatoiminnasta ja tarkastella toimin-

nasta nousseita merkityksiä tai ajatuksia. Reflektoivat työtavat tarjoavat osallistujille mah-

dollisuuden antaa psykologisia kommentteja draaman hahmoista ja mahdollisuuden ilmais-

ta ääneen hahmojen tuntemuksia ja ajatuksia. (Neelands, 1990, s. 50.) 

3.4 Draama nykyisessä ja tulevassa suomalaisessa peruskoulussa 

Draamakasvatus ei vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ole oma-

na oppiaineenaan. Tarkastelen tässä kappaleessa sitä, millä tavalla draamakasvatus esiintyy 

tämänhetkisessä opetussuunnitelmassa ja millainen tulevaisuus draamalla vaikuttaa olevan 

tulevassa vuoden 2016 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa.  

3.4.1 Draamakasvatus aihekokonaisuuksien valossa 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus, 2004, s. 38–43) on määri-

telty aihekokonaisuudet, joita kasvatus- ja opetustyössä tulee painottaa. Näiden seitsemän 

eheyttävän teeman kautta pyritään auttamaan oppilasta tarkastelemaan erilaisia ilmiöitä 

usean tiedonalan näkökulmasta. Ihmisenä kasvaminen -aihekokonaisuuden (Opetushallitus 

2004, s. 38) avulla pyritään tukemaan oppilaan kasvua sen kaikilla osa-alueilla ja ohjaa-

maan yksilöllisyyden ja terveen itsetunnon sekä suvaitsevaisuuden kehittymistä. Draama-

kasvatuksen näkökulmasta ihmisenä kasvaminen -aihekokonaisuuden tavoitteina voidaan 

nähdä oppilaan oman ainutkertaisuuden oivaltaminen, oman toimintansa eettisyyden arvi-

oiminen ja esteettisten kokemusten tärkeyden ymmärtäminen. Myös tavoite toimia ryhmän 

ja yhteisön jäsenenä voi toteutua draamakasvatuksen kautta. Aihekokonaisuuden keskeisiä 

sisältöjä ovat muun muassa tunteiden tunnistaminen ja käsittely, vireyteen ja luovuuteen 

vaikuttavat tekijät, esteettinen havainnointi ja esteettisten ilmiöiden tulkinta sekä toisten 

huomioon ottaminen, jotka voidaan nähdä myös osana draamakasvatuksen keskeisiä sisäl-

töjä. 
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Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys -aihekokonaisuuden (Opetushallitus, 2004, s. 38–

39) kautta oppilasta autetaan ymmärtämään omaa identiteettiään osana suomalaista ja eu-

rooppalaista kulttuuria sekä kehittämään omia taitojaan kulttuurien välisessä vuorovaiku-

tuksessa ja kansainvälisyydessä. Draamaa voidaan pitää yhtenä eurooppalaisen kulttuurin 

kulmakivistä, jolloin draamalla voidaan olettaa olevan suuri merkitys tämän aihekokonai-

suuden oppimisessa. 

Draamakasvatukseen aihekokonaisuuksista läheisimmin liittyy viestintä ja mediataito 

(Opetushallitus, 2004, s. 39–40). Tämän aihekokonaisuuden tavoitteena on muun muassa 

vahvistaa oppilaan ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja keskittymällä osallistuvaan, vuorovai-

kutukselliseen ja yhteisölliseen viestintään. Oppiaan kyky ilmaista tunteitaan ja ajatuksi-

aan, oppia erilaisia ilmaisukieliä sekä kyetä käyttämään niitä erilaissa tilanteissa ovat aihe-

kokonaisuuden keskeisiä viestinnällisiä sisältöjä, jotka limittyvät kitkattomasti draamakas-

vatuksen sisältöjen kanssa. 

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys -aihekokonaisuutta (Opetushallitus, 2004, s. 40–41) 

lähestyttäessä voidaan draaman kautta päästä aihekokonaisuuden päämääriin ymmärtää 

yhteiskuntaa ja sen toimintaa eri näkökulmista sekä kehittää oppilaalle taitoja osallistua 

yhteiskunnan toimintaa. Yhteistyökykyisyyden ja oma-aloitteisuuden tavoitteet voivat ai-

hekokonaisuuden osalta toteuta kitkattomasti draaman avulla. 

Myös muiden kolmen aihekokonaisuuden, vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestäväs-

tä tulevaisuudesta, turvallisuus ja liikenne sekä ihminen ja teknologia (Opetushallitus, 

2004, s. 41–43), opetuksessa voidaan käyttää hyväksi draamakasvatuksen menetelmiä ai-

hekokonaisuuksien tavoitteiden saavuttamiseksi. Perusopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteisiin ei kuitenkaan ole näiden aihekokonaisuuksien kohdalle kirjattu selkeästi draaman 

kautta saatavia tavoitteita. Draaman voidaan näissä aihekokonaisuuksissa nähdä nojautu-

van epistemologiseen paradigmaan. 

3.4.2 Draamakasvatus osana äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta käsitellään perusopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteissa perusteellisesti. Keskityn tässä kappaleessa tarkastelemaan äidinkielen ja kirjalli-

suuden opetusta niiden oppilaiden kohdalla, jotka opiskelevat suomea äidinkielenään. 
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Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus, 2004, s. 46–57) niille, 

joille suomea opetetaan äidinkielenä, on äidinkielen ja kirjallisuuden tavoitteena herättää 

oppilaan mielenkiinto kieltä, kirjallisuutta ja vuorovaikutusta kohtaan. Draamakasvatus 

lukeutuu vuorovaikutuksen osalta siis selkeästi yhdeksi äidinkielen ja kirjallisuuden osa-

alueeksi. Myös se, että äidinkieltä ja kirjallisuutta pidetään tieto-, taito- ja taideaineena 

tukee sitä, että oppiaineen voidaan nähdä sisältävän draamakasvatuksen opetusta taidepai-

notteiseen paradigmaan painottuen. Äidinkielen ja kirjallisuuden sisältöaineksiin ei varsi-

naisesti perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa lueta draamakasvatusta vaan kieli- 

ja kirjallisuustieteet sekä viestintätieteet, mutta oppiaineen teksteiksi hyväksytään kirjoitet-

tujen tekstien lisäksi muun muassa puhutut tekstit, jollaisia draamaa tehtäessä yleensä tuo-

tetaan. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtäväksi luetaan opiskelu- ja vuorovaiku-

tustaitojen kehittäminen kielelliseltä näkökannalta, mikä antaa tilaa draamakasvatuksen 

käyttämiselle oppitunneilla. 

Suomi äidinkielenä -äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa vuosiluokilla 1–2 pyritään 

kartuttamaan oppilaan vuorovaikutustaitoja. Perusopetuksen opetussuunnitelmaan on kir-

jattu vuorovaikutustaitojen yhdeksi keskeiseksi sisällöksi kuullun, nähdyn, koetun ja luetun 

työstäminen improvisoiden sekä kerronnan, leikin ja draaman avulla integroiden opittua 

myös muihin oppiaineisiin (Opetushallitus, 2004, s. 47). Suullinen ilmaisu pari- ja ryhmä-

töiden puitteissa on myös tärkeässä osassa vuorovaikutustaitojen oppimista määriteltäessä. 

Vuosiluokan 2 päättyessä hyvän osaamisen kuvaukseen (Emt. s. 48) on kirjattu kriteeriksi 

oppilaan keskittyminen osallistuminen ilmaisuharjoituksiin sekä tottumus suulliseen ilmai-

suun pienessä ryhmässä. Nämä tavoitteet vaativat mielestäni draamakasvatuksen käyttä-

mistä opetuksessa. 

Vuosiluokilla 3–5 oppilaan tavoitteina vuorovaikutustaitojen osalta on kerronnan ja koko-

naisilmaisun kehittäminen sekä aktiivisena kuuntelijana ja viestijänä toimiminen erilaisissa 

tilanteissa. Kirjallisuuden lukemisen kautta pyritään tukemaan myös oppilaan ilmaisuvaro-

jen, mielikuvituksen ja luovuuden kehittymistä ja oppilaat harjaantuvat oman lukukoke-

muksensa jakamiseen ja käsittelemiseen muun ryhmän kanssa. Myös luettujen tekstien ja 

niiden teemojen liittäminen oppilaan omaan elämismaailmaan on opetuksen tavoitteena. 

(Opetushallitus, 2004, s. 49.) Draaman tuottaman esteettisen kahdentumisen kautta ajatus-

ten liittäminen omiin kokemuksiin helpottuu, koska oppija kerää ja käsittelee tietoa sekä 

todellisessa että fiktiivisessä maailmassa. Näillä vuosiluokilla (Emt. s. 50) oppilaan tavoit-

teiksi mainitaan myös erilaisten suullisten ja kirjallisten tekstien rakentamisen oppiminen 
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sekä ilmaisutaitojen ja sanavaraston kehittäminen. Oppilaan tulee lisäksi tutustua oman 

maansa ja muiden kansojen kulttuureihin hyödyntämällä kirjallisuutta teatteria ja elokuvaa.  

Pienimuotoisen suullisen esitelmän pitäminen, aktiivinen osallistuminen ilmaisuharjoituk-

siin sekä halu kehittää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja ovat draamakasvatuksellisia osa-

alueita, jotka on mainittu kuvauksesta hyvästä osaamisesta viidennen luokan päättyessä 

(Opetushallitus, 2004, s. 51). Lisäksi omien havaintojen ja ajatusten kuvaileminen ja mie-

lipiteiden perusteleminen ovat vuorovaikutuksen osalta hyvään osaamiseen vaadittavia 

taitoja, joita voidaan harjoitella draaman avulla. Hyvää osaamista kielen, kirjallisuuden ja 

muiden kulttuurien osalta edellyttää muun muassa se, että oppilas on päässyt tutustumaan 

aihealueen kattavaan fiktioon myös elokuvan, teatterin ja muun median kautta. 

3.4.3 Opetussuunnitelmauudistus 2016 

Perusopetuksen opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä draama on ollut tavoittelemassa 

oppiaineen statusta. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän esityksessä (Opetusministe-

riö, 2010, s. 15) draama nostettiin oppiaineena osaksi taide ja käsityö -

oppiainekokonaisuutta kuvataiteen, musiikin ja käsityön rinnalle. Kuitenkin työryhmä karsi 

myöhemmin pois aiemmassa selvityksessä esitetyn uuden oppiaineen (Opetus- ja kulttuu-

riministeriö, 2012). Kesäkuussa 2012 annetun valtioneuvoston asetuksen (Valtioneuvoston 

asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusope-

tuksen tuntijaosta 422/2012) perusteella draamaa ei lasketa vuonna 2016 voimaan astuvas-

sa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa omaksi oppiaineekseen. 

Opetushallitus hyväksyi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Näiden 

perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokkien 1–6 

osalta 1.8.2016. (Opetushallitus 2014a). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

2014 (Opetushallitus 2014b, 12) määrittelee perusopetuksen perustuvan käsitykseen lap-

suuden itsearvoisesta merkityksestä. Jokainen oppilas nähdään ainutlaatuisena ja arvok-

kaana juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella on myös oikeus kasvaa täyteen mittaansa 

ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä. Oppilaan aktiivista toimijuutta painotetaan oppimiskä-

sityksessä. Kieltä, kehollisuutta ja eri aistien käyttöä pidetään oppimisen ja ajattelun kan-

nalta olennaisina. Tietojen ja taitojen rinnalla oppilaan tulee oppia myös reflektoimaan 

oppimistaan, kokemuksiaan ja tunteitaan. Vuorovaikutus toisten oppilaiden, opettajien ja 

muiden aikuisten sekä eri yhteisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa korostuu. (Emt. s. 14.) 
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Vuoden 2004 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista poiketen uudet opetussuun-

nitelman perusteet eivät sisällä aihekokonaisuuksia, vaan seitsemän laaja-alaisen osaami-

sen kokonaisuutta. Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka koostuu 

tiedoista, taidoista, arvoista, asenteista ja tahdosta. Myös kyky käyttää tietoja ja taitoja ti-

lanteen edellyttämällä tavalla on osa osaamista. Laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien 

tavoitteena on tukea ihmisenä kasvamista sekä edistää demokraattisen yhteiskunnan jäse-

nyyden ja kestävän elämäntavan edellyttämää osaamista. Kokonaisuuksien tavoitteena on 

myös rohkaista oppilaita tunnistamaan oma erityislaatunsa, vahvuutensa ja kehittymismah-

dollisuutensa sekä arvostamaan itseään. Draaman kannalta olennaisia osaamiskokonai-

suuksia ovat varsinkin ajattelu ja oppimaan oppiminen sekä kulttuurinen osaaminen, vuo-

rovaikutus ja ilmaisu. (Opetushallitus, 2014b, s. 18.) 

Ajattelu ja oppimaan oppiminen -oppimiskokonaisuus korostaa tutkivaa ja luovaa työsken-

telyotetta, yhdessä tekemistä ja mahdollisuutta syventymiseen ja keskittymiseen. Kokonai-

suudessa on olennaista tarkastella oppilaiden suhtautumista itseensä oppijoina ja siihen, 

millä tavalla he ovat vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Oppilaiden tulee miettiä 

sitä, millä tavoin he tekevät havaintoja ja hakevat, arvioivat, muokkaavat, tuottavat ja jaka-

vat tietoa sekä ideoita. Opettajan tehtävänä on rohkaista oppilaita luottamaan itseensä ja 

näkemyksiinsä sekä olemaan avoimia uusille ratkaisuille. Asioiden tarkasteleminen eri 

näkökulmista, uuden tiedon hakeminen ja ajattelutapojen vaihto auttavat oman ajattelun 

kehittämistä. Hyvinä työtapoina tässä oppimiskokonaisuudessa nähdään muun muassa lei-

kit, pelillisyys, fyysinen aktiivisuus sekä taiteen eri muodot. (Opetushallitus, 2014b, s. 18.)   

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu -oppimiskokonaisuuden tavoitteena on, 

että oppilaat kasvavat maailmaan, joka on kulttuurisesti, kielellisesti, uskonnollisesti ja 

katsomuksellisesti moninainen. Kokonaisuudessa korostuu kulttuurista osaamista, arvosta-

van vuorovaikutuksen taitoja ja keinoja ilmaista itseään ja näkemyksiään. Oppimiskoko-

naisuuden avulla oppilaat saavat muun muassa mahdollisuuksia kokea ja tulkita taidetta, 

kulttuuria ja kulttuuriperintöä. Samalla he oppivat välittämään, muokkaamaan ja luomaan 

kulttuuria ja perinteitä sekä huomaamaan niiden merkitys hyvinvoinnille. Oppimiskoko-

naisuus tarjoaa oppilaille tilaisuuksia astua toisen asemaan ja tarkastella asioita ja tilanteita 

eri näkökulmista. Sosiaalisten taitojen ja itseilmaisun oppiminen sekä esiintyminen erilai-

sissa tilanteissa ovat keskeisiä oppimisalueita. Draaman käyttö yhtenä vuorovaikutuksen ja 

ilmaisun välineenä on erikseen mainittu oppimiskokonaisuuden yhteydessä. (Opetushalli-

tus, 2014b, s. 19.) 
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Uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa vuorovaikutus ja monipuolinen 

työskentely korostuvat, ja niitä pidetään oppimista ja hyvinvointia edistävinä tekijöinä. 

Toiminnallisuus, luova työskentely, liikkuminen, leikit ja elämykset ovat oppivan yhteisön 

peruselementtejä. Kokemuksellisten ja toiminnallisten työtapojen, aistien käyttämisen ja 

liikunnan lisäksi opetussuunnitelman perusteissa painotetaan motivaatiota vahvistavia työ-

tapoja. Draamatoiminnan ja muiden taiteellisten ilmaisukeinojen nähdään edistävän oppi-

laiden kasvua itsensä tunteviksi, itsetunnoltaan terveiksi ja luoviksi ihmisiksi. (Opetushalli-

tus, 2014b, s. 25–28)  

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaine on monitieteinen taito-, tieto- ja kulttuuriaine. Sen teh-

tävänä nähdään uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa oppilaiden kieli-, 

vuorovaikutus- ja tekstitaitojen kehittäminen sekä ohjaaminen oppilaita kiinnostumaan 

kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista, sekä tulemaan tietoisiksi itsestään viestijöi-

nä ja kielenkäyttäjinä. Oppiaineessa oppilas tutustuu moniin kulttuurisisältöihin, joista 

keskeisinä on mainittu sanataide, media, draama, teatteritaide sekä puhe- ja viestintäkult-

tuurin. Draaman tehtävänä nähdään vahvistaa oppiaineen toiminnallista, kokemuksellista, 

elämyksellistä ja esteettistä luonnetta. (Opetushallitus, 2014b, 170.) 

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen erityisenä tehtävänä vuosiluokilla 3–6 on sujuvoittaa 

oppilaiden ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja, kehittää lukemisen ja tekstien tuottamisen tai-

toja ja strategioita sekä laajentaa oppilaiden tekstilajivalikoimaa. Äidinkielen oppimisym-

päristöön nähdään kuuluvan myös koulun ulkopuolinen kulttuuri- ja mediatarjonta. Vuoro-

vaikutus- ja draamataitoja ohjeistetaan syventämään näillä vuosiluokilla erilaisten harjoi-

tusten avulla. Draaman ja kirjallisuuden opetusta tulee yhdistää muiden oppiaineiden ope-

tukseen. (Opetushallitus, 2014b, s. 170.) Suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoit-

teet vuosiluokilla 3–6 sisältävät neljä vuorovaikutustilanteissa toimimista koskevaa tavoi-

tetta. Draaman osalta varsinkin tavoite T3 on merkityksellinen: opetuksen tavoitteena on 

ohjata oppilasta käyttämään luovuuttaan ja ilmaisemaan itseään monipuolisesti erilaisissa 

viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman avulla. (mt. s. 172.) Tavoitteisiin liittyvien 

sisältöalueiden osalta vuorovaikutustilanteissa toimimisen tulee tarjota oppilaille monipuo-

lisia tilaisuuksia harjoitella omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden jakamista, toisten 

kuuntelemista sekä rakentavan palautteen antamista ja saamista eri viestintäympäristöissä. 

Opetuksen tavoitteena on ohjata kokonaisilmaisuun ja hyödyntää draaman toimintamuotoja 

erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä. Kielen, kirjalli-

suuden ja kulttuurin ymmärtämisen osalta tavoitteena on muun muassa tutkia ilmaisutapo-
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jen ja tekstien merkitystä. Sisältöalueessa hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua me-

dia- ja kulttuuritarjontaa, esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita. Tavoitteena 

on myös suunnitella ja toteuttaa omia esityksiä. (mt. s. 174.) 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 nostaa draaman selkeästi yhdeksi äi-

dinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen osa-alueeksi ja työtavaksi. Vuoden 2004 perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa draaman asema ei nähdäkseni ollut yhtä vahva, kuin uusis-

sa, vuonna 2016 voimaan astuvissa perusteissa. Opetussuunnitelman perusteissa ei ole eri-

telty vuosiluokkakohtaisia spesifejä tavoitteita, vaan sisältöalueet ovat yhteisiä vuosiluokil-

la 3–6. Jotta tavoitteet saavutettaisiin, tulisi draaman kulkea tasaisesti mukana opetuksessa 

jokaisella vuosiluokalla. 

3.5 Yhteenveto 

Draamalle voidaan asettaa monia tavoitteita ja päämääriä. Tavoitteet voivat olla erilaisia, 

mikäli niiden pohjalla on erilainen draamakasvatuksen traditio. Draamaan voidaan myös 

soveltaa yleisiä taidekasvatuksen tavoitteita. Usein korostuvat ihmisyyden ja ihmissuhtei-

den sekä sosiaalisten taitojen kehittämistä. 

Useissa draamassa oppimisen teorioissa korostetaan sitä, että draamassa oppimisen osa-

alueita on läsnä useita samanaikaisesti. Draamassa opitaan taidemuodosta, omasta itsestä, 

sosiaalisesti ympäristöstä sekä aiheista, joita draaman avulla käsitellään. Toisaalta oppi-

misenkohteina voidaan nähdä myös estetiikka, teematyö ja vuorovaikutus. 

Draamassa oppimisen on aina oltava kontekstuaalista. Draamataitojakaan ei voida harjoi-

tella ilman, että draamalla on selkeää sisältöä. Oppimisessa voi korostua joko draaman 

luonteesta oppiminen tai draaman kautta opetettavasta asiasta oppiminen. Draamassa op-

pimisen tavoitteita ovat muun muassa esittämiseen, tulkitsemiseen ja vastaanottamiseen 

liittyvät osa-alueet, kieli- ja viestintätaitojen kehittäminen sekä ongelmanratkaisutaitojen 

vahvistaminen. Henkilökohtaisen oppimisen osalta oppilaat vahvistavat itseluottamusta ja -

tuntemusta, keskittymistä ja empatiakyvyn kehittymistä. Tiedollisen oppimisen tasolla op-

pilas voi kehittyä intuitiivisuudessa, spontaanisuudessa ja tunteiden laadussa. Taidemuo-

don osalta on mahdollista oppia draama- ja teatteritaitoja. 

Draamassa oppimisen yksi keskeinen käsite on esteettinen kahdentuminen, jossa osallistuja 

samaan aikaan sekä eläytyy fiktiiviseen maailmaan, henkilöön ja aikaan että tiedostaa tä-
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män maailman olevan fiktiivinen. Esteettisen kahdentumisen tilassa osallistuja rakentaa 

yhteyden todellisen ja fiktiivisen maailman välille. Esteettisen kahdentumisen kautta op-

piminen on merkityksellistä sekä kasvatuksellisesti että taiteellisesti. Draamatyöskentelys-

sä on huomioitava osallistujien ikätaso. Draamatoiminnan tulisi edetä kuvitteluleikeistä 

improvisaatioon pohjautuviin draamaesityksiin ja siitä taidekasvatuksellisesta näkökulmas-

ta toteutettuihin esityksiin.  

Draamakasvatus pitää sisällään runsaasti erilaisia genrejä, joista osa on koulumaailmassa 

käytetympiä. Toisinaan genret sisältävät samoja työtapoja, eikä genrejen välille voida näin 

ollen vetää selkeitä rajoja, vaan ne ikään kuin limittyvät toisiinsa. Genre-jaottelun lisäksi 

draamaharjoituksia voidaan jaotella työtapojen perusteella narratiivisiin, refleksiivisiin, 

runollisiin ja kontekstia rakentaviin työtapoihin Neelandsin (1990) luokittelun perusteella. 

Boltonin (1984) jaottelussa draamaharjoitukset erotellaan toisistaan sen perusteella, ovatko 

ne lyhytkestoisia, vapaamuotoisempia vai yleisölle suunnattuja. 

Draama näkyy vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa sekä osana 

aihekokonaisuuksia että äidinkieli ja kirjallisuus -oppiainetta. Draamakasvatuksesta suun-

niteltiin vuoden 2016 opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä uutta oppiainetta. Tämä 

suunnitelma ei toteutunut, mutta draaman osuus osana äidinkieli ja kirjallisuus -oppiainetta 

on kuitenkin vahvistunut. 
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4 Tutkimuksen toteutus 

Tässä luvussa esittelen tutkielmani tavoitteet ja tutkimuskysymykset. Tämän jälkeen tar-

kastelen tutkielmassa käyttämääni teoreettista viitekehystä lyhyesti. Lisäksi esittelen ai-

neiston ja analyysini etenemisen, ja lopuksi pohdin tutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuut-

ta. 

4.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Pro gradu - tutkielmassani pyrin selvittämään draamaharjoitusten olemusta kuudessa ala-

koulun äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan oppaassa.  Tutkimusaineistonani ovat seu-

raavat teokset: Kirjakuja 3 - Uusi opettaja opas (Alhainen, Ahlvik, Kivikko & Komulai-

nen, 2013), Kirjakuja 6 - Uusi opettajan opas (Alhainen, Komulainen, Lahtinen & Laurila, 

2013), Kulkuri 3 - äidinkieli ja kirjallisuus - opettajan opas (Haviala, Siter, Helin, Ilomäki-

Keisala & Katakamäki, 2007), Kulkuri 6 - äidinkieli ja kirjallisuus - opettajan opas (Helin, 

Ilomäki-Keisala, Katajamäki, Haviala & Siter, 2013), Vipunen - äidinkieli ja kirjallisuus 3 

- opettajan opas (Heikkinen, Herajärvi, Konttinen & Lindfors, 2008) ja Vipunen - äidinkie-

li ja kirjallisuus 6 - opettajan opas (Heikkinen, Konttinen. Lottonen & Löyttyniemi, 2010). 

Tutkielmassani lyhennän teosten nimet seuraavasti: Kirjakuja 3, Kirjakuja 6, Kulkuri 3, 

Kulkuri 6, Vipunen 3 ja Vipunen 6. Mielenkiintoni kohteena on se, millaisen kuvan opetta-

jan oppaiden draamaharjoitukset antavat draamasta ja millaisiin draamaharjoituksiin op-

paissa keskitytään. Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

1. Missä määrin opettajanoppaat sisältävät draamaharjoituksia, ja eroavatko eri kustan-

tajien oppaat tässä suhteessa toisistaan? 

2. Mihin Boltonin draamaharjoitustyyppien ryhmiin opettajan oppaiden draamaharjoit-

teet kuuluvat, ja millaisia kyseisten ryhmien harjoitteet ovat? 

3. Eroavatko kolmannen ja kuudennen vuosiluokan draamaharjoitukset toisistaan mää-

rällisesti tai laadullisesti? 

4. Millaisia työtapoja kolmannen ja kuudennen vuosiluokan opettajan oppaissa hyö-

dynnetään? Eroavatko työtavat vuosiluokkien kesken? 

Analyysissäni hyödynnän Boltonin (1984) luomaa draamaharjoitusten luokitusta. Tarkaste-

len lisäksi draamaharjoituksia työtapojen kautta ja pyrin luomaan katsauksen siihen, mil-
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laiset harjoitustyypit oppikirjoitta painottuvat. Tässä luokittelussa käytän apunani Neeland-

sin (1990) ja Toivasen (2005) jaotteluja draaman työtavoista. 

4.2 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus käsittää runsaasti erilaisia tutkimusperinteitä ja sitä 

olisi Tuomen ja Sarajärven (2002, s. 147) mielestä pidettävä näitä erilaisia lähestymistapo-

ja löyhästi yhdistävänä sateenvarjokäsitteenä. Yhteistä laadulliselle tutkimukselle on 

yleensä se, että tavoitteena on kuvata jotakin ilmiötä tai tapahtumaa ja löytää sille teoreetti-

sesti mielekäs tulkinta ilman tilastollisen yleistettävyyden pyrkimystä. (mt. s. 87).  

Laadullinen tutkimus on tulkinnallista, empiiristä tutkimusta, jonka taustafilosofiana on 

fenomenologis-hermeneuttinen ymmärtävän tutkimuksen perinne (Tuomi & Sarajärvi, 

2002, s. 58). Laadullisen tutkimuksen voidaan nähdä pohjautuvan naturalistiseen paradig-

maan, jonka mukaan todellisuus on monitasoinen ja subjektiivinen, yksilöiden mentaaleille 

prosesseille rakentuva kokonaisuus. Todellisuus rajataan laadullisen tutkimuksen osalta 

siihen todellisuuteen, joka koostuu ihmisten luomista merkityksistä. (mt. s. 147–148.) Ant-

tila (2006, s. 135) puolestaan toteaa, että laadullisen tutkimuksen kohteessa on oltava jota-

kin yleistettävää, joka tekee kohteesta merkityksellisen, jotta yleistettävät tulokset ovat 

mahdollisia. 

Tutkimuskirjallisuudessa puhutaan usein rinnakkain sisällönanalyysista ja sisällön eritte-

lystä. Sisällönanalyysiä on kuvattu tutkimusvälineeksi, jonka avulla voidaan analysoida 

erilaisia kirjalliseen muotoon saatettuja dokumentteja systemaattisesti ja objektiivisesti ja 

luomaan niistä tiivistetty ja yleistetty kuvaus. Analyysi on apuväline aineiston järjestämi-

seen, jonka jälkeen tutkija voi tehdä jäsennellystä kokonaisuudesta johtopäätöksiä. Ilman 

tutkijan jäsentelyä sisällönanalyysi voi typistyä pelkäksi järjestetyn aineiston kuvaukseksi. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 105.) Anttila (2006, s. 254) näkee, että alun perin sisällönana-

lyysi on ollut kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä, jolla on kuvattu aineiston jakautumista 

luokkiin ja kategorioihin. Tutkimusmenetelmänä sisällönanalyysin antaa mahdollisuuden 

tehdä toistettavia ja päteviä päätelmiä aineistossa ilmenevän asia- ja sisältöyhteyden suh-

teesta. Tutkittavaksi aineistoksi valikoituvat usein verbaalit, symboliset ja kommunikatiivi-

set sisällöt, jolloin materiaali voi olla joko kirjallista, auditiivista tai visuaalista. 
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Pietilä (1973, s. 52–53) on määritellyt sisällön erittelyksi tutkimukset, joissa kuvataan tilas-

tollisesti tai sanallisesti tutkittavan dokumentin sisällöstä nousevia ilmiöitä tai niitä joita 

sisällön oletetaan ilmaisevan. Kun dokumenttia kuvaillaan ilmiönä, silloin kuvailun koh-

teena ovat dokumentin sisällölliset ominaisuudet. Jotta kuvailu olisi mielenkiintoista, käy-

tetään usein vertailevaa otetta, jolloin vertailukohtana voidaan käyttää eri tuottajien doku-

mentteja, eri vastaanottajaryhmälle suunnattuja dokumentteja tai sisältöä voidaan verrata 

normeihin ja ihanteisiin. (Pietilä, 1973, s. 24–25.)  

Tuomi ja Sarajärvi (2002, s. 107–109) nostavat esiin perinteisen jaottelun, jonka mukaan 

sisällön erittelyä pidetään dokumentin kvantitatiivisena analyysinä ja sisällönanalyysiä 

kvalitatiivisena, aineiston sanallisena kuvaamisena. Yleisesti sisällön kvantifionti on liitet-

ty ainoastaan sisällön erittelyyn, mutta yhdysvaltalainen laadullisen tutkimuksen perinne ei 

tee eroa näiden kahden näkökulman välille. Kvantifioiminen nähdään jatkumona sanalli-

sesti kuvattujen aineistojen analyysiin, jolloin sanallisten tulosten lisäksi saadaan määrälli-

siä tuloksia. 

Käytettiinpä analyysitavasta kumpaa nimitystä tahansa, etenee analyysi siten, että aineisto 

jaetaan ensin osiin, analyysiyksiköihin, jonka jälkeen se käsitteellistetään ja kootaan eli 

klusteriodaan uudella tavalla loogiseksi kokonaisuudeksi. Järjestetystä aineistosta pyritään 

saamaan lisää informaatiota tutkittavasta ilmiöstä. Laadullisessa tutkimuksessa sisällönana-

lyysin tekeminen voidaan toteuttaa aineistolähtöisesti eli induktiivisesti, teoriaohjaavasti 

eli abduktiivisesti tai teorialähtöisesti eli deduktiivisesti. (Tuomi & Sarajärvi, 2002, 110–

112.) 

Deduktiivisessa päättelyssä ajattelua ohjaa jokin aiemmin tunnettu totuus, jonka pohjalta 

uudet havainnot pyritään selittämään. Tällöin saadun tiedon todellisuutta voidaan pitää 

yhtä totena kuin lähtökohtaoletuksiakin. Päättelyn taustalla olevan tiedon tulisi siis olla 

tutkittua ja varmaa, jotta uudet havainnot voidaan verifioida sen kautta. Induktiivisessa 

päättelyssä aineisto on käsitteenmuodostuksen lähtökohtana. Aikaisempi tieto ja esiym-

märrys ovat lähtökohtina, mutta tutkija ei sitoudu niihin samalla tavalla kuin deduktiivises-

sa päättelyssä. Abduktiivisessa päättelyssä tutkijalla on jonkinlainen teoreettinen johtolan-

ka, teoreettinen ja tiedollinen esiymmärrys aiheesta., jolloin hän kohdistaa mielenkiintonsa 

niihin seikkoihin, jotka hän kokee tai tietää tärkeiksi. (Anttila, 2006, 130–131.) 

Käytän raporttini tutkimusmateriaalin analysointiin laadullista sisällönanalyysia ja seuraan 

pääsääntöisesti deduktiivista päättelyä. Työtapojen osalta teoria on enemmän viitteellisesti 



40  

 

  

mukana analyysissa, sillä tarkoituksenani ei ole luokitella työtapoja suoraan Neelandsin tai 

Toivasen teorioiden perusteella. Tässä suhteessa lähestymistapani on näin ollen abduktiivi-

nen. 

Valmiin teoriaperustan avulla aineiston analyysi voi helpottua, sillä olemassa olevia luok-

kia voi käyttää hyödyksi analyysissa. Kuitenkin on huomioitava, että kaikki aineiston ma-

teriaali ei automaattisesti asetu kyseisen teorian luomiin luokkiin. Tällöin saatuja tuloksia 

ei ole tarkoituksenmukaista yrittää sulauttaa teoriaan, vaan tulokset on otettava sellaisinaan 

mukaan analyysiin. Tämä mahdollistaa jo olemassa olevien teorioiden tarkentamisen ja 

tieteen kumulatiivisen kehittymisen. 

4.2.1 Aiempia tutkimuksia 

Äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjojen draamaharjoituksia on tutkittu aiemmin muuta-

massa pro gradu -tutkielmassa. Anne Niskala (2012) on tarkastellut draamakasvatusta ja 

siihen liittyviä harjoituksia peruskoulun kolmannen vuosiluokan äidinkielen ja kirjallisuu-

den oppikirjoissa. Niskalan tutkimusaineisto on osin sama kuin omassa tutkimuksessani, 

sillä hän on tarkastellut teoksia Kirjakuja 3 ja Vipunen 3. Vipunen toteaa, että draamahar-

joitusten osuus oppikirjoissa on pieni muihin tehtävätyyppeihin verrattuna. Harjoituksissa 

keskitytään Niskalan mukaan pääasiassa ilmaisullisten perustaitojen harjoitteluun sekä 

pienten esitysten valmistamiseen. 

Maiju Koski (2009) on puolestaan tutkinut osana pro gradu -työtään yläkoulun äidinkielen 

ja kirjallisuuden oppikirjasarjaa Aleksi. Kosken tutkimuksen mukaan draamaharjoitusten 

määrä jää kirjasarjassa muutamaan prosenttiin. Lisäksi draamaharjoitusten määrä vähenee, 

jos verrataan seitsemännen ja yhdeksännen vuosiluokan tehtäviä. Seitsemännen luokan 

tehtävistä 5,4 prosenttia sisältää draamaa, yhdeksännen vuosiluokan tehtävistä ainoastaan 

2,4 prosenttia. 

Tutkielmani on läheisessä yhteydessä Niskalan pro gradu -työhön, sillä myös Niskala on 

tarkastellut draamaharjoituksia Boltonin (1984) jaottelun kautta. Oma työni kuitenkin ero-

aa Niskalan tutkimuksesta siinä, että olen ottanut mukaan myös opettajan oppaan tehtävät 

sekä liitteet, joita Niskala ei ole omassa työssään käsitellyt. Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 

(2013, s. 160) toteavat, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkija asettaa kysymyksiä ja 

tulkitsee asioita valitsemastaan näkökulmasta oman ymmärryksensä perusteella. Pro gradu 
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-työssäni olen määritellyt draamaharjoituksen hieman eri tavalla kuin Niskala omassa työs-

sään, joten tutkimustuloksemme voivat poiketa toisistaan. Analyysin kuvauksen ja aineis-

ton rajauksen olen tämän takia pyrkinyt tekemään ja kirjoittamaan auki mahdollisimman 

tarkasti, jotta syyt mahdollisesti eriäviin tutkimustuloksiin saman aineiston osalta olisi 

helppo havaita. 

4.3 Aineisto 

Tutkimusaineistoni koostuu kuudesta äidinkielen ja kirjallisuuden opettajanoppaasta, jotka 

olen saanut veloituksetta tutkielmaani varten teosten kustantajilta. Kuusi kirjaa edustaa 

kolmea eri alakoulun äidinkielessä käytettävää kirjasarjaa (Vipunen, Kirjakuja, Kulkuri), 

joista jokaisesta olen ottanut tarkasteluun kolmannen ja kuudennen vuosiluokan opettajan 

oppaat. Vipunen-kirjasarja on Otavan kustantama, Kirjakuja- ja Kulkuri-sarjat nykyisen 

Sanoma Pro:n julkaisuja. Esittelen ensiksi hieman oppikirjojen ja opettajien oppaiden mer-

kitystä yleensä. Tämän jälkeen tarkastelen aineistonani olevia opettajan oppaita erikseen. 

4.3.1 Oppikirja 

Oppikirja-termillä viitataan nykyisin pääsääntöisesti teokseen, joka on laadittu varta vasten 

opetustarkoituksiin. Oppikirjaa käytetään keskimäärin 3–4 vuotta. Lyhytikäisyyteen on 

vaikuttanut jatkuvasti koventunut kilpailu ja nopea kehitys. (Lappalainen, 1992, s. 11, 14.) 

Perusopetuksen kolmannella vuosiluokalla äidinkieltä ja kirjallisuutta opiskellaan vähin-

tään 14 vuosiviikkotuntia (Opetushallitus, 2004, s. 304). Opettajan ei tarvitse selvitä kai-

kista näistä tunneista oman kekseliäisyytensä avulla. Oppikirja on yksi merkittävimmistä 

opetuksen apuvälineistä. Pääsääntöisesti oppikirjalla tarkoitetaankin teosta, joka on tarkoi-

tuksellisesti laadittu oppilaan oppimisen avuksi ja opetuksen tueksi. Oppikirjaa laajempi 

käsite on oppimateriaali, johon sisältyvät kaikki ne materiaalit, joita opetuksessa hyödyn-

netään siten, että oppilas saataisiin kohtaamaan opetettava aines. Oppikirjat ja opettajan 

oppaat ovat osa oppimateriaalia. (Hellström 2008, 252, 269). 

Hellström (2008, s. 254) näkee oppikirjoilla olevan monia hyviä puolia. Niissä opetettava 

aines on valmiiksi jaoteltu ja järjestelty. Oppikirjojen tekijät ovat usein opettajankoulutuk-

sen saaneita, jolloin he työnsä puolesta osaavat määritellä hyvän oppikirjan kriteerejä. Op-

pikirjojen negatiivisena puolena Hellström pitää sitä, että ne voivat kahlita opetusta. Oppi-
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kirjavoittoinen opetus voi pelkistyä pelkäksi oppikirjan läpikäymiseksi. Toisinaan oppikir-

ja voi ohjata opetusta jopa vahvemmin kuin opetussuunnitelma. 

Oppikirjojen vaikutusta on pidetty opetuksessa niin merkittävänä, että niiden on nähty luo-

van oman piilo-opetussuunnitelman. Oppikirjojen lisäksi äidinkielen ja kirjallisuuden ope-

tuksessa käytetään myös kaunokirjallisuutta ja mediatekstejä, muuta oppikirjan asema ope-

tuksen tukena on ollut todella merkittävä. (Luukka, Pöyhönen, Huhta, Taalas, Tarnanen & 

Keränen, 2008, s. 64.) Luukan ja muiden (2008, s. 91–92) tekemän tutkimuksen mukaan 

äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien opetus rakentuu vahvasti oppikirjojen pohjalle. 

Opetuksessa käytetään runsaasti myös kaunokirjallisuutta. Oppikirjoja opetuksessa käyttää 

usein 76 prosenttia tutkimukseen osallistuneista opettajista. Kaunokirjallisia teoksia ope-

tuksessa käyttää usein 88 prosenttia opettajista. Myös erilaisia kalvoja ja monisteita käyte-

tään runsaasti.  93 prosenttia äidinkielen ja kirjallisuuden opettajista nosti oppikirjan yh-

deksi viidestä tärkeimmästä oppimateriaalista. Oppikirjojen keskeisen aseman vuoksi myös 

draaman aseman tarkasteleminen niissä on mielestäni perusteltua. 

4.3.2 Äidinkieli ja kirjallisuus -opettajan oppaiden rakenne 

Aineistonani olevien opettajan oppaiden rakenne on keskenään liki samanlainen: ne tutus-

tuttavat lukijan ensimmäiseksi siihen, millä tavoin teosta käytetään. Esittelyaukeamat ra-

kentavat tietoa siitä, millä tavalla oppikirja, opettajanopas ja harjoituskirja ovat rakentu-

neet, sekä millä tavalla kyseisessä teoksessa lähestytään lukemista, kirjoittamista ja eriyt-

tämistä sekä niiden eri osa-alueita. Pääsääntöisesti jokaista oppikirjan aukeamaan kohti 

opettajan oppaassa on yksi aukeama, joka sisältää pienennetyn oppikirjan sivun sekä ohjei-

ta opettajalle tunnin toteuttamiseksi. Oppikirja sekä opettajan opas jäsentyvät jaksoihin, 

jotka on eritelty toisistaan sekä nimen että värikoodin perusteella. Jokaisen jakson jälkeen 

opettajan oppaissa on jakson sisältöön liittyviä liitteitä. Kirjakuja-sarjan oppaat sisältävät 

lisäksi teoksen lopussa olevan juhlaliite-osion. Jokaisesta oppaasta olen rajannut analyysin 

ulkopuolelle oppikirjan tehtävien vastaukset, sillä ne eivät ole erillisiä harjoitteita, vaan 

liittyvät oppikirjan materiaaleihin. Myös kirjavinkit olen jättänyt jokaisesta kirjasarjasta 

analyysini ulkopuolelle. Oppikirjan kuvat ovat mukana analyysissäni niiltä osin, kuin ne 

liittyvät oppikirjassa tai opettajan materiaalissa liittyviin tehtäviin. Liitteeseen 2 olen ke-

rännyt esimerkkiaukeamat jokaisesta analysoimastani opettajan oppaasta esimerkinomai-

sesti. 
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Kirjakuja 3 -opettajan oppaan aukeama sisältää määritelmän tunnin tavoitteesta, tietoa op-

pikirjan tekstin taustaksi, tehtäviä aiheesta, oppikirjan tehtävien vastaukset sekä ratkaisut 

harjoituskirjan tehtäviin. Opettajan oppaan tehtävät jakautuvat kirjoittamis-, kuuntelu-, 

toiminta-, ilmaisu-, mediakasvatus- ja kuvan tarkastelutehtäviin. Jokaisella tehtävätyypillä 

on oma kuvatunnisteensa, joka on painettu tehtävän yhteyteen; ilmaisuharjoituksia teokses-

sa kuvataan teatterinaamiolla. Teoksen oppikirjaosuudessa ilmaisuharjoituksia ei erikseen 

ole merkitty. Kirjakuja 3 -opettajan oppaan analyysissa en tässä tutkielmassa ota huomioon 

harjoituskirjan tehtäviä, sillä olen jo alun perin rajannut harjoituskirjan pois tutkimusmate-

riaalistani. Tämä rajaus on mielestäni oikeudenmukainen, sillä muut opettajan oppaat eivät 

sisällä harjoituskirjan vastaussivuja. Kokemukseni mukaan harjoituskirjat eivät yleensä 

sisällä toiminnallisia tai draamallisia tehtäviä, vaan niissä keskitytään enemmän yksilötyö-

hän ja opitun kertaamiseen kirjallisesti. Kirjakuja 3 -opettajan oppaan materiaalista olen 

rajannut aineiston ulkopuolelle lisäksi opettajalle suunnatut ohjeistukset tunnin tavoitteesta 

sekä tiedot oppikirjan tekstin taustasta. Tarkasteluni mukaan ne ovat opettajan työkaluja, 

jotka antavat opettajalle lisätietoa, mutta joita ei ole välttämätöntä jakaa opetusryhmän 

kanssa. Jaksojen lopussa olevat ohjeistukset sekä tiedot jakson testeistä jäävät myös tarkas-

teluni ulkopuolelle samasta syystä. 

Kirjakuja 6 -opettajan opas rakentuu samalla tavalla kuin teossarjan kolmannen luokan 

opas. Myös tästä teoksesta olen rajannut analyysin ulkopuolelle tehtäväkirjan harjoitteet 

sekä tekstin taustaksi -kappaleet. Oppikirja-aukeaman luetun ymmärtämistä mittaavat teh-

tävät on eroteltu värikoodeilla. Siniset tehtävät ovat sisältökysymyksiä tekstistä ja muita 

tekstiä avaavia tehtäviä, pinkit tehtävät ovat omaa kirjoittamista tekstikatkelman pohjalta, 

oranssit tehtävät ovat kappaleeseen pohjautuvia ilmaisu- tai piirtämistehtäviä ja valkoiset 

tehtävät ohjaavat lisätiedon hankkimiseen käsiteltävästä aiheesta. Tästä teoksesta olen jät-

tänyt analyysini ulkopuolelle opettajan oppaassa jakson päätteeksi olevat elokuva- ja netti-

vinkit. 

Kulkuri 3 -opettajan oppaan aukeama sisältää oppikirjan kappaleen lisäksi tietoa tunnin 

tavoitteista ja materiaaleista, opetettavan asian tiivistettynä sekä vinkkejä tunnin toteutta-

miseen. Vinkit on jaoteltu tunnin aloittamiseen, lukemiseen, opetettavaan asiaan, harjoi-

tuksiin ja eriyttämiseen sekä oppikirjan tehtävien vastauksiin. Teoksen materiaalista tarkas-

telun ulkopuolelle olen rajannut tavoitteet, materiaalit sekä opetettavan asian tiivistelmän, 

mistä kaikki kuuluvat mielestäni opettajan taustatietoihin. Samalla perusteella analyysin 

ulkopuolelle olen jättänyt jaksojen alussa olevien kuva-aukeamien tietoa kuvasta -osiot. 
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Lisäksi ulkopuolelle jää lukeminen-alaotsikon alle sijoittuva tietoa tekstistä, joka niin ikään 

on opettajan lisämateriaalia, ei niinkään opetusryhmän kanssa toteutettava harjoite. Myös-

kään lukemista en ole laskenut mukaan omaksi harjoitteekseen. Opettajan oppaan harjoi-

tuksilla ei tässä oppaassa ole erillistä kuvatunnistetta, mutta oppikirjan aukeamat sisältävät 

valinnaistehtäviä, jotka on jaoteltu piirtämis-, kirjoittamis-, kuvantutkimis- ja sanastotehtä-

viin. Myös jaksojen alussa olevien kuva-aukeamien tehtävät on nimetty: katso ja kerro, 

eläydy ja esitä sekä keksi ja kirjoita. 

Kulkuri 6 -opettajan opas eroaa Kulkuri 3 -oppaasta siten, että se ei sisällä vihjeitä eriyttä-

miseen.  Muilta osin teosten rakenne on samankaltainen. Oppikirja-aukeaman tehtävissä 

kuvatunniste löytyy tehtäväkokonaisuuksista, joista oppilas saa itse valita kaksi tehtävää 

neljästä. Nämä tehtävätyypit ovat etsi tietoa, tutki tekstiä, kirjoita ja esitä. Samaan tapaan 

kuin Kulkuri 3 -oppaassa, myös kuudennen luokan oppikirjan jaksojen ensimmäiset tehtä-

vät on nimetty. Tässä teoksessa tehtävätyyppejä ovat tutki ja tulkitse, eläydy ja esitä sekä 

keksi ja kirjoita. Oppaan tehtävistä olen rajannut analyysin ulkopuolelle tietoa kuvas-

ta/tekstistä -osiot sekä lukeminen-ohjeistukset. 

Vipunen 3 -opettajan opas sisältää oppikirja-aukeaman lisäksi tiivistelmän opetusmateriaa-

lin keskeisestä sisällöstä, vinkkejä eriyttämiseen, oppikirjan tehtävien vastaukset, opetus-

kokonaisuuden, joka sisältää motivoinnin, kertomuksen, opetettavan asian, harjoitukset ja 

kotitehtävät, sekä kappaleeseen suunniteltuja harjoituksia. Oppikirjan harjoitukset on teok-

sessa jaoteltu viiteen eri tehtävätyyppiin: esitä ja ilmaise, keksi ja kirjoita, kerro ja kuunte-

le, lue ja hoksaa, sekä opettele ja opi. Opettajan oppaassa tehtävät on jaettu sanasto-, ku-

vanluku- ja ilmaisutehtäviin. Teoksesta analyysin ulkopuolelle olen rajannut keskeisen 

sisällön tiivistelmän, ohjeistuksen lukemiseen sekä maininnat kappaleisiin liittyvistä liit-

teistä silloin, kun ne eivät sisällä muuta ohjeistusta. Myös maininnat tunnin aikana tehtä-

vistä harjoituksista ja kotitehtävät ovat analyysini ulkopuolella. 

Vipunen 6 -opettajan opas ei rakenteeltaan eroa merkittävästi kolmannen luokan opettajan 

oppaasta. Opettajan oppaan harjoitukset on Vipunen 3 -oppaasta poiketen jaoteltu sanasto-

tehtäviin ja toimintaa tunneille -tehtäviin. Muilta osin oppaan rakenne on samanlainen kuin 

kolmannen luokan oppaan. Näin ollen analyysin ulkopuolelle jäävät samat osiot kuin kol-

mannen luokan oppaasta. 
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4.4 Analyysin eteneminen 

Tutkimusmateriaalin sain käyttööni tammikuussa 2014, jolloin tutustuin pääpiirteittäin 

jokaiseen teokseen ja pohdin sitä, mitkä osiot muodostavat analyysiyksikön ja mitkä osiot 

rajaan tutkimukseni ulkopuolelle. Jokaisen oppaan osalta mietin, miten analyysiyksikkö 

kyseisessä teoksessa rakentuu.  

Kulkuri-sarjan oppaissa oppikirjan tehtävien numerointi toimi analyysiyksikön perusteena. 

Sama tehtävä saattaa sisältää useita kirjaimilla eroteltuja alakohtia, mutta tehtävä kokonai-

suudessaan lasketaan yhdeksi yksiköksi. Jaksojen lopussa olevat Kulkurin omat -

tehtäväkokonaisuudet jaoin analyysiyksiköiksi siten, että jokainen tehtäväotsikko muodosti 

oman yksikkönsä. Siten esimerkiksi Leikitään -kokonaisuus (Kulkuri 3, s. 42) sisältää viisi 

analyysiyksikköä, koska leikkimisen ohjeistus on jaettu viiteen osaan. Opettajan oppaan 

harjoituksista analyysiyksikön muodostavat lihavoidulla kirjoitetut alaotsikot, kuten esi-

merkiksi Viestin käsittely, Taustatietojen aktivointi, Keskustelua luetusta ja Sanasto-

tehtävä. Omaksi analyysiyksikökseen muodostuivat myös opetettavat asiat, jotka on teok-

sissa painettu värilliselle pohjalle lihavoiduin kapiteelein. Esimerkiksi Kulkuri 6 -oppaan 

kappaleessa Nettikäyttäytymistä (s. 47) on kaksi opetettavaa asiaa käsittelevää osiota NE-

TIN KÄYTTÖTAPOJA ja NETTIETIKETTI, joista kumpikin on yksi analyysiyksikkö. 

Valinnaiset tehtävät on tässä teossarjassa numeroitu yhden tehtävänumeron alle, mutta 

analyysissäni lasken jokaisen vaihtoehdon omaksi yksikökseen. Näin ollen esimerkiksi 

oppikirjan kappaleessa Davidin palomuurin läpi on murtauduttu! (Kirjakuja 6, s. 45) on 

viisi tehtävää, vaikka tehtävät on numeroitu 1 ja 2. 

Kirjakuja-sarjan analyysiyksiköt muodostuivat oppikirjan osalta tehtävien numeroinnin 

mukaan. Opettajan oppaan tehtävien lihavoiduilla kapiteeleilla kirjoitetut otsikot toimivat 

puolestaan analyysiyksikön perustana. Yhdeksi harjoitukseksi lukeutuvat myös jakson lo-

pussa olevat opettajalle suunnatut peliohjeet. Kirjakuja 3 -oppaan jaksojen alussa olevat 

oranssilla kirjoitetut ilmaisuharjoitteet ovat myös omia yksiköitään. Lisäksi osassa aukea-

mista ALKUUN-tehtävä kuuluu osaksi analyysia, vaikka tehtäviä ei ole erikseen alaotsi-

koitu.  Kirjakuja 6 -oppaan oppikirja-aukeamat sisältävät projekteja, joissa analyysiyksikkö 

muodostuu yhdestä erillisestä alaotsikosta, esimerkiksi Mediaprojekti Aikakauslehti (Kir-

jakuja 6, s. 95) sisältää seitsemän otsikkoa, joista jokainen muodostaa yhden analyysiyksi-

kön. Teoksen jaksojen lopussa olevien Nettikahvila-aukeaminen jokainen erillinen tehtä-

vänanto muodostaa oman analyysiyksikkönsä. 
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Vipunen-kirjasarjan analyysiyksikköjen määrittäminen oli haastavaa, sillä opettajan oppaan 

tehtävät on kirjaimien ja numeroiden sijaan merkitty luetelmapistein. Selkeästi omia ana-

lyysiyksikköjään ovat sanasto ja kuvan lukeminen. Myös eriyttäminen-osiossa tehtävät 

erottuvat toisistaan luetelmapisteen avulla omiksi yksiköikseen. Ilmaisu-alaotsikon alla 

olevista tehtävistä jokainen lihavoitu alaotsikko on oma yksikkönsä. Opetuskokonaisuuden 

osalta jouduin miettimään yksikön kokoa tarkemmin. Osa luetelmapisteistä erottelee selke-

ästi erilliset tehtävät toisistaan, kuten esimerkiksi Vipunen 3 -oppaassa kappaleessa Anne-

lin äidin luona (s. 31) Motivointi-alaotsikon alla oleva yksittäinen luetelmapiste. Opetetta-

van asian osalta (s. 31) kaikki kolme luetelmapisteillä eroteltua virkettä muodostavat kui-

tenkin yhden yksittäisen analyysiyksikön, sillä kaikki asiat liittyvät tiiviisti yhdeksi koko-

naisuudeksi, jonka avulla opetetaan luettelon kirjoittamista. Olen käyttänyt samaa ana-

lyysiyksikön muodostamisperiaatetta myös muiden kappaleiden yhteydessä. 

Olen jo kandidaatintutkielmani yhteydessä tutustunut draamakasvatusta käsitteleviin teori-

oihin, joten minulla on ollut vahva esiymmärrys tutkittavasta asiasta. Toisella aineistonlu-

kukerralla kävin opettajanoppaat läpi systemaattisesti ja merkitsin esiymmärrykseni perus-

teella kaikki mahdolliset draamaharjoitukset. Ennen kolmatta lukukertaa tarkensin draa-

mallisten harjoitteiden määritelmää siten, että sisällytin harjoitteille esteettisen kahdentu-

misen ehdon. Jokaisen analyysini kohteeksi valittavan harjoitteen tuli sisältää vähintään 

yksi esteettisen kahdentumisen osa-alueesta. Toisen analyysikierroksen aikana osa aiem-

min merkitsemistäni harjoitteista karsiutui pois, sillä ne eivät toteuttaneet esteettisen kah-

dentumisen vaatimusta. Esimerkiksi Vipunen 3 -oppaan (s. 27) Ilmaisu-otsikon alla oleva 

harjoite Parin kesämuisto on ilmaisullinen, mutta ei draamallinen harjoite. Samoin Kuka 

minä olen? -leikki (Kulkuri 3, s. 43) rajautui draamaharjoitteiden ulkopuolelle, sillä leikissä 

leikkijä itse ei tiedä rooliaan leikin aikana.  

Analyysin jälkeen listasin oppaiden sisältämät draamaharjoitukset taulukkoon siten, että 

oppikirjan harjoitukset, opettajan oppaan harjoitukset ja liitteiden harjoitukset ovat keske-

nään eri osioissa tiedostossa. Taulukoituani harjoitukset analysoin, mihin Boltonin draa-

maharjoitusten ryhmään mikin tehtävä kuuluu ja millaista työtapaa tehtävässä hyödynne-

tään. Tämän jälkeen järjestelin harjoitukset ja pyrin löytämään niistä säännönmukaisuuksia 

ja yhtymäkohtia. Yhdistelyn jälkeen kvantifioin aineiston ja tein aineistosta sekä laadullisia 

että määrällisiä havaintoja. Liitteeseen 1 olen kerännyt kootusti muutamia esimerkkiana-

lyysejä aineistosta. 
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4.5 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Tutkimusmetodeja käsittelevässä kirjallisuudessa tutkimuksen luotettavuuden perusteluiksi 

esitetään yleensä validiteetin ja reliabiliteetin käsitteiden kautta, joista ensimmäisellä tar-

koitetaan sitä, että tutkimuksessa on tutkittu sitä, mitä on aiottu tutkia, ja jälkimmäinen 

tutkimuksen toistettavuutta. Näiden käsitteiden ei nähdä soveltuvan laadullisen tutkimuk-

sen luotettavuuden tarkasteluun. (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 133.) Luotettavuuden mää-

rittelemisen suhteen laadullinen tutkimus on haasteen edessä. Tulkitsevaa tutkimusta teh-

dessä ollaan väistämättä ymmärtämistä koskevien kysymysten edessä. Millä tavalla subjek-

tiivinen minä voi olla tietoinen ja ymmärtää objektiivista minää? Ymmärtämistä voidaan 

tarkastella joko tutkijan ja tiedonantajan välisenä tai tutkijan ja tutkimuksen lukijan välise-

nä suhteena. Fundamentaalinen näkökulma tukeutuu ymmärtämisen probleemissa metodo-

logisiin lähtökohtiin ja siihen, että ne kirjoitetaan tutkimuksessa auki mahdollisimman 

avoimesti. Samalla tavoin myös fenomenologis-hermeneuttisen perinteen seuraaja kirjoit-

taa ennakkokäsityksensä lukijan tietoon ja tiedostaa ne itsekin aineistoa analysoidessaan. 

Tällöin on mahdollista kasvattaa tutkimuksen luotettavuutta. (emt. s. 70–71, 98.)  

Laadullisen tutkimuksen haasteena on myös tiedon objektiivisuuden takaaminen. Tuomi ja 

Sarajärvi (2002, s. 19, 32, 69–70) toteavat, että jo tutkimusongelman muotoilu on sidoksis-

sa tiettyyn teoriaan ja arvoihin ja kaikki tieto voidaan nähdä näin ollen subjektiivisena, 

tutkijan oman ymmärryksen varassa laadittuna ja hänen arvojensa sävyttämänä. Puolueet-

tomuutta ei laadullisessa tutkimuksessa voikaan täysin saavuttaa ja laadullisen tutkimuksen 

kentässä on hyväksytty se, että tutkija tutkimusasetelman luojana ja tulkitsijana automaatti-

sesti katsoo tutkimusaihettaan omista lähtökohdistaan (emt. s. 133). Tuomi ja Sarajärvi 

(emt. s. 124) pitävät laadullisen tutkimuksen sisäistä johdonmukaisuutta ja eettistä kestä-

vyyttä hyvän laadullisen tutkimuksen piirteinä. 

Sisällönanalyysin on Anttilan (2006, s. 256) mukaan oltava objektiivista, jotta se onnistui-

si. Objektiivisuus tarkoittaa sitä, että tutkijan täytyy tähdätä määrätietoisesti tutkimusky-

symysten selvittämiseen systemaattisen analyysin kautta. Analyysiin on otettava mukaan 

myös sellainen aineisto, joka ei sovellu ennalta asetettuihin hypoteeseihin. 

Validiteettikysymystä voidaan laadullisessa tutkimuksessa tarkastella siltä kannalta, onko 

tutkija kyennyt rakentamaan toimivan tutkimusasetelman. Validiteettiin liittyy myös ky-

symys siitä, pitävätkö tutkijan tekemät tulkinnat paikkaansa koko tutkimusaineiston osalta 

ja tutkittavassa ympäristössä. Tulkintojen pätevyys yhteiskunnallisessa todellisuudessa on 



48  

 

  

validiteetin kautta tarkasteltava kysymys. Näitä kysymyksiä tulisi tarkastella koko tutki-

muksen ajan. Tutkimuksen reliabiliteetin varmistamiseksi lukijalle tulee tarjota mahdolli-

suus seurata tutkijan päättelyä ja arvioida sitä kriittisesti. Jotta reliabiliteetin vaatimus täyt-

tyisi, lukijan olisi raportin perusteella kyettävä uskomaan, että tulkintoihin on päästy tutki-

jan esittämällä tavalla. (Anttila, 2006, s. 407 – 408.) Reliabiliteetin lisäämiseksi olen sijoit-

tanut luomani luokittelutaulukon raportin loppuun, jotta lukija voi halutessaan seurata tul-

kintaani tarkemmin. 

Luotettavuuden näkökulmasta tiedostan oman paikkani tutkijana. Aiempi teatteri-ilmaisun 

ohjaaja (AMK) koulutukseni vaikuttaa väistämättä tulkintaani laadullisessa tutkimuksessa. 

Mikäli aineistoa olisi käsitellyt joku, jolla ei ole kokemusta draamasta, olisivat tutkimustu-

lokset eittämättä erilaisia. Toisaalta taustaani voidaan pitää myös vahvuutena, ammatillise-

na pätevyytenä, jonka perusteella tutkimusaineiston analysointi voi olla luotettavampaa 

kuin asiaan vähemmän perehtyneen tutkijan. Tutkimukseni analyysivaiheen olen pyrkinyt 

kuvaamaan mahdollisimman tarkasti, jotta lukijan olisi mahdollisuus tarkastaa tulkintoihini 

johtava päättelyketju. Näen kuitenkin mahdottomaksi sen, että tutkijana kykenisin täysin 

ymmärtämään oppimateriaalintekijöiden tarkoituksia tehtävien laadusta. Hyväksyn myös 

tosiasian, etten voi kirjoittaa tutkielmastani sellaista, että toinen voisi täydellisesti ymmär-

tää tutkimukseni tulokset samalla tavalla kuin minä tutkijana. 

Olen tutkielmaa tehdessäni pyrkinyt objektiivisuuteen. Opettajan oppaista olen käyttänyt 

opetusharjoitteluissa Kulkuri-sarjan teoksia, muista kirjasarjoista minulla ei ole aiempaa 

kokemusta. Analyysin aikana olen käsitellyt kaikkia teoksia uusina ja asettanut ne samalle 

lähtöviivalle. Tätä objektiivisuutta on helpottanut se, että olen saanut jokaisen aineistoni 

opettajan oppaan veloituksetta käyttööni kustantajilta. 
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5 Analyysi 

Tässä luvussa esittelen analyysini tuloksia. Ensimmäiseksi paneudun opettajan oppaiden 

harjoitusten määrään ja siihen, kuinka suuri osa teosten harjoitteista on draamallisia. Sen 

jälkeen tarkastelen jokaista teosta Boltonin (1984) draamaharjoitustyyppien valossa ja erit-

telen eri opettajan oppaiden harjoitukset tämän teorian mukaisesti. Lopuksi esittelen aineis-

tossani esiintyneet draaman työtavat sekä tarkastelen sitä, millä tavalla eri kirjasarjojen 

kolmannen ja kuudennen vuosiluokan opettajan oppaan eroavat toisistaan, sekä sitä, millai-

sia eroja ja yhteneväisyyksiä työtavoissa on eri kirjasarjojen välillä. 

5.1 Draamaharjoitteiden määrä opettajan oppaissa 

Kirjakuja 3 -opettajan opas sisältää yhteensä 907 harjoitetta, joista oppikirjan harjoitteita 

on 243, opettajan oppaan harjoitteita 356 ja liitteiden harjoitteita 308. Draamallisiksi tehtä-

viksi näistä kaikista jaotteluni perusteella voidaan laskea 118. Oppikirjassa draamallisia 

harjoitteita oli kaiken kaikkiaan 45, opettajan oppaassa 55 ja liitteissä 18. Kirjakuja 6 -

opettajan opas koostuu puolestaan 811 tehtävästä, joista oppikirjan tehtäviä on 279, opetta-

jan oppaan 203 ja liitteiden 329. Draamallisia harjoitteita teoksessa oli kaikkiaan 53, joista 

oppikirjassa 28, opettajan oppaassa 10 ja liitteissä 15.  

Kulkuri 3 -opettajan oppaassa tehtäviä on kaikkiaan 1174, joista oppikirjassa 283, opetta-

jan oppaassa 619 ja liitteissä 272. Oppikirjan tehtävistä 30 sisältää draamallisia elementte-

jä, opettajan oppaassa tällaisia tehtäviä on 89 ja liitteissä 9. Draamaharjoitteita oli teokses-

sa yhteensä 128. Kulkuri 6 -opettajanopas puolestaan koostuu 978 tehtävästä, joista 271 on 

oppikirjaosiossa, 415 opettajan oppaassa ja 292 liitteissä. Draamaharjoituksia oppikirjan 

tehtävistä on yhteensä 29, opettajan oppaan tehtävistä 54 ja liitteiden tehtävistä 10, kaikki-

aan siis 93 tehtävää.  

Vipunen 3 -opettajan oppaassa tehtävien kokonaismäärä on 1308, joista 419 on oppikirjas-

sa, 460 opettajan oppaassa ja 429 liitteissä. Draamallisiksi näistä harjoitteista voidaan op-

pikirjan osalta lukea 59, opettajan oppaan osalta 76 ja liitteiden osalta 10 tehtävää. Yhteen-

sä draamaharjoituksia oli 145 tehtävän verran. Vipunen 6- opettajan oppaassa tehtäviä on 

yhteensä 1207, joista oppikirjassa 382, opettajan oppaassa 371 ja liitteissä 454. Draamahar-

joituksia oppikirjassa on 32, opettajan oppaassa 63 ja liitteissä neljä, yhteensä 99 harjoitet-

ta. 
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Prosentuaalisesti opettajan oppaissa on draamaharjoituksia noin 10 prosenttia harjoitteiden 

kokonaismäärästä. Taulukkoon 1 on koottu jokaisen opettajanoppaan draamaharjoitukset 

suhteutettuna oppaan harjoitusten kokonaismäärään. Kirjakuja 3 harjoitteista 13,0 prosent-

tia on draamallisia, sarjan kuudennen luokan oppaassa prosenttiosuus on 6,0 prosenttia. 

Kulkuri-sarjan kolmannen luokan oppaassa draamaharjoitusten määrä on 10,9 prosenttia, 

kun kuudennen luokan kirjan tehtävistä 9,5 prosenttia lukeutuu tulkintani mukaan draama-

harjoitteisiin. Vipunen 3 -oppaassa draamallisten tehtävien osuus kaikista tehtävistä on 11,1 

prosenttia ja Vipunen 6 -oppaassa 8,2 prosenttia. 

Taulukko 1.  Draamaharjoitusten osuus kaikista opettajan oppaan harjoitteista. 

 

Oppikirjasarjoista ainoastaan Kirjakujan osalta draamaharjoitusten määrä näyttää vähenty-

neen selvästi, kun verrataan kolmannen ja kuudennen vuosiluokan oppaita. Vipunen- ja 

Kulkuri-sarjoissa draaman määrä on vähentynyt vain muutamalla prosenttiyksiköllä. 

Jokainen tutkimusmateriaalini opettajan opas pitää sisällään runsaasti liitteitä, jotka sisältä-

vät pääsääntöisesti kirjallisia tehtäviä ja itsearviointilomakkeita. Tästä syystä koen tärkeäk-

si tarkastella jokaista oppaan osa-aluetta erillään teoksen muista osioista. Taulukkoon 2 

olen koonnut ainoastaan teosten oppikirjaosioissa olevien harjoitteiden ja draamaharjoittei-

den suhteet. 

Taulukko 2.  Draamaharjoitteiden osuus kaikista oppikirja-osion harjoitteista opettajan 

oppaissa. 
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Oppikirjojen harjoitteiden osalta merkittävin muutos draamaharjoitteiden määrässä on Kir-

jakuja-sarjassa, jossa kolmannen luokan oppikirjassa draamallisiksi laskettavia harjoitteita 

on 18,5 prosenttia, kun kuudennen luokan oppikirjan harjoitteista niitä on 10,0 prosenttia. 

Myös Vipunen-sarjassa ero kolmannen ja kuudennen luokan draamaharjoitteiden määrässä 

on selkeä: kolmannen luokan harjoitteista 14,1 prosenttia on draamallisia, kuudennen luo-

kan harjoitteista enää 8,4 prosenttia. Kulkuri-sarjassa suurta eroa vuosiluokkien oppikirja-

materiaaleissa ei ole: kolmannella luokalla draamaharjoitteita on 10,6 prosenttia, kuuden-

nella 10,7 prosenttia. 

Pelkästään opettajan materiaaliin sisältyviä harjoitteita tarkastelen taulukossa 3. Opettajan 

oppaan harjoitteista Kirjakuja-sarjan kolmannen luokan osalta draamallisia tehtäviä on 

15,4 prosenttia, kuudennen luokan osalta 4,9 prosenttia. Draamaharjoitteiden määrän ero 

on huomattava, kun verrataan kolmannen ja kuudennen luokan opettajan oppaita kyseises-

sä kirjasarjassa. Kulkuri-sarjassa ero ei ole merkittävä, kolmannen luokan tehtävistä 14,4 

prosenttia ja kuudennen luokan tehtävistä 13,0 prosenttia ovat draamallisia. Vipusen osalta 

draamaharjoitteiden määrä on myös liki samaa tasoa, sillä erotuksella että kolmannen luo-

kan oppaassa harjoitteita on 16,5 prosenttia ja kuudennen luokan oppaassa 17,1 prosenttia. 

Taulukko 3.  Draamaharjoitteiden osuus kaikista opettajan opas -osion harjoitteista opetta-

jan oppaissa. 

Kuten taulukosta 4 voi nähdä, liitteet eivät pidä sisällään kovin runsaasti draamaharjoituk-

sia. Kirjakuja 3 -oppaan liitteiden tehtävistä 5,8 prosenttia ja Kirjakuja 6 -oppaan liitteiden 

tehtävistä 4,6 prosenttia on draamallisia. Kulkuri 3 -liitteiden tehtävistä draamallisia on 3,3 

prosenttia ja Kulkuri 6 -liitteiden tehtävien osalta vastaava prosenttiosuus on 3,4. Vipunen 

3 -liitteiden tehtävistä 2,3 prosenttia voidaan pitää draamallisina, Vipunen 6 -liitteiden teh-

tävistä ainoastaan 0,9 prosenttia sisältää draaman elementtejä. 
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Taulukko 4.  Draamaharjoitusten osuus kaikista opettajan opas liitteet -osion harjoituksista 

opettajan oppaissa. 

 

Analysoimistani opettajan oppaista Kirjakuja- ja Vipunen-sarjojen opettajanoppaissa 

draamaharjoitusten määrä on kuudennen luokan oppaassa useita prosenttiyksiköitä vä-

hemmän kuin kolmannen luokan oppaissa. Kuitenkin draaman opetuksen tulisi jatkua ta-

saisesti vuosiluokasta toiseen. Harjoitteiden vähäisemmän määrän takia voi olettaa, että 

draaman käyttö opetuksessa voi kuudennella vuosiluokalla jäädä vähäisemmäksi, varsin-

kin, jos opetus painottuu oppikirjasidonnaisiin oppitunteihin. 

5.2 Tyypin A -draamaharjoitteet 

Seuraavaksi tarkastelen harjoitteita Boltonin (1984) draamaharjoitteiden luokituksen perus-

teella. Ensiksi käsittelen tyypin A -tehtäviä eli harjoituksia ja niiden alaryhmiä jokaista 

erikseen. Esittelen aineistosta löytyvät A-tyypin draamaharjoitukset ryhmittäin siten, että 

tarkastelen ensin jokaisen opettajan oppaan sisältämiä tyypin A1 -harjoitteita. Samalla ver-

tailen ja kommentoin analyysini tuloksia sekä draamaharjoitusten määrän että laadun suh-

teen sekä vuosiluokkien välillä että opassarjakohtaisesti. 

5.2.1 Tyyppi A1 

Boltonin (1984) luokittelun mukaan tyypin A1 harjoitteet ovat puhtaasti kokemuksellisia 

harjoitteita. Kirjakuja 3 -teoksessa tyypin A1 -harjoitteita on kaikkiaan 12, joista kaksi 

oppikirjaosiossa ja kaksi opettajan oppaan liitteissä. Loput kahdeksan kuuluvat opettajan 

oppaan tehtäviin. Oppikirjan harjoitteet ohjaavat todellisten äänien kuuntelemiseen, kun 

taas opettajan oppaan liitteiden harjoitukset keskittyvät äänenkäytön kehittämiseen ja rep-

liikkien opetteluun fyysisen toiminnan avulla. Opettajan oppaan harjoitteet sisältävät kes-
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kittymisharjoituksia, kuten sokeankuljetusta, peiliharjoitteen ja äänten seuraamista. Myös 

puhtaasti fyysisiä tehtäviä oppaan harjoituksista on kolme. Näihin harjoitteisiin lukeutuvat 

kone, jumppa ja aakkosten muodostaminen vartalolla. Kirjakuja 6 -oppaassa puhtaasti ko-

kemuksellisten A1-tyypin draamaharjoitteiden määrä on huomattavasti vähäisempi kuin 

kolmannen vuosiluokan opettajanoppaassa: harjoitteita on kaikkiaan kolme, yksi jokaisessa 

oppaan osiossa. Kaksi harjoitteista ohjaa kone-harjoitteen tekemiseen, kolmas, opettajan 

oppaaseen sisältyvä harjoite puolestaan keskittyy artikulaation kehittämiseen ja äänen ver-

ryttelyyn. 

Kulkuri 3 sisältää kaikkiaan kolme A1-tyypin harjoitetta, jotka kaikki ovat oppikirjan teh-

täviä. Nämä harjoitteet keskittyvät fyysiseen toiminaan ja oppilaan kehon herättelemiseen. 

Kaksi harjoitteista on puhtaasti fyysistä verryttelyä. Kolmas harjoitteista on kone. Kulkuri-

sarjan kuudennen vuosiluokan opettajan opas ei puolestaan sisällä lainkaan tyypin A1 -

harjoitteita. 

Vipunen 3 -opettajan oppaassa tyypin A1 -harjoitteet jakaantuvat seuraavasti: oppikirjan 

kaksi harjoitetta ovat fyysistä toimintaa, opettajan oppaan viidestä harjoituksesta kaksi on 

ilmeiden matkimiseen keskittyvää, yksi koneen tekemiseen ohjaava, yksi kehon lämmitte-

lyharjoitus ja yksi keskittymisharjoitus. Oppaan liite-osio ei sisällä tämän tyypin harjoittei-

ta. Vipunen 6 -opas sisältää kaksi A1-tyypin harjoitetta. Oppikirjan harjoitteessa tutkitaan 

reaktioita fyysiseen sijoitteluun (toinen seisoo tuolilla ja toinen istuu lattialla) ja opettajan 

oppaan harjoituksessa muodostetaan ihmistangram. 

Oppaiden tyypin A1 -harjoitteet keskittyvät pääasiassa fyysiseen verryttelyyn ja äänenkäy-

tön harjoittelemiseen. Suoranaisia rentoutusharjoituksia tutkimusaineisto ei sisällä lain-

kaan. Myös aistiharjoitusten määrä on aineistossa suhteellisen pieni. Vartalolla muodostet-

tavat kirjaimet ja koneet ovat harjoitustyyppeinä esillä jokaisessa kirjasarjassa. Kuten tau-

lukosta 5 käy ilmi, tyypin A1 harjoitteet painottuvat selvästi kolmannen vuosiluokkien 

oppaisiin, ja jokaisessa kirjasarjassa kuudennen vuosiluokan oppaassa tyypin harjoitteita 

on huomattavasti vähemmän. Kuitenkin Toivanen (2007, s. 148) toteaa, että vuosiluokkien 

6–9 draamaopetuksen yhtenä tavoitteena on syventää oppilaan kykyä käyttää kehon ilmai-

sukeinoja, ilmeitä, eleitä sekä liikkeiden käyttämistä ja niiden merkitystä itsensä ilmaise-

misessa. 
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Taulukko 5.  Tyypin A1 -draamaharjoitteiden määrä opettajan oppaissa.  

 

5.2.2 Tyyppi A2 

Tyypin A2 -tehtävät keskittyvät Boltonin (1984) mukaan draamallisten taitojen harjoitte-

lemiseen. Tyypin A2 -harjoitteita Kirjakuja 3 -oppaassa on kaikkiaan 15, joista kolme op-

pikirjan, kahdeksan opettajan oppaan ja neljä opettajan oppaan liitteiden tehtävissä. Tämän 

tyypin harjoitteet koostuvat pantomiimin esittämisestä (4), patsaista (3), sopivan ilmaisu-

tyylin etsimisestä (4) ja fiktiivisten aistiärsykkeiden kuvittelemisesta (2). Mukana on myös 

yksi statusharjoite sekä patsaisiin liittyvien ajatusäänten tekeminen. 

Kirjakuja 6 -opettajan oppaassa tyypin A2-harjoitteita on yhteensä 16. Sopivan esitystyylin 

valintaan ja roolissa toimimiseen ohjaavia harjoitteita teoksessa on kaikkiaan kahdeksan. 

Pantomiimiharjoitteita teoksessa on kaksi, patsasharjoitteita yksi. Kaksi harjoitteista ohjaa 

fiktiivisten aistiärsykkeiden kuvittelemiseen. Edellä mainittujen harjoitetyyppien lisäksi 

Kirjakuja 6 sisältää äänenkäytön harjoittelua sekä improvisaatioharjoitteita, joissa oppilai-

den tavoitteena on tutustua erilaisiin tyylilajeihin ja esitysrytmeihin. Kolmannen vuosiluo-

kan oppaaseen verrattuna kuudennen luokan oppaan A2-tyypin harjoitteet ovat teatterilli-

sempia, sillä esimerkiksi status- ja tyylilajiharjoitteet ovat selkeitä näyttelijäntyön osa-

alueita. 

Kulkuri 3 -oppaassa on yhteensä 16 tyypin A2-harjoitetta, joista kaksi oppikirjassa ja loput 

14 opettajan oppaassa. Harjoitteista korostuvat sekä pantomiimi (5) että patsaat (4). Lisäksi 

äänimaiseman luominen on vahvasti edustettuna omana harjoitetyyppinään (3). Sopivan 

ilmaisutavan löytämistä harjoitellaan kahdessa tehtävässä ja fiktiiviseen tilanteeseen eläy-

tymistä kahdessa tehtävässä. Kulkuri 6 -oppaan harjoitteissa painottuvat puolestaan patsaat: 

patsasharjoitteita oppaan A2-tyypin 19 tehtävästä on kaikkiaan kahdeksan. Harjoitteet si-

sältävät patsas-ohjeistuksen lisäksi usein myös tunnetila- tai äänimaisema-painotuksen. 

Itsenäisiä äänimaisema-tehtäviä oppaassa on kaksi. Lisäksi useassa tehtävässä kuvitellaan 
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fiktiivisen paikan ääniä joko omana itsenä tai jossakin roolissa. Pantomiimitehtäviä opas 

sisältää kaksi. 

Vipunen 3 -oppaassa tyypin A2-harjoitteita on yhteensä 40, joista 15 oppikirjan ja 25 opet-

tajan oppaan puolella. Oppikirjan harjoitteista neljä on pantomiimiharjoitetta, kaksi patsas-

tehtävää ja kaksi fiktiiviseen paikkaan eläytymistä. Muut harjoitteet keskittyvät liikkumis- 

ja puhumistapojen harjoittelemiseen. Oppikirja sisältää myös yhden äänimaisema-tehtävän. 

Opettajan oppaassa pantomiimiharjoitteita on viisi. Kahdeksassa tehtävässä oppilaiden 

tulee kuvitella olevansa jossakin fiktiivisessä tilanteessa. Neljä harjoitetta ohjaa oppilaita 

lausumaan vuorosanoja erilaisissa tunnetiloissa. Äänimaiseman tekemistä harjoitellaan 

kahdessa tehtävässä. Yhdessä harjoitteessa kuvitellaan tuoksuja ja toisessa liikkumista ison 

ruumiinosan kanssa. Lisäksi yhdessä tehtävässä imitoidaan eläinten liikkeitä ja ääniä. Roo-

lihahmon ajatuksia kuvitellaan yhdessä tehtävässä. Lähellä B-tyypin harjoitetta on tehtävä, 

jossa ryhmä muodostaa toiminnalla jonkin tilan ja tilanteen, joka tilaan tulevan oppilaan on 

keksittävä. 

Vipunen 6 -oppaassa on kaikkiaan 29 tyypin A2-harjoitetta, joista kymmenen oppikirjassa 

ja lopun opettajan oppaassa. Kaikkiaan oppaan harjoituksista seitsemän on patsasharjoitus-

ta. Pantomiimia hyödynnetään puolestaan viidessä tehtävässä. Äänimaiseman tekeminen 

on keskiössä kolmessa tehtävässä. Fiktiivisen tilanteen tai roolihahmon ajatusten kuvittelua 

harjoitellaan seitsemässä tehtävässä. Lisäksi oppaan harjoitteissa opetellaan muun muassa 

ilmeiden ja eleiden sekä tunnetilojen esittämistä. 

Oppaat sisältävät runsaasti tyypin A2-draamaharjoitteita, ja niiden suhteellinen osuus on 

suunnilleen samankokoinen vuosiluokasta riippumatta, kuten taulukosta 6 käy ilmi. Aino-

astaan Vipunen-sarjassa A2-harjoitteiden määrä on kuudennen vuosiluokan oppaassa vä-

häisempi kuin kolmannen luokan oppaassa. Patsaat ja pantomiimi ovat työtapoina yleisiä, 

myös äänimaiseman luomista käytetään useassa oppaassa. Erilaiset tunnetilaharjoitukset ja 

kuvitteellisiin tilanteisiin eläytyminen ovat myös yleisiä. 

Oppaiden tunnetilaharjoituksissa oppilaille annetaan jokin adjektiivi (esimerkiksi surulli-

nen), jonka perusteella hänen tulee esittää vuorosanat tai muu tekstikappale. Näyttelijän-

työllisenä ohjeena adjektiiveja tulisi Westonin (1999, 47–49) mukaan välttää. Niiden sijas-

ta hän suosittaa verbien ja muiden toiminnallisten ilmausten käyttämistä, sillä adjektiivit 

kuvaavat ulkopuolisen henkilön saamaa vaikutelmaa roolihenkilöstä, ei roolihenkilön si-
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säistä toimintaa. Ohjeistusta annettaessa mielikuvat, tunneperäiset tapahtumat ja fyysiset 

teos ohjaavat tuottamaan laadukkaampaa näyttelijäntyön ilmaisua.  

Taulukko 6.  Tyypin A2 -draamaharjoitteiden määrä opettajan oppaissa. 

 

5.2.3 Tyyppi A3 

Tyypin A3 -draamaharjoitteet ovat tehtäviä, joissa osallistujat kuvittelevat tilanteita ja 

eläytyvät niihin roolihenkilöinä. Tämä tyypin tehtäviä Kirjakuja 3 sisältää seitsemän, joista 

kaikki ovat opettajan opas -osiossa. Kaikki niistä pohjautuvat opettajan ohjeistukseen. Oh-

jeistuksen perusteella opettajan tulee toimia ja eläytyä joko kuvitteellisessa tilassa tai tilan-

teessa. Kirjakuja 6 -opas puolestaan sisältää ainoastaan yhden tyypin A3 -harjoitteen. Teh-

tävässä oppilaiden tulee eläytyä opettajan kertomaan tarinaan. Kulkuri-sarjan kolmannen 

luokan oppaassa tyypin A3 -harjoitteita on yksi. Tämä harjoite on mielikuvitusmatka opet-

tajan ohjeiden perusteella. Sarjan kuudennen vuosiluokan opas ei sisällä lainkaan tyypin 

A3 tehtäviä. Myös Vipunen 3 -oppaasta tehtävät puuttuvat. 

Vipunen 6 -oppaassa harjoitteita on viisi. Kahdessa harjoitteessa draamallinen toiminta 

toteutetaan opettajan antaman ohjeistuksen perusteella, kolmessa harjoitteessa oppilaat 

saavat käsiteltäväkseen tilanteen, jossa heidän on löydettävä hyvä ratkaisu annettuun on-

gelmaan. Nämä kolme harjoitetta ovat lähellä forum-teatterin ajatusta, sillä ne pyrkivät 

korjaamaan virheitä ja antamaan ideoita vaihtoehtoisista, toimivista ongelmanratkaisuta-

voista. 

Taulukko 7.  Tyypin A3 -draamaharjoitteiden määrä opettajan oppaissa. 
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5.2.4 Tyyppi A4 

Tyypin A4 harjoitteet ovat Boltonin (1984) määritelmän mukaan erilaisia pelejä ja leikke-

jä. Kirjakuja 3 sisältää viisi tyypin A4 harjoitetta, jotka yhtä lukuun ottamatta sisältyvät 

opettajan oppaan tehtäviin. Viides harjoite, hippa, on liitteiden yhteydessä. Tyypin harjoit-

teet ovat pääasiassa ryhmäkeskeisiä leikkejä. Vakoojat ja Kapteeni käskee -leikeissä on 

mukana myös kilpailullinen elementti. Yksi harjoitteista on yksilötehtävä, joka myös poh-

jautuu voittamisen ajatukseen. Leikillinen harjoite Syksyn keitos voisi soveltua myös tyy-

pin A3 harjoitteeksi, mutta koska harjoitteessa on tietty päämäärä, olen määritellyt sen lei-

kiksi. Kirjakuja 6 -teoksessa tyypin A4 tehtäviä on neljä, joista kaksi opettajan oppaassa ja 

kaksi liitteissä. Kaikki harjoitteet ovat ryhmäkeskeisiä. Kaksi niistä vaatii keskittymistä ja 

kaksi draamallisia taitoja. Kapteeni käskee -leikki on otettu mukaan myös tähän oppaaseen. 

Kulkuri 3 -oppaan tyypin A4 -harjoitteista neljä on opettajan opas -osiossa ja kaksi liitteis-

sä. Kaikki harjoitteet ovat ryhmäkeskeisiä. Neljä tehtävistä on keskittymistä vaativia, kaksi 

toiminnallista. Kulkuri 6 sisältää ainoastaan yhden tyypin A4 -harjoitteen. Mukaan matkal-

le -leikki on sääntöleikki, joka vaatii taitoa ja keskittymistä. 

Tyypin A4 tehtäviä Vipunen 3 -oppaassa on kaikkiaan viisi: yksi oppikirjassa ja neljä opet-

tajan oppaassa. Oppikirjaan on sisällytetty Kapteeni käskee -leikki, opettajan oppaan leikit 

puolestaan ovat ryhmäkeskeisiä, sääntöihin perustuvia pelejä. Mukana on myös hippaleik-

ki, joka tähtää fyysiseen lämpöön. Vipunen 6 -oppaasta tyypin A4 harjoitteet puuttuvat. 

Taulukossa 8 on esitetty tyypin A4 -harjoitteiden määrä oppaittain. 

Taulukko 8.  Tyypin A4 -draamaharjoitteiden määrä opettajan oppaissa. 

 

5.2.5 Tyyppi A5 

Bolton (1984) lukee draamaharjoitustyyppiin A5 kuuluvaksi kaikki ne harjoitteet, joissa 

hyödynnetään muita taidemuotoja. Tyypin A5 -harjoitteita Kirjakuja 3 -oppaassa on 34, 
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joista 25 oppikirjassa, kolme opettajan oppaassa ja kuusi liitteissä. Valtaosa tehtävistä 

koostuu kirjoittamisesta. Tehtävissä kirjoitetaan roolissa joko tarinoita, kirjeitä, kortteja, 

tekstiviestejä, päiväkirjatekstiä tai ajatuksia. Myös erilasia lausetyyppejä harjoitellaan roo-

lissa kirjoittamalla. Kaikkiaan 17 kirjoitustehtävää noudattaa edellä mainittua mallia. Liit-

teen tehtävissä oppilaan tulee kirjoittaa tarina, jossa hän itse on kuvitteellisessa tilanteessa. 

Kirjoittamistehtävien lisäksi tyypin A5 -harjoitteisiin kuuluu erilaisia teatterin tekemisen 

taitoja vahvistavat harjoitteet kuten käsikirjoittaminen, puvustaminen ja lavastaminen sekä 

keppinukkejen ja valoesityksen tekeminen. Valaistuksen toteutusta ja suunnittelua harjoi-

tellaan kahdessa tehtävässä. Yksi tehtävistä ohjaa oppilaita tanssin tekemiseen. 

Kirjakuja 6 sisältää 15 tyypin A5 -harjoitetta. Kuusi tehtävistä on kirjoittamista roolissa. 

Oppaassa tyypin harjoitteet painottavat käsikirjoituksen kirjoittamista, sillä näitä harjoituk-

sia on kaikkiaan kuusi. Myös tässä teoksessa teatterin tekemisen eri osa-alueisiin kiinnite-

tään huomiota, sillä opas sisältää tehtävän, jossa perehdytään lavastukseen, puvustukseen, 

maskeeraukseen, valoihin ja ääniin sekä tiedottamiseen. Oppaassa on myös yksi tanssi-

tehtävä sekä tarinankerrontaan pohjautuva tehtävä. 

Kulkuri 3 -oppaassa tyypin A5 -harjoitteita on kaikkiaan 31, joista 12 oppikirjassa, 12 

opettajan oppaassa ja seitsemän liitteissä. Kahdeksassa tehtävässä oppilasta ohjeistetaan 

kirjoittamaan roolissa erilaisia tekstejä. Tehtävistä seitsemässä oppilaan tulee kirjoittaa 

tekstiä, jonka vastaanottaja on fiktiivinen henkilö. Oppilaita ohjeistetaan myös kirjoitta-

maan tarinoita, joissa he itse joutuvat jonkinlaiseen fiktiiviseen tilanteeseen. Tyypin A5 -

tehtävissä harjoitellaan myös puvustamista ja lavastamista, varjoteatterinukkejen ja -lavan 

valmistamista sekä käsikirjoituksen tekemistä. Kaikkiaan 25 tehtävistä perustuu jonkinlai-

selle kirjoittamiselle. 

Tyypin A5 -harjoitteita Kulkuri 6 sisältää yhteensä 25. Näistä 13 on oppikirjassa, 11 opet-

tajan oppaassa ja yksi liitteissä. Yhteensä 17 näistä harjoitteista perustuu kirjoittamiseen. 

Kirjoittamistehtävissä kirjoitetaan joko roolissa tai fiktiiviselle henkilölle. Tehtävissä ohja-

taan myös kirjoittamaan tarinoita fiktiivisistä tilanteista ja paikoista. Kolme harjoitetta oh-

jaa mainoksen tekoon, jossa mietitään myös teatterillisia elementtejä, kuten äänitehosteita 

ja rytmiä. Lisäksi opas sisältää harjoitteen lyhytelokuvan tekemiseen. Tämä harjoitus sisäl-

tää sekä lavastukset että puvustuksen miettimistä. Piirtäminen on myös otettu mukaan yh-

tenä taidemuotona: harjoitteessa ohjeistetaan piirtämään mainoskyltti kuvitteelliselle pai-

kalle. 
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Vipunen 3 sisältää tyypin A5 -harjoitteita kaikkiaan 40. Näistä 22 on oppikirjassa, 11 opet-

tajan oppaassa ja 7 liitteissä. Harjoitteista 27 pitää sisällään kirjoittamista. Tehtävissä kir-

joitetaan roolissa tai jollekin fiktiiviselle henkilölle. Myös vuorosanojen kirjoittamiseen on 

omat tehtävänsä. Osassa kirjoitusharjoituksissa oppilaita ohjataan kirjoittamaan jostakin 

fiktiivisestä tilanteesta, johon he itse ovat joutuneet. Toinen merkittävä tehtävätyyppi tässä 

oppaassa ovat kertomisharjoitukset, joita on kaikkiaan 11. Kertomistehtävissä kerrotaan 

tarinoita joko ryhmissä tai koko luokan kesken, sana tai lause kerrallaan. Opas sisältää 

myös yksilöinä tehtäviä kertomisharjoituksia, joissa jokin tarina kerrotaan esimerkiksi tie-

tyn henkilön näkökulmasta. Oppaan piirtämistehtävä liittyy nukketeatterinukkejen tekemi-

seen. 

Vipunen 6 -oppaassa on kaikkiaan 21 tyypin A5 -draamaharjoitetta, joista 17 on kirjoitus-

tehtävää. Tehtävissä kirjoitetaan roolissa viestejä ja postikortteja, anomuksia kuvitteellises-

ta tilanteesta sekä erilaisia tekstejä roolissa. Oppaassa on kaksi kertomisharjoitusta sekä 

yksi tanssitehtävä. Lisäksi kuvataidetta hyödynnetään tehtävässä, jossa oppilaiden tulee 

tehdä taideteos vanhasta kengästä. Olen ottanut tämän harjoitteen mukaan analyysiini, kos-

ka ennen teoksen tekemistä oppilaiden tulee kehitellä kengille taustatarina, joka mielestäni 

kuuluu olennaisena osana draamalliseen työskentelyyn. 

Taulukosta 9 käy ilmi, että tyypin A5 -harjoitteita on jokaisessa opettajan oppaassa run-

saasti. Harjoitteista valtaosa pohjautuu jonkinlaiseen kirjoittamiseen. Oppilaat kirjoittavat 

sekä roolissa että fiktiiviselle roolihahmolle, mutta myös käsikirjoituksia omiin näytelmiin. 

Myös teatterin tekemisen taidot korostuvat. Osa tyypin A5 -harjoitteista on sidoksissa tyy-

pin C4 -tehtäviin, jotka perustuvat yleisölle esitettävän esityksen työstämiseen. Muista tai-

demuodoista ovat kirjoittamisen lisäksi esillä suullinen kertominen, kuvataide ja tanssi. 

Taulukko 9.  Tyypin A5 -draamaharjoitteiden määrä opettajan oppaissa. 
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5.3 Tyypin B -draamaharjoitteet 

Tässä luvussa tarkastelen tyypin B -harjoitteita oppikirjakohtaisesti. Boltonin (1984) luo-

kittelun perusteella olen jakanut B-tyypin harjoitteet kuuteen erilliseen ryhmään, joita kä-

sittelen yksi kerrallaan.  

5.3.1 Tyyppi B1 

Tyypin B1 harjoitteet ovat Boltonin (1984) mukaan tehtäviä, jotka perustuvat paikkaan 

sidoksissa olevalle draamalliselle esittämiselle. Kirjakuja 3 -oppaassa tyyppiä B1 edustaa 

kaksi harjoitetta, joista toinen on oppikirjassa ja toinen opettajan oppaan liitteissä. Nämä 

harjoitteet ovat sidoksissa paikkaan siten, että oppikirjan tehtävässä oppilaiden tulee tehdä 

vuoropuhelu johonkin tiettyyn paikkaan, opettajan oppaan liitteen tehtävässä puolestaan 

kuvitella olevansa Hölmölässä. Edellinen tehtävä voisi myös kuulua tyyppiin B5, sillä tie-

tyn sadun kuvitteleminen ja sen maailmaan eläytyminen pohjautuvat tuttuihin tarinoihin. 

Kirjakuja 6 -teos ei sisällä lainkaan tyypin B1 harjoitteita.  

Tyypin B1 -harjoitteita on Kulkuri 3 -oppaassa kaikkiaan neljä, joista kolme oppikirjassa ja 

yksi opettajan oppaassa. Annettu esittämistehtävä liittyy oppikirjan kuvassa annettuun 

paikkaan, joita tässä teoksessa ovat löytötavaratoimisto ja annetut rakennukset. Oppilaat 

saavat tehdä vuoropuheluja ja kohtauksia näihin paikkoihin. Kulkuri 6 sisältää puolestaan 

kaksi tyypin B1 -harjoitetta, jotka ovat opettajan oppaassa. Nämä tehtävät ohjaavat teke-

mään kohtauksen, toinen oppikirjan tekstistä tuttuun paikkaan, toinen taidepostikortin 

paikkaan. 

Vipunen 3 -oppaassa B1 -harjoitteita on kaksi, kumpikin opettajan oppaassa. Nämä tehtä-

vät ohjaavat vuoropuhelun tekemiseen kirjastossa ja oppikirjan kuvan rakennuksessa. Vi-

punen 6 puolestaan sisältää yhden tyypin B1 -tehtävän, jossa oppilaiden tehtävänä on tehdä 

kohtaus maalauksen paikan perusteella. 

Tyypin B1 -harjoitteiden määrä on aineistossa kohtuullisen vähäinen, kuten taulukosta 10 

voi huomata. Harjoitteet pohjautuvat pääsääntöisesti oppikirjan kuvitukseen ja niissä ku-

vattuihin paikkoihin. Kahdessa tehtävässä hyödynnetään kuvataidetta.  
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Taulukko 10.  Tyypin B1 -draamaharjoitteiden määrä opettajan oppaissa. 

 

5.3.2 Tyyppi B2 

B2 -tyypin harjoitteissa draamallisen esittämisen pohjana toimii jokin annettu tilanne. 

Tyypin B2 -harjoitteita Kirjakuja 3 -oppaassa on kuusi, joista kaksi oppikirjassa ja neljä 

opettajan oppaassa. Nämä harjoitteet ovat jollakin tavalla sidoksissa tilanteeseen, esimer-

kiksi oppikirjan kuvan osoittamaan tilanteeseen, kuvitteelliseen pelastustehtävään, erä-

maamökkiin tai hämärään tilaan. Opettajan oppaan toisessa harjoitteessa oppilaiden tulee 

suunnitella kohtaus tilanteesta, jossa he ovat muuttuneet peukalon mittaisiksi. Kirjakuja 6 

pitää sisällään yhden B2-tehtävän, joka on opettajan oppaan liitteissä. Tässä tehtävässä 

oppilaiden tulee tehdä improvisaatio arvalla saadusta tilanteesta. 

Kulkuri 3 -oppaassa tyypin B2 -harjoituksia on kaikkiaan 11, joista kolme oppikirjassa ja 

loput opettajan oppaassa. Oppikirjan ja opettajan oppaan harjoitukset linkittyvät osittain 

toisiinsa, sillä oppikirjassa opastetaan oppilaita uutisten tekemiseen, ja oppaan tehtävissä 

näitä ohjeita tarkennetaan. Kuusi tehtävistä keskittyy radio- tai televisiouutisen tai selos-

tuksen tekemiseen. Tapahtuma voi olla joko oppilaiden itsensä keksimä tai perustua oppi-

kirjan kuvaan. Muiden tehtävien tapahtumat linkittyvät oppikirjan kuvaan tai tarinaan. 

Näissä tehtävissä oppilaiden tulee kuvailla tilanteen esineitä roolissa, keksiä haastattelu 

kuvan tapahtuman perusteella sekä suunnitella keskustelu tilanteen pohjalta. Oppilaiden 

tulee myös keksiä mitä he tahtoisivat sanoa fiktiiviselle hahmolle tietyssä tilanteessa. Li-

säksi yksi tehtävä ohjaa oppilaita tekemään kohtauksen kuvitteellisesta avaruusmatkasta. 

Kulkuri 6 sisältää kaikkiaan kahdeksan tyypin B2 -harjoitetta. Näistä yksi on oppikirjassa, 

kuusi opettajan oppaassa ja yksi liitteessä. Kolmessa tehtävässä tilanteeseen liittyy fiktiivi-

nen henkilö, jolle oppilaan tule tehdä puhe tai haastatella häntä. Kahdessa tehtävässä oppi-

laille on annettu jokin tilanne, jossa heidän tulee toimia. Näitä tilanteita ovat bussimatkalle 

lähtö ja elokuvateatterin kassalla jonottaminen. Oppaan liitteen tehtävässä oppilaat tekevät 
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improvisaatioita, jotka liittyvät heidän kuvaamansa lyhytelokuvan paikkaan. Yhdessä op-

paan tehtävistä oppilaita ohjeistetaan suunnittelemaan fiktiivinen mainoselokuva. 

Vipunen 3 -oppaassa tyypin B2 -tehtäviä on neljä, kaksi oppikirjassa ja kaksi opettajan 

oppaassa. Oppikirjan tehtävät ovat haastattelutilanne Urheiluruutuun ja elokuvan mainok-

sen suunnitteleminen. Opettajan oppaassa ohjeistetaan pantomiimina tehtävään köydenve-

tokilpailuun ja kohtauksen tekemiseen vanhanaikaisesta oppitunnista. Näissä tehtävissä 

oppilaat saavat suunnitella draamatyöskentelyään vapaasti, sillä taustalla eivät vahvasti 

vaikuta oppikirjan tekstit tai kuvitukset. 

Tyypin B2 -tehtäviä on Vipunen 6 -oppaassa 13, joista kolme oppikirjassa ja 10 opettajan 

oppaassa. Kymmenen tehtävistä käsittelee kohtauksen tekemistä. Aiheina ovat muun mu-

assa kodin neuvottelutilanne, tietotekniikka, ongelmanratkaisu ja rikos. Kohtausten pohjal-

la ovat myös lauseet ja huudahdukset sekä erilaiset paikat kuten jäätelökioski. Yksi oppi-

kirjan tehtävä on puhdas esittämistehtävä, jossa oppilaan tulee esittää surffaajaa erilaisissa 

tilanteissa. Taulukkoon 11 on koottu tyypin B2 -harjoitteiden määrä opettajan oppaissa. 

Harjoitteet pohjautuvat joko oppikirjan kuvitukselle, tarinalle tai valmiiksi annetulle ai-

heelle. 

Taulukko 11.  Tyypin B2 -draamaharjoitteiden määrä opettajan oppaissa. 

 

5.3.3 Tyypit B3 ja B4 

Tyyppien B3 ja B4 -tehtävät perustuvat draamalliselle esittämiselle. Näissä esittämien on 

sidoksissa joko suhteessa taistelun odotukseen tai odotettavissa olevaan onnettomuuteen. 

Tyyppien B3 ja B4 edustus Kirjakuja 3 -oppaassa on vähäinen: opettajan opas sisältää ai-

noastaan yhden tyypin B4-harjoitteen, jossa oppilaiden tulee miettiä toimintaehdotuksia 

lähestyvän onnettomuuden varalle. Kirjakuja 6, Kulkuri 3, Kulkuri 6, Vipunen 3 ja Vipunen 

6 eivät sisällä lainkaan näiden tyyppien harjoitteita. 

0

5

10

15

Kirjakuja 3 Kirjakuja 6 Kullkuri 3 Kulkuri 6 Vipunen 3 Vipunen 6

Oppikirja

Opettajan opas

Opettajan opas liitteet



63 

 

 

5.3.4 Tyyppi B5 

Tyypin B5 -tehtäviä eli draamaharjoitteita, jotka ovat sidoksissa johonkin tarinaan, on Kir-

jakuja 3 -oppaassa niin ikään niukalti. Kahdessa tehtävässä, joista toinen on opettajan op-

paassa ja toinen liitteissä, draamatoiminta perustuu oppikirjan kappaleeseen tai muuhun 

luettuun tekstiin. Toinen tehtävistä on haastattelutilanne, toisessa suunnitellaan kohtaus 

eläinten juhlasta luetun tarinan pohjalta.  

Kirjakuja 6 sisältää yhteensä kahdeksan tyypin B5 -harjoitetta, joista yksi on opettajan 

oppaan liitteissä ja loput oppikirjassa. Kaikki oppikirjan tehtävät perustuvat oppikirjan 

tekstiin, ja oppilaiden tulee luoda kohtaus luetun tekstin perusteella. Liitteiden tehtävä puo-

lestaan käsittelee tarinan esittämistä eri tyylilajeissa. 

Kulkuri 3 -oppaassa tyypin B5 -tehtäviä on kaksi, kumpikin opettajan oppaassa. Näissäkin 

tehtävät perustuvat oppikirjan tekstikappaleeseen. Toisessa tehtävässä oppilaiden tulee 

miettiä tarinan pohjalta käyttäytymiskoulussa opetettavia asioita, toisessa keksiä mainos 

oppikirjan tarinan tuotteelle. Kulkuri 6 sisältää yhdeksän B5 -tyypin harjoitetta, joista kol-

me on oppikirjassa ja kuusi opettajan oppaassa. Oppikirjan tehtävät ohjaavat keksimään 

kohtauksen, joka on jatkoa oppikirjan kappaleen tarinalle. Opettajan oppaan tehtävissä 

tehdään kohtauksia sekä oppikirjan kappaleille että sananlaskuille ja sanonnoilla. Kaksi 

tehtävistä on haastattelutilanteita, joissa oppilaat esittävät oppikirjan tarinan rooleja. Roo-

leissa toimitaan myös tehtävässä, jossa oppikirjan tarinan tilanteen pohjalta tehdään puhe-

linkeskustelu. 

Vipunen-sarjan kolmannen vuosiluokan kirjassa tyypin B5 -harjoitteita on neljä. Oppikirjan 

kolmesta tehtävästä yksi ohjaa kohtauksen tekemiseen oppikirjan tarinan pohjalta, toinen 

mykkäelokuvan suunnittelemiseen ja kolmas vitsikkään vuoropuhelun tekemiseen. Opetta-

jan oppaan tehtävässä oppilaiden tulee keksiä kohtaus annettujen lauseiden perusteella. 

Kuudennen vuosiluokan oppaassa tämän tyypin tehtäviä on puolestaan 15, joista kolme 

oppikirjassa ja loput opettajan oppaassa. 14 tehtävässä oppilaiden tulee valmistaa kohtaus 

oppikirjan tarinan pohjalta. Yhdessä tehtävässä kohtaus tehdään nähtyjen elokuvien pohjal-

ta. 

Taulukosta 12 selviää, että tyypin B5 -harjoitteiden määrä on kuudennen vuosiluokan opet-

tajan oppaissa suurempi kuin kolmannen luokan oppaissa. Suurin osa harjoitteista pohjau-

tuu oppikirjan tekstikappaleeseen. Mukana on myös tehtäviä, jossa kohtausten pohjana 
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hyödynnetään jotakin muuta tekstimateriaalia, mutta näiden harjoitusten osuus aineistossa 

on vähäinen. Harjoitusten päätyyppinä ovat kohtaukset. Haastattelutilanne-, mainos- ja 

mykkäelokuva-harjoitus tähtäävät niin ikään esitettävään, valmiiseen produktiin. 

Taulukko 12.  Tyypin B5 -draamaharjoitteiden määrä opettajan oppaissa. 

 

5.3.5 Tyyppi B6 

Tyypin B -harjoitteista suurin edustus on B6-harjoitteilla, joita jokaisessa teoksessa on run-

saasti. Nämä tehtävät ovat draamallista esittämistä, joka on sidoksissa roolihahmojen tut-

kimiseen. Kirjakuja 3 sisältää kaikkiaan 12 tämän tyypin harjoitetta. Näistä kaksi on oppi-

kirjan ja loput opettajan oppaan puolella. Oppikirjan harjoitteiden taustalla ovat oppikirjan 

kuvista tutut roolihahmot, joihin oppilaiden tulee eläytyä. Opettajan oppaan harjoitteista 

yhdeksän ohjaa rooliin eläytymiseen ja roolihahmon ajatuksien miettimiseen. Kahdessa 

eläytymisharjoituksessa pyydetään lisäksi suunnittelemaan vuoropuhelu hahmon ja jonkin 

toisen roolihenkilön välille. Näiden tehtävien lisäksi oppaassa on yksi tehtävä, jossa oppi-

laan tulee esittää satuhahmoa. Kirjakuja 6 puolestaan ei sisällä lainkaan tämän tyypin har-

joitteita. 

Kulkuri 3:ssa tyypin B6 -harjoitteita on yhteensä 26, joista kaksi oppikirjassa ja loput opet-

tajan oppaassa. 11 tehtävää antaa valmiiksi lauseita ja ajatuksia, jotka oppilaiden tulee yh-

distää sopivaan oppikirjan tarinan henkilöön. Neljässä tehtävässä hyödynnetään kuuma 

tuoli -harjoitetta. Näissä tehtävissä oppilaat toimivat rooleissa joko oppikirjan tarinan poh-

jalta tai kirjallisuuden tai sarjakuvien henkilöinä. Kymmenessä tehtävässä oppilaiden tulee 

kuvitella tai eläytyä annetun roolihahmon ajatuksiin, tunteisiin tai toimintaan. Lisäksi yh-

dessä tehtävässä keksitään kohtaus kahden satuhahmon tapaamisesta. Kulkuri 6 -opas sisäl-

tää 16 tyypin B6 -harjoitetta, joista kaksi on oppikirjassa ja loput opettajan oppaassa. Har-

joitteista yksi on kuuma tuoli, neljässä luodaan ajatusääniä erilaisille roolihenkilöille ja 

kymmenessä tehtävässä mietitään roolihenkilön ajatuksia. Lisäksi oppaassa on yksi harjoi-

te, joka ohjaa oppilasta eläytymään itse keksimäänsä roolihahmoon. 
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B6-tyypin harjoitteita on Vipunen 3 -oppaassa kaikkiaan 32. Harjoituksista 14 on oppikir-

jassa, 17 opettajan oppaassa ja yksi opettajan oppaan liitteissä. 15 tehtävistä perustuu roo-

lihahmon ajatusten miettimiselle, kolmessa harjoitteessa keskitytään roolihenkilön tuntei-

den miettimiseen. Yhdessä tehtävässä pohditaan lisäksi sitä, miten roolihahmo toimisi an-

netussa tilanteessa. Viidessä tehtävässä draamaharjoitus perustuu haastattelutilanteelle, 

jossa joko kumpikin tai toinen parista eläytyvät annettuun rooliin. Tyypin harjoitteisiin 

kuuluu lisäksi tehtäviä, joissa toimitaan rooleissa ja mietitään roolihahmojen suhtautumista 

annettuun tilanteeseen, hänen sanomisiaan ja reaktioitaan. Lisäksi kahdessa tehtävässä on 

puhdasta draamallista esittämistä. Toisessa tehtävässä oppilaat esittävät valitsemaansa 

ammattia, toisessa eläintarhan eläintä tai eläintenhoitajaa. Yhdessä harjoituksessa oppilai-

den tulee kertoa oppikirjan tarina toisen henkilön näkökulmasta. 

Vipunen 6 -oppaassa B6-harjoitteita on kaikkiaan yhdeksän, joista viisi oppikirjassa ja nel-

jä opettajan oppaassa. Näissä tehtävissä oppilaiden tulee miettiä roolihenkilöiden tunteita 

ja ajatuksia. Yksi tehtävistä perustuu haastattelutilanteeseen, yhdessä oppilaiden tulee toi-

mia perheen neuvottelutilanteessa perheenjäsenten rooleissa. Roolihahmojen välistä vuo-

ropuhelua mietitään yhdessä tehtävässä. Yksi tehtävä käsittelee roolihenkilölle sopivan 

ammatin keksimistä. 

Tyypin B6 -harjoitteiden määrät on koottu taulukkoon 13. Kirjakuja-sarja sisältää vähiten 

tämän tyypin harjoituksia. Muissa sarjoissa harjoitteita on runsaammin. Tehtävien pää-

tyyppinä on roolihahmon ajatusten ja tunteiden miettiminen yksilötehtävänä. Työtapoina 

myös kuuma tuoli ja ajatusäänet sekä haastattelu- ja neuvottelutilanteet ovat edustettuina. 

Osa tyypin B6 -tehtävistä voitaisiin luokitella kuuluviksi tyyppiin A, sillä ne voidaan ja 

luultavasti yleensä toteutetaankin lyhytkestoisina. Kuitenkin tehtävänannot mahdollistavat 

tarkankin pohtimisen ja roolihahmon maailmaan eläytymisen.  

Taulukko 13.  Tyypin B6 -draamaharjoitteiden määrä opettajan oppaissa. 
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5.4 Tyypin C -draamaharjoitteet 

Tyypin C-harjoitteista ensimmäinen on C1 eli teatteriharjoite, jossa satunnainen katsoja 

seuraa luokan draamatyöskentelyä. Tällaisia harjoitteita aineistostani ei ole mahdollista 

löytää, sillä mikä tahansa harjoite voi muuttua tyypin C -harjoitteeksi, mikäli sitä saapuu 

seuraamaan joku, joka ei itse osallistu työskentelyyn. Tässä luvussa esittelen tuloksia muis-

ta tyypin C-draamaharjoitteista aineistoni opettajan oppaissa. 

5.4.1 Tyyppi C2 

Tyypin C2 -harjoitteet ovat Boltonin (1984, s. 25) mukaan sellaisia, joissa pienryhmät esit-

tävät improvisaatioita toisilleen. Näitä harjoitteita on Kirjakuja 3 -teoksessa yhteensä 15, 

joista yksi opettajan oppaan liitteissä, viisi oppikirjassa ja loput opettajan oppaassa. Neljä 

tehtävistä on itse keksityn improvisaation esittämistä muulle luokalle. Improvisaatioita 

esitetään myös oppikirjan tekstikappaleiden pohjalta, jolloin ne lähentelevät jo tyyppiä C3. 

Olen kuitenkin laskenut ne mukaan C2-tyypin harjoitteisiin, sillä niissä ei ole olemassa 

valmista käsikirjoitusta, jota oppilaiden tulisi seurata, vaan tehtävissä on vapaampi mah-

dollisuus improvisointiin ja tarinan soveltamiseen. Improvisaatioiden lisäksi harjoitustyy-

pin tehtävissä on still-kuvan esittämistä ryhmässä, nukketeatterikohtauksen esittäminen 

sekä yksilötyöskentelynä tapahtuvaa esittämistä joko roolissa tai annetun verbin pohjalta. 

Pääosa harjoitteista on kuitenkin ryhmätyöskentelyä, 15 harjoitteesta ainoastaan kolme on 

yksilöharjoitetta. 

Kirjakuja 6 -oppaassa tyypin C2 -harjoitteita on yhteensä kahdeksan, joita kaksi opettajan 

oppaan liitteissä ja loput oppikirjassa. Viisi tehtävistä on oppikirjan tarinaan pohjautuvan 

kohtauksen esittämistä muulle luokalle. Yhdessä tehtävässä pienryhmä ohjeistetaan esittä-

mään improvisoitu tilanne, toisessa taas improvisoitu äänikuoroesitys. Lisäksi yhdessä 

tehtävässä oppilaat esittävät patsaita toisilleen. Oppaan tyypin C2 -harjoitteet ovat kaikki 

ryhmätehtäviä. 

C2-tyypin tehtäviä on Kulkuri 3 -teoksessa kaikkiaan 17, joista kolme oppikirjassa ja loput 

opettajan oppaassa. Myös tässä teoksessa harjoitusten pääpaino on pienryhmien esittämillä 

improvisoiduilla kohtauksilla, joita tehtävistä on yhteensä kahdeksan. Kohtausten lisäksi 

opas ohjeistaa kolmessa tehtävässä esittämään äänimaisemia, kahdessa improvisoidun 
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mainoksen ja kahdessa improvisoidun uutisen joko televisioon tai radioon. Yhdessä har-

joitteessa tehtävänä on esittää still-kuvia ja niistä lähteviä kohtauksia koko luokalle. 

Kulkuri 6 -teoksessa C2-tyypin harjoitteita on kaikkiaan 21, joista 12 opettajan oppaassa ja 

yhdeksän oppikirjassa. Yhdeksässä tehtävässä oppilaiden tulee esittää improvisaatiokohta-

us, viidessä patsaita ja kahdessa äänimaisemaa. Kolmessa tehtävässä esitetään improvisoi-

tua mainosta ja kahdessa haastattelua.  Kaikki oppaan harjoitteista ovat joko pari- tai ryh-

mätehtäviä. 

Vipunen 3 pitää sisällään 21 tyypin C2 -harjoitetta, joista puolet on oppikirjan, puolet opet-

tajan oppaan osiossa. Harjoitteista kaikkiaan 16 ohjaa improvisoidun kohtauksen esittämi-

seen. Ääntä tai äänimaisemaa esitetään kahdessa tehtävässä. Lisäksi opas sisältää kaksi 

still-kuvien esittämiseen ohjaavan harjoitetta sekä yhden, jossa oppilaiden tulee esittää 

mykkäelokuvaa. Vipunen 6 -oppaassa teatterityypin C2 -tehtäviä on 30, joista 23 opettajan 

oppaassa ja loput oppikirjassa. 27 tehtävistä on improvisaation esittämistä, patsaita esite-

tään yhdessä tehtävässä ja pantomiimia yhdessä. Muista oppaista poiketen Vipunen 6 sisäl-

tää myös yhden tehtävän, joka ohjaa tanssiesityksen esittämiseen muulle luokalle. 

Kuten taulukosta 14 käy ilmi, ovat tyypin C2 -harjoitteet edustettuna jokaisessa aineiston 

opettajan oppaassa. Työtavoista kohtauksen improvisointi on useimmiten esiintyvä tehtä-

vämuoto. Harjoitustyypissä työtapoina käytetään myös still-kuvia ja patsaita sekä äänimai-

semaa, mainosta ja haastattelua. Pantomiimi ja tanssi kumpikin ovat edustettuina yhden 

tehtävän verran. Kohtausten tekeminen esitettäväksi muille luokan oppilaille ei välttämättä 

ole puhdasta improvisaatiota, vaan siihen kuuluu myös suunnittelua ja kohtauksen hiomis-

ta. Kuitenkin tehtävien pohjana on improvisaatio, oppilaiden itsensä luomat ratkaisut ja 

tarinankulut. 

Taulukko 14.  Tyypin C2 -draamaharjoitteiden määrä opettajan oppaissa. 
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5.4.2 Tyyppi C3 

Tyypin C3 -harjoitteisiin olen ottanut mukaan sellaiset harjoitteet, joissa esittäminen perus-

tuu valmiiseen tekstiin tai joiden tarkoituksena on hioa esitystä jollakin tavoin lähemmäs 

esitettävää lopputuotosta. Kirjakuja 3 sisältää kahdeksan tämän tyypin tehtävää, joista viisi 

oppikirjassa ja kolme opettajan oppaassa. Kolmessa tehtävässä hiotaan äänimaisemaa esit-

tämiskuntoon, kahdessa harjoitellaan kertojana toimimista piirretyssä elokuvassa. Kahdes-

sa tehtävässä puolestaan esitetään runo koko luokalle. Hölmöläistarinan esittäminen on 

viimeinen tämän tyypin harjoituksista Kirjakuja 3 -teoksessa. 

Kirjakuja 6 -teoksessa tyypin C3 -tehtäviä on seitsemän, joista neljä oppikirjassa, yksi 

opettajan oppaassa ja kaksi opettajan oppaan liitteissä. Tehtävistä kolme on runon esittä-

mistä yksilötehtävänä. Kaksi tehtävistä harjoituttaa tietyn tekstin, joko sadun tai annetun 

tarinan, esittämistä eri tyylilajeissa tai annettujen ohjeiden mukaisesti. Yhdessä tehtävässä 

oppilaat esittävät oppikirjan tarinan omin sanoin ja yhdessä laativat selostuksen sekä har-

joittelevat sen esittämistä. 

Kulkuri 3 -oppaassa tyypin C3 -tehtäviä on yhteensä seitsemän, kaksi oppikirjassa ja viisi 

opettajan oppaassa. Kolmessa tehtävässä oppilaan tulee esittää runo tai loru yksilötehtävä-

nä, kahdessa harjoitteessa ryhmät esittävät televisio- tai radiouutisen, ja yhdessä tehtävässä 

pienryhmät esittävät kohtauksen Lumikki-sadusta. Yhdessä tehtävässä oppilaita ohjeiste-

taan esittämään satu tarinateatterina. Tässä harjoituksessa tarinateatteri-termiä ei kuiten-

kaan käytetä samassa merkityksessä kuin olen sen aiemmin tässä työssä esitellyt. Tarinate-

atterilla tarkoitetaan tässä tehtävässä sitä, että yksi oppilaista toimii kertojana ja loput esit-

tävät rooleja sanoen vuorosanansa kertojan puheen väliin. Kyse ei siis ole tarinateatterista 

sen varsinaisessa merkityksessä. 

Kulkuri 6 sisältää viisi tyypin C3 -harjoitetta, joista yksi oppikirjassa ja loput opettajan 

oppaassa. Kaikki tehtävistä ovat pienryhmätehtäviä. Kahdessa esitetään runo tai laulu, 

kahdessa tehdään esitys sarjakuvan pohjalta ja yhdessä muokataan vitsistä näytelmä. Kaik-

kien tehtävien taustalla on jokin valmis teksti, jota oppilaat muokkaavat esityskuntoon. 

Vipunen 3 -oppaassa C3-tyypin tehtäviä on 11, joista 10 opettajan oppaassa ja yksi oppikir-

jassa. Kuudessa tehtävässä oppilaan tulee esittää runo tai loru, kahdessa sarjakuvaan perus-

tuva kohtaus ja kahdessa vitseihin perustuva näytelmä. Lisäksi yhdessä tehtävässä oppilai-

den tulee esittää pienoisnäytelmä.  Tyypin C3 -harjoitteita on Vipunen 6 -oppaassa kaikki-
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aan viisi, joista kolme oppikirjassa ja kaksi opettajan oppaassa. Neljä tehtävistä ohjaa ru-

non esittämiseen ja yksi kohtauksen tekemiseen sarjakuvan perusteella. 

Tyypin C3 -tehtävien määrä opettajan oppaissa on koottu taulukkoon 15. Harjoitustyypin 

määrässä oppaat eivät paljon eroa toisistaan. Myös harjoitustyypin tehtävät ovat pitkälti 

samankaltaisia oppaasta toiseen. Työtavoista painottuvat runojen ja lorujen lausuminen 

joko yksilö- tai ryhmätehtävinä. Myös tarinan esittäminen pienryhmissä on keskeinen työ-

tapa. Runojen lisäksi sarjakuvat ja vitsit ovat esitysten pohjateksteinä. 

Taulukko 15.  Tyypin C3 -draamaharjoitteiden määrä opettajan oppaissa. 

 

5.4.3 Tyyppi C4 

Tyypin C4 -harjoitteiksi olen tässä tutkielmassa ottanut kaikki sellaiset tehtävät, joiden 

taustalla on joko valmis teksti tai oppilaiden itsensä kirjoittama teksti. Tämän tyypin tehtä-

vissä esitystä hiotaan pitkään ja valmis tuotos olisi mahdollista esittää esimerkiksi rinnak-

kaisluokan oppilaille tai muille luokille. Myös erilaiset juhlat ja vanhempainillat voisivat 

olla mahdollisia tilanteita, joissa hiotut esityksen voisi esittää. 

Kirjakuja 3 sisältää yhteensä 20 tyypin C4 -harjoitetta, joista 12 oppikirjassa, kolme opet-

tajan oppaassa ja kaksi opettajan oppaan liitteissä. Kymmenen tehtävistä ohjaa nukketeat-

teriesityksen hiomiseen ja esittämiseen. Kaksi tehtävistä perustuu oppikirjan tekstikatkel-

man harjoittelemiseen ja esittämiseen. Näiden tehtävien kohdalla on mainittu, että ne esite-

tään koko luokalle, mutta analyysissani olen määritellyt tehtävät kuuluviksi tyyppiin C4, 

sillä hiotut esitykset olisi myös mahdollista esittää muille kuin oman ryhmän oppilaille. 

Oppaassa on myös kolme tehtävää, joissa oppilaiden tarkoituksena on esittää oppikirjan 

vuoropuhelu koko luokalle. Nämä tekstit ovat valmiiksi dialogimuodossa, joten ne ovat 

mielestäni valmiita käsikirjoituksia, joita hiomalla voidaan valmistaa esityksiä yleisölle. 

Opettajan oppaan liitteissä on kaksi valmista näytelmätekstiä, jotka selkeästi kuuluvat tyy-

pin C4 harjoituksiksi. 
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Kirjakuja 6 -oppaassa C4-tyypin tehtäviä on neljä, joista kaikki oppikirjassa. Kolme tehtä-

vistä ohjaa oppilaiden itse kirjoittamien näytelmien hiomiseen ja esittämiseen. Yhdessä 

tehtävässä oppilaiden tulee esittää oppikirjan teksti muulle luokalle. Myös tämän tehtävän 

osalta olen pitänyt mahdollisena sitä, että hiottu esitys voitaisiin esittää ulkopuoliselle ylei-

sölle. 

Kulkuri 3 -opas pitää sisällään 24 tyypin C4 -harjoitetta, joista yhdeksän oppikirjassa ja 15 

opettajan oppaassa. 11 harjoitetta tähtää varjoteatteriesityksen esittämiseen ja yksi oppikir-

jan tarinan esittämiseen keppinukketeatterina. Yhdessä tehtävässä oppilaiden tulee valmis-

taa vuoropuhelu oppikirjan kappaleesta. Loput tehtävistä ohjaavat oppikirjassa olevan näy-

telmätekstin esittämiseen 

Kulkuri 6 sisältää kaikkiaan 15 tyypin C4 -harjoitetta, joista neljä on oppikirjassa, kaksi 

opettajan oppaassa ja yhdeksän opettajan oppaan liitteissä. Neljä tehtävistä tähtää oppilai-

den oman käsikirjoituksen kirjoittamiseen ja esittämiseen, yhdeksän lyhytelokuvan tekemi-

seen ja kuvaamiseen. Yhdessä tehtävässä oppilaiden on tarkoitus esittää oppikirjassa oleva 

näytelmäkappale ja yhdessä esittää oppikirjan vuoropuhelu. 

Vipunen 3 -oppaan tehtävistä 10 on tyyppiä C4. Näistä tehtävistä kolme on oppikirjassa, 

viisi opettajan oppaassa ja kaksi opettajan oppaan liitteissä. Kolme tehtävistä käsittelee 

nukketeatteriesityksen valmistamista ja esittämistä, viidessä tehtävässä oppilaiden tulee 

esittää oppikirjan kappale. Kaksi tehtävää koostuu oppikirjan teksteistä muokatuista vuo-

rokeskusteluista, jotka toimivat tässä muodossa lyhyinä käsikirjoituksina. Vipunen 6 sisäl-

tää ainoastaan yhden tyypin C4 -tehtävän, joka on opettajan oppaassa. Tehtävässä oppilai-

den tarkoituksena on esittää yksi kohtaus Seitsemästä veljeksestä. 

Taulukosta 16 voi nähdä, että Vipunen-sarja sisältää aineiston oppaista vähiten tyypin C4 -

tehtäviä. Muissa sarjoissa tyypin tehtävät painottuvat kolmannen vuosiluokan opettajan 

oppaisiin. Tämä on mielenkiintoinen huomio, sillä taidekasvatuksellinen draama ja näy-

telmätekstien käsittely nähdään draamakasvatuksen ikäsidonnaisuuden näkökulmasta (kts. 

2.3.4.) soveltuvan paremmin vanhemmille oppilaille. Ennen nuorisoastetta kuvittelu- ja 

roolileikit ovat suositeltuja draaman työtapoja. Työtavoista tyypin C4 -harjoitteissa painot-

tuvat nukketeatteri ja oppikirjan tekstin esittäminen. Kuudennen vuosiluokan opettajan 

oppaista sekä Kirjakuja- että Kulkuri-sarjoissa on otettu mukaan oman näytelmätekstin 

kirjoittaminen ja sen esittäminen. Valmiita tekstikappaleista erillisiä näytelmätekstejä on 
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Kirjakuja 3 -oppaassa sekä Vipunen 6 -teoksessa, joka sisältää yhden kohtauksen Seitse-

mästä veljeksestä. 

Taulukko 16.  Tyypin C4 -draamaharjoitteiden määrä opettajan oppaissa. 

  

5.5 Yhteenveto draamaharjoitetyypeistä opettajan oppaissa 

Edellä olen esitellyt aineistoni Boltonin (1984) draamaharjoitustyyppien mukaisesti luoki-

teltuna. Tässä luvussa käsittelen harjoitustyyppejä kokoavasti sekä vuosiluokkakohtaisesti 

että teoskohtaisesti. Ensiksi pureudun tyypin A -harjoitteisiin, sen jälkeen tarkastelen tyy-

pin B -tehtäviä ja lopuksi käsittelen harjoitustyypin C -tehtävät. 

Taulukkoon 17 on koottu kaikkien aineiston opettajan oppaiden tyypin A -

draamaharjoitteiden lukumäärät. Oppaiden harjoitetyypistä eniten on edustumia tyypin A5 

harjoitteilla. Kaikkiaan näitä harjoitteita on aineistossa 166 kappaletta. Toiseksi eniten ai-

neistossa on tyypin A2 -tehtäviä, joita on kaikkiaan 135. Vähiten A-tyypin harjoitteista 

edustuu tyyppi A3, johon olen luokitellut kuuluvaksi 14 tehtävää. 

Taulukko 17.  Tyypin A -draamaharjoitteiden esiintymiskerrat ja prosent-

tiosuus kaikista draamaharjoitteista aineiston opettajan oppaissa. 

Opettajan 

opas 

A1 / % A2 / % A3 / % A4 / % A5 / % Yhteensä 

/ % 

Kirjakuja 3 12  / 

10,2  

15 / 12,7 7 / 5,9 5 / 4, 2 34 / 28,8 73 / 27,1 

Kirjakuja 6 3 / 5,7 16 / 30,2 1 / 1,9 4 / 7,5 15 / 28,3 39 / 28,3 

Kulkuri 3 3 / 2,3 16 / 12,5 1 /0,8 4 / 3,1 31 / 24,4 55 / 43,0 

Kulkuri 6 0 / 0 19 / 20,4 0 / 0 1 / 1,1 25 / 26,9 45 / 48,4 

Vipunen 3 7 / 4,8 40 / 27,6 0 / 0 5 / 3,4 40 / 27,6 92 / 63,4 

Vipunen 6 2 / 2,0 29 / 29,3 5 / 5,1 0 / 0 21 / 21,2 57 / 57,6 

Yhteensä 27 135 14 19 166  
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Kirjakuja 3 ja Kulkuri 3 korostavat A-tyypin tehtävistä muihin taidemuotoihin perustuvaa 

A5-tyyppiä. Myös Vipunen 3 -oppaassa näitä tehtäviä on paljon. Oppaassa on yhtä monta 

edustumaa myös tyypin A2 -harjoitteilla. Vipunen 6 ja Kirjakuja 6 -oppaissa suurimman A-

tyypin harjoitteiden ryhmän muodostuu A2-tehtävistä. 

Tyypin A1 -tehtävät näyttävät vähenevät, kun verrataan kolmannen ja kuudennen vuosi-

luokan opettajan oppaita. Samalla tavalla myös tyypin A5 -harjoitteet korostuvat kolman-

nen luokan oppaissa kuudennen luokan oppaita vahvemmin. Muiden tehtävätyyppien osal-

ta vuosiluokkakohtaisia eroja ei voi osoittaa yhtä selkeästi, sillä kirjasarjat eroavat toisis-

taan tehtävien painotuksessa. Tyypin A2 -harjoitusten määrä kasvaa hieman kuudennen 

luokan oppaisiin tultaessa.  

Tyypin A -harjoitteiden määrä on oppaissa kaiken kaikkiaan suuri. Kulkuri-sarjassa har-

joitteiden osuus kaikista draamaharjoitteista on liki puolet, Vipunen-sarjassa nämä harjoit-

teet ovat edustettuna vieläkin vahvemmin. Kirjakuja-sarjan oppaiden tehtävistä hieman yli 

neljännes kuuluu tyypin A -harjoitteisiin. 

Taulukossa 18 esittelen tyypin B -harjoitteiden edustumista aineistossa. Tyypin harjoitteis-

ta vahvimmin edustuvat B6, joka on valta-asemassa Kirjakuja 3, Kulkuri 3, Kulkuri 6 ja 

Vipunen 3 -teoksissa. Kirjakuja 6 -oppaassa suurimman B-tyypin harjoitteiden ryhmän 

muodostaa B5-tehtävät ja Vipunen 6 -oppaassa B2-tyypin tehtävät. Vähäisin edustus, kuten 

jo aiemmin todettua, on tyyppien B3 ja B4 tehtävillä. 

Taulukko 18.  Tyypin B -draamaharjoitteiden esiintymiskerrat ja prosent-

tiosuus kaikista draamaharjoitteista aineiston opettajan oppaissa. 

Opettajan 

opas 

B1 / % B2 / % B3 / % B4 / % B5 / %  B6 / % Yhteen-

sä / % 

Kirjakuja 3 2 / 1,7 6 / 5,1 0 / 0 1 / 0,8 2 / 1,7 12/ 10,2 23 / 19,5 

Kirjakuja 6 0 / 0 1 / 1,9 0 / 0 0 / 0 8 / 15,1 0 / 0 9 / 17,0 

Kulkuri 3 4 / 3,1 11 / 8,6 0 / 0 0 / 0 2 / 1,6 26/ 20,3 43 / 33,6 

Kulkuri 6 2 / 2,6 8 / 8,6 0 / 0 0 / 0 9 / 9,7 16/ 17,2 35 / 37,6 

Vipunen 3 2 / 1,4 4 / 2,8 0 / 0 0 / 0 4 / 2,8 32/ 22,1 42 / 26,2 

Vipunen 6 1 / 1,0 13 / 13,1 0 / 0 0 / 0 15 / 15,1 9 / 9,1 38 / 38,4 

Yhteensä 11 43 0 1 40 95  

Kaikkiaan B-tyypin harjoitteiden osuus on opettajan oppaissa vähäisempi kuin A-tyypin 

harjoitteiden osuus. Kirjakuja-sarjan teoksissa B-tyypin tehtäviä on alle viidennes kaikista 

draamatehtävistä, Kulkuri-sarjassa määrä on prosentuaalisesti noin kolmannes kaikista 
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draamatehtävistä. Vipunen-sarjan oppaissa B-tyypin tehtävien määrä on kolmannen vuosi-

luokan oppaassa noin neljännes kaikista draamaharjoitteista. Kuudennen luokan oppaassa 

tehtäviä on puolestaan yli kolmannes.  

Taulukkoon 19 on koottu kaikkien opettajan oppaiden tyypin C -draamaharjoitusten esiin-

tymiskerrat ja prosentuaalinen osuus kaikista draamaharjoitteista. Kuten aiemmin todettua, 

mikä tahansa draamatyöskentely voi muuttua C1-tyypin tehtäväksi, mikäli työskentelyä 

saapuu seuraamaan henkilö, joka ei itse osallistu draamatyöskentelyyn. Eniten C-tyypin 

tehtävistä esiintyy C2-harjoitteita. Ne ovat vahvimmin edustuva C-tyypin harjoitteiden 

ryhmä oppaissa Kirjakuja 6, Kulkuri 6, Vipunen 3 ja Vipunen 6. 

Taulukko 19.  Tyypin C -draamaharjoitteiden esiintymiskerrat ja prosent-

tiosuus kaikista draamaharjoitteista aineiston opettajan oppaissa. 

Opettajan 

opas 

C1 / % C2 / % C3 / % C4 / % Yhteensä / 

% 

Kirjakuja 3 0 / 0 15 / 12,7 8 / 6,8 20 / 16,9 43 / 36,4 

Kirjakuja 6 0 / 0  8 / 15,1 7 / 13,2 4 / 7,5 19 / 35,8 

Kulkuri 3 0 / 0 17 / 13,3 7 / 5,5 24 / 18,6 48 / 37,5 

Kulkuri 6 0 / 0 21 / 22,6 5 / 5,4 15 / 16,1 41 / 44,1 

Vipunen 3 0 / 0  21 / 14,5 11 / 7,6 10 / 6,9 42 / 29,0 

Vipunen 6 0 / 0 30 / 30,3 5 / 5,1 1 / 1,0 36 / 36,4 

Yhteensä 0 112 43 74  

C4-tyypin tehtävät ovat suurin ryhmä teoksissa Kirjakuja 3 ja Kulkuri 3. Tyypin C4 edus-

tus on jokaisessa kirjasarjassa vähäisempää kuudennen vuosiluokan oppaissa. C2-tyypin 

harjoitteet korostuvat kuudennen luokan oppaissa kolmannen vuosiluokan oppaita vah-

vemmin. Tyypin C3 -tehtävien osalta ainoastaan Kirjakuja-sarjassa tehtävätyyppi korostuu 

kuudennen vuosiluokan oppaassa. C-tyypin harjoitteiden osuus kaikista draamaharjoitteista 

on oppikirjoissa noin kolmannes. Kulkuri 6 -teoksessa C-tyypin harjoitteiden määrä kasvaa 

44 prosenttiin, kun taas Vipunen 3 -oppaassa määrä on 29 prosenttia kaikista draamahar-

joitteista.  

Kirjakuja-sarjan teoksissa C-tyypin harjoitteet ovat prosentuaalisesti suurin draamaharjoit-

teiden ryhmä. Kulkuri-sarjan oppaissa vahvin edustus on A-tyypin draamatehtävillä. Myös 

Vipunen-sarjassa A-tyypin tehtävät korostuvat muita tehtävätyyppejä enemmän. Vuosi-

luokkakohtaisesti oppaat eivät tee suurta eroa tehtävätyyppien korostuksissa. Vipunen-

sarjan oppaissa A-tyypin tehtävät ovat hieman suuremmassa roolissa kolmannen luokan 

oppaissa, kun taas sarjan kuudennen luokan oppaissa korostuvat tyypin B ja C -harjoitteet 
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hieman kolmannen luokan opasta vahvemmin. Kulkuri-sarjassa tyypin C -tehtävät ovat 

kuudennen vuosiluokan oppaassa hieman vahvemmassa asemassa kuin kolmannen luokan 

oppaassa. Draaman genret ja työtavat opettajan oppaissa 

Tässä luvussa tarkastelen opettajan oppaiden draamaharjoitusten jakautumista erilaisiin 

työtapoihin. Olen analysoinut harjoitteet siten, että ne voivat samanaikaisesti edustaa use-

ampaa kuin yhtä työtapaa. Esimerkiksi tehtävänanto ” Kuvittele olevasi kuningas Minos. 

Millaisen kirjeen lähetän Daidalokselle, kun huomaat hänen ja Ikaroksen paenneen? Kir-

joita Minoksen kirje vihkoosi.” (Kirjakuja 3, s. 57) pitää sisällään sekä eläytymisen että 

kirjoittamisen. Tarkastelen oppaita ensin kirjasarjoittain, sen jälkeen esittelen oppaiden 

työtapoja ja niiden eroja kootusti omassa kappaleessaan. 

5.5.1 Kirjakuja-sarjan oppaiden työtavat 

Kirjakuja 3 -teoksesta voi erotella 21 erilaista työtapaa. Suurimman painoarvon saavat 

kohtauksen tai näytelmän harjoittelemiseen tai esittämiseen tähtäävät tehtävät, joita teok-

sessa on kaikkiaan 35. Näihin tehtäviin lukeutuvat myös valmiin käsikirjoituksen tai anne-

tun tekstin pohjalta tehtävät draamaharjoituksen. Oppaassa on myös runsaasti harjoituksia, 

jotka tähtäävät eläytymiseen (29). Kolmanneksi yleisimpiä ovat kirjoittamalla toteutettavat 

tehtävät (19).  

Harvoin esiintyviä tehtäviä ovat ajatusäänet, kone, statusharjoitus ja tekstin harjoittelemi-

nen, joista jokaista on Kirjakuja 3 -oppaassa yhden esiintymän verran. Kerran esiintyvät 

myös elokuvan ja valoesityksen tekeminen, mutta nämä harjoitteet ovat suurempia koko-

naisuuksia aiemmin mainittuihin harjoitteisiin verrattuna. 

Kirjakuja 3 -oppaassa eläytymisharjoituksia voi pääsääntöisesti pitää yksilötehtävinä, jotka 

tukevat oppilaan oman ilmaisun kehittymistä. Näitä tehtäviä voidaan Rasmussenin jaotte-

lun valossa pitää epistemologisen näkökulman edustajina. Kohtauksen tai näytelmän har-

joitteleminen tai esittäminen -työtapa puolestaan korostaa draamakasvatuksen taidekasva-

tuksellista näkökulmaa. 

Kirjakuja 6 -oppaan draamaharjoitteissa käytetään kaikkiaan 16 erilaista työtapaa. Useim-

min esiintyvät työtavat ovat kohtauksen tai näytelmän valmistaminen tai esittäminen (17) 

ja improvisaatio (14). Työtapoja, jotka esiintyvät aineistossa vain kerran ovat tekstin elä-

vöittäminen, tanssi, roolihahmojen luominen, patsaat, kertominen, kuvitteleminen ja mieli-
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kuvaharjoitus/-matka. Teoksen harjoitukset painottuvat vahvasti esittämiseen ja improvi-

saatioon, siis sellaiseen draamakasvatukseen, jonka tavoitteena on tuottaa produkti, yleisöl-

le esitettävä teos. Myös kirjallinen ilmaisu on vahvassa osassa tämän oppaan harjoituksissa 

(7). 

Kun verrataan kolmannen ja kuudennen vuosiluokan draamatehtäviä tässä kirjasarjassa, 

voidaan havaita suuria eroavaisuuksia tehtävien painottumisessa. Kolmannella vuosiluo-

kalla eläytymistehtäviä on paljon enemmän (29) kuin kuudennella vuosiluokalla (2). Mie-

likuvituksen käyttöön perustuvia mielikuvaharjoitus/-matka-tehtävien osuus kolmannen 

luokan oppaassa on niin ikään suuri (11). Näitä harjoituksia ei ole lainkaan sisällytetty 

kuudennen luokan tehtävien joukkoon. Mitä nuorempia oppilaat ovat, sitä tärkeämpää on 

pitää draama leikillisenä, vapaana toimintana, jossa ei panosteta produktiin vaan proses-

siin. Jokaista draaman osa-aluetta tulisi kuitenkin vahvistaa vuosiluokasta toiseen. Myös 

kuudennen vuosiluokan oppilaille mielikuvitusharjoitukset olisivat varmasti toimivia ja 

kasvattaisivat heidän eläytymiskykyään.  

Myös kirjoittamiseen pohjautuvat harjoitteet korostuvat kolmannen luokan tehtävissä (19). 

Kuudennen luokan oppaassa kirjoitustehtäviä on yli puolet vähemmän (7). On mielenkiin-

toista, että kirjoittaminen korostuu juuri kolmannen luokan tehtävissä, sillä tällä luokka-

asteella kirjoittaminen ei välttämättä ole kaikille oppilaille kovinkaan helppoa. Toisaalta 

harjoitukset voivat koskea lyhyiden tekstien, kuten tekstiviestien kirjoittamista roolissa. 

Kuudennella luokalla kirjoitettava tekstimäärä voi olla suurempi. 

Kirjakuja 6 -teoksessa korostuu improvisaation osuus (14). Näitä harjoituksia on kuuden-

nen vuosiluokan oppaassa huomattavasti enemmän verrattuna kolmannen luokan oppaa-

seen (5). Kohtauksen toteuttaminen ilman ennakkosuunnittelua voi olla helpompaa van-

hemmille oppilaille, jotka ovat pidempään harjoitelleet draamatyöskentelyn perusteita. 

5.5.2 Kulkuri -sarjan oppaiden työtavat 

Kulkuri 3 -oppaan draamaharjoituksissa käytetään kaikkiaan 18 toisistaan eroavaa työta-

paa. Useimmin esiintyviä työtapoja tässä oppaassa ovat kohtaukset tai näytelmän harjoitte-

leminen tai esittäminen, kirjoittaminen ja eläytyminen. Neljänneksi yleisin työtapa oppaan 

tehtävissä on improvisaatio. Vahva esittämisen perinne näkyy selkeästi myös tämän op-

paan harjoituksissa. Taidekasvatuksellinen traditio ohjaa toimintaa vahvasti. 
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Kerran aineistossa esiintyviä työtapoja ovat nukke-/varjoteatteri, kuvataide, kuuma tuoli, 

mielikuvaharjoitus/-matka, kone, fyysinen harjoitus ja ajatusäänet. Nämä työtavat ovat 

varjoteatteria lukuun ottamatta pikemmin epistemologisen tradition edustajia. Oppilaan 

henkilökohtaiseen kasvuun ja ajattelun kehittämiseen tähtääviä harjoituksia löytyy lisäksi 

harjoitteista kuuma tuoli (5) ja tunneilmaisu (2). 

Kulkuri 6 -oppaassa erilaisia työtapoja on yhteensä 17. Myös tässä oppaassa useimmin 

esiintyviin työtapoihin kuuluvat kohtauksen tai näytelmän harjoitteleminen tai esittäminen 

(21) sekä eläytyminen (21). Seuraavaksi yleisin työtapa on improvisaatio (17). Kirjoittami-

nen (14) on työtavoista neljänneksi yleisin. Taidekasvatuksellinen traditio on vahva tä-

mänkin oppaan tehtävissä esittämisen osalta. Vastapainona yleisölle tehtäviin esityksiin 

ovat eläytymisharjoitukset, jotka painottavat epistemologisen tradition mukaisesti oppilaan 

ajattelun kehittymistä. 

Kerran aineistossa esiintyviä työtapoja ovat kuvataide, mielikuvaharjoitus/-matka, pe-

li/leikki, kuuma tuoli ja kertominen. Kirjoittamista lukuun ottamatta muiden taidemuoto-

jen, kuten kuvataiteen, tanssin tai musiikin, käyttäminen draamaharjoituksissa puuttuu. 

Kulkuri-sarja on opettajan oppaista ainoa, joka hyödyntää kuuma tuoli -harjoitetta. Kuuma 

tuoli (Hot Spot/Hot Seating) perustuu roolin ottamiselle.  Ryhmä haastattelee henkilöä, 

joka toimii roolissa. Myös ryhmä voi olla roolissa, mutta se ei ole välttämätöntä. Tarkoi-

tuksena on rakentaa roolihahmoa, selkiinnyttää näkökulmia ja kontekstia. (Owens & Bar-

ber, 2010, s. 23.) 

Sarjan oppaiden draamaharjoitusten painotuksissa on eroja vuosiluokkien kesken. Kol-

mannella luokalla kirjoittaminen korostuu (25) kuudetta luokkaa vahvemmin (14). Myös 

eläytymiseen pohjautuvat tehtävät ovat kolmannen vuosiluokan oppaassa vahvemmin esil-

lä (28) kuin kuudennen luokan oppaassa (21). Kolmannen luokan tehtäviin on sisällytetty 

myös draamatyöskentelyn perusharjoituksia, kuten tunteisiin (2) ja fyysiseen tekemiseen 

liittyviä tehtäviä (kone 1, keskittymisharjoitus/fyysinen toiminta 1), jotka puuttuvat kuu-

dennen vuosiluokan oppaasta. 

Kuudennen luokan oppaassa painottuvan erilaiset valmiit produktit kuten elokuvan (9) ja 

käsikirjoituksen tekeminen (5) sekä mainos (4) ja puhe (2). Vaikka kuudennen luokan teh-

tävissä tuotetaan valmiita produkteja, eivät muut teatterin tekemisen osa-alueet ole läsnä 

harjoituksissa, tai ainakaan niitä ei ole kirjoitettu auki tehtävänannossa. On oletettavaa, että 
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erimerkiksi elokuvanteon yhteydessä oppilaat tutustuvat myös lavastukseen ja puvustuk-

seen. 

5.5.3 Vipunen-sarjan oppaiden työtavat 

Vipunen 3 -oppaassa työtapoja on 17. Kohtauksen tai näytelmän harjoitteleminen tai esit-

täminen painottuu oppaan harjoitteissa suuresti: kaikista draamaharjoitteista jopa 40 pitää 

sisällään tämän elementin. Oppaan taidekasvatuksellista painotusta voi näin ollen pitää 

vahvana. Toiseksi yleisimpiä työtapoja ovat eläytyminen (27) ja kirjoittaminen (27). Ker-

ran esiintyviä työtapoja ovat rytmiharjoitus, kuvataide ja kone. Myös tyypillisten draama-

harjoitusten, kuten patsaiden (3) ja äänimaiseman (3) osuus on aineistossa vähäinen, mikäli 

näiden työtapojen määrää verrataan produktia painottavien harjoitteiden määrään. 

Erilaisia työtapoja on Vipunen 6 -oppaassa kaikkiaan 16. Vahvimmin edustettuina ovat 

kohtauksen tai näytelmän harjoitteleminen tai esittäminen, jota hyödynnetään 39 tehtäväs-

sä, sekä improvisointi, joka on käytössä 31 harjoitteessa. Kolmanneksi yleisin työtapa tässä 

oppaassa on kirjoittaminen (17). Kuten muissakin oppaissa, taidekasvatuksellinen traditio 

painottuu vahvasti. 

Kerran käytettyjä työtapoja ovat viestintäharjoitus, kuvataide, roolin esittäminen, mieliku-

vaharjoitus/-matka ja mainos. Leikit ja pelit puuttuvat tästä oppaasta kokonaan. Draamalli-

sista harjoituksista eläytyminen (12) on käytetyin työtapa. Kolmannen vuosiluokan oppaa-

seen verrattuna improvisaation aseman harjoitusmuotona on korostunut kuudennen vuosi-

luokan oppaassa. 

Vipunen-sarjan osalta erot kolmannen ja kuudennen vuosiluokan harjoitteissa ovat saman-

kaltaisia kuin muissakin kirjasarjoissa. Myös Vipunen korostaa kolmannen luokan oppaan 

tehtävissä eläytymistä ja kirjoittamista kuudennen luokan opasta vahvemmin. Improvisaa-

tio puolestaan korostuu vahvemmin kuudennen luokan tehtävissä. Vipunen-sarjassa fyysis-

ten harjoitteiden osuus pysyy samana molemmilla vuosiluokilla, mikä poikkeaa toisista 

teossarjoista. Myös kuvittelemisella on molemmissa sarjan oppaissa vahva edustus. Pelien 

ja leikkien osalta sama jatkumo ei päde. Kolmannen luokan tehtävissä on kuusi pelien ja 

leikkien ryhmään kuuluvaa tehtävää, mutta kuudennen vuosiluokan oppaasta tällaiset teh-

tävät puuttuvat. Kertomisen, pantomiimin ja tunneilmaisun tehtävät vähenevät, kun siirry-
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tään kolmannen luokan tehtävistä kuudennen luokan tehtäviin. Kuitenkin tehtävätyyppejä 

ei ole kokonaan unohdettu, vaan tietty jatkumo on nähtävissä. 

5.5.4 Kirjasarjojen työtavat ja niiden eroavaisuudet 

Taulukkoon 20 olen koonnut opettajan oppaissa käytetyt työtavat ja niiden määrät opetta-

jan oppaissa. Työtapojen määrän osalta teossarjat eivät tee suurta eroa kolmannen ja kuu-

dennen vuosiluokan välillä. Kirjakuja-sarjassa työtapojen määrä vähenee hieman ylemmän 

luokka-asteen oppaassa. Muut kirjasarjat tarjoavat liki saman määrän erilaisia työtapoja 

molemmille vuosiluokille. Käsittelen seuraavaksi tarkemmin sellaisia työtapoja, jotka 

esiintyvät vähintään kahdessa kirjasarjassa. Yksittäisiä kirjasarjakohtaisia työtapoja en 

tässä luvussa tarkastele. 

Ajatusäänet on jokaisessa kirjasarjassa harvoin esiintyvä tehtävätyyppi. Suurin edustus 

tällä harjoitteella on Kulkuri 6 -teoksessa, jossa työtapaa käytetään neljässä tehtävässä. 

Kirjakuja 3 ja Kulkuri 3 hyödyntävät työtapaa kerran. Ajatusäänet tai pään äänet (Mind 

Parts) on yksi reflektoivista työtavoista (Neelands 1990, s. 50). Tässä harjoitteessa ryhmä 

jakaantuu roolihahmon ajatusmaailman eri osiksi ja tuo replikoimalla esiin sisäisen kon-

fliktin. Äänet antavat ohjeita siihen, kuinka roolihahmon tulisi toimia kyseisessä tilanteessa 

(Owens & Barber, 2010, s. 23.) Ajatukset voivat myös olla päänsisäistä reflektiota, tunteita 

tai mietteitä. 

Eläytyminen on työtapana vahva liki kaikissa oppaissa. Kulkuri-sarjan teoksissa harjoittei-

den määrä pysyy liki samana vuosiluokasta toiseen. Vipunen-sarjassa eläytymiseen perus-

tuvat tehtävät vähenevät yli puolella kolmannelta kuudennelle luokalle tultaessa. Työtavan 

väheneminen ylemmälle vuosiluokalle mentäessä näkyy selkeimmin Kirjakuja-sarjassa. 

Mistään oppaasta tämä tehtävätyyppi ei kuitenkaan puutu täysin. Tunneilmaisu on esillä 

työtapana Kulkuri 3 -oppaassa sekä Vipunen-sarjan oppaissa, joista kolmannen vuosiluo-

kan opas sisältää enemmän tunneilmaisuharjoituksia kuin kuudennen luokan opas. 

Kohtauksen tai näytelmän harjoitteleminen tai esittäminen korostuu työtapana jokaisessa 

oppaassa. Kirjakuja-sarjassa työtavan käyttö on kuudennella luokalla vähäisempää kuin 

kolmannella luokalla. Muissa oppaissa työtapaa hyödynnetään molemmilla luokka-asteilla 

liki yhtä monta kertaa. 
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Taulukko 20.  Opettajan oppaiden työtavat ja niiden määrä opettajan oppaissa. 

Työtapa Kirjakuja 3 Kirjakuja 6 Kulkuri 3 Kulkuri 6 Vipunen 3 Vipunen 6 

Ajatusäänet 1 0 1 4 0 0 

Elokuvan tekemi-

nen 

1 0 0 9 0 0 

Eläytyminen 29 2 28 21 27 12 

Improvisaatio 5 14 16 17 17 31 

Kertominen 5 1 4 1 10 2 

Keskittymis-

harjoitus/ 

fyysinen toiminta 

8 0 1 0 6 6 

Kirjoittaminen 19 7 25 14 27 17 

Kohtauksen/ 

näytelmän harjoit-

teleminen/ 

esittäminen 

35 17 29 21 40 39 

Kone 1 2 1 0 1 0 

Kuuma tuoli 0 0 4 1   

Kuvitteleminen 0 1   12 9 

Käsikirjoituksen 

tekeminen 

0 0 0 5 2 0 

Mainos 0 0 0 4 0 1 

Mielikuva-

harjoitus/-matka 

11 1 1 1 4 1 

Nukke-

/varjoteatteri 

2 0 1 0 0 0 

Pantomiimi 4 2 4 2 9 4 

Patsaat  3 1 5 8 3 6 

Peli/leikki 6 4 5 1 6 0 

Kuvataide 0 0 1 1 1 1 

Puhe 0 0 0 2 0 0 

Roolin esittäminen 6 5 0 0 0 1 

Rytmiharjoitus 0 0 0 0 1 0 

Statusharjoitus 1 0 0 0 0 0 

Tanssi 2 1 0 0 0 0 

Teatterin muut osa-

alueet (tarpeisto, 

lavastus, puvustus, 

valaistus) 

4 0 6 0 0 0 

Tekstin 

elävöittäminen 

0 1 0 0 0 0 

Tekstin 

harjoitteleminen 

1 0 0 0 0 0 

Tekstin kanssa 

työskentely 

0 0 6 0 0 0 

Toiminnan 

suunnittelu 

0 3 0 0 0 0 

Tunneilmaisu 0 0 2 0 8 3 

Valoesityksen 

tekeminen 

1 0 0 0 0 0 

Viestintäharjoitus 0 0 0 0 0 1 

Äänenkäyttö 0 3 0 0 0 0 

Äänimaisema/äänet 7 0 3 3 3 3 

Erilaisia työtapoja 

yhteensä 

21 16 18 17 17 16 
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Elokuvan tekeminen on vahvasti esillä Kulkuri 6 -oppaassa. Kerran se esiintyy myös Kir-

jakuja 3 -teoksessa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (2004, s. 52) on vuo-

siluokkien 6–9 osalle kirjattu tavoitteeksi, että oppilaan tulee saada lisää kokemuksia teat-

terin ja elokuvan ilmaisukeinoista. Kulkuri-sarjan oppaassa tämä tavoite on huomioitu ja 

elokuvan tekemistä harjoitellaan yhdeksässä tehtävässä. Erilaiset välineteatterin muodot, 

kuten nukke- ja varjoteatteri, ovat työtapoina ainoastaan kolmannen vuosiluokan oppaissa. 

Myös teatterin muiden osa-alueiden, kuten tarpeiston, lavastuksen, puvustuksen ja valais-

tuksen parissa työskentely on työtapa, jota hyödynnetään ainoastaan kolmannen vuosiluo-

kan oppaassa. 

Kirjoittamista korostetaan kaikissa kolmannen vuosiluokan opettajan oppaissa. Työtavan 

käyttö vähenee kuudennen luokan tehtävissä. Kirjoittamistehtävien suuri määrä voi osittain 

selittyä sillä, että osa harjoitteista on pienten viestien kirjoittamista roolissa tai fiktiiviselle 

hahmolle. Näissä tehtävissä oppilaat pääsevät asettumaan rooliin ja kirjoittamaan hänen 

ajatuksiaan. Toisaalta perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus, 

2004, s. 49) todetaan, että monipuolisella kirjoittamisella on vuosiluokilla 3–5 itseisarvo, 

mutta samalla kirjoittamisella tuetaan oppilaan lukutaidon, ilmaisuvarojen, mielikuvituk-

sen ja luovuuden kehittymistä. Kirjoittamisharjoitusten määritteleminen draamaksi on risti-

riitaista, sillä ne eivät sisällä näkyvää toimintaa. Mielestäni kirjoittamistehtävät kuitenkin 

toteuttavat esteettisen kahdentumisen vaatimusta siinä, että kirjoittaja omaksuu joko uuden 

rooli, on jossakin kuvitteellisessa ajassa tai tilanteessa. Vaikka rooliin asettuminen ei vält-

tämättä ole näkyvää, voi kirjoittamisella saavuttaa jopa D-tyypin draaman elämästä oppi-

misen tavoitteen.  

Käsikirjoituksen tekeminen on työtapana sekä Kulkuri 6 -teoksessa (5) että Vipunen 3 -

oppaassa (2). Työtavan edustus on suurempi kuudennen luokan oppaassa. Koska työtapaa 

ei hyödynnetä muiden kirjasarjojen osalta samalla tavalla, ei aineistosta voi tehdä johtopää-

töksiä siitä, että työtapa olisi yleisempi juuri kuudennella vuosiluokalla. 

Keskittymisharjoitteet ja fyysinen toiminta esiintyvät harvoin kirjasarjojen tehtävissä. Vi-

punen-sarjassa työtapaa käytetään saman verran kummassakin teoksessa (6). Kirjakuja-

sarjasta vain kolmannen luokan opas sisältää tämän työtavan harjoitteita (8). Myös Kulkuri 

3 hyödyntää kerran työtapaa. Puhtaasti fyysisiin harjoitteisiin kuuluu myös kone. Tämä 

työtapa on vähäisessä käytössä opettajan oppaissa. Kirjakuja-sarjassa työtapaa käytetään 

kerran kolmannen luokan oppaassa ja kahdesti kuudennen luokan oppaassa, Kulkuri- ja 
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Vipunen-sarjat tukeutuvat kumpikin työtapaan kerran kolmannen luokan oppaassa. Pelit ja 

leikit korostuvat jokaisessa kirjasarjassa kolmannella vuosiluokalla. Kuudennen luokan 

oppaissa tämän työtavan tehtäviä on vähemmän, Vipunen 6 -oppaassa ei lainkaan. 

Kuvitteleminen on vahvimmassa roolissa Vipunen-sarjassa. Työtapaa käytetään kolmannen 

luokan oppaassa hieman useammin kuin kuudennen luokan oppaassa.  Kulkuri-oppaat ei-

vät hyödynnä työtapaa lainkaan, Kirjakuja-sarjassakin työtapa on esillä vain kerran kuu-

dennen vuosiluokan oppaassa. Mielikuvaharjoitus tai -matka työtapana on puolestaan edus-

tettuna jokaisessa opassarjassa. Kirjakuja- ja Vipunen-sarjoissa työtapaa hyödynnetään 

enemmän kolmannen kuin kuudennen vuosiluokan oppaissa. Kulkuri-sarjassa mielikuva-

harjoitusta käytetään kummassakin oppaassa kerran. Kertominen, joka kuuluu reflektiivi-

siin työtapoihin, jää oppaissa vähemmälle huomiolle. Jokaisessa kirjasarjassa kertomishar-

joitteiden määrä on kuudennen luokan oppaassa vähäisempi kolmannen luokan oppaisiin 

verrattuna. Vipunen 3 -oppaassa työtapaa hyödynnetään eniten, kaikkiaan kymmenen teh-

tävän verran. 

Pantomiimi on työtapana mukana jokaisessa opettajan oppaassa. Se edustuu kuitenkin 

hieman vahvemmin kolmannen kuin kuudennen luokan oppaissa. Myös patsaita hyödynne-

tään jokaisessa oppaassa. Tämän työtavan käytössä kirjasarjat poikkeavat toisistaan. Kirja-

kuja-sarjassa patsaita tehdään enemmän kolmannella luokalla, Kulkuri- ja Vipunen sarjat 

puolestaan lisäävät työtavan käyttöä kuudennen luokan oppaassa. Myös improvisaatiota 

käytetään työtapana jokaisessa opassarjassa. Kulkuri-sarjassa työtapaa käytetään tasaisesti 

kummallakin vuosiluokalla, mutta Kirjakuja- ja Vipunen-sarjat suhtautuvat työtapaan toi-

sin. Kummassakin kirjasarjassa improvisaatiotehtävien osuus kasvaa kuudennella luokalla 

merkittävästi. Improvisaatio vaatii jo jonkin verran draamallisten perustaitojen hallintaa, 

joten on odotuksenmukaista, että puhdasverisiä improvisaatioharjoituksia hyödynnetään 

vahvemmin ylemmällä vuosiluokalla. 

Mainoksen tekeminen on yksi työtapa sekä Kulkuri 6 - että Vipunen 6 -teoksissa. Perusope-

tuksen opetussuunnitelman perusteisiin (Opetushallitus, 2004, s. 53) on kirjattu yhdeksi 

vuosiluokkien 6–9 tehtäväksi äidinkielen ja kirjallisuuden osalta kannustaa oppilasta luke-

maan ja arvioimaan myös erilaisia median tekstejä. Mainos kuuluu juuri tähän ryhmään. 

Tästä syystä työtapa korostunee juuri kuudennen vuosiluokan oppaissa. 

Kuvataide esiintyy työtapana harvoin. Kuvataidetta hyödynnetään kerran Kulkuri-sarjan 

oppaissa sekä Vipunen 3 -oppaassa. Äänimaisema ja äänet työtapana on puolestaan edus-
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tettuna kaikissa oppaissa Kirjakuja 6 -teosta lukuun ottamatta. Työtapaa hyödynnetään 

sekä kolmannen että kuudennen luokan oppaissa. 

Roolin esittäminen työtapana on eniten esillä Kirjakuja-sarjan opettajan oppaissa. Kerran 

sitä hyödynnetään myös Vipunen 3 -oppaassa. Kirjakuja-sarja ei painota työtapaa kum-

mankaan luokka-asteen osalta, vaan sitä hyödynnetään molemmissa oppaissa yhtä monta 

kertaa. 

Toivasen (2005, s. 122–124) mukaan koulussa toteutettavista työmuodoista yleisimpiä ovat 

kouluteatteriesityksen tekeminen, improvisaatioteatteri, draamaleikki, prosessidraama, 

tarinankerronta sekä roolileikki. Tutkimusaineistossa näistä työmuodoista ovat esillä esi-

tyksen tekeminen, improvisaatio ja tarinankerronta. Puhdasta draama- tai roolileikkiä ai-

neistossa on hyvin niukalti. Muutamat tehtävät, kuten esimerkiksi eläintarhan eläinten ja 

hoitajien esittäminen, voisivat kuulua tähän kategoriaan, mutta tehtävillä on usein määritel-

ty loppupiste, johon opettajan ohjeistus draamantekijöitä ohjaa. Näin ollen ne eivät edusta 

puhdasta vapaata draama- tai roolileikkiä. 
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6 Tulosten kokoava lopputarkastelu ja pohdinta 

Olen tässä pro gradu -tutkielmassani tarkastellut draamaa ja sen ilmenemismuotoja kol-

mannen ja kuudennen vuosiluokan opettajan oppaissa. Tässä luvussa tarkastelen saamiani 

tuloksia kokoavasti ja pohdin tulosten merkitystä. Samassa yhteydessä esitän omia ajatuk-

siani siitä, millä tavoin opettajan oppaiden draamaharjoituksia voisi jatkossa kehittää. 

Opettajan oppaiden draamatehtävät ovat pääsääntöisesti joko oppikirjan tai opettajan op-

paan tehtäviä. Liitteissä draamaharjoituksia on harvemmin. Mikäli opas sisältää kokonai-

sen näytelmäkäsikirjoituksen, löytyy se yleensä liitteiden yhteydestä. Määrällisesti lasket-

tuna opettajan oppaiden kaikista harjoitteista noin kymmentä prosenttia voidaan pitää 

draamallisina. Tutkielmani aineistona olleista opettajan oppaista käy ilmi, että draamahar-

joitusten osuus on kuudennen vuosiluokan oppaissa jonkin verran vähäisempi kuin kol-

mannen luokan oppaissa. Vahvimmin tämä draamaharjoitteiden väheneminen näkyy Kir-

jakuja-sarjan oppaissa. 

Vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa draamaa ei painoteta ope-

tuksen osana yhtä vahvasti kuin vuonna voimaan astuvissa uusissa perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteissa. Olisi mielenkiintoista tarkastella, millä tavalla draamaharjoitus-

ten painotus näkyy uuden opetussuunnitelman mukaisissa opettajan oppaissa. Toisaalta 

painetut opettajan oppaat vähenevät, kun sähköiset materiaalit valtaavat alaa. Millainen 

mahtaa olla draamaharjoitteiden osuus näissä oppimateriaaleissa? Opettajan opas on luon-

nollisesti vain yksi mahdollinen oppimateriaali. Vaikka luokanopettajalla olisi opas käytös-

sään, hyödyntääkö hän siinä tarjottuja vinkkejä draaman osalta? Aihetta voisi lähestyä jat-

kossa tutkimalla sitä, missä määrin luokanopettajan hyödyntävät opetuksessaan opettajan 

oppaiden draamaharjoituksia. 

Omissa opinnoissani draamakasvatusta on luokanopettajakoulutuksessa ollut todella vähän, 

yhden harjoituskerran verran osana äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan tuntia. Mikäli 

luokanopettajien toivotaan hyödyntävän draamaharjoituksia opetuksessaan, olisi niitä tuo-

tava esille oppimateriaalien yhteydessä. Opetuksen suunnittelussa opettajan opas on yksi 

lähde, josta vaihtelevia työtapoja voi helposti löytää. Tästä syystä olisi tärkeää, että oppaat 

sisältäisivät monipuolisesti erilaisia työtapoja. 
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Boltonin (1984) draamaharjoitustyypeistä tyypin A -tehtävät korostuvat kahdessa kirjasar-

jassa (Vipunen ja Kulkuri). Kirjakuja-sarjan teoksissa suurin edustus on tyypin C -

tehtävillä. Vuosiluokkakohtaisesti tarkasteltuna sarjat eivät tee suurta eroa tehtävätyyppien 

painotuksissa. On odotuksenmukaista, että A-tyypin tehtävät korostuvat kolmannen vuosi-

luokan oppaassa, sillä niiden avulla rakennetaan pohjaa draamataidoille. Tyypin C -

tehtävien vahva edustus kuudennen vuosiluokan oppaissa olisi myös ymmärrettävää. Mi-

kään kirjasarja ei korosta B-tyypin tehtäviä, jotka Boltonin mukaan mahdollistaisivat 

draaman ymmärryksen lisäämiseksi eli D-tyypin draamaharjoitteiden toteutumisen. Onko 

syynä se, että perusopetuksessa toiminnalla on oltava tarkka päämäärä, joka opettajan on 

helppo määritellä. Koska B-tyypin draamatehtävillä ei ole selkeää loppupistettä, vaan har-

joitteita voidaan jatkaa vaikka koko päivä, voi oppimisalueiden määritteleminen tuntua 

hankalalta. Kuitenkin B-tyypin harjoitteilla olisi mahdollista saavuttaa juuri niitä päämää-

riä, joilla draaman käyttöä perustellaan muun muassa perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa. 

Boltonin draamaharjoitusten luokittelun perusteella A-tyypin harjoitteista yleisimpiä ovat 

muihin taidemuotoihin perustuvat tyypin A5 -harjoitteet. Näistä harjoitteista suurin edustus 

on kirjoittamiseen pohjautuvilla tehtävillä. Kirjoittamisharjoitteiden suuri määrä aineistos-

sa on odotuksenmukainen, sillä draamallisten harjoitteiden lisäksi ne tukevat kirjoittamisen 

oppimista. Myös tilan ja materiaalien kannalta ne ovat helposti toteutettavissa tavallisessa 

luokkahuoneessa. Kuitenkin draamallisen toiminnan näkökulmasta yksilötehtävänä toteu-

tettavaa kirjoittamista on runsaasti verrattuna ryhmätyöskentelyyn ja varsinaiseen toimin-

nalliseen draamaan. Kyseenalaista on se, voiko kirjoittamista aina laskea draamalliseksi 

toiminnaksi. Mikäli draamaharjoite määriteltäisiin toisella tavalla kuin tässä tutkielmassani 

olen määritellyt, voisi draamaharjoitusten kokonaismäärä vähentyä radikaalisti kirjoitus-

tehtävien poistuessa kokonaismäärästä.  

Tyypin A1-tehtävät korostavat fyysistä verryttelyä ja ne painottuvat kolmannen vuosiluo-

kan opettajan oppaisiin. Puhtaasti fyysisten draamaharjoitusten vähäinen määrä kuudennen 

vuosiluokan oppaissa ei edesauta oppilaiden kykyjä käyttää kehon ilmaisukeinoja, kuten 

liikkeitä, ilmeitä ja eleitä. Fyysinen toiminta voi olla murrosiän kynnyksellä oleville oppi-

laille haastavaa, koska oma keho on jatkuvassa muutoksen tilassa. Tästä syystä olisi tärke-

ää, että fyysisetkin draamaharjoitukset huomioitaisiin kuudennen vuosiluokan tehtävissä. 
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Tyypin A2 -tehtävissä korostuvat patsaat ja pantomiimi, joita hyödynnetään molemmilla 

vuosiluokilla. Myös tunnetilaharjoituksia oppaissa on jonkin verran. Ne perustuvat adjek-

tiiveille, joita tunnetilojen yhteydessä ei suositella käytettävän näyttelijäntyöllisenä ohjee-

na. Mikäli tunnetilatehtävistä tahdottaisiin luoda draamallisempia, olisi avainadjektiivien 

asemasta käytettävä toiminnallisempia ohjeita, jolloin oppilaat voisivat eläytyä tilanteeseen 

paremmin. 

Tyypin A3 -harjoitteita opettajan oppaissa on vähän, mikä kertoo siitä, että draamatoiminta 

on pääsääntöisesti oppilaskeskeistä. Tästä voidaan päätellä, että oppilaiden oma toiminta 

on keskiössä opettajan oppaiden tehtävissä. Koska tämän tyypin harjoitteet ovat Boltonin 

mukaan pääsääntöisesti draamaohjaajan tai -opettajan ohjeistamia, ne eivät välttämättä 

aktivoi oppilaita yhtä paljon kuin muiden tyyppien harjoitteet. Toki toisille oppilaille nämä 

opastetut tehtävät voivat olla helpoiten lähestyttäviä ja tietynlainen portti vapaampaan te-

kemiseen. Niiden osuutta opettajan oppaissa ei siis tule karsia pois. 

Lyhytkestoisiksi harjoituksiksi eli tyypin A4 -tehtäviksi luokiteltujen pelien ja leikkien 

määrä on aineistossa niin ikään vähäinen. Syynä tähän voi tutkielmassani olla se, että olen 

ottanut mukaan analyysiin vain sellaiset tehtävät, jotka toteuttavat esteettisen kahdentumi-

sen ajatusta. Oppaat sisältävät lisäksi runsaasti pelejä ja pieniä kilpailumuotoisia tehtäviä, 

joista draamallinen elementti puuttuu. Olisi mielenkiintoista tarkastella sitä, ovatko tyypin 

A4 -harjoitteet suuremmassa roolissa alkuopetuksen opettajan oppaissa. Mielletäänkö leik-

kiminen vain pienimmille oppilaille soveltuvaksi toiminnaksi? Draamallisten leikkien vä-

häinen määrä voi myös olla osoitus siitä, että oppimisen tulee olla tavoitteellista. Leikeille 

ja peleille tavoitteita voi olla vaikeampi määritellä kuin äänenkäyttö- ja esittämisharjoituk-

sille. 

A-tyypin harjoitteisiin verrattuna tyypin B -tehtäviä on aineistossa vähemmän. Nämä teh-

tävät pohjautuvat usein oppikirjan kuvitukseen, tarinaan tai valmiiksi annettuun aiheeseen. 

B-tyypin tehtävien vähäisempi määrä osoittaa, että draamaharjoitukset nähdään enemmän 

juuri harjoitustenomaisina, ajallisesti rajattuina ja päämäärään suuntautuvina.  

Paikkaan sidoksissa olevat B1-tyypin harjoitteet ovat usein sidoksissa oppikirjan kuvituk-

seen. Nämä kuvat voivat avata mahdollisuuksia vahvasti mielikuvituksellisten paikkojen 

tutkimiseen. On varmasti eri asia, kuvitteleeko oppilas toimivansa esimerkiksi Pekka Halo-

sen vai Salvador Dalin kuvaamassa ympäristössä. Nämä taidekuviin perustuvat tehtävät 



86  

 

  

ovat edustettuina kuudennen luokan oppaissa, mutta varmasti kolmannen vuosiluokan op-

pilaat osaisivat eläytyä vahvasti fiktiivisiin tilanteisiin yhtä lailla. 

Tyypin B2 -tehtävien osalta kuudennen luokan oppaiden harjoitteissa annetut draamalliset 

tilanteet vaikuttavat monimutkaisemmilta kuin kolmannen luokan oppaan harjoitteissa. 

Varsinkin Vipunen-sarjassa tämä seikka nousee esille. Kolmannen vuosiluokan tehtävissä 

esimerkiksi köydenveto-tehtävä on fyysistä toimintaa ja vanhanaikaisen oppitunnin esittä-

minen pohjautuu oppikirjan kertomukselle. Kuudennen vuosiluokan oppaassa puolestaan 

oppilailta vaaditaan enemmän omaa pohdintaa. Esimerkiksi kodin neuvottelutilanne ja on-

gelmanratkaisu annettuina tilanteina ohjaavat oppilaita toimimaan sosiaalisissa tilanteissa 

ja asettumaan myös vastapuolen asemaan. 

Tyyppien B3 ja B4 -tehtäviä opettajan oppaissa on minimaalisesti. Oppikirjojen tekstit 

antavat mahdollisuuksia myös näiden tyyppien draamaharjoitusten tekemiseen, mutta esi-

merkiksi taistelua tai onnettomuutta tai niiden uhkaa tehtävien kautta ei käsitellä. Tämä on 

mielenkiintoinen ratkaisu, sillä esimerkiksi forumteatterin kautta olisi mahdollista tutkia 

erilaisia toimintatapoja ja sitä, millaisella toiminnalla onnettomuus olisi voitu välttää. 

Suurin edustus B-tehtävätyyppien osalta on tyypin B6 -harjoitteilla. Eläytymistä toisen 

ihmisen tai olennon osaan on hyvä harjoitella. Se kehittää empatiakykyä. Fiktiivisten hah-

mojen ja tilanteiden tutkimisen kautta voidaan päästä käsiksi raskailtakin tuntuviin teemoi-

hin, kuten avioeroon ja kuolemaan. Toisin kuin muut B-tyypin harjoitteet, B6-tehtävät ei-

vät pohjaudu yhtä vahvasti esittämisen harjoittelemiselle. Tehtävissä oppilaan oma ajattelu 

on keskiössä. Koska oppilaat eivät toimi rooleissa, esitä annettua hahmoa, opettajan voi 

olla vaikea huomata sitä, millä tavalla tehtävä tukee draamallista oppimista. Toisaalta, mi-

käli oppilas eläytyy mielessään hahmon tunne- ja kokemusmaailmaan, tehtävät voivat saa-

da tyypin D piirteitä eli olla draamaa ymmärryksen lisäämiseksi. 

Sekä kolmannen että kuudennen vuosiluokan opettajan oppaat sisältävät runsaasti tyypin 

C, teatteri, harjoitteita. Molempien vuosiluokkien oppaiden yksi keskeinen työtapa onkin 

kohtauksen tai näytelmän harjoitteleminen tai esittäminen. Odotuksenmukaista olisi, että 

esittävien harjoitteiden määrä lisääntyisi ylemmälle vuosiluokalle siirryttäessä, sillä taide-

kasvatuksellinen draama soveltuisi paremmin vanhemmille, nuorisoasteen oppilaille. Ai-

neistossa harjoitteilla oli kuitenkin suuri edustus kummankin vuosiluokan oppaissa. 
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Työtapojen osalta kolmannen vuosiluokan opettajan oppaissa korostuvat kuudennen luo-

kan oppaita enemmän eläytyminen, mielikuvituksen käyttöön perustuvat tehtävät sekä kir-

joittaminen. Myös pelien ja leikkien sekä fyysisten tehtävien osuus on näissä oppaissa suu-

rempi. Erilaiset välineteatterin muodot, kuten nukketeatteri ja varjoteatteri, ovat edustettui-

na ainoastaan kolmannen luokan opettajan oppaissa. Kuudennen vuosiluokan oppaissa 

nousee esiin kolmannen luokan oppaita vahvemmin improvisaatio. 

Opettajan oppaiden työtavat noudattelevat yleisyyden suhteen pitkälti Toivasen (2005) 

tekemää jaottelua. Harvemmin esiintyviä työmuotoja aineistossa ei draamatekstin kirjoit-

tamista lukuun ottamatta ole. Näistä improvisaatio, kouluteatteri ja tarinankerronta ovat 

olennaisessa osassa opettajan oppaiden harjoitteita. Yleisyydestään huolimatta esimerkiksi 

prosessidraamaa ei opettajan oppaissa näy. Draamakokonaisuudet keskittyvät aina teatteri-

esityksen tekemiseen. Olisi hyvä, jos oppilaat pääsisivät osallistumaan pitkäjänteiseen 

draamatyöskentelyyn esimerkiksi juuri prosessidraaman kautta. Tässä työtavassa hyödyn-

netään useita erilaisia draamatekniikoita ja sen kautta olisi mahdollista käsitellä monenlai-

sia teemoja aina kierrättämisestä ja koulukiusaamisesta yleisiin eettisiin pohdintoihin. 

Opettajan oppaissa olevat taidekuvat toimisivat tälle työtavalle hyvänä pohjana. Niiden 

ympärille olisi helppo rakentaa jokin draamatarina, jossa yhdistyvät esimerkiksi jakson 

muut teemat. Työtavan kautta oppilaille rakentuisi kuva siitä, että draama ei ole ainoastaan 

teatteriesitysten työstämistä, vaan se voi olla myös ryhmässä tehtävää toimintaa ilman ylei-

söä. 
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LIITE 1 Esimerkkianalyysejä opettajan oppaiden harjoitteista. 

Oppikirjan harjoite Pelkistet-

ty ilmaus 

Työ-

tapa 

Draaman harjoi-

tustyyppi 

Kirjakuja 3. Sateen ropina s. 9. 2. Valitse 

yksi kuvan henkilöistä ja kuvittele olevasi 

hän. Kun opettaja näyttää merkin, toimi 

ohjeen mukaan. Kaikki toimivat samanai-

kaisesti! 

a) Naura Hihitä. Kikata. Hohota. Räkätä. 

b) Itke. Nyyhkytä. Ulvo. Purskahda. Tihrus-

ta. 

c) Tervehdi toisia. Moi! Päivää! Terve! Mo-

ro! 

d) Kävele luokassa. Löntystele. Kiiruhda. 

Laahusta. Saapastele. Astele. Kipitä. 

Kuvittele 

olevasi 

joku toi-

nen henki-

lö. 

Roo-

liin 

eläy-

tymi

mi-

nen/ 

Esit-

tämi

mi-

nen 

Tyyppi A 2 

Draamallisten 

taitojen harjoitte-

leminen 

- eläytyminen 

 

Kirjakuja 6. Maailmanloppu tulee s. 26. 3. 

Kärkkäinen, Mikke ja minä 

Mitä hernekeittopäivänä tapahtui? Mistä 

ystävykset juttelivat? Tapasivatko he Em-

man? Kuvitelkaa tilanne ja esittäkää se toi-

sille. 

Tilanteen 

kuvittele-

minen ja 

esittämi-

nen 

Im-

pro-

vi-

saa-

tio 

Tyyppi B 5 

Draamallinen 

esittäminen 

Tyyppi C 3 

Teatteri  

 

Kulkuri 3. Posteljooni ja oudot viestit s. 11 

2. Kirjoita ohjeet vakoilijoille 

- Keksi ja kirjoita kolme ohjetta. Ne voivat 

liittyä esimerkiksi pukeutumiseen, vakoili-

joiden varusteisiin ja vakoilijoiden liikku-

miseen. 

Kirjoita 

ohjeet 

vakoili-

joille 

Kir-

joit-

tami

mi-

nen 

Tyyppi A 5 

Muita taidemuo-

toja 

- kirjoita jokin 

tarina 

Kulkuri 6. Uusi veli s. 147. 4. Lue teksti 

Uusi veli. Valitse ja tee kaksi tehtävää. Esi-

tä. Tehkää äänimaisema 

- Muodostakaa 3–4 hengen ryhmät. 

- Pohtikaa, mitkä äänet sopivat tekstiin. 

- Kokeilkaa, miten ääniä voi tehdä. 

- Sopikaa, missä järjestyksessä äänet kuulu-

vat. 

- Harjoitelkaa äänimaiseman esittämistä. 

- Kun esitätte äänimaiseman, pyytäkää ylei-

söä sulkemaan silmät. 

Tee ääni-

maisema 

Ääni

ni-

mai-

se-

ma 

Tyyppi A 2 

Draamallisten 

taitojen harjoitte-

leminen 

- äänimaisema 

 

Tyyppi C 2 

Teatteri 

- esitetään impro-

visaatioita 

Vipunen 3. Kuka voittaa? Esitä ja ilmaise: s. 

45. 6. Muodostakaa ryhmissä kirjaimia. 

- Yksi oppilas sanoo kirjaimen. 

- Ryhmä muodostaa kirjaimen yhdessä ää-

nettömästi. 

Muodosta 

kirjaimia 

keholla 

Fyy-

si-

nen 

Tyyppi A 1 

Puhtaasti koke-

muksellinen 

Vipunen 6. Nominit taipuvat, Uusi koti s. 

66. 5. Kerro ja kuuntele 

Miltä Lu Si-yanista tuntuu, kun 

a. herra Chen vie hänet kotiinsa 

b. rouva Chen tuo hänelle ruokaa 

c. hän saa uusia vaatteita? 

Eläydy 

roolihah-

mon tun-

teisiin 

Eläy

tymi

mi-

nen 

Tyyppi B 6 

Draamallinen 

esittäminen 

- sidoksissa rooli-

hahmon tutkimi-

seen 



 

 

 

LIITE 2 Opettajan oppaiden esimerkkiaukeamat 

Kirjakuja 3 - Uusi opettajan opas (Alhainen, Ahlvik, Kivikko & Komulainen, 2013, s. 210 

- 211) 

 



3 

 

 

 

 

Kirjakuja 6 - uusi opettajan opas (Alhainen, Komulainen, Lahtinen & Laurila, 2013, s. 114 

- 115) 



 

 

 

 

Kulkuri 3 - äidinkieli ja kirjallisuus - opettajan opas (Haviala, Siter, Helin, Ilomäki-

Keisala & Katakamäki, 2007, s. 86 - 87) 
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Kulkuri 6 - äidinkieli ja kirjallisuus - opettajan opas (Helin, Ilomäki-Keisala, Katajamäki, 

Haviala & Siter, 2013, s. 98 - 99)



 

 

 

 

 

Vipunen - äidinkieli ja kirjallisuus 3 - opettajan opas (Heikkinen, Herajärvi, Konttinen & 

Lindfors, 2008, s. 290 - 291) 
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Vipunen - äidinkieli ja kirjallisuus 6 - opettajan opas (Heikkinen, Konttinen. Lottonen & 

Löyttyniemi, 2010, s. 70 - 71) 


