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Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, millaisia yhteisiä asioita draamakasvatuksella ja 

itsetunnolla on. Lisäksi myös se, että mihin lapsen itsetuntoa tukeva kasvattaja voi 

draamakasvatuksen toimintatavoissa kiinnittää huomiota, jotta hän pystyy tukemaan lapsen 

itsetunnon syntymistä ja kehittymistä varhaiskasvatuskontekstissa eli tässä tapauksessa 

päiväkodissa. Aihetta lähestyn kirjallisuuskatsauksen näkökulmasta.  

Itsetunnon ja draamakasvatuksen suhteita halusin selvittää, jotta huomattaisiin, kuinka paljon 

hyviä vaikutuksia oikeanlaisella draamakasvatuksella voidaan saavuttaa. Itsetunto vastaavasti 

on koko ajan puhuttava asia yhteiskunnassa ja sillä on monia vaikutuksia ihmisen elinkaaren 

aikana. Tämän vuoksi itsetunnolle olisi hyvä luoda kestävä pohja jo varhaislapsuudessa eikä 

vasta ongelmien ilmaantuessa.  

Tuloksiksi löysin neljä tärkeää tekijää, joita on draamakasvatuksen avulla helppo lapsille 

opettaa ja heidän taitojaan kehittää. Nämä tekijät ovat draamaleikit, aikuisen merkitys 

toiminnassa, moraalikäsityksen merkitys ja kokemukset draamatoiminnasta. Kuitenkin 

suurimmaksi vaikuttavaksi tekijäksi draamakasvatuksen toteutuksessa sekä itsetunnon 

vahvistajana nousi aikuisen merkitys. Tämä on helposti tulkittavissa, koska aikuisilla on 

päiväkodissa suuri vaikutusvalta ja lapset ottavat heistä mallia oppiakseen ja kehittyäkseen. 

Tuloksiin päädyin ottamaan mukaan myös nuorten kokemuksia draamatoiminnan 

vaikutuksista, tässä Hounin (2010) tutkimuksessa keskeiseksi tekijäksi useat nuoret kertoivat 

itsetunnon vahvistumisen. Uskon näiden samojen asioiden näkyvän samalla tavoin pienten 

lasten keskuudessa, mutta heiltä omakohtaisia kokemuksia on lähestulkoon mahdotonta kerätä. 

Kaikki poimimani tulokset nousevat esille useissa lähteissä ja niiden koonti oli tämän vuoksi 

yksinkertaista sekä luotettavaa.  
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1 Johdanto  

Työssäni tarkastelen draamakasvatusta ja sen vaikutuksia varhaiskasvatusikäisen lapsen 

itsetunnon kehittymiseen. Varhaiskasvatusikäinen lapsi tässä yhteydessä tarkoittaa 1-6-

vuotiasta. Varhaiskasvatus rajoittuu tässä tutkimuksessa päiväkodissa tapahtuvaan 

varhaiskasvatukseen. Aihe on merkityksellinen ja ajankohtainen, koska nykypäivänä ihmisillä 

on havaittu paljon itsetunnon ongelmia sekä vääristynyttä minäkuvaa (Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos 2018). Erilaiset itsetuntoon liittyvät ongelmat voivat pahimmassa 

tapauksessa johtaa mielenterveysongelmiin kuten masennukseen. Lapsilla on oikeus 

itseilmaisuun ja siihen tulee varhaiskasvatuksessa rohkaista yhdistämällä leikkiin sanallista ja 

kehollista ilmaisua sekä draamaa (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 (tästä 

eteenpäin Vasu), 19, 39, 43-44). Tämän vuoksi valitsin itseäni kiinnostavan draamakasvatuksen 

vierelle itsetunto käsitteen. 

Aihe on yhteiskunnallisesti merkittävä, koska hyvä itsetunto rohkaisee elämään karussa 

maailmassa ja vastaanottamaan palautteen sekä neuvot muilta ihmisiltä rakentavasti. Itsetunto 

on yksi tärkeä ihmisen kehitystä ja elämää määrittävä tekijä (Aho, 1996, 90). Yhteiskunta 

muuttuu jatkuvasti entistä monimutkaisemmaksi ja vaativammaksi. Tämän suuntainen muutos 

vaatii lapsilta sisäistä voimaa ja taitoja eli vahvan itsetunnon, jotta he pystyvät kohtaamaan 

uudenlaiset riskit sekä suorituspaineet, ja selviämään niistä. (Cacciatore, Korteniemi-Poikela & 

Huovinen, 2008, 8.) Näiden tekijöiden vuoksi jo varhaislapsuudessa on tärkeää saada 

positiivisia ja rohkaisevia kokemuksia, jotka voivat ennaltaehkäistä mahdollisten myöhempien 

ongelmien muodostumista. Itsetunnon kehittymiseen vaikuttavat ratkaisevasti vuorovaikutus- 

ja ilmaisutaidot, joiden avulla toimitaan muiden yksilöiden kanssa, näiden taitojen edistäminen 

on keskeinen tehtävä varhaiskasvatuksessa (Vasu, 2016, 29). Itsetuntoa tukevaa 

vuorovaikutusta on helppoa harjoitella draaman avulla ja tämän vuoksi se liittyy keskeisenä 

osana tutkielmaani.  

Keskeisimmät käsitteet tässä työssä ovat varhaiskasvatus, itsetunto ja draamakasvatus. 

Itsetunnon ja draamakasvatuksen suhdetta on tutkittu aiemmin melko vähän, mutta muutamia 

lopputöitä aiheesta on tehty. Molemmat käsitteet ovat yksinään tai muissa yhteyksissä kuitenkin 

laajasti tutkittuja ja niihin on kohdistunut paljon kiinnostusta. Muita tähän työhön rinnastettavia 

käsitteitä ovat esimerkiksi vuorovaikutus, turvallinen ilmapiiri, jännitys ja epäonnistuminen. 
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Aiheen valintaan vaikuttivat myös omakohtaiset kokemukset, joita tahdon selkeämmin 

kirjallisuuden avulla miettiä. Itse olen huomannut oman itsetuntoni kohenevan 

teatteriharrastuksen myötä ja olen saanut siitä paljon rohkeutta. Eniten minua kiinnostaa, mikä 

teatterissa on eniten vaikuttanut itsetunnon kehittymiseen, tietyt menetelmät, ammattitaitoinen 

ohjaus, muu ryhmä vai kenties kaikkien näiden yhteisvaikutus? Haluan löytää asioita, joihin 

tulisi kiinnittää huomiota päiväkodissa, jotta itsetunnosta pystyisi kehittymään vahva. Terveen 

itsetunnon kehitystä tulee tukea päiväkodin toiminnassa (Vasu, 2016, 48). Itsetuntoa ei voida 

koskaan vahvistaa liikaa, kun se pysyy terveen itsetunnon alueella (Aho, 1996, 55). Hyvä 

itsetunto tukee kasvamista tasapainoisiksi ihmisiksi (Cacciatore, Korteniemi-Poikela & 

Huovinen, 2008, 8). Olen seurannut ystävääni, jolla huono itsetunto on ollut osittainen tekijä 

syömishäiriön kehittymiselle sekä muunlaiseen epävarmuuteen elämässä. Näihin asioihin 

haluan jo varhaislapsuudessa pyrkiä tietoisesti vaikuttamaan ja puuttumaan sekä luoda pohjaa 

hyvälle itsetunnolle. Itsetunto joutuu kokemaan kolhuja enemmin tai myöhemmin 

elämänpoluilla (Cacciatore, Korteniemi-Poikela & Huovinen, 2008, 8). Näihin kolhuihin toivon 

lasten voivan valmistautua pienestä pitäen. Olen myös kiinnostunut draamakasvatuksen eri 

tavoista, joita tulisi huomioida ja painottaa pienten lasten kanssa, heidän itsetuntonsa 

muodostuessa.  
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2 Viitekehys 

Keskeisimmät käsitteet työni kannalta ovat varhaiskasvatus, itsetunto ja draamakasvatus. 

Draamakasvatuksella on monia synonyymeja. Päädyin draamakasvatus käsitteen pääasialliseen 

käyttöön, koska se esiintyy eniten käyttämässäni kirjallisuudessa. Muiden ihmisten tuki sekä 

kannustus ovat tärkeitä itsetunnon kehittymisen kannalta ja leikkiessä sekä toimiessa ryhmän 

kanssa vuorovaikutussuhteita syntyy automaattisesti. Draamakasvatusta on käsitelty enemmän 

koululaisten ja nuorten näkökulmasta, joten varhaiskasvatuksen näkökulma on mielestäni 

mielenkiintoinen. Draamakasvatuksen menetelmät ovat samalla tavoin hyödynnettävissä 

varhaiskasvatuksen piirissä kuin koululaisilla ja nuorilla. Varhaiskasvatuksella on pitkälle 

ulottuvia vaikutuksia lasten elämässä. Seuraavaksi määrittelen nämä kolme käsitettä ja kerron 

hieman niiden suhteista toisiinsa.  

 

2.1 Varhaiskasvatus  

Varhaiskasvatus on opetusta, hoitoa ja kasvatusta. Tämä on yleinen määritys Suomessa. 

Hännikäinen (2013) korostaa kuinka tärkeää on erottaa nämä kolme termiä tai aluetta toisistaan 

toiminnan sujuvuuden kannalta. Nämä kolme aluetta jakautuvat lapsiryhmän iästä ja tasosta 

riippuen, joskus opetusta on enemmän, toisinaan taas enemmän hoivaa. (Hännikäinen, 2013, 

50). Suomalaisen varhaiskasvatuksen juuret ovat peräisin Friedrich Fröbelin lastentarha-

aatteesta. Fröbeliläisessä lastentarhapedagogiikassa keskeistä on aikuisen ohjaamisen rinnalla, 

aikuisen ja lapsen rinnakkainen työskentely ja lasten itseohjautuvat luovat leikit (Helenius, 

2001, 54). Fröbelin tavoitteena oli lasten henkisten toimintojen tukeminen ja edistäminen 

(Helenius, 2001, 52). 1990-luvulla yleistyi lapsikeskeisyys ja huomio siirtyi jokaisen lapsen 

yksilöllisyyteen ja heidän yksilöllisten tarpeittensa huomioimiseen (Turja, 2017). Vuonna 2013 

varhaiskasvatus liitettiin opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan ja varhaiskasvatus on 

kokenut muitakin merkittäviä muutoksia viime vuosina.  

Varhaiskasvatus päiväkodeissa tapahtuu varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) ja 

varhaiskasvatuslain (580/2015) mukaan. Laissa kerrotaan esimerkiksi lapsen oikeudesta 

varhaiskasvatukseen ja varhaiskasvatuksen tavoitteista. Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteisiin on kirjattu tietyt tavoitteet, jotka toiminnalla pyritään saavuttamaan. Lisäksi on 

olemassa erilaisia kunta, päiväkoti ja ryhmä kohtaisia suunnitelmia sekä jokaiselle lapselle 



7 

 

henkilökohtaisesti laadittava varhaiskasvatussuunnitelma. Varhaiskasvatusta tapahtuu sekä 

kotona, kerhoissa, perhepäivähoidossa että päiväkodissa (Vasu, 2016, 17). Tässä työssä 

keskityn kuitenkin vain päiväkodissa tapahtuvan varhaiskasvatuksen, itsetunnon ja 

draamakasvatuksen suhteisiin. Varhaiskasvatus on käsitteenä keskeinen osa 

kirjallisuuskatsaustani, koska katsaus pohjautuu juuri varhaiskasvatusikäisiin lapsiin ja 

päiväkodissa tapahtuvaan varhaiskasvatukseen. Olen kiinnostunut nimenomaan 

draamakasvatuksen tavoista varhaiskasvatuksen alueella, koska tämä on vierasta aluetta 

minulle.  

Varhaiskasvatuksella on useita tehtäviä. Yksi tärkeä tehtävä on täydentää ja tukea kotona 

tapahtuvaa lasten kasvatusta. Vastaavasti esiopetusta ohjaa Esiopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet. (Vasu, 2016, 8.) Näissä kahdessa asiakirjassa on paljon yhtenäisyyksiä aiheeni osalta. 

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on myös tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä sekä 

oppimista, yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatus pyrkii edistämään tasa-arvoa ja 

ehkäisemään syrjäytymistä sekä opettamaan lapsille tietoja ja taitoja yhteiskunnassa toimimista 

varten. (Vasu, 2016, 14.) Varhaiskasvatuksen tehtävä on luoda pohja lapsen oppimiselle 

tukemalla lasten yksilöllistä kehittymistä ja kannustamalla lapsia. Varhaiskasvatus tasoittaa 

mahdollisia kotitaustoista johtuvia eroja lasten välillä. Näiden asioiden vaikutukset jatkuvat 

pitkälle lapsen ja nuoren elämässä. (Koivula, Siippainen & Eerola-Pennanen, 2017.) Näiden 

asioiden tukemisen myötä lasten on helpompaa siirtyä myöhemmin perusopetuksen piiriin, kun 

he ovat saaneet tukea siirtymiseen useilla eri alueilla.  

Tällä hetkellä keskeisiä käsitteitä varhaiskasvatuksessa ovat suunnittelu, arviointi ja lapsen 

osallisuus (Heikka, Hujala, Turja & Fonsén, 2017). Draamakasvatuksessa lapsi on keskiössä ja 

toiminta on lapsilähtöistä, draamatoimintaa pyritään kehittämään lasten aloitteista ja ideoista, 

tukien lapsen osallisuutta monilla tavoilla.  

 

2.2 Itsetunto ja itsetuntoon vaikuttavat tekijät 

Itsetunto on näkymätön, ihmisen sisäinen ominaisuus, joka vaikuttaa yksilön ajatuksiin, 

olemukseen ja tekoihin. Sen avulla myös muut määrittävät ymmärryksensä yksilöstä ja siitä, 

miten häneen suhtaudutaan. (Cacciatore, Korteniemi-Poikela & Huovinen, 2008, 12.) Itsetunto 

jaetaan kolmeen osa-alueeseen, jotka kaikki liittyvät ihmisen omiin käsityksiin itsestään ja 
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piirteistään. Näitä osa-alueita ovat itsetietoisuus, johon kuuluu neutraali itsensä havaitseminen, 

itsetuntemus, joka on yksilön omaa tietoa omista heikkouksistaan ja vahvuuksistaan sekä 

itsearvostus, joka on yksilön oma käsitys omasta arvokkuudestaan. (Aho, 1996, 9.) Itsetunto on 

todella moniosainen ja vaiheinen kokonaisuus, johon vaikuttavat useat eri tekijät. 

Itsetunto jaetaan myös annettuun ja hankittuun itsetuntoon. Nämä ovat syntyneet eritavoin. 

Annettu itsetunto muodostuu lapselle, kun hänen perustarpeisiinsa vastataan ja häntä 

rakastetaan sekä hoivataan. Tämä näkyy aikuisen aitona kiinnostuksena lasta ja hänen 

tarpeitaan kohtaan. Hankittu itsetunto voidaan kehittää vastaanotetun palautteen perusteella 

esimerkiksi havaintojen ja kokemusten avulla. Annetun ja hankitun itsetunnon erona on, että 

annettuun itsetuntoon yksilö ei pysty vaikuttamaan ja se tulee ulkopuolelta, kun vastaavasti 

hankittuun itsetuntoon yksilön täytyy tehdä töitä, jotta hän saavuttaa hyväksynnän ja palautteen 

muilta. (Huhtala & Lehtinen, 2010, 19.) Hyvä itsetunto on siis mahdollista saavuttaa myös 

myöhemmin se itse hankkimalla, kun siihen on riittävä kehitystaso ja edellytykset. Stern (1985) 

esimerkiksi kertoo itsetunnon kehittyvän myöhään vasta 6-13-vuotiaana, mutta toiset 

tutkimukset vastaavasti kertovat itsetunnon ja minän kehittyvän jo 2-3-vuotiaana. (Aho & 

Laine, 1997, 25.) Näihin tutkimuseroihin syynä on todennäköisesti se, miten itsetunto on 

saavutettu.   

Yksilön itsetunto määritellään sen vahvuuden mukaan eli millainen itsetunto on.  Itsetunto voi 

olla hyvä tai huono, mutta myös vahva itsetunto ja terve itsetunto termejä käytetään. Hyvä 

itsetunto näkyy itsensä arvostamisena ja itseensä luottamisena eri tilanteissa. Henkilö, jolla on 

hyvä itsetunto, tuntee heikkoutensa ja vahvuutensa sekä hyväksyy ne ja on tyytyväinen itseensä 

niistä huolimatta (Aho & Laine, 1997, 20). On myös mahdollista, että itsetunnosta kehittyy liian 

vahva, mikä vastaavasti on yhtä haitallinen yksilölle kuin heikko itsetunto. Tällainen itsetunto 

tuo narsistisia piirteitä, mikä näkyy ylimielisyytenä, välinpitämättömyytenä sekä 

häikäilemättömyytenä muita ihmisiä kohtaan. Yleisiä piirteitä on myös oman edun tavoittelu ja 

alhainen moraalikehitystaso eli oikean ja väärän erottaminen toisistaan on yksilölle haastavaa. 

Haitallista on myös, jos ohjausta ja kriittistä palautetta ympäristöstä ei osata ottaa vastaan 

rakentavana. (Aho, 1996, 55.) Rakentavan palautteen kautta yksilön on helppo kehittää 

toimintaansa oikeaan suuntaan. Jos rakentavaa palautetta ei kykene vastaanottamaan on omaa 

toimintaa mahdotonta kehittää, etenkään jos yksilö ei itse huomaa oman toimintansa 

haittavaikutuksia.  

Heikko itsetunto näyttäytyy itseluottamuksen puutteena. Henkilön kohdatessa vastoinkäymisiä 
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ne tuntuvat mahdottomilta selättää ja tilanteissa epäonnistuttua vältellään pitkään 

samankaltaisia tilanteita sekä arastellaan uusia tilanteita, joissa mahdollisesti voi taas 

epäonnistua. (Keltikangas-Järvinen, 2010.) Heikon itsetunnon piirteitä ovat myös arkuus, 

pelokkuus, epävarmuus, sosiaalisten tilanteiden pelko ja riskien välttäminen (Aho, 1996, 21; 

Aho & Laine, 1997, 45). Heikko itsetunto voi näkyä myös muihin kohdistuvana dominoivana 

ja häiritsevänä käytöksenä näkyvän pelokkuuden sijaan (Aho & Laine, 1997, 44). Lapsen 

heikon itsetunnon vahvistaminen ja tukeminen vahvaksi on hankala ja monivaiheinen prosessi, 

mutta kuitenkin mahdollinen (Plummer, 2007, 26). Kuitenkin mitä aiemmin itsetunnon 

ongelmiin pystytään puuttumaan, sitä helpompi niitä on hallita.  

Michele Borban (1989, 1993) on muodostanut mallin itsetunnon viidestä ulottuvuudesta. Nämä 

viisi ulottuvuutta ovat turvallisuuden tunne (security), itseys (selfhood), yhteenkuuluvuuden 

tunne (affiliation), tehtävä- ja tavoitetietoisuus (mission, purpose) ja pätevyydentunne 

(competence). Nämä ulottuvuudet yhdessä muodostavat ihmisen itsetunnon. Kun ihmisellä on 

kaikki nämä ulottuvuudet kunnossa, myös itsetunto on vahva. (Aho & Laine, 1997, 22—23.) 

Ulottuvuudet tukevat toisiaan ja niitä tukemalla ja kehittämällä esimerkiksi päiväkodissa 

yksilön itsetunto voi kehittyä ja vahvistua terveeksi itsetunnoksi.  

Lapsen itsetuntoa voidaan tukea kuitenkin useilla asioilla. Esimerkiksi onnistumisen 

kokemukset sekä myönteinen, rakentava palaute ja kehut tukevat lapsen itsetunnon 

kehittymistä. Tällaista palautetta tulee lapselle antaa erityisesti silloin, kun toiminta on ollut 

lapselle haastavaa ja hän on toiminut oikein. Tavoitteena on saada lasten halu uuden kokeiluun 

ja opetteluun vahvistumaan ja heille syntymään luottamus, että he pystyvät uusiin asioihin. 

Myönteinen ja kannustava vuorovaikutus aikuisten ja muiden lasten kanssa auttaa lapsen oman 

itsetunnon kehittymistä ja vahvistumista (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014, 

28; Vasu, 2016, 30). Aikuisen rooli päiväkodin toiminnassa on tämän vuoksi hyvin merkittävä, 

hän on vastuussa myös lasten keskinäisestä vuorovaikutuksesta ja sen toteutumisesta.  

Itsetunnon tärkein prosessi on itsensä tunteminen ja arvostaminen eli minkälaiseksi yksilö 

kokee arvonsa ja merkityksensä (Aho & Laine, 1997, 20). Itsetuntoon liittyviä ja usein samaa 

tarkoittaviksi käsitteiksi liitetään muun muassa minäkuva ja minäkäsitys, jotka ymmärretään 

usein toistensa synonyymeina. Ne tarkoittavat ihmisen omaa kokonaiskuvaa itsestään ja hänen 

asennoitumista itseensä. (Aho & Laine, 1997, 17.)  

Minuuden kehittyminen on edellytys itsekontrollille eli omaan toimintaan vaikuttamiselle ja 
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tunteiden säätelylle (Keltikangas-Järvinen, 2012, 26). Lapsen minuus kehittyy toisen ihmisen 

avulla. Positiiviset hoivakokemukset antavat lapselle tunteen omasta arvostaan ja luovat pohjaa 

itsetunnon kehittymiselle. Puutteelliset hoivakokemukset vastaavasti näkyvät myöhemmin 

kielteisenä käsityksenä itsestä, muista ja ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Puutteelliset 

hoivakokemukset voivat aiheuttaa häiriöitä yksilössä muun muassa masennusta, jota on 

hankalaa myöhemmin korjata. (Keltikangas-Järvinen, 2012, 27.) Positiivisia hoivakokemuksia 

pienille lapsille tulee tarjota sekä kodin että päiväkodin. 

Minäkäsityksen ja itsetunnon perusta luodaan vauvan ja vanhempien välisessä tunnesuhteessa 

(Aho & Laine, 1997, 25). Lapsuuden kiintymyssuhde heijastuu yksilön myöhempään 

itsetuntoon. Vauva-aikana puuttuva kiintymyssuhde hankaloittaa tulevan itsetunnon 

kehittymistä (Plummer, 2007, 26). Kiintymyssuhteen voi luoda myös muuhun läheiseen 

hoitajaan kuin vanhempaan, mutta vanhempi on usein lapsen ensisijainen kiintymyksen kohde. 

Kiintymyssuhde on vastavuoroinen suhde, jonka lapsi muodostaa ensimmäisen elinvuotensa 

aikana hoitajiinsa. Kiintymyssuhteen säilyminen tuottaa lapselle iloa ja sen menettäminen 

vastaavasti ahdistusta. (Hari ym. 2015.) Kiintymyssuhdeteorian on kehittänyt John Bowlby. 

Bowlby määrittelee kiintymyksen siten, että lapsella on tapa kiintyä johonkin hakeakseen 

turvaa ja kontaktia tilanteissa, joissa häntä uhataan, hän on väsynyt tai kipeä (Bowlby, 1997, 

371). Kiintymyssuhteella on pitkäkestoiset vaikutukset lapsen elämässä.  

Kiintymystyylejä ovat turvallinen, ahdistunut ja välttelevä kiintymystyyli. Turvallisesti 

kiintynyt lapsi sietää lyhytaikaisia eroja hoitajaansa sekä luottaa suhteen jatkuvuuteen. (Hari 

ym. 2015.) Turvallisessa kiintymyssuhteessa lapsi pystyy rakentamaan käsityksiä 

minuudestaan eli itsestään itsenäisenä olentona sekä käsityksen, miten ihmiset suhtautuvat 

toisiinsa. Ahdistunut kiintymystyyli saa lapsen pelkäämään menetyksiä ja riippuvaiseksi 

hoitajastaan. Välttelevätyyli korostaa omaa riippumattomuutta muista ihmisistä ja tunteiden 

hillintää ero tilanteissa. (Hari ym. 2015.) Kiintymyssuhteen laadulla on keskeinen rooli tulevan 

itsetunnon muodostumisen ja kehittymisen kannalta. 

 

2.3 Draamakasvatus varhaiskasvatuksessa 

Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea tavoitteellisesti lasten sanallista ja kehollista ilmaisua. 

Näiden ja muiden taidemuotojen kokeminen ja itsensä ilmaiseminen niiden avulla edistävät 
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lapsen oppimisedellytyksiä, sosiaalisia taitoja ja myönteistä minäkuvaa. (Vasu, 2016, 42.) 

Varhaiskasvatussuunnitelmassa ei puhuta draamakasvatuksesta vaan sanallisesta ja kehollisesta 

ilmaisusta, johon draama liitetään. Draama on yksi opetuksen tapa ja siksi sitä voidaan 

hyödyntää monella tapaa (Toye & Prendiville, 2000, 18). Esimerkiksi päiväkodin toiminnassa 

draama näkyy leikkien, satujen ja tarinoiden kautta (Liukko. 1998). Draamakasvatukselle on 

monia synonyymeja esimerkiksi draama, draamapedagogiikka, teatterikasvatus ja 

ilmaisukasvatus. Draamakasvatus, draamapedagogiikka ja draama toimivat myös tässä 

kirjallisuuskatsauksessa synonyymeina sen mukaan mikä käsite parhaiten sopii mihinkin 

asiayhteyteen.  

Draamakasvatus eli draamapedagogiikka on draaman käyttöä opetusmenetelmänä ja 

taidemuotona (Helenius, Jäälinoja & Sormunen, 2000, 21). Draamakasvatus edistää muun 

muassa lapsen kielellistä kehitystä sekä valmiuksia oppimiseen leikkien kautta. Draama luo 

lapsille mahdollisuuksia oppia kuuntelemaan muita sekä kasvattaa verbaalisia taitoja (Toye & 

Prendiville, 2000, 94). Draamakasvatuksen pyrkimyksiä ovat esimerkiksi oman kehon 

hahmottaminen ja sen avulla kokonaisilmaisun, itseluottamuksen, myönteisen minäkäsityksen, 

keskittymiskyvyn ja mielikuvituksen kehittymisen tukeminen, yhteistyötaitojen kehittäminen 

ja itsestään oppiminen (Toivanen, 2009, 32). Draamakasvatuksella on siis paljon itsetuntoon 

rinnastettavia vaikutuksia.   

Draamakasvatukseen tärkeänä osana liitetään myös tunnekasvatus ja sadut. Sadutus on myös 

yksi tapa hyödyntää draamaa päiväkodissa. Sadutuksessa keskeistä on, ettei saduttaja anna 

kertojalle aihetta eikä kysy kertojalta lisäkysymyksiä, vaan kirjoittaa tarinan sana sanalta juuri 

sellaisena, kun kertoja sen hänelle kertoo. Tämän jälkeen saduttaja lukee kertomuksen 

kertojalle ja kertoja saa tehdä tarinaansa vielä muutoksia, jos haluaa. (Karlsson, 2014, 24.) 

Sadutusta voidaan käyttää myös lapsen kasvun dokumentointiin (Huhtala & Lehtinen, 2010, 

20). Tärkeää on kirjata tarinan yhteyteen lapsen ikä ja kerrontatilanne, jotta tarinaan voidaan 

myöhemmin palata ja sen pohjalta tehdä mahdollisia päätelmiä.  

Draamaleikissä lapsi saa olla hetken joku muu, toinen. Samalla myös samaistutaan itseensä, 

omiin tunteisiin ja tavoitteisiin. (Heinonen, 2004, 94.) Opetuksessa draaman tärkeänä tehtävänä 

nähdään oman ymmärryksen lisääntyminen, persoonallisuuden kehittyminen ja asenteiden 

muuttuminen (Liukko, 1998).  Lasten on myös tärkeää oppia kohtaamaan ahdistusta ja 

selättämään se. Tämän seurauksena voi huomata, ettei epävarmuus ole vaarallista. Draama 

auttaa myös hyvän ja pahan erottamisessa, joihin on helppo tutustua muun muassa satujen 
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kautta. Draama on tukena tunteiden, kuten surun ja ilon, käsittelyssä. (Liukko, 1998, 104.) 

Tunnekasvatuksen ja hankalien tilanteiden selvittämiseen draamakasvatukseen liittyvä 

kirjallisuus tarjoaa paljon ideoita.  

Teatterissa on paljon leikin ominaisuuksia muun muassa kuvitteellisuus, roolihenkilöt, tarina, 

paikka, aika ja dramaattiset keinot (Airaksinen & Okkonen, 2006, 9). Tämän vuoksi draamasta 

on ollut helppoa kehittää opetusmenetelmä. Draama on lapselle leikkiä ja aikuiselle 

teatterikasvatusta (Martinez-Abarca & Nurmi, 2015, 8). Alle kouluikäisten draamakasvatus on 

pitkälti ohjattua leikkiä, joka sisältää pedagogisia tai taidepedagogisia tavoitteita (Martinez-

Abarca & Nurmi, 2015, 14).  Päiväkodissa näkyvimpiä draamaleikkejä ovat kuvittelu- ja 

roolileikit. Kuvitteluleikit tulevat kuvioihin jo alle kaksivuotiaiden leikkeihin. 

Kuvitteluleikeissä lapsi ymmärtää, että paikka, henkilö tai esine voi olla jokin muu kuin se 

oikeasti. (Martinez-Abarca & Nurmi, 2015, 35.) Esimerkiksi lapsi voi ymmärtää, että 

puupalikka voi olla myös koira tai vaikka auto tilanteesta riippuen.  

Kuvitteluleikkien jälkeen lapset voivat alkaa leikkiä roolileikkejä, kun heidän kielelliset 

valmiutensa ovat riittävät. Nämä leikit alkavat yleensä 3-4-vuotiaana. (Martinez-Abarca & 

Nurmi, 2015, 18.) Opetuksessa käytettävän draaman juuret ovat sosiaalisessa roolileikissä 

(Toye & Prendiville, 2000, 18). Roolileikeissä lapsi voi olla jokin muu kuin oikeasti on, 

esimerkiksi äiti, hevonen tai lääkäri. Roolileikkien avulla tutustutaan ympäröivään maailmaan 

ja harjoitellaan oikeita tilanteita esimerkiksi kaupassa asiointi.  

Roolileikit kehittävät sosiaalisia taitoja, kun niissä pyritään huomioimaan muut leikkijät ja 

heidän rooliensa vaikutukset omaan toimintaan. Leikeissä lapset käyttävät paljon käsitteitä ja 

kehittävät näin ajattelukykyään käsitteiden kautta. Leikeissä käsitellään myös tunteita ja 

voidaan päästä yli erilaisista pelkotekijöistä (Airaksinen & Okkonen, 2006, 8; Liukko, 1998, 

104). Leikeissä lasten roolit vaihtuvat tiuhaan lasten toimiessa vuoroillaan käsikirjoittajina, 

ohjaajina, näyttelijöinä ja lavastajina. Aikuisen rooli näissä leikeissä on tärkeä, jotta kielen ja 

kulttuurin tuntemuksen avulla leikkejä voidaan jatkaa pidempään ja ne pysyvät 

mielenkiintoisina. (Martinez-Abarca & Nurmi, 2015, 35.) Aikuinen tuo leikkeihin ideoita ja 

sanoja sekä osallistuu niihin. Kun leikki sujuu hän voi siirtyä syrjään ja antaa lapsille tilaa jatkaa 

leikkiään.  

Draamakasvatus korostaa turvallisen ilmapiirin merkitystä toiminnassa. Turvallinen ilmapiiri 

on ilmapiiri, jossa lapsi tuntee olonsa sekä henkisesti että fyysisesti turvalliseksi. Tärkeitä 
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elementtejä ovat kaikkien ideoiden samanarvoinen huomiointi ja ajatus, että kaikkien lasten 

ideat ovat yhtä arvokkaita. (Airaksinen & Okkonen, 2006, 14.) Aikuinen lisää 

perusturvallisuutta muodostamalla luottamukselliset suhteet muihin aikuisiin ja lapsiin. Tätä 

kasvattaja tukee käyttäytymällä itse aidosti, oikeudenmukaisesti ja rehellisesti lapsia kohtaan 

(Aho & Laine, 1997, 49.) Aikuisen tehtävänä on myös auttaa lapsia turvallisten ja toimivien 

vuorovaikutussuhteiden luomisessa toisiinsa.  
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3  Tutkimusmetodologia 

Lähestyn aihettani kirjallisuuskatsauksen näkökulmasta. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen 

valitsin, koska siinä metodiset säännöt eivät rajaa aineiston valintaa ja se on hyvin 

vapaamuotoinen ilman tiukkoja sääntöjä (Salminen, 2011, 6). Tutkimukseni siirtyy 

narratiivisen kirjallisuuskatsauksen alle, koska siinä tiivistetään aiempaa tutkimustietoa ja 

kirjallisuutta eikä tutkimuksesta muodostu analyyttistä tulosta (Salminen, 2011, 7). Olen 

kerännyt tietoja ja havaintoja aiemmista tutkimuksista sekä kirjallisuudesta, ja sovellan näitä 

tarvittaessa varhaiskasvatusikäisiin. Tavoitteena on löytää erilaisia yhtäläisyyksiä käsitteiden 

välille esimerkiksi millä tavoin draamakasvatuksen metodit tukevat itsetunnon kehittymistä, 

muodostumista sekä vahvistumista. Keskityn erityisesti varhaiskasvatusikäisten lasten 

itsetuntoon ja heille sopivaan draamatyöskentelyyn eli etupäässä leikin avulla toteutettavaan 

draamaan. Etupäässä etsin positiivisia vaikutuksia draamakasvatuksen ja itsetunnon välillä, 

mutta myös haittoja kuten, mitä haittaa draamakasvatus voi aiheuttaa itsetunnolle ja sen 

terveelle kehittymiselle? Miten nämä käsitteet tukevat toisiaan käytännössä?  

Tarkoituksenani on siis löytää asioita, joita tulee huomioida lapsen itsetuntoa 

varhaiskasvatuksessa tukiessa. Pyrin ymmärtää kirjallisuuden kautta, kuinka suuri merkitys 

lapsen terveellä itsetunnolla on. Nämä metodit ja keinot liittyvät nimenomaan 

draamakasvatuksen käsityksiin ja tapoihin. Tarkoitukseni on katsauksen avulla pyrkiä luomaan 

kuvaa sekä avata silmiä sille, mitä annettavaa draamakasvatuksella on päiväkodissa. Sekä 

kuinka yksinkertaista sitä on päiväkodin henkilökunnan hyödyntää säännöllisesti ja 

tavoitteellisesti työssään. Haluan myös tuoda esiin, mitä tärkeitä tekijöitä draaman avulla 

pystytään kehittämään. Esimerkiksi draamaa oikeilla periaatteilla hyödyntäen pystytään 

ennaltaehkäisemään haitallisia tilanteita lasten tulevaisuudessa sekä nykyhetkessä. Haluan 

myös korostaa, miten pienillä asioilla aikuinen voi vaikuttaa lapsen itsetuntoon.  

Tutkimuksellani pyrin selvittämään, millaisia vaikutuksia draamakasvatuksella on itsetunnon 

muotoutumiseen ja sen kehittymiseen. Toivon löytäväni positiivisia, mutta myös negatiivisia 

yhteyksiä draamapedagogiikan ja itsetunnon välille. Pyrin rakentamaan kokonaiskuvaa 

kirjallisuuskatsauksen avulla itsetunnon ja draamakasvatuksen yhteyksistä ja huomioimaan 

myös kriittisen näkökulman (Salminen, 2011, 3—5). Aineistona kirjallisuuskatsauksessa ovat 

kirjat, artikkelit ja tutkimukset. Pitkittäistutkimuksia aiheesta en ole kovinkaan montaa löytänyt 

ja tämän vuoksi tulevaisuuden vaikutuksia on hankalaa käsitellä. Mutta varhaiskasvatuksen 

vaikutukset kuitenkin jatkuvat pitkälle tulevaisuuteen. Tutkimuskysymykseksi muodostui: 
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Tutkimuskysymys: 

Millä tavoin draamakasvatuksella voidaan tukea varhaiskasvatusikäisen itsetuntoa? 

 

Kirjallisuudesta en usko löytäväni suoraan mainittuja yhteyksiä draaman ja itsetunnon välille. 

Uskon käsitteissä olevan paljon samaa ja niiden olevan helposti yhdisteltävissä ja tulkittavissa. 

Käsitteistä löytyy varmasti paljon toisiaan tukevia seikkoja. Aion tutkia aineistoani ja 

analysoida sieltä löytyviä yhteyksiä käsitteiden välille. Pyrin tutkimaan myös kirjallisuutta, 

joka painottuu kouluikäisiin ja etsiä siitä löytyviä yhtäläisyyksiä varhaiskasvatukseen. Uskon 

itsetunnon tukemiseen vaikuttavien tekijöiden olevan samanlaisia niin päiväkoti- kuin 

koulumaailmassa. Tähän asti olen löytänyt paljon yhtäläisyyksiä käsitteiden välillä, mutta 

haasteeksi voi koitua niiden selittäminen ja merkitysten esilletuonti sekä rajaaminen.  

Aineistoa näyttää löytyvän aiheeseen liittyen hyvin sekä suomeksi, että englanniksi. Lähteiden 

tietoja yhdistellessä täytyy olla tarkkaavainen ja katsoa mihin kaikkeen tiedot niissä perustuvat. 

Uskon useista lähteistä nousevan esiin hyvin samankaltaisia tekijöitä ja näin voin luottaa niiden 

paikkaansa pitävyyteen. Haluaisin löytää kokemuksia myös käytännön näkökulmista ja pitkällä 

aikavälillä tehtyjä tutkimuksia, koska vaikeimmat hetket itsetunnossa näyttäytyvät vasta 

nuoruusiässä tai myöhemmin. Toivon kuitenkin, että tällaisien myöhempien vastoinkäymisten 

merkitystä itsetunnolle voidaan lievittää, kun hyvä perusta ja pohja on luotu jo varhain. Terveen 

itsetunnon jatkumisen kannalta luotettavia tuloksia ei kuitenkaan saada ainoastaan 

keskittymällä varhaiskasvatukseen. Se vaatii pidemmän aikavälin tarkkailun, johon en ole 

kirjallisuudessa vielä törmännyt. Tässä katsauksessa peruspaino kuitenkin sijoittuu 

varhaiskasvatukseen ja aikaan ennen suurempia ongelmia itsetunnossa. Toivon, että draaman 

avulla itsetunnon tukemista jatkettaisiin myös lasten myöhemmissä ikävaiheissa.  

Eettisyys tulee ottaa huomioon, kun käytän paljon muiden kirjoittamaa ja tutkimaa tietoa. Olen 

joutunut käyttämään katsauksessani muutamia sekundaarilähteitä, koska olen kokenut asiat 

keskeisiksi, mutta alkuperäistä lähdettä on ollut haastavaa tai mahdotonta löytää. Olen 

kuitenkin pyrkinyt ilmaisemaan selkeästi, kuka asian oikeasti on esille tuonut ja sitä tutkinut. 

Osat kirjoittajat ja tutkijat ovat viitanneet vanhoihin tutkijoihin ja tutkimuksiin, joten tällöin 

alkuperäistä lähdettä voi olla haasteellista löytää. Tällaisissa tilanteissa olen tarkasti tuonut esiin 

näkemyksen kenen ajatus alun perin on ollut. On tärkeää erottaa, mitkä asiat liittyvät todella 
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toisiinsa ja missä asioissa on tarkoitettu alun perin jotain muuta. Tuloksiin aion löytää asioita, 

joita on mainittu useissa lähteissä ja näin ollen voin luottaa asian olevan tutkittu ja todella 

paikkaansa pitävä. Jos löydän tutkimuksista esimerkkitapauksia aiheeseen liittyen, on tärkeää, 

että esimerkit pysyvät oikeanlaisina eikä niiden tarkoitukset muutu tai niitä tulkita väärin. 

Haastavaa on ollut etsiä tukea kirjallisuudesta omille kokemuksille ja asioille, joita olen oppinut 

erilaisissa teatteriin liittyvissä koulutuksissa. Olen onnistunut kuitenkin löytämään kattavasti 

lähdepohjaa kirjallisuudesta myös aikaisemmin omaksumalleni tiedolle.  

Aiheeni liittyy tiiviisti arkielämään, joten eettisten kysymysten esittäminen ja miettiminen on 

erittäin tärkeää (Airaksinen & Okkonen, 2006, 24). Tuloksien kirjoittamisessa ja analysoinnissa 

olen erittäin huolellinen sekä kriittinen. Tuloksia kerätessäni huomioin oman taustani ja 

kokemukseni enkä anna niiden vaikuttaa tuloksiin. Olen valinnut aiheen mielenkiinnon pohjalta 

enkä odota mitään tiettyjä tuloksia aiheesta. Uskon kuitenkin löytäväni myös vahvistuksia 

omille kokemuksilleni, jotka totean kirjallisuuden avulla.  
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4  Tulokset 

Kirjallisuuden perusteella voidaan todeta draamakasvatuksella ja itsetunnolla olevan paljon 

yhteyksiä ja niiden tukevan toisiaan. Draama kehittää kykyä itsensä, tunteiden ja ajatustensa 

ilmaisuun sekä mahdollistaa niiden ilmaisua. Draamakasvatuksen menetelmillä voidaan 

kehittää ja vahvistaa lapsen itsetuntoa ja hyvä itsetunto vastaavasti auttaa lasta myöhemmin 

elämässä vastaantulevien draamakasvatustilanteissa heittäytymään mukaan toimintaan. 

Draamakasvatus on merkittävä tekijä ilmaisuhalun ja rohkeuden syntymiseen ja kehittymiseen 

(Airaksinen & Okkonen. 2006, 24). Itsevarma yksilö on usein rohkea ja kykenee heittäytymään 

uusiin tilanteisiin. Draamakasvatuksen pyrkimys on itseluottamuksen ja myönteisen 

minäkäsityksen kehittäminen (Toivanen, 2009, 32). Draaman avulla yksilö mahdollistaa itsensä 

ilmaisun ja etsimisen (Toivanen, 2009, 35). Taidemuotojen kokeminen ja itsensä ilmaiseminen 

niiden avulla edistää lapsen myönteistä minäkuvaa (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 

2016, 42). Nämä ovat muutamia esimerkkejä itsetunnon ja draamakasvatuksen suhteista 

toisiinsa. Jo useammassa lähteessä kerrotaan suoria positiivisia vaikutuksia draamakasvatuksen 

ja itsetunnon välillä.  

Tuloksissa on paljon yhtäläisyyttä käsitteiden määrittelyn kanssa. Aiemmin esille nousseita 

asioita avataan enemmän tulososuudessa. Tuloksissa täytyy huomioida lasten yksilöllisyys, 

toisilla itsetunto voi olla jo valmiiksi vahvempi kuin toisilla ja he tarvitsevat itsetuntoonsa 

vähemmän tukea ja aikuisen tulee seurata, ettei lapsen itsetunto saa narsistisia piirteitä. 

Kaikenlainen draamatoiminta vaatii aikuisilta lasten hyvää tuntemista ja yksilöllisyyksien 

huomioimista ja lapsen havainnointia. Näiden avulla hän osaa antaa jokaiselle lapselle 

riittävästi, mutta ei liiaksi tukea itsetunnolle ja haastetta draamatyöskentelyyn. Liiasta 

kehumisesta lapsi voi pitkän ajan kuluttua alkaa saada narsistisia piirteitä tai liian vähäisestä 

hän voi alkaa epäröidä omaa osaamistaan, tämän vuoksi lapsen yksilöllinen tunteminen on 

tärkeää.  

Olen jakanut tulokset neljän alaotsikon alle: Draamaleikit, aikuisen merkitys, 

moraalikäsityksen merkitys ja nuorten kokemukset draamatoiminnasta. Nuorten kokemukset 

halusin tuoda tuloksissa esille, koska lapsilta kerättyjä kokemuksia ei kirjallisuudesta ja 

tutkimuksista ollut havaittavissa. Heidän voi olla hankalaa tällaisia omakohtaisia kokemuksia 

ymmärtää ja yhdistää tiettyyn toimintaan, koska aikuisellekin tämä voi olla haastavaa.  
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4.1 Draamaleikit 

Itsensä ilmaisu ja etsiminen tapahtuu kokeilemalla vapaasti muita rooleja, jolloin lapsi saa olla 

joku muu, toinen (Heinonen, 2004, 94). Lapsilla on olemassa kyky rooliin ja asettumiseen 

toisen asemaan, tämä kaikki kehittää lapsen empatiaa toisia kohtaan, joka sotii narsistisia 

piirteitä vastaan. Rooli antaa vapauden olla jotain aivan muuta, kun lapsi oikeasti on. 

Roolileikkien avulla lapsi käsittelee hankalia elämäntilanteita. (Martinez-Abarca & Nurmi, 

2015, 19.) Yksilön oppiessa ilmaisemaan itseään hänen itsetuntonsa vahvistuu hänen 

saadessaan onnistumisen kokemuksia sekä positiivista palautetta ja huomiota toiminnastaan 

aikuisilta ja muilta lapsilta. Tällaisen palautteen ansiosta yksilö alkaa luottaa itseensä entistä 

enemmän ja uusissa tilanteissa hän muistaa saamansa kannustuksen. 

Vapaalla leikillä ja itsetunnolla näyttää olevan paljon yhteyttä keskenään. (Roberts, 2002, 105.) 

Vapaan leikin aikana tapahtuu usein eniten sekä kuvittelu- että roolileikkejä, jotka ovat 

draamaan liittyviä leikkimuotoja. Lapset leikkivät paljon kotileikkiä, sekä lääkärileikkejä, 

joissa jokaisella on oma rooli ja niissä toimitaan tiettyjen tietojen ja tapojen pohjalta, joita lapset 

ovat kotoa oppineet. Näissä leikeissä voi havaita lasten erilaisia tarpeita käsitellä tiettyjä tunteita 

eri roolien ja tapahtumien kautta mikä tukee itsetuntoa, kun lapsi saa käsiteltyä tapahtumat 

eivätkä ne jää lapsen mieltä painamaan. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi kotona tapahtuvat 

eri mielisyydet ja lapsen elämään vaikuttavat uudet ja vieraat asiat sekä erilaiset tunteet joita 

lapsi kokee (Heinonen, 2004, 94). Esimerkiksi pikku sisaruksen syntymä voi olla lapselle suuri 

muutos. Leikeissään lapsi pystyy helpottaa sisaruksen vastaanottoa harjoittelemalla erilaisia 

tilanteita ja purkamalla vapaasti tunteitaan.   

Sadut ja tarinat kuuluvat draamakasvatukseen ja draamaleikkiin. Sadutuksen tehtävä on lapsen 

itsearvostuksen ja itseluottamuksen vahvistaminen. Arat ja syrjäänvetäytyvät lapset saavat 

äänensä kuuluviin sadutuksen kautta, koska myös ujo ja arka saa olla kerrankin aloitteentekijä 

ja saada onnistumisen kokemuksia. Omien ajatusten esille saanti ja tuonti lisäävät lapsen 

ilmaisurohkeutta jatkossa. Sadutuksen perusajatus on lapsilähtöisyys ja aikuisen aito huomio ja 

kiinnostus lasta ja tämän satua kohtaan. Sadutuksen avulla välitetään lapsille tunnetta kuinka 

tärkeitä ja arvokkaita he ovat. Kun lasten sadut luetaan toisille lapsille he saavat positiivista 

huomiota ja arvostusta sekä pätevyyden ja asiantuntijuuden tunteen. Motivoiva palaute 

vahvistaa lapsen itsetuntoa. (Huhtala & Lehtinen 2010, 20—21.) Sadutus on siis hyvä väline 

ujon ja aran lapsen oman äänen kuulumiseen ja siihen luottamiseen eli itsetunnon 

vahvistumiseen. Tässä myöhemmin tarkemmin mainittava aikuisen merkitys on suuri tekijä, 
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jotta lapsi tuntee omat ajatuksensa hyväksytyiksi ja oikeanlaisiksi. 

Draamaleikkien avulla itsetunnon vahvistus tapahtuu lähes huomaamatta. Lapsen vapaan leikin 

aikana hänen itse vahvistaa itsetuntoaan tiedostamattaan. Roolileikeissä riskinä kuitenkin voi 

olla, että lapset keskenään jakavat rooleja jollakin tietyillä perusteilla eivätkä lapset välttämättä 

pääse käsittelemään omia tuntemuksiaan vapaasti. Esimerkiksi voimakas luonteiset lapset 

voivat alistaa toistuvasti hiljaisempia lapsia tiettyihin rooleihin leikeissä, joihin hiljaiset ja arat 

lapset eivät välttämättä haluaisi. Tällaisessa tilanteessa aikuisen rooli on keskeinen ja hänen 

tehtävänsä on pitää leikin rooli jako lapsille mieleisenä, ettei ketään pakoteta aina samaan 

hänelle itselleen epämiellyttävään rooliin.  

 

4.2 Aikuisen merkitys ja turvallisuudentunne 

Itsetunto muodostuu vuorovaikutustilanteissa aikuisten ja muiden lasten kanssa. Aikuisella on 

kuitenkin mahdollisuus säädellä sitä, millaista vuorovaikutus lasten välillä on. Aikuinen 

vaikuttaa esimerkillään sekä käyttäytymisellään ja vuorovaikutuksellaan syntyvään ilmapiiriin 

ja sen laatuun (Koivisto 2007, 48). Myönteinen ja kannustava vuorovaikutus aikuisten ja 

muiden lasten kanssa auttaa lapsen oman itsetunnon kehittymistä ja vahvistamista (Vasu, 2016, 

30). Tätä draamakasvatus tukee luomalla turvallisen vuorovaikutteisen ilmapiirin lasten välille 

sekä lasten ja aikuisten välille. Kyseinen ilmapiiri syntyy aikuisten avoimuuden, 

esimerkillisyyden ja aktiivisen läsnäolon ansiosta.  

Lapsille on hyvä antaa välitöntä ja konkreettista palautetta heidän toiminnastaan, jolloin heidän 

on helpompi hahmottaa palautteen ja toiminnan välinen yhteys (Huhtala & Lehtinen, 2010, 22). 

Palautteella antamisajankohdalla ja tyylillä aikuinen vaikuttaa myös ryhmän ilmapiiriin ja sen 

myönteisyyteen. Tämän vuoksi palautteen tulee olla positiivista ja kannustavaa ja sitä on hyvä 

antaa lapsille tasapuolisesti. On tärkeää myös miettiä tilannetta, missä palautetta lapsille antaa. 

Kehut tulisi kertoa muidenkin ryhmän lasten kuullen, mutta yksityiset yksilöön kohdistuvat 

huomiot ennemmin kahden kesken lapsen kanssa. Tämä edesauttaa lapsia ymmärtämään ja 

hyväksymään palautteen ja tukee itsetuntoa, kun palautetta ei anneta muiden lasten kuullen.  

Sosiaaliset kokemukset ja vuorovaikutus määräävät ihmisen itsetuntoa ja minäkäsitystä (Aho 

& Laine, 1997, 39). Sosiaalisia kokemuksia ja vuorovaikutusta kohdataan draaman parissa 

pakosta ja siihen opitaan sitä harjoittelemalla. Sosiaalisuus ja vastavuoroisuus lisääntyvät 
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draaman avulla (Toivanen, 2009, 35). Hyvän itsetunnon säilymisen sekä muodostumisen 

kannalta sosiaaliset kontaktit ovat tärkeässä asemassa. Aikuisella on vastuu siitä, että lapset 

oppivat vuorovaikutustaitoja ja niitä lasten on helppoa kehittää huomaamatta draamaleikeissä, 

kun niissä tulee huomioida toisetkin leikkijät.  

Aikuisen tulee antaa lapsille lämpöä ja luottamusta. Aikuisen tehtävä on olla utelias ja tietoinen 

tekojensa ja sanojensa merkityksestä lapsen itsetunnolle. Hänen tulee auttaa lapsia 

ymmärtämään, että itsetunto on muuttuva ominaisuus ja kehittyy monien tekijöiden avulla ja 

se on täysin normaalia eikä sen tarvitse vaikuttaa heidän elämäänsä negatiivisesti. Itsetunnon 

tukeminen ei ole aikuiselle helppoa, mutta se on erittäin palkitsevaa. (Plummer, 2007, 26.) 

Sanaton viestintä aikuiselta lapselle on yhtä tärkeää kuin sanallinen, se osoittaa lapselle, että 

hänet on huomattu ja huomioitu. Sanatonta viestintää ovat esimerkiksi katse ja kosketus 

(Koivisto, 2007, 46). Aikuisen tehtävä on siis huomioida lapsi päivittäin vähintään pienillä 

asioilla ja huomionosoituksilla, näillä pienillä teoilla on jo pitkäkestoinen vaikutus lapsen 

itsetuntoon. Draamakasvatuksessa lasten huomioimista ja heidän kanssaan pidetään keskeisenä 

ja aikuisen kuuluu olla paikalla ja läsnä lasten toiminnassa. 

Turvallinen ilmapiiri on keskeinen osa draamakasvatusta (Airaksinen & Okkonen. 2006, 14). 

Kun lapsella on turvallinen ympäristö, jossa hän saa rohkaisevaa palautetta toiminnastaan sekä 

hänen toimintansa huomioidaan, hän pystyy kehittämään itsetuntoaan turvallisesti ja rohkeasti. 

Kasvattaja tukee itsetunnon kehittymistä ja vahvistumista turvallisella ja luottamuksellisella 

ilmapiirillä. Yhteiset rajat ja säännöt luovat päiväkodissa positiivisen ilmapiirin. (Aho & Laine, 

1997, 49.) Rajoja ja sääntöjä voi suunnitella yhdessä lasten kanssa, jolloin lasten on niihin 

helpompi tarttua ja niitä noudattaa, kun he ovat niihin itse päässeet vaikuttamaan.  

Jos lapsi ei jostain syystä tahdo mukaan draamatoimintaan hän voi seurata toimintaa sivusta ja 

liittyä mukaan, kun hän on siihen valmis (Martinez-Abarca & Nurmi, 2015, 23). Kun lasta ei 

pakoteta toimintaan, joka ei vaikuta hänestä mieluisalta se edistää myös turvallista ja 

ymmärtävää ilmapiiriä. Tärkeää kuitenkin on, että lapsi pääsee seuraamaan toimintaa taustalla 

ja voi siihen halutessaan liittyä. Usein lapsen nähdessä mitä tapahtuu ja on luvassa, hän 

uskaltautuu ja innostuu itsekin toimintaan mukaan. Tällainen tilaa ja mietintä aikaa antava 

toiminta tukee esimerkiksi hitaasti lämpenevää temperamenttia. ”Temperamentti on joukko 

synnynnäisiä, kohtalaisen pysyviä taipumuksia tai valmiuksia, jotka vaikuttavat ihmisen tapaan 

reagoida ympäristöön ja ilmaista ja kontrolloida tunteitaan” (Keltikangas-Järvinen, 2015). 

Hitaasti lämpenevä temperamentti on yksi temperamenttipiirteistä ja se tarkoittaa, että henkilö 
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tarvitsee enemmän aikaa sopeutua ja tottua tilanteeseen. Draamakasvatuksesta voi tulla 

negatiivinen ja vältelty asia, kuten mistä vain toiminnasta, jos lapsi siihen pakotetaan ilman 

omaa tahtoaan ja kiinnostustaan.   

Draama antaa lapsille mahdollisuuksia tuoda omaa osaamistaan esiin ja ujokin lapsi voi 

rohkaistua esiintymään, kun häntä tuetaan ja rohkaistaan (Helenius ym. 2000, 55). Ujouden 

selättäminen on yksi askel kohti parempaa itsetuntoa (Viljamaa, 2008, 23). Draaman avulla 

ujoutta voidaan vähentää ja rohkaista erilaiseen toimintaan. Tämä edellyttää kuitenkin 

turvallista ilmapiiriä ja sitä ettei lasta pakoteta mukaan toimintaan vaan hänelle annetaan aikaa 

sopeutua tilanteeseen ja itse innostua asiasta. Lasta kannattaa kuitenkin houkutella toimintaan 

mukaan, että hän kokee olonsa tervetulleeksi ja mukaan halutuksi.  

Lastentarhanopettajan oma vahva itsetunto ja itsensä tunteminen ovat tärkeitä tekijöitä lasten 

itsetunnon vahvistumiselle (Koivisto, 2007, 43.) Kun lastentarhanopettajalla on hyvä itsetunto, 

hän hyväksyy erilaisuutta, kykenee toimimaan epävarmuudessa ja kykenee toiminnassaan 

luoviin ja joustaviin kasvatustapoihin. Aikuinen toimii aina roolimallina lapsen toiminnalle ja 

hyvällä itsetunnollaan hän luo lapselle kuvan turvallisesta ja tasapainoisesta aikuisesta. (Aho, 

1996, 50.) Lasten on helppo turvautua ja oppia luottamaan aikuiseen, joka tietää miten toimia 

missäkin tilanteessa. Tällaiseen aikuiseen lasten on helppo luoda pienenä kiintymyssuhteita, 

mutta myös muita luottamuksellisia suhteita. Itsensä tunteva aikuinen on myös valmis 

heittäytymään mukaan lasten toimintaan ja antaa näin esimerkkiä lapsille, miten on turvallista 

toimia.  

Aikuisen merkitys draamatoiminnassa on siis suuri. Hänen tulee olla valmis olemaan mukana 

ja läsnä lasten toiminnassa sekä ohjata sitä tarvittavalla tavalla ja antaa jokaiselle lapselle 

mahdollisuus tuoda omaa osaamistaan esille. Tärkeää on myös, että aikuinen tuntee lapset ja 

osaa antaa heille toimintaan oikean määrän haastetta, jotta lapsi voi kehittyä sekä itsetunnoltaan 

että draamaosaamisessaan. Näillä tavoin itsetuntokin kehittyy turvallisessa ympäristössä pienin 

askelin ja draaman kokeiluin.  

 

4.3 Moraalikäsityksen merkitys 

Yksi heikon itsetunnon piirre on alhainen moraalikehitystaso (Aho, 1996, 55). Lapsen on 

tärkeää pienestä pitäen oppia ymmärtämään oikean ja väärän ero, koska se on keskeinen osa 
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oikein toimimista ja hyviin ihmisiin luottamista. Draama tukee oikean ja väärän erottamista 

toisistaan.  Draaman avulla lapselle hahmottuu ero todellisen ja fiktiivisen välillä ja hän alkaa 

ymmärtämään, mikä on totta ja mikä leikkiä (Toivanen, 2009, 31). Tämä on tärkeää itsetunnon 

kehittymisen vuoksi, koska lapsen on tärkeää ymmärtää myös, milloin hänen itsetuntonsa on 

oikeilla alueilla ja milloin alkanut kehittyä vääränlaiseen suuntaan. Draama auttaa myös hyvän 

ja pahan erottamisessa, koska näihin tutustutaan muun muassa satujen kautta (Liukko, 1998, 

104). Useissa lasten saduissa ja näytelmissä esiintyvät hyvä ja paha ja nämä käsitteet tulevat 

aika tutuiksi satuihin tutustumalla.  

Lapsen pitää kuitenkin kohdata myös epäonnistumisia, ettei itsetunto kehity narsistiseksi. 

Epäonnistumisia tulee pakosti vastaan ilman, että aikuinen niitä erikseen lapselle tarjoaa. 

Aikuisen tehtävä on opettaa ja tukea lasta selviämään vastoinkäymisistä eteenpäin kaikesta 

huolimatta. Epäonnistumiset voivat myös kasvattaa ja kehittää lapsen taitoja, kun hän haastaa 

itseään suoriutumaan eri tavoin. Lapsi tarvitsee toimintaansa kannustamista sekä rakentavaa 

kritiikkiä. Aikuisen antaman kannustamisen kuuluu olla aitoa ja tapahtua oikeassa tilanteessa, 

tärkeää on, ettei se muutu automaattiseksi. (Sinkkonen, 2012, 181.)  On tärkeää, että aikuinen 

suuntaa palautteen juuri tiettyyn tilanteeseen ja antaa sen heti tapahtuneen jälkeen jolloin sen 

yhdistäminen oikeaan tilanteeseen on lapselle helpompaa.  

 

4.4 Kokemuksia itsetunnon vahvistumisesta 

Pia Houni (2010) on tutkinut teatteri-ilmaisua nuorten itsetuntemuksen vahvistajana, mutta 

teatteria voidaan hyödyntää yhtä lailla jo pienillä lapsilla. Draaman tehtävänä on oppilaan 

kasvun edistäminen itsensä tuntevaksi, itsetunnoltaan terveeksi ihmiseksi. (Houni, 2010, 23.) 

Yhtä lailla tämä pätee myös pieniin lapsiin, joita voidaan alkaa tutustuttaa draamaan jo 

varhaisissa vaiheissa. Lapsen kasvua voidaan edistää siis jo päiväkodissa draaman menetelmillä 

esimerkiksi roolileikeillä, joita lapset leikkivät usein myös vapaan leikin aikana. Nostin 

tuloksissa esiin Hounin tutkimuksen, koska lapsilta on vaikeaa saada heidän omakohtaisia 

kokemuksiaan draamatoiminnan ja itsetunnon välisestä suhteesta. Lapsen on hankalaa erottaa, 

onko draama vaikuttanut itsetuntoon ja oman itsetunnon kehittymisen arviointi on haastavaa 

myös aikuiselle, koska se rakentuu useista alueista.  

Houni (2010) on haastatellut nuoria, jotka ovat olleet tekemisissä teatteri-ilmaisun kanssa. 
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Useilta nuorilta vastaukseksi on tullut, että teatterityöskentely on vahvistanut heidän 

itsevarmuuttaan (Houni, 2010, 32).  Itsevarmuus on tie itsensä ilmaisuun ja omien mielipiteiden 

esille tuomiseen, mikä on vahvasti sidoksissa itsetuntoon. Hyvä itsetunto tuo yksilölle 

itsevarmuutta toimintaansa. Tämä tutkimus osoittaa kuinka nuoret ovat itsekin havainneet 

muutosta draamatyöskentelyn jälkeen itsessään. Tutkimuksessa ei kerrota, onko muutos 

itsetunnosta ollut draaman ansiosta ainoastaan positiivista vai onko ollut myös negatiivisia 

vaikutuksia.  

Kun asioita käsitellään draamaleikeissä arkielämän vastoinkäymisille ja mietityttäville asioille 

voi löytyä myös vastauksia. Draamakasvatuksella ja itsetunnolla on siis paljon samaa ja 

itsetuntoa voidaan tukea draamakasvatuksen avulla kiinnittäen huomioita erityisesti näihin 

muutamiin yllä mainittuihin seikkoihin.  
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5  Pohdinta 

Yhtäläisyyksien löytäminen tuntui alussa haastavalta ja lopulta se osoittautuikin 

haastavammaksi, kuin olin osannut kuvitella. Samoja tuloksia ja yhtäläisyyksiä lähteiden välillä 

oli paljon ja usein viitattiinkin samoihin tekijöihin. Monia eri yhtäläisyyksiä ei tämän vuoksi 

noussut esiin, mutta nämä esille nousseet ovat laajoja ja moniin asioihin vaikuttavia. 

Katsaukseen olisin voinut liittää selkeämmin myös tunnekasvatuksen tai luonteenpiirteet. 

Tunnekasvatus olisi selkeyttänyt draamakasvatuksen merkitystä päiväkotimaailmassa ja sen 

kautta voisi tutkia myös itsetuntoa ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Luonteenpiirteet puolestaan 

kertoisivat siitä, että onko lapselle juuri draaman välineistä ja toimintatavoista hyötyä vai onko 

hänellä kenties jo valmiiksi enemmän valmiuksia vahvaan itsetuntoon. Tämän tutkiminen ei 

kuitenkaan onnistuisi ainoastaan kirjallisuuden pohjalta vaan vaatisi jonkinlaisen kerätyn 

aineiston. En uskonut löytäväni kirjallisuudesta suoria yhteyksiä draamakasvatuksen ja 

itsetunnon välille, mutta kuitenkin niitä löytyi. Suoraankin oli mainittu draaman menetelmiä, 

jotka tutkitusti tukevat itsetuntoa ja sen kehittymistä.  

Kirjallisuudesta ei löytynyt lainkaan negatiivisia puolia draamakasvatuksesta tai sen 

vaikutuksista itsetuntoon, joten jätin tämän osuuden lähes kokonaan käsittelemättä tuloksissa. 

Negatiivisia vaikutuksia voi kuitenkin aiheutua, jos lapselle ei anneta mahdollisuutta toiminnan 

tarkkailuun ja hänet pakotetaan osallistumaan toimintaan (Martinez-Abarca & Nurmi, 2015, 

23). Tällainen puoli on läsnä lähes kaikessa toiminnassa, mutta erityisesti ujolle ja aralle 

lapselle tiettyyn rooliin käskemisellä ja epämiellyttävään toimintaan pakottamisella voi olla 

suuret seuraukset. Tässä korostuu aikuisen ja lapsen välinen läheisyys, kun aikuinen tuntee 

lapsen hän osaa antaa juuri hänelle sopivan määrän tehtävää ja haastetta. Kuitenkin 

päiväkodissa tapahtuva draama on usein pienimuotoista ja se tapahtuu tiiviissä yhteistyössä 

muiden kanssa leikkien kautta ja näin ollen jokainen lapsi pystyy halutessaan pysymään omalla 

mukavuusalueellaan.  

Mielenkiintoista olisi seurata jatkuvatko vaikutukset tulevaisuudessa. Tämä kuitenkin on 

varmasti haaste ja lähes mahdotonta, koska itsetuntoon vaikuttavat monet asiat ja elämän aikana 

itsetuntoa on mahdotonta pitää vahvana ja hyvänä koko ajan. Mutta onko draamalla tukevia 

vaikutuksia hyvän itsetunnon palautumiseen vastoinkäymisen jälkeen? Mielenkiintoista olisi 

tietää voiko draamakasvatuksella olla vaikutusta vastoinkäymisiin suhtautumisessa. Onko 

lasten ja nuorten helpompi päästä myöhemmin elämässä yli vastoinkäymisistä ja säilyttää 

itsetuntonsa vahvempana kuin niiden joille draama on ollut vierasta aluetta. Tätä on kuitenkin 
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varmasti mahdotonta selvittää, koska yksilöllisyys ja monet asiat elämässä voivat olla 

vaikuttavia tekijöitä.  

Itsetunnolla on paljon läheisiä käsitteitä, siksi osa hyvistä ja asiaan vahvasti liittyvistä lähteistä 

on voinut jäädä katsauksesta pois. Näitä käsitteitä ovat esimerkiksi minäkäsitys, minäkuva, 

minä, itseluottamus. Rajaus oli kuitenkin järkevää tehdä ja valita yksi käsite, jotta lähteet ja 

katsaus pysyisivät aiheessa ja aihepiirissä. Tuloksia kokosin sen mukaan, kuinka usein asiat 

olivat mainittuina eri lähteissä. Tuloksia saisi koottua vielä enemmänkin, mutta valitsin 

keskeisimmät asiat ja täten eniten omaan tutkimuskysymykseeni ja aiheeseeni liittyvät tekijät. 

Minäkäsitys käsitteenä olisi mahdollisesti tuonut enemmän tuloksia ja olisi ollut helpommin 

draamakasvatukseen liitettävä. Kuitenkin itsetunto käsitettä käytetään enemmän arkikielessä ja 

sana on enemmän esillä kuin minäkäsitys, joten itsetunto käsite oli luonteva valinta tässä 

yhteydessä.   

Huomionarvoista on, että draama on vain yksi mahdollisuus ja tapa itsetunnon tukemiseen ja 

sen kehittymiseen vaikuttavat useat asiat niin päiväkodissa kuin päiväkodin ulkopuolella. On 

myös haastavaa tietää kuinka pitkäkestoiset draamakasvatuksen vaikutukset lapsen 

tulevaisuuteen ovat, kun hän kohtaa kolahduksia eri elämänalueilla itsetunnolleen. Tulevissa 

tutkimuksissa en pysty syventymään draamakasvatuksen ja itsetunnon suhteeseen paljoa 

enempää kuin tässä tutkielmassa. Vaikka haastattelisin henkilöitä tähän liittyen uskon tulosten 

pysyvän hyvin pitkälti samanlaisina. Kuitenkin draamakasvatuksessa uskon olevan monia 

muita kiinnostavia ulottuvuuksia, joista löytyisi varmasti paljon uutta tutkittavaa.  

 

 



26 

 

Lähteet 

Aho, S. (1996). Lapsen minäkäsitys ja itsetunto. Helsinki: Edita.  

Aho, S. & Laine, K. (1997). Minä ja muut; Kasvaminen sosiaaliseen vuorovaikutukseen. 

Helsinki: Otava.  

Airaksinen, R. & Okkonen, S. (2006). Teatteria tenaville; lapsi teatterin kokijana. Helsinki: 

Tammi.  

Bowlby, J. (1997). Attachment and Loss, Volume 1. Lontoo: Pimlico.   

Cacciatore, R., Korteniemi-Poikela, E. & Huovinen, M. (2008). Miten tuen lapsen ja nuoren 

itsetuntoa. Helsinki: WSOY.  

Hari, R., Järvinen, J., Lehtonen, J., Lonka, K., Peräkylä, A., Pyysiäinen, I., Salenius, S., Sams, 

M. & Ylikoski, P. (2015). Ihmisen mieli. Helsinki: Gaudeamus. E-kirja.  

Heinonen, S-L. (2004). Draamaleikkiä päiväkodissa. Teoksessa Piiroinen, L. (toim.). Leikin 

pikkujättiläinen. Helsinki: WSOY, (92-97).  

Helenius, A. (2001). Varhaiskasvatuksen juurilla. Teoksessa: Varhaiskasvatuksen 

teoriasuuntauksia. Toim. Karila, K., Kinos, J. & Virtanen, J. Jyväskylä: PS-kustannus, (40-57). 

Helenius, A., Jäälinoja, P. & Sormunen, H. (2000). Sesam! Avaimia esiopetuksen 

draamapedagogiikkaan. Jyväskylä: Atena Kustannus Oy. 

Houni, P. (2010). Teatteri-ilmaisu nuorten itsetuntemuksen vahvistajana. Nuorisotutkimus 

4/2010, (21-37). http://elektra.helsinki.fi/oa/0780-0886/2010/4/teatteri.pdf <Viitattu 6.4.2018> 

Huhtala, K. & Lehtinen, M. (2010). Tuetusti koulutien alkuun; Koulunsa aloittaneen lapsen 

kielen kehityksen ja itsetunnon tukeminen sadutuksen ja toiminnallisten harjoitteiden keinoin. 

Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu.  

Heikka, J., Hujala, E., Turja, L. & Fonsén, E. (2017). Havainnonti ja arviointi 

varhaispedagogiigassa. Teoksessa: Varhaiskasvatuksen käsikirja. 4. uudistettu painos. Toim. 

Hujala, E. & Turja, L. Jyväskylä: PS-kustannus. E-kirja 

Hännikäinen, M. (2013). Varhaiskasvatusta pienten lasten päiväkotiryhmissä: Hoitoa, 

kasvatusta vai opetusta? Teoksessa: Varhaiskasvatuksen pedagogiikka. Toim. Karila, K. & 

Lipponen, L. Tampere: Vastapaino. (30-52). 

Karlsson, L. (2014). Sadutus, avain osallisuuden toimintakulttuuriin. Jyväskylä: PS-kustannus. 

Keltikangas-Järvinen, L. (2010). Hyvä itsetunto. 20. painos. Helsinki: WSOY. 

Keltikangas-Järvinen, L. (2012). Pienen lapsen sosiaalisuus. Helsinki: WSOY.   

Keltikangas-Järvinen, L. (2015). Temperamentti – persoonallisuuden biologinen selkäranka. 

Teoksessa: Meitä on moneksi, persoonallisuuden psykologiset perusteet. Toim. Metsäpelto, R-

L. & Feldt, T. Jyväskylä: PS-kustannus. E-kirja. 

http://elektra.helsinki.fi/oa/0780-0886/2010/4/teatteri.pdf


27 

 

Koivisto, P. (2007). Lasten itsetunnon vahvistaminen päivähoidon arjessa. Teoksessa: Lapsen 

arki ja vuorovaikutus varhaiskasvatuksessa; Katsaus varhaiskasvatuksen väitöskirjoihin 

vuosilta 2006-2010. Toim. Alila, K & Parrila, S. (2011). Oulu: Ediva. (39-68).  

Koivula, M., Siippainen, A. & Eerola-Pennanen, P. (2017). Johdanto: Varhaiskasvatus 

valloittaa. Teoksessa: Valloittava varhaiskasvatus: oppimista, osallisuutta ja hyvinvointia. 

Toim. Koivula, M., Siippainen, A. & Eerola-Pennanen, P. Tampere: Vastapaino. E-kirja 

Liukko, S. (1998). Ilmaisua ipanoille. Helsinki: Kirjayhtymä.  

Martinez-Abarca, T. & Nurmi, R. (2015). Loikaten leikkiin, rohkeasti rooliin! : 

Draamakasvatusta 1-7-vuotiaille. Helsinki: Lasten keskus.  

Opetushallitus. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) 

http://www.oph.fi/download/179349_varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet_2016.pdf  

<Viitattu 6.11.2017> 

Opetushallitus. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) 

http://www.oph.fi/download/163781_esiopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf 

<Viitattu 6.11.2017> 

Plummer, D. (2007). Helping Children to Build Self-Esteem; a Photocopiable Activities Book.  

Second Edition. London; Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers. 

Roberts, R. (2002). Self-Esteem and Early Learning. Toinen painos. London: Paul Chapman.  

Salminen, A. (2011). Mikä kirjallisuuskatsaus? Johdatus kirjallisuuskatsauksen tyyppeihin ja 

hallintotieteellisiin sovelluksiin. Vaasa. Vaasan yliopisto. Viitattu: 10.1.2018. Saatavilla: 

http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-349-3.pdf  

Sinkkonen, J. (2012). Mitä lapsi tarvitsee hyvään kasvuun. Helsinki: WSOY.  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (2018). https://www.thl.fi/fi/ <Viitattu 13.1.2018> 

Toivanen, T. (2009). Draamakasvatuksen mahdollisuudet varhaiskasvatuksessa. Teoksessa: 

Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa; Iloa, ihmettelyä ja tekemistä. Toim. Ruokonen, I., 

Rusanen, S. & Välimäki, A-L. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, (30-35).  

Toye, N. & Prendiville, F. (2000). Drama and traditional story for the early years. London: 

RoutledgeFalmer. 

Turja, L. (2017). Lasten osallisuus varhaiskasvatuksessa. Teoksessa: Varhaiskasvatuksen 

käsikirja. 4. uudistettu painos. Toim. Hujala, E. & Turja, L. Jyväskylä: PS-kustannus. E-kirja 

Viljamaa, J. (2008). Anna lapsen onnistua. Helsinki: Gummerus.  

 

 

 

 

 

http://www.oph.fi/download/179349_varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet_2016.pdf
http://www.oph.fi/download/163781_esiopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf
http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-349-3.pdf


28 

 

 


	1 Johdanto
	2 Viitekehys
	2.1 Varhaiskasvatus
	2.2 Itsetunto ja itsetuntoon vaikuttavat tekijät
	2.3 Draamakasvatus varhaiskasvatuksessa

	3  Tutkimusmetodologia
	4  Tulokset
	4.1 Draamaleikit
	4.2 Aikuisen merkitys ja turvallisuudentunne
	4.3 Moraalikäsityksen merkitys
	4.4 Kokemuksia itsetunnon vahvistumisesta

	5  Pohdinta
	Lähteet

