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1  JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyöni on tutkimus siitä, millainen prosessidraama on opetus- ja oppimismene-

telmänä alakoulussa. Työni toiminnallisen osuuden toteutin Kokkolassa Torkinmäen kou-

lulla, jossa opetin kolmasluokkalaisille eläinten talvehtimista prosessidraaman avulla. Ke-

sän ja syksyn 2009 aikana tapasin koulun opettajia ja suunnittelin kolme erilaista draama-

prosessia opetettavasta aiheesta. Samalla kartoitin myös oppilaiden ja opettajien ennakko-

odotuksia ja -ajatuksia draamasta opetusmenetelmänä. Tammikuussa 2010 työstin proses-

sidraamoja koululla kahden viikon ajan, jonka jälkeen tein oppilaille ja opettajille palaute-

kyselyn tutkimastani aiheesta. Tutkimusmenetelminä tässä teatteri-ilmaisun ohjaajan näkö-

kulmasta tehdyssä tapaustutkimuksessa käytin havainnointia ja haastattelua. Tutkimustu-

lokset ja niihin liittyvä pohdintani ovat nähtävillä tässä opinnäytetyöni kirjallisessa osiossa. 

 

Ensimmäinen kosketukseni prosessidraama-menetelmään oli, kun draaman ja teatterialan 

lehtori Allan Owens kävi vierailemassa koulussamme ensimmäisen opiskeluvuoteni aika-

na. Tämä ensimmäinen kokemukseni prosessidraamasta jätti minulle suunnattoman kiin-

nostuksen juuri tällaista draaman tekemisen tapaa kohtaan. Minusta tuntui, että prosessi-

draaman fiktiivinen maailma veti kaikki opiskelijat mukaansa mitä mielikuvituksellisim-

piin keskusteluihin ja luovimpiin esityksiin, joiden taustalla oli kuitenkin vakavia aiheita, 

joita myös pohdittiin vakavasti. Myös Owens itse, siitä huolimatta että oli ohjannut saman 

prosessidraaman monia kertoja, näytti olevan keskusteluissa ja draaman maailmassa mu-

kana innolla. Vaikka koko päivä tuntui mielestäni lapsenomaisen leikkimieliseltä ja keve-

ältä, jäi koulusta lähtiessä mieleeni kuitenkin useita uusia ajatuksia tekemiemme draama-

prosessien käsittelemistä aiheista. Ilmeisesti olin koko päivän leikkimielisesti toimiessani 

myös oppinut jotain. 

 

Tuosta päivästä lähtien olen halunnut käyttää prosessidraama-menetelmää lähes aina, kun 

se on ollut mahdollista. Koulutukseni aikana olenkin suunnitellut useita prosessidraamoja 

eri kohderyhmille, joista osaa olen päässyt myös ohjaamaan. Aina kun olen prosessidraa-

maa jonkin ryhmän kanssa käyttänyt, olen törmännyt samaan mukaansatempaavuuteen, 

johon törmäsin silloin kun Allan Owens oli koulullamme opettamassa. Koulumme opiske-

lijoille draama on tuttu toimintamuoto, joten en ihmetellyt, että he lähtivät helposti draa-
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man maailman matkaan. Kuitenkin myös ohjatessani ryhmiä, joille draaman käyttäminen 

on ollut ennestään outoa, on draaman maailma tarinoineen ja rooleineen imaissut nämäkin 

ryhmät mukaansa. Tässä prosessidraaman kyvyssä innostaa ihmisiä toimimaan on mieles-

täni jotain todella kiehtovaa. 

 

Olen itse opiskellut alakouluvuoteni musiikkiluokalla, jossa käytimme paljon taide- ja tai-

toaineita oppimisen tukena. Milloin teimme biologiankokeen piirtämällä ja milloin opette-

limme jakokulmaa säveltämällä siitä laulun. Oma oivaltaminen ja tietynlaisen leikin kautta 

oppiminen on mielestäni juuri alakoulu-ikäisen lapsen oppimiskokemuksen kannalta tärke-

ää. Jakokulman toimintaperusteet jäivät minulle lapsena tekemämme laulun avulla mieleen 

niin hyvin, että yhä edelleen jakolaskuja suorittaessani muistelen tuon laulun avulla, kuin-

ka jakokulma toimii. Tiedän myös muiden luokallani alakoulussa olleiden tekevän samoin. 

Alakoulun opetussuunnitelmassa on monia mahdollisia aiheita, joita voitaisiin mielestäni 

opettaa taide- ja taitoaineiden avulla. Kun tämä kaikki lisätään kiinnostukseeni prosessi-

draama-menetelmää kohtaan, ei oman opinnäytetyöni aiheen valinta ollut kovinkaan vai-

keaa. Halusin opinnäytetyöni avulla paitsi vaikuttaa kohderyhmän oppilaiden oppimisko-

kemuksiin, myös rohkaista alakoulujen opettajia käyttämään tulevaisuudessa rohkeasti 

erilaisia draamakasvatuksen elementtejä omassa opetuksessaan. 
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2  MITÄ PROSESSIDRAAMA ON? 

 

 

Prosessidraama on osallistavan teatterin ja draamakasvatuksen menetelmä, jonka tarkoitus 

on opettaa jotain aihetta kehystarinan puitteissa kulloinkin kohteena olevalle ryhmälle. 

Prosessidraama on moniulotteinen draamallinen tapahtumasarja, jossa toimitaan sekä roo-

leissa draaman maailman sisällä, että omana itsenä todellisessa maailmassa, vuorotellen. 

Opettaja toimii draamaprosessissa vuoroin ohjaajana, vuoroin ryhmän mukana roolissa, 

sekä välillä havainnoitsijana. Prosessidraamassa opitaan kokeilemalla ja pohtimalla, sekä 

ongelmia ratkaisemalla yhdessä fiktion sisällä. Myös oppimisen reflektointi tapahtuu 

yleensä draaman maailmassa rooleja ja näkökulmia vaihtelemalla. (Sinivuori & Sinivuori 

2007, 14.) 

 

Prosessidraamassa ei ole tarkkaa käsikirjoitusta, eikä paikalla ole ulkopuolista yleisöä. Pro-

sessidraaman tapahtumat ovat ennalta arvaamattomia, eikä niitä voida samankaltaisina 

toistaa. Vaikka prosessidraama sisältää paljon improvisoituja osia, suurin ero puhtaaseen 

improvisaatioon on prosessidraamassa esiintyvä valmiiksi suunniteltu tarinan kulku, jonka 

puitteissa improvisaatio tapahtuu.  (O’Neill 1995, xiii - xvi.) 

 

Draamatyöskentelyyn, kuten myös prosessidraamaan, liittyy aina draamasopimus. Draa-

masopimuksessa sovitaan draamaprosessin aikana käytettävistä yhteisistä pelisäännöistä ja 

luodaan ryhmään yhteishenkeä, jota draaman yhteisöllinen luonne mielestäni vaatii. Draa-

masopimus tarkoittaa yksinkertaisimmillaan ryhmän ja ohjaajan välistä sopimusta yhteis-

työstä (Owens & Barber 2002, 10). Sopimus koskee draaman aikana eri maailmoissa, fik-

tiivisessä draaman maailmassa, sekä todellisessa maailmassa, liikkumista (Heikkinen 2005, 

26). 

 

Draamasta oppimisen taustalla on draamakasvatuksen lehtorin, Hannu Heikkisen, mukaan 

niin sanottu vakava leikillisyys, jossa oppimisen muoto on leikkivä, mutta itse sisältö va-

kava. Draamasopimuksen yhtenä tarkoituksena on varmistaa, että ryhmä ottaa oppimiseen 

leikittelevän otteen, mikä luo mahdollisuuden oivaltavaan oppimiseen. (Heikkinen 2005, 

33 - 35.) 
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Prosessidraaman suunnittelussa lähdetään liikkeelle tietyistä peruselementeistä, joihin 

draaman sisältö ja rakenne perustuvat. Opettajan on suunnitellessaan prosessidraamaa läh-

dettävä liikkeelle teemasta, eli opetettavasta aiheesta ja siirrettävä se sopivaan kontekstiin, 

eli kuvitteellisiin puitteisiin, johon draaman maailman tapahtumat sijoittuvat. Tämän jäl-

keen suunnitellaan draamassa käytettävät roolit, niin opettajalle, kuin oppilaillekin. Draa-

maprosessilla on niin ikään oltava tietty kehys, joka luo draaman maailmaan jännitteen ja 

tekee draamasta kiinnostavamman ja helpommin ymmärrettävän. Näiden kaikkien osa-

alueiden lisäksi opettaja suunnittelee minkälaisia strategioita, eli käsiteltävän asian työstö-

tapoja hän haluaa draamassaan käyttää, sekä mitä mahdollisia merkkejä, draaman maail-

maan liittyviä asioita ja esineitä, draamaprosessissa tarvitaan. (Bowell & Heap 2006, 18 - 

19.) 
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3  OPINNÄYTETYÖN VAIHEET 

 

 

Opinnäytetyöni tutkimuskysymyksenä oli "millainen prosessidraama on opetus- ja oppi-

mismenetelmänä alakoulussa?" Tässä kappaleessa kerron lyhyesti opinnäytetyöni eri vai-

heista. 

 

 

3.1  Alkuvalmistelut ja Torkinmäen koulu 

 

Kun aloin kolmannen opiskeluvuoteni keväällä miettiä, mistä aiheesta haluaisin opinnäyte-

työni tehdä, ei kestänyt kauaa ennen kuin päädyin prosessidraaman työstämiseen alakoulu-

ikäisten kanssa. Ennen tutkimuskysymykseni varsinaista muodostumista aloin kartoittaa 

mahdollisia kouluja, joissa voisin opinnäytetyöni toteuttaa. Lähetin sähköpostia Kokkolan 

alakouluille ja kerroin viestissäni mahdollisuudesta käyttää ensi vuoden opetussuunnitel-

massa draamaa, sekä opinnäytetyöstäni yleisellä ja tuolloin vielä melko epätarkalla tasolla. 

Muutama koulu vastasi viestiini ja suurin osa vastanneista kertoi palaavansa asiaan ensi 

syksynä. Ainoastaan Torkinmäen koulu oli heti valmis ottamaan tarjoukseni vastaan. Kos-

ka olen opiskeluaikanani ennenkin tehnyt Torkinmäen koululla erilaisia projekteja, olin 

iloinen, että juuri tämä koulu vastasi viestiini myöntävästi. 

 

12.6.2009 kävin tapaamassa Torkinmäen koulun silloista vararehtoria Hanna Pernua, joka 

toimii tällä opinnäytetyön kirjoitushetkellä koulun rehtorina. Sovimme alustavasti, että 

toimisin seuraavana lukuvuonna kolmasluokkalaisten kanssa käyttäen prosessidraamaa 

heidän opetuksessaan. Koska koulun opettajat olivat tuolloin jo kesälomalla, sovimme Per-

nun kanssa, että tapaisin kolmansien luokkien opettajat vasta syksyllä. Samalla saisin sopia 

heidän kanssaan tarkemmin käytössäni olevasta tuntimäärästä, sekä prosessidraamojen 

aiheista. 

 

Tapasin Torkinmäen koulun kolmansien luokkien opettajat vasta 1.10.2009, sillä heidän 

aikataulunsa oli koko alkusyksyn ajan kovin kiireinen. Mahdollisia draaman keinoin ope-

tettavia aiheita oli paljon, mutta lopulta valitsimme opetussuunnitelman aikatauluun ja 

draamaopetuksen ajankohtaan opettajien mukaan hyvin sopivan ympäristö- ja luonnontie-
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don aiheen, eläinten talvehtiminen. Ajankohdaksi draamaopetukselleni päätimme tammi-

kuun kaksi ensimmäistä viikkoa. Sen lisäksi sain näiden kahden viikon jälkeen yhden päi-

vän aikaa kierrellä luokissa ja kerätä oppilailta palautetta työskentelystä, sekä yhden tutus-

tumispäivän joulukuusta. Yhteensä vietin oppilaiden kanssa aikaa 15 tuntia, eli 20 oppitun-

tia. 

 

 

3.2  Prosessidraamat 

 

Sain kolmasluokkalaisten opettajilta lainaksi oppilaidensa sillä hetkellä käyttämän ympä-

ristö- ja luonnontiedon kirjan, Jäljillä 3 ympäristötieto (Grönqvist, Maskonen & Seppä-

nen), jonka pohjalta suunnittelin prosessidraamojen sisällön. Lisäksi käytin prosessidraa-

mojen rakenteen pohjana Pamela Bowellin ja Brian S. Heapin kirjaa, Prosessidraama – 

polkuja opettamiseen ja oppimiseen. Koska luokkia oli kolme ja koska mieleeni tuli niin 

paljon erilaisia konteksteja, joissa draama voisi tapahtua, tein yhteensä kolme erilaista 

draamaprosessia aiheesta eläinten talvehtiminen. 

 

Ensimmäinen prosessidraama (LIITE 1) vie lapset Kultakutri ja kolme karhua sadun maa-

ilmaan. Ohjaaja Kultakutrin roolissa ohjaa eksyneen lapsiryhmän, eli oppilaat kolmen kar-

hun mökkiin. Mökistä löytyy sadusta poiketen vain tyhjiä puurolautasia, mikä johtuu siitä, 

että karhut ovat menneet talviunille. Yhdessä pohditaan, mitä talviuni on ja millaisia tal-

vehtimistapoja eri eläimillä on. Lapset päättävät jäädä karhujen mökkiin talveksi ja kirjoit-

tavat lopuksi karhuille kiitoskirjeet mökkinsä lainasta. 

 

Toinen prosessidraama (LIITE 2) tapahtuu menninkäisten maailmassa. Ohjaaja on men-

ninkäisten tietäjä, nimeltä Menni. Menninkäiset lähtevät prosessidraaman alussa talvipik-

nikille, jossa huomaavat, että kaikki eläimet ovat menneet talviunille ja piknikillä on näin 

ollen hieman tylsää. Menninkäiset pohtivat yhdessä eläinten talvehtimistapoja ja päättävät 

lopuksi pitää piknikin seuraavan kerran vasta kun eläimet ovat heränneet talviuniltaan. 

 

Kolmas prosessidraama (LIITE 3) johdattaa oppilaat Matalasaaren eläintarhaan, jossa kar-

hunpennut ovat ohjaajansa, karhuemon johdolla valmistautumassa talviunille ja ihmettele-

vät Matalasaaren uusien tulokkaiden, muurahaiskarhujen käytöstä. Muurahaiskarhut eivät 
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ole menossa talviunille ollenkaan, mikä tuottaa näiden kahden eläinryhmän välille hieman 

erimielisyyksiä, jotka lopulta saadaan selvitettyä. 

 

Prosessidraamojen erilaisista kehystarinoista huolimatta työstettiin draaman maailmassa 

tapahtuvien osioiden väleissä jokaisessa prosessidraamassa samoja eläinten talvehtimiseen 

liittyviä asioita todellisessa maailmassa. Näiden asioiden työstäminen tapahtui myös 

enimmäkseen samojen harjoitusten avulla kussakin prosessidraamassa. Näin jokainen 

luokka sai saman informaation opeteltavasta aiheesta. Oppimiskokemukset saattoivat mah-

dollisesti vaihdella eri prosessidraamojen välillä, mutta en kokenut sitä haitaksi, sillä sa-

mankin prosessidraaman oppimiskokemukset ovat yleensä hyvin yksilöllisiä. Koska en itse 

tuntenut oppilasryhmiä ennestään, annoin heidän opettajillensa mahdollisuuden valita jo-

kaiselle luokalle sopivimman draamaprosessin näistä kolmesta vaihtoehdosta. Olin valinta-

tilanteessa itse mukana ja käytimme valintaperusteina oppilasryhmien eroja oppimistavois-

sa, sekä vilkkaudessa ja keskittymiskyvyssä. Nämä seikat perustuivat enimmäkseen opetta-

jien näkemykseen omista luokistaan, sillä itse olin tuolloin viettänyt oppilaiden kanssa vas-

ta yhden päivän. 

 

 

3.3  Ensimmäinen tapaaminen 

 

10.12.2009 tapasin Torkinmäen koulun kolmasluokkalaiset ensimmäisen kerran. Päivän 

aikana vietin kaksi oppituntia kunkin luokan kanssa tehden tutustumisharjoituksia ja tie-

dustelin oppilailta heidän ennakko-odotuksiaan ja -ajatuksiaan, joista kerron lisää kappa-

leessa neljä. Sain myös mahdollisuuden seurata oppilaita heidän tunneillaan. 

 

Ensimmäinen tapaamiseni oppilaiden kanssa oli omalta osaltani odotettua rennompi. 

Myöskään oppilaat eivät mielestäni jännittäneet uuden ihmisen tuloa luokkaan, eivätkä 

arastelleet lähteä tutustumisharjoituksiin mukaan. Opettajat sanoivat tämän johtuvan siitä, 

että heidän luokissaan käy muutenkin paljon vierailijoita, joten oppilaat olivat tottuneet 

uusiin ihmisiin. Jokainen luokka oli melko vilkas ja energinen, mikä mielestäni tulisi ole-

maan draamatyöskentelyssä hyväksi, mutta vaatisi opettajalta rauhallisuutta ja kärsivälli-

syyttä. Kun tiesin tutustumispäivän jälkeen tämän tilanteen, osasin prosessidraamoja ohja-

tessani varautua olemaan rauhallisempi ja selkeämpi.
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10.12. sovimme myös kolmansien luokkien opettajien kanssa minkä prosessidraaman oh-

jaisin millekin luokalle, sekä mietimme tarkemman aikataulun tammikuulle. Sovimme 

myös, että kävisin koululla vierailemassa vielä muutamaa päivää ennen draamatunteja, 

jotta oppilaat muistaisivat minut paremmin. 

 

 

3.4  Työstövaihe ja tiedonkeruu 

 

13. - 22.1.2010 suoritin opinnäytetyöni toiminnallisen osuuden, eli toteutin prosessidraa-

matunnit Torkinmäen koululla. Kolmansien luokkien oppilaita oli kolme luokkaa (a, b ja c) 

ja kukin luokka oli jaettu kahteen ryhmään (a1 ja a2 jne). Kuten aiemmin mainitsin, olin 

suunnitellut eläinten talvehtimisesta kolme erilaista prosessidraamaa, joista kunkin luokan 

kanssa teimme yhden draamaprosessin. Koska luokat oli jaettu kahtia, tein saman draama-

prosessin kunkin luokan kummallekin ryhmälle. Jokainen prosessidraama kesti kahden 

oppitunnin (45 min) verran. Ensimmäisellä viikolla 11. - 17.1. jokaisella ryhmällä oli oman 

prosessidraamansa ensimmäinen oppitunti ja seuraavalla viikolla 18. - 24.1. oli toisten tun-

tien vuoro. Perjantaina 22.1.2010 haastattelin oppilaita sekä toiminnallisin menetelmin, 

että kyselylomakkeen avulla. Keräsin palautetta myös lasten opettajilta. 

 

 

3.5  Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimusmenetelminä käytin havainnointia ja haastattelua. Havainnointi tapahtui osittain 

itse opetustilanteissa ja osittain niistä kuvaamani videomateriaalin avulla, eli käytin sekä 

osallistuvaa, että ei-osallistuvaa havainnointia (Metsämuuronen 2000, 44 – 45). Haastatte-

luna käytin lomakehaastattelua, sekä toiminnallista ryhmähaastattelua, joissa molemmissa 

oli sekä strukturoituja, että puolistrukturoituja kysymyksiä. (Metsämuuronen 2000, 41 - 

42). Kerron haastattelun toiminnallisista menetelmistä, sekä kysymysten sisällöistä lisää 

kappaleessa neljä. Ryhmähaastattelun tukena käytin lomakehaastattelua, sillä ajattelin op-

pilaiden vastaavan ryhmähaastattelun kysymyksiin tietyn ryhmäpaineen alaisena. Kysely-

lomakkeessa pyrin tähdentämään oppilaille oman mielipiteen tärkeyttä vastauksissa. Tut-

kimukseni käsittelee prosessidraamaa opetus- ja oppimismenetelmänä tässä tietyssä ympä-

ristössä, jolloin kyseessä on tapaustutkimus (Jokinen & Kuronen). Tutkimustuloksiani voi 
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silti soveltaa muihinkin ympäristöihin. 
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4  PROSESSIDRAAMA OPETUS- JA OPPIMISMENETELMÄNÄ 

 

 

Allan Owens ja Keith Barber ovat luetelleet neljä syytä siihen, miksi draamakasvatusta 

tulisi käyttää opetuksessa. Ensimmäinen näistä syistä on lasten luontainen halu leikkiä. 

Toisena on draamatyöskentelyn motivoiva voima myös sellaisten ryhmien kanssa, jotka 

eivät luonnostaan ole motivoituneita oppimaan kulloinkin käsiteltävänä olevaa aihetta. 

Kolmas syy on empiiriset todisteet siitä, että draama toimii oppimisvälineenä. Neljäs 

draamakasvatuksen käyttöä puoltava seikka on draaman mahdollisuus vaikuttaa. Draama 

tarjoaa erilaisen tavan oppia ja käsiteltävän aiheen lisäksi draamassa opitaan myös emotio-

naalisia, fyysisiä ja älyllisiä kykyjä. Draama pyrkii edistämään yksilöllistä ajattelua suh-

teessa ryhmään, sekä omien mielipiteiden kehittämistä. (Owens & Barber 1997, 10 - 12.)  

 

Teatteripedagogit Päivi ja Timo Sinivuori lähtevät ajatuksesta, että draamakasvatuksessa 

jokainen oppilas on itse vastuussa omasta oppimisestaan ja näin ollen oppiminen on sy-

vempää kuin yleisesti ottaen perusopetuksessa, jossa oppiminen on opettajan vastuulla. 

Draaman maailmassa tapahtuva oppiminen perustuu ongelmanratkaisuun ja rooliin eläy-

tymiseen, mikä sitouttaa varsinkin lapsia mukaan prosessiin ja tekee oppimisesta omakoh-

taisempaa. Draaman avulla oppiessa lapsi tulee myös tietoisemmaksi omasta oppimises-

taan. (Sinivuori & Sinivuori 2007, 15.) 

 

Draaman käyttöä opetuksessa voisi perustella myös Richard Bandlerin ja John Grinderin 

kehittämän NLP–teorian (Neuro-Linguistic-Programming) avulla. Teorian ideana on, että 

kaikki ihmiset kiinnittävät oppiessaan huomiota eri asioihin. Joku voi esimerkiksi kiinnit-

tää huomiota oppimistilanteen ihmisiin ja joku toinen tapahtumiin. Tällaisia niin sanottuja 

mielenkiinnon pääsuuntia ovat edellä mainittujen lisäksi, esineet, faktat ja paikat. NLP–

teoriaan liittyy myös paljon muita eroavaisuuksia ihmisten tavoissa hahmottaa maailmaa. 

Oppimisen syventymiseksi jokaisen oppilaan kohdalla, täytyisi opetusta toteuttaa yhtäläi-

sesti kaikista eri mielenkiinnon pääsuunnista käsin. (Leitola 2001, 9 -11, 101 – 103.) 

 

Mielestäni draama opetuksessa tarjoaa oppijoille kokemuksia kaikista edellä mainituista 

mielenkiinnon pääsuunnista. Myös Owensin ja Barberin, sekä Päivi ja Timo Sinivuoren 

ajatukset draamasta opetusmenetelmänä ovat hyvin lähellä omiani ja heidän mainitsemansa 
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syyt draaman käyttöön opetuksessa toimivatkin opinnäytetyöni lähtökohtina. Seuraavien 

kappaleiden tarkoitus on pohtia kuinka suunnittelemani prosessidraamat toimivat opetuk-

sessa ja millaisia olivat oppilaiden oppimiskokemukset. 

 

 

4.1  Eri prosessidraamojen toimivuus opetusmenetelmänä 

 

Tässä kappaleessa kerron muun muassa siitä kuinka eri prosessidraamojen harjoitukset 

toimivat niissä tarkoituksissa, mihin olin ne suunnitellut ja millä tasolla oppilaat itse asias-

sa mielestäni oppivat opetettavaa aihetta. Lisäksi vertailen suunnittelemiani prosessidraa-

moja keskenään, niiden opetusmenetelmänä toimivuuden kannalta. 

 

 

4.1.1  Kultakutri ja eksyneet lapset - mutta missä karhut 

 

Alun draamasopimuksessa selitin prosessidraaman käsitteen lapsille kertomalla heille ope-

teltavan aiheen, sekä eri maailmat, joissa liikkuisimme. Lapset saivat itse keksiä draama-

työskentelyssä käyttämämme pelisäännöt. Owens ja Barber sanovat draamaprosessien ar-

viointiin tarkoitetussa oppaassaan, että tässäkin tapauksessa kyseessä olleen, niin sanotun 

lyhyen aikavälin draamasopimuksen keskeisin tehtävä on luoda ryhmälle tunne draama-

työskentelyn omistajuudesta (Owens & Barber 2002, 11). Se, että säännöt olivat lasten 

omia, loi niiden noudattamiselle mielestäni erilaisen motivaation, kuin jos säännöt olisivat 

olleet ennalta määrättyjä. Motivaation lisääntyminen taas parantaa useiden tutkimusten 

mukaan suorituksia, eli tässä tapauksessa lasten mahdollista oppimista (Peltonen & Ruoho-

tie 1992, 24). Lasten laatimat säännöt muistuttivat paljon koulun perinteisiä järjestyssään-

töjä, mikä on mielestäni kouluympäristössä luonnollista. Luokka, jolle tämän prosessi-

draaman ohjasin, tuntui ymmärtävän draamasopimuksen hyvin. 

 

Draamakasvatuksen asiantuntija Cecily O’Neill kertoo erilaisia tuttuja satuja ja tarinoita 

käytettävän paljon draamaprosessien pohjana, mikä luo sekä turvaa opettajalle, että tukee 

oppilaiden toimintaa draaman maailmassa. Draamaprosessissa valmiin tarinan rakennetta 

rikotaan jossain määrin ja draaman maailmassa tarinan maailmaa tutkitaan eri näkökulmis-

ta. (O’Neill 1995, 40 – 42.) Draaman maailma perustui tässä draamaprosessissa Kultakutri 
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ja kolme karhua satuun. Tämä oli mielestäni draamalle hyvä lähtökohta, joka virittäisi lap-

set alusta asti draaman maailmaan. Koska satu kuitenkin poikkesi melko suuresti siitä, mitä 

draaman maailmassa todella tapahtui ja koska suurin osa lapsista ilmeisesti tunsi sadun 

tapahtumat ennestään, loi tämä hieman epäuskoa draaman maailmaa kohtaan. Draama 

myös loppui viimeisellä tunnilla sadun lopun lukemiseen. Tällöin yksi oppilas sanoi, että 

repisi kohta tuon typerän tarinan, jos se ei alkaisi pian pitää paikkaansa draaman kanssa. 

Satua olisi siis pitänyt alusta alkaen muuttaa enemmän siihen muotoon, jossa draamakin 

oli, jotta O’Neill:n mainitsema valmiin tarinan luoma hyöty draamaprosessille olisi toteu-

tunut. 

 

Owens ja Barber kertovat draaman maailman tapahtumien usein ajautuvan tilanteisiin, 

joissa ryhmä alkaa viedä tarinaa omaan suuntaansa riippumatta siitä, kuinka hyvin draama 

olisi valmisteltu ja suunniteltu (Owens & Barber 2002, 35). Tällaista itsenäistä toimintaa 

oli havaittavissa Kultakutri-draaman toisessa ryhmässä alusta asti. Ryhmän jäsenet eivät 

toimineet sopimiemme sääntöjen mukaan, eivätkä kuunnelleet draaman maailmassa toisi-

aan, vaan jokaisella oli roolissaan ihan eri pyrkimykset, mikä teki draamasta melko seka-

vaa ja vaikeasti ymmärrettävää. Tämän vuoksi en tuon ryhmän kanssa mennyt draaman 

maailmaan prosessidraaman ensimmäisellä tunnilla, kuin kerran. Selitin tilanteen ja siihen 

johtaneen syyn oppilaille tunnin lopuksi ja tarkensimme draamasopimusta seuraavaa tuntia 

varten. Olisin voinut tehdä tämän tarkennuksen myös kesken tunnin, kuten Owens ja Bar-

ber suosittelevat tekemään, jolloin olisin voinut mahdollisesti jatkaa toimintaa suunnitel-

man mukaan. En kuitenkaan tuossa tilanteessa osannut toimia parhaalla mahdollisella ta-

valla. 

 

Sadun lukemisen jälkeen draama jatkui menemällä karhujen mökkiin, jossa huomasimme, 

että karhujen puurolautaset olivat tyhjiä. Sen jälkeen puhelin soi, mutta emme uskaltaneet 

vastata. Puhelimesta kuului vähän ajan päästä vastaajaviesti, jossa karhut kertoivat olevan-

sa talviunilla. Tämän jälkeen siirryimme pois draaman maailmasta ja keskustelimme ensin 

pareittain ja sitten ryhmässä siitä, mitä talviuni on. Luulen, että pareittain vapaasti keskus-

teleminen saattoi auttaa ainakin hiljaisempia oppilaita saamaan aiheesta enemmän irti, sillä 

he saivat mahdollisesti olla enemmän äänessä, kuin jos olisimme alusta alkaen keskustel-

leet koko ryhmän kesken. Parikeskustelun purkaminen ryhmässä taas kokosi jokaisen parin 

käsittelemät asiat yhteen ja näin mahdollisesti vahvisti oppimista. Oppilaat ottivat keskus-
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teluissaan esille paljon sellaisia aiheeseen liittyviä asioita, joita heidän oppikirjassaan ei 

ollut ja oppivat mielestäni paljon myös toisiltaan, mikä oli yksi opettajien palautteestakin 

esille noussut asia. Erkki Laakso kertoo prosessidraamaa tutkivassa julkaisussaan, että hä-

nen tutkimuksensa prosessidraamoihin osallistuneet olivat pitäneet keskusteluja olennaise-

na draamatyöskentelyn osana, joka avasi uusia näkökulmia, sekä kokosi, jäsenteli ja kertasi 

draaman maailmassa opittuja asioita (Laakso 2004, 156). USA:ssa kehitetty pienryhmä-

työskentely (reciprocal teaching), jota on käytetty muun muassa kielten opetuksessa, taas 

osoittaa, että oppilaat oppivat asioita hyvin silloin, kun he saavat opettaa niitä toisilleen 

(Kristiansen 1998, 181). 

 

Keskustelun jälkeen siirryimme taas draaman maailmaan, jossa päätimme jäädä karhujen 

mökkiin talveksi ja löysimme ruokaa etsiessämme mökistä vain tyhjiä puuropaketteja. Pa-

lasimme jälleen todelliseen maailmaan ja mietimme miksi puuropaketit olivat olleet tyhjiä. 

Tarkoituksenani oli päätyä ryhmän kanssa siihen lopputulokseen, että karhut ovat syöneet 

kaikki puurot ennen talviunille menoa, mistä pääsisimme sopivasti seuraavaan aiheeseen. 

Seuraavaksi kaikki saivat nimittäin piirtää suurelle paperille ruokia, joita haluaisivat syödä, 

jos olisivat itse menossa talviunille ja saisivat syödä niin paljon, kuin voivat. Samalla kes-

kustelimme yhdessä siitä, mitä karhut oikeasti syövät. Tässäkin keskustelussa esille tuli 

paljon asioita, joita oppikirjasta ei löytynyt. Kuitenkin esteeksi syvemmälle oppimiselle 

nousi usein oma tietämykseni asioista, sillä en ollut tiedollisesti valmistautunut aiheeseen 

juurikaan koulun oppikirjaa paremmin. 

 

Ensimmäisen tunnin viimeinen tehtävä oli roolissa ja draaman maailmassa tapahtuva yksi-

lö-miimi, jossa kukin oppilas sai mennä nopeutetuille talviunille. Jokainen keräsi ja söi 

ruokaa, sekä teki itselleen pesän, jossa nukkui kevääseen asti. Tämän tarkoituksena oli 

nopeasti kerrata opeteltu asia käyttäen muita, kuin opetuksessa perinteisesti käytettäviä 

aisteja. Oman havainnointini, sekä videomateriaalista tekemäni tulkinnan mukaan suurin 

osa lapsista keskittyi tähän tehtävään hyvin, tosin joissain ryhmissä oppilaat alkoivat to-

teuttaa harjoitusta kaverinsa kanssa, vaikka ohjeistuksessa sanottiin sen olevan yksilöteh-

tävä. 

 

Toinen oppitunti alkoi tasa- ja vaihtolämpöisten eläinten kuvien jaottelulla omiin ryhmiin-

sä, jonka jälkeen keskustelimme eri eläimistä ja niiden talvehtimistavoista. Havaitsin oppi-
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laiden käytöksestä, että toisen tunnin alussa oppilaat olivat mahdollisesti jo unohtaneet 

osan sopimistamme säännöistä ja olisivat ehkä tarvinneet hieman kertausta ennen tunnin 

alkua. Koska draamatilanne oli heille jo tuttu, he eivät tällä kertaa empineet lähteä mukaan 

ja tämä aiheutti luokassa välillä pientä levottomuutta silloin, kun olisi ollut tarkoitus kuun-

nella muita. Toisaalta draama mielestäni sallii pienen riehakkuuden, joten en tiedä oliko 

tämä suoranaisesti huono asia. Kuitenkin oppiminen saattoi ainakin hiljaisempien oppilai-

den osalta jäädä tällöin vähäisemmäksi, sillä mikäli he vetäytyivät sivummalle muusta 

ryhmästä, en välttämättä ehtinyt kiinnittää heihin yhtä paljon huomiota, kuin vilkkaampiin 

oppilaisiin. 

 

O’Neill:n mukaan prosessidraamaan kuuluvat olennaisesti erilaiset pelit ja leikit, mutta 

niiden tehtävä ei ole, kuten yleensä ajatellaan, toimia lämmittelyn tai luottamuksen synty-

misen välineinä, vaan ne seuraavat tiiviisti prosessidraaman aihetta ja toimivat sitä edistäen 

(O’Neill 1995, 140). Eläinten luokittelun jälkeen oli vuorossa niin kutsuttu hedelmäsalaat-

ti-peli, joka oli mielestäni onnistunut valinta opeteltavan asian syventämiseen. Varsinkin 

vaihe, jossa oppilaat sanoivat keskellä vain jonkun eläimen ja kyseisen eläimen talvehti-

mistavan haltijat vaihtoivat paikkaa, oli sekä omasta mielestäni, että opettajien palautteen 

mukaan oppimista syventävä. Laakson tutkimuksen mukaan, hänen prosessidraamoihinsa 

osallistuneet olivat sitä mieltä, että draaman avulla opettelu auttaa palauttamaan käsitteitä 

myöhemminkin helposti mieleen (Laakso 2004, 161). 

 

Draamaprosessi loppui draaman maailmaan, jonne siirryimme, kuten jo alussa mainitsin, 

Kultakutri ja kolme karhua sadun lopun myötä. Kirjoitimme karhuille kiitoskirjeet siitä, 

että saimme olla heidän mökissään talven yli. Sen jälkeen kirjeet luettiin. Tämän tarkoituk-

sena oli sulkea draaman tarina ja siirtyä pois siitä, sekä rooleista. 

 

Luulen, että ainakin aktiiviset ja vilkkaat oppilaat saattavat oppia prosessidraamassa käsi-

teltävää aihetta syvemmin, kuin perinteisellä oppitunnilla mahdollisesti oppisivat, mutta 

hiljaisemmat ja rauhallisemmat oppilaat taas voivat jättäytyä tarkoituksella hieman syrjään, 

sillä heitä saattaa jännittää tai arveluttaa heittäytyminen tai ryhmässä esillä oleminen. Op-

pimisen kannalta draaman ja vakavan leikillisyyden maailmaan heittäytyminen olisi kui-

tenkin melko oleellista. Tämän vuoksi draamaopettajan tulee kyetä auttamaan eläytymises-

sä kaikkia, myös niitä oppilaita, joille heittäytyminen ei ole luonnostaan helppoa. Kultakut-
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ri-prosessidraaman ryhmä oli mielestäni otollinen oppimaan draaman avulla, sillä kaikki 

luokan oppilaat olivat melko aktiivisia. Tämän luokan toisessa ryhmässä olisin voinut olla 

itse opettajana vielä rauhallisempi, sillä oppilaat olisivat tarvinneet ehkä enemmän keskit-

tynyttä ilmapiiriä, kuin energistä tunnelmaa, jota heillä oli jo ennestään. 

 

 

4.1.2  Menninkäisten talvipiknik 

 

Tämä draama alkoi myös draamasopimuksella ja sääntöjen kirjoittamisella. Tämänkin pro-

sessidraaman opetusryhmissä tällainen aloitus toimi mielestäni hyvin ja motivoi oppilaita 

noudattamaan sääntöjä, sekä loi kokemuksen draamatyöskentelyn omistajuudesta. Sääntö-

jen kirjoittamisen jälkeen siirryimme draaman maailmaan ja menimme menninkäisinä pik-

nikille, jossa aluksi piirsimme suurelle paperille omat piknik-eväämme. Eväiden piirtämi-

sen jälkeen leikimme menninkäisten perinneleikkiä, eläinhippaa, joka loppui kesken kun 

huomasimme, ettei eläimiä näy missään. Opettajat olivat valinneet draamaprosessit ryhmil-

leen mielestäni hyvin, sillä tässä luokassa oppilaat olivat paljon rauhallisempia, kuin muis-

sa luokissa ja hippa-leikki nosti tunnelman aktiivisemmalle tasolle, jossa oppiminen saattoi 

mahdollisesti tapahtua helpommin. Muissa energisemmissä ryhmissä eläinhippa olisi saat-

tanut pilata keskittymisen. Tämän ryhmän energiatason nousu on selvästi nähtävissä ku-

vaamaltani videolta. Alussa sääntöjä kirjoittaessaan oppilailla kesti kauemmin tarttua toi-

meen, eivätkä he keksineet sääntöjä yhtä nopeasti, kuin lapset muissa luokissa. Hippa-

leikin jälkeen oppilaat olivat seuraavissa tehtävissä selvästi reippaammin mukana.  

 

Hipan jälkeen siirryimme pois draaman maailmasta, jonka jälkeen keskustelimme, samoin 

kuin Kultakutri-draamassa, siitä mitä talviuni on. Keskustelu oli edellisen harjoituksen 

nostattamasta energiasta huolimatta ehkä hieman vähäsanaisempaa, kuin muissa ryhmissä. 

Voi olla, että tälle ryhmälle olisi soveltunut paremmin perinteisempi opetusmenetelmä, 

jossa opettaja olisi ensin kertonut miten asia on ja keskustelu olisi voinut tapahtua sen jäl-

keen, kun lapsilla olisi ollut tietoa sen pohjaksi. Keskustelun jälkeen katsoimme piirtä-

miämme eväitä ja mietimme mitä eläimet oikeasti syövät ennen talviunille menoa. 

 

Ensimmäisen tunnin lopuksi oli vuorossa taas talviuni-miimi. Tämä viimeinen harjoitus 

toimi tässä rauhallisessa ryhmässä ehkä hieman paremmin, sillä oppilaat antoivat toisilleen 
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rauhan keskittyä omaan tekemiseensä. Myös roolihahmoni eli menninkäisten tietäjä, oli 

lasten rooliin eli muihin menninkäisiin nähden suuremmassa auktoriteettiasemassa, kuin 

Kultakutri ystäviinsä. Tämä auktoriteettiasema saattoi olla yksi tekijä jonka johdosta tehtä-

vän ohjeistus oli tässä draamassa helpompaa minulle, sekä mahdollisesti myös ymmärret-

tävämpää oppilaille. Myös Owens ja Barber sanovat ohjattavan ryhmän jäsenten olevan 

todella tietoisia draamaohjaajan statuksesta roolityöskentelyssä, mikä voi vaikuttaa heidän 

vastaanottotapaansa ohjaajan ohjeistusten suhteen (Owens & Barber 2002, 17). 

 

Toisen tunnin ensimmäinen tehtävä oli tässäkin prosessidraamassa sama tasa- ja vaihto-

lämpöisten eläinten lajittelu. Sen lisäksi, että tämä ryhmä oli hiljaisempi ja opettajien mu-

kaan myös hieman hitaampi oppimaan, he eivät myöskään olleet vielä ehtineet luokassa 

opetella tasa- ja vaihtolämpöisten eläinten eroja, toisin kuin muut ryhmät. Tämän vuoksi 

toisen prosessidraamatunnin harjoitukset olivat näille oppilaille luultavasti hieman hanka-

lampia, kuin muille luokille. Keräsin opettajilta myöhemmin palautetta prosessidraamasta 

opetusmenetelmänä ja siellä mainittiin muun muassa prosessidraaman olevan mainio apu-

väline ennalta opitun kertaamiseen ja syventämiseen, muttei välttämättä soveltuvan uuden 

asian opettamiseen. En oikeastaan ole itse tästä asiasta samaa mieltä. Huomasin silti aina-

kin hedelmäsalaatti-pelissä, että ne luokat, jotka olivat oppineet asian jo aiemmin, olivat 

mukana suuremmalla varmuudella, eivätkä ehkä pelänneet joutua pelissä piirin keskelle, 

kuten menninkäis-prosessidraaman luokasta oli mielestäni aistittavissa. Kuitenkaan en sa-

noisi, ettei hedelmäsalaatista olisi ollut tälle luokalle yhtä suurta hyötyä, kuin muille, vaik-

ka harjoituksen merkitys olikin näille oppilaille varmasti toisenlainen. 

 

Prosessidraama päättyi taas draaman maailmaan ja kirjeiden kirjoittamiseen. Kirjoitimme 

kirjeet haluamillemme eläimille siitä, miten ikävä meillä oli heitä koko piknikin ajan. Tar-

koituksena oli, kuten Kultakutri-draamassakin, päättää tarina. Kirjeitä lukiessamme huo-

masin, että jotkut oppilaista olivat kokeneet draaman maailmaan heittäytymisen ja mieli-

kuvituksen käyttämisen jollain tapaa vaikeaksi. Kirjeistä löytyi molemmissa ryhmissä lau-

seita, joissa koko draaman maailma oli kielletty ja kerrottiin, ettemme olleet piknikillä, 

emmekä menninkäisiä vaan omia itseämme koko ajan. Näissä kirjeissä paljastui mahdolli-

sesti Heikkisen teoksissaan käyttämä ’esteettisen kahdentumisen’ tila, jossa yksilö on roo-

lissa, mutta samaan aikaan tiedostaa olevansa oma itsensä (Heikkinen 2005, 47 – 48). Lap-

set olivat myös rooleissa, mutta tiedostivat silti olevansa omia itseään. Voi myös olla, että 
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oppilaat eivät olleet saaneet kiinni menninkäisen roolista. Ja voi olla niinkin, ettei tämän 

prosessidraaman kehys ollut yhtä mukaansatempaava, kuin muissa draamoissa. Näin var-

masti olikin, sillä menninkäis-draaman kehys oli se, että piknikillä oli tylsää ilman eläimiä. 

Jos lähdetään ajatuksesta, että draaman maailmassa on tylsää, se ei varmaankaan helpota 

draamaan mukaan menemistä. Oli syy mikä hyvänsä, ilmeistä on, että epäonnistuin joko 

draaman suunnittelussa tai sen ohjaamisessa, sillä prosessidraama perustuu oleellisesti 

draaman maailman ja mielikuvituksen käyttämisen hyväksymiselle, joka mahdollistaa kä-

sitteiden ja tapahtumien painumisen mieleen myöhemminkin (O’Neill 1995, 45). Koska 

prosessidraama myös perustuu yleensä lavasteiden ja muiden teatterin osa-alueiden vähyy-

den ja katsojien puuttumisen vuoksi lähes pelkästään roolien työstämiselle, olisi rooleihin 

eläytyminen lähes välttämätöntä draaman onnistumisen kannalta (O’Neill 1995, 69). 

 

Olin suunnitellut jokaisen draamaprosessin niin, että yksi oppitunti kestäisi 45 minuuttia, 

koulun oppitunnin keston mukaisesti. Aikataulussa pysyimme jokaisen luokan kanssa hy-

vin. Menninkäis-prosessidraaman luokka ei ollut muihin luokkiin verrattuna yhtä aktiivi-

nen keskusteluissa, mikä näkyi ajankäytössä. Aikaa jäi tässä prosessidraamassa melkein 

joka tunnilla hieman yli. 

 

 

4.1.3  Matalasaaren muurahaiskarhut 

 

Kuten muutkin, myös tämä draamaprosessi alkoi draamasopimuksella ja yhteisellä sääntö-

jen kirjoittamisella. Tässä luokassa sääntöjen kirjoittaminen kesti pisimpään. Ei siksi, ett-

eivät lapset olisi keksineet sääntöjä vaan siksi, että jokainen keksi kaksi sääntöä tai enem-

mänkin, joten sääntöjen lukeminen ja purkaminen vei kauemmin aikaa. Sääntöjen jälkeen 

siirryimme draaman maailmaan, jossa karhuemo kertoi lapsilleen, että oli aika alkaa val-

mistautua talviunille ja kerätä ruokaa. Piirsimme muista draamoista tutulla tavalla suurelle 

paperille niitä ruokia, joita haluaisimme syödä ennen talviunta. Samalla ihmettelimme 

naapuriaitauksessa asustelevia muurahaiskarhuja, jotka eivät vieläkään olleet alkaneet 

valmistautua talviunille. 

 

Owens ja Barber kertovat tilan merkityksestä draamatyöskentelyssä ja sanovat hyvin yk-

sinkertaistenkin atmosfäärimuutosten tilassa vaikuttavan ryhmän suhtautumiseen draamaa 
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kohtaan (Owens & Barber 2002, 20). Luokkatila oli tässä draamaprosessissa järjestelty 

näyttämään mielenkiintoiselta pulpeteista rakennettuine aitauksineen, sekä eläintarhan 

mainosjulisteineen, mikä kiinnitti lasten huomion ja kiinnostuksen draaman maailmaan 

heti heidän luokkaan astuessaan. Draaman maailman alkutilanne oli lapsille selkeä ymmär-

tää ja jännitettä tarinaan loivat viereisen aitauksen muurahaiskarhut ja heidän suhtautumi-

sensa karhujen roolissa oleviin oppilaisiin. Owensin ja Barberin mukaan toiminnan yhtei-

sen tavoitteen uupuminen tai epäselvyys voi aiheuttaa esteitä draaman maailmassa toimi-

miselle (Owens & Barber 2002, 23). Tällaisia esteitä oli nähtävissä muissa prosessidraa-

moissa, eniten Menninkäis-draamassa. Muurahaiskarhu-draamassa taas huomasin jokaisen 

oppilaan ymmärtäneen toimintamme tavoitteen ja toimivan sen mukaisesti heti draaman 

maailmaan ensimmäisen kerran astuessamme. 

 

Draaman maailmasta poistuttuamme keskustelimme taas yhdessä talviunesta ja vertailim-

me omia piirustuksiamme siihen, mitä karhut oikeasti syövät ennen talviunta. Tämän jäl-

keen teimme niin kutsutun "olen puu"-harjoituksen, jossa tehtiin pienissä ryhmissä valoku-

via talvipesästä. Tässä kohtaa epäonnistuin ehkä hieman suunnittelussani, sillä koko harjoi-

tus oli draaman maailmaan ja opittavaan aiheeseen nähden hieman irrallinen. Lisäksi tässä 

jo valmiiksi vilkkaassa luokassa se herätti levottomuutta ja hankaluutta keskittyä, koska 

ryhmä oli harjoituksessa jaettu kahtia ja oppilaita olisi kiinnostanut mahdollisesti enemmän 

toisen ryhmän valokuvat, kuin omansa. Tämän vuoksi teetin harjoituksen jälkimmäiselle 

ryhmälle niin, että kaikki toimivat yhdessä tehden suuria valokuvia. Tämä ei ehkä kuiten-

kaan ollut sen parempi tapa, sillä ensimmäiseksi kuvaan menneet oppilaat eivät tahtoneet 

jaksaa olla paikoillaan niin kauan, että viimeisetkin olivat sinne päässeet. Tilanne ei vide-

olta katsottuna näyttänyt kuitenkaan niin sekavalta, miltä minusta opettajana tilanteessa 

tuntui. Vaikka harjoitus ei ehkä palvellut aiheen oppimista kovin hyvin, varsinkin kun use-

at valokuvista eivät sisältäneet ollenkaan niitä asioita, mitä talvipesässä oikeasti olisi, oli se 

silti mielestäni ainakin erilainen ja luova tapa käsitellä opeteltavaa asiaa. 

 

Ensimmäisen oppitunnin lopussa ihmettelimme draaman maailmassa taas hieman muura-

haiskarhu-naapureitamme ja heidän käytöstään, sekä teimme edellisistä draamaprosesseista 

tutun talviuni-miimin, joka toimi tässäkin ryhmässä hyvin, vaikka pesäpaikoista tuli välillä 

hieman kiistaa. Talviuni-miimi toimi tällä kertaa karhunpentujen omana talviunen harjoit-

teluna. Tässä draamassa roolini, äitikarhu, oli ehkä paras kaikista kehittämistäni rooleista 
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tehtävien ohjeistusta ajatellen. Äitikarhu saattoi lempeästi, mutta jämäkästi ohjata tätä vil-

kasta oppilasryhmää ja ohjeistukset menivätkin ehkä parhaiten perille juuri tässä prosessi-

draamassa. Ilokseni huomasin erään tytön, jonka oli luokan opettajankin mukaan yleensä 

vaikea keskittyä, keskittyvän tähän harjoitukseen todella kovasti. Keskittyminen oli eräs 

asia, jonka nostin esiin heti ensimmäisellä kerralla oppilaat nähdessäni, sillä mielestäni 

draamatyöskentely on erinomainen keino harjoittaa omaa keskittymiskykyään. Keskitty-

mistä korostaa koulussa tehtävässä teatterityössä myös Tapio Toivanen, joka kertoo keskit-

tymisen olevan avain läsnäoloon, joka on varsinkin roolityöskentelyssä erittäin tärkeää 

(Toivanen 2002, 53). Tämän lisäksi keskittyminen myös edistää oppimista yleensäkin. 

 

Toinen tunti meni tässäkin prosessidraamassa samalla kaavalla ja toimi tässä ryhmässä 

mielestäni yleisesti ottaen hyvin. Tunnin lopuksi karhuemo kertoi muurahaiskarhujen ker-

toneen hänelle erilaisista elintavoistaan ja kirjoitimme muurahaiskarhuille kirjeet, joista he 

muistaisivat meidät kun olemme talviunilla. Kirjeet jaettiin ja luettiin ääneen, kuten toisis-

sakin prosessidraamoissa.  

 

Tämä luokka oli myös todella vilkas, mutta opittuaan draaman luonteen he keskittyivät 

siihen hyvin ja saivat luultavasti draamasta muita ryhmiä enemmän irti, niin opittavasta 

aiheesta kuin muutenkin. Tältä luokalta saatu palautekin oli positiivisinta. Palaute ja lasten 

suhtautuminen draamaan johtui lasten luonteen lisäksi kuitenkin varmasti myös draamasta 

itsestään. Aluksi suunniteltuani prosessidraamat pidin tätä muurahaiskarhu-draamaa draa-

maprosesseista huonoimpana, mutta huomasin draamaa ohjatessani ennakkoluuloni vää-

räksi. Tätä prosessidraamaa ohjatessani huomasin vakavan leikillisyyden käyvän toteen. 

Draama tuki niin oppimista, kuin myös auttoi keskittymään samalla, kun tempaisi lapset 

mukaansa. On mielenkiintoista huomata, miten draama, jonka ensin ajattelin olevan huo-

noin, toimikin kaikista sujuvimmin. 

 

 

4.2  Oppilaiden ja opettajien kokemukset prosessidraamasta 

 

Tässä kappaleessa kerron muun muassa millainen käsitys minulle muodostui ensimmäisten 

vierailujeni pohjalta siitä, miten opettajat mielsivät draamaopetuksen, ja millaista tietoa 

sain oppilailta heidän ennakkokäsityksistään teatteria ja draamaa kohtaan. Niin ikään ker-
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ron myös draamatyöskentelyssä videomateriaalin pohjalta havainnoimistani seikoista oppi-

laiden käyttäytymisessä, sekä niistä tekemistäni tulkinnoista ja itse palautekyselyssä oppi-

lailta ja opettajilta saamistani vastauksista. 

 

 

4.2.1  Oppilaiden ja opettajien ennakko-odotukset ja -ajatukset 

 

Olin iloinen Torkinmäen koulun kolmansien luokkien opettajien suhtautumisesta draama-

kasvatusta kohtaan, kun ensimmäisen kerran tapasin heidät. Opettajat olivat mielestäni 

kiinnostuneita prosessidraamasta jo ennen kuin edes olin kertonut mitä se on. Kerrottuani 

prosessidraamasta tarkemmin, he sanoivat tehneensä hyvin samankaltaisia harjoituksia 

luokissaan aiemminkin, mikä loi työskentelylleni hyvän pohjan. Opettajat olivat mielestäni 

koko opinnäytetyöni ajan kannustavia ja kiinnostuneita kaikesta mitä tein. Draaman ja eri-

laisten harjoitusten käyttö opetuksessa tuntui olevan koko Torkinmäen koululla erityisen 

suosittua, mikä kävi ilmi siinä, että myös muut kuin kolmansien luokkien opettajat olivat 

olleet kiinnostuneita ottamaan draamaopetustarjoukseni vastaan. Se, että kolmansien luok-

kien opettajat ehdottivat itse tutustumispäivää oppilaiden kanssa, oli mielestäni myös yksi 

osoitus siitä, että draamatyöskentely ja sen edellyttämä luottamus opettajan ja opetusryh-

män välillä oli opettajille tuttua. 

 

Oppilaat vaikuttivat myös ensimmäisellä tapaamiskerrallamme yleisesti ottaen kiinnostu-

neilta draamaa kohtaan. Tein tutustumisharjoitusten lomassa pienen toiminnallisen ennak-

ko-odotus kyselyn, jonka avulla kartoitin lasten käsitystä teatterista ja ennakkoajatuksia 

tulevista prosessidraamatunneista. Kyselyn toimintamallina käytin niin kutsuttua janaa. 

Luokan toiselle seinälle laitettiin lappu, jossa luki ”kyllä” ja vastakkaiselle seinälle vuoros-

taan lappu, jossa luki ”ei”. Näiden ääripäiden väliin muodostui jana, jolle oppilaat saivat 

esittämieni väitteiden jälkeen asettua sen mukaan missä määrin he olivat samaa tai eri 

mieltä esitetyn väitteen kanssa. 

 

Lähes kaikki oppilaat olivat joskus käyneet teatterissa ja noin kolme neljäsosaa sanoi pitä-

vänsä siitä. Syitä miksi teatterista pidettiin, oli muun muassa hauskuus, mielenkiintoisuus 

ja vaihtelu arkeen. Jotkut vastasivat teatterista pitämis-kysymykseen ajatellen jo tulevaa 

draamaopetusta ja kertoivat pitävänsä esiintymisestä ja draamaharjoitteista. Syitä sille, 
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miksi teatteri ei joitain oppilaita kiinnostanut, olivat muun muassa tylsät ja liian pitkät näy-

telmät. Tammikuun draamatunteja odotti suurin osa lapsista, vain noin yksi viidesosa ker-

toi, etteivät draamatunnit kiinnosta sen enempää kuin muutkaan oppitunnit. Noin sama 

määrä vastasi jännittävänsä tulevia tunteja. Syitä draamatuntien odottamiseen olivat suurin 

piirtein samat asiat kuin teatterista pitämiseenkin. Jännityksen syyksi kerrottiin esiintymi-

sen pelko ja se, ettei tiennyt mitä luvassa on. Toisaalta tietämättömyys mainittiin myös 

syynä draamatuntien odotukselle. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta lähes kaikki ne 

lapset, jotka eivät odottaneet draamatunteja, olivat samoja, jotka eivät pitäneet teatterista. 

Draamatuntien odotuskysymys jakoi mielipiteet vahvasti. Lähes kukaan oppilaista ei men-

nyt tämän kysymyksen kohdalla janan keskivaiheille. Samankaltaisesta mielipiteiden ja-

kaantumisesta todella myönteiseen ja kielteiseen draamaopetuksen ennakko-odotusten suh-

teen kertoo myös Jaakko Helander, draamakasvatusta tutkiessaan (Helander 2002, 33). 

 

Kyselin oppilailta myös heidän suhteestaan tarinoihin, joihin prosessidraamakin paljolti 

perustuu. Noin kolme neljäsosaa piti tarinoiden lukemisesta ja hieman useampi kertoi kek-

sivänsä itse usein omia tarinoita. Suosikkeja olivat sarjakuvat, joita piirrettiin paljon itse-

kin, mutta myös tietokirjat mainittiin. Viimeisenä aiheena otin käsittelyyn leikin, draama-

kasvatuksen vakavan leikillisyyden vuoksi. Lähdin oletuksesta, että kaikki lapset leikkivät, 

joten en kysynyt kuinka moni todellisuudessa leikkii. Suurin osa, noin neljä viidesosaa 

lapsista oli leikkinyt kavereidensa kanssa leikkiä, joka perustui johonkin oikeasti tapahtu-

neeseen tarinaan. Hieman pienempi määrä oli sitä mieltä, että leikeistä voi oppia jotain 

uutta. Oppimiskysymys oli ainut, jonka kohdalla tapahtui selvä sukupuolijakauma. Tytöt 

vastasivat yleisesti, että leikeistä oppii, pojat taas vaihtoivat kiireesti paikkaa heti sanan 

"oppi" kuullessaan janan kielteiseen päähän. Näin ainakin tilanteen tulkitsin, sillä monet 

pojat tokaisivat paikkaa vaihtaessaan, että leikeistä ei missään tapauksessa opi yhtään mi-

tään. Kuitenkin jos joku pojista tämän jälkeen keksi, että ainakin leikkiessä voi oppia tap-

pelemaan tai kiipeilemään puissa, osa saattoi vielä vaihtaa paikkaa janan positiivisempaan 

päähän. Mielestäni lasten suhtautuminen leikin avulla oppimiseen oli mielenkiintoinen, 

sillä lapset oppivat ympäröivästä maailmasta ja omasta identiteetistään juuri leikin ja ko-

keilun avulla (Erikson 1982, 213). Nähtävästi he eivät itse sitä välttämättä kuitenkaan tie-

dosta. 
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4.2.2  Draamatyöskentelyn havainnointi 

 

Kuvasin draamatyöskentelystä myös videomateriaalia havainnoinnin tukemiseksi. Olin 

valitettavasti epähuomiossa varannut nauhaa videointia varten liian vähän, joten kykenin 

kuvaamaan vain osan pidetyistä tunneista. Keskityin kuvaamaan jokaisesta prosessidraa-

masta toisen ryhmän kokonaisuuden. Eli jos esimerkiksi kuvasin Kultakutri-

prosessidraaman ensimmäisellä tunnilla ensimmäistä ryhmää, kuvasin samaa ryhmää myös 

heidän toisella tunnillaan. Seuraavat tulkinnat videomateriaalista on tehty enimmäkseen 

omien mielipiteideni mukaan. 

 

Kaikissa prosessidraamoissa huomasin lasten olevan ensimmäisen tunnin alussa hieman 

vakavampia ja hiljaisempia, kuin toisen tunnin alussa. Päättelen tämän johtuneen jännityk-

sestä, joka lapsilla oli draamaopetusta kohtaan, mikä kävi ilmi ennakko-odotuksia kysel-

lessäni. Kun menimme ensimmäistä kertaa draaman maailmaan, oli kaikissa prosessidraa-

moissa havaittavissa lievää hämmennystä. Lapset katsoivat minua roolissani, kuin olisivat 

katsoneet näytelmää katsomosta käsin. Vaikka olin selittänyt heille heidän oman roolinsa, 

he eivät heti mahdollisesti uskaltaneet, tai malttaneet lähteä tekemään omaa rooliaan. Us-

kaltamisesta oli kyse mielestäni selvästi ujommilla oppilailla, jotka toimivat muissakin 

tekemissämme harjoituksissa ryhmästä hieman erillään, eivät ottaneet paljoa kontaktia 

muihin ja vastasivat esittämiini kysymyksiin vasta, kun heiltä henkilökohtaisesti kysyttiin. 

Malttamattomuus roolin tekemiseen näkyi mielestäni taas niiden lasten kohdalla, jotka 

olivat luokassa paljon äänessä ja joita esillä oleminen ei ehkä olisi pelottanut. 

 

Kun prosessidraamat etenivät pidemmälle, roolien ottaminen eri lasten ja ryhmien välillä 

muuttui eri suuntiin. Kultakutri-prosessidraamassa lasten rooli draaman maailmassa oli 

olla lapsia. Tämä ei poikennut heidän normaalista roolistaan yhteiskunnassa muuten kuin, 

että draaman lapset olivat eksyneet ja vierailivat kolmen karhun mökissä. Siksi ehkä roo-

lissa toimiminen näytti ulospäin melko samalta kuin lasten normaali toiminta. Kuitenkin 

esimerkiksi karhujen puhelimen soidessa ja vastaajaviestin kuuluessa nauhalta osa lapsista 

piti kättä suun edessä ja osa meni pulpettien taakse piiloon. Tällaiset toiminnot mielestäni 

osoittavat sen, että lapset tiesivät mistä oli kysymys ja toimivat draaman maailman mukaan 

eläen hetkessä. Laakso puhuu tutkimuksessaan 'läpi elämisen' kokemuksesta, jonka ajatus 

on peräisin Boltonin ja Heathcoten metodologioista (Laakso 2004, 154). 'Läpi eläminen' on 
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yksi draamatyöskentelyyn ja draamaan yleensäkin liittyvä kokemus ja siinä on kyse ennen 

kaikkea roolissa ja draaman maailmassa hetkessä elämisestä, joka on myös yksi näytteli-

jäntyön keskeinen osa (Laakso 2004, 155).  Puhelinvastaajaviestin aikana ryhmän tytöt 

katsoivat toisiaan yllättynein ilmein, jotka olivat mielestäni näyteltyjä ja karrikoituja, joten 

päättelin tyttöjen tekevän roolityötä, kuten olisivat olleet näyttämöllä. Tytöt esiintyivät, 

mutta kuitenkin vain toisilleen, sillä yleisöä ei ollut. Mahdollisesti tytöt toimivat näin myös 

leikkiessään keskenään. Draaman maailma rinnastettiin ainakin tässä ryhmässä vahvasti 

leikkiin, sillä viimeisellä tunnilla ennen viimeistä draaman maailmaan astumista eräs ryh-

män pojista huusi: "Nytten me voidaan taas leikkiä!" 

 

Menninkäis-prosessidraamassa ensimmäinen kysymys, jonka videoidulta ryhmältä kuulin 

oli: "ai näytelläänkö me?" Draamasopimusta selittäessäni, lasten ilmeistä oli mielestäni 

nähtävissä, että draaman maailmassa ja oikeassa maailmassa liikkuminen ja roolien vaih-

taminen oli mahdollisesti hieman vaikeaa ymmärtää. Tässä ryhmässä ei juuri missään vai-

heessa ollut näkyvissä suurta rooliin heittäytymistä. Vaikka menninkäisen rooli poikkesi 

melko suuresti lasten omasta roolista, suurin osa lapsista toimi draaman maailmassa silti 

samoin, kuin muutenkin. Päättelin tähän olevan kaksi syytä. Ensinnäkin oma roolini draa-

man maailmassa oli todella karrikoitu. Rooliani oli ehkä hauskempaa katsella, kuin tehdä 

itse omaa roolia, sillä lapset usein nauroivat roolihahmolleni. Toisekseen menninkäinen 

voidaan käsittää melkein millaiseksi olennoksi hyvänsä, minkä ajattelin olevan hyvä asia, 

sillä roolin tekemiselle ei olisi turhia rajoitteita. Kuitenkin tämä saattoi myös hämmentää 

lapsia, sillä he eivät ehkä tienneet millainen heidän oma menninkäishahmonsa olisi ja 

”väärin” tekemisen pelko saattoi estää heitä tekemästä roolia kokonaan. Prosessidraama 

perustuu improvisaatioon, jonka ainekset tulevat osallistujien omasta elämästä (Heikkinen 

2004, 123). Se, että lapsilla ei välttämättä ollut yhteistä käsitystä menninkäisestä, saattoi 

mahdollisesti vaikeuttaa yhdessä improvisointia, sillä improvisaatiossa olisi hyvä olla jon-

kinlainen yhteinen päämäärä tai käsitys asioista. 

 

Kuten aiemmin mainitsin, ilmeni menninkäis-draamassa myös hieman epäuskoa draaman 

maailmaan, mikä tuli esille lopussa kirjoitetuista kirjeistä. Draaman maailman tapahtumat 

olivat silti ilmeisesti kiinnostaneet lapsia, sillä kun toisella tunnilla kysyin muistavatko 

lapset edelleen draaman maailman, viittasi lapsista paljon suurempi osa, kuin muissa ryh-

missä. Kun kysyin mitä tapahtuu, kun otan menninkäisen hatun pois päästä, lapset vastasi-
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vat, että ovat taas omia itseään, johon yksi pojista vielä lisäsi: "ja ollaan oltu koko ajan." 

Mahdollisesti tälle ryhmälle yhdessä improvisointi oli joko vieraampaa, kuin muille, tai 

muuten vain hankalampaa tai vastenmielisempää. Alun kysymys: "ai näytelläänkö me?", 

sekä lasten käyttäytyminen roolia katsoessani ja joidenkin oppilaiden kielteinen suhtautu-

minen omaan rooliinsa ja draaman maailmaan heittäytymiseen viittaisi ehkä myös siihen, 

että lapsilla oli jo olemassa käsitys teatterista. Käsitys oli mahdollisesti hyvin perinteinen, 

jonka mukaan teatterissa on näyttelijät, jotka näyttelevät ja katsojat, jotka katsovat sivusta 

ollen koko ajan tietoisia omasta itsestään ja erillään draaman maailmasta. Kaikki tämä 

draaman maailman hyväksymisen ilmeinen hankaluus, voi johtua myös draamasopimuksen 

huolimattomuudesta. Owensin ja Barberin mukaan draamasopimuksessa ohjaajan on ker-

rottava opetusryhmälle draamatyöskentelyn tavoitteista (Owens & Barber 2002, 13 - 15). 

Tämän ryhmän kohdalla olisi ehkä ollut paikallaan selittää itse käsiteltävästä aiheesta op-

pimisen lisäksi myös draamasta oppimisen tavoitteet, kuten roolityön ja ryhmätyöskente-

lyn kehittäminen. Tavoitteiden epäselvyys voi nimittäin joidenkin ryhmien kohdalla luoda 

hämmennystä ja jopa haitata draamatyöskentelyä jossain määrin (Owens & Barber 2002, 

15). Aloitin draamatyöskentelyn ryhmän yhteisellä improvisaatiolla rooleissa, joka on hy-

väksi havaittu menetelmä luomaan turvallisuuden ja varmuuden tunnetta roolityöskente-

lyyn (Owens & Barber 2002, 16). Tässä ryhmässä se ei kuitenkaan riittänyt. 

 

Muurahaiskarhu-draaman ryhmärooli, karhunpennut, oli selvästi mukaansatempaavin. 

Lapsilla oli karhunpentuina selkeä suhde minuun, emoonsa, sekä toisiinsa, sisaruksiinsa. 

Toisella tunnilla istuimme draaman maailmaan mentäessä tuoleilla ja kun laitoin esiliinan 

päälleni ja aloin puhua lapsille roolissa, kaikki tulivat alas tuoleilta lattialle konttaamaan. 

Kirjeitä kirjoittaessa ne lapset, jotka olivat muita aikaisemmin valmiita, alkoivat leikkiä 

keskenään karhunpentuina. Lapset kiinnittivät tässä ryhmässä todella paljon huomiota roo-

lin ulkoisiin seikkoihin. He esimerkiksi viittasivat draaman maailmassa pitäen kättä hie-

man nyrkissä, jotta se olisi käpälän muotoinen ja toivat minulle kirjoittamansa kirjeet pitä-

en niitä suussaan. ’Läpi-eläminen’ oli näissäkin draaman maailman tilanteissa mielestäni 

vahvasti läsnä. Jälkeenpäin ajateltuna karhunpennun rooli oli rooleista ehkä selkein ja hel-

poin eläytyä. Itse leikin lapsena usein kavereideni kanssa erilaisia eläinleikkejä ja luulen, 

että niitä leikitään edelleen, joten eläimen roolin ottaminen on tuttua lapsille. Rooliin eläy-

tyminen oli helppoa todeta lapsia katsomalla, sillä eläimen käyttäytyminen poikkeaa hei-

dän omasta käytöksestään. Videosta voi mielestäni nähdä, kuinka tämän luokan oppilaat 
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nauttivat draaman maailmasta. He nauroivat paljon ja lähtivät draaman maailman mukaan 

nopeasti ja innokkaasti. Michael Fleming kertoo draaman motivoivasta vaikutuksesta rin-

nastaen draaman lasten omiin leikkeihin, joissa on pelkän leikin lisäksi myös vastuu draa-

man tapahtumista (Fleming 2001a, 37 – 38). 

 

Erilaiset harjoitukset prosessidraamoissa mahdollistavat jokaisen ryhmän jäsenen osallis-

tumisen draamaan. Harjoituksia suunnitellessa on tärkeää ottaa huomioon, ettei kenenkään 

draamaan osallistujan tarvitse pelätä joutuvansa tekemään mitään epämiellyttävää ja toi-

saalta taata harjoitteiden riittävä haastavuus ryhmälle. (Owens & Barber 2002, 25). Reetta 

Vehkalahti puhuu teatteri-ilmaisun ohjaajalle tarkoitetussa oppaassaan kokemuksen merki-

tyksestä draamassa. Hänen mukaansa teatteri-ilmaisun tarjoamat kokemukset voivat auttaa 

osallistujia hahmottamaan itseään ja ympäristöään (Vehkalahti 2006, 32). Eräs draaman 

maailmaan ja oppilaiden kokemuksiin draamatyöskentelystä olennaisesti liittyvä osa oli 

talviuni-miimi, joka sai oppilaiden palautteessa osakseen kovasti huomiota. Toteutin har-

joituksen jokaisessa prosessidraamassa draaman maailmassa, mutta eri draamaprosesseissa 

eri tavalla. Kultakutri-draamassa harjoituksen ideana oli tutustua karhujen elämään talvella 

hauskan leikin muodossa. Menninkäis-draamassa tutustumisen kohteena olivat kaikki met-

sän eläimet, jotka nukkuivat talviunta tai horrosta. Muurahaiskarhu-draamassa harjoitus oli 

karhunpentujen omaa harjoittelua tulevaa talviunta varten. 

 

Kuten lähes kaikkien muidenkin harjoitteiden osalta, muurahaiskarhu-prosessidraama oli 

myös tässä suhteessa mielestäni onnistunein. Lapsilla oli roolissa ollessaan jokin konkreet-

tinen suhde tehtävään harjoitukseen. Heidän oli karhunpentuina opittava, miten talviuni 

toimii, joten he keskittyivät tehtävään mielestäni enemmän, kuin lapset muissa prosessi-

draamoissa. Kultakutri-draamassa harjoituksen ongelmaksi muodostui oman roolini aukto-

riteetti lasten rooliin nähden. Kultakutrin roolissa minun oli vaikea uskottavasti kieltää 

lapsia käyttämästä ääntä, tai tekemästä harjoitusta kaverin kanssa, mitä lapset jokaisessa 

ryhmässä alkoivat ensimmäisenä tehdä. Harjoituksesta oppimisen kannalta olisi ollut mie-

lestäni parempi, jos lapset olisivat keskittyneet enemmän omaan, kuin kaverinsa tekemi-

seen. Menninkäisten tietäjän oli hieman helpompi kontrolloida menninkäisten ryhmää. 

Tässä draamassa harjoituksesta oppimista vaikeutti se, etten sanonut lapsille tarkkaan, mitä 

eläimiä he esittävät tai voivat esittää. Mukana harjoituksessa oli paljon myös talviunta 

nukkumattomia eläimiä, esimerkiksi hevosia ja koiria.
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Lasten keskittyminen tähän harjoitukseen oli selkeästi vaikeinta Kultakutri-draaman ryh-

mälle. Kun ensimmäinen lapsista oli valmis, hän meni herättämään muita, vaikka olin kiel-

tänyt häiritsemästä toisten tekemistä. Lasten oli tässä ryhmässä myös mahdollisesti hieman 

vaikeaa ilmaista itseään ilman puhetta, sillä vaikka jotkut heistä ymmärsivätkin olla puhu-

matta toistensa kanssa, useat oppilaat kommentoivat silti joissain harjoituksen vaiheissa 

yleisesti tekemistään, joko minulle tai mahdollisesti opettajalleen. Tällaisia kommentteja 

olivat muun muassa: "onpas hyvää ruokaa", "tää nukkuis tässä pesässä" ja "olipas hyvät 

nokoset." Vaikka halusin oppilaiden tekevän harjoituksen hiljaa, en tiedä haittasivatko täl-

laiset repliikit kenenkään keskittymistä. Ainakin niistä voi päätellä, että lapset todella kä-

vivät läpi talviunen eri vaiheita. Vaikka menninkäis-draaman ryhmässä lasten eläytyminen 

menninkäisen rooliin oli hankalaa, olivat he silti hyvin mukana talviuni-harjoituksessa. 

Tässä ryhmässä muita aiemmin heränneet lapset alkoivat konttailla pitkin luokkaa eläimi-

nä, eläytyen siihen, mitä talviunen jälkeen mahdollisesti tapahtui. Lapset eivät tässä ryh-

mässä menneet herättämään vielä nukkuvia, ennen kuin kaikki olivat valmiita. Tästäkin voi 

päätellä, että menninkäisen rooliin oli vaikea eläytyä, sillä lapset kuitenkin eläytyivät eläi-

men rooliin, joka oli ilmeisesti heille itselleen tutumpi. Muurahaiskarhu-ryhmässä karhun-

pennut käyttivät paljon aikaa jokaiseen vaiheeseen. Useat lapset tekivät itselleen kunnon 

pesän ja järjestelivät sitä kauan, sekä näkivät unta muita ryhmiä pidempään. Koska ohjeis-

tin harjoituksen karhuemona, tässä ryhmässä oltiin myös kaikkein hiljaisimpia tämän har-

joituksen aikana, vaikka muuten ryhmä olikin mielestäni melko äänekäs. Luulen tämän 

johtuneen siitä, että äitiä mahdollisesti totellaan helpommin, kuin ketä tahansa ohjaajaa. 

Ryhmässä oli myös lapsia, jotka eivät jaksaneet keskittyä harjoitukseen, mutta hekään ei-

vät kuitenkaan häirinneet muita. 

 

Jokaisessa ryhmässä huomasin, että lapset tarttuivat itselleen tuttuihin tehtäviin reippaam-

min, kuin tuntemattomiin harjoituksiin. Esimerkiksi hedelmäsalaatti-peli oli jokaisessa 

ryhmässä innostava harjoitus, jonka aikana kuului kiljumista ja naureskelua. Tämän harjoi-

tuksen ohjeistusta en saanut selitettyä useinkaan loppuun asti ilman, että joku lapsista olisi 

joko lisännyt väliin omia sääntöjään tai huutanut: "aloitetaan jo!" Lisäksi ruokien piirtämi-

nen ja kirjeiden kirjoittaminen olivat tehtäviä, joihin jokainen ryhmä lähti vauhdilla mu-

kaan. Videolta on huomattavissa, että lapset saattavat lähteä muihin harjoituksiin ohjeis-

tukseni jälkeen verkkaisesti, mutta esimerkiksi piirtämisharjoituksessa suurin osa oppilais-

ta alkoi piirtää heti saadessaan kynän käteensä. 



27 

 

 

 
 

Kirjeiden kanssa törmäsin asiaan, jota en ollut osannut odottaa. Olin suunnitellut, että 

draaman maailmassa kirjoitetut kirjeet jaetaan lopuksi ryhmän kesken ja mieluiten niin, 

että kukaan ei saa omaa kirjettään. Tämä aiheutti jokaisessa ryhmässä jonkinasteista vasta-

rintaa. Muistan omalta alakoulu ajaltani, että tällainen oman työn omistajuus oli tietynlai-

nen kunnia-asia. Tietysti tämä on luonnollista esimerkiksi kokeiden suhteen, sillä koe tes-

taa yksittäisten oppilaiden oppimista, jolloin on tärkeää, että kukin tekee juuri oman ko-

keensa saaden arvostelun omasta työstään. Koulussa omistettiin kuitenkin myös kaikki 

muu itse tehty, myös itse opetukseen liittymättömät asiat, esimerkiksi itse tehty lumilinna 

koulun pihalla, vaikka kaikki muutkin käyttivät sitä leikeissään. Oman työn omistajuus on 

siis lapsille ilmeisesti jossain määrin luontaista. Mielenkiintoista oli mielestäni se, että jopa 

työ, joka on oletusarvoisesti tarkoitettu jollekin toiselle, kuten kirje, haluttiin omistaa itse. 

Ohjeistin kirjetehtävän mahdollisesti huonosti, sillä en kertonut lapsille, että kirjeet tullaan 

lukemaan ja antamaan pysyvästi pois. Jätin tämän kertomatta, koska ensinnäkään en ha-

lunnut sekoittaa draaman maailmaa oikeaan maailmaan ja toisekseen ajattelin, että tieto 

oman kirjeen tulevasta lukemisesta, voisi aiheuttaa jonkinlaisia suorituspaineita sen kirjoit-

tamiselle. Silti tämä tieto olisi myös voinut lisätä kirjoitusmotivaatiota. 

 

Draamatyöskentelyyn liittyvä vapaa liikkuminen tilassa vaikutti luultavasti lasten oppimis-

kokemukseen. Huomasin, että lapset jokaisessa ryhmässä käyttivät tilaa todella laajasti heti 

kun saivat siihen luvan. Esimerkiksi tehtävät, joissa sai keskustella parin kanssa, tehtiin 

mahdollisimman kaukana muista pareista. Ehdin vain yhdessä ryhmässä tehdä ylimääräi-

seksi tarkoitetun ääni-improvisaatio tehtävän. Tehtävän alussa oppilaat istuivat tuoleilla 

hedelmäsalaatti-pelin jäljiltä. Harjoituksen aikana luokassa oli pimeää. Kun valot syttyivät 

luokkaan uudestaan, osa lapsista istui lattialla, osa taas makasi ja osa istui tuoleillaan esi-

merkiksi väärin päin tai jotenkin muuten eri tavalla, kuin ennen harjoitusta. Harjoituksen 

tehtävänä oli tehdä äänimaisema talvipesästä. Ääni-improvisaation aikana ilmeni hieman 

nauramista ja muita ääniä, jotka tulkitsin tarkoitetuksi talvipesän äänten sijaan vitseiksi 

muille. Kuitenkaan en keskeyttänyt harjoitusta, sillä mielestäni luokassa vallitsi näistä yk-

sittäisistä äänistä huolimatta keskittynyt ilmapiiri. Laakso puhuu tutkimuksessaan myös 

ryhmän välisestä yhteistyöstä ja luottamuksesta (Laakso 2001, 166). Ääni-improvisaation 

ilmapiiri viittasi mielestäni siihen, että kaikki lapset tekivät yhteistä teosta ja suhtautuivat 

siihen huolella. Oman työn omistajuus oli samoin, kuin kirjeiden kohdalla, mielestäni näh-

tävillä myös ääni-improvisaatiossa, tällä kertaa yhteisenä. Se, että lapset olivat liikkuneet 
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paikoiltaan, mielestäni vain vahvisti harjoituksen aikana syntynyttä keskittynyttä tunnel-

maa. Koska aiheena oli talvipesä ja suurin osa äänistä jonkinlaisia nukkumis-ääniä, lapset 

olivat menneet kukin mieleiseensä rentoon asentoon ja ikään kuin asettuneet talvipesän 

maailmaan. Ventola ja Renlund kertovat draamaprosessin voivan tuottaa osallistujille syviä 

tunne-elämyksiä, vaikka draaman luonne olisikin leikkisä (Ventola & Renlund 2005, 62). 

Ryhmä, joka tämän harjoituksen oli tehnyt, mainitsi sen palautteessa yhdeksi mieleen jää-

vimmistä harjoituksista. 

 

Yksi Owensin ja Barberin mainitsemista seikoista draamatyöskentelyn onnistumiselle on 

ulkoisten ärsykkeiden ja mahdollisten keskeytysten välttäminen (Owens & Barber 2002, 

40 - 43). Samasta puhuu myös O’Neill kertoen, että prosessidraamassa itse osallistujat ovat 

myös katsojia, jotka elävät vuoroin draaman- ja vuoroin todellisessa maailmassa työstäen 

draamaa eteenpäin aktiivisesti (O’Neill 1995, 118 – 119). Tämä katsojien puute on omas-

takin mielestäni hyvin tärkeää draamaprosessin kaltaisessa tiivistä tunnelmaa ja keskinäistä 

luottamusta vaativassa työskentelyssä. Kouluympäristö on kuitenkin paikka, jossa ulkoisia 

keskeytyksiä on hankala välttää. Lähes jokaisella tunnilla joku ulkopuolinen tuli käymään 

luokassa milloin mistäkin syystä. Tällainen toiminta ja tuntien keskeytyminen on koulu-

ympäristössä normaalia ja sen välttämiseksi minun olisi pitänyt tehdä koko koulun henki-

lökunnalle selväksi mitä olen tekemässä ja kuinka paljon ulkoiset ärsykkeet haittaavat toi-

mintaa. Olisin voinut toteuttaa tämän esimerkiksi luokan oveen draamatyöskentelyn ajaksi 

laitettavalla lapulla, joka olisi ollut varmasti helpoin tapa ehkäistä ulkoiset keskeytykset. 

En kuitenkaan keksinyt tätä ideaa ajoissa, joten keskeytyksiä tuli jokaisella draamatunnilla. 

Ilokseni huomasin kuitenkin, että lapset olivat todella sopeutuvaisia keskeytyksiin ja 

yleensä vieraan ihmisen poistuttua jatkoivat työskentelyä sujuvasti siitä, mihin oli jääty. 

 

 

4.2.3  Palautekysely 

 

Kun kaikki prosessidraamatunnit oli pidetty, järjestin oppilaille palautekyselyn, johon kuu-

lui kyselylomake (LIITE 4), sekä toiminnallinen haastatteluosuus. Kysely käsitteli enim-

mäkseen kokemuksia prosessidraamasta opetuksessa, mutta mukana oli myös kysymyksiä 

oppimisesta. 
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Lomakkeen alkuun kukin vastaaja merkitsi sen prosessidraaman nimen, missä oli ollut 

mukana, sekä sukupuolensa. Sukupuolen halusin kyselylomakkeeseen merkittäväksi, sillä 

halusin nähdä riippuisivatko vastaukset vastaajien sukupuolesta. 

 

Ensimmäiset kysymykset lomakkeessa koskivat oppimista. Itse eläinten talvehtimisaiheen 

osalta oli opittu eniten erilaisista talvehtimistavoista, eli talviunesta, talvihorroksesta ja 

kylmähorroksesta. Toiseksi eniten oli opittu tasa- ja vaihtolämpöisten eläinten eroista ja 

siitä mitkä eläimet kuuluvat mihinkin ryhmään. Ainut lomakkeissa esille tullut syy sille, 

miksei oppilas mahdollisesti ollut oppinut tunneilla mitään eläinten talvehtimisesta oli se, 

että käsiteltävät asiat oli jo opeteltu koulussa aiemminkin. Käsiteltävän aiheen lisäksi oli 

draamasta opittu ryhmätyötaitoja, toisten kuuntelemista ja keskittymistä. Muutamat oppi-

laat mainitsivat myös, että tulivat rohkeammiksi esiintyjiksi. Tulokset ovat hyvin saman-

kaltaisia, mitä Toivanen kertoo viides ja kuudesluokkalaisten teatterityön kokemuksista. 

Toivasen mukaan lapset olivat maininneet oppineensa draaman avulla rentoutumista, kes-

kittymistä, improvisointitaitoja, sekä kontaktin ottoa ja lisäksi heidän itseluottamuksensa 

oli kasvanut (Toivanen 2002, 192 – 193). Helander puhuu omassa tutkimuksessaan ”lear-

ning by doing” -periaatteesta, jolla draamatyöskentelyn tavat opitaan tekemällä draamaa 

(Helander 2002, 34). Itsekään en selittänyt oppilaille ennen draamatunteja kovin perusteel-

lisesti, mitä draama on. Kyselylomakkeiden mukaan opetuksen aikana oli myös opittu, 

mitä draama voi koulussa olla. Kaikki oppimisen tulokset eivät välttämättä tulleet kysely-

lomakkeissa julki. Helanderin mukaan vaikka draamasta oppimista tapahtuisikin, voi se 

joskus jäädä myös ulkopuolisilta huomaamatta (Helander 2002, 35). 

 

Seuraavat kysymykset koskivat oppilaiden kokemuksia draamatunneista. Kysymyksissä oli 

valmiit vastausvaihtoehdot. Suurin osa oli sitä mieltä, että draaman avulla oppiminen oli 

helpompaa kuin "tavallisella" oppitunnilla. Vain kolme oppilasta kaikista vastanneista piti 

draamaa vaikeampana oppimismenetelmänä. Niin ikään suurin osa oli oppinut draaman 

avulla keskittymään paremmin, sekä esiintymään tai puhumaan rohkeammin kuin ennen. 

Draamatyöskentelyn vaikutus itseilmaisun rohkaistumiseen, niin roolityössä kuin henkilö-

kohtaisessa elämässäkin, on myös Laakson tutkimustuloksissa selkeästi nähtävissä (Laakso 

2004, 164 - 165). Enemmistö oppilaista oli sitä mieltä, että draamatunneilla heitä oli kuun-

neltu luokassa paremmin kuin ennen. Lähes kaikki tytöt kertoivat oppineensa jotain uutta 

luokkansa muista oppilaista, kun taas lähes kaikki pojat vastasivat tähän väitteeseen kieltä-
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västi. Poikkeuksia tässä sukupuolijakaumassa oli vain kolmen oppilaan verran. Tosin jot-

kut eivät vastanneet kysymykseen ollenkaan. Tiedustelin tätä asiaa, sillä itse olen aina ko-

kenut draaman ryhmää yhdistäväksi ja ryhmähenkeä kasvattavaksi tekijäksi. Samasta pu-

huu myös Toivanen ja kertoo omien koululaisilta saatujen tutkimustulostensa viittaavan 

siihen, että oppilaat olivat pitäneet draamatunteja hyvin yhteisöllisinä tapahtumina, joissa 

vallitsi hyvä ryhmähenki (Toivanen 2002, 190 – 191). Kysymykseni muotoilu oli kuitenkin 

ehkä hieman harhaanjohtava. Kyselylomakkeessa draamaa kuvaavista adjektiiveista suo-

sikkeja olivat kiva, hauska ja helppo. Seuraavana perässä tulivat innostava, sekä jännittävä. 

Inhottava, tylsä ja vaikea saivat muutamia ääniä ja pelottava ei yhtään. 

 

Viimeisessä kysymyksessä oppilaat saivat omin sanoin kirjoittaa jotain muuta haluamaansa 

draamatunneista. Suurimpina eroina draamaopetuksen ja perinteisen opetuksen välillä oli 

lasten mukaan se, että luokassa sai liikkua vapaasti. Monissa lomakkeissa kerrottiin, että 

draamatunneilla oli oppinut paljon leikin avulla. Mielenkiintoista on mielestäni, että myös 

pojat olivat kirjoittaneet tämän vastauksiinsa, vaikka suurin osa pojista oli ennakko-

odotuksia kysellessäni täysin toista mieltä. Hauskana pidettiin sitä, että sai itse olla roolissa 

ja "hassutella". Monet tämänkin kysymyksen vastauksista olivat positiivisia ja sisälsivät 

myös kiitoksia. Jotkut oppilaista kertoivat kuitenkin joidenkin yksittäisten harjoitteiden 

olleen tylsiä. 

 

Toiminnallisena kyselynä tein oppilaille ennestään tuttua jana-harjoitusta vastaavan kyse-

lyn. Tässä kyselyssä oppilaat saivat istua omilla paikoillaan ja nousta ylös aina kun esitin 

sellaisen väitteen, jonka kanssa he olivat samaa mieltä. Tämän lisäksi kyselin jokaisen väit-

teen jälkeen muutamia lisäkysymyksiä aiheesta. 

 

Lähes kaikki oppilaat pitivät draamatunteja kivoina. Yksikään oppilas ei kertonut draama-

tuntien olleen tylsempiä, mitä oli odottanut. Hauskimpia harjoitteita olivat monien mielestä 

talviuni-miimi, sekä ruokien piirtäminen ja hedelmäsalaatti. Kirjeiden kirjoittaminen oli 

ollut oppilaiden mielestä jännittävää. Myös muut draaman maailmassa tapahtuneet asiat 

olivat useilla oppilailla lempiasioiden listalla. Roolin ottaminen ja roolista omaksi itsek-

seen palaaminen koettiin helpoksi. Huonoa draaman maailmasta poistuttaessa oli oppilai-

den mielestä se, ettei omaa poistumistani roolista huomannut aina heti. Tähän olisi siis 

voinut tehdä jonkin selkeämmän merkin. Suurin osa oppilaista piti mielikuvituksen käyt-
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tämistä draaman maailmassa hauskana asiana. Talviuni-miimi tuli tässäkin yhteydessä uu-

delleen ilmi. Lähes kaikki, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, olivat sitä mieltä, että 

draaman avulla saattoi oppia helposti. Hieman pienempi määrä sanoi draaman avulla voi-

tavan opettaa muitakin aineita, esimerkiksi äidinkieltä, matematiikkaa, historiaa, uskontoa, 

englantia, kuvaamataitoa tai liikuntaa. 

 

Vain vähän yli puolet oppilaista oli uskaltanut olla draamatunneilla mukana paremmin, 

kuin oli odottanut. Syy tämän väitteen kielteisiin vastauksiin oli se, etteivät oppilaat olleet 

jännittäneet draamatunteja etukäteen. Niin ikään vain kaksi oppilasta sanoi draamatuntien 

olleen pelottavia. Tarkentavan kysymyksen jälkeen pelottavaksi asiaksi paljastui tasa- ja 

vaihtolämpöisten eläinten lajittelussa käytetty apinan kuva. En tiedä oliko tämä kuva oike-

asti pelottanut kyseisiä oppilaita vai oliko kyseessä vitsi, sillä kuitenkaan kyselylomakkeis-

sa ei ollut pelottavan kohdalla yhtään rastia. 

 

Suurimman osan mielestä ryhmässä toimiminen oli ollut draamatunneilla erilaista kuin 

perinteisillä tunneilla. Eroina muuhun opetukseen mainittiin kyselylomakkeistakin tuttu 

luokassa vapaasti liikkuminen sekä se, ettei ryhmissä pohdittuja asioita kirjoitettu muistiin. 

Hyvinä asioina pidettiin vapaata keskustelua ja asioiden suunnittelua kaverien kanssa. Mo-

nien mielestä draamatunneilla esitettiin paljon kysymyksiä, mutta kysymyksiin vastaami-

nen oli ollut helpompaa, kuin koulussa yleensä. Melkein kaikkien oppilaiden mielestä 

ryhmässä toimiminen oli ollut kivaa. 

 

Noin kaksi kolmasosaa oli innostunut draamasta ja vain muutama oppilas sanoi vetäyty-

neensä draamatunneilla tarkoituksella syrjään. Draaman maailman roolista innostuminen 

riippui selvästi siitä, mistä draamaprosessista oli kyse. Muurahaiskarhu-draamassa lähes 

kaikki oppilaat olivat innostuneet roolistaan draaman maailmassa. Muissa draamaproses-

seissa omasta roolista innostuminen oli paljon vähäisempää. Leikeistä ja peleistä oli innos-

tunut paljon suurempi osa oppilaista. Vain muutama oppilas oli draamatuntien jälkeen in-

nostunut teatterista sinänsä, esimerkiksi teatterissa käymisestä tai teatteriharrastuksen aloit-

tamisesta.  

 

Keräsin palautetta myös opettajilta niin keskustellen, kuin kyselylomakkeella (LIITE 5). 

Kyselylomakkeiden pohjalta saatu palaute kertoi opettajien olevan vielä draamatuntien 
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jälkeenkin yhtä innostuneita draaman käytöstä opetuksessa, kuin mitä he olivat mielestäni 

olleet ennen opinnäytetyötäni. Kaikkien mielestä draama oli hyvä opetusväline, jota voitai-

siin käyttää melkein missä vain kouluaineissa, tekstiili- ja teknistä työtä lukuun ottamatta. 

Vaikka draamaa pidettiinkin mainiona opetusmenetelmänä, sen kerrottiin silti vievän hie-

man liian paljon aikaa ollakseen ainoa opetusmenetelmä. Mahdolliseen ennalta opitun sy-

ventämiseen ja kertaamiseen opettajat näkivät draaman soveltuvan hyvin. 

 

Empatian ja muiden tunteiden, sekä ryhmätyötaitojen ja keskittymiskyvyn kehittyminen 

mainittiin draamaopetuksen hyötyinä. Eläytymistä taas pidettiin hyvänä keinona saada 

elämyksiä oppimisesta. Oppilaiden itseluottamuksen ja esiintymistaidon koettiin kasvavan 

ja draama nähtiin hyvänä vaihteluna arkirutiineihin. Draamaopetuksen mahdollisia haittoja 

oli opettajien mukaan esimerkiksi levottomien oppilaiden keskittymisen hankaluus, sekä 

mahdolliset syntyvät pelkotilat esiintymistä kohtaan, mikäli draamaopetus olisi huonosti 

suunniteltua tai pohjustamatonta. 

 

Opettajien mukaan oppilaat olivat pitäneet draamatunneista, tosin joidenkin oppilaiden 

mielestä draaman maailmassa tapahtuneet asiat olivat olleet liian "lapsellisia". ”Lapselli-

suus” koski mahdollisesti menninkäis-prosessidraamaa. Kolmasluokkalaiset olivat silti 

opettajien mielestä tällaiselle työskentelylle hyvä kohderyhmä ikänsä vuoksi. 10-vuotiaat 

osaavat jo ajatella luovasti, eivätkä kuitenkaan ole vielä siinä iässä, jossa kaikenlaista mie-

likuvituksen käyttöä aletaan pitää lapsellisena ja siitä syystä typeränä. 
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5  TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS 

 

 

Tässä kappaleessa pohdin hieman tutkimukseni luotettavuutta ja enimmäkseen luotetta-

vuutta vähentäviä seikkoja. Oppilaiden kokemuksia käsittelevään tutkimukseni osaan, on 

suhtauduttava tietynlaisella varauksella. Yritin tehdä palautekyselylomakkeesta helposti 

ymmärrettävän, jotta se olisi lapsille helppo täyttää ja jotta sillä näin ollen saataisiin mah-

dollisimman luotettavaa tietoa lasten kokemuksista. Kuitenkin opettajien mukaan kysely-

lomake olisi voinut olla vieläkin selkeämpi.  

 

Kyselylomakkeen tuloksia varautuneemmin, tulisi suhtautua toiminnallisten kyselyjen tu-

loksiin. Mielestäni ryhmässä on aina jonkinasteinen riski mennä muiden mukana, kun kyse 

on mielipideasioista. Houkutus olla samaa mieltä muiden kanssa on suuri, mikä korostuu 

mielestäni voimakkaammin lasten, kuin aikuisten keskuudessa. Tämän vuoksi korostin 

oman mielipiteen tärkeyttä kyselyihin vastatessa todella paljon. Kun käskin lasten nousta 

palautekyselyssä paikoiltaan ylös, mikäli ovat väitteen kanssa samaa mieltä, kesti useiden 

väitteiden kohdalla pieni hetki, ennen kuin ensimmäiset nousivat ylös. Kuitenkin näiden 

ensimmäisten jälkeen saattoi paikoiltaan nousta muitakin ja joskus pienen hetken kuluttua 

kaikki lapset seisoivat. Mahdollisesti oppilailla kesti hetken aikaa miettiä, mitä mieltä asi-

asta ovat. Kuitenkin kriittisesti ajateltuna kyse olisi siitä, että ei uskallettu tai muuten vain 

haluttu olla toisten kanssa eri mieltä asiasta, mikä voi johtua esimerkiksi siitä, että koulussa 

esitettäviin kysymyksiin on yleensä vain yksi oikea vastaus. Vielä kriittisemmin ajateltuna 

kyseessä olisi tietynlainen ryhmäpaine ja pyrkimys yhtenäiseen mielipiteeseen, jotta ei 

erottuisi toisista liikaa. Tämän viimeisen ajattelutavan mukaan toiminnallisen palaute-

kyselyn tulokset eivät olisi kovin luotettavia. 

 

Toinen luotettavuutta syövä tekijä opinnäytetyössäni on videomateriaalin tulkinta. Tulkin-

tani on tehty lasten käyttäytymisen pohjalta omiin mielipiteisiini nojaten ja taustalla näkyy 

varmasti oma suhtautumiseni draamatyöskentelyä kohtaan, sekä oma identiteettini draa-

maopettajana. Lisäksi käyttäytymisen ulospäin näkyvästä osasta on lähes mahdotonta tulki-

ta ihmisten kokemuksia. Omat mielipiteeni vaikuttavat tuloksiin myös muissakin tutki-

muksen osissa, esimerkiksi draamaprosessien toimivuuden arvioinnissa. 
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6  POHDINTAA 

 

 

Draamakasvatus on tärkeää, koska se on yksi mahdollisuus kertoa omia tarinoita. 

Draaman avulla ja kautta voidaan tutkia todellisen elämän asioita ja harjoitella 

oman elämän subjektiksi. Opitaan draamasta, draaman avulla ja draaman kautta ja 

analysoidaan opittua. Opitaan sekä muodosta että sisällöstä, itsestä ja ryhmästä. 

(Heikkinen 2004, 24.) 

 

Hannu Heikkinen kertoo draamakasvatuksen olevan niin sanottua yhteistoiminnallista op-

pimista, jonka peruselementtejä ovat ryhmän jäsenten erilaisuudesta hyötyminen, vuoro-

vaikutus- ja yhteistyötaitojen oppiminen, tavoitteellinen yhteistyö, eli myönteinen riippu-

vuus ryhmän muista jäsenistä, jokaisen ryhmän jäsenen yksilöllinen vastuu, sekä yhteinen 

reflektointi (Heikkinen 2004, 126 - 127). Mielestäni nämä yhteistoiminnallisen oppimisen 

peruselementit toteutuivat suunnittelemissani prosessidraamoissa vaihtelevissa määrin. 

Ryhmän jäsenten erilaisuudesta hyötyminen tuli nähtäväksi muun muassa yhteisissä kes-

kusteluissa.  Keskustelutilanteet harjoittivat myös oppilaiden vuorovaikutus- ja ryhmätyö-

taitoja, jotka karttuivat niin ikään draaman maailmassa ja roolityössä. Draaman maailmassa 

ryhmällä oli yhteinen tavoite, jonka saavuttamisesta jokaisen täytyi ottaa vastuu. Yhteinen 

reflektointi jäi jokaisen draamaprosessin kohdalla hieman vähäiseksi ajanpuutteen vuoksi. 

Kuitenkin aina kun aikaa riitti, kyselin ryhmältä tekemiemme harjoitteiden jälkeen heidän 

tuntemuksiaan, sekä mahdollisia opittuja asioita. Myös tiedonkeruuta varten suorittamani 

ryhmähaastattelu oli osaltaan ryhmän yhteistä reflektointia toteutetuista draamaprosesseis-

ta. 

 

Sanna Asikainen on summannut Boltonin ajatuksia draamakasvatuksen tavoitteista jaotel-

len ne teatteritaiteellisiin-, persoonalliseen kasvuun liittyviin-, sosiaaliseen kehittymiseen 

liittyviin- sekä oppiaineiden sisältöjen oppimisen tavoitteisiin (Asikainen 2003, 38). Kai-

kista näistä osa-alueista on opinnäytetyöni osalta nähtävissä positiivisia tuloksia palaute-

kyselyn vastauksissa. Torkinmäen koulun opetussuunnitelmassa draamasta tai ilmaisutai-

dosta ei ole erillistä kappaletta, mutta ilmaisutaitoa on sulautettu äidinkielen opetuksen 

tavoitteisiin. Äidinkielen opetuksen kolmannen – viidennen luokan keskeisiin sisältöihin 

kuuluu improvisaatio, omien sketsien tekeminen, sekä näytelmien ja satujen valmistus (Ope-

tushallitus 2004). 
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Draaman toimivuus opetusmenetelmänä alakouluissa, sekä draamaopettajan rooli, ovat 

asioita, joita olen opinnäytetyöni aikana miettinyt suuresti. Olen työskennellyt alakou-

luikäisten lasten kanssa melko paljon jo ennen opinnäytetyötäni, mutta vähän itse koulu-

ympäristössä. Aikaisemmat kokemukseni lapsiryhmistä ovat olleet enimmäkseen erilaisilta 

teatterikursseilta, jonne lapset tulevat omasta tahdostaan juuri teatterin vuoksi. Luokkaym-

päristö poikkeaa tällaisesta tilanteesta, sillä kaikki ryhmässä olevat lapset eivät välttämättä 

ole kiinnostuneita draamasta sinänsä. 

 

Lisäksi luokkaympäristö on lapsille ennestään tuttu ja heillä on tietynlaiset käsitykset siitä, 

miten siellä tulee toimia. Draamalle ominainen tilankäyttö ja vapaa keskustelu luultavasti 

poikkeavat näistä käsityksistä. Tämän vuoksi lapsia voi olla draamatyöskentelyn alussa 

vaikea saada toimimaan vapautuneesti ja kun se viimein onnistuu heitä saattaa olla vaikea 

saada kuuntelemaan toisiaan, mikä on draamatyöskentelyssä myös tärkeää. Kun draama 

tapahtuu luokassa, täytyy pitää mielessä tietyt koulun säännöt myös silloin, kun toimitaan 

draaman maailmassa. Se mitä nämä säännöt ovat tai voivat olla riippuu tilanteesta, opetta-

jasta ja opetettavasta ryhmästä. Opettajan tulisi tuntea oppilaansa ja tietää millaisia sääntö-

jä kukin oppilasryhmä tarvitsee, jotta voisi tuoda kaikki draamassa käytettävät säännöt ilmi 

jo draamasopimuksessa. Vaikka sainkin opinnäytetyössäni tutustua oppilaisiin ennen 

draamatunteja, oli tutustumisaika draaman mahdollisimman hyvän onnistumisen kannalta 

ehkä liian vähäinen. Luokan oman opettajan käyttäessä draamaa opetusvälineenä tätä on-

gelmaa ei kuitenkaan ole, sillä opettaja tuntee luokkansa jo ennestään. 

 

Aiemmin olen ajatellut, että draama on maailman mainioin opetusmenetelmä ja ollut välil-

lä jopa sitä mieltä, että kaikki opetus tulisi ainakin alakouluissa toteuttaa draaman mene-

telmin. Olen ymmärtänyt, että esteenä draaman ottamiselle mukaan opetussuunnitelmaan 

on ollut ennen kaikkea draamaopetuksen vaatima aika. Tämän vuoksi halusin, ettei draa-

matunteihini menisi sen enempää aikaa, kuin oppitunteihin yleensä. Ajankäytön tavoittees-

sani onnistuin mielestäni melko hyvin. Vain muutaman kerran jouduimme jatkamaan ope-

tusta välitunnin päälle, jolloin kyse oli useasti siitä, että olimme jostain syystä päässeet 

aloittamaan myöhässä. 

 

Vaikka draamaopetus veisi oppilailta yhtä paljon aikaa, kuin perinteinenkin opetus, on se 

kuitenkin opettajalle melko paljon rankempaa. Vaikka lähdettäisiin tilanteesta, jossa perus-



36 

 

 

 
 

koulun jokaisen kouluaineen jokainen tunti olisi suunniteltu opettajille valmiiksi eikä hei-

dän myöskään tarvitsisi itse huolehtia mistään käytännön järjestelyistä ennen oppitunteja, 

väittäisin silti, että draaman käyttäminen opetuksessa olisi raskaampaa kuin perinteinen 

opetus. Helander sanoo, että draamaopettajan tärkein ominaisuus on kyky vaistota ryhmän 

”henkinen tila” ja toimia sen vaatimalla tavalla (Helander 2002, 35). Heikkinen taas lähtee 

vielä yksityiskohtaisemmasta näkökulmasta ja sanoo draamaopettajan tärkeimmän tehtä-

vän olevan oppilaiden aktivointi jokaisesta yksittäisestä oppilaasta ja hänen tarpeistaan 

lähtien (Heikkinen, 2004, 164). Draamaopettajan on tästä syystä oltava todella tarkkaavai-

nen. 

 

Draaman maailmassa voi tapahtua mitä tahansa ja milloin tahansa, joten opettajan tulisi 

pitää tilannetta silmällä koko ajan. Lisäksi opettajan olisi hyvä tietää, missä järjestyksessä 

eri asiat ja harjoitukset on suunniteltu tapahtuvaksi, jotta tiivis tunnelma ei pääsisi latistu-

maan hänen välillä tarkistaessaan tätä asiaa ja hänellä olisi hyvä olla kaikki draamassa tar-

vittavat rekvisiitat käsillä aina kun niitä tarvitaan. Opettajan olisi silti osattava myös sovel-

taa tuntisuunnitelmaa tilanteen vaatimilla tavoilla. Kaiken tämän lisäksi opettaja olisi itse 

roolissa, jossa hän eläytyisi draaman maailmaan pitäen samalla kaikki langat käsissään ja 

oman auktoriteettiasemansa luokassa, ilman että draaman maailman illuusio romahtaa. 

Eikä tämäkään oikeastaan vielä riittäisi, vaan opettajalla tulisi myös olla tietoa melkein 

mistä tahansa asioista, sillä draamassa keskustelu ja työskentely voivat rönsyillä useisiin 

eri suuntiin, mikä on draaman luonteen vuoksi mielestäni ainakin jossain määrin sallittava.  

 

Heikkisen mukaan draamaopettajan tehtäviin kuuluu edellisten lisäksi sääntöjen esittele-

minen ja niiden noudattamisesta huolehtiminen, turvallisen ilmapiirin luominen, kyselemi-

nen ja ongelmatilanteiden luominen, innostuneisuus ja ryhmän innostaminen, keskustelun 

ja ideoiden synnyttämisen helpottaminen, sekä kasvatuksellinen vastuu (Heikkinen 2004, 

165 - 168). Onko kenestäkään tällaiseksi opettajaksi? Opettajan jaksamisen vuoksi olen 

opinnäytetyöni aikana alkanut epäillä olisiko draama sittenkään hyvä opetusmenetelmä. En 

silti sano, ettei jokainen opettaja varmasti silloin tällöin kykenisi draamaopettajan rooliin. 

Heikkisen mielestä draamaopettaja on aina keskeneräinen, mutta hänellä saattaa joskus olla 

mahdollisuus tavoittaa työssään ohimeneviä "täydellisyyden hetkiä", jolloin hän hetkelli-

sesti tiedostaa kaiken ympäröivästä tilanteesta, sekä ryhmästä ja samalla oppii itsekin uutta 

(Heikkinen 2004, 163). Ymmärrän Heikkisen näkemyksen niin, ettei draamaopettajan tar-
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vitsekaan olla täydellinen. Draamassa opetusmenetelmänä on hienoa se, että myös itse 

opettaja oppii siitä. Vehkalahti toteaa ohjaajan koko ajan kokeilevan uusia menetelmiä 

sekä ratkaisuja ongelmiin ja kehittyvänsä näin myös itse (Vehkalahti 2006, 49 - 50). Itse-

kin huomasin itsevarmuuteni ja taitojeni karttuvan jokaisen draamaopetuskerran myötä ja 

lisäksi opin myös paljon uusia asioita eläinten talvehtimisesta. 

 

Draaman arvokkuus perustuu sen kyvylle saada osallistujansa tutustumaan paremmin heitä 

ympäröivään maailmaan, sekä ymmärtämään ja haastamaan sitä (Fleming 2001a, 169). 

Teatteri nimittäin tarjoaa etenkin lapsille, joiden elämä on muutoin kovin ulkoapäin ohjat-

tua, mahdollisuuden ottaa hetkeksi vastuu omista teoistaan ja kokeilla erilaisia ratkaisuja 

elämän eri tilanteissa (Vehkalahti 2006, 22). Draaman avulla siihen osallistujat voivat tut-

kia ja seikkailla kokemuksissaan tavoilla, joiden olemassaolon he mahdollisesti kieltäisivät 

todellisessa elämässä (Fleming 2001b, 4). Vaikka draamalla on opetusmenetelmänä myös 

omasta mielestäni monia ominaisuuksia, joiden avulla oppiminen voisi olla syvempää, 

kuin perinteisen opetuksen keinoin, olen silti opinnäytetyöni aikana miettinyt voiko draa-

masta ikinä tulla vallitsevaa tai edes satunnaista opetusmenetelmää kouluihin? Opinnäyte-

työni jälkeen en enää tiedä mitä mieltä olisin tästä asiasta. Mielestäni draama tuo maustetta 

perinteiseen kouluopetukseen, kuten Torkinmäen opettajatkin palautteessaan sanoivat, 

mutta voitaisiinko sitä oikeasti käyttää kaikessa opetuksessa ja kaikissa ryhmissä. En ehkä 

enää olisi ensimmäisenä ehdottamassa prosessidraamaa peruskoulujen vakinaisten opetus-

menetelmien joukkoon, vaikka sitäkin mielestäni voitaisiin käyttää nykyistä enemmän. 

Rohkaisisin silti peruskoulujen opettajia kokeilemaan rohkeasti draamaa ja muitakin perin-

teisestä poikkeavia menetelmiä opetuksessaan. Päätän opinnäytetyöni johdannossa mainit-

semaani jakokulma-lauluun, joka on mielestäni osuva esimerkki siitä, millainen vaikutus 

perinteisestä poikkeavilla opetuskeinoilla voi lapsen oppimiseen olla. 

 

 Jakokulma ihana on, keino laskea verraton. 

 Osamäärän näin löydän, jakojäännöksen köyhän. Oi kulma sä ihana oot. 

 Näin jakaen, kertoen, vähentäen, alas ottaen, 

 osamäärän näin löydän, jakojäännöksen köyhän. Oi kulma sä ihana oot. 

 (Mäntykankaan koulun 4A-musiikkiluokka 1996.) 
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LIITE 1/1 

Kultakutri ja eksyneet lapset - mutta missä karhut 

 

Kesto: 2 kertaa 45 min 

Opetettava aihe: Talviuni, talvihorros, kylmähorros, muuttaminen, tasa- ja vaihtolämpöi-

set eläimet ja niiden talvehtiminen. 

Teema: Miten erilaiset eläimet viettävät talven? 

Konteksti: Metsään eksyneet lapset Kultakutrin kanssa kolmen karhun mökissä. 

Roolit: Oppilaat ovat eksyneitä lapsia ja opettaja Kultakutri. 

Kehys: Lapset ja Kultakutri ovat mökissä salaa, karhut ovat talviunilla. 

Merkit: Koukkuna toimii Kultakutri ja kolme karhua -tarinan lukeminen alussa, sekä kar-

hujen puurolautaset. Opettajan merkki on Kultakutrin hiuspanta. Muita merkkejä: puuro-

paketit ja eläinten kuvat. 

 

Ensimmäinen tunti: 

 

Aloitus ja aiheeseen meno: 

 

Tehdään draamasopimus, kerrotaan että opettajan merkin pukeminen tarkoittaa draaman 

maailmaan siirtymistä ja sen riisuminen draaman maailmasta poistumista. Sovitaan draa-

man maailman (ja koko prosessidraaman) yhteisistä pelisäännöistä niin, että jokainen oppi-

las saa kirjoittaa suurelle paperille yhden säännön, jotka laitetaan seinälle esiin. 10 min. 

 

Kultakutri ja kolme karhua tarinan alun lukeminen. (Oletin tässä, että kaikki lapset ovat 

kuulleet sadun aikaisemminkin, mutta mikäli tarinaa ei ollut kuullut, ei se myöskään hai-

tannut osallistumista). -> Siirrytään yhdessä draaman maailmaan ja kolmen karhun mök-

kiin. -> Koko ryhmän lyhyt improvisaatio, jossa huomataan, että karhujen puurolautaset 

ovat tyhjiä. -> Ihmetellään asiaa, kunnes karhujen puhelin soi. Vähän aikaa soituaan puhe-

limesta alkaa kuulua vastaajan ääni, jossa kolke karhua kertovat olevansa talviunilla. Soit-

taja jättää viestin. -> Siirtyminen pois draaman maailmasta. 5 min. 

 

Pareittain keskustelua siitä, mitä talviuni on. -> Purkaminen koko ryhmälle. 10 min. 



 

 

 

 
 

LIITE 1/2 

Syventäminen: 

 

Siirtyminen draaman maailmaan. -> Koko ryhmän improvisaatio, jossa päätetään jäädä 

karhujen mökkiin talveksi, koska karhut eivät ole paikalla ja koska olemme eksyneet. Etsi-

tään mökistä ruokaa, jota voisimme syödä. Yhdestä nurkasta löytyy paljon tyhjiä puuropa-

ketteja. -> Siirtyminen pois draaman maailmasta. 5 min. 

 

Opettaja kertoo, että talviunille mennäkseen karhujen on syötävä paljon. -> Kaikki piirtä-

vät isolle paperille erilaisia ruokia, joita söisivät itse, jos olisivat menossa talviunille. Sa-

malla keskustellaan siitä, mitä karhut oikeasti syövät. -> Kerrotaan muille, mitä piirrettiin. 

10 min. 

 

Siirtyminen draaman maailmaan. -> Yksilö miimi-tehtävä roolissa. Koska jäämme karhu-

jen mökkiin talveksi, voimme samalla tutustua heidän elämäänsä. Jokainen improvisoi yhtä 

aikaisesti miimisen "talviuni-kohtauksen", jossa toimitaan yksin. Kohtaukseen sisältyy 

talviunille valmistautuminen, nukkumaan meno, nukkuminen ja herääminen siihen, kun 

lumi sulaa talvipesään. -> Siirtyminen pois draaman maailmasta. 5 min. 

 

Kiitos ja lopetus tältä päivältä. 

 

Toinen tunti: 

 

Syventäminen: 

 

Opettaja on laittanut ympäri lattiaa kuvia eri eläimistä. Lattialta löytyy myös kaksi otsik-

koa: "Tasalämpöiset" ja "Vaihtolämpöiset". Oppilaiden tulee yhdessä järjestellä eläimet 

oikeiden otsikkojen alle. -> Ryhmässä keskustelua siitä, mitä tasa- ja vaihtolämpöisyys 

tarkoittaa. 15 min. 

 

Opettaja kertoo erilaisista eläinten talvehtimistavoista: Talviuni, talvihorros, kylmähorros,  
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sekä muutto. Mietitään kuvissa olevista eläimistä, kuka talvehtii milläkin tavalla.  -> "He-

delmäsalaattipeli": Opettaja jakaa kaikille oppilaille jonkin seuraavista: "talviuni", "talvi-

horros" tai "kylmähorros". Oppilaat istuvat ringissä tuoleilla, joita on yksi vähemmän, kuin 

pelaajia. Yksi pelaajista on ringin keskellä ja huutaa aina jonkin jaetuista asioista, jolloin 

ne pelaajat, joille opettaja antoi tämän asian, vaihtavat paikkaa. Keskellä olijan on yritettä-

vä ehtiä johonkin tuolille. Joku jää aina keskelle ja on seuraava huutaja. Keskellä olija voi 

myös huutaa "muutto", jolloin kaikki vaihtavat paikkaa. -> Vaikeutetaan leikkiä huutamal-

la keskellä joku eläin, jolloin he joilla on tämän eläimen talvehtimistapa vaihtavat paikkaa. 

15 min. 

 

(Lisäksi, jos jää aikaa tehdään tässä välissä yhteinen ääni-improvisaatio aiheesta "talvipe-

sä". Valot pois luokasta harjoituksen ajaksi. 

 

Lopetus ja yhteenveto: 

 

Luetaan Kultakutri ja kolme karhua tarinan loppu. -> Siirtyminen draaman maailmaan. -> 

Koko ryhmän improvisaatio, jossa päätetään, että oli ehkä väärin olla karhujen mökissä 

ilman lupaa. -> Kirjoitetaan roolissa karhuille nimettömät kiitoskirjeet siitä, että saimme 

olla heidän mökissään talven. -> Siirtyminen pois draaman maailmasta. 10 min. 

 

Kirjeet sekoitetaan ja kukin lukee ääneen saamansa kirjeen. Jokainen saa pitää kirjeen, 

jonka sai. 5 min. 

 

Kiitos ja lopetus. 
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Menninkäisten talvipiknik 

 

Kesto: 2 kertaa 45 min. 

Opetettava aihe: Talviuni, talvihorros, kylmähorros, muuttaminen, tasa- ja vaihtolämpöi-

set eläimet ja niiden talvehtiminen. 

Teema: Miten erilaiset eläimet viettävät talven? 

Konteksti: Menninkäisten talvipiknik. 

Roolit: Oppilaat ovat menninkäisiä ja opettaja menninkäisten tietäjä, nimeltä Menni. 

Kehys: Talvella on tylsää olla piknikillä, kun eläimiä ei näy missään. 

Merkit: Koukkuna toimii piknik-kori, joka sisältää muuta prosessidraamassa tarvittavaa 

rekvisiittaa, sekä viltti. Opettajan merkki on tietäjän hattu. Muita merkkejä: eläinten kuvat. 

 

Ensimmäinen tunti: 

 

Aloitus ja aiheeseen meno: 

 

Tehdään draamasopimus, kerrotaan että opettajan merkin pukeminen tarkoittaa draaman 

maailmaan siirtymistä ja sen riisuminen draaman maailmasta poistumista. Sovitaan draa-

man maailman (ja koko prosessidraaman) yhteisistä pelisäännöistä niin, että jokainen oppi-

las saa kirjoittaa suurelle paperille yhden säännön, jotka laitetaan seinälle esiin. 10 min. 

 

Siirtyminen draaman maailmaan. -> Koko ryhmän improvisaatio, jossa menninkäiset me-

nevät piknikille. -> Piirretään yhdessä isolle paperille omat piknik-eväät. (Paperi ja kynät 

löytyvät piknik-korista.) 5 min. 

 

Leikitään rooleissa "menninkäisten perinneleikkiä" nimeltä Eläinhippa. Yksi on hippa, 

joka ottaa toisia pelaajia kiinni. Kiinni otetuksi joutumiselta voi pelastua menemällä kyyk-

kyyn ja huutamalla jonkun eläimen. Samaa eläintä ei saa huutaa useampaa kertaa. -> Leik-

ki loppuu, kun menninkäisten tietäjä joutuu hipaksi ja alkaa päivitellä sitä, miten talvella 

on paljon tylsempää olla ulkosalla, kun eläimiä ei näy. -> Siirtyminen pois draaman maa-

ilmasta. 10 min. 
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Opettaja kertoo, että eläimet ovat menneet talviunille. -> Pareittain keskustelua siitä, mitä 

talviuni on. -> Purkaminen koko ryhmälle. 10 min. 

 

Syventäminen: 

 

Opettaja kertoo, että talviunille mennäkseen eläinten on syötävä paljon. -> Kerrotaan muil-

le, mitä piirrettiin omiksi piknik-eväiksi ja pohditaan olisiko tällainen ruoka hyvää syötä-

väksi ennen talviunille menoa. Keskustelua myös siitä, mitä eläimet oikeasti syövät tal-

viunille mennessään. 5 min. 

 

Siirtyminen draaman maailmaan. -> Yksilö miimi-tehtävä roolissa. Koska eläimiä ei juuri 

nyt ulkona näy, voimme tutustua heidän elämäänsä kuvitteellisesti. Jokainen improvisoi 

yhtä aikaisesti miimisen "talviuni-kohtauksen", jossa toimitaan yksin. Kohtaukseen sisäl-

tyy talviunille valmistautuminen, nukkumaan meno, nukkuminen ja herääminen siihen, 

kun lumi sulaa talvipesään. -> Siirtyminen pois draaman maailmasta. 5 min. 

 

Kiitos ja lopetus tältä päivältä. 

 

Toinen tunti: 

 

Syventäminen: 

 

Opettaja on laittanut ympäri lattiaa kuvia eri eläimistä. Lattialta löytyy myös kaksi otsik-

koa: "Tasalämpöiset" ja "Vaihtolämpöiset". Oppilaiden tulee yhdessä järjestellä eläimet 

oikeiden otsikkojen alle. -> Ryhmässä keskustelua siitä, mitä tasa- ja vaihtolämpöisyys 

tarkoittaa. 15 min. 

 

Opettaja kertoo erilaisista eläinten talvehtimistavoista: Talviuni, talvihorros, kylmähorros, 

sekä muutto. Mietitään kuvissa olevista eläimistä, kuka talvehtii milläkin tavalla.  -> "He-

delmäsalaattipeli": Opettaja jakaa kaikille oppilaille jonkin seuraavista: "talviuni", "talvi-

horros" tai "kylmähorros". Oppilaat istuvat ringissä tuoleilla, joita on yksi vähemmän,  
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kuin pelaajia. Yksi pelaajista on ringin keskellä ja huutaa aina jonkin jaetuista asioista, 

jolloin ne pelaajat, joille opettaja antoi tämän asian, vaihtavat paikkaa. Keskellä olijan on 

yritettävä ehtiä johonkin tuolille. Joku jää aina keskelle ja on seuraava huutaja. Keskellä 

olija voi myös huutaa "muutto", jolloin kaikki vaihtavat paikkaa. -> Vaikeutetaan leikkiä 

huutamalla keskellä joku eläin, jolloin he joilla on tämän eläimen talvehtimistapa vaihtavat 

paikkaa. 15 min. 

 

(Lisäksi, jos jää aikaa tehdään tässä välissä yhteinen ääni-improvisaatio aiheesta "talvipe-

sä". Valot pois luokasta harjoituksen ajaksi.) 

 

Lopetus ja yhteenveto: 

 

Siirtyminen draaman maailmaan. -> Koko ryhmän improvisaatio, jossa päätetään pitää 

piknikki seuraavan kerran vasta kun eläimet ovat heränneet. -> Kukin oppilas kirjoittaa 

roolissa haluamalleen eläimelle kirjeen, jonka eläin voi lukea heti kun keväällä herää. Kir-

jeessä voi kertoa siitä miten tylsää piknikillä oli ilman eläimiä ja miten kivaa kesällä var-

masti taas on kun eläimet ovat palanneet talviunilta. -> Siirtyminen pois draaman maail-

masta. 10 min. 

 

Kirjeet sekoitetaan ja kukin lukee ääneen saamansa kirjeen. Jokainen saa pitää kirjeen, 

jonka sai. 5 min. 

 

Kiitos ja lopetus. 
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Matalasaaren muurahaiskarhut 

 

Kesto: 2 kertaa 45 min. 

Opetettava aihe: Talviuni, talvihorros, kylmähorros, muuttaminen, tasa- ja vaihtolämpöi-

set eläimet ja niiden talvehtiminen. 

Teema: Miten erilaiset eläimet viettävät talven? 

Konteksti: Suomalaisen eläintarhan "Matalasaaren" karhut kummastelevat muurahaiskar-

hujen tapoja. 

Roolit: Oppilaat ovat karhunpentuja ja opettaja karhuemo. 

Kehys: Muurahaiskarhut ovat eläintarhan uusia tulokkaita ja heidän tekemisiään oudoksu-

taan. 

Merkit: Koukkuna toimii eläintarhan juliste ja "aitaukset". Opettajan merkki on kar-

huemon esiliina. Muita merkkejä: omassa aitauksessaan olevat muurahaiskarhut, jotka on 

toteutettu tietokoneen näytöllä pyörivällä muurahaiskarhukuvien diaesityksellä. 

 

Ensimmäinen tunti: 

 

Aloitus ja aiheeseen meno: 

 

Tehdään draamasopimus, kerrotaan että opettajan merkin pukeminen tarkoittaa draaman 

maailmaan siirtymistä ja sen riisuminen draaman maailmasta poistumista. Sovitaan draa-

man maailman (ja koko prosessidraaman) yhteisistä pelisäännöistä niin, että jokainen oppi-

las saa kirjoittaa suurelle paperille yhden säännön, jotka laitetaan seinälle esiin. 10 min. 

 

Siirtyminen draaman maailmaan. -> Koko ryhmän improvisaatio, jossa karhuemo kertoo, 

että on jo syksy ja aika alkaa kerätä ruokaa talviunen varalle. -> Piirretään isolle paperille, 

mitä ruokaa kukakin syö ennen talviunille lähtöä. Samalla keskustellaan uusista naapureis-

ta, muurahaiskarhuista ja siitä miten he eivät vielä ole alkaneet ollenkaan valmistautua 

talviunille.  -> Siirtyminen pois draaman maailmasta.  10 min. 

 

Pareittain keskustelua siitä, mitä talviuni on. -> Purkaminen koko ryhmälle. 10 min. 
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Syventäminen: 

 

"Olen puu" -harjoitus, jossa tehdään yhdessä kuvia talvipesästä pienissä ryhmissä/koko 

ryhmänä. Harjoitusta tehdään kaikki ryhmät yhtä aikaa. Yksi menee "lavalle" ja tekee jon-

kun asennon ja sanoo mitä esittää, esim. "olen puu". Toinen tulee täydentämään kuvaa, 

esim. "olen omena". Näin jatketaan kunnes kaikki ryhmän jäsenet ovat kuvassa, jolloin 

viimeiseksi kuvaan tullut saa päättää kuka kuvaan jää. Jos kuvaan jää omena, muut mene-

vät pois ja omena aloittaa: "olen omena". Muut tulevat taas vuorotellen täydentämään ku-

vasta erilaisen kuin edellisellä kerralla. Kuvia tehdään aiheesta "talvipesä." 5 min. 

 

Siirtyminen draaman maailmaan. -> Koko ryhmän improvisaatio, jossa ihmetellään taas 

hieman sitä, miten viereisen aitauksen muurahaiskarhut, eivät ole vielä keränneet yhtään 

ruokaa talviunta varten. 5 min. 

 

Yksilö miimi-tehtävä roolissa. Jokainen improvisoi yhtä aikaisesti miimisen "talviuni-

kohtauksen", jossa toimitaan yksin. Kohtaukseen sisältyy talviunille valmistautuminen, 

nukkumaan meno, nukkuminen ja herääminen siihen, kun lumi sulaa talvipesään. -> Siir-

tyminen pois draaman maailmasta. 5 min. 

 

Kiitos ja lopetus tältä päivältä. 

 

Toinen tunti: 

 

Syventäminen: 

 

Opettaja on laittanut ympäri lattiaa kuvia eri eläimistä. Lattialta löytyy myös kaksi otsik-

koa: "Tasalämpöiset" ja "Vaihtolämpöiset". Oppilaiden tulee yhdessä järjestellä eläimet 

oikeiden otsikkojen alle. -> Ryhmässä keskustelua siitä, mitä tasa- ja vaihtolämpöisyys 

tarkoittaa. 15 min. 

 

Opettaja kertoo erilaisista eläinten talvehtimistavoista: Talviuni, talvihorros, kylmähorros,  
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sekä muutto. Mietitään kuvissa olevista eläimistä, kuka talvehtii milläkin tavalla.  -> "He-

delmäsalaattipeli": Opettaja jakaa kaikille oppilaille jonkin seuraavista: "talviuni", "talvi-

horros" tai "kylmähorros". Oppilaat istuvat ringissä tuoleilla, joita on yksi vähemmän, kuin 

pelaajia. Yksi pelaajista on ringin keskellä ja huutaa aina jonkin jaetuista asioista, jolloin 

ne pelaajat, joille opettaja antoi tämän asian, vaihtavat paikkaa. Keskellä olijan on yritettä-

vä ehtiä johonkin tuolille. Joku jää aina keskelle ja on seuraava huutaja. Keskellä olija voi 

myös huutaa "muutto", jolloin kaikki vaihtavat paikkaa. -> Vaikeutetaan leikkiä huutamal-

la keskellä joku eläin, jolloin he joilla on tämän eläimen talvehtimistapa vaihtavat paikkaa. 

15 min. 

 

(Lisäksi, jos jää aikaa tehdään tässä välissä yhteinen ääni-improvisaatio aiheesta "talvipe-

sä". Valot pois luokasta harjoituksen ajaksi.) 

 

Lopetus ja yhteenveto: 

 

Siirtyminen draaman maailmaan. -> Koko ryhmän improvisaatio, jossa karhuemo kertoo, 

että muurahaiskarhut olivat kertoneet etteivät ole kotonaan tottuneet nukkumaan talviunta 

ja siksi eivät aio nukkua tänäkään talvena, vaikka ovatkin nyt Suomessa. -> Kirjoitetaan 

roolissa muurahaiskarhuille kirjeet, joista he muistavat meidät kun olemme talviunilla. -> 

Siirtyminen pois draaman maailmasta. 10 min. 

 

Kirjeet sekoitetaan ja kukin lukee ääneen saamansa kirjeen. Jokainen saa pitää kirjeen, 

jonka sai. 5 min. 

 

Kiitos ja lopetus. 
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Draama opetuksessa - loppukysely 

_______________________________________________ 

Vastaa niin kuin sinusta itsestä tuntuu. Älä keskustele vastauksista kaverin kanssa. Jos ras-

titat laatikon, jonka perässä on viiva, kirjoita viivalle perustelut (miksi?). Perusteluksi ei 

riitä "en tiedä" / "ei mitään" -tyyppiset vastaukset. 

 

1. Olen:   tyttö    poika 

 

2. Mitä opin eläinten talvehtimisesta? 

 Opin___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 En oppinut mitään, koska___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

3. Mitä muuta mahdollisesti opin (esim. ryhmässä toimimisesta, esiintymisestä ja kaikesta 

muusta, mikä ei liity eläinten talvehtimiseen)? 

 Opin___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 En oppinut mitään, koska___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

4. Draaman avulla: (rastita kaikki, jotka sopivat sinuun itseesi.) 

 Opin tuntemaan luokkani muita oppilaita paremmin, kuin ennen. 

 En oppinut mitään uutta muista luokkani oppilaista. 

 Minua kuunneltiin luokassa paremmin, kuin yleensä. 

 Minua kuunneltiin luokassa huonommin, kuin yleensä. 

 Tulin rohkeammaksi esiintyjäksi tai puhujaksi. 

 Esiintyminen ja puhuminen oli vaikeaa. 

 Oppiminen eläinten talvehtimisesta oli helpompaa, kuin "tavallisella" tunnilla. 

 Oppiminen eläinten talvehtimisesta oli vaikeampaa, kuin "tavallisella" tunnilla. 

 Opin keskittymään. 
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 Keskittyminen oli vaikeaa. 

 

5. Draama oli: (rastita kaikki, jotka sopivat sinuun itseesi.) 

 Kivaa  Tylsää  Helppoa  Vaikeaa 

 Innostavaa   Pelottavaa   Jännittävää 

 Turvallista   Hauskaa   Inhottavaa 

 

6. Mitä muuta sanottavaa sinulla olisi draamatunneista? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Kiitos vastauksistasi! 
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Draama opetuksessa - opettajien palautekysely 

 

1. Millainen Elina oli opettajana? (mitä hyvää, mitä parannettavaa?) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. Miten draama mielestäsi sopii opetusmenetelmäksi peruskouluun? Missä sitä voisi käyt-

tää ja missä ei? Miksi? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. Mitä hyötyä ja mitä haittaa oppilaille voi olla draamatyöskentelystä? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4. Mitä muita hyötyjä ja haittoja draamatyöskentelyllä voi koulussa olla? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

5. Palaute Elinan opinnäytetyötä varten. (Teksti tulee päästötodistukseeni ja se poimitaan 

kaikkien opettajien palautteesta, mikäli niissä on paljon eroja, jotka täydentävät toisiaan. 

Voit miettiä muutaman lauseen aiemmin antamani kysymyksen pohjalta: "Miten Elinan 

teatteri-ilmaisun ohjaajan ammattitaito näkyi ja miten hän soveltui tähän työ-ympäristöön, 

eli kouluun ja opettajan työhön?") 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Kiitos vastauksistasi! 

 


