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Kehittämishankkeemme tarkoituksena oli selvittää, millaisena aikuiskoulutuksen lähi-

hoitajaopiskelijat kokevat forumteatterin käyttämisen opetustilanteessa. Forumteatteri-

harjoituksen jälkeen kyselyn avulla keräsimme opiskelijoiden ajatuksia siitä, voiko täl-

laisesta toiminnallisesta opetusmenetelmästä saada jotain lisäarvoa opetukseen Tavoit-

teena oli kehittää forumteatterin sovellettavuutta yhtenä menetelmänä, jota voimme 

käyttää omassa opetuksessamme lähihoitajaopiskelijoille, jotta he voisivat harjaantua ja 

valmistautua käytännön harjoittelussa eteen tulevien työtilanteiden varalta. 

Kehittämishankkeen toteutus tapahtui lokakuussa 2013 eräässä Aikuiskoulutuksen lähi-

hoitajaryhmässä. Päivän aikana kävimme läpi forumteatteri -sovelluksen, jolloin opiske-

lijaryhmät valmistivat omat esityksensä valitsemastaan aiheesta. Yhdessä käsittelimme 

ja pohdimme tilannetta eri näkökulmista. Lopuksi opiskelijat saivat vastata kyselylo-

makkeeseen ja kertoa omia ajatuksiaan ja näkemyksiään opetusmenetelmän mielekkyy-

destä.  

Opiskelijat kokivat harjoitteista olleen hyötyä esimerkiksi lisäämällä konfliktitilanteiden 

taustalla oleviin tekijöihin liittyvää ymmärrystä ja he löysivät uusia toimintatapoja niistä 

selviytymiseen. Muita esiin tulleita asioita olivat oman toiminnan perusteleminen, tois-

ten kuunteleminen sekä asettuminen toisen asemaan. He kokivat myös, että omien aja-

tusten rohkeampi ilmaiseminen auttaa selvittämään konfliktitilanteita ja oman toimin-

nan perusteleminen tukee yhteisymmärryksen löytämistä. 

 

Forumteatteri soveltuu hyvin vuorovaikutustilanteiden harjoitteluun. Sen avulla on 

mahdollisuus tutustua toisaalta omiin käyttäytymismalleihin ja peilata oman toiminnan 

vaikutusta erilaissa vuorovaikutustilanteissa. Lisäksi harjoitusten avulla on mahdolli-

suus oman tietämisen ja tuntemisen uudelleen rakentamiseen. Kokemuksemme mukaan 

forumteatteri -sovellusta voi käyttää opetuksen lisänä, vaikka ei olisi draama-alan kou-

lutusta. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________
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1 JOHDANTO 

 

 

Kehittämishankkeemme tarkoituksena oli selvittää, millaisena aikuiskoulutuksen lähi-

hoitajaopiskelijat kokevat forumteatteri-sovelluksen käyttämisen opetustilanteessa. Kar-

toitimme päivän päätteeksi kyselyn avulla opiskelijoiden ajatuksia siitä, oliko tällaisesta 

toiminnallisesta opetusmenetelmästä lisäarvoa oppimiseen. Tavoitteena on kehittää fo-

rumteatterin sovellettavuutta yhtenä menetelmänä, jota voimme käyttää omassa opetuk-

sessamme lähihoitajaopiskelijoille, jotta he voisivat harjaantua ja valmistautua käytän-

nön harjoittelussa eteen tulevien työtilanteiden varalta. Löytyisikö sellainen tarpeeksi 

yksinkertainen, pelkistetty ja helppokäyttöinen versio, jotta sitä voi käyttää kuka tahan-

sa opettaja? Ei siis tarvitse olla draamapedagogi tai muu vastaava ilmaisutaitaja, vaan 

opettajan oma pedagoginen osaaminen riittäisi toteuttamaan opetuksen. 

 

Lähihoitajakoulutuksessa tulisi harjoitella opiskelun aikana laajemmin käytännön työ-

elämässä tarvittavia toimintamalleja. Pohdimme olisiko forumteatterin tapaisesta draa-

masta ja ongelmanratkaisumenetelmästä apua esimerkiksi konfliktitilanteiden käsitte-

lemisessä etukäteen. Tällöin opiskelijoilla olisi mahdollisuus muun muassa kokeilla 

erilaisia toimintatapoja haastavissa vuorovaikutustilanteissa, joita he mahdollisesti tule-

vat kohtaamaan työelämässä. Samalla he saisivat uusia näkökulmia ja työkaluja toimia 

samantyyppisessä tilanteessa ammatillisella otteella.  

 

Lähihoitajakoulutuksen haasteina ovat sen laaja-alaiset tiedot ja taidot, mitkä opiskeli-

jan pitää omaksua koulutuksen aikana. Luokkaopetuksessa tapahtuvat demonstraatiot 

sekä erilaisten asioiden harjoitteleminen luokkatovereiden avulla ovat aina haasteellisia 

ja siinä harjoitellut asiat eivät ole välttämättä lähelläkään käytännön tilannetta. Lähtö-

kohtaisesti leikkimällä tehdyt harjoitukset poikkeavat jo asenneilmapiiriltään aidosta 

tilanteesta. Omiin aikaisempiin opintoihimme on sisältynyt paljon opiskelijoiden keski-

näisiä näyteltyjä harjoituksia. Keksityt tilanteet olivat kaukana oikeasta tilanteesta ja 

niistä saatujen kokemusten siirtäminen käytännön työelämän tilanteisiin oli ja on edel-

leenkin erittäin haasteellista. Käytännön harjoittelujaksoilta saatu kokemus on erittäin 

tärkeässä asemassa opintojen kokonaisuuden kannalta. Tosiasia kuitenkin on, että osa 

käytännön opetuksesta toteutetaan tulevaisuudessakin kuviteltujen tapausten avulla. 
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Ammatilliseksi opettajaksi opiskelumme aikana olemme itsekin käyttäneet opetuksessa 

opiskelijoiden kesken tehtyjä käytännön työelämää ”matkivia” harjoituksia ja huoman-

neet sen olevan hieman väkinäistä toimintaa. Kuitenkin vain tekemällä oppii. Miten ja 

millä menetelmillä opetuksesta saataisiin luokkaympäristössä mahdollisimman toden-

tuntuinen ja lisäksi saataisiin aikaan sellaisia kokemuksia, joista opiskelijoilla olisi 

mahdollisimman paljon hyötyä käytännön työelämän ongelmanratkaisuissa auttaen sel-

viytymään esimerkiksi haasteellisista vuorovaikutustilanteista? 

 

Ennen tarkempaa tutustumista forumteatteriin, aiheutti se nimensä mukaisen ennakko-

käsityksen siitä, että tuntien aikana leikitään ja näytellään. Luulimme forumteatterin 

olevan samanlaista näyttelemistä ja leikkimistä, mistä todellinen elämä on irrallaan, 

mutta todellisuus olikin yllätykseksemme aivan jotain muuta. Huomasimme sen avulla 

käsiteltyjen tilanteiden olevan yllättävän lähellä käytännön tilanteita ja ajattelimme, että 

teatterin avulla tehtyjä ongelmanratkaisutilanteita voisi käyttää myös oikeassa työelä-

mässä. Ainakin harjoitteiden avulla oppii näkemään asioiden moniulotteisuutta ja eri-

laisten ratkaisumallien sekä vaihtoehtojen olemassa olon. 

 

Käsittelemme aihetta niin, että teoriaosassa on draamakasvatuksen yleisiä lähtökohtia 

kuten draamakasvatusta opetuksessa, forumteatterin taustaa ja sen käyttämistä ryhmän 

ongelmaratkaisumetodina. Lisäksi tarkastelemme ryhmädynamiikkaa ja vuorovaiku-

tusosaamista. Lähihoitajan ammattitaitovaatimuksista keskitymme yhteistyötaitoihin. 

Kehittämishankkeen toteuttamisosio sisältää harjoituspäivän etenemisen ja opiskelijoi-

den näkemykset forumteatterista. Viimeisenä ovat johtopäätökset ja pohdinta sekä ke-

hittämisehdotuksia. 
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2 DRAAMAKASVATUKSEN YLEISIÄ LÄHTÖKOHTIA 

 

 

Arkikielessä draama merkitsee yleisesti teatterissa esitettävää näytelmää. Se on kuiten-

kin myös laaja yleiskäsite monenlaiselle työskentelylle teatterin, pedagogiikan, terapian 

ja hoidon alueilla (Häkämies 2007, 47.) ”Ammattikasvatuksessa ammattiin kasvun ta-

voite ohjaa ja rajaa opettajan didaktista toimintaa. Opettajan vastuullisuus perustuu 

omien, ryhmän ja menetelmän rajojen tunnistamiseen. Ihmissuhdetyön opinnoissa, itse-

tuntemusta opiskeltaessa, kuljetaan kasvatuksen ja terapian raja-alueilla. Ammatillisen 

koulutuksen ongelmaksi tulee helposti näiden kahden alueen sekoittaminen. Kasvatuk-

sellisessa kontekstissa on keskeistä draamatyöskentelyn mahdollisuus myös tutkia il-

miötä etäännyttämisen kautta. Näin mahdollistetaan elämän ilmiöiden tutkiminen tur-

vallisesti, itseään ja muiden opiskelijaryhmän jäsenten yksityisyyttä kunnioittaen. 

Etäännyttäminen merkitsee ilmiöiden tutkimista metaforisten draamatarinoiden kautta, 

toisin kuin psykodraamassa, jossa työskentely tapahtuu omaan elämään liittyvissä roo-

leissa.” (Häkämies 2007, 50.) Viime vuosina onkin ilmestynyt useita tutkimuksia, joissa 

draamaa, teatteria ja taidetta tarkastellaan oppimisen, kasvun ja kulttuurisen hyvinvoin-

nin näkökulmasta. Näiden lisäksi on ilmestynyt lukuisia alaa käsitteleviä oppikirjoja ja 

julkaisuja. Draamakasvatus lainaa teoriaa etenkin kasvatus- ja teatteritieteestä, mutta 

myös antropologiasta, psykologiasta, sosiologiasta sekä kirjallisuudesta. (Häkämies 

2007, 46) 

 

Yhteisölliset teatterinomaiset työmuodot ovat yhä enemmän käytössä työyhteisöjen tut-

kimisessa, hyvinvoinnin lisäämisessä ja kehittämistyössä. Tällöin teatterin työtapoja 

käytetään apuna esimerkiksi työyhteisöissä yksilöiden ja asenteiden muutokseen tähtää-

vässä toiminnassa. (Häkämies 2007, 57.) 

 

Laakso (2004) on väitöskirjassaan tutkinut prosessidraaman merkitystä opettajakoulu-

tuksessa. Tulokset vahvistivat prosessidraaman olevan opetusmuotona hyvä opettajaksi 

opiskelevien kohdalla.  Sitä tukevat tutkimukseen osallistuvien myönteiset näkemykset 

työtavasta ja työskentelyn läheinen yhteys opettajaksi kasvamiseen. Pedagogiseen 

draamaan liittyy kuitenkin ennakkoluuloja ja väärinkäsityksiä; esimerkiksi se, että pitäi-

si osata näytellä. Jotta prosessidraaman oppimispotentiaali toteutuisi parhaalla mahdol-

lisella tavalla, edellyttää se draamaopettajalta hyvää teatteritaiteen sekä teatterin ja teat-

terin keinojen tuntemusta. (Laakso 2003, 182.) 
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Draamatyöskentely antaa mahdollisuuden sisäiseen ja ulkoiseen oppimiseen sekä tai-

teen välityksellä tapahtuvaan transformaaliseen eli uudistuvaan oppimiseen. Draama 

osoittautui persoonallisuuden kehittymisen kannalta suotuisaksi. Se auttoi rohkaistu-

maan itseilmaisuun, kasvatti itseluottamusta ja eläytymiskykyä sekä kehitti empatian ja 

ryhmässä olemisen taidon kehittymistä. (Laakso 2003, 182.) Aikuisen kokemuksellises-

sa oppimisessa on kyse oppimisesta toissijaisten kokemusten kanssa. Prosessidraamassa 

taas on kysymys toissijaisten kokemusten tuottamisesta. Sen avulla annetaan mahdolli-

suus oman tietämisen ja tuntemisen uudelleen rakentamiseen. Osallistujan tehtävänä on 

ratkaista osallistumisensa ja oman sitoutumisensa aste. Ratkaisevin tekijä tässä on se, 

kuinka vastaanottavainen hän on, sekä kuinka hän arvostaa toisten mielipiteitä. (Laakso 

2003, 184.)  

 

Useimmiten prosessidraamassa on kysymys käsitysten muutoksista, jotka saadaan ai-

kaan kokemusten ja mielipiteenvaihdon seurauksena. Tämän vuoksi käsiteltävien aihei-

den tulisi olla osallistujien kannalta tärkeitä ja heitä lähellä olevia, niin että edellytykset 

”säröjen” syntymiseen ovat mahdollisia. Opettajan tulee päästä pois auktoriteet-

tiasemastaan, ja hänen tulee asettua symmetriseen suhteeseen oppilaidensa kanssa. Hä-

nen tulee olla tasavertaisena oppilaidensa joukossa. Oppiminen ja kehitys ovat samanai-

kaisesti niin yksilöllinen kuin sosiaalinenkin kokemus ja juuri tämä asia esiintyy proses-

sidraamassa. Jos prosessi onnistuu, tuottaa se tasapainoisen oppimiskokemuksen. 

(Laakso 2003, 184.) 

 

Haastetta menetelmän käyttäminen vaatii erityisesti opettajalta. Laakso (2008) sanoo, 

ettei ole kuitenkaan samantekevää, millaisin eväin varustettu teatteri-ilmaisun ohjaaja 

vastaa opetuksesta koulussa. Hän toteaa, että ollaan hyvällä polulla, jos ohjaajalla on 

kykyä ja halua aitoon vuorovaikutukseen, innostamiseen ja kohtaavaan läsnäoloon. Oh-

jaaja onkin pitkälle vastuussa siitä, tuleeko toiminnasta positiivinen vai negatiivinen 

kokemus läsnäolojoille (Laakso 2008, 48.) 
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2.1 Draamakasvatus opetuksessa 

 

Draamakasvatukseen kuuluu eräänlainen pelin tai leikin voittamiseen liittyvä panos, 

joka voi olla symbolinen, aineellinen tai ideaalinen. Merkityksen tutkiminen, näytelmän 

tuottaminen tai ryhmän tutustuminen toisiinsa ovat esimerkkejä tällaisesta panoksesta. 

Tärkeintä ei kuitenkaan ole voitto, vaan se, että uskaltaa heittäytyä mukaan draamalli-

siin kokeiluihin ja saa itselleen merkityksellisen kokemuksen.  Voittajia ovat juuri ne, 

jotka avoimin mielin osallistuvat mukaan ja toimivat niin kuin leikillisyys vaatii. (Heik-

kinen 2005, 35.) 

 

Teatteri ei ole draamakasvatuksen keskiössä, vaan se on eräänlainen kielisysteemi, joka 

mahdollistaa keskustelun ja toimimisen draaman maailmoissa. Draamakasvatus on yksi 

tapa tutkia maailmaa sekä etsiä merkityksiä ja suhteita tarinoiden kautta. Draamakasva-

tuksessa tarinoilla on tavoitteena saada erilaisia näkökulmia johonkin ilmiöön, käsittee-

seen tai ihmiseen. (Heikkinen 2005, 11.) 

 

Draamassa oppiminen tapahtuu tilassa, jossa todellinen ja fiktiivinen maailma kohtaavat 

toisensa. Tätä kutsutaan ”esteettisen kahdentumisen” tilaksi. Parhaimmillaan osallistujat 

löytävät näkökulman siihen, mitä jokin asia merkitsee sekä itselle että muille. Koetaan 

se, miltä tuntuu olla toisen ihmisen asemassa. (Heikkinen 2005, 8.) 

 

Edellytys sille, että draamassa opitaan, on se, että opiskelija sitoutuu henkilökohtaisesti 

tehtävään. Tähän liittyvät oleellisesti tunteet, jotka näkyvät omien kokemusten ilmaisus-

sa. Tunnekokemusten kautta oma ajattelu ja ilmaisu tulevat esiin draamassa. Uuteen 

rooliin meneminen on aina haaste, mutta juuri tällöin todellisen minän ja rooli-minän 

kohdatessa toisensa merkityksellinen oppiminen on mahdollista. Oppiminen on aina 

vaikuttavampaa, kun mukana on henkilökohtaista tunnetta. (Heikkinen 2005, 55.) 

 

 

2.2 Forumteatterin syntyvaiheita 

 

Augusto Boal on toiminut muun muassa Sao Paolon Arena Theatren johtajana vuosina 

1956 -71. Boal alkoi kehittää omaa teatterifilosofiaansa, jonka mukaan hän perusti Bra-

siliaan sorrettujen teatterin (the Theatre of the Opressed). Boal kehitti yhteisöteatterin 

muodon, jossa yhteiseen pohdintaan ja käsittelyyn tuotavat ilmiöt ja ongelmat esitetään 
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draamallisessa tarinassa. (Hellman 2008, 7-8.) Boalin tekniikka keskittyy ihmisen tar-

peeseen, sosiaaliseen ja poliittiseen muutokseen, jossa voidaan samanaikaisesti opettaa, 

kuinka teatteri voi olla joustava ja dynaaminen tapa saada aikaa muutos. Boal työsken-

teli alussa enemmän sosiopoliittisella alueella, mutta hänen myöhäisemmät työnsä 

muistuttavat lähemmin teatteria, joka on psykososiaalinen. Teatteri voi olla toimintata-

valtaan elämän harjoitus. Tällä tavalla esitys on ennakoiva työkalu suunnitellessa mene-

telmiä (when situation arises) ei siis reflektiota siitä, mitä on tapahtunut. Boalin sorret-

tujen teatteritekniikat antoivat ihmisille vaihtoehtoisen kielen keskustella, analysoida ja 

ratkaista sortaminen eli alistaminen. Ensimmäiseksi hän kehitti sarjan pelejä (games) ja 

harjoituksia, tarjotakseen sorretuille tai äänettömille tapoja ilmaista tyytymättömyyttään 

sosiaalisessa ja poliittisessa järjestelmässä. Vuosien aikana Boal on soveltanut perus-

tekniikoitaan erilaisiin tarkoituksiin. (Howard 2004, 4.) 

 

Boalin kehittelemää menetelmää on käytetty länsimaisissa kulttuureissa liittyen esimer-

kiksi syrjäytyneisyyteen, yksinäisyyteen, ilmaisukyvyttömyyteen ja elämän tarkoituk-

settomuuteen. Sorron voi ajatella olevan ajatustottumusten, kahlitun ajattelun ja hyväk-

sytyksi tulemisen paineiden aiheuttamaa, jolloin sortoa voi kutsua Baoalin tavoin pään 

sisäisiksi poliiseiksi (the cop in the head). Keskeistä Boalin menetelmässä on antaa sor-

rolle ja sortajille konkreettinen hahmo ja mahdollistaa hahmojen muutosten variaatioi-

den kokeilu draaman avulla. (Häkämies 2007, 55.) 

 

Forumteatterin työskentely alkaa tavallisimmin valmiiksi tehdyllä teatteriesityksellä. 

Siinä pääosanesittäjä (protagonisti) yrittää onnistumatta selviytyä tutkimuksen kohteina 

olevista ongelmista ja tilanteista. Esitys tulee rakentaa niin, että se sisältää jonkinlaisen 

yhteensopimattomuuden tai ristiriidan, joka nostaa tilanteessa emotionaalista jännitettä. 

Teatterin tarkoituksena on muuttaa pääosan esittäjän tilaa, antaen ehdotuksia, miten 

voisi toimia toisin. Forumteatteria voidaan käyttää myös osana laajempaa oppimiskoko-

naisuutta, jolloin toimintaan voidaan liittää erilaisia työpajoja, teoreettista tiedonhankin-

taa, asiantuntijoiden haastatteluja tai pienryhmien pohdintaa. Jokeri on yleisöä ja esiin-

tyjää yhdistävä henkilö. Hänen tarkoituksenaan on toimia fiktion ja faktan yhdistävänä 

linkkinä. Jokeri toimii samalla tulkkina yleisön ja näyttämön välillä. Forumteatterin 

edetessä yleisö säätelee muutosehdotuksillaan pääosan esittäjän toimintaa. Jokerin teh-

tävänä on saada joku yleisöstä tulemaan pääosan esittäjän tai pääosanesittäjien paikalle 

tuomaan tilanteeseen uusia näkökulmia ja tapoja toimia ongelmallisessa tilanteessa. 

(Häkämies 2007, 55.) 
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Forumteatterissa oma termistönsä (taulukko 1). Näytelmässä päähenkilö on ristiriidasta 

kärsivä ihminen (protagonisti), joka haluaa muuttaa tilannetta tai elämäänsä. Hänen li-

säkseen mukana on ristiriidan aiheuttaja (antagonisti), joka haluaa pitää nykyisen tilan-

teen ennallaan. Sivurooleissa ovat potentiaaliset liittolaiset, jotka jakavat pitkällä täh-

täimellä ristiriidasta kärsivän edut, mutta tämän hetkisessä tilanteessa heidän etujensa 

mukaista on tukea ristiriidan aiheuttajaa. Konfliktitilanteeseen pyritään tuomaan yleisön 

muutosehdotuksia. Forumteatterin tavoitteena on aikaansaada dialogi ristiriidan ja muu-

tosvaihtoehtojen tutkimisen sekä taustalla olevan todellisuuden välille. Kun sorretun eli 

pääesittäjän tilanteeseen eläydytään teatterin keinoin, samalla voimaannutetaan hänen 

kauttaan kaikkia läsnäolijoita. Näin näyttämö tarjoaa uudenlaisen tilan muutoksen ko-

keilulle ja sen seurauksille. Esittäjien konkreettinen toiminta auttaa usein tiedostamaan 

sen, kuinka vaikeaa muutos on, ja miten moniulotteisia tilanteet oikeasti ovat. Toisinaan 

lopputuloksena on hyväksyttävä tilanteen ratkaisemattomuus tai halu säilyttää ja pitäy-

tyä vallitsevassa.  (Häkämies 2007, 56.) 

 

TAULUKKO 1. Forumteatteriin liittyvää sanastoa 

Protagonisti 

 

Antagonisti  

 

Jokeri 

 

 

Draamasopimus 

 

 

Forumointi 

 

 

Speckt-actor 

 

Etäännyttäminen 

 

 

Tarinan päähenkilö eli sorrettu 

 

Tarinan henkilö eli sortaja 

 

Forumteatteriesityksen ohjaaja, linkki 

yleisön ja näyttelijöiden välillä 

 

Yhteinen sopimus säännöistä, ennen esi-

tyksen tai harjoitusprosessin alkamista 

 

Forumteatteriesityksen kulkua muuttava 

ja yleisöä osallistava esitysvaihe 

 

Yleisö eli katsoja tai näyttelijä-toimija 

 

Käsiteltävä asia pidetään ilmiötasolla, 

tarkastellaan tilannetta ikään kuin kauem-

pana. 
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2.3 Forumteatteri ryhmän ongelmaratkaisumetodina 

 

Forumteatteria sovelletaan opetuksessa, työyhteisökoulutuksissa ja ryhmänohjauksissa 

eli forumteatteria voidaan käyttää esimerkiksi koulutettavan ryhmän ongelmanratkai-

sumetodina. Seuraava kooste (taulukko 2.) on esimerkki opetuksessa käytetystä luento-

materiaalista. Menetelmä koostuu kolmesta vaiheesta ja niiden vuorovaikutuksesta. 1. 

Induktio eli kerrotaan omakohtaiset kokemukset kyseisestä ilmiöstä. 2. Deduktio eli 

yhteisesti jaettu kokemus. Yhteisen kehystarinan, roolien ja työmuotojen valinta eli fo-

rumteatterin tekeminen. 3. Induktio eli mitä löysin, mitä yhteistä löytyi, mitä kysymyk-

siä tilanne herätti? (Häkämies 2013.) 

 

Ryhmän kouluttaja ja opettaja toimii tilanteissa Jokerina, joka ohjaa kysymyksin forum-

teatteria tutkivan työn idealla. Ongelmanratkaisun vaiheet voidaan kuvata seuraavasti:  

 

TAULUKKO 2. Forumteatterin vaiheet 

 

Uudelle ryhmälle kerrotaan, että tarinan tulee rakentua pääosanesittäjien ympärille. 

Pääosanesittäjälle tapahtuu jotain, jota yleisön halutaan pohtivan ja muuttavan. Esittä-

vän ryhmän ei tarvitse pohtia ratkaisua. Yleisölle on lyhyesti kerrottava pääosanesittäji-

en tarkoitus ja sivuroolien merkitys vastavoimana. Ilman tätä ei synny dramaturgista 

 

- Aluksi valitaan tutkittava ilmiö. 

 

- Jokaisella pienryhmän jäsenellä on heti aikaa miettiä omia kokemuksiaan liit-

tyen ryhmän aiheeseen. 

 

- Valitaan kellokalle, joka varmistaa sen, että jokaisella osallistujalla on tasan 

kaksi minuutti aikaa kertoa omasta kokemuksestaan muulle ryhmälle. Kerto-

muksen aikana ei saa esittää kysymyksiä tai kommentteja. Myös kellokalle 

kertoo omista kokemuksistaan. 

 

- Kertomusten jälkeen ryhmä keskustelee siitä, mitä yhteistä tarinoista löytyy. 

Ryhmä nimeää löydetyn ilmiön/ asian/käsitteen, joka sisältyy aiheeseen. 

 

- Ryhmä rakentaa konkreettisen tilanteen, jossa ilmiö näyttäytyy ongelmallise-

na. Tavoitteena on se, että yhteisessä tarinassa on piirteitä jokaisen ryhmäläi-

sen itse koetusta tilanteesta. Tarina ei saa olla suoraan kenenkään oma, koska 

tilanteen tulee olla etäännyttävä ja tarkastelu säilyy ilmiötasolla. 
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jännitettä, joka auttaisi ongelman pohdinnassa ja varioinnissa. Tilanne päättyy niin sa-

nottuun kuvan pysäyttämiseen. (Häkämies 2013.) 

 

Osallistuvan ryhmän ollessa pieni, se mahdollistaa tilanteen työstämisen erilaisten toi-

minnallisten ja prosessidraamasta tuttujen työmuotojen kautta. Tällaisia ovat esimerkik-

si ajan siirrot, hotseat, tuplaroolit, ohi tanssi ja omatunnon-/valinnankuja. Kuitenkin 

roolivaihdot pääosan esittäjän kanssa ovat keskeisimmät työtavat tässäkin forumteatte-

rimuodossa. (Häkämies 2013.) 

 

Draamajakson esittämisen jälkeen voi asian käsittely jäädä kuitenkin pinnalliseksi. Jos 

ilmapiiri on suotuisa, keskustelussa nousee paremmin esille useita näkökulmia ja osal-

listuja saa punnittavakseen erilaisia perusteltuja kannanottoja. Tällä tavoin hänen näke-

myksensä laajenee. Esitetyt näkemykset voivat johtaa karttuvan tiedon ohella esimer-

kiksi asenteiden tarkistamiseen ja/tai arvojen selkiytymiseen. (Laakso 2004 76.)  

 

Lopuksi ryhmäläiset palaavat alkuperäisiin ryhmiin, jossa jaetaan koettua ja löydettyä. 

Työnohjauksissa ja koulutuksissa ryhmäläisiä voi pyytää kirjoittamaan, mitä yhteisesti 

käsitellyt tilanteet toivat heidän alkuperäiseen kysymykseensä ja kokemukseensa. (Hä-

kämies 2013.) 

 

 

2.4 Draaman opetuksessa huomioitavia asioita 

 

Draamallinen oppiminen on yksilölle sellaista merkitysrakenteiden tutkivaa toimintaa, 

jossa tavoitteena on minuuden ja identiteetin tiedostaminen sekä muutos ja kasvu. Tä-

män lisäksi henkilökohtaisten merkitysrakenteiden hahmottaminen ja yhteiskunnallisen 

kontekstisuhteen ymmärtäminen ovat tärkeitä näkökulmia. Taustalla on myös kokemuk-

sellinen oppimiskäsitys. (Häkämies 2007, 46.) 

 

Forumteatteria voidaan käyttää keinona ratkaista konfliktitilanteita esimerkiksi työyh-

teisöissä työnohjauksessa tai opetustilanteissa harjoiteltaessa käytännön työtehtäviä. 

Toimintatavan keskiössä on alusta asti ollut yksilön ja sitä kautta koko yhteisön voi-

maantuminen (empowerment). Forumteatteri ei sinänsä sanele tai kehota muuttamaan 

asioita, vaan se myös antaa konkreettisia mahdollisuuksia asioiden ja tapahtumien 

muuttamiseen. (Ventola & Renlund 2005, 65 - 66.) Kun forumteatterin kautta päästään 
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tarkastelemaan fiktiivistä tilannetta, se antaa osallistujille mahdollisuuden verrata sitä 

omaan tapaansa toimia todellisuudessa. Tavoitteena on tuoda konkreettisia tapahtumia 

näkyväksi ja analysoida niitä. Tätä voidaan pitää harjoitteluna arjen todellisia tilanteita 

varten. Lisäksi yksilöllä on mahdollisuus muuttaa omaa elämäänsä, ilman että odottaisi 

jonkun toisen voivan muuttaa sen. (Ventola & Renlund 2005, 70.) Tosin osallistujat 

joutuvat astumaan ulos omalta mukavuusalueeltaan käsitellessään näitä asioita, mutta 

onnistuessaan palkinto voi olla hyvin antoisa ja vapauttava. 

 

Tärkeää on, että ohjaaja antaa osallistujille tilan ajoittaiseen kaaokseen. Tällöin on voi-

tava luottaa siihen, että ohjaajalla on taitoa ohjata osallistujat turvallisesti myös pois 

tuhoisasta kaaoksesta. Työskentelyn rajat on oltava selkeät, jotta osallistujat uskaltautu-

vat tilanteeseen ehdoitta ja voivat löytää uusia ajatuksia oman kontrollinsa ulkopuolelta. 

Forumteatterissa ei käytetä yksittäisen osallistujan omia kokemuksia toiminnan lähtö-

kohtana, vaan etäännyttävinä toimintatapoina toimivat kollektiivisesti laaditut tarinat, 

myytit, sadut tai yhdessä rakennetut roolihenkilöt. Kun tarina ei ole symmetrinen oman 

todellisuuden kanssa, se auttaa katsomaan tilannetta kauempaa ja samalla mahdollistuu 

omien ajatusten, kokemusten ja tunteiden kriittisempi analysointi. (Häkämies 2005, 149 

-150.) 

 

Eläytyminen auttaa ymmärtämään erillisyyttä. Parhaimmillaan roolin vaihto forum-

teatterissa synnyttää eron ymmärtämisen: minä en ole sinä, etkä sinä ole minä. Toisen 

kokemukseen eläytyessään osallistuja on tietoinen, ettei voi kokea toisen alkuperäistä 

kokemusta. Mutta moniarvoisessa maailmassa empatia ja sen kautta myötäeläminen on 

se taito, jota tarvitaan, jotta voimme tukea toisiamme epävarmassa maailmassa. (Häkä-

mies 2005, 155.) 

 

Lähihoitajaopiskelijoilla empatia ja myötäelämisen taito ovat ensisijaisen tärkeitä työka-

luja tulevassa ammatissa. Tämän kehittämishankkeen yhtenä tavoitteena on tarjota lähi-

hoitajaopiskelijoille mahdollisuuksia kokea ja harjoitella joitakin työelämään liittyviä 

tilanteita turvallisesti opetustiloissa. Opiskelijoilla on samalla ainutlaatuinen tilaisuus 

havainnoida omia ja toisten reaktioita tilanteissa, joihin he mahdollisesti myöhemmin 

työelämässä törmäävät. Kun opiskeluaikanaan on saanut mahdollisuuden reflektoida 

omaa ja muiden käyttäytymistä eri tilanteissa, on helpompi myöhemmin löytää sopivia 

käyttäytymismalleja vastaavissa työelämän tilanteissa (Kettula-Konttas 2005, 37).  
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2.5 Ryhmädynamiikka ja vuorovaikutusosaaminen 

 

Ryhmätoimintaan liittyen prosessidraama opettaa ymmärtämään ryhmädynamiikkaa, 

edistää sosiaalisuutta ja se kehittää viestintätaitoja kuten erityisesti kuuntelemisen sekä 

sanattoman viestinnän taitoja. Henkilökohtaiseen kasvuun liittyen prosessidraama auttaa 

voittamaan draamalliseen työskentelyyn liittyviä ennakkoluuloja ja se voi edistää uusien 

voimavarojen löytämistä itsestä (voimaantuminen). Prosessidraamatyöskentelyn avulla 

on mahdollista oppia rohkaisemaan osallistujien itseilmaisua, ja se tarjoaa mahdollisuu-

den itsetuntemuksen ja itsetunnon kehittämiseen. Lisäksi prosessidraama tarjoaa ”läpi 

elämisen” kokemuksia ja esteettisiä elämyksiä. Sen puitteissa on mahdollista oppia teat-

teritaiteesta ja taiteen välityksellä. Työtapa soveltuu myös vaativampien käsitteiden op-

pimiseen ja sillä on oppimismotivaatiota lisäävä vaikutus.  Yhdessä oppimisella on 

luokkahenkeä edistävä vaikutus. Myös ammatillisen kasvun alueella on mahdollista 

edistyä draamaopetuksen avulla. (Laakso 2004, 189.) 

 

Draamakasvatusta voidaan pitää ohjaajan johdolla tapahtuvana luovana ryhmäprosessi-

na. Kopakkalan (2011) mukaan ryhmän tuotos on yleensä enemmän kuin osiensa sum-

ma. Lopputulokselle on kuitenkin merkitystä sillä, millaisia annetut tehtävät ovat tasol-

taan. Ryhmätyöskentelyssä helppojen tehtävien suorittamisen on huomattu tehostuvan, 

jos paikalla on muita henkilöitä. Toisaalta jos tehtävä on vaikea, muiden aiheuttama 

paine voi heikentää suoritusta. Kaiken kaikkiaan työskentelemme parhaamme mukaan, 

jos uskomme, että työskentelystä seuraa jotain tärkeää. Ryhmä voi siis olla vähemmän-

kin kuin osiensa summa.  Ryhmän tehoon voi kuitenkin vaikuttaa, jos ryhmän jäsenet: 

Tietävät, että myös yksittäisen jäsenen työskentelyä ja sen tuloksellisuutta arvioidaan.  

Ryhmäläiset tietävät, että yksittäisen jäsenen arviointi on kaikkien ryhmäläisten tiedos-

sa. Ryhmää ja tehtävää pidetään itselle tärkeänä sekä kukin ryhmäläinen pitää omaa 

panostaan tehtävän suorituksessa ratkaisevana ja tehtävää pidetään haastavan vaikeana, 

mutta mahdollisena. (Kopakkala 2011, 39 -41.) 

 

Ryhmän päätöksentekoa on tutkittu paljon. Toistuva havainto on se, että ryhmän vetäjät 

ja dominoivat persoonallisuudet vaikuttavat huomattavasti työskentelyn lopputulokseen. 

Tutkimuksissa on myös käynyt ilmi, että mitä suurempi jäsenmäärä ryhmässä on sitä 

todennäköisemmin jäsenten yksilöllinen into ja vastuullisuus vähenevät. Kuitenkin an-

tamalla yksilöinä vastuuta esimerkiksi ideoinnista ja asioiden pohtimisesta jo ennen 
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ryhmätoimintaa, auttaa se kohentamaan ryhmädynamiikkaa ja parhaimmillaan ryhmä 

pystyy ylivertaisiin suorituksiin verrattuna yksilöihin. (Kopakkala 2011, 43.) 

 

Vuorovaikutusosaamisen määritelmät tunnistavat tyypillisesti onnistuneen vuorovaiku-

tuksen yhteistoiminnallisen luonteen.  Taidokkaana viestijänä pidetään sellaista, joka on 

joustava ja pystyy mukautumaan viestintätilanteeseen, pystyy saavuttamaan sekä omia, 

että viestintäsuhteeseen liittyviä tavoitteita, jotka hän pystyy sovittamaan yhteen vuoro-

vaikutussuhteen toisen osapuolen tavoitteiden kanssa. (Koponen 2012, 17.) 

 

Vuorovaikutusosaaminen muodostuu tiedollisesta, affektiivisesta ja taidollisesta osa-

alueista. Vuorovaikutusosaamisen tiedolliseen osaan sisältyvät viestijän vuorovaikutuk-

seen ja viestintään liittyvä tieto sekä ymmärrys siitä, mitä tehokkaan ja tarkoituksenmu-

kaisen vuorovaikutuksen onnistumiseksi tarvitaan. Esimerkiksi vuorovaikutustaitoja 

säädellään kognitiivisesti, mutta taitavalla viestijällä se voi olla vähäistä. Hyvällä viesti-

jällä on tietoa vuorovaikutustilanteista sekä -suhteista, niiden säännöistä ja niihin liitty-

vistä arvostuksista. Lisäksi hän kykenee määrittelemään selkeät tavoitteet ja priorisoi-

maan, hän kykenee ratkaisemaan ongelmatilanteita, selittämään ja ennustamaan toisten 

viestintäkäyttäytymistä sekä käyttää vuorovaikutustilanteissa tarkoituksenmukaisia vuo-

rovaikutustaitoja. Taitavaan vuorovaikutuskäyttäytymiseen liittyvät myös metakognitii-

viset tiedot. Niillä tarkoitetaan yksilön tietoja omista kognitiivisista ja emotionaalisista 

prosesseista, kuten kykyä arvioida omaa osaamistaan ja ymmärrystä siitä, kuinka muut 

tulkitsevat hänen viestintäänsä. Metakognitiivisilla taidoilla tarkoitetaan, sitä kuinka 

hyvin yksilö osaa käyttää hyväkseen metakognitiivisia tietoja. Se, että oppija pystyy 

arvioimaan, mitä hän osaa tai ei osaa, on tarkoituksenmukaisen oppimisen edellytys. 

(Koponen 2012, 18.) 

 

Vuorovaikutusosaamisen affektiiviseen ulottuvuuteen liittyy yksilön asennoituminen 

viestintää kohtaan, hänen motivaationsa viestiä sekä hänen tunteensa. Taitavankaan 

henkilön viestijän taidot eivät näy, eivätkä ne vaikuta, ellei hän halua, uskalla tai moti-

voidu osallistumaan vuorovaikutukseen ja käyttämään taitojaan. (Koponen 2012, 18.) 

Vuorovaikutustaito tarkoittaa tietyssä kontekstissa tarkoituksenmukaisen ja tehokkaan 

vuorovaikutuskäyttäytymisen osoittamista, ja niiden hallinta on taitavan vuorovaikutus-

käyttäytymisen keskeinen kriteeri. Vuorovaikutusosaamisen kriteereitä ovat esimerkiksi 

dialogisuus, puheen selkeys, tyytyväisyys, tehokkuus, sanoman ymmärtäminen, tarkoi-

tuksenmukaisuus ja eettisyys. Tehokkuudella tarkoitetaan sitä, miten vuorovaikutukselle 
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asetetut tavoitteet saavutetaan. Tarkoituksenmukaisuudella puolestaan tarkoitetaan sitä, 

missä määrin vuorovaikutuskäyttäytyminen on vuorovaikutussuhteessa ja -tilanteessa 

hyväksyttävää ja sopivaa. (Koponen 2012, 19.)  
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3 LÄHIHOITAJAN TYÖ VAATII YHTEISTYÖTAITOJA 

 

 

Lähihoitajan tulee osata kohdata eri elämäntilanteissa olevia asiakkaita ja potilaita yksi-

löinä ja edistää toiminnallaan heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Hänen tulee osata 

hyödyntää työssään tutkintoon kuuluvaa laaja-alaista sosiaali- ja terveysalan osaamista 

erilaisissa toimintaympäristöissä ja työskennellessään eri kulttuuritaustaisten potilaiden, 

asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Lähihoitajan tulee osata työskennellä jousta-

vasti ja suunnitelmallisesti muuttuvissa tilanteissa sekä tehdä valintoja ja päätöksiä luo-

vasti.  Lisäksi lähihoitajan tulee osata toimia työssään sosiaali- ja terveysalan arvoperus-

tan mukaisesti. Hänen tulee kyetä tunnistamaan, käsittelemään ja ratkaisemaan työssä 

esiin tulevia eettisiä ongelmia ja noudattaa alansa ammattietiikkaa. (Sosiaali- terveys-

alan perustutkinto 2010, 8.) 

 

Lähihoitajan tulee osata toimia työssään kokonaisvaltaisesti, suvaitsevaisesti ja inhimil-

lisesti. Hänen tulee kunnioittaa potilaiden ja asiakkaiden vakaumusta, arvoja ja koke-

muksia. Lähihoitajan tulee osata työskennellä moniammatillisesti ja -kulttuurisissa työ-

ryhmissä ja projekteissa sekä hänen tulee osata toimia rakentavasti yhteistyössä eri am-

mattiryhmien kesken ja kommunikoida asianmukaisesti erilaisissa tilanteissa. Hänen 

tulee osata käyttää työssään ammatillisia, vuorovaikutus, ihmissuhde- ja neuvottelutai-

toja sekä kielitaitoa. Hänellä tulee olla elinikäisen oppimisen valmiudet, ja hän osaa 

soveltaa ja hakea työssään uutta tietoa ja perustella tekemänsä ratkaisut. (Sosiaali- ter-

veysalan perustutkinto 2010, 9.) 

 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien 

tavoitteisiin ja ammatillisten tutkinnon osien arviointikriteereihin sekä niiden ammatti-

taitovaatimuksiin. Tällaisia elinikäisen oppimisen taitoja ovat oppiminen ja ongelman-

ratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö, ammattietiikka, terveys, turvallisuus ja toimintaky-

ky, aloitekyky ja yrittäjyys, kestävä kehitys, viestintä ja mediaosaaminen, matematiikka 

ja luonnontieteet, teknologia ja tietotekniikka aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

(Sosiaali- terveysalan perustutkinto 2010, 18.) 

 

Moniammatillinen yhteistyö ja yhteistyötaidot korostuvat terveydenhuollon alueella 

entistä enemmän. Sajajärven mukaan (2002) käytännön harjoittelujaksojen edelleen 

kehittäminen vaatii jatkokehittelyä, koska niillä on suuri merkitys hoitotyön näkemyk-
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sen muotoutumisessa. Opiskelijat kokivat käytännön työelämässä olevat toimintamallit 

niin vahvoiksi, etteivät voineet toteuttaa omia oppimisen tavoitteitaan vaan heidän har-

joitteluaan ohjasivat ennen kaikkea osaston säännöt ja normit. Käytännön harjoittelusta 

saadut opiskelijoiden kokemukset olivat välillä ristiriitaisia. Tärkeäksi kehittämishaas-

teeksi käytännön työpaikkojen ja ohjaajien lisäksi koulutuksen opetus ja oppimismene-

telmiä tulee kehittää niin, että ne edistävät mielekästä ja positiivista hoitotyön näkemys-

tä. Sairaanhoidon opiskelijoiden hoitotyön näkemyksen muotoutuminen on moniulot-

teinen ilmiö, joka rakentuu suureksi osaksi käytännön harjoittelujaksojen aikana. (Saja-

järvi 2002,98- 99.)  

 

Hoitotyössä on tärkeää läsnä olemisen taito, jolloin siihen liittyy tietoisuus ja vastuulli-

suus. Hoitajan ja potilaan aidon kohtaamisen edellytyksenä on selkeä ymmärrys elä-

mismaailman, tunteiden ja olemisen erilaisuudesta. Tämä vaatii hoitajalta vahvaa itse-

tuntemusta, jotta hän osaa erottaa omat ajatuksensa, tuntemuksensa ja ennakkoluulonsa 

toisen ihmisen vastaavista näkemyksistä. (Häkämies 2007, 93.) 

 

Käytännön työelämään valmistautumiseen pitäisi keskittyä nykyistä enemmän. Poh-

dimme, olisiko forumteatterin tapaisesta draamasta ja ongelmanratkaisumenetelmästä 

apua tilanteiden käsittelemiseen etukäteen. Opiskelijoilla olisi näin mahdollisuus harjoi-

tella muun muassa erilaisia vuorovaikutustilanteita, joita he mahdollisesti tulevat koh-

taamaan työelämässä. Samalla he saisivat työkaluja toimia vastaavissa tilanteissa amma-

tillisella otteella. 



19 

4 KEHITTÄMISHANKKEEN TOTEUTTAMINEN 

 

 

Kehittämishankkeemme tarkoituksena on selvittää, miten lähihoitajaopiskelijat kokevat 

forumteatterin käyttämisen opetustilanteessa. Miten ja millaisissa tilanteissa forumteat-

teria voisi hyödyntää lähihoitajakoulutuksessa? Löytyisikö sellainen tarpeeksi yksinker-

tainen, pelkistetty ja helppokäyttöinen versio, jotta sitä voi käyttää kuka tahansa opetta-

ja? Ei siis tarvitse olla draamapedagogi tai muu vastaava ilmaisutaitaja, vaan opettajan 

oma pedagoginen osaaminen riittäisi toteuttamaan opetuksen. 

 

Tavoitteena on siis kehittää forumteatterin sovellettavuutta yhtenä menetelmänä, jonka 

avulla lähihoitajaopiskelijat voivat harjaantua ja valmistautua käytännön harjoittelussa 

eteen tulevien työtilanteiden varalta.  

 

Kohderyhmänä on erään Aikuiskoulutuksen lähihoitajaryhmä (N=11). Kysely heille 

toteutettiin lokakuussa 2013 ja siihen vastasi kymmenen opiskelijaa (liite 1.). Ryhmän 

opettaja oli kertonut etukäteen tulostamme, joten opiskelijat tiesivät sen, että päivästä 

tulee erilainen. Kehittämishankkeessa kuvaillaan aluksi, miten olemme soveltaneet fo-

rumteatteria opetusmenetelmänä. 
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5 KUVAUS FORUMTEATTERIN SOVELTAMISESTA  

 

 

Opetusharjoitteluun liittyvä harjoituspäivän tarkempi kuvaus on kuvattu liitteessä 2. 

Päivä alkoi esittelykierroksilla. Aluksi esittelimme itsemme: Nimet, taustaa, miksi 

olemme paikalla ynnä muuta. Sen jälkeen opiskelijat kertovat muuan muassa nimensä, 

oman suuntautumisvaihtoehtonsa, harjoittelupaikkansa. Esittelykierroksen aikana saatu-

jen tietojen myötä tavoitteena oli tutustua toisiimme ja saada pohjaa viitekehykselle, 

jonka puitteissa toimisimme. 

 

Luokka on toiminut ryhmänä jo yli vuoden ajan eli luokkaan on muodostunut jo oma 

ryhmädynamiikkansa. Opettajina emme olleet tietoisia sen toimivuudesta, vaan läh-

dimme tilanteisiin ilman ennakkoasetelmia, ja pystyimme havainnoimaan opiskelijoiden 

toimintaa ilman ennakkoasenteita. Forumteatterissa alkulämmittelyllä on tärkeä vaiku-

tus, ja alusta asti jokaisen opiskelijan tulisi olla ”äänessä” ja antaa oma panoksensa päi-

vään. Ensimmäisen lämmittelyvaiheen tehtävässä jokaiselle opiskelijalle annettiin pape-

ri, johon heidän piti kirjoittaa toisten näkemättä vähintään kaksi adjektiivia, mitkä ku-

vaisivat heitä. Opettaja keräsi keskeltä taitetut paperit ja sekoitti ne pöydälle. Sieltä jo-

kainen opiskelija haki yhden paperin ja yritti arvata henkilön, jota paperissa olevat ad-

jektiivit parhaiten kuvasivat. Kun oikea henkilö oli löytynyt, hänet esiteltiin muulle luo-

kalle paperin adjektiivien mukaan. 

 

Toinen lämmittelytehtävä tehtiin Sagolek -korteilla. Kortit levitettiin kuvapuoli ylöspäin 

pöydälle. Jokainen opiskelija valitsi pöydältä kolme korttia, jotka kuvasivat häntä juuri 

sillä hetkellä. Seuraavaksi opiskelijat jaettiin kolmen hengen ryhmiin. Ryhmissä heidän 

tuli kehitellä korteista yksi tarina niin, että jokainen kortti piti olla osana tarinaa. 

 

Varsinainen forumteatteriharjoitus alkoi sen taustan kertomisella. Opiskelijoille annet-

tiin kaksisivuinen taustatieto- ja ohjeistusmateriaali forumteatterista (liite 3). Opettaja 

kertoi, mitä forumteatterilla tarkoitetaan, miten se on syntynyt ja miten sitä voidaan 

käyttää. Tärkein tehtävä oli saada opiskelijat ymmärtämään forumteatteriharjoituksen 

tarkoitus heidän kannaltaan, eli miksi sitä käytettiin juuri sillä tunnilla, ja mikä olisi 

päivän tavoite. Käsiteltävänä oli muun muassa kokemuksia konfliktitilanteista, niihin 

vaikuttavista tekijöistä sekä miten niihin voisi suhtautua ja kenties keinoja, miten kon-

fliktitilanteissa tulisi toimia. 
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Sen jälkeen opiskelijat jaettiin ryhmiin, jotka menivät rauhalliseen tilaan jatkamaan 

työstämistä. Ryhmä valitsi kellokallen. Ryhmässä mietittiin erilaisia konfliktitilanteita 

liittyen lähihoitajan työhön. Sen jälkeen jokaisella opiskelijalla oli aikaa 2 minuuttia 

kertoa omasta kokemuksestaan, samalla kellokalle varmisti, ettei aika ylittynyt ja muut 

ryhmän jäsenet pysyivät hiljaa kertomuksen aikana. Kertomusten jälkeen ryhmä kehitte-

li oman fiktiivisen tarinan konfliktitilanteesta ja sopivat roolijaosta. Tavoitteena oli, että 

jokainen pienryhmä saa rauhassa valita oman käsiteltävän aiheensa, josta he valmisteli-

vat forumteatteriesityksensä. Opiskelijoita muistutettiin siitä, että tässä vaiheessa ei tar-

vitse miettiä ratkaisua konfliktitilanteeseen, vaan keskitytään tilanteen tuomaan jännit-

teeseen. 

 

Seuraavaksi yksi ryhmä esitti konfliktitilanteensa ja toiset olivat yleisönä. Opettaja, joka 

toimi jokerina ohjasi tilanteen etenemistä. Jokeri esitti kysymyksiä yleisölle, joka antoi 

vaihtoehtoisia ratkaisumalleja tilanteeseen. Yleisöstä vaihdettiin sorretun esittäjä, jolloin 

tilanne muuttui. Tilannetta muuttamalla pyrittiin siihen, että opiskelijat huomaisivat, 

että asioilla on monia eri puolia ja kaikki ei aina ole sitä, miltä se ensin näyttää. Tilan-

teiden monimuotoisuus nostettiin esiin konkreettisesti ja opiskelijat voivat peilata näissä 

omia ajatusrakennelmiaan.  Pyrittiin löytämään sellainen ammatillinen ratkaisu tilantee-

seen, jota voisi käyttää myöhemminkin käytännön työelämässä. Tämän jälkeen toinen 

ryhmä esitti oman tilanteensa saman kaavan mukaan. 

 

Esitysten jälkeen palattiin pienryhmiin, jossa jaettiin kokemus ryhmän jäsenten kesken. 

Tavoitteena oli reflektoida tilannetta ja opiskelijat saivat purkaa omia kokemuksiaan. 

Tällöin opiskelijat saivat lisää ammatilliseen kasvuun liittyviä kokemuksia. 

 

Lopuksi oli niin sanottu jäähdyttelyvaihe, joka alkoi Intiaanipiirillä. Piirissä tehtiin kak-

si kierrosta, jolloin jokaisen opiskelijan tuli kertoa rehellisesti ja luottamuksellisesti, 

miltä forumteatteriharjoitukset tuntuivat ja toisella kierroksella heidän tuli kertoa, mitä 

he olivat oppineet harjoituksesta ja koko päivästä. Sen jälkeen oli lyhyt rentoutus CD:n 

avulla, jonka tarkoituksena oli rauhoittaa tilannetta ja vähentää päivän harjoituksen ai-

kana syntyneitä jännityksiä. Rentoutuksen jälkeen annettiin kyselykaavake (liite 1). Oh-

jeistettiin kaavakkeen täyttäminen. Painotettiin vastausten rehellisyyttä ja kehotettiin 

ilmaisemaan tuntemukset ja mielipiteet mahdollisimman monisanaisesti ja perustellen. 

Lisäksi tuotiin esiin se, että tulokset käsitellään luottamuksellisesti ja nimettömänä. 
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6  OPISKELIJOIDEN NÄKEMYKSIÄ FORUMTEATTERI -

SOVELLUKSESTA 

 

 

Aluksi kartoitimme, miten opiskelijat kokevat itsensä vuorovaikutustilanteissa (liite 1). 

Opiskelijoista 85 % (N=10) kokevat, että esiintyminen ja puhuminen yleisön edessä 

jännittävät heitä. Vastanneista 85 % (N=10) työskentelee mielellään yhteistyössä mui-

den kanssa ja 90 % (N=10) on sitä mieltä, että he voivat työskennellä kenen kanssa ta-

hansa. Kaikki vastaajista kokevat olevansa sosiaalisia ja tulevat toimeen erilaisten ih-

misten kanssa. 

 

 

6.1 Opiskelijoiden vastaukset 

 

Opiskelijoiden kokemukset forumteatteriharjoituksista jakautuvat kolmeen kategoriaan 

(liite 1). Positiivisesti suhtautuvat kertoivat harjoitusten olleen mielenkiintoisia, käytän-

nönläheisiä ja lähellä normaalia arkipäivää. Osa oppilaista koki harjoitteet ristiriitaisena 

etenkin esiintyminen harjoituksissa ahdisti ja kauhistutti, vaikka he kokivat aiheen mie-

lenkiintoisena. Kielteisesti harjoitteisiin suhtautuvat opiskelijat eivät kokeneet harjoit-

teita millään tapaan hyödyllisiksi. Vastauksissa opiskelijat toivat esille seuraavaa: 

 

Ihan mukavat, käytännönläheistä 

 

Kaikki muut ok, mutta näytteleminen itselle pakkopullaa. Näytellyt tilan-

teet kylläkin normaali arkipäivää. 

 

Ei ollut minun juttuni, asia sopii paremmin nuorisopuolen opiskelijoille, 

joilla ei ole työkokemusta takana. Katson, että osaan toimia konfliktitilan-

teissa ja hoitanut ne mallikkaasti. 

 

Opiskelijat kokivat haastavimpina asioina esitettävän konfliktitilanteen suunnittelun ja 

etenkin sen esittämisen muulle ryhmälle. Tehtävän ymmärtäminen tuotti vaikeuksia, 

koska se poikkesi tavanomaisesta tehtävänasettelusta muun muassa siinä, että aihetta ei 

ollut rajattu eikä tehtävää suunniteltu etukäteen opettajien toimesta. Opiskelijoiden piti 

itse suunnitella ja toteuttaa tehtävä avoimen alkuohjeistuksen perusteella. Esille tuli 

myös ajatus, että tällainen harjoitus sopisi paremmin nuorisopuolen opiskelijoille: 
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Esille tuleminen, vierasti tilannetta Keksiä aihe ja tehdä sen puolelta esi-

tys. 

 

Ehkä sopii nuorisopuolelle, mutta tähän ikään mennessä on oppinut asiat 

ratkaisemaan puhumalla, turhalta. 

 

Forumteatteriharjoituksissa tulee eläytyä erilaisiin rooleihin. Seuraava kysymys eli ky-

symys 4 käsitteli rooleihin eläytymistä. Opiskelijat harjoittelivat eläytymistä antagonis-

tin eli sortajan rooliin, protagonistin eli sorretun rooliin sekä myötäilijän rooliin. 

 

Harjoitukset vaikuttivat opiskelijoiden suhtautumiseen aikaisemmin kokemiinsa kon-

fliktitilanteisiin, lisäten ymmärrystä muun muassa erilaisten tilanteisiin vaikuttavien 

tekijöiden osuutta asiaan. Lisäksi asioista puhuminen koettiin tärkeäksi konfliktitilantei-

den ratkaisemisessa. Osa ei kokenut harjoitusten tuoneen uusia näkemyksiä aikaisem-

piin kokemuksiin: 

 

Asiat ovat nykypäivää luultavasti jatkossakin, mutta niille tulisi tehdä jo-

takin. Kun tehtävää oli purettu niin siitä jää aina jotain positiivista itselle. 

 

Ei juuri mitenkään. 

 

Opiskelijat kokivat harjoitusten auttavan löytämään uusia toimintatapoja. Asioita, joita 

nousi esiin, olivat muun muassa oman toiminnan perusteleminen, toisten kuunteleminen 

ja asettuminen toisen asemaan sekä omien ajatusten rohkeampi ilmaiseminen. Osa koki 

vastaavasti, ettei harjoituksista löytynyt uusia toimintatapoja oman toiminnan tueksi: 

 

Kyllä löyty uusia toimintatapoja. Uskallan rohkeammin puolustaa itseäni, 

kun  tiedä, että olen toiminut oikein. Perustelen toimintaani. 

 

En löytänyt, kun en saanut päivästä mitään irtikään. 

 

Kysymyksellä kuusi halusimme kartoittaa miten opiskelijat kokivat harjoitukset henki-

lökohtaisen kasvun kannalta. Pääosin opiskelijat toivat esille, että harjoitukset edistivät  

omien mielipiteiden julkituomista. Vastanneet mainitsivat myös, että ryhmässä he oppi-

vat vuorovaikutusta ja pystyivät asettumaan asiakkaan rooliin. 

 

Suurelta osin opiskelijat kokivat reflektoinnilla olleen merkitystä syvempään konfliktiti-

lanteiden ymmärtämiseen. Reflektoinnista oli apua muun muassa uusien ja erilaisten 

näkökulmien löytymiseen. Ryhmässä toimiminen koettiin positiivisena ja ymmärrystä 

laajentavana asiana. Vastauksista tuli ilmi: 
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 Ehkä ymmärtää molempaa osapuolta 

 

Sai uutta näkökulmaa ryhmäkeskustelun avulla. 

 

Opiskelijoiden mielestä forumteatteri menetelmää voisi käyttää myös seuraavien tilan-

teiden harjoittelemiseen: lääkkeen otto, ruokailutilanteet, fyysinen väkivalta työpaikalla. 

Muutama opiskelija ei löytänyt yhtään asiaa tai tilannetta, jota voisi harjoitella forumte-

atteri menetelmällä. 

 

 Niitä varmasti olisi paljon- vastaavia kuin tämän päiväiset. 

 

 En todellakaan keksi mitään. 

 

Lopuksi opiskelijoilla oli mahdollisuus tuoda esiin vapaasti ajatuksiaan. Joidenkin mie-

lestä päivä oli mielenkiintoinen, mukava ja vaihteleva.  Suurin osa palautteesta oli posi-

tiivista, mutta muutama vastaajista tuo esiin sen, ettei harjoituksista ollut heille hyötyä: 

 

 Päivä on ollut kiva ja erilainen… 

 

Olen ollut reilu 20 v erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä. Olen aina pys-

tynyt sopimaan omat tilanteeni puhumalla. 

 

 

6.2  Yhteenveto vastauksista 

 

Suurin osa opiskelijoista vastasi, että esiintyminen ja puhuminen yleisön edessä jännit-

tävät, mutta se ei estänyt osallistumasta harjoituksiin ja eläytymään tarvittaviin roolei-

hin. Kielteinen asenne menetelmää kohtaan aiheutti passiivisen ja vastustavan käyttäy-

tymisen, joka vaikutti myös oppimistulokseen. Haastavimpina opiskelijat kokivat näyt-

telemisen lisäksi tarinan kehittelemisen. 

 

Opiskelijat kokivat harjoitteista olevan hyötyä lisäämällä konfliktitilanteiden taustalla 

oleviin tekijöihin liittyvää ymmärrystä ja löytämään uusia toimintatapoja niistä selviy-

tymiseen. Esiin tulleita asioita olivat oman toiminnan perusteleminen, toisten kuuntele-

minen ja asettuminen toisen asemaan. Lisäksi he saivat kokemuksen, että omien ajatus-

ten rohkeampi ilmaiseminen auttaa selvittämään konfliktitilanteita ja oman toiminnan 

perusteleminen tukee yhteisymmärryksen löytämistä. 
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Päivä poikkesi menetelmältään tavallisesta lähihoitajien koulupäivästä, mutta suurin osa 

opiskelijoista koki päivän mielenkiintoisena, mukavana ja vaihtelevana. Lisäksi he an-

toivat ideoita, niistä tilanteista joita he voisivat harjoitella tulevaisuudessa forumteatte-

rimenetelmän avulla.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

 

Kehittämishankkeen toteuttaminen oli haasteellinen, mutta erittäin mielenkiintoinen 

kokemus. Haasteelliseksi sen teki muun muassa se, että meillä on vain vähän kokemusta 

opettajan tehtävistä eikä meillä ole koulutusta liittyen draamakasvatukseen. Sen sijaan 

olemme kiinnostuneita yhteistoiminnallisista opetusmenetelmistä ja draaman käytöstä 

opetuksessa. Tulevina opettajina tavoitteenamme on lisätä vuorovaikutuksellisuutta ja 

toiminnallisuutta omaan opettamiseen. Kehittämishankkeen myötä olemme tutustuneet 

draaman maailmaan yleisellä tasolla ja saaneet hieman rohkaisevaa kokemusta käytän-

nön toteuttamisesta.  

 

Forumteatteri -sovelluksen kulku kerrottiin osallistujille päivän alussa, joten opiskelijat 

pystyivät orientoitumaan siihen, mitä päivän aikana tapahtuu. Pyrimme harjoitusten 

aikana saavuttamaan luottamuksellisen ilmapiirin, mikä on tärkeä lähtökohta kehittä-

mishankkeen onnistumiselle. Kyselylomakkeiden jakamisen yhteydessä korostimme, 

että haluamme rehellisiä mielipiteitä sekä positiivisia että negatiivisia vastauksia. 

Toimme esiin, että vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja nimettömänä, mikä oli 

kerrottu myös kyselylomakkeen saatekirjeessä.  

 

Havaitsimme vastauksista, että opiskelijoiden antama palaute oli rehellistä, koska mieli-

piteet jakautuivat laidasta laitaan ja ne olivat hyvin perusteltuja. Kokemuksemme ohjaa-

jina vastasi saatua palautetta. Esimerkiksi muutama opiskelija suhtautui päivän teemaan 

hyvin kielteisesti alusta asti ja he toivat sen selvästi julki. Koimme kuitenkin, että luot-

tamuksellinen ilmapiiri näkyi siinä, että opiskelijat uskalsivat esittää omat mielipiteensä. 

Rehellisten vastausten antaminen oli luultavasti helpompaa meille, koska olimme ulko-

puolisia opettajia, eikä palautteella tulisi olemaan vaikutuksia muun opiskelun arvioin-

tiin.  

 

Pyrimme lisäämään luotettavuutta ottamalla suoria lainauksia opiskelijoiden vastauksis-

ta. Tulokset on esitetty niin, että niistä näkyisi kaikki opiskelijoiden esille tuomat näkö-

kulmat. Opiskelijoiden vastukset -osiossa vältimme tulkintaa, sen sijaan pohdintaosios-

sa olemme tulkinneet ja tehneet johtopäätöksiä aiheesta. 
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Kopakkala (2011) mainitsee, että ryhmän tuotos on yleensä enemmän kuin osiensa 

summa. Lopputulokselle on kuitenkin merkitystä sillä, millaisia annetut tehtävät ovat 

tasoltaan. Ryhmätyöskentelyssä helppojen tehtävien suorittamisen on huomattu tehos-

tuvan, jos paikalla on muita henkilöitä. Toisaalta jos tehtävä on vaikea, muiden aiheut-

tama paine voi heikentää suoritusta. Kohderyhmän koko oli oletettua pienempi, joten 

harjoitukset toteutettiin kahdella ryhmällä kolmen sijasta. Harjoitusten vaikuttavuutta 

vähensi luultavasti pieni opiskelijamäärä ja näin ollen yleisön keskustelualoitteet ja ide-

at jäivät muutaman osallistujan tehtäväksi. Isommassa ryhmässä uusia ideoita ja kokei-

luehdotuksia olisi varmaankin noussut esille monipuolisemmin. 

 

Draamakasvatuksessa Heikkisen (2005) mukaan voittajia ovat ne jotka uskaltavat heit-

täytyä mukaan avoimin mielin ja toimivat kuin tilanne kulloinkin vaatii. Lähes jokaista 

opiskelijaa jännitti esillä oleminen, minkä vuoksi tehtävästä suoriutuminen oli haastavaa 

ja joillekin se oli lähes kohtuuton vaatimus. Harjoitusten päätteeksi Intiaanipiirissä muu-

tama opiskelija iloitsi siitä, että osallistui harjoitukseen ja koki onnistuneensa hyvin 

omassa roolissaan.  

 

Vuorovaikutusosaaminen on tärkeää sekä lähihoitajien että opettajan työssä. Koposen 

(2012) mukaan taitavankaan viestijän taidot eivät näy, eivätkä ne vaikuta, ellei hän ha-

lua, uskalla tai motivoidu osallistumaan vuorovaikutukseen ja käyttämään taitojaan. 

Ryhmän toimintaa havainnoidessamme oli nähtävissä erilaisia käyttäytymismalleja ja 

suhtautumista aiheeseen. Positiivisesti suhtautuneilla oli motivaatiota ja halua toimia 

ohjeiden mukaan ja sen kautta, jännityksestä huolimatta he uskaltautuivat tekemään 

draamaa. Omalta mukavuusalueelta poistuminen ja siellä toimiminen sai aikaan onnis-

tumisen tunteen, jolla on varmasti vaikutusta myös itsetunnon kohenemiseen. Negatiivi-

sesti asennoituneilta puuttui motivaatio ja halu osallistua harjoitukseen. He kokivat asi-

an turhana ja suorastaan kieltäytyivät osallistumasta esitykseen. 

 

Jäimme pohtimaan, mitkä taustatekijät voivat olla vaikuttamassa voimakkaan vastustuk-

sen syntymiseen? Siihen voivat olla syynä pelko, aikaisemmat negatiiviset kokemukset 

oppimis- ja esiintymistilanteissa tai huono itsetunto.  Ei voi sanoa, että harjoitus on täy-

sin turha, jollei sitä ole edes kokeillut. Koposen (2012) mukaan tarkoituksenmukaisen 

oppimisen edellytys on, että oppija pystyy arvioimaan, mitä hän osaa tai ei. Esimerkiksi 

pelko estää opiskelijaa arvioimasta omaa tilannettaan realistisesti, eikä hän pysty osal-

listumaan toimintaan täysipainoisesti, jotta oppimista tapahtuisi. Pyrimme lieventämään 
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jännitystä päivän alussa helpoilla lämmittelyharjoituksilla. Niiden aikana osallistettiin 

jokainen toimintaan mukaan. Kaikki osallistuivat harjoitteisiin, emmekä huomanneet 

niiden aikana negatiivisuutta. Harjoitusten ohjeistuksen ja ryhmiin jaon aikana aistimme 

varauksellisuutta, mutta ryhmätyöskentelyn aikana toisessa ryhmässä kohtasimme yllät-

täen vastustusta, jota emme osanneet odottaa. Kaksi opiskelijaa oli sitä mieltä, että har-

joitus on lapsellinen, eivätkä he halunneet osallistua lainkaan. Pienen keskustelun jäl-

keen saimme heidät kuitenkin tulemaan mukaan toimintaan. Opettajaopiskelijana tilan-

ne oli haasteellinen ja opettavainen, koska siinä sai käytännössä itse harjoitella, miten 

toimia konfliktitilanteessa. 

 

Forumteatteriharjoituksemme oli muusta opetuskokonaisuudesta irrallinen ja kokeelli-

nen osa, mihin ei liittynyt arviointia.  Motivaatiota olisi varmasti parantanut se, että har-

joituksemme olisi liittynyt selkeästi johonkin opintokokonaisuuteen ja sen lisäksi osal-

listumisaktiivisuus olisi vaikuttanut opintokokonaisuudesta saatuun arvosanaan. Si-

säsyntyisen motivaation puuttuessa, olisi tämänkaltainen ulkosyntyinen motivaatio voi-

nut lisätä harjoitukseen liittyvää aktiivisuutta ja yrittämistä. 

 

Teimme harjoituksen alussa suullisen draamasopimuksen niin kuin yleensä aikuisopis-

kelijoiden kanssa tehdään. Jälkeenpäin ajatellen kirjallisen draamasopimuksen tekemi-

nen olisi voinut konkreettisemmin sitouttaa opiskelijat harjoitukseen. Se olisi velvoitta-

nut jokaisen osallistumaan oman ryhmänsä toiminnan onnistumiseen. Allekirjoitustilan-

teessa olisi tullut jo esiin se, ettei opiskelija halua osallistua harjoitukseen. Tämän jäl-

keen olisi opiskelijalla mahdollisuus perustella näkökantansa asiaan. Samanaikaisesti 

opettajalla olisi mahdollisuus avata asiaa, ja selittää uudelleen tehtävää sekä vähentää 

opiskelijan pelkoja esiintymiseen, esimerkiksi kertomalla, että jokainen osallistuu har-

joitukseen omilla resursseillaan. Kaikkien ei tarvitse olla pääosan esittäjiä, vaan riittää, 

kun on mukana ryhmän toiminnassa vaikkapa myötäilijän roolissa. 

 

Heikkisen (2005) mukaan draamakasvatuksessa voidaan käyttää myös valmiita teatteri-

käsikirjoituksia. Mietimme harjoitusta suunnitellessa käyttävämme etukäteen käsikirjoi-

tettuja konfliktitilanteita. Päädyimme kuitenkin oppilaslähtöisempään tapaan ja an-

noimme heille vapaat kädet suunnitella omat henkilökohtaisemmat versionsa käytännön 

tilanteista. Totesimme, että koko forumteatteriharjoituksen läpikäyminen valmistelui-

neen oli opiskelijoille raskas ja haasteellinen prosessi, koska aihe ja toimintatapa olivat 

ryhmälle uusia. Jos forumteatteri toimintatapana olisi tuttu, ja sitä käytettäisiin useam-
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man kerran, harjoitukseen käytettävät voimavarat voisivat suuntautua enemmän sisällön 

ja käsiteltävän aiheen omaksumiseen kuin menetelmään itseensä. 

 

Palautteista huomasimme, että opiskelijoiden oli vaikeaa kehitellä tarinaa. Opiskelijoille 

jaettu kirjallinen työohje ja sanallinen ohjeistus ennen ryhmiin menemistä eivät riittä-

neet, vaan he olivat epävarmoja tarinan tekemisessä. Ryhmissä kehitellyt tarinat olivat 

kuitenkin sopivia harjoitukseen ja käsittelivät konfliktitilanteita. Opettajalta saatu lisä-

tuki ja ohjaus olisivat olleet tarpeen, sillä opiskelijat olisivat tarvinneet tarinan tekemi-

sessä rohkaisun lisäksi vahvistusta siitä, että ei ole oikeaa tai väärää tarinaa, vaan kaikki 

opiskelijoille merkitykselliset asiat ovat arvokkaita.  

 

Näytellyn tilanteen jälkeen, jokereiden avustuksella pohdittiin ja yritettiin löytää mah-

dollisimman monta eri näkökulmaa. Olimme jakaneet jokerivuorot puoliksi. Sovimme 

kuitenkin, että toisen jokerointiin saa puuttua ja toista saa tukea niin, että tilanteesta 

saataisiin mahdollisimman paljon irti. Se osoittautui hyväksi menetelmäksi ainakin en-

simmäistä kertaa jokerina toimiessa. Toiselta tulleet huomiot, ideat ja kysymykset rikas-

tuttivat keskustelua. Jokerointi vaati hetkessä elämistä, koska asiat etenivät tilanteen 

ehdoilla. Jokerin tuli pystyä reagoimaan aiheeseen sopivilla kysymyksillä ja roolihenki-

löiden vaihdoilla sekä pitämään yleisön ja esittäjien välistä keskustelua ja asioiden poh-

dintaa yllä. 

 

Forumteatterin viimeisessä vaiheessa opiskelijat palasivat ryhmiinsä ja kirjoittivat yh-

dessä ylös tarinansa herättämiä ajatuksia ja muutosehdotuksia. Palautteesta päätellen, 

suurin osa opiskelijoista oli saanut uusia ajatuksia tilanteisiin ja niistä löytyi myös vink-

kejä käytännön työhön. Yleisin opiskelijoiden kommentti oli se, että he huomasivat asi-

oilla olevan monta näkökulmaa. Lisäksi he huomasivat asioiden perustelemisesta olevan 

hyötyä oman asian eteenpäin viemisessä ja yleisesti vastustuksen vähenemisessä. Osa 

opiskelijoista oli loppuun asti sitä mieltä, että harjoituksista ei ollut mitään apua, koska 

he ovat osanneet aina toimia ilman ongelmia ristiriitatilanteissa.  Päivä oli ollut haastava 

ja loppukeskustelun aikana oli havaittavissa väsymistä. Osa opiskelijoita sai varmasti 

uusia näkökantoja asiaan huomaten, että asiat eivät ole aina vain niin, miten he itse 

omalta kohdaltaan sen tulkitsevat. 

 

Forumteatteri soveltuu hyvin vuorovaikutustilanteiden harjoitteluun. Sen avulla on 

mahdollisuus tutustua toisaalta omiin käyttäytymismalleihin ja peilata oman toiminnan 
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vaikutusta erilaissa vuorovaikutustilanteissa. Lisäksi harjoitusten avulla on mahdolli-

suus oman tietämisen ja tuntemisen uudelleen rakentamiseen.  

 

Kokemuksemme mukaan forumteatteri -sovellusta voi käyttää opetuksen lisänä, vaikka 

ei olisi draama-alan koulutusta. Se edellyttää kuitenkin tietynasteista heittäytymistä sekä 

kykyä aitoon vuorovaikutukseen. Haastavinta oli opiskelijoiden motivointi ja innosta-

minen ryhmätoimintaan, koska se vaatii hyvin onnistuakseen jokaisen osallistujan pa-

nosta.  Tämän kaltaisessa harjoituksessa negatiivinen asenne ja passiivinen toiminta 

nousevat erityisen näkyviksi ja ne saavat aikaan toimintaa haittaavan ilmapiirin.  

 

Kun käyttää opetusmenetelmänä forumteatteri -sovellusta, on siihen varattava tarpeeksi 

aikaa. Suunnittelemiemme harjoitusten läpiviemiseen tarvitaan aikaa neljästä kuuteen 

oppituntia ryhmän koosta riippuen. Jokainen opettaja joutuu miettimään, miten forum-

teatteriharjoituksen saa mahtumaan tuntisuunnitelmiin.  

 



31 

LÄHTEET 

 

Heikkinen, H. 2005. Draamakasvatus -opetusta, taidetta, tutkimista! Jyväskylä: Gum-

merus Kirjapaino Oy. 

 

Hellman-Eronen, L. 2008. Jokerin viitassa. Pohdintaa teatteri-ilmaisun ohjaajan työn-

kuvasta. Metropolia. Esittävän taiteen koulutusohjelma. Opinnäytetyö 

 

Howard, L. A. 2004. Speaking Theatre/Doing Pedagogy: Re-Visiting Theatre of the 

Oppressed. Communication Education. Vol. 53. No. 3. 217-233. 

 

Häkämies, A. 2013. Forumteatteri -tutkiva työtapa.  Luentomateriaali 11.2.2013. Tam-

pereen ammattikorkeakoulu. Tampere. 

 

Häkämies, A. 2007. Muodolla on merkitys – Muodolla on mieli. Draamatyöskentely 

mielenterveyshoitotyön ammattikorkeakouluopinnoissa. Tampereen yliopisto. Kasva-

tustieteen laitos. Väitöskirja. 

 

Häkämies, A. 2005: Tunteet – portti arvomaailmaamme draamatyöskentelyssä. Teok-

sessa: Draamaa ja teatteria yhteisöissä. Toim. Ventola, M-R. ja Renlund, M. Helsingin 

Ammattikorkeakoulu Stadian julkaisuja. Sarja B: Oppimateriaali 5. Helsinki: Yliopisto-

paino. 

 

Kettula-Konttas, K. 2005: Draamaa metsäekonomian ja markkinoinnin opetuksessa. 

Teoksessa: Hyvä hankaus – teatterilähtöiset menetelmät oppimisen ja osallisuuden 

mahdollisuuksina. Toim. Korhola P. & Airaksinen R. Teatterikorkeakoulun julkaisusar-

ja nro 38. Vaajakoski: Gummeruksen Kirjapaino Oy. 

 

Kopakkala, A. 2011. Porukka, jengi, tiimi. Ryhmädynamiikka ja siihen vaikuttaminen. 

Persona Grata. Helsinki. Edita. 

 

Koponen, J. 2012. Kokemukselliset oppimismenetelmät lääketieteen opiskelijoiden 

vuorovaikutuskoulutuksessa. Tampereen yliopisto. Viestinnän, median ja teatterin yk-

sikkö. Väitöskirja 

 

Laakso, E. 2004. draamakokemusten äärellä. Prosessidraaman oppimispotentiaali opet-

tajaksi opiskelevien kokemusten valossa. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteen tiede-

kunta. Väitöskirja. 

 

Sajajärvi, A. 2002. Sairaanhoidon opiskelijoiden hoitotyön näkemyksen muotoutuminen 

sairaanhoitajakoulutuksen aikana. Oulun yliopisto. Hoitotieteen ja terveyshallinnonlai-

tos. Väitöskirja. 

 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010. Opetushallitus. 

http://www.oph.fi/download/124811_SoTe.pdf    Luettu 12.4.2013.  

 

Ventola, M-R. & Renlund, M. 2005: Käytäntöjä. Teoksessa: Draamaa ja teatteria yhtei-

söissä. Toim. Ventola M-R. ja Renlund M. Helsingin Ammattikorkeakoulu Stadian jul-

kaisuja. Sarja B: Oppimateriaali 5. Helsinki: Yliopistopaino. 

 

http://www.oph.fi/download/124811_SoTe.pdf


32 

LIITTEET 

Liite 1. Kyselyn saatekirje ja kyselykaavake 

HEI!    3.10.2013  

  

 

 

Olemme Tampereen ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijoita. Kehittämishank-

keemme liittyy forumteatterin käyttämiseen opetusmenetelmänä. Seuraava kysely liittyy 

tämän päivän forumteatteriharjoituksista saamiisi kokemuksiin. 

 

Kyselyn tavoitteena on kartoittaa lähihoitajaopiskelijoiden näkemyksiä/käsityksiä sovel-

letun forumteatterin käyttämisestä opetusmenetelmänä ja selvittää miten opiskelijat voi-

vat hyödyntää harjoituksissa opittuja ratkaisumalleja tulevissa ammatillisissa työtehtä-

vissä. 

 

Toivomme, että vastaat alla oleviin kysymyksiin valitsemalla mielestäsi parhaan vaihto-

ehdon ja kirjoittamalla vastauksesi siihen varattuun tilaan. Voit jatkaa vastauksia pape-

rin kääntöpuolelle. Kyselyn tulokset käsitellään luottamuksellisesti ja nimettömänä. 

Kysymykset ja yhteydenotot sähköpostitse: saija.makinen@taokk.tamk.fi ja maa-

rit.ottman@taokk.tamk.fi  

 

Kiitos vastauksesta ja yhteistyöstä! 

 

 

 

Saija Mäkinen   Maarit Ottman 

 

  

mailto:saija.makinen@taokk.tamk.fi
mailto:maarit.ottman@taokk.tamk.fi
mailto:maarit.ottman@taokk.tamk.fi
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1. a) Valitse seuraavista väittämistä se joka kuvaa sinua paremmin? 

o esiinnyn ja puhun mielelläni 

o minua jännittää esiintyminen ja puhuminen yleisön edessä 

 

b) Valitse seuraavista väittämistä se joka kuvaa sinua paremmin? 

o työskentelen mielelläni muiden kanssa 

o työskentelen mieluummin yksin 

 

c) Valitse seuraavista väittämistä se joka kuvaa sinua paremmin? 

o työskentelen mieluiten samojen henkilöiden kanssa 

o työskentelen kenen tahansa kanssa 

 

d) Valitse seuraavista väittämistä se joka kuvaa sinua paremmin? 

o olen sosiaalinen ja tulen toimeen kaikkien kanssa 

o en oikein tule toimeen erilaisten ihmisten kanssa 

 

 

2. Millaisena koit tämän päivän opetuksessa käytetyt Forumteatterin harjoitusmene-

telmät? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Mikä oli mielestäsi haastavinta/vaikeinta harjoituksissa? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. Millaista oli eläytyä roolihahmon tilanteeseen, kun roolihahmona oli: 

( 1=erittäin vaikea, 2=vaikeaa, 3=ei kokemusta, 4=helppoa, 5=erittäin helppoa?) 

 

- Antagonisti, sortaja   1   2   3   4   5  

Perustelu:_______________________________________________________ 

- Protagonisti, sorrettu tarinan päähenkilö 1   2   3   4   5  

Perustelu:_______________________________________________________ 

- Myötäilijä   1   2   3   4   5 

Perustelu________________________________________________________ 

 

5. Miten harjoitukset vaikuttivat suhtautumiseesi aikaisemmin kokemiisi konfliktitilan-

siin?________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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6. Löysitkö harjoitusten myötä uusia toimintatapoja työskennellä tulevaisuudessa? 

Mitä uusia toimintatapoja opit forumteatteriharjoituksen myötä tulevaisuutta varten?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7. Miten koit harjoituksista olleen hyötyä henkilökohtaisessa kasvussa kuten (valitse 

seuraavista vaihtoehdoista mielestäsi sopivin ja perustele valintasi lyhyesti): 

1= ei hyötyä, 2= vähän hyötyä, 3= en osaa sanoa, 4= hyödyllistä 5= erittäin hyödyllistä 

 

Itseilmaisu    1   2   3   4   5 

Perustelu:_____________________________________________________________ 

Vuorovaikutus   1   2   3   4   5 

Perustelu:_____________________________________________________________ 

Toisen tilanteen ymmärtäminen 1   2   3   4   5 

 Perustelu:_____________________________________________________________ 

 

 

8. Miten arvioisit pienryhmien keskusteluosuuksien (reflektoinnin) vaikuttaneen sy-

vempään konfliktitilanteiden ymmärtämiseen? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

9. Millaisia työyhteisö- ja asiakastilanteita mielestäsi voisit harjoitella forum-teatteri 

menetelmällä? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

10. Mitä muuta haluat sanoa?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Liite 2. Oppituntien sisältö 

1. LÄMMITTELY VAIHE (15-20 min): 

Esittelykierros: Nimi, suuntautumisvaihtoehto, työelämäharjoittelupaikat 

 Paperille kaksi adjektiivia 

 Sagolek kuvakortit:  

 levitetään kortteja pöydälle. Osallistujat saavat valita kolme korttia ja kertoa 

niistä tarinan, kolmen hengen ryhmissä? 

- Orientoituminen aiheeseen: 

 opiskelijat keskustelevat omissa pienryhmissä aiheista 

 kerätään fläppitaululle osallistujien ehdotuksia, mitä asioita he haluavat käsi-

tellä 

- Tavoitteet: 

 Aluksi tavoitteena on saada kaikki opiskelijat innostettua mukaan toimintaan 

ja samalla luoda ilmapiiri, jossa jokaisen on lupa avoimesti sanoa mielipi-

teensä. Luottamuksen herättäminen tilanteessa.  

 Lisäksi opiskelijoita johdatetaan keskittymään aiheeseen ja kerrotaan, miten 

forum teatterissa toimitaan. Esiintymisjännityksen lieventäminen. 

 

2. FORUMTEATTERIN AIHEEN HAHMOTTAMINEN (30-45min):  

- Järjestäytyminen: 

 Opiskelijat saavat itse jakautua kolmeen ryhmään (noin 5-6hlö) 

 mietitään ryhmässä erilaisia konfliktitilanteita liittyen lähihoitajan työhön 

 pienryhmissä kerrotaan omista kokemuksista aiheeseen liittyen 

 ryhmä kehittelee oman fiktiivisen tarinan konfliktitilanteesta 

 sopiminen roolijaosta 

- Tavoitteet: 

 Jokainen pienryhmä saa rauhassa valita oman käsiteltävän aiheensa ja he 

valmistelevat forumteatteriesityksensä. 

 Tässä vaiheessa ei tarvitse miettiä ratkaisua konfliktitilanteeseen, vaan keski-

tytään tilanteen tuomaan jännitteeseen. 

 

3. KONFLIKTITILANTEEN ESITTÄMINEN: 

- Pienryhmän esitys: 

 esityksen jälkeen jokeri ohjaa keskustelun kulkua 

 yleisöstä vaihdetaan päähenkilöksi joku toinen 

 mietitään erilaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja tilanteelle 

- Tavoitteet: 

 Pienryhmä esittää oman konfliktilanteensa ja opettaja, joka toimii jokerina 

ohjaa tilanteen etenemistä. Jokeri esittää kysymyksiä yleisölle, joka antaa 

vaihtoehtoisia ratkaisumalleja tilanteeseen.  
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 Yleisöstä voidaan vaihtaa joku esittämään uutta roolia, jolla tilanne muuttuu. 

Sorrettu pysyy kuitenkin omassa roolissaan. 

 Tilannetta muuttamalla pyritään siihen, että opiskelijat huomaisivat, että asi-

oilla on monia eri puolia ja kaikki ei aina ole sitä, miltä se ensin näyttää. Ti-

lanteiden monimuotoisuus nostetaan esiin konkreettisesti ja opiskelijat voi-

vat peilata näissä omia ajatusrakennelmiaan.  

 Pyritään löytämään ammatillinen ratkaisu kyseiseen tilanteeseen. 

 

 

4. PALUU PIENRYHMÄÄN: 

 kokemusten jakaminen ryhmän jäsenten kesken. 

- Tavoite: 

- Reflektointia pienryhmissä ja opiskelijat saavat purkaa omia kokemuksiaan 

tilanteista. Tällöin opiskelijat saavat lisää ammatilliseen kasvuun liittyviä 

kokemuksia. 

 

 

5. YHTEENVETO: 

 Intiaani piiri: Miltä tehtävä tuntui? Mitä opin? 

 koko ryhmän yhteinen loppukeskustelu 

 lyhyt rentoutus-CD:n kuuntelu 

 opiskelijoiden kyselykaavakkeen täyttäminen 
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Liite 3. Opiskelijoille jaettu materiaali 

 

FORUM-TEATTERIN TAUSTAA 

Forumteatterin kehittäjä on Augusto Boal, joka toimi mm. Sao Paolon Arena Theatren 

johtajana vuosina 1956-71. Boal alkoi kehittää omaa teatterifilosofiaansa, jonka mukaan 

hän perusti Brasiliaan sorrettujen teatterin. Hän kehitti yhteisöteatterin muodon, jossa 

yhteiseen pohdintaan ja käsittelyyn tuotavat ilmiöt ja ongelmat esitetään draamallisessa 

tarinassa. (Hellman 2008, 7-8.) Boalin sorrettujen teatteri- tekniikat antoivat ihmisille 

vaihtoehtoisen kielen keskustella, analysoida ja ratkaista sortaminen (alistaminen). En-

simmäiseksi hän kehitti sarjan pelejä ja harjoituksia tarjotakseen sorretuille tai äänettö-

mille tapoja ilmaista tyytymättömyyttään sosiaalisessa ja poliittisessa järjestelmässä. 

Vuosien aikana Boal on soveltanut perustekniikoitaan erilaisiin tarkoituksiin. (Howard 

2004, 4.) 

Forumteatterissa ei käytetä yksittäisen osallistujan omia kokemuksia toiminnan lähtö-

kohtana, vaan etäännyttävinä toimintatapoina toimivat kollektiivisesti laaditut tarinat, 

myytit, sadut tai yhdessä rakennetut roolihenkilöt. Kun tarina ei ole symmetrinen oman 

todellisuuden kanssa, se auttaa katsomaan tilannetta kauempaa ja samalla mahdollistuu 

omien ajatusten, kokemusten ja tunteiden kriittisempi analysointi. (Häkämies 2005, 

149-150.) 

 

SANASTOA: 

Protagonisti 

 

Antagonisti  

 

Myötäilijä 

 

Jokeri 

 

 

Speckt-actor 

 

 

Etäännyttäminen 

 

 

Tarinan päähenkilö (sorrettu/hoitaja?) 

 

Tarinan henkilö (sortaja/asiakas?) 

 

Sortajan kanssa samaa mieltä, myötäilee 

 

Forumteatteriesityksen ohjaaja, linkki 

yleisön ja näyttelijöiden välillä 

 

Yleisö (katsoja/näyttelijä-toimija) 

 

 

Käsiteltävä asia pidetään ilmiötasolla, 

tarkastellaan tilannetta ikään kuin kauem-

pana. 

 

Lähteet: 

Hellman-Eronen, L: 2008. Jokerin viitassa. Pohdintaa teatteri-ilmaisun ohjaajan työn-

kuvasta. Metropolia. Esittävän taiteen koulutusohjelma. Opinnäytetyö 

 

Howard, L. A. 2004. Speaking Theatre/Doing Pedagogy: Re-Visiting Theatre of the 

Oppressed. Communication Education. Vol. 53. No. 3. 217-233. 

 

Häkämies, A. 2005: Tunteet -portti arvomaailmaamme draamatyöskentelyssä. Teokses-

sa: Draamaa ja teatteria yhteisöissä. Toim. Ventola M-R. ja Renlund M. Helsingin 

Ammattikorkeakoulu Stadian julkaisuja. Sarja B: Oppimateriaali 5. Helsinki: Yliopisto-

paino. 
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HARJOITUKSEN ETENEMINEN: 

 

1. FORUM-TEATTERIN AIHEEN HAHMOTTAMINEN:  

- Järjestäytyminen: 

 Opiskelijat jakautuvat kolmeen ryhmään (noin 5-6hlö) 

 Valitaan ryhmästä kellokalle 

 Kellokalle ottaa aikaa, tarinan kesto 2min/hlö. Pienryhmissä kerrotaan omis-

ta kokemuksista lähihoitajana työskentelyssä vastaan tulleista konfliktitilan-

teista liittyen potilaisiin/ omaisiin, työkavereihin jne. Muut jäsenet eivät saa 

kommentoida tarinan aikana. 

 ryhmä kehittelee oman fiktiivisen tarinan konfliktitilanteesta (tarina ei saa 

olla suoraan jonkun kokemus) vaan yhdistelmä kaikkien kokemuksista.  

 sopiminen roolijaosta, esiintyjille annetaan roolinimet. 

 Tarinalle annetaan nimi, joka kirjataan fläppitaululle. 

 

2. KONFLIKTITILANTEEN ESITTÄMINEN: 

- Pienryhmän esitys: 

  esityksen aikana ryhmän valitsema kirjuri kirjaa ylös vapaamuotoisesti te-

kemiään huomioita 

 esityksen jälkeen jokeri ohjaa keskustelun kulkua 

 yleisöstä vaihdetaan päähenkilön (sorretun) esittäjäksi joku toinen, mutta 

sortaja (antagonisti) pysyy samana 

 mietitään erilaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja tilanteelle. Voidaan käyttää 

myös Hot seat -menetelmää, jossa yleisö pyytää roolihahmon esittäjiä istu-

maan tuoliin ja esittää hänelle kysymyksiä. 

 Jokeri (tässä tapauksessa opettaja) tekee myös kysymyksiä roolihahmojen 

esittäjille. 

 

3 PALUU PIENRYHMÄÄN: 

- Pienryhmässä keskustelua: 

 kokemusten jakaminen ryhmän jäsenten kesken. Mikä oli konfliktin ratkaisu, 

jos siihen päästiin ja mikä oli tilanteen avaintekijä? 

 keskustelua myös kirjurin tekemistä huomioista 

 

4. LOPPUKESKUSTELU 

- Keskustelun yhteenveto koko ryhmän kanssa 

 

 

 


