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1 Johdanto 

 

Tarinat ja tarinankerronta on nähty niin kiinteänä osana ihmisyyttä, että eräskin tutkija on 

kutsunut ihmistä ”tarinoivaksi eläimeksi”, sillä kerromme tarinoita päivittäin, oli kyseessä 

sitten työhaastattelu tai ystävän tapaaminen kahvilassa (Gottschall 2012). Tarinoiden 

kertominen voi olla viihdettä, mutta ne voivat myös kasvattaa tai välittää arvoja. 

Tarinankerronta on kautta aikain ollut tärkeä sosiaalinen traditio, mutta myös omaa 

elämää jäsennetään tarinan kautta (Hänninen 1999). Tarinallisuutta suhteessa 

kotoutumiseen voi tarkastella useammalta kantilta. Sinällään maahanmuutto, diaspora, 

kotinsa jättämisen ja uuteen maahan muuttaminen ovat kirvoittaneet lukemattomia 

fiktiivisiä ja faktuaalisia tarinoita niin kirjallisuudessa, musiikissa, näyttämöllä, filmillä kuin 

kuvataiteessakin. Muutto on saattanut olla vapaaehtoista tai kyseessä on voinut  olla 

pakon edessä tehty päätös vainon, sodan tai luonnonmullistusten seurauksena. Taiteen 

ja tarinankerronnan kautta ovat eri taiteilijat pyrkineet jäsentämään kuulumisen tunnetta, 

identiteettiään ja taustojaan (ks. esim. Smith – DeMeo – Widmann 2011). Opetuksessa 

ja sosiaalialalla tarinallisuutta on käytetty monin eri tavoin. Kieltenopetuksessa 

tarinallisuus on usein tarkoittanut draamamenetelmien käyttöä, mikä ei ole uusi keksintö 

vaan niitä on käytetty jo antiikista lähtien (Pasanen 1992: 15). Suomalaisessa 

kielenopetuksessa draamaharjoitukset vaikuttavat kuitenkin olevan vasta verrattain uusi 

menetelmä perinteisemmän opettajavetoisen kirjatyöskentelyyn pohjautuvan opiskelun 

sijaan (ks. Sergejeff 2007: 81). Vaikka sosiaalialalla draamamenetelmiä on käytetty 

jonkin verran, on Suomessa taide- ja kulttuuritoiminta osana sosiaalialan toimintoja 

jäänyt kuitenkin rajalliseksi ja yleensä erilaisten hankkeiden varaan. Niin kutsuttuun 

kotouttavaan työhön liittyen tarinallisuus ei noussut tiedonhaussani mainittavasti esiin, 

joten käsittelen tarinallisuutta ja draamamenetelmiä enimmäkseen kieltenopetuksen 

kautta. 

 

1.1 Kirjallisuuskatsauksesta 

 

Tässä kirjallisuuskatsauksessa tarkastelen aiempaa kirjallisuutta liittyen tarinallisuuden 

ja erityisesti draamamuotoisen tarinallisuuden käyttöön kieltenopetuksessa. 

Kirjallisuuskatsaus on tehty Metropolia ammattikorkeakoulun koordinoimaa Kepeli-

hanketta varten. Hankkeessa on tarkoituksena kehittää erilaisia toiminnallisia, erityisesti 

kehollisia ja pelillisiä, menetelmiä ja harjoitteita maahanmuuttajien 

suomenkielenopetukseen ja kotoutumisen tueksi. Harjoitteilla pyritään lisäämään myös 

yhteiskuntatietoutta sekä elämänhallintaa ja itsetuntemusta. (Kepeli n.d.)  
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Tämä kirjallisuuskatsaus on tyypiltään yleiskatsaus aiheeseen ja tutkimusaineistoa ei ole 

käyty läpi erityistä seulaa käyttäen eikä katsaus ole luonteeltaan kriittinen. 

Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on antaa kokonaiskuvaa Kepeli-hankkeen käyttöä 

varten aiemmasta kirjallisuudesta liittyen tarinoiden ja draaman käyttöön kotoutumisessa 

ja kielenopetuksessa. Vaikka kirjallisuuskatsauksen suppeus ei salli missään määrin 

syvältä luotaavaa tai kaikenkattavaa kirjallisuuden läpikäyntiä, uskon että lyhyempikin 

katsaus voi olla hyödyllinen draamamenetelmiä käyttäville suomen kielen opettajille tai 

muille henkilöille, jotka työskentelevät kotoutumisen parissa. Pääpaino on ollut lähteillä, 

joissa käsitellään aikuisten tai vähintään toisen asteen oppilaiden kanssa käytettyjä 

draamalähtöisiä menetelmiä. Koska kirjallisuuskatsaus on osa sosionomitutkintoani, 

tuon esille myös sosionomin työn sosiaalipedagogisen näkökulman esiin. Ensin käyn läpi 

muutamia aiheeseen liittyviä käsitteiden määritelmiä. Tämän jälkeen kirjoitan draaman 

ja tarinallisuuden käytöstä sosiaalialan menetelminä ja opetuksessa. Erillisessä 

kappaleessa kirjoitan, mitä kirjallisuudessa esitetään menetelmien hyödyiksi. Lyhyesti 

kuvailen myös erilaisia draaman työtapoja, joskaan varsinaisia harjoitteita en tässä 

työssä listaa ja kuvaa. 

2 Käsitteiden määrittelyä  

 

Tässä vaiheessa on syytä määritellä kirjallisuuskatsauksessa esiintyviä käsitteitä: 

kotoutuminen ja tarinallisuus. Draamakasvatuksesta kirjoitan erillisessä osiossa.  

2.1 Kotoutuminen 

 

Suomessa kotoutumislain mukaan kotoutumisella tarkoitetaan ”maahanmuuttajan ja 

yhteiskunnan vuorovaikutteista kehitystä, jonka tavoitteena on antaa maahanmuuttajalle 

yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja samalla kun tuetaan hänen 

mahdollisuuksiaan oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen” (Laki kotoutumisen 

edistämisestä 1386/2010, 3§). Väestöliiton julkaisu lisää määritelmään kotoutumisen 

tapahtumaketjuun kuuluvan sosiaalisten verkostojen luomisen, joiden kautta maahan 

muuttanut henkilö tulee osalliseksi yhteiskunnassa (Alitolppa-Niitamo – Säävälä 2013: 

7). Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoitus ei ole pureutua syvemmin kotoutumisesta tai 

integraatiosta käytyyn keskusteluun.   
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2.2 Tarinallisuus 

 

Narratiivisuus eli tarinallisuus tai kerronnallisuus on poikkitieteellinen ja monitahoinen 

käsite, sillä se on kiinnittynyt eri tieteidenalojen käsitteistöön (esim. lingvistiikka, 

sosiaalipsykologia ja psykologia, kirjallisuustiede, historia) ja saanut näin ollen erilaisia 

määritelmiä. Toisaalta siinä voi olla kyse kertomuksen tutkimisesta (juonen ja tarinan 

rakenne), toisaalta omaelämänkerrallisen kokemuksen analyysista, kertomusten 

paikasta ihmisen elämässä ja oman elämän tarinan rakentumisesta. Kertomus on 

Abbottin (2002: 12) mukaan yksinkertaisimmillaan representaatio tapahtumasta, teosta 

tai toiminnasta tai näiden sarjasta. Bruner on yksi narratiivisuuden tärkeimpiä ja 

useimmin referoituja tutkijoita. Hänen mukaansa ihmisellä on kaksi ajattelun tapaa 

kokemuksen jäsentämiseksi: looginen ajattelu ja tarinamuoto (Bruner 1986: 15-16). 

Narratiivisen ajattelun kautta konstruoidaan maailmaa ja luodaan siihen merkityksiä. 

Tarinoiden ja narratiivien kautta myös itselle annetaan sisältö: tarinoiden kautta 

ymmärrys itsestä rajautuu ja ilmentyy. (Kerby 1991: 1.) Narratiivinen identiteetti on 

ihmisen itsensä luoma kertomus itsestään, siitä kuka hän on (Sava – Katainen 2004: 24).  

Koska se rakentuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja suhteissa eri ihmisiin, myös 

kulttuuri-identiteettiä tai etnistä identiteettiä voidaan pitää kerrottuna identiteettinä (De 

Fina 2003: 143-5, 182). Hänninen kirjoittaa väitöskirjassaan ihmisen ”sisäisestä 

tarinasta”, joka toimii ihmisen elämäntilanteen, -tapahtumien ja -muutosten tulkkina 

(Hänninen 1999: 58). Erilaiset elämänmuutokset tuovat ihmiselle tarpeen pohtia 

uudelleen oman elämänsä perusteita (emt. 143). Muutettaessa toiseen maahan myös 

tämä tarina itsestä muuttuu, kun oman maan totutut tavat eivät pädekään uudessa 

maassa (Schubert 2013: 64-67). Ihminen voi kokea itsensä kömpelöksi ja sääntöjä 

osaamattomaksi. Lisäksi hänen oma taustansa ja ammatti-identiteettinsä saattavat 

uudessa maassa kadota ja muuttua merkityksettömiksi, jos uudessa asuinmaassa niille 

ei anneta arvoa (emt. 69). 

3 Tarinallisuus sosiaalialan menetelmänä 

 

Nietosvuori ja Ruusunen ovat kirjoittaneet taidelähtöisten ja toiminnallisten menetelmien 

käytöstä osana sosionomin työnkuvaa ja sosiaalipedagogisena menetelmänä. Taide- ja 

kulttuurilähtöisten menetelmien sovellusalue on laaja. Parhaimmillaan näiden 

menetelmien kautta koetut yhteiset elämykset voivat auttaa jäsentämään todellisuutta ja 

toimia vastavuoroisen oppimisen ja ilmaisun tilana (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2018). Nietosvuori esittää yhteisen tekemisen vahvistavan yhteisöllisyyttä ja osallisuutta 
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osana työskentelyprosessia. Luovien menetelmien ylipäätään hän näkee rakentavan 

ihmisen yhdessäoloa ja vuorovaikutusta. Toiminnallisten menetelmien avulla asiakas voi 

tarkastella omaa elämäänsä sekä yhteisön jäsenyyttänsä. (Nietosvuori 2008: 136.) 

Ruusunen toteaa, että ilmaisullisten menetelmien avulla on ”mahdollista kuvata 

kokemuksia, tutustua tunteisiin, rakentaa persoonallista identiteettiä ja yhteisöllisyyttä, 

tutkia elämän vaihtoehtoja”. Parhaimmillaan erilaiset ilmaisulliset menetelmät voivat olla 

voimaannuttavia ja itsetuntoa lisääviä. (Ruusunen 2005: 55.) Tarinallisuuden 

asiakaskohtaamisissa Nietosvuori (2008: 138) näkee hyödyllisenä sosiaalialan 

työmenetelmänä itsessään sekä tiedon tuottajana asiakkaan kokemusmaailmasta. 

Tarinat voivat auttaa avaamaan uudenlaisia näkökulmia ja niiden avulla voi ymmärtää 

toisen ihmisen todellisuutta. Sosiaalipedagogiseen työotteeseen luovat ja tarinalliset 

menetelmät sopivat, sillä ne voivat auttaa luovassa ongelmanratkaisussa ja 

vaihtoehtoisten työtapojen etsimisessä. Luovien menetelmien avulla voidaan saavuttaa 

asiakkaan aktivoitumista ja omien voimavarojen löytymistä, mitkä edesauttavat 

asiakasta rohkaistumaan oman elämänsä parantamiseksi. (Nietosvuori 2008: 139.)  

 

Tässä kirjallisuuskatsauksessa ei ole mahdollista käydä läpi sosiaalialan hankkeita, 

joissa tarinallisuutta tai draamamenetelmää on käytetty. Mainittakoon kuitenkin 

esimerkkinä sadutus. Sadutusta on käytetty sosiaalialalla erityisesti lasten kanssa, mutta 

sitä voidaan käyttää myös aikuisten parissa (ks. Karlsson 2014). Sadutuksessa lapsi 

pääsee itse kertomaan tarinaa ja menetelmän kautta pyritään yhdessä rakentamaan 

kohtaavaa, vastavuoroista ja osallistavaa toimintakulttuuria. Sadutuksen keinoin lapsi 

saadaan lapselle ominaiselle tavalle mukaan toiminnan suunnitteluun, hän tulee 

kuulluksi, osalliseksi ja merkitykselliseksi (emt. 10, 13, 110). Sadutuksen käytöstä lasten 

kotoutumista tukevassa työssä on kirjoitettu useampia opinnäytetöitä ja ainakin yksi 

väitöskirja (ks. Lähteenmäki 2013).  

 

Myös ihmistyön ammatillisessa koulutuksessa (mukaan lukien sosiaalialan koulutus) 

draamaa on käytetty erilaisten asiakkaan kohtaamistilanteiden harjoittelemiseen sen 

tarjoaman esteettisen, kokemuksellisen ja elämyksellisen tiedon takia (Helander 2002: 

13). Näissä töissä korostuu myös tunneosaaminen ja Karkkulaisen (2001: 23) mukaan 

toiminnallisten teatterilähtöisten menetelmien avulla tieto ja tunne voidaan yhdistää 

oppimistilanteissa. Seuraavassa osiossa kirjoitan yleisesti draaman käytöstä 

opetusvälineenä sekä tarkemmin kirjallisuudesta koskien kieltenopetusta. 
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4 Draaman ja tarinallisuuden käytöstä opetusvälineenä  

 

Tarinoiden käytöllä opetuksessa on pitkät perinteet. Tarinoiden avulla abstrakteja ilmiöitä 

voidaan konkretisoida. Ne antavat tiedolle kontekstin ja niiden kautta opiskelija saa 

emotionaalisen kokemuksen, joka helpottaa uuden tiedon muistamista. (Szurmak ja 

Thuna 2013.) Green (2004) kirjoittaa tarinoiden herättävän mielenkiintoa oppimiseen ja 

ne luovat opittavalle asialle struktuuria. Tarinat voivat myös auttaa luomaan yhteyttä 

opiskelijoiden ja opettajan välillä sekä auttavat vähentämään opiskelijoiden 

ahdistuneisuutta ja mahdollista vastahakoisuutta opittavaa aihetta kohtaan. 

Tarinankerrontaa on käytetty laaja-alaisesti opetuksessa; jopa luonnontieteissä kuten 

luonnonvalintateorian opettamisessa (ks. Prins – Avraamidou – Goedhart 2015).  

 

Draaman käyttöä opetusvälineenä Viranko (1997: 114) on kiteyttänyt seuraavasti: 

”draama on kokonaisvaltaista, oppilaskeskeistä, kokemuksellista tekemällä oppimista. 

Se pyrkii vuorovaikutteiseen, yhteistoiminnalliseen ja positiiviseen oppimisympäristöön, 

jossa voi turvallisen kokemuksen lisäksi reflektoida kriittisestikin: havainnoida, ymmärtää 

ja ehkä arvottaa tutkittavaa ilmiötä.” Roolileikin kautta voidaan oppia aloitteellisuutta, 

viestintää, ongelmanratkaisua ja etsiä uudenlaisia luovia ratkaisuja tilanteeseen. 50-

luvulta eteenpäin erityisesti Englannissa on käytetty draaman keinoja opetuksessa ja 

painotuksena siinä on ollut yksilön kasvu ja henkilökohtaisen merkitysten etsiminen 

luovan itseilmaisun kautta (Zafeiraidaou 2009: 4, Fleming 2006). Suomessa 

uusimmassa aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelmassa draaman ja roolileikkien 

käyttäminen tuodaan esille eri oppiaineiden kohdalla ja niitä kannustetaan käyttämään, 

sillä ”toiminnalliset työtavat kuten draama, fyysinen aktiivisuus, kokeellisuus ja pelillisyys 

edistävät oppimisen iloa sekä vahvistavat edellytyksiä luovaan ajatteluun ja 

oivaltamiseen” (Opetushallitus 2015: 18). Viranko (1997: 111) peräänkuuluttaa 

draamamenetelmien lisäämistä koulussa eri oppiaineisiin, jotta oppilaat saisivat 

valmiuksia oman oppimisensa prosessoimiseen ja opetukseen saataisiin syventävyyttä. 

 

Draaman käyttöä ovat eräät kirjoittajat suositelleet minkä tahansa asian opettamiseen 

(Viranko 1997: 111). Draamalähtöisten menetelmien avulla ei voida kuitenkaan kuvitella 

pystyä saavutettavan mitä tahansa akateemista tavoitetta eikä voida ajatella niiden 

olevan missään määrin ainoa tapa ”todella” oppia (Winner - Cooper 2000, Owens – 

Barber 1997: 11). Draaman käytön vaikutus suullisten ja vuorovaikutustaitojen 

oppimisessa on kuitenkin todistettu (ks. Winner 2001). Toisaalta tutkijat ovat myös 

huomauttaneet, että tutkimuksissa, joissa on tutkittu taiteen käyttöä oppimisessa, on 
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saatettu kiinnittää liikaa huomiota pelkkiin koetuloksiin ja arvosanoihin (Winner – Hetland 

2000). Taidelähtöisten menetelmien voidaan kuitenkin nähdä hyödyttävän opiskelijoita 

toisten, vaikeammin mitattavien, vaikutusten kautta (arvostus, ilo, sitoutuminen ja ns. 

flow) (Winner – Cooper 2000: 67). Draamakasvatuksen tavoitteena onkin eri teoksissa 

nähty oppijan kokonaispersoonallisuuden kehittyminen ja oppimisprosessina sen on 

nähty olevan induktiivinen sen aisteista, elämyksistä, ilmaisusta ja kokemuksesta 

saadun tiedon takia (Helander 2002: 8). 

 

4.1  Kielten opetuksessa 
 

Erilaisia oppaita toiminnallisiin, ilmaisullisiin ja tarinallisiin menetelmiin 

kieltenopetuksessa löytyy sekä painettuina että verkkomateriaaleissa. Englanninkielistä 

tutkimusta aiheesta on tehty jonkin verran. Kovin yleistä draaman käyttö ei kuitenkaan 

ole ollut muidenkaan kielten opetuksessa ja niin kutsutut draamamenetelmät ovat aidosti 

luovan työn sijaan saattaneet olla dialogien ulkoa opettelua tai käsikirjoitettuja näytelmiä 

(ks. Belliveau – Kim 2011: 10). Kieltenoppimisessa draamapedagogiikan voidaan nähdä 

olevan kommunikatiivisen kieltenopetuksen ilmentymä ja jatkumo, ja sen tarkoituksena 

on kehittää kommunikatiivista ja vuorovaikutuksellista osaamista vieraalla kielellä. 

Kokonaisvaltaisena opetusmenetelmänä se pyrkii kirjaopiskelun kielellis-älyllisestä 

ulottuvuudesta laajentamaan oppimiskokemusta niin, että opiskelijat pääsevät fyysisesti 

liikkumaan ja empatisoimaan sekä olemaan sosiaalisessa kanssakäymisessä toisten 

kanssa. (Even 2008: 162.) Perinteisemmässä kielten opetuksessa on keskitytty kielen 

muodollisiin ominaisuuksiin kuten taivutusmuotoihin, sanastoon ja lauseoppiin, mikä on 

pahimmillaan jättänyt vuosiakin kieltä opiskelleet opiskelijat kykenemättömiksi ilmaista 

ajatuksiaan ja tunteitaan vieraalla kielellä (Adair-Hauck – Donato 2002: 265). 

Kommunikatiivinen kieltenopetus painottaa merkitystä muodon sijaan (emt. 267). 

Weinstein (2006: 159) esittää, että opettajan tulisi kuunnella opiskelijoiden tarinoita 

saadakseen selville tärkeimmät asiat ja teemat, jotta kielten oppiminen elävöityisi ja 

suuntautuisi oppijoiden tarpeiden mukaiseksi.  

 

Erilaisia draamamenetelmiä ja simulaatioita on käytetty havainnollistamaan 

kulttuurienvälisessä viestinnässä tarvittuja taitoja, mitä on viime vuosina painotettu yhä 

enemmän osana kielten opetusta. Useampi tutkija on pitänyt kultturienvälisen viestinnän 

oppimisessa kieltä ja kulttuuria toisistaan erottamattomina (ks. Rothwell 2011: 579, 

Belliveau – Kim 2013: 11). Vaikka englanninkieliset lähteet eivät puhu kotouttavasta 

toiminnasta, voidaan kulttuurienväliseen viestintäkompetenssiin tähtäävien 
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draamamenetelmien nähdä olevan hyödyllisiä uuden maan kulttuuristen piirteiden 

tutkimisessa sekä ajatellen kotoutumiseen liittyviä yhteiskunnassa tarvittavia taitoja. 

Niiden avulla voidaan tuoda luokkahuoneeseen toisen kulttuurin nyansseja, 

konfliktitilanteita ja tunteita kokemuksellisesti koettavaksi (Cunico 2005: 21). Draaman 

kautta oppijoiden ajatellaan voivan tulla tietoisemmiksi myös esimerkiksi omien 

kehojensa merkityksen viestinnässä oman kulttuurin sisällä ja kulttuurien välillä 

(Rothwell 2011: 579).  

5 Draaman ja tarinallisuuden eri keinoista lyhyesti 

 

Kirjallisuudessa ei löydy yksiselitteisiä määritelmiä draamakasvatukselle. Heikkisen 

(2005: 74) mukaan draamakasvatus on ”sosiokulttuurinen ja taiteellinen oppimisprosessi 

itsensä, ajan ja paikan transformaation avulla/kautta”. Helander (2002: 7) kirjoittaa 

draamakasvatuksen olevan kokoava käsite, jonka alle jää ilmaisutaito, pedagoginen 

draama ja teatteri- ja näyttämötyö. Draamakasvatuksen alalajeina Heikkinen (2005: 75-

76) näkee osallistavan draaman, soveltavan draaman ja esittävän draaman. 

Osallistavassa draamassa tutkitaan jotain asiaa, teemaa tai ilmiötä ja sen genrejä 

puolestaan ovat draamaleikki, tarinankerronta ja prosessidraama. 

 

Prosessidraamassa voi olla erityylisiä harjoituksia kuten tekstin tulkintaa ja 

improvisaatiotilanteita. Nämä ovat rajattu tiettyyn kuviteltuun kontekstiin (Stinson – 

Winston 2011). Päämääränä ei ole draamaprosessin ulkopuoliselle yleisölle esittäminen 

vaan kuvitella, esittää ja reflektoida inhimillistä kokemusta ja antaa opiskelijoille 

mahdollisuus harjoitella omia kykyjään ja kokemuksiaan hyödyntäen  mahdollisimman 

autenttisia tilanteita (Athiemoolam 2004: 4-5). Prosessidraamassa opettaja yhdessä 

oppilaiden kanssa pyrkii rakentamaan fiktion, draaman maailman. Tästä draaman 

maailmasta tullaan välillä pois keskustelemaan ja suunnittelemaan sen tapahtumia 

(O’Neill 1995 Heikkisen 2005: 76 mukaan). Kielten opiskelijat tyypillisesti osallistuvat 

tarinan juonen ja henkilöhahmojen tarkastelemiseen (tai luomiseen) ja työstävät sitä 

erilaisin vuorovaikutuksellisin tavoin. Nämä keholliset ja liikunnalliset, älyyn ja tunteisiin 

vetoavat oppimiskokemukset on nähty parhaimmillaan voimaannuttavina (Belliveau – 

Kim 2013: 8). Kao ja Neil (1998) kirjoittavat draaman rakentuvan osallistujien ideoista, 

neuvotteluista ja vastatoimista kehittäen näin ongelmanratkaisukykyä ja korkeamman 

tason ajattelutaitoja sekä sosiaalisia, älyllistä ja kielellistä osaamista (Reed – Seongin 

2013 mukaan). Opettajalla on keskeinen rooli prosessin käynnissä pitämisessä. Hän voi 
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olla ulkopuolisena ohjaajana, pistäytyä roolissa välillä tai toimia tarinan sisällä läpi 

prosessin (Karkkulainen 2001.) 

 

Kielten opetuksessa käytetty draama tai teatteri on saanut vaikutteita myös 

psykodraamasta. Alkujaan sen kehittäjä Jakob Moreno loi sen 

psykoterapiamenetelmäksi, jonka avulla yksilön tämänhetkistä sosiaalista maailmaa ja 

hänen reagointitapojaan voidaan tutkia ryhmän avulla ja uudelleen tulkita niitä 

(Kopakkala 2005:28, Pasanen 1992: 20). Oppilaiden omat henkilökohtaiset tarinat 

pääsevät siis näihin perustuvissa draamamenetelmissä esille. Kieliluokassa 

draamaharjoituksessa opiskelijat voivat tuoda esimerkiksi jonkun oman tunteen tai 

kokemansa tilanteen luokassa yhteisesti käsiteltäväksi.  

 

Tarinateatterissa on kyse käsikirjoittamattomista, hetkellisistä, spontaaneista lyhyistä 

kuvauksista. Siinä kannustetaan yhteyden ja dialogin luomiseen yleisön ja näyttelijöiden 

kesken. Yleisön jäsenet kertovat tarinoitaan, joille näyttelijät antavat taiteellisen muodon. 

Jo varhaisessa vaiheessa kyseisen teatterimuodon kehittäjät halusivat vapauttaa sen 

perinteisemmiltä foorumeilta erilaisten yleisöjen luokse. Sitä onkin käytetty koululaisten, 

ikäihmisten, kuntoutuspotilaiden ja vammaisten kanssa. Nykyään sitä käytetään yhä 

useammin myös koulutuksessa. (Motos Teruel – Fields 2015.) Erityisesti kulttuuristen 

tapojen oppimisessa se voi olla hyödyllinen harjoittaen reflektointikykyä sekä 

tehostamalla havainnointia itsestään ja toisista vuorovaikutustilanteissa (Feldhendler 

2007).  

 

Adair-Hauck ja Donato (2002: 270) kirjoittavat tarinoiden käytöstä kieliopin oppimisessa. 

Heidän kuvailemassaan PACE-menetelmässä kielioppia ja kielen muodollista puolta 

opitaan tarinoiden kautta. Ajatuksena on, että oppijoiden tulisi kohdata ”kokonaista” ja 

aitoa kieltä sen sijaan, että he oppisivat kieltä pienten osien kautta kuten 

kielioppiharjoitusten ja sanastolistojen avulla. Metodissa tutustutaan suulliseen tarinaan, 

mitä seuraa roolileikkejä, lukemis- ja kirjoitustehtäviä (emt. 271). Tarinallisuus on myös 

osa LEA-menetelmää (Language Experience Approach) joka on tarkoitettu luku -ja 

kirjoitustaidon opettamiseen ja sitä voidaan käyttää myös opeteltaessa luku- ja 

kirjoitustaitoa toisella kielellä. Menetelmässä on ajatuksena, että lukemaan opetteleva 

kertoo oman tarinansa opettajalle, joka kirjoittaa sen ylös. Ajatuksena on, että oppijan on 

helpompi lukea omaa tuottamaansa tarinaa. Tästä hän voi siirtyä kohti muiden tekstien 

lukemista. Toisen kielen alkeisoppijoille voidaan käyttää kuvia apuna. (Wurr  2002.)  
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Konkreettisesti draama ja tarinallisuus kieltenopetuksessa tarkoittavat useimmiten 

esimerkiksi improvisaatiota, pantomiimia ja mimiikkaa, simulaatiota, dialogeja, 

dramatisoituja kertomuksia, roolileikkejä ja näyttelemistä. Menetelminä voi olla myös 

esimerkiksi käsikirjoitetun kohtauksen esittäminen, kirjallisen tarinan esittäminen, 

lukudraama, empaattiset kysymykset, doubling, still-kuva tai kuuma tuoli (ks. Davies 

1990, 87-88, Even 2008, Trivedi 2013). Alhaisen kielitason opiskelijoille erilaiset 

käsikirjoitetut roolileikit voivat olla hyödyllinen tapa ymmärtää eri tilannekonteksteissa 

käytettyä kieltä (Michaud – Hooper 2016). Kepeli-hankkeen koulutuksissa tarinalliset 

menetelmät ovat olleet prosessidraaman harjoituksia, joissa on luotu fiktiivinen henkilö 

ja rakennettu hänelle tarina, jota on käsitelty erilaisin harjoituksin. Toiset harjoitukset ovat 

olleet psykodraamaa tai tarinateatteria mukailevia menetelmiä, joissa opiskelijoiden 

omat tarinat ovat olleet pääosassa. 

6 Hyödyt kieltenopetuksessa ja kotouttavassa toiminnassa 

 

Tässä osiossa kirjoitan, miten aiemmassa kirjallisuudessa on perusteltu draaman 

käyttöä ja millaisia tutkimustuloksia siitä on saatu. Davies (1990: 96) toteaa draaman 

toimivan siltana oppikirjojen dialogin ja aitojen vuorovaikutustilanteiden välillä. Maleyn ja 

Duffin (2005) teoksessa luetellaan draaman käytön hyödyiksi kieltenopetuksessa mm. 

sen kokonaisvaltaisuuden, sillä oppiminen tapahtuu koko henkilössä useiden aistien 

välityksellä, älyllisesti ja kinesteettisesti. Draamassa niin kognitiivinen kuin affektiivinen 

ulottuvuus tulee käyttöön. Vastuu oppimisesta siirtyy opettajalta opiskelijalle. Opiskelijat 

pääsevät käyttämään omaa personallisuuttaan ja kehollisuudessaan ei-kieleen liittyviä 

vahvuuksiaan (Trivedi 2013). Draaman käyttöä suullisen kielitaidon harjoittelussa on 

kutsuttu korvaamattomaksi ja Athiemoolam (2004:4-5) esittää draamakasvatuksen 

(drama-in-education) olevan ylipäätään ihmistä kehittävää ryhmässä toimimisen 

taidoista itsetuntemukseen. Yhteistoiminnallisen oppimisen on kirjallisuudessa esitetty 

parantavan sisäsyntyistä motivaatiota sekä itsetuntoa, vähentävän ennakkoluuloja ja 

luovan välittäviä, pyyteettömiä ihmissuhteita (ks. Oxford 1997, Reed - Seong 2013). 

 

6.1 Havainnollistaminen  
 

Draamamenetelmiä voidaan käyttää havainnollistamaan kulttuurien paikkoja ja tapoja, 

jolloin kirjasta lukemisen sijaan eläytymällä tilanteisiin niitä voidaan tarkastella sisältä 

päin (Pollari ja Koppinen 2011: 149). Kohtauksissa simuloidaan aitoa kielen käyttöä, 

joten se laittaa kielen oikeaan kontekstiin (Davies 1990: 97). Simulaatio tai roolileikki 
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valmistaa kielenopiskelijoita tilanteisiin erilaisessa sosiaalisessa ja kulttuurisessa 

kontekstissa (Kodotchigova 2002). Näin voidaan esimerkiksi harjoitella vaihtelevia 

muodollisuusasteita ja rekistereitä (Pasanen 1992: 17). Varsinkin strukturoidut roolileikit 

ovatkin varsin yleisiä kielenopetuksessa (Salas 2006: 12).  

 

6.2 Vapautuminen  
 

Draamassa käytetään kuviteltuja kohtauksia, joten osallistujat voivat liioitella tai 

omaksua hahmon, ja näin ollen hän on vapaampi käyttämään kieltä monimuotoisemmin 

kuin tyypillisempi harjoitus sallisi (Wagner 2002: 2). Erityisesti teini-ikäiset ja 

aikuisopiskelijat saattavat virheiden pelossa olla kuitenkin vastahakoisia käyttämään 

vierasta kieltä. Draaman kuvitteelliset tilanteet voivat toimia turvallisena vyöhykkeenä, 

kun oppijat voivat fiktiivisen hahmon turvin käyttäytyä eri tavalla kuin omina itsenään 

(Even 2008: 163). Useammat pienimuotoiset tutkimukset ovat saaneet tuloksiksensa, 

että draaman käyttö voi toimia puhumiseen liittyvän ahdistuneisuuden tai pelon 

vähentäjänä ja saada pidättyväiset oppilaat puhumaan  (mm. Weber 2017, Nguyen – Do 

2017, Pasanen 1992, Galante 2018) haastattelemat opiskelijat kertoivat toisten kenkiin 

astumisen auttaneen heitä käyttämään tätä kokemusta oikeassa maailmassa kieltä 

käyttäessään. Virheiden tekeminen ei haitannut opiskelijoita vaan heistä kielen 

käyttäminen tuntui sujuvammalta kuin omana itsenään esiintyessään. Draaman turvin 

opiskelijat ovat pystyneet ottamaan erilaisia näkökulmia ja turvallisen tilan avulla he ovat 

voineet tehdä todellisuudesta fiktiota, muodostaa tietoa itse sekä esittää 

voimaannuttavia yksilöllisiä ja kollektiivisia esityksiä (Medina – Campano 2006, 

Mcgovernin 2017 mukaan). 

 

6.3 Erilainen oppiminen  
 

Sergejeff (2007) on kirjoittanut erilaisista toiminnallisista menetelmistä luku- ja 

kirjoitustaidottomien aikuisten maahanmuuttajien opetuksessa. Toiminnallisten 

menetelmien kautta oppimisen voidaan nähdä tapahtuvan kokonaisvaltaisen tekemisen 

tuoman kokemuksen ja elämyksen kautta. Oppiminen voi helpottua, kun 

kokemuksellisesti saadaan yhteys opiskelijoiden aikaisempiin elämänkokemuksiin, 

tunteisiin, muistoihin ja omaan itseen. Sergejeff toteaa, että suullista kielitaitoa voidaan 

harjoitella erilaisten dramatisoitujen ja kuvitteellisten tilanteiden kautta, mikä 

parhaimmillaan voi parantaa ryhmähenkeä, rentouttaa ja on hauskaa. Useat luku- ja 

kirjoitustaidottomat ovat oppineet vieraita kieliä ennenkin osana arkitilanteita. (Sergejeff 
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2007: 82-83). Owens ja Barber (1997: 11) kirjoittavat draamamenetelmien olevan hyvä 

tapa hyödyntää erilaisia oppimistyylejä, jolloin oppiminen ei ole opittavien asioiden 

sellaisenaan siirtämistä ja toistamista. Älyllisen, tunteisiin perustuvan ja fyysisen 

kokemuksen kautta oppimisesta voi tulla aidomman tuntuista ja mieleenpainuvampaa 

(Rothwell 2011: 591). 

 

6.4 Motivoiminen 
 

Opiskelijalähtöisenä menetelmänä draaman käyttö voi lisätä motivaatiota, kun 

oppimisen lähtökohtana ja keskipisteenä ovat opiskelijan tarpeet kielen rakenteiden tai  

opettajan sijaan (Davies 1990: 97, Owens – Barber 1997: 10-11). Draaman käyttö on 

nähty myös luokkatilannetta energisoivana ja tilaisuutena nauttia oppimisesta (Ashton-

Hay 2005: 6 ) Guariento ja Morley (2001) muistuttavat tunnepitoisten tekijöiden (affective 

factors) tärkeydestä oppimisessa ja miten autenttisten tekstien ja tilanteiden käyttäminen 

voi antaa opiskelijalle tunteen siitä, että hän oppii ”aitoa” kieltä, jota käytetään 

luokkahuoneen ulkopuolella mekanistististen kielioppiharjoitteiden sijaan.  

 

6.5 Itseluottamuksen luominen ja ahdistuneisuuden tai pelon vähentäminen  
 

Kuten jo edelle mainittu, monet lähteistä mainitsee yhtenä isona hyötynä 

draamamenetelmien tuoman paremman itseluottamuksen käyttää kieltä ja sen 

ahdistuneisuutta tai pelkoa (anxiety) vähentävän vaikutuksen (Davies 1990: 97, Piazzoli 

2011). Ujokin oppilas saattaa pystyä hahmonsa kautta puhumaan ja toimimaan 

vapaammin (Ashton-Hay 2005: 6). Luku- ja kirjoitustaidottomat opiskelijat ovat kokeneet 

hyödyllisiksi arjen puhetilanteiden harjoittelemisen, koska niistä he ovat saaneet 

rohkeutta käyttää suomea arjen puhetilanteissa luokkahuoneen ulkopuolella (Sergejeff 

2007: 85.) Pasanen (1992) toteaa sen olevan hieman paradoksaalistakin, että usein 

opiskelijoista saattaa tuntua aidommalta tai rehellisemmältä ottaa joku muu rooli tai 

esittää luokkahuoneen ulkopuolista tilannetta kuin puhua luokkahuonetilanteessa omana 

itsenään.  

6.6 Draama yhteisöllisenä menetelmänä ja toimijuuden luojana  
 

Yhteistyöhön perustuvana ja osallistavana menetelmänä draaman käytön maahan 

muuttaneiden opetuksessa tai muussa ohjauksessa voidaan nähdä tukevan 

pystyvyyden tunnetta, toimijuutta ja subjektiutta. Kielen oppimisessa tärkeänä on nähty 
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myös sosiaalisesti tuetun ja yhteistyössä aikaansaadun luovan prosessin itsessään 

(Zafeiraidaou 2009: 6). Kieliluokassa on hyvä tilaisuus harjoittaa sosiokulttuurista 

pätevyyttä, jotta luokassa opitun pystyy siirtämään myös ulkomaailman (mm. Savignon 

– Sysoyev 2002). Harjoitukset itsessään tukevat sosiokonstruktiivista oppimista, kun 

muilla keinoin opittua (mahdollisesti kirjallisten kielioppiharjoitteiden ja opettajan 

kertomaa) päästään harjoittelemaan saman tien todellista tilannetta simuloivassa 

draamaharjoituksessa (Ari-Gürhanli 2013). Kun draaman käyttöä opetuksessa 

lähestytään kriittisestä sosiokulttuurisesta näkökulmasta käsin, fokus siirtyy alisteisessa 

asemassa olevasta opiskelijasta, jolta odotetaan kielen hallintaa, kompleksiseen 

olentoon, joka voi osallistua aktiivisesti omaan oppimisprosessiinsa (McGovern 2017: 

10). Owens ja Barber (1997: 11) huomauttavat oppijakeskeisen kulttuurin olevan 

mahdollista toteutua opetuksessa käyttämällä draamaa, joka on sosiaalinen ja 

kollektiivinen taidemuoto. Kontruktiivisen oppimisteorian mukaan ihmiset aktiivisesti 

rakentavat tietoa itse niin omassa päässään kuin kulttuurinsa sisällä. 

Draamaharjoitteiden kautta oppija pääsee toimimaan ja sen jälkeen reflektoimaan 

toimintaansa ja oppimaansa. (Wagner 2002: 8-9.) Draaman käytön nähdään myös 

harjoittavan yksilöllistä ajattelua, demokraattista ja kriittistä toimintaa (Owens – Barber 

1997: 12).  

 

Tarinateatteria on käytetty rakentamaan sosiaalista kanssakäymista, ajamaan 

sosiaalisen oikeudenmukaisen asiaa sekä yhteisön luojana. Maahanmuuttajien 

tukiryhmissä tarinateatteria on käytetty sillanrakentajana kulttuurieroihin ja kielimuuriin 

liittyvissä väärinymmärryksissä (Motos Teruel – Fields 2015). Häkämies (2005: 155-6) 

kirjoittaa draaman olevan osallisuuden paikka, joka mahdollistaa yhdessä kokemisen ja 

merkitysten jakamisen. Draama on Häkämiehen mukaan myös tasa-arvon kehittäjä, joka 

antaa mahdollisuuden tarkastella maailmaa useista näkökulmista. Karkkulainen (2001: 

14) näkee draaman voiman piilevän sen yhdessä luodoissa tarinoissa, todellisuutta ja 

fiktiota yhdistävässä, osallistavassa prosessissa. Osallistujat pääsevät prosessissa 

tuomaan omaa maailmaan ja todellisuuttaan mukaan, usein tiedostamattomastikin.  

7 Mitä menetelmien käyttö vaatii opettajalta tai ohjaajalta? 

 

Jotkut opiskelijat saattavat olla hyvinkin vastentahtoisia draaman keinoja kohtaan. 

Heidän odotuksensa kielenoppimisesta saattaa olla kirjapohjainen, kokein arvioitu ja 

opettajalähtöinen ja luokkahuonetta ei nähdä toiminnan ja riskinoton tilana. (Salas 2006.) 

Davies (1990: 88) toteaa, että luokan tai ryhmän ilmapiiri on oltava sellainen, että 
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jokainen tuntisi itsensä turvalliseksi ja uskoisi hyötyvänsä ja nauttivansa draaman 

tekemisestä. Tämän takia olisi tärkeä aloittaa lämmmittelyharjoituksilla (Athiemoolam 

2004: 6). Lisäksi opettajalla tulisi olla mielessä, miksi hän haluaa käyttää tietyn ryhmän 

kanssa draamamenetelmiä – mitä hän toivoo saavuttavansa menetelmän kautta (Davies 

1990: 89). On myös otettava huomioon, että kohtaukset ja tarinat kumpuavat osallistujien 

omista taustoista ja kokemuksista ja näin ollen esille voi tulla täysin odottamattomia 

ideoita (Athiemoolam 2004: 9). Draaman käyttö vaatii opettajalta tai ohjaajalta usein 

rohkeutta siirtyä tutuista ja varmoista menetelmistä draaman ennustamattomuuteen. On 

muistettava, että opiskelijoiden kielitaito tuo myös tietyt rajat draaman käyttöön. Erityisen 

lopputuloksen sijaan pedagogin tulisi keskittyä prosessiin varmistaakseen, että 

harjoitukseen osallistujien ilmapiiri pysyy myönteisenä. (Zafeiraidaou 2009: 5-6.)  

 

McGovern (2017) tuo katsauksessaan esille tutkijoiden esittämää kritiikkiä 

draamamenetelmiin littyen; kokemattoman ohjaajan käsissä harjoituksista ei ole yhtä 

paljon hyötyä kuin kokeneemman. Athiemoolam (2004: 5) toteaa monen opettajan 

olevan vastahakoinen käyttämään draamallisia menetelmiä vetoamalla siihen, etteivät 

he osaa ohjata näytelmää. Kao ja Neil (1998, McGovernin 2017 mukaan) kritisoivat 

draaman käyttämistä puhtaasti opettajalähtöisesti lyhyinä harjoitteina. Pasanen (1992: 

25) pitää kuitenkin draamankäytön yhtenä parhaimpana puolena sen joustavuuden 

helposta vaativaan, yksinkertaisesta monimuotoiseen. Se voi olla ilveilyä tai 

vakavampaa, kuvitteellista tai tosiasioihin perustuvaa. Viranko (1997: 126) esittää, että 

draaman käyttö vaattii opettajalta henkilökohtaista sitoutumista ja toivottavaa olisi, että 

opettajalla olisi ymmärrystä ryhmäsosiologiasta ja -dynamiikasta, kommunikaation 

teoriasta, satujen ja myyttien synnystä jne. Tärkeimpänä hän näkee kuitenkin opettajan 

asenteen innostajana ja rohkaisijana.  

8 Pohdinta 
 

Kuten tässä kirjallisuuskatsauksessa on nähty, draamamenetelmät opetuksessa antavat 

osallistujille keinoja suomen kielitaidon harjoittamiseen, harjaannuttavat ryhmätyötaitoja 

ja parhaimmillaan edistävät elämänhallintaa uusien taitojen ja toimijuuden tunteen 

myötä, aivan Kepeli-hankkeiden tavoitteiden mukaisesti. Kieltenoppijoille, joista jotkut 

eivät lähtömaassaan ole osallistuneet kouluopiskeluun, tekemällä oppiminen saattaa 

tuntua luontevammalta kuin kirjaperusteistein harjoitteiden avulla oppiminen. Toisille 

taas draama tai improvisaatio, leikit tai pelit, saattavat tuntua lapsellisilta tai jollain tapaa 
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epäaidolta oppimiselta. Riippuu toki myös ohjaajan tai opettajan taidosta ohjata 

prosessia, miten hyvin asetetut tavoitteet toteutuvat.  

 

Sosiaalipedagogisesta näkökulmasta näen draamamenetelmien olevan erittäin 

suositeltavia, sillä parhaimmillaan ne tukevat osallistujan toimijuutta ympäröivään 

yhteiskuntaan nähden. Tämän näen mahdollisena tuloksena simulaatioharjoitusten tai 

roolileikkien tuoman rohkaistumisen myötä käyttää kieltä aidoissa asiointitilanteissa ja 

draamaprosessiin osallistuva saa jo luokkahuoneessa kokemuksen aktiivisesta 

toimijuudesta vieraalla kielellä. Yhteisen, vuorovaikutteisen luovan tekemisen kautta 

saattaa yksilö pystyä reflektoimaan omaa osaamistaan, voimavarojaan ja toimintaansa 

sekä keskustelujen kautta saada uutta ymmärrystä ympäröivään kulttuuriin. S2-

opetuksella ja muulla kotouttavalla toiminnalla tulisi mielestäni olla voimakkaasti 

kommunikatiivinen ja toimijuutta tukeva työote. 

 

Vaikka jonkin verran tutkimusta onkin tehty tarinallisuuden ja draaman käytöstä kielen 

oppimiseen ja kotoutumiseen liittyen, uupuu kirjallisuudesta edelleen systemaattisempia 

ja pidempikestoisia tutkimuksia. Itseäni kiinnostaisi myös tutkimus tai hanke 

ryhmämuotoisista tarinatyöpajoista tai sadutuksen käytöstä aikuisten maahan 

muuttaneiden keskuudessa. Omien tosiperäisten tarinoiden tai fiktiivisten satujen 

kertominen voi olla voimaannuttava kokemus. Tällaisessa toiminnassa ohjaajalla pitää 

kuitenkin olla riittävä osaaminen, koska esille saatetaan tuoda rankkojakin kokemuksia. 

 

Aivan kuin lapsi oppii äidinkielensä aidossa vuorovaikutuksessa eikä mekaanisten 

kirjallisten kielioppiharjoitusten avulla, myös toisen kielen oppimisessa erilaisten 

vuorovaikutuksellisten draamamenetelmien käyttö kielen oppimisessa ja 

kotoutumiskoulutuksessa on mielestäni suotavaa. Erilaisten yhteistoiminnallisten ja 

draamaan perustuvien menetelmien ei ole tarkoitus olla ainut keino opettaa ja tukea 

kotoutumista, mutta muiden keinojen rinnalla näen niiden käyttämisen hyödyt 

kiistattomina. Toivottavaa olisi, että ne vakiinnuttaisivat paikkansa S2-opetuksessa ja 

muussa kotouttavassa toiminnassa.   
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