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Elämä on draamaa
Kuvitteellisiin tilanteisiin eläytyminen

kielenoppimisen ja kotoutumisen tukena

Draamamenetelmien itseopiskelupaketti
maahanmuuttajaryhmien ohjaajille

Kuvat: Jouni Piekkari
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● Tähän itseopiskelupakettiin on koottu yhteen Kepeli-hankkeen
materiaaleja sekä muuta kirjallisuutta ja linkkejä, jotka liittyvät
draaman käyttöön maahanmuuttajien kotoutumisessa ja
kielenoppimisessa.

● Materiaali tarjoaa ohjaamiseen liittyvää teoriaa sekä käytännöllisiä
menetelmiä.

Tarinallisuus ja tarinat kotouttavassa työssä

Milka Junkkari: Tarinallisuuden ulottuvuuksia kotouttavassa toiminnassa.
Kirjallisuuskatsauksessa esitellään erilaisia lähteitä aiheesta.

Piekkari, Jouni: Miksi draamatarinoita?
Tässä tekstissä esitellään perusteluita draaman käytölle oppimista ja
kotoutumista tukevassa työssä.

Draama ja turvallinen tila

Draama ja muut toiminnalliset menetelmät voivat usein jännittää ja jopa
pelottaa osallistujia. Miten johdatella osallistujat turvallisesti
draamalliseen työskentelyyn ja sitä kautta usein haastavienkin aiheiden
käsittelyyn omaa kehollista itseilmaisua käyttäen? Kepeli-hankkeen opas
Onnistu ohjaajana käsittelee tätä aihetta kappaleissa Ohjaaja tarinoiden
äärellä ja Draamaa ja elämyksiä.

http://kepeli.metropolia.fi/
http://kepeli.metropolia.fi/wp-content/uploads/2018/07/kepeli_tarinallisuus_oikoluettu_Kirjallisuuskatsaus_MilkaJunkkari.pdf
http://kamu.metropolia.fi/wp-content/uploads/2014/10/Miksi-draamatarinoita-KAMU.pdf
https://docs.google.com/document/d/1EylHfUnrO_F05SYIj6lfL_YhO9_lFDwHaMfnK6oZQMc/edit
http://kepeli.metropolia.fi/materiaali/onnistu-ohjaajana/
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Lyhyet draamalliset harjoitteet

Kepeli-verkkosivuilla on esitelty runsaasti erilaisia draamallisia
harjoitteita. Nämä ovat toisin sanoen harjoitteita, joissa leikin kautta
eläydytään joksikin toiseksi tai toiseen, kuvittelliseen maailmaan tai
tilanteeseen. Seuraavassa muutamia poimintoja tällaisista harjoitteista:

Lämmitysharjoituksia:
Emo ja poikaset. Luottamusharjoitus.
Nimi ja lapsuuden toiveammatti. Miiminen lämmitysharjoitus, jossa
opetellaan nimiä ja jonka avulla voi avata keskustelua ammateista.
Jos sinä olet… Mielikuvitusta, kehollista ilmaisua, sanastoa ja ryhmässä
toimimista kehittävä harjoitus.
Arvaa ammatti. Kuvakorteista näytellen tehty työelämään johdattava
arvauspeli.
Paikka ja maisema kehokuvina.
Arkiaskareita huiveilla. Harjoite kehittää kehollista ja luovaa ilmaisua ja
rohkaisee havainnoimaan ja sanoittamaan nähtyä.

Teemoihin johdattavia harjoitteita:
Draamatarinoita kuvakorteista. Harjoituksessa tutustutaan suomalaiseen
elämänmuotoon ja ihmiskohtaloihin kuvakorttien ja näyttelemisen avulla.
Jatka tarinaa kuvasta. Kuvia käytetään impulssina pienryhmissä
tehtäville tilannekuville ja kohtauksille eri aiheista.
Erilaisia kohtaamisia. Harjoitteessa tutkitaan erilaisia
vuorovaikutustilanteita.
Sana- ja tarinaimprovisaatio. Harjoitus kehittää puheen tuottamista ja
ryhmätyöskentelyä.
Lauletaan ja näytellään. Monikanavaista ilmaisua kehittävä harjoite.

http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/emo-ja-poikaset/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/nimi-ja-lapsuuden-toiveammatti/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/sina-x-mina/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/arvaa-ammatti/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/722/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/arkiaskareita-huiveilla/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/draamatarinoita-kuvakorteista/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/jatka-tarinaa-kuvasta/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/erilaisia-kohtaamisia/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/sana-ja-tarinaimprovisaatio/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/lauletaan-ja-naytellaan/
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Kielenoppimista tukevia osallistavia
draamatarinoita eri teemoista

● Blogiteksti Meriltä palannut Pietari ikävöi kuvailee, miten
kuvitteellisen draamatarinan avulla voidaan nostaa esille
turvallisen etäytetysti ja koskettavasti perheenyhdistämisen,
maastamuuton ja maailmankansalaisuuden teemoja.
Draamapajaan osallistumisen jälkeen voidaan käsitellä
osallistujien omia kokemuksia aiheesta.

● Osallistava draamatarina Harjoittelu päiväkodissa valmistaa
opiskelijoita kotoutumiskoulutukseen kuuluvaan kieliharjoitteluun,
joka tapahtuu eri yhteisöissä, esim. vanhainkodeissa,
päiväkodeissa ja muilla työpaikoilla. Tarina on sovellettavissa
mihin tahansa ympäristöön ja se auttaa opiskelijaa kohtaamaan
mahdollisia ristiriitatilanteita ja omia pelkojaan ja unelmiaan.

● Monenlainen Suomi. Kortit tuovat esille suomalaisen arjen
monimuotoisuutta ja sukupuolirooleja. Kortit keskusteluttavat siitä,
miten erilaiset ihmiset näkevät maailmaa eri tavoin. Niillä voi
käynnistää myös tarinankerrontaa ja draamoja. Kortteja voi käyttää
myös diaesityksenä. Pajaohjeet.

● Nexus. Avaruuteen sijoittuva draamatarina ystävyydestä, uuden
kohtaamisesta ja taakse jättämisestä. Draama on suunnattu
erityisesti yläasteen maahanmuuttajien valmentavien luokkien ja
muiden luokkien kohtauttamiseen.

● Mummon tyttö. Osallistava draamatarina erään nuoren naisen
vaikeista valinnoista ansiotyön, opiskelun ja omaisten välillä.
Suunniteltu erityisesti maahanmuuttajatyötä tekevien ja
maahanmuuttajataustaisten nuorten kohtauttamiseen.

● Urheilukassi ja matto. Nuoren maahanmuuttajamiehen valintoja,
kun sporttikassi on lähin omainen. Osallistava draamatarina
työnhausta, unelmista, vaikeuksista ja niiden voittamisesta.

http://kepeli.metropolia.fi/2018/05/16/merilta-palannut-pietari-ikavoi/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/harjoittelu-paivakodissa-2/
http://kamu.metropolia.fi/wp-content/uploads/2014/11/Monenlainen-Suomi.pdf
http://kamu.metropolia.fi/wp-content/uploads/2014/10/Monenlainen-Suomi.pdf
http://kamu.metropolia.fi/wp-content/uploads/2014/10/NEXUS.pdf
http://kamu.metropolia.fi/wp-content/uploads/2014/10/Mummon-tytt%C3%B6-draamatarina-KURVI.pdf
http://kamu.metropolia.fi/wp-content/uploads/2014/10/Urheilukassi-ja-matto.pdf
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● Tilannetarinoita. Todellisuuteen pohjautuvia kuvitteellisia
tilannekuvauksia nuorten maahanmuuttajien visaisista tilanteista.
Tarinoita voi käyttää monialaisen keskustelun tai toiminnallisten
pajojen virittäjänä. Kehitetty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun
Kurvi-hankkeen kanssa.

● Dolores muuttaa Suomeen. Miten rakennat tukiverkostoja
muuttaessasi avioliiton perässä Suomeen? Moniammatillista
pohdintaa virittävä draamatarina, joka on kehitetty yhdessä
QUTOMO-verkoston kanssa.

http://kamu.metropolia.fi/wp-content/uploads/2014/10/Tilannetarinoita.pdf
http://kamu.metropolia.fi/wp-content/uploads/2014/10/Dolores-muuttaa-Suomeen.pdf
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Draama ryhmän omasta aiheesta

Tässä esitellään keinoja ryhmän omien teemojen onkimiseen ja ryhmää
kiinnostavien aiheiden käsittelyyn draaman avulla. Ryhmän omia aiheita
voidaan ensin etsiä työtavan Papuäänestys teemakuvista avulla. Sen
jälkeen voidaan rakentaa draamatarinaa Kepelin oppaassa Piekkari,
Jouni: Helppoo ku heinänteko kappaleessa Muissa maailmoissa.

Ongelmanratkaisua draaman avulla

Ongelmakuvat ja ratkaisut kehoilla. Tämä voimaannuttava
foorumiteatterin työtapaan perustuva harjoite nostaa hienolla tavalla
esille osallistujien itse tunnistamia omakohtaisia haastavia tilanteita
valitulta elämänalueelta. Samalla näihin ongelmatilanteisiin etsitään
draamallisen työskentelyn ja siitä kirpoavan keskustelun avulla yhdessä
ratkaisuja.

http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/papuaanestys-teemakuvista/
http://kepeli.metropolia.fi/materiaali/helppoo-ku-heinanteko/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/ongelmakuvat-ratkaisut-kehoilla/
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Oppikirjojen elävöittäminen

Seuraavassa esitellään vinkkejä siihen, miten esim. suomen kielen
oppikirjojen hahmot voidaan herättää eloon roolitehtävien ja pienten
näytelmien avulla. Saat myös työvälineitä siihen, miten linkittää
toiminnallisesti oppikirjojen aiheita opiskelijoiden omaan
arkitodellisuuteen ja aktivoida ja syventää väittelyä ja keskustelua
ryhmässä toiminnallisten menetelmien avulla.

Draamatyöskentelyn materiaalina voi käyttää esimerkiksi oppikirjoja,
joiden sisältöjä voidaan elävöittää draamallisella kuvittelulla. Useissa
kirjoissa jopa seikkailee fiktiivisiä hahmoja. Kirjojen hahmoja ja tarinoita
voidaan herättää henkiin ja tehdä jopa uusia tarinoita.

Ohut vai tiheä fiktio?

Voit miettiä, haluatko rakentaa “ohutta” vai “tiheää” fiktiota (heikkoa tai
vahvaa fiktiota). Ohut tai heikko fiktio tarkoittaa tehtäviä, jotka vaativat
kevyttä roolin- ja riskinottoa. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi
tarinankerronnan kuunteleminen, kehystarinan luominen, kuvitteellisen
maailman yhteispiirtäminen tai kevyt roolinotto kollektiivisessa roolissa
(esim. ryhmä laivan matkustajina ilman tarkasti määriteltyjä rooleja).
Tiheä tai vahva fiktio taas tarkoittaa tehtäviä ja kokonaisuuksia, joissa
rakennetaan vahvasti rooleja ja olosuhteita. Henkilöhahmoa
rakennetaan useilla eri kerroilla, ja tiedetään tarkemmin hänen
taustastaan ja motiiveistaan. Tilanteet lavastetaan tarkkoihin tilanteisiin
ja lavasteisiin ja niissä pyritään näyttelemään totuudenmukaisesti.
Draamakokonaisuuksissa edetään usein ohuen fiktion tehtävistä tiheään
fiktioon. Monissa opetustilanteissa yksittäiset kevyen fiktion harjoitukset
riittävät elävöittämään opetusta.

Seuraavassa on muutamia opetustilanteisiin sopivia ja ryhmässä
tehtäviä draaman työtapoja:

Kehystarina ja roolikortit. Ohuen fiktion luomiseen voidaan käyttää
kehystarinaa. Esimerkiksi johonkin ammattialaan voidaan luoda
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kuvitteellinen ympäristö, esim. sairaala. Opiskelijoille jaetaan roolikortit,
joissa esitellään hahmot lyhyesti: Nimi, ammatti/työtehtävä tai potilas/
mistä kotoisin/ minkä ikäinen jne.

Näiden korttien avulla voidaan luoda kuvitteellisia näyteltyjä tilanteita,
ongelmatilanteita ja tapahtumasarjoja. Korttien avulla osallistujat voivat
myös kirjoittaa esimerkiksi päiväkirjaa tai käydä samaan aikaan koko
luokassa parina toteutettavia dialogeja jossakin tilanteessa. Pidemmälle
ehtineet opiskelijat voivat myös itse luoda näitä roolikortteja ja niihin on
hyvä lisätä myös piirros hahmosta.

Roolikuvan piirtäminen. Piirretään kuva roolihahmosta. Apuna voi
käyttää kirjan piirroksia. Ympärille kirjoitetaan asioita, joita henkilöstä
tiedetään. Esim. perhe, asuinpaikka, ikä, harrastukset. Jos kirjassa ei ole
kerrottu kaikkea, voidaan kuvitella lisää. Piirroksen voi tehdä ohjaaja
ryhmän ohjeiden mukaan, avustaja tai sen voi toteuttaa pienryhmissä eri
hahmoista.

Kuuma tuoli. Kuumassa tuolissa osallistujat haastattelevat
roolihenkilöä. Roolia voi esittää esimerkiksi opettaja tai joku
vapaaehtoinen osallistuja. Roolihenkilöltä voidaan kysyä mitä tahansa ja
tämä yrittää vastata parhaansa mukaan. Rooliin eläytymistä auttaa, jos
ennen sitä on tehty esim. roolikuva tai keskusteltu henkilöstä.
Haastattelussa sanasto kertautuu ja siinä voi ilmetä uusia asioita.
Eläytymistä helpottaa myös jokin roolimerkki (esim. hattu tai rooliasu).
Kysymyksiä roolihenkilölle voi miettiä myös yhdessä ryhmänä.
Alkeistason ryhmässä ryhmälle voi arpoa lapulla olevia kysymyksiä,
jotka toistetaan sopivassa kohdassa. esim. “Kuka sinä olet?”, “Missä
sinä asut?”...

Roolihenkilön päivä miimisenä tarinana. Osallistujat kertovat tarinaa
päivästä piirissä. Ensimmäinen aloittaa aamusta näyttämällä ja
kertomalla: “Liisa herää sängystään”. Kaikki toistavat liikkeen ja
kerronnan yhtäaikaisesti. Seuraava jatkaa: “Sitten Liisa menee
keittämään kahvia” jne. kunnes on edetty roolihenkilön päivässä iltaan ja
nukkumaanmenoon asti.
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Kuvat tai kohtaukset elämästä. Pienryhmissä tehdään pysähtyneitä
kuvia henkilön kännykkäkamerasta tai albumista hänen elämästään.
Kuvat voidaan herättää eloon tai tehdä heti pieniä kohtauksia.

Päiväkirja/ Kirje. Osallistujat voivat kirjoittaa roolissa, esim.
roolihenkilön päivästä (päiväkirje), kirjeen jollekin sukulaiselle tai
ystävälle (esim. toiseen maahan). Roolihenkilö voi kirjoittaa myös
työhakemuksen tai laatia virallisen viestin. Tähän voi antaa ryhmälle
valmiita malleja. Kirjoittaminen voidaan toteuttaa yksilötehtävänä tai
pienryhmissä. Kodin tai ympäristön piirtäminen. Roolihenkilön kodin
huoneista voidaan tehdä pienryhmissä piirrokset. Piirrokseen liitetään
sanastoa kuvien viereen yhdessä ohjaajan opastuksella. Piirros voidaan
tehdä myös kylästä, kaupungista tai muusta tärkeästä paikasta,
esimerkiksi työhuoneesta. Mitä esineitä siellä on? Onko se siisti? Mitä
henkilöllä on piilossa?

Tarinan jatko kuvina. Oppikirjan tarinoiden lisäksi voidaan keksiä
roolihenkilöille uusia tarinoita.

Sarjakuva. Kiteytä oppimiskokonaisuus neljän kuvan sarjakuvaan. Mieti
päähenkilöt ja maailma. Sarjakuvan voi toteuttaa myös seuraavanlaisella
tehtävänannolla: “Jos ihmiset olisivat eläimiä (koneita, satuolentoja),
eläinten maailmassa tarina olisi ollut tällainen”. Tarinan voi sijoittaa myös
toiselle planeetalle jne. Tämä tehtävä kehittää metaforista ajattelua ja
sopii hyvin piirtämisestä pitäville oppilaille.

Tilanne eri näkökulmista. Oppikirjasta valitaan jokin aihe. Mietitään
mikä voisi olla konkreettinen kuvitteellinen tilanne. Esim. Lähimetsään
halutaan rakentaa uusi tie, vaikka siellä majailee liito-orava. Oppilaat
asettuvat eri näkökulmanurkkiin: luonnonsuojelijat, autoilijat, marjastajat
jne. Oppilaat esittävät mielipiteitä tästä näkökulmasta. Nurkkia voi myös
vaihtaa.

Valinnan kuja. Valitaan jokin hankala ongelmatilanne, jossa jokin
oppikirjassa esiintyvistä henkilöhahmoista on. Osallistujat jaetaan
kahteen vastakkaisriviin, jossa kullekin puolelle annetaan vastakkainen
mielipide (esim. “Sinun pitää jättää työsi pizzeriassa ja lähteä
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opiskelemaan” ja toisella puolella: “Sinun pitää jäädä työhön ja unohtaa
turhat haaveet opiskelusta”. Opettaja (tai opiskelija) roolissa lähtee
kävelemään muodostunutta kujaa pitkin. Toisella puolella olevat pyrkivät
vakuuttavat siihen, miksi hahmon pitäisi valita ko. mielipide. Osallistujat
siis joutuvat perustelemaan ja vakuuttelemaan hahmoa oman
mielipiteensä puolelle. Lopuksi hahmoa näytellyt kertoo, kumman
mielipiteen hahmo olisi valinnut ja miksi.


