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ABSTRAKTIT

I Draamakasvatus (pj. Tapio Toivanen)
Tila: Aurora, sali 118

Ilmastokasvatusta luovasti heittäytyen ja eläytyen koululaiskonferenssien draamapajoissa
Anna Lehtonen, Helsingin yliopisto

Ilmastonmuutoksen herättämät haastavat tunteet sekä vallitseva torjuva asennoituminen koetaan
merkittäväksi ongelmaksi ilmastokasvatuksessa. Ilmiönä ilmastonmuutos ravistelee ihmisen ole-
massaolon perustaa ja uhkaa elämän jatkuvuutta (Lehtonen & Välimäki, 2012) ja herättää siten



haastavia tunteita, ahdistusta ja torjuntaa, tarpeen olla torjua ahdistava todellisuus sekä siihen liit-
tyvä muutoksen paine pois ajatuksista. Taiteelliset lähestymistavat voivat mahdollistaa ilmiöön liit-
tyvien kysymysten, asenteiden ja ajatustapojen aktiivisen tutkimisen, henkilökohtaisten merkitys-
ten reflektoimisen sekä tunteiden kanavoimisen oppimiseen. Esityksessä valaistaan, miten ilmas-
tonmuutokseen liittyviä asenteita, mielikuvia ja tunteita voidaan käsitellä luovasti ja osallistavasti
draaman työpajoissa. Tarkasteltava aineisto on kerätty koululaiskonferenssien ilmastonmuutosai-
heisista draamapajoista. Tarkastelun kohteena on draaman tutkivan oppimisen prosessi sekä vallit-
sevien asenteiden, välinpitämättömyyden ja torjunnan draamallinen tulkinta.    Draamapajojen luo-
van ryhmälähtöisen työskentelyn tavoitteena on antaa tilaa henkilökohtaiselle oppimisprosessille,
omien asenteiden ja merkitysten pohtimiselle sekä yhteisölliselle jakamiselle ja luovalle yhteistyölle.
Draaman ja tarinoiden kautta ilmastonmuutoksen värittämää tulevaisuutta on mahdollista käsitellä
oppilaslähtöisesti, tutkia omia ja kulttuurin vallitsevia ilmastonmuutokseen liittyviä asenteita ja suh-
tautumistapoja. Erilaiset asenteet, niiden väliset jännitteet, ristiriidat ja tunteet ovat draaman käyt-
tövoimaa; yleensä hankaliksi koetut asenteet kuten välinpitämättömyys tai vastustaminen on mah-
dollista kanavoida osaksi draamaa.

Opettavaista seikkailua rakentamassa
Nuppu Soanjärvi, Helsingin yliopisto

Pelien opetuskäyttö ja pelillistäminen kiinnostavat yhä laajemmin ja uuden opetussuunnitelman
myötä tarve ilmiöpohjaisten menetelmien tutkimukselle on suuri. Roolipelien opetuskäytön on esi-
tetty mm. edistävän ryhmätyötaitoja ja tukevan yksilöllistä kehitystä sekä yhteisöllistä luovuuden
käyttöä (ks. esim. Daniau, 2016). Tässä esityksessä kuvaan opetusroolipelin tekemisen prosessia
harrasteroolipelien aktiivisten pelaajien näkökulmasta.   Esitys on osa väitöstutkimustani, jossa tut-
kin pedagogisen roolipelin suunnittelun ja tekemisen prosessia. Tutkimuksen kohteena on Erasmus
+ -rahoitteinen, kaksivuotinen projekti, jossa kehitetään sosiaalisia taitoja opettavaa pöytäroolipeliä
nuorisotyön ja koulujen työvälineeksi. Kansainvälisessä projektissa on mukana pelaajien nuorisojär-
jestöjen lisäksi opetuspeleihin erikoistunut yritys.   Tässä tutkimuksessa määrittelen pedagogisen
roolipelin draamakasvatuksen metodiksi ja peilaan aineistoa myös peli- ja simulaatiotutkimuksen
sekä pelillistämisen teorioihin. Tutkin projektin työntekijöiden visiota kehityksen alla olevasta pe-
listä. Aineistona käytän projektityöntekijöiden lyhyitä teemakirjoituksia. Kirjoituksissa projektityön-
tekijät käsittelevät ennakko-odotuksiaan ja visiotaan siitä, millainen on hyvä opetusroolipeli, sekä
näkemyksiä projektin haasteista. Projektiin osallistuvien näkemyseroissa heijastuu harrasteroolipe-
likulttuurista tuttuja jännitteitä pelimekaniikan ratkaisuissa, sekä tasapainoilua viihteellisyyden ja
opetuksellisuuden välillä.

Draama ja neurotiede vuorovaikutustaitojen oppimisessa
Sirke Seppänen, Helsingin yliopisto

Sosiaalisesti hyväksytyksi tuleminen on tärkeää, joten aivomme ovat virittyneet huomaamaan vir-
heet ja poikkeamat oletetusta tilanteen kulusta. Vuorovaikutuksessa koettu stressi liittyy usein epä-
onnistumisen pelkoon (Entä jos mokaan? Nyt ei saa epäonnistua!) Aivokuvantamisella onkin ha-
vaittu, että sosiaalisessa tilanteessa ohitettu ihminen kokee saman aivoalueen aktivoitumisen kuin



tuntiessaan fyysistä kipua.  Esitykseni pohjautuu väitöskirjaan tähtäävään tutkimukseeni, joka käsit-
telee vuorovaikutustaitojen oppimista. Draamapedagogina lähestyn vuorovaikutusta improvisaa-
tion näkökulmasta ja fokusoin tutkimukseni opettajan vuorovaikutustaitoihin. Poikkitieteellisenä
avauksena otan tutkimukseen mukaan neurotieteen, jonka menetelmät (aivokuvantaminen, auto-
nomisen hermoston mittaustekniikat) tuovat uudenlaista tietoa oppimisesta. Tutkimuksen hypotee-
sit ovat: 1. Draamamenetelmiin kuuluva improvisaatioharjoittelu edistää vuorovaikutustaitoja. Toi-
minnalliset draamamenetelmät, kuten Johnstonen improvisaatio, tarjoavat kokemuksellisen oppi-
misympäristön, jossa voidaan harjoitella vuorovaikutuksen perusmekanismeja käytännössä. 2.
Draamallinen oppimistilanne ja aito tilanne aktivoivat aivoja samankaltaisesti. Aivot muovautuvat
vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman ja muiden ihmisten kanssa koko ajan. Oppiminen on
myös aivojen muotoutumista, uusien hermoverkkojen muodostumista ja vakiintumista. Draamalli-
sissa oppimisympäristöissä simuloidaan todellisia tilanteita, mutta vaikka ympäristö on simuloitu,
koetut tunteet ja oppimiskokemukset ovat todellisia. Tätä voi tutkia vertaamalla aidon ja simuloidun
kokemuksen neuraalisia vasteita.   Aineiston analyysissä yhdistetään niin kehon fysiologiset vasteet,
aivokuvantamisen tulokset kuin kyselyllä ja haastattelulla saatava arvio subjektiivisesta kokemuk-
sesta. Koehenkilöinä ovat Helsingin yliopiston opettajaopiskelijat.

Asiasanat: draamakasvatus, improvisaatio, vuorovaikutustaidot, aivotutkimus, neurotiede
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Ryhmän rakennetekijät osana draamakasvatusta
Anu Pyykkö, Helsingin yliopisto

Draaman asema on vahvistunut koulussa uuden opetussuunnitelman myötä, mutta draaman opet-
taminen koetaan haasteelliseksi. Draamatunnin tunnin onnistuminen vaatii draaman ainesisältöjen
hallitsemisen lisäksi muun muassa tietoa ryhmädynamiikasta ja taitoa hallita ryhmää, sillä draama
oppiminen tapahtuu ryhmässä ja yhdessä tehden. Esitykseni pohjautuu väitöskirjaan tähtäävään
tutkimussuunnitelmaani, joka käsittelee draaman ja ryhmän rakennetekijöiden välistä suhdetta. Ra-
kennetekijät ovat ryhmän jäsenten välisessä vuorovaikutuksessa ilmeneviä ja siihen vaikuttavia il-
miöitä. Rakennetekijät muodostuvat ryhmään ryhmädynamiikan ansioista. Tutkimuksen kohteeksi
ryhmän rakennetekijöistä ovat valikoituneet normit, roolit, koheesio, kommunikaatio ja statukset.
Tutkimuksen tarkoituksena on keskittyä opettajan ryhmätoiminnan organisoimiseen draamatun-
neilla. Pyrin löytämään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 1) Miten ryhmän rakennetekijät näkyvät
draamatunnilla? 2) Vaikuttavatko ryhmän rakennetekijät draamatuntiin ja ryhmän toimintaan? 3)
Miten opettajan toiminta, rakennetekijöiden huomioiminen tai huomioimattomuus vaikuttaa draa-
matunnin kulkuun? Ryhmän rakennetekijöiden vaikutusta draamatuntiin tutkitaan videoimalla
draamakasvatukseen erikoistuneiden luokanopettajien pitämiä saman sisältöisiä draamatunteja.
Opettajien haastatteluiden avulla pyritään selvittämään opettajien kokemuksia ryhmänhallinnasta
sekä ryhmän toiminnasta ja kehityksestä. Ryhmän tilannetta kartoitetaan lisäksi sosiometrisillä mit-
tauksilla. Pienissä esitutkimuksissa (Toivanen & Pyykkö, 2012) ryhmän rakennetekijöiden havaittiin
vaikuttaneen opetusharjoittelijoiden ohjaamien draamatuntien kulkuun sekä rakennetekijöiden



huomioiminen draamatunnin onnistumiseen. Väitöskirja on osa tutkimushanketta, jonka tarkoituk-
sena on kehittää teoreettista perustaa draamakasvatuksen opettamiselle sekä luoda laadukkaan
draamakasvatuksen opetuksen mallia.

Avainsanat: Draamakasvatus, draamatunti, rakennetekijät, ryhmätoiminta
Lähde: Toivanen, T. & Pyykkö, A. (2012). The challenge of an empty space. Group factors as a part
of drama education vol 2. Procedia: Social and Behavioral Sciences, 2012, 69, s. 2289 - 2298.

Teatterilähtöiset menetelmät osana draamaopettajan vuorovaikutustaitojen rakentumista
Miia Kaasinen ja Tapio Toivanen, Helsingin yliopisto

Opettaminen ei ole näyttelemistä, joskin opettaminen on koko ajan sidoksissa esillä olemiseen.
Draamatyöskentelyssä opettajan tehtävänä on ohjata ja johtaa oppilaiden työskentelyä avoimessa
oppimisympäristössä. Opettaja innostaa oppilaita draamatyöskentelyyn ja rohkaisee heitä tuotta-
maan omia luovia ratkaisuja teatterin keinoin. Samalla opettajan pitää myös johtaa koko työsken-
telyprosessia. Opettajan kokonaisvaltaisella läsnäololla ja vuorovaikutuksella on siis merkittävä rooli
draaman opettamisessa. Paradoksaalista kyllä, tutkimusten mukaan opettaja ei kuitenkaan usein
tiedosta käyttämäänsä kehonkieltä keskittyessään draamatyöskentelyn ohjaamiseen. Mitä vähem-
män opetuskokemusta draamaopettajalla on, sitä vaikeampaa oman kehollisuuden ja kehoviestien
merkitysten tiedostaminen on ja sitä vähemmän opettaja on valmis vastaanottamaan oppilaiden
ajatuksia ja ideoita. Esityksessäni tarkastelen yhteisiä kosketuspintoja näyttelijäntyön ja draama-
opettajan työn välillä kehotietoisuuden ja vuorovaikutuksen osa-alueella. Lähestyn aihetta kolmen
teatteriteoreetikon, Stanislavskin, Cohenin ja Lecoqin teorioista käsin. Tutkimukseni tarkoituksena
on pyrkiä luomaan teoriataustaa teatterilähtöisiä menetelmiä hyödyntävälle opetusohjelmalle,
jonka avulla voitaisiin kouluttaa opettajille ja opettajaopiskelijoille kehotietoisuutta ja kokonaisval-
taisen vuorovaikutuksen taitoja. Pyrkimyksenä on ohjata opettajia opetuksellisen tekijyyden jaka-
miseen eli uuden oppimiskäsityksen mukaisen, avoimemman ja vuorovaikutteisemman opetusta-
van omaksumiseen, erityisesti draamaopetuksen kontekstissa.

Avainsanat: kehotietoisuus, kokonaisvaltainen vuorovaikutus, opettajan sensitiivisyys, opettaja-
rooli, näyttelijäntyö

Kohti esteettistä kokemusta: tapaustutkimus kemian opettajaopiskelijoiden laboratoriotyösken-
telyn yhteyteen suunnitelluista draamatuokioista
Jaakko Turkka, Helsingin yliopisto

Esteettisellä kokemuksella on erityinen rooli oppimisessa. Tällaisten kokemusten on väitetty mm.
tulevan merkityiksi erilleen arkikokemuksesta (Dewey 1934/2005), laajentavan mahdollisuuksia
tehdä havaintoja maailmasta (Pugh & Girod, 2007) ja kehittävän ymmärrystä osien johdonmukai-
sesta kuulumisesta kokonaisuuteen (Girod, Rau & Schepige, 2003). Vaikka kokemuksien takaaminen
yksilölle onkin mahdotonta, on merkittäviin kokemuksiin tähtäävien oppimisympäristöjen suunnit-
teleminen nykyisin tyypillinen osa oppimista (ks. esim. Kolb & Kolb, 2012). Yksi mahdollisuus tarkas-
tella esteettistä kokemusta on todellisuuden ja fiktion yhtäaikaisuutta hyödyntävä draama. Yksit-
täisten draamastrategioiden hyödyntäminen aineopetuksessa, kuten kemiassa, ei kuitenkaan sinäl-
lään takaa poikkeavaa oppimiskokemusta ja riskinä on draaman pelkistyminen toisen oppiaineen



sisältöjen opettamisen välineeksi. Tässä tapaustutkimuksessa kartoitetaan esteettistä kokemusta
tukevia erityispiirteitä kemian opettajaopiskelijoiden laboratoriotyöskentelyn yhteyteen suunnitte-
lemista draamatuokioista. Alustavien tulosten perusteella suunnitelmissa esteettistä kokemusta tu-
kee mm. tarinaan liittyvien roolien luominen, rohkaisu improvisaatioon ja toiminnan mallintaminen
fiktiossa. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää draamaa ja kemiaa tasapuolisesti yhdistäviä oppimis-
ympäristöjä ja syventää ymmärrystä esteettisten kokemuksien merkityksestä oppimisessa.


