
DRAAMAN TEEMARYHMÄ (pj. Tapio Toivanen) 

Tila: Minerva-tori, K228 

 

13–14.15 sessio I 

 

13.00–13.35 Draamatunnin laadun arviointi Framework for Teaching (FFT) 

observointityökaluun pohjaavilla klustereilla 

Anu Pyykkö /Helsingin yliopisto 

 

 

13.35–14.10 Draamatunnin laadun arviointi Framework for Teaching (FFT) 

observointityökaluun pohjaavilla klustereilla 

 Miia Kaasinen / Helsingin yliopisto 

 

 

 

14.45–16 sessio II 
 

14.45–15.20 KiVa koulu: Improvisaatiota ryhmäytymiseen 

Johanna Novak / Turun yliopisto 

 

15.20–15.55 Aidon ja simuloidun vuorovaikutustilanteen psykofysiologiset vasteet  

Sirke Seppänen / Helsingin yliopisto 

 

ABSTRAKTIT 

Anu Pyykkö & Miia Kaasinen / Helsingin yliopisto 

Draamatunnin laadun arviointi Framework for Teaching (FFT) observointityökaluun pohjaavilla 

klustereilla  

 Laadukkaassa draamatyöskentelyssä opettaja innostaa oppilaita osallistumaan ja rohkaisee heitä 

tuottamaan luovia ratkaisuja teatterin keinoin yksin tai yhteistyössä muiden kanssa. Samalla opettajan 

pitää myös johtaa koko työskentelyprosessia; hallita ryhmää, tilaa, aikaa ja toimintaa. Opettajan vastuulla 

on luoda positiivinen ja tarpeeksi turvallinen oppimisilmapiirin, joka mahdollistaa oppilaiden omien 



ajatusten ja ratkaisuiden jakamisen. Tämä vaatii opettajalta kokonaisvaltaista läsnäoloa, joka näkyy 

opettajan keskittymisenä tunnin tapahtumiin ja vuorovaikutukseen sekä heittäytymisenä yhteiseen 

leikkiin. Tällöin opettaja luopuu perinteisestä opettaja-oppilas statusasetelmasta ja osallistuu 

draamatunnin vuorovaikutukseen sekä kanssaleikkijänä että toiminnan vastuullisena ohjaajana. 

Opettajan kokonaisvaltaisella läsnäololla ja vuorovaikutuksella on siis merkittävä rooli draaman 

opettamisessa.  Esitys tuo yhteen Pyykön ja Kaasisen tekeillä olevat väitöstutkimukset, jotka pyrkivät 

luomaan viitekehystä laadukkaalle draamaopetukselle ja sen mittaamiselle. Lähestymme esityksessä 

draamatoiminnan observointia kahdesta eri näkökulmasta; Pyykkö luokkahuonerutiineiden ja 

työrauhahäiriöiden ja Kaasinen kunnioittavan vuorovaikutuksen ja oppilaan työskentelyyn sitoutumisen 

näkökulmasta. Tarkoituksenamme on esitellä 1) väitöstutkimuksissa käytettyjä draaman 

observointityökaluja (draamaklusterit), 2) Framework for Teaching (FTT) arviointityökalua, johon 

draamaklusterit pohjaavat sekä 3) tutkimustuloksia draamatunneilta (N=20), joita on arvioitu näillä 

draamaklustereilla. Tutkimustuloksena esitämme, että FTT-klustereita voidaan soveltaen käyttää 

draamallista toimintaa sisältävien tuntien arvioimiseen.  Asiasanat: draamatoiminta, observointityökalu, 

luokkahuonehallinta, vuorovaikutus, sitoutuminen 

 

Johanna Novák /Turun yliopisto  

KiVa koulu: Improvisaatiota ryhmäytymiseen  

 Improvisaatio on positiivisiin kokemuksiin perustuvaa draamallista toimintaa, jossa päämääränä on 

yhteinen hauskanpito, kuunteleminen, hyväksyminen ja toisten tukeminen. Siksi se on potentiaalinen 

työkalu luokan ryhmäytymiseen opettajalle ja on osa yläkoulun KiVa koulu -materiaalia. Toteutin syksyllä 

2018 pilottitutkimuksen Improvisaatiota ryhmäytymiseen osana KiVa koulu -ohjelmaa, jonka alustavia 

tuloksia esittelen. Pilotti toteutettiin eräässä varsinaissuomalaisessa yläkoulussa, jossa yksi luokista sai 

osana muuta opetusta improvisaatio-opetusta 5 kertaa 1,5 h eli yhteensä 10 oppituntia, ja yksi luokka 

toimi kontrolliluokkana, jonka opiskelijat vastasivat samoihin kyselyihin, mutta eivät saaneet 

improvisaatio-opetusta. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia improvisaation vaikutuksia luokan 

ryhmähenkeen, ryhmäyttämiseen ja oppilaiden hyvinvointiin. Tutkimusoletuksena on, että 

improvisaatioharjoitukset tukevat juuri yläkoulunsa aloittaiden oppilaiden ryhmäytymistä ja toisiinsa 

tutustumista, ja lisäksi harjoitukset yhdistävät luokan omaa opettajaa ryhmäänsä, sillä myös opettaja 

osallistuu harjoitteisiin osana ryhmää. Oletuksena myös on, että harjoitteilla on epäsuora vaikutus myös 

kiusaamiseen, sillä parempi ryhmähenki alentaa riskiä kiusata. 

 

 

Sirke Seppänen  / Helsingin yliopisto  

Aidon ja simuloidun vuorovaikutustilanteen psykofysiologiset vasteet  

Toiminnallisten draamamenetelmien kautta on mahdollista luoda oppimisympäristö, jossa voi kokeilla 

todentuntuisia tilanteita turvallisesti. Vaikka ympäristö on simuloitu, koetut tunteet ja 

oppimiskokemukset ovat todellisia.  Väitöstyössäni tutkin näitä emotionaalisia ja kehollisia kokemuksia 

vuorovaikutuksen kontekstissa. Keskityn työssäni improvisaatiometodiin, jonka rakentavan 

vuorovaikutuksen malli sisältää erikseen harjoiteltavia ja kokeelliseen tutkimukseen soveltuvia 



osatekijöitä (esim. hyväksyminen, tyrmäys, piilotyrmäykset). Esitykseni pohjautuu väitöstyöni 

osatutkimukseen, jossa vertailen fiktiivisen draamatilanteen ja vastaavan aidon tilanteen neuraalisia ja 

fysiologisia vasteita.  Tutkimusaineisto kerättiin v. 2017-2018 ja tutkimuksen koehenkilöinä oli Helsingin 

yliopiston opettajaopiskelijoita (N=38). Lavastimme haastattelun (ns. aito tilanne), jossa näyttelijä käytti 

kolmea erilaista piilotyrmäystä haastatellessaan koehenkilöitä. Haastattelun jälkeen koetilanne 

paljastettiin ja koehenkilö suoritti tutkijan kanssa improvisaatioharjoituksia samoista piilotyrmäyksistä 

(simuloitu tilanne). Mittasimme koetilanteiden aikana aivojen sähköisiä vasteita, kasvolihasten 

aktivaatiota, sykettä ja sykevälivaihtelua sekä ihon sähkönjohtavuutta. Koetilanteet myös videoitiin 

kasvonilmeiden ja silmänräpäytysten analysointia varten.   Aineiston analyysissä korostuu subjektiivisen 

ja objektiivisen datan yhdistäminen. Pyrin syventämään ymmärrystä draamassa tapahtuvasta 

kokemuksellisesta oppimisesta selvittämällä 1) korreloivatko kehon fysiologiset vasteet koehenkilöiden 

subjektiivisen arvion kanssa, 2) missä määrin aidon ja simuloidun tilanteen keholliset vasteet eroavat 

toisistaan tai ovat samankaltaisia ja 3) eroavatko eri piilotyrmäysten keholliset vasteet toisistaan.   

Asiasanat: improvisaatio, psykofysiologia, draamakasvatus, vuorovaikutus, kokemuksellinen oppiminen 


