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Minä olen -draamaharjoitus 

 

Opettajan ohje 

 

Harjoituksen kulku: 

1. Luokassa siirretään pulpetteja syrjään, jotta oppilaat mahtuvat istumaan lattialle 

yleisöksi ”lavan” eteen. Oppilaiden tehtävänä on muodostaa still-kuva opettajan 

antamasta aiheesta. Harjoitus on sovellettavissa lähes kaikkiin opetettaviin aihei-

siin.  

 

2. Jokainen oppilas menee vuorollaan osaksi kuvaa jatkaen lausetta ”Minä olen..” 

asettumalla siihen kohtaan kuvaa, joka tuntuu sopivimmalta ja siihen asentoon, 

joka kuvaa parhaiten roolin olemusta. Oppilas muuttuu siis patsaaksi ja osaksi teh-

tävää kuvaa.  

 

3. Ensimmäisillä kerroilla ja varsinkin pienempien vuosiluokkien kanssa opettajan on 

hyvä toimia aloittajana. Kuva voi muodostua erilaisista henkilöistä, esineistä ja ti-

loista, yhtä oikeaa tapaa ei ole. Aiheen tulee olla sellainen, ettei se sisällä valmiiksi 

tarkkoja oikeita vastauksia vaan jättää oppilaille erilaisia mahdollisuuksia valita ja 

tulkita siihen kuuluvia rooleja. 

 

4. Lopuksi opettaja ottaa käsillään muodostamallaan kameralla kuvan tehdystä ku-

vasta ja sanoo ”klik”, mikä on merkki myös kyseisen kuvan päättymisestä. Harjoi-

tus voidaan tehdä 1–3 kertaa varioidusti tunnin aiheiseen tai käsitteisiin liittyen.  

 

5. Yhteen kuvaan voi osallistua koko luokka tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi kymme-

nen oppilasta. Opettaja päättää, milloin kuva on valmis kuvanottoa varten.  

 

6. Harjoitus voi toimia johdatuksena uuteen aiheeseen tai vastaavasti muistinpalau-

tuksena, läksynkertauksena tai esimerkiksi luetunymmärtämistä tukevana harjoi-

tuksena, mikäli se tehdään esimerkiksi kirjasta luetun kappaleen jälkeen. 

 
 

 



 

 

Kuvitteellinen esimerkki, jossa aiheena on kaste: 

 

Oppilas: Minä olen kastemalja. Asettuu keskelle lavaa kyykkyyn kädet ilmassa. 

Oppilas: Minä olen kummi. Asettuu maljan ääreen. 

Oppilas: Minä olen vauva. Asettuu kiinni kummiin ja ottaa ilmeen kuin itkisi. 

Oppilas: Minä olen kastemekko. Asettuu vasten edellisen oppilaan jalkoja. 

Oppilas: Minä olen pappi. Asettuu kastemaljan taakse ja laittaa käden vauvan otsalle. 

Oppilas: Minä olen äiti. Asettuu toiselle puolelle maljaa. 

Oppilas: Minä olen kastemaljan vesi. Laittaa kätensä vedeksi kastemaljana olevan oppi-

laan käsien väliin. Jne. 

 

 

 

 

Muutamia esimerkkiaiheita: 

• Erilaiset katsomuksiin liittyvät tilat esim. kirkko, synagoga, moskeija jne. 

• Erilaiset toimitukset ja rituaalit esim. kaste, häät, jumalanpalvelus jne. 

• Pyhien kirjojen kertomukset. 

• Abstraktimmat tai etiikkaan liittyvät käsitteet esim. lähimmäisen rakkaus, ystävyys, 

kiusaaminen jne.  

 


