
6.3.17 Valinnaiset aineet 

 
Ohje koulukohtaiseen työskentelyyn:  
 

 Valinnaisista aineista päätetään kussakin koulussa rehtorin johdolla. Päätöksessä tulee 
huomioida opettajien työllisyystilanne. Opetussuunnitelman perusteissa määritetään 
valinnaisaineiden painopisteeksi erityisesti taito- ja taideaineet, kotitalous sekä 
aihekokonaisuudet. 

 

 Koulussa laaditaan valinnaisten aineiden opetussuunnitelmat. Opetussuunnitelmassa on 
määriteltävä opetuksen laajuus, tavoitteet, sisällöt ja mahdolliset arvioinnin erityispainotukset. 
Valinnaisen aineen opetussuunnitelman hyväksyy koulun rehtori. Opetussuunnitelma voidaan 
laatia myös useamman koulun yhteistyönä.  

 

 Tuntijakopäätöksessä on osoitettu yksi erillinen valinnaisainetunti vuosiluokille 1–6. Tunti on 
laskennallisesti merkitty vuosiluokalle 4, mutta se voidaan toteuttaa vuosiluokkien 4–6 aikana 
koulussa päätetyllä tavalla. Kyseessä on yksi vuosiviikkotunti, mikä tarkoittaa 38 oppituntia. 
Tämä määrä voidaan toteuttaa jaksoina. Myös taito- ja taideaineita voidaan tarjota valinnaisina 
opintoina vuosiluokilla 1–6 vähimmäistuntimäärän ylittävältä osuudelta. Tällöin osa taito- ja 
taideaineen opetuksesta on kaikille yhteistä ja osassa oppilaat voivat valita, minkä oppiaineen 
tunneille osallistuvat.  

 

 Valinnaisten aineiden opetuksesta tulee tiedottaa huoltajille ja oppilaille hyvissä ajoin. 
Seitsemännelle luokalle siirtyville oppilaille ja heidän huoltajilleen tulee tiedottaa valinnaisista 
aineista.  

 

 Valinnaisilla oppiaineilla tule olla yhtenäiset lyhenteet Primus-hallinto-ohjelmassa. Lyhenteistä 
vastaa opetusviraston tietohallintosihteeri.  

 

 

6.3.17.1 Valinnainen kotitalous 

 
Vuosiluokat 8–9 

 
Valinnaisen kotitalouden opetus perustuu käytännön toimintaan ja ryhmässä 
työskentelyyn. Se antaa oppilaalle mahdollisuuden lisätä ja täydentää kaikille yhteisen 
oppimäärän aikana hankittuja, erilaisissa arkipäivän tilanteissa tarvittavia tietoja ja taitoja. 
Opinnoissa korostuu oppilaan oma aktiivisuus tietojen ja taitojen hankkimisessa sekä 
kehittämisessä. Kotitaloustaidoilla tuetaan oppilaan arjen hallintaa, kannustetaan 
harrastustoimintaan ja ohjataan mahdolliseen tulevaan ammatinvalintaan. 
 
Valinnaisen kotitalouden opetussuunnitelmaa ei ole jaettu eri osa-alueisiin vaan 
tarkastelussa on kurssi kokonaisuutena. Sitä ei ole myöskään pilkottu vuosiluokille vaan 
sisällöt on tarkoitettu jaettaviksi kahdelle opiskeluvuodelle. Keskeiset tavoitteet kattavat 
molemmat vuosiluokat. 
 
Keskeiset tavoitteet 

 yhdessä tekemisen ja onnistumisen iloa 
 käytännön järkeä ja käden taitoja 
 huolenpitoa ympäristöstä 



 vastuullista kuluttamista 
 suomalaista perinnettä kansainvälisin tuulahduksin 

 
Keskeiset sisällöt 
 elintarviketiedon, ruoan valmistuksen ja leivonnan kertausta  
 erityisruokavaliot käytännössä 
 perinneruoat 
 kansainväliset keittiöt 
 vuotuisjuhlat ja perhepiirin juhlat tapakulttuuritietoineen 
 töiden omaa suunnittelua 
 kuluttaja-asiaa pakollisen oppimäärän sisältöjä syventäen 

 
Neljän (4) vuosiviikkotunnin valinnaiskurssilla syvennetään edellä esitettyjä sisältöjä ja 
perehdytään: 
 pitkän valmistusajan vaativiin ruokiin ja leivonnaisiin 
 säilönnän perusteisiin 
 vaatehuollon erityiskysymyksiin 
 kodin peruspuhdistukseen. 

 
 
Arviointi 

 
Valinnaisen kotitalouden arviointimenetelmät ovat pääosin samat kuin 7. luokalla. 
Harrastuneisuuden osoittamiseen kannustetaan esimerkiksi ohjaamalla oppilasta 
tekemään itsenäisesti omaa keittokirjavihkoa. Valinnaisen kotitalouden arviointiperusteet 
ovat samat kuin 7. luokalla, ja pohjautuvat opetussuunnitelman perusteissa esitettyihin 
päättöarvioinnin kriteereihin (luku 9.5).  
 
 
 

6.3.17.2 Valinnainen kuvataide  

 
Vuosiluokat 8–9  
Kuvataiteen opetuksessa painotetaan kuvan ja kuvallisen työskentelyprosessin merkitystä oppilaan 
kuvallisen ilmaisun, viestintätaitojen ja kuvallisen ajattelun kehittymiselle. Opetuksessa kehitetään oppilaan 
taiteen ja taidehistorian tuntemusta sekä kuvan tulkintataitoja. Tavoitteena on kehittää oppilaan ymmärrystä 
eri kulttuureista ja niiden välisestä vuorovaikutuksesta.  
 
Oppimistilanteiden tulee tarjota mahdollisuuksia yhdessä työskentelyyn, hyvään vuorovaikutukseen ja 
yhteisiin taide-elämyksiin sekä kannustaa itseohjautuvuuteen. Tavoitteena on kehittää oppilaan 
kuvanrakentamisen valmiuksia sekä työskentely-, ongelmanratkaisu- ja tiedonhankinta taitoja. Tutkiminen, 
havainnoiminen, tiedonhankinta, ideoiminen ja suunnitteleminen, vaihtoehtojen ja kokeilujen työstäminen, 
teoksen toteuttaminen, kriittisyys sekä itsearvointi ovat kuvataiteellisen prosessin tunnusmerkkejä. 
Tavoitteellinen työskentely lisää oppilaan ymmärrystä kuvataiteen prosesseista, laajentaa käsitteistöä ja luo 
pohjan kuvalliselle yleissivistykselle sekä esteettiselle ja eettiselle arvottamiselle. 
  
Kuvataiteen opetuksessa otetaan myös huomioon työturvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden merkitys 
osana työprosessia. Oppitunneilla käsitellään esimerkiksi ongelmajätteiden varastointia ja hävitystä sekä 
tuotteiden luontoa säästävää uusiokäyttöä. 
 
Tavoitteet edellisiä syventäen 
 



 ilmaisee omia havaintoja, mielikuvia, tunteita ja ajatuksia kuvallisin keinoin 

 oppii ymmärtämään taiteellista prosessia oman työskentelynsä kautta 

 tarkastelee ja tulkitsee kuvataiteen ilmiöitä ajassa ja eri kulttuureissa 

 tutustuu taidehistoriassa länsimaisen taiteen perinteeseen toteuttaen sitä eheänä osana omaa 
työskentelyään  

 hahmottaa työprosessin eri vaiheet ideoinnista työn viimeistelyyn ja itsearviointiin 

 tarkastelee ja tulkitsee omia ja toisten töitä sekä taidekuvia sopivan analyysin avulla 

 ymmärtää taiteen tapoja käsitellä elämän erilaisia ilmiöitä 

 oppii hyödyntämään kulttuuripalveluja ja sähköisiä viestimiä oman työskentelyn, tiedonhankinnan ja 
elämysten lähteinä 

 
Taulukoiden esimerkit ovat mahdollisuuksia, joita opettajat voivat käyttää opettaessaan kyseistä asiaa, 
kaikkia taulukoiden esimerkkejä ei tarvitse käyttää 
 
 
 
 
 
 
 
 

.Sisällöt   

Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu 
Kuvailmaisussa rohkaistaan oppilasta ilmaisemaan itseään  omia havaintoja, ajatuksia ja mielikuvia, erilaisin 
kuvallisin keinoin. Kuvallisessa ilmaisussa käytetään hyväksi opittuja tietoja 

o sommittelun elementeistä (esim. viiva, väri, muoto, tila, liike ja aika sekä kultainen leikkaus) 
o kuvallisista muuttujista (esim. piste, viiva, pinta, tekstuuri, valo ja varjo, tila) 
o väreistä (pää- ja välivärit, värin taittaminen ja murtaminen, väririnnastukset sekä 

värisymboliikka) 
o tilan kuvaamisesta (esim. ääriviivan terävyys, valo ja varjo, päällekkäisyys ja peittäminen, 

heittovarjo ja pintarakenne, perspektiivi) 
o kuvataiteen tyyleistä ja symboleista 

Oma työskentelyprosessi pyritään hahmottamaan kokonaisuudessaan: ideoinnista ja luonnostelusta itse 
työn tekemiseen, työn tarkasteluun, itsearviointiin ja työstä keskusteluun. Keskustelussa hyödynnetään 
kuvataiteen käsitteistöä. 
 

  
 
Tekniikat  

Tekniikka        Keskeistä                   Esimerkkejä 

Piirustus    havaintopiirustus ja 
mielikuvapiirustus 

 itsenäisenä tekniikkana ja 
osana työskentelyprosessia 

 havaintoon ja mittaamiseen perustuva piirtäminen, 
havaintoon perustuva viivapiirustus, eläytyvä ja 
kokemuksellinen piirtäminen 

 lyijykynän eri vahvuudet, hiili, värikynät, 
grafiittikynä, tussit, vahaliidut jne. 

Maalaus  eri maalaustekniikoiden 
monipuolinen käyttö  

 värisommittelu 
 sekatekniikat 
 sopivan maalauspohjan valinta 
sekä pohjustukset ja käsittelyt  

 tekniikat: akvarellitekniikka, peittävät tekniikat, 
näiden yhdistelmät sekä lisäaineiden käyttö 

 maalit: vesiväri, guassi, tussi, valmispeitevärit, 
pastelliliidut, akryyli, tempera 

 maalausten yhdistäminen muihin tekniikoihin 
 paperin kestävyys ja karheus eri laaduissa; esim. 
koulupaperi, litoposter, akvarellipaperi, pahvit ja 
levyt pohjustettuina  

Grafiikka     erilaisten painomenetelmien 
käyttö 

 työvälineiden ja työvaiheiden 
nimitykset  

 
 

 kohopainomenetelmät, syväpaino ja 
kaavainpainanta 

 sekatekniikat 
 tela, painolaatta, vedos, vedostaminen, vedosten 
merkitseminen 

 paspistaminen 



Kuvanveisto ja 
keramiikka 

 kuvanveiston traditio ja 
nykykuvanveiston menetelmät 

 rakentelun ja muovailun 
materiaaleja ja keinoja 

 keramiikka: käsin rakentamisen 
tekniikat 

 
 

 kuvanveiston lähtökohtia ja tavoitteita, 
tunnetuimpia tekijöitä ja teoksia meillä ja muualla 

 tekniikat: lisäys- ja poistotekniikat, valaminen, 
liittäminen, punominen, taitteleminen, muotit 

 materiaalit; savi, puu, kivi, metalli, paperimassa, 
selluvilla, kipsi, rautalanka, puu, lumi, 
kierrätysmateriaalit, valmiit esineet, 
luonnonmateriaalit  

 rakenne ja muoto: makkara- ja levytekniikka, 
peukalointi ja kovertaminen 

 pinta: poistaminen, lisääminen, painaminen ja 
piirtäminen ja väri  (encobe, lasite, keramiikkaliitu) 

 käsitteistöä; massa, volyymi, rytmi, reliefi  

Muut 
ilmaisukeinot 

 tilataide, kokeileva taide 
 ympäristötaide 
 performanssi, puvustus, 
lavasteet 

 installaatiot, liike, ääni ja valo osana teosta 
 oma keho/ympäristö taiteen tekemisen kenttänä, 
materiaalina ja välineenä 

 
 
 
Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen 

Asia Keskeistä Esimerkkejä 
Kuvataiteen 
tarkastelu ja 
tulkinta 

 keskeiset piirteet länsimaisen 
modernin taiteen historiassa 
ja nykytaiteessa 

 taidehistorian tyylisuuntia ja 
ilmiöitä meillä ja muualla 

 Oulun seudun taide 

 moderni taide (impressionismista ja 
postmodernismiin) 

 taiteen tekemisen lähtökohtia ja tavoitteita, 
tunnetuimpia tekijöitä ja teoksia 

 kuvasymboliikka (mm. väri- ja 
muotosymboliikka)  

 länsimainen kuvataide suhteessa muihin 
kulttuureihin 

 oman tekemisen kautta tutustuminen eri 
kulttuurien kuvamaailmaan, taidehistoriaan ja 
nykytaiteeseen 

 käsitteitä: repliikki, pastissi, kopio, sitaatti  

 tutustuminen Oulun ja lähiseudun taiteeseen ja 
taiteilijoihin 

 Oulun kaupungin/luokan monikulttuurisuuden 
hyödyntäminen 

  vierailut taidenäyttelyn 
avajaisiin, taidemuseoihin ja -
gallerioihin sekä 
nettitaidemuseoihin ja 
taiteilijoiden kotisivuille 

 taideammattilaisen työhön 
tutustuminen. 

 taidemuseoiden kotisivujen hyödyntäminen 
opetuksessa ja vierailujen aikana 

 luonnokset taidemuseolla ja niiden 
hyödyntäminen omassa työskentelyssä 

 tutustuminen taiteilijan, taidekriitikon tai 
taidemuseon tai -gallerian työntekijän työhön 

  taideteosten ja kuvien 
rakenteen tarkastelu ja 
sisällön tulkinta 

 
 taidekritiikki 
 omien ja toisten töiden 

tarkastelu kuvataiteen 
kontekstista 

 omien ja toisten töiden 
arvostaminen 

 

 lähiympäristön taideteokset, taidemuseoiden ja 
gallerioiden näyttelyt, nettitaidemuseot, 
taidekirjat, julisteet ja postikortit 

 lehtien kulttuurisivut, taidekritiikin laatiminen 
 erilaisten valintojen perustelujen, näkökulmien, 

tekniikoiden ja tyylien arvostaminen ja 
hyväksyminen 

 viimeistely, paspistaminen, säilytys, näyttelyn 
rakentaminen  

 esimerkiksi koulun kotisivulle oman 
kuvagallerian perustaminen 

 
Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu 

Asia Keskeistä Esimerkkejä 



Rakennettu 
ympäristö ja 
luonnonympäristö 

 rakennetun ja 
luonnonympäristön 
vuorovaikutus 

 henkilökohtainen 
ympäristökokemus 

 paikan, tilan ja kokijan 
vuorovaikutus 

 rakennettuun lähiympäristöön, sen historiaan ja 
kehitykseen tutustuminen havainnoiden, tutkien ja 
dokumentoiden 

 rakennukset ja niiden yksityiskohdat, 
tiet, sillat, viheralueet, liikenne, 
kaavoitus ja maisemasuunnittelu 

 omien ympäristökokemusten pohtiminen 
 tilan perustekijät: tilan tasot, mittasuhteet, koko, 
muoto, materiaalit, valo, väri, ääni, tuoksu ja 
lämpötila 

  ympäristön esteettiset, eettiset 
ja ekologiset arvot 

 

 lähialueen rakennuskantaan/perinteeseen 
tutustuminen, rakennussuojelun ja 
uudisrakentamisen arvot 

 lähiympäristön rakennuskannan ajalliset 
kerrostumat 

 rakennetun ympäristön näkökulmat: nuoret, lapset, 
liikenne, toimivuus, esteettisyys ja eettisyys 

 hyvän lähiympäristön suojeleminen 
  arkkitehtuurin perinteitä 

 
 
 
 
 
 
 
 
 oululainen arkkitehtuuri 

 suomalainen kulttuurimaisema  
 keskeisten rakennustyylien tunnuspiirteet 
 tärkeimpiä suomalaisia kulttuurirakennuksia ja 
niiden tunnuspiirteitä, esim. kertaustyylit, empire, 
funktionalismi, modernismi, postmodernismi, 
arkkitehtuurin ”Oulun koulu” 

 huomattavia suomalaisia arkkitehtejä: Engel, 
Saarinen, Aalto, Pietilä 

 tärkeimpiä oululaisia kulttuurirakennuksia 
 tutustuminen arkkitehdin työhön/Oulun yliopiston 
arkkitehtiosastoon/Oulun asuntomessualueeseen 

Muotoilu ja 
esinekulttuuri 

 muoto ja viesti 
 muotoilun prosessit 

 omien henkilökohtaisten vaatteiden, esineiden ja 
tilojen tulkinta ja viesti 

 esteettiset, eettiset, ekologiset, ekonomiset ja 
ergonomiset arvot 

 oman esineen suunnittelu ja esineiden vertailua 
 suunnittelu, käyttö- ja näyttöarvo, käyttötarkoitus ja 
olosuhteet 

  muotoilun tyylisuuntia ja 
tärkeimpiä suomalaisia 
edustajia 

 kansanperinne ja teollinen muotoilu/ 
taideteollisuus 

 huomattavia suomalaisia muotoilijoita: Aalto, 
Ratia, Wirkkala, esim. huonekalut, tekstiilit, astiat, 
muoti ja vaatetus 

  materiaalien 
tarkoituksenmukainen ja 
ekologinen käyttö 

 esineen elinkaari, materiaalien uusiokäyttö, 
ympäristömerkki, tuoteseloste 

  kulutuskritiikki  omien valintojen merkitys kestävän kehityksen 
kannalta 

 
Media ja kuvaviestintä         

 Asia                       Keskeistä          Esimerkkejä 

Valokuvaus   valokuva mediassa ja taiteena  
 välineistö 
 pimiötyöskentely  
 digikuva 
 valokuva oman elämän 
ilmiöiden tallentajana sekä 
tutkimisen ja tiedonhankkimisen 
välineenä 

 uutis-, mainos- ja taidekuvan tavoitteet 
 erilaiset kamerat: järjestelmäkamera, digikamera, 
neulanreikäkamera 

 mustavalkokuvan kehitys, fotogrammi 
 kuvan siirtäminen, tallentaminen, käsitteleminen, 
tulostaminen ja esittäminen sähköisessä 
muodossa 

 valmiiden valokuvien tarkastelu ja työstö (mm. 
fotomontaasi) 

 valokuvaus osana työskentelyprosessin 
dokumentointia 



Elokuva ja video 
   

 elokuvakerronnan perusteita  
 elokuvan analysointia  
 videokuvaus  
 videotaide 

 

 kuvakulmat, kuvakerronta, kuvakoot ja 
kuvasommittelu  

 lajityyppejä, kohtausanalyysi  
 käsikirjoitus, kuvakäsikirjoitus 
 videokameran käyttö, suoraan kameralla 
leikkaaminen, otos, leikkaus ja jälkikäsittely 
(editointi kahdella nauhurilla, editointipajalla, 
tietokoneella) 

 liikkuva kuva taideteoksena 
 taikalamppumetodi 
  tietokonepelit 

Graafinen 
suunnittelu 
 

 kuvan ja sanan yhdistäminen  
 mainonnan ilmaisukeinot ja 
vaikuttaminen 

 mainonnan tavoitteet 
 

 kuvitus, typografia ja taitto 
 julisteiden/ ilmoitusten käyttötarkoitusten arviointi, 
viestinnällisyyden ja esteettisyyden näkökulma 

 oma suunnittelu ja toteutus  
 AIDA (aihe, sisältö, muoto, vaikuttaminen) 
 logot, tuotemerkit, liikemerkit  
 brandi, trendi 

Sarjakuva  sarjakuvakerronta ja lajityypit  idea, synopsis, käsikirjoitus, luonnostelu, piirtämi- 
nen ja viimeistely 

 
 
Paikalliset linkit, yhteistyötahot ja tapahtumat 

 
Opetuksessa voi käyttää apuna erilaista kulttuuritarjontaa. Tarjonnasta löytyy tietoa alla olevista osoitteista ja 
Opettajan kulttuurikalenterista. Opettajan kulttuurikalenteriin on koottu tiedot oululaisten taidelaitosten ja 
kulttuurijärjestöjen toiminnasta. Kalenterissa on tietoa Oulun kaupungissa järjestettävistä näyttelyistä, 
teatteriesityksistä, konserteista, kulttuuritapahtumista, työpajoista ja koulutuksesta. Opettajan 
kulttuurikalenteri ilmestyy painettuna kahdesti vuodessa tammikuussa ja elokuussa. 

 
Kulttuurivinkkejä: 
Arktiset valot, Tiernakaupunki Oulu (lumenveisto), Elokuvat Oulussa, eri tahojen kotisivut (esim. 
taiteilijaseura), Kaleva , Koulun pieni kulttuurikirja, Kävelyreittejä Oulussa -kirja, Lasten ja nuorten 
elokuvafestivaalit, Lasten ja nuorten elokuvakoulu, Lasten ja nuorten teatteripäivät, Musiikkivideofestivaalit, 
Nuoriso- ja kulttuurikeskus, Oulun kansainväliset lastenelokuvien festivaalit, Oulun kaupunginkirjasto, Oulu-
kirja, Oulun Koulun Kohinaa -lehti, Oulun Taidekoulu, Oulun Taidemuseo, Pohjoinen valokuvakeskus, 
Pohjois-Pohjanmaan   museo, Riihi-oppimisympäristö, Sanomalehtiviikot, Taidegalleriat, Taikalamppu. 
 
 
 

6.3.17.3 Valinnainen käsityö 

 
LUOKAT 8–9 
 

Opinnoissa korostetaan 7. luokan tavoitteiden lisäksi oppilaan omaa aktiivisuutta tietojen ja 
taitojen kehittämisessä. Työskentely on kokeilevaa, uusia ongelmanratkaisuja hakevaa. 
Tärkeällä sijalla on itseilmaisu ja arviointitaidot, joita kehitetään oppimispäiväkirjan/ portfo-
lion avulla. Kädentaidoilla tuetaan oppilaan elämänhallintaa, kannustetaan harrastustoi-
mintaan ja ohjataan mahdolliseen tulevaan ammatinvalintaan. 
 
 
TAVOITTEET LUOKAT 8–9 

 

http://www.arktisetvalot.fi/
http://www.finnkino.fi/default.asp?city=3
http://www.kaleva.fi/
http://www.edu.fi/julkaisut/koulun_pieni_kulttuurikirja.pdf
http://www.oulu.ouka.fi/teatteri/festival/index2.htm
http://www.omvf.net/
http://www.oulu.ouka.fi/nukukeskus/index.html
http://www.ouka.fi/lef/
http://www.oulu.ouka.fi/kirjasto/index.asp
http://www.edu.ouka.fi/koulut/ouluntaidekoulu/
http://www.oulu.ouka.fi/taidemuseo/
http://www.pohjoinenvalokuvakeskus.fi/
http://www.oulu.ouka.fi/ppm/index.asp
http://terva.edu.ouka.fi/riihi/
http://www.oulu.ouka.fi/nukukeskus/taikalamppu.html


 
Turvallisuus, työsken-
telytaidot ja asennoi-
tuminen käsityöhön 

 

 
  Oppilas: 
 kehittää omaa aktiivisuutta tietojen ja taitojen harjaannutta-
misessa 

 rohkaistuu kokeilevaan ja tutkivaan työskentelyyn  
 asennoituu myönteisesti työhön ja opiskeluun 
 pyrkii pitkäjänteiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn 
 ottaa huomioon muut ryhmän jäsenet ja ymmärtää hyvän 
työyhteisöhengen merkityksen 

 harjaantuu työskentelemään turvallisesti eri työvälineillä ja 
käyttämään tarkoituksenmukaisia turvallisuus- ja suojavä-
lineitä 

 ottaa vastuun omista ja yhteisistä työvälineistä ja tilojen 
siisteydestä 

 

 
Suunnittelu  
 

 
  Oppilas: 
 ymmärtää tuotesuunnitteluprosessin merkityksen omien 
ideoiden työstämisessä tarkoituksenmukaiseksi, toimivaksi 
ja esteettiseksi tuotteeksi 

 syventää ja monipuolistaa suunnittelutaitoja  
 hahmottaa tuotteen kolmiulotteisen konstruktion ja oppii 
muokkaamaan ja työstämään sitä 

 hyödyntää tvt:a monipuolisesti tiedonhankinnassa, suunnit-
telussa ja dokumentoinnissa 

 

 
Käytössä olevien re-
surssien hahmottami-
nen 

 

 
  Oppilas: 
 hyödyntää käytettävissä olevia materiaaleja, työvälineitä ja 
laitteita tarkoituksenmukaisesti ja luovasti 

 soveltaa muissa oppiaineissa opittua työskentelyssään 
 

 
Materiaalituntemus ja 
toteutustekniikat 

 

 
  Oppilas: 
 syventää työskentelyssä esiintyvien käsityön ja teknolo-
gian käsitteiden tuntemustaan 

 laajentaa materiaalituntemustaan ko. käsityön alueella 
esim. hoito- ja käyttöominaisuudet, käyttökohteet 

 harjaantuu käsityöhön liittyvien välineiden käytössä 
 harjaantuu yleisimpien materiaalien työstämisen 
perustekniikoissa 

 

 
Laitteet ja systeemit 
 

 
  Oppilas: 
 perehtyy erilaisiin teknologisiin sovelluksiin ja järjestelmiin 
 oppii ymmärtämään laitteiden ja systeemien toimintaa ja 
soveltamaan niistä saatua tietoa työskentelyssään 
 



 
Prosessin vaikutus 
ympäristöön 
 

 
  Oppilas: 
 ymmärtää esteettisyyden tuotteen ominaisuudeksi 
 tiedostaa tuotteen elinkaaren ja huomioi sen työssään 
 laajentaa tietouttaan kierrätyksestä ja jätteiden käsittelystä 

 

 
Työskentelyprosessin 
ja työn arviointi sekä 
dokumentointi  

 
  Oppilas: 
 harjaantuu arvioimaan työskentelyprosessiaan ja valmista 
tuotetta ja oppii ottamaan vastaan palautetta 

 oppii ottamaan vastaan palautetta ja suuntaamaan 
työskentelyään sen mukaisesti 

 oppii arvostamaan omaa ja toisten tekemää työtä 
 osaa arvioida itseään ryhmän jäsenenä 

 

 
 

Käsityön osa-alueet vuosiluokilla 8–9 

Osa-alueet Tekninen työ Tekstiilityö 
 
Visuaalinen ja 
tekninen 
 suunnittelu 
 

 projektiot, mittakaavat, viivatyy-
pit, aksonometria, CAD-sovel-
lukset 

 luonnokset ja niitä tukevat pie-
noismallit sekä rakentelumallit 

 

 syvennetään suunnittelumene-
telmien hallintaa, kehitetään il-
maisukykyä ja mielikuvitusta 

 otetaan huomioon 
suunnitteluprosessissa tuottee-
seen kohdistuvat vaatimukset 

 perehtyy mahdollisuuksien mu-
kaan tietokoneavusteiseen 
suunnitteluun 

 esteettisyys 

 

Toteutus ja työ-
tavat 

 

 materiaaleihin liittyvät turvalli-
suusohjeet (liuottimet, kemi-
kaalit, jne.) 

 eri materiaalien ominaisuuksien 
hyödyntäminen 

 materiaalien asettamat vaati-
mukset työmenetelmiin 

 materiaalien ominaisuuksien 
muuttaminen; lämpökäsittelyt 

 työpistekohtainen työturvalli-
suus 

 mitoitukset 
 liitokset; liimaus, pehmyt- ja 
kovajuotto, hitsaus, 

 lastuava työstö; koneellinen, 
käsityökoneet, kierteytys 

 muotoaminen; taivuttaminen, 
taonta, lämpömuovaaminen, 

 tyhjömuovaaminen 
 pintakäsittelyt; maalaus, va-
haus ja lakkaus 

 työskentelyssä painotetaan oppi-
laan omaa ajattelua, kokeilua, 
oivaltamista ja ongelmanratkai-
sutaitoja 

 materiaalien tarkoituksenmukai-
nen ja luova käyttö sekä moni-
puolinen työstäminen eri teknii-
koin 

 oman ”käsialan” ja tyylitajun vah-
vistuminen  

 työturvallisuus 
 vahvistetaan koneiden ja laittei-
den tuntemusta sekä niiden itse-
näistä hallintaa 

 tekstiilien valmistusvaiheen aika-
na syntyvä kuorma ympäristölle 

 



 entisöinti 
 kemiallinen työstö; syövyttämi-
nen, etsaus, liuottaminen,  

 valaminen; muottivalu  
 suureet; virta, jännite, teho, re-
sistanssi 

 sähköturvallisuus ja kodin säh-
kökytkennät 

 passiivisten komponenttien vai-
kutus virtapiirissä, 
rinnankytkennät  ja sarjaan 
kytkennät 

 puolijohdetekniikan alkeet; 
diodi, transistorit, mikropiirit 

 digitaalitekniikan alkeet; lo-
giikka 

 mekaaniset laitteet 
 poltto- ja ottomoottorit ja niiden 
lisälaitteet 

 vaihteistot ja liikesuuntien muu-
tokset 

 laitteiden huolto ja korjaaminen 
(pyörät, mopot, kodinkoneet) 

 tietokone kontrollerina; ohjel-
miston merkitys, ärsyke-pro-
sessi-vaste,  

 laitteen liittäminen 
kontrolliyksikköön 

 pneumatiikan ja hydrauliikan 
periaatteet 

 
Dokumentointi 
ja arviointi 

 kirjallinen raportointi tuotteen 
valmistusprosessista, arviointi 

 kuvien ja piirrosten liittäminen 
osaksi dokumenttia 

 itsearviointi ja dokumentointitai-
tojen kehittäminen ja syventämi-
nen 

 vertaisarviointi 
 oman työskentelyprosessin ja 
valmiin tuotteen arviointi 

 työskentelyprosessin dokumen-
tointi ja raportointi sovitulla ta-
valla esim. TVT:a hyödyntäen 

 omien tietojen ja taitojen kehittä-
minen palautteen suuntaisesti 

 

Arviointi 
Valinnaisen käsityön arviointiperusteet ovat samat kuin 7. luokalla ja perustuvat opetus-
suunnitelman perusteissa esitettyihin päättöarvioinnin kriteereihin. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.17.4 Valinnainen draama 

 
Draamaopetuksen tavoitteena on innostaa oppilaita draamalliseen ilmaisuun, 
kehittää ryhmätyötaitoja ja esiintymistaitoja. Draamassa opitaan aina jotain 
tutkittavasta teemasta/ilmiöstä, omasta itsestä, sosiaalisista taidoista sekä draaman 
ja teatterin muodoista. Oppiminen nähdään luovana, yhteisöllisenä ja aktiivisena 
kokemuksellisena prosessina. 

 
Draama on taideaine, jonka lähtökohta on teatteritaiteessa. Draamakasvatuksella 
tarkoitetaan draamaa ja teatteria, jota tehdään erilaisissa oppimisympäristöissä ja joka 
sisältää sekä esittävän, osallistavan, että soveltavan draaman genret. Draamaopetuksen 
lähtökohtana tulee olla oppilaan oman ilmaisun ja draamataitojen sekä draamallisen 
ajattelun kehittäminen oppilaan kyvyt huomioiden. Opetus on tavoitteellista, vuodesta 
toiseen etenevää opetusta.  
 
Esteettinen kahdentuminen 

Draama yhdistää todellisen ja kuvitteellisen maailman. Draamakasvatuksen ydin on 
esteettisessä kahdentumisessa. Esteettinen kahdentuminen tarkoittaa sitä, että 



opetuksessa on yhtä aikaa läsnä fiktiivinen tila ja sosiaalinen todellisuus. Osallistujilla on 
tieto siitä, että vaikka he työskentelevät fiktiossa ja roolissa, he ovat kuitenkin läsnä 
luokkahuoneessa toisten oppilaiden kanssa. Ajatuksia, tunteita, ilmiöitä, arvoja, asenteita 
ja ihmissuhteita voidaan tarkastella sekä fiktiivisessä tilassa että todellisessa tilassa. 
Fiktiivinen todellisuus ja roolityöskentely mahdollistavat esimerkiksi erilaisten 
ratkaisuvaihtoehtojen kokeilemisen ja testaamisen.  
 
Draamaopetuksen eteneminen 
Neljännen luokan valinnainen draamaopetus painottuu ryhmätyöskentelyyn. Neljännellä 
luokalla draamaopetusta on yksi vuosiviikkotunti. Kahdeksannella ja yhdeksännellä 
luokalla valinnaista draamaopetusta on kaksi vuosiviikkotuntia. Mikäli oppilas valitsee 
draaman valinnaisaineeksi kahdeksannella luokalla, hän opiskelee sitä myös 
yhdeksännellä luokalla. Kahdeksannen luokan draamaopetuksessa painottuu osallistavan 
teatterin tekeminen ja ryhmässä toimiminen. Yhdeksännellä luokalla keskitytään enemmän 
esittävään teatteriin ja perehdytään esityksen valmistamisprosessiin syvemmin. 
Opetussuunnitelmassa ehdotetut luokkakohtaiset tuntimäärät ovat viitteellisiä. 
 
 
Draaman genret 

Draamakasvatukseen sisältyy useita eri genrejä eli lajityyppejä. Erilaisissa genreissä voi 
olla samantyyppisiä aineksia ja eri genrejen puitteissa voidaan käyttää hyväksi teatterin eri 
muotoja kuten esineteatteria, varjoteatteria, nukketeatteria tai pantomiimia. Seuraavassa 
kerrotaan niistä genreistä, jotka on mainittu opetussuunnitelmassa. 
 
A. Prosessidraama 

Prosessidraama (O´Neill 1995) tarkoittaa draamatarinan pohjalta rakennettua tutkivaa 
draamaopetusjaksoa, jonka päämääränä on jonkin asian ymmärtäminen. Opettaja 
suunnittelee jakson rakenteen ja etenemisvaiheet. Oppilaiden kanssa yhdessä 
rakennetaan fiktio ja roolit. (Östern, A.-L. 2000.)  
 
B. Draamaleikki  

Lasten spontaania roolileikkiä kutsutaan draamaleikiksi. Opettaja voi leikkiä lasten kanssa 
esimerkiksi kauppaleikkiä. Draamaleikki voidaan periaatteessa rakentaa prosessidraaman 
tapaan. (Östern, A.-L. 2000.) 
 
C. Tarinankerronta 
Tarinankerronta voi olla sekä itsenäinen genre että työtapa. Tarinoita voidaan rakentaa 
yksin monologissa tai dialogissa pienryhmissä. Tarinankerronnassa voidaan käyttää 
rakenteena esimerkiksi seuraavaa tarinankerronnankaavaa: Olipa kerran…, joka päivä…, 
kunnes eräänä päivänä…, siitä saakka. (Östern, A.-L. 2000.) 
  
D. Foorumiteatteri 
Foorumiteatteri on Augusto Boalin luoma teatterin laji, joka pohjautuu sorrettujen teatteriin. 
Foorumiteatterissa näyttelijäryhmä tekee pienen näytelmän, missä on selvä konflikti ja 
sorrettu ihminen. Kohtaus päättyy sorretun kannalta onnettomasti. Jokeri, joka ei itse 
näyttele, keskustelee yleisön kanssa juuri nähdystä kohtauksesta ja pyytää apua. Yleisön 
korjaavia ehdotuksia kokeillaan näyttelemällä tilanne uudestaan eri tavalla. Yleisö voi 
myös vaihtaa paikkaa näyttelijän kanssa ja näytellä itse kohtauksessa (katsoja–näyttelijä). 
(Östern, A.-L. 2000.) 
 



E. Ideasta esitykseen 

Ideasta esitykseen -genre perustuu improvisaatioon. Alkuideasta luodaan eri työtapojen 
avulla valmis esitys. Esimerkiksi tuttu satu tai tarina voi toimia esityksen lähtökohtana ja 
siitä voidaan dramatisoida uusi esitys. (Östern, A.-L. 2000.) 
 
F. Teatteriesityksen valmistaminen tekstin pohjalta 
Esityksen valmistamisen lähtökohtana on valmiiksi kirjoitettu teksti, jonka perusteella 
näytelmäesitys valmistetaan. Tekstiä voidaan dramatisoida. Teatteriesityksen 
valmistamisessa opitaan samalla myös teatteriin liittyviä eri rooleja, kuten näyttelijä, 
ohjaaja, valomies, äänimies, lavastaja, puvustaja, dramaturgi, kuiskaaja, tuottaja jne. 
(Östern, A.-L. 2000.) 
Oppimisympäristön kuvaus 
Draamaopetukseen soveltuu iso luokkahuone, koulun juhlasali, liikuntasali tai oma erillinen 
draamastudio. 
 
Draamastudio 
 
ATK  Verkkoyhteys, kannettava tietokone, tallentava cd/dvd-asema, 
äänieditointiohjelma, videotykki. 
 
Valot ja äänentoisto Spottivaloja, mustavalo (=uv-valo), himmennin, valopöytä, 
äänipöytä, kaiuttimet, äänentoistolaitteet. 
 
Muuta Valkokangas, luokan seinustaa kiertävät mustat verhot, musta 

lattia, musta katto, piirtoheitin, pukuja, lavasteita ja muuta 
rekvisiittaa 

 
Arviointi 
Arvioinnin kohteena on oppilaan kokonaisvaltainen toiminta, ryhmätyötaidot, 
työskentelyprosessi ja produktio. Arvioinnissa käytetään oppilaan itsearviointia, 
toveriarviointia sekä opettajan arviointia. Arvioinnin tulee olla rehellistä ja kannustavaa 
sekä oppilaan kehitysvaiheen huomioon ottavaa. Arvioinnilla pyritään ohjaamaan oppilaan 
draamallista kasvua ja tukemaan oppilaan itsetuntoa. Arvioinnin tueksi sopii esim. 
oppimispäiväkirja, portfolio, video, äänitallenteet, itsearviointikaavakkeet ja toiminnalliset 
arviointitavat (joko-tai-jana, hetken merkitseminen). 
 
Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 9. luokan päättyessä: 
 
Oppilas 

 voi osallistua yleisölle suunnattuun esitykseen 

 hyödyntää opettajalta saamaansa palautetta 

 uskaltaa tehdä aloitteita ja tuottaa draamaan ideoita 

 osaa tehdä yhteistyötä ja kuuntelee omia ja muiden ideoita 

 hallitsee draamallisen ilmaisun muotoja 

 tuottaa tekstiä roolissa, esimerkiksi roolissa kirjoittamisen ja monologityöskentelyn 
kautta 

 ymmärtää ja käyttää runsaasti draaman eri työtapoja ja pystyy erottamaan draaman 
eri genrejä  

 osaa arvioida ja antaa palautetta draaman laadusta sekä analysoida 
teatteriesityksiä ja elokuvia 



 tuntee draaman/teatterin historiallisen perspektiivin. 
 

(Jaottelu pohjautuu teokseen Östern & työryhmä, 2004. Drama och teater i 
identitetsfostran.) 

 
 
Draamaopetuksen liittyminen aihekokonaisuuksiin 

 
1) Ihmisenä kasvaminen  

Aihekokonaisuuden tavoitteena on muun muassa, että oppilas oppii 

- ymmärtämään omaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvuaan sekä omaa 
ainutkertaisuuttaan 

- arvioimaan toimintansa eettisyyttä ja tunnistamaan oikean ja väärän 

- tunnistamaan esteettisten kokemusten tärkeyden elämänlaadulle 

- toimimaan ryhmän ja yhteisön jäsenenä. 
Toteutusehdotuksia: Draamatunnilla tehdään aistiharjoituksia, tunnetilaharjoituksia, 

keskittymisharjoituksia ja rentoutusharjoituksia. Tunnilla harjoitellaan toisten huomioon 
ottamista, ryhmätyöskentelyä, ongelmanratkaisua sekä velvollisuutta ja vastuuta 
ryhmätyöskentelyssä.  
 
 
2) Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys  

Aihekokonaisuuden tavoitteena on muun muassa, että oppilas oppii 

- tuntemaan ja arvostamaan omaa henkistä ja aineellista kulttuuriperintöään ja 
näkemään suomalaisen kulttuuri-identiteetin osana alkuperäistä, pohjoismaista ja 
eurooppalaista kulttuuria. 

- ymmärtämään oman kulttuurinsa juuria ja monimuotoisuutta sekä näkemään oman 
sukupolvensa aikaisempien sukupolvien elämäntavan jatkajana ja kehittäjänä 

- tutustumaan muihin kulttuureihin ja elämänkatsomuksiin 

- ymmärtämään kulttuuri-identiteetin osatekijöitä ja niiden merkityksiä yksilölle ja 
yhteisölle. 

Toteutusehdotuksia: Tutustutaan suomalaisten ja ulkomaisten kirjailijoiden ja 
runoilijoiden näytelmäteksteihin ja tehdään niiden pohjalta esitys, tutustutaan Kalevalaan 
esimerkiksi prosessidraaman avulla, tutkitaan Suomen historiaa ja oman suvun historiaa 
draaman keinoin.  
 
 
3) Viestintä- ja mediataito  
Aihekokonaisuuden tavoitteena on muun muassa, että oppilas oppii 

- ilmaisemaan itseään monipuolisesti ja vastuullisesti sekä tulkitsemaan muiden 
viestintää 

- kehittämään tiedonhallinta taitojaan sekä vertailemaan, valikoimaan ja 
hyödyntämään valikoimaansa tietoa 

- suhtautumaan kriittisesti median välittämiin sisältöihin ja pohtimaan niihin liittyviä 
eettisiä ja esteettisiä arvoja viestinnässä 

- tuottamaan ja välittämään viestejä ja käyttämään mediaa tarkoituksenmukaisesti 
Toteutusehdotuksia: Draamatunnilla harjoitellaan tunteiden ilmaisua, nonverbaalista 
ilmaisua, kehon käyttöä ja äänenkäyttöä sekä pohditaan niistä syntyviä vaikutelmia. 
Aihealueeseen voidaan perehtyä tekemällä sanomalehtiteatteria, käyttämällä digitaalista 



kameraa ja videokameraa draamassa, tekemällä omia elokuvia, esityksiä, tapahtumia tai 
työpajoja, joissa oppilaat voivat ilmaista itseään tai eläytyä jonkin toisen henkilön rooliin. 
Kriittistä suhtautumista mediaan voidaan harjoitella analysoimalla televisio-ohjelmia, 
uutisia, lehtiä, radio-ohjelmia, elokuvia, näytelmiä, esityksiä, performansseja jne.  
 
 
4) Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 

Aihekokonaisuuden tavoitteena on muun muassa, että oppilas oppii 

- ymmärtämään kouluyhteisön, julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja järjestöjen 
merkitystä, toimintaa ja tarpeita yhteiskunnan toimivuuden näkökulmasta. 

Toteutusehdotus: Simuloitu YK-kokous, eduskuntavaalit tai presidentinvaalit.  
 
 
5) Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 
Aihekokonaisuuden tavoitteena on muun muassa, että oppilas oppii 

- edistämään hyvinvointia omassa yhteisössä sekä ymmärtämään hyvinvoinnin uhkia 
ja mahdollisuuksia globaalilla tasolla. 

Toteutusehdotus: Teoksessa Hiltunen, J. & Konivuori H. 2005 Vihreä draama on 
esimerkkejä ympäristökasvatuksen ja draaman yhdistämisestä.  
 
 
6) Turvallisuus ja liikenne 
Aihekokonaisuuden tavoitteena on muun muassa, että oppilas oppii 

- edistää väkivallattomuutta ja toimimaan kiusaamistilanteessa rakentavasti 

- päihteiltä suojautumista omassa elinympäristössä. 
Toteutusehdotus: Kiusaamisteemaa voidaan tarkastella esimerkiksi Augusto Boalin 

tekniikoilla (forum-teatteri, patsasdraama). Draamatunnilla voidaan tehdä esimerkiksi 
päihteiden käyttöä käsittelevää työpajateatteria (TIE) tai prosessidraamaa. 
 
 
7) Ihminen ja teknologia 
Aihekokonaisuuden ihminen ja teknologia tavoitteena on muun muassa, että oppilas oppii 

- käyttämään teknologiaa vastuullisesti 

- käyttämään tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia sekä tietoverkkoja erilaisiin 
tarkoituksiin. 

Toteutusehdotuksia: Draaman näkökulmasta tämä voi tarkoittaa esimerkiksi roolin 

rakentamista verkossa, draaman rakentamista verkossa eri puolilla Suomea asuvien 
ihmisten kanssa, digitaalinen draamapedagogiikka tai vaikkapa tietokonepelin analysointi. 
 
 
VUOSILUOKKA 4 
 

Yleiset tavoitteet: 
4. luokan draamaopiskelu painottuu roolin ja fiktion työstämiseen ryhmässä.  
 
Oppilas 

 tutustuu draamaan oppiaineena 
 kehittää verbaalista ja nonverbaalista ilmaisuaan 
 harjoittelee improvisaation perustekniikoista hyväksymistä ja tarinan kerrontaa 
 oppii prosessidraaman työtapoja monipuolisesti 



 kokeilee erilaisia roolihahmoja ja esiintymistyylejä  
 harjoittelee liikeilmaisuaan 
 ymmärtää fiktion ja todellisuuden eron 
 oppii työskentelemään itsenäisesti, pareittain, pienryhmissä ja suuressa ryhmässä. 
 

Arvioinnissa keskitytään ryhmätyötaitojen arviointiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Draama 4. luokka   

Sisällöt Tavoitteet Työtavat 

Tutustumisharjoitukset 
ja draamasopimus 
(3 h)  

- ryhmäytyminen 

- ryhmään tutustuminen 

- turvallisen ja luottamuksellisen 
ilmapiirin luominen 

Esim. 

- leikit, pelit 

Draamaleikki ja 
improvisaatio 
(5h) 

- Joo-periaatteen oppiminen  

- tarinankerronta, dramaturgisen 
ajattelun kehittäminen  

- (alku, juoni ja loppu) 

- heittäytyminen 

Esim. 

- tarinankerronta esim. kuvan pohjalta 

- sana-assosiaatio 

- reportteri/asiantuntija/tulkki 

- sana kerrallaan –tarinat 
 
 

Prosessidraama 
(5h) 

- ryhmän kannalta mielekkääseen 
teemaan tutustuminen 

Esim. 

- opettaja roolissa 

- patsastekniikka 

- kuuma tuoli 



- rooli seinällä 

- ajatusäänet 
 
 

Sisällöt Tavoitteet Työtavat 

Aistiharjoitukset 
(2h) 

- keskittyminen ja aistihavaintojen 
käyttö 

Esim. 

- äänimaisemat 

- kuvista patsaita 

- kuvien piirtäminen selkään 
 
 
 

Teatteriin tutustuminen 
 

- Teatterirakennuksee
n tutustuminen 

 

- Näytelmän 
katsominen  

 
 

- Näytelmän 
analysointi 

(3x2h) 

- tutustutaan teatteriin 
rakennuksena ja siellä 
työskenteleviin ihmisiin   

- harjoitellaan teatterissa 
käymiseen liittyvää tapakulttuuria 

- analysoidaan pää- ja 
sivuhenkilöitä, sekä esityksen 
juonta 

Esim.  

- rooli seinällä 

- piirtäminen 

- keskustelu 

- still-kuvat 

Liikeilmaisu 
(2h) 

- kehon hallinnan ja koordinaation 
kehittäminen  

Esim. 

- patsastyöskentely 

- liikkeen hallinta ja pysäyttäminen 

- seuraa johtajaa 

- eläinviesti 

- peiliharjoitukset 

-  

Ideasta esitykseen 
(13h) 

- oman esityksen valmistaminen 
opettajan ohjauksessa. 

- oma näytelmä, jossa voidaan hyödyntää esimerkiksi 
nukketeatteria, varjoteatteria, keppinukkeja, 
naamioteatteria tai mustaa teatteria. 

 
 

Arviointi 
(2h) 

- oppilas ja opettaja reflektoivat 
oppilaan ryhmätyötaitoja 

 

- itsearviointi 

- toveriarviointi 

- opettajan arviointi 
 
 
 
 
 
 
 
VUOSILUOKKA 8  
 



Yleiset tavoitteet:  
8. luokan draamaopiskelu painottuu osallistavan teatterin tekemiseen. 
 
Oppilas 

 oppii työskentelemään draamatunnilla itsenäisesti, pareittain, pienryhmässä ja 
suuressa ryhmässä 

 kehittää verbaalista ja nonverbaalista ilmaisua 

 rohkaistuu tekemään aloitteita ja tuottamaan ideoita draamaan.  

 harjoittelee improvisaation taitoja 

 harjoittelee rentoutumista  

 harjoittelee epäonnistumisen sietämistä 

 oppii vastaanottamaan ja antamaan palautetta draamatunnilla 

 kokeilee erilaisia roolihahmoja ja esiintymistyylejä. 
 
Arvioinnissa keskitytään ryhmätyötaitojen ja osallistavan teatterin draamataitojen 
arviointiin. 
 

Draama 8. luokka   

Sisällöt Tavoitteet Työtavat 

Orientointi ja 
draamasopimus 
( 2h) 
 
 

- selvitetään 8. ja 9. 
luokkien 
draamaopetuksen 
tavoitteet 

- tehdään 
draamasopimus 

- sovitaan arvioinnista 

- keskustelu 

Tutustumisharjoitukset 
(4h) 

- ryhmäytyminen 

- ryhmään tutustuminen 

- turvallisen ja 
luottamuksellisen 
ilmapiirin luominen 

- nimileikit 

- tutustumisleikit 

- toiminta pareittain pienessä 
ryhmässä, suuressa 
ryhmässä 

 
Sisällöt Tavoitteet Työtavat 

Improvisaatio 
(12h) 
 

– heittäytyminen 
– joo-periaatteen 

oppiminen 
– tarinan kerronnan 

harjoitteleminen 
– dramaturgisen ajattelun 

kehittäminen (alku, 
juoni, loppu) 

– statusharjoitukset 
– kontakti-improvisaatioon 

tutustuminen 

- esimerkiksi tarinankerronta 
esineen, kuvan tms. pohjalta 

- assosiaatioharjoitukset 

- tarinankerronnan kaava 

- ylästatus/alastatus 

- kontaktiharjoitukset 
 

Prosessidraama 
(10h) 

- ryhmän kannalta 
mielekkääseen teemaan 
tutustuminen 

- opettaja roolissa 

- patsasdraama 

- rooli seinällä 

- ajatusäänet 



- kuuma tuoli 

- pienoisnäytelmä 

- still-kuvat 

Foorumiteatteri 
(12h) 

- valtasuhteiden 
tarkastelu 

- tarinankerronta 

- ideoiden tuottaminen 

- foorumiteatteriesityksen 
valmistaminen 

- katsoja-näyttelijänä 
toimiminen 

- pienoisnäytelmä 

- kuuma tuoli 

- ajatusäänet 

- tarinan pysäyttäminen ja 
kelaaminen 

- jokerina opettaja (tai oppilas) 

Näytelmän / elokuvan 
katsominen ja 
analysoiminen 
(6h) 
 
 

- laajennetaan 
tekstianalyysiä (tarina, 
juoni, roolityöskentely, 
lavastus, puvustus, 
musiikki, puhe-ilmaisu, 
symbolit, tavoitteet, 
yleisösuhde, oma 
kokemus)  

- arvioidaan omia 
draaman lukutaitoja ja 
medianlukutaitoja 

- diakuvat 

- reportaasi 

- joko-tai-jana 

- patsaat 

- improvisoidut kohtaukset 

- rooli seinällä 

- tarinan jatkaminen 

- lööppi 

- hetken merkitseminen 

Sisällöt Tavoitteet Työtavat 

Pienoisnäytelmän 
tekeminen pienissä 
ryhmissä valmiin tekstin 
tai itse tuotetun tekstin 
pohjalta 
 
 

- esiintymistaitojen ja 
ryhmäviestintätaitojen 
harjoitteleminen 

- oppilas ymmärtää, että 
esitys tehdään yleisölle 

- oppilas oppii 
suhtautumaan 
opettajalta saamaansa 
palautteeseen  

- oppilas tuottaa 
draamallista tekstiä 
(teksti voi olla puhuttua, 
kirjoitettua, miimistä) 

- oppilas saa kokemuksen 
esityksen 
valmistamisesta 

 

Arviointi 
 

- oppilas reflektoi omaa 
draamatyöskentelyään 

- itsearviointi ja 
toveriarviointi 

- opettajan arviointi 
(draamataidot, 
ryhmätyötaidot, 
esiintymistaidot) 

- portfolio 

- päiväkirja 

- videodokumentti 

- äänidokumentti 

- kirjoitettu palaute 

- suullinen palaute 

- arviointijanat (esim. joko-tai-
jana) 

 
Vuosiluokka 9 



 
Yleiset tavoitteet: 
9.-luokan draamaopetus painottuu esittävän teatterin tekemiseen. 
 
Edellisen vuoden tavoitteita syventäen oppilas  

 oppii työskentelemään draamatunnilla itsenäisesti, pareittain, pienryhmässä ja 
suuressa ryhmässä 

 kehittää verbaalista ja nonverbaalista ilmaisua 

 rohkaistuu tekemään aloitteita ja tuottamaan ideoita draamaan 

 harjoittelee improvisaatiota ja epäonnistumisen sietämistä 

 oppii vastaanottamaan ja antamaan palautetta draamatunnilla 

 kokeilee erilaisia rooleja ja esitystyylejä. Syventää roolihenkilön analysointitaitojaan. 

 pystyy sitoutumaan yhteiseen fiktioon draamaprosessin ajaksi. Osaa rakentaa 
fiktion yhdessä muiden kanssa. 

 saa kokemuksen esityksen valmistamisesta yleisölle. 
 
 
Arvioinnissa keskitytään ryhmätyötaitojen ja esiintymistaitojen arviointiin. 
 

Draama 9. luokka   

Sisällöt Tavoitteet Työtavat 

Orientointi ja 
draamasopimus 
(2h) 
 
 

- kerrataan 9. luokan 
draamaopetuksen 
tavoitteet 

- tehdään 
draamasopimus 

- sovitaan arvioinnista 

- keskustelu 

Virittäytyminen 
(2h) 

- turvallisen ja 
luottamuksellisen 
ilmapiirin säilyttäminen 

- pelit ja leikit 

Improvisaatio 
(12h) 

- heittäytyminen 

- joo-periaatteen 
soveltaminen 
improvisaatiossa 

- tarinankerronta ja 
dramaturginen ajattelu 
(alku, juoni, loppu) 

- statusharjoitukset 

- kontakti-improvisaatio 

- pohditaan omaa 
asennetta 
onnistumiseen ja 
epäonnistumiseen 
 

Esim. 

- tarinankerronnan työtavat 

- assosiaatioharjoitukset 

- tarinankerronnankaava 

- ylästatus/alastatus 

- kontaktiharjoitukset 

- mahdollisesti improkisat, improvisaatio yleisön kanssa, pidempi 
improvisoitu tarina jne. 

 

Teatterihistoria 
(6h) 

- tutustuminen teatterin 
syntyhistoriaan ja 
kehitykseen  
(juuret, antiikki, 

Draaman maailmat verkko-oppimateriaali: 
http://www.kansalaisfoorumi.fi/dr-mat/aula/aula.html [luettu 10.4.2005] 
 
Lisätietoa Suomen teatterihistoriasta: 



keskiaika, renessanssi, 
romantiikka ja realismi, 
musiikki- ja 
tanssiteatterit 1900-
luku)  

http://www.teatterimuseo.fi/nayttelyt/historia/historia.html [luettu 
10.4.2005] 

Liikeilmaisu, 
naamioteatteri/ varjoteatteri 
(10h) 
 

- kehon hallinnan ja 
koordinaation 
parantaminen 

- nonverbaalisen 
ilmaisun kehittäminen 

- liikelaajuuden 
kehittäminen 

- luovan liikeilmaisun 
harjoitteleminen 

Esim. 

- roolihenkilön liikekielen harjoitteleminen 

- naamiotyöskentely, valmistetaan naamiot 

- tanssin peruselementteihin liittyvät harjoitukset  
(tila, aika, voima, virtaus, rytmi) 

Näytelmän/elokuvan/ 
performanssin / 
tanssiteatterin 
/musiikkivideon/mainoksen/ 
videopelin seuraaminen ja  
analysoiminen (6h) 

- syvennetään 
tekstianalyysia 
(tarina, juoni, 
roolityöskentely, 
lavastus, puvustus, 
musiikki, puheilmaisu, 
symbolit, tavoitteet, 
yleisösuhde, oma 
kokemus) 

- arvioidaan omia 
draama- ja 
medialukutaitoja 

Esim. 

- diakuva 

- reportaasi 

- joko-tai-jana 

- patsaat 

- improvisoidut kohtaukset 

- rooli seinällä 

- tarinan jatkaminen 

- lööppi 

- hetken merkitseminen 
 

Draamallisen esityksen 
toteuttaminen ryhmässä 
(2x16h) 
 
 

- esiintymistaitojen ja 
ryhmätyötaitojen 
harjoitteleminen 

- roolin omaksuminen 

- yhteisen fiktion 
rakentaminen 

- sitoutuminen ja 
vastuun ottaminen 

Esim. työpajateatteri, näytelmä, performanssi, fyysinen teatteri, 
tanssiteatteri, prosessidraama, naamioteatteri, varjoteatteri tms. 

Tutustuminen 
valoilmaisuun, 
lavastamiseen ja 
puvustamiseen 
(4h) 
 
 

- oppilas ymmärtää 
valoilmaisun, 
lavastuksen ja 
puvustuksen 
merkityksen esityksen 
estetiikassa 

Esim. 

- tutustuminen oman koulun valokalustoon tai 

- tutustuminen kaupunginteatterin/harrastajateatterin valokalustoon, 
puvustamoon tai lavastamoon. 

Arviointi 
(2h) 
 

- oppilas reflektoi omaa 
draamatyöskentelyään 

- itsearviointi ja 
toveriarviointi 

- opettajan arviointi 
(draamataidot, 
ryhmätyötaidot, 
esiintymistaidot) 

- portfolio 

- päiväkirja 

-  videodokumentti 

- äänidokumentti 

- kirjoitettu palaute 

- suullinen palaute 

- arviointijanat (esim. joko-tai-jana) 

http://www.teatterimuseo.fi/nayttelyt/historia/historia.html


 
 
Arviointi 

 
Arvioinnissa käytetään oppilaan itsearviointia, vertaisarviointia ja opettajan arviointia.  
 
Arvioinnin tarkoituksena on auttaa oppilasta 
 

- tiedostamaan omat vahvuudet ja heikkoudet. 

- ymmärtämään, kuinka hän on edistynyt draamassa.  

- oivaltamaan, mitkä draaman oppimistavoitteet hän on saavuttanut. 

- asettamaan itselleen tavoitteita draamatyöskentelyyn.  
 
Arvioinnin tarkoituksena on auttaa opettajaa 
 

- saamaan tietoa oppilaiden draamataitojen kehittymisestä. 

- kehittämään ja suunnittelemaan draamaopetusta. 

- asettamaan tavoitteita draamatyöskentelylle jatkossa. 
 

Itsearviointikaavakkeita löytyy mm. teoksesta Owens, A. & Barber, K. 2002. 
Draamasuunnistus. Opettajan arvioinnin 
apuvälineeksi olemme luoneet seuravan  

Arvioinnin rubiikinkuution. Työkalun ideana on, että arvioinnissa keskitytään 
aktiivisuuden, draamataitojen ja ryhmätyötaitojen arviointiin. Ryhmätyötaidoissa 
keskitytään tehtävä- ja suhdekeskeisten taitojen arviointiin. Lisäksi on kirjoitettu 
esimerkkejä ryhmän rooleista, joita oppilas voi ottaa. Esimerkki on tehty neljännen, 
kahdeksannen ja yhdeksännen luokan draamaopetuksen arviointiin. 
Arvioinnin rubiikinkuutio 

 
Arvioinnin rubiikinkuutiossa arvioidaan jokainen osa-alue erikseen. Osa-alueista annetut 
pisteet lasketaan yhteen ja yhteispistemäärä määrää numeron. Jaottelun avulla on helppo 
määrittää oppilaan heikkoudet ja vahvuudet sekä antaa hänelle sanallista palautetta. 
 

4. luokka Pistemäärä    

Aktiivisuus 5 4 3 2–0 

 Oppilas 
osallistuu erittäin 
aktiivisesti 
tunnilla. Hän on 
motivoitunut ja 
innostunut. Hän 
uskaltaa kokeilla 
mielikuvituksellis
ia ja rohkeita 
ratkaisuja eikä 
pelkää 
epäonnistumista
. Oppilas 
työskentelee 
pitkäjänteisesti. 

Oppilas 
osallistuu 
aktiivisesti 
tunnilla. Hän 
toimii yleensä 
turvallisten 
rajojen 
puitteissa, mutta 
välillä kokeilee 
myös rohkeita 
ratkaisuja. 
Oppilas 
työskentelee 
pääsääntöisesti 
pitkäjännitteisest

Oppilas osallistuu 
silloin tällöin 
tunnin kulkuun. 
Hän ei ole 
erityisen 
aktiivinen, vaan 
tyytyy toisten 
ideoimien 
ratkaisujen 
toteuttamiseen. 
Keskittymiskyky 
vaihtelee.  

Oppilas 
osallistuu 
harvakseltaan 
tunnin 
kulkuun. Hän 
ei ole 
sitoutunut 
pitkäjänteiseen 
työskentelyyn 
eikä tuo omia 
ideoitaan 
esille. 
Keskittymiskyk
y on heikko.  
 



i, mutta välillä 
keskittymiskyky 
herpaantuu.  

Draamataidot 5 4 3 2–0 

Improvisaatio Hallitsee 
kiitettävästi 
improvisaation 
työtapoja. 
Ymmärtää joo-
periaatteen 
merkityksen ja 
uskaltaa 
heittäytyä. Osaa 
käyttää 
tarinankerronna
ssa 
dramaturgista 
ajattelua (alku – 
keskikohta – 
loppu).  

Tietää 
improvisaation 
työtapoja ja 
pystyy yleensä 
käyttämään 
niitä. Ymmärtää 
joo-periaatteen 
merkityksen, 
mutta ei aina 
uskalla 
heittäytyä. 

Hallitsee 
improvisaation 
työtavat osittain, 
mutta ei pysty 
johdonmukaiseen 
työskentelyyn. 
Joo-periaatteen 
merkitys on 
suurimmaksi 
osaksi  epäselvä. 

Hallitsee 
muutaman 
improvisaation 
työtavan ja 
käyttää niitä 
satunnaisissa 
harjoituksissa.  
Joo-
periaatteen 
merkitys on 
epäselvä.  

Prosessidraa
ma 

Tietää ja osaa 
nimetä 
prosessidraama
n työtapoja. 
Osallistuu 
prosessidraama
a erittäin 
aktiivisesti. 
Uskoo rooliin ja 
osaa toimia 
roolissa. Uskoo 
yhteiseen 
fiktioon ja 
rakentaa sitä. 

Tietää 
muutamia 
prosessidraama
n työtapoja. 
Osallistuu 
aktiivisesti 
prosessidraama
an. Uskoo 
yleensä rooliin 
ja yhteiseen 
fiktioon.  

Tietää, että 
prosessidraamass
a on erilaisia 
työtapoja. 
Osallistuu 
vaihtelevasti 
prosessidraaman 
kulkuun. Oppilas 
on hetkellisesti 
roolissa ja 
fiktiossa. 

Oppilas on 
kokeillut 
muutamia 
prosessidraam
an työtapoja, 
mutta ei ole 
erityisen 
innostunut 
niistä. Hän ei 
pysty 
ottamaan 
roolia eikä 
työskentelemä
än fiktiossa.  

Ideasta 
esitykseen 

Oppilas 
osallistuu 
esityksen 
ideointiin ja 
valmistamiseen 
kiitettävästi. Hän 
näyttelee 
ilmeikkäästi ja 
eläytyy rooleihin 
erinomaisesti. 
Hän käyttää 
monipuolisesti 
kehoaan ja 
äänenkäyttö on 
kuuluvaa. 
Oppilas 

Oppilas 
osallistuu 
esityksen 
ideointiin ja 
valmistamiseen. 
Hän näyttelee 
hyvin ja eläytyy 
rooleihin 
kohtalaisesti. 
Kehon käytössä, 
äänenkäytössä 
ja läsnäolossa 
on kehitettävää. 

Oppilas osallistuu 
melko passiivisesti 
esityksen 
ideointiin. Hän on 
kuitenkin melko 
aktiivisesti 
mukana 
esityksessä. Hän 
ymmärtää, mitä 
roolihenkilöä hän 
esittää.  Kehon 
käyttö ei ole 
erityisen 
tehokasta. Ääni ei 
kuulu.  

Oppilas 
osallistuu 
passiivisesti 
esityksen 
ideointiin ja 
valmistamisee
n. Oppilas ei 
ymmärrä, mitä 
roolihenkilöä 
hän esittää. 
Kehon käyttö 
on vähäistä ja 
ääni ei kuulu. 



keskittyy 
esitykseen ja on 
läsnä lavalla. 

Ryhmätyötai
dot 

8–7 6–5 4–3 2–0 

 Oppilas toimii 
ryhmää 
rakentavana ja 
kannustavana 
jäsenenä. Hän 
osaa iloita oman 
onnistumisensa 
lisäksi myös 
muiden 
onnistumisesta. 
Hän vie ryhmälle 
annettua 
tehtävää 
erinomaisesti 
eteenpäin, 
kuuntelee toisia 
ja ottaa 
muidenkin 
mielipiteet 
huomioon. Hän 
toimii 
esimerkiksi 
koordinoijana 
rohkaisijana, 
selventäjänä tai 
raportoijana. 

Oppilas pystyy 
työskentelemää
n ryhmässä. 
Hän pystyy 
yleensä 
kuuntelemaan 
toisia. 
Halutessaan 
hän vie ryhmälle 
annettua 
tehtävää 
eteenpäin, 
mutta välillä 
motivaation taso 
laskee. Hän 
toimii 
esimerkiksi 
rohkaisijana, 
työtapojen 
ehdottajana, 
huomion 
tavoittelijana tai 
toisten 
yläpuolelle 
asettautujana. 

Oppilas ei jaksa 
kuunnella muita 
pitkään. Hän 
keskittyy usein 
toisille 
esiintymiseen, 
mutta pystyy 
silloin tällöin myös 
yhdessä 
työskentelyyn.  
Hän on mukana 
ryhmätyöskentelys
sä, mutta yleensä 
passiivisempana 
osallistujana. Hän 
toimii esimerkiksi 
normien 
selventäjänä, 
jännityksen 
lieventäjänä, 
tunteiden 
ilmaisijana, 
huomion 
tavoittelijana tai 
hiusten halkojana. 

Sen sijaan että 
osallistuisi 
ryhmän 
työskentelyyn, 
oppilas toimii 
lähinnä 
tarkkailijan 
roolissa 
kommentoiden 
muiden 
toimintaa.  
 
Hän toimii 
esimerkiksi 
vetäytyjänä, 
jarruttajana tai 
toisten 
yläpuolelle 
asettautujana.  
 
 
 
 
 

  
 
Arvostelun pistetaulukko 4. luokka 
 
Maksimi pistemäärä: 28 
 
Aktiivisuus:           ______  
 
Draamataidot:      ______  
 
Ryhmätyötaidot:   ______ 
 
----------------------------------- 

 
Yhteensä:             ______ 
 
Tulokset 
 
Pisteet 28–25    Olet edistynyt erinomaisesti 



Pisteet 24–21    Olet edistynyt hyvin 
Pisteet 20–11    Olet edistynyt jonkin verran  
Pisteet 10–0      Tarvitset lisää harjoitusta 

 
Opettaja voi käyttää arvioinnin rubiikinkuutiota sanallisen arvioinnin täsmentämiseen.  
 
 
 
 
 
 

8. luokka Pistemäärä    
Aktiivisuus 5 4 3 2–0 

 Oppilas 
osallistuu 
erittäin 
aktiivisesti 
tunnilla. Hän on 
motivoitunut ja 
innostunut. Hän 
uskaltaa 
kokeilla 
mielikuvitukselli
sia ja rohkeita 
ratkaisuja eikä 
pelkää 
epäonnistumist
a. Oppilas 
työskentelee 
pitkäjänteisesti. 

Oppilas 
osallistuu 
aktiivisesti 
tunnilla. Hän 
toimii yleensä 
turvallisten 
rajojen 
puitteissa, 
mutta välillä 
kokeilee myös 
rohkeita 
ratkaisuja. 
Oppilas 
työskentelee 
pääsääntöisesti 
pitkäjännitteise
sti, mutta välillä 
keskittymiskyky 
herpaantuu.  

Oppilas osallistuu 
silloin tällöin tunnin 
kulkuun. Hän ei ole 
erityisen aktiivinen, 
vaan tyytyy toisten 
ideoimien 
ratkaisujen 
toteuttamiseen. 
Keskittymiskyky 
vaihtelee.  

Oppilas 
osallistuu 
harvakseltaan 
tunnin 
kulkuun. Hän 
ei ole 
sitoutunut 
pitkäjänteisee
n 
työskentelyyn 
eikä tuo omia 
ideoitaan 
esille. 
Keskittymiskyk
y on heikko.  
 

Draamataidot 5 4 3 2–0 

Improvisaatio Hallitsee 
kiitettävästi 
improvisaation 
työtapoja. 
Ymmärtää joo-
periaatteen 
merkityksen ja 
uskaltaa 
heittäytyä. 
Osaa käyttää 
tarinankerronna
ssa 
dramaturgista 
ajattelua (alku – 
keskikohta – 
loppu). Osaa 
ottaa statuksia 

Tietää 
improvisaation 
työtapoja ja 
pystyy yleensä 
käyttämään 
niitä. Ymmärtää 
joo-periaatteen 
merkityksen, 
mutta ei aina 
uskalla 
heittäytyä. 
Osaa ottaa 
statuksia ja on 
kokeillut 
kontakti-
improvisaatiota.  

Hallitsee 
improvisaation 
työtavat osittain, 
mutta ei pysty 
johdonmukaiseen 
työskentelyyn. Joo-
periaatteen merkitys 
on suurimmaksi 
osaksi  epäselvä. On 
kokeillut status- ja 
kontakti-
improvisaatioharjoitu
ksia. 

Hallitsee 
muutaman 
improvisaation 
työtavan ja 
käyttää niitä 
satunnaisissa 
harjoituksissa.  
Joo-
periaatteen 
merkitys on 
epäselvä. 
Statusharjoitus
ten ja kontakti-
improvisaation 
merkitys on 
epäselvä. 



ja on kokeillut 
kontakti-
improvisaatiota. 

Prosessidraa
ma 

Tietää ja osaa 
nimetä 
prosessidraam
an työtapoja. 
Osallistuu 
prosessidraam
aan erittäin 
aktiivisesti. 
Uskoo rooliin ja 
osaa toimia 
roolissa. Uskoo 
yhteiseen 
fiktioon ja 
rakentaa sitä. 

Tietää 
muutamia 
prosessidraam
an työtapoja. 
Osallistuu 
aktiivisesti 
prosessidraam
aan. Uskoo 
yleensä rooliin 
ja yhteiseen 
fiktioon.  

Tietää, että 
prosessidraamassa 
on erilaisia 
työtapoja. Osallistuu 
vaihtelevasti 
prosessidraaman 
kulkuun. Oppilas on 
hetkellisesti roolissa 
ja fiktiossa. 

Oppilas on 
kokeillut 
muutamia 
prosessidraam
an työtapoja, 
mutta ei ole 
erityisen 
innostunut 
niistä. Hän ei 
pysty 
ottamaan 
roolia eikä 
työskentelemä
än fiktiossa.  

 8–7 6–5 4–3 2–0 

Foorumiteatter
i 

Oppilas toimii 
aktiivisena 
katsoja-
näyttelijänä. 
Näyttelijäntyö 
on kiitettävää. 
Katsojana hän 
osallistuu 
tarinan kulkuun 
aktiivisesti ja 
tuo omia 
mielipiteitään 
esille.  Hän 
pystyy 
ideoimaan ja 
tuottamaan 
tarinoita valitun 
teeman 
pohjalta.  
 

Oppilas toimii 
katsoja-
näyttelijänä. 
Näyttelijän työ 
on hyvää. 
Katsojana hän 
osallistuu 
vaihtelevasti 
tarinan kulkuun 
ja tuo välillä 
omia 
mielipiteitään 
esille. Hän 
pystyy 
halutessaan 
ideoimaan ja 
tuottamaan 
tarinoita valitun 
teeman 
pohjalta. 

Oppilas toimii melko 
passiivisena katsoja-
näyttelijänä. Hän ei 
tuo juurikaan omia 
mielipiteitään esille. 
Hän osallistuu 
harvakseltaan 
tarinoiden ideointiin.  

Oppilas toimii 
passiivisena 
katsoja-
näyttelijänä. 
Hän ei tuo 
omia 
mielipiteitään 
esille. 

Pienoisnäytel
män 
tekeminen 

Oppilas 
osallistuu 
esityksen 
valmistamiseen 
kiitettävästi. 
Hän näyttelee 
ilmeikkäästi ja 
eläytyy 
rooleihin 
erinomaisesti. 
Hän käyttää 
monipuolisesti 

Oppilas 
osallistuu 
esityksen 
valmistamiseen
. Hän näyttelee 
hyvin ja eläytyy 
rooleihin 
kohtalaisesti. 
Kehon 
käytössä, 
äänenkäytössä 
ja läsnäolossa 

Oppilas osallistuu 
melko passiivisesti 
esityksen 
valmistamiseen. Hän 
on kuitenkin melko 
aktiivisesti mukana 
esityksessä. Hän 
ymmärtää, mitä 
roolihenkilöä hän 
esittää.  Kehon 
käyttö ei ole 
erityisen tehokasta. 

Oppilas 
osallistuu 
passiivisesti 
esityksen 
valmistamisee
n. Oppilas ei 
ymmärrä, mitä 
roolihenkilöä 
hän esittää. 
Kehon käyttö 
on vähäistä ja 
ääni ei kuulu. 



kehoaan ja 
äänenkäyttö on 
kuuluvaa. 
Oppilas 
keskittyy 
esitykseen ja 
on läsnä 
lavalla. Hän 
pystyy 
hyödyntämään 
opettajan 
antamaa 
palautetta. 

on 
kehitettävää. 
Hän pystyy 
useimmiten 
hyödyntämään 
opettajan 
antamaa 
palautetta. 

Ääni ei kuulu. Hän 
pystyy 
hyödyntämään 
osittain opettajan 
antamaa palautetta. 

Hän pystyy 
hyödyntämään 
heikosti 
opettajan 
antamaa 
palautetta. 

Ryhmätyötai
dot 

8–7 6–5 4–3 2–0 

 Oppilas toimii 
ryhmää 
rakentavana ja 
kannustavana 
jäsenenä. Hän 
osaa iloita 
oman 
onnistumisensa 
lisäksi myös 
muiden 
onnistumisesta. 
Hän vie 
ryhmälle 
annettua 
tehtävää 
erinomaisesti 
eteenpäin, 
kuuntelee toisia 
ja ottaa 
muidenkin 
mielipiteet 
huomioon. Hän 
toimii 
esimerkiksi 
koordinoijana 
rohkaisijana, 
selventäjänä tai 
raportoijana. 

Oppilas pystyy 
työskentelemää
n ryhmässä. 
Hän pystyy 
yleensä 
kuuntelemaan 
toisia. 
Halutessaan 
hän vie 
ryhmälle 
annettua 
tehtävää 
eteenpäin, 
mutta välillä 
motivaation 
taso laskee. 
Hän toimii 
esimerkiksi 
rohkaisijana, 
työtapojen 
ehdottajana, 
huomion 
tavoittelijana tai 
toisten 
yläpuolelle 
asettautujana. 

Oppilas ei jaksa 
kuunnella muita 
pitkään. Hän 
keskittyy usein 
toisille 
esiintymiseen, mutta 
pystyy silloin tällöin 
myös yhdessä 
työskentelyyn.  
Hän on mukana 
ryhmätyöskentelyss
ä, mutta yleensä 
passiivisempana 
osallistujana. Hän 
toimii esimerkiksi 
normien 
selventäjänä, 
jännityksen 
lieventäjänä, 
tunteiden 
ilmaisijana, huomion 
tavoittelijana tai 
hiusten halkojana. 

Sen sijaan että 
osallistuisi 
ryhmän 
työskentelyyn, 
oppilas toimii 
lähinnä 
tarkkailijan 
roolissa 
kommentoiden 
muiden 
toimintaa.  
 
Hän toimii 
esimerkiksi 
vetäytyjänä, 
jarruttajana tai 
toisten 
yläpuolelle 
asettautujana.  
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9. luokka Pistemäärä    
Aktiivisuus 5 4 3 2–0 

 Oppilas 
osallistuu 
erittäin 
aktiivisesti 
tunnilla. Hän on 
motivoitunut ja 
innostunut. Hän 
uskaltaa 
kokeilla 
mielikuvitukselli
sia ja rohkeita 
ratkaisuja eikä 
pelkää 
epäonnistumist
a. Oppilas 
työskentelee 
pitkäjänteisesti. 

Oppilas 
osallistuu 
aktiivisesti 
tunnilla. Hän 
toimii yleensä 
turvallisten 
rajojen 
puitteissa, 
mutta välillä 
kokeilee myös 
rohkeita 
ratkaisuja. 
Oppilas 
työskentelee 
pääsääntöises
ti 
pitkäjännitteise
sti, mutta 
välillä 
keskittymiskyk
y herpaantuu.  

Oppilas osallistuu 
silloin tällöin tunnin 
kulkuun. Hän ei ole 
erityisen aktiivinen, 
vaan tyytyy toisten 
ideoimien ratkaisujen 
toteuttamiseen. 
Keskittymiskyky 
vaihtelee.  

Oppilas 
osallistuu 
harvakseltaan 
tunnin kulkuun. 
Hän ei ole 
sitoutunut 
pitkäjänteiseen 
työskentelyyn 
eikä tuo omia 
ideoitaan 
esille. 
Keskittymiskyk
y on heikko.  
 

Draamataido
t 

5 4 3 2–0 

Improvisaatio Hallitsee 
kiitettävästi 
improvisaation 
työtapoja. 
Ymmärtää joo-
periaatteen 
merkityksen ja 
uskaltaa 
heittäytyä. Osaa 
käyttää 
tarinankerronna
ssa 
dramaturgista 
ajattelua (alku – 
keskikohta – 
loppu). Osaa 

Tietää 
improvisaation 
työtapoja ja 
pystyy yleensä 
käyttämään 
niitä. 
Ymmärtää joo-
periaatteen 
merkityksen, 
mutta ei aina 
uskalla 
heittäytyä. 
Osaa ottaa 
statuksia ja on 
kokeillut 
kontakti-

Hallitsee 
improvisaation 
työtavat osittain, 
mutta ei pysty 
johdonmukaiseen 
työskentelyyn. Joo-
periaatteen merkitys 
on suurimmaksi 
osaksi  epäselvä. On 
kokeillut status- ja 
kontakti-
improvisaatioharjoitu
ksia. 

Hallitsee 
muutaman 
improvisaation 
työtavan ja 
käyttää niitä 
satunnaisissa 
harjoituksissa.  
Joo-
periaatteen 
merkitys on 
epäselvä. 
Statusharjoitus
ten ja kontakti-
improvisaation 
merkitys on 
epäselvä. 



ottaa statuksia 
ja on kokeillut 
kontakti-
improvisaatiota. 

improvisaatiot
a.  

Liikeilmaisu Oppilas 
hallitsee kehon 
käytön 
erinomaisesti. 
Hänellä on hyvä 
koordinaatiokyk
y. Hän osaa 
ilmaista itseään 
nonverbaalisesti 
ja hyödyntää 
taitojaan 
roolihenkilön 
rakentamisessa
.  

Oppilaan 
kehon 
hallinnassa ja 
koordinaatioss
a on 
kehitettävää. 
Nonverbaaline
n ilmaisu 
(katse, eleet, 
ilmeet, tilan 
käyttö) on 
vaihtelevaa, 
esimerkiksi eri 
tunteiden 
ilmaisussa on 
kehitettävää. 

Oppilaan kehon 
käyttö ei ole erityisen 
tehokasta tai 
monipuolista. 
Nonverbaalinen 
ilmaisu ei ole 
tehokasta.  

Kehon käyttö 
on vähäistä ja 
nonverbaaline
n ilmaisu 
minimaalista. 

 8–7 6–5 4–3 2–0 

Draamallisen 
esityksen 
tekeminen 

Oppilas 
osallistuu ja 
sitoutuu 
esityksen 
valmistamiseen 
kiitettävästi. 
Hän näyttelee 
ilmeikkäästi ja 
eläytyy rooleihin 
erinomaisesti. 
Hän käyttää 
monipuolisesti 
kehoaan ja 
äänenkäyttö 
(kuuluvuus, 
tempo, äänen 
väri, tauotus) on 
erinomaista. 
Oppilas 
keskittyy 
esitykseen ja on 
läsnä lavalla. 
Kontakti 
vastanäyttelijöih
in on hyvä. Hän 
pystyy 
hyödyntämään 
opettajan 
antamaa 

Oppilas 
osallistuu 
esityksen 
valmistamisee
n ja on 
pääasiassa 
sitoutunut 
prosessiin. 
Hän näyttelee 
hyvin ja 
eläytyy 
rooleihin 
kohtalaisesti. 
Kehon 
käytössä, 
äänenkäytöss
ä, läsnäolossa 
ja kontaktissa 
on 
kehitettävää. 
Hän pystyy 
useimmiten 
hyödyntämään 
opettajan 
antamaa 
palautetta. 

Oppilas osallistuu 
melko passiivisesti 
esityksen 
valmistamiseen ja 
sitoutumisen aste 
vaihtelee. Hän on 
kuitenkin melko 
aktiivisesti mukana 
esityksessä. Oppilas 
ymmärtää, mitä 
roolihenkilöä hän 
esittää.  Kehon 
käyttö ei ole erityisen 
tehokasta. Ääni ei 
kuulu. Hän pystyy 
hyödyntämään 
osittain opettajan 
antamaa palautetta. 

Oppilas 
osallistuu 
passiivisesti 
esityksen 
valmistamisee
n ja 
sitoutuminen 
on heikkoa. 
Oppilas ei 
ymmärrä, mitä 
roolihenkilöä 
hän esittää. 
Kehon käyttö 
on vähäistä ja 
ääni ei kuulu. 
Hän pystyy 
hyödyntämään 
heikosti 
opettajan 
antamaa 
palautetta. 



palautetta. 

Ryhmätyötai
dot 

8–7 6–5 4–3 2–0 

 Oppilas toimii 
ryhmää 
rakentavana ja 
kannustavana 
jäsenenä. Hän 
osaa iloita 
oman 
onnistumisensa 
lisäksi myös 
muiden 
onnistumisesta. 
Hän vie 
ryhmälle 
annettua 
tehtävää 
erinomaisesti 
eteenpäin, 
kuuntelee toisia 
ja ottaa 
muidenkin 
mielipiteet 
huomioon. Hän 
toimii 
esimerkiksi 
koordinoijana 
rohkaisijana, 
selventäjänä tai 
raportoijana. 

Oppilas pystyy 
työskentelemä
än ryhmässä. 
Hän pystyy 
yleensä 
kuuntelemaan 
toisia. 
Halutessaan 
hän vie 
ryhmälle 
annettua 
tehtävää 
eteenpäin, 
mutta välillä 
motivaation 
taso laskee. 
Hän toimii 
esimerkiksi 
rohkaisijana, 
työtapojen 
ehdottajana, 
huomion 
tavoittelijana 
tai toisten 
yläpuolelle 
asettautujana. 

Oppilas ei jaksa 
kuunnella muita 
pitkään. Hän 
keskittyy usein 
toisille esiintymiseen, 
mutta pystyy silloin 
tällöin myös yhdessä 
työskentelyyn.  
Hän on mukana 
ryhmätyöskentelyssä
, mutta yleensä 
passiivisempana 
osallistujana. Hän 
toimii esimerkiksi 
normien 
selventäjänä, 
jännityksen 
lieventäjänä, 
tunteiden ilmaisijana, 
huomion 
tavoittelijana tai 
hiusten halkojana. 

Sen sijaan että 
osallistuisi 
ryhmän 
työskentelyyn, 
oppilas toimii 
lähinnä 
tarkkailijan 
roolissa 
kommentoiden 
muiden 
toimintaa.  
 
Hän toimii 
esimerkiksi 
vetäytyjänä, 
jarruttajana tai 
toisten 
yläpuolelle 
asettautujana.  
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Työtapojen selityksiä1 
 
ajatusäänet  Oppilaat valitsevat roolihenkilön ja 

miettivät, mitä roolihenkilö heidän 

                                                
1 Selitykset perustuvat seuraaviin teoksiin: Allan Owens: Draamasuunnistus ja Päivi & Timo Sinivuori: 
Esiripusta aplodeihin. 



mielestään ajattelee. He menevät 
seisomaan roolihenkilön taakse ja 
sanovat vuorollaan roolihenkilön 
ajatuksen ääneen. Ajatus voi olla 
esimerkiksi sana tai lause.  
 

asiantuntija-tulkki Improvisaatiotekniikka, jossa asiantuntija 

pitää luentoa siansaksaksi ja tulkki 
tulkkaa luennon yleisölle. 
 

draamasopimus Lukuvuoden alussa tehtävä sopimus, 

jossa oppilaiden kanssa sovitaan 
draaman yhteisistä pelisäännöistä, 
tavoitteista ja osallistumisesta.  

 
foorumiteatteri Tarkoitetaan joko genreä tai draaman 

työtapaa esimerkiksi prosessidraamassa. 
Tapahtuma tai kohtaus esitetään 
yksityiskohtaisesti uudelleen. Kun joku 
katsojista ajattelee, että kyseisessä 
tilanteessa voisi toimia toisinkin, hän 
kohottaa kätensä. Kohtaus uusitaan ja 
vaihtoehtoisen toimintatavan esittäjä voi 
kokeilla sitä käytännössä. Kohtausta 
voidaan kelata pikakelauksella eteenpäin 
tai sitä voidaan toistaa hidastettuna ja 
uusia henkilöhahmoja voidaan tuoda 
mukaan kun tilannetta halutaan tutkia.  
 

hetken merkitseminen Kaikkia osallistujia pyydetään miettimään 
sitä hetkeä, missä draamatyöskentelyn 
aikana heidän mielestään tapahtui jotain 
merkityksellistä ja menemään tarkalleen 
siihen paikkaan. Valinnoista voidaan 
keskustella tai osallistujia voidaan 
rohkaista kertomaan miksi kyseinen 
tilanne oli heille merkityksellinen.  
 

jokeri Foorumiteatterissa jokeri toimii yleisön ja 

näyttelijöiden välisen toiminnan 
ohjaajana. Jokeri ei yleensä näyttele, 
vaan vie työpajaa eteenpäin.  

 
joko-tai-jana Ryhmää pyydetään valitsemaan kahden 

vaihtoehdon välillä. Janan toisessa 
päässä on esimerkiksi ei ja toisessa 
kyllä. Jokainen asettuu seisomaan 
janalle. 
 



katsoja-näyttelijä Foorumiteatterissa katsojat osallistuvat 

omilla ehdotuksillaan näytelmän kulkuun. 
He ottavat yhden roolihenkilön roolin, 
muiden näyttelijöiden pysyessä 
rooleissaan. Katsojat toimivat välillä 
katsojina, välillä näyttelijöinä. 
 

kuuma tuoli  Ryhmä haastattelee henkilöä, joka toimii 
roolissa. Myös ryhmä voi olla roolissa, 
mutta se ei ole välttämätöntä. 
Tarkoituksena on rakentaa roolihahmoa, 
selkiinnyttää näkökulmia ja kontekstia. 

 
kuvista patsaita Oppilaat muodostavat toisistaan kuvien 

pohjalta patsaita. Patsaiden tulisi olla 
mahdollisimman identtisiä kuvien kanssa. 

 
opettaja roolissa  Opettaja työskentelee itse roolissa ja 

haastaa, tukee sekä kehittää 
draamatyöskentelyä.   

 
patsastekniikka, patsasdraama Oppilaat muodostavat toisistaan patsaita. 

Patsaiden avulla voidaan tulkita 
esimerkiksi ihanteellista mielikuvaa ja 
realistisia mahdollisuuksia sekä näiden 
välistä siirtymää. Tekniikka perustuu 
siihen, miten muu ryhmä tulkitsee 
patsaita ja millaisia tuntemuksia ja 
ajatuksia patsaat heissä herättävät.  

 
peiliharjoitukset Pari asettuu seisomaan vastakkain ja 

nostaa kädet toisiaan vasten. Kädet eivät 
saa koskettaa toisiaan. Toinen pareista 
on johtaja ja alkaa liikuttaa käsiä. Parin 
tulee seurata liikettä ja pitää käsien 
välinen etäisyys samana. 
 

reportaasi (lööppi)  Tapahtumat tulkitaan TV-, radio tai 
sanomalehtiotsikon tai -jutun tavoin. Tällä 
tekniikalla voidaan käsiteltävää asiaa 
hahmottaa eri näkökulmista. 
 

rooli seinällä Piirretään paperille roolihenkilön 
ääriviivat (esim. tikku-ukko) ja kirjoitetaan 
henkilöstä esiin tulleet faktat, 
luonteenpiirteet ja havainnot.  

 
sana-assosiaatio, assosiaatioharjoitukset  Improvisaation tekniikka, jossa esim. 

ensimmäinen mieleen tuleva sana 



lausutaan ääneen, seuraava sanoo tästä 
sanasta mieleen tulevan sanan jne. 

 
sana kerrallaan -tarinat Improvisaation tekniikka, jossa ryhmä 

muodostaa yhdessä tarinan siten, että 
kukin saa sanoa kerrallaan vain yhden 
sanan. Tässä käytetään usein mukana 
tarinan kerronnan kaavaa. 
   

still-kuvat  Ryhmä tai jotkut sen jäsenet 
muodostavat pysäytetyn tilannekuvan, 
jota toiset tarkastelevat ja tulkitsevat 
keskittymällä tiettyyn konkreettiseen 
hetkeen tai abstraktin käsitteen fyysiseen 
ilmaukseen. Tilannekuvaa voidaan 
käyttää draamatyöskentelyyn kuuluvana 
osana kuten esim. löydettynä 
valokuvana, maalauksena, kuvapatsaana 
tai itsenäisenä työskentelymuotona. 

 
ylästatus/alastatus Statusharjoitusten tarkoituksen on oppia 

tulkitsemaan toisen kokonaisviestintää ja 
tekemään siitä johtopäätöksiä. Ylästatus 
tarkoittaa, että henkilö kokee ja näyttää 
olevan henkisesti toisen henkilön 
yläpuolella. Usein ylästatuksen omaava 
henkilö johtaa tilannetta. Alastatus 
tarkoittaa sitä, että henkilö on henkisesti 
alisteisessa suhteessa ihmiseen, jolla on 
ylästatus. 
 

äänimaisemat  Tehdään käyttämällä ihmisääniä, kehoa 
ja/tai soittimia tarkoituksena tukea 
toimintaa. Äänet voidaan nauhoittaa tai 
tehdä tilanteen aikana. Niitä käytetään 
luomaan tunnelmaa, lujittamaan tarinaa, 
yleensä jossain määrätyssä vaiheessa 
draamatarinassa. 
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