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1 Johdanto 
 

Peruskouluopetukseen kohdistuu jatkuvia uudistustarpeita. Kotitalousopettaja-

opinnoissa meitä on matkanvarrella kannustettu jatkuvasti omaa kotitalousope-

tusta uudella tavalla tarkastelevaan ja synnyttävään ajatteluun. Koulutyön kehit-

tämisen toteuttaminen ei ole kuitenkaan helppoa. Suomalaisen koulun menes-

tystarinaa tutkinut Pasi Sahlberg (2015) haastaakin juuri opettajia koulun kehitys-

työn taustalle. Hän kannustaa opettajia suunnittelemaan ajankäyttöä ja rikko-

maan perinteisiä luokkahuonemalleja ja oppiainerajoja sekä opetusjärjestelyjä, 

jotta koulutyössä tavoitetaan uusimman opetussuunnitelman tavoitteita. Erilaisen 

opetuksen suunnitteluun tarvitaan kuitenkin rohkeutta opettajalta. (Sahlberg, 

2015, s. 260–261.)  

 

Uusin opetussuunnitelman perusteet (2014) pyrkii siis vastaamaan yhteiskunnal-

lisiin tarpeisiin muodostamalla uudistuksia koskien opetuksen sisältöjä ja peda-

gogisia ratkaisuja muokkaamalla opetuksen toimintakulttuuria. Uudistuksen taus-

talla nähtiin koko koulun ja kouluyhteisön vakiintunut merkitys oppimisympäris-

tönä ja kasvuympäristönä. Näiden ympäristöjen tavoitteeksi asetettiin edistämi-

sen tarve koskien etenkin mielekkään koulutyön luomista, oppilaan minuuden 

vahvistamista ja tarve oppimisen sekä kestävän elämäntavan taitojen edistämi-

selle. (Halinen & Jääskeläinen, 2015, s. 19–20.) Peruskouluun tarvitaan enem-

män iloa, vuorovaikutteista oppijalähtöisyyttä opiskeluun ja oppiainerajat ylittävää 

työskentelyä (Tarnanen & Kostiainen, 2020, s. 7). Hannu Heikkisen (2017, s. 52) 

mukaan draamaa voidaan pitää hyvänä vastapainona opetustyön perinteiselle 

teoreettiselle tekemiselle.  

 

Kreikan kielessä sana draama (drama) tarkoittaa toimintaa ja sitä draamakasva-

tuksen luonne on (Esslin, 1980, s. 16). Jo 1940- luvulla Sylvia Kamerman kirjoitti, 

että draaman käyttö opetuksessa luo opettajalle työkaluja tehdä opetuksesta toi-

minnallisempaa ja osallistavampaa. Draaman avulla opetukseen voidaan sitoa 

kaikenlaisia käsiteltäviä asioita ja elävöittää opettamista. Sen avulla luokkahuo-

neessa voidaan opettaa tärkeitä ja vaikeasti saavutettavia asioita kuten hyviä 

kansalaistaitoja ja demokratian merkitystä. Draaman vuorovaikutuksellisessa ja 



 2 

toiminnallisessa ympäristössä mahdollistetaan oppilaan kokonaisvaltainen 

kasvu, kehitetään havainnointikykyä ja tietotaitoa ilman oppikirjasidonnaisuutta. 

(Kamerman, 1941, s. 295-297.) 

 

Draamakasvatus ja draamallinen toiminta tunnistetaan nykyisin hyvin opetuksen 

kentällä. Draamallinen toiminta kasvatukseen yhdistettynä on paljon käytetty 

opetusmuoto varhaiskasvatuksessa. Alakoulussa draamaa yhdistetään opetta-

jasta riippuen paljonkin eri oppiaineiden yhteyteen. Yläkoulussa tapahtuu kuiten-

kin jotain ja draama tippuu pois, leikki ikään kuin loppuu tai se lopetetaan. Draa-

maa hyödynnetään opettajasta riippuen yläkoulun opetuksessa lähinnä vain äi-

dinkielen osalta sekä mahdollisena koulun tarjoamana ilmaisutaitona eli valin-

naisaineena.  Uusimmassa opetussuunnitelmassa draama mainitaan 75 kertaa 

mutta yläkoulukontekstissa näemme siitä vain vilahduksia, emme oppiainetta. 

(Vaittinen, 2015.) 

 

Kotitalouden osalta draamakasvatusta ei ole juurikaan käytetty opetuksessa ja 

haku draamakasvatuksen ja kotitalouden hakusanoilla antaa niukkoja tuloksia; 

Ainedidaktinen opetuskokeilu Helsingin yliopiston kotitalousopettajan opinnoissa 

Aholan, Herttuaisen ja Sinivirran luomana ja toteuttamana vuonna 2016 ja Itä-

Suomen yliopistossa tehty Hiltusen ja Lahden pro gradu–tutkielma prosessidraa-

man hyödyntämisestä kuluttajakasvatuksessa kotitalouden opetuksessa vuo-

delta 2020. Hiltusen ja Lahden (2020) tutkielmassa prosessidraaman hyödyntä-

minen kuluttajakasvatuksen opetusmenetelmänä koettiin oppilaiden osalta mie-

lekkäänä ja motivoivana tapana oppia ja opiskella.  Prosessidraaman avulla op-

pilaat oppivat kuluttajakasvatuksen sisällöistä. Aholan, Herttuaisen ja Sinivirran 

(2016) opetuskokeilussa erilaisten draamaharjoitteiden koettiin sopivan kotita-

lousopetukseen hyvin. Draamatyötapoja käytettiin yhteishengen parantamiseen 

ja vastuullisuuteen liittyvien teemojen opettamisessa. Opetuskokeilun pohjalta to-

dettiin, että oppituntien ryhmähenki oli parempi ja vastuullisuuteen liittyvää ope-

tusta pystyttiin opettamaan. Lisäksi draamatyötavat tarjosivat oppitunneille huu-

morin ilmapiiriä ja opetukseen vaihtelevia opetustilanteita. 

 

Draamakasvatuksen mahdollisuuksista innostuneena päätin toteuttaa tämän tut-

kielman pohtimalla teoreettisesti sitä, mitä annettavaa draamakasvatuksella olisi 
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kotitalouden opetukseen. Sekä draamakasvatus että kotitalous luovat syviä ko-

kemuksellisia oppimiskokemuksia monelle erilaiselle oppijalle ja oppilaalle oppi-

laan kehollisuuden ja toiminnan kautta. (ks. Myllykangas & Rantamäki; Heikki-

nen, 2002.)  Kotitalous on monipuolinen taito- ja taideaine. Siinä toiminta ja oppi-

minen muodostuu ruoanvalmistamisen lisäksi kokonaisvaltaisesta teoriapoh-

jasta, joka opettajasta riippuen toteutetaan oppituntien aikana ruoanvalmistuksen 

aikataulujen puitteissa (Tarsa, 2014, s. 51). Kotitalousoppiaineen nähdään kas-

vattavan oppilaista kokonaisvaltaisia arjen taitureita (Anttalainen & Manninen, 

2013; Haverinen, 2009). Mielenkiintoista on se, että draamakasvatuksen näh-

dään mahdollistavan kokonaisvaltainen kasvu ja monipuolinen oppiminen (Heik-

kinen, 2005; Toivanen, 2007).   

 

Draamatoiminnassa on mahdollisuus oppimiseen draamaprosessien avulla. 

Draamatyöskentelyllä on myös oppimista motivoiva vaikutus. Draamalla on myös 

empiirisiä todisteita laadullisen oppimisen takaajana.  (Owens & Barber, 1998, 

s.10–11.) Kotitaloutta ja draamakasvatusta opiskelleena päätin ryhtyä tutkimaan 

kotitalouden ja draamakasvatuksen yhdistämisen mahdollisuuksia. Tämän ta-

paustutkimuksen tavoitteena on muodostaa käsitys draamakasvatuksen ja koti-

talouden yhdistämisen mahdollisuuksista yläkoulukontekstissa. Tutkielman toivo-

taan valottavan draamakasvatuksen ja kotitalouden monipuolisia toimintatapoja 

niin draamaopettajalle kuin kotitalousopettajalle. Koen, että kotitalousopetuksen 

kentälle kaivataan helposti vakiintuneiden ja muodostuneiden opetustapojen rin-

nalle uutta sisältöä– voisiko opettaminen olla antoisaa ja silti oppiaineelle tyypil-

listä tiedon– ja taidonhallintaa sekä vahvaa yhteistyö–ja vuorovaikutustoimintaa 

myös draamallisin keinoin toteutettuna? Millaista draamakasvatuksen ja kotita-

louden yhdistäminen olisi? 
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2 Draamakasvatus koulussa 
 
Se, mitä draamakasvatuksella tarkoitetaan ei ole tarkkaa kuvausta vaan se riip-

puu sen käytön ja käyttäjien konteksteista ja viitekehyksistä (Heikkinen, 2005). 

Draamakasvatus pitää sisällään useita erilaisia työtapoja, joiden käyttöä määrit-

televät muun muassa valittu draaman genre ja kohderyhmä sekä toiminnalle ase-

tetut tavoitteet (Heikkinen 2005, s. 46). Seuraavaksi muodostan tutkimukseni 

kannalta oleellisen käsityksen draamakasvatuksesta ja sen ominaisista piirteistä. 

Lisäksi avaan draamakasvatuksen merkitystä koulukontekstissa. Tarkastelen lo-

puksi draamakasvatusta myös opettajan ja oppilaiden näkökulmista. 

 

2.1 Draamakasvatuksen määritelmä 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan draamakasvatusta peruskoulukontekstissa 

yläkoulussa. Draaman määritteleminen on haasteellista, sillä Suomessa ei viral-

lista käsitteen määrittelyä ole muodostettu toisin kuin esimerkiksi Englannissa 

(ks. Bowell & Heap, 2003). Draamakasvatuksella tarkoitetaan yleisesti draama- 

ja teatteriopetusta. Tarkennetaan heti alkuun, ettei kyse ei ole näytelmäkerhosta 

tai näyttelemisestä kuten suomalainen draamakasvatuksen moniosaaja, draa-

makasvatuksen yliopistolehtori, Hannu Heikkinen (2017) painottaa. Suomalaiset 

draamakasvatukseen liittyvät käsitteet luova toiminta ja ilmaisukasvatus sekä il-

maisutaito ja draama tarkoittavat kaikki tässä tutkimuksessa draamakasvatusta. 

(Heikkinen, 2004, s. 28.) Myös draamapedagogiikka on tärkeä käsite ja sitä on 

käytetty etenkin koulu- ja kasvatustyössä opettamisen ja oppimisen mahdollista-

jana. Draamapedagogiikan juuret ovat teatteritoiminnassa, psykologiassa ja pe-

dagogiikassa. Draamapedagogiikassa draamatoiminta nähdään pedagogisessa 

kasvatuksen valossa. (Heikkinen, 2004, s. 28; Toivanen, 2002, s. 26.) Myöhem-

min draamapedagogiikan termi on muovautunut osaksi termiä draamakasvatus 

ja jäänyt taka-alalle koulukontekstissa (Laakso, 2004, s. 51). Tässä tutkimuk-

sessa kaikista edellä mainituista termeistä käytettään siis yhtenevää termiä draa-

makasvatus.  Draamakasvatus nähdään tässä tutkimuksessa draamallisena toi-

mintana, joka toteutetaan kasvatuksellisena ja tavoitteellisena opetusmuotona 

yläkoulussa. 
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Draamakasvatusta voidaan määritellä toiminnan eri muodolla eli erilaisilla tavoilla 

käyttää draamaa. Puhutaan draaman genreajattelusta, jossa draama nähdään 

sopimuksena, rakenteena, kaavana, kategoriana tai mallina (Heikkinen, 2004; 
Østern 2000, s. 20–24). Genreluokittelut jakavat draamakasvattajia ja tässä tut-

kielmassa Østernin ja Heikkisen luokittelut nähdään draamakasvatuksen gen-

reinä eli erilaisina tapoina käyttää draamaa koulukontekstissa. Olen koonnut tut-

kielmani genreluokittelua alla olevaan kuvioon (kuvio 1). Kuvio hahmottelee draa-

makasvatuksen sijaintia opetusmenetelmänä ja määrittelee tutkielmani kannalta 

oleellista draamakasvatuksen muotoa. 

 

 

Kuvio 1. Draamakasvatuksen määrittelyä genreajattelun avulla. (mukaillen Toivanen 
2012, Heikkinen 2004, Østern 2000) 

 

Kuviossa vasemmalla on Anna-Lena Østernin (2000) esittämät 15 eri genreluok-

kaa; prosessidraama, teatteri opetuksessa eli työpajateatteri, improvisaatioteat-

teri, tarinateatteri, roolileikki, storyline, tarinankerronta, draamaleikki, foorumite-

atteri, yhteisöteatteri tai yhteisödraama, ideasta esitykseen, teatteriesityksen val-

mistaminen tekstin pohjalta, performanssi ja digitaalinen draama sekä draama-

tekstin kirjoittaminen. Yleisesti käytetyssä prosessidraamassa käsiteltävää ai-

hetta tai teemaa lähestytään ja tutkitaan eri näkökulmista valitun tarinan eri pre-

tekstin pohjalta. (Østern, 2000, s. 20–24.) Erilaisia draamallisia työtapoja voidaan 

Draaman genret

Heikkinen, Toivanen, 

Østern

asia, teema, 
ilmiö

toiminnallisesti 
tutkivaa ja 

osallistavaa 
oppimista/opetusta

15
genreluokkaa

erilaiset tavat 
hyödyntää

3 pääluokkaa

osallistumisen erot

osallistava

ryhmän kanssa 
yhdessä toimiminen

soveltava

yhdistettynä eri 
genret

esittävä

prosessin kautta 
katsottavaksi



 6 

hyödyntää opetuksessa eri tavoin mutta tässä tutkimuksessa niitä ei avata enem-

pää tutkimusilmiön tarkastelun rajauksen vuoksi. 

 

Hannu Heikkinen (2004) on muodostanut kolme päägenreä, jotka sisältävät eri 

genrejä; osallistava draama, esittävä draama ja soveltava draama. Osallista-

vassa draamassa tutkitaan draamallisen fiktion kautta jotain asiaa, teemaa tai 

ilmiötä. Sen genret ovat draamaleikki, tarinankerronta ja prosessidraama. Osal-

listavan draaman tavoitteena on oppia ottamaan rooleja, heittäytyä toimimaan 

roolin kautta sekä oppia lukemaan ja analysoimaan draamallista tekstiä. Esittä-

vässä draamassa tehdään draamaa katsottavaksi, ja sen genret ovat tekstistä 

esitykseen ja ideasta esitykseen. Keskellä oleva soveltavan draaman genret yh-

distelevät eri genretyyppejä. Soveltavan draaman genrejä ovat foorumiteatteri ja 

työpajateatteri. (Heikkinen, 2004, 33.)  

 

Lisäksi Tapio Toivanen (2002) on muodostanut koulukontekstiin Heikkisen draa-

man genreajattelua tarkasteltavia eroja: Esittävä draama on perinteisintä teatte-

ria, jossa yleisö on katselijan roolissa. Sen esimerkkinä voidaan pitää perinteisiä 

koulunäytelmiä. Osallistavan draaman genressä yleisön ja esiintyjien välinen raja 

on poistettu ja esiintyjät voivat kysellä yleisöltä ja ottaa kontaktia heihin. Sovelta-

vassa teatterissa toimintaa luodaan yhdessä ryhmän kanssa eikä esiintyjiä ja 

yleisöä ole. (Toivanen, 2002, s. 229.) Peruskoulussa näillä eri genreluokilla voi-

daan rikastuttaa eri opetusaiheiden aihekokonaisuuksien oppimista (ks. Heikki-

nen, 2005, s. 65–66). 

 

Draamakasvatusta ei Heikkisen (2004, s. 8.) mukaan voida pitää pelkkänä tai-

teellisena opetusmenetelmänä vaan se on kulttuuria tutkiva ja muokkaava koulu-

kasvatukseen sopiva muoto. On tärkeää ymmärtää, ettei draamakasvatus ole pe-

rinteistä opettamista vaan erilaisten näkökulmien ja vaihtoehtoisten mahdolli-

suuksien tarjoaja, askel kohti tulevaisuutta. (Heikkinen, 2004, s. 30). Tutkimuk-

seni kannalta pidän oleellisena draamakasvatuksen luovaa ja taiteellista toimin-

taa, jossa liikutaan kohti tulevaisuutta– liikkuuhan kotitalouskin kohti tulevaisuu-

den taitoja. Draamakasvatus sisältää kulttuurista ja taiteellista toimintaa. Olen-

naista on fiktiossa toimiminen, osallistujien kannalta merkitykselliseksi valikoitu 
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sisältö ja vuorovaikutus osallistujien välillä. Lisäksi toimintaa ohjaa tietyt ”sään-

nöt” ja draamassa toimimista ja työskentelyä voidaan arvioida. (Heikkinen 2004, 

s. 26.)  

 

Draamakasvatusta voidaan määritellä myös kolmen ulottuvuuden kautta. Tutki-

mukseni perustuu Heikkisen (2017) praktis- teoreettiseen eli draamakasvatuksen 

teoreettiseen ja käsitteelliseen ymmärrykseen, jossa draamakasvatuksen tieteel-

listä luonnetta kuvataan seuraavasti; 

 

1. Kasvatuksessa ja pedagogiikassa draama koostuu prosesseista. Abstrak-

teja käsitteitä ja niiden merkityksiä tarkastellaan ja käsitellään näissä draa-

mallisissa prosesseissa.  

2. Draamakasvatuksellinen toiminta vaatii muodon ja sisällön. Syntyneet pro-

jektit ja ymmärrykset ovat riippuvaisia tekijöidensä ominaisuuksista. 

3. Draamatyöskentely vaatii opettajan pedagogisen osaamisen. Draamakas-

vatuksen teorian ja metodien ymmärtäminen on koko toiminnan edellytys. 

 

Ensimmäinen kohta tarkastelee opettajan toimintaa kysymysten miten, missä ja 

mitä- avulla. Draamakasvatuksesta löytyy paljon oppaita ja käsikirjoja sekä muita 

materiaalia opettajan työskentelyn avuksi. Toinen taso on reflektoivataso, jossa 

esitetään miksi- kysymys draamatoimintaan ja etenkin sen pedagogisiin ja eetti-

siin päämääriin liittyen. Sen avulla draamakasvatus kehittyy, kun opettaja suun-

nittelee kasvatuksen ja opettamisensa niin, että opetukseen otetaan uusia sisäl-

töjä ja tapoja, jotka mahdollistavat parempaa oppimista erilaisille oppijoille. Kol-

mas taso vastaa opetuksen arvoista. Draamatoiminnan taustalle vaaditaan eetti-

siä päämääriä ja tavoitteita, jotka voivat mahdollistaa oppilaan kykyä ymmärtää 

toista ihmistä ja maailmaa kokonaisvaltaisemmin. (Heikkinen, 2017, s. 53–54.) 

Tutkimukseni lähtökohtana on edellä mainitut velvoitteet ja pyrkimys tunnistaa 

praksis-teoreettinen pohja. Ilman edellä mainittuja asioita tai jonkin osion puuttu-

minen ei oman eikä annetun käsityksen mukaan voi mahdollistaa laadukasta ja 

opetustapana käytettävää draamakasvatusta.  

 
 



 8 

2.2 Draaman ominaiset piirteet ja draamasta oppiminen 

Draamatoimintaa avasin jo edellä draamakasvatuksen määritelmää muodosta-

essani. Draamangenret ja niiden toiminta ovat erilaista draamatyöskentelyä.  

Työskentelyn taustalle tarvitaan aina draamakasvatukseen liittyviä toimenpiteitä 

ja piirteitä, jotta voidaan puhua draamakasvatuksesta; 

 

Draamakasvatuksessa on tarpeellista luoda draamasopimus. Draamasopimuk-

sen tarkoituksena on rajata ja suunnata toimintaa eli toimia tietynlaisena peli-

sääntönä. Sopimus tehdään kirjallisesti tai suullisesti ennen draamatoimintaa 

ryhtymistä. Draamasopimus määrittää draamallisia työtapoja ja kommunikointia. 

Samalla se luo vapauksia kokeilla ja tutkia draamatyöskentelyssä turvallisesti eri 

asioita. Draamasopimukseen liittyy kuitenkin ristiriitaa, sillä draamatoiminta näh-

dään vapaaehtoisena toimintana, johon yksilöt voivat osallistua omaehtoisesti. 

Ristiriitaista on kuitenkin se, että draamasopimus velvoittaa kuitenkin sitoutu-

maan toimintaan yhteisen ryhmäprosessin vuoksi. (Heikkinen, 2005, s. 186–

187.) Mielestäni peruskoulussa draamasopimuksen solmiminen on erityisen tär-

keää draamatoiminnan yhteydessä, jotta kiusaamistapauksia estetään. Draama-

sopimus voidaan tehdä lyhyenä, koskemaan esimerkiksi yhtä oppituntia tai pitkä-

aikaisena, kattamaan koko draamatyöskentelyä pidemmällä aikavälillä (Heikki-

nen, 2005, s. 189). 

 

Draamatoiminnasta oppimiseen liittyy oleellisesti esteettinen kahdentuminen. 

Heikkinen (2004, s. 102–103) esittää kolme draamatoiminnan tilaa. Ensimmäinen 

on fiktiossa eli mielikuvituksen tuottamassa roolissa, mielikuvitusmaailmassa 

ajallisesti ja paikallisesti toimiminen. Vastakohtana on todellisuus, yksilönä oma 

todellinen minä, ajatuksineen ja kokemuksineen tässä todellisessa hetkessä. 

Näiden välimaastossa toimii mahdollisuuksien tila, jossa kehollisesti olemme it-

semme mutta roolin avulla uuden mahdollisuuden, tutkimisen ja oppimisen alu-

eella. Kahdessa maailmassa, todellisessa ja fiktiivisessä toimiessa saavutetaan 

draamakasvatuksen fiktiivisen maailman ja sosiaalisen todellisuuden tasot. Es-

teettisen kahdentumisen avulla luodaan fiktiivistä kokemusmaailmaa, jossa to-

dellisuutta ja aikaa voidaan tutkia mahdollisuuksien tilassa. Draamatoiminnan 
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jännite syntyy kysymyksistä, joita selvitetään kahden maailman välillä. Uuden tie-

don oppimisen edellytys tässä draamatyöskentelyssä on se, että opettaja saa 

fiktiivisen maailman toimimaan ja mahdollistaa esteettisen kahdentumisen onnis-

tumisen. (Heikkinen, 2004, s. 102–104.) 

 

Draamatoiminnassa eri aiheiden näkökulmien avautumista tavoitellaan erilaisten 

roolien avulla käsiteltävästä aiheesta. Roolityöskentely koostuu siis erilaisista 

rooleista ja toimimisesta erilaisissa fiktiivisissä tilanteissa roolia hyödyntäen. 

(Laakso, 2004, s. 19.) Fiktiivisiä draamanmaailmoja ja rooleja tuotetaan keholli-

sesti, mielikuvituksellisesti, improvisoimalla, tarinan kerronnalla ja esiintymällä. 

(Laakso, 2004, s. 21). Draamatyöskentelyssä leikimme mutta emme samalla ta-

valla kuin lapset vaan tavoitteellisesti, tarkoittaaksemme totta, mutta muodolli-

sesti leikiten. Leikkiessämme tutkimme asioita, joita haluamme selvittää vakavan 

leikkimisen avulla. Leikissä luomme mahdollisuuksien tiloja ja opimme uutta ref-

lektoimalla. Reflektiossa on draamasta oppimisen ydin, sillä jos toimintaa ei pu-

huta auki ja draama jää pelkäksi tekemiseksi, eikä sen tavoitteet täyty. Reflekti-

ossa tiedot ja kokemukset saavuttavat uuden ymmärtämisen tasoja affektiivisesti 

ja älyllisesti. (Heikkinen, 2002, s. 67, s. 92.) Reflektio on siis draamakasvatuk-

sessa oppimisen ydintä. Myös keskeneräisyys ja sen sietäminen liittyy draama-

kasvatukselliseen toimintaan. Draamakasvatuksessa ei voi heti, ellei koskaan, 

oppia ja hallita kaikkea (Heikkinen, 2005, s. 42). Myös draaman työskentelyssä 

keskeneräisyys on läsnä sillä draaman maailman tapahtumat jäävät usein kes-

keneräisiksi ja pysyvät ainutkertaisina kokemuksina (Heikkinen, 2005, s. 192). 

 

Heikkinen (2002, s. 91.) esittää draamakasvatuksen kokemuksellisena oppimi-

sena. Oppimiskäsityksen mukaan oppimista saavutetaan, kun konkreettinen toi-

minta ja kokemukset reflektoidaan ilmiöiden teoreettisten ymmärtämis- ja toimin-

tamallien mukaisesti. Oppimisessa siis tavoitellaan niin sanotun käyttöteorian 

muodostamista ja soveltamista. Pelkkä tekeminen ei riitä vaan vuorovaikuttei-

sesti reflektoimalla ajatteluprosessit ja uskomukset saavat uusia näkökulmia. Po-

sitiivinen kyseenalaistaminen ja arvioiminen sekä palautteen saaminen mahdol-

listavat ajatteluprosessien kautta syntyvää kokemuksellista oppimista yksilö- ja 

ryhmätasolla.  (Heikkinen, 2002, s. 92.) Draamakasvatuksessa toiminta ei ole te-

atteritaitoja, vaan kuvitteellisen ympäristön kokemusta. Kuvitteellinen kokemus 
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on toimiva ympäristö uusien ideoiden, käsitteiden, arvojen ja roolien kokeilemi-

seen ja tutkimiseen käytännössä. Draamassa on kyse siis kokonaisvaltaisesta 

kokemisesta. Draama on opetukselliselta luonteeltaan käytännöllistä ja siihen 

kytkeytyy tunteet ja äly. Sitä voidaan pitää myös vuorovaikutteisena tapana op-

pia, jossa luodaan ja tulkitaan merkityksiä kuvitteellisen toiminnan ja kielen 

kautta. (Neelands, 1984, s. 6.) 

 

Toivasen, Antikaisen ja Ruismäen (2012) tutkimuksen mukaan draamatunnin on-

nistumisen edellytyksenä voidaan pitää etenkin opettajan toimintaa. Opetustilalla 

ja -paikalla sekä ajalla on todettu olevan vain todella pieni merkitys draamassa 

onnistumiselle. Kuitenkin huomion arvoista on se, että ryhmän rakenteellisilla te-

kijöillä eli ryhmän jäsenille jo muodostuneilla rooleilla ja statuksilla sekä opettajan 

ja oppilaiden vuorovaikutuksella on merkitystä onnistuneen draamatunnin syn-

nyssä. (Antikainen, Ruismäki & Toivanen, 2012, s. 559.) Opetustilanteissa onkin 

aina otettava huomioon opettajan ja ryhmän draamakokemukset ja -taidot. Ne 

luovat edellytykset käytettävälle draamalle opetustilanteissa.  

 

Draamaa voidaan tarkastella Owensin ja Barberin (1998) mukaan tarkkailemalla 

opettajan ja oppilaiden osuuksia eri opetustilanteissa. Alle olevaan kuvioon (kuvio 

2) olen hahmotellut opettajan ja oppilaiden osuuksia draamatoiminnassa.  

 

    opettajan osuus suuri 
 
Opettaja roolissa, yhteinen draama-
toiminta 
Vaatii draaman tietämystä taitojen, ele-
menttien ja työtapojen osalta. Vaatii paljon 
sekä oppilailta että opettajalta. 

 

Opettaja draamatoiminnassa ja 
oppilaat kuuntelevat rooleissa                      
Vaatii draamatoiminnan genre ymmärtä-
mistä itse toiminnasta 

 

oppilaiden osuus suuri           oppilaiden osuus pieni 

 
Oppilailla oma draamatoiminta, 
opettaja toiminnan ohjailijana 
Vaatii edistyneemmän ryhmän, sisällön ja 
suunnitelman 

 
 

 
Oppilaat saavat tietoja, opettaja 
saa palautetta  
Vaatii vähän opettajalta ja oppilailta 

 
 
 

Opettajan osuus pieni 

Kuvio 2. Opettajan ja oppilaiden osuudet draamaopetuksessa (Mukaillen Owens & Bar-
ber, 1998, s. 24–25) 
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Owensin ja Barberin (1998, s. 19) hahmottelevat draamaa hyödynnettäväksi ope-

tuksessa neljällä eri tavalla. Draamatoiminnassa ensimmäinen vaihtoehto on 

että, opettaja antaa opetussisällöt valittaviksi opetusryhmän sisällä, jolloin oppi-

lailla on mahdollisuus vaikuttaa aiheeseen. Tämä motivoi oppilaita mutta se luo 

opettajalle enemmän kasvatuksellisia haasteita. Toinen vaihtoehto on, että opet-

tajan ehdottaa aiheen ja oppilaat jatkavat siitä. Tällöin opettaja luo tietyn raamin, 

jossa oppimista tapahtuu annetun aiheen tai aihealueen sisällä. (Owens & Bar-

ber, 1998, s. 19–23.) Kolmas vaihtoehto on opettajan ja oppilaiden yhteinen neu-

vottelu draamatoiminnan sisällöistä ja muodoista. Näin työskenneltynä opettaja 

tarjoaa ryhmälle vapautta toimia. Edellytyksenä on kaikkien osallistujien riittävä 

kokemus draamatoiminnasta. Toisaalta aina kun opettaja antaa ryhmän toimia 

itsenäisemmin, vapautuu hänelle mahdollisuuksia arvioida oppilaiden työskente-

lyä enemmän. (Owens & Barber, 1998, s. 19–23.) 

 

Neljäs vaihtoehto on opettajajohtoisin- opettaja valitsee itse sisällöt ja opetus-

muodot. Näin opettaja luo valmiiksi aiheen ja rakenteen draamatoiminnalle. Ope-

tusryhmä toteuttaa draamatarinan annettujen kehysten sisälle ja oppimista ta-

pahtuu tietojen, taitojen sekä ymmärtämisen ja valittujen sisältöjen kautta. Koko-

naisvaltaisena ja hyvin toimivana draamatyöskentelyä voidaan pitää silloin, kun 

oppilaiden ja opettajan osuus vaihtelee. Näin mahdollistettaisiin sekä opetuksen 

että oppimisen mahdollisuudet draamatoiminnassa. (Owens & Barber, 1998, s. 

23–25.) Tässä tutkielmassa ollaan kiinnostuneita opetuksen mahdollisuuksista ja 

kuviota tarkastellaan etenkin opettajan näkökulmista. 

 
Opetuksessa draamakasvatus on siis eri draamakasvatuksen genrejen hyödyn-

tämistä, esimerkiksi draaman ja ilmaisun harjoitteita ja leikkejä. Niillä on aina kas-

vatuksellinen ja opetuksellinen tehtävä ja päämäärä. Oppimistavoitteeksi voidaan 

asettaa joko oppiaineen, kuten tässä tapauksessa kotitalouden sisältö esimer-

kiksi ravitsemus tai isompi opetussuunnitelmallinen tavoite. Myös vuorovaikutus-

taitojen oppiminen tai jonkin draaman osa-alueen oppiminen voi olla opetusta-

voitteena. (Bowell & Heap, 2005, s. 14; Heikkinen 2004, s. 143.) Valitut oppimis-

tavoitteet ohjaavat draamatyötapojen valintaa. Työtavat voidaan jaotella niiden 

käyttötarkoituksen mukaisesti esimerkiksi tekemiseen, reflektointiin tai arviointiin 

liittyviin työtapoihin (Owens & Barber, 2014, s. 22). 
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Draamakasvatus oppilaan näkökulmista 
 
Toivanen on jäsennellyt draamaoppimisen alueiksi henkilökohtaisen oppimisen, 

sisällön oppimisen ja sosiaalisen oppimisen (kuvio 3). 

 

 
Kuvio 3. Oppimisen alueet draamakasvatuksessa (Mukaillen Toivanen, 2007) 

 
 
Kuvio havainnoi oppilaan oppimista draamakasvatuksessa. Yleisesti oppilaan 

oppimisen mahdollisuudet on hyvin tunnettuja draamakasvatuksen kentällä. 

Heikkisen (2007) mukaan draamakasvatus on keino, jolla voidaan vaikuttaa op-

pilaan persoonallisuuden kehitykseen. Heikkisen mukaan draamakasvatus lisää 

keskittymiskykyä, aistillisuuden käyttämistä opetuksessa ja mielikuvituksen ke-

hittämistä sekä fyysisen minuuden tunnistamista. Lisäksi se vahvistaa tunnetai-

tojen kehittymistä, oman sisäisen itsensä sekä identiteetin hahmottamista ja ra-

kentamista. Yhdessä luotu luova ilmapiiri mahdollistaa yhteistä oppimista, kun 

työskentelyssä esiinnousseet kokemukset ja oivallukset jaetaan. Koska jokaisen 

yksilön kokemus nähdään arvokkaana ja ainutlaatuisena, saadaan draamatoi-

minnassa paljon aikaan itsetuntemusta ja sosiaalisia taitoja. Samalla ryhmä tar-

joaa vertaistukea, kun toimintaa tehdään ja kokemuksia pohditaan yhdessä. 

(Louhi, 2014, s. 211–212.)  

 

Toisaalta draamatoiminta edellyttää oppilaan kyvykkyyttä toimia osana ryhmää. 

Edellytyksinä draamasta oppimiselle on oppilaan riittävät emotionaaliset, fyysiset 

ja älylliset taidot osallistuakseen draamatoimintaan. (Heikkinen, 2005, s. 48.) 

Draamatoiminnassa oppilaat ovat toiminnassa mukana omilla tunteilla, tiedoilla 

ja taidoillaan (Heikkinen, 2005, s. 42). Draamallisen opetuksen avulla oppilas 

pääsee työskentelemään tiiviisti ryhmän kanssa oppien vuorovaikutustaitoja. 

Draamaharjoitteita tehdessä oppilas oppii myös aina jotain itsestään, ja näin ollen 

•itsetuntemus

•asenteet
henkilökohtainen 

•tiedot 

•taidot
sisällöllinen

•vuorovaikutus

•empatia
sosiaalinen 

oppilaan  
oppiminen 
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itsetuntemus ja itseluottamus kehittyvät (Toivanen, 2007, s. 10). Toisaalta Sini-

vuori (2021, s. 15) painottaa, että oppilaan voi olla hankala tiedostaa omaa oppi-

mistaan, sillä draamasta oppiminen muodostuu oppimisen omistajuuden kautta 

eli kontekstuaalisuuden, ongelmanratkaisun ja ongelmanasettelun kautta. Tämä 

lisää tarvetta reflektiolle ja asioiden jakamiselle. 

 

Kaiken kaikkiaan draaman käytön nähdään edistävän oppilaiden omaa oppimista 

ja tukevan toimintakykyä erilaisissa tilanteissa. Draamatyöskentely tarjoaa posi-

tiivisia keinoja ja antaa mahdollisuuksia sosiaalisen vuorovaikutuksen, eri taitojen 

sekä itseilmaisun kehittämiselle. (Louhi, 2014, s. 211.) Yläkouluun draamakas-

vatus antaa oppilaalle mahdollisuuden kehittää tietotaitojaan itseilmaisullisen tie-

don ja taidon kehittymisen prosesseissa. Taiteellisen opetuksen avulla oppilaalle 

mahdollistetaan omien aistimuksien ja elämysten muuttamista muille esitettä-

vään muotoon. Samalla mahdollistuu tietojen soveltaminen taitojen avulla. (Sini-

vuori, 2021, s. 17.)  

 

Draama mahdollistaa oppilaalle siis arvoajattelun läpinäkyvyyttä opettaen elä-

myksellisyyttä ja vuorovaikutukseen liittyvää tietoa. Draamaopetuksessa tunteilla 

on merkityksensä, sillä ne vaikuttavat vuorovaikutustietoihin ja -taitoihin. Oppi-

laalle mahdollistuu edellytykset paremmalle kommunikaatiolle, toisten kunnioitta-

miselle ja ryhmähengelle, kun draamatoiminnassa oppilaat pyrkivät ymmärtä-

mään ja tulkitsemaan tietotaidollisesti perusarvojaan ja maailmaa. Samalla 

draama mahdollistaa oppilaalle näkyväksi sen, että tietyn päämäärään saavutta-

minen vaatii omakohtaista työskentelyä. (Sinivuori, 2021, s. 18.) Draamakasva-

tuksen merkitystä oppilaan kokonaisvaltaiselle kasvulle voidaan siis pitää merki-

tyksellisenä. Sen voidaan todeta opettavan henkilökohtaisesti ja sosiaalisesti. 

 
 

2.3 Draamakasvatus yläkoulukontekstissa 

 
Tutkimukseni käsittelee draamakasvatusta yläkoulussa sen myönteisten vaiku-

tusten näkökulmista. Tarkastelu on kuitenkin yksipuolista, sillä draamakasvatusta 

tulisi tarkastella myös kriittisesti (ks. Laakso, 2004, s. 21). Myönteisille näkökul-
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mille on kuitenkin perusteluna tutkimuksen pituutta ja tutkimusasetelmaa määrit-

tävät rajaukset. Tärkeimpänä pidän kuitenkin monia Väitöskirjojen tutkimustulok-

sia, jotka tukevat draaman käyttöä koulukontekstissa. Tutkimuksista käy ilmi, että 

draamatyöskentely kehittää nuorten keskittymiskykyä, pitkäjänteisyyttä, itsetun-

temusta ja itseluottamuksen tasoa. Draamatyöskentely myös vahvistaa ryhmä-

henkeä. Draama mahdollistaa syvällisen tason keskusteluja eettisistä asioista. 

Samalla se lisää nuorten sosiaalisuutta, empatiakykyä toisia kohtaan, ymmärtä-

mistä, erilaisuuden hyväksymistä ja kehittää vastavuoroisuutta. (ks. Heinonen 

2000, Sinivuori 2002, Toivanen 2002, Rusanen 2002, Walamies 2007, Lehtonen, 

2021). Draamakasvatus opettaa kohtaamaan ja hyväksymään myös epäonnistu-

misia (Toivanen 2002, 189–197). Draamakasvatuksella olisi siis erittäin paljon 

annettavaa. 

 

Lehtonen (2021, s. 20.) huomauttaa, että uusimmassa opetussuunnitelmassa 

draamaa ehdotetaan eri oppiaineiden opetusmenetelmäksi. Opetuskäytössä 

draama voi olla hyvinkin erilaista toimintaa, mutta se noudattaa aina kuitenkin 

draamakasvatuksellisia perusperiaatteita, joita olen edellä esittänyt.  Kaikkien 

draaman erityispiireteiden ei kuitenkaan tarvitse toteutua toiminnassa eli draa-

mallista toimintaa voi olla koulussa ilman esimerkiksi esteettistä kahdentumista 

ja roolejakin. Draamaharjoitteet tai opetustuokiot voivat vaihdella ajallisen keston 

myötä ja olla esimerkiksi lyhyitä ryhmälämmityksiä tai pidempiaikaista, useiden 

tuntien mittaisia kokonaisuuksia. Draama voi olla myös opetuksessa läpileikkaa-

vana toimintatapana koko opetuksen ajan tai vaihtelevana ja erillisenä opetusta-

pana. Draamakasvatus pitää sisällään siis useita erilaisia työtapoja, joiden käyt-

töä määrittelevät muun muassa valittu draaman genre, kohderyhmä sekä toimin-

nalle asetetut tavoitteet eikä yhtä ja oikeaa tapaa hyödyntää draamaa opetuk-

sessa ole olemassa (Heikkinen, 2005, s. 46). 

 

 
Draamakasvatus opettajan näkökulmista 
 
Draamaopettajalta vaaditaan paljon.  On tärkeää, että hänellä on draamaopetta-

jan pätevyys, jotta voidaan varmistaa opetuksessa hyvä draamallinen hallinta 

sekä pedagoginen pätevyys ja tietämys ihmisen kehityspsykologisesta tuntemuk-
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sesta. Draamatoiminnassa opettajalta vaaditaan erityisen korkeita tietoja ja tai-

toja konkreettisen ja inhimillisen tiedon osa-alueilta. (Østern, 2000, s. 20.) Draa-

makasvatusopettajan pätevyyden saa opiskelemalla draamakasvatuksen perus- 

ja aineopinnot pedagogisten korkeakouluopintojen lisäksi. Tässä tutkimuksessa 

tarkoitan kotitalouden draamaopettajalla draamapedagogiikkaan erikoistunutta 

kotitalousopettajaa eli aineenopettajaa, joka työskentelee yläkoulussa.  Viirret 

(2000, s. 49) jakaa draamaopettajat neljään ryhmään, jotka kaikki toimivat eri 

kentillä:  

 

1. Draamapedagogiikkaan erikoistunut lastentarhanopettaja, luokanopettaja, ai-

neenopettaja, erityisopettaja tai ammattiaineiden opettaja  

2. Draamaopettaja yläasteella ja lukiossa  

3. Draamaopettaja kulttuurityöntekijänä  

4. Draamaopettaja opettajainkouluttajana  

 

Ensimmäisen ryhmän draamaopettaja opettaa draamaa yhdessä muiden oppiai-

neiden kanssa. Tässä tutkimuksessa draamakasvatus nähdään kotitalouden 

opetusmenetelmänä, joten ryhmä 1 vastaa tutkimukseni opettajakäsitystä. Muut 

ryhmät käsittelevät opettajaa, joka on erikoistunut vain draaman käyttöön.  Koska 

draamakasvatuksen arviointi eroaa ryhmien välillä, on tärkeää ymmärtää se, että 

kotitalousoppiaineen aineenopettaja, jolla on draamakasvatuksen pätevyys arvioi 

draamatoimintaa eri syvyyksin kuin pelkkä draamaopettaja yläasteella, jonka 

opetusryhmä sijoittuu eri konteksteihin. Yhteistä kaikille eri paikoissa toimiville 

draamaopettajille on riittävä opettajan tietopohja, taidot ihmisten kohtaamisessa 

ja näkemys draaman osa-alueista. (Viirret, 2000, s. 49–52.) 

 

Heikkisen (2005) esittämästä praktisesta näkökulmasta tarkasteltuna draama-

opettajalla on viisi erilaista tehtävää. Opettajan tulee tiedostaa oma tehtävänsä 

draamakasvatuksen praktikkona, kasvattavana dramaturgiohjaajana, oppimisen 

ohjaajana ja organisoijana sekä opastavana kanssaoppijana (Heikkinen, 2005, s. 

178). Hän myös painottaa draamatoiminnassa opettajan suurta vastuu koko toi-

minnasta ja kasvatuksellisesta vastuusta koko työskentelyn ajalta. Opettajalta 

vaaditaan myös kokonaisuuden hahmottamista ja perustelutaitoa. Opettaja aset-

taa draamatyöskentelylle myös rajat ja vahtii että toiminnallinen ja sisällöllinen 
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toiminta ei loukkaa ketään. (Heikkinen, 2005, s. 186.) Tämä vaatii paljon taitoa 

opettajalta. Opettajan on annettava kiinnostusta kaikenlaisille ideoille, sillä ideat 

kehittävät mielikuvitusta ja sosiaalisia taitoja niin yksilö kuin ryhmätasolla. Erityi-

sen tärkeää on jatkuva myönteinen palaute opettajalta oppilaalle mutta myös op-

pilaiden väliseen palautteen antoon tulee kiinnittää huomioita. Myönteinen pa-

laute oppilaiden välillä kehittää palautteen antamista omaa ja muiden työskente-

lyä kohtaan. Samalla kehittyy palautteen vastaanottamisen taidot.  (Louhi, 2014, 

s. 211.) 

 

Opettajalta vaaditaan myös tutkivaa asennetta opetustaan kohtaan, mutta Heik-

kisen (2017) esittämä O`Neillin näkemys painottaa opettajan roolin olevan joh-

datteleva ohjaaja eikä pätijä. Jokainen opettaja on oma persoonansa myös draa-

man vetäjänä ja toteuttajana. Draamassa opettajan tärkein taito on oppilaiden 

motivointi ja aktivointi toimimaan yhteisessä draamatyöskentelyssä, jonka pää-

määränä on yhteinen oppimiskokemus. (Heikkinen, 2017, s. 18.) Draamatyös-

kentelyyn ei kuulu myöskään kritiikki tai arvostelu. Opettajalta vaaditaan positiivi-

sia vuorovaikutuskeinoja ja positiivisen palautteen antamisen taitoa. Opetusta-

pahtumissa opettaja ja oppilasryhmä toimivat yhdessä oppimalla, toimimalla ja 

kokeilemalla. Opettajan asettaman toiminnan läpinäkyvyyden ja selkeiden tavoit-

teiden asettelun avulla opetuksesta muodostetaan merkityksellistä oppilaille ja 

samalla ongelmatilanteita minimoidaan (Toivanen, 2009, s. 78). Draamatyösken-

telyssä opettajalla onkin myös suuri vastuu turvallisen ilmapiirin luomisessa; kan-

nustamalla jokaista osallistujaa yhteistyöhön ja pitämällä huolen, että jokainen 

tuntee itsensä hyväksytyksi ryhmässä (Louhi, 2014, s. 211). Draamaopettajalla 

täytyy olla koko ajan tuntosarvet pystyssä sen saavuttamiseksi. 

 
Draamaopetus vaatii opettajalta myös hyviä opetustaitoja koskien luokkahuo-

neen hallintaa. Lisäksi opetusta on osattava suunnitella ja asettaa tavoitteita niin 

opetuksen kuin oppilaiden näkökulmista. Opettajalta vaaditaan myös innostunei-

suutta ja itseluottamusta. (Antikainen, Ruismäki & Toivanen, 2012, s. 560.) 

Vaikka opettaminen vaatii myös heittäytymistä ja mielikuvitusta, ei opettajalta 

vaadita loputonta innovaatiotyötä. Opettajan velvollisuutena on enemmänkin tar-

jota asioita helposti omaksuttavaksi draamatoiminnassa. Opetustyötä voi helpot-
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taa esimerkiksi valmiilla teksteillä tai esineillä, joita voi tulkita omien käyttötarkoi-

tusten mukaisesti. (Owens & Barber, 1998, s. 25.) Opettajan on kuitenkin mietit-

tävä mikä on oppimisen alue, missä kontekstissa liikutaan ja milloin, millaisia roo-

leja tehdään ja miksi niin tehdään. Lisäksi iso kysymys on se, miten tehdään ja 

miten arvioidaan. Arvioinnissa voidaan hyödyntää esimerkiksi oppilaiden omaa 

itsearviointia ja draamassa työskentelyn kehittymisen arviointia tai reflektiossa 

esiinnousseita asioita. Valittu draamatyötapa ja käsiteltävä aihe tai ilmiö vaikut-

tavat myös arviointiin antaen opettajalle erilaisia mahdollisuuksia. (Bowell & 

Heap, 2013, s. 148–155.) Draaman avulla oppilaan voivat esimerkiksi tutkia ope-

tusaihetta ja opettaja voi kiinnittää huomiota siihen, mitä asioita oppilaat tuovat 

aiheesta esille. Vuorovaikutuksen ja yhteistyön kannalta voidaan tarkistella sitä 

miten oppilaat tuovat asioita esille ja miten he toimivat ryhmässä. 

 

Erityisopettaja Pia Louhi on omassa draamaopettajatyössään hyödyntänyt draa-

matoimintaa näkövammaisten nuorten parissa. Toiminnan tavoitteina on ollut ko-

titalouteenkin liittyviä tavoitteita; oppia taitoja opiskeluun ja itsenäiseen elämään, 

jotka edistävät opiskelijoiden terveyttä, itsenäisyyttä ja hyvinvointiaja.  Draama-

työskentelyn avulla nämä tavoitteet ovat täydentyneet. (Louhi, 2014, s. 211.) Ru-

sasen (2002) draamatutkimuksesta yläkoulun ilmaisutaidon tunneilla draaman 

käyttö oli parantanut muun muassa oppilaiden koulumotivaatiota, keskittymisky-

kyä, myönteistä minäkuvaa ja ryhmässä toimimisen taitoja. Toivasen (2015, s. 

26) mukaan draama tarjoaa koulukontekstiin mahdollisuuden oppilaan henkilö-

kohtaiselle oppimiselle, sosiaaliselle oppimiselle ja lisäksi taiteesta oppimiselle.  

 

Vaikka tutkimukseni käsittelee draaman positiivisia puolia, ei tarkastelussa voi 

kuitenkaan sulkea silmiään oppilaiden mahdollisilta negatiivisilta kokemuksilta ja 

oppilaiden ainutkertaisuudelta. Tiuraniemi (2006, s. 46) muistuttaa, että draama-

työskentelyssä toisten ihmisten läsnäolo ja kohtaaminen voivat aiheuttaa nega-

tiivisia tuntemuksia kuten hermostuneisuutta oppilaille. Samalla draamatoiminta 

vaatii aktiivisuutta eli sitä voidaan pitää energiaa kuluttavana opetustoimintana. 

Tämä johtuu siitä, että kokemuksia syntyy toisten oppilaiden syvällisestä kohtaa-

misesta ja toisaalta erottumisesta omalaatuisena omine henkilökohtaisine omi-

naisuuksineen. (Tiuraniemi, 2006, s. 46.) Oppilaan näkökulmista draama tarjoaa-
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kin koulutyöstä poikkeavia työtapoja rikkomalla vakiintuneita ja tutuksi tulleita op-

pilasrooleja. Draaman ja sen synnyttämän yhteistoiminnan avulla voidaan esi-

merkiksi murtaa luokkahuoneeseen syntyneitä sukupuolirooleja ja- rajoja, kun toi-

miminen on yhdessä toimimista. (Toivanen, 2007, s. 10.) Draamatoiminnassa on 

siis tunnistettava sen mahdollisuudet mutta myös esimerkiksi kuluttavuus ja riskit 

kiusaamiselle. Draamakasvatuksen toteuttaminen vaatii opettajalta, mutta sa-

malla draamallinen oppimisympäristö tarjoaa mahdollisuuksia oppilaalle. 
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3 Kotitalous oppiaineena 
 
Kotitalous on omalaatuinen, toiminnallinen ja monipuolinen arjenhallintaa opet-

tava taito- ja taideaine. Peruskoulun kotitalousopetuksen tavoitteena on antaa 

oppilaille sellaisia tietoja ja taitoja, joita he tarvitsevat omassa arkielämässään. 

Kotitaloudessa käsitellään oppilaan lähellä olevia asioita, kuten häntä itseään, 

hänen kotiaan ja perhettään. Tarkastelussa on myös luonto ja ihmisen koko 

elinympäristö. Oppiaineessa käsitellään näiden kaikkien vuorovaikutusta tois-

tensa kanssa. (Sulonen, 2004, s. 3.) Seuraavaksi tarkastelen kotitaloutta yläkou-

lun taito- ja taideaineena. Lisäksi avaan kotitalousopetuksen sisältöjä ja tavoit-

teita. Lopuksi tarkastelen kotitalouden oppimisympäristöä oppiaineen, opettajan 

ja oppilaan näkökulmista.  

 

3.1 Kotitalous taito- ja taideaineena 

 
Toisin kuin draamakasvatus, kotitalous on itsenäinen oppiaine peruskoulussa. 

Tässä tutkielmassa tästä kotitalousoppiaineesta käytetään myös lyhyempää ni-

mitystä kotitalous. Kotitalous on taistellut sekä oppiainepaikastaan että opetuk-

sen määrästä muiden oppiaineiden rinnalla. Vuonna 2012 Suomen hallitus teki 

perusopetuksen tuntijaon uudistamistyötä. Sen myötä kotitalousopetus säilytti 

paikkansa itsenäisenä oppiaineena. Valtioneuvoston asetuksen (422/2012) mu-

kaan peruskoulun yläluokilla kotitalousopetus on pakollinen oppiaine kaikille op-

pilaille. Oppilaan on opiskeltava sitä vähintään kolme vuosiviikkotuntia yläkoulun 

aikana. Mielenkiintoista uudistuksessa oli se, että sillä mahdollistettiin kotitalou-

den opetus valinnaisaineena myös alakoulun opetuksessa. (Venäläinen & Met-

sämuuronen, 2014, s. 24.) Yläkoulussa kotitalousopetus koostuu kaikille oppi-

laille pakollisena sisältyvä kotitalousopetuksena ja mahdollisena koulun tarjoama 

valinnaiskotitalousopetuksena, jolloin opetussisällöt voivat vaihdella kouluittain.  

 

Kotitalousoppiaineessa opetetaan, opiskellaan ja opitaan. Näihin ja kaikkiin taito-

aineisiin liittyy taito- käsite pedagogisena terminä. Taitopedagogiikka on laajempi 

ja monimutkaisempi käsite kuin didaktiikka. Kotitalouden taitopedagogiikka tar-

koittaa siis laajuudessaan koko kotitalousopetusta. Taitopedagogiikka on tasa-

painoisen yksilön kehittymisen perusedellytys, jossa taitavuus nähdään niin yksi-

lön kun yhteisön voimavarana. Taito on myös yhteiskunnalliskulttuuria ja yksilöön 
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liittyvää kotikulttuuria. Se on myös kotitalouden jäsenten kulttuurillista toimintaa 

yhteiskunnassamme. (Haverinen, 2009, s. 1.) Taitojen kehittämisen vaatimuk-

sena on intensiivinen ja pitkäaikainen sekä tarkoituksen mukainen toiminta. Tai-

toja opitaan havainnoimalla ja erilaiseen opetustoimintaan osallistumalla. (Mylly-

kangas, 2009, s. 55.) Peruskoulun kotitalousopetuksessa opetuksen lähtökohtina 

on ihmisen jokapäiväinen toiminta ja siihen liittyvät toiminnan edellytykset. Koti-

talouteen liittyvät kotitaloustaidot ja niiden oppiminen ja hallinta ilmentyvät ihmi-

sen elämässä, omassa kotitaloudessa. Kotitalous ja kotitaloustoiminta liittyvät toi-

siinsa, eikä kotitaloutta ole ilman kotitaloustoimintaa. Ihminen suorittaa arjessa 

arjentoimintaa rutiinein tai toistonomaisena tapahtumana kotitaloudessaan. (Hei-

nilä, 2007, s. 9.) 

 

Haverisen (2009, s. 1) mukaan kotitalousopettajan näkökulmista taitopedago-

giikka on opettajan ammatillista kasvua ja kasvattajan taitoa tarkasteleva termi, 

jossa tarkasteluun pitää ottaa kotitaloudellinen substanssin hallinta sekä inhimil-

lisen kasvun ja kasvatuksen elementit. Kotitaloustiede on oma tieteensä, jota ko-

titalousopettaja opiskelee yliopistossa. Peruskoulun kotitalousopetus siis pohjau-

tuu opettajan kotitaloustieteelliselle osaamiselle.  Peruskoulussa työskentelevälle 

kotitalousopettajalle opetussuunnitelman keskeiset sisällöt osoittavat kotitalous-

oppiaineen ja kotitaloustieteen välistä yhteyttä (Sulonen, 2004, s. 3). Oppilas ke-

hittää omia näkökulmia ja taitoja kotitalouden kentällä kotitalousopettajan tieteel-

lisen tietotaidon pohjalta. Oppilas hyödyntää ja kehittää saatuja kotitaloustaito-

jaan koko elämänsä ajan omassa arjessaan. Arki tarkoittaa kodeissa syntyvää 

kotitaloustoimintaa, joka ilmenee toistuvana, moninaisena ja yleisenä. (Heinilä 

2007, s. 3; Turkki, 1999, s. 202.)  

 

Kotitalousoppiaineessa korostetaan tätä kotitaloustoimintaa. Fenomenologisesti 

tarkasteltuna toiminta näkyy kotitalouden ilmiöinä. Kotitaloustoimintaa voidaan 

ajatella siis välttämättömänä, pakollisena toimintana. Mielenkiintoista on se, että 

kotitaloustoiminta ilmentää ihmisen merkityssuhteita muihin ihmisiin, asioihin, 

esineisiin ja luontoon. (Heinilä, 2007, s. 4.) Kotona ja koulussa tapahtuvassa ko-

titalouden toiminnassa ovat keskeisellä sijalla ihmiset ja heidän toimintansa eri-

laisissa arkipäiväisissä tilanteissa (Sulonen, 2004, s. 3). Voidaan siis ajatella, että 
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oma kotitaloustoimintamme kertoo meistä henkilökohtaisesti paljon ja ihmisillä on 

erilaisia ja eritasoisia tietoja ja taitoja koskien arjen toimintoja.  

 
Kotitalouteen liittyvää taitoa ei voi irrottaa toiminnasta vaan taito ja toiminta ovat 

sisäkkäisiä ja rinnakkaisia (Heinilä, 2007, s. 66). Taitojen opetuksessa ei ole kyse 

myöskään yksittäisten taitojen kehittämisestä, vaan kotitalousopetuksen tavoit-

teena on koko oppilaan persoonallisuuden monipuolinen kehittäminen. Jos koti-

talousopetusta tarkastellaan kasvatuksen ja persoonallisuuden kehittymisen nä-

kökulmista, tarkoitetaan Haverisen esittämän Fusan taidon opetuksen näkökul-

mia, jotka liittyvät ihmisyyteen. (ks. Haverinen, 2009, s. 3.) Lapsilla ja nuorilla on 

usein vähän kokemusta taitojen oppimisesta kotona ja siksi kotitalouden taitojen 

opettaminen koulussa on tullut vuosi vuodelta yhä tärkeämmäksi ja samalla 

haastavammaksi tehtäväksi opettajalle. Vaikka kotitalousoppiaineessa harjoitel-

laan paljon käytännöllisiä ruoanvalmistukseen ja puhtaanapitoon liittyviä taitoja, 

ei näiden taitojen opetustilanteiden tarvitse Haverisen (2009, s. 3) mukaan olla 

perinteistä oppimista eri toimintavaiheista vaan yhtä merkittäväksi opetustilantee-

seen pitäisi nostaa vuorovaikutustilanteissa saadut tunnekokemukset ja elämyk-

set, joiden avulla esteettisten ja eettisten arvojen maailma avautuu.  

 

Sulosen (2004) kotitalouden toimintatutkimuksesta ilmenee, että kotitalouden 

opetussuunnitelma mahdollistaisi opetussisällön laatimisen sellaiseksi, että koti-

talouden oppiaineessa voitaisiin tietoisesti painottaa ihmissuhde- ja vuorovaiku-

tustaitoja. Tällöin voidaan puhua toiminnasta praksis-toimintana. Praksis-toimin-

nan päämääränä on hyvä toiminta itsessään ja sen peilinä voidaan pitää poiesis-

toimintaa, joka tähtää tekemiseen erillisenä tuotoksena. (ks. Haverinen, 1996, s. 

81–88.) Hyvin yksinkertaisesti ajateltuna poiesis-toiminta on perunat keitettyinä 

ja praksis-toiminta perunoiden keittämisen aikainen toiminta. Praksis- poiesis 

erottelu on Aristoteleen filosofisen ajattelun malli koskien työntekoa, joista toinen 

tarkastelee toimintaa valmistamisena ja toinen tuotoksena (Noponen, 2012, s. 

86). Haverisen (1996, s. 88) mukaan juuri praksis- toiminnassa on keskeisenä 

ihmisen eettisten arvojen ohjaama käytännöllinen järki ja viisas toiminta arjessa. 

Praksis-toiminnan kautta taitojen opetukseen ja oppimiseen kietoutuu mukaan 

eettinen ulottuvuus, joka tarkastele arjen hallinnan kehittymistä. Näin toimintaa 
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voidaan tarkastella moniulotteisesti taidon ja tieto-taidon näkökulmista.  (Haveri-

nen, 1996, s. 88.) Kun kotitaloutta ajatellaan monipuolisena ja mahdollistavana 

taito- ja taideaineena, on sen luonne siis praksis-toimintaa. 

 

Jos kotitaloutta tarkastellaan taideaineena, näyttäytyy siinä taideaineille ominai-

nen pyrkimys kehittää oppilaiden luovuutta. Taito- sanan merkitys on kehittää kä-

tevyyttä ja taide- sanan luovuutta. (Hällström, 2015, s. 15.) Toisaalta kokonais-

valtainen oppimiskäsitys ei erottele taito- ja taidekäsityksiä toisistaan erottelevina 

vaan erilaisen taitamisen muodot nähdään yhdistyvän taito- ja taideaineissa.  Ke-

hollisuus, luovuus, tietäminen, ongelmanratkaisutaidot, esteettiset valmiudet ja 

motoriset taidot voidaan nähdä kokonaisvaltaisena tekemisenä ja päämäärinä 

taito- ja taideaineissa. (Räsänen, 2009, s. 29.) Kotitalousopetuksesta esiinnou-

see siis enemmän sen kokonaisvaltainen asema taito- ja taideaineena. Kotita-

loustieteellisesti tarkasteltuna kotitalous ja taito liittyvät toisiinsa enemmän kuten 

olen edellä kuvannut.  

 

Lisäksi kotitalousopetusta voidaan tarkastella myös käsillä saavutettavien taito-

jen kautta. Käden taitojen kautta kehitetään oppilaan eri taitojen, ajattelun ja te-

kemisen samanaikaista yhteistyötä.  Lisäksi käsillä tekeminen tuottaa mielihyvää 

ja luo hyödyllisiä yhteiskunnallisia voimavaroja ihmiselle, jolla on taidolliset val-

miudet tehdä erilaisia asioita itse käsin. On kuitenkin tärkeää huomata, ettei kä-

dentaito ole käsissä vaan siihen liittyy paljon hiljaista ja teoreettista tietoa. (Myl-

lykangas, 2009, s. 55 & 61.) Kotitaloudessa kädentaidot kehittyvät kotitalouteen 

liittyvän taito- ja taidekasvatuksen ohella. Kotitalousopetuksessa oppilas oppii 

moninaisia tietoja ja taitoja käsin tekemällä.  

 
 

3.2 Kotitalouden sisällöt ja tavoitteet 

 
Kotitalousopetus pohjautuu valtakunnalliseen perusopetuksen opetussuunnitel-

man perusteisiin sekä koulun omaan opetussuunnitelmaan (Anttalainen & Man-

ninen, 2013, s. 7). Kotitalous nähdään yleissivistävänä oppiaineena. Se mahdol-

listaa arkipäivän ilmiöiden tarkastelun käytännönläheisesti tai teoreettisesti.  Ko-
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titalous antaa valmiudet oman työn suunnittelulle, organisoimiselle ja arvioimi-

selle. Lisäksi se kehittää kädentaitoja ja luovuutta. (Venäläinen & Metsä-

muuronen, 2014, s. 169.)  Kotitalouden tieteellinen pohja muodostuu kasvatus-, 

talous-, yhteiskunta- ja luonnontieteelliselle pohjalle. Se on siis vahvasti monitie-

teellinen oppiaine. (Autio, 2019, s. 46.) Kotitalousopetuksen tavoitteena on kas-

vattaa oppilaasta omasta arjesta ja asumisesta huolehtivia kuluttajia ja toisista 

ihmisistä välittäviä kansalaisia. Kotitalouden opiskelu muodostuu yhteistyö- ja 

vuorovaikutustaitojen, toimintataitojen ja tiedonhallintataitojen harjoittelusta eri-

laisissa tilanteissa. Näin kotitalous luo oppilaalle toimintavalmiuksia ja vuorovai-

kutusosaamista monimuotoisiin arkiympäristöihin. (Anttalainen & Manninen, 

2013, s. 7.) 

 

Kotitaloudessa on 13 Opetushallituksen muodostamaa tavoitetta. Tavoitteet on 

esitetty alla olevassa taulukossa (taulukko 1). Tavoitteet T1-T5 liittyvät käytän-

nöntoimintaitoihin, tavoitteet T6-T9 yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoihin ja tavoit-

teet T10-T13 tiedonhallintaitoihin. Tavoitteet on myös värikoodattu taulukkoon 

näiden mukaisesti. 

 
Taulukko 1. Kotitalouden tavoitteet (Opetushallitus, 2014) 

Tavoitteet värikoodattu: 

T1-T5 Käytännön toimintataitoja 

T6-T9 Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja  

T10-T13 Tiedonhallintaitoja 

T1 Ohjata oppilasta suunnittelemaan, organi-

soimaan ja arvioimaan työtä ja toimintaa 

T3 Ohjata ja rohkaista oppilasta valitsemaan 

ja käyttämään hyvinvointia edistävästi ja kes-

tävän kulutuksen mukaisesti materiaaleja, 

työvälineitä, laitteita sekä tieto- ja viestintätek-

nologiaa 

T2 Ohjata oppilasta harjoittelemaan kotitalou-

den hallinnassa tarvittavia kädentaitoja sekä 

kannustaa luovuuteen ja estetiikan huomioi-

miseen 

T5 Ohjata ja motivoida oppilasta toiminaan 

hygieenisesti, turvallisesti ja ergonomisesti 

sekä ohjata kiinnittämään oppilaan huomiota 

käytettävissä oleviin voimavaroihin 

T4 Ohjata oppilasta suunnittelemaan ajan-

käyttöään ja työn etenemistä sekä ylläpitä-

mään järjestystä oppimistehtävien aikana 

T7 Aktivoida oppilasta tunnistamaan arjen ra-

kentumista ja kulttuurisesti monimuotoisia toi-

mintaympäristöjä sekä kotitalouksien perin-

teitä 

T6 Ohjata oppilasta harjoittelemaan kuunte-

lua ja rakentavaa keskustelua ja argumentoin-

tia oppimistehtävien suunnittelussa ja toteut-

tamisessa 
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T9 Kannustaa oppilasta toimimaan hyvien ta-

pojen mukaisesti vuorovaikutustilanteissa 

sekä pohtimaan oman käytöksen merkitystä 

ryhmän ja yhteisön toiminnassa 

T8 Ohjata oppilasta työskentelemään yksin ja 

ryhmässä sekä sopimaan työtehtävien jaka-

misesta ja ajankäytöstä 

T11 Harjaannuttaa oppilasta lukemaan, tulkit-

semaan ja arvioimaan toimintaohjeita sekä 

merkkejä ja symboleja, jotka käsittelevät koti-

taloutta ja lähiympäristöä 

T10 Kannustaa oppilasta hankkimaan ja arvi-

oimaan kotitalouteen liittyvää tietoa sekä oh-

jata käyttämään luotettavaa tietoa valintojen 

perustana 

T13 Ohjata oppilasta kestävään elämänta-

paan kiinnittämällä oppilaan huomiota ympä-

ristö- ja kustannustietoisuuteen osana arjen 

valintoja 

T12 Ohjata oppilasta, ongelmanratkaisuun ja 

luovuuteen erilaisissa tilanteissa ja ympäris-

töissä 

 

Lisäksi esitettyihin tavoitteisiin nivoutuu seitsemän laaja-alaisen osaamisen tai-

dollista tavoitetta, jotka ovat; ajattelu ja oppimaan oppiminen, monilukutaito, it-

sestä huolehtiminen ja arjen taidot, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja il-

maisu, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, työelämätaidot ja yrittäjyys sekä 

osallistuminen ja vaikuttaminen. (POPS, 2014, s.17–23). Venäläinen ja Metsä-

muuronen (2014, s. 82) toteavat, että kotitaloudessa on mahdollista kehittää kaik-

kia näitä laaja-alaisia tavoitteita. Olen luonut kotitalouden sisällöistä, tavoitteista 

ja oppimisen tavoitteista sekä laaja-alaisen oppimisen alueista kokoavan taulu-

kon (liite 1). Se hahmottelee kotitalousopetusta tavoitteiden ja sisältöjen näkökul-

mista ja valottaa samalla oppiaineen laajaa sisältöä myös sellaiselle lukijalle, jolle 

kotitalousoppiaine ei ole ennalta tuttua. 

 

Kotitalouden laaja-alaiseen sisältöön tutustuminen kannattaa, sillä kotitalou-

denoppiaine nähdään usein pelkkänä ruoanvalmistamisena eikä sen muita sisäl-

töjä tunnisteta. Myös kotitalousopetuksen toimintaa leimaa oppiaineen opetuksen 

ruokakeskeisyys. Tarsan (2014, s. 51) mukaan juuri kotitalouden käytännöntoi-

minta opetussuunnitelmassa yhdistetään usein väärin pelkäksi ruoanvalmista-

miseksi. Näin luodaan edellytyksiä sille, että jokaisella kotitalouden oppitunnilla 

saatetaan valmistaa ruokaa, vaikka itse ruoanvalmistaminen ei ole oppiaineen 

ydintavoite. Ruoanvalmistaminen tulisikin nähdä pienemmässä osassa kotita-

lousopetusta. (Tarsa, 2014, s. 51.) Kun oppitunnit perustuvat ruoanvalmistami-

selle painoarvo siirtyy pois itse opetuksesta, sillä suurimman arvostuksen saa 

valmistettu tuote ja syöminen. Lisäksi ruoanvalmistamisella kotitalousluokkaan 
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tuodaan kiireen ilmapiiri. Kiire heikentää opetustavoitteiden täydentymistä ja 

alentaa oppilaiden oppimista ja ymmärtämistä kotitalouden eri osa-alueilta. (Kuu-

sisaari & Käyhkö, 2014, s. 14; Tarsa, 2014, s. 41.) 

 

Kotitalouden opiskelu tulisi siis nähdä monimuotoisempana. Kotitalouden opiske-

lussa oppilaat oppivat ottamaan vastuuta ja tekemään erilaisia valintoja omaa 

terveyttään, ihmissuhteitaan, talouttaan, kotia, asumista ja perhettä sekä lähiym-

päristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta koskevissa asioissa. Kotitalousopetuksen si-

sältöjä ovat ruokaosaaminen ja ruokakulttuurit, asuminen ja yhdessä eläminen 

sekä kuluttajaosaamiseen liittyvät ilmiöt. Kotitalousluokassa tapahtuva toiminnal-

linen opettaminen on pääsääntöisesti ruoanvalmistamista ja sen ohella asumi-

seen ja puhtaanapitoon liittyvää opetusta, materiaalien ja tekstiilien huoltamista, 

ravitsemuskasvatusta sekä kestävän toiminnan opettamista. (Anttalainen & Man-

ninen, 2013, s. 8; POPS, 2014, s. 508.) Näitä kotitalousopetuksen moninaisia 

sisältöjä ja tavoitteita tulisikin toteuttaa siis monenlaisen toiminnan kautta. 

 
 

3.3 Kotitalousopetuksen oppimisympäristö 

 
Kotitalouden oppimisympäristöksi linjataan opetussuunnitelmassa (2014, s. 439) 

tilan mahdollistava vuorovaikutuksellinen toiminta, jossa tietoa ja osaamista voi-

daan jakaa yhteisöllisesti yhdessä toimien. Myös tutkivan ja soveltavan toiminnan 

on onnistuttava. Kotitalouden opetuksessa voidaan hyödyntää erilaisia luokkati-

loja, koulutiloja ja koko koulun ympäristöä. Työskentelytapana kotitaloudessa ar-

vostetaan pitkäjänteistä toimintaa, jossa kunnioitus toisia kohtaan on läsnä. Myös 

kiireettömyys ja turvallinen ilmapiiri sekä positiivinen asenne mahdollisiin epäon-

nistumisiin ovat osa kotitalouden työskentelytapoja. (POPS, 2014, s. 439) Kotita-

louden työtapojen painotetaan opetussuunnitelmassa olevan sellaisia, että ne yh-

distävät oppilaan tiedot ja taidot ja niitä voidaan soveltaa. Lisäksi oppilaan omat 

näkemykset vahvistuvat ja monipuolistuvat suhteessa arjen rakentumisen. Tär-

keänä on myös taitojen vahvistaminen niin, että oppilas harjaantuu soveltamaan 

koulussa opittuja asioita kotonaan nyt ja myöhemmissä perhevaiheissa. Koko 

opetusprosessin aikana opettaja arvioi oppilaita kokonaisvaltaisesti ohjaten ja 

kannustaen. (POPS, 2014, s. 439–440.) 
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Oppilaan näkökulmista kotitalouden oppimisympäristö on vuorovaikutuksellinen 

ja monipuolinen ympäristö. Kotitalousluokan oppilaille tulisi uusimman opetus-

suunnitelman mukaisesti tarjota turvallinen, esteetön ja esteettinen oppimisym-

päristö. Kaikille tulisi myös tarjota mahdollisuus osallistua, vaikuttaa ja tehdä ta-

sapuolisesti. (Halinen & Jääskeläinen 2015, s. 20–21.) Oppilaat nähdäänkin ak-

tiivisina toimijoina ja oppimista tapahtuu myönteisessä kokemusmaailmassa yh-

dessä tekemällä. Oppiminen luo uutta luovuutta ja nivoo yhteen sekä koulussa 

että sen ulkopuolella tapahtuvaa oppimista. Tekemisen keskiössä on oman osaa-

misen jakaminen yhteiseksi hyväksi ja yhteisöllinen tiedon jakaminen ryhmässä. 

(Halinen & Jääskeläinen 2015, s. 20–21.) Kun oppilas tutkii ja harjoittelee käy-

tännössä eri asioita, hän oppii yhdistämään tietojaan ja taitojaan. Tiedonhallin-

nassa arjen ilmiöitä ja ongelmanratkaisua toteutetaan muuttuvissa oloissa niin, 

että oppilas toimii erilaisten ihmisten kanssa vuorovaikutteisesti yhteistyössä. Op-

pimisympäristön olisi mahdollistettava oppilaalle omaa ja yhteistä päätöksenteon 

ja vastuun ottamisen taitoa sekä omasta että ryhmän toiminnasta. (Anttalainen & 

Manninen, 2013, s. 5.)  

 

Kotitalousopetuksen näkökulmista kotitalouden oppimisympäristöä voidaan pitää 

erilaisia mahdollisuuksia mahdollistavana. Sekin, Aution, Lindblomin ja Nivan 

(2021) tutkimuksesta koskien kotitalouden kestävyyskasvatusta selviää, että ko-

titalousopettajat hyödyntävät esimerkiksi kotitalouden kestävyyden edistämisen 

opettamisessa erilaisia oppimisympäristöjä. Opettajat hyödynsivät kotitalousope-

tuksessa esimerkiksi retkiä maatilalle, kauppaan ja torille tai mahdollistivat sieni- 

ja marjastusretkiä kotitalouden oppitunneilla (Sekki ym., 2021, s. 49). Silti perin-

teisessä luokkahuoneopetuksessa on todettu kotitalousopettajien hyödyntävän 

opetuksessaan poikkeuksetta aina tai lähes aina kotitalouden oppikirjaa. Opetus 

on sidottu peruskouluopetuksessa perinteisesti sen ympärille ohjaamaan opetuk-

sessa etenemistä ja opetusjärjestelyitä. Kotitalousopetuksessa opetus on usein 

opettajajohtoista ja hyvin perinteisistä opetustavoista koostuvaa. (Pollari, Hokka-

nen, Eronen, Reijonen, Murphy, Autio & Elorinne, 2021, s. 12 & 20.)  

 

Myllykangas (2009, s. 55) nostaa kotitalouden taitojen opettamisen yhteydessä 

tärkeäksi kotitalouden fyysisen oppimisympäristön. Kotitalous on oppiaine, jossa 
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kouluopetus tarjotaan autenttisessa ja omalaatuisessa oppimisympäristössä. 

Asioiden oppimisessa tärkeää on se, että oppilas pystyy palauttamaan asioita 

mieleensä samantyyppisessä opetustilassa. Kotitalousluokka mahdollistaa myös 

oppimisen välittymistä kotikontekstiin, sillä se on tilana kodinomainen. (Myllykan-

gas, 2009, s. 55) Kotitalousluokka on yläkoulun opetustilana ainutlaatuinen. Ko-

titalousluokasta löytyy tavanmaisesti kodinomaiset keittiöopetustilat ja esimer-

kiksi pyykinhuoltoon liittyvät pyykinpesukoneet. 

 

Kotitalouden oppiaine asettaa kuitenkin fyysiselle luokkahuoneelle myös paljon 

vaatimuksia. Median ja teknologian monimuotoisen opettamisen vaatimuksena 

on laite- ja verkkovalmiudet. Turvallisuuden näkökulmista on otettava huomioon 

sähkön, veden ja ergonomian asettamat edellytykset. Opetusluokka mahdollistaa 

yleensä ruoan valmistamiselle hyvät edellytykset, mutta perinteinen luokkahuo-

neopetus kohtaa opetustilanteissa monenlaisia haasteita. (Anttalainen & Manni-

nen, 2013, s. 5.) Yleensä haasteena on esimerkiksi pienryhmien opetuskeittiöi-

den pöytäryhmien sijainnit, jotka mahdollistavat ruokailun, mutta opetuksen seu-

raaminen on haasteellista oppilaiden sijoittumisen vuoksi, esimerkiksi selin ope-

tukseen nähden. Luokkatilat voivat olla myös isoja ja tekniset laitteet sijaita kau-

kana oppilaiden istumapaikoista. Opetuksen suunnittelussa ja tilakäytössä voisi-

kin enemmän Anttalaisen ja Mannisen (2013, s. 5) mukaan pohtia sitä, voisiko 

kotitalousopetus olla koulun muissa tiloissa sovellettua opetusta. 

 

Kotitalousopettajan näkökulmista kotitalousluokka vaatii opetusympäristönä pal-

jon. Opettajan on hallittava eri toimipisteissä eli opetuskeittiöissä tapahtuvaa ope-

tusta ja vastattava kaikissa tapahtuvasta toiminnasta samanaikaisesti (Anttalai-

nen & Manninen, 2013, s. 6).  Opettajan täytyy olla eri tilanteissa samanaikaisesti 

kasvattaja, taituri ja taloudenhoitaja (Haverinen, 2012, s. 4). Toisaalta kotitalous-

opetus on opettajalle hyvin itsenäistä ja opettajalla on oma päätäntävalta esimer-

kiksi sisältöalueiden opettamisen opetustavoille. (Turkki, 2015, s. 160). Suo-

messa opettaminen on verrattainkin hyvin vapaata eikä esimerkiksi opetusta tark-

kailla. Tämä ei kuitenkaan anna opetuksellisia vapauksia vaan kotitalousopetta-

jan tulisi Kuusisaaren ja Käyhkön (2014, s. 18) mukaan suunnitella opetustaan 

jatkuvasti tulevaisuuteen tähtääväksi olemalla perillä kotitalouskentän kehittymi-

sestä, tutkimuksista ja ajankohtaisuudesta.  Opetuksen toimintaympäristöissä 
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opettajan tulisi murtaa opettajallista suhdettaan kotitalouden perinteisiin malleihin 

koskien tapoja, rutiineja ja oppikirja sidonnaisuutta. (Kuusisaari & Käyhkö, 2014, 

s. 18.) 

 

Myös opettamisen kontekstit, arki ja kodit ovat jatkuvassa muutoksessa. Opetta-

jan tulisi jatkuvasti elää yhteiskunnan muutoksen trendeissä ja vastattava ope-

tuksessaan niiden tulevaisuuden tarpeista. Yhteiskunnassa muuttuva arki, kotien 

erilaistuminen ja monikulttuuristuminen asettavat opetukseen omat haasteensa. 

Lisäksi erilaistuvat arvot ja perhekäsitykset vaativat opettajalta avointa yhteiskun-

nallista näkemystä. (Palojoki, 2009, s. 186–187.) Kotitalousopettaja ei voi siis pei-

lata kotitalouden opetussisältöjä perinteiseen näkemykseensä kodista ja arjesta 

vaan hänen on osattava soveltaa oppisisältöjä niin, että monimuotoisuus, avoi-

muus ja muutokset heijastuvat jatkuvasti sen hetkiseen käsitykseen kotitalouk-

sista ja kotitalousopetuksen tarpeista (Palojoki, 2009, s. 187). Kotitalouden oppi-

misympäristö on siis opettajan näkökulmista vaativa, mutta oppilaalle ja opetta-

jalle myös antava ja mahdollistava. 
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4 Draamakasvatuksen ja kotitalouden yhteistyö 
 
Tietopainotteisen peruskouluopetuksen sisällä taideaineet ovat jääneet muiden 

oppiaineiden jalkoihin ja niiden on taisteltava paikoistaan. Draamakasvatus ei ole 

yrityksistään huolimatta saanut oppiainetunnustusta, mutta uusimmassa opetus-

suunnitelmassa sille on annettu paikka eheyttävänä opetusmuotona. (ks. Heikki-

nen, 2017; Uusitalo, 2016.) Kotitalousopetuksessa käytetään edelleen perinteisiä 

työtapoja, vaikka opetussisällöt mahdollistavat monenlaiset kokemukselliset ja 

toiminnalliset työtavat. Näin kotitaloudessa voitaisiin hyödyntää nykyistä enem-

män esimerkiksi draamaa. (Venäläinen & Metsämuuronen, 2014, s. 171.) Seu-

raavaksi avaan draamakasvatusta kotitalouden näkökulmista tarkastelemalla 

teoreettisesti niiden yhteneväisyyksiä ja yhteistyön mahdollisuuksia. 

 

4.1 Yhteistyön erilaiset tasot tarkastelussa 

 
Tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita draaman hyödyntämisestä kotitalou-

den oppitunneilla oppilaan, opettajan ja oppiaineen näkökulmista katsottuna. Op-

pilaan näkökulmista draamatoimintaa voidaan tarkastella Neelandsin (2001) luo-

man draamasopimusten kehysten kautta. Se kuvaa viiden kehyksen kautta draa-

massa oppilaan toiminnan rajaavia tasoja. Tässä tutkimuksessa hyödynnän Nee-

landsin muodostamia draamasopimuksen kehyksiä kuvion (kuvio 4) avulla tut-

kiessani draamakasvatuksen hyödyntämistä kotitalouden oppitunneilla oppilaan 

näkökulmista. 

 

 

Kuvio 4. Oppilaan toiminnan tasot draamakasvatuksessa (mukaillen Neelands, 2001) 

henkilökohtaiset 
rajat ja 

rajoitukset   

tiedot, taidot ja 
kokemukset

draaman säännöt ja työtavat

annetut puitteet

draamasopimus, sallitut rajat 
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Ensimmäinen taso; sopimus, suojaa opettajan ja oppilaan työskentelyä määrittä-

mällä sallitut rajat toiminnalle. Myös fiktiivinen toiminta eli tietyt ajat, paikat ja ih-

miset (roolit) muodostetaan ja puretaan tietyin ehdon. Esteettinen kahdentumi-

nen on tämän tason oppimisen edellytyksenä. Toisen tason eli annettujen puit-

teiden taso käsittää opetussuunnitelman tavoitteet. Sen avulla draamatoiminta 

voidaan yhdistää kotitalouden kontekstiin. Myös käytössä oleva aika ja käytettä-

vät genret ohjaavat työskentelyä. Kolmannen tason konventiot ohjaavat toimintaa 

käytössä olevan draaman sääntöjen ja työtapojen mukaiseksi. On tärkeää, että 

oppilaan noudattavat ja käyttävät niitä työtapoja, joita senhetkinen draamagenre 

vaatii. (Neelands, 2001.) 

 

Neljännen tason, tiedot ja kokemukset, vaikuttavat draamatoimintaan. Aikaisem-

mat kokemukset joko rajoittavat tai antavat uusia mahdollisuuksia. Puhutaan 

draamallisista pätevyyksistä ja draaman maailmoista sekä ryhmätoiminnasta. 

Kotitalouden osalta voidaan puhua kotitalouden tiedoista ja taidoista. Viidennen, 

ydintason tärkeimpänä draamatoimintaa ohjaavana tekijänä voidaan pitää henki-

lökohtaisia rajoja ja rajoituksia. Tähän rajapintaan vaikuttavat yksilön käsitykset 

yksityisyydestä, henkilökohtaiset elämänkokemukset sekä itsetunto, itsetunte-

mus ja kehontuntemus. Myös yhteiskunnalliset normit kuten kulttuurillisen käyt-

täytymisen normit asettavat rajoja henkilökohtaisen tason draamatyöskentelylle. 

(Neelands, 2001.)  

 

Sirpa Maria Pöntinen (2019) on Väitöskirjatutkimuksessaan perehtynyt aineen-

opettajien oppiaineyhteistyöhön opetusharjoitteluissa. Hän kuvaa oppiaineiden 

yhteistyötä viisiportaisen oppiaineyhteistyön intensiteetin (kuvio 5) avulla. Oppiai-

neyhteistyö tarkoittaa kahden tai useamman tiedonalan näkökulmista pidettyä 

opetusta. Opettamista voidaan toteuttaa yksin opettamisena tai yhteisopettajuu-

tena. (Pöntinen, 2019, s. 159.)  Tässä tutkielmassa hyödynnän mallia tarkastel-

lessani draaman käyttöä kotitalouden oppimisen ja opettamisen näkökulmista, 

vaikka draamakasvatus ei ole yläkoulun itsenäinen oppiaine. 
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Kuvio 5. Oppiaineyhteistyön intensiteetti (Pöntinen, 2019) 

 
 
Yhteistyön intensiteetin nähdään kasvavan, mitä enemmän oppiaineita, tässä ta-

pauksessa draamakasvatusta ja kotitaloutta käytetään hyödyksi opetuksessa. In-

tensiteetti kasvaa pienestä yhteistyöstä kohti laajoja opetuskokonaisuuksia. Sa-

malla opetuksen suunnittelun tarpeen nähdään kasvavan. Intensiteetti käsittelee 

myös yhteisopettamista, mutta tässä tutkimuksessa yhteisopettaminen on rajattu 

tutkimuksen ulkopuolelle. Yhteistoiminta sen sijaan nähdään kasvavaksi koko 

koulun toimintakulttuurissa, jos draamakasvatusta ja kotitaloutta nähdään yhdis-

tettäväksi ja sitä tehdään näkyväksi koulun opetustoimena. (vrt. Pöntinen, 2019.)   

 

 

4.2 Kehollisuus, kokemuksellisuus ja ilmiöt 

 
Sekä draamakasvatuksen, että kotitalousoppiaineen oppimiskäsityksiin liittyy 

oleellisesti näkemys kehollisuudesta ja kokemuksellisesta oppimisesta (ks. Myl-

lykangas & Rantamäki; Heikkinen, 2002.) Toimintaa ja oppimista voidaan nähdä 

toteutettavaksi erilaisilla tavoilla kotitaloudessa ja draamakasvatuksessa, mutta 

tutkimukseni kannalta oleellinen näkemys on yhdistävä kehollisuus ja kokemuk-

sellisuus molemmissa. 

 

Kehollisessa oppimisessa yhdistyy empiristinen, hermeneuttinen ja pragmatisti-

nen tiedonkäsitys. Sen teoreettinen tausta on tunnistettu etenkin liikunnan ja 
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tanssin sekä neuro- ja kognitiotieteen kentillä. Oppimiskäsityksen mukaan oppi-

miseen liittyy kehon ja mielen yhteys. Kehollisessa oppimisessa syntyy merki-

tystä, oivallusta ja ei kielellistä vuorovaikutusta sekä sanatonta kommunikaatiota 

eli niin sanottua kehollista kieltä. Kokemusten kautta tämä tieto voidaan synnyt-

tää kielelliseksi tiedoksi. (Siljamäki & Anttila, 2020, s. 17.) Myllykankaan ja Ran-

tamäen mukaan kehollisessa oppimisessa ihminen aktivoituu aistimusten, tuntei-

den, mielikuvien, kielen ja ajattelun tasoilla. Se korostaa näkymättömän ja näky-

vän liikkeen merkitystä oppimisessa. Kun oppilaat työskentelevät draamatoimin-

nassa, aistitaan työskentelystä jatkuvasti kehonkieltä, jota toiset lukevat. Viimeis-

tään kun työskentely reflektoidaan sanallisesti, on mahdollisuus synnyttää kehol-

lisesti uutta tietoa ja taitoa työskentelystä. Vastaavasti kotitaloudenoppitunneilla 

kehollisuutta tarkkaillaan jatkuvasti niin opettajan kuin oppilaiden osalta. Opetta-

jana on esimerkiksi helppo lukea tilanteita, joissa oppilaat välittävät kehollisesti 

asenteitaan toimintaa kohtaan. Myös opettajana on välillä yksinkertaista vain 

näyttää asia kehollisesti. 

 

Kun kehollinen oppiminen liittyy kokemuksellisuuteen, voidaan puhua kokemuk-

sellisesta tiedonkäsityksestä koskien oppimista, opettamista ja arviointia. Etenkin 

kotitaloudessa on vuosi vuodelta vahvistunut John Deweyn kasvatusfilosofialli-

nen ydinkäsitys ”tekemällä oppii”. Käsitys on nähty tärkeänä etenkin taitoihin liit-

tyvän opetuskäsityksen valossa, jossa tiedosta tulee merkityksellistä tekemisen 

ja toiminnan kautta. Kokemuksellinen oppiminen mahdollistaa kehollista oppi-

mista ja tekemällä oppimista. (ks. Myllykangas & Rantamäki.) Kokemuksellinen 

oppiminen perustuu Kolbin (1984, s. 27) muodostamaan näkökulmaan toiminnan 

kautta saavutettavasta oppimisesta.  

 

Kolbin (1984) mukaan tieto syntyy jatkuvana prosessina uusien kokemusten 

myötä jo olemassa olevasta tiedosta ja uudesta, kokemuksella hankitusta tie-

dosta. Ideat ja ajatukset sekä oppiminen muodostuvat kokemuksiemme pohjalta 

aina uusien kokemusten uudelleen muodostamana. Kokemuksellinen oppiminen 

lähtee liikkeelle omakohtaisesta opetustilanteessa syntyneestä kokemuksesta. 

Kokemus voidaan tuottaa esimerkiksi draamallisilla työtavoilla kotitalouden sisäl-

löistä. Seuraavassa reflektiovaiheessa pyritään havainnoimaan ja ymmärtämään 

tietoisesti kokemusta. Reflektiovaiheessa yhdessä jaetut kokemukset ja tulkinnat 
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ovat avainasemassa. Abstraktin käsitteellistämisen vaiheessa omakohtaista ko-

kemusta jäsennellään käsitteillä, teorioilla ja malleilla. Teoreettista tietoa voidaan 

hakea esimerkiksi kotitalouden tiedoista (perunan keittäminen). Viimeisessä ko-

keilevan toiminnan vaiheessa kokemuksesta, pohdinnasta ja teoriasta johdettuja 

tietoja hyödynnetään työskentelyssä. Tietoa sovelletaan käytäntöön- draamahar-

joituksessa tai kotitalouden opetuksessa uusi tieto valjastetaan kokemukseksi, 

josta opitaan uutta ja kehä lähtee taas liikkeelle. (ks. Kolb, 1984, s. 42.) 

 
Kotitalouden ja draamakasvatuksen opetuksessa käsitellään asioita, teemoja ja 

ilmiöitä. Tarnanen ja Kostiainen (2020, s. 10) kannustavat lähtemään uuden pe-

rusopetussuunnitelman ideologiaan tähtäävässä peruskouluopetuksessa liik-

keelle juuri todellisen elämän ongelmista ja kiinnittämään huomiota oppijalähtöi-

siin menetelmiin ja aktiiviseen tiedonrakentamiseen. Aktiiviselle opettamiselle on 

kolme erilaista lähestymistapaa, joita voidaan kutsua myös tunnetummalla ter-

millä ilmiölähtöinen opetus. Kaikissa aktiivisen opetuksen lähestymistavoissa ko-

rostuu konstruktivistinen oppimiskäsitys. Ensimmäinen on autenttinen oppimi-

nen. Se sisältää erilaisia opetustapoja ja pedagogisia käytänteitä, joissa oppilaan 

aktiivinen rooli ja aikaisemmat kokemukset sekä kriittinen ajattelu korostuvat. Au-

tenttisen oppimisen avulla oppilaat ovat motivoituneempia oppimaan ja saavutta-

vat parempia taitoja. (Tarnanen & Kostiainen, 2020, s. 10) 

 

Toinen lähestymistapa on ongelmakeskeinen oppiminen, jossa opettajan luo-

maan ongelmaan haetaan vastauksia ryhmässä eri työskentelyvaiheiden kautta. 

Oppiminen on asioiden ymmärtämistä, tietorakenteiden aktivoimista ja itsesääte-

lytaitojen hallitsemista, jossa myös oppilaan asenteet nousevat.  Kolmas lähes-

tymistapa on projektioppiminen (kuvio 6) jossa oppilaat saavuttavat syvän ym-

märtämisen tason kysymysten tekemisen, hypoteesien esittämisen, selittämisen, 

pohtimisen, muiden ideoiden haastamisen ja uusien ideoiden kokeilemisen 

kautta. 

 

Kuvio 6. Projektioppiminen (Tarnanen & Kostiainen, 2020) 

kysymys

ongelma 

ilmiö

määritteleminen tutkiminen
ratkaisun 

löytäminen
jakaminen



 34 

Kaikille lähestymistavoille yhteistä on vuorovaikutteinen oppiminen, jossa opetta-

jajohtoinen opetus ja suoraan oppikirjoista lukeminen unohdetaan. (Tarnanen & 

Kostiainen, 2020, s. 10–11.) Ilmiölähtöinen oppiminen yhdistää oppilaan luovuu-

den, tunteet ja älylliset ominaisuudet (Lonka, 2020). Kotitalouden opetussuunni-

telman tavoitteena on eheyttää kotitalousopetusta niin, että oppilaalle mahdollis-

tuu ilmiöiden tarkastelu eri tieteenalojen näkökulmista. Eheyttämisellä pyritään 

siihen, että oppilas yhdistäisi eri tiedonalojen taitoja ja tietoja kokonaisuuksiksi 

vuorovaikutuksessa muiden oppilaiden kanssa. (Anttalainen & Manninen, 2013, 

s. 7.) Draamakasvatuksessa käsitellään taas ilmiöitä, asioita tai teemoja toimin-

nallisesti vuorovaikutuksessa (ks. taulukko 1) Tässä tutkimuksessa kotitalous-

opetuksen ja draamakasvatuksen opettamista nähdään siis yhdistävän ilmiöläh-

töisyys ja vuorovaikutuksellisuus. Molemmat ovat kehollista ja kokemuksellista 

toimintaa. 

 

 

4.3 Draamakasvatus kotitalouden näkökulmista 

 

Kotitalous on vakiinnuttanut asemaansa koulun oppiaineena 1950- luvulta lähtien 

(Haverinen, 2012, s. 4). Vuonna 1998 kotitalous nähtiin ainutlaatuisena oppiai-

neena, jossa teoria ja käytännöt sekoittuvat tiedon ja toiminnan yhdistyessä. Ko-

titalouden nähtiin kehittävän oppilaan kädentaitojen lisäksi kokonaisvaltaisesti 

myös ilmiö-, käsite- ja prosessisosaamista, ajattelutaitoa ja etenkin kriittistä ajat-

telua sekä kokonaisuuksien hahmottamista. (Kivilehto, 1998, s. 144.) Oppilaiden 

omakohtaisten kokemusten käyttäminen, arkipäiväisten asioiden tutkiminen ja 

mahdollisuudet teoreettisten sisältöjen tarkasteluun myös toisten oppiaineiden 

yhteistyössä taipuvat kotitalouden opetukseen hyvin. (Kivilehto, 1998, s. 122.) 

Silti kotitaloutta on yhdistetty kouluissa kauttaaltaan vähän, eikä oppiaineyhteis-

työt erotu edukseen ja kantaudu opetuskentällä eteenpäin. 

 

Luovempia tutkimuksia, joissa kotitaloutta olisi tutkittu yhdistettynä draamakas-

vatukseen ei kotitaloustieteen kentältä juurikaan löydy.  Hiltusen ja Lahden gra-

dututkielma prosessidraaman hyödyntämisestä kuluttajakasvatuksessa kotita-
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louden opetuksessa vuodelta 2020 on ainoa tieteellisen tutkimuksen ehtoja täyt-

tävä tutkimus. Heidän tutkielmassaan hyödynnettiin prosessidraamaa, joka on 

osallistavan draaman genre. Tutkielmassa draamakasvatuksen nähtiin mahdol-

listavan syvemmän tason oppimista kuluttajakasvatuksesta ja sopivan kotitalous-

opetukseen hyvin. Huono hakutulos on mielenkiintoinen, sillä kotitalousopetuk-

sen nähdään mahdollistavan monipuoliset oppimiskokonaisuudet, joissa eri alo-

jen tietoja ja yhteistyötä eri oppiaineiden kanssa olisi helppo toteuttaa (POPS, 

2014, s. 437–438). 

 

Koska kotitalous soveltaa toiminnaksi eri alojen tietoja, mahdollistaisi se Opetus-

suunnitelman (2014, s. 508) mukaan oppiaineyhteistyötä monien oppiaineiden 

kanssa. Kotitaloustieteen kannalta olennaista on se mitä ja miten tulevat suku-

polvet oppivat kotitalousopetuksessa ja miten oppilaat ja opettaja luovat yhtei-

sesti jaettua tietoa ja ymmärrystä arjen ilmiöistä (Autio, 2019, s. 46). Taitojen ja 

luovuuden kehittymisen nähdään auttavan nuoria pärjäämään elämässään (Ve-

näläinen & Metsämuuronen, 2014, s. 169). Kotitalouden päätehtävänä on antaa 

nuorille valmiudet elää nyt ja tulevaisuudessa (Autio, 2019, s. 46). Draamakas-

vatuksen avulla voidaan nähdä opetettavan kotitaloudessa näitä tulevaisuuden 

arjen taitojen kehittymistä, sillä kotitalouden opetustavoitteita voidaan nähdä saa-

vutettavaksi käyttämällä oikein valittuja draamallisia työtapoja sen oikeilla toimin-

tamuodoilla (ks. Toivanen, 2009, s. 78).  

 

Lisäksi Heikkinen (2005, s. 38) muistuttaa, ettei koulukontekstissa käytetty draa-

makasvatus opeta pelkästään valittuja oppiaineen asioita vaan sen oppimismah-

dollisuuksia on tarkasteltava myös seuraavien asioiden kautta. Draamassa opi-

taan; 

 

1. Valitusta sisällöstä; (asia, ilmiö tai ongelma) jota käsitellään draaman 

avulla 

2. Omasta itsestä; henkilökohtaiseen kehityksen liittyviä asioita on aina esillä 

draamatyöskentelyssä  

3. Sosiaalisista taidoista; yhdessä toimiminen, yhteisin päämäärin 

4. Draamasta; draaman kielestä, näyttelemisestä, draamasta osana jaettua 

kulttuuria  
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Toivanen (2015, s. 26) taas jäsentelee draamaan kolme oppimisen aluetta: hen-

kilökohtaisen oppimiseen alueen, sosiaalisen oppimisen alueen ja taiteesta op-

pimisen alueen. Tutkimusrajausten vuoksi tässä tutkimuksessa ei muodosteta 

tarkkaa käsitystä taiteesta oppimisesta ja taidekasvatuksesta, mutta Heikkisen 

(2002) ideologialla voidaan kuvata myös tämän tutkielman taidekasvatuksellista 

roolia yliluontaisesti esitettynä; ”Kaikki mitä teemme on kasvatusta ja taidetta ja 

toisinaan taidekasvatusta.” (Heikkinen, 2002, s. 82.) Kotitalouden kontekstista 

tarkasteltuna valittu sisältö voisi olla kotitalouden kirjasta valittu teoria tai kotita-

louden ilmiö. Omasta itsestä voisimme käsitellä oman perheen tai oman perheen 

taloudellisia näkökulmia tai esimerkiksi omaa ravitsemuskäyttäytymistä. Sosiaa-

lisista taidoista voisimme oppia esimerkiksi yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. 

Draamassa opetus muodostetaan kohti eettisiä ja pedagogisia päämääriä, sa-

malla lailla kuin kotitaloudessakin. (ks. Heikkinen, 2017, s. 54) Nämä neljä oppi-

mismahdollisuutta nähdään draamakasvatuksen oppimismahdollisuuksina tut-

kielmassani. 

 

Yhtenä draamakasvatuksen ja kotitalouden yhdistämisen puolesta puhuvana 

asiana voidaan pitää myös draamatyöskentelyn vakavan leikillisyyden tarjoamaa 

mahdollisuutta sellaiseen vakavuuteen, joka pelkästään aiheesta tai asiasta kes-

kustelemalla tuntuu vaikealta tai jopa mahdottomalta saavuttaa (Toivanen 2009; 

Heikkinen 2005). Kotitaloudessa on paljon aiheita, jotka ovat vaikeita, arkaluon-

toisia ja omakohtaisia ja jokainen oppilas jakaa oman perhetaustansa kautta 

omanlaisensa maailman arkeen liittyvissä asioissa, joita kotitalousopetuksessa 

paljon käsitellään. Vaikeitakin henkilökohtaisia ja yhteisiä asioita voidaan käsi-

tellä turvallisesti draaman maailmoissa. Oppilaiden osaamisen näkökulmista 

draaman puolesta puhuu myös se, että opiskeltavat asiat jäävät paremmin mie-

leen, kun opiskeleminen tapahtuu itse tekemällä. (Heikkinen, 2004, s. 130.) Draa-

makasvatuksellisessa opetuksessa oppilas joutuu työskentelemään ryhmässä 

kehollisesti, emotionaalisesti ja älyllisesti. (Heikkinen, 2002, s. 36). Voidaan pu-

hua kokonaisvaltaisesta oppimisesta.  

 

Jos yhteistyötä tarkastellaan opetussuunnitelman valossa, olisi draamakasvatuk-

sen ja kotitalouden opetuksessa helppo hyödyntää uusimman opetussuunnitel-

man mukaista sosiokonstruktivistista oppimiskäsitystä. Sosiokonstruktivistinen 
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oppimiskäsitys tunnistaa oppilaan jäsentävän oppimistaan omien henkilökohtais-

ten ominaisuuksien saattelemana vuorovaikutuksellisessa ympäristössä. Oppi-

misen nähdään rakentuvan tiedoista kokeillen, kokien, oivaltaen sekä reflektoi-

den ja joskus myös erehtyen. Oppilaan rooli nähdään oman oppimisen omista-

jana, jossa oppilas toimii aktiivisena hyödyntäen aistejaan ja jakaen oivalluksi-

aan. (Kauppila, 2007.) Heikkinen (2017, s. 37) esittää myös ajatuksen siitä, 

kuinka viisi aistiamme ovat merkityksellisiä draamatyöskentelyssä. Kotitalouden 

opetuksessa näkö-, kuulo-, maku-, haju- ja tuntoaistit ovat jatkuvasti alttiina. Ais-

tien avulla kerrytetään tietoa ympäristöstä ja omasta kehosta. Aistit tulkitaan ai-

voissa ja niiden avulla tapahtuu oppimista. (Tuorila, Parkkinen & Tolonen, 2008, 

s. 10–12.) 

 

Sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan opettajan rooli nähdään eri-

laisten opetustilanteiden järjestäjänä. Opettaja on Kauppilan (2007) mukaan 

enemmänkin tuutori kuin auktoritaarinen opettaja. Opetuksessa hyödynnetään il-

miöitä, eheyttämistä ja reflektiota. Lisäksi painoarvoa annetaan sosiaalisten tai-

tojen kehittymiselle ja vastavuoroiselle opettamiselle, joissa oppilaiden rooli ope-

tuksen yhteissuunnittelussa korostuu.  Pöntinen (2019, s. 31) kuvaa uusimman 

opetussuunnitelman ilmentävän oppiaineyhteystyötä sellaisena, että se mahdol-

listaisi todellisen maailman ilmiöiden ja teemojen käsittelemistä. Tiuraniemen 

(2006, s. 44) mukaan kotitaloudesta etenkin kestävä kehitys, arki ja juhlat sekä 

itsensä kasvu ovat aiheita, joita draamatoiminnassa voidaan helposti käsitellä.   

 

Uusimmassa Opetussuunnitelmassa kehotetaan monialaiseen oppimisyhteistyö-

hön, jossa yhteistyö nähdään toiminnallisena aktiviteettina opetuksessa (Pönti-

nen, 2019, s. 31). Toivanen (2012, s. 194) muistuttaa että draamaa voidaan käyt-

tää opetusmenetelmänä, jonka avulla opetukseen tuodaan toiminnallisuutta ja 

kokemuksellisuutta. Lisäksi kotitalouden ja draamakasvatuksen oppimisympäris-

töjen nähdään mahdollistavan paljon monialaista oppimista. Ne rakentuvat kul-

loinkin ainutkertaisina ja muuttuvina, koska oppilaat omine odotuksineen, käsi-

tyksineen ja muine taustoineen muodostavat niitä. Peruskouluopetuksessa tulisi-

kin kiinnittää enemmän huomioita erilaisiin oppimisympäristöihin ja oppimispro-

sessien ohjaamisen malleihin miettimällä millaista oppimista ne voisivat mahdol-



 38 

listaa. (Tarnainen & Kostiainen, 2020, s. 15–16.) Kotitalouden ja draamakasva-

tuksen yhteistyötä voidaan perustella siis uusimman opetussuunnitelman mukai-

sena opetuksena. Mielenkiintoista onkin se, mitä yhteistyö olisi ja mitä se mah-

dollistaisi. 
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5 Tutkimuskysymykset 
 
Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää miten draamaopettajat ajattelevat 

draamakasvatuksen sopivan yläkoulun kotitalousopetukseen. Tutkielman tavoit-

teena on muodostaa käsitys siitä, mitä draamakasvatus voisi kotitalouden oppi-

aineessa tarkoittaa. Yhtenä päätavoitteena on tuoda näkyväksi draamakasvatuk-

sen mahdollisuuksia opetusmenetelmänä kotitalouden oppitunneilla. Tutkimus-

tehtävänäni on selvittää draamakasvatuksen mahdollisuuksia kotitalouden ope-

tuksessa aikaisemman teorian ja tutkimusten sekä draamaopettajien tietotaidon 

avulla.  

 

Tutkimuskysymyksinä ovat: 

 

1. Millaista draamakasvatuksen ja kotitalouden yhdistäminen voisi olla? 

2. Mitä oppimisen mahdollisuuksia draamakasvatus ja draamalliset työtavat 

toisivat kotitalouden oppiaineeseen? 

3. Millaisena tutkimusilmiönä draamakasvatus ja kotitalous näyttäytyy draa-

maopettajien kuvaamana? 

 

 

Ensimmäinen tutkimuskysymys paneutuu draamakasvatuksen ja kotitalouden 

yhdistämiseen. Tutkimuskysymys tarkastelee yhteistyön intensiteetin näkökul-

maa tarkastelemalla yhteistyön erilaisia esitettyjä tasoja Pöntisen 2019 oppiai-

neyhteistyön intensiteettiä hyödyntäen. Tutkimuskysymyksen tarkoituksena on 

tarkastella draamakasvatusta kotitalouden näkökulmista ja kotitaloutta draama-

kasvatuksen näkökulmista kysymyksen millaista- avulla.  Yhteistyön intensiteet-

tiä tarkastellaan opettajan näkökulmista, opettajien ja oppilaiden roolien kautta, 

opetuksen suunnittelun näkökulmista, yhteistoiminnan syvyyden näkökulmista 

sekä opetuksen sisällöllisistä näkökulmista. Tutkimuskysymys pohtii mitä draa-

malliset työtavat voisivat kotitaloudessa tarkoittaa. Tutkimuskysymyksen tarkoi-

tuksena on vastata kysymykseen määrästä ja sisällöstä. 

 

Toinen tutkimuskysymys pyrkii kuvaamaan draamakasvatusta kotitalouden oppi-

aineessa opettamisen ja oppimisen näkökulmista. Se tarkastelee yhteistyötä 
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mitä- kysymyksen avulla. Tutkimuskysymys tarkastelee etenkin oppimisympäris-

töä, oppilasta ja opettajaa. Oppilaan näkökulmista tarkastellaan mitä oppimista 

draamakasvatus voisi kotitalouden oppitunneilla mahdollistaa. Opettajan näkö-

kulmista mitä opettaminen voisi olla ja entä mitä oppimisympäristö voisi tarjota? 

On kuitenkin syytä muistaa, että oppimista ei voida ilmentää ja todentaa tutki-

muksessani, sitä voidaan vain tarkastella tutkimuksen varjolla. Tutkimuskysy-

myksellä voidaan kuitenkin tavoitella vastauksia siihen mitä oppilas voisi oppia ja 

mitä opettaja voisi opettaa. Kysymyksessä hyödynnetään Toivasen (2007) oppi-

misen alueita, Heikkisen (2005) draamasta oppimista ja Neelandsin (2001) oppi-

laan osallistumisen tasoja draamatoiminnassa. Tutkimuskysymyksellä haetaan 

vastauksia oppimiseen liittyvistä asioista.  

 

Kolmas tutkimuskysymyksen tarkoituksena on tarkastella laajasti draamakasva-

tuksen ja kotitalouden yhdistämistä. Tutkimuskysymyksen tarkoituksena on ottaa 

tarkasteluun oppiaineiden kehollinen, kokemuksellinen ja ilmiöpohjainen sekä 

vuorovaikutuksellinen luonne. Sen tarkoituksena on jäsentää ja hahmotella draa-

maopettajien luomaa laajaa kuvausta draamakasvatuksen mahdollisuuksista ko-

titalouden oppiaineessa. Koska draamakasvatusta ei ole hyödynnetty kotitalous-

opetuksessa lähes ollenkaan on tutkimuskysymyksen tarkoitus tarkastella yhteis-

työtä sellaisena ilmiönä mitä draamaopettajat kuvaavat sen olevan. Tutkimusky-

symyksen tarkoituksena on kuvata draamakasvatuksen ja kotitalouden yhdistä-

misen ilmiötä. 
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6 Tutkimuksen toteutus 
 
Tässä luvussa tuon esille tutkielmani lähtökohtia. Ensimmäisenä olen avannut 

tutkielman tutkimusasemaa ja valittuja tutkimusmenetelmiä. Seuraavaksi olen 

avannut tutkimusaineiston hankintaprosessia ja tutkimushenkilöitä. Lopuksi olen 

kertonut aineiston hankinnan analysoinnin vaiheita ja menetelmiä. 

 
 

6.1 Tutkimusasetelma ja tutkimusmenetelmä 

 
Tässä tutkielmassa on tarkasteltu draamaopettajien käsityksiä draamakasvatuk-

sen ja kotitalouden yhdistämisestä. Tutkimuksen lähtökohdaksi voidaan asettaa 

tutkimuskohteen kokonaisvaltainen ymmärtäminen mahdollisimman hyvin (Hirs-

järvi, Remes & Sajavaara, 2009, s. 161). Laadulliseen tutkimukseen liittyy kuiten-

kin hypoteesittomuus eli se, ettei tutkijalla ole muodostunut vakiintuneita en-

nakko-oletuksia tutkimuksensa tuloksiin liittyen. On kuitenkin luonnollista, että tut-

kija on valinnut tutkimuksensa kiinnostuksensa kautta ja näin hänellä on koke-

muksia tutkimuskohteestaan. (Eskola & Suoranta, 1998, s. 19.) Tässä tutkiel-

massa minulla oli taustalla omakohtaiset kokemukset draamakasvatuksen perus-

opinnoista sekä kotitalousopettajan opinnoista ja kotitalousopettajan opettaja-

työstä. Omat kokemukset eivät saa kuitenkaan johdatella tutkimusta ja tutkijaa 

vaan tutkimuksen on oltava avoimena kaikelle esiin nousevalle ilman ennakko-

oletuksia. Jos esioletuksia ilmenee, tutkijan on syytä huomioida ne. Laadullisen 

tutkimuksen tarkoituksena on siis tutkimushypoteesien keksiminen, ei todentami-

nen. (Eskola & Suoranta, 1998, s. 20.) Tunnistan omien ajatusten esillä olon ja 

olen tutkimuksen eri vaiheissa työstänyt ajatuksiani niin, että ne ovat olleet irral-

lisia, eivätkä ne ole johdatelleen tutkimuksen suuntaa tai tutkimustulosten tarkas-

telun näkökulmia.  

 

Tutkimusotteen valitseminen tuotti paljon haasteita sillä koin mielenkiintoisiksi lu-

kuisat eri vaihtoehdot ja niiden tarjoamat mahdollisuudet. Päädyin lopulta valitse-

maan kasvatustieteissä ja Pohjoismaissa yleisesti hyödynnettyä fenomenogra-

fista tutkimusotetta, jonka avulla voidaan tulkita etenkin ajattelua, opettamista ja 

oppimista (Niikko, 2003, s. 7). Tässä tutkielmassa oltiin kiinnostuneita draama-

opettajien ajatuksista koskien draamakasvatuksen hyödyntämistä. Häkkinen 
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(1996, s. 15) esittää fenomenografian tutkimusmenetelmänä, tutkimusotteena, 

paradigmana, lähestymistapana, analyysimenetelmänä tai tutkimuksen viiteke-

hyksenä. Martonin (1988, s. 150) mukaan fenomenografiaa on usein nimetty tut-

kimusotteeksi tai lähestymistavaksi. Tässä tutkielmassa fenomenografia toimi 

tutkimusotteena, muttei tutkimusmenetelmänä tai aineistonanalyysimenetel-

mänä.  

 

Fenomenografiassa tutkimuskohteena on jokin arkipäivän ilmiö ja sitä koskevat 

käsitykset ja niiden erilaiset ymmärtämisen tavat. Tavoitteena on kuvata, analy-

soida ja ymmärtää käsityksiä halutusta ilmiöstä, tässä tapauksessa draamakas-

vatuksen ja kotitalouden yhdistämisestä. Fenomenografisesti ajateltuna tutki-

muksen nähdään muodostavan olettamus yleisestä käsityksestä tietyn yhteisön 

tai kulttuurin joukosta. (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 163–165.) Etymologisesti 

fenomenologia tarkoittaa sanana sitä, miten jokin asia ilmenee yksilötasolla eli 

miten yksilö käsittää tutkittavan ilmiön, käsittää tietyn todellisuuden ulottuvuuden 

(Niikko, 2003, s. 8, 26). Huusko ja Paloniemi (2006, s. 164) painottavat, ettei kyse 

ole mielipiteiden ilmaisemisesta vaan laajasta ja syvästä merkityksenannosta tut-

kittavaa asiaa kohtaan.  

 

Tutkijan ja tutkittavan todellisuuden subjektiivista tulkintaa ja vuorovaikutuksel-

lista suhdetta tarkastellaan fenomenografiassa kahden näkökulman kautta. En-

simmäinen näkökulma tarkastelee ympäröivän maailman ilmiöitä sellaisina, että 

tutkija todentaa ilmiöt faktisina todellisuuden ulottuvuuksina, sellaisina kuin ne 

hänelle näyttäytyvät. (Niikko, 2003, s. 24.) Ihmisten käsitykset todellisuuden ilmi-

östä ovat siis käsitykset draamakasvatuksen ja kotitalouden yhdistämisestä (ks. 

Huusko & Paloniemi, 2006, s. 165). Tutkijan on oltava tällöin realistinen ja sub-

jektiivinen omissa tulkinnoissaan (Häkkinen, 1996, s. 13). Toinen näkökulma pyr-

kii ilmentämään ihmisten tapoja käsitteellistää ja kokea ilmiöitä. Huomio kiinnite-

tään tällöin kokemuksiin ja ajatuksiin ympäröivästä maailmasta. Silloin tutkija on 

erityisen kiinnostunut selvittämään ihmisten tavoista kokea tietty ilmiö. Tämä vaa-

tii tutkijalta omien kokemus- ja käsitysmaailmojen hallitsemista irrallisina tutki-

muskohteestaan. (Niikko, 2003, s. 24–25.) 

 



 43 

Tässä tutkielmassa lähestyin tutkimuskohdettani enemmän ensimmäisen feno-

menografisen näkökulman kautta. Pyrin ymmärtämään ihmisten luomaa yhteistä 

todellisuutta draamakasvatuksen ja kotitalouden yhdistämisestä, samalla tiedos-

taen, että kokemukset ja käsitykset ovat yksilöllisiä. Huusko ja Paloniemi (2006, 

s. 165) muistuttavat että ihmiset käsitteellistävät ja jäsentävät tätä todellisuutta 

eri tavoin ja näin saamme tietoa tutkittavasta yhteisestä ilmiöstä. Toisaalta ku-

vaan draamaopettajien näkökulmista näkemyksiä draaman käytölle kotitalouden 

kontekstiin ja tätä voidaan Niikon (2003, s. 25) esittämänä pitää toisen näkökul-

man epäsuorana fenomenografisena tutkimusotteena. Joka tapauksessa tutkiel-

mani tutkimusote on siis selvästi fenomenografisia tutkimuksia noudattava. 

 

Fenomenologia on alun perin kehitetty arkipäiväisiin koulumaailman oppimista ja 

opettamista tutkiviin tilanteisiin (Marton, 1988, s. 152). Fenomenografia pohjau-

tuu tähän fenomenologiaan, mutta Niikko (2003, s. 13) painottaa ettei näitä tule 

sekoittaa keskenään. Fenomenologia pyrkii tutkimaan ilmiöiden rakentumista ja 

siitä ei olla tässä tutkimuksessa kiinnostuttu (ks. Niikko, 2003, s. 13). Toisaalta 

Valkonen (2006, s. 25) kritisoi fenomenografiaa juurikin siitä, ettei se pohdi käsi-

tysten rakentumista. Pelkkä pyrkimys asioiden kuvailemiseen tutkittavasta koh-

teesta jättää ulkopuolelle sen tosiasian, että käsitysten muodostumista ei voida 

tietää eikä tarkastella, vaikka ne heijastelevat tutkittavaan ilmiöön (Valkonen, 

2006, s. 25). Huomionarvoista tutkimuksessani onkin se, että draamaopettajien 

omat käsitykset draaman käytöstä ovat oletettavasti muovautuneet oman opis-

kelun ja draamatoiminnan kautta ja heijastelevat näin tutkittavan ilmiön muodos-

tumiselle. Tutkielma täytyy kuitenkin rajata ja omakohtainen draamakokemus on 

jätetty tässä tutkimuksessa tarkastelun ulkopuolelle, joskin sitä valotetaan tutki-

mushenkilöitä kuvatessa.  

 

Tämä tutkielma toteutettiin myös tapaustutkimuksen luontaisena. Tapaustutki-

muksellista valintaa perustelee se, että pyrkimyksenäni on tuottaa yksityiskoh-

taista tietoa pienen kokonaisuuden muodostavasta tapausten joukosta. Tutki-

muskysymyksiä ja tutkimuksen asetelmaa on määrittäneet nämä tutkittavat ta-

paukset, draamaopettajat. (Eriksson & Koistinen, 2014, s. 1.) Näiden tapausten 

avulla pyrin etsimään vastauksia kysymyksin, miten, mitä, mistä sekä miksi. 

(Vilkka, Saarela & Eskola, 2018, s. 192). Tutkielmani täyttää tapaustutkimuksen 
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määritelmän, sillä se tutkii ilmiötä tietyn paikan ja ryhmän, kotitalousopetuksen ja 

draamaopettajuuden kautta. Lisäksi tapaustutkimuksellista tutkimusotetta perus-

telee vähäiset ennalta toteutetut tutkimukset aiheesta ja elävän elämän ilmiöpoh-

jaisuus. (Eriksson & Koistinen, 2014, s. 4–5.) Toisaalta kaikki tutkimus on aina 

tapaustutkimuksen luontaista, eikä tässä tutkimuksessa tapaustutkimus nosta 

sen enempää päätään. Tutkielmani tarkoituksena on tarkastella sitä ilmiötä, jonka 

draamaopettajat antavat kotitalouden ja draamakasvatuksen yhdistämiselle. Py-

rin ymmärtämään draamaopettajien kokemusmaailman kautta draaman hyödyn-

tämistä. Koska draamakasvatuksen käyttö ei ole yleisesti hyödynnettävissä kaik-

kien opettajien työkaluna tai yleisesti käytetty opetustapa kotitalousopetuksessa 

oli kyseessä yksittäisen tapauksen kaltainen tutkimus. (Metsämuuronen, 2008.) 

 

 

6.2 Aineiston hankinta 

 
Tämän tutkielman aineistonkeruu menetelmäksi valikoitu haastattelu sillä koin, 

että haastattelu oli aineistonhankintamenetelmänä parhaiten tutkimusongel-

maani lähestyvä metodi.  Sen avulla pääsin selvittämään mitä mieltä draama-

opettajat olivat tutkimusaiheestani (Eskola & Suoranta, 1998, s. 85). Haastattelu-

menetelmänä tutkimuksessani oli puolistrukturoitu teemahaastattelu. Se sijoittuu 

strukturoidun ja avoimen haastattelun välimaastoon. Haastattelukysymyksiin ei 

puolistrukturoidussa teemahaastattelussa anneta valmiita vastauksia vaan haas-

tateltavat vastaavat niihin omin sanoin. Myöskään kysymykset eivät ole tiukoiksi 

asettuneita vaan erilaisia teemoja kysyttävistä aiheista pohjautuen tutkimukseni 

teoriaosuuteen. (Eskola & Vastamäki, 2015, s. 29.)  

 

Teemahaastattelu on Metsämuurosen (2008, s. 41) mukaan parhaiten sopiva 

keino silloin, kun tutkitaan vähän tutkittuja tai heikosti tunnettuja asioita. Haastat-

telussa käytössäni ollut puolistrukturoitu teemahaastattelun runko on liitteenä 

(liite 2). Haastattelussa kaikkien osallistujien kanssa juteltiin kaikista eri teemoista 

mutta eri määrin ja eri järjestyksessä. Näin haastattelutilanne oli avoin ja mahdol-

listi vapaamuotoista keskustelua, jossa osallistuja pääsi ajatuksineen hyvin esille 

(Hirsjärvi & Hurme, 2008, s. 48). Osa kertoi haastattelutilanteessa avoimesti asi-
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oista, osa haastatteluista oli enemmän kysymysten kysymistä ja osallistujan vas-

taamista. Teemahaastattelu osoittautui hyväksi, sillä se mahdollistaa lisäkysy-

mysten kysymistä tai asioiden täsmentämistä haastattelutilanteessa (Hirsjärvi & 

Hurme, 2008, s. 35). 

 

Olin lähettänyt alkusyksystä 2021 eri draamakasvatuksen konteksteihin haastat-

telupyyntöjä (liite 3). Pyynnöt otettiin hyvin vastaan mutta itse haastateltavien 

saaminen osoittautui haasteelliseksi eikä yhteydenottoja ilmestynyt. Lopulta pää-

dyin pyytämään haastateltavia yliopiston draamakasvatusopintojen sähköposti-

listan kautta. Tämä poiki yhteydenottoja ja mahdollisti haastateltavien valitse-

mista heidän taustansa perusteella. Valitsin yhteydenottojen kautta kuusi haas-

tateltavaa. Yksi osallistuja jättäytyi tutkimuksesta kuitenkin pois. Yhden haasta-

teltavan kutsuin henkilökohtaisesti, hän oli minulle puolituttu kesätöiden kautta.  

Pidin koehaastattelun ennen varsinaisia haastatteluja luokanopettajaopiskelijalle. 

Varmistin teemojen ymmärtämistä ja laajuutta sekä testasin itseäni haastatteli-

jana.  

 

Haastatteluympäristön tuttuus ja turvallisuus ovat Eskolan ja Vastamäen (2015, 

s. 30) mukaan edellytys haastattelun onnistumiselle. Tarjosin haastatteluympä-

ristöiksi yksityistä kotiympäristöä, yliopiston yksityisiä opiskelutiloja ja etäyhtey-

dellä pidettyä zoom- haastattelun mahdollisuutta. Haastatteluista kaksi pidettiin 

kasvotusten koti ympäristössä ja loput zoom- etäyhteyden avulla. Etäyhteyteen 

päädyttiin lähinnä koronaviruksen rajoitustoimien ja aikataulujen yhteensovitta-

misen vuoksi.  Haastattelutilanteeseen olin tehnyt työskentelyrungon, jota seu-

raamalla pystyin huolehtimaan, että jokaisen haastateltavan kanssa toteutui tur-

vallinen, luottamuksellinen ja avoin ilmapiiri. Työskentelyrungon avulla myös var-

mistettiin, että kaikki tutkimukseen liittyvät asiat tuli varmasti käytyä läpi kaikissa 

haastattelutilanteissa. Haastattelut toteutettiin maaliskuun 2022 aikana. 

 

Ennen varsinaista tutkimushaastattelua oli esittäytymistä, tutkimuksesta ja tutki-

mustilanteesta kertomista, tutkimusluvan sopimista ja taustatietojen täydentä-

mistä sekä yleistä keskustelua. Näin itse tutkimustilanteeseen, haastatteluun 

päästessä olimme jo murtaneet jännitystä ja jännitteitä. Haastattelutilanteessa 

sovimme tutkimukseen suostumisesta (liite 4) kirjallisesti. Sen tarkoituksena on 
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turvata tutkimukseen osallistuvan henkilön oikeudet ja yksityisyys.  Varsinainen 

nauhoitettu tutkimustilanne koostui draamakasvatuksen määrittelystä ja draama-

kasvatukseen liittyvistä teemoista. Näiden haastatteluteemojen tarkoitus oli ku-

vata ja avata draamaopettajien omaa käsitystä draamakasvatuksesta ja sen käy-

töstä yläkoulukontekstissa. Haastattelussa käsiteltiin eri teemojen kautta kotita-

louden ja draamakasvatuksen yhdistämistä. Haastatteluteemojen avulla pyrittiin 

saamaan kiinni siitä ilmiöstä, mitä ja miten haastateltavat kuvasivat draamakas-

vatuksen ja kotitalouden yhdistämistä.  

 

 

6.3 Tutkimushenkilöt 

 
Ilmaisutaidon eli draamakasvatusopettajan pätevyyden saa suorittamalla draa-

makasvatuksen perusopinnot ja aineopinnot. Näiden yhteyteen vaaditaan peda-

gogiset opinnot ja ylempi korkeakoulututkinto. Draamakasvatuksen perusopinnot 

antavat valmiudet käyttää monipuolisesti draamaa ja sen työtapoja. Aineopinnot 

syventävät tietämystä draaman eri genreistä ja tutustuttavat draaman tutkimus-

tieteeseen. Koska osallistujilla oli taustalla draamakasvatuksen perusopinnot, ja 

ne antavat hyvän pohjan käyttää draamakasvatusta, kutsun tutkimushenkilöitäni 

draamaopettajiksi mutten draamakasvatusopettajiksi edellä annetuin perusteluin. 

Tutkimukseen osallistuneista haastateltavista neljä opiskelee tällä hetkellä aine-

opintoja ja saavuttaa näin draamakasvatusopettajan pätevyyden.  

 

Kotitaloustieteen tai kotitalousopetuksen osaaminen ei ollut edellytyksenä haas-

tattelututkimukseen osallistumiselle. Ihannetilanteessa haastateltavilla olisi ollut 

opettajapätevyys sekä draamaopettajuuteen että kotitalouden opettamiseen 

mutta yksinkertaisesti tallaisten opettajien saaminen osoittautui mahdottomaksi. 

Ratkaisin asian valottamalla draamaopettajille kotitalousopetusta ja sen sisältöjä 

sekä tavoitteita hyödyntämällä kotitalouden tavoitteista ja sisällöistä tekemääni 

taulukkoa (liite 1). Taulukko oli osassa haastatteluja esillä ja osassa avasin sitä 

itse suullisesti. Pyrin taulukon avulla muodostamaan kokonaisvaltaisen käsityk-

sen kotitaloudesta laajana oppiaineena sisältöinen ja toimintatapoineen. Koen, 

että tutkimukseni lähtökohdista tärkeämpää oli kuitenkin hyvä draamakasvatuk-

sen osaaminen, jotta haastattelututkimukseni antoi aitoja ja oikeita kokemuksia 
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ja tietoja draamakasvatuksen hyödyntämisestä (ks. Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 

74).  

 

Tutkimukseeni osallistui kuusi (N=6) draamaopettajaa eri taustoista. Tässä tutki-

muksessa käytän heistä termiä draamaopettaja ja lyhennettä D (D1–D6). Tutki-

mushenkilöiden anonyymisyys turvaa haastateltavien yksityisyyden ja luo avoi-

muutta, kun esimerkiksi mielipiteitä voi kertoa luottamuksellisesti ilman henkilölli-

syyden selviämistä (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 131). Draamaopettajat asuivat 

Uudenmaan, Keski-Suomen, Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen maakunnissa. 

Tutkimusasetelmassa ei kiinnitetty huomiota sukupuoleen ja sitä ei myöskään ky-

sytty. Seuraavaksi esittelen haastateltavat tarkemmin. 

 

Ensimmäinen haastateltava (D1) oli 53-vuotias, näyttelijä-muusikko ja teatteri-

työntekijä. Hänen omat draamaopinnot ovat draamakasvatuksen perusopinnot. 

Haastateltavalla ei ollut opettajan pätevyyttä, mutta hän piti itseään itseoppi-

neena ”taideihmisenä”. Hän oli toiminut teatteritoiminnassa koko ikänsä ja mah-

dollistanut esimerkiksi ilmaisuopetusta nuorisovaltuustoon pyrkiville ja esiintyjille. 

Omasta kouluaikaisesta kotitalousopetuksesta hänellä oli paljon muistikuvia. Ko-

titalous oli ollut hänelle mielekästä ja hän oli ollut hyvä siinä. 

 

Toinen haastateltava (D2) oli 31-vuotias. Hän on toiminut hajanaisesti seitsemän-

vuoden ajan draamakasvatusopettajana ja vastasi tällä hetkellä 7–12-vuotiaiden 

lasten draamaryhmästä. Hänellä oli lapsesta saakka teatteriharrastamista, kesä-

teatteritoimintaa ja harrasteteatteria nyt aikuisiällä.  Haastateltava opiskelee äi-

dinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi ja hän suorittaa ensimmäistä vuotta draa-

makasvatuksen aineopintoja. Kotitaloudesta hän muisti erityisesti sen toiminnal-

lisuuden. Kotitaloudesta hän sai kiitettäviä arvosanoja ja tykkäsi opiskelusta. 

 

Kolmas haastateltava (D3) oli 47-vuotias erityislasten varhaiskasvatusopettaja. 

Hänellä on työuraa takana 18 vuotta. Opetustyössään hän käyttää draamaa 

suunnitellusti noin kerran kuukaudessa. Hän on kirjoittanut lapsille esimerkiksi 

musiikkinäytelmän. Haastateltava koki käyttävänsä lasten kanssa draamaa päi-

vittäin suunnittelemattomasti, niin sanotusti hetkessä syntyvänä. Haastateltavalla 
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oli myös runsas kokemus draamaan osallistumisesta; teatteritoimintaa, näyttele-

mistä, kirjoittamista ja ohjaamista. Hänellä oli draamakasvatuksen aineopinnot 

lähes tehtyinä. Haastateltava oli tykännyt kotitalouden oppiaineesta ja ollut hyvä 

siinä. 

 

Neljäs haastateltava (D4) oli 36-vuotias terveystiedon ja kotitalouden opettaja 

yläkoulusta. Työkokemusta hänellä oli kahdeksan vuotta. Tällä hetkellä hän opis-

keli draamakasvatuksen aineopintoja ensimmäistä vuotta. Myös hänellä oli paljon 

kokemusta draamaan osallistumisesta; lapsuudessa näytelmäkerhotoimintaa ja 

nuoruudessa harrasteteatteria. Aikuisiällä näyttelemistä ja laulamista musikaa-

leissa. Hän oli myös näytellyt pääroolia teatterissa. Mielenkiintoista oli se, että 

haastateltava käyttää terveystiedon opetuksessa lähes viikoittain draamaa, mutta 

kotitalouden opetuksessa hän ei ole sitä koskaan hyödyntänyt. Terveystiedossa 

draamaa on hyödynnetty hänen opetuksessaan esimerkiksi ensiavun ja päihtei-

den opettamisen yhteydessä. Kotitaloudessa hän oli peruskouluaikanaan hyvä ja 

piti sitä mielekkäänä oppiaineena. 

 

Viides haastateltava oli 34-vuotias musiikinopettaja. Tosin hän oli juuri aloittanut 

työt varhaiskasvatusopettajana. Aikaisemmin hän toimi peruskoulun ja lukion 

sekä kansalaisopiston musiikinopettajana ja näistä hänellä oli työkokemusta yh-

teensä viisi ja puoli vuotta. Tällä hetkellä hän opiskeli toista vuotta draamakasva-

tuksen aineopintoja. Hän oli osallistunut improvisaatioteatteritoimintaan, näytellyt 

ja esiintynyt sekä ollut mukana musikaaleissa. Draaman opettamiskokemusta hä-

nellä oli peruskoulun opintokurssin vetäjänä ja improvisaatioharjoitteiden vetä-

mistä, lisäksi hän esitti äänenavausharjoitteiden pitämistä eräänlaisena draama-

toimintana. Kotitalousopetuksesta hän oli aikanaan pitänyt ja saanut siitä kiitettä-

viä arvosanoja. 

 

Viimeinen, kuudes haastateltava (D6) oli 27-vuotias alakoulun luokanopettaja. 

Tällä hetkellä hän vastasi kolmannen luokan opettamisesta ja työkokemusta hä-

nelle oli kertynyt kaksi vuotta. Hän oli suorittanut draaman perusopinnot ja lisäksi 

hän on harrastanut nuorisoteatteria kuusi vuotta ja improvisaatioteatteria yliopisto 

opiskelun aikana. Hän hyödyntää omassa opettajuudessaan draamaa viikoittain 

yhdistettynä suomenkielen, liikunnan, historian ja ympäristötiedon opetuksessa. 



 49 

Varsinaisia draamakasvatusoppitunteja hän pitää noin kerran kuukaudessa. Hä-

nelle on jäänyt kotitaloudesta mieleen leipominen mielekkäänä tekemisenä ja ko-

titaloudessa hän oli hyvä. 

 

Lopuksi olen vielä koonnut taulukkoon (taulukko 2) kokoavasti draamaopettajien 

koulutuksen ja draamakasvatuksen opintoihin liittyvät tiedot.  Draamaopettaja voi 

työskennellä neljällä eri kentällä Viirretin (2000, s. 49) mukaisesti. Tässä tutki-

muksessa haastateltavat toimivat moninaisilla kentillä ja vain draamaopettaja 

opettajainkouluttajana jäi täydentymättä. Draamaopettajat D2 ja D4 kertoivat ai-

neopintojen mahdollistavan heille tiettyjä työympäristöjä valmistuttuaan, joten ne-

kin on merkitty listaukseen. Draaman työympäristö voi heijastella draamaopetta-

jien käsityksiin draamakasvatuksesta. Ajattelen, että omakohtainen kokemus voi 

vaikuttaa käsitykseen draaman käytöstä eri konteksteissa. Tämän vuoksi valitsin 

tutkimukseen eri työympäristöjen draamaopettajia. 

 

 
Taulukko 2. Tutkimushenkilöiden koulutus ja draamaopintojen tiedot. 

 Koulutus/  

työpaikka 

Draamakasvatuksen opin-

not 

Draamaopettajan työympä-

ristö (Viirret 2000) 

D1 näyttelijä-muusikko 

 

perusopinnot draamaopettaja kulttuurityönte-

kijänä 

D2 äidinkielen- ja kirjalli-

suuden opettajaopin-

not käynnissä 

 

perusopinnot + aineopinnot 

ensimmäinen vuosi 

draamapedagogiikkaan erikois-

tunut aineopettaja, draamaopet-

taja yläkoulussa tai lukiossa, 

draamaopettaja kulttuurityönte-

kijänä 

D3 varhaiskasvatus-

opettaja 

perusopinnot + aineopinnot 

lähes valmistuneet 

draamapedagogiikkaan erikois-

tunut lastentarhanopettaja  

D4 kotitalousopettaja 

terveystiedonopet-

taja 

perusopinnot + aineopinnot 

ensimmäinen vuosi 

draamapedagogiikkaan erikois-

tunut aineenopettaja, draama-

opettaja yläasteella 

D5 musiikinopettaja 

varhaiskasvatus-

opettaja 

perusopinnot +aineopinnot lä-

hes valmistuneet 

draamaan erikoistunut aine-

opettaja 

draamapedagogiikkaan erikois-

tunut lastentarhanopettaja 

D6 luokanopettaja 

 

perusopinnot draamapedagogiikkaan erikois-

tunut luokanopettaja 
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6.4 Aineiston analyysi 

 

Tämä tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena. Tutkimustavalle tyypil-

listä on se, että tutkimus keskittyy perusteellisesti tutkimusaineistoon ja sen ana-

lyysiin riippumatta valitusta aineistonkeruumetodista (Eskola & Suoranta, 1998, 

s. 19). Tämän tutkimuksen aineistona oli kuuden draamaopettajan haastattelut. 

Metsämuuronen (2008, s. 47) muistuttaa, että laadullisessa tutkimuksessa ai-

neiston sisältö on sen määrää tärkeämpi tekijä. Tutkimusaineisto saatiin nauhoit-

tamalla etänä pidetyt haastattelut zoomin Eurooppalaiseen lisenssipilvipalveli-

meen jota Helsingin yliopisto suosittelee tallennusalustaksi arkaluontoisille nau-

hoitettaville opintosisällöille. Kasvotusten pidetyissä haastatettuluissa hyödyn-

nettiin tietokoneen äänitallenninta.  Lisäksi kaikki haastattelut nauhoitettiin omalle 

kännykälleni.  

 

Haastattelujen jälkeen puhe muutettiin tekstiksi litteroimalla aineisto analyysia 

varten (Metsämuuronen, 2008, s. 48). Puhemuotoinen haastattelumateriaali oli 

yhteensä 303 minuutin kestoinen ja litteroituna yhteensä 43 sivua tekstiä. Haas-

tattelut purettiin word:iin hyödyntämällä sanelimen mikrofoni ominaisuutta. Teks-

tiksi muokattu haastatteluaineisto vaati työtä, sillä sanelin teki virheitä ja nauhoi-

tuksia ja tekstiä joutui tarkistamaan. Kun haastattelumateriaali oli virheetöntä, 

poistettiin epäolennaiset täytesanat joukosta. Litterointi oli työlästä, mutta sa-

malla se toi tutkimusaineistoa tutummaksi. Teemahaastattelun johdosta tutki-

musaineistoa jäsenneltiin niin, että samansuuntaiset asiayhteydet pääsivät tois-

tensa lähelle. (Hirsjärvi & Hurme, 2008, s. 42.) 

 

Tässä tutkimuksessa analyysimenetelmänä on toiminut teoriasidonnainen, toi-

selta nimeltään teoriaohjaava analyysitapa.  Se sijoittuu teoria- ja aineistolähtöi-

sen tutkimuksen välimaastoon. Tutkimusaineiston löydöksille on haettu tukea ja 

vahvistusta tutkimuksen teoriapohjasta. Päädyin teoriasidonnaiseen analyysime-

netelmään koska se ei ankkuroidu liikaa teoriaan, muttei ole liikaa pilvissä leijai-

leva aineistoon perustuva tutkimusalustakaan. (Eskola, 2001, s. 74.) Koin että 

tarvitsin työkaluja aineiston käsittelyä varten, mutta pelkkä teorialähtöisyys olisi 
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ollut liian kahlitsevaa. Teoriasidonnaista analyysitapaa voidaan Tuomen ja Sara-

järven (2009, s. 98) mukaan kutsua myös abduktiiviseksi päättelyksi. Abduktiivi-

sessa lähestymistavassa teoria ja tutkimusaineisto keskustelevat keskenään tut-

kijan avulla, mutta raportointi ei perustu liiaksi tutkijan omalle päättelylle tai teo-

rian tarjoamiin näkökulmaan vaan tutkija kohtaa nämä ikään kuin puolivälissä ta-

savertaisina. (Eskola & Suoranta, 1998, s. 83.) 

 

Tutkimukseni abduktiivista lähestymistapaa perustelee myös tutkimukseni 

luonne ja oma asemani tutkijana. Olen valikoinut tutkimukseeni draamakasvatuk-

sen ja kotitalouden ja koen itse tutkijana, että näiden välillä on yhteys. Grönfors 

(2011, s. 17) esittääkin että, tutkijalla on aina jokin johtolanka tai ajatus, joka koh-

distaa tutkimuksessa katseen tiettyihin asioihin. Näin tutkija tuottaa abduktiivisen 

päättelyn ansiosta uusia ideoita ja näkemyksiä, mahdollisesti myös uutta teoriaa 

havaintojensa pohjalta. Uudet ajatukset ja teoriat eivät synny pelkän havaitsemi-

sen pohjalta vaan tutkijan ennakkokäsitysten, tutkimusaineiston ja teoriapohjan 

yhteistyöstä. Abduktiivinen päättely vaatiikin tutkijalta hyvää asiatuntemusta tut-

kittavasta ilmiöstä, jotta tutkimushypoteesi täydentyy oikeilla ja kattavilla havain-

noilla tutkittavasta ilmiöstä. (Grönfors, 2011, s. 17–18.) 

 

Teoriasidonnaisen sisällönanalyysin toteuttamisessa tutkijalla on vapauksia hyö-

dyntää teoriaa sekä tutkimusaineistoa vaihtelevalla yhteistyöllä. Tutkimustyötä 

ohjaa yleensä vuoroin teoria ja vuoroin aineisto. Yleistä on se, että analyysiyksi-

köt nousevat tutkimusaineistosta ja niiden tulkinnassa ja ryhmittelyssä hyödyn-

netään teoriaa. Myös aineistolähtöinen analyysi ja lopuksi sen sitominen teorian 

kanssa ovat mahdollisia. Koska teoriaohjaava analyysi on soveltava tapa, vaih-

telee sen aineiston ja teorian käyttö paljon eri tutkimusten välillä. Viimepelissä 

tutkija itse määrittää millä tavoin ja missä vaiheessa ja kuinka paljon hän hyödyn-

tää näiden kahden suhdetta tutkimuksen eri vaiheissa. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 

s. 110.) 

 

Lähdin tutkimusaineiston analyysissä liikkeelle aineistolähtöisen sisällön analyy-

sin mukaisesti. Jokaisen tutkimuskysymyksen kanssa tehtiin oma tutkimustyö. 

Näin koen hallinneeni tutkimuksen tekemistä paremmin. Analyysin loppuvai-
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heessa tutkija tuo analyysiä ohjaavat teoriat ohjaamaan analyysin kulkua ja täl-

löin teoriasidonnaisuus näyttäytyy.  Aineisto siis yhdistetään näin teoreettisiin kä-

sitteisiin. Tämä tapahtuu abstrahointivaiheessa eli teoreettisten käsitteiden luo-

misvaiheessa. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 116.)  

 

 Aineiston teoriaohjaavaa analyysia voidaan kuvata seuraavana matkana; 

1. haastattelujen kuunteleminen ja litterointi  

2. haastattelujen lukeminen ja sen sisältöön perehtyminen  

3. pelkistettyjen ilmausten etsiminen ja niiden alleviivaaminen  

4. pelkistettyjen ilmausten listaaminen  

5. pelkistetyistä ilmauksista etsitään samankaltaisuuksia ja eroavaisuuk-

sia  

6. pelkistetyt ilmaukset yhdistetään ja niistä muodostetaan alaluokat (teo-

riaan yhdistettynä)  

7. alaluokat yhdistetään ja niistä muodostetaan yläluokat (teoriaan yhdis-

tettynä) 

8. yläluokat yhdistetään ja niistä muodostetaan pääluokat (teoriaan yh-

distettynä) 

 

Yksinkertaistettuna aineiston analyysi voidaan esittää myös kolmevaiheisena: 

redusointi eli pelkistäminen, klusterointi eli ryhmittely sekä abstrahointi (Tuomi ja 

Sarajärvi, 2009, s. 108). Tutkimukseni teoriaohjaavassa analyysissani toimin näi-

den vaiheiden mukaisesti alussa, mutta klusteroinnissa ja abstrahoinnissa teoria 

otettiin mukaan ikään kuin peiliksi heijastelemaan ja sanoittamaan ilmiötä.  Aluksi 

luin tutkimusta tiivisti läpi ja työstin aineistosta ajatuskokonaisuuksia pelkistetyiksi 

ilmauksiksi. Hyödynsin värikoodeja merkatessani ilmaisuja. Kirjoitin ilmaisuista 

välittyvät ajatuskokonaisuudet ilmaisujen yhteyteen. Tätä kutsutaan pelkistä-

miseksi. Pelkistämisessä tutkimusaineisto tiivistetään ja tutkimuskysymysten 

kannalta epäolennainen aines karsitaan tiukasti pois. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 

108–109.) Tein työn yksi tutkimuskysymys kerrallaan, keskittyen hakemaan kun-

kin kysymyksen sisältöjä. Pelkistämisen aikana värikoodasin löytyneet tutkimus-

kysymykseen liittyvät sisällöt ja poimin ne erilliselle tiedostolle.  
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Seuraavaksi vuorossa oli klusterointi eli ryhmittely. Sillä tarkoitetaan aineistossa 

samankaltaisena löytyneiden ilmaisujen eli löydösten ryhmittelemistä ja yhdistä-

mistä luokiksi (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 111). Saadut luokat nimetään sisältö-

jen mukaan joko aineistoon tai aiempaan teoriaan perustuen (Eriksson & Koisti-

nen, 2014, s. 35). Klusterointivaiheessa pelkistetyistä ilmaisuista muodostettiin 

alaluokat aineistosta käsin. Tässä vaiheessa ilmaisuja peilattiin tutkielman teo-

reettiseen pohjaan sekä tutkimusaineistoon. Koen klusterointivaiheen olleen mie-

lenkiintoinen osa analyysin tekemistä, mutta teoriaohjaava analyysitapa osoittau-

tui tässä vaiheessa todella työlääksi, joskin antoisaksi ja hedelmälliseksi.  

 

Lopulta viimeisessä vaiheessa, abstrahoinnissa, luokituksia nimettiin lähtökohtai-

sesti aiempaan teoriaan perustuen niin, että teoriapohjaa hyödynnettiin aineisto-

lähtöisesti ”kysymällä” mihin tämä liittyy. Näin muodostettiin kokoavat yläluokat 

teoriaa tarkastellen alaluokkia yhdistelemällä (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 111). Ylä-

luokkien yhdistämisessä hyödynnettiin teoriapohjan näkökulmia draaman ja koti-

talouden opettamisesta sekä opettajaan, oppilaaseen ja oppimisympäristöön liit-

tyvistä asioista kotitalouden ja draamakasvatuksen osalta. Näin analyysivaiheen 

avulla tutkimusaineistosta oli löydetty isot draamakasvatukseen ja kotitalouteen 

liittyvät yläluokat, jotka ilmensivät tutkittavaa ilmiötä.  

 

Yläluokkia peilattiin tutkielman teoreettiseen viitekehykseen. Teoriapohjasta hyö-

dynnettiin draamakasvatuksen oppimisalueita ja draamasta oppimista Toivasen 

(2015) ja Heikkisen (2005) mukaisesti. Myös Neelandsin (2001) draamasopimuk-

sen kehyksenkaaria ja Pöntisen (2019) yhteistyön intensiteettiä käytettiin hyö-

dyksi tutkimuksen yläluokkia muodostaessa ja analyysia tehdessä. Tässä vai-

heessa myös lopulliset tutkimuskysymykset muotoutuivat lopullisiksi. Teoriaoh-

jaavan analyysitavan avulla mahdollistui erilaisten ajatteluprosessien läpikäynti 

luovasti, mutta sidotusti teoriaan liittyen. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 98; Eskola 

& Suoranta, 1998, s. 83.) Teoriaohjaava analyysitapa näyttäytyi lopulta hyvänä 

analyysimenetelmänä draamakasvatuksen ja kotitalouden yhdistämistä tarkas-

tellessa. 
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7 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 
 

Tässä luvussa esitetään tutkimuksen tulokset. Tutkimustulokset on jaettu kol-

meen alalukuun tutkimuskysymysten mukaisesti. Tutkimustulosten yhteydessä 

esiintyy tutkimusaineiston sitaatteja eli draamaopettajien haastatteluaineistossa 

esiintyneitä asioita tutkittavasta asiayhteydestä. Tutkimustuloksia peilataan aikai-

semmin esittämääni teoriaan. 

 
 

7.1 Draamakasvatuksen ja kotitalouden yhdistäminen 

 
Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tavoitteena oli tarkastella kotitalouden ja 

draamakasvatuksen yhdistämisen määrällisiä mahdollisuuksia ja sisällöllisiä nä-

kökulmia. Yhteistyön intensiteetissä hyödynnettiin Pöntisen (2019) yhteistoimin-

nantasoja sovelletusti.   

 

Kotitalouden oppitunneille hyödynnettäväksi esitetty draama oli Heikkisen (2004) 

päägenreluokittelua ajatellen osallistavaa draamaa. Osallistavassa draamassa 

tutkitaan draamallisen fiktion kautta jotain asiaa, teemaa tai ilmiötä. Osallistavan 

draaman genret ovat draamaleikki, tarinankerronta ja prosessidraama. Osallista-

van draaman tavoitteena on oppia ottamaan rooleja, heittäytyä toimimaan roolin 

kautta sekä oppia lukemaan ja analysoimaan draamallista tekstiä. (Heikkinen, 

2004, s. 33.) Kaksi muuta draamagenreä mainittiin kerran.  Esittävää draamaa 

ehdotettiin koulun kotitalousnäytelmänä ja soveltavan draaman työpajateatteria 

ehdotettiin yhdessä vastauksessa koskien koko koulun kattavaa kotitalouden ja 

draamakasvatuksen opettamista.  

 

Yhteistyön intensiteetiksi muodostui draamaopettajien kuvaamana viisiportainen 

yhteistoiminta draamakasvatukselle ja kotitaloudelle. Kuvio (kuvio7) hahmottelee 

draamaopettajien kuvaamaa draamakasvatuksen ja kotitalouden yhteistoimin-

taa. 
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Kuvio 7. Draamakasvatuksen ja kotitalouden yhteistyön intensiteetti. 

 
Draamaopettajat kuvasivat yhteistyötä kaikille viidelle eri yhteistoiminnan tasoille. 

Kaikkien draamaopettajien kuvailemana yhteistyö oli luonteeltaan vuorovaikutuk-

sellista. Huomion arvoista on se, että vastauksissa tunnistettiin se, että mitä isom-

pia ja työläämpiä draamatyötapoja kotitalousopetuksessa käyttäisi, sitä enem-

män se vaatisi suunnittelua opettajalta. Sama havainto yhteistyön intensiteetin 

kasvamisen yhteydessä oli Pöntisen (2019) tutkimuksessa. Draamaopettajat 

esittivät juuri opetuksen suunnittelun tarpeen estävän yhteistyötä, sillä se koettiin 

työlääksi. Toisaalta yksi draamaopettajista oli sitä mieltä, että osaava draama-

opettaja muodostaa opetuksensa yhtä tehokkaasti draamallisin kuin perinteisin 

menetelmin. 

 

Jos haluaa isoja ja laajoja asioita opettaa niin vaatii suunnittelua ja tiedon siitä, 
mitä halutaan saavuttaa draamatoiminnassa. Etukäteissuunnittelua vaatii esimer-
kiksi prosessidraama. (D3) 
 
No minusta ei vaadi niin paljoa suunnittelua. Riippuu toki paljon siitä mitä tehdään, 
mutta enemmän vaatii tietyt rakenteet. Mutta ei vaadi sen enempää suunnittelua 
kuin joku toisenlainenkaan opetustapa.  (D5) 

 

Vastaavasti opetusryhmään kohdistuvia taidollisia tai tiedollisia vaatimuksia ei 

esitetty selkeästi kriittisinä ohjaamaan eri yhteistoimintatasoilla liikkumista. Ryh-

män innostumista ja mukaan lähtemistä pohdittiin kaikenlaisen draamatoiminnan 

yhteydessä. Draamaopettajat kuvasivat draamakasvatuksen sopivan kaikkeen 

opettamiseen. Kotitalouden opetuksen yhteydessä draamaopettajat painottivat 

1. yksittäinen 
tai hetkessä 
syntyvä

2. oppitunnin 
osa

3. oppitunti

4. oppimis-
kokonaisuus 
luokassa

5. oppimis-
kokonaisuus 
koulussa

Yhteistoiminta  
draamakasvatus + kotitalous 
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sitä, että draamakasvatuksella on potentiaalia olla osana kaikenlaista opetusta, 

mutta opettajan on pohdittava milloin yhteistyö todella kannattaa ja milloin siitä 

saadaan eniten hyötyä. 

 

Jotkut asiat vaan pitää opettaa. Että siihen ei sitten draamakaan auta. Mutta jos 

oikein miettii niin ihan kaikkea voi kyllä opettaa draaman kautta. (D3) 

 

Ensimmäinen yhteistoiminnan taso sai niukkoja mainintoja. Ensimmäinen taso 

ilmeni draamaopettajien vastauksissa yksittäisinä, hyvin pientä suunnittelua tai 

ajatustyötä vaativina draamallisina työtapoina tai niin sanottuna hetkessä synty-

vänä draamasisältönä.  

 

Tekstiilihuoltoon musiikin tahtiin viikkaaminen. (D4) 
 
Opettaja voi tulla kertomaan jotain asiaa pienessä roolissa ilman sen kummempaa. 
(D6) 

 

Toinen yhteistoiminnan taso sai sen sijaan kaikilta draamaopettajilta reilusti ide-

oita ja mainintoja. Siinä draamakasvatuksen ja kotitalouden yhdistäminen nähtiin 

yhtenä osana kotitalouden oppituntia. Toisen tason yhteistoiminnan koettiin vaa-

tivan suunnittelua.  Kotitalouden oppitunnilla käytettäviksi draamasisällöiksi esi-

tettiin draamarooleissa tekemistä, leikin ja vakavan leikkisyyden sekä esteettisen 

kahdentumisen hyödyntämistä. Lisäksi fiktion ja erilaisten draamaharjoitteiden 

käyttämistä kuvailtiin kattavasti. Draamaopettajat siis ilmensivät kotitalouden 

draamatoimintaa Heikkisen (2004) ja Laakson (2004) mukaisena toimintana. 

Mielenkiintoista oli se, että kaksi draamaopettajaa koki myös videoiden tekemi-

sen olevan osa draamallista kotitalousopetusta.  

 

Erilaisin draamaharjoittein mietittäisiin miltä erilaiset ruoanvalmistusvälineet näyt-
tävät ja millaista vuoropuhelua ne kävisivät keskenään. (D1) 
 
Kyllähän nää videot kuuluu draamaan. Oppilas tekisi vaikka ruoanvalmistusvai-
heesta pienen dokumentin. (D6) 

 

Kotitalouden näkökulmista toinen yhteistoiminnan taso näyttäytyi laajana sisältö-

kirjona. Draamakasvatuksen nähtiin pystyvän hyödyntämään monessa eri kotita-

louden opetussisällössä ja tavoitteessa. Heikkinen (2004, s. 48) ja Toivanen 
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(2002, s. 26) painottavat draamakasvatuksen sopivan koulutyön erilaisille ope-

tussisällöille.  Kotitalouden opetussuunnitelmaa koettiin pystyvän hyödyntämään 

hyvin draamallista opetusta suunnitellessa. Kotitalouden tavoitteista vuorovaiku-

tus- ja yhteistyötaitojen T6–T9 koettiin täydentyvän draamallisissa harjoitteissa 

erittäin hyvin. Draamakasvatuksen ja kotitalouden hyödyntäminen osana oppi-

tuntia esitettiin oivana työkaluna kotitalousopetuksen sisällöille. Ruokaosaami-

sen ja ruokakulttuurien, asumisen ja yhdessä elämisen sekä kuluttajaosaamisen 

ilmiöt mainittiin kaikkien draamaopettajien kuvaamassa yhteistoiminnantasossa 

toisella tasolla.  

 

Tehdään perhekohtauksia, kun ollaan syömässä. Näytetään muille mallia ruoka-
pöytätavoista. (D4) 

 
Opetellaan vaikka vuorovaikutustaitoja esteettisen kahdentumisen kautta. Voidaan 
käsitellä vieraita kulttuureita tai taloustaitoja niin että toinen on myyjä ja toinen os-
tajana erilaisissa tilanteissa. (D5) 

 

Toisen tason yhteistoimintaa esitettiin myös pienenä opetuksen keventämisenä 

tai makupaloina. Draamaharjoitteille annettiin myös mahdollisuus olla osana ko-

titalousoppitunnin alkua niin sanottuna orientoivana opetuksena tai lämmittelynä 

päivän opetusaiheesta. Pienet draamalliset harjoitteet esitettiin myös hyviksi ta-

voiksi purkaa levottomuutta tai jännitystä opetusryhmästä.  

 

Itsenäisenä pikku mausteena tai välipalana. Voihan sitä käyttää myös ylimääräisen 
energian purkamisen keinona erilaisia leikkejä hyödyntäen. (D2) 

 
Joka tunnin alussa kotitalouden aiheeseen orientoituminen voisi olla jonkinlainen 
draamaharjoitus. (D4) 

 

Kolmannen yhteistoiminnan taso, kokonaisen kotitalousoppitunnin pitäminen 

draamakasvatuksen keinoin sai myös paljon mainintoja. Toisen ja kolmannen ta-

son erottavana tekijänä oli ajallisesti käytetty draaman määrä. Kolmas taso mah-

dollisti yksittäisistä draamaharjoitteista, kuten pikku kohtauksista siirtymistä kohti 

isompia draamaharjoitteita. Opetussisällöt esitettiin samoina kuin toisella tasolla. 

Mielenkiintoista oli kuitenkin se, että draamakasvatuksen nähtiin tarjoavan kol-

mannella tasolla, oppitunnin mittaisella oppitunnilla, oppimiseen elämyksiä eten-

kin ruokakulttuureihin liittyvässä opetuksessa; 
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Mitä mainioin draaman aines saadaan, jos ranskalaista ruokakulttuuria käsiteltä-
essä opettaja vetää baskerin päähän ja yhdistää tietoa ranskalaisen kodin asioista. 
Ja sitten pääsee kokeilemaan patongin leipomista. Tai sitten yksi ryhmä tekee ve-
näläistä keittiötä ja ranskalaisen keittiön Joselta (oppilas) voi kysyä ranskalaisen 
perheen näkökulmista siinä samalla ”(D3) 

 
Tehdään italiaista ruokaa ja sitten siellä joku on Bablo, joka pyörittää pizzaa. Teh-
dään ruokaa kulttuurirooleihin liittyen. (D6) 

 

Draamatyötavoista kolmannen tason yhteistoiminta nähtiin yhden tunnin draa-

maprojektien luontaisena toimintana. Vastauksissa korostui elämyksellisyys ja 

leikillisyys. Heikkinen (2004, s. 30) painottaa draamakasvatuksen luonteen ole-

van perinteisestä opetuksesta poikkeavaa ja tarjoavan oppilaille erilaisia näkö-

kulmia ja mahdollisuuksia. Draamaopettajat kuvasivat kolmannella tasolla paljon 

mahdollisuuksia ja erilaisia yhteiskunnallisia yhdistämisideoita draamatyötapoi-

hin. 

 

Rooleissa toimien, vaikka jolloin kilpailulla. Koko Suomi leipoo tunti, missä erilaisia 
tekijöitä. Tai voihan siellä olla yksi oppilas, vaikka Gordon Ramsay ja muut Hell´s 
Kitchen kilpailijoita. Että voihan siihen ruoanvalmistukseen ottaa tämmöistä. (D6) 

 

Neljännen yhteistoiminnan taso muodostui oppimiskokonaisuuksista, joissa 

draamakasvatusta hyödynnettiin laajemmassa mittakaavassa kotitalousope-

tusta. Muutama draamaopettaja kuvaili prosessidraaman sopivan kotitalouden 

opettamiseen. Prosessidraaman nähtiin mahdollistavan useammalla kotitalous-

tunnilla isomman aiheen käsittelemisen mahdollisuutta. Myös Lahden ja Hiltusen 

(2020) pro gradu- tutkielmassa juuri prosessidraamaa oli hyödynnetty kotitalou-

den kuluttajakasvatuksen opettamisen yhteydessä useamman oppitunnin ai-

kana. Prosessidraamassa liikutaan valitun kehystarinan sisällä.  Yksi draama-

opettajista kuvasikin prosessidraaman hyödyntämistä seuraavasti; 

 
Kierrättämistä ja ympäristöasioita voisi opettaa prosessidraamalla, se voisi olla sii-
hen tosi hyvä. (D3) 

 

Mielenkiintoinen näkemys oli se, että draamakasvatuksen nähtiin sopivan läpi-

kattavaksi opetustavaksi kotitalouden valinnaisainekurssille, jos resurssit eivät 

sulkisi yhteistyön onnistumista. Myös muutaman oppitunnin mittaiselle yhteistyö- 
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ja vuorovaikutusopettamiselle mietittiin mahdollisuutta draamallisin keinoin. Heik-

kinen (2005, s. 42) ja Toivanen (2007, s. 10) esittävät draamakasvatuksen po-

tentiaalin juuri vuorovaikutustaitojen oppimiselle draamatyöskentelyssä.  

 

Pitäisikö seiskoillekin olla niin että vaikka kaksi tai kolme tuntia olisi yhteistyö- ja 
vuorovaikutustaitojen harjoittelemista draamallisin keinoin. Eikä tehtäisi mitään 
ruokaa mutta syödään vaikka jotain valmisruokaa. (D4) 

 

Laajempi koko koulua koskeva, luokkahuoneen ulkopuolelle sijoittuva kotitalou-

den opettaminen draamallisin keinoin oli viides yhteistoiminnantaso. Se muodos-

tui kolmen maininnan ympärille. Yksi draamaopettaja kuvaili kotitalouden ja draa-

makasvatuksen mahdollistavan yhteistyöllä esitettävää musikaalia kotitalouden 

sisällöistä koulun juhliin. Toinen ilmensi yhteistyötä teemapäivän oloisena koko 

koulua koskevana tapahtumana; 

 

Voisi olla tämmöisiä päiviä erilaisen ruoan ympärille. Niistä ruuista voisi puhua ja 
soittaa ja laulaa. Voisi tehdä pieniä näytelmiä ja tarinoita, miten mikäkin on saanut 
alkunsa. Voisi pohtia mitä mikäkin tietyille etnisille ryhmille merkitsee ja onko sillä 
joku suurempi merkitys heidän kulttuurissaan. Samalla voisi kertoa meidän karja-
lanpiirakoista, kalakukosta ja mämmistä. (D1) 

 

Lisäksi yksi draamaopettaja esitti työtapateatteriesityksen tilaamista kotitalous-

opetuksen näkökulmista. Draamakasvatuksen ja kotitalousopetuksen yhteistyö 

sai siis eniten ideoita ja ajatuksia koskien draamakasvatuksen yhdistämistä yh-

den kotitalousoppitunnin tai yhden kotitalousoppitunnin osana pidettävänä ope-

tuksena. Heikkinen (2005, s. 46) muistuttaakin, että draamaa voidaan käyttää eri 

määrissä läpileikkaavana tai vaihtelevana opetustapana. Lehtonen (2021, s. 20) 

taas painottaa uusimman opetussuunnitelman ehdottavan draamaa potentiaa-

liseksi opetusmenetelmäksi eri oppiaineissa. Mielenkiintoinen huomio olikin se, 

että kaikki draamaopettajat esittivät draamakasvatuksen sopivan lähes kaikille 

kotitalouden opetukselle, mutta perustelivat opettajan ammattitaitoa punnita par-

haimman opetustavan suhteen.  

 

Kyllähän se draama kaikkeen sopii mutta ei sitä tarvitse kaikkeen laittaa. (D6) 

 

Yhteistyötä tarkastellessa draamatoiminta ilmeni erilaisena vuorovaikutuksena, 

jossa hyödynnettiin draamaa. Lisäksi opettajaa ja oppilaita kuvattiin erilaisissa 
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draamatoiminnan synnyttämissä rooleissa. Tätä esitettyä toimintaa tarkasteltiin 

myös Owensin ja Barberin (1998) opettajan ja oppilaiden osallisuuksia tarkaste-

lemalla. Kotitaloudessa esitetty draamatyöskentely näyttäytyi opettajan näkökul-

mista suurta osuutta tarkastelevana toimintana. Kaikkien draamaopettajien esit-

tämänä opettajan roolia kuvattiin draamallisen roolin ottamisena ja sitä kautta 

opetuksen välittämisenä. Opettaja esitettiin roolinsa myötä sellaisena, että hä-

nellä oli aina ohjat käsissä draamatoiminnassa. Myös Heikkinen (2005, s 186) on 

painottanut samansuuntaista draamaopettajan kasvatuksellista vastuuta koko 

draamatyöskentelyn ajalta. 

 

Opettaja on siellä mun mielestä mukana näissä draamallisissa jutuissa oppilaiden 
kanssa. (D2) 

 

Oppilaiden osuudet vaihtelivat draamatoiminnassa pienestä osuudesta melko 

suureen, mutta hyvin suurta draamatoiminnan roolia ilman opettajan roolin näky-

vyyttä ei ilmennetty kotitalouden tunneille. Syynä tähän voi olla se, että oppilaiden 

suuri rooli ja opettajan pieni rooli vaatisi Owensin ja Barberin (1998) mukaan edis-

tyneempien draamaryhmien toimintaa. Draamatoiminnan roolit ilmenivät opettaja 

roolissa, yhteisenä draamatoimintana ja oppilaiden erilaisina rooleina. 

 

Kotitalouden sisältöjen ja ilmiöiden näkökulmista yhteistoiminta draamakasvatuk-

sen kanssa mahdollistaisi draamaopettajien ilmentämänä hyvät mahdollisuudet 

eri asioiden käsittelylle ja täydentymiselle. Kotitalouden opiskelu muodostuu yh-

teistyö- ja vuorovaikutustaitojen, toimintataitojen ja tiedonhallintataitojen harjoit-

telusta erilaisissa tilanteissa (Anttalainen & Manninen, 2013, s. 7). Kaikki draa-

maopettajat kuvasivat draamatyötapojen mahdollistavan etenkin yhteistyö- ja 

vuorovaikutustaitojen harjoittelemista. Draamatyötavat nähtiin kauttaaltaan sel-

laisina, että ne väistämättä kehittäisivät oppilaiden vuorovaikutus- ja ryhmässä 

toimimisen taitoja mutta niitä voitaisiin myös tietoisesti painottaa. Draamakasva-

tuksessa nähdäänkin vahvasti vuorovaikutuksellinen luonne ja siitä oppiminen 

(Toivanen, 2007; Louhi, 2014; Heikkinen, 2005.) Vuorovaikutustaitojen kehittä-

mistä kotitalouden oppitunnilla draaman avulla kuvailtiin eri näkökulmista. 

 

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja pystyisi parhaiten harjoittamaan, miksei muita-
kin. (D5) 
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Kotitalouden tiedonhallintataidoille esitettiin sopivaksi osallistavan draaman 

genre, jossa tutkitaan draamallisen fiktion kautta jotain asiaa, teemaa tai ilmiötä. 

Toisaalta tiedonhallintataitojen kehittämistä esitettiin myös pienempien draama-

harjoitteiden aikana mahdollistuvaksi. Mielenkiintoista oli se, että osa draama-

opettajista oli epäileväisiä, voisiko itse draamakasvatus mahdollistaa kotitalou-

den käytännöntoimintataitojen kehittymistä. Osa draamaopettajista kuvasi kotita-

louden toimintaa sellaisena, ettei siihen tulisi turhaa sotkea draamallisia työtapoja 

ja osa taas esitti draamatyötavat rikastuttavina ja opettavaisina niiden yhteyteen. 

 

Varmasti voisi opettaa käytännöntoimintataitoja. Se yksi draamaharjoitus missä on 
sähköhammasharja ja hilavitkutin ja kaikkia tämmöisiä. Siinä voisikin olla työväli-
neitä ja se voisi olla työvälinelämppä. Kaulin, kaulin. (D4) 
 
Mutta en mä ajattele, kun paistetaan jauhelihaa, että siihen tarvii mitään draamaa 
saada. (D6) 

 

Osa draamaopettajista kuvasi juuri kotitalouden ruoanvalmistamisen toimintatai-

tojen opettamista sellaisena, että niihin olisi lisäarvotonta lisätä draamaa. Osa 

taas näki draaman sopivan ruoanvalmistamisen yhteyteen. Lisäksi ruoanvalmis-

tuksen toimintataitojen harjoittelemista esitettiin mahdollistuviksi myös pelkillä 

draamallisilla työtavoilla toteutettuna kuten edellä esitetyssä sitaatissa esitetään. 

Draamatoiminnassa, missä kehollisesti ja mielikuvituksellisesti kaulitaan ei vaa-

dittaisi varsinaista kotitalouden toimintaa itse ruoanvalmistamisvaiheesta. Lisäar-

voksi tallaiseen opetukseen ja tekemiseen voisi Owensin ja Barberin (1998, s. 

25) esittämänä ottaa vielä kotitalouden oikeita työvälineitä ilman varsinaista te-

kemistä. 

 

Kotitalouden sisältöalueista mainittiin ruokaosaamiseen ja ruokakulttuureihin, 

asumiseen ja yhdessä elämiseen sekä kuluttaja- ja talousosaamiseen liittyviä 

draamaharjoitteita. Draamaopettajat ilmensivät draamatyötapojen mahdollisuu-

den rikastuttaa ruokakulttuureita koskevaa opetusta. Ruokaosaamisen yhteyteen 

ehdotettiin leikillisyyttä. Kuluttaja- ja talousosaamista esitetiin erilaisin draama-

roolein mahdollistuvana ryhmätoimintana. Asuminen ja yhdessä eläminen sai 

merkityksiä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiselle annettujen toimin-

taideoiden kautta.  
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7.2 Oppiminen, opetus ja oppimisympäristö  

 
Toisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena oli pyrkiä kuvaamaan draamakasva-

tuksen mahdollistamaa oppimista ja opettamista sekä oppimisympäristöä kotita-

lousopetuksessa. 

 

Draamaopettajat kuvasivat paljon draamasta oppimisen mahdollisuuksia kotita-

louteen yhdistettynä. Draaman avulla ilmennettiin pystyvän opettamaan kotita-

louteen liittyviä tietoja ja taitoja eli valitsemaan kotitaloudesta tiettyä sisältöä ja 

kotitaloustaitoja ja opettamaan niitä erilaisin draamaharjoittein. Draamaopettajat 

kuvasivat esimerkeissään paljon kotitalouden sisältöjä ja ilmiöitä niin yksilön kuin 

yhteiskunnan tasolta. Kaikkien opetussuunnitelman tavoitteiden (T1-T13, liite 1) 

nähtiin pystyvän täydentymään draamaharjoitteissa, kun opettaja valitsee toimin-

nalleen oikeat draamasisällöt. Sisältöalueista ruokaosaaminen ja ruokakulttuurit 

saivat paljon mainintoja ruokakulttuureihin liittyen. Asuminen ja yhdessä elämi-

nen nähtiin täydentyvän draamallisen yhteistoiminnan kautta eri työtavoin.  Osa 

draamaopettajista piti draamakasvatuksen leikillisyyden ja esteettisen kahdentu-

misen mahdollistavan kotitalousopetuksessa kodinomaista leikkiä, jossa opitaan 

paljon perheasioista. Kuluttaja ja talousosaaminen sai myös paljon ideoita ja mai-

nintoja. Erilaiset roolileikit ehdotettiin toimiviksi näiden opettamiselle. Draamakas-

vatuksen nähtiin myös mahdollistavan kulttuurien tutkiminen ja sitä kautta oppi-

minen. 

 

Opetellaan vieraita kulttuureita ja taloustaitoja esteettisen kahdentumisen avulla. 
(D6) 

 

Kotitalouden ja draamakasvatuksen yhdistämisessä suurin potentiaali esitettiin 

yhdistämisen mahdollisuutena opettaa yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehit-

tämistä. Myös Sulosen (2004) tutkimuksessa kotitalousoppianeen oli todettu ole-

van sellainen, että sen vuorovaikutusosaamista pystytään tietoisesti opettamaan 

eri työkaluin. Lisäksi Aholan, Herttuaisen ja Sinivirran (2016) draamallisessa ope-

tuskokeilussa oppituntien ryhmähenkeä oli pystytty opettamaan hyvin draamalli-

sin keinoin ja sitä oli saatu draamaharjoittein paremmaksi. 
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Draamaopettajat esittivät myös kotitalouden tiedonhallintataitojen opettamiselle 

lukuisia eri mahdollisuuksia. He ilmensivät draamakasvatuksen mahdollistavan 

minkä tahansa tiedollisen asian käsittelemistä draamankeinoin. Toimintataitojen 

yhteyteen mietittiin draaman yhdistämisen tarpeellisuutta. Kotitalousoppitunnin 

toimintaa pidettiin jo sellaisena, että draaman yhdistäminen siihen voisi olla lisä-

arvotonta. Toisaalta osa kuvasi toiminannan mahdollistavan erilaiset draamaroo-

lit luontevasti ja kotitalouden toiminnan synnyttävän jo sellaista toimintaa, mihin 

draama olisi opettajan helppo yhdistää mukaan. Venäläinen ja Metsämuuronen 

(2014) toteavatkin kotitalouden olevan yleissivistävä oppiaine, jossa eri ilmiöitä 

voidaan tarkastella käytännönläheisesti.  Mielenkiintoista oli se, että draamaopet-

tajat kuvasivat yhteistyötä sellaisena, että se mahdollistaisi kaikkien laaja-alais-

ten tavoitteiden täydentymistä. Etenkin (L1) ajattelu ja oppiman oppiminen, (L2) 

kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, (L3) itsestä huolehtiminen ja 

arjentaidot sekä (L7) osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden ra-

kentaminen olivat draamaopettajien esittäminä kotitalouden draamallisissa sisäl-

löissä esillä.  

 

7.2.1 Oppilas kotitalouden draamatoiminnassa 

 
Oppilaan näkökulmista kotitalousopetukseen yhdistetyn draamakasvatuksen esi-

tettiin olevan kokemuksellista ja osallistavaa oppimista jonka luonne on erilaista 

tekemistä. Draamakasvatusta luonnehdittiin oppilaan näkökulmista pääosin osal-

listavan draamagenren tapaisena ryhmätoimintana eli yhdessä ryhmän kanssa 

toimimisena. Toiminnassa esiintyi tutkivaa ja osallistavaa oppimista käsiteltä-

västä teemasta, asiasta tai ilmiöstä. Draaman ilmennettiin mahdollistava erilais-

ten asioiden oppiminen positiivisen ilmapiirin ympäröimänä.  

 

Se voisi tuoda niinku semmoista osallisuuden kokemusta oppilaille ja tietenkin 
omantekemisen ja tunteen. Ja kokemuksen kautta opittu pysyy paremmin mie-
lessä ja onkin merkityksellisempää. (D2) 
 
Se on jollain tavalla hauskempaa kuin tavallinen. Pääsee hassuttelemaan ja toimi-
man ehkä roolissa ja olemaan joku muu ja testaamaan kaikkea uutta. Saa olla 
äänessä ja saa tehdä. (D6) 
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Draamaopettajat kuvasit draamasta oppimista myös syväntason oppimisena, jos-

kin osa piti draamallista luonnetta tiettyjen asioiden yhteydessä liian ylhäällä lei-

juvana. Draamakasvatuksessa reflektiolla ja palautteella onkin suuri merkitys op-

pimisprosessin luomisessa (Heikkinen, 2005; Louhi, 2014). Reflektiota ja palaut-

teenantamista ei perusteltu näiden ylhäällä leijuvien asioiden yhteydessä vaan 

oppilaan oman kyvykkyyden ja henkilökohtaisten ominaisuuksien saattelemaksi 

kuten Heikkinen (2017) esittää draamassa työskentelyn edellytyksenä olevan. 

Kaikki draamaopettajat ilmensivät kuitenkin draamasta oppimisen taustalle tar-

peen reflektoida draamatoimintaa. Reflektio liitettiin vuorovaikutukselliseksi toi-

minnaksi. Draamatoiminnan esitettiin myös mahdollistavan kehittyminen reflek-

tiotaidoissa ja mahdollistavan oman oppimisen ja osaamisen parempaa reflek-

tointia, josta olisi hyötyä omaa oppimista tarkasteltaessa; 

 

Keskeiseksi nousee reflektio. Itsereflektio ja ryhmätoiminnan reflektio ja reflektion 
merkitys.  Se on siellä luonnostaan ja kun se on molemmissa, niin se tuntuu tärke-
ältä. Opitun asian purkaminen on oppimisprosessissa kauhean tärkeää, ettei se 
jää ilmaan leijumaan. Etenkin kun puhutaan kokemuksellisesta oppimisesta. (D2) 
 
Kun tietyillä numeroilla on tietyt kriteerit, niin lapset oppii huomaamaan sen. Oppi-
maan mikä vaaditaan yhdeksikköön ja tuota mä osaan vain seiskan verran. Mutta 
kun tuota mä harjoittelen lisää niin sitten mä voin päästä eteenpäin. Reflektio on 
hyvä keino oppimiseen. (D3) 

 

Mielenkiintoisena ja hyvänä kritiikkinä pidän siis sitä, että draamatoiminnassa op-

pimisen tason esitettiin osaltaan jäävän oppilaan oman kyvykkyyden ja kompe-

tenssin varaan eli oppilaan kyvykkyyteen ymmärtää esimerkiksi ajattelunsa ta-

soja. Oppimista heikentävänä tekijänä pidettiin myös draamaharjoitteiden epäon-

nistumista tai osallistumattomuutta draamatoimintaa kohtaan. Yksi draamaopet-

taja esitti myös erimielisyksien aiheuttavan päänvaivaa draamatyöskentelyssä. 

 

Esitetty kotitalouden draamatyöskentely ilmeni kuitenkin draamaopettajien pu-

heissa sellaisena, että kotitalous ja draamakasvatus voisivat tarjota oppilaille sy-

vän tason toimintaa Neelandsin (2001) mukaisesti. Draamaopettajat kuvasivat 

draamatoiminnan edellytykseksi turvallisuutta, rajoja ja draamasopimusta. Oppi-

laan esteettistä kahdentumista esitettiin erilaisten draamaharjoitteiden synnyttä-

mänä. Draamalle annetut puitteet olivat kotitalousopetusta ja draamakasvatusta 

tarkastellessa teoriapohjaan perustuen perusteltuja. Ajalliset mahdollisuudet ja 
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erilaiset tavat käyttää draamaa osana kotitalousopetusta esitettiin draamaopetta-

jien puheissa selkeinä. Myös draamaan liittyvät säännöt ja työtavat olivat draa-

maopettajien esittäminä perusteltuja ja näin draamatoiminta näyttäytyi syvänta-

son toiminatana Neelandsin (2001) esittämän teorian (kuvio 4) valossa tarkastel-

tuna.  

 

Oppilaiden omia tietoja ja taitoja sekä kokemuksia koskien draaman hyödyntä-

mistä sekä kotitalousopetuksen hallitsemista pohdittiin paljon. Osa draamaopet-

tajista pohti, että jos draamaopetusta pidettäisiin seitsemäsluokkalaisten oppilai-

den kotitaloustunnilla, olisi oppilaiden tietotaidot heikommat kuin yhdeksäsluok-

kalaisilla. Neelandsin (2001) mukaan oppilaiden tiedot ja taidot sekä kokemukset 

vaikuttavat paljon draamatoiminnassa, mahdollistaen tai heikentäen toimintaa. 

Mielenkiintoista oli se, että draamaopettajat esittivät henkilökohtaisia rajoja kuten 

elämänkokemusta ja itsetuntoa sekä itsetuntemusta ja kehotuntemusta vähem-

män määritteleviksi draamatoiminnan onnistumisessa kuin oppilaan tietoja ja tai-

toja. 

 

Toisaalta draamakasvatuksen luonne näyttäytyi ilmiönä enemmän osana ope-

tusta tai oppitunnin mittaisena, ei pidempi aikaisena draamatoimintana, jossa tar-

kasteluun voitaisiin asettaa yksityiskohtaisempaa toimintaa. Joka tapauksessa 

kaikkien draamaopettajien kuvaamasta draamakasvatuksen yhdistämisestä il-

meni se, että oppilas voisi kotitalouteen yhdistetyssä draamassa toimia kaikilla 

viidellä toimintaa tarkastelevalla ja rajaavalla tasolla (ks. Neeland, 2001; kuvio 4) 

Oppilaan toiminnan taustalla näkyi vahva opettajan rooli, sillä oppilaan toiminnan 

tasojen täyttymistä ilmennettiin opettajan hyvän ammattitaidon kautta mahdollis-

tuvaksi. 

 

Draamaopettajat kuvasivat draamasta oppimista Toivasen (2015) oppimisen alu-

eiden mukaisesti. He esittivät draamakasvatuksen mahdollistavan yksilön koko-

naisvaltaisen oppimisen koskien henkilökohtaisen, sisällöllisen ja sosiaalisen op-

pimisen alueita. Henkilökohtaiselle oppimiselle annettiin paljon oppimisen mah-

dollisuuksia. Draamakasvatuksen nähtiin mahdollistava kehittyminen muun mu-

assa itsetuntemuksessa, tunnetaidoissa ja rohkeudessa. Ajatukset ovat yhden-
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suuntaisia draamakasvatuksesta muodostetun teoriapohjan tutkimuksiin verrat-

tuna. Draamakasvatuksen kuvattiin mahdollistavan valmiutta toimia erilaisissa ti-

lanteissa ja luovan jopa paremmat mielenterveydelliset edellytykset henkilökoh-

taisessa elämässä pärjäämiselle.  

 

Isoin vahvuus on se, että kun kotitalous lähestyy yhteiskuntaa myös käytännön 
tasolla ja siellä on paljon sitä ruohonjuuritasoa, niin draamakasvatuksen saisi 
sinne. Että draamakasvatuksella olisi tärkeä sija ymmärtämisessä ja tapahtuisi ni-
menomaan siellä oppilaan sisällä se oppiminen. (D2) 

 
Sosiaalisessa elämässä kavereiden kanssa auttaa draamakasvatuksessa kehitty-
net vuorovaikutustaidot. (D5) 

 

Draamakasvatuksen nähtiin sopivan oppimisalustaksi monenlaisille kotitalouden 

asioille. Draamakasvatuksen koettiin opettavan itse draamallisista työtavoista 

mutta samalla mahdollistaen oppimista etenkin kotitalouden käsiteltävästä ai-

heesta. Draamakasvatuksen nähtiin mahdollistavan paremmat edellytykset tie-

dollisten asioiden opettamiselle ja poissulkevan pelkkää ulkoa oppimista. Myös 

sosiaalisen oppimisen ulottuvuus nousi selvästi esille. Draamaopettajat kuvasivat 

draamakasvatuksen parhaaksi puoleksi sen vuorovaikutteisen oppimisympäris-

tön, joka mahdollistaa sekä yksilölle että ryhmälle mielekästä tekemistä ja oppi-

mista. Yksi draamaopettajista kuvasi Toivasen (2015) sosiaalisen empatiakyvyn 

kehittymisen ilmentymää tutkimusaineistossa seuraavasti; 

 

Draaman avulla voidaan laventaa opetettavaa asiaa niin, että se voi olla myöskin 
näin tai toisin tai täältä kulmasta katsottuna se voi ollakin toisen näköinen ja täältä 
taas toisesta taas toisen näköinen. Esimerkiksi sitä, että miltä susta tuntuu. Ahaa, 
susta tuntuu tolta. Musta tuntuukin tältä. Että eri ihmiset kokevat eri asiat erilailla. 
(D1) 

 

Oppilaan henkilökohtainen oppiminen tai oppiminen omasta itsestään sai moni-

puolisia sisältöjä. Draamakasvatuksen luonteen koettiin olevan sellainen, että se 

mahdollistaisi paljon oppimista. Henkilökohtaisen oppimisen luonnetta kuvattiin 

kotitalousopetuksessa toiminnalliseksi, jossa oppilas ihmettelee ja tutkii vuorovai-

kutteisesti käsiteltävää asiaa. Toivanen (2007) on jäsennellyt henkilökohtaisen 

oppimisen alueiksi itsetuntemuksen ja asenteista oppimisen. Henkilökohtaista 

oppimista kuvattiin paljon eri toiminnan saattelemana; 
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Antaisi semmoista rohkeutta oppilaalle ilmaista omia asioita. (D3) 
 
Opitaan oman kokemuksen ja tuntemisen kautta ja toisen tilanteeseen eläytymisen 
kautta. (D2) 
 
Antaa oppilaalle rohkeutta, jos uskaltaa mennä draamaharjoitukseen. Itsetunto ke-
hittyy samalla. (D5) 
 

Oppimisen luonnetta pidettiin oppilaan näkökulmista tekemisenä ja kokemisena 

sekä jakamisena. Kaikki draamaopettajat kuvasivat oppimista sellaisena, että pe-

rinteinen lukeminen ja opettajajohtoinen tekeminen unohdettaisiin ja oppiminen 

olisi monipuolista ja innostavampaa. Tulos on yhtenevä Hiltusen ja Lahden 

(2020) gradututkielman tulosten kanssa. Heidän tutkimuksessaan prosessidraa-

man hyödyntäminen ja draamalliset työtavat kotitalouden opetuksessa koettiin 

oppilaiden osalta mielekkäänä ja motivoivana tapana oppia ja opiskella kulutta-

jakasvatuksesta.  

 

Myös oppiminen sosiaalisista taidoista, kuten vuorovaikutuksesta ja empatiasta 

täydentyi draamaopettajien vastauksista. Kotitalouden ja draamakasvatuksen 

yhdistämisen luonnetta kuvattiin sellaisena, että se mahdollistaisi hyvin sosiaa-

listen taitojen kehittymistä. Jo pelkkää kotitalousopetusta pidettiin hyvin sosiaali-

sia taitoja kehittävänä, mutta draamakasvatuksen yhdistämisen nähtiin antavan 

potentiaalia tarkastella oppimista ja toimintaa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 

erilaisten toimintatapojen kautta. Sosiaalisten taitojen nähtiin kehittyvän myös 

siitä, että draamatyöskentelyssä oppilaat voivat helposti työskennellä erilaisten 

oppilaiden kanssa turvalliseksi luodussa draamaympäristössä.  

 

Työelämäntaidoista ja yrittäjyydestä voisi tehdä leikin ja draaman keinoin kotita-
lousopetukseen oman yrityksen. Se olisi tosi hauska draamaprojekti. Siinä yhdis-
tyisi kotitalous ja sitten se, että oppilaat yhdessä tekisivät. (D2) 

 

Toisaalta draamassa toimimisen edellytyksenä pidetiin sitä, että oppilaalla oli 

edes jonkin asteinen kyvykkyys toimia osana ryhmää. Myös riittäviä keskittymis-

taitoja pidettiin tärkeinä. Oppilaan kyvykkyys laittaa itsensä alttiiksi erilaiselle toi-

mimiselle ja mahdolliselle esillä olemiselle nähtiin myös tärkeänä. Samalla tun-

nistettiin, ettei tallainen toiminta sovi välttämättä kaikille oppilaille. Tulokset ovat 

yhdenmukaisia Heikkisen (2005) ja Tiuraniemen (2006) esittämille vaatimuksille, 
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joissa draamaan kohdistetaan henkilökohtaisia velvoituksia ja sitä pidetään ener-

giaa kuluttavana työtapana.  Draamaopettajat esittivät ujouden olevan mahdolli-

nen este draamatoimintaan ryhtymisessä. Draamakasvatuksen nähtiin kuitenkin 

tarjoavan kehittymisalusta kaikenlaisille oppilaille eikä sen vaatimuksena pidetty 

hyviä taitoja itse draamatyötavoista. Sen kokonaisvaltaista kasvattamista ilmen-

nettiin monen draamaopettajan suunnalta. 

 

Jotenkin se ihmiseksi kasvaminen kulkee rinnalla myös. (D2) 

 

Tutkimusaineistossa varsinaista draamasta oppimista ilmennettiin kuitenkin vä-

hän. Draamaopettajat ilmensivät draamakasvatuksen mahdollistavan kotitalous-

opetuksellisten asioiden oppimista huomattavasti enemmän kuin oppimista itse 

draamasta. Toisaalta vuorovaikutuksellinen luonne ilmeni sellaisena, että sitä pi-

dettiin sekä kotitaloutta että draamallista toimintaa opettavana asiana. Myös Toi-

vanen (2007, s. 10) painottaa, että draamaharjoitteiden aikana oppilas oppii aina 

jotain, eikä draamatoiminta voi olla synnyttämättä minkäänlaista oppimista.  

 

Myös taiteellista oppimista esiintyi niukasti vastauksissa. Kolme draamaopettajaa 

kuvasi kotitalouden ja draamakasvatuksen taiteesta oppimista. Yksi draamaopet-

taja määrittele estetiikan taiteesta oppimiseksi, toinen median käytön ja kolmas 

pohti, onko kotitalous taidetta, se on vain taitoa. Se ettei taidekasvatus ja taiteel-

linen puoli saanut enempää yhteistyön kautta näkyvyyttä on mielenkiintoista. Pi-

detäänhän kotitaloutta kuitenkin taito- ja taideaineena. Toisaalta kotitalouteen liit-

tyvää taitoa ei Heinilän (2007) mukaan voida irrottaa toiminnasta. Taiteen voi-

daan myös ajatella toiminnassa olevana luovuutena kuten Hällström (2015) il-

mentää ja draamakasvatusta esitettiin kotitaloustunnin luovana toimintana.  

 

7.2.2 Kotitalousopettaja draamaopettajana 

 
Opettajan näkökulmista draamakasvatus nähtiin luovana ja virkistävänä tapana 

opettaa eri kotitalouden aihesisällöistä. Draamaopettajan pätevyys nostettiin laa-

dukkaan draamakasvatuksen perusedellytykseksi. Draamaopettajat kuvasit 

draamaopettajuutta sellaisena, että kouluttautuminen oli perusedellytyksenä 
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draamakasvatuksen pitämiselle heidän puheissaan. Hyvä draamaopettaja tar-

koitti draamakasvatuksen hallitsevaa opettajaa, jonka luonteenpiirteet mahdollis-

tivat ja tukivat draamaopettajana toimimista.  

 

Musta olisi ihana nähdä sellainen kotitalousopettaja, joka vähän riehaantuu ja saa 
sen kotitalouden sitä kautta oppilaille vielä kiinnostavammaksi. (D1) 

 

Draamallinen ja ainetuntemuksellinen pätevyys käsiteltävästä asiasta nostettiin 

merkitykselliseksi tuloksekkaan draamatoiminnan ohjaamisessa. Myös hyvät 

ryhmänhallintataidot ja valmiudet ohjata erilaisia opetusryhmiä nähtiin tarpeel-

liseksi. Osa esitti draamaopettajan olevan vastuussa draamatoiminnan innosta-

misessa. Näkemykset ovat täysin yhteneviä Antikaisen, Ruismäen ja Toivasen 

(2012) tutkimustulosten kanssa. Myös Heikkinen (2017) painottaa opettajan pä-

tevyyttä ja pitää opettajan tärkeimpänä taitona draamatyöskentelyssä oppilaiden 

motivointia ja aktivointia. 

 

Opettajan näkökulmista draamakasvatuksen käyttäminen ilmentyi erilaisina roo-

leina ja tapoina ottaa opetukseen draamallisia vaikutteita. Draamaopettamista 

esitettiin erilaisena taitona hallita opetustapahtumaa niin ryhmän kuin oppimisen 

suunnilta. Draamallinen opetustilanne kuvattiin usein kaaoksen omaisena toimin-

tana ja keskeneräisenä opetustapahtumana. Tätä ei kuitenkaan pidetty huonona 

vaan luontaisena draamatoiminnalle. Sen sijaan tärkeänä pidettiin sitä, että opet-

taja on suunnitellut riittävästi opetustaan ja oli muodostanut draamatoiminnan jär-

keväksi ajallisten ja taidollisten resurssien saattelemana. Yksi draamaopettajista 

kiteytti opettajan vaatimuksia seuraavasti; 

 

Vaatii opettajalta kyllä hyvää aineenhallintaa, suunnittelukykyä, heittäytymistä, im-
provisaatiokykyä. Kykyä sietää epävarmuutta ja muuttuvia tilanteita ja sellaista 
hässäkkää. (D5) 

 

Draamaopettamista ilmennettiin kuitenkin mielekkäänä opettamisena, sillä sen 

kuvattiin tarjoavan niin paljon oppimisen mahdollisuuksia oppilaille. Lisäksi yksi 

haastateltava kuvasi draamaopettajan olevan helposti koulun suosituimpia opet-

tajia, sillä draaman avulla päästiin lähemmäs nuoria. Yksi haastateltava mainitsi, 

että draaman avulla opettaja sai paljon huomiota ja oppilaat myös seurasivat 
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draamallista opetusta paljon paremmin. Draamakasvatuksen nähtiin myös anta-

van opettajalle taitoa soveltaa omaa osaamistaan ja työtapojaan tilanteen vaa-

tiessa; 

 

Improvisaatiotaito on minusta se suola. Jos poikkeaakin opetussuunnitelmasta tai 
siitä päivän opetusaiheesta, niin ei se ole niin justiinsa.  Asioita voi tehdä monella 
tavalla ja silti päätyä hyvään lopputulokseen.(D1) 
 
Yleisesti verrattuna siihen, että vain höpötän jotain luokan edessä, niin ovathan nyt 
oppilaan paljon kiinnostuneempia, kun makaan siellä luokan lattialla tai jotain 
muuta. (D4) 

 

Draamaopettajuus näyttäytyi kotitalousopettamisessa realistisena ilmentymänä. 

Draamaopettajat ilmensivät opettajalle kohdistuvia korkeita tieto- taidollisia vaa-

timuksia Østernin (2000) mukaisesti. Draamaopettajat painottivat opettajaan ja 

opettamiseen kohdistuvia vaatimuksia, mutta vastauksissa ilmeni paljon myös 

draaman tarjoamia mahdollisuuksia. 

 

7.2.3 Kotitalouden draamallinen oppimisympäristö 
 

Draamakasvatuksen ja kotitalouden oppimisympäristöä pidettiin opetusta ja op-

pimista mahdollistavana. Oppimisympäristö sai paljon positiivisia kommentteja. 

Yhteistyön nähtiin luovan mahdollistava ja innostava sekä toimiva oppimisympä-

ristö. Oppimisympäristön nähtiin tarjoavan oppimista oppilaille ja erilaisia opetuk-

sellisia työkaluja opettajalle. Draaman erilaisten työtapojen nähtiin tarjoavan toi-

mintaa ja kehollisuutta sekä kokemuksellisuutta oppimistapahtumaan. Oppimis-

ympäristöstä muodostui siis toiminnallisempi. Kaikki draamaopettajat kuvasivat 

kotitaloutta toimintana ja kehollisena sekä vuorovaikutteisena oppiaineena. Mie-

lenkiintoista oli se, että kolme draamaopettajaa ilmensi draamakasvatuksen an-

tavan kotitalouden oppimisympäristöön syvyyttä; 

 

Toi yhdistelmä on tosi kiinnostava. Se on todempaa leikkiä kotitalouden konteks-
tissa kuin draama itsessään. (D2) 

 

Kotitalouden draamallista oppimisympäristöä pidettiin draamatoiminnan avulla 

etäännyttävänä ja sitä kautta mahdollistavana erilaisten asioiden käsittelemiselle. 
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Ympäristön nähtiin olevan myös innostava. Draamakasvatuksellinen luonne il-

meni kuitenkin ristiriitaisena opetuksesta kertoessa. Vaikka se esitettiin pääsään-

töisesti toimivana ja innostavana, ilmensivät draamaopettajat myös negatiivisia 

ajatuksia oppimisympäristön mahdollisesta luonteesta koskien opetusryhmää ja 

opettajan taitoja; 

 

Opettajankoulutus molemmissa aineissa ehdottoman tärkeää. Ja sitten opettajan 
pitäisi oman ammattitaidon kautta miettiä missä määrin tämän opetusryhmän 
kanssa on turvallista tai järkevää käyttää draamaharjoitteita kotitalouden opettami-
sessa. Koska jos sulla on joku aivan hullu seiskaryhmä niin ei ole välttämättä mie-
lekästä käyttää tai voi mennä liika hulluttelun puolelle ja opetus ja oppiminen kärsii. 
(D2) 

 

Draamakasvatusta pidettiin siis toiminnallisena ja osallistavana ympäristönä, 

jossa tekeminen korostui sosiaalisesti toteutettuna. Oppimisenympäristö nähtiin 

kokemuksellisena ja tuottavana, joskin draamakasvatusta ei nähty Heikkisen-

kään (2005) esittämänä teatterin tekemisenä vaan erilaisina tapoina työskennellä 

draaman avulla. Draamakasvatuksellinen oppimisympäristö esitettiin luovaksi ja 

positiiviseksi mutta sen keskeneräisyys tunnistettiin vahvana. Mielenkiintoista oli 

se, että vaikka ryhmän nähtiin mahdollistavan oppimista, nähtiin sen toimivan 

myös heikentävänä tekijänä. 

 

Toki jos ryhmä ei ole turvallinen niin se loukkaa. Jos joku nauraa, kun annat itses-
täsi. (D3) 

 

Opetusryhmän vaikutus nähtiin siis oppimista edistävänä tai sitä heikentävänä. 

Ryhmän esitettiin tarjoavan joko kannustava tai lannistava ilmapiiri draamassa 

toimimiselle. Toisaalta vuorovaikutteinen ja ryhmässä tapahtuva draamatoiminta 

nähtiin myös positiivisena oppimisympäristönä, sillä oppilaat joutuvat helposti 

draamassa toimimaan myös vähemmän pidettyjen luokkakavereiden kanssa ja 

näin nähtiin mahdollistuvan sekä parempi ryhmähenki että muilta oppiminen. 

Myös Toivanen (2007) pitää draaman positiivisena puolena muilta oppimista ja 

mahdollisuutta toimintaan luontevasti erilaisten oppilaiden ja oppilasryhmien kes-

ken. Myös opettajan vaikutusmahdollisuuksia luoda oppimista erilaisten oppilai-

den kesken kuvattiin seuraavasti; 
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Kun opettaja tekee ryhmät ja draamakasvatuksessa vuorovaikutus on väistämä-
töntä, niin silloin tietoisesti jakaa pareja, jotka ei muuten hakeudu toistensa seu-
raan. Niin se on vähän kuin piilovaikuttamisen keino. Koska sitten siellä draamassa 
ne epäsuhtaisetkin parit lähtee kyllä toimimaan. (D3) 

 

Draamatoimintaan nähtiin kohdistuvan rajoitteita myös oppilaiden asenteiden ja 

taidollisten edellytysten asettelemana. Oppilaan henkilökohtaisia ominaisuuksia 

kuten heikkoa keskittymiskykyä tai ujoutta esitettiin heikentävänä ominaisuutena.  

Myös käytössä olleet resurssit, kuten ajan ja opetustilan nähtiin vaikuttavan jok-

seenkin draamakasvatukselliseen oppimiseen kotitalousopetuksessa. Antikai-

sen, Ruismäen ja Toivasen (2012) tutkimuksen mukaan opetuspaikalla ja ajalli-

silla resursseilla ei ollut merkittävää vaikutusta draamatoimintaa ajatellen vaan 

opettajan toiminta määrittää draaman onnistumisen edellytyksiä.  Mielenkiintoista 

onkin se, että draamaopettajat kuvasivat oikeiden draamatyötapojen käyttämistä 

oppimisympäristön oppimisen tärkeimpänä edellytyksenä; 

 

On tosi vaativa ympäristö, mutta opettaja, joka saa oppilaat mukaan lähtemään 
niin sittenhän se toimii loistavasti. (D3) 

 

Oppimisympäristössä oppimisen ja mielekkään koulutyön riskeinä nähtiin draa-

matoiminnan synnyttämä mahdollinen kiusaamisen ilmapiiri. Kiusaamisen ilma-

piiri voidaan poissulkea mahdollisimman hyvin pois tekemällä Heikkisen (2005, 

s.189) tavoin selväksi oppilaille draaman maailma ja sen työtavat sekä sopimalla 

työskentelystä draamasopimuksella.  

 

Kotitalousluokka konkreettisena opetuspaikkana sai yhtä draamaopettajaa lu-

kuun ottamatta positiivisen näkemyksen draamatoiminnan opettamispaikaksi.  

Yksi draamaopettajista piti kotitalousluokkaa haastavana paikkana järjestää kai-

kenlaista draamatoimintaa, sillä opetuskeittiöiden ja pöytäryhmien nähtiin rajoit-

tavan toimintaa. Draamaopettaja oli sitä mieltä, että draamakasvatus on avoimen 

tilan toimintaa. Kaikki muut eli viisi draamaopettajaa sen sijaan pitivät kotitalous-

luokkaa mahdollistavana opetuspaikkana. Kotitalousluokan välineistö nousi esille 

draamatyötavoissa hyödynnettävänä. Eniten kotitalousluokassa nähtiin potenti-

aalisena keittiöryhmien hyödyntäminen esimerkiksi kodinomaisena leikkinä. Keit-
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tiöryhmien nähtiin myös jakavan toimintaa ja mahdollistavan näin vuorovaikutuk-

sellista oppimista.  Keittiöryhmien sisällä nähtiin toimintaa ja draamakasvatuksen 

nähtiin sopivan siihen hyvin.  

 

Verrattuna mihinkä tahansa toiseen luokkaan niin kotitalousluokka on tosi inspi-
roiva. Siellä on niin paljon rekvisiittaa mitä siellä ihan oikeasti käytetään. On paljon 
helpompi tila käyttää draamaharjoitteita, kun oppilas ei ole ihan yksin tyhjässä ti-
lassa. (D2) 

 

Kotitalouden ja draamakasvatuksen oppimisympäristö näyttäytyi pääsääntöisesti 

siis positiivisena oppimisympäristönä.  

 

 

7.3 Draamakasvatus ja kotitalous mahdollistavana yhdistel-

mänä 

 

Kolmannen tutkimuskysymyksen tavoitteena oli kuvata laajemmin draamakasva-

tuksen ja kotitalouden yhdistämisen tutkimusilmiötä sellaisena kuin draamaopet-

tajat sitä ilmensivät, sillä aikaisempia tutkimuksia yhteistyöstä ei ole juurikaan 

tehty eikä draamakasvatus ei ole yleisesti tunnettu opetustapa kotitalousopetuk-

sessa. 

 

Tutkimukseni kannalta mielenkiintoista oli se, että vaikka draamakasvatuksen 

käytölle kotitalousopetuksen yhteyteen annettiin paljon vaatimuksia, pidettiin sitä 

myös mahdollistavana ja oivana opettamisen välineenä. Draamakasvatus näyt-

täytyi sellaisena, että innokas ja pätevä draamaopettaja voi hyödyntää sitä eri 

määrin kaikessa kotitalousopetuksessaan. Draamaopettajat painottivat kuitenkin 

sitä, että aina draaman käyttö ei ole aina perusteltua. Opettajan on kuljettava 

kultaista keskitietä ja mietittävä millä tavalla opettaminen on parasta missäkin ti-

lanteessa.  

 

Draamaopettajat kuvasivat kotitalouden ja draamakasvatuksen yhdistämistä 

pääsääntöisesti positiivisena ilmiönä (kuvio 8). He kuvasivat kotitalouden ja draa-

makasvatuksen yhdistämistä seuraavin adjektiivein; 
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Kuvio 8. Draamakasvatus kotitalouden oppitunneilla adjektiivein kuvattuna. 

 

Tutkielmassani painottui positiivisen yhteistyön tarkastelu, mutta tutkimukseni ei 

haastatteluvaiheessa sulkenut silmiään negatiivisilta asioilta. Draamakasvatuk-

sen ja kotitalouden yhdistämistä kuvattiin draamaopettajien puolelta positiivisena 

ilmiönä. Negatiivisina yhdistämistä rajoittavina asioina pidettiin opetusryhmän in-

nostuneisuutta lähteä mukaan draamatoimintaan. Lisäksi draamatoiminta nähtiin 

erilaisena tapana toteuttaa kotitalousopetusta, jolloin oppilaiden asenteet voisivat 

olla erilaisia. Kolme draamaopettajaa mainitsi myös resurssien olevan mahdolli-

sen yhteistyön esteenä. Kaksi draamaopettajaa mainitsi täyteen pakattujen ope-

tussisältöjen opettamisen mahdollistuvan paremmin perinteisin opetusmenetel-

min, sillä draamatyötapojen nähtiin vievän aikaa. Toisaalta yksi draamaopetta-

jista esitti draamakasvatuksen vastaavan yhteiskunnallisiin resurssiongelmiin; 

 

Draamatoiminta on ilmaista. Kun rahat on lopussa niin näytteleminen ei maksa 
mitään. (D3) 

 

Mielenkiintoista oli myös se, että kotitalousopettajana toimiva draamaopettaja 

nosti kotitalousoppiaineen toimintaa leimaavan ruokakeskeisyyden esille.  Hänen 

vastauksestaan ilmeni kotitalouden toiminta ruokasovellusten toteuttamisen 

kautta. Myös muut draamaopettajat jäsentelivät kotitalouden oppiainetta lähinnä 

ruokaan ja leivontaan liittyvänä oppiaineena omien muistojen kautta. Tarsan 

(2014) painottaa ettei kotitalousoppiaineen tulisi olla vain ruoanvalmistamista ja 

yhteisöllinen kokeileva värikäs hersyvä hupaisa

syvä iloinen
mukaansa-
tempaava

opettavainen hauska

monipuolinen avaava innostava avartava virittävä

kokoava kertaava insprivoiva rohkaiseva kuvitteleva
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kotitalouden toiminnaksi pitäisi sisällyttää muutakin. Kotitalousopettaja kuvaili 

draamakasvatuksen mahdollisuutta opetustapana mutta esitti sen toteuttamiselle 

vaatimuksia aikataulujen, suunnitelmien ja toimintatapamuutoksien suhteen; 

 

Pitäisi päästä aikataulullisten haasteiden läpi ensiksi. Kun ei ole aikaa, kun pitää 
tehdä ruokaa. Tietenkään ei ole pakko tehdä pitkäkestoisia ruokia. Mutta tämä 
vaatisi uutta vuosisuunnittelua. (D4) 
 
Kun on tosi vanhanaikaiset mallit, että pitää opettaa ruoka ruokasovelluksena tai 
vaatehuolto vaatehuoltona niin ne pitäisi jotenkin ravistella pois ja ottaa sitä uutta 
mukaan. (D4) 
 

Yhteistyön kuvattiin vaativan myös jonkinlaista koulumaailman opettamistavan 

murrosta, jossa draamakasvatus ja draamalliset työtavat olisivat osana yläkoulun 

kaikkea opettamista eri oppiaineiden oppitunneilla. Kaksi draamaopettajaa esitti 

hyvänä ideana sen, että pakollisessa kotitalousopetuksessa draamallisena toteu-

tettu opetus mahdollistaisi draaman näkymistä yläkouluopetuksessa.  

 

Jos se olisi kaikille normaalia ja sitä olisi kaikilla oppitunneilla niin että kaikki tekee 
sitä. Niin silloin jokainen uskaltaisi varmaan tehdä sitä. (D1) 

 

Mielenkiintoista oli myös se, että osa draamaopettajista esitti kotitalousopetta-

mista haastavampana työtehtävänä kuin muiden yläkoulun oppiaineiden opetta-

mista. Neljän draamaopettajan mielestä kotitalousopetuksessa ja draamakasva-

tuksessa oli samalaisia piirteitä. He kokivat, että draamakasvatus ja kotitalous 

tukisivat toisiaan. Yhden draamaopettajan mielestä kotitalousopettajan tulisi olla 

napakka ja liika taiteellisuus opettamisessa voisi olla opetusta heikentävä tekijä.  

 

Meillä oli ainakin aika napakka kotitalousopettaja, ja varmasti on hyvä ollakin, että 
homma pysyy kasassa. Ei liian taiteilija voi varmaan olla kotitalousopettajana. (D5) 

 

Mielenkiintoista on se, että kotitalouden opiskelun tulisi Anttalaisen ja Mannisen 

(2013, s. 8) mukaan olla monipuolisempaa. Venäläinen ja Metsämuuronen 

(2014, s. 171.) esittävät kotitalouden sellaisena, että sen toiminnalliset työtavat 

mahdollistaisivat draaman käytön. Draaman käyttämistä perusteltiinkin opettajan 

haluamana opetustapana ja päätöksenä toteuttaa opettamista sen avulla koskien 

omaa opettamistaan; 
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Musta tuntuu, että se on enemmän opettajasta kiinni käyttääkö draamaa. Että ot-
taako ajan ja vaivan sille draamalle vai meneekö helpoimman kautta. (D6) 

 

Kotitalouden ja draamakasvatuksen yhdistäminen sai perusteluja myös sitä 

kautta, että kaikille pakollisena sisältyvä kotitalousopetus mahdollistaisi draama-

kasvatuksellistakin oppimista yhteistyön varjolla. Lisäksi oppiaineiden esitettiin 

olevan samanlaisia tai samantyylisiä tai yhteensopivia. 

 

Oppilaan näkökulmista kotitalous on pakollinen oppiaine, mutta draamakasvatus 
ei. Olisihan se ihana että sitten sitä draamaa olisi siellä kotitalouden oppitunneilla 
niin kaikki pääsisi sitäkin oppimaan. (D5) 
 
Kotitaloudessa missä oikeasti tehdään niitä asioita niin jotenkin kiinnostavalla ta-
valla risteää tää yhdistäminen. Että tuodaan se mielikuva ja konkretia siihen. Tun-
tuu että nää enemmän ja enemmän kuulostaa mun mielestä samantyyppisiltä op-
piaineilta. (D2) 
 

 

Mielenkiintoista oli myös se, että kotitalousopettajaa ajatellen yksi draamaopet-

tajista esitti draamakasvatuksen tarjoavan sellaisia työkaluja, joita opettaja voisi 

monipuolisesti hyödyntää ja joiden avulla pitkässä työurassa säilyisi intoa. Hänen 

esittämänä kotitalouden ja draamakasvatuksen opettajapätevyydestä olisi posi-

tiivisia merkityksiä sekä opettajalle että oppilaille. 

 

Kun sulla on vielä työuraa paljon edessä, niin draamakasvatus ja sen metodit ja 
kaikki ne mahdollisuudet mitä siellä voidaan käsitellä niin antaa kyllä tosi hyvät 
mahdollisuudet. Ei tule puutuminen ja kyllästyminen missään työssä, kun näitä op-
peja käyttää hyödyksi.” (D6) 
 
Draamaopettajan pätevyys olisi varmasti hyvä kotitalousopettajalle. Yhteisölli-
syyttä ja ryhmässä toimimista voisi nimenomaan opettaa siellä ja sitten draaman 
keinoin käyttää ryhmäyttäviä ja yhteistyötaitoja kehittäviä draamaharjoitteita. (D6) 
 

Draamaopettajat myös ilmensivät yhteistyön tarjoavan sellaisia mahdollisuuksia 

mitä pelkkä kotitalousopetus ei pystyisi itsenäisenä tarjoamaan. Draamakasva-

tuksen koettiin tarjoavan vaikeiden kotitalousopetukseen ja yhteiskunnallisiin asi-

oihin liittyvien asioiden tarkastelua. Tiuraniemi (2006, s. 44) on ilmentänyt kotita-

louden ja draamakasvatuksen yhteistyön mahdollistavan kestävän kehityksen, 

arjen sekä itsensä kasvun aiheita ja näitä kuvattiin yhteistyössä toteutuviksi.  

 

Seiskaluokkalaisten on vaikea olla. Suhde ruokaan voi olla vaikea tai hankala. 
Draama voisi tarjota purkautumisen väylän tälle. (D3) 
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Kotitalouden oppitunnilla kuvattua draamakasvatusta ilmennettiin kehollisena ja 

kokemuksellisena. Varsinaista Kolbin (1984) mukaista kokemuksellisen oppimi-

sen mallia ei aineistosta pystynyt jäsentämään, mutta sen eri vaiheita kuvattiin 

toiminnassa syntyvänä. Yhteistyö näyttäytyi kehollisena oppimisena ja siinä il-

mennettiin Myllykankaan ja Rantamäen tavoin aistien, tunteiden, mielikuvien, kie-

lellisyyden ja ajattelun aktivoimista.  Haverisen (2009, s. 3) mukaan kotitalouden 

opettamisessa pitäisi enemmän nostaa merkitykselliseksi juuri tunnekokemuksia 

ja elämyksiä, jotta esteettisten ja eettisten arvojen oppiminen kotitaloudesta täy-

dentyisi. Draamallista kotitalousopetusta ilmennettiin siis sellaisena, että se mah-

dollistaisi tallaisia kokemuksia ja elämyksiä.  

 

Draamaopettajien ilmensivät myös yhteistyön vastaavan tulevaisuuden tarpeisiin 

tai olevan tulevaisuuden opettamista. Kuusisaari ja Käyhkö (2014) ilmentävät ko-

titalousopetuksen tulevaisuuteen tähtäävänä. Myös draamakasvatuksessa on 

Heikkisen (2004) mukaan pyrkimys tarjota tulevaisuutta erilaisten mahdollisuuk-

sien ja näkökulmien kautta. 

 

Kotitaloustunti, kun ajattelen sitä siivoamista ja ruoanlaittoa tai leipomista. Niin se-
hän on tavallaan simulaatio. Se kouluttaa oppilasta toimimaan itsensä ruokkijana 
tai perheensä ruokkijana tulevaisuudessa. Että tavallaan kotitaloushan on sem-
moinen kotileikki. (D6) 
 

Kotitalouden ja draamakasvatuksen yhteistyöstä nousi esille myös niiden luon-

teenomainen tapa ajatella epäonnistumiset oppimisen kannalta. Kotitaloudessa 

positiivinen ilmapiiri ja asenne epäonnistumisia kohtaan ovat oppiaineen työsken-

telytapoja Opetussuunnitelman (2014) mukaisesti. Yhteistyötä kuvattiin positiivi-

sena ja sen luonnetta leikkisänä ja rentona. Kotitalouden toiminnasta nostettiin 

esille keskeneräisyyden sietämistä. Draamatoiminta opettaisi Heikkisen (2005) 

mukaan myös keskeneräisyyden sietämistä, sillä draamassa ei voi koskaan tulla 

valmiiksi tekemisen ja taitotasoa tarkastellen. Sinivuoren (2021, s. 18) näkemyk-

sen mukaan draamatyöskentely osoittaisi oppilaalle myös sen, että tietty pää-

määrä vaatii omakohtaista työskentelyä. Yhtenä yhteistyötä perustelevana 

asiana esitettiinkin sitä, että oppilas voisi draamatyötapojen kautta saada parem-

mat mahdollisuudet hahmottaa omaa kotitalouden oppimistaan ja ymmärtää näin 
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myös oma kotitaloudellinen osaamisensa tarkastelematta pelkkää numeraalista 

arvosanaa. 

 

 

7.4 Yhteenveto  

 
Draamaopettajien käsitys draamakasvatuksesta osoittautui teoriapohjaan peilat-

tuna todenmukaisena ilmentymänä. Draamaopettajien esittämässä draamakas-

vatuksessa täydentyi Heikkisen (2017) esittämä praktis-teoreettisen käsityksen 

mukainen draamakasvatuksen teoreettinen luonne. Draamaopettajat ilmensivät 

kotitalouteen yhdistettyä draamakasvatusta Heikkisen (2017) mukaisesti moni-

naisena tekemisenä, jossa muodostui vahva pyrkimys erilaisiin draamallisiin pro-

sesseihin. Draamakasvatuksellisessa kotitaloustoiminnassa nähtiin erilaiset si-

sällöt ja muodot erilaiselle toiminnalle. Draamaopettajat ilmensivät puheissaan 

myös oppilaiden ja opetusryhmän vaikutusta draamassa toimimiselle ja siitä op-

pimiselle.  

 

Draamaopettajien esittämänä draamakasvatuksesta nousi esille varsinkin draa-

maopettajalta vaadittu pedagoginen osaaminen. Opettajan näkökulmista yhteis-

työtä esitettiin luovana ja virkistävänä sekä mahdollistavana, mutta vaativana 

opetusmuotona.  Kaikki draamaopettajat pitivät erittäin tärkeänä, että opettaja 

hallitsee hyvin draamakasvatuksen sitä toteuttaessaan. Kotitalousopetuksessa 

pidettävään draamatoimintaan nähtiin edellytyksenä se, että opettajalla olisi riit-

tävät taidot toteuttaa draamaopetusta. Draamaopettajien ilmentämänä draamal-

linen kotitalousopetus siis vaatisi draamakasvatuksen opetuspätevyyttä kotita-

lousopettajalta.  

 

Kaikki draamaopettajat ilmensivät draamakasvatusta käyttäessä sen kasvatuk-

sellista pyrkimystä. Draamaopettajat tunnistivat draaman käytettäväksi ilmaisu-

taidon oppitunneilla tai draamallisina työtapoina muissa oppiaineissa. Tässä tut-

kimusaineistossa painottui draaman käyttö työtapana kotitalouden opetuksessa. 

Draamakasvatuksen luonnetta esitettiin sellaiseksi, että se oli helppo yhdistää eri 

oppiaineisiin ja erilaisiin opetettaviin asioihin. Kotitalouden ja draamakasvatuksen 
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yhdistämistä ilmennettiin mahdollisena toteuttaa yläkouluopetuksessa. Draama-

kasvatuksen ilmennettiin antavan kotitalousopetukseen syvyyttä ja mahdollisuu-

den yhdistää erilaisia asioita. Yhteistyön nähtiin mahdollistavan alusta erilaisten 

kotitalousoppiaineessa esillä olevien ilmiöiden ja sisältöjen tarkastelulle. Draa-

man ja kotitalouden yhdistämistä ilmennettiin pääsääntöisesti toimivana ja ope-

tusta sekä oppimista mahdollistavana.  

 

Kotitalouden ja draamakasvatuksen yhdistämistä rajoittaviksi tai heikentäviksi te-

kijöiksi esitettiin opetuksen suunnittelutyön tarvetta sekä oppilaiden innostumisen 

tasoa draamatyötavoista. Draamatoiminnassa oppilaiden ja opettajan roolit olivat 

yhdessä tekemistä. Myös kotitalousopettajalle kuvattiin draamaopettajan roolin 

näkymisen merkitystä erilaisessa draamatoiminnassa.  Yhteistyötä ilmennettiin 

sellaisena, että kotitalousopetuksen yhteydessä draamaopettajalla olisi ohjat 

aina käsissä. 

 

Draamakasvatuksen ja kotitalouden yhdistämistä esitettiin viisiportaisena yhteis-

toimintana Pöntisen (2019) yhteistyön intensiteettiä soveltaen. Draamakasvatuk-

sen ja kotitalouden yhteistoimintaa kuvattiin eniten kotitalouden oppitunneilla pi-

dettävänä yhden oppitunnin mittaisena tai yhden oppitunnin osan kestoisena toi-

mintana. Draama, jota yhteistoiminnassa ilmennettiin, oli Heikkisen (2004) mu-

kaista osallistavan draaman genreä eli asian, teeman tai ilmiön tutkimista draa-

mallisen fiktion kautta. Draamatoiminnaksi kotitaloustunnille esitettiin Heikkisen 

(2004) ja Laakson (2004) esittämää draamatoimintaa eli erilaisissa draamaroo-

leissa tekemistä, leikin ja vakavan leikkisyyden sekä esteettisen kahdentumisen 

ja fiktion hyödyntämistä.  

 

Kotitalouden näkökulmista toinen ja kolmas yhteistoiminnantaso eli kotitalousop-

pitunnin osa tai kokonainen oppitunti draamallisin keinoin näyttäytyi laajana sisäl-

tökirjona. Draamakasvatusta ilmennettiin pystyvän hyödyntämään monessa eri 

kotitalouden opetussisällössä ja tavoitteessa. Kotitalouden opetussuunnitelmaa 

ilmennettiin pystyvän hyödyntämään hyvin draamallista opetusta suunnitelta-

essa. Kotitalouden opetustavoitteita esitettiin siis sellaisina, että niitä voitaisiin 

erilaisilla draamatyötavoilla opettaa. Kotitalouden tavoitteista etenkin vuorovaiku-
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tus- ja yhteistyötaitojen opettamista esitettiin draamatoiminnassa helposti saavu-

tettavaksi erilaisia draamatyötapoja hyödyntäen. Myös tiedonhallintataitojen op-

pimista esitettiin mahdollistuvaksi draamakasvatusta hyödyntämällä. 

 

Kotitalouden toimintataitojen opettaminen draamakasvatuksen keinoin jakoi 

draamaopettajien ajatuksia. Osa ajatteli draaman sopivan kaikelle ja osa pohti, 

toisiko draamatyötavat lisäarvoa ja mahdollistaisivatko ne yhteistyössä parem-

paa oppimista kotitalouden toiminnan, etenkin ruoanvalmistamisen suhteen. 

Kaikki draamaopettajat kuvasivat kuitenkin kotitalouden ja draamakasvatuksen 

yhdistämisen toimintaa praksis- toimintana. Draamaopettajat ilmensivät kotita-

louden draamakasvatuksen toiminnan pyrkimyksiä ihmissuhde- ja vuorovaiku-

tustaitoja kehittäväksi ja toiminnaksi, jossa painopiste kotitalouden opetuksessa 

olisi draamakasvatuksen keinoin enemmän erilaisessa tekemisessä ja opetusta-

pahtumassa. 

 

Kaikki kotitalouden sisältöalueet esitettiin mahdollistuviksi opetusalueiksi draa-

makasvatuksen keinoin. Ruokaosaaminen ja ruokakulttuurit, asuminen ja yh-

dessä eläminen sekä kuluttajaosaamiseen liittyvät ilmiöt esitettiin yhteistoimin-

nassa helposti toteutuviksi sisältöalueiksi. Etenkin erilaiset roolit ja fiktiossa toi-

miminen sekä esteettinen kahdentuminen esitettiin niiden draamatyötapoina. 

Draamaopettajat kuvasivat paljon ruokakulttuureihin liittyviä draamaopetus ide-

oita. Asuminen ja yhdessä eläminen sai merkityksiä vuorovaikutuksellisten draa-

matyötapojen kautta. Kuluttajaosaamista esitettiin erilaisten roolien kautta toteu-

tettavana oppimisena. 

 

Ensimmäinen, neljäs ja viides yhteistoimintataso sai vähän ideoita yhteystyölle. 

Hetkessä syntyvät ja hyvin pienet yksittäiset draamatyötavat sekä oppimiskoko-

naisuudet luokkahuoneessa ja koko koulun toiminnassa esitettiin niukkoina yh-

teistyöideoina. Mielenkiintoista oli kuitenkin se, että draamaopettajat ilmensivät 

yhteistyön olevan mahdollista lähes kaikessa kotitalouden opetuksessa. He kui-

tenkin painottivat opettajan ammattitaitoa ja harkintakykyä punnita parhaimman 

mahdollisen opetustavan suhteen. Draamaopettajat painottivat paljon sitä, että 

vaikka draama ajatuksen tasolla sopisi kaikkeen opetukseen, ei sitä kaikkeen 

pidä kuitenkaan opettajan aina käyttää.  
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Kotitalouden draamasta oppimista kuvattiin Toivasen (2105) mukaisesti henkilö-

kohtaisen, sisällöllisen ja sosiaalisen oppimisen alueiden mukaisesti. Henkilökoh-

taisesti draamakasvatuksen ilmennettiin mahdollistavan oppimista tunnetai-

doista, rohkeudesta ja itsetuntemuksesta sekä opettavan omasta suhtautumi-

sesta esimerkiksi ruokaan ja syömiseen. Sisällöllistä oppimista esitettiin paljon, 

sillä draamakasvatuksen koettiin mahdollistavan hyvä potentiaali erilaisten tieto-

jen ja taitojen oppimiselle. Myös sosiaalista oppimista ilmennettiin paljon mahdol-

listuvaksi, sillä yhteistyötä pidettiin vuorovaikutteisena ja sosiaalisena oppimis-

ympäristönä.  

 

Kotitalouden ja draamakasvatuksen yhdistäminen näyttäytyi draamaopettajien 

kuvamana uusimman Opetussuunnitelman mukaisena yhteistyönä, jossa ope-

tuksessa hyödynnettäisiin toiminnallisia aktiviteetteja. Draamakasvatuksen ja ko-

titalouden oppimisympäristöä kuvailtiin positiivisena ja mahdollistavana. Se näh-

tiin toiminnallisena, kehollisena, vuorovaikutuksellisena ja iloisena oppimisympä-

ristönä. Yhteistyö voisi tarjota oppilaalle kokonaisvaltaista oppimista kotitalouden 

oppiaineessa. Lisäksi yhteistyön esitettiin mahdollistavan Pöntisen (2019) mukai-

sesti erilaisten ilmiöiden ja teemojen käsittelemistä ja mahdollistaisi eri tieteen-

alojen yhdistämistä vieläkin enemmän kotitalousopetuksen yhteyteen. Yhteistyö 

vaatisi kuitenkin suunnittelua ja halua toteuttaa opettajalta draamakasvatuksel-

lista kotitalousopettamista. 
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8 Luotettavuus 
 

Tämä tutkielma toteutettiin siis laadullisena tutkimuksena. Laadullisen tutkimuk-

sen luotettavuudella tarkoitetaan Metsämuurosen (2008, s. 65) mukaan sitä, että 

tutkimus on laadittu hyvin ja sen tulokset esitelty kattavasti ja sellaisina kun ne 

realistisesti ilmentyivät. Luotettavuutta tarkastellaan myös reliabiliteettia ja validi-

teettia tarkastelemalla. Hyvällä tutkimusasetelmalla, oikeilla käsitteillä, hyvällä 

teoriapohjalla ja otannalla voidaan varmistaa tutkimuksen luotettavuutta. (Metsä-

muuronen, 2008, s. 58.) Tässä luvussa syvennytään siis tarkastelemaan tutkiel-

mani luotettavuutta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti edellä esitettyjä asioita 

tarkastelemalla. 

 

Perinteinen luotettavuuden tarkastelu voidaan laadullisessa tutkimuksessa to-

teuttaa validiteettia ja reliabiliteettia tarkastelemalla.  Reliabiliteetilla tarkoitetaan 

tutkimustulosten toistettavuutta samoilla tutkimusmetodeilla ja samoilla henki-

löillä mutta eri ajankohtana eri tutkimuksessa. Tässä tutkielmassa reliabiliteetin 

tarkastelu osoittaa, että tutkimusilmiö draamaopettajien kuvaamana voi muuttua 

ajan kuluessa. (Hirsjärvi & Hurme, 2008, s. 186.) Myös aineistonkeruumenetel-

mänä käytetty teemahaastattelu vaikuttaa siihen, ettei samankaltaisten tutkimus-

tulosten saaminen ole täysin mahdollista. Myös haastattelutilanne tutkijan ja 

haastateltavien välillä vaikuttaa toistettavuuteen. Lisäksi teemahaastattelussa 

kaikki haastattelut olivat sisällöiltään samoja, mutta kysymyksiä voitiin esittää eri 

järjestyksessä ja joihinkin kysymyksiin käytettiin enemmän aikaa. (Eskola & Vas-

tamäki, 2015, s. 29; Hirsjärvi &Hurme, 2008, s. 35.)  

 

Haastattelutilanne onkin hyvin ainutlaatuinen ja vuorovaikutuksessa syntyneet 

tutkimusaineistot eivät usein ole toistettavissa. Tältä osin tutkielmani reliabiliteetti 

täydentyi kohtalaisesti mutta se on tyypillistä haastattelututkimuksille. (Hirsjärvi & 

Hurme, 2008, s. 34.) Lisäksi tutkimukseni oli tapaustutkimuksen luontainen eli se 

ilmensi draamaopettajien ajatuksia draamakasvatuksen hyödyntämisisestä koti-

talousopetuksessa, vaikka jokaisella kotitalousopettajalla ei ole pedagogisia pä-

tevyyksiä mahdollistaa sitä opetuksessaan. Myös valittu fenomenografinen tutki-

musote painottaa sitä, että tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita draamaopettajien 

ymmärryksestä ja tavoista kuvata tutkimusilmiötä omakohtaisten käsitysten 



 83 

kautta. Näin ollen tutkimustulokset ovat tietyn joukon ilmentämää todellisuutta. 

(Niikko, 2003, s. 26.) Tutkimustulosteni yleistettävyys on siis kyseenalaista. 

 

Sen sijaan tutkielmani validiteettia voidaan tarkastella syvällisemmin toteutu-

neeksi. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa validiteetilla kuvataan tutkimusta, jossa 

tutkimuksen tutkimustulokset ja johtopäätelmät ovat relevantteja. Arvioidessani 

tämän tutkimuksen validiteettia koen onnistuneeni vastaamaan tutkimuskysy-

myksiin ja muodostamaan näin käsityksen tutkimusilmiöstä eli draamakasvatuk-

sen hyödyntämisen mahdollisuuksista kotitalouden opetuksessa. Myös tutkimuk-

seni johtopäätöksillä ja teoreettisella viitekehyksellä on yhteys. Tutkimuksen tu-

lokset eivät ole irrallisia, vaan ne linkittyvät tutkimukseni viitekehykseen ja tutkit-

tavaan ilmiöön ja heijastelevat näin sitä, että olen tutkijana toiminut oikein. (Sa-

rajärvi & Tuomi, 2009, s. 136–137.) 

 

Metsämuuronen (2008, s. 57–59) taas tarkastelee luotettavuutta jakamalla sen 

ulkoiseen ja sisäiseen luotettavuuteen. Ulkoisella luotettavuudella tarkoitetaan 

tutkimuksen yleistettävyyttä. Tällöin tarkastellaan sitä, kuinka hyvin tutkimuksen 

tulokset on esitetty ja kuinka yleistettävissä tutkimus on muissa tieteissä ja erityi-

sesti oman kotitaloustieteenalan sisällä. Olen pyrkinyt esittämään tutkimustulok-

set mahdollisimman selkeinä ja kokonaisvaltaisina tutkimusilmiön asettamana. 

Tutkimustulokset on esitetty sellaisina, kun ne tutkimusaineistossa esiintyivät ja 

tästä kertoo esimerkiksi se, että vaikka tarkoituksena oli muodostaa käsityksiä 

yhdistämisen positiivisista mahdollisuuksista, on esille nostettu myös rajoittavia 

ja negatiivisia asioita. Tärkeässä asemassa ulkoista luotettavuutta tarkastelta-

essa on myös tutkimusasetelma, jonka avulla yritetään minimoida mahdolliset 

luotettavuuden rajoitteet sekä aineiston otanta, jossa edelleen poistetaan luotet-

tavuuden esteitä (Metsämuuronen, 2008, s. 58). Tutkimusasetelman luotetta-

vuutta lisää se, että olen tehnyt tutkimussuunnitelman ja perehtynyt tutkimuksen 

tekemisen eri vaiheisiin hyödyntämällä tutkimuskirjallisuutta ja noudattanut niiden 

esittämiä tutkimuskäytänteitä.  

 

Tässä tutkielmassa tutkimusasetelma on muodostettu tutkimusilmiön, yhdistämi-

sen kautta, kotitalouden ja draamakasvatuksen tutkimuksiin ja teoriapohjaan pe-

rustuen. Tutkielmassa on pyritty hyödyntämään mahdollisimman monipuolisia 
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tutkimusartikkeleita ja taustateoriana erilaisia tunnettuja sisältöjä tutkimusaihee-

seen liittyen. Tutkimukseni luotettavuutta heikentää kuitenkin se, että draama-

kasvatuksen opetuskontekstiin luodut mallit ja sisällöt on julkaistu osittain op-

paissa ja käsikirjoissa ja niiden tieteellinen arvo on näin ollen heikkoa. Toisaalta 

Metsämuuronen (2009, s. 59) muistuttaa, että sisäinen luotettavuus tavoitetaan 

juuri silloin, kun tutkimukseen on valittu oikeat käsitteet, termit ja mallit sekä teo-

riat ja näin ollen draamakasvatuksen osalta on ollut perusteltua hyödyntää moni-

naisia tietolähteitä. Kotitalouden ja kotitaloustieteen osalta olen pyrkinyt hyödyn-

tämään tunnettuja ja tieteellisesti perusteltuja tutkimuksia. Koska tutkimukseni 

käsitteli suomalaisessa yläkoulussa opetettavaa kotitalousopetusta ja yläkou-

lussa käytettävää draamakasvatusta opetusmenetelmänä on tutkimukseni tie-

teellinenpohja pääpiirteittäin Suomessa tuotettuja tieteellistä tutkimusta. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuuteen vaikuttaa myös moni muu asia ja 

luotettavuuden ilmentämistä voidaan pitää monimutkaisempana. Tässä tutkimuk-

sessa esimerkiksi tulosten analysointiin ja tulkintaan vaikuttaa tutkijan omat käsi-

tykset ja ennakko-oletukset tutkittavasta ilmiöstä. (Metsämuuronen, 2009, s. 

232). Teoriasidonnaista sisällönanalyysiä tehdessä teoria kuitenkin ohjaa analyy-

sin kulkua enemmän kuin tutkijan omat käsitykset. Tämä menetelmä mahdollis-

taa tutkijan vapautumisen ennakkokäsityksistä ja lisää luotettavuutta. (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, s. 99.) Luotettavuutta voidaan tarkastella myös analyysin ohjat-

tavuuden näkökulmasta. Tutkielmassa aikaisemmat teoriat kotitaloudesta ja 

draamakasvatuksesta ohjasivat analyysin kulkua, joten niillä oli vaikutus kysy-

mysten muodostamiseen ja analyysiin. Tämä kuitenkin sallitaan teoriasidonnai-

sessa sisällönanalyysissä, koska tarkoituksena onkin juuri yhdistää olemassa 

olevia tietoja uuteen tietoon samalla tuottaen uusia ajatuksia tutkimusilmiöstä. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 98) 

 

Tutkimusaineistoni määrää voidaan myös tarkastella luotettavuuden näkökul-

mista. Tämän tutkimuksen tutkimusaineisto koostui kuuden draamaopettajan tee-

mahaastattelusta. Sitä voidaan pitää Tuomen ja Sarajärven (2009, s. 77) mukaan 

määrällisesti hyvänä. Metsämuuronen (2008, s. 47) painottaakin, että laadulli-

sessa tutkimuksessa aineiston sisältö on sen määrää tärkeämpi tekijä. Aineiston 
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riittävyyden takaamiseksi ajattelen myös sen, että aineistoa oli määrällisesti riit-

tävän paljon, sillä aineisto alkoi tarpeeksi toistamaan itseään eli tutkimushenkilöt 

kuvasivat tutkimusilmiötä jokseenkin toistuvana eikä useiden haastateltavien li-

sääminen olisi ollut näin perusteltua. Tutkimusaineiston määrä ei olisi siis korvan-

nut tutkimusaineiston laatua, johon pyrin tutkimuksessani keskittymään. (Tuomi 

& Sarajärvi, 2009, s. 85–88) Tutkimukseni aineisto oli monipuolinen ja tutkimusil-

miötä moninaisesti ilmentävä. Pystyin itse valitsemaan haastatteluun tutkimus-

henkilöt heidän draamataustansa perusteella ja valitsemaan näin useiden eri ha-

lukkaiden joukosta monipuolisissa draamakonteksteissa toimivia opettajia.  

 

Toisaalta tutkimukseni luotettavuuden näkökulmista on mielenkiintoista tarkas-

tella juurikin sitä, että draamaopettajat olivat eri draamakonteksteissa toimivia 

henkilöitä. Luotettavuuden näkökulmista tämä voi olla sekä heikentävä, että luo-

tettavuutta vahvistava ominaisuus. Jos draamaopettajat olisivat olleet yläkoulu-

kontekstissa opettavia opettajia olisi yläkoulumaailma ollut heille tutumpaa. Vali-

tettavasti usein tilanne kouluissa on se, että eri aineiden opettajat eivät yleensä 

ole tietoisia muiden oppiaineiden sisällöistä.  Näin ollen tietotaitoa kotitalouden 

osalta ei olisi välttämättä saavutettu sen enempää. Lisäksi jos olisin valinnut draa-

makasvatuksen opettajia yläkoulukontekstista, olisivat he luultavimmin edusta-

neet yleistä draamakasvatukseen liitettyä oppiainetta eli äidinkielen ja kirjallisuu-

den oppiainetta tai olisivat he olleet ilmaisutaidon opettajia ja näin draamakasva-

tuksen hyödyntämistä olisi tarkasteltu mielestäni kapealaisemmin ideoin. Nyt va-

likoituneet draamaopettajat toimivat draamakasvatuksen eri kentillä ja sen kautta 

draamakasvatus sai syvällisiä pohdintoja draamakasvatuksen käytölle erilaisten 

opettajien asettamana.  

 

Tutkimuksen luotettavuutta heikentää siis se, että tutkimushenkilöt eivät olleet 

kotitalouden opettajia. Sellaisten kotitalouden opettajien, joilla olisi ollut draama-

kasvatuksen opettajapätevyys osoittautui yksinkertaisesti mahdottomaksi saada 

haastateltaviksi. Tutkimuksessa hyödynnettiin kuitenkin kotitalouden sisällöistä ja 

tavoitteista muodostettua taulukkoa (liite 1) draamaopettajien kanssa. Vaikka 

kaikki draamaopettajat esittivät haastattelutilanteen taustatietojen keräämisen 

vaiheessa kotitalouden muistona ja kotitalouteen vahvasti liittyvänä tekemisenä 
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ruoanvalmistamisen, avautui taulukon avulla draamaopettajille käsitys kotitalou-

den opetuksesta uusimman opetussuunnitelman mukaisena moninaisena teke-

misenä ja opetuksena sisältöjen ja tavoitteiden kautta. Näin tarkasteltuna luotet-

tavuutta voidaan pitää hyvänä. 

 

Mielestäni tutkielmani luotettavuutta lisää myös siihen käytetty aikaikkuna. Kirjoi-

tin tämän työn viimeisenä opintokurssinani eikä minulla ollut muita opintoja ke-

vään aikana. Se mahdollisti intensiivisen paneutumisen ensin teoriapohjan hah-

mottamiselle ja kokoamiselle sekä haastattelututkimuksen rakentamiselle ja nii-

den pitämiselle. Ennen kaikkea se mahdollisti syvällisen ja uppoutunen työn tut-

kimusaineiston kanssa. Toisaalta joskus irrottautuneisuus lisää luotettavuutta, jos 

tutkija on liikaa uppoutuneena tutkimuksen syövereihin. Tällöin vaarana on se, 

ettei tutkija huomaa tarkastella tarpeeksi monikulmaisesti tutkimusilmiötään. 

(Metsämuuronen, 2009, s. 59.) Itseni tuntien on luotettavuuden näkökulmista ol-

lut hedelmällisintä intensiivinen tutkimustyö, jossa tutkimus on edennyt ilman tar-

peetonta jälleen palaamista tutkimuksen tekemisen ympärille.  

 

Lisäksi tutkimuksessa käytetyllä kielellä ja ilmaisulla on vaikutuksensa tutkimuk-

sen luotettavuudessa. Mäkinen (2006, s. 102) painottaa, että tutkimuksessa on 

tärkeää käyttää sellaista kieltä, jolla lukija ymmärtää tutkimuksen kokonaisvaltai-

sesti. Tämän tutkimuksen haasteena olikin esittää sekä draamakasvatus että ko-

titalousoppiaine sellaisina, että ne hahmottuisivat kaikenlaisille lukijoille. Kotita-

louden opettajalle on pyritty jäsentämään draamakasvatusta ja draamakasvatuk-

sen kontekstissa toimivalle opettajalle taas kotitaloutta. Lisäksi tutkielmassa py-

rittiin muodostamaan käsitykset kummastakin sellaiselle lukijalle, jolle aihealueet 

ovat vieraita tai sisällöt tuntemattomia. Tutkielmassa hyödynnettiinkin paljon ku-

vioita ja taulukoita, joiden avulla pyrittiin jäsentelemään tutkimukseen liittyviä asi-

oita visuaalisesti.  

 

Luotettavuutta voidaan tarkastella myös siltä osin, että toimin itse kotitalousopet-

tajana ja minulla on taustalla kotitaloustieteen opinnot sekä draamakasvatuksen 

perusopinnot. Tässä tutkimuksessa tutkijan ja tutkimusaiheen välillä onkin luotta-

musta vahvistava suhde (ks. Metsämuuronen, 2009, s. 57). Tutkimuksen tekijänä 

minulla oli siis omakohtaista kokemusta ja käsitystä tutkittavasta ilmiöstä. Pidän 
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luotettavuuden kannalta tätä kuitenkin enemmän positiivisena asiana. Koen, että 

kotitaloustieteen hyvä hallinta mahdollisti kotitalouden realistisen tarkastelun. 

Draamakasvatuksen osalta minulla oli into ja luottamus lähteä kohtaamaan vä-

hemmän käytettyä opetustapaa. Sekä draamakasvatuksen että kotitalouden hal-

linta osoittautui välttämättömäksi viimeistään teoriaohjaavaa sisällönanalyysia 

tehdessä, sillä silloin kaksi eri opetuskenttää keskustelivat kanssani ja jäsentyivät 

yhteistyöksi oikeiden termien, sisältöjen ja toimintatapojen asettamina. Pelkkä in-

nostuneisuus draamasta esimerkiksi teatteriharrastuneisuuden kautta ei olisi 

mahdollistanut syväluontaista tarkastelua ja ymmärrystä tutkimusilmiöstä. Oma-

kohtainen osaaminen draamakasvatuksen ja kotitalouden osalta vaikutti luotetta-

vuutta kohottavana tekijänä ilmiön tutkimisen luotettavuutta tarkasteltaessa. 

 

Toisaalta olin tutkijana ensikertalainen, joten voimme pohtia sen vaikutuksia tut-

kielman luotettavuuteen. Vaikka olenkin toiminut tutkimuseettisesti oikein ja teh-

nyt eri tutkimusvaiheet annettujen ohjeiden ja tutkimusetiketin mukaisesti on 

tämä tutkielma yliopiston päättötyö mutta samalla harjoitustyö. Olen omalla työs-

kentelylläni lisännyt luotettavuutta siltä osin, kun olen osannut siihen reagoida. 

Olen tehnyt tutkimuksen alusta loppuun saakka parhain mahdollisin tavoin. Olen 

pyrkinyt havainnoimaan ja avaamaan tutkimukseni tekemistä lukijalle. Lukijalle 

on esimerkiksi kerrottu haastattelun sisällöistä haastattelun runko (liite 2) esittä-

mällä. Tutkimushaastattelutilanteessa esillä ollut kotitaloudesta muodostettu ta-

voite- ja sisältö kaavio (liite 1) on lukijan nähtävillä.  Lisäksi tutkimusaineiston 

analyysiä on avattu sekä kirjoittamalla sekä esittämällä analyysiä ohjanneet luo-

kittelut tutkimusliittein (liite 5). Koen, että tutkimukseen liittyvä avoimuus osoittaa 

näin luottamusta, vaikka tutkijana olisin tehnyt joitakin tiedostamattomia virheitä 

tai tutkimukseen liittyviä puutteita. 

 

Lisäksi tutkimukseen osallistuneita tutkimushenkilöitä pyrin kohtelemaan tutki-

museettisesti oikein ja näin ajattelen sen lisäävän tutkimuksen luotettavuutta. 

Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista. Tutkimuksesta sai jättäytyä pois 

ja yksi henkilö jättäytyikin lopulta tutkimuksen ulkopuolelle. Tutkijana tämä har-

mitti minua, mutta se oli sallittava. Tutkimushenkilöille pyrittiin alusta alkaen muo-

dostamaan oikeanlainen käsitys tutkimuksestani ja haastatteluun osallistumi-

sesta. Jo haastattelupyyntö (liite 3) pyrki siis lisäämään tutkimuksen aineiston 
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luotettavuutta. Lisäksi jokaisen tutkimushaastateltavan kanssa tehtiin tutkimus-

suostumus (liite 4). Se sitoi sekä tutkijana minua, että tutkimushenkilöitä toimi-

maan yhteisen tutkimusetiketin mukaisesti. Kokonaisvaltaisesti tarkasteltuna tut-

kimukseni luotettavuutta voidaan pitää siis hyvänä. Olen pyrkinyt tutkimuksen 

teon eri vaiheissa oikeaoppiseen tutkimustyöskentelyyn ja pyrkinyt ymmärtä-

mään tutkimuksen tekemisen kokonaisvaltaisena, vastuullisena tehtävänä, toimi-

malla tutkijana sen edellyttämin tavoin. 
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9 Pohdintaa 
 

Tarnanen ja Kostiainen (2020, s. 15–16) painottavat tarvetta kiinnittää huomiota 

kotitalouden oppimisprosesseihin ja siellä tarjottaviin oppimisympäristöihin pohti-

malla mitä ne mahdollistaisivat oppilaille. He ovat esittänet peruskoulun muutos-

tarpeiksi tarjota enemmän iloa ja vuorovaikutteista oppimista. Sahlberg (2015) 

peräänkuuluttaa opettajan rohkeutta miettiä ajankäyttöä ja opetusjärjestelyjä rik-

komalla perinteitä luokkahuoneesta ja oppiaineista. Draaman ja kotitalouden yh-

distäminen vaatisi muutostarpeita mutta tarjoaisi draamaopettajien esittämänä 

mahdollisuuden positiiviseen ja kokonaisvaltaisesti opettavaiseen oppimisympä-

ristöön. 

 

Draamaopettajat kuvasivat puheissaan kotitalouden ja draamakasvatuksen toi-

mintaa praksis- toimintana. Kotitalousopetuksen opetustapahtumia ilmennettiin 

sellaisina, että draamakasvatuksen avulla itse toimintaan saataisiin ankkuroitua 

paljon sisältöjä ja rakenteita, joiden avulla mahdollistettaisiin moniulotteista oppi-

mista kotitalouden tiedoista ja taidoista. Haverinen (1996) on painottanut, että 

kotitaloudentoiminnan tulisi olla arjenhallintaa monipuolisesti kehittävää toimin-

taa, jossa tiedot ja taidot kehittyvät eettisiä arvoja, omaa ajattelua ja viisautta mo-

nipuolisesti erilaisen toiminnan kautta kehittämällä. Tarsan (2014) näkemyksen 

mukaan kotitalouden toiminta kotitalousluokassa on kuitenkin painottunut liikaa 

ruoanvalmistamisen ympärille. Myös tässä tutkielmassa draamaopettajat esittivät 

kotitalouden toimintana paljon ruoanvalmistamista. 

 

Sulosen (2004) toimintatutkimuksen tuloksena kotitalouden opetussuunnitelmaa 

pidettiin sellaisena, että sen vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja voitaisiin ottaa ope-

tustavoitteiksi valitsemalla tietoisesti niitä harjoittavia opetussisältöjä. Tämän tut-

kielman varjolla draamakasvatus näyttäytyi draamaopettajien esittämänä sellai-

sena, että juuri vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen opettamiselle olisi yhteistyössä 

suurin potentiaali. Kotitalouden ja draamakasvatuksen yhdistämistä pidettiin 

mahdollisena toteuttaa sillä draamakasvatus ja kotitalous muodostuivat draama-

opettajien ajatuksissa saman luonteisiksi toiminnan, vuorovaikutuksen ja positii-

visen oppimisympäristön kautta. Yhteistyötä voitaisiin perustella myös uusimman 

opetussuunnitelman mukaisena opetuksena.  
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Jos kotitalousopetusta tarkastellaan taitopedagogiikan kautta, on kotitalouden 

edellytyksenä kasvattaa oppilaista tasapainoisia yksilöitä. Kotitaloudesta kertyvät 

taidot nähdään sekä yksilön että koko yhteiskunnan voimavaroina. Kotitalou-

dessa taito ja toiminta ovat rinnakkaisia ja ne tapahtuvat ihmisten erilaisissa toi-

minnoissa arkipäiväisissä tilanteissa esimerkiksi kotona ja koulussa (Heinelä, 

2007; Sulonen, 2004). Mielenkiintoista onkin se, että kotitalouden taito opetuksen 

tavoitteeksi on asetettu mahtipontisesti koko oppilaan persoonallisuuden moni-

puolinen kehittäminen ja arjen taitojen oppiminen. Nämä esitetään saavutetta-

viksi kotitalouden yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, toimintataitoja ja tiedonhal-

lintataitoja monipuolisesti harjoittaen.  

 

Haverinen (2009) painottaa tarpeen nostaa tarkasteluun kotitalouden eri taitojen 

opetustilanteiden toimintavaiheet, jotka syntyvät vuorovaikutustilanteissa synty-

vistä tunteista ja elämyksistä, joiden avulla esteettistä ja eettistä maailmaa avar-

retaan oppilaalle. Halinen ja Jääskeläinen (2015, s. 20–21) esittävät kotitalouden 

oppilaan näkökulmista sellaisena, että oppimista tapahtuu myönteisessä oppi-

misympäristössä. Oppilas on aktiivinen toimija ja oppimisessa luodaan uutta luo-

vuutta sekä nivotaan yhteen koulun ja arjen oppimista. Tekemisen keskiössä tu-

lisi olla oman osaamisen jakaminen yhteiseksi hyväksi ja yhteisöllinen tiedonjako 

ryhmässä päämääränä kokonaisvaltainen oppiminen.  

 

Opettajan näkökulmista ajatellen mietin, miten kotitalouden opetuksen liittyvät ta-

voitteet oikeasti saavutettaisiin. Tämä vaatii mielestäni kotitalousopettajalta hy-

vää kotitaloustieteen hallintaa. Silti Palojoki (2009, s. 186–187) muistuttaa että 

muuttuva yhteiskunta asettaa jatkuvia muutostarpeita kotitalouden opettamiselle.  

Yhteiskuntamme on osoittanut kiihtyvissä määrin sen, että yhteiskuntamme ra-

kenne muuttuu. Autio (2019, s. 46) painottaakin, että 25- vuotiaana valmistuva 

kotitalousopettajalla on työuraa edessään 40 vuotta ja tässä ajassa yhteiskunta 

tulee kokemaan muutoksia esimerkiksi ilmastonmuutoksen vuoksi. Ehkä isoin ky-

symys onkin, se miten tulevaisuudessa opetamme kotitaloudessa tätä kaikkea. 

Mistä kotitalousopettaja ammentaa valmiuksia opettaa? Voisiko draamakasvatus 

mahdollistaa opettajalle näitä työkaluja opetuksen yhteyteen? 
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Ajatus draamakasvatuksesta kotitalouden opetusmenetelmänä on mielestäni pe-

rusteltua. Kotitalousopetuksessa käytetään edelleen paljon perinteisiä työtapoja. 

Kotitalouden sisällöt mahdollistavat monenlaiset kokemukselliset ja toiminnalliset 

työtavat, joissa voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän esimerkiksi draamaa (Ve-

näläinen & Metsämuuronen, 2014, s. 171). Sulosen (2004) mukaan kotitalouden 

opetuksessa voitaisiin kiinnittää enemmän huomiota yhteistyö- ja vuorovaikutus-

taitojen opettamiselle painottamalla niihin liittyviä opetussisältöjä. Tässä tutkiel-

massa draamaopettajat pitivät draamakasvatusta potentiaalisena opettamaan 

yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja niihin liittyviä opetustavoitteita. 

 

Suomalaisella kotitalousopettajalla on paljon vapauksia suunnitella ja toteuttaa 

opettamistaan (Kuusisaari & Käyhkö, 2014, s. 18). Jos opettaja kokee kotitalou-

den yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen sekä toiminnallisen opettamisen tärkeäksi 

osaksi opetusta, voisi opettaja tämän tutkielman tulosten mukaan saada hyviä 

työkaluja draamakasvatuksesta omaan opettamiseensa. Toisaalta draamakas-

vatusopettajalta vaaditaan Antikaisen ym. (2012) ja Heikkisen (2005) mukaan 

ulospäinsuuntautuneisuutta, itseluottamusta ja innostuneisuutta. Myös draama-

opettajat tässä tutkielmassa painottivat draamakasvatuksen vaativan tämän tyy-

listä opettajapersoona. Yhteistyötä kuvattiin kuitenkin sellaisena, että innokas ko-

titalousopettaja saisi draamakasvatuksesta hyvän lisän opetuksen välineeksi ja 

erilaisia työtapoja käyttöönsä.  

 

Muuttuvaa yhteiskuntaamme ajatellen draamakasvatuksen ja kotitalouden yh-

teistyö näyttäytyy hedelmällisenä, sillä draamakasvatuksen avulla voidaan käsi-

tellä vaikeita asioita ja mahdollistaa kokonaisvaltaista oppimista. Kotitaloudessa 

opetettavat ilmiöt ja yhteiskuntaan sekä arkeen liittyvät teemat monimutkaistuvat 

ja moniulottuistuvat ja niiden opetuksesta tulee näin ajatellen opettajalle entistä 

vaikeampaa. Draamakasvatuksen ja kotitalouden yhteistyö tulisi siis nähdä en-

tistä kirkkaammassa ja mahdollistavassa valossa, mutta ehdottoman tärkeänä 

opetustyössä pidän sitä, että opetuksen tuloksia ja vaikutuksia tarkkaillaan ja tut-

kitaan. Yhteistyö vaatisi siis lisää moninaista tutkimusta. 

 

Valtioneuvoston asetuksen (422/2012) mukaan peruskoulun yläluokilla kotita-

lousopetus on pakollinen oppiaine ja oppilaan on opiskeltava sitä vähintään 
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kolme vuosiviikkotuntia yläkoulun aikana. Mielenkiintoista uudistuksessa oli kui-

tenkin se, että sillä mahdollistettiin kotitalouden opetus valinnaisaineena myös 

alakoulun opetuksessa. (Venäläinen & Metsämuuronen, 2014, s. 24.) Tässä tut-

kimuksessa perehdyttiin kotitalousopetukseen ja draamakasvatuksen hyödyntä-

miseen yläkoulussa. Mielestäni olisi mielenkiintoista kartuttaa kotitalouden ja 

draamakasvatuksen mahdollisuuksia alakoulukontekstissa, kontekstissa missä 

draaman käyttö on luontevampaa, mutta kotitalouden opettamisresurssit ja val-

miudet pienemmät. Koen alakoulun olevan opetuspaikkana sellainen, missä ko-

titalouden aiheita voisi säännöllisesti nostaa draamankeinoin esille. Samalla se 

toisi yläkoulussa alkavaa kotitaloutta tutummaksi ja murtaisi sinne siirryttäessä 

ajatusmalleja siitä, että kotitalouden oppimisympäristö keskittyy ruoanvalmistuk-

seen. 

 

Toivonkin että tämä tutkielma herättelisi kotitalouden yliopisto opiskelijoita mietti-

mään oman osaamisensa täydentämistä draamakasvatuksen opinnoilla. Koen, 

että draamakasvatuksen opinnot voitaisiin suorittaa osana opettajankoulutusta 

sisällyttämällä 60 opintopisteen perus- ja aineopinnot osaksi vapaavalintaisia 

opintokursseja. Samalla tuleva kotitalouden opettaja saisi draamakasvatuksen eli 

ilmaisutaidon opettajan pätevyyden. Ongelmana on kuitenkin se, että draama-

kasvatus on verrattain tuntematonta eikä sen puolestapuhujia ole. Draaman pa-

riin eksytään yleensä oman teatteriharrastuneisuuden kautta vaikka draamakas-

vatus ei ole teatteria vaan se tulisi nähdä potentiaalisena oppimisympäristönä 

koulumaailmassa (Toivanen, 2009; Heikkinen, 2005 ). 

 

Draamakasvatus ei ole itsenäinen oppiaine opettajankoulutuksessa mutta draa-

maopettajanpätevyyden voi tällä hetkellä suorittaa Jyväskylän avoimenyliopiston 

kautta opiskelemalla maksulliset perus- ja aineopinnot. Helsingin yliopiston koti-

talousopettajan opintosuunnan opintoihin sisältyy tällä hetkellä pakollinen kahden 

opintopisteen mittainen draamakurssi, Draama opettaja-oppilas- vuorovaikutuk-

sen tukena. Kurssikuvauksessa kerrotaan, että kurssin käytyä opettajaopiskelija 

osaa jäsentää vuorovaikutustilanteita ja ratkoa niiden ongelmia draaman keinoin. 

Lisäksi kurssi antaa valmiudet suunnitella, toteuttaa ja arvioida draamallisia vuo-

rovaikutustilanteita. On kiva, että draamallista toimintaa tuodaan esille, mutta 

kurssi hukkuu pahasti muiden kurssien alle, eikä se tarjoa opettajalle valmiuksia 
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hyödyntää kovinkaan hyvin opetuksessaan draamaa. Kurssia varjosti omassa 

opiskelussani se, että yhtäkkiä leikittiin. Toiminnassa jäi puuttumaan tarkastelu 

siitä, miksi niin tehtiin ja mihin sillä päädytään. Ennen kaikkea ajatus jäi uupu-

maan siitä, mihin draamaa voisi hyödyntää oikeilla työkaluilla. 

 

Olemme eläneet reilu kaksi vuotta koronaviruksen rajoittamaa kouluarkea. Tämä 

tutkimus oli alun perin tarkoitus toteuttaa tutkimalla draaman käyttöä oppilaiden 

ja oppimisen näkökulmista kotitalouden oppitunneilla omilla opetusryhmilläni. Va-

litettavasti koronaviruksen tuomat rajoitukset estivät toiminnallisen tutkimuksen 

tekemisen, sillä koulussa toteutettujen turvavälien vuoksi tutkimuslupaa ei voitu 

toiminnalliselle tutkimukselle myöntää. Toisaalta koronarajoitukset ovat muuten-

kin asettaneet kotitalousopetukseen haasteita, sillä yhdessä toimimista ja lä-

heistä vuorovaikutusta on jouduttu kaikissa kouluissa pandemia aikana rajoitta-

maan. Kotitalousopettajat kävivät facebook- ryhmässä keskustelua siitä, miten 

toteuttaa kotitalousopetusta, kun osassa kouluista ruoanvalmistaminen lopetet-

tiin viruksen leviämisen estämiskeinona. Joissakin kouluissa kotitalousluokka oli 

liian tiivis turvavälien toteuttamiselle ja koko opetus siirrettiin teoriaopetuksena 

muihin koulutiloihin.  

 

Etäopetuksen ongelmana oli myös se, ettei kaikissa kodeissa ollut riittäviä edel-

lytyksiä kotitalouden harjoittamiselle kotona. Tuskastuneimpia olivat ne opettajat, 

jotka toteuttivat pelkkää teoriaopetusta, sillä se vaati paljon suunnittelua ja ope-

tuksen vientiä verkkoon. Opettajat kävivät huolestunutta keskustelua siitä, mitä 

kotitalous voisi olla, kun ruokasovellusten valmistamista ajettiin pois oppiai-

neesta. Seurasin keskustelua mielenkiinnolla, sillä se heijasteli tukea tutkimuk-

selleni; tarvitsemme enemmän moninaisia opetustapoja kotitalousopettamiseen 

etenkin teoriaopetuksen opetustavoille.  Opettajien on ruokittava luovuuttaan, ja 

uskallettava rikkoa ajatusmalleja perinteisestä opettamisesta sillä esimerkiksi 

äkillisissä muutoksissa luovan ajattelun omaava opettaja kaivaa takataskustaan 

opettamista. 

 

Jaan siis näkemyksen siitä, että nykyisten perusopetusten opetustavoitteiden  

saavuttamiseksi tarvitaan uudenlaisia opettamistapoja. Muuttuva oppilasaines ja 

muuttuva yhteiskunta tarvitsee erilaisia opettamisen välineitä, jotta opetuksen 
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taso säilytetään. Koulussa opettajat ovat väsyneitä työtaakkojensa alle. Katseeni 

kohdistuukin opettajankoulutuksen- kuinka kouluttaa kotitalousopettajia, jotka 

pärjäävät tulevaisuuden monipuolisilla työrintamilla. Tarkasteluun voitaisiin ottaa 

draamakasvatus ja sen antamat mahdollisuudet opettajalle ja kotitalouden oppi-

aineelle. Kannustan kotitalousopettajiksi opiskelevia pohtimaan, voisiko draama-

kasvatuksesta muodostaa omaan opettajuuteen sopivan työkalupakin. Toivon 

että tutkielmani pohjalta draamakasvatus nostaisi päätään sen oivallisten mah-

dollisuuksien saattelemana. Draamakasvatus osoitti tämän tutkielman varjolla 

antavan paljon positiivisia mahdollisuuksia niin kotitalousopettajalle, kotitalous-

luokan oppilaalle kuin kotitalouden oppiaineelle. Vakavalla kotitalousleikillä voi-

taisiin siis saavuttaa jotain syvempää oppimista ruoanvalmistuksen ohelle mutta 

innostuneisuutta ja draaman puolesta puhuvia opettajia sekä tutkimuksia tarvi-

taan nykyistä enemmän.  

 

Toivon tämän tutkielman toimineen siis mielenkiintoisena pintaraapaisuna sen 

tarkastellessaan kotitalouden opettamista draamakasvatusta hyödyntämällä. 

Mielenkiintoista on se, että aikaisemmat kaksi aiheeseen liittyvää tutkimusta ovat 

yliopisto-opiskelijoiden tekemiä. Aiheesta tarvittaisiin kotitaloustieteellisempiä ja 

luotettavampia tutkimuksia. Ongelmana on kuitenkin se, kuka tutkimuksia lähtisi 

tekemään. Draamakasvatusta tosiaankin leimaa sen leikillisyys ja teatterilähtöi-

syys ja olen itsekin tätä tutkielmaa tehdessäni törmännyt kysymyksiin näyttelemi-

sestä ja epäilyksestä sen sopivuudesta kotitalouden opetuksen yhteyteen. Yh-

teistyötä pitäisi tarkastella syvemmässä ja mahdollistavammassa, tieteellisessä 

valossa. Ken tietää -kotitaloudessa ja draamakasvatuksessa voi olla tulevaisuu-

den tarvitut taitomme. 
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Liitteet 
 

Liite 1. Kotitalouden tavoitteet. 

Kotitalouden tavoitteet (Opetushallitus, 2014) 

Tavoite Oppimisen tavoite Arvioinnin kohde Laaja-alaisen osaa-

misen alue 

sisältöalue 

T1 ohjata oppilasta 

suunnittelemaan, orga-

nisoimaan ja arvioi-

maan työtä ja toimintaa 

 

Käytännön toimintatai-

dot 

Oppilas oppii suunnit-

telemaan työn tekemi-

sen, tekemään työteh-

tävän ja tarkastele-

maan omaa työtään ja 

toimintaansa 

Työn suunnittelu ja 

toteuttaminen sekä 

oman toiminnan tar-

kastelu 

L 3: itsestä huolehtimi-

nen ja arjentaidot 

S1: ruokaosaaminen ja 

ruokakulttuuri 

S2: asuminen ja yhdessä 

eläminen 

T2 ohjata oppilasta 

harjoittelemaan kotita-

louden hallinnassa tar-

vittavia kädentaitoja 

sekä kannustaa luo-

vuuteen ja estetiikan 

huomioimiseen 

 

Käytännön toimintatai-

dot 

 

 

Oppilas oppii kotitalou-

den kädentaitoja ja ko-

keilee erilaisia työta-

poja. Hän oppii otta-

maan huomioon toi-

minnassaan luovuuden 

ja estetiikan. 

Kädentaidot kotita-

louden perustehtä-

vien toteuttamisessa, 

luovuus ja estetiikka 

L2: kulttuurillinen osaa-

minen, vuorovaikutus 

ja ilmaisu 

L3: itsestä huolehtimi-

nen ja arjentaidot 

S1: ruokaosaaminen ja 

ruokakulttuuri 

S2: asuminen ja yhdessä 

eläminen 

T3 ohjata ja rohkaista 

oppilasta valitsemaan 

ja käyttämään hyvin-

vointia edistävästi ja 

kestävän kulutuksen 

mukaisesti materiaa-

leja, työvälineitä, lait-

teita sekä tieto- ja vies-

tintäteknologiaa 

 

Käytännön toimintatai-

dot 

Oppilas oppii valitse-

maan ja käyttämään 

raaka-aineita, materi-

aaleja, työvälineitä ja 

teknologiaa kestävää 

elämäntapaa edistä-

västi. 

Valintojen tekeminen 

ja niiden perustelut 

toiminnassa 

L3: itsestä huolehtimi-

nen ja arjentaidot 

L4: monilukutaito 

L5: tieto- ja viestintä-

teknologinen osaami-

nen 

L7: osallistuminen, vai-

kuttaminen ja kestävän 

tulevaisuuden rakenta-

minen 

S1: ruokaosaaminen ja 

ruokakulttuuri 

S2: asuminen ja yhdessä 

eläminen 

S3: kuluttaja- ja talous-

osaaminen kodissa 
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T4 ohjata oppilasta 

suunnittelemaan ajan-

käyttöään ja työn ete-

nemistä sekä ylläpitä-

mään järjestystä oppi-

mistehtävien aikana 

 

Käytännön toimintatai-

dot 

Oppilas oppii suunnit-

telemaan omaa toimin-

taansa suhteessa käy-

tettävissä olevaan ai-

kaan ja annettuun teh-

tävään. Hän oppii huo-

lehtimaan työtehtävien 

ja työympäristön järjes-

tyksestä oppimisympä-

ristössään. 

Ajanhallinta ja järjes-

tyksen ylläpitäminen 

L1 

L3: itsestä huolehtimi-

nen ja arjentaidot 

L6: työelämäntaidot ja 

yrittäjyys 

S1: ruokaosaaminen ja 

ruokakulttuuri 

S2: asuminen ja yhdessä 

eläminen 

T5 ohjata ja motivoida 

oppilasta toimimaan 

hygieenisesti, turvalli-

sesti ja ergonomisesti 

sekä ohjata kiinnittä-

mään oppilaan huo-

miota käytettävissä 

oleviin voimavaroihin 

 

Käytännön toimintatai-

dot 

Oppilas oppii toimi-

maan hygieenisesti, 

turvallisesti ja ergono-

misesti kotitalouden 

toimintaympäristöissä 

ottaen huomioon käy-

tettävissä olevat ai-

neelliset voimavarat. 

Turvallisuus ja voima-

varojen kannalta kes-

tävä toiminta 

L3: itsestä huolehtimi-

nen ja arjentaidot 

L5: tieto- ja viestintä-

teknologinen osaami-

nen 

L7: osallistuminen, vai-

kuttaminen ja kestävän 

tulevaisuuden rakenta-

minen 

S1: ruokaosaaminen ja 

ruokakulttuuri 

S2: asuminen ja yhdessä 

eläminen 

S3: kuluttaja- ja talous-

osaaminen kodissa 

T6 ohjata oppilasta 

harjoittelemaan kuun-

telua ja rakentavaa 

keskustelua ja argu-

mentointia oppimisteh-

tävien suunnittelussa 

ja toteuttamisessa 

 

Yhteistyö- ja vuorovai-

kutustaidot  

Oppilas oppii kohtaa-

maan, kuuntelemaan, 

keskustelemaan ja ar-

gumentoimaan vertais-

ryhmässä. 

Kuuntelu, keskustelu 

ja argumentointi yh-

teisessä suunnitte-

lussa 

L1: ajattelu ja oppi-

maan oppiminen 

L2: kulttuurillinen osaa-

minen, vuorovaikutus 

ja ilmaisu 

L6: työelämäntaidot ja 

yrittäjyys 

L7: osallistuminen, vai-

kuttaminen ja kestävän 

tulevaisuuden rakenta-

minen 

S1: ruokaosaaminen ja 

ruokakulttuuri 

S2: asuminen ja yhdessä 

eläminen 

S3: kuluttaja- ja talous-

osaaminen kodissa 

T7 aktivoida oppilasta 

tunnistamaan arjen ra-

kentumista ja kulttuuri-

sesti monimuotoisia 

toimintaympäris-

töjä sekä kotitalouk-

sien perinteitä 

 

Oppilas oppii tunnista-

maan, miten arki erilai-

sissa kotitalouksissa 

rakentuu ja ajallisesti 

järjestäytyy. Hän oppii 

kohtaamaan hyväksy-

västi kotien kulttuurista 

monimuotoisuutta. 

Arjen rakentumisen 

sekä kotitalouksien 

erilaisuuden hahmot-

taminen 

L2: kulttuurillinen osaa-

minen, vuorovaikutus 

ja ilmaisu 

L3: itsestä huolehtimi-

nen ja arjentaidot 

 

S1: ruokaosaaminen ja 

ruokakulttuuri 

S2: asuminen ja yhdessä 

eläminen 

S3: kuluttaja- ja talous-

osaaminen kodissa 



 106 

Yhteistyö- ja vuorovai-

kutustaidot 

T8 ohjata oppilasta 

työskentelemään yksin 

ja ryhmässä sekä sopi-

maan työtehtävien ja-

kamisesta ja ajankäy-

töstä 

 

Yhteistyö- ja vuorovai-

kutustaidot 

Oppilas oppii työsken-

telemään itsenäisesti 

sekä osana ryhmää ja 

yhteistä työtehtävää. 

Hän oppii sopimaan 

työtehtävien jakamista. 

Voimavarojen käyttä-

minen ja yhteisten so-

pimusten tekemisen 

oppiminen 

L3: itsestä huolehtimi-

nen ja arjentaidot 

L6: työelämäntaidot ja 

yrittäjyys 

L7: osallistuminen, vai-

kuttaminen ja kestävän 

tulevaisuuden rakenta-

minen 

 

S1: ruokaosaaminen ja 

ruokakulttuuri 

S2: asuminen ja yhdessä 

eläminen 

T9 kannustaa oppilasta 

toimimaan hyvien ta-

pojen mukaisesti vuo-

rovaikutustilanteissa 

sekä pohtimaan oman 

käytöksen merkitystä 

ryhmän ja yhteisön toi-

minnassa 

Yhteistyö- ja vuorovai-

kutustaidot 

Oppilas oppii tunnista-

maan asioita, jotka liit-

tyvät huomaavaiseen 

kohteluun, tapakulttuu-

riin ja vuorovaikutusti-

lanteissa toimimiseen. 

Toisten oppilaiden 

huomaavainen koh-

telu ja tapakulttuuriin 

mukainen käytännön 

toiminta oppitunnin 

vuorovaikutustilan-

teissa 

L2: kulttuurillinen osaa-

minen, vuorovaikutus 

ja ilmaisu 

L6: työelämäntaidot ja 

yrittäjyys 

L7: osallistuminen, vai-

kuttaminen ja kestävän 

tulevaisuuden rakenta-

minen 

S1: ruokaosaaminen ja 

ruokakulttuuri 

S2: asuminen ja yhdessä 

eläminen 

S3: kuluttaja- ja talous-

osaaminen kodissa 

T10 kannustaa oppi-

lasta hankkimaan ja ar-

vioimaan kotitalouteen 

liittyvää tietoa sekä oh-

jata käyttämään luotet-

tavaa tietoa valintojen 

perustana 

 

Tiedonhallintataidot 

Oppilas oppii hake-

maan ja vertailemaan 

tietoa sekä tunnista-

maan kotitalouteen liit-

tyviä luotettavia tieto-

lähteitä valintojensa 

perustana. 

Tietojen hankinta ja 

käyttö 

L1:ajattelu ja oppimaan 

oppiminen 

 

L4: monilukutaito 

S1: ruokaosaaminen ja 

ruokakulttuuri 

S2: asuminen ja yhdessä 

eläminen 

S3: kuluttaja- ja talous-

osaaminen kodissa 

T11 harjaannuttaa op-

pilasta lukemaan, tul-

kitsemaan ja arvioi-

maan toimintaohjeita 

sekä merkkejä ja sym-

boleja, jotka käsittele-

vät kotitaloutta ja lä-

hiympäristöä 

 

Tiedonhallintataidot 

Oppilas oppii lukemaan 

ja tulkitsemaan kotita-

louteen ja lähiympäris-

töön liittyviä ohjeita, 

merkkejä ja symboleja 

sekä toimimaan niiden 

mukaisesti. 

Toimintaohjeiden, 

merkkien ja symbo-

lien käyttäminen. 

L4: monilukutaito S1: ruokaosaaminen ja 

ruokakulttuuri 

S2: asuminen ja yhdessä 

eläminen 
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T12 ohjata oppilasta, 

ongelmanratkaisuun ja 

luovuuteen erilaisissa 

tilanteissa ja ympäris-

töissä 

 

Tiedonhallintataidot 

Oppilas oppii sovelta-

maan tietoja ja taitoja, 

tunnistamaan palve-

luita sekä osoittamaan 

luovuutta erilaisissa ti-

lanteissa ja ympäris-

töissä. 

Käsitteiden käyttämi-

nen, tietojen ja taito-

jen soveltaminen 

sekä luovat ratkaisut 

tilanteissa, kotitalou-

den palveluiden tun-

teminen 

L1: ajattelu ja oppi-

maan oppiminen 

 

S1: ruokaosaaminen ja 

ruokakulttuuri 

S2: asuminen ja yhdessä 

eläminen 

S3: kuluttaja- ja talous-

osaaminen kodissa 

T13 ohjata oppilasta 

kestävään elämänta-

paan kiinnittämällä op-

pilaan huomiota ympä-

ristö- ja kustannustie-

toisuuteen osana arjen 

valintoja 

 

Tiedonhallintataidot 

Oppilas oppii tulkitse-

maan kiertotalouteen 

liittyviä asioita ja toi-

mintoja sekä ympäris-

töä ja taloutta kuormit-

tavia kotitalouden toi-

mintoja. 

Ympäristö- ja talous-

teot toiminnassa ja 

päätöksenteossa 

L1: ajattelu ja oppi-

maan oppiminen 

 

L7: osallistuminen, vai-

kuttaminen ja kestävän 

tulevaisuuden rakenta-

minen 

S1: ruokaosaaminen ja 

ruokakulttuuri 

S2: asuminen ja yhdessä 

eläminen 

S3: kuluttaja- ja talous-

osaaminen kodissa 
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Liite 2. Teemahaastattelun runko 

 

Draamakasvatus 

määritteleminen 

draamatyötavat 

tavoitteet 

arviointi 

päämäärät 

vaatimukset 

mahdollisuudet 

yläkoulu 

opettajan näkökulmista 

oppilaan näkökulmista 

oppimisen näkökulmista 

oppimisympäristönä 

yhteistyö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotitalous ja draamakasvatus 

työtavat 

sisällöt 

tavoitteet 

päämäärät 

taidot 

tiedot 

samankaltaisuudet 

toiminta 

 

Yhteistyö eri näkökulmista 

draamatyötapojen 

kotitalousopettajan 

oppilaiden 

yksilön, henkilökohtaisen oppimisen 

oppimisympäristön 

taidekasvatuksen 

kotitalousluokan 

koulun 

 

Yhteistyön tarkastelu 

rajaavat tekijät 

vaatimukset 

mahdollisuudet 

päämäärät 

lisäarvo 

kuvailu/ hahmottelu
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Liite 3. Haastattelupyyntö 

 

Hei, 
Olen Petra Littunen ja opiskelen Helsingin yliopistossa kotitalousopettajaksi. Olen 
opiskellut Jyväskylän avoimen yliopiston kautta draamakasvatuksen perusopin-
not ja hurahtanut täysin draaman ihanaan maailmaan! Olen hyödyntänyt kotita-
lousopetuksessani draamallisia työtapoja ja haluan viedä draamakasvatuksen 
sanomaa eteenpäin. Nyt tarvitsisin apuasi: 
 
Teen graduani aiheesta draaman hyödyntäminen kotitalouden oppitun-
neilla. 
Olisiko sinulla ajatuksia ja ideoita tähän liittyen?  
 
Tule haastateltavaksi tutkimukseeni.  
 
Yksilöhaastattelut pidetään kasvotusten eri paikkakunnilla tai etänä zoom- haas-
tatteluin, joulu- tammikuun aikana. Haastattelu kestää vastauksistasi riippuen 
noin tunnin verran.  
 
Vaatimuksena tutkimukseen osallistumiselle on se, että sinulla on edes pientä 
kokemusta draamatoiminnasta. Kotitalouden opetuksen tuntemus/ kokemus ei 
ole vaatimuksena vaan draamallisilla ideoilla ja ajatuksilla pääsee pitkälle. 
 
Ilmoita halukkuutesi osallistua tutkimukseeni sähköpostitse xxx 
tai puhelimitse xxx. 
Kerrothan samalla omasta draamataustastasi ja mahdollisesta muusta tut-
kimukseen liittyvästä opettaja- tai ohjaajatyöstäsi yms. Annan mielellään 
myös lisätietoja.  
 
Olisin kiitollinen, jos voisit olla haastateltavana. 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
Petra Littunen 
xxx  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:petra.littunen@helsinki.fi
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Liite 4. Tutkimussuostumus. 

 

Tutkimussuostumus  

  

Suostun haastatteluun:   

Annan luvan käyttää nauhoitettua haastattelumateriaalia gradu tutkimusta varten, joka käsit-

telee   

Draamakasvatusta kotitalouden opetusmenetelmänä. Nauhoitetut haastattelut litteroidaan 

tekstiksi ja hävitetään. Tekstiversiot pysyvät vain tutkimuksentekijällä. Kun tutkimus on valmis, 

tutkimusaineisto hävitetään.  

 

Osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista ja tutkimukseen osallistuminen voidaan kes-

keyttää missä tahansa vaiheessa tutkimusta.  

Osallistujilla on tutkimuksen aikana oikeus kieltäytyä vastaamasta kysymykseen ja keskeyttää 

itseään koskeva haastattelu.  Haastateltavalla on oikeus saada tutkimuksen tekijältä lisätietoa 

tutkimuksesta missä vaiheessa tahansa.  

 

Haastateltavan henkilöllisyys pysyy koko tutkimusprosessin aikana anonyymina ja haastatte-

lusta saadut tiedot ovat luottamuksellisia ja tulevat ainoastaan tämän tutkimuksen käyt-

töön.  Tutkimukseen liittyy vain tutkimuksentekijä, ei muita tahoja tai yhteistyötä tekeviä hen-

kilöitä. Gradu tehdään yksilötyönä kevään 2022 aikana.  

  

Allekirjoittamalla suostut osaksi Littusen gradu tutkimusta ja haastattelussa kertomiasi tietoja 

hyödynnetään anonyymisti:  

 

  

Allekirjoitus:  

 

 

  

Päivämäärä:  

  

Liitteenä toimitetaan/ näytetään yliopiston tietosuojalomake koskien tätä tutkimusta 

(tutkimus ei vaadi erillisiä toimenpiteitä tietosuojaan koskien, sillä se ei käsittele arkaluontoista 

tietoa).  
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Liite 5. Teoriaohjaava sisällönanalyysiluokittelu tutkimusaineistosta. 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka Yhdistävä 

taiteella tutkiminen käyttäminen  Draamakasvatuksen 

ja kotitalousopetuk-

sen yhdistäminen 

väline opettaa 

sisältönä 

menetelmänä 

käsittelykeinona 

oppiaineena 

kasvatuksellisena 

työkaluna 

projektina 

poikkileikkaavana  

mahdollistava sisältö draama kotitalous 

opetuksessa 

 

kattava 

yksityiskohtainen 

elämän vaikeat asiat 

lävistävä 

oppiaineena yhdistäminen 

opetuksessa 

OPS 

työtavat 

ilmiöt ja asiat 

ryhmätuntemus pätevyys   

ainetuntemus 

asiantuntijuus 

luonteenpiirteet 

koulutus 

aika opettaminen opettaja  

taidot 

hallinta 

kaaos 

suunnitteleminen 

roolit 

kouluaineen oppimi-

nen 

oppiminen  

 

 

 

 

oppilas  

 

oma oppiminen 

ryhmästä oppiminen 

sisällöstä oppiminen 

kokemuksellisuus oppimisen luonne 
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osallistava  

tekemällä 

mahdollistava 

syvä 

ilo 

oppimista  ryhmä   

heikentävä 

mahdollistava 

lannistava 

innostava 

vaihteleva 

oma asenne vaatimus   

luonteenpiirteet 

turvallisuus 

mielekkyys 

keskittyminen 

aika 

osaaminen 

ymmärrys 

oppimisen taso riski oppimisympäristö  

osallistuminen 

toimivuus 

kiusaaminen 

erimielisyys 

ryhmä rajoitus   

työtavat 

mielekkyys 

taidot 

resurssit 

pätevyys 

reflektio 

tekeminen toiminta   

osallistava    

ei teatteria    

keskeneräisyys    

luovuus    

tuottaminen    

kokemuksellisuus    

ryhmä    
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sosiaalisuus    

 

 

 

 

 


