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Tiivistelmä
Maisterin opinnäytteeni tarkoituksena oli tutkia opettajaidentiteetin kehittymistä draama-
kasvatuksen ryhmäyttämisohjeita soveltavassa kuvataiteen opetuskokeilussa. Tavoitteenani 
oli kokeilla, miten draamakasvatuksen mallin mukainen ryhmäyttämismenetelmien käyttä-
minen voisi vaikuttaa omaan opettajuuteeni. Ryhmäyttämisohjeiden kehyksenä olivat suoma-
laisen draamakasvatuskirjallisuuden ryhmää ja ryhmäyttämistä käsittelevät kirjoitukset. 
Opinnäyte on kahta tiedonalaa soveltava autoetnografinen tapaustutkimus. Aineistoni koos-
tui opetuspäiväkirjasta, jota kirjoitin vuoden 2014 lokakuun alusta marraskuun loppuun, 
opettamani yläkoulun valinnaisen kuvataidekurssin ajan.  
Muodostin aluksi ryhmäyttämisohjeista kolme tärkeää periaatetta: 1) tutustuminen, 2) kon-
takti ja vuorovaikutus sekä 3) turvallisuus, joiden toteutumista halusin edistää opetuskokei-
lussa. Analyysivaiheessa luokittelin ensin päiväkirjamateriaalin näiden kolmen teeman alle ja 
sen jälkeen muodostin aineistolähtöisesti kolme uutta kategoriaa: onnistumiset, epäonnistu-
miset ja uudet oivallukset.  
Analyysin keskiössä oli selvittää, millaisia onnistumisen ja epäonnistumisen kokemuksia sekä 
uusia oivalluksia opetuskokeilu ja sen tutkimusprosessi antoivat aloittelevalle taideopetta-
jalle ja jäsentää, millaista uutta opettajuutta nämä kokemukset rakensivat. Pyrin siis jäsente-
lemään millaista muutosta omassa opettajaidentiteetissäni tapahtui tutkimuksen aikana, so-
veltaessani draamakasvatusopintojen antia kuvataiteen opettamiseen.  
Hermeneuttinen, uutta ymmärrystä opettajaidentiteetin rakentumisesta tuottava prosessi 
koostui käsitteiden muodostamisesta ja oman esikäsityksen tiedostamisesta, sekä oppimisko-
kemuksista ja niiden reflektiosta. Prosessin seurauksina pidän itsetuntemuksen kehittymistä, 
reaaliaikaisen itsereflektion helpottumista, käsitteiden jäsentymistä, epäonnistumisten ja on-
nistumisten kokemusten tarkempaa havainnointia ja opettajan tunteiden käsittelyn taitojen 
kehittymistä. 
Tutkimuksen tulokset lisäävät tietoa ryhmäyttämisen merkityksestä kuvataiteen opetuksessa 
yhden opettajan kokemana. Tuloksista voidaan tulkita, että ryhmäyttämiseen paneutuminen 
ja oman toiminnan reflektointi opetuspäiväkirjan avulla on hyödyllistä aloittelevalle kuvatai-
deopettajalle. Tulokset voivat auttaa kuvataideopettajia huomioimaan tutustumisen, kontak-
tin ja turvallisuuden merkityksen opetuksen suunnittelussa, sekä itsereflektion merkityksen 
opettajaidentiteetin kehityksessä. Tutkimukseni kertoo yhden opettajan kokemuksista ja ha-
vainnoista yhden opetuskokeilun ajalta. Lisää tutkimusta tarvitaan muun muassa opetta-
jaidentiteetin muutosten vaikutuksista opettajan toimintaan. 

Avainsanat tapaustutkimus, opetuskokeilu, draamakasvatus, ryhmä, autoetnografia, opetta-
jaidentiteetti  
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Summary
The aim of this Master’s thesis was to study the development of teacher identity in a teaching 
experiment that applied the instructions of group forming in drama education to teach visual 
arts. My objective was to try and see how the use of these guidelines would affect my view of 
myself as an art teacher. The framework of the group forming instructions were found in 
Finnish literary of drama education, especially the studies and pedagogical writings concern-
ing group and group forming. 
This thesis applies two fields of knowledge in an autoethnographic case study. The study ma-
terial was a teacher’s journal that I wrote during a two month teaching experiment. I began 
with forming three principles out of the group instructions that I wanted to emphasize in my 
teaching: 1) getting to know each other, 2) contact and interaction and 3) security. After the 
experiment, I first categorized the journal material in these three groups and then found 
three new, more accurate categories: succeeding, failure and new insights. The focus of the 
analysis was to research what kind of experiences of succeeding and failing would a novice 
art teacher get and analyze how those experiences affect teacher identity.  
The hermeneutic process consisted of the forming of concepts and acknowledging former un-
derstanding as well as experiencing and reflecting on new knowledge. The effects of the re-
search process were the development of self-knowledge, self-reflection, the forming of new 
concepts and the improvement in processing teacher’s emotions. 
The study adds knowledge about the significance of art teachers’ group leading skills, experi-
enced by one teacher. The results may aid other art educators to pay attention to the im-
portance of the three group forming guidelines in the planning of teaching and also help em-
phasize the importance of self-reflection from the perspective of teacher identity. 
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1. Johdanto   

ESIPUHE 

Olen toisinaan kuvataidekasvatuksen opintojeni aikana kokenut, että kou-
lutuksessa teoria ja taiteen tekeminen korostuvat käytännön pedagogiikan 
kustannuksella. Opetusharjoitteluissa olen saanut tukea opetuksen sisältöjen 
suunnitteluun, mutta kysymykset oppilaiden kohtaamiseen ja vuorovaikutuk-
seen liittyvistä asioista ovat jääneet pitkälti vaille vastauksia. Olen monissa 
esseissä pohtinut teoreettisesti, millainen opettaja olen tällä hetkellä ja mil-
lainen haluaisin olla tulevaisuudessa - mutta miten se näkyy käytännössä? 
Osaanko soveltaa teoreettisia pohdintoja opettajana kehittymisessä? Tällä opin-
näytetutkielmalla olen hakenut vastauksia näihin kysymyksiin. 

Sivuaineena suorittamistani draamakasvatuksen perusopinnoista ja (vielä 
kesken olevista) aineopinnoista olen saanut paljon pedagogista varmuutta 
niin käytännön tekemiseen kuin teorian ymmärtämiseen. Helsingin yliopis-
ton opettajankoulutuslaitoksen draamakasvatuksen perusopinnoissa opiskelu 
painottui tekemiseen ja kokemiseen. Vuoden aikana opin paljon erityisesti 
kehollisuudesta ja opettajan läsnäolosta, eli harjoittelin kehollisuuden ja pu-
heen kautta tapahtuvan vuorovaikutuksen tietoista reflektointia. Kun varmuus 
omasta ulosannista kehittyy, on helpompi olla avoin toiselle, avautua oikeaan 
dialogiin. Erilaisissa harjoitteluissa pääsin kokeilemaan uudenlaista tapaa olla 
samanaikaisesti sekä oma itseni että opettaja. Pienillä käytännön asioilla pystyin 
havainnoimaan omaa asemoitumistani suhteessa oppilaisiin. Opin tarkkaile-
maan esimerkiksi etäisyyksiä, perspektiiviä, kehon liikkeitä, kasvojen ilmeitä, 
äänenkäyttöä ja opetuksen rytmittämistä. Lyhyet työpajaharjoittelut jättivät hel-
pottuneen olon. Seuraavaan kuvataiteen opetusharjoitteluun suuntasin rennolla 
ja positiivisella asenteella - aivan toisin, kuin jos edellinen opetuskokemukseni 
olisi ollut joku tekemistäni kuvataiteen sijaisuuksista.  

Koen, että vuorovaikutustaitoni ovat tulleet paremmiksi draaman opiskelun 
myötä. Yksi tärkeimmistä huomioistani draamakasvatuksen opiskelijana on ol-
lut, että ryhmä vaikuttaa jokaisen yksilön opiskeluun luokkatilanteessa. Ryhmän 
toimintaan tai toimimattomuuteen on välttämätöntä kohdistaa pedagogista 
huomiota, jos haluaa antaa oppilaille parhaat mahdolliset eväät (taide)opin-
toihin. Tulevana kuvataide- ja draamaopettajana minua kiinnostaa erityisesti, 
miten voin käyttää draamakasvatuksen oppeja kuvataiteen opetuksessa. Ryh-
mäyttäminen on asia, josta kuvataidekasvatuksen tutkimuksessa ja opiskeluissa 
ei juuri puhuta, mutta uskon, että draaman ryhmäyttämiskeinojen soveltaminen 
voisi tukea kuvataiteen opiskelun tavoitteita. 

Draamakasvatuksen opiskelusta on kiistatta ollut itselleni hyötyä sekä ammatil-
lisessa että henkilökohtaisessa elämässä. Siksi halusin opinnäytetutkielmassani 
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tarkastella, miten kuvataidekasvatus voisi hyötyä draamakasvatuksen ryhmä-
näkökulmasta. Tämä oli lähtökohtani, mutta prosessin edetessä kiinnostuin 
erityisesti opettajaidentiteetin käsitteestä ja sen muotoutumisesta opetuskokei-
lun aikana. Kuten kai aina, tutkielman kirjoittaminen oli pitkä prosessi, johon 
sisältyi erilaisia vaiheita. Alun lukuvaiheessa olin kiinnostunut draamakasva-
tuksen teoriasta, opetuskokeilun aikana itse kokeilusta ja analyysivaiheessa 
kiinnostuin kokemuksen vaikutuksista omaan opettajaidentiteettiini. Alussa 
ajattelin, että minulla on kaksi erilaista opettajaidentiteettiä (kuvataideopet-
tajan ja draamaopettajan), mutta sain huomata, että pinnan alla käsitykseni 
hyvästä opettajuudesta ja siitä, millainen olen itse opettajana, ovatkin hyvin 
samankaltaisia. Eri vaiheiden yhteensovittamisessa oli omat hankaluutensa ja 
näin jälkiviisaana voin sanoa, että jotkin asiat olisi kannattanut tehdä toisin. 
Prosessin kaikki vaiheet ovat kuitenkin olleet hyödyllisiä oman oppimiseni kan-
nalta ja uskon että niiden dokumentoinnista on hyötyä myös lukijalle. 

Tutkielmassa pyrin siis loppujen lopuksi, laajahkon teoriaosuuden jälkeen, 
tarkastelemaan, miten draaman ryhmäyttämiskeinojen soveltaminen kuvatai-
deopetuksessa vaikutti omaan opettajaidentiteettiini. Toivon, että lukija pystyy 
joko samaistumaan kokemuksiini tai ainakin ihmettelemään, vertailemaan ja 
kyseenalaistamaan niitä.

TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA ESIKÄSITYKSET

Tutkielmani tarkoitus on ensinnäkin selvittää, millaisia ohjeita draamakasva-
tuksen kirjallisuudessa annetaan ryhmäyttämisestä ja kuinka niitä voisi soveltaa 
niitä kuvataiteen opetuskokeilussa. Tutkimustyötä aloittaessani olin kiinnos-
tunut selvittämään, miten draaman mallin mukainen ryhmäyttäminen voisi 
vaikuttaa kuvataiteen oppitunteihin ja omaan opetukseeni. Tutkielman paino-
piste kuitenkin muuttui prosessin aikana. Tarkentuneita tutkimuskysymyksiäni 
avaan seuraavassa luvussa.

Tutkielmani yhdistää kaksi keskeistä mielenkiinnon kohdettani: kuvataide- ja 
draamakasvatuksen. Näillä kahdella taideaineella on paljon yhtäläisyyksiä. Mo-
lemmissa on tarkoituksena kysyä, ymmärtää ja oppia asioita taiteesta ja taiteen 
avulla. Molemmat eroavat koulun niin kutsutuista lukuaineista muun muassa 
siten, ettei tunneilla yleensä käytetä valmiita oppimateriaaleja, vaan opettaja 
tuottaa ne joko itse tai yhdessä oppilaiden kanssa. Molemmissa aineissa käsitel-
lään opittavia sisältöjä monipuolisilla menetelmillä ja opitaan työskennellessä 
myös itsestä. Molemmissa oppilaat tuottavat itse taiteellista materiaalia, jossa 
henkilökohtainen käsitys opittavasta asiasta näkyy ja sitä voidaan käyttää ope-
tuskeskustelun pohjana. Molemmat ovat parhaimmillaan hyvin oppilaskeskeisiä 
aineita, joissa opettaja ohjaa vierellä ja osallistuu pikemminkin kuin luennoi.
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Aineiden välillä on myös muutamia merkittäviä eroja. Toisin kuin kuvataide, 
draama (tai ent. ilmaisutaito) ei ole peruskoulun oppiaine1. Draamaa voi kuiten-
kin useissa kouluissa opiskella valinnaisaineena.

Yksi suurimmista käytännön eroista, johon olen itse törmännyt näitä kahta 
opiskellessani, on pedagoginen kiinnostus ryhmäilmiöihin. Kuvataidekasvatusta 
opiskellessani olen kokenut, että ryhmäilmiöihin, ryhmäyttämiseen ja oppi-
las-opettaja-vuorovaikutuksen perusteisiin tutustuminen on lähes kokonaan 
opettajaopiskelijan omalla vastuulla. Ryhmänäkökulma on opinnoissa otettu 
esiin lähinnä silloin, kun on pohdittu, mikä tunnilla voi mennä pieleen. Opiske-
lukokemusteni perusteella kuvataidekasvatuksen pedagoginen kirjallisuuskaan 
ei kovin vahvasti tuo esiin opettajan ryhmäilmiöiden ymmärtämisen merkitystä 
oppilaiden oppimisessa tai luokan ilmapiirissä. Jos asiaa lähestytään opinnois-
sa vain negatiivisen kautta (esimerkiksi kiusaamista pohdittaessa), muodostuu 
tulevalle opettajalle helposti mielikuva, että ryhmäilmiöiden ymmärtämistä ja 
ryhmäyttämismenetelmiä tarvitaan vasta silloin, kun ongelmatilanne on pääs-
syt kehittymään näkyväksi. Kuitenkin ryhmäyttäminen lukuvuoden tai kurssin 
alussa voisi estää ongelmien syntymistä jo etukäteen ja edesauttaa hyvää oppi-
misilmapiiriä, jolloin paitsi konfliktit vähenisivät, myös oppiminen muuttuisi 
syvällisemmäksi.

Draamakasvatuksen perusopintojen jokaisessa aihekokonaisuudessa käsiteltiin 
ryhmän toimintaa ja toimimattomuutta. Draamakasvatuksessa ryhmänäkökul-
man muodostaminen ja sen toiminnaksi muuttaminen on opettajan tärkeimpiä 
pedagogisia työkaluja. Draama kun ei toimi, jos ryhmä ei toimi. Draamatun-
neilla ryhmän hyvä dynamiikka (joka on tietoisesti rakennettu), vaikuttaa paitsi 
oppilaiden, myös oppilasyksilön ja opettajan väliseen vuorovaikutukseen. Opet-
taja on paitsi ryhmän ohjaaja ja toiminnan suuntaaja, myös ryhmän jäsen, joka 
työskentelee yhteisen ongelman ratkaisemiseksi. Koen, että näiden seikkojen 
takia draamaopettaja yleensä tutustuu oppilaisiinsa henkilökohtaisemmalla 
tasolla kuin kuvataideopettaja. Ryhmän merkityksestä draamakasvatuksessa 
on kirjoitettu paljon, voisi jopa sanoa, että se on korostetussa osassa kaikissa 
draamaa käsittelevissä teoksissa. Usein todetaan, että draamassa ryhmän täytyy 
toimia, sillä tunneilla käsitellään monimutkaisia ja usein henkilökohtaisia ja 
tunteita herättäviäkin aiheita, mitä ei pystytä tekemään, elleivät kaikki uskalla 
osallistua tavalla tai toisella. Miksei sama pätisi kuvataidekasvatuksessa ja kuva-
taidetunneilla?

Kuvataiteen oppitunneilla opiskelu on perinteisesti yksilökeskeisempää, mutta 
uskon, että sekä oppilaat että opettaja hyötyisivät opettajan ryhmäilmiöiden 
tuntemuksesta myös kuvataidetunneilla. Vaikka tunnilla työskenneltäisiin 
näennäisesti yksin omien töiden tai teosten parissa, ollaan kuitenkin yhdessä 
säännöllisesti, usein hyvinkin tiiviissä tilassa. Toiset ihmiset vaikuttavat aina 
meihin, vaikkemme sitä joka hetki huomaakaan. Ryhmäyttämisen periaatteita 
taitava opettaja voi hyödyntää erilaisia työskentelymuotoja oppimista parem-

1 Muun muassa Toivanen (2007, 6) ja Heikkinen (2001, 76) ovat kuvanneet osuvasti draaman näkymä-
töntä asemaa koulujärjestelmässämme.
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min tukeviksi, kuin sellainen, joka ei hoksaa luokan roolien muodostumista 
ja pinnan alla muhivia ryhmäilmiöitä. Oppilas, joka ei kuvataidetunnilla ikinä 
viittaa, saattaakin olla jossain toisessa ryhmässä porukan suupaltti, eikä muutos 
välttämättä johdu suoraan opetuksen sisällöstä. Hän ei ehkä uskalla, kehtaa, tai 
“saa” puhua juuri siinä ryhmässä.

Oppilaiden työskennellessä yksin tehtäviensä parissa on opettajan helpompi 
sulkea silmänsä ryhmän ongelmilta. Aineenopettaja viettää kunkin oppilas-
ryhmän kanssa joskus vain yhden tunnin viikossa, eikä ehkä ajattele, että sillä 
on väliä, miten ryhmä toimii, kun tärkeintä on tutustua oppilaisiin yksilöinä. 
Oma mielipiteeni kuitenkin on, että oppilaisiin tutustuu paremmin yksilöinä, 
kun heihin on ensin tutustunut ryhmänä. Ryhmällä ei tällöin tarkoiteta oppi-
lasmassaa vaan tuttujen yksilöiden muodostamaa joukkoa. Uskon, että oppilaat 
myös oppivat paremmin, kun pelko ja jännitys eivät estä oppimista ja uuden 
kokeilemista. Taidekasvatuksessa oman persoonan laittaminen likoon on usein 
edellytys uuden oppimiselle. Väitän, että kuvataidetunnit voisivat olla oppi-
laille ja opettajalle mielekkäämpiä ja innostavampia, jos ryhmän toimintaan 
kiinnitettäisiin huomiota yhtä paljon kuin draamakasvatuksessa. Kuvataidekas-
vatuksesta voisi siis tulla parempaa, jos opettajat osaisivat hyödyntää draaman 
esimerkkiä ryhmäyttämisen merkityksestä.

Kuvien tekemisen lisäksi kuvataidetunneilla on tavoitteina myös keskustel-
la kuvista, analysoida niitä, muodostaa omia mielipiteitä ja kuunnella toisten 
näkemyksiä. Toimivassa ryhmässä annetaan tilaa myös epäonnistumisille 
ja väärässä olemiselle, joihin uuden oppiminen usein perustuukin. Tuttujen 
ihmisten kanssa on helpompi keskustella ilman väärinkäsityksiä ja nolou-
den tunnetta. Tutustuminen onkin ryhmäyttämisessä avainasemassa, vaikka 
se saattaa vaikuttaa itsestäänselvyydeltä. Ryhmäyttämismenetelmien avulla 
oppilaat harjoittelevat tutustumista ja kommunikointia vieraiden kanssa ja sa-
malla oppivat uutta ihmisistä, jotka kenties luulivat jo tuntevansa perin pohjin. 
Draamassa lukuvuoden tai kurssin alussa oppimissisällöt saatetaan jopa jättää 
vähäksi aikaa alisteisiksi ryhmäyttämiselle. Hyvän ryhmävuorovaikutuksen ra-
kentamisella luodaan pohjaa tuleville oppimisen tavoitteille ja alun vaivannäkö 
palkitaan tulevana sujuvana työskentelynä.

Draamakasvatuksessa oppimista kuvataan yleensä neljän oppimisalueen kautta, 
eli opitaan:

1. sisällöstä (asia, ilmiö tai ongelma jota on perusteltua tutkia draaman avulla)

2. omasta itsestä (henkilökohtainen kehittyminen)

3. sosiaalisista taidoista (kuinka toimitaan yhdessä yhteisen päämäärän eteen)

4. draamasta ja teatterista (muodosta)

(Heikkinen 2002, 91.)

Numero kolme on mielestäni jonkinlainen kuoppa kuvataidekasvatuksen 
teoriassa ja opinnoissa. Tutkielmani teoreettisessa osassa pyrin tuomaan draa-
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makasvatuksen näkökulmaa kuvataidekasvatuksen tiedonalalle. Empiirisen 
aineiston pohjalta taas pyrin aineistolähtöisesti hahmottamaan niitä tekijöitä, 
jotka vaikuttavat opettajaidentiteetin rakentumiseen näitä kahta tiedonalaa so-
veltavassa opetuskokeilussa.

LÄHTÖASETELMA JA TUTKIMUSKYSYMYKSET

Kuten edellisessä luvussa totesin, tarkoitukseni oli ensin ennen kaikkea hah-
mottaa draamakasvatuksen ryhmään ja ryhmäyttämiseen liittyviä ohjeita. 
Niiden pohjalta muodostin itselleni ohjelistan jota käytin hyväkseni kuvataiteen 
opetuskokeilun suunnittelussa. Ensimmäinen tehtäväni oli siis etsiä draama-
kasvatuksen kirjallisuudesta kuvauksia ryhmäyttämisen etenemisestä, neuvoja 
ja periaatteita itselleni uuden ryhmän kohtaamiseen. Aiemmat kokemukseni 
ja käsitykseni ryhmäyttämisestä draamakasvatuksen parissa vaikuttavat myös 
taustalla. Koska ohjeet perustuvat kirjallisuuden lisäksi omiin kokemuksiini, 
kuvaan neuvot vuoropuheluna draamakasvattaja-itseni ja kuvataidekasvatta-
ja-itseni välillä. Periaatteiden muodostamisen jälkeen suunnittelin ja toteutin 
opetuskokeilun, jossa sovelsin draamakasvatuksen ryhmäyttämisneuvoja perus-
koulun valinnaisen kuvataidekurssin opetukseen.

Opetuskokeilun jälkeen tarkastelin päiväkirjamuistiinpanojani. Analyysivai-
heessa kiinnostavimmaksi ilmiöksi nousi opettajaidentiteetissäni tapahtunut 
muutos, jota pyrin tarkastelemaan muistiinpanojen pohjalta. Reflektoin siis 
oman opettajaidentiteettini kehitystä.

Tutkimuskysymykseni ovat:

a. Millaisia ryhmäyttämisohjeita voin tuoda draamakasvatuksesta kuvataide-
opetukseen? 

ja

b. Miten draamakasvatuksen ryhmäyttämisohjeita soveltava kuvataiteen ope-
tuskokeilu vaikuttaa omaan opettajaidentiteettiini?

Kyseessä on näin ollen tapaustutkimus, jossa sovellan itse muodostamaa-
ni teoriapohjaa käytäntöön ja tarkastelen, mitä siitä seuraa. Näkökulmani 
tutkimukseen on käytännön taidepedagogiikan kehittäminen sekä oman opet-
tajaidentiteettini kehittyminen. On ilmeistä, että tutkimus perustuu vahvasti 
niihin arvoihin ja oppimiskäsityksiin, jotka ohjaavat omaa opetustani. Jo tut-
kimusaiheen valintaan ovat vaikuttaneet omat kokemukseni ja käsitykseni 
hyvästä taidekasvatuksesta. Valotan lyhyesti omia ihmis-, oppimis- ja taidekas-
vatusnäkemyksiäni seuraavassa luvussa. Huomaan pitäväni arvokkaana samoja 
asioita sekä kuvataide- että draamakasvatuksessa, sillä näkökulmani on ennen 
kaikkea taiteen avulla kasvattajan, ei taideopettajan. Ihmettelenkin ainejakojen 
jyrkkäreunaisuutta niin peruskoulussa, opettajankoulutuksessa kuin taidekas-
vatuksen tutkimuksessakin. Koen, että usein tavoitteet ovat samat, vain metodit 
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ja opittavat taidot eroavat toisistaan. Tutkielmallani haluan hioa tuota nähdäk-
seni osittain keinotekoista reunaa kuvataide- ja draamankasvatuksen välillä.

Suorannan (1995, 12) mukaan tutkijan minä-persoonan häivyttämisyrityksistä 
huolimatta tieteellinen tutkimus on aina henkilökohtainen odysseia. Hän jatkaa 
toteamalla, että tutkielman synnyn ja rakentumisen selvittäminen on perustel-
tua, jotta lukija voisi arvioida tutkimuksen luotettavuutta:

”Tällainen ohje ei tarkoita tutkijan tunteiden myrskyn tai muiden henkilökohtaisuuksien 
valuttamista lukijan niskoille, vaan tutkimuksen sisällön ymmärtämisen kannalta olen-

naisten seikkojen esittämistä. Kyse on tutkimuksen kontekstoimisesta tiettyihin yhteyksiin, 
tutkimustoiminnan tarkastelusta kulloinkin merkityksellisistä näkökulmista…” (Suoranta 

1995, 12.)

Näiden seikkojen takia pyrin tutkimuksen edetessä muistuttamaan lukijaa 
omasta näkökulmastani ja esikäsityksistäni. Tutkimuksen avoimuuden ja 
luotettavuuden kannalta pidän tärkeänä kuvata myös tutkimusprosessia kat-
tavasti, jotta lukija saisi selkeän käsityksen siitä, miten uudet käsitykseni ovat 
muodostuneet. (* alaviite: Tutkielmani ei suoranaisesti osallistu keskusteluun 
draaman paikasta koulussa, mutta läpinäkyvyyden edistämiseksi on mielestäni 
tärkeää todeta, että itse haluaisin tulevaisuudessa nähdä draaman peruskoulun 
oppiaineena. Rusanen (2001, 54) kuvailee Hakalan (1984) käsitystä siitä, miksi 
draamakasvatuksesta ei 1970-luvun opetussuunnitelmauudistuksessa tullut-
kaan oppiainetta peruskouluun ja lukioon. Hakalan mukaan muut taideaineet 
eivät halunneet jakaa paikkaansa uuden taideaineen kanssa, jolloin aiheesta 
tuli eri intressiryhmien taistelukenttä. Tilanne ei muuttunut myöskään vuoden 
1994 opetussuunnitelmien tullessa voimaan. Myöskään tulevassa opetussuunni-
telman uudistuksessa (POPS 2016) näin ei käy, mikä tekee draamakasvatuksen 
tieteenalan ja menetelmien hyödyntämisen muiden aineiden opetuksessa entis-
tä tärkeämpää.)

KÄSITTEENMÄÄRITTELY

Tässä luvussa määrittelen tarkemmin muutamia käsitteitä, joista opinnäytteeni 
tietopohja muodostuu. Luvun voi lukea osaksi hermeneuttisen kehän esikä-
sitysten määrittelyä. Ensin tarkastelen lähemmin kuvataidekasvatusta ja sitä, 
millaista opetusta ja kasvatusta itse tahdon toteuttaa. Sen jälkeen siirryn draa-
makasvatukseen, jota avaan hieman laajemmin, jotta aihetta vähemmänkin 
tunteva lukija saisi kuvan siitä, mitä tarkoitan käsitteillä draamakasvatus tai 
draama. Kuvailen myös, mitä draamakasvatuksessa tarkoitetaan ryhmäyttä-
misellä. Lopuksi määrittelen käsitettä opettajaidentiteetti tämän tutkimuksen 
viitekehyksessä.
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Kuvataidekasvatus tutkimukseni viitekehyksessä

Kuvataidekasvatus on laaja ja monipuolinen tiedonala. Se on tietoa, taitoa, toi-
mintaa ja teoriaa. Tutkielmassani käsittelen kuvataidekasvatusta nimenomaan 
yleissivistävässä koulussa tapahtuvana institutionaalisena taidekasvatuksena, 
joka ilmenee näkyvästi kuvataide-oppiaineena. Koulun kuvataide on monisisäl-
töinen kokonaisuus. Peruskoulun kuvataiteen opetussuunnitelmassa kuvailtuja 
opetuksen osa-alueita ovat a) kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu, b) taiteentun-
temus ja kulttuurinen osaaminen, c) ympäristöestetiikka sekä arkkitehtuuri ja 
muotoilu, sekä d) media ja kuvaviestintä (Perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteet 2004, 154 - 155.) Kuvataidekasvatuksen käytäntöjä on kuitenkin yhtä 
monta kuin kuvataidekasvattajia. Alaan liittyy vahvasti eklektisyys ja ihmis-, 
oppimis- ja taidekäsitysten moninaisuus. Koen tärkeäksi kuvailla tutkielmani 
alussa omaa kuvataidekasvattajuuttani ja niitä tekijöitä ja ajatuksia, jotka ohjaa-
vat ajatteluani ja toimintaani kuvataideopettajana. Kuten tämän luvun lopussa 
tarkemmin selitän, niillä on tärkeä osa rakentuvassa opettajaidentiteetissäni. 
Niiden kautta lukija saa toivottavasti myös tarkemman käsityksen siitä, mikä on 
motivoinut minua aiheen valinnassa ja tutkimuksen rajauksessa.

Kuvataidekasvatukseen koulussa sisältyy sekä opetus että kasvatus. Kasvatus on 

“[…] inhimillistä toimintaa, jonka tarkoituksena on edellytysten luominen ihmisen 
monipuoliselle kasvulle. Kasvatuksessa, joka on kasvattajan ja kasvatettavan välistä vuo-
ropuhelua, on olennaista kasvuvirikkeiden tarjonta ja säätely, joiden avulla mm. tietoja, 

taitoja ja kulttuuriperintöä välitetään. Kasvatus on yläkäsite, johon sisältyvät myös opetuk-
sen ja koulutuksen käsitteet.” (Hirsjärvi 1990, 72 - 73.) 

Valmistumisen äärellä, työelämän lähestyessä, olen alkanut kiinnostua 
kuvataiteen ainesisältöjen ohella myös enenevissä määrin koulun kasvatuskäy-
tännöistä. Kuvataidekasvatukseen sisältyvät sekä opetus että kasvatus ja uskon, 
että peruskoulussa näillä tuntimäärillä kasvatus on toisinaan jopa tärkeämmäs-
sä osassa. Kuten Opetusministeriön opettajankoulutuksen kehittämisohjelman 
raportissa (2001, 9) todetaan, on opettajuus ihmissuhdeammatti, eli kohtaa-
miset ja vuorovaikutus ovat päivittäisen työn ydinaluetta. Kuvataide on siis 
minulle tällä hetkellä ennen kaikkea kasvatuksen väline ja mahdollisuus keskus-
telun avaukseen oppilaiden kanssa.

Opettajuuden perustana ovat kunkin opettajan ihmis-, tieto- ja oppimiskäsi-
tykset. Opettajan käytännön valinnat perustuvat hänen käsityksiinsä taiteen 
ja kasvatuksen luonteesta ja tehtävästä. Kuvataideopetuksessa arvostan moni-
puolista ja kokemuksellista tiedon hankintaa ja soveltamista. Erityisesti minua 
kiinnostavat aineintegraation mahdollisuudet sekä projekti- tai teematyösken-
tely. Näissä viehättää pitkäjänteisyys ja opettajan näkeminen kanssaoppijana, 
sekä keskustelevuus ja oppijoiden sisällöllinen motivointi. Perusopetuksessa 
arvostan ajattelun taitojen korostamista ja oppimisen tavoitteiden selkeyttä. Ar-
vostan myös kokemuksellisuutta ja elämyksellisyyttä jotka mielestäni edistävät 
oppilaiden omistajuutta omaan oppimiseensa. Opettajan pedagogisista taidoista 
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pidän erityisen tärkeänä turvallisen ja keskustelevan ilmapiirin luomista. Käsi-
tykseni oppimisesta ja opettamisesta ovat konstruktivistisia. Konstruktivistisen 
oppimiskäsityksen mukaan oppiminen perustuu aina aikaisempiin kokemuk-
siin. Suuntauksessa painotetaan oppimaan oppimista ja opetus tulisi suunnitella 
niin, että oppilaat voivat luoda yhteyksiä kokemusten ja tietojen välille. (Rä-
sänen 2008, 39.) Konstruktivistinen oppimisnäkemys painottaa erityisesti 
vuorovaikutusprosessia. (Rauste-von Wright & von Wright 1994, 158.) Oppimis-
käsitys yhdistää molempia taidekasvattajaidentiteettejäni: sekä kuvataide- että 
draamaopetuksessa pidän kokemuksia ja yhteisöä tärkeinä oppimisen ja kasva-
misen edistäjinä.

Draamakasvatus tutkimukseni viitekehyksessä

Draamakasvatuksella tarkoitetaan kaikkea sitä draamaa ja teatteria, jota 
koulussa tehdään. (Heikkinen 2002, 14 - 15.) Draamakasvatus on tutkielmas-
sani yläkäsite, joka sisältää draaman käytön opetusmetodina, oppiaineena ja 
teatteritoimintana. Kuten Heikkinen (2002, 15) toteaa, teatteri ja leikki ovat 
usein lähtökohtia, joilla draamakasvatusta lähestytään. Kuitenkaan draama-
kasvatuksessa ei ole kyse ainoastaan leikistä tai teatterin keinojen opiskelusta, 
vaan tavoitteena on tarkastella ja luoda uutta kulttuuria. (Heikkinen 2002, 
15.) Kasvatuksen ja opetuksen näkökulmasta draamakasvatuksella ja kuvatai-
dekasvatuksella on yhteinen tavoite: tärkeää ei ole vain vallitseviin normeihin 
ja yhteiskunnan odotuksiin kasvattaminen vaan ennen kaikkea uudenlaisen 
ajattelun ja kulttuurin uudistamisen mahdollistaminen. Molemmissa korostuu 
erilaisten näkökulmien kokeileminen ja maailman hahmottaminen esteettisten 
prosessien kautta.

Heikkinen (2002, 23) viittaa Østerniin (1997; 2000), jonka mukaan draama-
kasvatuksen teoriapohja nojaa draaman, teatterin ja kasvatustieteen yhteiseen 
alueeseen. Draama tuo peliin teatterin keinojen pedagogisen käytön ja kasvatus-
tiede tarjoaa tietoa kasvatuksen edellytyksistä, päämäärästä ja muodosta, sekä 
ohjaa käytännön toimintaa. Draamakasvatuksessa koulun valinnaisena oppiai-
neena opitaan fiktiossa käyttämällä teatterin symboliikkaa ja estetiikkaa, jolloin 
taiteen tutkiva rooli ja yhteisöllinen oppiminen korostuvat (Heikkinen 2002, 
29.) Tavoitteina on kehittää oppilaiden mielikuvitusta, itseymmärrystä, ilmaisu-
kykyjä ja ryhmätyöskentelyssä tarvittavia sosiaalisia taitoja erilaisilla fiktioon ja 
improvisaatioon nojaavilla työtavoilla (Heikkinen 2002, 81).

Koulun draamakasvatuksessa ei (enää) korosteta oppilaiden näyttelijäntaitojen 
kehittymistä vaan draamallisen kokemuksen merkitystä. Keskeistä ei ole esi-
tys vaan oppiminen ja kasvaminen itse tekemisen kautta (Rusanen 2001, 52.) 
Draaman fiktiossa voidaan kokeilla, miltä tuntuu olla joku toinen. Nykyään 
draamakasvatuksessa painotetaan tutkivan oppimisen ja kokemuksellisuuden 
lisäksi kokemuksen reflektoinnin merkitystä. Pelkkä kokemusten tarjoaminen ei 
riitä, vaan merkittävää on se, miten kokemusta käsitellään ja miten siihen suh-
taudutaan. (Heikkinen 2002, 29.) Sama pätee kuvataide-oppiaineeseen. 
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Kuvataidekasvatuksen tämänhetkinen visuaalisen kulttuurikasvatuksen pa-
radigma nojaa samanlaisiin ajatuksiin: kokemus ja sen reflektointi nähdään 
tärkeämpinä kuin taidon kehittyminen tai lopputuotos. Toisaalta molempien 
aineiden puolesta voidaan argumentoida, että merkittävää kokemusta ei voi 
syntyä ilman taitoa. Kummankin aineen ominaiset ilmaisutavat ja niiden har-
joittaminen ovat siis myös koulutyössä läsnä.

Draamakasvatus luo kouluun fiktiivisiä oppimisympäristöjä, joissa opettaja ja 
oppilaat toimivat yhdessä ryhmänä draaman maailmojen rakentajina. Draamas-
sa luodaan merkityksiä opetuksen sisällöistä ja tutkitaan niitä yhdessä: tehdään, 
katsotaan, kirjoitetaan, piirretään. (Heikkinen 2002, 73.) Draamakasvatuksessa 
(kuten kaikessa taidekasvatuksessa) on paljon erilaisia metodeja ja työtapoja, 
joita opettajat soveltavat koulutuksensa ja kokemustensa mukaan. Opetuksessa 
liikutaan paitsi taiteen, myös sosiaalisen kokemisen alueilla. Teatteri tarjoaa 
toiminnalle muodon ja kielen, joiden avulla voidaan oppia itsestä. (Heikkinen 
2002, 117.)  Draamakasvatuksen erityispiirre on se, että kaikki toiminta on so-
siaalista ja perustuu ryhmän yhteisten kokemusten muodostumiseen. Opettaja 
rakentaa puitteet ja on vastuussa oppimiskokemusten mahdollistamisesta, mut-
ta ryhmä yhdessä suuntaa toimintaa improvisaation omaisesti. Ryhmä tavallaan 
rakentaa aineettoman käsikirjoituksen toiminnan aikana. (Heikkinen 2002, 83.) 
Draamassa kaikki tekeminen on siis sosiaalista: harjoitteita tehdään ryhmissä 
ja toimintaa reflektoidaan ryhmän kanssa (Heikkinen 2002, 92). Oppiminen on 
myös kontekstuaalista. Kuvitteellisessa maailmassa toimitaan yhdessä, jolloin 
kokemuksista muodostuu yhteisiä ja niitä voidaan myös tarkastella yhdessä 
jälkeenpäin. Draaman kokemuksista voidaan yhdessä muodostaa analogioita 
sosiaaliseen todellisuuteen. (Heikkinen 2002, 84.) Kuvataiteessa taiteelliset 
kokemukset ovat usein yksilöllisiä, vaikka käsiteltävä aihepiiri olisikin kaikilla 
oppilailla sama. Ehkä oppilaat usein kokevat juuri sen vuoksi omista kuvistaan 
keskustelemisen vaikeaksi?

Heikkisen (2002, 114) mukaan draamakasvatuksessa korostetaan kohtaamista, 
yhdessä tekemistä ja yhteisöllisyyttä - siis samoja arvoja, joita pidetään tärkeinä 
kaikessa opetustoiminnassa. Tärkeitä draamakasvatuksen tiedonalan omia kä-
sitteitä ovat muiden muassa esteettinen kahdentuminen ja vakava leikillisyys. 
Avaan seuraavaksi tarkemmin näitä käsitteitä, sillä ne vaikuttavat leimallisesti 
draamakasvatuksen kirjallisuuden ryhmäyttämisohjeisiin, jotka luovat opetus-
kokeiluni teoreettisen pohjan.

Esteettinen kahdentuminen

Esteettisellä kahdentumisella tarkoitetaan draamatyöskentelylle ominaista ta-
paa kokea taiteessa oleminen. Esteettisen kahdentumisen kokemuksessa oppija 
pystyy tarkastelemaan maailmaa samanaikaisesti kahdella eri tavalla: roolin ja 
draamassa luodun fiktiivisen maailman kautta, sekä oman itsensä ja sosiaalisen 
todellisuuden kautta. Tämä onnistuu ainoastaan jos draaman leikissä ollaan täy-
sillä mukana. (Heikkinen 2002, 55.) Mielestäni myös kuvataiteen oppitunneilla 
tarkastellaan maailmaa ja todellisuutta kahdella eri tavalla: taiteen fiktion kaut-
ta ja sosiaalisen todellisuuden kautta. Kuvaa luokkahuoneessa työstävä oppilas 
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on samanaikaisesti läsnä kahdessa todellisuudessa, eli sosiaalisessa ryhmätilan-
teessa muiden oppilaiden kanssa ja omassa sisäisessä fiktion tai mahdollisten 
todellisuuksien maailmassaan. Esteettisen kahdentumisen kokemuksessa oppija 
ei uppoudu yksin kumpaankaan (ei siis esimerkiksi eläydy täysin teokseensa), 
vaan tiedostaa toimintansa molempien tasojen kautta ja vaihtelee painotusta 
tarpeen mukaan. Ymmärrän draamakasvatuksen fiktion vastaavan monessa 
mielessä kuvataidekasvatuksen perinteen mielikuvituksen käsitettä: se on jotain 
ei-totta, johon kuitenkin suhtaudutaan monella tapaa samoin kuin todellisuu-
teen.

Myös leikkiessä toimitaan samanaikaisesti kahdessa eri todellisuudessa, jolloin 
opitaan: 

“[...] leikillisyyden ja vakavuuden, fiktion ja todellisuuden sekä esteettisyyden ja eettisyy-
den välisissä potentiaalisissa tiloissa” (Toivanen & Hellström 2009). 

Esteettisessä kahdentumisessa on siis kyse siitä, että katsoessamme tai teh-
dessämme draamaa siirrymme osittain fiktiiviseen maailmaan, jossa katsojina 
uskomme roolihahmoihin tai toimimme itse rooleissa. (Heikkinen 2001, 96.) 
Esteettisen kahdentumisen merkitys ryhmän muodostumiselle piilee sen vaati-
massa aktiivisessa osallistumisessa.

Vakava leikillisyys

Esteettinen kahdentuminen onnistuu ainoastaan jos draaman leikissä ollaan 
täysillä mukana. (Heikkinen 2002, 55.) Esteettisen kahdentumisen voikin sanoa 
perustuvan vakavan leikillisyyden filosofiaan. Heikkinen (2002, 44) tarkastelee 
väitöksessään draamakasvatuksen olemusta Johan Huizingan (1947) vakavan 
leikillisyyden käsitteen avulla. Vakava leikillisyys draamakasvatuksen kon-
tekstissa tarkoittaa mahdollisuutta tutkia asioita ja ilmiöitä vallasta vapaalla 
alueella. Vakava leikki ei ole toden tai vakavuudella työskentelyn vastakohta, 
vaan leikin sääntöihin suostumista ja niiden noudattamista uusien asioiden 
opiskelussa, siis “tosissaan leikkimistä”. Draama on yhteisen sopimuksen 
(nk. draamasopimus) varassa tapahtuvaa leikillistä fiktiota. Sitä pitää tehdä 
tosissaan, jotta se toimisi. Draama toimii, kun osallistujat uskaltavat heittäy-
tyä fiktioon. Heittäytyminen tulee mahdolliseksi, kun tietää voivansa luottaa 
ryhmään. Kaikkien ryhmän jäsenten on siis oltava sitoutuneita yhteiseen toi-
mintaan.

Ryhmäyttäminen tämän tutkielman kontekstissa

Ryhmään kuuluminen on yksi ihmisen perustarpeista ja sillä on arvoa jo vähin-
tään mielihyvän tuojana (Keltikangas-Järvinen 1985, 94). On tilanteita, joissa 
ryhmään ei ole hakeuduttu pelkästään oman mielenkiinnon motivoimana, kuten 
esimerkiksi pakollisessa peruskoulussa. Etenkin tällaisessa tilanteessa ryhmään 
tutustuminen lisää turvallisuuden tunnetta ja siten helpottaa työskentelyä.
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Hyvät ryhmätyötaidot perustuvat kykyyn huomioida toiset ja heidän tarpeensa. 
Ryhmässä toimimisen taidot eivät ole sisäsyntyisiä vaan niitä täytyy harjoitella. 
Ryhmän rakentumisprosessi käynnistyy heti kun uusi joukko ihmisiä on koottu 
yhteen jotakin toimintaa tai päämäärää varten. Koulukontekstissa ryhmäyt-
tämisellä tarkoitetaan toimintaa, jossa tietoisesti ja tavoitteellisesti pyritään 
kehittämään oppilaiden välistä tuntemista, turvallisuutta ja luottamusta, sekä 
ryhmän sisäistä avointa keskusteluyhteyttä. Ryhmäyttäminen vaikuttaa positii-
visesti ilmapiirin muodostumiseen ja vuorovaikutukseen, mutta se vaatii aikaa 
ja panostusta. (Toivanen & Hellström 2009.)

Ryhmäytymisellä tarkoitetaan siis ryhmän syntyprosessia, jonka aikana joukos-
ta ihmisiä muodostuu kiinteä ja toimintakykyinen ryhmä. Ryhmän onnistunut 
ryhmäytyminen auttaa sitä toimimaan kulloisenkin perustehtävän vaatimalla 
tavalla. Ryhmien kehitystä voidaan tukea tietoisella interventiolla, ryhmäyt-
tämisellä. Useissa tutkimuksissa on voitu osoittaa draamakasvatuksen eri 
työmuotojen hyödyntämisen vaikuttavan sekä yksilöiden sosiaalisiin valmiuk-
siin että ryhmään ja sen kehitykseen. (Toivanen 2012.) 

“Leikit, ilmaisuharjoitukset ja draamatyötavat ovat tehokkaita ryhmäyttämisen muotoja. 
Ne opettavat ryhmässä toimimisen pelisääntöjä, itsekuria ja johtajuutta. Yhdessä toimi-
minen auttaa oppilaita tutustumaan toisiinsa. Toiminnassa ennakkoluulot vähenevät ja 

turvallisuuden tunne lisääntyy. Oppilaat alkavat viihtyä ryhmässä. Normaalit luokkaroolit 
unohtuvat ja erilaiset roolit alkavat paljastua. Joku kannustaa muita, jollakin on fyysistä 
voimaa, joku on rohkea, toinen varoittelee. Joissakin tehtävissä on tultava lähelle ja kos-
ketettava toisia, joskus on ideoitava tai ratkaistava ongelmia. Harjoituksissa, leikeissä ja 
draamatyöskentelyssä säännöt koskevat kaikkia, joten kaikki ovat niissä samanarvoisia.” 

(Toivanen & Hellström 2009)

Draamakasvatuksessa ryhmäyttämisellä tarkoitetaan siis opettajan tietoista 
puuttumista ryhmän sisäisten suhteiden muodostumiseen. Ryhmän hyvä toi-
minta ei ole draamassa tärkeää vain hyvinvoinnin ja viihtymisen kannalta, vaan 
myös itse oppimistoiminnan kannalta, kuten edellisessä lainauksessa kuvataan. 
Ryhmän kiinteys saa oppilaat sitoutumaan yhteiseen tehtävään ja edesauttaa 
toimimista ja oppimista sekä tukee yksittäisten jäsenten osaamista (Toivanen 
2001, 192).

Opettajaidentiteetti ja reflektion merkitys sen kehittymisessä  

Identiteetti-käsitettä voidaan tarkastella psykologisena tai sosiaalisena 
konstruktiona. Psykologiassa identiteetillä tarkoitetaan minäkäsityksen sisäistä 
muodostumista. Tällöin identiteetti nähdään (ainakin suhteellisen) kiinteänä 
rakenteena. Identiteetti sosiaalisena konstruktiona taas on vuorovaikutuksessa 
syntyvä, jatkuvassa muutoksessa oleva käsitys itsestä ja omista ominaisuuksista. 
Katsottiin asiaa kummasta näkökulmasta vain, nykyään identiteetin ajatellaan 
rakentuvan prosessissa, jossa ihminen kertoo itselleen (ja muille) tietynlaisia ta-
rinoita. Ihminen siis paitsi kuvaa kertomuksilla identiteettiään, myös muokkaa 
ja rakentaa sitä. (Laine 2004, 25 - 47.)
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Identiteetistä on kirjoitettu ja kirjoitetaan paljon eri tieteenaloilla2. Tässä 
opinnäytetutkimuksessa keskityn tarkastelemaan nimenomaan opettajaiden-
titeettiä (toisin sanoen opettajan ammatti-identiteettiä) aiempien tutkimusten 
viitoittamien määrittelyjen mukaan. Oma ymmärrykseni opettajaidentiteetin 
käsitteestä koostuu ensinnäkin esikäsityksistäni, jotka perustuvat kokemuk-
siini kuvataiteen ja draaman opettajaopiskelijana. Jo ennen kuin tutustuin 
tarkemmin opettajan ammatti-identiteettiä käsittelevään kirjallisuuteen, oli mi-
nulla havaintoja siitä, miten omat käsitykseni opettajuudesta ovat muuttuneet 
opetuskokemuksen myötä. Olen opintojeni aikana ymmärtänyt, että opettaja 
kehittyy työssään muun muassa reflektoimalla toimintaansa, pyrkimällä itse-
tuntemuksen kehittymiseen, muodostamalla käsitteitä ja soveltamalla kokeillen 
ajatuksiaan käytäntöön. Prosessiin kuuluvat myös ne epäonnistumisen tunteet 
ja epäilykset omia taitoja kohtaan, joita olen kokenut muun muassa sijaisuuk-
sia tehdessäni. Myös aiemmin tässä luvussa kuvailemani käsitykset omaan 
opettajuuteeni liittyvistä rakennuspalikoista (ihmis-, oppimis- ja opetuskäsityk-
set) liitin jo esikäsityksissäni osaksi opettajaidentiteettiä. Opettajaidentiteetti 
kehittyy ja muuttuu kokemuksen myötä vaikka sitä ei tietoisesti pyrkisi tark-
kailemaan ja käsitteellistämään. Sen kehittyminen vahvaksi vaatii kuitenkin 
motivaatiota ja asennetta, joiden avulla jaksaa kehittää omia taitojaan ja kestää 
epäonnistumisia. Tällä hetkellä ymmärrykseni opettaja-identiteetistä perustuu 
paitsi esikäsityksiini, myös lukemaani kirjallisuuteen ja ennen kaikkea opetus-
kokeilun aikaisiin kokemuksiin.

Tutkimuskirjallisuudessa on erilaisia tapoja määritellä käsite opettajaidenti-
teetti (myös opettajan ammatti-identiteetti). Laine (2004, 52 - 53) määrittelee 
opettajan ammatti-identiteetin ammatillisen minuuden kokemukseksi, jota 
säätelevät paitsi sisäiset käsitykset itsestä, myös sosiaalisen viitekehyksen tuot-
tama palaute. Se perustuu ammatin konteksteihin ja perinteeseen sekä omaan 
toimintaan ammatissa. Laine jatkaa:

“Ammatillinen minäkäsitys on yksilön itselleen sisäisesti muodostama kuva siitä, millainen 
hän on kyseisen ammattialan edellyttämissä tehtävissä. Se on yksilön käsitys siitä, miten 

hän selviytyy ammatissa, mihin hän pystyy ja mihin hän pyrkii ammatissaan. [...] Se sisäl-
tää yksilön käsitykset itsestään ja niistä ominaisuuksista, jotka ovat tavoitteeksi asetettuja 

“hyvän opettajan” ominaisuuksia. Kyse on myös siitä, miten hyvin yksilö kokee nämä vaati-
mukset täyttävänsä tai mitä hänen pitäisi tehdä ne täyttääkseen.” (Laine 2004, 76.)

Kaasila (2012) viittaa Rodgersin ja Scottin (2008) teokseen Handbook of Re-
search on Teacher Education, jossa identiteettiä määritellään seuraavasti:

1) identiteetti muodostuu sosiaalisesti suhteessa toisiin useissa risteävissä kon-
teksteissa, ja se liittyy aina tunteisiin

2) identiteetti on moninainen ja muuttuva asia

2 Psykologisista, yhteiskunnallisista ja postmoderneista identiteettimäärittelyistä kasvatuskontekstissa 
kirjoittaa tiivistetysti muun muassa Laine (2004, 25 - 52).
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3) identiteetin sisältämiä merkityksiä konstruoidaan ja rekonstruoidaan kerto-
malla tarinoita.

Ammatillisella identiteetillä tarkoitetaan ihmisen elämänhistoriaan perustu-
via käsityksiä itsestä oman ammattikuntansa toimijana. Ammatti-identiteetti 
voidaan nähdä eräänlaisena sateenvarjokäsitteenä, johon sisältyvät henkilön 
työhönsä liittämät uskomukset, tavoitteet, mielenkiinnon kohteet ja arvot, tule-
vaisuuskäsitykset ja päämäärät sekä käsitykset itsestä osana tiettyä ryhmää. 
(Eteläpelto & Vähäsantanen 2006, 26 - 49.) Tämä on tutkielmani tärkein opet-
tajaidentiteetin määritelmä, jonka valossa analysoin opetuskokeilua. 

Jos opettajaidentiteetti on vahva, uskoo opettaja tuntevansa omat vahvuutensa, 
heikkoutensa ja voimavaransa (Laine 2004). Opettajaidentiteetti ei siis ole py-
syvä ja muuttumaton, vaan liukuva ja jopa ristiriitainen. Se muuttuu ajan myötä 
ja kokemuksen karttuessa. Yksilön identiteettityö on vuorovaikutteista. Käsitys 
ammatti-identiteetistä rakentuu yksilön ja niiden yhteisöjen välillä, joissa hän 
tekee työtään. Identiteettityössä olennaista on oman toiminnan reflektointi, 
siis menneen, nykyisen ja tulevan minän keskinäinen dialogi. Reflektion kautta 
opettaja voi tarkastella jännitettä, joka on nykyisen ja ideaali-identiteetin välillä. 
Tämän jännitteen tarkoitus on antaa yksilölle impulssi muuttaa käsityksiään ja 
toimintaansa. (Kaasila 2012.)

Reflektio tarkoittaa aiempien käsitysten ja kokemusten analysointia siitä näkö-
kulmasta, että omaa ajatteluaan voi ja pitää kehittää. Reflektio lisää opettajan 
itsetuntemusta ja lisää siten kehittymisen mahdollisuuksia ja on näin ollen 
mielestäni keskeistä kaikessa pedagogisessa työskentelyssä. Veijola (2013, 39) 
lainaa Dewey’ä (1951), jonka mukaan oppiminen tapahtuu aina kokemuksen 
kautta, eli kaikki tieto on kiinni ihmisen kokemuksissa. Uuden oppiminen liit-
tyy aiemmin opittuun, eli ihmisen kokemushistoria vaikuttaa siihen, miten 
hän tapahtumat kokee ja mitä hän niistä oppii. Ojasen (2000, 75 - 76) mukaan 
kokemus itsessään ei vielä tarkoita oppimista. Jotta opettajan ajattelu kehit-
tyisi, täytyy hänen tarkastella ja käsitellä kokemuksiaan aktiivisesti. Omaan 
tiedonmuodostusprosessiin tarvitsemme siis sekä omia kokemuksia ja sosiaa-
lista vuorovaikutusta että aktiivista ajattelua, informaation ”jatkokäsittelyä”, eli 
reflektiota.

Reflektion käsitettä käytetään paljon, mutta sen määrittelyt usein poikkeavat 
toisistaan. Oppimisnäkemyksistä erityisesti konstruktivismi ja kokemuksellinen 
oppiminen nostavat sen avainasemaan (Veijola 2013, 41). Omat oppimisnäke-
mykseni liikkuvat jossain näiden kahden välimaastossa, joten on luontevaa, että 
pidän reflektion käsitettä tärkeänä paitsi opettamisessa, myös opettamisesta 
oppimisessa. Opettajaidentiteettiin vaikuttavat vahvasti ne käsitykset hyvästä 
opettajuudesta, joita opettaja muodostaa työskennellessään. Kuten olen yllä 
pyrkinyt määrittelemään, viittaan tässä tutkielmassa opettajaidentiteetillä hen-
kilön omaan käsitykseen siitä, kuka ja mikä hän on. Oma opettajaidentiteettini 
koostuu näin ollen merkityksistä, joita itse liitän itseeni opettajuus-kontekstissa. 
Tarkastelen erityisesti niitä uskomuksia, tavoitteita, mielenkiinnon kohteita, ar-
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voja ja päämääriä, joita liitän kuvataideopettajan työhön opetuskokeilun aikana 
ja sen jälkeen. 

KIINNOSTAVUUS JA YLEINEN HYÖTY TIETEENALALLE

Kuten olen jo aiemmin todennut, tämä maisterin opinnäytetyö vastaa omiin 
tarpeisiini yhdistämällä kahden eri tieteenalan teoriaa ja käytäntöä. Tutkielman 
ehdotukset kuvataidekasvatuksen pedagogiikan ryhmänäkökulman kehittämi-
seksi voivat olla hyödyksi myös kuvataidekasvatuksen kehittämistyössä. Uskon, 
että tutkielmastani on itseni lisäksi hyötyä ainakin niille kuvataidekasvatuk-
sen opiskelijoille, jotka kaipaavat näkökulmia käytännön taideopetustyöhön 
peruskoulussa. Ryhmänäkökulma liittyy vahvasti käytännön pedagogiikkaan 
ja opettajan työhön. Tutkielmastani voi olla muille opiskelijoille hyötyä myös 
opettajaidentiteetti-käsitteen määrittelyssä ja esimerkkinä oman opetustyön 
tutkimisesta.

Kuvataidekasvatuksen alalla on varsinkin opinnäytetöissä tutkittu opetta-
ja-oppilas-vuorovaikutusta. Koen kuitenkin, että asia vaatisi lisää tarkastelua 
nimenomaan ryhmänäkökulmasta. Tämä tutkielma pyrkii antamaan siihen 
teoreettista näkökulmaa draamakasvatuksen tiedonalalta. Tutkielman lukemi-
nen voi toimia myös eräänlaisena vertaistukena aloitteleville taideopettajille ja 
kaikille muillekin, jotka pohtivat onnistumisen ja epäonnistumisen kokemusten 
vaikutusta oman ammatti-identiteettinsä rakentumisessa.

Ajankohtaisen tutkimuksesta tekee sen näkökulma taidekasvatuksen mer-
kityksestä peruskoulussa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
uudistaminen oli tutkimuksen alussa käynnissä ja nyt uusi, vuonna 2016 käyt-
töön otettava opetussuunnitelma on valmistunut. Kuvataide-osiosta käy ilmi, 
että peruskoulun kuvataiteen opetuksessa halutaan tulevaisuudessa hyödyntää 
monipuolisesti erilaisia oppimisen tapoja:

”Oppilasta ohjataan monilukutaidon kehittämiseen hyödyntämällä visuaalisuuden rinnalla 
muita tutkimisen ja esittämisen tapoja. Opetuksessa tarjotaan mahdollisuuksia monia-
laisiin oppimiskokonaisuuksiin yhteistyössä muun opetuksen ja koulun ulkopuolisten 

toimijoiden kanssa.” (OPS2016 perusteluonnokset.)

Myös aineintegraatiota tuodaan suunnitelmissa yhä vahvemmin esiin. Kuvatai-
de-oppiainetta halutaan siis monipuolistaa tuomalla oppilaille uusia tutkimisen 
tapoja. Lainaus herättää monia kysymyksiä. Mitä kaikkea tämä “uusi” moni-
puolisuus voi sisältää ja onko kuvataiteen opettajilla kompetenssia ja resursseja 
ottaa käyttöön uusia työtapoja? Samaan aikaan draamakasvatus (tai ainakin 
draama opetusmenetelmänä) näkyy luonnoksissa äidinkielessä ja kirjalli-
suudessa sekä yhteiskuntaopissa menetelmätasolla aiempaa painotetummin. 
Kuvataiteen kohdalla draamaa ei mainita, mutta mielestäni sen voisi vallan 
mainiosti tuoda mukaan rikastamaan ja monipuolistamaan kuvataideopetusta. 
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Østernin (2001, 24) mukaan draamakasvatuksessa pyritään nimenomaan kehit-
tämään fronesista eli kykyä katsoa asioita monelta eri kannalta.

Tutkimuksen tasolla taidepedagogiikka tuntuu olevan hyvin oppiainesidonnais-
ta. Aineintegraatiotutkimuksiin olen törmännyt lähinnä maisterin opinnäytteen 
tasoisissa tutkimuksissa. Jos perusopetuksen (ja lukion) tulevaisuus vie yhä 
enemmän kohti projekti-, ilmiö- ja teemaoppimista, niin kuin vaikuttaa, oli-
si hyödyllistä tutkia eri oppiaineiden ja opetusmenetelmien sekoittumista 
käytännössä. Vaikka lähestynkin aihetta opetuskokeilussani nimenomaan ryh-
mäyttämisen kannalta, mielestäni toisen oppiaineen menetelmien käyttäminen 
voidaan myös nähdä eräänlaisena (ei-didaktisena) integraationa. Muuttuvat kä-
sitykset hyvästä opettajuudesta ovat merkittävä osa opettajaidentiteettiä ja siten 
tutkielmani osallistuu keskusteluun koulun tulevista muutoksista.

2. Aineisto ja menetelmät
Maisterin opinnäytetutkielmani on laadullinen, pedagoginen tapaustutkimus 
yksittäisen opetuskokeilun toteutuksesta, kokeilun herättämistä kysymyksistä, 
sekä sen vaikutuksista omaan opettajuuteeni. Laadullisilla menetelmillä tutki-
taan kokemusperäisiä ilmiöitä ja pyritään kohteen käsitteelliseen pohdintaan. 
Tutkimustulokset nähdään historiallisesti muuttuvina ja paikallisina, jolloin tut-
kimuksen objektiivisuus perustuu tutkijan subjektiivisuuden tiedostamiseen ja 
esille tuomiseen. (Eskola & Suoranta 1998, 14 - 20.)

Tutkielmassani voi nähdä myös joitakin toimintatutkimuksen piirteitä: opetus 
ja sen suunnittelu tapahtuivat ajallisesti rinnakkain ja käytäntö vaikutti suun-
nitelmien muotoutumiseen. Prosessissa vuorottelivat toiminnan suunnittelu, 
itse toiminta ja sen arviointi. Toimintatutkimuksessa tutkimuksen kohteena 
on aina jokin rajattu ryhmä ja tavoitteena on paitsi tarkastella valittua ilmiötä 
tieteellisesti, myös käytännön näkökulmasta. Osallistuva tutkija, esimerkiksi 
opettaja, pyrkii käsitteellistämään ja kehittämään jotain tutkittavaan ryhmään 
liittyvää ilmiötä. (Eskola & Suoranta, 128 - 130.) Toimintatutkimusta tekevät 
usein opettajat ja lähtökohtana on jokin työhön liittyvä ristiriita tai ongelma, 
johon etsitään ratkaisua (Syrjälä et al 1994, 17.)3 Yleensä toimintatutkimuksessa 
tutkittava ryhmä osallistuu käytäntöjen kehittämiseen, mutta tässä tapaukses-
sa ainoastaan minä, opettaja-tutkija, tein tutkimustyötä, tutkittavien eläessä 
tavallista kouluarkeaan. Menetelmäni poikkeavat toimintatutkimuksesta myös 
siinä, etten pyrkinyt ensisijaisesti kehittämään yhteisön toimintaa, vaan tar-
kastelemaan toiminnan ja sen analysoinnin vaikutuksia omiin käsityksiini 
opettajuudesta. Opinnäytteen tutkimusote on näin ollen autoetnografinen.

3 Toimintatutkimuksen kritiikki perustuu sen arvosidonnaisuuteen ja subjektiivisuuteen (Heikkinen 2001, 
144). Omassa tutkielmassani subjektiivisuus näkyy konkreettisesti esiin nostamissani päiväkirjamerkin-
nöissä. Pyrin tutkielmassa läpinäkyvyyteen säilyttääkseni kriittisen etäisyyden minä-tutkija-positiostani 
huolimatta.) 
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Autoetnografia on omaelämäkerrallinen tutkimussuuntaus, jossa tutkimuk-
sen lähtökohtana ja aineistona korostuvat tutkijan omat kokemukset. Uotinen 
(2010, 87 - 88) lainaa Ellisiä ja Bochneria (2000), joiden mukaan autoetno-
grafia on tutkimusmenetelmä, joka yhdistää henkilökohtaisen kulttuuriseen. 
Autoetnografisessa tutkimuksessa kirjoittajan omat kokemukset sijoitetaan 
kulttuuriseen ja sosiaaliseen kontekstiinsa. Yksittäistä (ja yksityistä) tapausta 
tutkimalla pyritään yleisempään ymmärrykseen aiheesta. Henkilökohtainen elä-
mä on aina sidoksissa ympäröivään kulttuuriin, jolloin jokaisen ihmisen elämä 
nähdään paitsi ainutlaatuisena, myös yleistettävänä.

Autoetnografia poikkeaa muista tutkimuksen teon tavoista siinä, että se tar-
joaa välineitä sellaisten aiheiden tutkimiseen, joita olisi vaikeaa tai mahdotonta 
tutkia mittaamalla, haastattelemalla tai havainnoimalla (Uotinen 2010, 88). 
Autoetnografia onkin hyvä menetelmä tutkia omaa toimintaa, sillä itsestä ja 
omasta kokemuksesta on vaikea saada tietoa perinteisillä tutkimusmenetelmillä. 
Autoetnografiassa yhdistyvät usein etnografinen, omaelämäkerrallinen, narra-
tiivinen ja toimintatutkimus. Tutkija asettuu osaksi tutkittavaa yhteisöä ja luo 
kertomuksia, joissa hänen oma näkökulmansa rinnastuu yhteisön kokemuksiin 
(tässä opinnäytteessä yhteisö on peruskoulu ja konteksti opettajaidentiteet-
ti). Autoetnografinen kertomus on siis aina paitsi henkilökohtainen, myös 
jaettu. (Autoetnografinen tutkimus. Minäkö tutkija? Johdanto laadulliseen / 
postpositivistiseen tutkimukseen.) Lukijan kokemukset aiheesta limittyvät tut-
kimustekstin tulkintaan, joten myös lukijan voi mielestäni nähdä tutkimuksen 
sosiaalisena ja kulttuurisena tasona, keskustelukumppanina.

Erilaisten näkökulmien, tulkintojen ja jopa ristiriitaisuuksien sisällyttäminen 
tutkimukseen tekee autoetnografisesta tutkimuksesta usein fragmentaarista. 
Tutkija pyrkii kyseenalaistamaan omia kokemuksiaan ja ajatteluaan. Tutkijan 
persoonallinen näkemys on kuitenkin samalla tutkimuksen kantava voima. 
Henkilökohtainen näkökulma avataan julkiseksi ja asetetaan rinnakkain mui-
den kanssa, jolloin on mahdollista saada yleinen kuva jaetusta kokemuksesta. 
Tällaisessa tutkimuksessa paljastuu paitsi henkilökohtaisen kokemuksen rajalli-
suus, myös sen ainutkertaisuus ja koskettavuus, joka mahdollistaa kokemusten 
jakamisen ja yhteisen ymmärryksen luomisen. (Autoetnografinen tutkimus. 
Minäkö tutkija? Johdanto laadulliseen / postpositivistiseen tutkimukseen.) Mie-
lestäni autoetnografia sopii henkilökohtaisuudessaan hyvin tutkielmaan, jossa 
on tarkoitus syventyä tutkijan arkipäiväisiin kokemuksiin ja niiden pohjalta 
muodostuneisiin käsityksiin.

Työn lähtökohtana ovat toimineet suorittamani draamakasvatuksen sivuaineo-
pinnot ja niiden aikana heränneet ajatukset ryhmäyttämistaitojen merkityksestä 
opettajan työssä. Kuvailen tutkielmassa ensin aiheeseen tutustumista ja sitten 
analysoin omaa opetustani tarkastelemalla prosessin aikana tuottamiani ope-
tuspäiväkirjatekstejä. Aineistona toimivat päiväkirjamerkinnät, joita analysoin 
teemoittelemalla, kategorisoimalla ja kirjoittamalla. Tutkimuskysymys täsmen-
tyi prosessin edetessä tarkastelemaan ennen kaikkea omia käsityksiäni hyvästä 
(kuvataide)opettajuudesta, joten pyrin peilaamaan prosessia opettajaidentiteet-
ti-käsitteen kehyksessä.
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Tässä luvussa kuvailen tarkemmin opinnäytetutkimukseni aineistoa ja me-
netelmiä. Ensin esittelen kirjallisuusaineistoani eli tutkimukseni teoreettista 
viitekehystä. Sen jälkeen avaan tutkimuksen empiiristä vaihetta ja aineistonke-
ruumenetelmiä. Lopuksi kuvailen menetelmiä, joilla olen analysoinut aineistoa.

AINEISTON ESITTELY JA TEOREETTINEN VIITEKEHYS

Tarkoitukseni oli alun perin yrittää hahmotella draamakasvatuksen ryhmä-
näkökulman perusteluja ja sitä, miten ryhmä näkyy kirjallisuudessa, mutta 
lukiessani huomasin, että ryhmän tärkeyttä pidetään pitkälti itsestään selvänä 
tietona, eikä sitä juurikaan perustella esimerkiksi kasvatuspsykologian tutki-
mustuloksilla. Ehkä ryhmän tärkeys onkin pohjimmiltaan kokemustietoa, jota 
opettajien kouluttajat siirtävät opettajaopiskelijoille ja joka todetaan toimivaksi 
käytännön työssä? Tästä johtuen päätin rajata tutkielmani teoreettisen osuuden 
tarkastelemaan ennen kaikkea käytännön ryhmäyttämiskuvauksia ja ohjeita, 
joita opettaja voi seurata kohdatessaan uuden oppilasryhmän.

Heikkisen (2002, 39) mukaan teoreettis-käsitteellinen tutkimus on usein 
empiirisen tutkimuksen edellytys. Teoriaan tutustuminen auttaa tekemään kä-
sitteenmäärittelyjä, joiden avulla ilmiöitä on mahdollista määritellä ja erotella 
toisistaan. Ilman kuvaavia käsitteitä on vaikea rajata empiirisen tutkimuksen 
viitekehystä. Pyrin tutkimuksen alussa avaamaan draamakasvatuksen ryh-
mäyttämisohjeita lukemalla, päättelemällä ja tulkitsemalla tekstejä. Muodostin 
ensin aineistosta käsitteitä, jotka kuvasivat aineistossa usein esiintyviä, ryh-
mäyttämiseen liittyviä teemoja. Vertailin käsitteitä omiin kokemuksiini, minkä 
jälkeen muodostin ohjelistan draamakasvattajan ryhmäyttämisohjeista. Laajan 
teoriaosuuden merkitys tutkimuksen teolle piilee ryhmäyttämiseen liittyvän 
käsitteistön määrittelyssä ja jäsentelyssä. Teoriaosuuden jälkeen pystyin ha-
vainnoimaan opetuskokeilun tavoitteita selkeämmin, määrittelemiäni käsitteitä 
käyttäen.

Jäsentelemäni ryhmäyttämisohjeet voi nähdä vuoropuheluna draamakasvatta-
ja-Iidan ja kuvataidekasvattaja-Iidan välillä. Näkökulma perustuu siihen, että 
draamakasvatuksen parissa työskennellessäni nämä neuvot ovat itselleni lähes 
itsestäänselvyyksiä, jotka otan automaattisesti huomioon suunnitellessani ja 
toteuttaessani opetusta, kun taas kuvataideopettajana toimiessani en yleensä 
kiinnitä huomiota ryhmäyttämisen merkitykseen. Yritin siis tavallaan siirtää yh-
den osan draamaopettajaidentiteetistäni kuvataideopettajuuteeni soveltamalla 
opetuskokeilussani sellaisia ryhmäyttämismenetelmiä, joita en aiemmin ole tuo-
nut kuvataidetunneille. 

Draamakasvatuksen ryhmäyttämisneuvojen muodostamiseen käytin laajasti 
suomalaista draamakasvatuksen pedagogista- ja tutkimuskirjallisuutta. Toinen 
tärkeä osa tutkimukseni teoreettista viitekehystä on opettajaidentiteettiä (tai 
opettajan ammatti-identiteettiä) ja sen kehittymistä käsittelevä kirjallisuus, joka 
muodostui tärkeäksi keskustelukumppaniksi analyysivaiheessa. Tutkimukseni 
pääaineiston muodostaa opetuskokeilun aikana pitämäni opetuspäiväkirja, jos-
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sa keskityn aluksi ryhmäyttämisperiaatteiden vaikutuksiin ja lopuksi tarkkailen 
erityisesti uusien menetelmien käyttämisen vaikutusta omaan opettajaidenti-
teettiini.

Teoreettisella viitekehyksellä tarkoitetaan sitä näkökulmaa, josta tutkimuksen 
aihetta lähestytään. Sen muodostamiseen kuuluu aihetta koskevaan tutkimus-
kirjallisuuteen tutustuminen, oman lähestymistavan valitseminen ja keskeisten 
käsitteiden määritteleminen. Tutkijan on tärkeää avata viitekehystään niin, 
että lukija ymmärtää millaiset “silmälasit” päässä tutkimusta kuuluu lukea. 
Teoreettinen viitekehys ohjaa siis paitsi tutkimusta, myös sen lukemista ja ym-
märtämistä osana tiettyä tieteenalaa. (Kirjastot.fi)

Aloitin tutkimisen rajaamalla kirjallisen aineiston, jonka pohjalta muodostin 
“draamakasvattaja-Iidan” ohjeita uuden ryhmän kohtaamiseen. Suomalainen 
draamakasvatus nojaa tieteenalana pitkälti brittiläiseen draamakasvatuksen 
perinteeseen, mutta myös pohjoismaista kirjallisuutta on suomennettu ja tut-
kittu erityisesti 1990-luvulla (Heikkinen 2002; Korhonen & Østern 2001). 
Eklektisyydestä johtuen tieteenalan sisällä on eri näkemyksiä siitä, mikä on 
draamakasvatuksen tehtävä ja mihin sillä pyritään. Tämänhetkinen paradigma 
sisältää hienovaraisen vastakkainasettelun, jossa yksi näkemys korostaa draa-
makasvatuksen olemusta taidekasvatuksena, toinen taas korostaa ensisijaisesti 
kasvatuksellista näkökulmaa. Ensimmäisessä korostuu taiteesta oppiminen ja 
toisessa taiteen avulla oppiminen. (Heikkinen 2002.) Hannu Heikkinen (mm. 
2002) nojaa tutkimuksissaan brittiläiseen draamakasvatuksen traditioon, An-
na-Lena Østern (mm. 2001) on kääntänyt paljon pohjoismaista kirjallisuutta 
ja käyttää norjalaisen tutkimuksen käsitteistöä, ja Tapio Toivanen (mm. 2001) 
ankkuroi ajattelunsa teatterikasvatuksen traditioon. Näiden kolmen suoma-
laisen draamakasvatuksen uranuurtajan kirjoitusten lisäksi tarkastelen myös 
alkuperäislähteitä, joihin Heikkinen, Østern ja Toivanen viittaavat puhuessaan 
ryhmän muodostumisesta ja ryhmäyttämisen käytännöistä.

Toivasen (2001) väitöstutkimuksessa tarkastellaan oppijan kokemuksia ja niis-
tä rakennettuja merkityksiä. Ryhmän toiminta, toimivuus ja toimimattomuus 
näyttelevät isoa osaa oppijoiden kokemuksista teatterityöskentelystä. Vaikka 
tutkimus keskittyykin teatterikasvatukseen draamakasvatuksen sijasta, on huo-
mattava, että toiminta on kuitenkin tapahtunut koulukontekstissa. Nimike-ero 
perustuu pikemminkin toiminnan sisällöllisiin painotuksiin kuin muotoon: 
kouluissa tapahtuvaan teatterikasvatukseen ei liitetä ulkoa määriteltyä opetus-
suunnitelmaa.

Pekka Korhosen ja Østernin toimittamassa teoksessa Katarsis. Draama, teat-
teri ja kasvatus (2001) tarkastellaan draamakasvatuksen peruskysymyksiä, 
pyrkimyksenä kehittää draaman opetusta. Käytännön näkökulman takia teos 
sopii hyvin aineistoksi tutkimukseen, jonka taustatehtävänä on selvittää, miten 
kuvataidekasvatuksen opetusta voisi kehittää draamakasvatuksen ryhmäyttä-
miskeinoja hyödyntämällä.

Tutkimani kirjallisuuden perusteella draamakasvatuksen ryhmäyttämisneu-
vot perustuvat kasvatustieteellisen tutkimuksen käsityksiin yksilön ja ryhmän 
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toiminnan suhteesta. Näkemyksen taustalla on sosio-konstrukitivistinen oppi-
miskäsitys, jossa tiedon rakentumisen ajatellaan tapahtuvan pitkälti sosiaalisen 
vuorovaikutuksen ja oppijoiden keskeisen yhteistoiminnan kautta. Myös kas-
vatuspsykologiset, erityisesti Piaget’n ja Vygotskyn lapsen kehitystä käsittelevät 
teoriat vaikuttavat draamakasvatuskirjallisuuden ryhmänäkökulmaan. Kui-
tenkin, mitä enemmän luin draamakasvatuksen suomalaista tutkimusta, sitä 
selkeämmin kävi ilmi, että ryhmän merkityksestä kyllä puhutaan paljon ja opet-
tajaa neuvotaan ryhmäyttämiseen ja ryhmäyttämisessä, mutta perusteluja ei 
sidota selväsanaisesti kasvatustieteelliseen tutkimustietoon. Prosessin pohjalta 
voinkin esittää väitteen, että draamakasvatuksen ryhmäpedagogiikka perustuu 
enemmänkin kokemusperäiseen kuin tutkimuksellis-teoreettiseen tietoon.

Draamakirjallisuuden pohjalta muodostin siis ryhmään liittyviä periaatteita, joi-
ta pyrin noudattamaan opetuskokeilussa. Kokeilun jälkeen, analyysivaiheessa, 
nousivat opettajaidentiteettiä käsittelevät teokset tärkeimmiksi keskuste-
lukumppaneiksi. (Opettaja-identiteettiä käsittelevää kirjallisuutta ja sen 
käsitteistöä olen avannut luvussa Käsitteenmäärittelyt.)

Tutkimuksen pääaineisto on opetuskokeilun aikana pitämäni opetuspäiväkir-
ja. Opetuskokeilua tarkastelen oman opettajuuteni muutoksen näkökulmasta 
tarkastelemalla ja reflektoimalla muistiinpanojani kurssin ajalta. Kuten Eskola 
ja Suoranta (1998, 16) toteavat, on laadulliselle tutkimukselle tyypillistä, että 
tutkimussuunnitelma elää ja muuttuu tutkimushankkeen mukana. Pyrin kuvaa-
maan mahdollisimman hyvin, miten ja missä vaiheissa tutkimussuunnitelmani 
ja -kysymykseni muodostuivat sellaisiksi, kuin ne ovat lopullisessa versiossa. 
Opetuskokeilun alkaessa ajattelin tutkivani itse kokeilua ja sen periaatteiden ai-
kaansaamia vaikutuksia oppilaissa ja itsessäni. Aineiston perusteella huomasin 
kuitenkin kokeilun puolivälissä, että minua kiinnostavatkin erityisesti kokemuk-
sen vaikutukset omaan opettajaidentiteettiini. Siksi tutkimukseni empiirinen 
aineisto on nimenomaan opetuspäiväkirja, ei itse opetuskokeilu. 

Kun kyseessä on tapaustutkimus, tuottaa tutkija itse tarkasteltavan aineiston 
tutkimusprosessin aikana. Kasvatustieteessä tapaustutkimuksesta puhutaan 
silloin, kun kiinnostuksen kohteena on tietyssä rajatussa ympäristössä ilmenevä 
käytännön toiminta. Tapaustutkimuksen monia erilaisia sovelluksia yhdistää 
tietojen hankinnan ja koonnin menetelmien monipuolisuus. Tapaustutkimuk-
sen avulla esimerkiksi opetustilannetta voidaan havainnoida ja ymmärtää 
syvällisemmin kaikkien osallistujien näkökulmasta. (Syrjälä et al 1994, 10 - 11.) 
Laadullinen tapaustutkimus tutkii pikemminkin prosessia kuin produktia ja 
tähtää uusien oivallusten tekemiseen eikä pyri todentamaan aikaisemmin teh-
tyjen tutkimusten näkemyksiä (Syrjälä et al 1994, 13). Tutkielmani ei siis pyri 
tarkkojen hypoteesien todentamiseen vaan yksittäisen tapauksen ymmärtämi-
seen ja uusien kysymysten syntymiseen. Tapaustutkimus on heuristista, eli se 
pyrkii lisäämään lukijan ymmärrystä tutkittavana olevasta ilmiöstä (Syrjälä et al 
1994, 15). Tarkoitukseni on antaa lukijalle tilaisuus vertailla omia kokemuksiaan 
ja aikaisempaa tietopohjaansa tutkittavana olevaan tapaukseen. Uusien merki-
tysten löytäminen ja rakentaminen opettajuudesta on aloittelevalle opettajalle 
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tärkeää ja tosielämän kokemusten kuvailut antavat siihen hyvän mahdollisuu-
den.

Opetuskokeiluni tapahtui syksyllä 2014 eräässä peruskoulussa Espoossa, 
jossa opetin tuntiopettajana kahdeksasluokkalaisten valinnaista piirustus-
kurssia. Opetuskertoja oli yhteensä 21. Kurssi kesti yhden jakson ajan, eli 
kokoonnuimme noin kahden kuukauden ajan kolme kertaa viikossa. Kirjoitin 
opetuspäiväkirjaa jokaisen opetuskerran jälkeen - usein ensin päällimmäiset 
tunteet vihkoon ja vielä saman päivän aikana jatkoin kirjoittamista tietoko-
neella. Muistiinpanoja kertyi yhteensä 21 sivua. Päiväkirjan lisäksi keräsin 
tutkimusaineistoa videoimalla muutamia oppitunteja ja tekemällä muistiinpa-
noja videoiden pohjalta. 

AINEISTON ANALYYSI

Lähestyin opetuspäiväkirjaani hermeneuttisen eli tulkinnallisen analyysin me-
netelmällä (Anttila 1998), eli pyrin ymmärryksen syvenemiseen reflektoimalla 
kokeilua. Hermeneuttisessa tutkimussuuntauksessa korostetaan tekstin ja ajat-
telun tulkinnan subjektiivisuutta (Hermeneuttinen tutkimus). 

Esitietojani olivat kirjallisuuden avulla hahmottelemani draamakasvattaja-Iidan 
ryhmäyttämisohjeet, eli opetuskokeilua ohjaavat periaatteet ja niiden lisäksi 
käsitykseni opettajaidentiteetistä. Luin päiväkirja-aineistoa yhä uudestaan ja 
vertailin sitä aiemmin muodostamaani teoreettiseen osuuteen. Uudet lukuker-
rat ja lisääntyvä ymmärrys paljastivat uusia yksityiskohtia ja kysymyksiä, joita 
en voinut etukäteen tietää. Tarkastelin aiempia käsityksiäni hyvästä opettajuu-
desta uusiin havaintoihin verraten. Tavoitteenani oli syventää itseymmärrystä 
ja muodostaa parempi käsitys omasta opettajaidentiteetistäni, jossa yhdis-
tyvät draamakasvattajan ja kuvataidekasvattajan tietopohjat. Kokeilu ei pyri 
antamaan täsmällisiä tuloksia tai kaavaa siihen, miten pitäisi opettaa, vaan 
syventämään oman opettajuuteni ymmärtämistä. Hermeneuttisen analyysin 
vaiheita tutkielmassani ovat seuraavat:

1. Esikäsitykseni draamakasvatuksen ja kuvataidekasvatuksen ryhmäyttämises-
tä, omat aiemmat kokemukseni.

2. Ilmiön käsitteellistäminen kirjallisuuden avulla. Näkökulman sanallistami-
nen, ryhmäyttämisohjeiden muodostaminen.

3. Aktiivinen toiminta. Opetuskokeilu, muodostettujen periaatteiden noudatta-
minen, havainnointi, päiväkirjan pitäminen.

4. Pohdiskelu, analyysi muistiinpanoista. Sovelluksen arviointi, omiin esikäsi-
tyksiin palaaminen.

Olen pyrkinyt käsitteellistämään kokemuksiani ja peilaamaan niitä myös 
aiemmin tuotettuun tutkimukseen ja kuvataidekasvatuksen teoriaan. Herme-
neuttinen analyysi on tutkimukseni pääanalyysitapa, jonka sisällä sovelsin myös 
sisällönanalyysin periaatteita. Sisällönanalyysiin kuuluu aineiston teemoittelu ja 
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kategorioiden muodostaminen (mm. Eskola & Suoranta 2001, 182 - 186), joiden 
avulla aloitin aineiston analysoinnin.

ASETTAUTUMINEN KUVATAIDEKASVATUKSEN 
TUTKIMUSTRADITIOON

Tässä luvussa luon lyhyen katsauksen siihen, millaisia tutkimuksia samasta 
aihepiiristä on tehty aiemmin. Kuvaan myös, miten oma tutkielmani sijoittuu 
suhteessa tähän kirjallisuuteen ja mitä uutta se mahdollisesti tuo kuvataidekas-
vatuksen tutkimukseen.

Suuri osa alamme opinnäytteistä on pedagogisia tapaustutkimuksia. Muun 
muassa Mirjami Kankkunen on taiteen maisterin opinnäytetyössään tut-
kinut draaman ja kuvataiteen integroimista peruskoulussa. Kankkusen 
opetuskokeilussa kahden aineen integraatio tapahtui opetuksen muodon, ryh-
mäpainotteisuuden kautta. (Kankkunen 2013). Opinnäytteissämme on paljon 
samaa: molemmat ovat tapaustutkimuksia joissa opettaja tekee opetuskokeilun. 
Kankkunen kuitenkin tuo kuvataidetunneille selkeästi draaman menetelmiä ja 
storyline-ajatuksen avulla luo opetuksesta tarinallisen kokonaisuuden, jossa 
kuvataide ja draama ovat tasavertaisessa asemassa. Itse käytän draamako-
kemuksiani ja -käsityksiäni nimenomaan kuvataideopetuksen kehittämisen 
tukena, pikemminkin opetusfilosofian kuin menetelmien tasolla. Etnografisella 
otteella opettajan ja oppilaiden vuorovaikutusta on maisterin opinnäytetyös-
sään tutkinut ohjaajani Hanna Pulkkinen. Oma tutkimukseni keskittyy ennen 
kaikkea oman opettajuuteni tarkasteluun, mutta aihepiiriltään vastaavat tut-
kimukset ovat olleet kiinnostavia keskustelukumppaneita. Draamatyötapojen 
vaikutusta opettajan ryhmänohjaajuuteen ja luokan ilmapiiriin on tutkittu muu-
tamissa Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen opinnäytteissä (muun 
muassa Salomaa, Riikka-Liisa 2014). Myös Anni Toivonen on opetuskokeilua 
kuvaavassa taiteen maisterin opinnäytteessään kirjoittanut opettajan ryhmän-
ohjaajuudesta (Toivonen 2013).

Opettajaidentiteetin käsite ei esiinny merkittävästi kuvataidekasvatuksen opin-
näytteissä (kenties siksi, ettei käsitteen määrittely ole kovin helppoa erilaisten 
näkökulmien viidakossa!) mutta siihen liittyviä asioita käsitellään monissa 
opettajuuden tarkasteluun keskittyvissä tutkielmissa. Opettajaidentiteetistä ja 
opettajan ammatti-identiteetistä löytyykin enemmän kirjoituksia yleisen kasva-
tustieteen puolelta.

Tiedonalana kuvataidekasvatus lainaa teoriaa ainakin kasvatustieteistä, tai-
dekasvatuksen tutkimuksesta, psykologiasta, sosiologiasta, estetiikasta, 
kulttuurintutkimuksesta ja taiteentutkimuksesta. Myös draamakasvatuksesta 
puhuisin pikemminkin tiedon- kuin tieteenalana, sillä se on Suomessa vielä 
melko koskematonta maastoa.4 Voidaan sanoa, ettei myöskään kuvataide-

4 “Draamakasvatusta ei ole olemassa oppiaineena eikä tieteenalana.” (Heikkinen 2002, 113.)
 



28

kasvatusta ole olemassa tieteenalana.5 Molempien kohdalla olisikin kenties 
vähemmän arveluttavaa puhua tiedonalasta. En siis katso tekeväni tieteellistä 
tutkimusta vaan lisääväni mahdollisuuksieni mukaan käytännöllistä ja teoreet-
tista tietoa. Ajattelen, että tutkimusta voin tehdä näillä välineillä ja taidoilla, 
tiedettä en. 

Se vähäinen draamakasvatuksen tutkimus, mitä Suomessa on tehty, pohjaa 
pitkälti samoihin tieteenaloihin kuin kuvataidekasvatus, lisänä tietysti teatte-
ritiede. Mielestäni jo tämä yhteinen taidekasvatuksellinen teoriapohja puoltaa 
valintaani käyttää ja soveltaa draamakasvatuksen tutkimuskirjallisuutta kuva-
taidekasvatuksen opintojen taiteen maisterin opinnäytteessä.

Tutkielmani ei näytä mitään valmista mallia siitä, minkälaista draamakasva-
tuksen ryhmänäkökulmasta ammentavan kuvataideopetuksen tulisi olla. Työni 
kuitenkin lisää tietoa aiheesta kokoamalla draaman pedagogista kirjallisuutta 
ja käytännön kuvataideopetuskokeilun kokemuksia yksiin kansiin ja esittämällä 
näkökulmia, joita voi tutkia lisää. Opinnäytteeni liittyykin kuvataidekasvatuk-
sen tutkimustraditiossa ennen kaikkea tutkija-opettajan pedagogista osaamista 
kehittävään jatkumoon. Opettamisen ja koulun kehittäminen vaatii laadullista 
tietoa oppilaiden ja opettajien kokemuksista ja ajattelusta (Syrjälä et al 1994, 7).

3. Draamakasvatuksen periaatteita ja neuvoja 
uuden ryhmän kohtaamiseen

“Ryhmä voi olla innostava, inspiroiva, haastava, rohkaiseva, kannustava, tukeva tai huo-
nossa tapauksessa kaiken tämän vastakohta.” (Heikkinen 2002, 119.)

Koen tärkeäksi esitellä draamakasvatuksen ryhmäkäsityksiä melko laajasti ja 
perinpohjaisesti ennen kaikkea sen takia, että lukijalle se saattaa olla melko 
tuntematonta maastoa. Tarkastelemassani kirjallisuudessa useimmin toistuva 
neuvo uuden ryhmän kohtaamiseen oli leikin hyödyntäminen. Leikin avulla 
aloitetaan kontaktin ottaminen muihin, tutustutaan, kokeillaan erilaisia toimin-
tarooleja ja luodaan leikillinen ilmapiiri, jossa epäonnistumisista ei rangaista 
eikä toimintaa arvioida. Leikissä yhteinen tavoite suuntaa ajatukset toimin-
taan, pois jännittämisestä ja valtasuhteiden arvioinnista. Leikillisyyden voi 
nähdä eräänlaisena mustekalana, joka ujuttaa lonkeronsa jokaiseen neuvoon, 
jonka draamakasvatuksen kirjallisuus ryhmäyttämisestä antaa. Leikkiin liittyy 
myös draamatoiminnan fiktioluonne, joka ohjaa ja helpottaa vuorovaikutusta, 
muun muassa rooleissa toimiessa. Ryhmän vuorovaikutuksen muodostumi-
seen vaikuttaa osallistujien jännittäminen ja suhtautuminen epäonnistumiseen. 
Jännittämistä voidaan vähentää luomalla toistuvia rituaaleja, kuten draamaso-
pimuksen tekeminen ja aloitusrinki, jossa opettaja on osana ryhmää ja saa 

5 (Jouni Kiiskinen, Taiteen ja taidekasvatuksen tutkimusmetodit -luento 11.9.2014.) 
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katsekontaktin kaikkiin oppilaisiin. Opettajan rooli ryhmädynamiikan muo-
toutumisessa onkin erittäin tärkeä. Olen jaotellut nämä toisiinsa liittyvät ja 
limittyvät teema-alueet omien otsikoidensa alle lukijan helpottamiseksi, mutta 
kirjoittamisprosessin myötä kävi selväksi, ettei yhtä teemaa voi erottaa toisesta 
tarkkarajaisesti. Sen vuoksi koitan johdatella lukijaa muistuttamalla mieleen, 
miten kunkin otsikon alla oleva aihealue liittyy edelliseen teemaan. Kunkin 
teeman käsittelyn lopuksi pohdin, miten se on perinteisesti näkynyt kuvataide-
opetuksessa ja miten voisin ottaa sen käyttöön opetuskokeilussani.

Tutustuminen

Ensimmäisenä tarkastelen, mitä draamakasvatuksen kirjallisuudessa puhutaan 
tutustumisesta. Kirsi-Marja Puhakan (2006, 66) mukaan ennen kuin ryhmässä 
voi syntyä taiteellista toimintaa ja oppimista, on saatava aikaiseksi turvallinen 
ja kannustava ilmapiiri. Hyväksyvän ilmapiirin luominen perustuu tutustu-
miseen. Työtavoilla ja leikeillä, jotka korostavat jokaisen yksilön kokemusten 
ainutlaatuisuutta, voidaan saada erilaisuus muuttumaan oppilaiden mielissä 
positiiviseksi asiaksi.

Riittävä tutustuminen on siis ensimmäinen askel tiellä kohti toimivaa ryhmää. 
Ryhmän positiivinen vuorovaikutus ei kuitenkaan rakennu samanlaisuudelle 
vaan erilaisuuden kunnioittamiselle. On tärkeää saada oppilaat ymmärtämään, 
että erilaiset kokemuspohjat tuottavat erilaisia osaamisia, jotka täydentävät 
toisiaan. Erilaisuuden tiedostaminen ja hyväksyntä kulkevat käsi kädessä. 
Myös jännittäminen vähenee, kun oppilaat huomaavat tulevansa hyväksytyiksi 
ainutlaatuisina yksilöinä. Ryhmätyöskentelyssä erilaiset näkemykset ja mieli-
piteet tulevat näkyviksi, jolloin oppilaat voivat harjoitella yhteisten päätösten 
tekemistä. (Korhonen 2001, 128.) Jo tutustumisvaiheessa harjoitellaan moninä-
kökulmaisuutta ja erilaisuuden sietämistä. Yhdessä toimiessaan yksilöt oppivat 
näkemään ryhmän erilaisista ihmisistä muodostuvana kokonaisuutena, jossa 
osallistujilla on erilaisia tavoitteita ja motiiveja.

Käytännössä draamakasvatuksessa tutustuminen tapahtuu aluksi erilaisten 
tutustumisleikkien avulla. Uuden ryhmän kanssa, jossa myös oppilaat ovat toi-
silleen vieraita, nämä voivat olla nimileikkejä. Jos oppilaat jo tuntevat toisensa, 
mutta opettaja on vieras, voidaan pian siirtyä leikkeihin, joissa tutustutaan pa-
remmin, koulun arjessa näkyvää pintaa syvemmältä. Leikkiessä oppilaat saavat 
uutta tietoa toisistaan, esimerkiksi perhesuhteista, harrastuksista ja kiinnostuk-
sen kohteista. Puhakka (2006, 68) kannustaa käyttämään leikkejä, joissa paikat 
vaihtuvat satunnaisesti, jolloin opitaan toimimaan kenen tahansa ryhmän 
jäsenen kanssa. Myös kuuntelutaidon harjoittaminen on tärkeää tutustumisen 
alkuvaiheessa. Kun oppilaat kertovat itsestään, omasta elämästään ja kokemuk-
sistaan esimerkiksi postikorttien avulla (kuten opetuskokeilussani), voi jokainen 
päättää itse, kuinka paljon haluaa tässä vaiheessa jakaa itsestään. Kuuntelu-
harjoituksissa tärkeää on arvostaa jokaisen tarinaa, ja opettajan tulisikin pitää 
huolta, että kaikki pääsevät ääneen. Koko ryhmänä työskentelystä siirrytään 
parityöskentelyyn, esimerkiksi haastatteluihin, joiden jälkeen parit esittelevät 
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toisensa muulle ryhmälle. Tällöin harjoitellaan kuuntelemisen lisäksi jakamista, 
eli itseilmaisua, vaikka oppilaat eivät sitä välttämättä huomaakaan.

Oppilaiden toisiinsa tutustumisen lisäksi alkuvaiheessa ensisijaisen tärkeää on 
opettajan tutustuminen ryhmän jäseniin ja oppilaiden tutustuminen opettajaan. 
Tutustumisleikeissä mukana olemalla opettaja tekee itsestään turvallisen ja 
helposti lähestyttävän. Oman kokemukseni mukaan oppilaiden nimien opettelu 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tukee positiivisen suhteen muodostu-
mista ja sama pätee myös toisin päin, eli kontaktin saaminen on vaikeampaa jos 
ei muista oppilaiden nimiä. Puhakan (2006, 67) mukaan opettajan on pistettävä 
itsensä peliin jotta voisi olla samalla sekä yksi ryhmän jäsenistä että sen johtaja. 
Oppilaat tarvitsevat auktoriteettia, mutta opettajan läheisyys ja inhimillisyys 
ovat yhtä tärkeitä tavoitteita, jotta ryhmään muodostuisi turvallinen keskuste-
luyhteys ja tasa-arvoinen toimintakulttuuri. Opettajan on oltava kuunteleva ja 
helposti lähestyttävä mutta samalla riittävän tiukka, jotta rakentuva vuorovai-
kutus mahdollistaisi myös rakentavan kritiikin antamisen ja vastaanottamisen, 
sekä opettajalta oppilaille, että oppilailta opettajalle.

Puhakka (2006, 67) mainitsee uuden ryhmän toiminnan aloittamisessa tär-
keiksi tavoitteiksi tutustumisen, keskittymisen ja kuuntelun harjoittelemisen, 
yksilöiden jännityksen vähentämisen ja ryhmän sisäisten, aiemmin muodos-
tuneiden jännitteiden poistamisen, ryhmähengen vahvistamisen, kilpailun 
vähentämisen ja erilaisiin uusiin työtapoihin totuttelemisen. Samat tavoitteet 
näkyvät, tosin hieman eri nimillä, myös Toivasen (2001) draamatyöskentelyn 
määrällisen ja laadullisen jaksojärjestelmän kuvauksessa. Toivasen väitöstutki-
muksessaan kuvailema työskentely rakentui Stanislavskin (1970) määrittelemän 
näyttelijäntyön kehittymistä käsittelevän teorian suuntaisesti kaksiosaiseksi. 
Näitä kahta jaksoa Toivanen kutsuu määrän ja laadun estetiikan jaksoiksi.

Määrän estetiikan jaksolla Toivanen tarkoittaa työskentelyn alkuvaihetta, jos-
sa keskitytään leikkiin ja improvisaatioon, ilmaisurohkeuden kehittymiseen. 
Tarkoituksena on nimen mukaisesti keskittyä määrään: siis tehdä mahdolli-
simman paljon erilaisia harjoituksia ilman toiminnan tai tulosten arviointia. 
Laadun estetiikan jakso tarkoittaa Toivasen tutkimuksessa teatterityöskentelyn 
toista puolikasta. Tässä vaiheessa opettaja tähdentää erityisesti keskittymisen 
ja vuorovaikutuksen merkitystä. Toiminta muuttuu tavoitteellisemmaksi ja 
alkaa suuntautua kohti esityksen työstämistä. (Toivanen 2001, 42 - 46.) Ryh-
mäyttämiseen jaksoajattelu liittyy erityisesti määrän estetiikan jakson kautta. 
Tavoitteet ja käytännön toiminta ovat pitkälti samoja kuin Puhakan perustelut 
ja ohjeet ryhmän toiminnan aloittamiseen: tutustuminen, jännityksen vähentä-
minen, ilmaisurohkeuden kehittyminen.

Oma kokemukseni yleissivistävän koulun kuvataiteen oppitunneista on oikeas-
taan melko monipuolinen. Olen ollut oppilaan asemassa eri kuvataideluokissa 
yläkoulun ja lukion pakollisilla ja myös kaikilla mahdollisilla valinnaisilla 
kursseilla, eli kuuden vuoden ajan olen viettänyt useamman tunnin viikossa ai-
neenopettajan järjestämässä kuvataideopetuksessa. Sen lisäksi olen suorittanut 
opettajan asemassa kouluissa harjoitteluja ja sijaisuuksia. Oma kokemukseni 
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kuvataidetuntien ryhmäyttämiskäytännöistä on tietysti subjektiivinen, mutta 
otanta on kuitenkin melko laaja. En muista yhdenkään kuvataiteen kurssin al-
kaneen ryhmään tutustumisella, mikä on aika erikoista, kun ottaa huomioon, 
että kaikista käymistäni kursseista ainoastaan 7. luokan pakollinen kuvataide 
toteutui edes näennäisesti tutun ryhmän, oman luokan, kesken. Uskonkin, että 
tutustumisleikkien ja -keskusteluiden käyttäminen kuvataidetunneilla on pi-
kemminkin poikkeus kuin sääntö. Omien kokemusteni mukaan tutustuminen 
on usein joko oppilasryhmän oman aktiivisuuden tai puhtaan sattuman varassa. 
Opettajat eivät ehkä näe tutustumista tärkeänä, sillä työskentely on perinteisesti 
yksilöpainotteista ja POPSinkin (Kansallisen perusopetussuunnitelman perus-
teet 2004) mukaan tähtää oppilaan henkilökohtaisen ilmaisun tukemiseen.

Omaan opetukseeni sisällytin tutustumisen periaatteen muun muassa nimi-
leikkien, parihaastattelujen ja ryhmätyöskentelyn avulla. Tutustumisella pyrin 
paitsi tukemaan oppilaiden sosiaalisten taitojen kehittymistä, myös tekemään 
itsenäisen taiteellisen työskentelyn mahdolliseksi kurssin edetessä. Itsenäisellä 
työskentelyllä tarkoitan paitsi vastuun ottamista omasta opiskelusta, myös tie-
tynlaista mahdollisuutta riippumattomuuteen. Uskon, että tutussa ryhmässä, 
tuttujen yksilöiden ympäröimänä, on helpompi näyttää itsestään uusia puolia. 
Ajattelin, että tavoitteellinen tutustuminen lisäisi työskentelyn mahdollisuuksia, 
joten opetuskokeilun alussa annoin sille melko paljon aikaa ja painoarvoa. Jaoin 
kurssin määrän ja laadun estetiikan jaksoihin, mikä tarkoitti käytännössä sitä, 
että ensimmäisellä puoliskolla käytin tietoisesti aikaa ryhmäyttämiseen, alkaen 
tutustumisesta, jotta toisella puoliskolla voitaisiin keskittyä laatuun. Pyrin sii-
hen, ettei tutustumiseen käytetty aika olisi pois kuvallisesta työskentelystä, vaan 
että se mahdollistaisi laadukkaamman työskentelyn kurssin toisella jaksolla.

Leikillisyys ja fiktio

“Draamakasvatus on teatterinomaista leikkiä.” (Heikkinen 2002, 44.)

Tutustumisen tukemisen lisäksi oppilaille on tarjottava keinoja kerryttää taito-
ja, joita tarvitaan sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Näitä taitoja - kohtaamista, 
kontaktin ottoa, kuuntelemista - opetellaan draamatyöskentelyssä erityisesti 
leikkimällä. Erilaisten leikkien avulla oppilaat pääsevät harjoittelemaan ryh-
mässä työskentelemiseen tarvittavia sosiaalisia taitoja. Kuvailen ensin leikin 
merkitystä draamakasvatuksen teoriapohjassa ja sen jälkeen tarkastelen tar-
kemmin leikin asemaa ryhmäyttämisessä.

Heikkisen (2002, 27) mukaan leikkiä on yleensä pidetty tärkeänä draamakas-
vatuksen lähtökohtana. Tutkimuskirjallisuudessa viitataan usein Brunerin, 
Piaget’n ja Vygotskyn oppimisen sisäistä kokemusta korostaviin teorioihin. Psy-
kologisten leikin teorioiden rinnalle on 1990-luvulla nostettu myös esimerkiksi 
Huizingan leikin kulttuuriteoreettinen näkökulma, jossa kulttuuria tarkastel-
laan leikkinä. Heikkinen kuvaa Vygotskyn leikin perusteoriaa, jonka mukaan 
kieli, sosiaaliset tapahtumat ja yhteistoiminnalliset kokemukset rakentavat ja 
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muokkaavat lapsen kognitiivisia rakenteita. Vygotskyn mukaan lapsi kehittyy 
vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa ja testaa ajatusrakenteitaan sekä ai-
kuisten kanssa että vertaisryhmässä. (Heikkinen 2002, 49.) 

Leikki näyttelee merkittävää osaa ajattelun kehityksessä. Leikkiteoriassaan 
Vygotsky puhuu pienistä lapsista, mutta konstruktivistisen oppimisteorian 
mukaan myös isompien lasten, nuorten ja jopa vielä aikuisten abstrakti ajat-
telu kehittyy fiktiivisiä tilanteita ja taidetta luomalla, taiteellisia kokemuksia 
reflektoimalla ja niistä keskustelemalla. Leikki on siis (draama)kasvatuksen 
kontekstissa tärkeä käsite paitsi ryhmäyttämisen, myös itse taiteellisen toimin-
nan ja oppimisen sisältönä. Heikkinen (2002, 40) lainaa Huizingaa (1947):

“Lapsi leikkii täydessä - voi todella sanoa - pyhässä vakavuudessa. Mutta hän leikkii ja tie-
tää leikkivänsä. Urheilija leikkii antaumuksellisen vakavana ja intomielin. Hän leikkii ja 

tietää leikkivänsä. Näyttelijä eläytyy näyttelemiseensä. Siitä huolimatta hän näyttelee ja on 
tietoinen siitä, että hän näyttelee.” 

Vakava leikillisyys draamakasvatuksen kontekstissa tarkoittaa mahdollisuutta 
tutkia asioita ja ilmiöitä vallasta vapaalla alueella. Vakava leikki ei ole toden tai 
vakavuudella työskentelyn vastakohta, vaan leikin sääntöihin suostumista ja 
niiden noudattamista uusien asioiden opiskelussa, siis “tosissaan leikkimistä”. 
(Heikkinen 2002, 44.) Tulkintani mukaan draamassa nimenomaan leikin ele-
mentti tarjoaa mahdollisuuksia kokeilla erilaisia todellisuuksia ja näkökulmia. 
Leikillisessä draamassa oppilas voi roolihahmonsa suojissa kokeilla esimerkiksi 
rasistin näkökulmaa ilman että se leimaa häntä itseään, ja samalla oppia ym-
märtämään omia pelkojaan. Draamassa roolihahmo suuttuu, roolin tekijä ei. 
Fiktiossa on omat sääntönsä ja leikin varjolla on mahdollista testata, jopa rik-
koa todellisen maailman sääntöjä (Heikkinen 2002, 41). Heikkisen (2002, 57) 
mukaan Huizingan leikin määrittely korostaa leikin vapaaehtoisuutta, ajan ja 
paikan rajojen hyväksymistä ja niiden ehdotonta (vapaaehtoista) noudattamis-
ta. Sitovien sääntöjen noudattaminen tuottaa iloa ja jännitystä, tunteen siitä, 
että käsillä on jotain muuta kuin tavallinen elämä.

“Kun mennään teatteriin tehdään sanaton sopimus siitä, että ollaan näytelmän ajan muka-
na leikissä. Silloin hetkellisesti sovitaan, että uskotaan siihen mitä näyttämöllä tapahtuu. 
Jos tätä sopimusta ei tehdä tai siitä ei pidetä kiinni, leikki on pilalla.” (Heikkinen 2002, 

55.)

Kuten teatteriesityksessä, myös kaikessa draamallisessa työskentelyssä tietoi-
suus tästä sopimuksesta, fiktion todellisuuden kunnioittaminen, on olennainen 
osa onnistumista ja oppimista. Dramatisoidun yhteiskunnan kasvatteina osaam-
me pelin hengen automaattisesti asettautuessamme katsojiksi mille tahansa 
esitykselle. Fiktioon suostumista tai leikkiä ei siis draamakasvatuksessa nähdä 
vapaana toimintana, vaan ennen kaikkea sääntöihin perustuvana sosiaalisen 
kanssakäymisen muotona. Draamakasvatuksessa leikkiä ei eroteta työstä, eikä 
sitä myöskään aseteta totuuden vastakohdaksi. Fiktion ja sosiaalisen todellisuu-
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den dynaaminen yhteys on olennainen osa draamakasvatuksen teoriapohjaa. 
(Heikkinen 2002, 56 - 57.)

Leikki, fiktio ja roolit ryhmäyttämisessä

Leikki voidaan myös nähdä välineenä, jolla opetustapahtuma tehdään mah-
dollisimman kiinnostavaksi ja motivoivaksi. (Heikkinen 2002, 43.) Leikki voi 
siis ryhmäyttämisessä palvella kahta tarkoitusta. Se voi ensinnäkin helpottaa 
yksilöiden välistä vuorovaikutusta fiktioluonteensa avulla (leikissä minä en ole 
minä) ja toisaalta leikissä on imua, joka innostaa oppilaita aktiivisuuteen ja 
osallistumiseen. Leikki kehittää ryhmätoiminnassa tarvittavia taitoja. Leikkiessä 
keskitytään toimimiseen, jolloin yksilöiden väliset kilpailu- ja auktoriteettiase-
telmat unohtuvat. Näin ollen leikki on tasa-arvoistavaa toimintaa, joka vaikuttaa 
myös opettajan ja oppilaiden välisiin suhteisiin. (Toivanen 2001, 43.)

Sekä teatterin, kuvataiteen että musiikin alueella puhutaan leikistä tai lei-
killisyydestä osana tieteenalaa ja oppiainetta. Draamakasvatuksessa leikit 
ovat luonteeltaan sosiaalisia, mikä johtaa näkökulman yhdessä toimimiseen, 
sosiaalisiin taitoihin ja näin ollen myös ryhmäyttämiseen. Mielestäni myös ku-
vataide-oppiaineessa on mukana vakavan leikillisyyden elementtejä: tehdään 
kokeiluja, improvisoidaan, noudatetaan kunkin menetelmän “sääntöjä” ja eläy-
dytään mielikuvituksen tuotteisiin. Kuvataiteessa leikki ei kuitenkaan yleensä 
ole sosiaalista vaan yksityistä, yksilön päänsisäistä. Miten draaman leikillisyy-
den vaikutus ryhmäyttämiseen siis liittyy kuvataidekasvatukseen? Itse ajattelen, 
että kouluinstituution sisällä, institutionaalisessa oppimisympäristössä, ryh-
mä vaikuttaa aina oppilaiden valintoihin, kokeiluihin ja tuotoksiin. Ryhmän 
vaikutus näkyy selkeästi oppilaiden aihevalinnoissa - esimerkiksi avoimen sek-
suaalisia kuvia harvemmin näkee kuvataidetunneilla.

Joillakin oppilailla luokkatila, kouluinstituution tiedostaminen ja aineen to-
tuttu perinne ilmenee oman herkkyyden sensurointina. Muistan oman lukion 
kuvataideopettajani kerran kyseenalaistaneen ratkaisuni rakkaus-aiheisessa 
maalauksessa. Olin pitkään ja hartaudella maalannut kahta hahmoa kietou-
tuneena syleilyyn puiston penkillä, kunnes viimeistelyvaiheessa piirsinkin 
nurkkiin oksennusta ja sanan “yäk”. Keskustelun päätteeksi oivalsin, etten 
uskaltanut tehdä kuvia tosissani vaan väänsin vakavatkin aiheet vitsiksi. En 
tuntenut oloani ryhmässä tarpeeksi turvalliseksi, jotta olisin voinut rehellisesti 
kuvata omia käsityksiäni, mielipiteitäni ja tunteitani.

Turvattomuuden tunne voi näkyä kuvataidetunneilla myös niin, että oppilas 
tuottaa vain sellaista kuvamateriaalia, jota “kuuluu” tuottaa, siis jota ajattelee 
opettajan ja muiden oppilaiden häneltä odottavan. Uskon, että turvattomuuden 
tunnetta voitaisiin vähentää tutustuttamalla oppilaat toisiinsa kurssin aluksi 
ja työskentelemällä yhteistoiminnallisesti myös opetuksen edetessä - ryh-
mäyttäminen on siis opettajan vastuulla. Leikillisyyttä ei saisi unohtaa edes 
isojen lasten, nuorten ja aikuisten kanssa työskenneltäessä. Ryhmän vaikutus 
oppilaiden kuvataidetyöskentelyn sisältöihin onkin aihe, jota toivoisin kuvatai-
dekasvatuksessa tutkittavan lisää.
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Draamakasvatukseen leikillisyys siis hieman yllättäen tuo toimintaan sääntöjä 
ja muodon rajoitteita. Tämän takia myös improvisaatio ja spontaanius on hyvä 
pitää mukana toiminnassa, jotta mahdollisuus muutokseen ja uusiin kokeiluihin 
säilyisi. (Heikkinen 2002, 59.) Draamakasvatuksen leikilliseen aineeseen liittyy 
olennaisesti fiktio, erityisesti roolityö. Työskentelyssä rooli toimii suojana, jol-
loin ongelmia ei jouduta kohtaamaan omana itsenä, vaan roolihenkilönä, jonka 
toimintaa ohjaillaan ja jota neuvotaan kukin yksilö itsestään käsin. (Heikkinen 
2002, 61.) Fiktio suojaa yksilöitä ja toimii samoin kuin leikki, itsestä ja omista 
mielipiteistä etäännyttämisen välineenä.

“Roolin merkitys on keskeinen. Roolissa olijan täytyy ensinnäkin olla aktiivinen, toiseksi 
rooli mahdollistaa sen, että rooli voi olla ristiriitainen suhteessa omaan minään ja suhtees-

sa toisiin: rooli mahdollistaa erilaiset ajatus- ja tunnekokeilut.” (Heikkinen 2002, 120.)

Fiktiossa, erityisesti roolissa toimiminen luo mahdollisuuksia vakavuuteen ja to-
sissaan olemiseen. Pelkästään omana itsenämme keskustelemalla ei aina voida 
päästä aiheissa yhtä syvälle. Fiktion maailmassa toimiminen on vallasta ja nor-
meista vapaata. (Heikkinen 2002, 67 - 68.) Roolissa toimiminen vaikuttaa siis 
ryhmäytymiseen rooli- ja fiktiosuojan kautta: toiminnan puitteissa on helpompi 
kertoa omista mielipiteistään ja ajatuksistaan, kun ne eivät kohdistu oikeisiin 
ihmisiin ja heidän toimintaansa, vaan erilaisiin roolihahmoihin. Leikillä ja 
fiktiolla siis voidaan vähentää jokaisen ryhmätaipaleen alkuun kuuluvaa jännit-
tämistä.

Fiktiiviseen maailmaan astuminen ja roolin ottaminen ovat draamalle luontai-
sia ilmiöitä, eikä niiden soveltaminen kuvataidetyöskentelyssä ole tavallista. 
Voi jopa miettiä, onko peruskoulun kuvataide-oppiaineeseen mahdollista tuoda 
näitä elementtejä ilman, että toiminta määriteltäisiin pikemminkin draaman 
integroinniksi kuvataiteeseen. Kuitenkin, toisinaan kuvia tehdessä liikutaan 
tavallaan fiktion alueella. Jos oppilas esimerkiksi työstää tarinallista kuvaa tai 
sarjakuvaa, hän tavallaan uppoutuu fiktioon vaikka toimiikin samanaikaisesti 
todellisessa maailmassa. Samoin esimerkiksi omakuvaa lempiympäristössään 
piirtäessään oppilas valitsee kuvan itselleen fiktiivisen roolin, jonka haluaa 
muille näyttää. Ei ole muiden silmissä samantekevää, kuvaako oppilas itsensä 
kuntosalilla vai kotisohvalla sipsipussin kanssa. Kuvataidetyöskentelyssä fik-
tio ja roolit ovat kenties toisella tavalla sosiaalisia ja aktiivisia kuin draamassa, 
mutta samojakin elementtejä niissä voidaan nähdä.

Opetuskokeilussani halusin hyödyntää leikillisyyttä kuvataide-oppilaineelle 
luonteenomaisessa itsenäisessä työskentelyssä. Yritin korostaa leikillisyyttä 
erilaisten materiaalien ja välineiden kokeilussa, sekä tuoda leikillisiä sääntöjä 
lämmittelytehtäviin (kuten silmät kiinni tai jalalla piirtäminen). Fiktion ja (näy-
tellyn) roolin tuomista työskentelyyn pohdin paljon, mutta niiden soveltaminen 
tuntui haastavalta. Yhdessä suunnittelemassani tehtävässä oli tarkoitus haastat-
telun jälkeen piirtää niin kuin pari piirsi lapsena. Tehtävä oli osa ensimmäistä 
oppituntia, joten ehkä siinä voi nähdä toteutuvan roolisuojan idean. Aktiivisen, 
toimintaan johtavan fiktiivisen roolin ottaminen saattaa olla vain draamalle 
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tyypillistä ja mahdollista, tai ainakaan en tutkimusprosessin aikana keksinyt 
keinoja soveltaa sitä kuvataiteen opetukseen. 

Itseluottamuksen ja itsetuntemuksen kehittyminen = jännittä-

misen väheneminen

Toivanen (2001, 96) esittelee Päivi Arjaksen (1997) käsityksiä jännitysilmiöstä. 
Jännitys liittyy epäonnistumisen pelkoon joka taas on sidoksissa pelkoon hylä-
tyksi tulemisesta. Toivanen uskoo syyn löytyvän kasvatustraditiostamme, jossa 
on totuttu tuottamaan valmiita vastauksia valmiisiin kysymyksiin. Jännittämi-
sen lakkaaminen seuraa itseluottamuksen kasvua, joka perustuu onnistumisen 
kokemuksiin. Oppilaiden olisi siis tärkeää saada toiminnan alussa onnistumisen 
kokemuksia, jotta heidän itseluottamuksensa kasvaisi. Prosessin voi ajatella 
etenevän kehämäisesti: onnistumisen kokemukset kehittävät itseluottamus-
ta, itseluottamuksen kasvu vähentää jännitystä, jännityksen väheneminen 
avaa uusia ilmaisumahdollisuuksia, joiden käyttäminen tuottaa onnistumi-
sen kokemuksia. Kyseessä on siis eräänlainen positiivinen noidankehä. Hyvä 
itseluottamus näkyy rohkeutena olla erilainen ja hyväksyä toisten erilaisuus 
(Toivanen 2001, 99). Itseensä luottava oppilas tuntee omat roolinsa, tunteensa 
ja ominaisuutensa ryhmässä. Toivanen kuvailee väitöskirjassaan oppilaiden it-
seluottamuksen kehittymisen prosessia näin:

“Syksyn harjoitusvaiheen kokemuksissa painottuivat varsinkin ensikertalaisilla itseluot-
tamukseen ja ryhmäytymiseen liittyvät kuvaukset. Itseluottamuksen kehittymiseen liittyi 
epävarmuutta omasta osaamisesta, joka väheni prosessin edetessä, onnistumiskokemus-
ten myötä. Alkuvaiheessa harjoitustilanteisiin liittyneestä pakonomaisesta keksimisestä 

alkoi muodostua kasvamisen mahdollisuus ja keksiminen, omien ratkaisujen tuottaminen 
muuttui vähitellen palkitsevaksi itsensä toteuttamiseksi. Lapset oppivat luottamaan omien 
ratkaisujensa arvoon ja vapautuivat syksyn myötä toimimaan rohkeammin ja intuitiivisem-

min. He oppivat luottamaan omiin luoviin ratkaisuihinsa ja ottamaan huomioon toisten 
ehdotuksia erilaisissa harjoitustilanteissa.” (Toivanen 2001, 189.)

Oppilaiden vapautumiseen vaikuttivat siis sekä paraneva turvallisuudentun-
ne että siihen liittyvä kehittyvä itseluottamus. Itseluottamuksen kohoaminen 
taas vaikutti ryhmässä työskentelyyn positiivisesti. Onnistumisen kokemuk-
set näyttelevät merkittävää osaa itseluottamuksen kasvussa. Jouni Leikkosen 
(2001, 166) mukaan oppilaan tulisi ensimmäisillä tunneilla kokea mielihyvää 
ja luottamusta, ilman arvioinnin pelkoa tai oikean ja väärän, hyvän tai huonon 
määritelmiä. Arvottamattomalla työskentelyllä opitaan huomaamaan, ettei epä-
onnistuminen ole vaarallista.

Joillakin oppilailla saattaa olla aikaisempia, epämiellyttäviä kokemuksia esiinty-
mistilanteista, mikä luo ryhmään jännitystä. Aiempi ulkopuolinen negatiivinen 
palaute toimii jännittäjälle suurimpana kehittymisen esteenä (Toivanen 2001, 
121). Uudessa ryhmässä kaikki eivät tunne toisiaan eikä ryhmä ole vielä oppi-
nut toimimaan yhdessä. Myös työskentelytavat ja aiheet saattavat olla uusia ja 
outoja. Jännittämisen vähentämiseksi on tärkeää saada oppilaat tutustumaan 
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toisiinsa, viihtymään keskenään ja luoda turvallinen työskentely- ja keskuste-
luilmapiiri, jolloin oppilaat voivat unohtaa pelkonsa (Leikkonen 2001, 168).

Itseluottamuksen kasvu liittyy itsetuntemuksen kehittymiseen. Leikissä ja 
draamassa opitaan aina paitsi käsiteltävästä sisällöstä, myös omasta itsestä. 
Tutkimusten mukaan draamatyöskentelyssä oppilaan itseluottamus ja itsetunte-
mus kehittyvät myönteisesti samalla, kun keskittymiskyky ja oppimismotivaatio 
kasvavat. (Toivanen & Hellström 2009.)

Ilmaisuvalmiuksien ja -taitojen kasvu perustuu itseluottamuksen kehittymiseen, 
ja taitojen kehittyminen taas vaikuttaa myönteisesti oppilaan minäkäsitykseen. 
(Toivanen 2007, 6.) Positiivinen minäkäsitys vaikuttaa yksilön työskentelymo-
tivaatioon ja ryhmässä vallitsevaan ilmapiiriin. Näin ollen voidaan ajatella, että 
yksilön turvallisuudentunne ja jännittäminen tai sen väheneminen vaikuttavat 
ryhmään, mutta yhtälö toimii myös toisin päin. Toimiva ryhmä luo yksilölle tur-
vallisuuden tunnetta ja tarjoaa mahdollisuuksia onnistumisen kokemuksiin.

Toivasen (2007, 22) mukaan itsetuntemus kehittyy ryhmässä työskennellen. 
Ryhmässä oppilas havainnoi omia vahvuuksiaan ja rajoitteitaan ja oppii samalla 
huomaamaan myös muiden ominaisuuksia, vahvuuksia ja heikkouksia. Oppi-
laan täytyy nähdä itsessään positiivista osaamista, jotta hän oppii hyväksymään 
myös epäonnistumiset. Sopivan tasoiset tehtävät tarjoavat mahdollisuuksia 
selviytyä ja onnistua. Toimiva työskentely ja positiiviset oppimiskokemukset 
vahvistavat luottamusta omiin kykyihin. Oppiminen muuttuu merkitykselli-
seksi. Motivoitunut ja itseensä luottava oppilas tukee myös muiden ryhmän 
jäsenten kehittymistä. Usein toistuva epäonnistumisen kokemus puolestaan 
lisää jännittämistä ja jopa pelkoa työskentelymuotoa kohtaan. Levottomuus 
näkyy oppilaan toiminnassa, jolloin hän alkaa häiritä muiden ryhmän jäsenten 
työskentelyä tai vetäytyy. Negatiivisten kokemusten luoma jännittäminen vie 
energiaa ja estää taitojen kehittymisen. (Toivanen 2007, 22.) Omien kokemus-
teni mukaan kuvataidekasvatuksessa onnistumisen kokemuksia on perinteisesti 
pyritty tarjoamaan räätälöimällä työskentelyä ja tavoitteita oppilaiden hen-
kilökohtaisten taitotasojen ja tarpeiden mukaan. Oppilaille on korostettu 
yksilöllisten taitojen ja tietojen kehittymisen suurempaa merkitystä suhteessa 
lopputuloksen tai tuotoksen “hyvyyteen” tai “huonouteen”. 

Kuvataidetunnilla onnistuminen on siis leimallisesti itsensä ylittämistä, eikä 
johonkin tiettyyn taito- tai tietotasoon sidottua. Oppilaana omat onnistumisen 
kokemukseni kuvataidetunneilla ovat perustuneet lähinnä omien tavoitteideni 
saavuttamiseen. Epäonnistumisen tunteita taas olen kokenut myös suhteessa 
muiden ryhmän oppilaiden teoksiin ja taitoihin. Kuvataidetyöskentely tuntuu 
jostain syystä olevan niin henkilökohtaista, että opettajan kannustava ja posi-
tiivinen suhtautuminen oppilaan kuvalliseen ilmaisuun ei välttämättä suuresti 
vaikuta oppilaan käsityksiin omista vahvuuksistaan. Opettajana olen kokenut, 
että kuvan tekemistä jännittäviä oppilaita on vaikea saada rentoutumaan luo-
kassa, sillä onnistuminen nähdään vahvasti sidottuna realistisen kuvaamisen 
taitoon, jota oppilaat usein pitävät “syntymälahjana”, siis ominaisuutena joka 
heillä joko on tai ei ole. Tämä ilmiö liittyy nähdäkseni leimallisesti piirtämiseen 
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ja maalaamiseen: esimerkiksi kolmiulotteinen työskentely ja valokuvaus voivat 
edesauttaa jännittävän oppilaan työskentelyn leikillisyyttä ja uusia kokeiluja.

Opetuskokeilussani pyrin lisäämään oppilaiden turvallisuuden tunnetta panos-
tamalla ryhmäyttämiseen. Tutustuminen ja erilaisuuden havaitseminen kehittää 
oppilaiden itsetuntemusta, johon hyvä itseluottamus ja itsetunto perustuvat. 
Toivanen (2007, 193) lainaa Ahoa ja Lainetta (1997, 7-8): 

“Kasvatuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena tulisi olla auttaa yksilöä kasvamaan auto-
nomiseksi, jolloin hän on avoin kokemuksille, luottaa itseensä, hyväksyy kritiikin ja osaa 
elää muiden kanssa. Tähän päästään, kun yksilö oppii tuntemaan sekä oman että muiden 

fenomenaalisen kentän. Tämä tarkoittaa siis sitä, että yksilö tuntee itsensä ja pystyy asettu-
maan toisten ihmisten asemaan.” 

Empatia rakentuu siis itsetuntemukselle. Kun opimme tiedostamaan ja tul-
kitsemaan omia tunnekokemuksiamme, opimme samalla ymmärtämään ja 
lukemaan muita. Tavoitteeni oli, että yksilöiden luottamus ryhmää kohtaan 
kehittyisi työskentelyn ohessa. Siihen yritin opettajana vaikuttaa jättämällä 
työskentelyn laadun arvioimisen kurssin loppupuolelle. Onnistumisen koke-
muksia pyrin tarjoamaan teettämällä sopivan tasoisia tehtäviä ja hyödyntämällä 
leikkiä piirustusharjoituksissa. Leikkien rajoitteiden oli tarkoitus tehdä epä-
onnistumisesta välttämätöntä (tai onnistumisesta mahdotonta), minkä piti 
vähentää epäonnistumisen pelkoa tulevissa haasteissa. Onnistumisen kokemuk-
sia pyrin edistämään myös niin, että annoin oppilaille mahdollisuuksia asettaa 
muita tavoitteita työskentelylleen kuin realistisen piirustustaidon kehittyminen. 
Haasteena valinnaisella piirustuskurssilla olivatkin oppilaiden ennakkokäsi-
tykset ja -odotukset kurssin sisällöstä, sekä arvostelun kriteereistä. Toisaalta 
realistisen piirustuksen onnistuminen voi olla suuri itseluottamusta kehittävä 
tekijä, joten opettajan olisi myös osattava antaa tukea ja oppimisen mahdolli-
suuksia piirustustaidon kehittymiseen. Jännittämisen vähentäminen oli tärkeä 
pyrkimys opetuskokeilussa, sillä uskoin sen vaikuttavan yksilön kautta koko 
ryhmän kehittymiseen.

Epäonnistumisen pelko ja turvallisuuden tunne

“Epäonnistumisen pelko on suurin luovuutta ja uuden keksimistä rajoittava asia. Jo pie-
nestä pitäen virheistämme on rangaistu niin, että aikuisena emme enää uskalla tuottaa 

mitään, koska tietoisesti tai alitajuisesti pelkäämme kuitenkin epäonnistuvamme. On siis 
viisainta olla hiljaa ja liikkumatta.” (Leikkonen 2001, 169.)

...Hiljaa, liikkumatta ja piirtämättä, voisi varmasti jokainen kuvataideopettaja 
lisätä. Todellisuudessa kaiken uuden luominen perustuu epäonnistumiseen. 
Mokat6 luovat niin uutta taidetta kuin tiedettä. Epäonnistumista opitaan leik-

6 Toivasen (2007, 24 - 25) mukaan epäonnistumisista ei puhuta tarpeeksi. Improvisaatioteatterin iloista 
epäonnistumista eli mokaamista olisi hyvä tuoda koulumaailmaan. Toivasen mukaan opettaja on onnistu 
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kien avulla, sillä virheiden tekeminen kuuluu niiden olemukseen (Leikkonen 
2001, 169). Piilonen ei ole piilosta, ellei joku valitse huonoa piiloa ja löydy. Epä-
onnistumista ja siihen suhtautumista kevyesti tulisi mielestäni harjoitella myös 
kuvataidetunneilla. Luistelun opetteleminen aloitetaan harjoittelemalla tur-
vallinen tapa kaatua - miksei siis myös taiteellista työskentelyä voisi pohjustaa 
puhumalla ja harjoittelemalla mokaamista?

Turvallista työskentelyilmapiiriä luodaan paitsi suhtautumalla hyväksyvästi 
epäonnistumisiin, myös toimimalla yhtäaikaisesti. Oppilaiden toimiessa ryhmä-
nä, pienryhmissä tai pareittain on helpompi keskittyä toimintaan ja erilaisten 
ratkaisujen kokeilemiseen. Oppilaiden taidoilla ei ole väliä, kun kukaan ei jou-
du yksin yleisön eteen. Ryhmiä ja pareja vaihdellaan jatkuvasti, jotta päästään 
harjoittelemaan vuorovaikutusta kaikkien ryhmän jäsenten kanssa. Esittä-
jät-yleisö-jakoon siirrytään vasta, kun koko ryhmä on tullut tutuksi. Opettajan 
täytyy pitää huolta, että ryhmä tietää milloin on kyseessä ryhmän sisäinen draa-
maprosessi ja milloin päämääränä on esitys, jonka tulisi puhutella ulkopuolista 
yleisöä (Heikkinen 2002, 89). Draamassa työskentelyvälineenä on oppijan oma 
keho ja mieli, mikä tekee toiminnasta hyvin henkilökohtaista. Oppilaan täytyy 
kokea ryhmä ja työskentelyilmapiiri turvalliseksi voidakseen oppia, erityisesti 
työskentelyn alkuvaiheessa. (Toivanen 2007, 19 - 20.)

Oman kokemukseni mukaan kuvataidetunneilla työskennellään harvoin ryhmis-
sä. Yksilötyöskentelyn painottuminen perustuu paitsi oppiaineen perinteeseen, 
myös erityisesti tämän hetkiseen postmoderniin paradigmaan ja opetus-
suunnitelmaan, joka korostaa yksilön oman ilmaisun kehittymistä. Omassa 
opetuskokeilussani pyrin vähentämään epäonnistumisen pelkoa eri tavoin. Us-
kon, että työskentelyn tavoitteiden selkiyttäminen vähensi jännityksen tunteita. 
Kuvataiteen oppitunneilla on usein vaikea saada oppilaat ymmärtämään, ettei 
lopputuotoksen laadulla ole aina merkitystä. Joskus tavoitteena on opiskella 
asioita kuvan tekemisen kautta, toisinaan taas yritetään välittää viestejä tai 
tunteita katsojille. Välillä oppilas kysyy jo ennen työskentelyn aloittamista, että 
eihän näitä kuvia vaan laiteta mihinkään esille. Pyrin tekemään työskentelyn 
tavoitteet selviksi oppilaille puhumalla niistä jokaisen oppitunnin aikana. Eri-
tyisesti halusin tähdentää oppilaille, milloin työstetään kuvia itselle tai omalle 
ryhmälle jaettavaksi, milloin tarkoitus on laittaa kuvat esille julkisesti. Halusin 
testata, voisiko tällainen draamakasvatuksen mallin mukainen jaottelu toimia 
kuvataiteessa paineiden ja jännityksen vähentäjänä.

Halusin kokeilla myös, voiko epäonnistumisen pelkoa kuvataidetunneilla 
helpottaa etenemällä työskentelyssä draamatuntien kaavan mukaan. Ensin työs-
kenneltiin yhdessä, tuotettiin koko ryhmän kesken yhteisiä kuvia ja leikittiin 
kuvateolla. Seuraavaksi pienryhmät tai parit tuottivat toisilleen kuvia, joilla oli 
tarkoitus kommunikoida, ei “tehdä taidetta”. Sitten pienryhmät esittivät yhdes-
sä tuottamiaan kuvia muulle ryhmälle ja lopuksi tekivät itsenäisesti kuvia, jotka 
asetettiin näytteille kouluympäristöön. Näin pyrin vähentämään oppilaiden 

nut ryhmänsä ohjaamisessa, jos ryhmä uskaltaa kysyä ja kommentoida. 
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paineita näköisten kuvien tuottamisesta. Toivasen (2002, 121) mukaan kasva-
tuksen tulisi tukea oppilaan luovan toiminnan sisäistä motivaatiota ja kykyä 
ilmaista itseään, ilman ulkoisen arvioinnin aiheuttamaa suojautumisen tarvetta. 
Uskon, että erityisesti ryhmän muodostumisen alkuvaiheessa arviointi on paitsi 
turhaa, myös mahdollisesti haitallista työskentelyilmapiirin ja -motivaation ke-
hittymiselle. Myönteistä palautetta (toiminnasta, ei taidoista) on sen sijaan hyvä 
antaa alusta asti. Toivasen (2007, 22) mukaan myönteinen palaute kehittää 
sekä yksilöiden että ryhmän toimintaa. Pyrinkin opetuksen edetessä antamaan 
oppilaille myönteistä palautetta paitsi yksilöiden työskentelystä, myös ryhmän 
toiminnasta.

Vuorovaikutuksen kehittäminen

“Kontaktissa vastaanottamisesta ja antamisesta muodostuu yhteys toisten ihmisten kanssa. 
Ihmisten välille syntyy takaisinsyöttökehä, jota kutsutaan vuorovaikutukseksi.” (Toivanen 

2002, 55.)

Luokassa ryhmän jäsenet kohtaavat toisiaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Yk-
silö peilaa kokemuksiaan ryhmän käsityksiin, jolloin merkitykset muodostuvat 
vuorovaikutuksessa toisten kanssa. (Toivanen 2002, 17.) Yksilön kokemukset 
eivät siis suoraan muutu henkilökohtaisiksi merkityksiksi, vaan niitä vertaillaan, 
pohditaan ja möyhennetään ryhmän sosiaalisessa verkostossa. Draamakas-
vatuksen kirjallisuudessa vuorovaikutuksen kehittämiseen kannustetaan 
ohjaamalla oppilaita hakeutumaan kontaktiin kaikkien ryhmän jäsenten kanssa. 
Leikin ja improvisaatioharjoitusten avulla oppilaat saadaan keskittymään tilan-
teisiin ja avautumaan kontaktiin toistensa kanssa. Vasta molemminpuolinen 
toistuva kontakti on vuorovaikutusta (Toivanen 2002, 58). Kontakti on kuiten-
kin kaiken vuorovaikutuksen pohja.

Myös opettaja-oppilas-vuorovaikutuksen kehittyminen on tärkeää. Opettajaa 
neuvotaan draamakirjallisuudessa asettamaan oppilaat rinkiin, jotta hän pystyy 
ottamaan katsekontaktin jokaiseen vuorotellen. Katse on tärkeä elementti ih-
misten välisessä vuorovaikutuksessa. Jos en katso silmiisi puhuessani kanssasi, 
voit saada minusta välinpitämättömän tai kyllästyneen vaikutelman. Katseella 
voin pyrkiä läheisyyteesi tai yrittää hallita, alistaa tai pelotella sinua. Kun op-
pilas karttaa katsettani, saatan tilanteesta riippuen ajatella, että hän haluaa 
karttaa läheisyyttä, ilmaista välinpitämättömyyttä tai tylsistyneisyyttä, tai ehkä 
kokee syyllisyydentuntoa. Katsekontaktin harjoitteleminen onkin tärkeää paitsi 
opettajalle, myös oppilaille.

Kontaktiin liittyy katseen lisäksi tilan ja kehon käyttö. Normaalisti päästämme 
henkilökohtaiseen tilaamme vain aivan lähimpämme, muiden kanssa kommuni-
koidaan etäämmältä. Henkilökohtaisen tilan mieltämiseen liittyy kulttuurisia ja 
yksilöllisiä eroja, joita on tärkeä oppia havaitsemaan ryhmässä työskenneltäes-
sä. Kehollisilla harjoitteilla opitaan tunnistamaan omat tarpeet ja ymmärtämään 
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muita. Ihmisen yksilöllisyys ja ainutlaatuisuus tulee esille yksilölle itselleen ja 
muille kun toimitaan yhdessä.

Draamatyöskentely, toisin kuin kuvataidetyöskentely, tapahtuu aina ryhmäs-
sä. Draaman työskentelytavat ovat erilaisia kuin muilla oppitunneilla. Fiktio, 
roolityöskentely ja vaihtuvat ryhmät rikkovat mahdollisia aiemmin syntyneitä 
oppilas- ja ryhmärooleja. Samalla ryhmädynamiikka kehittyy. Työskennellessä 
harjoitellaan ja kehitetään erilaisia sosiaalisen vuorovaikutuksen tapoja. Ryh-
mässä työskentely lisää oppilaiden yhteenkuuluvuuden tunnetta ja erilaisuuden 
suvaitsemista. Sosiaaliset taidot ja empatiakyky kehittyvät. Ihmisiin, tiloihin ja 
aiheisiin syntyy uusia merkityssuhteita, joiden avulla oppilas hahmottaa itseään 
ja maailmaa. (Toivanen & Hellström 2009; Toivanen 2007, 6.)

Toimivaan vuorovaikutukseen voidaan päästä vasta, kun oppilaat tuntevat olon-
sa turvalliseksi ryhmässä. Leikkonen (2001, 171) käyttää käsitettä “ryhmään 
suostuminen”, joka tarkoittaa oman, tasavertaisen paikan löytämistä ryhmäs-
tä. Ryhmään suostunut pitää kiinni omista ajatuksistaan ja ideoistaan mutta 
kuuntelee myös muita eikä jyrää. Kun alkuharjoitteet ja leikit sujuvat jo hyvin, 
ei oppilaiden energia enää kulu pelkäämiseen ja epävarmuuden peittelemiseen. 
Tällöin voidaan alkaa kiinnittämään huomiota aistimiseen ja vuorovaikutuk-
seen keskittymiseen. Tärkeä askel ryhmänmuodostuksessa on oman ja muiden 
toiminnan reflektointi. Vuorovaikutuksen toimimista tai toimimattomuutta on 
hyvä tarkastella ryhmän yhteisissä keskusteluissa.

Draamakasvatuksessa ryhmäyttämiseen käytetään tutustumisleikkejä ja pelejä, 
jotta ryhmä saadaan toimimaan yhdessä ja olemaan aktiivisessa vuorovaiku-
tuksessa keskenään. Tavallisen kuvataidekurssin aluksi oppilaat yleensä istuvat 
työskentelyyn soveltuvien isojen pöytiensä takana kasvot opettajaan päin. 
Saattaa kulua kokonainen lukuvuosi ilman, että jokainen on katsonut kaikkia 
edes kerran silmiin, saati jakanut muille ajatuksia tai mielipiteitään. Jos lähes-
tymiselle on aluksi tarjottu mahdollisuus ja keinoja, on oppilaiden mahdollista 
soveltaa niitä myöhemmin myös leikin ulkopuolella. Siksi halusin omassa ope-
tuksessani korostaa oppilaille ryhmän merkitystä silloinkin, kun työskenneltiin 
yksilötehtävien parissa. Alun leikit sekä pari- ja ryhmätyöt tähtäsivät hyvän 
vuorovaikutusilmapiirin kehittymiseen. Taustalla oli ajatus, että keskustelut ja 
kuvien tarkastelu yhdessä toimivat vasta, kun keskusteluilmapiiri on luotu.

Reflektio ja keskustelu

Draamakasvatuksessa ryhmää tarvitaan paitsi toimintaan, myös keskusteluihin. 
Kaikkien oppilaiden aktiivinen osallistuminen on keskeistä. (Heikkinen 2002, 
67.) Oppiminen ei draamassa tapahdu pelkästään kokemalla, vaan tärkeää on 
reflektio ja draamakokemuksen vertaaminen sosiaalisen todellisuuden koke-
muksiin. Esteettisen kahdentumisen kokemuksessa oppijalla on mahdollisuus 
olla “toinen”, kokeilla maailman hahmottamista omastaan poikkeavasta näkö-
kulmasta. Hän saattaa kokea vahvojakin tunteita, pohtia syitä ja seurauksia, 
jotka eivät kuitenkaan yksistään johda uudenlaiseen ymmärrykseen. Avuksi 
tarvitaan saman kokemuksen saanutta ryhmää, jossa voidaan vertailla näke-
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myksiä ja tunteita. Oppiminen tapahtuu sekä yksilöllisesti että yhteisöllisesti. 
(Heikkinen 2002, 61.) Fiktiossa ja roolityöskentelyssä oppilas ei toimi omana 
itsenään, jolloin todellisen maailman säännöt ja rajoitukset eivät päde. Kun siir-
rytään fiktiosta sosiaaliseen todellisuuteen ja reflektoidaan fiktion tapahtumia 
ja tekoja, voidaan pohtia toiminnan eettisyyttä ja tarkastella koettuja tunteita. 
(Heikkinen 2002, 67 - 68.) Kun oppilas osallistuu toimintaan kokemalla, puhu-
malla ja kokemuksesta puhumalla, oppiminen muodostuu kerrokselliseksi tai 
kehämäiseksi. Muiden kokemukset ja yhteiset keskustelut muokkaavat oppilaan 
omia kokemuksia. Ryhmän kanssa pyritään kokemusten analysointiin. 

Heikkisen (2002, 121) mukaan draamakasvatuksen oppimisessa on kaksi 
osa-aluetta, joihin liittyy kriittinen ja analyyttinen tarkastelu. Ensimmäinen on 
itse toimintaan sisältyvä, opetuksen sisällön tarkastelu ja siitä keskusteleminen. 
Toinen on osallistujien kokemusten reflektointi ja analysointi, sekä henkilö-
kohtaisesti että ryhmän kesken jakaen. Opettaja voi toiminnallaan edesauttaa 
kriittisen tarkastelun määrää ja laatua. Hänen tehtävänään on: 

“[…] luoda ilmapiiri, jossa osallistujat voivat tuntea olonsa vapaaksi kokeilemaan, luo-
maan, etsimään, epäonnistumaan ja pohtimaan tehtyä.” (Heikkinen 2002, 121.)

Draamatyöskentelyssä yhdistyvät toiminnallisuus ja tavoitteellisuus. Kaikkien 
oppilaiden tulee tietää toiminnan tavoite ja yhteinen päämäärä. Tunneilla pitää 
jättää tilaa kysymyksille ja keskustelulle sekä ennen toimintaa, sen aikana, että 
toiminnan lopuksi, jotta oppilaat varmasti ymmärtävät tavoitteet ja työskentely 
voi muuttua syvemmäksi. (Toivanen 2007, 14 - 15.) Toivanen suosittelee työs-
kentelykerran aloittamista toiminnan tavoitteiden ja menetelmien alustuksella, 
jonka jälkeen siirrytään toiseen tilaan tai raivataan pöydät luokan seinustoille 
ja asetutaan rinkiin istumaan. Piirissä opettaja kertoo, mitä tullaan tekemään 
ja mitä aihetta on tarkoitus tutkia. Samanlaisena toistuvasta aloituksesta tulee 
rituaali, joka luo turvallisuutta ja motivoi ryhmää työskentelyn aloittamiseen. 
Fyysinen toiminta on hyvä aloittaa leikillä, joka virittää aiheeseen ja aktiiviseen 
työskentelyyn.

Työskentelyn päätteeksi varataan aikaa yhteiselle lopetukselle, jolloin keskus-
tellaan ja pohditaan koettua ja opittua. (Toivanen 2007, 15.) Selkeät, toistuvat 
työskentelytavat muodostavat oppitunnin kehyksen, jonka sisällä työskentely on 
mielekästä. Ryhmän täytyy olla tietoinen tavoitteesta eli perustehtävästä, jotta 
työskentely olisi mielekästä (Niemistö 1999, 37). Ryhmän jäsenten on helpompi 
motivoitua työskentelyyn ja tehdä työnjakoa kun päämäärä on selvillä. Työs-
kentelyn lomassa toistuvilla keskusteluilla varmistetaan, että kaikki ymmärtävät 
tavoitteet. Samalla voidaan keskustella siitä, kuinka työskentely sujuu ja mitä on 
opittu. Oppilaiden vaikutusmahdollisuudet ja motivaatio lisääntyvät, kun poh-
ditaan yhdessä, miten toiminnassa tulisi edetä ja mitä pitäisi vielä harjoitella. 
(Toivanen 2007, 22.)

Kuvataidekasvatuksessa keskusteluja käydään hieman eri tavoin kuin 
draamassa. Opetuksen sisältöä pohditaan ja siitä keskustellaan, mutta oppi-
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miskokemuksen sijaan yleensä reflektoidaan ja analysoidaan työskentelyn 
fyysistä lopputulosta. Molempien aineiden parissa olen kokenut, että teoriassa 
keskusteleminen on korostetussa osassa työskentelyä, mutta käytännössä se 
usein valitettavasti jää vähäiseksi tai kokonaan pois. Opetuskokeilussani pyrin 
keskusteluttamaan oppilaita enemmän kuin ennen. Keskusteluja toiminnan 
tavoitteista, oppimisen sisällöistä ja ryhmän toiminnasta käytiin sekä ennen 
toimintaa, sen aikana, että toiminnan lopuksi. Keskusteluilla pyrin siihen, että 
ryhmä voisi oppia myös toistensa kokemuksista ja yksilöt saisivat pohdinnoil-
leen ryhmän tukea. 

Draamasopimus

Draamasopimus tehdään ryhmän kanssa työskentelyn aluksi, joko jakson alussa 
tai jokaisella tunnilla. Se voi olla lyhyt ja sanallinen tai yksityiskohtainen kirjal-
linen sopimus. Draamasopimusta työstettäessä muotoillaan yhdessä toiminnan 
tavoitteet ja päämäärät, työtavat, teemat, käyttäytymisen säännöt ja arvot. Kun 
draamasopimus on tehty, ollaan tietoisia siitä, millaiseen prosessiin ryhmä on 
valmis. Draamasopimus muotoillaan uusiksi tai siitä muistutetaan tarpeen vaa-
tiessa. Sopimus astuu voimaan aina draamatyöskentelyn alkaessa ja päättyy 
sen loppuessa. Erilaisia työskentely- ja työrauhasopimuksia tehdään muillakin 
tunneilla, mutta draamasopimuksen erityisluonne perustuu fiktiivisessä maa-
ilmassa toimimiseen. Sopimus luo edellytykset roolissa toimimiselle, sillä siinä 
määritellään työskentelytavat, joissa liikutaan sosiaalisesta todellisuudesta fik-
tion todellisuuteen. Sopimuksella sitoudutaan toimimaan yhdessä. (Toivanen 
2007, 16 - 17.)

Draamasopimus on myös yksi keino ratkaista ryhmässä ilmeneviä ongelma-
tilanteita. Opettaja voi vedota sopimukseen ja muistuttaa siinä määritellyistä 
ehdoista, jolloin yksittäistä oppilasta ei syyllistetä henkilökohtaisesti. Turvatto-
muus ja tavoitteiden epäselvyys voivat näkyä häiriökäyttäytymisenä tai syrjään 
vetäytymisenä. Joskus oppilas voi kieltäytyä työskentelystä kokonaan. Mikäli 
sopimuksen ja tavoitteiden mieleen palauttaminen ei auta, voi oppilaan ohjata 
tarkastelemaan toimintaa turvallisesti sivusta. (Toivanen 2007, 20.) Draamaa 
tai leikkiä ei voi tehdä ellei siihen ole omaa tahtoa. Oppilas, joka on mukana 
vasten omaa tahtoaan, on mukana vain näennäisesti, eikä opi uutta. Jotta ryh-
mä voisi yhdessä työskennellä fiktiossa, tulisi kaikkien osallistujien ymmärtää 
ja hyväksyä toiminta, olla mukana vapaasta tahdostaan. (Heikkinen 2002, 
96.) Kouluympäristössä väite vapaaehtoisuudesta on ongelmallinen, mutta 
draamassa kuvataidetta vähemmän, sillä opiskelu on aina vapaavalintaista. 
On mielenkiintoinen kysymys, voiko opettaja ikinä tietää mikä on oppilaiden 
motivaatio osallistua toimintaan. Eiväthän oppilaat välttämättä tiedä sitä itse-
kään tai ainakaan osaa sanallistaa sitä. Selkeä toiminnasta kieltäytyminen on 
aina merkki jostain, mutta kuvataidetunnilla en voi aina antaa oppilaan valita, 
osallistuuko hän työskentelyyn vai ei. Kyse on kuitenkin oppivelvollisuuden 
täyttämisestä. Taideopettajan rooli ei ole helppo.

Uskon, että kuvataiteen tunneilla oppilaat eivät ehkä aina tiedä, mitä tapahtuu 
ja miksi. Alakoulussa on totuttu kuvataiteen tarkoittavan piirtämistä ja maa-
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laamista. Kuvista puhuminen ja oman työskentelyn reflektointi voi olla monelle 
uutta ja outoa. Sana kritiikki näyttäytyy pelottavana ja uhkaavana. Oppilas 
voi pelätä joutuvansa nolatuksi muiden ryhmäläisten edessä. Halusin kokeil-
la, voisiko jonkinlainen sopimus selkeyttää tavoitteita ja vähentää jännitystä. 
Draamasopimus ei mielestäni suoraan sovi siirrettäväksi kuvataidetunnille, sillä 
työskentelyn fiktioluonteen tarkasteleminen on niin vahva osa sitä. Oma sovel-
lukseni draamasopimuksesta keskittyi ennen kaikkea yhdessä muotoiltuihin 
ryhmässä toimimisen sääntöihin, velvollisuuksiin ja oikeuksiin. Teimme ensim-
mäisellä tunnilla yhteispiirroksen, johon listasimme sääntöjä ja jonka kaikki 
allekirjoittivat. Sopimukseen ei palattu enää myöhemmin, mutta sillä saattoi 
olla vaikutusta oppilaiden keskinäiseen vuorovaikutukseen. Yleensä ryhmäyt-
täminen ja keskusteluilmapiirin luominen on osa piilo-opetussuunnitelmaa, 
jota ei avata oppilaille, ja jota opettaja ei välttämättä edes itse tiedosta. Tässä 
tapauksessa kerroin oppilaille myös näistä, en vain oppimiseen liittyvistä tavoit-
teista.

Opettajan rooli

“Draamatyöskentelyyn osallistuva ryhmä vaikuttaa ratkaisevasti siihen, minkälaiseksi 
toiminta ja siinä kehittyvä ryhmäprosessi sekä tähän sidoksissa oleva yksilöllinen oppimis-
prosessi muodostuvat. Opettajan tehtävänä on ohjailla tapahtumien suuntaa.” (Korhonen 

2001, 116.)

Opettajan rooli on draamakasvatuksessa keskeinen, sillä hän toimii työskente-
lyssä muodon kehittäjänä aktiivisesti ja spontaanisti. Oppilailla/osallistujilla ei 
yleensä ole tarpeeksi tietoa ja kokemusta teatterin keinoista ja muodoista, jotta 
he voisivat itse toiminnan keskellä ohjata keskeneräisen prosessin muodostu-
mista. (Heikkinen 2002, 68.) Draamaopettaja on ryhmän jäsenenä mukana 
leikissä, jossa tutkitaan maailmaa fiktion ja erilaisten roolien kautta. Opettaja 
toimii kuitenkin samanaikaisesti myös ryhmän ohjaajana, joka vie toimintaa 
eteenpäin sekä ryhmän tarpeiden että oppimistavoitteiden mukaan. Toiminnan 
tulee olla tavoitteellista ja päämäärätietoista, mutta opettajan ei pidä kont-
rolloida materiaalia vaan mahdollistaa oppilaiden ideoiden hyödyntäminen. 
(Heikkinen 2002, 106.)

Heikkisen (2002, 108 - 109) tutkimuksessa käsite jokeri kuvaa opettajan roolia 
leikillisenä taiteilijana ja toiminnan kannustajana, kyseenalaistajana ja kanssa-
oppijana. Jokeri-opettaja pyrkii aitoon dialogiin oppijan kanssa rohkaisemalla, 
stimuloimalla, esittämällä kysymyksiä ja huolehtimalla ryhmän ilmapiiris-
tä. Jokeri-opettaja on aktiivinen ja ohjaa ryhmää dialogiin sekä fiktiossa että 
todellisessa maailmassa. Opettajan aktiivisuus ja innostuneisuus auttaa kan-
nattelemaan ryhmään alkuvaiheessa, kun se ei ole vielä muotoutunut tarpeeksi 
kiinteäksi kannattelemaan itseään. Tavoitteena on työstää ryhmädynamiikkaa 
niin, että lopulta yksilöt pystyvät ottamaan vastuuta paitsi itsestään, myös toi-
sistaan.
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Korhonen (2001, 118) kuvailee Allan Owensin, suomalaiseen draamakasvatuk-
seen merkittävästi vaikuttaneen brittiläisen draamaopettajan ja teoreetikon 
toimintaa draamaprosessin alussa. Owensin toiminta näyttäytyy tekstissä esi-
merkkinä ryhmäyttämisestä muille opettajille. Ensimmäinen vaihe on ilmapiirin 
luominen, jota valmistellaan jo ennen oppilaiden saapumista: tilaan asetetaan 
työskentelyssä tarvittavia esineitä ja muita materiaaleja niin, että ne ovat hel-
posti käytettävissä ja toisaalta herättävät oppilaiden mielenkiinnon heti näiden 
astuessa tilaan. Myös teemaan sopiva musiikki laitetaan soimaan, siis kaikin ta-
voin viritellään tila kiihottamaan mielikuvitusta. Oppilaiden saapuessa opettaja 
kerää heidät piiriin jossa leikillisellä, rituaalinomaisella toiminnalla opetellaan 
tietoisesti kaikkien osanottajien nimet. 

Seuraavaksi tehdään draamasopimus, jossa yksinkertaisesti sovitaan niistä eh-
doista, vapauksista ja velvollisuuksista, jotka koskevat jokaista ryhmän jäsentä 
työskentelyn aikana. Erityisesti opettaja kehottaa oppilaita pitämään huolta 
toisistaan ja näin jakaa vastuuta toiminnasta ryhmälle. Vastuu lisää tasa-arvoi-
suutta opettajan ja oppilaiden välillä. Sovittaessa työskentelyn etenemisestä ja 
käytännön järjestelyistä opettaja esittää ehdotuksia pikemminkin kuin kertoo, 
miten tullaan toimimaan, jolloin oppilaat kokevat voivansa vaikuttaa asioi-
hin. Heidän mielipiteitään kuunnellaan ja ne otetaan huomioon toiminnassa. 
Aloituksesta on tärkeää tehdä turvallinen ja helppo kaikille osallistujille. Osal-
listujien tulisi kokea, että työskentelyilmapiiri on tasavertainen ja yhteistyö on 
tärkeää. Opettajan keinoja vaikuttaa aloitusilmapiiriin ovat muun muassa kon-
takti kaikkiin piirimuodostelmassa istuessa, silmiin katsominen, rauhallisuus ja 
keskustelun vuorovaikutteinen rytmi. (Korhonen 2001, 118 - 119.)

Opettajan kannattaa pyrkiä lisäämään yhteisöllisyyden tunnetta kaikessa oh-
jaustoiminnassaan. On hyvä korostaa, että ryhmän tulokset kokonaisuutena 
ovat aina enemmän kuin yksilöiden suoritusten summa. Kehittyvä yhteishenki 
saa ryhmän pitämään huolta kaikista jäsenistään. Vastuunottaminen muiden 
työstä oman työskentelyn lisäksi kiinteyttää ryhmää entisestään. (Toivanen 
2002, 69.) Opettajan on tärkeää tiedostaa ja havainnoida erilaisten ryhmien eri-
tyyppisiä kokemuspohjia, tarpeita ja taitotasoja, jotta toiminnassa pystyttäisiin 
etenemään ryhmän ehdoilla. Opettajan tulisi pystyä perustelemaan valintansa 
myös teoreettisesti. (Toivanen 2002, 36.) Draamakasvatuksen pedagogiikassa 
siis ajatellaan, että opettajan tulisi tunnistaa paitsi erilaisten yksilöiden tarpeet 
ja heille soveltuvat oppimistavat, myös ryhmän tarpeet, kehitysvaiheet ja ryh-
mäilmiöt.

Mielestäni myös tämänhetkisessä kuvataideopetuksessa ihanneopettaja vastaa 
pitkälti jokeri-opettajuutta. Omassa työskentelyssäni olen ennenkin pyrkinyt 
toimimaan innostavana kanssaoppijana pikemminkin kuin auktoriteettina tai 
tietopankkina. Olen kuitenkin toisinaan törmännyt oppilaiden toiveisiin siitä, 
että opettaja olisi kaikkitietävä taiteen asiantuntija, jolta voi imeä tietoa esimer-
kiksi taidehistoriasta vain kuuntelemalla. Onkin kiinnostavaa pohtia, onko se, 
mitä oppilaat opettajalta haluavat sitä, mitä he oikeasti tarvitsevat.
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Opetuskokeilussa pyrin ujuttamaan draamaopettaja-minääni kuvataiteen ope-
tukseen nimenomaan käyttämällä draaman ryhmäyttämismenetelmiä. Pyrin 
pitämään mielessäni ja mukanani jokeri-opettajuutta: tavoitteenani oli siis olla 
leikillinen kanssaoppija, kyseenalaistaja ja kannustaja. Yksilön kohtaamisen 
lisäksi jokeri-rooli ohjaa opettajaa aktiivisuuteen ryhmän ilmapiirin kannatte-
lijana, varsinkin työskentelyn alussa. Tavoitteeni oli muodostaa työskentelyyn 
rutiineja, jotka tukisivat oppilaiden ryhmäytymistä ja sitä kautta vapauttaisivat 
työskentelyä. Pyrin myös ottamaan oppilaiden mielipiteet, tarpeet ja taitotasot 
huomioon toiminnan suuntaamisessa ja tavoitteissa.

DRAAMAKASVATTAJA-IIDAN RYHMÄYTTÄMISPERIAATTEET 
OHJEIKSI KUVATAIDEKASVATTAJA-IIDALLE

Halusin siis muodostaa itselleni ohjeita uuden ryhmän kohtaamiseen. Kirjal-
lisuuden pohjalta tärkeimmiksi nousivat kolme periaatetta: 1) tutustuminen, 
2) kontakti ja vuorovaikutus sekä 3) turvallisuus. Ne ovat osittain toisiansa 
risteäviä ja läpäiseviä, mutta kuitenkin kuvaavat mielestäni hyvin edellä selven-
tämiäni draamakasvatuksen ryhmäyttämisneuvoja. Näiden periaatteiden alle 
kokosin draamakasvattaja-Iidalta suoria ohjeita kuvataidekasvattaja-Iidalle. 
Halusin tuoda draamakasvatuksen käytäntöjä ja filosofiaa kuvataideopettajan 
identiteettiini. Ohjeiden oli tarkoitus auttaa minua opetuksen suunnittelussa ja 
toteutuksessa. Pyrin ottamaan ne mahdollisimman hyvin huomioon koko ope-
tuskokeilun ajan. Seuraavan sivun kuva havainnollistaa näitä ohjeita.
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Tutustuminen:

 Opettele kaikkien oppilaiden 

nimet mahdollisimman pian.

Teetä tutustumisleikkejä, jotta 

oppilaatkin oppivat toistensa 

nimet.

Aluksi määrä, ei laatu!

Tarkkaile ryhmän muodostu-

mista ja dynamiikkaa.

Kontakti ja vuorovaikutus:

Muista katsekontakti kaikkiin 

oppilaisiin.

Käytä hyväksesi rinkimuodos-

telmaa.

Käytä tilaa tehokkaasti.

Teetä harjoitteita, joissa ollaan 

kontaktissa kaikkien ryhmän 

jäsenten kanssa.

Muista, että vuorovaikutus ke-

hittyy toistuvassa kontaktissa. 

Painota keskittymistä ja kuun-

telua.

Muista jättää tilaa keskusteluille 

sekä opituista sisällöistä että 

ryhmän toiminnasta.

Turvallisuus:

Muista samanaikainen toiminta, 

pari- ja ryhmätyöskentely.

Pyri vähentämään vanho-

ja jännitteitä rikkomalla 

ryhmärooleja.

Luo puheellasi turvallista ja 

kannustavaa ilmapiiriä.

Pyri tukemaan itseluottamusta 

ja tarjoamaan onnistumisen ko-

kemuksia.

Tarjoa mahdollisuuksia epä-

onnistumisen opetteluun, 

improvisaatioon ja leikkiin. 

Muista positiivinen palaute - 

opettajan tulisi olla helposti 

lähestyttävä auktoriteetti.
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OHJEIDEN POHJALTA KOHTI RYHMÄYTTÄMISEEN 
PANOSTAVAA KUVATAITEEN VALINNAISKURSSIN 
OPETUSSUUNNITELMAA

Lähtökohdat ryhmäytymiselle kuvataideluokassa eivät esikäsitykseni mukaan 
olleet erityisen hyvät. Peruskoulussa opetusryhmät vaihtuvat saman päivän 
aikana jatkuvasti eri aineiden oppitunneilla. Muutaman kerran viikossa ko-
koontuva kuvataiteen valinnaisryhmä ei todennäköisesti ehdi ryhmäytyä kovin 
tiiviiksi, eikä oppilailla ole välttämättä haluakaan siihen. Olisi raskasta muo-
dostaa tiivis ryhmä jokaisen aineen tunneilla eri yksilöiden kanssa, sillä oman 
paikan ja roolin sovittaminen uuteen joukkoon ei tapahdu automaattisesti. 
Omaa rooliaan ei voi siirtää ryhmästä toiseen muuttumattomana, vaan jokainen 
ryhmän jäsen vaikuttaa toisiin. On aina helpompaa pitää etäisyyttä vieraisiin ja 
hakeutua jo valmiiksi tuttujen seuraan, vaikka se ei parhaalla tavalla tukisikaan 
opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita. Valinnaiskurssin ryhmässä oppilaat usein 
tuntevat jo etukäteen osan joukosta, mikä luo yksilöille turvallisuutta mutta toi-
saalta edistää klikkien muodostumista ja vaikeuttaa ryhmän yhteistoimintaa.

Kuvataideluokkaan tultaessa oppilas astuu sisään siihen käsitykseen, joka 
hänellä on kuvataideopetuksen luonteesta ja käytännöistä. Käsitys perustuu 
pitkälti omiin aiempiin kokemuksiin. Kuvataide-oppiaineeseen liittyy vahvasti 
yksilötyöskentelyn perinne, jonka oppilaat sisäistävät jo peruskoulun alaluok-
kien aikana. Kuvataidetunnille tultaessa odotuksena on se, että kukin keskittyy 
omaan työskentelyynsä. Tavoitteena ei myöskään ole esitys tai muu yhdessä ra-
kennettu kokonaisuus, joka vaikuttaisi ryhmän muodostumisen intensiteettiin.

Ennen opetuskokeilun alkamista suhtauduinkin epäilevästi siihen, että ehti-
sin nähdä kovin selkeää ryhmän muodostumisen kaarta. Siksi päätin keskittyä 
ennen kaikkea yksittäisten tuntien tapahtumiin ja havainnoida sitä, miten peri-
aatteiden hyödyntäminen vaikuttaa omaan opettajuuteeni.

Kuten olen aiemmin kuvannut, opetuskokeilu toteutui eräässä koulussa Espoos-
sa, jossa opetin 8.lk:n kuvataiteen valinnaista piirustuksen ja grafiikan kurssia. 
Koulun opinto-oppaassa kurssin kuvaus kuuluu näin: 

“Syvennetään erilaisten piirtämistapojen tuntemusta, kehitetään omaa, persoonallista piir-
rosilmaisua sekä tutustutaan muutamiin taidegrafiikan menetelmiin”. 

Kyseisen koulun opetussuunnitelmassa 2014 - 2015 yläluokkien kuvataiteen 
painopiste on kaikilla kursseilla oppilaan omassa työskentelyssä ja opetuksen 
tarkoituksena on 

“[...] tukea oppilaan kuvallisen ajattelun kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalli-
seen ilmaisuun”. 
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Nämä olivat siis instituution asettamat peruslähtökohdat kurssin suunnittelulle 
ja opetukselle.

Opetuskertoja oli yhteensä 21 ja ne jakautuvat kolmeen 75 minuutin oppituntiin 
viikossa. Yhdessä työskentely oli siis melko tiivistä ja kesti noin kaksi kuukaut-
ta. Oppilaita ryhmässä piti alun perin olla 16, mutta päivää ennen kurssin alkua 
sain koululta viestin, että oppilaita onkin 24. Ryhmään oli myös (jostain syys-
tä yllättäen) päätetty integroida viisi erityisluokan oppilasta, joilla oli erilaisia 
erityistarpeita: oppimisvaikeuksia, heikko kielipohja (maahanmuuttajatausta 
tms.) tai sitten keskittymis- ja sosiaalisten taitojen ongelmia. Osa näistä oppi-
laista olisi ensisijaisesti halunnut johonkin muuhun valinnaisaineryhmään kuin 
kuvataiteeseen, eikä minulle ikinä selvinnyt, miksi heidät “pakotettiin” kuvatai-
dekurssille. Nämä viime hetken muutokset sekoittivat kokemattoman opettajan 
pakkaa aika tavalla.

Olin aiemmin toiminut koulussa sijaisena, joten tilat ja välineistö olivat minulle 
melko tuttuja. Kokemuksena kokonaisen kurssin suunnittelu ja opettaminen 
oli kuitenkin minulle aivan ensimmäinen. Kurssiin kuului muutamia pakollisia 
elementtejä, kuten museovierailu ja yhden uuden grafiikan menetelmän opetta-
minen, mutta muuten sain hyvin vapaat kädet opetuksen suunnitteluun.

Opetuksen aihealueiksi valitsin seuraavat:

1) Piirustus: Ihmisen piirtäminen (vartalo & kasvot), erilaiset viivat, mittasuh-
teet, massa; Esineiden piirtäminen, pintamateriaalit ja tekstuurit

2) Taidegrafiikka: Linokaiverrus, pinnat, tekstuuri, kontrasti

3) Piirustusammatit: Omat mielenkiinnon kohteet, “toimeksiannot”

Erilaisiin piirustusammatteihin tutustumisen otin mukaan opetukseen koulun 
kuvataiteen lehtorin innostamana. Hän antoi vinkin, että jotkut erityisluokan 
oppilaista kaipaisivat aiheisiin vahvan siteen arkielämään motivoituakseen ku-
valliseen työskentelyyn. Koska en tuntenut oppilaita entuudestaan, en voinut 
tietää, mikä opetussuunnitelmassani tulisi toimimaan hyvin ja mikä ei ollen-
kaan. Varauduin yllätyksiin jättämällä suunnitelmaan liikkumavaraa. Toivoin, 
että ottamalla oppilaiden toiveet huomioon, voisin järjestää opetuksen niin, että 
mielekästä tekemistä löytyisi kaikille.

Jaoin kurssin määrän ja laadun estetiikan jaksoihin Toivasen (2002) ajattelun 
mukaan. Määrän estetiikan jaksolla päätavoitteena oli tutustua ryhmään ja ko-
keilla monipuolisesti uusia menetelmiä ilman toiminnan arvottamista. Laadun 
estetiikan jaksolla (kurssin puolivälistä eteenpäin) harjoiteltiin työskentelyyn 
keskittymistä, erilaisten ilmaisutapojen soveltamista omaan työskentelyyn sekä 
oman ja muiden kuvallisen ilmaisun reflektiota ja analyysia.

Draamakasvattaja-Iidan ryhmäyttämisneuvot otin opetussuunnitelmassa 
huomioon eri painotuksilla. Määrän estetiikan jaksolla ensimmäisten tuntien 
teemoja olivat muun muassa tutustuminen, kontaktin ja vuorovaikutuksen li-
sääminen, erilaisuuden havaitseminen ja hyväksyminen, piirtojäljen verryttely, 
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oman piirtäjätaustan jakaminen muiden kanssa, hyvän ilmapiirin luominen ja 
epäonnistumisen hyväksyminen. Näiden jälkeen tärkeäksi tuli luonnostelun 
harjoitteleminen, erilaisten välineiden ennakkoluuloton kokeileminen, yhdessä 
työskentely ja havainnointi. Työtapoja olivat esimerkiksi piirustusimprovisaatiot 
ja leikit, croquis, erilaiset luonnostelumenetelmät eri piirtimillä ja linokaiverrus.

Laadun estetiikan jakso alkoi museovierailulla, jonka jälkeen oman työskentelyn 
havainnointi ja keskittyminen tulivat tärkeiksi teemoiksi. Oppilaat muodostivat 
omien mielenkiinnon kohteidensa mukaan pienryhmiä, joissa tutustuvat eri-
laisiin piirustusammatteihin soveltavien tehtävänantojen kautta. Näin oppilaat 
pääsivät itse vaikuttamaan ja muokkaamaan toiminnasta sellaista, mikä motivoi 
ja kiinnosti kutakin henkilökohtaisesti. Loppukurssista ei siis enää tehty kai-
kille yhteisiä tehtäviä, vaan oppilaat saivat valita, mihin piirustusammatteihin 
liittyviä tehtäviä työstävät ja millä (aiemmin kurssilla kokeilemillaan) piirus-
tusvälineillä. Kuvien tarkasteluun ja työskentelyn reflektointiin halusin varata 
tarpeeksi aikaa, mutta se olikin hankalampaa kuin osasin odottaa.

Yksi tärkeimmistä opetuskokeiluani määrittelevistä tekijöistä oli opetusympä-
ristö. En yllättäen saanut käyttööni kuvataideluokkaa, vaan oppitunnit pidettiin 
pääosin viereisessä käsityöluokassa, kerran viikossa opetin toisessa kerrokses-
sa sijaitsevassa pienessä fysiikanluokassa. Tavallisesta poikkeavat tilat ja uusi 
opettaja varmasti jo osaltaan vaikuttivat oppilaiden odotuksiin ja käsityksiin. 

Alkuperäinen opetussuunnitelma oli tehty kansallisen OPSin ja ryhmäyttämis-
periaatteiden pohjalta tuntematta oppilasryhmää, tiloja ja tarkkoja aikatauluja, 
siis omista lähtökohdistani käsin. Minulle oli siis tärkeää paitsi opetuksen 
sujuvuus, myös tutkimuksen intentio ja draaman ryhmäyttämisneuvojen sovel-
taminen. Suunnitelmani eivät kuitenkaan toteutuneet niin kuin olin kuvitellut. 
Opin, että on välttämätöntä jättää liikkumatilaa koulun ja erilaisten oppilaiden 
ehdoille, taidoille ja oppimistarpeille. Opetussuunnitelman toimeenpanossa 
pääsin harjoittelemaan omien lähtökohtieni soveltamista ja muokkaamista 
oppilaiden tarpeita vastaaviksi. Jouduin kyseenalaistamaan, perustelemaan ja 
uudelleenjärjestämään suunnitelmaani, toimintatapojani ja käsityksiäni monta 
kertaa uudelleen.

Tuntien tapahtumia ja omaa toimintaani dokumentoin kirjoittamalla tuntien 
jälkeen opetuspäiväkirjaa. Päiväkirjan avulla keskityin aluksi seuraamaan 
erityisesti sitä, miten draamakasvattaja-Iidan neuvot näkyivät kullakin tun-
nilla kuvataidekasvattaja-Iidan toiminnassa ja mitä vaikutusta niillä oli (jos 
oli). Muutamalla oppitunnilla käytin myös videointia dokumentaatiossa, jotta 
saatoin tarkastella itseäni ja toimintaani “ulkopuolelta”, ilman opettajana toi-
mimisen hetkeen keskittymisen vaatimuksia. Nämä olivat alun lähtökohtia, 
suunnitelmani havainnoinnin ja dokumentoinnin suhteen, joka kuitenkin 
muotoutui ja tarkentui prosessin edetessä. Opettaessa ei ollutkaan mahdol-
lista havainnoida kaikkea koko ajan, joten päiväkirjaan kerääntyi pohdintoja 
erityisen merkityksellisiltä tuntuneista tilanteista ja kohtaamisista. En siis pys-
tynytkään havainnoimaan tunteja ryhmäyttämisneuvot karttanani, eikä minun 
siten ollut myöskään järkeä kirjoittaa päiväkirjaa niiden kaavan mukaan. Silloin 
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jotain erityisen kiinnostavaa olisi voinut jäädä pois, unohtua, ja toisaalta olisi 
voinut tulla houkutus esittää jo ennalta muodostamani käsitykset tutkimuk-
sen tuloksina. Jälkiviisaana voin todeta, että suunnitelmani kokeilun taustalla 
olleiden periaatteiden toteutumisen ja vaikutusten arvioinnista olisi toiminut 
paremmin, mikäli olisin päässyt havainnoimaan jonkun toisen opettajan ope-
tusta. 

4. Analyysi
Opetuskokeilun jälkeen luin päiväkirja-aineiston useaan kertaan läpi. Aluksi 
luin tekstiä yrittäen pitää tutkijan silmälasit taskussa, eli luin tullakseni tutuksi 
tekstin kanssa. Muutaman lukukerran jälkeen aloin kirjoittaa tulosteen margi-
naaleihin huomioita ja tekstissä toistuvia teemoja. Pyrin aineistolähtöisyyteen, 
eli halusin häivyttää muistoni ylös kirjoittamistani kokemuksista ja keskittyä 
tekstiin tarinana, huomioiden vain ne teemat, jotka nousevat tekstistä.

Useiden lukukertojen jälkeen aloin jaotella tekstiä teemoihin, joiksi muodostui-
vat opetuskokeiluni lähtökohdat eli tutustuminen, kontakti ja vuorovaikutus, 
sekä turvallisuus. Nämä kolme teemaa olivat pääkategorioita, joihin jakamalla 
katkelmia pystyin hahmottelemaan sitä, miten opetuskokeilun lähtökohdat 
tulivat esiin kirjoitetuissa muistiinpanoissa. Poistin tässä vaiheessa aineistosta 
kohtia, jotka taustoittivat tapahtumia mutta eivät suoraan liittyneet tutkimuk-
sen aihepiiriin, kuten opetustilojen ja olosuhteiden kuvailuja sekä yksittäisten 
oppilaiden työskentelyn pohdintaa. Teemoittelun (Eskola & Suoranta 1998, 
182–186) avulla sain siis jaettua aineistoni eri kategorioihin. Loin jokaiselle 
teemalle oman tekstitiedoston, johon keräsin mielestäni merkittäviä katkelmia. 
Näiden pohjalta muodostin käsitekartan, joka yhdisti kaikkia teemoja. 

Yläkategorioita tutkimuksessani ovat onnistumisen kokemukset (A) ja epä-
onnistumisen kokemukset (B), sekä niistä erilliset aineistonkeruuvaiheen 
oivallukset (C). Huomasin siis, että teemoittelu opetuskokeilun periaatteiden 
(tutustuminen, kontakti ja vuorovaikutus, turvallisuus) mukaan ei ollut enää 
relevanttia analyysin kannalta, joten pyrin etsimään uusia, kokemusta parem-
min kuvailevia teemoja. Olin alun perin ajatellut tutkia opettajaidentiteetin 
rakentumista kahden eri taideaineen välillä, mutta analyysivaiheessa huomasin, 
ettei aineistoni oikeastaan vastannut niihin kysymyksiin. Minulla ei myös-
kään ollut juurikaan aiempaa (vastaavaa) opetuskokemusta, joten en pystynyt 
analysoimaan ‘ennen ja jälkeen’-tekniikalla sitä, miten draamakasvatuksen 
ryhmäperiaatteiden soveltaminen oli vaikuttanut opettajaidentiteettiini. En 
halunnut tehdä siloteltua, näennäisesti johdonmukaista tutkielmaa, jossa sä-
veltäisin tulokset vastaamaan odotuksiani ilman todellista aineistokontaktia. 
Päätin siis luottaa autoetnografisen aineiston tarjoamiin kiinnostaviin ilmiöihin, 
vaikka ne johtivatkin minut melko etäälle alun lähtökohdista.

Yläkategorioiden (siis onnistumisen kokemukset (A), epäonnistumisen koke-
mukset (B), ja aineistonkeruuvaiheen oivallukset (C)) alle muodostin kuvaavia 
alakategorioita. Käytin jäsentelyssä värikoodeja, joilla merkitsin kiinnostavat 
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tekstikatkelmat. Alakategoriat (luvun väliotsikot) yhdistävät muistiinpanoja, 
jotka liittyivät samanlaisiin kokemuksiin. Alakategorioiden avulla aloin tulkita 
niitä muutoksia, joita opettajaidentiteetissäni tapahtui opetuskokeilun aikana. 

Jäsenneltyäni tekstin kategorioihin pyrin analysoimaan myös rivien välissä 
olevia merkityksiä. Tutkielmani pyrkimykseksi muodostui selittää ja tulkita 
aineistosta löytyviä merkityksiä aloittelevan opettajan opettajaidentiteetin ra-
kentumiselle ja muutokselle. Analyysi rakentuu näiden merkitysten tarkastelulle 
ja käsitteellistämiselle. Autoetnografiseen tutkimukseen kuuluu, että muistiin-
panoja tehdessään tutkija tekee jo samalla alustavaa analyysiä mielessään. Tästä 
johtuen opetuspäiväkirjoissa käyttämäni kieli on vaihtelevaa - välillä kuvailevaa 
ja toteavaa, puhekielistä, välillä pohdiskelevaa ja analysoivaa kirjakieltä, mel-
kein valmista tutkimustekstiä. Katkelmat aineistosta on merkitty kursivoimalla 
ja jokaisen perään on merkitty sulkeissa, mitä oppituntia siinä käsitellään. Op-
pilaiden ja koulun henkilökunnan nimet on muutettu.

Seuraavassa alaluvussa analysoin ensin erilaisia aineistosta erittelemiäni onnis-
tumisen kokemuksia. Kuvailen aineistokatkelmien avulla miten onnistumisen 
kokemukset syntyivät. Sen jälkeen esittelen epäonnistumisen kokemuksia ja 
analysoin niiden syitä ja rakentumista. Onnistumisen ja kokemuksille olen 
löytänyt kaksi alaluokkaa, joita kutsun sisäisen ja ulkoisen palautteen vaiku-
tuksiksi. Ne ovat siis kokemusten alkuperiä. Epäonnistumisen kokemukset taas 
olen jaotellut kahteen kategoriaan: epäonnistuminen tutkijana ja epäonnistu-
minen opettajana. Onnistumisen ja epäonnistumisen kokemusten lisäksi olen 
eritellyt aineistosta opettajuuteen liittyviä oivalluksia. Ne eivät suoraan vastaa 
tutkimuskysymyksiini, mutta ovat kuitenkin mielestäni tärkeitä tuoda esil-
le melko monimutkaisen tutkimusprosessin ymmärtämisen helpottamiseksi. 
Seuraavan luvun pohdinnassa teen johtopäätöksiä eli analysoin, millaisia vaiku-
tuksia kokemuksilla oli opettajaidentiteettiini.

ONNISTUMISEN KOKEMUKSET

“Huhhuh! Helpotus, ihana ryhmä!! Kaikki sujui hyvin. Oli ihan oikeasti kiva 

tunti, jopa mulla, vaikka ennen tuntia jännitin ihan älyttömästi. Miks kukaan 

haluais tehdä työkseen mitään muuta kuin opettaa kuvista?? Aahhhh!” (1. 

tunti)

Edellä olevassa katkelmassa jännityksen purkautuminen hyvin sujuneen 
ensimmäisen opetuskerran jälkeen näkyy tavanomaista kirjoitustyyliäni rik-
kaammassa välimerkkien ja ylistyssanojen käytössä. Katkelma on kirjoitettu 
opetuspäiväkirjaan välittömästi tunnin päätyttyä, se on siis aineiston ensimmäi-
nen muistiinpano. Onnistumisen kokemus oli tässä tapauksessa päällimmäinen 
tunnemuisto oppitunnista. Erittelin oppitunnin kulkua tarkemmin siivottuani 
luokan ja valmisteltuani materiaalit seuraavaa opetuskertaa varten. Silloin 
löysin omasta toiminnastani ja tunnin kulusta myös kritisoitavaa, mutta huo-
mattavaa tässä katkelmassa on erityisesti sen huutama helpotus siitä, että kaikki 
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sujui päällisin puolin hyvin ja (opettajan) tunnelma oli erittäin positiivinen 
välittömästi tunnin päätyttyä. Oman ylistävän arvion ylös kirjoittaminen toi 
minulle paljon lisää itsevarmuutta ja luottamusta omiin kykyihini opettajana. 
Onnistumisen kokemus myös vahvisti luottamusta valitsemaani tutkimusaihee-
seen.

Sisäiseen palautteeseen perustuvat onnistumisen kokemukset

“Täs tuli hyvä alku tutustumiselle. Paritehtävää varten jaoin oppilaat sattu-

manvaraisesti, mikä oli hyvä, kun ryhmässä oli yllättävän paljon toisilleen 

tuntemattomia oppilaita. Kaikki suhtautuivat tosi positiivisesti nimileikkeihin 

ja parityöskentelyyn, niitä vähän jännitin etukäteen… Kasiluokkalaiset olisi-

vat ihan yhtä hyvin voineet pitää lapsellisena touhuna…” (1. tunti)

Tässä katkelmassa onnistumisen kokemus syntyi siitä, että sellainen asia su-
jui hyvin, jota en ollut ennen kuvisopetuksessa kokeillut. Opetussuunnitelmaa 
tehdessäni ajattelin lähtökohtaisesti, että kuvistunneilla ei juurikaan ole tapana 
harjoittaa tutustumisleikkejä tai parityöskentelyä. Oppilaat siis suhtautuivat 
positiivisesti johonkin, mihin olin odottanut heidän lähtevän mukaan nuivasti. 
Koin vahvaa tyytyväisyyttä siitä, että olin uskaltanut sisällyttää oppituntiin sel-
laisia elementtejä, joita olin pitänyt teoriassa tärkeinä, mutta en ollut aiemmin 
uskaltanut itse soveltaa, tai nähnyt muiden opettajien tuovan kuvistunneille.

“Puhuttiin lapsuuden piirustuksista ja näytin jotain omia kuviani ikävuo-

silta 3-7. Olivat tosi kiinnostuneita ja kertoivat innolla omista lapsuuden 

kuvistaan. Pääjalkaisia, prinsessoja kolmiomekoissaan (kädet taskuissa), 

robotteja ja nukkuvia kissoja. Parit toimi hyvin ja esittelyt myös, kaikki 

kuunteli ja monet myös kommentoi. En antanut palautetta kenenkään ku-

vista, esittelyssä tuntui olevan hyvää imua enkä halunnut rikkoa rytmiä.” 

(1. tunti)

Tässä katkelmassa onnistumisen kokemus näkyy sanavalinnoissa: “tosi kiinnos-
tuneita”, “innolla”, “hyvin”, “hyvää imua”. Koin iloa siitä, että olin osannut valita 
aihesisällön ja suunnitella oppimistehtävän, joka kiinnosti ja innosti ryhmää. 
Ilon tunne perustuu positiiviseen sisäiseen palautteeseen, eli omaan huomioon 
onnistumisesta ja sen sanallistamiseen. Opettajana työskentelee enimmäkseen 
yksin, vaikka oppilaita voikin tietyllä tapaa pitää työtovereina. Kenties siksi 
onnistumisen kokemuksia saa enimmäkseen sisäisen palautteen seurauksena, 
kuten myös Mäkinen (2012, 80) on liikuntatieteen pro gradu-tutkielmassaan 
todennut. 



53

Negatiivisesta vuorovaikutustilanteesta selviäminen voi muuttua 
onnistumisen kokemukseksi 

“Nyt tuntuu et tunnen jo oppilaita vähän paremmin. Minni tuli tunnin lopuk-

si näyttämään työtään ihan raivoitku kurkussa, tyyliin: “Kato kuin huono 

mä oon, tää on niin RUMA JA KAUHEE, mä en osaa mitään ja tä on ihan 

tyhmä tehtävä!!” Aluks olin vähän pulassa, tästä oli puhuttu Marian (erityis-

luokanopettaja) kanssa, et Minni saa toisinaan epätoivon puuskia, joihin ei 

auta oikeen muu kuin aika. Koitin selittää, et kaikilla on joskus tollasia päi-

viä ja se on harmillista, tosi ikävää et susta tuntuu nyt tolta… Juteltiin siinä 

ja sit yhtäkkiä käänsin sen keskustelun suunnan aika lyhyesti sanomalla 

vaan et “Hei kuule, tää on kyllä tosi hyvä, tässä on kaikki ne elementit koh-

dillaan mist puhuttiin ja ens tunnilla tästä on tosi hyvä jatkaa.” Eli lopetin 

voivottelun ja myötätunnon ja annoin ymmärtää et nyt loppu. Ja hymyhän 

sieltä tuli!” (7. tunti)

Tämä katkelma kuvaa sitä, miten myös aluksi negatiivinen vuorovaikutustilan-
ne opettajan ja oppilaan välillä voi antaa sysäyksen keskustelulle, jota seuraa 
onnistumisen tunne. Tällaisia lähtötilanteita oli aineistossa useita - jotkut 
päättyivät onnistumisen kokemukseen, toiset epäonnistumisiin. Tilanteiden 
hoitamiseen en löytänyt mitään yleispätevää kaavaa, mutta opin kurssin mit-
taan tuntemaan paremmin eri oppilaiden motiiveja ja tarpeita. Koin tärkeäksi 
kuunnella ensin oppilaan asia ja tunnetila ottamatta kantaa sen oikeellisuu-
teen tai tarpeellisuuteen. Tilanteesta riippuen toisinaan oli tarpeen kysellä ja 
vastata, joskus pitkänkin kaavan kautta, toisinaan saatoin käyttää strategiana 
esimerkiksi tympääntyneen oppilaan “hämäämistä” esimerkiksi palaamalla jo-
honkin aiempaan (positiiviseen) puheenaiheeseen, kuten oppilaan harrastuksiin 
tai tuntia edeltäneisiin tapahtumiin. Joskus, kuten edellisessä lainauksessa, 
näin parhaaksi lopettaa keskustelun opettajan auktoriteetilla. Mikäli onnistuin 
muuttamaan oppilaan näkökulmaa ärsyttävään asiaan tai tukemaan hänen 
itsetuntoaan, oli seurauksena hyvää mieltä ja kokemuksia pätevyydestä. Oli 
erityisen mukavaa, kun kuuntelemalla tarkkaan pystyin päättelemään, mitä op-
pilas oikeasti haluaa sanoa. 

Joskus onnistumisen tunne kumpusi lähinnä helpotuksesta, kun sain lopetettua 
hankalan tilanteen, enkä jälkeenpäin aineistoa analysoidessa enää ajatellut toi-
mineeni parhaalla mahdollisella tavalla. Tutkimustilanteessa kokemuksesta oli 
siis seurannut onnistumisen tunne, mutta tarkempi tutustuminen paljasti, ettei 
kyse välttämättä ollut oikeasta onnistumisesta oppilaan kohtaamisessa. Aina 
en siis todellakaan onnistunut. Onnistumisen kokemukset kuitenkin nousivat 
aineistossa korostuneeseen asemaan, eli onnistumiset tuntuivat muistiinpanoja 
tehdessä merkittävimmiltä kuin epäonnistumiset. Tulkitsen tämän johtuvan 
siitä, että olin (tiedostamatta) pyrkinyt omaksumaan positiivisen ja anteeksi-
antavan asenteen omaa toimintaani kohtaan. Olinhan opettajana aloittelija, 
ensikertalainen. Tässä suhtautumistavassa näkyy myös oma oppimiskäsitykseni 
- uskon, että kaiken oppimisen alussa on tärkeää keskittyä positiiviseen, jotta 
motivaatio oppia säilyisi ja kasvaisi. Tämä pätee yhtä lailla oppilaiden opettami-
sessa kuin opettamisen oppimisessa. 
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Mitä tahansa uutta kokeiltuani, vaikka pitkän opetuspäivän jälkeen kotiin pala-
tessa, huomaan usein epäonnistumisten, pientenkin mokien pyörivän päässä, 
kun taas onnistumiset helposti unohtuvat. Siksi haluan pyrkiä huomioimaan 
hyvät asiat ja ottamaan pienet mokat vastaan eräänlaisella “hupsista, no, tästä-
kin oppii jotain”-asenteella. Arkielämässä olen kokenut tämän toimivammaksi 
kuin lamaannuttavan epäonnistumisten vatvomisen. Tutkimuskontekstissa 
asia on kuitenkin monimutkaisempi. Itseään tarkastelevalle tutkijalle asetetaan 
vaatimus objektiivisuuteen pyrkimisestä. Toisaalta tällaisen oman taipumuksen 
häivyttäminen sotisi tutkimuksen etiikkaa vastaan. Siksi olen pyrkinyt sanal-
listamaan tällaiset, omaan tutkijapositiooni vaikuttavat asenteet, ja tekemään 
huomiot näkyviksi myös lukijalle.

“Anni puhui työstään, jonka oli aloittanut alusta jo monta kertaa. Mua är-

sytti paperin tuhlaus. Anni: “Mä haluun et täst tulee hieno ni saan hyvän 

numeron”. Istuin alas ja aloin selittää arvioinnin kriteerejä, muistuttelin 

mitä ekalla tunnilla puhuttiin - et työskentelyä ja töitä arvioidaan omaan 

lähtötasoon nähden ja käytetyn ajattelun ja työmäärän, ei lopputuloksen 

perusteella. A: “Eli siltä joka on valmiiks hyvä piirtäjä odotetaan enem-

män?” Vähän hankala tilanne, A ehti jo hermostuakin mut onneks saatiin 

puhumalla selvitettyä. Juttelin myös siitä ettei kaikessa tarvii eikä voi olla 

paras. Oli ihan hyvä veto multa selittää ne kriteerit uudestaan perinpohjai-

sesti, kun oisin yhtä hyvin voinut vaan ohittaa A:n tunteen kepeesti.” (16. 

tunti)

Onnistumisen kokemus perustuu tilanteesta selviämiseen pystyssä päin ja sii-
tä kumpuavaan tunteeseen omasta pätevyydestä. Olin tyytyväinen saatuani 
erimielisyyden selvitettyä juttelemalla ja pitäytymällä faktoissa. Tajusin, että 
tästä kannattaa nyt jutella ja heti. Koin että olin osannut kuunnella oppilasta ja 
erottaa oikean turhautumisen ja alkavan hädän tavallisesta teinikiukuttelusta. 
Tällä kyseisellä oppilaalla oli selvästi todella paljon paineita koulussa pärjäämi-
sestä, eräällä tunnilla hän melkein itki, kun oli saanut edellisellä tunnilla toisen 
aineen kokeesta “vain” arvosanan 9. Pidin onnistumisena sitä, että pystyin an-
tamaan hänelle toisenlaisen näkökulman koulutyöhön ja arviointeihin, vaikken 
tietenkään voi tietää, oliko sillä mitään vaikutusta hänen itsellensä asettamiin 
odotuksiin. Onnistumisen kokemus oli siis sisäinen, se perustui omaan tuntee-
seeni.

“Tänään juttelin Annin kanssa pidempään. Se innostui vaatesuunnittelu-

tehtävästä ja teki tosi hienot suunnitelmat, rentoutui selvästi ja oli paljon 

ystävällisempi nyt kun oli sellainen tehtävä mikä sitä miellytti ja missä se 

tiesi olevansa hyvä. Lopuksi A kysyi, voisiko tuoda mulle näytille yhden di-

gipiirroksen, rakennuksen jonka on suunnitellut Simsissä, koska haluis siitä 

jotain kommentteja. Sanoin et tottakai, mielellään katson ja kommentoin. 

Pieniä voittoja. Hassua kun sitä on niin epävarma itsestään opettajana et 

ajattelee noiden teinienkin ajattelevan etten mä oo mikään ammattilainen… 

Sit huomaakin niiden juttujen ja kysymysten kautta että ne oikeestaan ku-

vittelee mun tietävän lähes kaiken kaikesta ja luottaa mun mielipiteisiin tosi 

paljon. Siis hassua että siitä tulee niin hyvä olo, tuntuu et on turvassa, osaa 

jotain sittenkin (?). Vaik voihan se olla et se opettajan rooli vaan suojaa, ne 
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kuvittelee et jos joku on opettaja niin se tietää ja osaa eikä se liity miten-

kään siihen, mitä oon itse todistanut tunneilla/opetuksella taitavani…” (17. 

tunti)

Myös tämä katkelma kuvaa kohtaamista saman oppilaan kanssa. Aineistosta 
selviää, että eniten onnistumisen kokemuksia koin niiden oppilaiden kanssa, 
joita pidin jollain tavalla haastavina. Ongelmista ja hankaluuksista selviäminen 
aiheutti siis jopa enemmän onnistumisen kokemuksia kuin tilanteet, jotka su-
juivat luonnostaan helposti. “Anni” oli koko kurssin ajan yksi niistä oppilaista, 
joiden kanssa minun oli kaikkein vaikeinta löytää oikeat sanat ja toimintatavat. 
Hän oli todella taitava piirtäjä, (omien sanojensa mukaan) kympin tyttö, äärim-
mäisen perfektionistinen ja turhautui helposti niillä tunneilla, kun piti kokeilla 
jotain uutta. 

Vuorovaikutussuhteemme oli ollut jotenkin hankala heti toisesta tunnista läh-
tien, enkä osannut tulkita, ärsyttikö tyttöä jokin minussa tai työskentelytavoissa 
vai oliko hänellä vaan yksinkertaisesti myrskyisin teini-iän kausi meneillään. 
“Anni” äksyili myös muille ryhmäläisille, vaati paljon huomiota ja kun sai sitä, 
ei yhtäkkiä enää ollutkaan kiinnostunut. Olin kokenut että hän pitää minua är-
syttävänä ja huonona opettajana, kunnes yhtäkkiä eräällä tunnilla tunne alkoi 
muuttua. Jutellessamme kahdestaan hän olikin todella kiinnostunut tehtävästä, 
kyseli ja kertoi ajatuksistaan ja lopuksi jopa pyysi minulta palautetta kotona 
tekemistään kuvista. Huonon vuorovaikutussuhteen yllättävä muuttuminen 
positiivisempaan suuntaan muistutti siitä, etten voi käyttäytymisen perusteella 
tietää, mitä oppilaiden päässä liikkuu. Aiempi kokemus siitä, että oppilas pitäisi 
minua huonona opettajana ja ärsyttävänä tyyppinä, perustui vain omiin tulkin-
toihini tilanteista.

Onnistumisen kokemus ujon oppilaan kohtaamisesta 

“Pinjan kans oli hyvä hetki, kun sanoin sen piirtämästä tatskasta et mulla 

on jalassa tota muistuttava tatska. Se oli ihan et ai onko! Ja hymyili vaan 

lopputunnin.” (18. tunti)

Tässä onnistumisen kokemus perustuu siihen, että hoksasin tilaisuuden antaa 
huomiota oppilaalle, joka luokassa jäi yleensä helposti ilman opettajan huomio-
ta. Oppilas työskenteli aina motivoituneen oloisesti eikä pyytänyt tai vaatinut 
juurikaan huomiota ja apua. “Pinja” oli ujon oloinen, yleensä vain hymyili ja 
jatkoi hommia jos yritin avata keskustelua tunnilla. Oli mukava huomata, että 
tällaisen oppilaan kanssa voi edistää hyvää vuorovaikutusta vaikkei oppilas juu-
ri osallistuisikaan keskusteluun. Opin, että on hyvä pitkäjänteisesti aktivoida 
oppilasta ja huomioida tätä vaikka vain ohimennen ja juttelemalla informaalisti 
työskentelyn ohessa. Myös tässä videon pohjalta tehdyssä videon pohjalta teh-
dyssä muistiinpanossa näkyy onnistumisen kokemus siitä, että oppilaan oman 
tahdin kunnioittaminen on alkanut kantaa hedelmää:

“Liisa kertoo mielellään kuvastaan kun kyselen enemmän. Hyvä hetki. Nau-

rua, informaalia puhetta ja silti edetään sisältö edellä. Liisan kanssa olen 
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saanut keskusteluyhteyden auki (vasta) kurssin puolivälin jälkeen. Tuntuu 

pieneltä voitolta, kun vetäytyvä oppilas alkaa ottaa oma-aloitteisesti kon-

taktia.” (17. tunti)

Onnistumisen kokemus siitä, etten epäonnistunut(kaan)

“Kaisa saattoi Marcon luokkaan tunnin alettua. M istui kauimmaisen nurk-

kaan, ei jutellut muiden kanssa. Kaisa oli koko tunnin sen apuna. Mulle ei 

vittuillut tms. (mitä odotin muiden opettajien kertoman perusteella), nau-

rahtelikin joillekin jutuille, sanoi vaan et “Joo okei, kyl mä tajusin, joo mä 

teen”, mut sit kuulin et Kaisalle kuitenki venkoili tunnin mittaan, “En tee 

enempää, mä haluun pois jo, mitä mä tääl teen, mä osaan jo piirtää sen 

mitä mun tarvii, mul on Lepuskis seinän kokosii taideteoksii näytillä” jne. 

Mulle ei kuitenkaan jostain syystä nurissut mitään. Ehkä on ihan toimiva 

juttu että oon niin vieras sille, Sini totes että se on jo M:lle suuri kasvun 

paikka että tajuaa miten puhutaan täysin vieraalle ihmiselle versus tutul-

le… M:n on kyllä tässä vaiheessa vaikea enää asettua osaksi ryhmää, mut 

toisaalta sille voi tehdä hirveen hyvää se, ettei tunne ketään, ettei oo sama 

ryhmärooli kuin normaalisti.” (4. tunti)

Tämä katkelma kuvaa aineistossa esiintyviä opettaja-oppilas-kohtaamisia, 
joista tunsin onnistumista ilman että olin itse tietoisesti myötävaikuttanut asioi-
den kulun positiiviseen suuntaan. Koin onnistumista siitä, että jännittämäni 
ensikohtaaminen sujui hyvin, vaikka olisi voinut ennakkotietojen perusteella 
päättyä ikävästikin. (Olin vastikään puhunut erityisluokan opettajan kanssa. 
Hän oli kertonut, että “Marcolla” on vaikea vaihe meneillään ja hän on todella 
aggressiivinen, erityisesti naisia kohtaan.) Onnistumisen kokemuksia sain siis 
välillä myös siitä, etten epäonnistunut, esimerkiksi tässä omalla käytökselläni 
pilannut hetkeä, joka kuin sattuman kaupalla eteni omalla painollaan. Myös 
tällaiset ilman omaa panosta saavutetut onnistumisen kokemukset vaikuttivat 
osaltaan opettajaidentiteettini muodostumiseen. Koin onnistumisen osoituk-
seksi hyvästä tilannetajusta, kun ymmärsin tässä tilanteessa tarkkailla oppilasta 
ensin etäältä, tavallaan jättää hänet rauhaan jännittävässä tilanteessa.

“Alku sujui hyvin: kaikki saivat valittua itsestään kertovan kortin, vaikka 

Kalle ja Minni kaipasivatkin henkilökohtaisia lisäohjeita opettajalta ja avus-

tajalta. Oppilaat kuuntelivat toistensa kertomuksia, jotkut puhuivat vain 

vähän, toiset enemmänkin. Mukavaa ettei ryhmässä juuri ole päällepuhu-

mista. Tämä vaihe on vielä tutustumista ja nimien opettelua (pikku hiljaa 

alan itse muistamaan nimet). Erilaisuuden havaitsemista tuki kunkin omien 

kokemusten kertominen korttien avulla ja tuntui, että ryhmän ilmapiiri oli 

hyväksyvä ja kiinnostunut kaikkien kertomuksista. Suullapiirtämistehtävä 

oli hyvä, oppilaat naureskelivat ja vertailivat tuotoksiaan. Kaiken kaikkiaan 

tää vaikuttaa mukavalta porukalta, tuntuu et pääsen tosi helpolla.” (2. tun-

ti)

Myös tässä katkelmassa koin onnistumista siitä, että tunti sujui hyvin ja ope-
tustilanne tuntui helpolta ja luonnolliselta. Tiedostin omat ennakko-odotukseni 
kahdeksasluokkalaisten opettamisesta ja peilasin tapahtumia niihin: “[...] tun-
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tuu et pääsen tosi helpolla”. Jostain syystä olin pitänyt itsestään selvänä, että 
ongelmia tulee olemaan paljon enemmän kuin mihin voin valmistautua ennak-
koon. Omat aiemmat kokemukset oppilaana, opettajana ja opettajaopiskelijana, 
sekä kokeneempien kollegojen varoitukset olivat saaneet minut varpailleni jo 
ennen ryhmän tapaamista. Yllätyinkin suuresti siitä, miten helppoa ryhmän 
ohjaaminen ensimmäisillä tunneilla oli. Onnistumisen kokemus ei siis varsinai-
sesti liittynyt siihen, että olisin itse saavuttanut jotain merkittävää, vaan kuvasi 
yleisemmin tuntemuksiani yksittäisen oppitunnin jälkeen.

Omien odotusten ylittyminen

“Minni piirsi taas mangahahmon näköisiä isopäitä, mutta en antanut sen 

häiritä (itseäni?), tuntuu että pitää tutustua paremmin vielä ja antaa nyt 

aluksi pelkkää positiivista palautetta. Maria oli samoilla linjoilla. Tässä 

tapauksessa ei yhtään haittaa, vaikka kuvis olisikin vähän vähemmän ta-

voitteellista ja enemmän itsevarmuutta tukevaa. Mielestäni V:n HOJKS antoi 

ymmärtää, että kannustaminen ja positiivisen palautteen antaminen on 

tärkeintä. Kyselin M:ltä harrastaako hän mangapiirustusta ja hän oli mie-

lissään: “Mistä tiesit?” Sanoin huomanneeni piirustustyylistä ja varmoista 

otteista. M ehdotti, että voisi tuoda piirustuksiaan näytille ensi kerralla. 

Sovittiin, että katsotaan kuvia yhdessä ensi tunnin jälkeen. Ehkä tästä saa-

daan vielä jonkinlainen luottamussuhde rakennettua.” (5. tunti)

Edeltävässä katkelmassa onnistumisen kokemus perustuu omien odotusten ylit-
tymiseen. Olin varovaisesti yrittänyt rakentaa vuorovaikutusta oppilaan kanssa, 
jolla oli pahoja ongelmia itsetunnon ja (kenties siksi) luokkatyöskentelyn sekä 
opettajien kohtaamisen kanssa. Olin konsultoinut oppilaan omaa erityisluo-
kanopettajaa ja lukenut oppilaan HOJKSin7, pyrkinyt etenemään oppilaan 
ehdoilla ja ottamaan hänen erityistarpeensa huomioon tunteja suunnitellessa 
ja opetustilanteissa. Tätä muistiinpanoa kuvaavalla tunnilla aloin huomata, että 
vaivannäkö oli kannattanut. Koin varmuutta omista kyvyistäni tilanteessa, jossa 
en ollut uskonut pärjääväni näin hyvin. Koin että osasin hoitaa hankalan tilan-
teen suunnitelmallisesti ja hyödyntää koulutustani ja aiempaa kokemustani.

Onnistumisen kokemus omissa suunnitelmissa pysymisestä

“Tunnilla työskenneltiin ensin yhdessä isona ryhmänä, sitten pareittain. 

Tehtävänä oli kuvailla parille jotain omaa lapsuuden piirustusta, jonka pari 

sitten piirsi. Parit esittelivät toisensa piirustusten kautta (“Tämä on Iida 

8B:ltä ja viisivuotiaana hän piirsi tällaisia balettitanssijakissoja”). Koin 

ainakin itse esittelytilanteen turvalliseksi, vaikka kukin oppilas joutuikin pu-

humaan yksin koko ryhmälle. Omalla paikalla istuminen ja piirustus toivat 

turvallisuutta (muut eivät katso minua vaan piirustusta). Myös toinen leik-

ki (puuttuvan omakuvan arvaaminen) toimi hyvin, vaikka olikin hetkessä 

sävelletty ja vähän kökkö. Halusin kuitenkin lisätä tuntiin vielä jonkin nimi-

leikin, jotta kaikki varmasti oppivat toistensa nimet.” (1. tunti)

7 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. 
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Tässä on esimerkki ensimmäisten tuntien luettelomaisista muistiinpanoista, 
jossa listaan, mitä suunnitelmista on toteutettu ja mikä on toiminut tunnil-
la. Katkelma kuvaa maltillista onnistumisen kokemusta, joka ei sanallistu 
tunteiden kuvauksina tai laatusanoina, ei ylpeytenä tai riemuna, vaan on pi-
kemminkin toteavaa - näin suunnittelin ja näin myös tapahtui. Onnistumisen 
kokemus perustui siihen että asiat sujuivat niin kuin olin etukäteen suunnitellut 
ja onnistuin toteuttamaan opetuskokeilun periaatteita. Se ei ollut yllättävää 
mutta ei myöskään merkityksetöntä.

“‘Määrä, ei laatu’-periaate toteutui mielestäni tunnilla. Oli monta pientä har-

joitetta, lyhyt työstämisaika kussakin, sekä välineet joilla oli mahdotonta 

tehdä tarkkaa jälkeä. Pyrin kannustamaan ryhmää pikemminkin innostu-

neella olemuksella kuin sanoilla. Tunnin lopuksi tosin totesin, että tämä 

vaikuttaa mainiolta ryhmältä ja tulee varmasti mukava työskennellä yh-

dessä kun ootte noin aktiivisia ja innostuneita. Sanallinen palaute siis koski 

ryhmän toimintaa, ei tuotoksia. Uskon olleeni aika helposti lähestyttävä, 

oppilaat uskalsivat kysyä ja kommentoida alusta asti, jotkut tietysti enem-

män kuin toiset. Puhuin vähän siitä, mitä kurssilla tapahtuu ja miten tämä 

ehkä eroaa tavallisesta kuvistyöskentelystä.Tehtiin myös yhdessä sanallinen 

sopimus, jossa sovittiin muutamista työskentelyn periaatteista (moka on 

lahja; nauretaan yhdessä, ei yhdelle; ryhmätyöskentelyssä otetaan kaikkien 

ideat huomioon jne.) Itse ehdotin joitain, oppilaat myös muutamia. Kysyin: 

“Kuulostaako tää järkevältä?” , vastasivat: “Joo.” Tunnilla oli positiivinen 

tunnelma, suurimmalla osalla oli selvästi kiinnostusta oppimiseen. Eturivin 

tytöt taitaa johtaa ryhmää, mutta positiivisesti (aktiivisuus, kommentointi).” 

(1. tunti)

Myös tässä katkelmassa kuvailtu onnistumisen kokemus kumpusi omissa 
suunnitelmissa pysymisestä. Turvallisuutta edistävistä toimintatavoista toteu-
tuivat tekstin mukaan määrä, ei laatu; opettajan palaute ja leikillisyys. Siinä 
kuvataan myös draamasopimusta mukailevan “kuvissopimuksen” syntyä. En-
simmäisistä tunneista muistiinpanoja kirjoittaessani koin selvästi tyydytystä 
siitä, asiat sujuivat järjestelmällisesti ja suunnitelmien mukaan. Loppuvaiheen 
muistiinpanoissa näkyy muutos asenteessa: kurssin lähdettyä kunnolla vauhtiin 
koin onnistumisen kokemuksia ennemminkin sellaisista tilanteista, joissa kaikki 
ei sujunut suunnitelmien mukaan, mutta onnistuin hoitamaan yllättävän tilan-
teen hyvin.

Onnistumisen kokemus ja samanaikainen epävarmuus

“Puhuessani pystyin välillä havainnoimaan omaa kontaktiani oppilaisiin. 

Huomasin ottavani kontaktia lähinnä suoraan edessäni istuviin. Koitin muis-

taa tehdä “kierroksia”, siis nähdä vaivaa katsoakseni jokaista oppilasta 

silmiin ainakin kerran. Ennen tunnin alkua järjestin pöydät ympyrään, hyvä, 

toimi! Parijakoa tehdessäni (laskin “yks - kaks - yks - kaks”) kosketin tietoi-

sesti kaikkia olkapäähän, en ainakaan huomannut kenenkään ihmettelevän 

sitä. Kuljin tunnin aikana paljon tilassa seuraamassa kaikkien työskentelyä. 

Oppilaat pääsivät liikkumaan enemmän kuin normaalilla kuvistunnilla (?) ja 

oltiin usein ympyrämuodostelmassa, sekä istuen että seisten.” (1. tunti)
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Kuten aiemmin totesin, kaikissa katkelmissa teksti ei ole kovin kuvailevaa, vaan 
pikemminkin listaa niitä asioita, joita tein (oikein): katsoin silmiin, järjestin 
pöydät ympyrään, kosketin ohimennen oppilaita, liikuin tilassa. Päiväkirjan 
alkupuolella kirjasin paljon asioita ylös näin listamaisesti. Pyrin tunnollisuu-
teen muistiinpanojen teossa ja halusin niiden olevan mahdollisimman hyvin 
rajatut tutkimuksen kannalta - pohdin siis erityisesti ryhmäyttämisohjeideni 
noudattamista. Pian kuitenkin huomasin, ettei opetuspäiväkirjan pitäminen 
kolme kertaa viikossa ole mielekästä, jos päätän jo ennen kirjoittamista, mistä 
tunnin tapahtumista tai huomioistani aion kirjoittaa. Totesin hyödyllisemmäk-
si sillä hetkellä päällimmäisen roolin, opettajuuden kannalta, että alan tuottaa 
muistiinpanoja melko vapaasti assosioiden ja kirjaten ylös ne asiat, jotka ovat 
tunnilta jääneet erityisesti pyörimään mielessä. Annoin siis itselleni hetkeksi 
luvan unohtaa opetuskokeilun periaatteiden toteutumisen ja vaikutusten tark-
kailun ja luottaa siihen, että ne näkyvät muistiinpanoissani joka tapauksessa. 
Tällöin päiväkirjan pitäminen muuttui kiinnostavammaksi, yllätyksellisem-
mäksi ja sitä kautta motivoivammaksi. Uskon että myös tutkimuksen kannalta 
on kiinnostavampaa ja jollain tapaa rehellisempää jättää muistiinpanoissa tilaa 
uusien ajatusten ja näkökulmien muodostumiselle. Tarkoituksenahan ei ollut 
tuottaa nollatutkimusta, jossa etukäteen määritellään, mitä aineistosta tulee sel-
viämään.

Edellisessä katkelmassa kuvailen onnistumisen kokemusta siitä, että olen itse 
opettajana yrittänyt tietoisesti lisätä kontaktia itseni ja oppilaiden välillä ja siten 
edesauttanut hyvän vuorovaikutuksen syntymistä. Epävarmuus ja omien ha-
vaintojen subjektiivisuuden tiedostaminen on kuitenkin myös tässä katkelmassa 
läsnä: “en ainakaan huomannut”, “enemmän kuin normaalilla kuvistunnilla 
(?)”. Onnistumisen kokemus ei siis ole välttämättä rajaa pois muita, ristiriitai-
siakaan huomioita ja tunteita, kuten myös seuraavasta esimerkistä käy ilmi:

“Joidenkin oppilaiden ilmeet olivat tosi kummastuneita kehollisessa harjoit-

teessa, varsinkin ihan alussa, mutta se purkautui lähinnä nauruna, kaikki 

teki mukana ja vaikutti kiinnostuneilta. Mielestäni tunnelma oli hyvä ja 

sopivalla tavalla jännittynyt, kun poikettiin kuvataidetuntien normaalista 

kaavasta. Harjoite sujui itse asiassa ihan tosi hyvin. Oppilaat kyseli ja ko-

keili ja ainakin kuvittelin nähneeni muutamilla kasvoilla uusien oivallusten 

syntymistä, kun sanallistin sitä, miten tämä liittyy mittasuhteiden piirtämi-

seen.” (2. tunti)

Muistiinpanoissa näkyy siis myös onnistumisen kokemuksia kuvailevissa kat-
kelmissa paljon epävarmuutta ilmentäviä sanoja, kuten “mielestäni” ja “ainakin 
kuvittelin”. Tulkitsen, että halusin kirjoittaessani käyttää varovaisia sanoja 
muistuttamaan itseäni siitä, että ylös kirjatut tunnelmat ovat vain omia vaiku-
telmiani. Sanavalintojen varovaisuus johtuu tässä kenties siitä, että oppilaiden 
jännitys yllätti minut opetustilanteessa ja pelkäsin, että harjoite ehkä olikin 
liian pelottava, haastava, jännittävä. Tämä onnistumisen kokemus on siis melko 
varovainen. Koin että onnistuin ja harjoite teki tehtävänsä, mutta jokin pieni 
epävarmuus jäi siitä, miten oppilaat oikeasti suhtautuivat. Pelkäsin siis, että olin 
nähnyt vain sen, mitä halusin nähdä. Toisaalta varovaisuuteen saattoi vaikuttaa 
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myös se, että kirjoittaessani tiesin tulevani analysoimaan tekstiä myöhemmin. 
Kenties halusin näyttää tulevaisuuden tutkija-Iidalle, että olen jo kirjoittaessani 
huomioinut oman subjektiivisuuteni? Tällaiset häilyvät onnistumisen lisäsivät 
moninäkökulmaisuuttani opettajana. Opin havainnoimaan omia tuntemuksia-
ni ja samalla pitämään mielessä sen, etten voi oman kokemukseni perusteella 
tietää juuri mitään oppilasryhmän tai yksittäisen oppilaan kokemuksista ja tun-
nelmista.

“Suullapiirtämistehtävä oli hyvä, oppilaat naureskelivat ja vertailivat tuo-

toksiaan. M oli ainut joka turhautui, totesi moneen kertaan “Mä oon hyvä 

piirtäjä mut en mä osaa piirtää suulla”, “Mä oikeesti osaan piirtää mut mä 

en tykkää suulla piirtämisestä” etc. Pysähdyin juttelemaan vähän pitem-

mäksi aikaa ja koitin selittää (toistaa), että tämän harjoituksen tarkoitus 

onkin se, että kukaan ei osaa tätä. Kaikkien kuvat näyttävät kolmevuotiaan 

tekemiltä, eli ei tarvitse ottaa yhtään paineita siitä, “onnistuuko” kuva. 

Kokeillaan millaista jälkeä tällä tavalla saa aikaiseksi… jne. Juttelu tuntui 

lopulta vaikuttavan ainakin vähän, M jatkoi työskentelyä eikä enää vertail-

lut (ainakaan ääneen) omaa tuotostaan muiden töihin. M ei kyllä varmaan 

saanut tästä tehtävästä onnistumisen kokemusta, mut toisaalta tilanne ois 

voinut päättyy paljon huonomminkin… Ihan hyvin osasin kuitenki hoitaa.” 

(2. tunti)

Tämä katkelma edustaa sellaista joukkoa muistiinpanoissa, jotka olisin oikeas-
taan ihan yhtä hyvin voinut sijoittaa epäonnistumisten puolelle. Määrittelevänä 
tekijänä pidän kuitenkin viimeistä lausetta. Päiväkirjaa kirjoittaessa olen halun-
nut nähdä tämän kyseisen tapahtuman ainakin pienenä onnistumisena. Vaikka 
tapahtuma itsessään onkin ehkä ollut opettajan epäonnistuminen (en ollut 
varautunut tällaiseen reaktioon enkä saanut vakuutettua oppilasta tehtävän 
mielekkyydestä), niin sen muistelemista seurannut tunnereaktio on varovainen 
kokemus onnistumisesta oppilaan kohtaamisessa.

Ulkoiseen palautteeseen perustuvat onnistumisen kokemukset

Sisäisen palautteen lisäksi onnistumisen kokemus voi perustua myös ulkoiseen 
palautteeseen. Tutkimusprosessin aikana aloin hahmottaa, että kokemukseni 
omasta opettajuudestani, eli opettajaidentiteettini, rakentuu vahvasti on-
nistumisen ja epäonnistumisen kokemusten muokkaamana. Kirjoittaessani 
joululomalla lyhyttä kuvausta itsestäni opettajana kuvataidekasvatuksen mais-
teriopintojen Opettajan portfolio-kurssia varten, huomasin lähteväni liikkeelle 
ulkoisen palautteen perusteella rakentuneesta käsityksestä, eli mietin, mitä 
muut (ohjaavat opettajat ja opiskelijakollegat) ovat sanoneet opettamisestani. 
Ulkoisen palautteen merkitys on siis ainakin minulle opettajana tärkeää, niin 
hyvässä kuin pahassa, ja uskon sen olevaa merkityksellistä myös muille aloitte-
leville opettajille.8 Tutkimusprosessin aikana sain opetuksestani ja tekemästäni 
opetussuunnitelmasta palautetta niin oppilailta, opiskelutovereilta ja kollegoilta 

8 Pidän tärkeänä tähdentää, etteivät sisäinen tai ulkoinen palaute aina ole realistisia kuvauksia opettajan 
kyvyistä tai ominaisuuksista, mutta siitä huolimatta ne vaikuttavat opettajan käsityksiin opettajuudestaan 
- eli hänen opettajaidentiteettinsä muodostumiseen.  
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kuin opinnäytteeni ohjaajaltakin. Opetuspäiväkirjassa olen käsitellyt oppilailta 
saamaani kirjallista palautetta seuraavasti:

“Pyysin oppilaita kirjoittamaan mulle kirjeet tunnin lopussa. Kysyin omasta 

piirtäjähistoriasta, toiveista ja odotuksista kurssille, sekä terveisiä opetta-

jalle tästä tunnista, jos jotain tulee mieleen. Nää kirjeet on jotenkin tosi 

hurmaavia, vilpittömän oloisia. On kyllä käyny aikamoinen mäihä oppilas-

ryhmän kanssa, nää on järjestään jotenkin tosi kypsän ja motivoituneen 

oloisia… Kirje oli kyllä tosi hyvä keino tutustua - sain tavallaan minimaa-

lisessa ajassa mahdollisuuden tutustua oppilaisiin maksimaalisesti. Koin 

myös tutustuvani oppilaisiin aika tasavertaisella tavalla - usein sitä tutustuu 

esimerkiksi sijaisuuksien aikana lähinnä niihin äänekkäimpiin oppilaisiin, 

valitettavasti. Kirjeiden perusteella sain käsityksen, että oppilaat sai-

vat ensimmäisen tunnin toiminnasta mielihyvää ja että monilla on paljon 

odotuksia kurssin suhteen. Sain myös hyvää palautetta omasta vuorovaiku-

tuksestani (“Oli tosi kiva tunti”, “Tästä tulee varmasti hauska kurssi”, “Sulla 

on hieno paita! :)”, ”Vaikutat kivalta opettajalta”!)” (1. tunti)

Oppilaiden kirjeissä antamat palautteet ensimmäisestä oppitunnista vaihtelivat 
opettajan olemuksen kommentoinnista muun muassa pohdintoihin lämmit-
telytehtävänantojen vaikeustasosta itselle. Kirjeet osoittautuivat arvokkaaksi 
materiaaliksi kurssin suunnittelun kannalta. Pitkän suunnittelun ja jännittä-
misen jälkeen mikä tahansa positiivinen palaute tuntui kannustavalta, jopa 
opettajan pukeutumisen kommentointi. Jossain toisessa tilanteessa olisin ken-
ties pitänyt sitä harmillisena merkkinä siitä, että oppilaat haluavat kaveerata 
nuoren opettajan kanssa, tai ettei opetuksen sisällöstä ole jäänyt mitään mie-
leen. Muistiinpanoja tehdessäni kuitenkin tulkitsin kommentit teini-ikäisten 
tyttöjen pyrkimyksenä osoittaa, että olemme “samalla puolella” ja että he suh-
tautuvat positiivisesti minuun uutena opettajana. Tämä kokemus antoi minulle 
kuvan siitä, minkälaiseen vuorovaikutukseen ryhmän eri oppilaat ovat valmiita 
uuden opettajan kanssa. Vähän ja etäisemmin kirjoittaneiden oppilaiden kanssa 
pyrin kurssin edetessä rakentamaan vuorovaikutusta hitaasti ja kuulostellen, 
rohkeammin kirjoittaneille taas uskalsin esimerkiksi antaa palautetta töistä ai-
kaisemmassa vaiheessa. 

Sisäisiin onnistumisen kokemuksiin sisällytän katkelmasta seuraavan kohdan: 
“Kirje oli kyllä tosi hyvä keino tutustua - sain tavallaan minimaalisessa ajassa 
mahdollisuuden tutustua oppilaisiin maksimaalisesti. Koin myös tutustuvani 
oppilaisiin aika tasavertaisella tavalla - usein sitä tutustuu esimerkiksi sijai-
suuksien aikana lähinnä niihin äänekkäimpiin oppilaisiin, valitettavasti. Kirje 
tehtävänantona toimi jopa paremmin kuin olin osannut odottaa, mikä lisäsi 
luottamusta omiin suunnitelmiin ja motivaatiota kehittää opetusta yhä vuoro-
vaikutteisempaan suuntaan.
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Oppilailta saatu suora palaute 

“Tunnin lopun kruunasi kolmen oppilaan tulo mun luo luokasta lähtiessä: 

”Me just juteltiin et me opittiin täl tunnil vaiks kuin paljon uutta!”. Ja siis sa-

mat oppilaat hölisi tunnilla ja yks niistä sanoi monta kertaa et “Tää on niin 

vaikeetaa-aa-aa”... Onnistuminen!” (5. tunti)

Onnistumisen kokemuksia aiheutti myös suoraan oppilailta saatu palaute. Oli 
mukava huomata, että oppilaat uskalsivat näin lyhyen ajan jälkeen lähestyä 
minua ja antaa palautetta mutta erityisen hyvältä tuntui palautteen sisältö - op-
pitunnin aihe oli ollut kiinnostava ja oppilaat olivat kokeneet oppivansa jotain 
ihan uutta. Opetuksen aihe oli ollut niinkin perinteinen kuin kasvojen mitta-
suhteiden piirtäminen ja varjostaminen. En ole opiskelujen aikana kokenut 
realistista piirustusta tai sen opettamista vahvoiksi alueikseni, joten oli yllättä-
vää saada siitä positiivista palautetta.

“Aloitin tunnin kertomalla et tänään tehdään sellaista, mitä tosi monet olivat 

toivoneet kirjeissään, siis harjotellaan kasvojen realistista piirtämistä (mit-

tasuhteita ja varjostusta) lyijykynillä. Tytöt suurinpiirtein hurrasi eturivissä. 

Teinit ja peilit, ois pitäny arvata et tää on succes :D” (5. tunti)

Samaan oppituntiin liittyi myös onnistumisen kokemus siitä, että olin osannut 
soveltaa aiemmin tekemiäni tuntisuunnitelmia oppilaiden kirjeissä esittämien 
toiveiden perusteella. Tunsin tyytyväisyyttä kirjetehtävästä siitä, että olin pys-
tynyt tekemään jotain, mikä aiemmin on tuntunut hankalalta: kuuntelemaan 
oppilaiden toiveita ja joustamaan omista suunnitelmistani.

“Liina kysyi: “Hei miks me ei tehä enää niit lämmittelyjä, ne oli kivoja. Ja 

voisiksä taas huomen aamul kertoo jonkun tarinan?” (16. tunti)

Myös tässä esimerkissä on kyse oppilaan antamasta suorasta palautteesta - jot-
kut harjoitteet ovat jääneet erityisen hyvin mieleen ja niitä toivotaan tehtäväksi 
uudestaan. Olin tyytyväinen myös siihen, että ainakin tämä kyseinen oppilas 
oli huomannut muutoksen oppituntien rakenteessa: olimme siirtyneet mää-
rällisen estetiikan vaiheesta laadulliseen estetiikkaan, jossa tehtävät olivat 
monipuolisempia, keskittymistä ja pidempää työstöä vaativia. Myös seuraavassa 
katkelmassa onnistumisen tunne liittyy oppilaiden palautteeseen tehtäväs-
tä. Tulkitsin palautteen perusteella, että sekä itse tehtävä että sen tavallisesta 
poikkeava alustus olivat “uponneet” oppilaisiin, eli olin onnistunut sekä tunnin 
suunnittelussa että itse opettamisessa.

“Alkutunti meni ihan nappiin, Marcokin laittoi silmät kiinni ja keskittyi kuun-

telemaan. Moni kommentoi että tää tarina oli hyvä aloitus. Sanni: “Nyt mä 

nään niiden eläinten turkit paljon selvemmin ku oon mielessäni kattonu ja 

silittäny niitä”. Ois ollut kiva jutella enemmän erilaisista kokemuksista ja 

mielikuvista, joita tarinallinen johdatus herätti, mut sit vaan ajattelin et 

parempi jatkaa hommia saman tien, kun tuntui että ilmapiiri on tosi positii-

vinen ja tehtävässä on imua.” (10. tunti)
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Oppilailta saatu epäsuora palaute 

”Kirsi ja Terhi jäi taas välitunniksi jatkamaan työskentelyä. Juttelin siinä 

ensin tyttöjen kanssa ja sit aloin hääräillä, laitoin kamoja kasaan ja putsa-

sin musteläikkiä lattialta. Kirsi: “Kaikki kuvisopet on aina tosi kivoja, paitsi 

ala-asteen ku se ei osannu mitään. Miksköhän kaikki kuvisopet on aina 

kivoimpii opettajii?” Terhi: “Ehkä ku toi on just chillii työtä, kattoo vaan ku 

lapset piirtää…” Nauroin ja sanoin: “No on täs vähän muutakin, mut tosi ki-

vaa tää kyl on.” (9. tunti)

Oppilaat saattavat antaa opettajalle myös epäsuoraa palautetta tämän vuorovai-
kutuksesta. Välillä tällaisiin tilanteisiin oli jotenkin vaikea suhtautua, varsinkin 
jos en saanut selvää oppilaiden motiiveista antaa palautetta. Saatoin jäädä poh-
timaan, että kalasteleeko oppilas hyvää numeroa, onko hän erityisen hyvällä 
tuulella jostain muusta syystä tai oliko oppitunnin aihe jotenkin erityisen kiin-
nostava. Ajattelin kuitenkin, että epäsuoralla positiivisella palautteella on joka 
tapauksessa pohja todellisissa tapahtumissa (tai ainakin oppilaan tunteissa), 
eikä minun tarvitse kyseenalaistaa sen oikeellisuutta tai motiiveja. Tutkimuksen 
kannalta ei ole oikeastaan edes väliä, olinko itse tehnyt jotain tämän onnistumi-
sen kokemuksen eteen. Kiinnostavaa tutkimuksen kannalta on, että se tietysti 
vaikutti positiivisesti käsityksiini itsestäni opettajana. Olin varmasti tehnyt jo-
tain oikein, vaikken ehkä tiennytkään mitä se jokin oli. Kuka ei haluaisi kuulla 
olevansa oppilaan mielestä kiva?

“Jaakko kysyi alkaako huominen lauantaityöpäivä kuvistunnilla. Vastasin 

ettei huomenna ole kuvista ollenkaan, sillä korvataan galleriavierailuun 

mennyt ylimääräinen tunti. Jaakko: “Jes! Sit en jää mistään paitsi kun oon 

huomenna poissa koulusta.” Hitto et tuntu kivalta.” (19. tunti)

Tässä katkelmassa onnistumisen kokemuksen aiheutti oppilaalta saatu palaute 
oppituntien sisällöstä ja toiminnan mielekkyydestä. Myös seuraavan katkelma 
ilmentää tyytyväisyyttä siitä, että oppilaat tulivat oppitunnille innokkaina ja hy-
väntuulisina.

“Lämmittelytehtävä sujui hyvin, oppilaita nauratti ja Nella sanoi ettei ikinä 

ois pystyny yksin tekee näin hienoo. Totesin et niinpä, yhteistyö on rau-

taa tässäki asiassa. Kysyin saako kuvat laittaa esille käytävälle, sanoivat 

joo! Olivat tosi ylpeitä tuotoksista. Eturivi toivoi jo ennen tunnin alkua et 

voidaaks jatkaa tänään niit kasvoja. Ne oli tosi tyytyväisiä ja työskenteli 

tehokkaasti. Kaikki muuten tuli luokkaan jo 5 yli, “Voidaaks jo aloittaa?” 

Tuntui hyvältä, oli kiva jutella niiden kanssa samalla kun säädin dokukame-

raa päälle ja järkkäilin välineitä.” (6. tunti)
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EPÄONNISTUMISEN KOKEMUKSET

Onnistumisen kokemukset jaottelin niiden “alkuperän” mukaan, eli sisäisen 
ja ulkoisen palautteen kategorioihin. Aineistossa esiintyneet epäonnistumisen 
kokemukset perustuivat pääsääntöisesti sisäiseen palautteeseen. Sen sijaan tois-
tuvaksi teemaksi aineiston epäonnistumisen kokemusten kuvauksissa nousivat 
niiden “kohteet”, eli epäonnistumiset opetustyössä ja epäonnistumiset tutkijana. 
Aloitan kuvailemalla ensin opettajan ja tutkijan osittain samanaikaisten roolien 
ylläpitoon liittyviä epäonnistumisen kokemuksia ja sen jälkeen kuvailen erilaisia 
opettajan roolissa kohtaamiani hankauksia.

Opettaja-tutkija-asemaan liittyvät epäonnistumisen kokemukset

“[...] Myöhemmin annoin vahingossa muutamalle oppilaalle palautetta kyy-

närvarsi-piirustuksista, mikä oli kyllä hölmö moka. Muutama kuva vaan oli 

niin taidokkaasti tehty, että suusta pääsi spontaani “vau”. Jotkut oppilaat-

kin kommentoivat näitä “hyviä” töitä (“Vähän sä oot taitava”, “No just…”, 

“Mä en pystyis tohon ees normaalisti piirtämällä” jne.). Kommentointi soti 

pahasti mun alkuperäistä ajatusta vastaan, kun kerran tarkoitus oli, että 

kaikista tulisi sotkuja, siis että kaikki tekisi yhtä huonosti kun kukaan ei 

ole voinut harjoitella tätä piirustustekniikkaa ennen. En osannu tätäkään 

ennakoida, siis että nää taitoerot ois näin valtavia. Nyt mä sit näköjään ite 

aiheutin sen, mitä just yritin välttää näillä lämmittelytehtävillä...” (1. tunti)

Kuten onnistumisen, myös epäonnistumisen kokemukset perustuivat keske-
nään erilaisiin tapahtumiin ja omiin tulkintoihini niistä. Yllä kuvaan tilannetta, 
jossa vahingossa poikkean omista suunnitelmistani. Tunne on erityisen voi-
makas, sillä sabotoin itse pyrkimyksiäni rakentaa tunnille sellainen ilmapiiri, 
jossa ei tehdä eroa hyvän ja huonon lopputuotoksen välille, vaan keskitytään 
kokeilemaan ja harjoittelemaan erilaisia tapoja tuottaa piirustusjälkeä. Koen 
siis pettäneeni paitsi oppilaat, myös itseni opettajana ja tutkijana. Aineistossa 
näkyi vahvasti turhautuminen muistiinpanojen tekemiseen tutkijan näkökul-
masta - itse asiassa paljon vahvemmin, kuin olisin ilman päiväkirjaa muistanut 
kokeneeni. Erityisen pinnalla tutkimustehtävän ja tutkijuuden pohtiminen oli 
päiväkirjan alussa (ensimmäiset viisi muistiinpanoa) ja sen aivan viimeisissä 
teksteissä.

Roolien yhdistäminen ei ollut helppoa, sillä oman toiminnan tarkastelu voi olla 
paitsi kiusallista, myös lähes mahdotonta. Luokassa (ja opettajan pään sisällä) 
tapahtuu samanaikaisesti niin paljon asioita, ettei usein ole muuta vaihtoehtoa 
kuin olla sataprosenttisesti läsnä nykyhetkessä. Pulkkinen (2010, 74) toteaa 
maisterin opinnäytetyössään, että kuvataidetuntien vapaampi vuorovaikutus 
mahdollistaa myös kiusaamistilanteet, joten opettajan on oltava opetustilan-
teessa läsnä sekä henkisesti että psyykkisesti. Nämä opettaja-tutkijuutta rivien 
välissä tai suoraan käsitelleet muistiinpanot saivat minut vakuuttuneeksi siitä, 
että jos kerran aloitan toimintani analysoimisen täydellä teholla vasta sen pää-
tyttyä, on minun järkevämpää käsitellä nimenomaan kirjallista aineistoa, eikä 
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yrittää tulkita luokan tapahtumia. Omaan kokemukseeni voin palata muistiin-
panojen avulla, mutta luokkatilanteeseen en pääse enää jälkikäteen käsiksi.

“Tuntuu, että tämän porukan kanssa on hyvin haastavaa rikkoa aiemmin 

syntyneitä ryhmärooleja. Porukassa on erityisluokkalaisia, lumaluokkalaisia 

ja kaikkia siltä väliltä. Kukaan ei ole minun kuulteni sanonut mitään (paitsi 

ekalla tunnilla “a:laiset ei oo ikinä tunneilla, niil on kaikkee erityisohjel-

maa...”), mutta pinnan alla saattaa olla paljonkin ennakkoluuloja ja rajoja. 

Pitää pyrkiä tarkkailemaan ryhmän muodostumista tarkemmin, kunhan 

vaan saisin käännettyä katseen pois itsestäni ja omasta toiminnastani. 

Nyt vielä jännittää  ja on niin paljon muuttuvia tekijöitä, etten oikein ehdi 

havainnoimaan luokkaa ja vuorovaikutusverkostoa. Luokassa on puhuttu 

eriävistä taidoista ja  kommentoitu toisten töitä enemmän kuin toivoisin - 

oikeastaan ihan samalla tavalla kuin millä tahansa kuvistunnilla. Valitsemani 

leikilliset kuvaharjoitteet eivät ole siis ainakaan vielä vaikuttaneet haluamal-

lani tavalla…” (3. tunti)

Tässä katkelmassa näkyy aineistossa toistuvasti esiintynyt riittämättömyyden 
tunteen teema. Minun pitäisi olla samanaikaisesti sekä opettaja että tutkija, 
mutten pysty tekemään kummankaan tehtäviä täysipainoisesti. Jännittäminen 
ja liiallinen oman itsen tarkkailu häiritsee ja vie huomiota luokan tapahtumista. 
Tämä huomio oli siitä kiinnostava, että olin kuvitellut ettei oppilaiden ja ope-
tustilanteiden jännittäminen olisi mitenkään merkittävä osa aineistoa, mutta se 
tulikin aineistossa vastaan monta kertaa, erityisesti kurssin alussa. En siis ollut 
aiemmin liittänyt jännittyneisyyttä tai epävarmuutta erityisen merkittäväksi 
osaksi opettajaidentiteettiäni, joten se tuli itselleni näkyväksi vasta analyysivai-
heessa. Epäonnistuminen opettaja-tutkijan roolien vuorottelussa ei kuitenkaan 
mielestäni vaikuttanut merkittävästi opettajaidentiteettini rakentumiseen, sillä 
aineistosta tekemäni tulkinnan mukaan suhtauduin siihen poikkeuksellisena 
asiaintilana. En siis ajatellut olevani huono opettaja siksi, että roolien yhdistä-
minen tuntui vaikealta - pikemminkin tunsin helpotusta siitä, ettei omaa työtä 
ole pakko dokumentoida ja analysoida näin tarkasti koko työuran ajan.

Epäonnistumisen kokemukset opettajana

Palaan vielä viimeistä edeltävään katkelmaan, sillä se kuuluu paitsi tutkija-, 
myös opettaja-kategoriaan. Muistelemalla oppilaiden kommentteja, halusin 
palauttaa mieleeni tunnilla kokemani ikävät tunteet ja syyllistää itseäni niin, 
etten tekisi samaa virhettä toista kertaa. Toisaalta pyrin lieventämään epäon-
nistumisen tunteita, kenties siirtämään vastuuta itseni ulkopuolelle, toteamalla: 
“En osannu tätäkään ennakoida, siis että nää taitoerot ois näin valtavia.”  Tul-
kitsen lauseen muistuttavan noviisin asemastani ja siitä, että on vielä paljon 
sellaista, minkä tulen kyllä oppimaan kokemuksen myötä. Se, etten ole osannut 
ennakoida oppilaiden taitotasojen koko skaalaa, ei siis oikeastaan ole minun 
vikani, enhän ole ennen ollut opettajana. Aineiston epäonnistumisen kokemus-
ten kuvailussa tasapainottelevat raaka rehellisyys ja silmien läpi katsominen, 
oikeutettu itsekritiikki ja myötätunto. Useimmissa katkelmissa punnitsen asiaa 
molemmilta puolilta.
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Aineiston epäonnistumisen kokemuksista valtaosa liittyi ennen kaikkea opetta-
jana toimimiseen. Minulla oli ennen kurssin alkua paljon itse luotuja odotuksia 
siitä, millainen opettaja tulisin olemaan, millainen haluaisin olla, millainen 
minun kuuluisi olla. Aina nämä odotukset eivät toteutuneet, mistä seurasi tur-
hautumista, häpeää ja jopa surua.

Epäonnistumisen kokemus, joka perustuu omaan toimintaan ja ajatuksiin 
pettymiseen 

“Tänään oli siis toinen tunti ja erityisluokan oppilaista puolet oli paikalla 

(ensimmäisellä tunnilla kaikki olivat poissa). Olen yrittänyt saada heidän 

erityisluokanopettajaansa kiinni, mutta hän on kiireinen… Mulla ei siis ollut 

etukäteen oikein mitään käsitystä siitä, millaisia erityistarpeita näillä tänään 

ekaa kertaa tapaamillani oppilailla olisi. Luin kyllä HOJKSit ennen kurssin 

alkua, mutta ne kertoivat enemmän siitä, millaisia ongelmia oppilailla on, 

kuin siitä, miten kunkin oppimista voisi tukea. Jännitti, pohdin paljon tun-

tisuunnitelmaa ja työskentelyn ohjeistamista, mutta oikein osannut tehdä 

mitään konkreettista. Huomaan jännittäneeni uusia (erityisluokan) oppilaita 

tosi paljon, mikä tuntuu tosi ikävältä. Erityisluokkalaisuus ainakin omassa 

pöljässä mielessäni selvästi leimaa oppilaan jotenkin pelottavaksi. [...] Tä-

nään paikalla olleista kukaan ei ollut “hankala”, siis äänekäs, aggressiivinen 

tai muiden työskentelyä häiriköivä, vaikka toisenlaisia erityistarpeita heillä 

oli. Ei siis mitään verrattuna siihen, mitä odotin… Onneksi Kaisa oli mukana, 

vaikka jännitinkin avustajan luokassa oloa ja ihan tunnin alussa vähän se-

koilin sanoissani kun ajattelin, että hän arvostelee opettamistani eri tavalla 

(kriittisemmin) kuin oppilaat.” (2. tunti)

Jotkut epäonnistumisen kokemukset liittyvät enemmän omiin odotuksiini, 
ajatuksiini ja ennakkoluuloihini, kuin konkreettisiin tapahtumiin. Edellinen 
esimerkki pettymisestä omiin ajattelumalleihin kuvaa melko yleistä joukkoa 
aineistossa. Ennen uusien, erityisluokalla opiskelevien oppilaiden kohtaamis-
ta tunsin pettymystä omaan epäpätevyyteeni. Koin, että minun olisi pitänyt 
ymmärtää varautua erityistarpeisiin paremmin ja että minun kuuluisi osata so-
veltaa HOJKSien tietoja oman opetuksen suunnitteluun. Minua myös harmitti 
se, etten ollut tajunnut lähestyä erityisluokanopettajaa aiemmin. En siis pär-
jännyt yksin, mutten kuitenkaan ollut tajunnut pyytää apua tarpeeksi ajoissa. 
Nolotti.

Toisaalta katkelma kuvaa hiljaista häpeää siitä, miten pelokkaasti ja ennakko-
luuloisesti olin suhtautunut tiettyihin oppilaisiin ennen kuin olin edes tavannut 
heitä. Nämä omiin ajatuksiin liittyvät sisäiset epäonnistumisen tunteet olivat 
melko yleisiä kurssin kahden ensimmäisen viikon muistiinpanoissa. Niistä koin 
kenties eniten häpeää joten niitä halusin myös käsitellä kirjoittamalla. Vuoro-
vaikutuksen ammattilaiset, muun muassa opettajat, joutuvat tekemään paljon 
virheitä muiden kohtaamisessa, sillä jokainen kohtaaminen on aina erilainen 
(Kiesiläinen 1998, 25 - 26.) Tämän katkelman tapauksessa koin erityisen ikä-
väksi sen, että olin jollain tasolla kuvitellut tietäväni, millaisia nämä uudet 
oppilaat olisivat. Negatiiviset kokemukset voivat kuitenkin ajaa ihmisen käsit-
telemään kyseistä asiaa tehokkaammin, kuin hän muuten tulisi tehneeksi. On 
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siis perusteltua ajatella, että epäonnistumisista oppii kaikkein eniten. Ruohotien 
(1985, 30 - 31) mukaan onnistuminen perustuu jo käsiteltyyn tietoon, kun taas 
epäonnistumisen käsittely vaatii kykyä hankkia uutta tai jäsennellä jo olemassa 
olevaa tietoa paremmin. Epäonnistuminen voi siis lamauttaa, mutta sen aiheut-
tamat tunteet voivat myös sysätä liikkeelle kehittymisen prosessin.

“Kiva et Marco löysi Sallin ja Mirellan vierus- ja juttukavereiksi mut se 

tuntui kyllä heti vaikuttavan tyttöjeen asenteeseen - “Jos ton ei oo pakko 

tehä ni ei tehä mekään”... Kun ei oikeen voi selittää että “toi” on ylittänyt 

odotukset jo ilmestymällä paikalle… Otin tälle tunnille tavoitteeks tutustua 

Marcoon paremmin ja jututin sitä sen harrastuksesta (maalaa graffiteja). 
Päätin et nyt on tärkeintä saada se suhtautumaan positiivisesti kuvikseen 

niin, että se käy tunneilla, ei oo niin väliä jos lorvailee kunhan ei häiritse 

muita... Se kertoi et sillä on Matinkylässä teos, Mikki Hiiri, “Käy kattoos jos 

kuljet siel päin”... M kerto myös että piirsi seiskalla pin up-tyttöjä, jäi kiinni 

ja sai huudot opettajalta ja äidiltä... Sanoin et kynä on vaarallinen väline, 

mut kannu vast vaarallinen onkin, mihin M vastas heti ärtyneenä “Mä teen 

kyl laillisiin seiniin! Mul on niin pitkä rikosrekisteri et nyt täytyy tehdä het-

keks rauha jeparien kaa”. Siihen totesin vaan että hyvä päätös... Nolottaa 

että heti aattelin et se lesoilee laittomuuksilla vain olikin oikeesti vaan ylpee 

tekemästään hienosta piissistä! (8. tunti)

Myös tässä katkelmassa koin epäonnistumista omista ajatuksistani ja ennakko-
luuloistani. Oli ikävä huomata, että käsitykseni tästä tietystä oppilaasta olivat 
niin vahvasti tietynlaiset, että se määräsi sitä, mitä kuulen keskustellessani hä-
nen kanssaan. Jos joku muu oppilas olisi puhunut graffiti-harrastuksesta, en 
varmasti olisi kysymättä pitänyt lähtökohtana, että sitä harrastetaan laittomas-
ti. Tämä paljasti myös epämiellyttäviä totuuksia käsityksistäni liittyen siihen, 
ketkä tekevät töhryjä ja ketkä taas katutaidetta. Erityisen noloa oli, että minä 
kuvisopettajana mielsin graffitiharrastuksen jotenkin epämääräiseksi ja vaaral-
liseksi. Tämän kaltaiset epäonnistumisen kokemukset olivat kenties kaikkein 
lamauttavimpia, ne iskivät syvälle ja jäivät vaivaamaan mieltä jopa päiviksi.

Pettyminen omaan ammattitaidon puutteeseen 

“Jälkikäteen ajateltuna tunnin ongelmat alkoivat siitä, kun kansiomateriaalit 

loppuivat kesken - jouduin käymään kuvisluokassa hakemassa kartonkia, 

paperia ja niittejä, siis varmaan 4 kertaa tunnin aikana jouduin hetkeksi 

poistumaan ja jättämään oppilaat odottamaan luokkaan. Kiire, oma säh-

läys ja huono omatunto mokista tunnin valmistelussa sekoittivat itseäni ja 

oppilaita. Kiireessä sanoin Sannille, että voi tehdä kanteen ehdottamansa 

Halloween-aiheisen kuvan. Sitten annoin yhteisesti tehtävänannon (kek-

sitään lämmittelytehtävien tapaan ihan oma piirustustekniikka), jolloin S 

hermostui, kun oli jo aloittanut Halloween-jutun. Mun vilpitön ajatus oli, 

että motivoitunut ja taitava oppilas voi tehdä vähän mitä haluaa, jos kerran 

idea ja oma innostus on, mutta S taisikin kokea sen epäreiluna, että an-

noin hänelle eri ohjeen kuin muille. Suttasi kansionsa kiukkuisena ja pyysi 

kohta uudet paperit, hetken neuvottelun jälkeen annoinkin. Tästä opin, että 

ainakin kurssin alussa (jotkut) oppilaat haluaa selkeät ohjeet, mitä “pitää 

tehdä”, jotta kaikki varmasti tekisivät saman tyyppiset jutut. Ettei muut luu-
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le että on ymmärtänyt väärin tjsp.” (2. tunti)

Epäonnistumisen kokemus syntyi siitä, etten osannut nähdä tunnilla kehkey-
tyvää tilannetta ennalta. Ajattelin hyvää hyvyyttäni eriyttäväni opetusta niin 
kuin oma kuvisopettajani oli tehnyt minun kohdallani (ja toki muidenkin, jotka 
halusivat kuviksessa toteuttaa omia ideoitaan), mutta oppilas tulkitsikin sen 
eriarvoistavaksi. Asetin hänet ikävään tilanteeseen kun kaikki muut tekivätkin 
jotain muuta kuin hän. Harmitti, kun olin tarkoittanut hyvää, mutta oppilas 
koki että olin epäreilu. En siis ollut osannut katsoa tilannetta oppilaan näkökul-
masta. Epäonnistumisen tunne johtui erityisesti siitä, että ajattelen huolellisen 
tuntiin valmistautumisen ja mahdollisiin ongelmiin varautumisen kuuluvan 
hyvään opettajuuteen. En siis pystynyt vastaamaan ennen kaikkea itse itselleni 
asettamiin vaatimuksiin.

“Minnin luo ehdin, kun hän oli jo aloittanut lyijykynäpiirroksen, pyyhkinyt se 

pois ja alkanut suttaamaan kantta lyijykynällä. “Miksei saa piirtää normaa-

listi, nyt tää meni pilalle, kiitti vaan”. Koitin jutella uuden kokeilemisesta, 

tehtävän pointista, siitä miten piirustustaito kehittyy piirtämällä jne. mutta 

S pysyi negatiivisena, lannistuneena ja ehkä loukkaantuneenakin (?). Mi-

ten voisin tukea hänen ja muiden itsetunnon kehittymistä? Onnistumisen 

kokemuksia on tosi vaikea tarjota oppilaille, jotka aloittavat työskentelyn 

lannistuneena. [...] Miten pystyn huomioimaan viiden oppilaan erilaiset 

erityistarpeet?! Vai riittääkö se, että tehtävät ovat enemmistölle sopivia ja 

mielekkäitä... Aivan sairaan haastavaa, eikä tässä vielä edes ollut koko ryh-

mä paikalla. Onkohan musta tähän...” (3. tunti)

Tämän katkelman luokittelussa vaikutti eniten viimeinen lause: “Onkohan 
musta tähän”, joka kertoo epäilyksistä omia kykyjä kohtaan. Näin jälkikäteen 
ajateltuna tilanne olisi varmasti ollut haastava kenelle tahansa. Aloitteleva 
opettaja, uusi iso ryhmä, vieraat oppilaat, vaihtuvuus ryhmän kokoonpanossa, 
vieraat (vaihtuvat) tilat, jotka eivät todellakaan olleet optimaalisia kuvistyösken-
telyyn, uudenlaisen opetuskokeilun paineet, ryhmään integroidut erityisluokan 
oppilaat, jotka olivat tottuneet pienryhmätyöskentelyyn saman tutun opettajan 
kanssa… Kurssin aikana olin kuitenkin taipuvainen ajattelemaan, että jos ongel-
mia ilmenee, on vika opettajan.

“Kalle ei saanut mitään tehtyä, kävin juttelemassa. “En halua, en tahdo, en 

tee”. Koitin tarjota erilaisia kuvia avuksi jne., mutta totta puhuen aika hep-

poisesti, ja jonkun toisen tarvitessa apua jätin hänet yksin istuskelemaan. 

En tosiasiassa tiennyt yhtään, mitä tehdä, kun toinen kieltäytyy kokonaan. 

Tajusin kyllä, että tehtävänanto oli ollut hänelle liian epämääräinen ja tavoi-

te abstrakti, mutta en jostain syystä osannut enää palata takaisin ja antaa 

tarkkoja ohjeita varsinkin, kun osa ympärillä teki tehtävää soveltaen, ei aa-

muisen kuvan pohjalta. Jutellessamme joku pojista sanoi K:lle “Muista että 

ei voi saada kymppiä jos ei kokeile uutta”, eli ainakin jotain edellisen kerran 

arvostelun kriteereistä oli jäänyt mieleen, hah... Avustaja Kaisa kävi myös 

juttelemassa K:lle, tyyliin “Koulussa nyt vaan täytyy tehdä juttuja, ei voi 

aina vaan sanoa ei”.” (3. tunti)
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Myös tässä katkelmassa epäonnistumisen kokemuksen laukaisi tunne siitä, että 
oma ammattitaito ei riittänyt tilanteen hoitamiseen. Jotkut tällaisista hetkistä 
olivat todella ahdistavia ja lamaannuttavia. Tilanne ja sen kirjoittaminen päivä-
kirjaan nostivat esiin häpeän tunteita ja pelkoa siitä, että tilanne ei korjaannu 
kokemuksen karttuessa, vaan vika on siinä, että oma persoonallisuuteni on jo-
tenkin epäsopiva opettajalle.

Turhautuminen prosessiin: tiedän, millainen opettaja haluaisin olla, 
mutten silti osaa

“Huomaan että tällaisilla tunneilla, kun ”joudun” olemaan paljon luokan 

edessä matskujen tai dokukameran takia, tuun puhuneeksi ehdottomasti 

eniten eturivin tyttöjen kanssa. En tykkää tästä kässänluokasta, täällä on 

jotenkin hankala olla ja puhua, ei tunnu luonnolliselta kiertää ympyrää ah-

taassa tilassa. Liikkuminen oppilaiden joukossa tuntuu tosi teennäiseltä, 

kun on näin ahdasta. Muutenkin nautin kyllä enemmän niistä tunneista, joil-

la oppilaat on liikkeessä eikä istu omalla paikallaan koko tuntia…” (9. tunti)

Epäonnistuminen omissa suunnitelmissa pysymisessä oli toistuva teema. Ope-
tuskokeilun yhtenä tärkeänä lähtökohtana ollut kontakti kaikkiin oppilaisiin ei 
aina onnistunut niin kuin olisin toivonut. Joskus syyt olivat osittain minusta 
riippumattomia, toisinaan suunnitelmista lipsumista aiheutti oma väsymys tai 
kiire. Pidin tärkeänä, että saisin kaikki oppilaat osallisiksi, en vain niitä jotka 
olivat jo valmiiksi kiinnostuneita aiheista. Epäonnistumisen kokemukset luen-
tomaisissa opetustilanteissa purkivat sitä aiemmin syntynyttä käsitystä, että 
yksi vahvuuksistani opettajana olisi luonteva ja osallistava esiintyminen luokan 
edessä. Omat toimintavat ja opetuksen maneerit, kuten luokassa kiertäminen 
jokaisen oppilaan luona vuorollaan, alkoivat tuntua teennäisiltä ja tehottomilta. 
Tähän vaiheeseen liittyi turhautumista paitsi opetuksen järjestelyihin, myös tut-
kimustyöhön ja sen edistymiseen.

“Ryhmä on paljon sekoittuneempi kässänluokassa, jossa yleensä ollaan, 

siellä on tilaa liikkua ja oppilaat voi vaikka välillä vaihtaa paikkaa. Fyssan-

luokassa ne jähmettyy istumaan paikoillaan ja mä ite jähmetyn istumaan 

edessä tai kävelemään samoja reittejä, juttelen pöytärivien reunoissa istu-

ville koska muille en ylety. Mälsää.” (15. tunti)

Tämän ristiriidan huomasin vasta analyysivaiheessa. Käsityöluokassa valitan 
että on ahdasta ja siksi luokassa kiertäminen ja kaikkien huomioiminen tuntuu 
vaikealta. Kuitenkin fysiikanluokassa valitan aivan samaa ja muistelen kaiholla 
käsityöluokkaa. On tosiasia, että opetukselle varatut tilat olivat huonot. Luokan 
vaihtelu oli ärsyttävää ja vei aikaa, sekoitti oppilaita ja itseäni ja määritteli ai-
van liikaa muun muassa sitä, mitä materiaaleja oppilailla oli tunneilla käytössä. 
Olin todella tyytyväinen aina kun pääsimme kuvisluokkaan (kun lukiolaisilla 
oli koeviikko tai retki). Tilojen ahtaus ja sopimattomuus kuvistyöskentelyyn oli 
kuitenkin asia, jolle en voinut mitään. Sen sijaan olisin kenties voinut huomioi-
da käytettävissä olevat tilat ja niiden rajoitteet paremmin tuntisuunnitelmissa. 
Muistiinpanoa kirjoittaessa koin määrittelemätöntä epäonnistumisen tunnetta, 
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mutta jälkeenpäin, tätä kirjoittaessani, koen epäonnistumista siitä, etten osan-
nut muuttaa näkökulmaani itse tilanteessa vaan jäin voivottelemaan päiväkirjan 
sivuille.

“Minni sano tunnilla et turhauttaa kun näkee miten hyvin muut piirtää. 

Muissakin oon havainnut samaa - piirretään niin ettei kukaan vain näe, 

kädet kuppeina kuvan edessä, paperi käännetään väärin päin heti kun on 

valmista ja palautetaankin väärin päin. Taitavien piirtäjien kuvia ihastellaan 

ja omia haukutaan niihin verraten. Ryhmäyttämisellä en siis oo ainakaan 

vielä onnistunut poistamaan jännittämistä ja epäonnistumisen pelkoa. Lei-

killisyys puuttuu, vaikka sitä yrittäisin tehtäviin ujuttaa (esim. tän päivän 

lämmittely). Ajattelin et lyhyt aika, “leikin sääntö” vapauttaisi, mut ehkä 

pelkkä aikarajoite ei tee harjoituksesta leikkiä, niin kuin improvisaatiota ei 

tee se, että käsketään irrotella ja unohtaa lopputulos... Huomasin tänään 

sanovani monelle ettei tässä ole lopputuloksella väliä, täydellistä ei ole ole-

massa, harjoitus on tärkeintä jne...Vaiks tiedän kyllä ettei se mitään auta et 

opettaja sanoo niin, pikemminkin vie motivaation pois.” (5. tunti)

Tämä katkelma kuvaa sellaisia epäonnistumisen kokemuksia, jotka aiheutuivat 
siitä, että aloin epäillä paitsi opetuskokeilun periaatteiden tärkeyttä ja toimi-
vuutta, myös omia kykyjäni niiden toteuttajana. Oli ikävää huomata, etteivät 
teoriassa hyvinä pitämäni ajatukset toimineetkaan käytännössä ainakaan 
niin nopeasti ja suoraviivaisesti, kuin olin toivonut. Tunne söi motivaatiota 
päiväkirjan kirjoittamisesta ja periaatteiden johdonmukaisen toteuttamisen 
jatkamisesta. Olin opetuskokeilua suunnitellessani innostunut valtavasti draa-
makasvatuksen ryhmää käsittelevistä kirjoituksista ja aika naiivisti kuvitellut, 
että ryhmäyttämisohjeiden soveltaminen ratkaisisi kaikki ongelmat kuvisluokan 
vuorovaikutusilmapiirissä. Kuitenkin samat ongelmat seurasivat omaan ope-
tukseeni: “[...] piirretään niin ettei kukaan vain näe, kädet kuppeina kuvan 
edessä, paperi käännetään väärin päin heti kun on valmista ja palautetaankin 
väärin päin. Taitavien piirtäjien kuvia ihastellaan ja omia haukutaan niihin 
verraten”. Katkelmassa kuvailen tilannetta melko kärkkäästi - mielestäni tilan-
ne ei todellisuudessa ollut läheskään noin paha. Ehkä vahva pettymys sai minut 
liioittelemaan ongelmia muistiinpanoissa. Ärsytystä lisäsi se, etten pystynyt 
päättelemään, oliko vika suunnitelmissani, niiden toteutuksessa vai opetuksen 
olosuhteissa.

Vahvat epäonnistumisen tunteet

“Kalle turhautui pahasti croquis’hin, aloitti kyllä piirtämisen joka kerta mut-

ta jätti kaikki kesken. Kaisa oli hänen apunaan, istui vieressä, tsemppasi 

ja auttoi. Mua jännitti K:n kohtaaminen tosi paljon. Kävin välillä kierrok-

sellani myös hänen luonaan, mutta siitä jäi huono mieli. Mitä voin vastata 

kun toinen sanoo vaan ”Sössönsöö”, “Tä on helvetin vaikeeta”, “Ei kiinnosta 

mee pois” jne eikä auta yhtään, vaikka yritän jutella ja auttaa? Ei toiminut 

järkeily, ei vitsailu. En tiedä kumpi harmittaa enemmän - se että ensin vält-

telin kohtaamista vai se, millaisiksi kohtaamiset lopulta muodostuivat…” (2. 

tunti)
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Katkelmassa epäonnistumisen kokemus syntyi osaksi siitä, etten osannut tai 
uskaltanut lähestyä haastavaa oppilasta ja toisaalta siitä, etten osannut reagoida 
oppilaan kokemukseen ja tunnetilaan. En osannut ottaa vastaan hänen ärsyyn-
tymistään, en lievittää sitä, enkä eriyttää opetusta niin, että hän olisi saanut 
tehdä jotain taitotasoaan vastaavaa. En siis yksinkertaisesti osannut kohdata 
enkä opettaa tätä oppilasta juuri tässä kyseenomaisessa tilanteessa. Vahva epä-
onnistumisen kokemus vaikutti opettajaidentiteettiini niin, että koen edelleen 
olevani aivan amatööri erityistarpeisten oppilaiden kohtaamisessa. Koen että 
ammattitaidossani on suorastaan reikä siinä kohdassa, jossa pitäisi olla koo-
dattuna tieto, miten toimin tällaisessa tilanteessa. Koen että haastavat tilanteet 
ja erityisesti oppilaan aggressiivisuus ovat asioita, joita minun pitää opetella 
kestämään ja käsittelemään paremmin (ammattimaisemmin) kuin pakenemalla 
paikalta.

Ristiriitaiset epäonnistumisen kokemukset 

“Tein arviointeja kolme tuntia oppitunnin jälkeen, huh mikä homma! Tuli 

jotenkin huono omatunto, plääh fiilis. Onko tää ollut huono kurssi? Työt on 
hienoja mut onko niitä ollut kiinnostavaa tehdä? Omat tavoitteet ei oo kyllä 

oikein toteutuneet monien oppilaiden kohdalla. Oonko ollut epäselvä tehtä-

vänannoissa ja tavoitteissa, onko työt olleet epämotivoivia vai eikö kaikkia 

vaan saa millään kiinnostumaan kokeilemaan uusia juttuja? Ristiriitaiset fii-
likset. Toisaalta tuntuu, että kurssi on mennyt hirveen hyvin ja ryhmässä on 

ollut hyvä tekemisen meininki, mut toisaalta harmittaa erityisesti se, ettei 

olla juurikaan ryhmänä puhuttu töistä tai edes katsottu niitä kurssin alun 

jälkeen: ”Valmis -> kansioon”, plääh…” (18. tunti)

Kurssin lopussa koin paljon ristiriitaisia tunteita, kuten katkelmassa kuvailen. 
Epäonnistumisen tunne ei ollut yksiselitteinen, vaan siihen liittyi paljon poh-
dintaa puolesta ja vastaan. Muistiinpanoja kirjoittaessani koin ikävän tunteen 
johtuvan (mahdollisesti) aidosta epäonnistumisesta, mutta näin jälkeenpäin 
ajattelen, että tämänkaltainen pohdinta on paitsi väistämätöntä, myös kehittä-
vää ja eteenpäinvievää. Pohdiskelu on siis ehkä kummunnut epäonnistumisen 
kokemuksesta tai ehkä pikemminkin epäonnistumisen pelosta, mutta itse 
reflektointi ja syvällinen pohdiskelu on oikeastaan onnistuminen. Tämä tutki-
musprosessi, erityisesti analyysivaihe on siis vaikuttanut opettajaidentiteettiini 
niin, että pyrin tarkastelemaan ja tulkitsemaan kokemuksiani ja niiden herät-
tämiä tunteita eri näkökulmista. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, 
että voin löytää epäonnistumisen kokemuksesta opettamisessa onnistumisen 
opettajana kehittymisessä.

“Oon tosi pitkään yhden oppilaan kanssa. Jutellaan tatuointi-tehtävästä, 

pohditaan nykyisen tatuointimuodin taustoja. Muutama muu yrittää saada 

muhun katsekontaktia, en huomaa. Vasta kun Iina huutaa: “Ope! Iida,a-

puaaaa!”, siirryn sen luo ja hiljaa viitanneet seuraavat perässä. Miksiköhän 

nuo Sami ja Tiina eivät sanoneet ääneen, että kaipaavat apua? Ovatko niin 

kohteliaita, etteivät viitsi keskeyttää, vai onko ongelma sittenkin mussa... 

Ehkä mua ei olekaan kaikkien ihan niin helppo lähestyä kuin oon kuvitellut? 

Vasta videolta huomaan, miten jotkut apua kaipaavat jäävät sitä vaille, kun 
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keskityn yhteen oppilaaseen kerrallaan niin pitkän ajan. Toisaalta on kiva 

saada vahvistusta sille tunteelle, että olin koko tunnin ajan tiiviisti läsnä, 

kuljin ympäriinsä ja autoin parhaani mukaan. En esimerkiksi istunut kertaa-

kaan koko tunnin aikana. Oppilaat sen sijaan istui vähän liikaakin...” (19. 

tunti)

Tuntien videointien katsominen oli samanaikaisesti ahdistavaa ja lohduttavaa. 
Enimmäkseen ne tukivat sitä käsitystä, joka minulla oli omasta toiminnasta-
ni luokassa ollut, mutta joidenkin tapahtumien näkeminen ulkopuolelta myös 
haastoi käsityksiäni. Videoiden tarkastelusta heränneet epäonnistumisen koke-
mukset (kuten yhden oppilaan huomioiminen ja muiden huomiotta jättäminen) 
olivat kuitenkin melko lieviä - videolta kun pystyi samanaikaisesti näkemään, 
miten valtavasti tilanteessa oli puolia, joihin en itse voinut vaikuttaa. Mikäli oli-
sin esimerkiksi tunnin jälkeen saanut joltakulta oppilaalta sellaista palautetta, 
etten yhtään huomannut hänen tarvitsevan apua, olisi se luultavasti tuntunut 
paljon pahemmalta. Ilman videota en olisi mitenkään pystynyt palauttamaan 
mieleeni kaikkia niitä tekijöitä, jotka tilanteeseen vaikuttivat. Toisaalta mieles-
täni on tärkeää muistaa, että oppilaan kokemus on oppilaan kokemus, eikä se 
välttämättä muutu yhtään vähemmän merkitykselliseksi siitä, ettei opettajalla 
ollut täyttä vaikutusvaltaa tilanteen kulkuun.

OIVALLUKSIA AINEISTONKERÄÄMISVAIHEESSA

Aineistosta pystyi erittelemään myös jo opetuskokeilun aikana tapahtuneita 
oivalluksia opettajuudesta ja tutkimuksen teosta. Ne eivät ole varsinaises-
ti tutkimuskysymyksiin liittyviä johtopäätöksiä, mutta mielestäni kuitenkin 
esittelemisen arvoisia. Ne vahvistivat päätöstä rajata tutkimus käsittelemään 
opettajaidentiteetin rakentumista. Opetuksen aikana syntyneet oivallukset 
kertovat siis paljon tutkimusprosessista. Aineiston kerääminen, analyysi ja 
johtopäätösten tekeminen oli kerroksellista ja sekoittunutta, mikä on autoetno-
grafiselle menetelmälle tyypillistä. Nämä seuraavaksi kuvailemani oivallukset 
eivät liittyneet onnistumisen tai epäonnistumisen kokemuksiin, joten en halun-
nut yrittää puristaa niitä noiden kategorioiden sisään. Esimerkit kuvaavat sitä 
aineiston materiaalia, jossa olen analysoinut opettajuuskäsityksiäni ja omaa 
opettajaidentiteettiäni jo ennen varsinaisen analyysivaiheen alkua.

Tutkimukseen liittyvät oivallukset

“Tuntuu että haluaisin kirjata jokaisen naurunpyrskähdyksen ylös… Mik-

si? Mitä se kertoo, että haluan saada oppilaat nauramaan ja pidän naurua 

onnistumisen merkkinä? Siis onhan nauru tietysti merkki siitä, että aina-

kin joku viihtyy tunnilla, ei pelota, uskaltaa näyttää tunteita… Mut mitä se 

kertoo musta opettajana, et oppilaiden nauru tuntuu niin tärkeeltä, mitä 

oikeestaan ajattelen sen kertovan?” (2. tunti)
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Näin jälkeenpäin suhtaudun katkelman sisältöön aika kriittisesti - eihän nauru 
välttämättä tarkoita sitä, että naurajalla on kivaa. Naurulla voi myös kiusata, 
peitellä jännitystä tai hämmennystä. Hermostuneisuus ja pelkokin voi pur-
kautua nauruna (olen itsekin teini-ikäisenä nauranut rehtorin puhuttelussa ja 
hautajaisissa). Tämä katkelma kuitenkin kuvaa hyvin sitä vaihetta, kun aloin 
hahmottaa, mitä oikeastaan haluan tutkia. Olin tavallaan pyörinyt näiden sa-
mojen kysymysten ympärillä jo aivan tutkimusprosessin alusta asti, mutta nyt 
aloin hahmottaa, mikä minua tässä opetuskokeilussa kiinnostaa nimenomaan 
tutkimuksen kannalta. Tämän muistiinpanon kirjattuani aloin suuntautua 
päiväkirjassa yhä selvemmin tähän lopulliseen tutkimusongelmaan ja pohtia 
enemmän omia käsityksiäni opettajuudesta. Huomasin haluavani olla sellainen 
opettaja, jonka tunneilla nauretaan ja siis viihdytään:

“Mä koen onnistumisen ja epäonnistumisen tosi vahvasti oppilaiden ilmai-

semien tunteiden kautta. Vaik työskentely ois ollu sujuvaa ja hyödyllistä ja 

tavoitteet täyttyis, koen onnistuneeni vasta jos oppilaiden eleet, ilmeet, sa-

nat tai käyttäytyminen kertoo, että ne viihtyy.” (6. tunti)

Näitä oivalluksia analysoidessani aloin paremmin hahmottaa sitä, millaiset 
kokemukset vaikuttavat opettajaidentiteettiini. Näiden lainausten (ja niiden in-
tuitiivisen painoarvon) takia tajusin alkaa luokitella aineistoa onnistumisten ja 
epäonnistumisen kokemusten kategorioihin. Päiväkirjan pitämisen puolivälissä 
keskityin muistiinpanoissa enimmäkseen epäonnistumisen kokemuksiin. Sitten 
jotain tapahtui ja asia kääntyi päälaelleen - merkinnät muuttuivat positiivisiksi 
ja kannustaviksi:

“Huomaan tsemppaavani itteäni näil päiväkirjamerkinnöillä. Niinku kuviksen 

arvostelun kriteereissä sanotaan et arvosanan tulee kannustaa ja motivoida 

jatkoa ni taidan tehdä sitä itsellenikin. Ainakin oon sen säännön sisäistänyt 

:D Siis huomaan keskittyväni positiivisiin asioihin, ainaki nyt tällä hetkellä. 

Pystynkö olee samalla itteeni kohtaan kannustava ja objektiivinen? Onko-

han tää nyt kovinkaan tieteellinen suhtautumistapa…” (16. tunti)

Pohdin päiväkirjassa (ja totta puhuen vielä enemmän sen ulkopuolella) pal-
jon sitä, osaanko tehdä oikeanlaisia muistiinpanoja ja tarkkailla tutkimuksen 
kannalta kiinnostavia asioita. Kommentoin muistiinpanoissa aiempia muistiin-
panoja ja pohdin päiväkirjamateriaalia kokonaisuutena. Välillä oli vaikea löytää 
luottamusta tutkimuksen läpinäkyvyyteen. Tuntui turhauttavalta, että oli pakko 
tyytyä kirjoittamaan vain “jotain”, kun ei ollut vielä täysin varma tutkimuksen 
suunnasta. Kaikkia tapahtumia ja vaikutelmia ei ollut mitenkään mahdollista 
kirjata ylös ja sen lisäksi oma käsitys siitä, mikä on tutkimuksen kannalta mer-
kityksellistä, vaihteli viikosta toiseen.

“Huomaan vältelleeni Kallesta puhumista, vaikka totta puhuen hänellä ryh-

män tuttuus/vieraus ja itseluottamuksen puute vaikuttavat tekemiseen 

kaikista oppilaista eniten, tai ainakin näkyvimmin. Turhautuneisuus ja 

“emmä osaa”-kommentit tulee yleensä just häneltä ja Minniltä, miksi siis en 

ole kirjoittanut heistä? Siksikö kun ovat erityisluokan oppilaita?? Joku taka-
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rivin tytöistäkin valitteli croquis’ta tehdessä, ettei osaa ja että muut osaa 

paremmin. Täytyypä pitää silmällä, mitä voisin asialle tehdä.” (3. tunti)

Jotkut näistä oivalluksista, kuten edeltävä katkelma, liittyvät onnistumisen ja 
epäonnistumisen kokemuksiin. Minusta tässä oli kuitenkin kiinnostavampaa se, 
miten puhuin itselleni kokeilun aikana (neuvoin itseäni) ja millaisia asioita aloin 
kokeilun edetessä pitää tutkimuksen kannalta oleellisina. Vielä tässä vaiheessa 
pidin selvästi tärkeänä seurata opetuskokeilun vaikutuksia oppilaisiin (“tuttuus/
vieraus” ja “itseluottamuksen puute”, joihin pyrin opetuskokeilun periaatteilla 
vaikuttamaan), kun taas myöhemmin kiinnostun enemmän siitä ainoasta asias-
ta jota oikeastaan voin näillä menetelmillä mitata - eli omasta kokemuksestani.

“Vieläkin uskon että ryhmäyttäminen ois vaikuttanut oppimiseen ja luokan 

tunnelmaan tosi paljon, mutta huomasin et sen toteuttaminen ei oo todel-

lakaan helppoa. Se vaatis monen asian miettimistä uudelleen. Musta tuntui 

et käytin hirveesti aikaa leikkeihin ja tutustumiseen mut silti se ei riittänyt, 

sitä ois pitänyt jatkaa pitkäjänteisemmin jos ois halunnut tuloksia. Uskon 

siis edelleen, et tuloksia olis tullut, jos olisin tehnyt itse enemmän sen 

eteen.” (17. tunti)

Monet oivalluksiksi luokittelemani katkelmat päiväkirjan alkupuolelta viittaavat 
opetuskokeilun periaatteiden noudattamiseen ja niiden mahdollisiin vaikutuk-
siin, mitkä olivatkin ensisijaisia kiinnostukseni kohteita opetuskokeilun alussa. 
Edellisessä katkelmassa kuvaan odotuksiani ja niiden toteutumista. Näitä oival-
luksia kirjoittaessani aloin epäillä paitsi ennakkokäsitysteni ja -odotusteni (ts. 
“ryhmäyttäminen vaikuttaa merkittävästi ryhmän ilmapiiriin”) oikeellisuutta, 
myös sitä, voinko näillä opinnäytetutkimuksen resursseilla ja näin lyhyessä 
ajassa edes saada tietoa opetuskokeilun tuloksista. Olin jo aiemmin päättänyt 
keskittyä opettajaidentiteetin rakentumisen tarkasteluun, en luokan tapahtu-
miin, mutta omista lähtökohdista olikin yllättävän vaikea irroittautua. Ryhmän 
vuorovaikutuksen ja kehitysvaiheiden tarkastelu tuntui edelleen mielenkiintoi-
selta, vaikken sitä enää ensisijaisesti tutkinutkaan, ja kulki sen takia mukanani 
koko opetuskokeilun ajan.

Oivallukset opettajuudesta

“Oppilaat eivät tuntuneet yhtään kyseenalaistavan tutustumisen merkitystä 

kuviskurssin alussa, eli ovat ehkä sittenkin ainakin jossain määrin tottuneet 

koulussa tutustumisleikkeihin ja ryhmän toiminnasta puhumiseen?” (1. tun-

ti)

Tämän muistiinpanon kirjoittamisen vaiheilla (eli jo ensimmäisen oppitunnin 
jälkeen) aloin huomata, että omat lähtökohtani ja ennakkokäsitykseni olivat 
olleet turhan kapeita. Kuvittelin, että koska en ole itse törmännyt ryhmäyttämi-
seen kuvistunneilla tai yläkoulussa ylipäänsä, niin sitä ei varmaankaan tapahdu. 
Kuitenkin jo heti aluksi huomasin, että joko oppilaat olivat vastoin odotuksiani 
tottuneet tällaisiin toimintatapoihin, tai sitten he ovatkin huomattavasti sopeu-
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tuvaisempia opettajan uusille menetelmille, kuin olin kuvitellut. Tämä huomio 
tavallaan otti luulot pois, eli lisäsi ymmärrystä koulun realiteeteista ja samalla 
vähän tarpeellista nöyryyttä muita opettajia kohtaan. En välttämättä ollutkaan 
se rohkea uudistaja ja menetelmällinen tienraivaaja, joka olin halunnut olla. 
Ideani oli hyvä teoriassa ja toimi käytännössä, muttei ehkä ollutkaan mitään 
uutta ja ihmeellistä.

“Tänään tuli vastaan hankala juttu. Kalle otti tunnilla kännykän esille, 

käskin laittaa pois. Sit tajusin että se oli just saamassa Samin puhelinnu-

meron, mikä ois upee juttu koska sillä ei ilmeisesti oo koulussa juuri yhtään 

kavereita. Välillä on tosi vaikeeta pitää säännöistä kiinni ja olla samalla… 

empaattinen (onkohan se se sana mitä haen?)” (5. tunti)

Kouluinstituutiossa toimiminen ensimmäistä kertaa “virallisesti” opettajana 
(ei harjoittelijana tai sijaisena) lisäsi tietysti jännitystä, sillä vastuutakin oli 
enemmän kuin aiemmin. Ennen olen voinut joustaa säännöistä sillä verukkeel-
la, etten tiedä tarkalleen, mitkä ovat koulun säännöt - minun sijaistamillani 
tunneilla on esimerkiksi saanut pitää pipoa päässä, elleivät oppilaat itse ole 
kiinnittäneet erityistä huomiota “rikokseen”. Yhdessä sovitut säännöt, kuten 
kännyköiden pitäminen taskussa tunnin aikana, ovat toisaalta hyväksi mutta 
joskus voivat asettaa opettajan vaikeaan tilanteeseen. Katkelman kuvaamassa 
tilanteessa en voinut olla juuri sellainen opettaja kuin henkilökohtaisesti haluai-
sin, koska koulun säännöt rajoittivat toimintaani. Mäkisen (2012, 84) mukaan 
Lintunen ja Virta (2009) ovat todenneet, että kun henkilön tärkeinä pitämät 
vuorovaikutustaidot ja “karu arkitodellisuus” kohtaavat, herää aina ristiriitaisia 
tunteita. Edellisen katkelman tapauksessa ristiriita syntyi siitä, että olisin halun-
nut olla inhimillinen ja ymmärtäväinen opettaja, joka osaa tarvittaessa joustaa 
säännöistä, mutta en ollut tarpeeksi tarkkaavainen ja siksi päädyin estämään 
hienon tapahtuman. Koin haastaviksi omat odotukseni siitä, että opettajan tulisi 
olla samanaikaisesti tiukka ja inhimillinen.

“Olin ajatellut, että ryhmäyttämiseen panostaminen tekee musta hyvän 

opettajan, mutta käytännössä sainkin huomata, että kouluinstituutio aset-

taa kaikenlaisia rajoitteita sille, mitä opettaja voi tuntien puitteissa tehdä, 

mitä voi oikeasti muuttaa.” (7. tunti)

Olin opintojeni aikana ihmetellyt usein, miksi opettajat eivät toteuta ope-
tuksessaan niitä uudistuksia, joihin opettajankoulutuksessa tähdätään. 
Tutkimusprosessin aikana aloin vasta oikeasti ymmärtää, kuinka paljon koulu 
instituutiona asettaa rajoitteita yksittäisen opettajan toiminnalle. Tunnit täytyy 
pitää niissä luokissa, jotka opettajalle on osoitettu, oppitunnin kesto on lyhyt 
eikä siitä voi juuri joustaa, ja ennen kaikkea oppilaat ovat tottuneet siihen, että 
opettaja antaa tehtävän ja he toteuttavat sen. Kuviksentuntien tehtävä-palau-
te-kaavaa on todella vaikea murtaa yhden kurssin aikana. Lisäksi opettajan 
työhön kuuluu paljon kaikenlaista muuta kuin itse opettamista ja tuntien suun-
nittelua. Materiaalien tilaukseen, valmisteluun, palavereihin, siivoamiseen ja 
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Wilma-viestintään menee niin paljon aikaa, ettei sitä yksinkertaisesti riitä enää 
opetuksen uudistamiseen.

“Tuli mieleen, et onneks en oo kenenkään ainoa ope kun en kerran pysty 

olee kaikille paras mahdollinen….” (9. tunti)

Opetuskokeilun aikana sain siis paljon realistisemman kuvan opettajan työn 
arjesta kuin opintojen aikana. Samalla opin arvostamaan työelämässä toimivia 
opettajia ihan uudella tavalla - jokainen opettaja on paitsi kasvattaja ja tiedon-
rakentamisen ohjaaja, myös mestari kaaoksen hallinnassa ja eri odotusten ja 
toiveiden välillä taiteilussa. Tajusin myös, että kaikille oppilaille ei sovi minun 
tapani opettaa, eikä ole edes mahdollista olla “paras mahdollinen ope” kaikille. 
Opetuskokeilun tärkeinä pitämäni periaatteet ovat edelleen mielestäni päteviä, 
mutta eivät mikään ihmelääke jokaisen oppilasryhmän kohtaamiseen.

Oivallukset opettajan vuorovaikutuksesta

Opin kokeilun aikana päiväkirjan pidon johdosta erityisesti opettajan vuorovai-
kutuksesta ja sen vaikutuksista oppilaisiin yksilöinä ja ryhmänä. Tärkeimmät 
oivallukseni liittyivät erityisesti oman (opettaja)persoonallisuuden hahmottami-
seen ja itseymmärryksen kasvuun. Salmisen (2012, 276) mukaan kasvattaminen 
on aina hyvin henkilökohtainen teko, jossa opettajan arvot, poliittiset orien-
taatiot, huumorintaju, oma historia ja maailmankatsomus ovat aina mukana 
enemmän tai vähemmän näkyvinä. Jokaisella opettajalla on siis erilaiset läh-
tökohdat ja uskomukset työnsä taustalla ja myös opettajan persoonallisuus 
vaikuttaa vahvasti opetukseen.

“Tunnilla katsekontakti ja vuorovaikutus oppilaiden kanssa tuntui haasta-

vammalta kuin viimeksi, sillä mahduimme luokkaan juuri ja juuri, jotkut 

joutuivat istumaan vähän hankalasti ompelukoneiden seassa. Kiertelin 

luokassa oppilaiden työskennellessä, mutta henkilökohtaiset keskustelut 

tuntuivat vaikeilta, vaikka oppilaat vastasivat kysymyksiin ja esittivät itse-

kin kysymyksiä. Enemmän taisi olla kyse omista estoistani, ujoudesta.” (5. 

tunti)

Tämä katkelman oivallus liittyy itsetuntemuksen paranemiseen. Aloin hahmot-
taa sitä, ettei vuorovaikutuksen hankaluudessa tai jäykkyydessä olekaan aina 
(tai edes useimmiten) kyse ulkoisista tekijöistä, kuten luokkatilasta, tai oppi-
laiden suhtautumisesta opiskeluun ja opettajaan. Jos on arkielämässä ujo, on 
sitä myös opettajana, vaikka kuinka tutustuisi ja ryhmäyttäisi. Tämä huomio 
herätti paljon ajatuksia opetuskokeilun periaatteiden tavoitteista: ajattelinko 
alun perin ryhmäyttämisen auttavan oppilaita, vai sittenkin itseäni? Kenen hy-
vinvointi minulla oli mielessäni opetussuunnitelmaa tehdessä? Oli kiinnostavaa 
oppia itsestään uutta. Muistiinpanoissa vuorottelivat käsitykset ujoudesta ja it-
sevarmuudesta. Se olikin konkreettisin merkki siitä, että opettajaidentiteetti on 
jatkuvassa muutoksessa ja aina riippuvainen kontekstista.
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“Kirjeet vaikutti muhun tosi paljon, haluun ehkä liikaakin pysyy niiden mie-

lestä hyvänä ja kivana opena. Sekö rajoittaa mun palautteenantoa?” (3. 

tunti)

Kuten edeltävässä katkelmassa kuvaan, aloin kokeilun aikana myös hahmottaa 
paremmin omia vaikuttimiani. Ymmärsin ensinnäkin, että varsinkin kurssin 
alussa opettajuuteeni vaikutti paljon se, että halusin oppilaiden pitävän mi-
nusta, mikä tuntuu edelleen nololta myöntää, vaikka en osaakaan tyhjentävästi 
perustella, mikä siitä tekee noloa tai väärää. Lisäksi huomasin, että sillä saattoi 
olla vaikutusta oppituntien ja tehtävien suunnittelun lisäksi myös palauttee-
nantoon. Palautteen antaminen kuitenkin kehittyi kurssin aikana kun tutustuin 
oppilaisiin paremmin. Pidin tärkeänä oivalluksena sitä, että eri oppilailla on 
erilaisia tarpeita palautteelle ja että opettajan tehtävä on selvittää, mitä oppilas 
kaipaa kehittyäkseen:

“Kylli-täti-osio toimi hyvin. Oppilaat kerääntyivät ympärilleni ja katsoivat 

tarkkaan, olisi voinut jatkua pitempäänkin. Helmi pyysi nähdä piirroksen 

jälkikäteenkin. Se oli minusta hyvä esimerkki siitä, että croquis’n ei tarvitse 

olla hieno tai tarkka paitsi mittasuhteilta ja anatomisesti, yksityiskohdilla ei 

ole väliä. Ehkä on hyväkin näyttää oppilaille omia luonnoksia ja luonnoste-

lua in action, nehän on yhtä kämäsiä kuin oppilaidenkin.

[...] Kiertelin luokassa ja kommentoin työskentelyä. Kovin monelle en vielä 

uskaltanut antaa muuta palautetta kuin “Hyvä hyvä, tarkasti oot katso-

nut tossa”, mutta muutamalle sanoin esim. “Katoppas tota selkää vielä, 

kaartuuko se oikeeseen suuntaan?” Jne. Lähinnä sellaisille, jotka näyttivät 

piirtäneen enemmänkin, jotka ehkä kaipasivat paitsi kannustusta, myös tu-

kea kehittymiseen.” (4. tunti)

Opettajaidentiteetti ja stereotypiat

“Seminaariohjaaja sanoi että puhun perinteisestä kuviksesta stereotypia-

na: istutaan paikallaan ja tehdään omia töitä. “Aika stereotyyppinen käsitys 

kuviksesta”. Hämmennyin. Onko? Tää käsityshän pohjautuu mun omiin 

kokemuksiin paitsi omilta kouluajoilta, myös opiskeluajalta: miten mua on 

opetettu ja miten oon nähnyt muiden opettavan… Ei se oo mun mielestä 

stereotypia vaan ihan omakohtainen kokemus.” (2. tunti)

Pohdin opetuskokeilun suunnittelun aikana paljon stereotypian käsitettä ja 
käsittelin sitä jonkin verran myös opetuspäiväkirjassa. Erityisesti kurssin 
alkuvaiheessa, keskittyessäni muistiinpanoissa rajatusti kokeilun lähtökoh-
tiin eli draaman ryhmäohjeisiin, vertailin käsityksiäni kuvisopettajuudesta ja 
draamaopettajuudesta. Millainen on kuvisopettaja, olenko minä sellainen, ha-
luanko olla sellainen? Entä millainen on draamaopettaja - pystynkö itse siihen, 
kuuluuko minun sopia muottiin, haluanko edes? Olenko kuvistunnilla myös 
draamaopettaja vai ihan vain opettaja, aina? Aloittelevalle opettajalle tuntuu 
olevan tärkeää tuntea yhteenkuuluvuutta oman ammattiryhmänsä kanssa. Kä-
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sitys omasta ammattiryhmästä taas rakentuu omista kokemuksista ja muun 
muassa median luomasta kuvasta. Olen huomannut pukeutuvani kuvisopettaja-
na eri lailla kuin draamaopettajana, eivätkä työnkuvien erot yksistään selitä sitä.

Jari Salminen (2012, 56) lainaa koulutussosiologi Tarja Tolosta, jonka mukaan 
kouluun asetutaan aina ruumiillisina toimijoina. Katseet nähdään aktiivisina 
tekoina ja varsinkin oppilaiden ulkonäköä ja pukeutumista arvioidaan. Ny-
kyään ulkonäköpaineet alkavat olla myös opettajien todellisuutta ja kovimman 
paineen alla ovat nuoret naisopettajat. En usko olevani ainoa aloitteleva (ku-
vataide)opettaja, joka on pohtinut työpukeutumistaan ja kokenut sen yhdeksi 
määrittäväksi tekijäksi ammatti-identiteettinsä rakentumisessa.

“Kuvisopettajana yritin hakea ulkoista auktoriteettia (ja statusta?) oppilai-

siin pukemalla ensimmäiselle oppitunnille silmälasit. Nauratti kun tajusin, 

että draamaopettajana en kyllä todellakaan kokisi auktoriteettini perustuvan 

ulkoisiin piirteisiin. Draama on jollain tavalla kouluinstituution kauhukakara: 

tunneilla häröillään, kiroillaan ja käsitellään mieltä askarruttavia teemoja 

ja tapahtumia. Opettaja voi olla ihan millainen tahansa (voiko?) - teoreet-

tinen ja tiukka tai stereotypian mukainen teatteri-huuhaa-”inspiroija”. (Vai 

voiko??) Kertooko tää vaan mun omista stereotypioista siitä, millainen 

kuvisopen kuuluu olla? Sisäinen vai ulkoinen paine? Onko se niin, että draa-

maopettaja oikeastaan hyötyy siitä, ettei draamaa nähdä samanlaisena 

oppiaineena kuin muita? Vapaus tehdä mitä vaan, kun kukaan ei odota mi-

tään. Ei ole mitään menetettävää, kun draamalla ei ole oppiaineen statusta, 

toisin kuin kuviksella.

[...] Koitan olla ajattelematta itseäni kuvisopena koska mun oma (ilmei-

sesti) stereotyyppinen käsitys saattaa rajoittaa mun toimintaa. Huomaan 

miettiväni tunneilla tosi usein mitä omat vanhat kuvisopet, harjoitteluoh-

jaajat jne. tekis täs ja täs tilantees, siis peilaan itseäni huippupätevinä 

pitämiini kollegoihin. Ehkä voisin ens kerral miettii mitä draamaope tekis? 

Silloin en ehkä ryntää tarjoamaan mahdollisuuksia vaan odotan ja kysyn, 

mitä oppilas tarvitsee.” (4. tunti)

Edeltävästä katkelmasta käy ilmi, etten pitänyt (pidä?) eroja näiden kahden eri 
aineen opettajaidentiteetissä pelkästään ulkoisina, vaan uskon myös toimivani 
eri tavalla riippuen siitä, kumpi ajattelen kulloinkin olevani. Draamaopettaja-
na koen olevani vielä aivan aloittelija, ehkä siksi stereotypiat eivät tunnu niin 
rajoittavilta. Kuvataidekasvatus on ainakin tällä hetkellä minulle ensisijainen 
tulevaisuuden suunta, sitä olen opiskellut pidempään ja sen parista minulla on 
enemmän työkokemusta. Kuvataideopettajana opettajaidentiteettini on huo-
mattavasti vahvempi ja kenties siksi myös kompleksisempi - siihen kohdistuu 
enemmän paineita ja sitä on siksi helpompi haavoittaa. Se tuntuu myös kai-
paavan enemmän “pönkitystä”, jolloin myös stereotypioiksi tietämäni piirteet 
(kuten vaikka Marimekon vaatteiden käyttäminen) kelpaa lujitusmateriaaliksi. 
Kaiken kaikkiaan näiden kahden roolin (tai stereotypian tai identiteetin, millä 
nimellä sitä kukin haluaakaan kutsua) yhteen sovittaminen ei sujunut opetus-
kokeilussa niin sulavasti, kuin olisin toivonut. Haluaisin vielä joskus pystyä 
näkemään tarkemmin näiden ottamieni roolien taakse ja kenties yhdistelemään 
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niitä niin, että saisin molemmista parhaat puolet, mutta se prosessi on vasta ai-
van alussa. Ihannetilanteena pidän sitä, että voisin jonain päivänä mieltää itse 
olevani taideopettaja, joka käyttää menetelmä- ja vuorovaikutusrepertuaariaan 
joustavasti, opetuksen sisällön ehdoilla. Oivalsin jo tämän prosessin aikana ha-
luavani purkaa stereotypioita vähintään sisäisesti:

“Ehkä draamatunnilla opettaja on loppujen lopuksi vähemmän esillä ja 

vähemmän perinteinen kansankynttilä kuin kuvistunnilla? En haluaisi itse 

sortua leirittelyyn vaan pikemminkin purkaa stereotypioita. Mun pitää kui-

tenkin tiedostaa omat stereotypiat ensin…

[...] Draamaope ei ole oikeestaan ikinä valvoja vaan osallistuja. Kuvisopena 

on vaikea olla ryhmän jäsen. Pystynkö opetuskokeilussa välillä vaihtamaan 

roolia, vai onko se kuviksessa mahdotonta?”
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5. Pohdinta
Tämä autoetnografinen tutkimus pyrkii osallistumaan keskusteluun aloittelevan 
opettajan opettajaidentiteetin muodostumisesta yhden opettaja-tutkijan ko-
kemana. Tutkivan opettajan asemassa pyrin kehittämään omaa opettajuuttani 
ja tarkastelemaan omia muuttuvia käsityksiäni hyvästä opettajuudesta. Tutki-
muksen tarkoituksena oli tarkastella niitä kokemuksia ja prosesseja, jotka koin 
merkityksellisiksi opettajaidentiteettini rakentumisen kannalta draamakasva-
tuksen ryhmäneuvoja soveltavan kuvataiteen opetuskokeilun aikana. Prosessin 
aikana tavoitteeksi muodostui löytää päiväkirja-aineistosta niitä tilanteita ja 
kokemuksia, jotka vaikuttivat omiin käsityksiini omasta opettajuudestani, sekä 
tehdä aloittelevan, kahta eri taideainetta opettavan opettajan identiteettityötä 
näkyväksi. Huomasin tutkimuksen aikana, että eniten opettajaidentiteettini 
muutoksiin vaikuttavia tekijöitä olivat onnistumisen ja epäonnistumisen koke-
mukset.

Tämän luvun ensimmäisessä alaluvussa teen yhteenvetoa analyysin tuloksista ja 
liitän kokemuksiani opettajaidentiteetin käsitteeseen. Toinen alaluku esittelee 
analyysin avulla muodostamieni käsitysten hyödynnettävyyttä kuvataidekas-
vatuksen tiedonalalla. Arvioin myös kriittisesti tutkimukseni onnistumista ja 
luotettavuutta, ja lopuksi esittelen mahdollisia jatkotutkimusehdotuksia.

YHTEENVETO

Tässä luvussa teen yhteenvedon tutkimuksen tuloksista. Aineistoni koos-
tui omasta opetuspäiväkirjastani sekä muutamista videointien perusteella 
tekemistäni muistiinpanoista. Opetuskokeilun raamina oli peruskoulun kah-
deksannen luokan valinnainen kuvataiteen kurssi, joka kesti yhden jakson ajan. 
Päiväkirja-aineistoa kertyi yhteensä 21 sivua ja videointien pohjalta tehtyjä 
muistiinpanoja 5 kappaletta. Analysoin aineistoa sisällönanalyysin keinoin 
teemoittelemalla ja muodostamalla kategorioita. Ensin jaoin aineiston ope-
tuskokeilun (draamakasvatuksen tiedonalaan nojaavien) kolmen periaatteen 
mukaan. Näitä olivat 1) tutustuminen, 2) kontakti ja vuorovaikutus, sekä 3) tur-
vallisuus. Huomasin kuitenkin, ettei tämä jaottelu ollut enää analyysivaiheessa 
aineiston kannalta relevantti, joten hylkäsin sen ja muodostin muistiinpanojen 
todellisuutta paremmin kuvaavat kategoriat: (A) onnistumisen kokemukset, (B) 
epäonnistumisen kokemukset ja (C) aineistonkeruun aikana syntyneet oivalluk-
set.

Tutkimustehtävänäni oli selvittää, millaisia vaikutuksia draaman ryhmäohjeita 
soveltavalla kuvataiteen opetuskokeilulla voi olla aloittelevan opettajan opet-
tajaidentiteetin rakentumiseen. Pyrin siis tarkastelemaan, millaista muutosta 
opettajaidentiteetissäni tapahtuu opetuskokeilun (ja koko tutkimusprosessin) 
aikana. Vastaan seuraavaksi tutkimuskysymykseeni esittelemällä tiivistetysti 
analyysin tuloksia.
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Olen tutkielman alkupuolella määritellyt, mitä tarkoitan opettajaidentiteetil-
lä tämän tutkimuksen kontekstissa. Pyrin tarkastelemaan edellisessä luvussa 
analysoimiani katkelmia etsien merkkejä “[...] (jännitteestä), joka on nykyisen 
ja ideaali-identiteetin välillä” (Kaasila 2012). Pohdin siis, miten käsitykseni 
omasta opettajuudestani ovat muuttuneet onnistumisen ja epäonnistumisen 
kokemusten, sekä uusien oivallusten kautta prosessin aikana. Erityisesti tarkas-
telen sitä, millaista muutosta tapahtui käsityksissäni omista vahvuuksistani ja 
heikkouksistani. Nämä käsitykset kertovat myös muutoksista ajattelussa, arvois-
sa tulevaisuuden näkymissä. Näen itse prosessin esimerkkinä kokemuksellisesta 
oppimisesta (esim. Kolb 1984), jossa kokemusten avulla on mahdollista oppia 
uusia toimintamalleja. Onnistumisen kokemukset vahvistivat jo muodostuneita 
käsityksiäni ja toimintamallejani. Epäonnistumisen kokemukset taas kertoivat, 
miten minun ei enää kannata ajatella ja toimia, ja siten suuntasivat ajatuksia 
tulevaisuuteen. Millainen siis olin opettajana prosessin alussa, miten näen itseni 
nyt ja millainen haluaisin olla tulevaisuudessa?

Onnistumisen kokemusten vaikutukset opettajaidentiteettiini

Onnistumisen kokemukset vaikuttivat vahvistavasti erityisesti itsevarmuutee-
ni ja itseluottamukseeni. Onnistuin kurssin sisältöjen ja opetusmenetelmien 
suunnittelussa pääsääntöisesti hyvin, mistä sain palautetta paitsi sisäisesti, 
myös oppilailta. Hyvä palaute lisäsi luottamusta omiin kykyihin opettajana ja 
antaa uskallusta kokeilla myös tulevaisuudessa uusia menetelmiä. Itsevarmuu-
den lisääntymiseen vaikutti erityisesti muistiinpanojen tekeminen ja niissä 
positiivisten kokemusten korostaminen. Sisäisen palautteen herättämät tun-
teet onnistumisesta saivat minut huomaamaan, että sillä on merkitystä, miten 
opettaja puhuu itselleen. On hyödyllistä reflektoida omaa toimintaansa ja antaa 
siitä itselleen palautetta, myös kirjallista. Sain prosessin aikana paljon lisää var-
muutta tuntien suunnitteluun ja opettamiseen eli vahvistusta niin didaktisille 
kuin pedagogisille näkemyksilleni. Kuten analyysissa kirjoitan, sain kurssin 
alussa eniten tyydytystä siitä, että asiat sujuivat niin kuin olin ennakoinut, mut-
ta loppujen lopuksi kaikkein vaikuttavimpia kokemuksia olivat ne, joissa asiat 
eivät sujuneet suunnitelmien mukaan mutta sain kuitenkin luotsattua tilanteen 
päättymään hyvin. ‘Vaikeuksien kautta voittoon’ tuntui paljon paremmalta kuin 
‘ylivoimalla voittoon’. Pystyin hoitamaan opetukseen liittyviä asioita suunnitel-
mallisesti ja osasin mielestäni hyödyntää koulutustani ja aiempia kokemuksiani.

Opetuksen (ja opettajan) joustavuus nousi pedagogisessa ajattelussani entistä 
tärkeämpään asemaan samaa tahtia kun koin itse kehittyväni siinä. Ennen us-
koin että mikäli suunnittelen jonkin tapahtuvaksi tunnilla, se myös tapahtuu. 
Uskoin vahvasti ennakkosuunnitteluun ja ajattelin hyvän tuntisuunnitelman 
olevan tärkeintä. Nyt uskon enemmänkin ryhmän kuuntelemiseen ja suun-
nitelmista joustamiseen tarpeen tullen. Suunnitelmia täytyy toki olla, mutta 
ymmärrän, ettei niiden noudattaminen välttämättä tarkoita sitä, että oppilaat 
oppivat niitä asioita kuin on ollut tarkoitus. Jos prosessin alussa tavoitteeni 
oli ennakoida ja varautua hyvin kaikkiin mahdollisiin ongelmiin, niin loppu-
vaiheessa pidän tärkeämpänä kykyä ottaa uudet tilanteet ja ihmiset vastaan 
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avoimesti ja omat mahdolliset ennakkoluulot tiedostaen. Pidän tilanteen (ja 
ryhmän) tarkastelua ennen johtopäätösten vetämistä hyvänä strategiana opetta-
jalle ja pyrin panostamaan siihen entistä enemmän tulevaisuudessa.

Oppilaiden toiveiden ja tarpeiden kuuntelu helpottui kokeilun myö-
tä. Onnistumisen kokemukset oppilaskohtaamisissa lisäsivät luottamusta 
kuuntelutaitoihini. Opin myös kestämään negatiivisia opettaja-oppilas -vuoro-
vaikutustilanteita paremmin ja koin selviytyväni hyvin monista hankalistakin 
tilanteista. Oppilaiden kuuntelu nousi tärkeäksi arvoksi ja huomasin kehittyväni 
siinä kurssin aikana. Eniten minuun vaikuttivat ne tilanteet, joissa ymmärsin 
kuunnella tarpeeksi pitkään ja pystyin siten selvittämään, mitä oppilas oikeasti 
halusi minulle viestiä kiukuttelun tai itsekritiikin alla.

Koin tutustuneeni oppilaisiin melko hyvin sekä ryhmänä että yksilöinä, ot-
taen huomioon jakson lyhyyden ja oppilasmäärän. Analyysin perusteella 
voikin sanoa, että opetuskokeilun periaatteiden noudattamisella oli merkitystä 
opettajaidentiteettini vahvistumisessa. Koin onnistumisen tunteita siitä, että 
pystyin noudattamaan suunnitelmiani, sekä siitä, että toimintatapani kantoi-
vat hedelmää. Onnistumiset lisäsivät luottamusta omiin suunnitelmiin ja loivat 
motivaatiota kehittää opetusta yhä vuorovaikutteisemmaksi. Ajattelen tutus-
tumiseen panostamisen olevan yksi vahvuuksistani opettajana. Onnistumisen 
kokemukset siis lisäsivät luottamusta opetuskokeilun periaatteita ja ryhmäyt-
tämisen merkitystä kohtaan. Sain lisää uskallusta soveltaa draamakasvatuksen 
tiedonalan tietoja ja taitoja kuvataiteen opettajana. Samalla sain lisää motivaa-
tiota tutkimusaihetta kohtaan ja varmuutta siitä, että oman työn tutkimisella on 
merkitystä opettajan kehittymiselle.

Oppilaiden kohtaamiseen liittyvät onnistumiset vaikuttivat opettajaidentiteet-
tiini lisäksi niin, että uskon omaavani hyvää tilannetajua luokassa. Tilannetaju 
liittyy mielestäni ennen kaikkea oppilaiden yksilöllisyyden havaitsemiseen 
ja kunnioittamiseen. Koin osaavani tukea oppilaan heikkoa itsetuntoa ja ym-
märsin, miten suuri merkitys informaalilla kanssakäymisellä on opettajan ja 
oppilaan suhteessa. Opetuskokeilun alkaessa tavoitteeni oli luoda luokkaan 
hyvä ilmapiiri ja sitä kautta tukea erityisesti oppimista. Nyt ajattelen, että oppi-
laita on erilaisia, eikä kaikille sisällön oppiminen ole (eikä sen tule olla) tärkein 
tavoite.

Oppilaskohtaamisissa kokemieni onnistumisten vaikutus näkyy myös moninä-
kökulmaisuuden kehittymisessä. Pystyn entistä paremmin erottamaan omat 
kokemukseni oppilaiden kokemuksista - siis muistamaan, että oma kokemuk-
seni kohtaamisista ja tapahtumista on aina subjektiivinen. Huomasin myös, 
että oma epävarmuuteni aineenhallinnasta ja pedagogisista taidoista on välil-
lä liiallista ja turhaa. Alussa pelkäsin, että oppilaat näkevät minut nuorena ja 
kokemattomana. (Olen 25-vuotias, eli yli kymmenen vuotta näitä oppilaita van-
hempi, mutta tiedostan olevani ikäistäni nuoremman näköinen - usein vieraat 
ihmiset arvioivat minut juuri ja juuri täysi-ikäiseksi. Oppilaat toki saattoivat 
pitää minua vanhana kääpänä, mutta sillä oli silti omassa mielessäni vaikutusta 
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oppilaiden kohtaamiseen.) Kurssin mittaan kuitenkin huomasin, että oppilaat 
kyllä luottavat taitoihini ja kestävät myös epäilyksen hetket.

Myös uskomukseni oppilaista muuttuivat onnistumisen kokemusten seurauk-
sena. Olin olettanut opetuskokeilun sisällön olevan jotain aivan uutta oppilaille. 
Odotin epäonnistumisia ja vaikeuksia - olin kuvitellut kahdeksasluokkalaiset 
paljon “jähmeämmiksi”. Yllättäen lähes koko ryhmä lähtikin helposti mukaan 
tutustumisleikkeihin ja lämmittelyharjoituksiin.  Nämä suunnitelmien toteu-
tumiseen liittyvät onnistumisen kokemukset muuttivat uskomuksiani niin, että 
pidän nyt oppilaita paljon avarakatseisempina ja uskallan tulevaisuudessakin 
helpommin kokeilla jotain ihan uutta opetuksessa.

Epäonnistumisen kokemusten vaikutukset

Myös epäonnistumisen kokemukset lisäsivät itsetuntemusta. Kuten analyysissä 
kirjoitan, opin erityisesti hahmottamaan ja käsittelemään omia ennakkoluulo-
jani tarkkanäköisemmin. Huomasin, että minulla oli ennakko-oletuksia koskien 
paitsi kahdeksasluokkalaisten käytöstä, myös erityisesti erityisluokan oppilaita 
ja heidän tarpeitaan ja motivaatioitaan kohtaan. En ollut osannut ennakoida 
ennakkoluulojeni vaikutusta oppilaiden kohtaamiseen. Niiden tiedostaminen ja 
käsittely kirjoittamalla vaikuttivat käsityksiini itsestäni opettajana - huomasin 
olevani joissain asioissa vielä kaukana siitä, mitä pidän hyvänä opettajuutena. 
Ymmärrän nyt paremmin, miten monet asiat vaikuttavat siihen, miten kohtaan 
oppilaita vuorovaikutuksessa. Tällaiset kokemukset aiheuttivat ikäviä tunteita, 
mutta myös vahvistivat opettajaidentiteettiäni: näen paremmin omat vajavai-
suuteni ja samalla rakennan käsitystä siitä, millainen on ideaaliopettaja. Jos ei 
tiedä, minne haluaa matkallaan päätyä, saattaa valita vääriä teitä vaikka tottu-
muksen voimasta.

Ristiriitaiset onnistumisen ja epäonnistumisen kokemukset lisäsivät moninä-
kökulmaisuuttani opettajana: opin havainnoimaan omia ennakko-odotuksiani 
ja tuntemuksiani laajemmin suhteessa oppilaisiin. Jotkut epäonnistumiset 
oppilaiden kohtaamisessa lamaannuttivat ensin ja vasta sitten saivat ymmärtä-
mään paremmin omia kehittämisen kohteitani (kuten erityistarpeisen oppilaan 
aggression kohtaaminen). Itselle asetettujen tavoitteiden alittuminen aiheutti 
turhautumista ja nolotti, mutta antoi samalla arvokasta tietoa siitä, mitä opetta-
juuden osa-alueita minun täytyy erityisesti itsessäni kehittää.

Toiset epäonnistumiset saivat aikaan muutosta heti, joko ajattelussa tai 
toiminnassa. Suurin muutos on kuitenkin mielestäni tapahtunut vasta analyy-
sivaiheessa. Kaiken kaikkiaan epäonnistumisen ja onnistumisen kokemukset 
vaikuttivat vahvasti käsityksiini siitä, millainen opettaja olen ja millainen ha-
luaisin olla. Ne siis paitsi muokkasivat näkemyksiäni ideaaliopettajuudesta, 
myös mahdollistivat liikettä sitä kohti. Esimerkiksi epäonnistumisen kokemus 
oppilaan kohtaamisessa johti toisinaan onnistumisen kokemukseen opettajana 
kehittymisessä. Vasta kun tiedostaa omat virheensä, on mahdollista kehittyä. 
Opetuskokeilun alussa tavoitteeni oli “onnistua” opetuksen suunnittelussa ja to-
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teutuksessa. Nyt ajattelen, että aloittelevalle opettajalle tärkein tavoite on pyrkiä 
oppimaan opettamisesta, vaikka sitten epäonnistumisten kautta.

Epäonnistuminen omissa suunnitelmissa pysymisessä oli toistuva teema, ku-
ten analyysissä kirjoitan. Opetuskokeilun yhtenä periaatteena ollut kontakti 
oppilaisiin ei aina onnistunut niin kuin olin toivonut. En myöskään pystynyt 
aina edistämään turvallista keskusteluilmapiiriä. Joskus syyt olivat osittain 
minusta riippumattomia, toisinaan suunnitelmista lipsumista aiheutti oma 
väsymys tai kiire. Opetuskokeilua suunnitellessani kuvittelin, että ymmärtämi-
nen teoriassa on sama kuin soveltaminen käytännössä, ajattelin siis, että osaan 
toteuttaa suunnitelmani ja noudattaa itse asettamiani opetuksen periaattei-
ta. Suunnitelmien ja toteutuksen väli ei kuitenkaan ollut näin suoraviivainen. 
Oman käytöksen kontrollointi ohjeiden mukaan olikin yllättävän vaikeaa. Ope-
tuskokeilun draamakasvatukseen nojaavat periaatteet eivät siis sisäistyneet 
opettajaan heti, kun ne oli kirjoitettu ylös. Periaatteiden ja suunnitelmien to-
teuttaminen vaati harjoittelua, erityisesti palautteenannon osalta.

Uskomukseni opetuskokeilun periaatteiden vaikutuksista elivät myös proses-
sin aikana. Kokonaisuutta suunnitellessani uskoin vakaasti pystyväni luomaan 
ryhmään vapautuneen ilmapiirin ja hyvän tunnelman, sekä tutustumaan hyvin 
kaikkiin oppilaisiin. Noudatin ohjeitani ryhmän kohtaamisesta niin hyvin kuin 
suinkin pystyin, mutta huomasin silti, ettei tutustumiseen, kontaktiin ja turval-
lisuuteen panostaminen ollut mikään ihmelääke. Koin se toimivan joidenkin 
oppilaiden kanssa paremmin kuin toisten ja huomasin myös, ettei kurssin alun 
toiminnalla ollut juurikaan pitkäkestoista vaikutusta oppilaiden suhteissa mui-
hin ryhmän jäseniin. Uskon kuitenkin, että periaatteilla ja niihin perustuvilla 
työskentelytavoilla oli vaikutusta siihen, että oma vuorovaikutukseni oppilaiden 
kanssa muodostui avoimeksi.

Olin myös uskonut, että osaisin tulkita ryhmän reaktioita ja huomata, jos teh-
tävä olisi esimerkiksi liian jännittävä tai vaikea. Siihen en kuitenkaan aina 
pystynyt. Huomasin myös, että on erittäin vaikeaa tarkastella itseään samaan 
aikaan kun opettaa. Olin ajatellut, että toimiessani opettajana minulla olisi 
päässäni tilaa paitsi läsnäololle, myös analysoinnille, mutta suurimman osan 
ajasta kävin keskustelua itseni kanssa vasta tunnin jälkeen. Kuten analyysissä 
totesin, ei epäonnistuminen opettaja-tutkijan roolien vuorottelussa mielestä-
ni vaikuttanut merkittävästi opettajaidentiteettini rakentumiseen. Hahmotin 
opettajan ja tutkijan roolit aineistonkeruuvaiheessa toisistaan erillisinä, vaikka 
tutkiva opettajuus onkin kiinnostava ilmiö ja hyvä tavoite tulevaisuudelle.

Opin itsestäni uutta silloin, kun oivalsin nauttivani eniten niistä tunneista, 
jolloin työskennellään pienryhmissä ja liikutaan paljon ympäri koulua. Häli-
nä ja näennäinen (?) sekasorto eivät siis olekaan enää pelottavia asioita, vaan 
mahdollisuuksia toteuttaa omanlaistani opetusta. Olin myös kuvitellut olevani 
luonteva ja osallistava opettaja silloinkin, kun opetus vaati perinteistä luen-
nointia jostain uudesta aiheesta. Huomasin kuitenkin ottavani kontaktia vain 
osaan oppilaista. Sama päti myös toiminnallisempaan opetukseen: oli kuvitellut 
ottavani kaikkiin kontaktia, mutta kurssin lopussa huomasin, että osa oppilais-
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ta oli jäänyt minulle vieraiksi. Aiempi tavoitteeni oli ollut tutustua oppilaisiin 
mahdollisimman hyvin. Pidän sitä edelleen tärkeänä, mutta ymmärrän käytän-
nön haasteet paremmin. Oli ikävää huomata, etteivät teoriassa hyvinä pitämäni 
ajatukset toimineetkaan käytännössä ainakaan niin nopeasti ja suoraviivaisesti, 
kuin olin toivonut. Kurssin alussa tavoitteeni oli ehkä hieman naiivisti ollut olla 
paras mahdollinen opettaja koko ryhmälle. Kokemuksen jälkeen ajattelen, ettei 
se kenties ole mahdollista, mutta voin kuitenkin pyrkiä käyttämään monipuo-
lisia keinoja ja olemaan hyvä opettaja mahdollisimman monelle. Tutkimuksen 
edetessä jossain määrin madalsin tavoitteitani myös kokeilun suhteen: aluksi 
halusin uudistaa ja muuttaa kuvataideopetusta, nyt määrittelen itseni pikem-
minkin yhdeksi lenkiksi uudistuvan opetuksen ketjussa. En siis välttämättä 
ollutkaan se rohkea uudistaja ja menetelmällinen tienraivaaja, joka olin halun-
nut olla. Ideani oli hyvä teoriassa ja toimi mielestäni myös käytännössä, mutta 
se oli kuitenkin vain yksi kokeilu muiden joukossa ja vaatii paljon jatkokehitte-
lyä.

Ennen uskoin jaksavani yrittää aina parhaani opettajana, tilanteessa kuin tilan-
teessa. Kokeilun aikana huomasin, ettei kaikkensa yrittäminen aina riitä - joskus 
opetuksen olosuhteet ovat opettajasta riippumattomista syistä sellaiset, ettei 
hyvälle oppimiselle jää tilaa tai aikaa. Erityisesti tilat ja niiden välillä vaihtelu 
aiheuttivat ongelmia. Huomasin myös, että opettajan väsymys ja henkilökoh-
taisen elämän ongelmat seuraavat töihin. Rakas ystäväni sairastui vakavasti 
opetuskokeilun aikana ja välillä huoli oli niin kova, että opettaessa oli pakko as-
tua onttoon opettajarooliin, siis etäännyttää itsensä omasta elämästään luokan 
ulkopuolella. Tällöin koin riittämättömyyden tunteita oppilaiden kohtaamisessa 
ja turhautumista päiväkirjanpitoon. Toisaalta opetustyö ja tutkimukseen kes-
kittyminen antoivat mahdollisuuden paeta hetkeksi surua ja pelkoa. Opettaja ei 
koskaan ole pelkkä opettaja, vaikka hänen ammatti-identiteettinsä olisi kuinka 
vahva. Se tekee työstä usein raskasta mutta toisaalta myös merkityksellistä. 
Ehkä tulevaisuudessa, ammattitaidon kehittyessä, keksin jonkun toisen keinon 
käsitellä tunteita, kuin pirteän opettajan roolin vetäminen. Olisiko jopa mahdol-
lista, että opettaja kertoisi oppilaille miksi on allapäin? Ajattelen, että rehellisyys 
voisi olla vähemmän raskasta, mutta toisaalta oppilaat ovat tunnilla oppimassa, 
eivät tukemassa opettajaa. Henkilökohtaisen elämän tunkeutuminen työhön on 
kiinnostava ilmiö ja liittyy myös opettajaidentiteettiin - joku toinen olisi käyt-
täytynyt eri tavoin ja ehkä tulevaisuudessa itsekin valitsen toisin. En kuitenkaan 
osaa tällä hetkellä määritellä näiden huomioiden suhdetta ideaaliopettajuuteen. 
Se kenties kertoo opettajaidentiteettini aukoista.

Kaiken kaikkiaan tämä tutkimusprosessi (erityisesti analyysivaihe) on vaikut-
tanut opettajaidentiteettiini niin, että pyrin entistä enemmän tarkastelemaan 
kokemuksiani ja niiden herättämiä tunteita eri näkökulmista. Tämä tarkoittaa 
esimerkiksi sitä, että voin löytää epäonnistumisen kokemuksesta onnistumi-
sen opettajana kehittymisessä. Huomasin myös, että opettajaidentiteettini on 
hyvin häilyväinen ja jatkuvassa liikkeessä. Joissain muistiinpanoissa kuvasin 
itseäni ujoksi ja harmittelin sitä, miten yhä jännitän oppilaita - välillä taas pidin 
itsestäänselvyytenä että pärjään luokassa tilanteessa kuin tilanteessa. Ujous ja 
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itsevarmuus ovat ehkä ristiriitainen parivaljakko, mutta ne eivät kuitenkaan 
sulje toisiaan pois. Ajattelen niiden molempien olevan osa muutoksessa olevaa 
opettajaidentiteettiäni.

Oivallusten vaikutukset  

Tutkimuksen aikana huomasin, että minulle on yllättävän tärkeää se, että olen 
oppilaiden keskuudessa pidetty. Olin luullut, että tavoitteeni on olla hyvä opet-
taja, mutta huomasin että minulla oli myös salainen sivutavoite. En tietenkään 
ole opettajana luokassa siksi, että oppilailla olisi kivaa ja he viihtyisivät vaan 
siksi, että he oppisivat mahdollisimman hyvin. Näiden seikkojen välillä on 
kuitenkin mielestäni yhteys - ainakin itse olen avoimempi uusille asioille, kun 
tunnen oloni turvalliseksi ja viihtyisäksi. Näen siinä siis sekä hyviä että huonoja 
puolia, enkä vielä ihan osaa suhteuttaa sitä ideaaleihini. Pidän kuitenkin tärkeä-
nä tällaisen ajattelun tiedostamista.

Ennen opetuskokeilua olin ajatellut, että uudistusten hitaus koulumaailmassa 
on kiinni opettajista. Olin toki kuullut ja ollut osallisena myös siinä keskus-
telussa, jossa kouluinstituutiota kuvaillaan jähmeäksi ja hitaaksi, mutta silti 
ajattelin, että jos kaikki vain yrittäisivät enemmän, olisi muutos mahdollista. 
Sainkin huomata, että vaikka opettajalla on luokassa vapaus valita, millaisil-
la menetelmillä opettaa, on matkassa silti aina mutkia. Opetuksen rakenteet 
(muun muassa aika, tilat ja oppilasmäärät) asettavat paljon rajoitteita, joita 
on työn ohessa hyvin hankala yrittää poistaa. Lisäksi oppilaiden tottumukset 
ja käsitykset koulunkäynnistä vaikuttavat myös niillä tunneilla, joilla opettaja 
yrittää tehdä jotain toisin kuin muilla tunneilla. Salminen (2012, 58 - 59) to-
teaa, että jokainen opetustyötä tekevä törmää väistämättä toiminnan ehtoihin 
ja rajoitteisiin. Opetukselta vaaditaan yksilöllisyyttä mutta se tapahtuu (usein 
liian suurissa) ryhmissä, joissa oppilaiden kyvyt ja intressit vaihtelevat suuresti. 
Myös muut seikat, kuten tilat, opetusvälineet, varat, arviointimenetelmät ja aika 
vaikuttavat opetustyöhön. En itse todellakaan saanut toteuttaa opetustani ihan-
teellisissa olosuhteissa, mutta tosiasiassa se on tuskin koskaan mahdollista.

Tavoitteeni kurssia suunnitellessa oli panostaa ryhmään ja turvallisen oppi-
misympäristön luomiseen ja sitä kautta edistää hyvää oppimista. Pidän näitä 
tavoitteita edelleen hyvinä, mutta ymmärrän, että asia on monimutkaisempi 
kuin kuvittelin ja vaatii opettajalta vielä enemmän työtä. Ajattelin esimerkiksi, 
että ryhmäyttäminen kurssin alussa riittää, mutta sain huomata, että tutustu-
misleikit ja muut lämmittelyt vaikuttivat vain niihin yksittäisiin tunteihin, joilla 
niitä tehtiin. Olosuhteet olisivat vaatineet periaatteiden noudattamista pitkä-
jänteisemmin. Oivalsin myös, että ryhmätyön ja yhteistoiminnallisten taitojen 
korostaminen ei ole aina kuvataidetunneilla merkityksellistä. Oppiaineiden 
eroilla ryhmäyttämisessä on päteviä syitä, jotka liittyvät opetuksen erilaisiin 
tavoitteisiin, sisältöihin ja opetusmuotoihin. Kokemuksen jälkeen osaan pa-
remmin hahmottaa kuvataiteen ja draaman välisiä eroja ja toivottavasti käyttää 
menetelmiä ja toimintatapoja tarkoituksenmukaisesti.
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Kurssin alussa mielenkiintoni kohdistui erityisesti ryhmän toimintaan yksilön 
oppimista tukevana yhteisönä. Olin kiinnostunut oppilasryhmästä yhteisönä, 
mutta aloinkin muistiinpanoissa kiinnittää enemmän huomiota yksilöiden 
erilaisiin tarpeisiin. Tämä muutos mielenkiinnossa ja motivaatiossa johtui mie-
lestäni ennen kaikkea hyvin heterogeenisestä oppilasryhmästä. Aineistonkeruun 
aikana astuinkin tavallaan yhtä tasoa alemmas - minua alkoivat kiinnostaa eri-
tyisesti opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus, kohtaamisten herättämät 
ajatukset ja tunteet, sekä opettajan käsitykset (hyvästä) opettajuudesta. Aivan 
aluksi mielenkiintoni kohdistui siis mitattaviin tuloksiin esimerkiksi ryhmän 
toiminnassa, mutta tällä hetkellä olen kiinnostunut ennemminkin kokemuksista 
ja käsityksistä. Aluksi pyrin kehittämään omaa opettajuuttani toimintatut-
kimuksen periaatteet mielessäni, nyt taas ajattelen, että ennen kehittymistä 
täytyy pyrkiä ymmärtämään opettajuuttaan tässä ja nyt. Pyrin varmasti jatkos-
sakin kehittämään omia ryhmänohjaajan taitojani, mutta niiden sisällä haluan 
kiinnittää erityishuomiota oppilaiden kohtaamiseen yksilöinä ja omien vuoro-
vaikutustaitojeni kehittämiseen.

Aloittaessani tutkimusta näin kahden eri taideaineen opettajaidentiteettini hy-
vin erillisinä. Aineistonkeruuvaiheessa sain uusia oivalluksia siitä, millaisille 
asioille ne kumpikin rakentuvat. Yksi taustamotiiveistani tutkimuksen aihetta 
valitessani oli pyrkimys yhdistää draaman oppeja kuvisopetukseen. Nyt näen 
opettajaidentiteettini muuttuvana, häilyvänä jatkumona näiden kahden välillä 
ja olen kiinnostunut erityisesti aloittelevan opettajan näkökulmasta. Sisäiseen 
maailmaani on myös herännyt ajatus laaja-alaisesta taideopettajuudesta, jota 
kohti olisi mahdollista tulevaisuudessa pyrkiä. Näen edelleen itseni osana kah-
ta erillistä ammattiryhmää, mutta huomasin voivani hyödyntää molempien 
alojen tietoja ja taitoja tarpeen mukaan. Tämä ei tarkoita, että minun tuli-
si (tai että aikoisin) esimerkiksi hyödyntää draaman sisältöjä ja menetelmiä 
kuvisopetuksessa, vaan pikemminkin molemmista aloista ammentavaa taide-
opettaja-asennetta. Ryhmään ja luokan ilmapiiriin vaikuttaminen tietoisesti on 
yksi niistä asioista, joihin muutkin kuvisopettajat kuin minä voivat mielestäni 
perustellusti keskittyä.

Muutokset opetusta ohjaavissa arvoissa

Opettajan arvot ovat elämää ja opetusta ohjaavia periaatteita ja päämääriä. Ar-
voilla ja käyttäytymisellä on yhteys - niiden voi ajatella olevan kaiken opettajan 
toiminnan perusta. Opettajan arvojen ja niiden merkityksen tunnistaminen 
on tärkeää, sillä ne ohjaavat arjen valintoja opetustyössä. Analyysin perusteel-
la omissa opetusta ohjaavissa arvoissani ei ole tapahtunut mitään mullistavaa 
muutosta prosessin aikana. Niihin on kuitenkin tullut selkeyttä. Koen näkeväni 
paremmin yhteyksiä teoreettisten käsitysten ja käytännön toiminnan välillä. On 
sääli, etten tajunnut kirjata tärkeinä pitämiäni arvoja ylös ennen opetuskokei-
lua, jotta olisin voinut tarkemmin perehtyä muutokseen (toisaalta ehkä siinä 
olisi jo kokonaan uusi aihe opinnäytteelle).

Perusopetuksen arvopohja perustuu ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon, 
demokratiaan, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säi-
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lyttämiseen sekä monikulttuurisuuden edistämiseen. Perusopetuksen tarkoitus 
on edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien 
kunnioittamista. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004). Nämä 
arvot vaikuttavat opetustyössäni taustalla jo kulttuurin ja koulutuksen ansiosta, 
mutta käytännön toiminnassa pidän tämän kokemuksen jälkeen erityisen tär-
keinä arvoina ihmisläheisyyttä, yhteisöllisyyttä, aktiivisuuteen kannustamista, 
sekä itseni kehittämistä.

Ihmisläheisyyteen sisältyvät oppilaiden yksilöllisyyden kunnioittaminen, 
kuuntelu ja ymmärrykseen pyrkiminen. Yksilöllisyyden kunnioittamista sekä 
oppilaiden välisten erojen havaitsemista ja arvostamista opin opetuskokeilun 
aikana ennen kaikkea haastavissa opettaja-oppilas -vuorovaikutustilanteissa. 
Sekä onnistumisen että epäonnistumisen kokemukset olivat kaikkein vahvim-
pia juuri oppilaan yksilölliseen kohtaamiseen liittyvissä tilanteissa. Erityisen 
paljon sain irti erityistarpeisten oppilaiden kanssa käymistäni keskusteluista ja 
niiden reflektoinnista. Yhteisöllisyyteen pyrkiminen ohjasi opetustani vahvasti 
jo ennen tätä kokemusta, kuten opetuskokeilun periaatteista käy ilmi. Draama-
kasvatusopintojeni takia pidän erityisen tärkeänä, että kaikilla ryhmän jäsenillä 
on hyvä olla ja työskennellä yhdessä. Vaikka kaikki tavoitteeni ryhmäyttämisen 
suhteen eivät toteutuneet, pidän itse periaatetta edelleen hyvänä ja tärkeänä. 
Aktiivisuuteen kannustamisen ja itseni kehittämisen näen tavallaan saman ko-
likon eri puolina: sekä oppilaiden että opettajan on otettava vastuuta omasta 
oppimisestaan. 

Auktoriteettiasemansa puolesta on opettajan tehtävä tarjota oppilaille mah-
dollisuus ja tila omaan aktiivisuuteen. Oman opettajuuden (niin sisällöllisten, 
menetelmällisten kuin vuorovaikutuksellisten) taitojen kehittämisen näen 
tämän prosessin jälkeen ensisijaisen tärkeänä osana tulevaa ammattiani. Opet-
tajan kehittymisen tulee tapahtua oppilaiden tarpeiden kautta, fokus on siis aina 
oppimisessa, vaikka opettajuudesta puhutaankin. Kuten lento-onnettomuuden 
sattuessa neuvotaan aikuista laittamaan happimaski ensin itselleen ja vasta 
sitten auttamaan lasta, on opettajankin tärkeää ymmärtää, että vain itseään 
kehittämällä hän voi olla hyödyksi oppilaille. Kuten Taneli Tuovinen (2015) on 
todennut, meidän alallamme kehitys tapahtuu niin että muututaan itse. Itsere-
flektio oman opettajuuden tämän hetkisestä tilasta on ensisijaisen tärkeä askel 
ammatillisessa kehittymisessä.

TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN

Sain tutkimusprosessista ja sen auki kirjoittamisesta paljon henkilökohtais-
ta hyötyä. Itsetuntemuksen kasvu kehitti edelleen reflektiivisyyttä ja lisäsi 
motivaatiota opettajana kehittymistä kohtaan. Koin opettajaidentiteettini vah-
vistuvan, kun analysoin tutkimuksen aikana tapahtunutta muutosta. Hahmotan 
nyt paremmin omia vahvuuksiani, heikkouksiani, voimavarojani, arvojani ja 
mielenkiinnon kohteitani opettajana. Opin ymmärtämään paremmin omaa 
käyttäytymistäni, mikä helpottaa sen säätelyä tulevaisuudessa. Käsitykset omis-
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ta vahvuuksistani ja heikkouksistani siis jäsentyivät, ja nyt näen paremmin, mitä 
jo osaan ja myös mitä minun kannattaa ja täytyy itsessäni kehittää. Kokeellinen 
opetustoiminta ja oman opettajuuden reflektointi on tärkeä osa prosessia, jossa 
opettaja muuttaa omaksumiaan arvoja ja oppimiskäsityksiä opetustoiminnaksi. 
Oli kiinnostavaa huomata, kuinka paljon omat oppimis- ja opetuskäsitykseni 
vaihtelivat opetuksen aikana. En ole ihan varma, kertooko tämä siitä, että oman 
opettajuuteni hahmottaminen on vielä pahasti kesken ja perustelematonta vai 
siitä, että osaan joustavasti soveltaa erilaisia näkemyksiä erilaisiin tilanteisiin ja 
tarpeisiin. Aiheen ja teoriapohjan valinta, ennakkokäsitykseni ja opetuskokeilun 
opetussuunnitelma kertovat siitä, millainen opettaja halusin prosessin alussa 
olla: draamaa ja kuvista yhteen soveltava, kokemuksellisuutta painottava, tu-
tustumiseen, vuorovaikutukseen ja turvallisuuteen panostava ohjaaja-opettaja. 
Käytännössä todellisuus on kuitenkin monipuolisempi ja hajanaisempi. Opetta-
jan toiminta onkin enemmän kiinni todellisuuden tapahtumista ja rajoittavista 
tekijöistä (muun muassa oppilaiden erilaisista tarpeista), kuin oppiainejohtoi-
sesta suunnittelusta. Eri toimintatapojen ja tavoitteiden yhteensovittaminen 
laukaisi tarpeen arvioida ja kehittää omaa toimintaani joustavammaksi.

Tutkimusprosessin tärkeimpinä henkilökohtaisina seurauksina pidän draa-
makasvatuksen käsitteiden jäsentymistä9, itsetuntemuksen kehittymistä, 
itsereflektion jonkinasteista automatisoitumista, epäonnistumisten ja onnistu-
misten tarkempaa havainnointia, opettajaidentiteetin vahvistumista ja opettajan 
tunteiden käsittelyn taitojen kehittymistä.

Opetuskokeilun suunnittelu ja toteuttaminen on antanut minulle toimivan 
(tosin jatkuvaa kehittämistä vaativan) välineen opetuksen suunnitteluun ja op-
pilaiden kohtaamiseen.

Tutkimuksen tulosten hyödyntäminen liittyy siis ennen kaikkea omaan am-
matilliseen kehittymiseeni. Laajemmin tutkimustulosten hyödyn voi nähdä 
liittyvän kuvataiteen opetuksen ja opetussuunnitelman kehittymiseen. Uusiky-
län ja Atjosen (2000, 53) sanoin: 

“Jos opettaja ei kehity, ei opetussuunnitelma parane - ja päinvastoin.” 

Opettajan ammatillisen kehittymisen ja sen prosessien tarkasteleminen on 
oleellinen osa kouluopetuksen kehittymistä. Eri oppiaineiden tietoutta yhdis-
tävät opetuskokeilut ovat hyvä keino lisätä ymmärrystä aineiden erilaisista 
tarpeista ja tavoitteista, sekä toisaalta niiden yhtäläisyyksistä. Jo pitkään on 
opettajat nähty paitsi opetussuunnitelmien toteuttajina, myös niiden aktiivisina 
kehittäjinä (esim. Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1994). Opetta-

9 Vaikka kirjallisuuden käsittely jäi vähän irralliseksi, kun tutkimuskysymykset suuntautuivatkin käsit-
telemään opettajaidentiteettiä, koen silti että käsitteiden jäsentely auttoi oman opettajuuteni pohjan 
hahmottamisessa. Draamakasvatuksen perusteita käsittelevä osio onkin tutkimuksen pituuteen nähden 
laaja, mutta se on mielestäni tärkeä osa prosessia. Lisäksi pidän tärkeänä lisätä kuvataidekasvatuksen 
opiskelijoiden tietoutta draaman tiedonalasta. 
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jan tulee osata pohtia opetuksen tavoitteita sekä valita sisältöjä ja menetelmiä, 
jotka tukevat niitä. Opettajan tulee pystyä arvioimaan omaa onnistumistaan ja 
tuntea omat opetuksessa näkyvät oppimis- ja opetuskäsityksensä. (POPS 1994.)  
Vuonna 2016 voimaan tulevissa uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteissa on korostettu vahvasti aineintegraatiota ja ilmiöpohjaista opiske-
lua. Taideopettajuuden käsittäminen laajemmin kuin vain yhden taiteen lajin 
asiantuntijuutena onkin mielestäni ajankohtaista alkavalla teemaoppimisen ai-
kakaudella.

Salmisen (2012, 57) mukaan tärkeiden sisällöllisten oppimistavoitteiden lisäksi 
taito- ja taideaineista puhutaan usein sosiaalisia ongelmia vähentävinä tekijöinä 
koulussa. Taito- ja taideaineiden edustajat käyttävät itsekin tällaista retoriikkaa 
oppiaineiden aseman turvaamiseksi koulussa. Esimerkiksi kuvataideopetukses-
ta voidaan sanoa että se purkaa tunnetiloja, on mahdollisesti voimauttavaa ja 
voi rakentaa yhteisöllisyyttä oppilaiden välille.10 

Kaikilla kouluasteilla uudet perusteet korostavat vuorovaikutustaitoja ja yh-
dessä tekemisen harjoittelemista. Näitä tavoitteita on mielestäni mielekästä 
lähestyä draamakasvatuksen tietojen ja taitojen kautta. Teerijoen ja Lintusen 
(2001,131 - 132) mukaan ihmiset kaipaavat sosiaalisia kontakteja ja aitoa vuo-
rovaikutusta toisten kanssa, vaikka nykymaailma korostaakin yksilöllisyyttä 
ja yksilön tarpeita. Ihmiset kaipaavat yksityisyydestään huolimatta kollek-
tiivisuutta ja yhteisiä kokemuksia (Teerijoki & Lintunen 2001, 136). Hyvän 
vuorovaikutuksen ja yhteistyön taidot eivät muodostu yksilöille sisäsyntyisesti, 
vaan niitä täytyy opetella ja harjoitella. Opettaja voi oppiaineen sisällön opet-
tamisen ohella edistää näiden taitojen oppimista. Pidän itse kokemattomana 
opettajana tällaisia pedagogisia raameja tärkeinä paitsi oppilaiden, myös opetta-
jan kehittymisen kannalta.

Oppimisprosessini ei pääty tähän. Hermeneuttisen metodin mukaisesti olen 
aloittanut kuvaamalla esikäsityksiäni ja jatkanut tutustumalla aiheeseen niin 
kirjallisuuden kuin toiminnan kautta. Nyt pohdinnassa olen palannut takai-
sin alkuun ja tarkastellut lisääntynyttä ymmärrystäni. Olen saanut huomata, 
että matkani opettajuuteen on vasta alkutekijöissään. Koen nyt tietäväni 
opettajaidentiteetin muodostumisesta, sekä opetuskokeilun periaatteista eli 
tutustumisesta, vuorovaikutuksesta ja turvallisuudesta enemmän kuin aloitta-
essani. Samalla olen ymmärtänyt, kuinka laajoja käsitteitä nämä kaikki ovat, ja 
tuntuu, etten vielä oikeastaan tiedä niistä mitään. Ovi on jo kuitenkin raollaan.

Olen saanut sekä opetuksen suunnittelusta, toteutuksesta että analysoinnista 
arvokasta kokemusta. Kuten Malinen (1992, 94 - 95) kirjoittaa, antoi kokemus 
tutkija-opettajana toimimisesta rohkeutta kyseenalaistaa omia tietojaan ja tai-
tojaan sekä välineitä perustella omia valintoja. Samalla mukautumiskykyni ja 
joustavuuteni kehittyivät. Epäonnistumisen kokemukset ovat myös Malisen mu-
kaan tärkeitä: ne kirkastavat kuvaa välttämättömästä noviisiuden tunteesta ja 
siten mahdollistavat jatkuvan kehityksen.

10 Salminen (2012, 57) kuitenkin myös kritisoi tällaista retoriikkaa toteamalla, että myös monet muut 
oppiaineet voivat tuottaa samanlaisia kokemuksia ja vaikutuksia. 
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Ihmisellä (ehkä erityisesti opettajalla?) on tarve vaikuttaa omaan ympäristöön-
sä ja lisätä näin omia toimintamahdollisuuksiaan (Teerijoki & Lintunen 2001, 
131 - 132). Oman opettajuuden tarkasteleminen tutkimuksen näkökulmasta ja 
rajatusta aihepiiristä antoi minulle rauhaa ja turvaa, sekä kokemuksen oman 
ammattitaidon hyödyntämisestä ja itseluottamuksesta. Uskon, että oman työn 
tutkiminen lähes mistä tahansa itseä kiinnostavasta, rajatusta näkökulmasta, on 
hyödyllistä muillekin aloitteleville opettajille. Huomasin tutkielman teon aika-
na, että minulla on opettamisesta ja opettajuudesta paljon hiljaista tietoa, joka 
liittyy käytännön taitoihin. Tilanteiden ja oman toiminnan arvioiminen jälkeen-
päin (opetuspäiväkirjan pitäminen ja sen analyyttinen reflektio) antoi tietoa 
paitsi siitä mikä toimi, myös siitä, mikä ei toiminut. Näen siis, että päiväkirjan 
pitäminen mahdollisti muutosten tekemisen ja joustavuuden. Muistiinpanojen 
tekeminen tuotti uutta ymmärrystä tutkimusprosessista ja samalla mahdollisti 
toiminnan ja analyysin samanaikaisuuden. Prosessin parempi hahmottaminen 
ja ymmärtäminen taas johtavat uusiin toimintatapoihin. Hermeneuttiseen me-
netelmään liittyvät vaiheet, eli esiymmärryksen tarkastelu, uusien havaintojen 
tekeminen, sekä esiymmärryksen tarkistaminen ja korjaaminen toimivat mie-
lestäni hyvin työn jäsentäjinä sekä toisaalta helpottavat tulosten ja prosessin 
arviointia.

TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUDEN JA ONNISTUMISEN 
ARVIOINTIA

Tutkijan toiminnan purkamisella tarkoitetaan oman tutkimusprosessin ja 
tutkijan tuottamien merkitysten kyseenalaistamista (Lappalainen 2007, 78). 
Olen pyrkinyt prosessin läpileikkaamiseen ja oman subjektiivisuuteni esille 
tuomiseen kirjoittamalla avoimesti myös opetuskokeilun ja tutkimusprosessin 
ongelmista. Autoetnografista metodia hyödyntämällä olen mennyt mukaan 
koulun arkeen ruumiillisena ja tuntevana olentona, valmiina muuttamaan en-
nalta tekemiäni suunnitelmia, ja kuunnellut aineistoa ymmärtäen, etten voi 
ikinä tavoittaa kuin pienen osan niistä ilmiöistä ja oivalluksista, joita todellisuus 
ympärilläni on saanut aikaan. (Lappalainen 2007, 63.) Olen pyrkinyt teke-
mään lukijalle näkyväksi sen, että tässä tutkimuksessa on kyse ainutlaatuisesta 
tapahtumasta ja siitä itse rakentamistani merkityksistä, eikä tuloksia siten voi 
suoraan soveltaa koskemaan muita tapauksia. Seuraavaksi pyrin avaamaan tut-
kimuksen ja käyttämieni metodien luotettavuutta.

Autoetnografisten tiedetekstien arvioinnin periaatteita ja kriteereitä on pohdittu 
melko vähän verrattuna vakiintuneempiin tutkimusmenetelmiin, sillä ne ovat 
kokeilevuutensa takia tietyllä tapaa yhteismitattomia. Tutkimusmenetelmän tie-
teellisyydestä on esitetty myös perusteltua kritiikkiä.11 

11 Saresman (2004, 105) sanoin: “En siltikään usko, että ‘toisin’ tutkimisesta voisi tai pitäisi koskaan tulla 
ainoa tai edes tärkein tiedontuotannon tapa. Suhtaudun hieman epäilevästi puhtaan autoetnografisen 
lähestymistavan ’tieteellisyyteen’.[...] Vaikka henkilökohtainen onkin poliittista, on syytä tarkastella 
maailmaa myös laajemmasta, yhteiskunnallisesta ja rakenteellisesta perspektiivistä. Pelkkä kokemuksel-
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Arvioinneissa on keskusteltu muun muassa tutkijan kirjoittajakyvyistä, siis siitä, 
miten hän onnistuu kuvaamaan ja välittämään kokemustaan tekstissä. Univer-
saalien kriteerien asettamista on vastustettu ja arviointiperusteeksi ehdotettu, 
että tekstejä arvioitaisiin niissä itse määritellyistä lähtökohdista ja konteksteista 
käsin. (Latvala et al 2004, 43 - 44.) Näin ollen tätä opinnäytetutkimusta ja sen 
luotettavuutta voidaan arvioida ainakin itse alussa asettamani läpinäkyvyyden 
pyrkimyksen kautta. Olen pyrkinyt kuvailemaan mahdollisimman tarkasti tut-
kimusprosessin kehittymistä: mitkä olivat ennakkokäsitykseni ja esioletukseni 
aiheesta, miten itse motivoiduin juuri tähän tutkimustehtävään, miten uudet 
oivallukset aineistonkeruuvaiheessa suuntasivat mielenkiintoani kohti opet-
tajaidentiteetin käsitettä, millaisia vaikeuksia kohtasin opetuskokeilussa ja 
päiväkirjan pidossa, sekä millaisiin kokemuksiin muutokset opettajuudessani 
perustuivat. 

Erilaisten näkökulmien, tulkintojen ja jopa ristiriitaisuuksien sisällyttäminen 
tutkimukseen tekee autoetnografisesta tutkimuksesta usein fragmentaarista. 
Tutkimuksen eri vaiheiden - erityisesti draamakasvatuksen ryhmäyttämistä kä-
sittelevän teoriaosan ja opetuskokeilun analyysin - yhteensovittaminen on ollut 
haasteellista. Aloittelevana tutkijana on ollut vaikeaa arvioida erilaisten aineis-
tonkeruumenetelmien ja analyysimenetelmien vaikutusta tutkimusongelman 
muodostumiseen ja vastausten löytymiseen. 

Prosessin päättyessä olen kiinnittänyt huomiota kahteen asiaan, joista osoi-
tan itse tutkielmalle kritiikkiä. Ensinnäkin huomaan sortuneeni tutkielmassa 
opinnäytteiden helmasyntiin, etupainoisuuteen, eli tutkimuksen teoreettinen 
alkuosa ja muu pohjustaminen on jäänyt turhan perinpohjaiseksi suhteessa itse 
aineistoon ja sen analyysiin. Alussa esitän pitkiä kuvauksia draamakasvatuksen 
ryhmään liittyvästä teoriasta ja määrittelen tärkeitä käsitteitä, kuten esteettinen 
kahdentuminen ja vakava leikillisyys. Opetuskokeilu- ja analyysivaiheessa kui-
tenkin vaihdan osin suuntaa ja fokus siirtyy ryhmäytymisen tarkkailusta omaan 
kokemukseeni. En lopussakaan enää palaa reflektoimaan opetuskokemustani 
draamakasvatuksen käsitteiden valossa, vaan analyysi on hyvin aineistolähtöistä 
ja jää osin etäälle teoriasta.

Toinen kehityksen kohde tutkielmassani on opettajaidentiteetti-käsitteen täs-
mällinen määrittely, mikä osoittautui yllättävän vaikeaksi. Määritelmäni ja sen 
käyttö pohdinnassa jää nyt hieman häilyväiseksi. Tämä johtunee ennen kaikkea 
eri lähteiden ristiriitaisuuksista ja erilaisista määrittelyistä, joiden pohjalta en 
ole kenties tarpeeksi selkeästi osannut rajata omaa käsitystäni. Mikäli tutkiel-
man teolle olisi vielä vähän lisää aikaa, pyrkisin korjaamaan näitä ristiriitoja. 
Elämää ei kuitenkaan voi keskeyttää edes tutkimuksen teon takia. Opinnäyte 
on pakko palauttaa joskus ja uskon että tekijälle jää lähes aina olo keskeneräi-
syydestä. Sama pätee kuitenkin kaikkeen oppimiseen ja olenkin tyytyväinen 
erityisesti siihen, että koen oppineeni tutkimuksen teosta prosessin aikana pal-

linen sydämen tieto ei riitä tutkimukseksi.” Saresma kuitenkin jatkaa toteamalla, että omien kokemusten 
ja vaihtoehtoisten tutkimustapojen käyttäminen voivat tarjota aina tarpeellista toista näkökulmaa, jossa 
tieto ei siirry pelkästään päähän, vaan vaikuttaa myös sydämeen.
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jon - yrityksen ja erehdyksen kautta. Seuraavaksi pyrin avaamaan sitä, millaisia 
uusia kysymyksiä tutkimuksen aikana ja sen päätteeksi avautui, ja esittämään 
niihin perustuvia jatkotutkimusehdotuksia.

JATKOTUTKIMUSEHDOTUKSIA

Jatkotutkimuksen kannalta erityisen kiinnostavaa olisi tutkia tarkemmin 
draamakasvatuksen ryhmäperiaatteiden tuomista kuvataidekurssin opetus-
suunnitelmaan. Koen tehneeni siinä suuren työn, mutta se kuitenkin pitkälti 
rajautui pois tutkielmasta. Opetussuunnitelma ei toteutunut siten, kuin olin 
suunnitellut. Olosuhteiden johdosta jouduin muuttamaan suunnitelmia paljon. 
Jouduin välillä jopa toimimaan tavoilla, joita en koe hyväksi opettajuudeksi tai 
joka ei vastaa käsityksiäni ihanneopettajan toimintatavoista. Jouduin jatkuvasti 
kyseenalaistamaan, perustelemaan ja järjestämään uudelleen suunnitelmiani, 
toimintatapojani ja käsityksiäni. Olisi kiinnostavaa kehittää draaman ryhmäkä-
sityksiä soveltavaa kuvataiteen opetussuunnitelmaa edelleen nyt, kun minulla 
on realistisempi käsitys opetustyön arjesta ja omista resursseistani. Uudella 
yrityksellä pyrkisin täsmentämään tutustumista, vuorovaikutusta ja turvalli-
suutta edistäviä periaatteita ja muokkaamaan niitä jo etukäteen selkeämmin 
käytännön toiminnaksi. Käytännössä jatkaisin määrällisen estetiikan jaksoa 
pidemmälle aikavälille ja lisäisin myös kurssin loppupuolelle ryhmätoimintaa. 
Ehkä suunnittelisin oppilaiden kanssa jonkin ison yhteisen projektin, jotta 
ryhmällä olisi yhteinen tavoite ja päämäärä, mikä lisää toimintaan sitoutumis-
ta. Voisin siis jatkaa tutkimista kehittämällä ideaa edelleen. Olisi kiinnostavaa 
selvittää myös, ovatko muut (taide)opettajat tehneet vastaavanlaisia ryhmäyttä-
miseen liittyviä kokeiluja. Salminen (2005, 203) kirjoittaa:

“Taidekasvatuksessa oppilaan tunteita, ajattelua ja kykyjä muovataan taiteen avulla ja tai-
teeseen. Koska taiteet ilmaisevat ihmisten elämyksiä, tunteita, maailmankatsomuksellisia 
ja yhteiskunnallisia käsityksiä eri tavoin, toteutuu taidekasvatuksen tietoisuutta ja persoo-
nallisuutta muovaava tehtävä eri taideaineiden yhteisvaikutuksessa. Tällöin kunkin alan 

erityispiirteet ja eri alojen yhtäläisyydet tulisi ottaa huomioon.” 

Taideaineiden yhteisvaikutusta voisi tästä näkökulmasta tarkastella myös ilman 
niiden keskinäistä integrointia. Mikäli tulevaisuudessa saan mahdollisuuden 
opettaa koulussa sekä kuvataidetta että draamaa, voisin pyrkiä pohtimaan asiaa 
sekä opettajan että oppilaiden näkökulmasta.

Opettajaidentiteetti-käsitteen syvällisempi tarkastelu olisi toinen kiinnostava 
suunta. Opettajien omien opettajaidentiteetti-käsitysten vaihtelua ja muutosta 
olisi mielenkiintoista tutkia narratiivisilla menetelmillä. Erityisesti kahta eri tai-
deainetta opettavat opettajat olisivat kiinnostava kohderyhmä tämän tutkielman 
jatkona. Kiinnostavia suuntia on paljon ja toivon voivani joskus hyödyntää tässä 
opinnäytteessä tekemääni pohjatyötä.
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