
ILMAISUPAINOTUS KANNELMÄEN PERUSKOULUSSA VUOSILUOKILLA 7-9  
 
7.lk  1 vvt "Esirippu nousee!"  
0,5 vvt Liikeilmaisu ja improvisaatio  
0,5 vvt Musiikkiviestintä ja näyttämömusiikki 
 
8. lk  3 vvt "Lava on meidän!"  
0,5 vvt Draamakasvatuksen perusteet   
0,5 vvt Teatteri-ilmaisun perusteet   
2 vvt Musiikkiteatteri  
 
9.lk 3 vvt "Loppunäytös!"  
0,5 vvt Draamakasvatuksen syventävät opinnot  
1,5 vvt Teatteri-ilmaisun syventävät opinnot    
1 vvt Musiikki ja teatteri  

 

Oppiaineen tehtävä  
Ilmaisupainotuksen erityistehtäväaineet ovat draamakasvatus, teatteri-ilmaisu, musiikkiteatteri, lavastus, media, 
puhe- ja liikeilmaisu ja valo- ja äänitekniikka. Ilmaisun painotettu opetus on osa 8.- ja 9.-luokan 
valinnaisainekokonaisuutta ja sitä opiskellaan 3 vvt molempina vuosina. 7.-luokalla opetusta on 1 vvt.  
Oppilas voi soveltuvuuskokeen kautta hakea yläkoulun 7.-luokalla alkavaan ilmaisupainotteiseen opetukseen. 
Soveltuvuuskokeessa keskeistä on antaa oppilaalle mahdollisuus ilmaista omaehtoisesti kiinnostuksensa 
opetukseen. Tapoja tuoda motivaatiota esille on yhtä monia kuin oppilaita: näytteleminen, tanssi, laulaminen, 
soittaminen, akrobatia, mediataidot, käsikirjoittaminen, media ja visuaalisuus.  

Draama- ja teatterikasvatus on taito- ja taideaine. Siinä oppilaan ilmaisukyky monipuolistuu ja hänen 
persoonallisuutensa kehittyy toiminnallisten harjoitteiden ja yhdessä työskentelemisen kautta. Draama- ja 
teatterikasvatus tarjoaa elämyksiä ja kokemuksia erilaisissa viestintätilanteissa ja viestijärooleissa jäsentäen 
sosiaalista todellisuutta. Oppiaineessa harjoitellaan erityisesti suullisen ja kehollisen ilmaisun (eleet, ilmeet, ääni 
ja liikkeet) taitoja sekä tuottamisessa että vastaanottamisessa.   
Toiminnallinen ja elämyksellinen työskentely oppitunneilla kehittää monipuolisesti oppilaan viestintä- ja 
vuorovaikutustaitoja. Keskeisenä työtapana on ryhmässä toimiminen sekä ryhmässä ja ryhmästä oppiminen. 
Oppilas oppii ajattelutaitoja ja ongelmanratkaisukykyä. Tärkeää ryhmään sitouttamisen kannalta on se, että kaikki 
ryhmän jäsenet ovat mukana rakentamassa draamasopimusta. Draamasopimus ja säännöt sitouttavat, luovat 
turvallisen toimintaympäristön. 
Draaman menetelmät ja teatterin tekeminen tulevat tutuiksi. Opetus nojaa taide-, teatteri- ja draamakasvatuksen 
teorioihin, joiden perusteena on kokemuksellinen oppiminen. Keskeistä draama- ja teatterikasvatuksessa on itse 
tekeminen: oman työn ja oman ryhmän työn suunnittelu, työn tekeminen ja työn arviointi. Työskentelyprosessin 
merkitys korostuu draama- ja teatterikasvatuksessa lopputuloksen sijaan.  
Opintokokonaisuuksien aikana oppilas tutustuu teatteri-ilmaisun perusteisiin ja teatterin eri muotoihin. Teatteri- 
ja roolileikkien avulla vahvistetaan oppilaan ilmaisu- ja havaintokyvyn kehittymistä. Opetuksessa tuetaan oppilaan 
henkilökohtaisen taiteellisen näkemyksen kehittymistä.   
Oppilas tutustuu teatterin osa-alueisiin: näyttelijäntyö, musiikkiteatteri, nukketeatteri, tanssiteatteri, 
varjoteatteri, liikeilmaisu, prosessidraama, työpajateatteri (TIE), forum-teatteri, tarinateatteri, näyttelijäntyö, 
dramaturgia, ohjaajantyö, lavastustaide, valo- ja äänisuunnittelu, teatteripuvustus ja maskeeraus.   
Oppilas saa monipuolisia kokemuksia esitysten valmistamisprosesseista ja kokemuksia esiintymisestä.  Oppilas 
tutkii, analysoi ja edelleen kehittää omaa taiteellista ilmaisukykyään.  
Oppilas tutustuu esityksen tuottamiseen. Opetuksessa käytetään näyttelijäntyön menetelmiä tai muita yksilöllistä 
työskentelyä tukevia menetelmiä.   
Musiikkiteatteri   
Ilmaisupainotuksen musiikkiteatteriopinnoissa oppilas työskentelee osana isoa kokonaisuutta. Oppilaalla on 
laulun ja soittamisen lisäksi mahdollisuus valita syventymiskohteekseen vaikkapa käsikirjoittaminen tai ääni- ja 
valotekniikka. Esitys koostuu eri elementtien, kuten laulun, tanssin ja näyttelijäntyön samanarvoisuudesta.  
Käsikirjoittaminen ja dramatisointi ovat keskeisessä roolissa musiikkiteatterin tekemisessä. Oppilaat voivat valita 
musiikkiteatterityöskentelyksi valmiita tekstejä, muokkauksia valmiista teksteistä, irrallisia kohtauksia kollaaseina 
irrotettuina alkuperäisistä tarinoista tai kirjoittaa kokonaan oman tarinansa esityksen pohjaksi.  
Musiikkiteatterin opiskeleminen osana ilmaisupainotusta käsikirjoittamisen, laulun, äänenkäytön, tanssin, 
teatterinopiskelun, visuaalisen ilmaisun, dramaturgian tai valo- ja äänitekniikan opiskelun myötä antaa oppilaalle 
valmiuksia hakea alan jatko-opintoihin.  
Musiikkiteatterille on tyypillistä, että musiikki on usein sidottu ajan musiikillisiin ilmiöihin, kuten esimerkiksi pop-
musiikkiin. Produktiot sisältävät tarinoista, sketseistä, lauluista, akrobatiasta ja tansseista koostuvia ja 



ajankohtaisiin tapahtumiin liittyviä taiteellisia esityksiä. Ajankohtaisia kannanottoja omasta itsestä ja 
ympäröivästä maailmasta jaetaan suorassa yleisökontaktissa. Tarinat musiikissa ja musiikki tarinoissa ovat 
etsittävissä ja löydettävissä kaikissa inhimillisissä kokemuksissa ja ilmiöissä.  
Musiikkiteatteri on teatterikasvatustyötä ja sillä on tärkeä rooli oppilaan itsetunnon, sosiaalisuuden ja minäkuvan 
rakentumisessa ja vahvistumisessa. Musiikkiteatteri on aikataidetta, joka tapahtuu ohikiitävässä hetkessä. Tämä 
antaa oppilaalle ainutlaatuisen kokemuksen idean, spontaaniuden, improvisaation, illuusion, inspiroitumisen, 
suunnittelutyön ja harjoittelun tuottamasta matkasta kohti esitystä.  
Musiikkiteatteri tarjoaa oppilaalle turvallisen, vapaan, innostavan ja oivaltavan oppimisympäristön. Ilo omasta 
esiintymisestä ja itsestä taiteen tekijänä omana itsenään kasvattaa itsetuntoa. Taito kysyä, kyseenalaistaa ja 
löytää sekä oma että yhteinen toimintatapa ovat tärkeitä tulevaisuuden taitoja. Opintoihin sisältyy myös 
helsinkiläiseen kulttuurielämään tutustumista.  

ILMAISUPAINOTUS-oppiainekokonaisuus   
oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 7-9  
Draamakasvatus nähdään uutena mahdollisuuksien tilana taiteen ja kasvatuksen välillä. Yhdessä tekemisen kautta 
syntyy uusia ajatuksia, ideoita - uudenlaista ympäristön ja koko maailman hahmottamista.  
Tarinan tai viestin vieminen eteenpäin monipuolisesti on keskeistä. Visuaalisuus, tarinat, musiikki, äänenkäyttö, 
median keinot ja liike antavat virikkeitä toiminnalle, jossa työtapojen tarkoituksena on luoda merkityksiä ja 
ilmaista ne tarkoituksenmukaisesti. Oman persoonan vahvuuksien löytäminen sekä erilaisten ihmisten ja 
ilmiöiden lukukyky ovat tulevaisuuden taitoja. Opetuksessa käytetään hyväksi Helsingin kaupungin monipuolista 
kulttuuri- ja media-alan tarjontaa.  
Työtavat  

 draamakasvatukselle ja näyttämömusiikille ominaiset menetelmät ja työskentelytavat  

 ongelmanratkaisukeskeiset menetelmät  

 erilaisissa vertaisryhmissä työskenteleminen  

 suurryhmässä toimiminen  

 yksilötyöskentely  

 opintokäynnit eri kulttuuri- ja viestintäalan laitoksissa sekä näiden edustajien vierailut koulussa  

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ILMAISUPAINOTUS-oppiainekokonaisuus   
vuosiluokilla 7-9  
Oppilas oppii antamaan kokemuksilleen merkityssisältöjä ja ilmaisemaan ajatuksiaan, tunteitaan ja tavoitteitaan 
draaman keinoin. Opiskelu on toiminnallista, ja oppiminen tapahtuu omakohtaisen tekemisen kautta. Opiskelussa 
korostuu ryhmässä toimiminen ja kokemuksellinen oppiminen. Oppilas oppii arvioimaan työskentelyään 
vuorovaikutteisissa tilanteissa.   
Opetuksessa otetaan huomioon erilaiset tarpeet, aikaisempi oppiminen ja kiinnostuksen kohteet. Oppilaan 
itsetunnon ja positiivisen minäkäsityksen vahvistaminen ja itsetuntemuksen lisääminen on tärkeää. Kukin oppilas 
kehittyy omien vahvuuksiensa ja kehittämiskohteidensa tuntemuksessa.   
Ohjauksen ja tuen tärkein ominaispiirre ilmaisussa on sosiaalisten ja psyykkisten tekijöiden korostuminen. 
Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri luo pohjan eriyttävälle ja yksilölliset tarpeet huomioivalle opetukselle. 
Psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallisessa ilmapiirissä jokainen oppilas uskaltaa osallistua toimintaan omista 
lähtökohdistaan ja saa myönteistä palautetta yksilöllisestä edistymisestään.   

Oppilaan oppimisen arviointi ILMAISUPAINOTUS-oppiainekokonaisuus   
vuosiluokilla 7-9  
7.vuosiluokan kokonaisuus (1vvt) arvioidaan sanallisesti. 8. ja 9. vuosiluokan kolmen vuosiviikkotunnin laajuiset 
kokonaisuudet arvioidaan numeerisesti. Arviointi perustuu monilla eri tavoilla osoitettuun osaamiseen.  
Arviointi on osa opetusta ja sen tehtävänä on tukea oppilaan edistymistä opinnoissa. Arviointi tukee itsetunnon ja 
ilmaisuvalmiuksien kehittymistä sekä oppilaan halukkuutta kehittää itseään ilmaisuaineissa. Arviointi on 
säännöllistä ja oppilaalle annetaan oppimisesta palautetta oppimistilanteissa. Oppilas opiskelee koko opintojen 
ajan itsearviointia. Arviointi kohdistuu sekä prosessiin että lopputulokseen.  
Ilmaisupainotuksessa keskeistä on vuorovaikutus opettajan, oppilaan ja muiden ryhmään kuuluvien oppilaiden 
välillä. Opettaja antaa oppilaalle tämän kehitystä tukevaa suullista palautetta säännöllisesti. Myös ryhmän sisäisiä 
palautteenantotilanteita järjestetään. Palautetta annetaan tuntitilanteissa sekä harjoitusten ja esitysten jälkeen. 
Opetuksessa tuetaan oppilaan kykyä arvioida omaa ja muiden työskentelyä. E-portfolio/oppimispäiväkirja toimii 
arvioinnin tukena.  

Ilmiöoppiminen ja ILMAISUPAINOTUS-oppiainekokonaisuus   
Ilmaisutaito sisältää käsitteitä ja asioita jotka jo itsessään sopivat ilmiöksi ja tarkastelun ja tutkimisen kohteeksi. 
Ilmaisutaidon avulla on mahdollista tehdä ajallisesti lyhyitä tai pidempikestoisia projekteja. Näin ilmaisutaito on 
mahdollista ottaa eripituisiin ilmiöpohjaisen oppimisen jaksoihin mukaan.   



Vuosiluokan 7. ILMAISUPAINOTUS-oppiainekokonaisuuden laaja-alaisen osaamisen tavoitteet sekä sisältöalueet  
7.lk  / "Esirippu nousee!"  
0,5 vvt Liikeilmaisu ja improvisaatio  
0,5 vvt Musiikkiviestintä ja näyttämömusiikki  

OPETUKSEN TAVOITTEET  LAAJA-ALAINEN 
OSAAMINEN  

SISÄLLÖT  

0,5 Liikeilmaisu ja improvisaatio  
  

Oppilas  

 harjaantuu viestinnän 
seuraamiseen ja viestien 
vastaanottamiseen: kuunteluun, 
havainnointiin, esityksen 
seuraamiseen.  

 monipuolistaa omaa 
ilmaisukieltään: ääntä, eleitä, 
ilmeitä, liikkeitä ja niiden käyttöä 
erilaisissa vuorovaikutuksellisissa 
tilanteissa.  

 kehittyy kehon hallinnassa, 
hahmottamisessa ja 
koordinaatiokyvyssä   

 toimii vaihtelevissa rooleissa pien- 
ja suurryhmissä.  

 oppii arvioimaan omaa 
toimintaansa viestijänä.  

 osallistuu yhteisen 
draamasopimuksen tekemiseen. 

 

Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen (L1)  

 Reflektion merkitys 
draamatyöskentelyssä.  

 Esteettinen kokemus   

 Esteettinen 
kahdentuminen   

 
Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja 
ilmaisu (L2)  

 Ryhmässä tekeminen  

 Vuorovaikutustaidot  

 Mokaaminen sallittua! 
Turvallinen ryhmä  

 Kehollinen ilmaisu: ääni, 
ilmeet, eleet, liike,  

 Ilmaisu ”välineellä”: kieli, 
musiikki, kuva, teksti, 
tekniikka  

 
Itsestä huolehtiminen ja 
arjen taidot (L3)  

 Tarinat  

 Vuorovaikutustaidot  

 Itseensä tutustuminen ja 
itsestä oppiminen, 
tunnetaidot   

 
Monilukutaito (L4)  

 draaman työtavat  

 tulkinnat  

 lähtökohtana esityksille  

 
Tieto- ja 
viestintäteknologinen 
osaaminen (L5)  

 kuvaaminen   

 oman esiintymisen 
katsominen ja arviointi  

 esim. elokuvan, 
musikkivideon teko, 
liikkeen kuvaaminen   

 
Työelämätaidot ja 
yrittäjyys (L6)  

Opetus koostuu:  

 erilaisista peleistä ja leikeistä  

 ryhmäyttämisharjoituksista  

 liikeharjoituksista  

 liikeimprovisaation perusteista  

 rooliharjoituksista  

 kohtausharjoituksista  

 improvisaatioharjoituksista.   

 
Opetuksen avulla:  

 luodaan turvallinen ilmapiiri 
luovan toiminnan tueksi  

 etsitään rentoutta ja varmuutta 
esiintymiseen  

Tunneilla opetellaan:  

 erittelemään havaintoja ja 
aistimuksia   

 harjoitellaan keskittymistä ja 
rentoutumista.  



 draamatyöskentely 
mahdollistaa näiden 
harjoittelemisen  

 
Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja kestävän 
tulevaisuuden 
rakentaminen (L7)  

 tarinat,  

 uutiset,  

 ajankohtaiset ilmiöt 
draamatyöskentelyn tai 
teatteri-ilmaisun 
lähtökohtana  

0,5 vvt Musiikkiviestintä ja 
näyttämömusiikki  

  

Oppilas:  

 tuntee puhe- ja lauluäänen 
tuoton, harjoittamisen ja 
ääniongelmien 
ennaltaehkäisyn 
perusperiaatteet   

 tuntee perusasiat 
kuulemisesta ja puheen 
havaitsemisesta   

 tutustuu erilaisiin laulajiin ja 
laulutyyleihin  

 osaa analysoida puhetta ja 
ääntä kuulonvaraisesti  

 oppii laulamaan sekä 
akustisessa tilassa ilman 
äänentoistoa että mikrofoniin  

 saa esiintymismahdollisuuksia  

 kehittää 
soittotaitoja  kitarassa, 
bassossa, rummuissa, 
lyömäsoittimissa ja 
kosketinsoittimissa ja saa 
nuotinluku- ja soittotaitoa 
yhteismusisointiin eli 
bändisoittoon.  

 saa valmiuksia itseilmaisuun ja 
esiintymisrohkeuteen 
soittamista harjoittelemalla 
omista lähtökohdista käsin  

 oppii äänentoiston 
kasaamisen erilaisiin tiloihin ja 
tutustuu miksaamisen 
perusperiaatteisiin  

Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen (L1)  

 Musiikin muotojen ja 
rakenteiden 
tunnistaminen   

 
Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja 
ilmaisu (L2)  

 Ryhmässä tekeminen  

 Vuorovaikutustaidot  

 Mokaaminen sallittua! 
Turvallinen ryhmä  

 Kehollinen ilmaisu: ääni, 
ilmeet, eleet, liike,   

 Ilmaisu ”välineellä”: kieli, 
musiikki, kuva, teksti, 
tekniikka  

Itsestä huolehtiminen ja 
arjen taidot (L3)  

 Itseensä tutustuminen ja 
itsestä oppiminen, 
tunnetaidot osana 
äänenkäytön 
haltuunottamista  

 Itsensä löytäminen ja 
oman 
elämänkokemusten 
peilaaminen laulujen 
tekstien kautta   

 Tarinat  

 Vuorovaikutustaidot  

 Itseensä tutustuminen ja 
itsestä oppiminen, 
tunnetaidot   

 
Monilukutaito (L4)  

 Laulu – ja puhetekstin 
merkitykset ja 
piilomerkitykset  

Oppilas harjoittelee 
ymmärtämään sen, että:  

 omaa ääntään ja koko 
ääntöelimistöään voi kehittää 
säännöllisellä harjoittelulla 
samaan tapaan kuin urheillessa 
rutiininomaisilla harjoituksilla.  

Oppilas tutkii:  

 venyttelyn, rentoutumisen ja 
ääniharjoituksien merkitystä 
osana omaa puhe- ja 
lauluilmaisun kehittämistä ja 
esiintymistilanteita   

 oman äänen hyväksymistä ja 
hyödyntämistä ilmaisun 
työvälineenä  

 oikean puheen paikan 
löytymistä   

 luottamusta omaan ääneensä 
ajatuksella, että laulu on 
jatkettua puhetta  

 hengittämistä, puhumista ja 
laulamista monipuolisesti koko 
ääntöelimistöönsä tutustuen   

 ääntöelimistönsä osia: äänen 
moottorina toimivat vatsa- ja 
selkälihakset, keuhkot  

 hengityksen merkitystä ilmaisun 
polttoaineena, äänen 
hienomotoriikaa tiedostaen 
kurkunpään, äänihuulten ja 
henkitorven toimintaa  

 ja harjoittelee resonanssin 
merkitystä oman äänensä 
sointivärin ja volyymin 
säätelijänä  

 artikulaation ja oikean 
lauluasennon merkitystä sekä 
laulutekniikan että tulkinnan 
keinona  



 Tekstin tulkitsemisen 
keinot  

 Laulujen sovittaminen 
erilaisia tulkintoja 
tukevaksi, tulkinnat 
lähtökohtana esityksille  

 
Tieto- ja 
viestintäteknologinen 
osaaminen (L5)  

 Äänentoiston 
periaatteiden 
omaksuminen oman 
esiintymisen katsominen 
ja arviointi  

 esim. elokuvan, 
musikkivideon teko, 
liikkeen kuvaaminen   

 
Työelämätaidot ja 
yrittäjyys (L6)  

 Oman äänen merkitys 
viestinnässä ja 
ammatillisena taitona  

 miten tunnistaa ja ehkäisee 
vääränlaisesta äänenkäytöstä 
syntyvät ongelmat  

 
Oppilas harjoittelee:  

 monipuolista eri tyyleistä 
koostuvaa lauluohjelmistoa   

 laulamista isommassa 
lauluryhmässä tai soolona, 
duona tmv. pienemmässä 
kokoonpanossa  

 stemma- ja taustalaulua   

 mikkitekniikkaa  

 nuottien rakennelukua  

 komppilapun, sointumerkkien, 
tabulatuurien ja rumpunuottien 
lukemista  

 soittotekniikaa ja soiton 
ergonomiaa  

 
Vuosiluokan 8. ILMAISUPAINOTUS-oppiainekokonaisuuden laaja-alaisen osaamisen tavoitteet sekä sisältöalueet  
8. lk "Lava on meidän!"  
0,5 vvt Draamakasvatuksen perusteet   
0,5 vvt Teatteri-ilmaisun perusteet   
2 vvt Musiikkiteatteri  

OPETUKSEN TAVOITTEET  LAAJA-ALAINEN 
OSAAMINEN  

SISÄLLÖT  

0,5 vvt Draamakasvatuksen 
perusteet   

  

Oppilas  

 tutustuu johonkin pedagogisen 
draaman menetelmään.  

 toimii vaihtelevissa rooleissa pien- 
ja suurryhmissä.  

 oppii arvioimaan omaa 
toimintaansa viestijänä.  

 tutustuu draaman ja draamallisen 
kerronnan keinoihin.  

Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen (L1)  

 Reflektion merkitys 
draamatyöskentelyssä.  

 Esteettinen kokemus   

 
Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja 
ilmaisu (L2)  

 Ryhmässä tekeminen  

 Vuorovaikutustaidot  

 Mokaaminen sallittua! 
Turvallinen ryhmä  

 Kehollinen ilmaisu: ääni, 
ilmeet, eleet, liike,   

 Ilmaisu ”välineellä”: kieli, 
musiikki, kuva, teksti, 
tekniikka  

 
Itsestä huolehtiminen ja 
arjen taidot (L3)  

 Tarinat  

Oppilas  

 sitoutuu yhteiseen 
draamasopimukseen. 

 tekee ilmaisuharjoituksia 
ryhmässä.  

 osallistuu esityksiin yhtenä 
ryhmänsä jäsenenä ja seuraa 
muiden ryhmien esityksiä.  

 tuottaa erilaisista lähtökohdista 
ja virikkeistä pienoisnäytelmiä 
yhdessä ryhmän kanssa.  

 suunnittelee, toteuttaa ja arvioi 
draamallisia kokonaisuuksia.  

 tekee improvisaatio-ja 
prosessidraamaharjoituksia.  

 tekee luovan kirjoittamisen 
harjoitteita osana 
draamaprosessia. 

 työskentelee erilaisissa 
rooleissa, harjoittelee myös 
toisen roolissa toimimista.  

 osallistuu harjoitusten 
purkamiseen ja analysoimiseen 



 Vuorovaikutustaidot  

 Itseensä tutustuminen ja 
itsestä oppiminen, 
tunnetaidot   

 
Monilukutaito (L4)  

 draaman työtavat  

 tulkinnat  

 lähtökohtana esityksille  

 
Tieto- ja 
viestintäteknologinen 
osaaminen (L5)  

 kuvaaminen   

 oman esiintymisen 
katsominen ja arviointi  

 esim. elokuvan, 
musikkivideon teko, 
liikkeen kuvaaminen   

 
Työelämätaidot ja 
yrittäjyys (L6)  

 draamatyöskentely 
mahdollistaa näiden 
harjoittelemisen  

 
Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja kestävän 
tulevaisuuden 
rakentaminen (L7)  

 tarinat,  

 uutiset,  

 ajankohtaiset ilmiöt 
draamatyöskentelyn tai 
teatteri-ilmaisun 
lähtökohtana  

draamapedagogisin 
menetelmin.  

0,5 vvt Teatteri-ilmaisun 
perusteet   

  

Oppilas:  

 monipuolistaa omaa 
ilmaisukieltään: ääntä, eleitä, 
ilmeitä, liikkeitä ja niiden käyttöä 
erilaisissa vuorovaikutuksellisissa 
tilanteissa.  

 harjaantuu viestinnän 
seuraamiseen ja viestien 
vastaanottamiseen: kuunteluun, 
havainnointiin, esityksen 
seuraamiseen.  

 harjaantuu yksilöviestinnässä 
omaan persoonallisuuteensa 
sopivissa esiintymistehtävissä.  

 oppii arvioimaan omaa 
toimintaansa viestijänä.  

 
Näyttelijäntyö  

 läsnäolo ja eläytyminen 
(tunneilmaisu)  

 fyysinen ilmaisu  

 äänenkäyttö ja puhetekniset 
taidot  

 kontakti  

 improvisaatio  

 vuorovaikutustaidot  

Liikeilmaisu  

 Labanin liikeanalyysi  

2 vvt Musiikkiteatteri  
  



Oppilas:  

 tutustuu näyttämömusiikin lajeihin 
ja keskeiseen ohjelmistoon  

 tunnistaa ja osaa toteuttaa 
musiikin keinoja tarinan eteenpäin 
viemisessä; polaroinnin, 
parafraasin, kontrapunktin ja 
soundtrackin  

 osallistuu 
musiikkiteatteriproduktion 
ideoimiseen, harjoittelemiseen ja 
esitykseen  

 osallistuu käsikirjoittamiseen, 
dramaturgiaan, näyttelemiseen, 
laulamiseen, soittamiseen ja 
visuaaliseen ilmeen 
toteuttamiseen valoilla, elävällä 
kuvalla tai muilla lavastus / 
rekvisiittaratkaisuilla  

 ottaa vastuun oman roolinsa 
kehittämisestä, harjoittelemisesta 
ja esittämisestä  

Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen (L1)  

 Reflektion merkitys 
draamatyöskentelyssä.  

 Esteettinen kokemus   

 
Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja 
ilmaisu (L2)  

 Ryhmässä tekeminen  

 Vuorovaikutustaidot  

 Mokaaminen sallittua! 
Turvallinen ryhmä  

 Kehollinen ilmaisu: ääni, 
ilmeet, eleet, liike,   

 Ilmaisu ”välineellä”: kieli, 
musiikki, kuva, teksti, 
tekniikka  

 
Itsestä huolehtiminen ja 
arjen taidot (L3)  

 Tarinat  

 Vuorovaikutustaidot  

 Itseensä tutustuminen ja 
itsestä oppiminen, 
tunnetaidot   

Monilukutaito (L4)  

 draaman työtavat  

 tulkinnat  

 lähtökohtana esityksille  

 
Tieto- ja 
viestintäteknologinen 
osaaminen (L5)  

 kuvaaminen   

 oman esiintymisen 
katsominen ja arviointi  

 esim. elokuvan, 
musikkivideon teko, 
liikkeen kuvaaminen   

 
Työelämätaidot ja 
yrittäjyys (L6)  

 draamatyöskentely 
mahdollistaa näiden 
harjoittelemisen  

 
Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja kestävän 
tulevaisuuden 
rakentaminen (L7)  

 tarinat,  

 uutiset,  

 ajankohtaiset ilmiöt 
draamatyöskentelyn tai 

Oppilas harjoittelee:  

 ryhmässä toimimista yhteisten 
ja omien tavoitteiden 
saavuttamiseksi  

 taiteen keinoja tarinan 
monipuolisessa käsittelyssä  

 monipuolista näyttämömusiikin 
ohjelmistoa näytellen, soittaen 
ja laulaen  

 liikkeen, kuvan ja näyttelemisen 
tukemista soittamalla  

 pitkäjänteisesti prosessissa, 
jonka lopussa on esitys  

 käsikirjoituksen keinoin tarinan 
viemistä eteenpäin 
mahdollisimman hyvin ryhmän 
tavoitteiden suuntaisesti  



teatteri-ilmaisun 
lähtökohtana  

 
Vuosiluokan 9. ILMAISUPAINOTUS-oppiainekokonaisuuden laaja-alaisen osaamisen tavoitteet sekä sisältöalueet  
9.lk / "Loppunäytös!"  
0,5 vvt Draamakasvatuksen syventävät opinnot  
1,5 vvt Teatteri-ilmaisun syventävät opinnot    
1 vvt Musiikki ja teatteri  

OPETUKSEN TAVOITTEET  LAAJA-ALAINEN 
OSAAMINEN  

SISÄLLÖT  

0,5 vvt Draamakasvatuksen 
syventävät opinnot  

  

Oppilas  

 syventää pedagogisen 
draaman menetelmiä  

 osaa toimia vaihtelevissa 
rooleissa pien- ja suurryhmissä  

 oppii arvioimaan omaa 
toimintaansa viestijänä.  

 syventää draaman ja 
draamallisen kerronnan 
keinoja.  

Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen (L1)  

 Reflektion merkitys 
draamatyöskentelyssä.  

 Esteettinen kokemus   

 
Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja 
ilmaisu (L2)  

 Ryhmässä tekeminen  

 Vuorovaikutustaidot  

 Mokaaminen sallittua! 
Turvallinen ryhmä  

 Kehollinen ilmaisu: ääni, 
ilmeet, eleet, liike,   

 Ilmaisu ”välineellä”: kieli, 
musiikki, kuva, teksti, 
tekniikka  

 
Itsestä huolehtiminen ja 
arjen taidot (L3)  

 Tarinat  

 Vuorovaikutustaidot  

 Itseensä tutustuminen ja 
itsestä oppiminen, 
tunnetaidot   

 
Monilukutaito (L4)  

 draaman työtavat  

 tulkinnat  

 lähtökohtana esityksille  

 
Tieto- ja 
viestintäteknologinen 
osaaminen (L5)  

 kuvaaminen   

 oman esiintymisen 
katsominen ja arviointi  

 esim. elokuvan, 
musikkivideon teko, 
liikkeen kuvaaminen   

 

Oppilas  

 tekee ilmaisuharjoituksia yksin ja 
ryhmän jäsenenä.  

 osallistuu ryhmänsä esityksiin ja 
seuraa muiden esityksiä.  

 keskustelee ja erittelee 
toiminnallisin menetelmin 
näkemiään esityksiä ja kokemuksia.  

 tuottaa monenlaisista virikkeistä 
pienoisdraamoja  

 suunnittelee, toteuttaa ja arvioi 
laajempia draamallisia 
kokonaisuuksia.  

 syventää taitojaan improvisaatio-ja 
prosessidraamaharjoituksissa.  

 toimii erilaisissa rooleissa 
draamakokonaisuuksissa.  

 osallistuu harjoitusten purkamiseen 
ja analysoimiseen 
draamapedagogisin menetelmin.  

 tuottaa jonkin esityksen, tallentaa 
sen ja arvioi sitä oman toiminnan 
onnistuneisuuden ja 
tuloksellisuuden näkökulmasta.  



Työelämätaidot ja 
yrittäjyys (L6)  

 draamatyöskentely 
mahdollistaa näiden 
harjoittelemisen  

 
Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja kestävän 
tulevaisuuden 
rakentaminen (L7)  

 tarinat,  

 uutiset,  

 ajankohtaiset ilmiöt 
draamatyöskentelyn tai 
teatteri-ilmaisun 
lähtökohtana  

1,5 vvt Teatteri-ilmaisun 
syventävät opinnot    

  

Oppilas  

 oppilas monipuolistaa 
edelleen omaa 
ilmaisukieltään: ääntä, eleitä, 
ilmeitä, liikkeitä ja niiden 
käyttöä erilaisissa 
vuorovaikutuksellisissa 
tilanteissa.  

 osaa seurata teatteriesitystä 
yleisön roolissa ja eritellä 
näkemäänsä.  

 tutustuu teatterin historiaan 
soveltuvin osin, esim. osaa 
sijoittaa tekemänsä näytelmän 
historialliseen kontekstiinsa.  

 osoittaa osaamistaan 
lopputyön muodossa  

 hyödyntää eri taiteenaloja 
soveltuvassa projektissa (esim. 
musiikki, valaistus, puvustus, 
lavastus).  

  

 
Näyttelijäntyö  

 läsnäolo ja eläytyminen 
(tunneilmaisu)  

 fyysinen ilmaisu  

 äänenkäyttö ja puhetekniset taidot  

 kontakti  

 vuorovaikutustaidot  

 liikeanalyysi  

Dramaturgin ja käsikirjoittajan työ  

 tekstin tai esityksen sisältö, 
rakenne ja muoto kieli  

 vuorovaikutustaidot  

 
Lavastajan työ    

 tilan käyttö (kyky kolmiulotteiseen 
hahmottamiseen ja muodon 
hallintaan)  

 dramaturginen ajattelu (kyky 
kertoa tarinaa ja välittää sisältöjä)  

 visuaalinen ilmaisu: ilmaisukeinojen 
hallinta ja käyttö; materiaalien ja 
värien käyttö  

 vuorovaikutustaidot  

 
Äänisuunnittelijan työ   

 äänisuunnitelma lopputyölle  

 tilan ja ajan äänellinen 
hahmottaminen  

 erilaisten lähteiden käyttö  

 vuorovaikutustaidot  

 
Valosuunnittelijan työ   

 valosuunnitelma lopputyölle  

 esityksen tilallinen hahmottaminen  

 valosuunnittelun keinojen käyttö: 
suunta, muoto, liike, väri, rytmi  



 vuorovaikutustaidot      

 
Puvustajan työ   

 puvun dramaturgia   

 visuaalinen ilmaisu; materiaalien ja 
värien käyttö  

 puvun tekninen toimivuus  

 vuorovaikutustaidot  

1 vvt Musiikki ja  teatteri  
  

Oppilas:  

 syventää ja kehittää edelleen 
tietojaan ja taitojaan omista 
lähtökohdistaan käsin 
äänenkäytön ja laulamisen 
perusteissa  

 syventää ja kehittää edelleen 
tietojaan ja taitojaan 
bändisoittamisen ja 
ääniteknologian perusteissa  

 oppilas ottaa vastuuta 
teatterimuusikkona – ja 
laulajana äänimaisemien, 
säestysten, ryhmämusisoinnin 
ja sooloesitysten toteutuksissa  

 ymmärtää kuvan ja äänen 
suhteen ja vaikutuksen 
näyttämömusiikissa  

 osaa musisoida esityksissä, 
niin että pyrkii musiikin ja 
draaman saumattomaan 
yhteisvaikutukseen esityksissä  

 osaa ottaa vastuuta 
itsenäisesti omasta 
soittamisestaan ryhmän 
jäsenenä ja yksin  

Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen (L1)  

 Reflektion merkitys 
draamatyöskentelyssä.  

 Esteettinen kokemus   

 Esteettinen 
kahdentuminen  

 
Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja 
ilmaisu (L2)  

 Ryhmässä tekeminen  

 Vuorovaikutustaidot  

 Mokaaminen sallittua! 
Turvallinen ryhmä  

 Kehollinen ilmaisu: ääni, 
ilmeet, eleet, liike,   

 Ilmaisu ”välineellä”: kieli, 
musiikki, kuva, teksti, 
tekniikka  

 
Itsestä huolehtiminen ja 
arjen taidot (L3)  

 Tarinat  

 Vuorovaikutustaidot  

 Itseensä tutustuminen ja 
itsestä oppiminen, 
tunnetaidot   

 
Monilukutaito (L4)  

 draaman työtavat  

 tulkinnat lähtökohtana 
esityksille  

 
Tieto- ja 
viestintäteknologinen 
osaaminen (L5)  

 kuvaaminen   

 oman esiintymisen 
katsominen ja arviointi  

 esim. elokuvan, 
musikkivideon teko, 
liikkeen kuvaaminen   

 

Oppilas:  

 osaa valita itselleen sopivaa laulu- 
ja soitto-ohjelmistoa  

 harjoittelee omien tekstien, 
melodioiden ja sointukulkujen 
tekemistä improvisaatio ja 
sävellysharjoituksilla  

 harjoittelee sointivärejä osana 
teatterin äänimaisemia  

 harjoittelee kuvan ja liikkeen 
kuvittamista musiikilla neutraalista 
tunnetilasta dynaamisiin 
vaihteluihin  

 harjoittelee oman musisoinnin 
herkkyyttä reagoida draaman 
muutoksiin  



Työelämätaidot ja 
yrittäjyys (L6)  

 draamatyöskentely 
mahdollistaa näiden 
harjoittelemisen  

 
Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja kestävän 
tulevaisuuden 
rakentaminen (L7)  

 tarinat,  

 uutiset,  

 ajankohtaiset ilmiöt 
draamatyöskentelyn tai 
teatteri-ilmaisun 
lähtökohtana  

 


