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Esipuhe

ESIPUHE
Teematarinallisessa työtavassa opettaja suun-
nittelee oppimiskokonaisuuden eli teemata-
rinan juonen ja oppilaat keksivät, luovat ja 
esittävät tarinan. Opettajan ohjaaman kehyk-
sen sisällä oppilaat harjoittelevat esimerkiksi 
kaveri- ja opiskelutaitoja, leikinomaista kek-
simistä, monialaista opiskelua, arviointia ja 
myönteistä kannustusta.

Tutustuin teematarinalliseen työtapaan lu-
kemisen ja kirjoittamisen täydennysopintoja 
tehdessäni. Aloin kokeilla teematarinoita ja 
huomasin heti, että oppilaat innostuivat luo-
van kirjoittamisen hauskasta, motivoivasta 
työskentelystä ja siihen liittyvästä toiminnal-
lisuudesta. Halusin tutkia, kehittää ja laajentaa 
teematarinoiden ideaa siten, että tätä työtapaa, 
oppimiskokonaisuuksia ja monialaisuutta voi 
käyttää laajasti kaikessa opiskelussa.

Teematarinassa oppijan jo olemassa oleva 
tieto on arvokasta. Oppijan omat ajatukset, 
pohdinnat, olettamukset, tieto ja ideat raken-
tavat yhdessä muiden ryhmäläisten kanssa 
teematarinan. Teematarinaa paitsi kirjoitetaan 
myös tehdään esimerkiksi musiikin, kuvatai-
teen, videoiden, uutisjuttujen, näytelmien ja 
kuunnelmien avulla.

Teematarinoissa oppilaat onnistuvat, kos-
ka he tarinan luojina toimivat kehyksen sisällä 
kekseliään vapaasti. He ovat myös aktiivisia 
vertaisryhmän jäseniä, jotka arvioivat ja kan-
nustavat toisiaan. Kokemus opiskelusta omaa 
itseä varten näkyy asenteissa ja motivaatiossa. 
Oppilaan on mahdollista löytää uusia voima-
varoja, rohkaistua oppijana ja vahvistaa iden-
titeettiään ryhmän tärkeänä jäsenenä.

Teematarinoita voi käyttää joustavasti eri 
oppiaineiden aiheiden syventämiseen sekä 
eheyttävään ja integroivaan opetukseen. Teh-

tävät sopivat alakoulun 1.–6. luokille. Myös 
yläkoulussa 7.–9.-luokkalaiset hyötyvät vaati-
vimpien teematarinoiden monipuolisesta työ-
tavasta ja ryhmässä kirjoittamisesta.

Opettajalla on juoni, ja oppilailla on tari-
na, joka on paitsi teematarina myös arvokas 
kertomus työskentely- ja oppimisprosessista. 
Innostu itse ja innosta oppilaita! Lähde tee-
matarinalliseen työskentelyyn tutkivalla mie-
lellä, kokeillen ja oppilaita kannatellen. Kun 
opettaja näin herättää kiinnostuksen ja ruokkii 
oppilaiden sisäistä motivaatiota, myös he in-
nostuvat. Innostuneiden oppilaiden sisäinen 
motivaatio ja yhteisöllisyys vaikuttavat kaik-
keen opiskeluun ja koulutyöhön.

Ulla Maija
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Mitä teematarinatyöskentely on?

MITÄ TEEMATARINA- 
TYÖSKENTELY ON?
Työskentely teematarinoiden parissa innostaa 
tutkimaan maailmaa yhteisöllisesti. Huumori, 
leikillisyys ja monipuoliset työtavat ruokkivat 
luovuutta kaikissa teematarinoissa. Teemata-
rinoissa sovelletaan skotlantilaista Storyline- 
ideaa, kuten opettajan tarinakehystä ja oppi-
laan luomia hahmoja.

Luovuutta, leikkiä,  
elämyksiä ja tunteita
Luovuutta tukeva materiaali on teematarinoi-
den keskeinen elementti. Leikkivä ja utelias, 
rohkea, ilmaisullinen työskentely motivoi ja 
innostaa oppilaita. Teematarinan luomiseen 
liittyvät tiedollisen ja opiskeltavan aiheen li-
säksi leikki, keksiminen, elämykset ja tunteet.

Teematarinallinen työskentely on kirjallista, 
suullista ja toiminnallista, ja sitä voi toteuttaa 
monin keinoin, esimerkiksi kirjoittaen, ker-
toen, piirtäen, valokuvaten, tanssien ja laulaen. 
Kirjoittaminen on kuitenkin teematarinallisen 
työskentelyn keskiössä, ja tavoitteena on, että 
kaikki oppilaat osallistuvat siihen taitojensa 
mukaisesti. Kirjoittaminen sujuu ja oppilaat 
ovat siitä innostuneita, kun tarinan jännite 
pidetään yllä esimerkiksi erilaisten yllättävien 
käänteiden avulla.

Lukutaitoa tarvitaan ohjeiden lukemiseen 
ja ymmärtämiseen, tiedonhakuun, tulkintaan 
ja tuotoksien esittämiseen. Kirjoittamalla kä-
sitellään tarinan kaikkia osia vaihtelemalla 
kirjoittamisen tapaa, esimerkiksi kirjoitetaan 
sanalistoja, muistiinpanoja, juonisuunnitelmaa 
tai tietyn tyylistä kertomusta. Opettaja päättää, 
millä välineellä kirjoitetaan. 1.–2.-luokkalaiset 

voivat harjoitella työtapaa opettajan tuella ja 
tehtävätyyppejä soveltaen, esimerkiksi suulli-
sesti ja toiminnallisesti.

Teematarinoissa työskennellään 2–6 oppi-
laan ryhmissä. Valmis teematarina on koko 
ryhmän yhteisesti tekemä ja julkaisema. Jo-
kainen ryhmän jäsen vaikuttaa lopputulok-
seen. Yksittäisen oppilaan motivaatio, tunteet, 
elämänhistoria, kyvyt ja luottamus ryhmään 
vaikuttavat siihen, millainen tarinasta tulee. 
Jokainen oppilas on vastuussa paitsi omista 
tehtävistään myös ryhmänsä työskentelystä, 
tuotoksista ja esittämisestä. Omien vastuu-
tehtäviensä avulla oppilas oppii huomaamaan, 
miten jokaisen yksilöllinen tapa tehdä asioita 
yhdistyy koko ryhmän työskentelyyn ja tuo-
tokseen osaksi teematarinaa.

Teematarinan kehys
Teematarinoille tunnusomaista ovat juonel-
lisuus ja kehys, jossa tapahtumapaikka, hah-
mot, dokumentointi, materiaalit ja esitykset 
on suunniteltu etukäteen. Kehyksen avulla 
säädellään työskentelyä ja oppimista. Kehys 
ei ole aina samanlainen, vaikka se koostuukin 
samoista elementeistä. Opettajalla oleva ke-
hys on tarinan juoni, ja oppilaat tekevät siihen 
tarinan. Tarinan kehyksen sisällä opettaja voi 
tehdä omalle luokalle sopivia pedagogisia rat-
kaisuja esimerkiksi jonkin osan työskentelyn 
kestoa muuttamalla.

Oppilaat työskentelevät kehyksen sisällä 
luovasti ja omia vahvuuksiaan käyttäen. Tue 
sitä, että oppilaat ymmärtävät erilaisten ajatus-
ten, luovien ratkaisujen, virheiden tekemisen 
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tarpeellisuuden ja avoimen ilmapiirin merki-
tyksen parhaan mahdollisen lopputuloksen 
saavuttamisen kannalta.

Teematarinan kehyksen muodostavat aloi-
tus, tarinan kulkuun vaikuttaminen, huippu-
kohta ja lopetus. Niiden avulla opettaja sääte-
lee opiskelua, työskentelyä ja oppimista. Kun 
tarinan jännite pysyy yllä, kirjoittaminen sujuu 
ja oppilaat ovat siitä innostuneita.

Aloitus
Teematarina alkaa useimmiten opettajan esit-
tämillä orientoivilla avainkysymyksillä. Ky-
symykset aktivoivat oppijalla olevaa tietoa ja 
innostavat oppimaan uutta. Aloitus voi sisältää 
myös yhteisen tehtävän.

Tarinan kulkuun vaikuttaminen
Teematarinoihin liittyy lähes aina erilaisia yllä-
tyksiä, juonenkäänteitä ja sattumia. Yllätyksiä 
ei paljasteta oppilaille liian aikaisin, koska ne 
tekevät kirjoittamisesta ja siihen liittyvistä toi-
minnoista mielekkäitä, jännittäviä ja hauskoja.

Yllätyksenä voi toimia vaikkapa opettajan 
rooli. Opettajan rooli on olla kussakin oppi-
miskokonaisuudessa teematarinan alkuunpa-
nija ja työskentelyn rytmittäjä, mutta opettaja 
voi tarinakohtaisesti olla vaikkapa metsänvarti-
ja tai kilpailutuomari. Roolin merkkinä opet-
tajalla voi olla teematarinaan liittyvä symboli, 
esimerkiksi hattu, pinssi, taikasauva, viitta, 
peruukki tai laukku.

Opettaja voi ohjata oppimista myös eri-
laisten kysymysten avulla. Laihojen kysymys-
ten avulla opettaja voi suunnata oppilaiden 
huomion haluamaansa asiaan tai tarkentaa ja 
ohjata työskentelyn yksityiskohtia. Laihojen 
kysymysten vastaukset ovat lyhyitä tai yksisa-
naisia kyllä–ei-vastauksia. Lihavat kysymykset 
sopivat syvällisten pohdintojen avuksi. Nii-
den avulla opettaja voi saada tietoa oppilai-

den osaamisesta ja ajattelusta. Lihavien kysy-
mysten vastaukset ovat pitkiä, ja ne sisältävät 
pohdintaa ja uusia kysymyksiä. Niiden avulla 
oppilaat voivat muokata työskentelyään sopi-
vaan suuntaan.

Huippukohta
Teematarinoissa on huippukohta, jossa ta-
pahtuu koko tarinan ja työskentelyn kannalta 
merkittäviä ja mieleenpainuvia asioita. Huip-
pukohdalle ovat tyypillisiä luovuus, kekseliäi-
syys, osaamisen jakaminen ja onnistumisen 
elämykset. Huippukohta on esimerkiksi yllät-
tävä käänne, jonkin asian ratkeaminen, kysy-
mykseen löytyvä vastaus, jännitteen tai tunteen 
purkautuminen. Se voi olla myös työskente-
lyyn liittyvä kohta, jossa opettaja tukee työs-
kentelyä esimerkiksi kysymyksin, toiminnan 
avulla tai olemalla jossakin tarinan kannalta 
tärkeässä roolissa.

Joskus huippukohta on vasta valmiin tari-
nan lopussa, kun tarina esitellään tai esitetään. 
Oppilaiden luoma teematarina, jossa monen-
laiset ratkaisut pääsevät esiin, tarjoaa koko 
ryhmää yhdistävän elämyksen. Sekä tarinal-
liset että työskentelyyn ja yhteisöön liittyvät 
huippukohdat vahvistavat työskentelytaitoja 
ja ryhmässä toimimista.

Lopetus
Ennakoi hyvissä ajoin kirjoittamiseen ja työs-
kentelyyn käytettävää aikaa ja tarinan pää-
tökseen liittyviä toimintoja. Teematarinan lo-
pussa voi olla monenlaisia elementtejä, jotka 
toimivat aiheen yhteenvetona. Tällaisia ovat 
esimerkiksi arpajaiset, keskustelu, leikki tai 
musiikin kuuntelu.
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NÄIN KÄYTÄT KIRJAA
Kirja on jaettu viiteen jaksoon, joissa kussa-
kin on ohjeet 4–5 teematarinan toteuttami-
seen. Kukin jakso alkaa viriketekstillä, jolla 
voi motivoida ja innostaa oppilaita työsken-
telyyn. Kuhunkin teematarinaan annetaan 
yleiset toteutusohjeet, kehys, jossa kerrotaan 
kokonaisuuden etenemisvaiheet, ja oppilai-
den tehtäväohjeet.

Teematarinat, jotka voi tehdä useita kertoja, 
vaikkapa jokaisella vuosiluokalla, on merkitty 
sisällysluettelossa tähdellä. Tallentakaa eri ai-
koina tehtyjä teematarinoita ja arvioikaa yh-
dessä edistymistä.

� Toteutusohjeet
Toteutusohjeet-kohdassa opettajalle annetaan 
vinkit ja suositukset seuraavista:

Kohderyhmä: Suositus luokka-asteesta

Työskentelyaika: Suositus siitä, kuinka mo-
nelle viikolle työskentely on hyvä jakaa. Työs-
kentelyaikaa voi muokata lyhyemmäksi tai pi-
demmäksi ja näin myös eriyttää työskentelyä.

Oppiaineet ja sisällöt: Oppiaineet ja sisällöt, 
joihin teematarina eniten liittyy tai sisältyy

Idea pähkinänkuoressa: Tiivis kuvaus teema-
tarinan aiheesta, toiminnasta ja tavoitteista

Ryhmät ja työskentelypaikat: Suositus ryh-
mien oppilasmäärästä ja ehdotus työs kentely- 
paikasta

Oppilaan hahmo tarinassa ja opettajan rooli: 
Oppilaan hahmo tarinassa (esim. supersankari 
tai tonttu) ja opettajan tarinakohtainen rooli 
(esim. metsänvartija tai kilpailutuomari)

Tuotokset ja seinätaulu:

Valmiin teematarinan esittelytavat

Vinkit teematarinatyöskentelyn aikana synty-
vistä tuotoksista, jotka voi koota seinätaululle

Liitteenä olevat materiaalit: Valmiit kopioi-
tavat materiaalit

Hae itse: Materiaalit, joita tarvitaan tehtävissä, 
ja vinkit rekvisiitasta, jota voi käyttää työsken-
telyn rikastajana

Eriytä: Vinkit eriyttämisestä

Arviointi: Vinkit arviointitavoista

Edit Kehys
Kehys kertoo opettajalle, miten teematarinas-
sa edetään. Tarvittaessa opettaja voi eriyttää 
ja yksinkertaistaa teematarinaa samoin kuin 
muokata siihen käytettävää aikaa. Kehys muo-
dostuu neljästä pääkohdasta:

Play Aloitus: Vinkit työskentelyn aloittamiseen

� Tarinan kulkuun vaikuttaminen: Vinkit 
tarinan kulkuun vaikuttamisesta

� Huippukohta: Vinkki työskentelystä koh-
dassa, jossa tapahtuu koko tarinan kannalta 
merkittäviä ja mieleenpainuvia asioita

� Lopetus: Vinkit työskentelyn lopettamiseksi
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Salanimi

SALANIMI

 � TOTEUTUSOHJEET

Kohderyhmä: 1.–2. ja 3.–6. luokka, S2

Työskentelyaika: 4 tuntia, 2 viikkoa

Oppiaineet ja sisällöt:
Äidinkieli ja kirjallisuus, S2, draaman kaaren kirjoittamisen harjoittelu
Luovan kekseliäisyyden harjoittelu yksin ja yhdessä ryhmän kanssa, oma identiteetti
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L4 Monilukutaito

Idea pähkinänkuoressa:
Teematarinan aiheena ovat erilaiset tarinatyypit ja salanimet. Tarkoituksena on keksiä tarina-
hahmo ja tarina leikillisellä tavalla omasta nimestä luodun salanimen kautta. Tarinassa opitaan 
luovaa kirjoittamista, yhteisöllistä työskentelyä ja draaman kaaren rakentamista.

• teematarinalliseen työtapaan ja yhteisölliseen työskentelyyn tutustuminen
• oman hahmon ja tarinan yhdistäminen yhteiseksi tarinaksi
• teematarinan esittäminen ja siitä keskusteleminen

Ryhmät ja työskentelypaikat:
3–4 oppilaan ryhmät, oppilaiden ideoimat salaiset työskentelypaikat (esim. pulpetin alla kan-
kain peitetty maja)

Oppilaan hahmo tarinassa ja opettajan rooli:
Oppilas: valitun tarinatyypin mukainen hahmo

Tuotokset ja seinätaulu:
Oman nimen kirjaimista tehdyt salanimet, oppilaiden yhdessä ideoima ja kirjoittama teema-
tarina ja tarinoiden esitykset
Seinätaululle ryhmien yhteisesti keksityt salanimilaput ja rintanapit

Liitteenä olevat materiaalit:
Tarinoiden ominaispiirteitä s. 189
Lukuteatteri tarinaan eläytymisen apuvälineenä s. 238
Hymynaama-itsearviointi s. 244
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Salanimi

Hae itse:
Paperia ja sakset tai valmiita pikkulappuja nimen kirjaimia varten
Pahvia tai paksua paperia pinssiä varten, klemmareita tai hakaneuloja kiinnitystä varten
Rekvisiittaa ryhmien työskentelypaikoille (esim. satu: taikasauva, taikapöly; seikkailutarina: 
kartta, aarrearkku; faabeli eli eläintarina: pehmolelut)

Eriytä:

• Tehtävä on helpompi, kun salanimen etsintään käytetään vain etunimeä tai siihen saa käyt-
tää mitä tahansa oman nimensä kirjaimia. Lyhyt nimi on helpompi keksiä kuin pitkä, ja 
monenlaiset kirjainyhdistelmät kelpaavat nimeksi.

• 1.–2.-luokkalaiset voivat käyttää kuvallista ja suullista kerrontaa ja kirjoittaa esimerkiksi 
sanoja tai lyhyitä virkkeitä.

Arviointi:
Hymynaama-itsearviointi s. 244
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