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Abstract
The study aimed at researching collaboration in a group of children under school age, its
characteristics, organisation of activities and conflicts as well as the cultural and social routines
developing through collaboration.
The research problem was, firstly, how children's collaboration is organised and how it proceeds
and which the characteristics of the organisation of the collaboration are. The characteristics of
organisation refer to initiatives and responses to them, their consequences and results of action.
Secondly, I wanted to study how the conflicts apparent in the activities are solved and what happens
in action after a conflict is solved. Thirdly, the development of collaboration into social routines and
differences in organisation between groups of differently aged children were studied.
The theme of the study is connected with a research tradition in which children's development is
seen in terms of participation in the social environment and the culturally conveyed world, its
language, manners and habits. This study focused on children in their everyday activities,
constructing their plays together, sharing activities and negotiating. The theoretical background of
the study was based on sociocultural theories on one hand and a broad research tradition – systemic
theories – on the other hand. Systemic theories also involve relational theories among which this
study was contributed to especially by the conception of development and characteristics as relations
as well as the significance of communication and collaborative regulation to control development.
The collaborative situations that were studied were gathered from children's spontaneous play
situations by means of videotaping. Samples containing phenomena under study were picked out
from these materials. Then the data was divided into meaningful episodes of initiatives and conflicts
that were analysed with a method designed for the analysis of video materials, searching for social
routines uniform in content and theme built on the children's peer culture.
According to the results, initiatives formed a small-scale yet impressive phenomenon that enabled
the children to join in collaboration and with that in the sociocultural world. The children made
plenty of initiatives, the most common of them being active verbal motions such as questions,
proposals, commands and various motions related to play. There was an active response to these
initiatives, but a remarkable number of them were also ignored. Most of the conflicts were connected
with the use of things and toys. A strategy to maintain the collaborative relationship was most often
chosen to solve them. The study revealed six different social routines in the children's peer culture.
The most common social routine was sociodramatic play that is characterised by regular taking of
turns in the collaboration, a long duration and positive results. The study also compared the
initiatives, responses and conflicts of younger and older children. It was observed that non-verbal
action in negotiation situations and the strategy of ignorance in conflicts were more typical of
younger than older children.
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Tiivistelmä
Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia pienten, alle kouluikäisten lasten ryhmässä tapahtuvaa
yhteistoimintaa, sen piirteitä, toiminnan organisoitumista ja konflikteja sekä yhteistoiminnassa
kehittyviä kulttuurisia ja sosiaalisia rutiineja.
Tutkimusongelmina olivat ensinnäkin miten lasten yhteistoiminta organisoituu ja etenee sekä
millaisia piirteitä yhteistoiminnan organisoitumisessa ilmenee. Organisoitumiseen liittyvillä
piirteillä tarkoitettiin aloitteita ja niihin annettuja vastauksia, näiden seuraantoja sekä toiminnan
tuloksia. Toiseksi haluttiin tutkia miten toiminnassa ilmenevät konfliktit ratkaistaan ja mitä
toiminnassa tapahtuu konfliktien ratkaisemisen jälkeen. Kolmanneksi tutkittiin yhteistoiminnan
kehittymistä sosiaalisiksi rutiineiksi ja mitä eroja organisoitumisessa on eri-ikäisten lasten ryhmissä.
Tutkimus liittyy teemallisesti tutkimusperinteeseen, jossa lasten kehittyminen nähdään
osallisuutena sosiaaliseen ympäristöön sekä kulttuurisesti välittyneeseen maailmaan, sen kieleen,
tapoihin ja tottumuksiin. Tämän tutkimuksen kohteina olivat lapset omassa arkipäivässään,
rakentamassa yhteisiä leikkejä ja toimintaa jakaen ja neuvotellen. Tutkimuksen teoreettinen tausta
perustui toisaalta sosiokulttuurisiin teorioihin ja toisaalta toiseen laajaan tutkimusperinteeseen –
systeemisiin teorioihin. Systeemisiin teorioihin liittyvät myös relationaaliset teoriat, joista tähän
tutkimukseen nousi erityisesti näkemys kehityksestä ja ominaisuuksista
suhteina sekä
kommunikaation ja yhteistoiminnallisen säätelyn kehitystä ohjaava merkitys.
Tutkitut yhteistoimintatilanteet kerättiin lasten spontaaneista leikkitilanteista havainnoimalla
käyttäen videointia apuna. Kerätystä aineistosta poimittiin tutkimukseen sellaiset otokset, joissa
esiintyi
tutkittavia ilmiöitä. Sen jälkeen aineisto jaettiin merkityksellisiin
aloite- ja
konfliktiepisodeihin, joita analysoitiin videomateriaalin analyysin tarkoitetulla menetelmällä ja
hakien sisällöllisesti ja teemallisesti yhtenäisiä lasten vertaiskulttuuriin rakentuvia sosiaalisia
rutiineja.
Tulosten mukaan aloitteet muodostivat pienimuotoisen, mutta kuitenkin vaikuttavan ilmiön, joka
mahdollisti lapsille liittymisen yhteistoimintaan ja sitä kautta sosiokulttuuriseen maailmaan. Lapset
tekivät runsaasti aloitteita, joista yleisimpiä olivat aktiiviset kielelliset aloitteet kuten kysymykset,
ehdotukset, käskyt sekä erilaiset leikkialoitteet. Aloitteisiin vastattiin aktiivisesti, mutta myös
huomattavan paljon niistä jätettiin huomiotta. Suurin osa konflikteista liittyi esineisiin tai
leikkivälineiden käyttöön. Niiden ratkaisemiseksi valittiin useimmiten yhteistoimintasuhdetta
ylläpitävä strategia. Tutkimuksessa löydettiin kuusi erilaista lasten vertaiskulttuurin sosiaalista
rutiinia. Eniten esiintynyt sosiaalinen rutiini oli sosiodraamallinen leikki, jota luonnehti säännöllinen
vuorottelu yhteistoiminnassa, pitkä kesto sekä myönteiset tulokset. Tutkimuksessa verrattiin myös
pienten ja isojen lasten aloitteita, vastauksia ja konflikteja havaittiin, että pienille oli tyypillisempää
ei-kielellinen toiminta neuvottelutilanteissa ja huomiotta jättämisen strategia konfliktitilanteissa kuin
isommille lapsille.
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Esipuhe
Tämä teos muodostaa vain pienen osan pitkästä prosessista. Sen kirjoittaminen on oikeastaan alkanut jo kauan sitten. Se on alkanut kehkeytyä työssäni psykologian lehtorina monien vuosien aikana. Tämä teos on osaltaan oman työni kuvausta. Se liittyy niihin kysymyksiin, joita olen omassa opetuksessani vuosien aikana uudelleen ja uudelleen pohtinut. Mitä
on kehitys? Mikä ihmistä ohjaa? Miten kuvata kehitystä? Mitä on yksilöllisyys, entä sosiaalisuus? Työssäni olen liikkunut varhaiskasvatuksen ja kehityspsykologian rajapinnoilla.
Liittyminen psykologian tutkimusryhmään 1990-luvun puolivälin jälkeen rohkaisi myös
tutkimaan kehitystä ja erityisesti lasten yhteistoimintaa. Kiitän tutkimusryhmän johtajaa,
professori Timo Järvilehtoa, joka on ollut tärkeä kriitikko ja kannustaja tämän työn eri vaiheissa.
Yhteistoiminta kollegojeni kanssa sekä varhaiskasvatuksen jaoksessa että kasvatuspsykologian ja psykologian jaoksessa on inspiroinut minua tutkimustyöhön. Tutkijayhteisön
merkitys on ollut työssäni todella tärkeä. Haluan kiittää erityisesti professori Eeva Hujalaa,
joka on ollut todella suurena apuna, kannustajana ja kriitikkona työn eri vaiheissa sekä professori Hannu Soinia, joka on ollut yhteiskumppanina monessa hankkeessa ja rohkaisijana
tämänkin työn eri vaiheissa.
Suuri kiitos työni esitarkastajille, professori Maritta Hännikäiselle ja professori Kaarina
Laineelle siitä huolellisesta työstä mitä he ovat tehneet väitöskirjani eteen. Heidän ohjeensa
ja arvokkaat neuvonsa ovat monella tapaa vieneet työtäni eteenpäin.
Tämän teoksen syntymiseen ovat omalta tärkeältä osaltaan vaikuttaneet kaikki ne varhaiskasvatuksen ja psykologian opiskelijat, jotka ovat vuosien kuluessa opiskelleet kursseillani ja joiden kanssa olemme yhdessä kehitystä pohtineet ja tutkineet. En uskalla edes
laskea opiskelijoiden lukumäärää. Se on kuitenkin paljon. Olen kiitollinen opiskelijoilleni
keskusteluista ja oivalluksista, jotka ovat saaneet minua tutkailemaan kehitystä aivan
uusista näkökulmista.
Oulun yliopiston Varhaiskasvatuskeskuksessa toimiva lapsiryhmä, lasten vanhemmat ja
ryhmän ohjaaja opettaja Pirjo Mustonen on kiitoksen aihe. Ilman sen lapsiryhmän toimintaa työni olisi ehkä valmistunut, mutta huomattavasti työläämmin ja aikaa vieden. Nyt olen
voinut seurata lapsiryhmän toimintaa intensiivisemmin ja tiiviimmin kuin mitä ehkä kenttätyössä olisin voinut. Lasten toiminnan seuraaminen on tuonut elämän makua, uskoa, luottamusta ja toivoa tutkimuksen tekemisen rinnalle. Keskustelut lasten vanhempien kanssa

ovat rohkaisseet minua jatkamaan työtäni. Ystäväni ja työtoverini KM Tuulikki Tuominen-Eilola sekä työni suomen kielen tarkistaja FM Ilona Nykyri ovat olleet mukana prosessissa ja tuoneet uusia tuulia ja luovia ideoita, mutta myös merkittäviä korjausehdotuksia
työhöni. Olen heille suuresti kiitollinen tuesta, avusta ja kriittisistä kommenteista. Lehtori
KT Kristiina Kumpulainen ja yliassistentti KT Kaisa Jakkula, joiden molempien tutkimusalueet ovat verraten lähellä omaani, ovat lukeneet työtäni sen eri vaiheissa ja heidän kommenteilleen annan erityisen painoarvon.
Oulun Yliopiston Tukisäätiö ja Okka-säätiö ovat tukeneet väitöskirjani tekemistä sen
viimeisissä vaiheissaan ja ilman tätä tukea minun olisi ollut vaikeaa keskittyä muutamiksi
kuukausiksi tekemään aikaa vievää aineiston analyysia.
Hyvät ystäväni ovat olleet minulle tärkeitä. Harrastukset ja intressit, jotka liikkuvat
aivan toisaalla, kaukana tutkimustyöstä, ovat olleet suuri ilonaiheeni. Kiitokseni kirjallisuuspiireille, tyttökerhoille ja ystäville siitä, että – olette olemassa.
Oma perheeni ja sukulaiseni, erityisesti rakkaat poikani Juha, Ossi ja Otto ovat läheltä
seuranneet työn tekemistä ja sen eri vaiheita. He ovat muistuttaneet minua tärkeistä asioista
elämässä ja siitä, mikä loppujen lopuksi on oleellista! Omistan tämän työn teille.
Oulussa kesäkuun 2. päivänä 2004
Eeva-Liisa Kronqvist
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1 Johdanto
Sillä että pieni lapsi kykenee solmimaan kiintymyssuhteen ensimmäiseen hoitajaansa ja
liittymään muihin lähipiirinsä ihmisiin, on ensiarvoinen kehityksellinen merkityksensä.
Lapsi kasvaa ja kehittyy kulttuurisen osallisuuden viitekehyksessä, ja sen lähtökohtana on
vastasyntyneen vuorovaikutus hoitajansa kanssa. Lapsen huomio alkaa kuitenkin melko
pian kiinnittyä myös ympärillä oleviin esineisiin ja muihin tärkeisiin ihmisiin. Samanaikainen kiinnostus molempiin suuntiin – sekä ihmisiin että esineisiin – kuvastuu pienen lapsen
innokkuudessa jakaa kokemuksiaan esineistä toisten kanssa. Esineistä tulee yhteisen huomion kohde ja lapsi alkaa seurata miten aikuinen ja vertaiset käsittelevät niitä (Jakkula
2002, 29–30). Onkin todettu, että jo pienet vauvat seuraavat aktiivisesti ikäistensä käyttäytymistä, sovittavat vähitellen ilmaisunsa huomionsa kohteeseen ja tämän tunnetiloihin ja
kommunikoivat koordinoidusti ja vastavuoroisesti toisen ihmisen kanssa (esim. Schaffer
1984, Stern 1985, Trevarthen 1988).
Ympäristön erottaminen erilliseksi omasta kehosta on lapsen ensimmäisiä suuria oivalluksia. Aluksi lapsi kokee kuuluvansa yhteen ympäristönsä kanssa, mutta vähitellen hän
oppii hahmottamaan, että oman kehon osat eivät ole ympäristöön kuuluvia. Jakoa subjektiin ja objektiin, minään ja muihin, voidaankin pitää ihmisen ensimmäisenä toiminnan teoriana. Vähitellen irtaudutaan omaksi minäkseen ja toimivaksi subjektiksi ja lopultakin yhä
selvemmin tiedostetaan oman toiminnan ja tulosten monimuotoinen kytkeytyminen ympäristöön. (Järvilehto 1995, 28–31.) Trevarthen (1980) kuvaa varhaista emotionaalisten tilojen jakamista primaarina intersubjektiivisuutena ja perussuuntautumisena ulkomaailmaan.
Myöhemmin lapselle rakentuu hoivasuhteen kautta sekundääri intersubjektiivisuus uudenlaiseksi ihmissuhteiden malliksi, jossa huomio siirtyy yhä vahvemmin tunteiden jakamiseen toisten kanssa ja itsestä poispäin sekä toisiin ihmisiin ja esineisiin suuntautumiseen.
Lapsen kasvaessa toiset lapset saavat yhä enemmän hänen huomiotaan. Lasten vastavuoroinen kommunikaatio sosiaalisissa tilanteissa lisääntyy merkittävästi puolen vuoden
ikäisestä eteenpäin sekä suhteessa toisiin lapsiin että vanhempiin. Lapsen kehittyvät valmiudet ja kielelliset ja motoriset taidot mahdollistavatkin monenlaisen vuorovaikutuksen
vertaisten kanssa. Jo ensimmäisen ikävuoden loppuun mennessä, kun lapsella on omat
ainutlaatuiset ja yksikölliset suhteensa hoitavaan aikuiseen, hänellä on erilaisia, yksilöllisiä
suhteita myös toisten lasten kanssa. (Munter 2001, 96.) Lapsen ”sosiaalisuus” saa uusia
ulottuvuuksia. Sosiaalisuudella sen perinteisessä merkityksessä on tarkoitettu ennen kaik-
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kea monipuolistuvia suhteita vertaisiin ja muihin aikuisiin, mutta sillä voidaan myös tarkoittaa ihmisen olemukseen olennaisesti liittyvää sosiaalisuutta ja situatiivisuutta. Sosiaalisuuden käsite ja rajanveto sosiaalisuuden ja yksilöllisyyden välillä onkin Bearisonin ja
Dorvalin (2002, 3–4) mukaan ollut ajankohtainen aihe viime vuosien kehityspsykologisessa keskustelussa. Kehitykseen ja oppimiseen liittyvällä sosiaalisuudella voidaan viitata
heidän mukaansa kahteen erilaiseen näkökulmaan. Termin ensimmäinen merkitys viittaa
kahden tai useamman osallistujan toimintaan tilanteessa. Toinen merkitys puolestaan viittaa laajemmin ihmisen toiminnan sosiaaliseen situatiivisuuteen ja tiedon ja oppimisen sosiokulttuuriseen alkuperään. Sosiaalisuuden erilaiset määritteet heijastuvat väistämättä myös
kehityspsykologisen tutkimuksen metodologisessa otteessa. Tutkimuksellinen ote voi keskittyä sosiaalisten vaikutusten tutkimiseen, esimerkiksi lasten yhteistoiminnassa omaksuttujen taitojen vertaamiseen heidän yksilölliseen osaamiseensa. Tai tutkimuksellinen ote voi
keskittyä arvioimaan yhteistoiminnan laajempaa, sosiaalista kontekstia. Näkökulman
valinta luonnollisesti ohjaa sekä tutkimuskohdetta että metodisia ratkaisuja, erityisesti tutkimusyksikön valintaa. (Bearison & Dorval 2002, 5–6). Kehityspsykologinen tutkimus on
perustunut pitkään piagetilaiseen perinteeseen ja lasten yksilöllisten kehityspiirteiden analysointiin ja vasta 1980-luvulta on kirjallisuudessa ja tutkimuksessa on alkanut näkyä sosiokulttuurinen perinne ja vertaisryhmätutkimus. (Bakeman & Adamson 1984, 1986, Cole &
Wertsch 1996, Rogoff 1998, Jakkula 2002,13.)
Mielenkiintoinen tutkimusmetodologinen haaste onkin, miten tutkia lasten yhdessä toimimista ja tavoittaa sen dynamiikkaa. Tämä edellyttää sekä teoreettisen perustan arviointia
että sellaisia metodologisia ratkaisuja, joiden avulla voitaisiin löytää yhteistoiminnan
kuvaamiseen soveltuvia lähestymistapoja. Keskustelu tutkimusyksikön valinnasta onkin
leimannut viime vuosien vuorovaikutustutkimusta (Grossen 1994, Rogoff 1990, 2003).
Vuorovaikutustutkimuksessa korostetaan, että yksilöitä ei voida erottaa niistä aktiviteeteista ja instituutioista, joissa he ovat eri tavoin osallisina. Rogoff (2003, 52) määritteleekin
koko ihmisen kehityksen prosessiksi, jossa yksilöt osallistuvat yhteisöjensä sosiokulttuurisiin toimintoihin.
Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää lasten yhteistoiminnan organisoitumista ja
siinä ilmeneviä piirteitä sekä yhteistoiminnan kehittymistä. Yhteistoiminnan organisoitumisella ja siinä ilmenevillä piirteillä tarkoitettiin tämän tutkimuksen yhteydessä lasten
yhteistoiminnan aloittamista, aloitteisiin vastaamista, yhteistoiminnan tuloksia sekä yhteistoiminnassa ilmeneviä ristiriitoja. Yhteistoiminnan kehittymisellä puolestaan tarkoitettiin
toiminnan kuluessa rakentuvia, yhdessä jaettuja sosiaalisia rutiineja ja toisaalta eri-ikäisten
lasten yhteistoiminnan piirteitä. Tutkimuksessa on käytetty termiä yhteistoiminta kuvaamaan lasten vertaistoimintaa. Yhteistoiminnan käsite laajentuu kattamaan muitakin lasten
vertaistoiminnalle tyypillisiä piirteitä kuin leikki, joka on ollut kehityspsykologisessa ja
varhaiskasvatuksen tutkimuksessa verraten paljon tutkittu aihe. Yhteistoiminnallista oppimista on käsitteenä käytetty erityisesti luokkahuone- ja oppimistutkimuksessa, jossa sitä on
tutkittu oppimisen yhteydessä. Tässä tutkimuksessa yhteistoiminnalla tarkoitetaan lasten
keskinäistä toimintaa, jossa he joutuvat yhdessä neuvottelemaan yhteisen tuloksen ja
tavoitteen saavuttamisesta. Tavoitetta ei aseteta ulkoa, vaan se rakentuu yhteistoiminnan
kuluessa ja yhdessä neuvottelemalla. Tässä tutkimuksessa tutkimustehtävät liittyivät erityisesti yhteistoiminnan aloittamiseen ja sen etenemiseen aloitteen jälkeen. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustui systeemisiin ja sosiokulttuurisiin teorioihinn ja niistä johdettiin myös tämän työn keskeiset käsitteet.
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Tutkimusaineisto kerättiin säännöllisesti kokoontuvassa, osapäiväisessä lapsiryhmässä.
Havainnointi tapahtui lasten keskinäisissä spontaaneissa leikkitilanteissa. Vuorovaikutustutkimuksissa on perinteisesti käytetty joko tehtäväkeskeisiä tai spontaaneja tilanteita
aineiston keruussa. Spontaanien leikkitilanteiden havainnointia on pidetty ekologisesti
validina, vähemmän situatiivisia velvoitteita ja enemmän kontekstuaalisuutta sisältävänä
aineiston keruumenetelmänä. (Verba 1994, 129, Varga 2003.) Vaikka havainnointien
toteuttaminen spontaaneissa tilanteissa olikin tässä tutkimuksessa monella tapaa haastavaa
ja vaikeaa, se kuitenkin mahdollisti monipuolisemmin lasten yhteistoiminnan dynamiikan
havainnoinnin ja analysoinnin kuin tehtäväkeskeiset aineiston keruumenetelmät. Myös tutkimustehtävät ja – ongelmat ohjasivat aineiston keruumenetelmiä arkielämän tilanteiden
havainnointiin.

2 Miten lapset rakentavat yhteistoimintaa?
2.1 Vertaiskulttuurin tutkimusperinne – lineaarisesta
reproduktiiviseen ja tulkinnalliseen tutkimusotteeseen
Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen tarkastelu aloitetaan lasten yhteistoiminnan tarkastelusta ja laajennetaan sen jälkeen systeemisten ja sosiokulttuuristen teorioiden tarkasteluun. Vertaiskulttuuritutkimus (peer culture) on ollut verraten paljon esillä viime vuosien
lapsitutkimuksessa. Erityisesti uusi sosiologinen tutkimus on tuonut esille lapsuuden ainutlaatuisuuden ja kritisoinut näkemystä, jossa lasta lähestytään tulevana aikuisena. Uudemmassa lapsitutkimuksessa on haluttu nähdä lapsi osaavana, aktiivisena toimijana ja kussakin kehitysvaiheessaan täydellisenä, ei keskeneräisenä – joksikin tulossa olevana – yksilönä. Tämän tutkimuksen teoreettisen taustan rakentamisen kannalta on tärkeää nostaa esille
erityisesti lasten vertaissuhteiden kulttuuria luova näkökulma, joka on ollut esillä sekä lapsuuden sosiologisessa ja sosiokulttuurisessa tutkimuksessa (Corsaro 1992, 1997) että
uudessa kulttuurin merkitystä korostavassa kehityspsykologisessa tutkimuksessa (Rogoff
1990, 1998, 2003).
Corsaron (1992) näkemykset korostavat lapsen toimijuutta omaa kulttuuriaan luovana
ja tuottavana subjektina. Sosiaalinen konteksti on tiiviisti yhteydessä kulttuuria luoviin,
kommunikointi- ja tulkintakykyjä edellyttäviin aktiviteetteihin. Tulkinnallinen lähestymistapa näkee kehityksen reproduktiivisena, ei lineaarisena. Se irtautuu vaiheajattelusta ja
pitää lapsen kehitystä tiedon uudelleenorganisoitumisena ja produktiivis-reproduktiivisena
prosessina, joka muuttuu jatkuvasti lasten valmiuksien kehittyessä. Vertaiskulttuurin luominen ei ole tulkinnallisen uusintamisen mukaan yksinkertaista jäljittelyä eikä toisaalta
myöskään aikuisten maailman suoraa omaksumista. Lapset tulevat osaksi aikuisten kulttuuria neuvottelemalla heidän kanssaan ja he luovat, soveltavat ja työstävät omaa kulttuuriaan. (Corsaro 2000.) Juuri tämä luova soveltaminen on Corsaron termein ilmaisten tulkinnallista uusintamista. Corsaron tulkinnallisen uusintamisen näkökulma lähentyy Rogoffin
(2003) sosiokulttuurista näkökulmaa, jonka mukaan ihmisen kehitys on kulttuurisesti määräytynyttä. Tiedolla ja osaamisella on näin ollen vahva kulttuurinen alkuperä. Heidän näkemyksillään on kuitenkin eräs ratkaiseva ero: Rogoff kuvaa tutkimuksissaan kulttuureja laajasti, ei ainoastaan vertaisnäkökulmasta vaan laajentaen näkökulmaa monikulttuurisuuteen
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ja korostaen aikuisen ohjaavaa merkitystä kulttuuristen käytänteiden vakiinnuttamisessa.
Lapsen kehitys heijastaa hänen mukaansa yhteisön kulttuurisia ja sisäänrakennettuja käytänteitä. Corsaro puolestaan liikkuu tutkimuksissaan lasten vertaiskulttuurissa. Hänen
mukaansa lapset tulevat osallisiksi aikuisten yhteisöön osallistumalla vertaiskulttuurin
tuottamiseen. Vertaiskulttuurissa artikuloidaan koko yhteisön sisäänrakennettuja piirteitä,
mutta samalla se on jotain uutta, jopa vastakohtaista aikuisten ja valtakulttuurin tendensseille (Evaldson & Corsaro, 1998).
Lasten vertaiskulttuuri tarkoittaa Corsaron (1992, 2000) mukaan verraten pysyvää joukkoa toimintoja tai rutiineja, artefakteja, arvoja ja asioita, joita lapset tuottavat ja jakavat
vuorovaikutuksessa vertaistensa kanssa. Hän havaitsi tutkimuksissaan (emt. 2000) lapsiryhmissä kaksi ryhmien kulttuuria kuvaavaa perusteemaa: Lapset pyrkivät ylläpitämään
hallinnan tai kontrollin tunnetta suhteessa omaan elämäänsä ja he haluavat jakaa kontrollipyrkimykset toisten lasten kanssa.
Lasten vertaiskulttuurin rutiinien tuottamisen kuvaamisessa Corsaro (1992) käytti seuraavia keskeisiä käsitteitä: kulttuuriset rutiinit, kehystäminen, kontekstualisointi ja korostaminen. Lisäksi todettiin lasten pyrkivän suhtautumaan – yleensä aikuisten laatimiin –
sääntöihin nk. sekundaaria sopeutumista noudattaen. Kehystäminen on rutiinien tuottamisen kognitiivinen elementti ja se ilmaisee missä ollaan menossa. Kehystämistä tarvitaan
rutiinien aktivoimis- ja aloittamisvaiheessa; se helpottaa rutiinien tuottamista. Corsaro
(1992) näkee primaarikehykset kulttuuristen rutiinien tapahtumastruktuureja koskevana
taustatietona. Sosiaaliset toimijat voivat helposti havaita mahdolliset kehykset ja niiden
väliset suhteet. Kehyksen aktivointi toteutuu esimerkiksi lasten vertaiskulttuurissa siten,
että yksi tai useampi lapsi viittaa tiettyjen vuorovaikutusnäyttämön elementtien käyttämiseen. Lapsi voi esim. roolileikkitilanteessa tuoda paikalle esineitä kuten keittovälineitä tms.
ja aktivoida siten useita mahdollisia perherutiinien kehyksiä. Viittaaminen tai osoittaminen
on tässä yhteydessä tärkeää, koska se johtaa jaettuihin tulkintoihin, jotka voidaan sitten hienosäätää yhteistoimin. Tuloksena on kulttuuristen rutiinien tuottaminen. (Corsaro 1992.)
Kontekstualisaatio on Corsaron mukaan (1992) hienosäätöä ja rutiinien eri puolien ja
piirteiden tarkentamista. Jaettu tietämys yhdistetään vuorovaikutusnäyttämön konkreetteihin piirteisiin spesifejä kontekstuaalisia vihjeitä hyödyntäen. Kontekstualisaatio on siis erityisen merkittävä siksi, että se on luonteeltaan havaittavissa oleva ja julkinen rutiinin tuottamisen keino. Sen avulla kommunikoidaan yhdessä, elaboroidaan ja arvioidaan missä
ollaan menossa. Toimijoiden tulee signalisoida jaetun tiedon käyttö. Gumperz (1982) oli
sitä mieltä, että toimijoiden on herkistyttävä kontekstualisaatiovihjeille ja osattava käyttää
niitä. On oleellista, millä tavoin lapsiryhmässä viestitetään tietyistä kulttuurisista rutiineista. Corsaro (Corsaro & Rizzo 1988) esimerkiksi havainnoi tutkimuksessaan italialaisten lasten tapaa viestittää keskustelurutiinin alkamisesta.
Korostaminen ja elaboraatio puolestaan voimistavat rutiinien kulttuurista merkitystä
(Corsaro 1992). Se näkyy käyttäytymisessä esim. liioitteluna, toistamisena jne. Korostaminen ei viittaa suoraan toiminnan sisältöön, vaan rutiinien kulttuurisiin merkityksiin. Se viittaa joidenkin primaarikehyksen elementtien vahvistamiseen ja näyttäytyy esim. tiettyjen
toimintojen liioittelemisena ja toistamisena. Se on hyvin tyypillistä lasten roolileikissä silloin, kun he haluavat korostaa jotain heille tärkeää. Lasten vertaisrutiineissa esiintyy erittäin paljon toistoa: esim. roolileikissä toistetaan samoja rutiineja, siivoamista, hoitamista
jne. Se korostaa toiminnan merkitystä, mutta antaa myös osallistujille mahdollisuuden
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muuttaa kulttuuristen rutiinien perusstruktuuria. Se pidentää lisäksi rutiinia ja antaa siten
mahdollisuuden jakaa merkityksiä.
Sosiaalisia systeemejä ylläpidetään rutiineilla. Käsitys lapsista kulttuurisiin rutiineihin
osallistujina on oleellinen osa tulkinnallista lähestymistapaa. Rutiinit ovat ”tuttuja”, ne
tekevät tuntemattomasta tutun ja ovat eräänlaisia ankkureita, jotka auttavat lasta kohtamaan
odottamatonta ja ristiriitaisuuksia jokapäiväisessä elämässä. Vaikka rutinoituminen vahvistaa yksilön turvallisuudentunnetta, on tärkeää korostaa, että rutiinit ovat kollektiivisia prosesseja. Kulttuuri ei ole ihmisten päässä kuten Corsaro toteaa (1992), vaan kulttuuriset
rutiinit tuotetaan yhteisissä ja julkisissa neuvotteluissa.
Sosiokulttuurisissa lähestymistavoissa korostetaan samaa: sivilisaatio ja se kulttuuri,
johon lapset kasvavat, rakentuvat kulttuurisesti välittyneiden, kieleen ja sen semioottiseen
välittymiseen perustuvien keinojen kautta. Ihmiset tuottavat ja käyttävät yhteistoiminnassaan välittyneitä keinoja kyetäkseen toimimaan yhteisten tulosten saavuttamiseksi ja luodakseen samalla spesifisti inhimillisen sosiokulttuurisen maailman, johon lapset syntyvät,
jossa he varttuvat ja johon he osallistuvat pätevinä toimijoina aikuisten rinnalla. Lapset
oppivat yhteisön toisilta jäseniltä ja aikaisempien sukupolvien kokemuksesta tarkoituksenmukaisen tavan toimia, ohjata omaa käyttäytymistään ja ottaa huomioon toisten näkökulmia unohtamatta omiakaan tavoitteitaan. (Stetsenko 2002, 124.)
Roolileikki on erinomainen esimerkki lasten tulkinnallisesta tavasta tuottaa kulttuuria ja
sosiaalisia rutiineja (Corsaro 2000). Lapset jäsentävät päivää arjen rutiinien mukaan ja
osallistumalla neuvotteluihin. Corsaro (1997, 140) pitää sosiodraamallista leikkirutiinia
parhaimpana esimerkkinä lasten tulkinnallisesta rutiinintuottamisesta. Se sisältää paljon
kommunikatiivisia taitoja, kollektiivista osallistumista (ilman sitä se ei olisi sosiodraamallista) sekä kehittyvää orientaatiota aikuisten maailmaan. Tämä sosiaalinen rutiini on luova
tuotos, ei reproduktio siitä, mitä lapset ovat kokeneet aikuisten maailmasta. Corsaron ja
Evaldsonin (1998) tutkimuksessa leikkiä pidettiin situatiivisena toimintona, joka sisälsi
piirteitä lapsen lähipiiristä ja kulttuurista, esim. saduista, elokuvista tai perheen tapahtumista, joita lapsi on kokenut. Kuitenkin – kuten tutkijat painottivat – se poikkesi aikuisten
kulttuurista ja saattoi olla vastakkainen sille. Lapset osallistuivat sosiodraamallisen leikin
kautta yhteistoiminnassa vertaiskulttuuriin ja luovat leikistä yhdessä jotain aivan uutta.
Leikki kertoi samalla siitä, miten lapset muokkasivat aikuisten maailmaa omakseen ja hallitsivat siten samalla omaa elämäänsä. Sosiodraamallinen leikki ei ollut aikuisten maailman
reproduktiota, vaan uudelleenrakennettu, vakaa ja lasten näköinen leikkirutiini. Aikuisten
maailman piirteet korostuivat leikissä ja niitä korostettiin siinä tahallisesti entisestään.

2.2 Neuvottelut lasten yhteistoiminnan rakentumisessa
Tässä luvussa käsitellään neuvottelun merkitystä lasten yhteistoiminnan rakentumisessa ja
ylläpitämisessä sekä aikaisempia tutkimuksia, joilla on tässä tutkimuksessa käytettyjen
analyysikeinojen kannalta merkitystä.
Viimeaikaisessa lapsitutkimuksessa (mm. Strandell 1995, Lehtinen 2000) on käytetty
neuvottelun käsitettä kuvaamaan lasten toimijuutta päiväkotiyhteisöissä. Strandellin tutkimuksessa todettiin lasten olevan taitavia ja monipuolisia keinoja käyttäviä neuvottelijoita.
Neuvotteluja käytiin sekä kielellisesti että ei-kielellisesti, erilaisin ilmein ja elein ja toimin-
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nan kautta. Osallistumisesta ja lasten välisistä suhteista neuvotellaan myös eksplisiittisesti
eli avoimesti ja konkreettisesti. Implisiittinen neuvottelu viittaa neuvotteluihin ja oletuksiin, jotka ovat syntyneet neuvotteluprosessin kuluessa (Finsch & Mason 1993, 60–61).
Molemmat neuvottelulajit ovat käytössä sekä aikuisten että lasten yhteistoiminnassa. Neuvottelun tulokseen vaikuttaa myös se, mistä ei puhuta avoimesti, keitä ei oteta neuvotteluihin mukaan tai kuka ei halua osallistua niihin (Finsch & Mason 1993, 60–61). Organisoivissa neuvotteluissa toiminnalle osoitetaan tila, jaetaan se toiminta-alueiksi ja rajaudutaan
muista samanaikaisesti käynnissä olevista toiminnoista. Neuvottelut voivat olla toimintaa
sääteleviä tai suunnittelevia ja niillä ohjataan ja ylläpidetään tapahtumakulkuja. Lasten toiminta on monimutkaista, moni-ilmeistä ja vaihtelevaa ja sen yhteistoiminnallisen rakentamisen onnistuminen edellyttää monimuotoisia neuvotteluja ja uudelleenjärjestelyjä
(Strandell 1995, 56–62, 74–77, 88).
Tutkimuksissa pienten lasten neuvotteluista havaittiin kahdentyyppistä vuorovaikutusta
yhteisen leikin perustan rakentamisessa (Sinclair & Stambak 1993, ix): Lapset omaksuivat
toisen lapsen ajatuksen toiminnasta ja toistivat sitä leikkivälineiden kanssa. Toisto ei ollut
pelkkää jäljittelyä, koska lapsen valitsema leikkiväline oli samantyyppinen, muttei useinkaan juuri sama kuin jäljittelyn kohteella oli ollut. Lasten havaittiin saavan aikaan samoja
tuloksia eri keinoin. Lapset ilmensivät tässä toiminnassa luovuutta ja kykyä irrottautua
konkreettisesta tilanteesta ja tuottaa sellaista uutta, mitä ei olisi ehkä kehkeytynyt jos lapsi
olisi toiminut yksin. Toinen vuorovaikutuksen tapa oli aloittaa leikki samoilla esineillä,
esim. asetella yhdessä leluja laatikkoon tai aloittaa roolileikki. Tilanteen syntymisen edellytyksenä oli partnerin löytyminen ja yhteisymmärrykseen pääseminen siitä, mitä leikkiä
leikitään. Jo esikielellisten lasten havaittiin käyvän neuvotteluja, joilla he viestittivät tavoitteitaan ja ideoitaan toisilleen. Kun yksimielisyys saavutettiin, käynnistyi yhteistoiminta:
molemmat parikit veivät ideaa eteenpäin ja pyrkivät pitämään jaettua toimintaa käynnissä.
Pieten lasten yhteistoimintaa koskevaa tutkimusta onkin tehty viime vuosina verraten
paljon ja se on tuonut uutta tietoa siitä, mitä neuvotteluprosessin aikana tapahtuu ja mikä
on pienten lasten oman toiminnan merkitys ja osuus yhteisen tietämyksen ja rakentumisessa. (Verba 1994, Stambak & Sinclair 1993.) Yhteistoimintaa (”joint activity”) luonnehtii
Verban (1994) mukaan yhteinen tavoite, pyrkimys jakaa toisten kanssa toimintaa sekä pyrkimys koordinoida toimintaa yhdessä. Pienten lasten yhteistoiminnalle todettiin olevan
tyypillistä tavoiteorientaatio joka sisälsi ajatusten ja toimintojen seuraantoja, jotka ovat
tavoitteisiin suuntautuneita sekä pieniä askeleita elaboraatioprosessin etenemisessä.
Tavoite-orientoituneen toiminnan todettiin edellyttävän tehokkaita strategioita. Pienten lasten yhteistoiminnassa tällaisia tavoiteorientaatioita ei tosin ole useinkaan havaittavissa,
koska tavoite kehittyy usein vähitellen toiminnan myötä.
Toinen yhteistoiminnan piirre oli merkitysten jakaminen ja kommunikaatio. Ajatuksia
jaetaan ja intentioita selkiinnytetään ja oikeutetaan eri tavoin. Kolmas piirre oli tilanteen
hallinta. Se merkitsi tilanteen kontrollointia ja tavoitteen huomioonottamista. Hallintaan
kuuluivat arviointi, päätöksenteko ja interventiot, joiden avulla autettiin yhteistyökumppaneita tavoitteeseen pääsemisessä. Siis myös kommunikaatio on oleellinen, voihan sen
avulla ohjata, tukea ja jäsentää toisten toimintaa. Hallinta voi vaihdella hyvin yksilöllisestä
hyvin kollektiiviseen, koska hallintaa voivat harjoittaa ne partnereista, jotka hallitsevat toiminnan. (Verba 1994.)
Samassa Verban (1994) tutkimuksessa todettiin lapsiryhmissä kolme erilaista vuorovaikutusmallia, joissa kaikissa oli havaittavissa edellä mainittuja yhteistoimintaa luonnehtivia
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ominaisuuksia, hieman eri painotuksin kussakin. Tarkkailussa ja jäljittelyssä partneri
havainnoi toisen toimintaa ja laajensi sen perusteella omaa toimintaansa. Yhdessä toimimisen mallissa tavoitteisiin pyrittiin yhdessä ja partnerit harjoittivat samaa tai komplementaarista toimintaa. Neuvottelut, suostumiset ja samanmielisyys luonnehtivat tätä mallia. Opastavassa vuorovaikutuksessa lapsen toimintaa avusti toinen lapsi. Siihen sisältyi näistä kolmesta mallista eniten sosiaalista vaihtoa ja intersubjektiivisuutta. Näitä kolmea mallia voidaan kuvata Verban (1994) mukaan myös jatkumona yksilöllisyydestä sosiaaliseen niin,
että tarkkailu perustui vahvasti yksilölliseen toimintaan ja ohjattu toiminta puolestaan sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Jaottelu on kuitenkin ongelmallinen. Jokaiseen vuorovaikutusmalliin sisältyy implisiittisesti sosiaalisuuden näkökulma, eikä sitä voida pitää vain joidenkin vuorovaikutusmallien ominaisuutena. Jaettu ymmärtäminen voi syntyä myös ilman
kielellistä kommunikaatiota (Verba 1994). Erityisesti pieniä lapsia havainnoimalla voi
nähdä miten jo se, että lapset ovat samassa tilassa ja tekevät jotakin yhdessä, kehittää heissä
samansuuntaista tarkkaavaisuutta. Pienet lapset käyttivät monenlaisia tapoja toiveidensa ja
yksimielisyyden ilmaisuun: eleitä, esineisiin liittyvää toimintaa, ilmeitä, katsetta ja kielellistä ilmaisua. Näin syntyvät jaetut merkitykset ovat edellytys vuorovaikutuksen seuraannon etenemiselle. Symbolisten toimintojen ja yhteistoiminnan koordinaatio on tutkimusten
mukaan (Verba 1993a, 2) mahdollista vain mikäli lapset pystyvät jakamaan leikin fiktioluonteen ja ymmärtävät ne merkitykset, joita erilaisiin tapahtumiin ja esineisiin liitetään.
Leikin idean tulee pysyä osallistujilla ”mielessä”, jotta leikki etenisi. Se miten tarkoin ja
millä tavoin jaettuja merkityksiä kehittyy, on mielenkiintoista. Ainakin yhteisyys ja halu
leikkiä toisensa kanssa ovat tässä merkittävä edellytys. Toinen tärkeä edellytys on yhteisestä teemasta sopiminen.
Vastavuoroisuus on välttämätön ainakin kolmella tasolla, jotka voidaan jakaa (Verban
1993a4–5) mukaan seuraavasti: yhteistoiminnan sisällön kuvitteleminen, kuvitelman jakaminen yhden tai useamman partnerin kanssa ja käynnistyneen leikin tai toiminnan ylläpitäminen. Näiden tekijöiden havaittiin olevan yhteydessä toiminnan tulokseen eli siihen, jatkuuko ja kuinka pitkään yhteistoiminta jatkuu vai hajaantuuko se.
Yhteistoiminnan organisoitumisessa esiin nousevat aloitteet ja konfliktit ovat vertaissuhteen dynamiikan kriittiset pisteet: toiminta ei käynnisty ilman aloitteita ja konflikti merkitsee aina toiminnan hajautumisen uhkaa. Ne muodostavat yhteistoiminnan keskeisen ytimen ja ovatkin siksi tämän tutkimuksen avainkäsitteitä.

2.3 Aloite reorganisaationa ja yhteistoimintajärjestelmän kuvaajana
Aloite on tärkeä osa neuvottelua ja sitä kautta yhteistoiminnan organisoitumista. Lapset
luovat aloitteiden kautta omaa arkielämäänsä ja kulttuuriaan. Aloitteet eivät ole erillisiä
suhteita tai ärsykkeitä, vaan muodostavat yhdessä niitä seuraavan toiminnan kanssa yhteistoiminnallisen suhteen perustan eli ilman niitä yhteistoimintaa on vaikeaa olettaa syntyvän.
Aloitteet ovat keskeisiä yhteistoimintaan virittäviä käyttäytymismuotoja ja lasten yhteistoiminnassa esiintyy hyvin erilaisia aloitteita. Ne voivat olla kielellisiä kutsuja ryhtyä leikkiin,
mutta myös hyvin toiminnallisia ja tavoitteellisia käyttäytymismuotoja. Viimeaikaisissa
tutkimuksissa on osoitettu, että lapsilla on käytössään erilaisten yhdessä rakentamiseen
perustuvien mallien mukaisia, suhteellisen kehittyneitä aloitteentekoja. Valtaosa tutkimuk-
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sista on kuitenkin tehty kouluikäisillä erilaisissa tiedon rakentamista edellyttävissä tehtävissä ja vain verraten harvat tutkimukset ovat keskittyneet varhaisten ikävuosien yhteistoiminnan rakentumiseen (Verba 1994, 126).
Aloitteenteko on yhteistoiminnan syntymisen kannalta ratkaiseva vaihe. Siitä riippuu,
mihin suuntaan yhteinen toiminta kehittyy ja millaisen muodon se saa, vaikka aloitteen jälkeen tapahtuvilla neuvotteluilla, jakamisella ja organisoinnilla onkin toki oma vaikutuksena siihen, kuinka pitkään jatkuvaa ja millaisiin tavoitteisiin yltävää toimintaa aloitteesta
seuraa. Aloitteella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa tavoitteellista, aktiivista, toisen huomion tavoittavaa käyttäytymistä. Katsaus aloitteita koskevaa aikaisempaan tutkimukseen
keskittyy lähinnä siihen mitä aloitteita on lasten todettu käyttävän ja miten eri-ikäisten lasten aloitteet eroavat toisistaan.
Aikaisempien tutkimusten perusteella on lasten yhteistoiminnan rakentumisessa löydetty hyvin erilaisia aloitteentekoja ja niihin reagointitapoja riippuen lapsen iästä sekä
yhteistoiminnan luonteesta. (mm. Barron 2000, Verba 1993a). Erilaiset diskursiiviset
yhteistoiminnan ylläpitämiseen liittyvät strategiat ovat olleet esillä paljon kouluikäisiä koskevissa tutkimuksissa (mm. Edwards 1993, Mercer 1996). Tässä tutkimuksessa käytetyn
analyysikehikon rakentamisessa hyödynnettiin aikaisempaa, erityisesti pienempiä lapsia
koskevaa tutkimusta aloitteista. Katse ja toisen lapsen toiminnan intensiivinen seuraaminen
ovat pienten lasten keskuudessa tyypillisiä aloitetta edeltäviä toimintamuotoja. Viipyvä
katse voi olla tyypillinen käyttäytymispiirre, kun pieni lapsi on uudessa ympäristössä tai
väsynyt tai stressaantunut. Tämä on kuitenkin eri ilmiö kuin verraten vähän tutkittu aloitteeseen liittyvä katse. On todettu, että aloite-katse liittyy usein toisen lapsen pitelemään esineeseen tai toimintaan, jolla on merkitystä, arvoa lapselle. Verban (1989, 217, 224) mukaan
esine jättää ”jäljen” aivan kuten etana liikkuessaan, ja tämä jälki on lapselle erittäin attraktiivinen: lapsi haluaa toisen pitelemän esineen itselleen. Noin puolet niistä esineistä, joita
joku lapsista oli käsitellyt, valittiin samassa leikkiepisodissa myöhemminkin objektiksi
(Verba & Musatti 1989). Miten lapsi sitten valitsee esineen? Kiistely ei ole lapsen ainoa
tapa saada esine hetkeksi itselleen; usein lapsi tarttuu esineeseen kun toinen jättää sen hetkeksi huomiotta ja joskus toinen lapsi ymmärtää toisen toiveen ja suostuu luovuttamaan
esineen toisen leikkiin.
Toinen pienten lasten tapa tehdä liittymisaloite on toisten toimintojen seuraaminen.
Ryhmään tuleva saattaa ensin seurata passiivisesti muiden toimintaa, alkaa siiten tutkia esinettä tai leikkiympäristöä ja vasta tämän jälkeen hakea yhteyttä toisiin lapsiin.(Laine
2002,17). Lapsi voi seurata toisen toimintaa ja toistaa saman mallin jättämällä siitä useita
osavaiheita pois kuten Verba & Musatti (1989, 219) osoittavat. Mallioppiminen ja jäljittely
eivät ole viime vuosien tutkimuksissa olleet erityisen suosittuja käsitteitä. On haluttu osoittaa (esim. Webb & Palinscar 1996, 847), että yhteistoiminnassa kehittyvät sosiaaliset valmiudet eivät johdu pelkästä jäljittelystä, vaikka heidän mukaansa ollaankin yhtä mieltä
siitä, että lapset oppivat erittäin paljon toisten lasten toimintaa seuraamalla ja havainnoimalla.
Yhteistoiminta käynnistyy usein myös lasten kerääntyessä jonkin esineen tai joidenkin
esineiden ympärille. Lasten ryhmissä on hyvin usein havaittavissa klusteroitumista, jolloin
tuolien, sohvien, isojen esineiden ja joskus myös pöytien ympärille kerääntyy paljon lapsia.
Esine sinänsä ei Verban (1994) mukaan tällöin välttämättä muodostu varsinaiseksi kiinnostuksen kohteeksi, vaan vetovoimatekijänä toimivat toiset lapset. Ryhmittyminen on oival-
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linen mahdollisuus aloitteentekoon ja niistä syntyviin jakamistilanteisiin. Esine on apuroolissa ja pääroolissa ovat vertaiset.
Lapsi voi ehdottaa toiselle leikkiin ryhtymistä esim. tekemällä aloitteen, joka kutsuu
toista lasta komplementaariseen toimintaan. Lapsen kiinnostus on aluksi esineessä, mutta
esinetoimintaa jatketaan antamalla se toiselle tai houkuttelemalla toinen esim. hymyllä tai
muulla vetoamisella toimimaan esineen kanssa siten, että toiminta jatkuu. Esim. Verban&
Musattin (1989, 223) tutkimuksessa lapsi leikki maitopullolla, kokeili sitä, laittoi sen suuhunsa leikkien juomista ja antoi sen sitten hymyillen toiselle lapselle, joka joi pullosta.
Aloitteena toimi esineleikki, joka edellytti jatkoa.
Esineet ja toiset lapset eivät muodosta kahta erillistä systeemiä vaan yhden, jossa on
kaksi poolia ja joka tarjoaa lapselle mahdollisuuden hankkia uusia taitoja. Kun nämä kaksi
puolta aktivoituvat ja lapset kiinnittävät huomionsa sekä esineisiin että toisiin lapsiin, syntyy jaettuja toimintoja (Verba & Musatti 1989, 224). Ne ovat sellaisia tilanteita, joissa
molemmat ja kaikki lapset tekevät yhteistyötä saavuttaakseen tietyn tavoitteen tai samoja
alatavoitteita. Yhteistoiminta edellyttää interpersonaalista sääntelyä ja neuvottelua jaetuista merkityksistä.
Aloitteen huomaaminen on tietysti yhteistoiminnan syntymisen kannalta oleellista. Lapset eivät aina välttämättä myöskään huomioi toisensa kutsuja. Anderson et al. (2000)
havaitsivat, että lapset poimivat argumentointiskeemoista todennäköisemmin sellaisia kutsuja, jotka koskivat heitä henkilökohtaisesti, ei toisia tai koko ryhmää tai toimimista
yleensä. Tutkimuksesta kävi myös ilmi, että lapset käyttivät samoja kutsuja myöhemmissä
keskusteluissa, mikä voisi kertoa siitä, että he olivat ymmärtäneet osallistumiskutsun syvämerkityksen eikä kysymys siis olisi ollut pelkästä fraasien toistamisesta.
Aloitteet ovat sikälikin merkityksellisiä, että jakamisen idea syntyy jo niissä. Aloitteiden
luonne on sama iästä riippumatta, mutta niiden laadussa tapahtuu muutoksia lapsen valmiuksien kehittyessä, mikä onkin kiintoisa tutkimuskohde sinänsä. Voitaisiin esim. olettaa,
että kielellisten aloitteiden määrä nousisi ja katsealoitteiden määrä vähenisi lapsen valmiuksien lisääntyessä, mutta sen selvittäminen, tapahtuuko näin todella, on yksi tämän tutkimuksen tavoitteista.

2.4 Konflikti disorganisaation uhkana yhteistoiminnassa
2.4.1 Konfliktin synty ja muodot lasten yhteistoiminnassa
Mitä konflikti merkitsee yhteistoiminnan rakentumisen ja lapsen kehityksen kannalta laajemminkin? Voiko konfliktilla olla myönteisiä seurauksia vai onko sitä pidettävä pikemminkin yhteistoimintaa hajauttavana tekijänä? Konflikteja pidetään usein kielteisinä
ilmiöinä. Tästä kertoo mm. se, miten paljon tutkimusta on nimenomaan niiden hallinnasta
ja ratkaisuista. Toisaalta ollaan myös laajalti sitä mieltä, että konfliktit ovat kehityksen toimeenpaneva voima (Shantz & Hartup 1992, 2). Corsaron (1997, 143–145) mukaan konfliktit ovat osa vertaiskulttuurin ja sosiaalisen järjestyksen rakentamista.
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Konflikti syntyy yleensä silloin, kun järjestyneeseen toimintaan ilmaantuu este, joka
rajoittaa toiminnan organisoitumista ja tulosta. Yksilötasolla tällaiset esteet ja rajoitukset
saavat aikaan emootioita: ”when an important activity of the organism is blocked, emotions
follow” (Hunt 1941, 269). Negatiivisten emootioiden teoria onkin ollut vahvasti esillä konfliktien seurausten tutkimuksessa. Eri mieltä ollaan kuitenkin siitä, mitkä välittävät prosessit aiheuttavat emootioita esteiden ilmaantuessa ja millainen on näin syntyvien emootioiden dynamiikka. (Valsiner & Cairns 1992, 16.)
Konfliktien määrittelyn kriteerinä on usein käytetty episodeissa esiintyvien erimielisyyksien määrää, ja konfliktien määrää on käytetty vuorovaikutuksen laadun arviointiperusteena (Gottman 1979, Laursen & Hartup 1989). Onko konfliktien määrä todella ainoa
validi mitta vuorovaikutuksen laatua arvioitaessa? Ristiriidat vaihtelevat hyvin paljon sekä
sisältönsä että aiheensa puolesta että suhteessa kumppanin toimintaan. Konfliktiepisodien
sisäistä dynamiikkaa tulisikin tarkastella laajemmin: mitä tapahtuu ennen ristiriitaa, mitä
sen jälkeen ja kuinka pitkäkestoisia ristiriidat ovat. On osoitettu, että sillä, miten lapset toimivat erimielisyyksien jälkeen, on yhteys siihen, mitä he olivat tekemässä ennen riitaa. Jos
konflikti liittyy parhaillaan menossa olevaan toimintaan, siinä esiin nousevat aggressiot
ovat vähäisempiä ja lyhytkestoisempia ja johtavat epätodennäköisemmin toiminnan keskeytymiseen kuin sellaisessa tapauksessa ilmenevät aggressiot, jossa ristiriita syntyy toiminnan ulkopuolisesta syystä. Konfliktia edeltävän toiminnan ehdot vaikuttavat monella
eri tapaa siihen, mitä erimielisyyden syntymisen jälkeen tapahtuu (Laursen & Hartup
1989). Brancon (1998, 199) tutkimuksessa havaittiin, että lapset eivät olleet ennen konfliktia olleet kovin tiiviissä yhteistoiminnassa keskenään, vaan ennemminkin yksilölliseen toimintaan orientoituneita.
Konfliktit ymmärrettiin tässä tutkimuksessa yhteistoiminnan disorganisoitumisuhkaksi.
Konfliktin tuloksena voi olla toiminnan hajautuminen tai estyminen, mutta toisaalta niiden
rakentavilla ratkaisuilla voidaan hajautuminen välttää. Toiminnan estyminen nostattaa lapsissa kielteisiä tunteita. Heitä harmittaa, kiukuttaa ja suututtaa, jos toiminta tavalla tai toisella katkaistaan.
Ystävyyssuhteiden tutkimus on Corsaron (1997, 143–145) mukaan tuottanut yllättävältäkin vaikuttavia tuloksia: ristiriidat syntyvät usein ystävyyssuhteissa. Tulos on kuitenkin
linjassa Valsinerin (Valsiner 1994a, 22–32) esittämän eksklusiivisen ja inklusiivisen konfliktinäkemyksen kanssa. Ekslusiivisissa näkemyksessä konflikti nähdään dikotomisena ja
antagonistisena. Ratkaisussa valitaan toinen vaihtoehdoista, joka samalla sulkee toisen
pois. Inklusiivinen tarkastelu näkee konfliktit osana kokonaisuutta eli mitään ei siitä voida
eliminoida ilman että kokonaisuus hajoaa. Lasten ”harmoninen” leikki voi muuttua ”taisteluksi” ja päinvastoin, mutta molemmat olotilat voivat ilmentää lasten välistä ystävyyttä.
Ystävyyskonfliktin yllättävyys johtuu Shantzin (1987) mukaan siitä, että kehityspsykologinen tutkimus ei ole juurikaan tehnyt eroa sosiaalisen konfliktin ja yksilön aggressiivisen
toiminnan välillä ja että tutkimuksessa on siksi kiinnitetty enemmän huomiota ristiriitojen
yksilöllisiin piirteisiin kuin suhdenäkökulmaan. Goodwin (1990) toteaa lasten argumentatiivista puhetta käsittelevässä tutkimuksessaan, että ristiriidat usein vahvistavat liittoutumia
ja organisoivat sosiaalista järjestystä ryhmissä. Keskustelut ovat sosiaalisen järjestyksen ja
organisoidun toiminnan alku. Keskustelu voi kuitenkin alkaa yllättävän kielteisellä argumentilla tai vastustavalla puheella (”miksi sinä aina seuraat minua?”). Lapset reagoivat harvoin kielteisesti tällaiseen puheeseeni tai kertovat siitä aikuiselle. Kiusoittelu kuuluu asiaan
ja sitä arvostetaan. Tässä suhteessa on havaittu kuitenkin jonkin verran eroja alakulttuurien
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kesken: esimerkiksi keskiluokkaisessa puheessa pyritään tavallista enemmän antagonismin
ja suoran konfrontaation välttämiseen. Kun ristiriita sitten syntyi, se oli esimerkiksi Corsaron (1997, 147) tutkimuksessa usein tunnesävyltään vahvempi ja liittyi useammin pyrkimykseen kontrolloida toisen lapsen toimintaa. Vertaissuhteet ja ystävyyssuhteet heijastavatkin monella tapaa kulttuurin arvoja ja käytänteitä ja helpottavat lapsen sopeutumista
uusiin tilanteisiin (Laine 2002, 17). Niiden puitteissa käytävät keskustelut kertovat siitä,
että lapset luovat kaiken aikaa kollektiivisesti ja tulkinnallisesti omaa kulttuuriaan. Lasten
vertaiskulttuuri muuttuu, liikkuu ja luo uutta.
Konfliktin kehittyminen on omistamiseen ja ystävyyteen liittyvä representaatio. Lapset
haluavat suojella leikkitilaansa tunkeilijoilta. Corsaro (1986, 238) kutsuu toimintaa vertaisrutiiniksi, jossa pyritään varaamaan vuorovaikutuksellista tilaa leikkiä varten. Tämä rutiini
sisältää kaksi vaihetta. Ensimmäinen on keskusteluvaihe, jossa julistetaan tila omaksi ja
johon liittyy yleensä fyysistä toimintaa, toiminnan kuvauksia ja ehdotuksia sekä ennakoidun toiminnan ideointia. Toisessa vaiheessa aluetta suojataan eri tavoin toisten lasten tunkeutumiselta. Esimerkiksi fraasi ”tänne ei saa tulla” on päiväkodeissa hyvin tyypillinen
suojaava kommentti ja signaali. Kolmas vaihe sisältää potentiaalisia konfliktielementtejä:
leikkialueelle pyritään tunkeutumaan ja sitä ryhdytään puolustamaan kielellisesti ja sitten
fyysistä voimaa käyttäen. Tilanteesta voi muodostua yhteinen jaettu leikkitoiminta.
Miten lasten ikä vaikuttaa ristiriitojen ilmenemiseen ja ratkaisemiseen? Yleisin näkökanta tutkimuksissa on, että ristiriidat vähenevät iän myötä ja että pienet lapset ovat varttuneempia vähemmän kompetentteja ristiriitojen ratkaisijoita. Vanhempien esikouluikäisten
todettiin suhtautuvan myönteisemmin vertaisiin ja arvioivan ystävällistä käyttäytymistä
myönteisemmin ja vihamielistä käyttäytymistä kielteisemmin kuin pienemmät lapset tekevät (Crick & Ladd 1990, Corsaro 1981). Pienten pyrkimystä liittyä toisten kanssa yhteiseen
toimintaan on pidetty vähemmän kompetenttina ja heidän on todettu leikkivän enemmän
yksin ja liittyvän pienempiin ryhmiin kuin isommat lapset (Putallaz & Wasserman 1989).
On myös todettu, että avoimet ristiriidat vähenevät ja muuttavat muotoaan iän myötä. Vanhempien ja sisarusten vastustaminen ja siihen liittyvät ristiriidat lisääntyvät toisen ikävuoden aikana. Lasten ja äitien konfliktit, joiksi ei luettu pelkästään kieltoja ja rajoituksia, kaksinkertaistuivat puolentoista vuoden iästä kahden vuoden ikään (Dunn & Munn 1987).
Konfrontaatiot muuttuvat kolmannen ja neljännen ikävuoden aikana kielellisiksi, mikä kertoo eriytymiskehityksestä ja lapsen oman minän vakiintumisesta. Hallinnan tunne ja kyky
tuoda esille omia näkemyksiään kulminoituu lapsen autonomiana ja mahdollisuutena lausua ponnekkaasti ”ei” (Dunn & Slomkowski 1992, 70–71).
Tutkimuksissa on havaittu erilaisia konfliktityyppejä. Singer ja Hännikäinen (2002) löysivät kolme erilaista pienten lasten konfliktia. Näitä olivat kriisit, erimielisyydet ja huono
onni -tilanteet vertaissuhteissa. Kriisi oli voimakkain konflikti, jossa ilmeni vahvoja tunteita, huutamista, itkua ja lyömistä. Erimielisyyteen saattaa myös sisältyä fyysistä toimintaa, mutta se ei muutu kriisiksi. Huono onni -tilanteet syntyvät ja menevät nopeasti ohi.
Vaikka konflikteja toki lasten kesken esiintyy, erityisesti pienten lasten osastoilla päiväkodeissa, sujuu toiminta kuitenkin enimmän aikaa sopuisasti. Pienetkin pystyvät neuvottelemaan ja tekemään kompromisseja. Tavallisimmat riidanaiheet liittyivät leikkitavaroihin,
leikkiin osallistumiseen ja leikkitilaan käyttöön. Riidan ratkaisuissa käytettiin suoraa fyysistä vaikuttamista, psykologisia keinoja kuten itkemistä ja jalan polkemista, ja kielen kehityksen myötä erilaisia kielellisiä keinoja.
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Konfliktitutkimukset ovat tuottaneet sukupuolen, iän ja sosiaalisen ryhmän suhteen ristiriitaisia tuloksia. Pieniä lapsia pidetään kömpelönä ja avuttomana ryhmissä toimijoina,
poikien katsotaan olevan tyttöjä kehittyneempiä ristiriitojen ratkaisijoita ja keski- ja ylempiin sosiaaliluokkiin lukeutuvien lasten välisten ristiriitojen määrää pidetään vähäisempänä
kuin muiden. Jokaiseen näistä tuloksista voidaan kuitenkin osoittaa vasta-argumentteja:
pienillä lapsilla on havaittu varsin kehittynyttä sosiaalista herkkyyttä suhteessa toisiinsa,
tyttöjen on todettu käyttävän verraten paljon aikaa esim. säännöistä neuvottelemiseen
(Goodwin 1990, 137) ja tyttöjen ja poikien väittelyn on osoitettu olevan samantyyppistä.
Konfliktit eivät ole vain afroamerikkalaisten poikaryhmien asia kuten on oletettu, vaan
monet tutkimukset ovat osoittaneet, että vastaavia riitoja esiintyy niin ylä- ja keskiluokkaisissa, valkoisissa kuin kulttuurisesti heterogeenisissakin ryhmissä (Goodwin 1990, 188).

2.4.2 Konfliktien ratkaisut
Pienten lasten on todettu ilmentävän jo varhain hyvin suurta sosiaalista herkkyyttä ja tilannetajua. Erityisen herkkiä lapset ovat sosiaalisille vihjeille konfliktitilanteissa ja silloin,
kun heidän tarpeensa, toiveensa tai tavoitteensa ovat ristiriidassa partnerin intressien kanssa. Konfliktien luonne ja lasten reagointitapa riippuu siitä, onko toisena osapuolena aikuinen vai lapsi. On todettu, että pienet lapset soveltavat äitinsä kanssa konfliktiin joutuessaan
enemmän päättelyä ja mutkikkaita puolustautumisstrategioita kuin vertaiskonflikteissa
(Dunn & Munn 1987). Siihen miten lapset käyttäytyvät ristiriitatilanteissa, vaikuttavat riidan toisen osapuolen käyttäytymisen ohella muutkin vuorovaikutussuhteeseen liittyvät
tekijät, esim. se, onko toinen osapuoli lapsen hyvä ystävä.
Lapset käsittelevät ristiriitoja monella tapaa. Laursenin (1993) tutkimuksessa havaittiin
kolme perustapaa pyrkiä ratkaisuun ristiriitatilanteessa: neuvottelut (selitykset, puolustelut,
päättelyt), vallankäyttö (vakuuttelu, kielto tai vastustus, fyysinen tai kielellinen aggressio)
ja välinpitämättömyys (huomiotta jättäminen, aiheen vaihtaminen, huomion kääntäminen).
Lapset hakevat ristiriidoissa usein myös aikuisen tukea, vaikka useimmiten ne laantuvat
ilman aikuisen puuttumista.
Erilaiset ristiriitoihin vaikuttavat tekijät ovat hyvin johdonmukaisella tavalla yhteydessä
toisiinsa. Laursen ja Hartup (1989) havaitsivat, että sillä, että lapset olivat olleet ennen konfliktia yhteistyössä keskenään, oli selvä yhteys sekä aggression vähäisyyteen ristiriitaepisodin aikana että yhteistoiminnan jatkumiseen riidan jälkeen. Aggressio-taktiikka johtaa
yleensä epätasapainoon konfliktin ratkaisuissa, esim. siihen, että toinen lapsi määrittää toiminnan yksin. Sovittelevan käyttäytymisen tuloksena puolestaan oli tasapainoisempi ratkaisu (Laursen & Hartup 1989, Rourke et al. 1999). Sackin ja Thelen (1984) määrittelivät
ristiriitaepisodin tuloksen yhteistoiminnaksi tai yksintoiminnaksi ja jakoivat konfliktinratkaisutavat kahteen perusluokkaan: sovittelevaan käyttäytymiseen (esim. yhteistyöstrategia,
anteeksipyyntö jne.) ja alistuvaan, dominanssihierarkian säilyttävään käyttäytymiseen.
Tutkimuksessa havaittiin, että suurin osa konfliktinratkaisumalleista sijoittui jälkimmäiseen luokkaan. Ensiksi mainittu luokka koostui erilaisista sovittelevaan käyttäytymiseen
liittyvistä eleistä, ja niiden havaittiin kohdistuvan useimmiten samaa sukupuolta olevaa
lapseen. Sovittelumallin mukaiset ratkaisuepisodit olivat yleensä pitempiä ja alistaminen
johti sovittelua useammin partnerin irtautumiseen toiminnasta.
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Yhteistoiminnassa ilmenee hyvin usein lieviä tai voimakkaampia ristiriitoja. Verban
(1993b) mukaan lasten leikin todettiin olevan noin viidenneksessä seuraannoistaan enemmän tai vähemmän konfliktilatautunutta. Leikki voi jatkua tällaisessa tilanteessa eri tavoin.
Tutkimuksessa havaittiin kolme eri tapaa ratkaista ongelma. Yksi mahdollisuus perustuu
siihen, että toinen lapsista luopuu omasta ajatuksestaan ja sopeutuu toisen esittämään. Toinen mahdollinen tapa on, että kumpikaan ei luovu omasta näkemyksestään eikä pyri
vakuuttamaan toista leikkijää, jolloin leikki loppuu tai tilannetta muutetaan. Kolmannessa
tavassa vaihtoehdot yhdistetään ja haetaan sellaisia yhteisiä ratkaisuja, jotka kaikki saattavat hyväksyä.
Tutkimusten perusteella on ilmeistä, että lapset eivät ristiriitatilanteissa pyri niinkään
saamaan omia tavoitteitaan läpi kuin varmistamaan sen että yhteys partneriin säilyy.
Rourke et al. (1999) havaitsi, että pienillä lapsilla oli hyvin sensitiivistä psykologista tietoa
vertaisistaan ja että he käyttivät tätä tietämystään yhteistoimintaan, erojen ilmaisemiseen
sekä neuvotteluihin tavoitteista ja menettelyistä.
Bonica (1993, 58–77) tutki toiminnan keskeyttäviä konflikteja, itse keskeytyksiä ja sitä,
millaista vuorovaikutusta tällaisissa ristiriitaepisodeissa tapahtui. Näissä episodeissa
ilmeni seuraavanlaista vaiheittaisuutta:
1. Alkuasetelma, tilanteet ja keskinäisen sietokyvyn testaaminen partnereiden kesken.
Tämä vaihe sisälsi vastakohtaisuuksia ja väärinymmärrystä.
2. Retroaktiiviset kontrolliprosessit. Lapset toistavat ensimmäisessä vaiheessa soveltamiaan strategioita; entistä tiukempi pysyttäytyminen omassa kannassa johtaa kommunikaation katkeamiseen tavalla tai toisella.
3. Nk. itsekorjaavien mekanismien aktivoituminen vuorovaikutuksessa. Tälle vaiheelle
on luonteenomaista identiteetin ja/tai samanlaisuuksien tunnistaminen, erimielisyyksien selventäminen ja konfliktin selvittäminen erot hyväksymällä.
4. produktiivinen neuvottelu ja leikin jatkaminen.
Tuloksekas neuvottelu edellyttää näkökulmien avointa jakamista. Toisen huomiotta
jättäminen vaikeuttaa tulokseen pääsemistä. Osapuolten tulee olla lisäksi selvillä siitä,
mistä keskustellaan tai mistä ollaan eri mieltä, jotta väärinkäsityksiä ei syntyisi. Tyydyttävän tuloksen saamiseksi on oltava tarjolla erilaisia vaihtoehtoja: tulos syntyy suostuttelun
ja oman näkemyksen tasapainosta sekä siitä, että molemmat ymmärtävät keskinäisen riippuvuutensa merkityksen ja sen, että konflikti ei ole vain toisen ongelma vaan molempien
yhteinen asia. (Bonica 1993, 58–77.)
Konfliktilla tarkoitettiin tässä tutkimuksessa lasten välistä ristivetoa ja erimielisyyttä:
”kun toinen tekee jotain sellaista, jota toinen vastustaa”. Konflikti on eri asia kuin aggressio: siihen ei liity välttämättä lainkaan aggressiota. Konfliktiin ei myöskään liity välttämättä kilpailua, mutta se voi olla osa sitä. Aikaisempien tutkimusten tulokset konflikteista
ovat tämän tutkimuksen kannalta merkittäviä, koska niiden perusteella muodostui kuva
siitä, että konfliktit ovat olennainen osa yhteistoimintaa ja sen sääntelyä. Niiden merkitys
liittyy yhteistoiminnan disorganisoitumiseen ja siihen, millä tavoin lapset ratkaisevat leikissä syntyviä erimielisyyksiä. Ratkaisut kertovat lapsen kyvystä rakentaa itsenäisesti
yhteistoiminnan edellytyksiä ja ratkaista pulmatilanteita. Organisoituminen ja disorganisoitumisen uhka liittyvät yhteistoiminnan kriittisiin kohtiin. Konfliktit ovat oleellinen osa
lasten ryhmäkulttuuria ja ne organisoivat ja vahvistavat lasten keskinäisiä välejä ja liittoutumia.
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Aloitteita ja konflikteja on yleensä pidetty yhteistoiminnan rakentumisen ja kriittisinä
momentteina. Niitä tarkoittavat käsitteet toimivatkin siksi keskeisinä metodologisina lähtökohtina tämän tutkimuksen empiirisessä osassa, jossa pyritään selvittämään lasten yhteistoiminnan rakentumista.

2.5 Suomalainen lapsuustutkimus – näkökulmia
vertaissuhdetutkimukseen
Suomalaisessa lapsitutkimuksessa on viime vuosina ollut esillä suuntaus, jossa lapsia ja
heidän toimintaansa otetaan entistä enemmän huomioon. Kirjallisuudessa käytetään myös
termiä uusi lapsitutkimus, jolla viitataan useampien tieteenalojen piirissä tapahtuneisiin
muutoksiin. Suuntaus ei kuitenkaan ole teoreettisesti yhtenäinen, vaan pikemminkin muotojaan hakevaa. Käänteenä voidaan kuitenkin pitää sitä, että on tapahtunut siirtymistä funktionaalisesta tulkinnalliseen lähestymistapaan ja toisaalta painopisteen siirtymistä rakenteiden tutkimisesta toiminnan ja toimijoiden tutkimiseen, jolloin tutkitaan ennen kaikkea niitä
merkitysjärjestelmiä, joissa sosiaalinen toiminta tapahtuu. (Kinos ja Virtanen 2001, 139–
140.). On tarpeen lyhyesti esitellä se suomalainen lapsitutkimus, jolla on tämän tutkimuksen kannalta relevanssia tutkimuksen teoreettisen taustan, tutkimusongelmien johtamisen
sekä aineiston keruun ja analysointijärjestelmän rakentamisen kannalta.
Ensinnäkin suomalaisessa varhaiskasvatus- ja lapsitutkimuksessa on löydettävissä teoreettinen kehittelytyö, jossa lapsuutta käsitteellistetään yhteiskunnallisena ja yhteisöllisenä
ilmiönä ja lasta osana perhe- tai yhteiskuntakontekstia. Hujala (1996) on tuonut suomalaiseen varhaiskasvatukseen ekologisen teoriaan perustuvaa varhaiskasvatuksen konstekstuaalisen mallin. Kontekstuaalisen kasvun malli luo teoreettista perustaa yhteistoimintaan
pohjautuvalle kasvatusotteelle sekä lapsen välittömän kasvuympäristön osalta että laajempien, kasvatuksen yhteiskunnallisten kytkentöjen tasolla (Hujala, Puroila, Parrila-Haapakoski & Nivala 1998, 22). Bronfenbrennerin ekologiseen teoriaan perustuvaa kontekstuaalisen kasvun malli – alun perin kehityksen teoriana alkanut – onkin sovellutuksissa muuntumassa alkuperäänsä universaalimmaksi teoreettiseksi jäsentäjäksi, eräänlaiseksi tutkimuksen ontologiseksi lähtökohtakuvaukseksi. (Puroila & Karila 2002, 220–222.). Käsillä
olevan tutkimuksen kannalta kiinnostavaa on erityisesti mikrosysteemissä tapahtuva kasvatuksellinen vuorovaikutus, jonka tutkimus on vähitellen siirtymässä aikuisen–lapsi -tutkimusasetelmasta kohti lasten vertaisryhmätutkimusta.
Strandellin (1995) ja Kallialan (1999, 59) ja tutkimukset ovat erityisesti metodisesti
kiintoisia, koska niissä on käytetty etnografisia menetelmiä ja havainnointia aineiston
keruumenetelminä. Kallialan tutkimuksessa todettiin, että vertaisryhmä ja kulttuurinen
kompentenssi ovat leikin rakentamisen avaintekijöitä. Taitavimmat leikkijät kutsuivat
mukaansa muita ja jakavat mielikuvituksensa runsaudesta toisillekin (emt., 296). Päiväkotilapsuus on vertaislapsuutta ja se ratkaisee osaltaan yksinäisyysongelman. Vertaisryhmässä hiotaan sosiaalisia taitoja, mutta myös yksinleikki voi olla tärkeää omaa aluetta, jota
ei haluta jakaa. Kalliala on huolissaan leikin katkelmallisuudesta ja tulevaisuudesta aikana,
jolloin lapsuuden ja aikuisuuden rajan annetaan hämärtyä. Pitkiä leikkejä leikitään siellä,
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missä aikuiset suunnittelevat ja toteuttavat monipuolista toimintaa ja vuorovaikutus aikuisten ja lasten välillä on eläytyvää (emt. 299). Tähän ei ole vaikea yhtyä.
Strandellin tutkimus (1995) vaikutti tämän tutkimuksen teoriaan ja metodologiaan alkuvaiheessa ehkä eniten. Tutkimuksen tulokset leikin katkelmallisuudesta ajallemme tyypillisenä, postmodernin elämäntavan ilmentymänä ja postmodernit kompetenssit (1995, 212)
herättivät kysymään lisää lasten yhteistoiminnan luonteesta. Strandell totesi mm., että lasten päiväkotitoimia leimasi ytimetön fragmentaarisuus. Strandellin tutkimuksesta jäi elämään tähän tutkimukseen erityisesti se, että lasta ei tulisi tarkastella lasta erillään aikuisista
eikä ylimenovaiheena aikuisuuteen. Tämän lisäksi käsillä olevassa väitöskirjassa haluttiin
huomio kiinnittää Strandellin tutkimusten pohjalta siihen, mitä lapset ovat ja tekevät juuri
nyt. Huomio ei olisi siis yleisissä kehityskuluissa, vaan aikaan ja tilaan ankkuroituneessa
käytännössä ja situatiivisissa toimintapositioissa, joiden avulla yritettäisiin ymmärtää ja
tavoittaa lapsen näkökulmaa. Strandellin tutkimuksen aineiston analyysissä käytetty perusyksikkö – vuorovaikutusepisodi – sekä niiden analyysit tuntuivat toimivilta tähän tutkimukseen.
Lehtisen tutkimuksessa todettiin, että lapset kävivät paljon keskinäisiä neuvotteluja
(2000, 104). Niihin sisältyi neuvotteluja toimintaan osallistumisesta, sen suunnittelusta ja
organisoinnista, ongelmien ratkaisemisesta, tyttönä ja poikana sekä esikoululaisena olemisesta. Neuvottelut syntyivät usein spontaanisti tilanteiden tuottamina, eivät niinkään tarpeesta saavuttaa etukäteen asetettuja tavoitteita. Sosiaalinen toiminta vaatii tai – kuten Lehtinen (2000, 105, 202) asian ilmaisee – ”pakottaa” lapsia osallistumaan erilaisiin neuvotteluihin, koska niissä rakennetaan yhteistä orientaatiota ja keskinäissuhteita. Tyypillistä oli
myös neuvottelukäytäntöjen kokonaisvaltaisuus siten, että ne sisälsivät kielen lisäksi paljon myös ei-kielellistä viestintää, ilmeitä, eleitä, erilaisia kontakteja sekä fyysistä toimintaa
sekä monenlaisia sosiaalisen sopimisen muotoja kuten sovittelua, kaupantekoa, kompromisseja, suostuttelua, manipulaatiota, uhkailua, syrjintää ja painostusta.
Hännikäisen tutkimuksissa (2001b) on tutkimuskohteena ollut lasten ”keskinäinen
yhteenkuuluvuus” (togetherness). Sillä tarkoitettiin monimutkaista pyrkimystä muodostaa
ja ylläpitää ryhmää ja vertaissuhteita. Yhteenkuuluvuus ilmeni tutkimuksissa emootioina,
empatiana ja lojaalisuuden osoituksina sekä toisiin kohdistuvana erityishuomiona ja yhteistoimintana (Hännikäinen & van Oers 2003). Lasten toiminnassa keskeinen keino siihen
pääsemiseksi oli leikki, mutta ryhmän koheesiota ja yhteisyyttä ylläpitivät myös muut toimintamuodot monin eri keinoin, esim. huumorilla, fantasialla, draamallisilla ja roolileikin
keinoilla sekä kielellä leikkimisellä. Yhteenkuuluvuus liittyi monenlaisiin päivittäisiin
aktiviteetteihin päiväkodissa, ei ainoastaan leikkiin. Yhteistoiminnalla, mikä on käsillä olevan tutkimuksen keskeinen käsite, voidaankin kuvata lasten toimintaa hyvin erilaisissa
tilanteissa ja siksi mukaan analyyseihin pyrittiin samaan mahdollisimman monenlaisia
yhteistoiminnallisia tilanteita.
Siren-Tiusanen (1996) on tutkimuksessaan käyttänyt taustateoriana dynaamisten systeemien teorioita, joista tekijä nostaa esille erityisesti organismin ja ympäristön erottamattoman ja jatkuvan keskinäisen vuorovaikutuksen. Päiväkotilasten kuormittavuuteen liittyvässä tutkimuksessaan hän rakentaa metodinsa perustaa hakemalla dynaamisten systeemien teoriasta perustaa päiväkotilasten päivän kuormittavuudelle. Tämä merkitsi pienten
lasten uni- ja valverytmin kannalta sitä, että vaikka systeemi on adaptiivinen, niin päivähoidon aloitus oli disorganisoitumisuhka uni- ja valverytmille ja sitä tulee päiväkodissa
suojata.
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Tämän tutkimuksen kannalta merkittävät teoreettista ja metodologista kehittelyä ohjaavat tulokset aikaisempaan kansainväliseen ja suomalaiseen lapsi- ja lapsuustutkimukseen
liittyen voidaan tiivistää seuraaviin näkökulmiin:
– vertaissuhteet ovat merkittävä osa lapsen kasvuympäristöä; tutkimusta on tehty jo
verraten paljon, mutta uusia näkökulmia tarvitaan
– teoreettinen kehittely: millaisia teorioita voidaan soveltaa ja onko löydettävissä uutta
tai aikaisempaa tutkimusta integroivaa teoriaa
– mitä piirrettä ja/tai näkökulmaa yhteistoiminnassa ja vertaissuhteissa tulisi tutkia
– mitä metodisia ratkaisuja voitaisiin kehittää
– miten yhteistoiminta rakentuu vertaissuhteissa

3 Dynaamisten systeemien teoriat
Vertaissuhdetutkimuksen teoreettinen perusta rakennetaan tässä tutkimuksessa kahteen,
verraten laajaan teoriaan: systeemisiin teorioihin ja sosiokulttuurisiin teorioihin. Systeeminen kehitysnäkemys rakentuu useista teoreettisista orientaatioista, joille on yhteistä irtautuminen yksilökeskeisestä ja lineaarisesta kehitysnäkemyksestä ja kehityksen ymmärtäminen systeemien elementtien järjestäytymisenä uusiksi muodoiksi ja kehitysvaiheiksi. Oyama (2000, 2) käyttää termiä kehityksellinen systeemien teoria (developmental systems theory) kuvaamaan kehityskäsitystä, jonka mukaan kehitys ei ole dikotomisesti yksilö- tai
ympäristötekijöistä johtuvaa, vaan se rakentuu heterogeenisista, kausaalisesti monimutkaisessa keskinäisessä vuorovaikutuksessa olevista yksiköistä sisältäen sekä solutason että
sosiaalisen ja ekologisen tason muuttujia. Näkökulmalla on Oyaman (emt., 2–3) mukaan
paljon yhteistä dynaamisten systeemien teorian (dynamical systems theory) kanssa, jota
ovat kehityksen kuvaukseen tuoneet erityisesti Fogel (1993) sekä Thelen ja Smith (1994).
Oyaman (emt., 2–3) mukaan näkökulmaa voidaan pitää hypoteeseja luovana, heuristisena
perspektiivinä pikemminkin kuin teoriana. Tämän tutkimuksen kannalta dynaamisten systeemien teorian esittely on perusteltua lähinnä sen vuoksi, että teoriat näkevät kehityksen
myös systeemitason muutoksena ei ainoastaan yksilötason ilmiönä.
Luvussa kolme esitellään lyhyesti näkökulmat, joilla tämän tutkimuksen kannalta on
merkitystä. Erityisesti kommunikaatiota koskeva osuus on vaikuttanut tämän tutkimuksen
tutkimuskohteeseen eli lasten yhteistoimintaan ja sen organisoitumiseen.

3.1 Dynaamisten systeemien teorioiden lähtökohtia
Kehitysteorioiden keskeisimpiä peruskysymyksiä – uudismuodostelmien syntymistä, jatkuvuus–epäjatkuvuus-kysymystä sekä kehityksen vaiheittaisuutta – käsitellään teorioissa
eri tavoin. Muutoksen ongelma eli kysymys siitä, miten uusi syntyy vanhasta, mistä kehitys
kumpuaa, on usein jäänyt vähemmälle huomiolle. Tämäntyyppisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi seuraavat: Miten lapsi omaksuu kielen ja kulttuurin mallit sekä yhteistoiminnan?
Miten kehittyvät havaitseminen ja motoriikka ja sellaiset käyttäytymismuodot, joita lapsella ei ole aiemmin ollut repertuaarissaan? Tavanomainen selitys lähtee siitä, että käyttäyty-
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minen on organismin ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen tulosta (Thelen & Ulrich
1989).
Dynaamisten systeemien teorialla ei tarkoiteta yksittäistä teoriaa, vaan ilmaus viittaa
useampiin teorioihin, joilla on Thomasin (2000, 537–538) mukaan ainakin seuraavia yhteisiä piirteitä:
1. Systeemi muodostuu osista, niiden välisistä suhteista ja prosesseista, jotka toimivat
kehityksen mahdollistamiseksi. Kullakin systeemillä on omat rajansa, jotka määrittelevät mitkä ovat systeemin komponentteja ja mitkä eivät ole. Systeemin osa muodostuu usein itsessään erilaisista alasysteemeistä ja niiden välisestä vuorovaikutuksesta.
Se miten ja miksi yksilö kehittyy, selittyy systeemiin kuuluvien osien muutoksilla,
niiden mallintamisella ja vuorovaikutusprosesseilla.
2. Muutos yhden järjestelmänosan ehdoissa vaikuttaa aina samalla myös järjestelmän
muihin osiin ja niiden välisiin suhteisiin. Systeemisillä teorioilla on paljon yhtymäkohtia varhaisten hahmopsykologien kanssa, jotka pitivät kokonaisvaltaisuutta keskeisenä lähtökohtana lapsen kehitystä tutkittaessa.
3. Järjestelmät voivat olla avoimia tai suljettuja. Suljettu systeemi on kuin saariyhteisö,
josta yksikään osa ei poistu eikä mitään uutta tule tilalle. Avoimessa järjestelmässä
osat voivat muuttua ajan myötä vanhojen korvautuessa uusilla. Jokainen muutos,
lisäys tai vähennys muuttaa järjestelmän muotoa ja vaikuttaa siten merkittävällä
tavalla sen kehitykseen.
4. Dynaamisella järjestelmällä on kaksi olennaista ominaisuutta. Se sisältää ensinnäkin
oman energia- ja motivaatiolähteensä. Se – toisin kuin vaikkapa polkupyörä tai pesukone – ei siis ole vain johonkin ulkoiseen vaikuttajaan tai voimaan reagoiva mekanismi. Dynaaminen järjestelmä on itseään luova – ”automotiivinen” –, sen toiminnan
motiivit eivät tule ulkoa, sitä ei voida ”motivoida”. Järjestelmän komponentit ovat
toisaalta jatkuvassa muutostilassa, vaihtuvat toisekseen ja sopeutuvat kokonaisuuteen, niin että muutos yhdessä osassa vaikuttaa myös muihin ja johtaa koko järjestelmän muodonmuutokseen.
Alun perin biologiasta lähtöisin oleva ajatus siitä, että kehitys tapahtuu dynaamisina
suhteina ja systeeminä – eikä lineaarisena vuorovaikutusten vaihtona – on avannut uuden
näkökulman myös kehityksen ymmärtämiseen. Kaksi tärkeintä näkökohtaa tässä ovat
ensiksikin se, että kehityssysteemit ovat perustaltaan dynaamisia, ja toiseksi se, että systeemi on luonteeltaan itseorganisoituva.
Dynaamisten systeemien teorioiden mukaan uudet muodot eivät ole etukäteen ”suunniteltuja” eivätkä struktuureissa tai ympäristössä valmiina. Kehitystä ei ennusteta kausaalis-lineaarisesti. Kehityksen keskeisenä ilmiönä näyttäytyy muutoksesta emergentisti, indeterministisesti rakentuva uusi tulos.
Kehitysprosessit ovat Fogelin ja Thelenin mukaan (1987) monisyisiä, monimutkaisia
ei-lineaarisia prosesseja. Esimerkiksi lapsen ilmaisulliset ja kommunikatiiviset toiminnot
organisoituvat komplekseina, yhteistyötoimintoina, joihin osallistuvat myös muut kehitykseen liittyvät systeemielementit: fysiologia, käyttäytyminen ja sosiaalinen toiminta. Kehitys ei toteudu joidenkin näiden alueiden yli kehittyvien yhtenäisten rakenteiden tuotoksena,
vaan tuloksena oleva järjestys on seurausta asynkronisista muutoksista toimintojen välillä.
(Fogel & Thelen 1987.)
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Joissakin vaiheteorioissa oletetaan, että kehitys etenee kaikilla alueilla yhtä nopeasti
(Thelen & Ulrich 1991). Dynaamiset järjestelmät ovat herkkiä ympäristömuutoksille.
Nopeat uudelleenorganisaatiot ovat seurausta ympäristössä tapahtuvista muutoksista.
Tämäntyyppiset uudelleenorganisoitumiset selittävät yksilöllisiä kehityspolkuja. Erityisesti erilaisissa siirtymävaiheissa tapahtuu helposti muutoksia, mutta järjestelmän vakaissa
vaiheissa herkkyys häiriöille vähenee. (Lewis, 1995.)
Dynaamiset systeemit tuovat kehityspsykologiseen ymmärtämiseen aivan uudenlaisen
fokuksen: pyrkimyksen ylittää kehityspsykologiaan verraten tiukasti ankkuroitunut näkemys yksilön ja ympäristön kahtiajaosta. Dualistisen näkemyksen rinnalle tulee näiden teorioiden myötä näkemys siitä, että psyykkiset prosessit ovat lähtökohtaisesti sosiaalisia
luonteeltaan. Esimerkiksi oppiminen ja kehitys nähdään systeemin ominaisuuksina ja systeemin organisoitumisena, ei yksilöön sijoitettavina ominaisuuksina. (Järvilehto 1995, 52.)
Tämä merkitsee sitä, että yksilöä ja ympäristöä ei tulisi erottaa toisistaan. Dynaamisten systeemien teorioissa on kuitenkin vielä osittain mukana ajatus kahdesta järjestelmästä, eikä
psyykkisten prosessien kuvaamisessa monistisina, yhden järjestelmän systeemeinä ole
vielä täysin onnistuttu.

3.2 Kehityksen dynaaminen malli
Fogelin teoria (1995, 259) nojaa dynaamisiin ja relationaalisiin lähtökohtiin ja erityisesti
lapsen varhaisiin vuorovaikutussuhteisiin. Hän perustaa näkemyksensä siihen, että suhteet
toisiin ihmisiin ovat yksilön olemassaolon muoto ja sellaisina kaiken inhimillisen toiminnan merkityksellisyyden perusta. Tällä näkökannalla on itse asiassa juurensa jo varhaisissa
kehityspsykologisissa teorioissa, 1900-luvun sosiokulttuurisessa psykologiassa, postmodernissa feminismissä, ja systeemisissä teorioissa (Fogel 1993). Suhteita pidetään perinteisessä ajattelutavassa asemina tai asioina ja ne mielletään esineiden tapaan yksilöistä erillisiksi: yksilöillä ”on” suhteita tai heihin vaikuttavat erilaiset suhdejärjestelmät. Suhteet
näyttäytyvät siten yksilöiden toimintojen summana. Jos näkökulmaa vaihdetaan niin, että
analyysiyksiköksi määritellään yksilö-yksiköiden sijasta suhdejärjestelmä, voidaan kehitysprosesseissa havaita sellaista pysyvyyttä, johdonmukaisuutta ja järjestyneisyyttä, joita ei
nähdä silloin, kun suhteiden oletetaan kuuluvan yksilöille (Oyama 1989, 2000, Weiss
1969).
Suhteet muodostavat Fogelin mukaan systeemin, jossa kommunikaation historia heijastuu tämänhetkiseen yhteistoimintaan (Fogel 1995, 264). Suhdejärjestelmän ydin on kommunikaatio. Jotta kommunikaatiosta syntyisi suhdejärjestelmä, sen tulee lähteä osallistujien aikaisemmasta kohtaamisesta. Suhteet merkitsevät siis paljon enemmän kuin kommunikaation virtaa, vastaanottaja–lähettäjä-analyysia tai S–R-kytkeymää. Ne edellyttävät
viestin modifiointia ja muodon ja merkityksen antamista sille.
Ihmisen ominaisuudet kehittyvät ja syntyvät Järvilehdon (1995, 133) mukaan suhteina
siihen sosiaaliseen ympäristöön, jossa hän toimii. Ominaisuudet ovat näin ollen aina järjestelmän elementtien välille syntyviä ja järjestelmästä käsin määrittyviä suhteita. Yksilön
ominaisuudet saavat merkityksensä siitä ympäristöstä ja yhteisöstä, jossa hän elää. Ominaisuus ei ole jotakin ihmisyksilöön sijoitettavaa ja hänessä olevaa, vaan ihmistenvälisten suhteiden kautta syntyvä ja todentuva entiteetti.
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Suhdenäkökulma tuo kehityksen tarkasteluun koko yksilön ja ympäristön muodostaman
järjestelmän. Kehitys ei ole tämän näkemyksen mukaan jotain, joka ”tapahtuu” yksilölle,
eikä se liioin saa aikaan tai aiheuta mitään, vaan se on ymmärrettävissä hyvin erilaisten
yksilöllisten (esim. hermostollisten, käyttäytymiseen liittyvien) komponenttien järjestäytymisen ja ympäristön säätelyn yhteisvaikutuksen tulokseksi. Kehityksen tulos ei ole koskaan
etukäteen tiedossa.

3.3 Kommunikaation dynaaminen malli
Fogel (1995) on kehittänyt kommunikaation analysoimiseksi mallin, jota hän kutsuu kommunikaation dynaamiseksi malliksi. Hän yhdistää siinä suhdenäkökulmaa dynaamisten
systeemien teoriaan. Hän rakentaa kehityksen mallia kolmiossa minä, kulttuuri ja kommunikaatio, jotka hän liittää systeemisesti yhteenkuuluviksi. Minä on relationaalinen eli aina
suhteessa johonkin – ja se koostuu monista dialogisista prosesseista. (Fogel 1993.) Kommunikaation ydin on Fogelin teoriassa dyadi, ei yksilö. Kommunikaation kehittyminen
nähdään yhdessä toteutettavan sääntelyn prosessina, ei lineaarisena seuraantona. Fogel
(1993) kuvaa tätä prosessia termillä co-regulation, yhteistoiminnallinen sääntely. Yhteistoiminnallinen sääntely sisältää luovuuden ja vaihtelevuuden momentin. Metodologisesti
haastavaa onkin tutkia kommunikaatiota pikemmin yhteistoiminnan kuin yksilöiden kautta. Yhteistoiminnassa eri tilanteissa, eri henkilöiden kanssa, eri aikoina ja eri konteksteissa
on nähtävissä kielen kanalisoivaa vaikutusta siinä kuin kehityksessä ilmenevissä uusissa ja
yllättävissä käänteissäkin. (Shanker & King 2002.)
Suhdenäkökulman mukaan yksilöt ovat avoimia ja muuttuvia suhde-systeemin osia.
Yhteistyöhön perustuva kommunikaatio liittää yhteiseen toimintaan sellaisia ihmisiä, jotka
eivät yksin voisi suoriutua asetetusta tavoitteesta. Kuorolaulu on hyvä esimerkki yhteistyöstä, jossa jokaisen yksittäisen laulajan merkitys hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi
on suuri (Fogel 2000a). Jotta tulos syntyisi, yhteistyökumppaneiden on pystyttävä kommunikoimaan, jakamaan ja luomaan yhdessä tavoitteensa.
Kommunikaatiolla on dynaamisten järjestelmien teorioissa aivan erityinen merkitys,
koska se on monissa näistä teorioista analyysiyksikkönä toimivan suhdejärjestelmän ydin.
Ja suhdehan on jotain muuta kuin pelkkää viestien virtaa. Kommunikaation kaltaiset monimutkaiset ja monisyiset taidot edellyttävät yhtä lailla kognition, aistien, havaitsemisen, tunteiden kuin motorisen kontrollinkin kehittymistä. Kehittyvä toiminto on kokonaissysteemin tulos, vaikka se saattaakin ilmetä vain pienenä osasena sitä (Fogel & Thelen 1987).
Kommunikaation kehittymisellä on yhteytensä myös moniin organismin hengissä pysymisen kannalta tärkeisiin fylogeneettisiin valmiuksiin, kuten esim. lämpötilan säätelyyn.
Tämä näyttäytyy ontogeniassa mm. siinä, että lapsen täytyy signaloida jollakin tavoin tarpeensa päästä aikuisen suojaan ja lämpöön. Esimerkkejä varhaisista kommunikatiivisista
toiminnoista ovat itku, hymy ja osoittaminen. Itkun kontrolliparametreina toimivat erityisesti hengitysjärjestelmässä toteutuvat anatomiset ja fysiologiset muutokset.
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3.4 Yhteistoiminnallinen sääntely
Dynaamisten systeemiset teoriat ja Fogelin relationaalinen teoria tuovat yhteistoiminnan
käsitteeseen kaksi sitä määrittävää peruskäsitettä: yhteistoiminnallisen sääntelyn ja kommunikaation. Yhteistoiminnallisella sääntelyllä Fogel (1995, 272) tarkoitetaan sosiaalista
prosessia, jossa yksilö muuttaa dynaamisesti toimintojaan suhteessa kumppaninsa nykyiseen ja/tai ennakoituun toimintaan. Yhteistoiminnallisen sääntelyn tärkein muoto on kommunikaatio: on pystyttävä ilmaisemaan, mitä halutaan ja mikä on yhteinen tavoite. Yhteistoiminnallinen sääntely kuvaa tätä yhdessä luotua sosiaalista prosessia, jota ylläpidetään
partnerien välisillä neuvotteluilla. (Fogel 1993.)
Yhteistoiminnallista sääntelyä voidaan havaita esim. ihmisten ollessa fyysisesti lähellä
toisiaan tai eläinten reviirinvartioinnissa ja uhkailussa silloin, kun toiset lähestyvät niitä.
Toimija ”sulautuu” näissä esimerkeissä systeemiin sen osana, ei erillisenä yksikkönä.
Yhteistoiminnalliseen sääntelyyn sisältyy neuvotteluja, mutta se ei ole pelkkää neuvottelemista. 2–3-vuotiaiden lasten vapaasta leikistä tehdyssä tutkimuksessa (Carvalho et al.
1998) havainnoitiin runsaasti yhteistoiminnallista sääntelyä, jota ohjasi toisten läsnäolo.
Leikkiä ei syntynyt ilman toisten mukanaoloa, vaikka toiminta ei olisikaan ollut luonteeltaan vastavuoroista. Lapsi saattoi seurata toista ja jäljitellä tarkkaan hänen toimintaansa
ilman että toinen olisi edes ollut siitä tietoinen. Yhteistoiminta noudatti usein seuraantoa
huomion kiinnittäminen – sääntely (esim. tietty paikka, leikkiväline ja kielelliset huomiot)
– yhteistoiminnallinen sääntely.

3.5 Systeemisten teorioiden lähtökohtia kehityksen näkökulmasta
Systeeminen kehitysnäkemys muodostuu useista teoreettisista orientaatioista, joille on tyypillistä ja yhteistä se, että niissä irtaudutaan lineaarisesta kehitysnäkemyksestä ja nähdään
kehitys sosiaalisena, situationaalisena ja relationaalisena prosessina. Tässä tutkimuksessa
nojaudutaan pääasiassa dynaamisten systeemien teorioihin, mutta keskustelussa viitataan
myös yleisemmin systeemisiin teorioihin, jolloin tarkoitetaan yleisellä tasolla useita eri
systeemistä näkemystä edustavia teorioita. Yhteenvetona teorioista (mm. Thelen, Fogel,
Järvilehto) voidaan todeta seuraavaa:
1. Psyykkiset prosessit kuten oppiminen ja kehitys ovat toimintajärjestelmän eli yksilön
ja ympäristön yhdessä muodostaman järjestelmän kuvaamista eri näkökulmista. Kehitys merkitsee toimintajärjestelmän eriytymistä, laajentumista ja vakiintumista ja oppiminen sen yksilöitymistä. Toimintajärjestelmien eriytymiseksi, laajenemiseksi ja
vakiintumiseksi ymmärretty kehitys tarkoittaa käytännössä sitä, että toimintajärjestelmä - systeemi - ”hakee” uusia ja aiempia tehokkaampia ratkaisuja entisten tilalle.
2. Systeeminen kehitysnäkemys on kokonaisvaltainen: muutos yhdessä toimintajärjestelmän osassa merkitsee samalla muutosta muissakin järjestelmän osissa.
3. Uudet muodot eivät ole ”valmiina” yksilön rakenteissa tai ympäristössä eivätkä siksi
myöskään kausaalis-lineaarisesti ennustettavissa. Kehityksessä toteutuvan uudelleenorganisoitumisen tulos on yllättävä ja ennustamaton
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4. Kehitystä ei voida ”motivoida”; se on automotiivinen. Toimintajärjestelmä on jatkuvassa muutostilassa, dynaaminen ja luonteeltaan itseorganisoituva.
5. Kehitystä ei voida selittää skeemojen tai skriptien avulla. Systeeminen kehitysnäkemys korvaa ne käyttäytymisattraktoreilla, jotka ”vetävät” ilmiöitä puoleensa. Ilmiöt
syntyvät ilman ulkoista muotoilijaa. Kehitysprosessit vaikuttavat sattumanvaraisilta,
mutta usein käy ilmi, että ne kieppuvat tietyn attraktorin ympärillä. Attraktiotila merkitsee systeemisen kehitysnäkemyksen mukaan sitä, että organismi pyrkii säilyttämään saavuttamansa vakauden ja vastustamaan häiriöitä. Kerran opittu ja vakiintunut
taito (esim. käveleminen) pysyy, mikäli systeemissä ei ilmene merkittäviä häiriöitä.
6. Systeemisessä näkemyksessä lähdetään siitä, että järjestelmän osat voivat järjestyä
toiminnallisesti joustavasti ja kulloisenkin tehtävän mukaisesti. Kehitystä määrittävät
sekä kypsyminen että kokemukset ja konteksti. Kontrolliparametrit liikuttavat systeemiä ja sen tuloksena tapahtuu toiminnan uudelleenorganisoitumista. On esimerkiksi
havaittu, että aikuisen apu tai muut kontekstuaaliset tekijät saavat esiin piirteitä, jotka
ovat luoneenomaisia myöhemmille kehitysvaiheille (esim. aikuiset ja vertaiset voivat
toimia kontrolliparametreina).
7. Kehitys on systeemisen näkemyksen mukaan relationaalinen ilmiö. Yksilö muodostuu suhteidensa kautta. Kehityksen laatu ja ominaisuudet määräytyvät yksilön suhteista siihen sosiaaliseen ympäristöön, jossa hän toimii.
8. Kehityksen tutkimisen perusanalyysiyksikkönä ovat suhteet. Koska ihmisen ominaisuudet kehittyvät suhteissa, niitä tulisi myös tutkia suhteiden kontekstissa. Kehityksen analyysiyksikkö on yksilö–ympäristö-järjestelmä, ja kehityksen nähdään toteutuvan siinä yhteistoiminnallisen sääntelyn tuloksena.
Systeemisiä teorioita on kritisoitu liian yleiselle tasolle jäävistä käsitteistä. Näiden teorioiden merkitys riippuukin jatkossa siitä, onnistutaanko niiden puitteissa kehittämään
operationaalisia käsitteitä ja empiirisiä tutkimusasetelmia. Monet tutkijat tunnustavat systeemisten teorioiden ansiot, mutta korostavat samalla vaikeuksia, joita syntyy esimerkiksi niiden pohjalta tehdyissä oppimistutkimuksissa. Empiirisessä tutkimuksessa joudutaan väistämättä rajoittamaan tutkimusasetelmaan sisällytettävien tekijöiden määrää.
Rajaamista voidaan arvioida kriittisesti, mutta sellainen on joka tapauksessa tehtävä.
Ihanteellista systeemisiin teorioihin perustuvaa empiiristä tutkimusta onkin vaikea harjoittaa, koska aina on elementtejä, jotka on jätettävä syystä tai toisesta analyysin ulkopuolelle. (Soini 1999.) Thelenin mukaan (1989, 105) ilmiöitä voidaan tutkia systeemisestä
näkökulmasta hyvin eksaktisti luonnontieteissä, ja hän pohtiikin miten käyttäytymistä ja
kehitystä voitaisiin tutkia samalla tarkkuudella. Hän korostaa, että systemiset näkökulmat
soveltuvat kuitenkin myös kehitystutkimukseen ottamalla mukaan prosessi-, konteksti- ja
tehtäväkuvaukset ns. kollektiivisiksi ja systeemiä liikuttaviksi muuttujiksi.

4 Sosiokulttuuriset teoriat
Tämän luvun tarkoituksena on kuvata tiiviisti sosiokulttuurista teorianmuodostusta sekä
tarkastella tämän tutkimuksen kannalta merkittävimpiä lasten kehitystä ja yhteistoimintaa
koskevia käsitteitä.
Inhimillistä toimintaa pyritään ymmärtämään sosiokulttuurisesta näkökulmasta ottamalla huomioon toiminnan kulttuuriset, historialliset ja institutionaaliset ehdot. Sosiokulttuurinen tutkimus on kehittynyt viime vuosikymmenien tutkimustraditiosta, jossa keskeistä
on ollut tutkia kulttuuristen käytänteiden yhteyttä ajattelun kehitykseen, muistamiseen,
päättelyprosesseihin ja ongelmaratkaisuun (Rogoff 2003, 6). Lev Vygotski – yksi sosiokulttuurisen perinteen kantaisistä – korosti, että lapset ovat kulttuurisesti osallisina tietyssä
ajassa, tietyssä paikassa ja tietyssä historiallisessa tilanteessa elävän yhteisön käytänteissä.
Vygotskin mukaan sosiaalinen toiminta kehityksen tärkein lähde (Vygotsky 1978, 57,
Davydov & Zinchenko 1989, 29) ja sillä hän tarkoitti yksilöiden itsenäisen toiminnan ja
vuorovaikutuksen välistä yhteyttä sekä laajemman, sosiokulttuurisesti ja historiallisesti
määräytyneen kontekstin osuutta, joka puolestaan antaa toiminnalle merkityksen. Vygotskin mukaan yksilöiden toimintaa ei voida ymmärtää ottamatta huomioon sosiaalista ympäristöä – sekä institutionaalista ympäristöä että ihmisten toimintaympäristöjä –, joissa lapsi
on osallisena. Vygotskin teorian perusajatus kiteytyykin hänen klassiseksi muodostuneessa
lauseessaan: ”Mikä tahansa henkinen toiminto lapsen kulttuurisessa kehityksessä ilmentyy
kahdesti tai kahdella tasolla. Ensinnäkin se ilmentyy sosiaalisella, interpersoonallisella
tasolla, ja sitten psykologisella tasolla.” (Vygotski 1978, 57).
Sosiokulttuurinen teoria muodostuu useista eri teorioista – Vygotskin, Lurian ja myöhemmin mm. Colen, Wertschin ja Rogoffin – teorioista. Vygotskin laajasta kulttuurihistoriallisesta teoriasta tämän tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen kannalta ovat tärkeimpiä
kaksi avainkäsitettä: vertaisyhteistyö, erityisesti lähikehityksen vyöhykkeen merkitys vertaisyhteistyössä sekä intersubjektiivisuus. Näiden käsitteiden esittely lyhyesti on tarpeen,
jotta voidaan rakentaa perustaa lasten yhteistoiminnan tutkimiselle ja analyysille sekä sille
mitä yhteistoiminta merkitsee kehityksen kannalta.
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4.1 Lähikehityksen vyöhyke yhteistoiminnassa
Lähikehityksen vyöhykkeellä Vygotski tarkoitti sitä kehityksen aluetta, joka syntyy siitä
erosta, joka ilmenee lapsen itsenäisen suorituksen ja yhteistoiminnassa tehdyn suorituksen
välillä. Vyöhyke kehittyy sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Esimerkkinä tästä on oppiminen, joka luo lähikehityksen vyöhykkeen eli se herättää taitoja ja valmiuksia, jotka syntyvät
vasta kun lapsi on yhteistoiminnassa toisten kanssa. (Vygotsky 1978, 90).
Lähikehityksen vyöhykkeen ymmärtäminen edellyttää jäljittelyn merkityksen arviointia
uudelta pohjalta. Vygotskin mukaan klassisen psykologian harha on kuvitella, että lapsen
itsenäinen toiminta osoittaisi lapsen henkisen kehityksen tason, mutta ei jäljittely. Vygotski
kritisoi jäljittelyn ja oppimisen mekaanista tarkastelua esimerkiksi psykologisessa testauksessa ja arvioinnissa. (Vygotski 1930a, 9). Vygotskin mukaan ihminen voi jäljitellä vain sellaista, joka on hänen kehitystasonsa rajoissa. Hän kuvaa tätä esimerkillä siitä, että jos lapsella on ongelmia matematiikassa ja opettaja ratkaisee matemaattisen ongelman taululle,
lapsi oivaltaa ratkaisun välittömästi olettaen, että hän on ongelman ymmärtämisen rajamailla. Jos sen sijaan opettaja ratkaisisi ongelman käyttäen abstrakteja matemaattisia käsitteitä, lapsi ei ehkä ymmärtäisi ongelman ratkaisua huolimatta siitä kuinka monta kertaa hän
yrittäisi ratkaisua jäljitellä. Vygotski käsittelikin paljon opettamiseen ja aikuinen-lapsi-suhteeseen liittyviä pedagogisia kysymyksiä ja aikuisen ohjausta. Hän oli sitä mieltä, että lähikehityksen vyöhyke on jotain sellaista, jota luodaan yhdessä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Tältä pohjalta voidaan olettaa, että myös osaavampi vertaispartneri voisi tukea
samalla periaatteella vähemmän osaavan kehitystä. Hän on sitä mieltä, että oppiminen
herättää kehityksellisiä prosesseja, jotka toimivat vain jos lapsi on vuorovaikutuksessa
lähiympäristössä toimivien ihmisten kanssa ja yhteistoiminnassa vertaisten kanssa.
(Vygotsky 1978, 90.)
Vygotskin käsitys lähikehityksen vyöhykkeestä liittyi ennen kaikkea kasvatuksen ja
kehityksen väliseen suhteeseen ja erityisesti oppimisen ja kehityksen suhteeseen. Hänen
mukaansa ne eivät ole sama asia, vaan kehitys kulkee oppimisen jäljessä. Ne ovat yhteydessä toisiinsa, mutta eivät kuinkaan sama asia. (Vygotsky 1930a, 10.) Keskustelu lähikehityksen vyöhykkeestä sisältää kuitenkin implisiittisesti oletuksen siitä, että toimijoita on
mukana useampia. Leikissä pieni lapsi kykenee suorittamaan sellaista, mitä ei leikin ulkopuolella kykene. Näin ollen pienellä lapselle nimenomaan leikki luo lapselle lähikehityksen
vyöhykkeen. Leikissä hän toimii eri tavoin kuin haluaisi. (Vygotsky 1966, 4, Vygotsky
1978, 99.) Leikissä tapahtuva yhteistoiminta voi parhaimmillaan luoda optimaalisen lähikehityksen vyöhykkeen, jossa myös jäljittelyllä on merkittävä osuus. Vygotski ja hänen
työnsä jatkajat ovat kuitenkin Hännikäisen mukaan (1995a, 176) käsitelleet vain vähän leikin emootioita, ilmapiiriä leikissä sekä siinä ilmeneviä monitahoisia ja – ilmeisiä vuorovaikutussuhteita. Leikin tutkimuksessa on hänen mukaansa ongelmallista se, että kehiteltyjä
teoreettisia konstruktioita on vaikea soveltaa empiiriseen tutkimukseen.. Esimerkiksi toiveiden toteutuminen leikissä tai lapsen motiivi toimia aikuisen tavoin, voivat tutkimuksessa jäädä vaikeasti todennetuiksi samoin kuin leikin historiallinen kehitys, joka vaatisi
pitkittäistutkimuksia.
Lähikehityksen vyöhykettä on käytetty metaforana, jonka tarkoituksena on kuvata lapsen kompetenssien asteittaista kehittymistä helpottavaa yhteistoimintaa aikuisen ja lapsen
kesken (esim. Rogoff & Wertsch 1984). Vygotskin varhaisissa kirjoituksissa (1930b, 5)
korostuivat kehitysprosessien laadulliset reorganisaatiot, jotka edellyttävät sekä uusien
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psykologisten funktioiden kehittymistä että vaiheita, jolloin varhaisemmat kiinnitykset
muuttuvat. Välittävänä vaiheena tässä syklissä on periodi, jonka aikana uudet organisaatiot
modifioituvat ja vahvistuvat. Keskeinen psyykkinen prosessi on sisäistäminen, jossa ulkoinen toiminta asteittain muuttuu sisäiseksi henkiseksi toiminnaksi. Alun perin ulkoinen toiminta rekonstruoidaan ja se alkaa muuttua sisäiseksi toiminnaksi asteittain monien kehityksellisten tapahtumien ja tranformatiivisten prosessien kautta. Esimerkkinä Vygotski mainitsee pienen lapsen kehityksessä ilmenevän osoittamisen muuttumisen merkitykselliseksi
toiminnoksi alun perin sattumanvaraisesta tarttumisliikkeestä liikkeeksi, joka aluksi kohdistuu toiseen ihmiseen ja joka kehittyy asteittain sosiaalisten suhteiden solmimisen välineeksi. (Vygotsky 1930b, 5.) Lähikehityksen vyöhykkeen merkitys liittyi Vygotskin teoriassa erityisesti opetukseen (Hakkarainen 2002, 61). Sen tehtävänä oli herättää kehitysprosesseja, jotka ovat alussa mahdollisia vain yhteistoiminnassa ja vuorovaikutuksessa toisten
kanssa, mutta muuntuvat asteittain sisäisiksi. Yhteistoiminnalla on siten tärkeä merkityksensä lapsen kehityksen kannalta ja siinä tapahtuvat ilmiöt olisi tärkeää tuoda tutkimuksen
ja havainnoinnin kohteeksi.

4.2 Intersubjektiivisuus yhteistoiminnassa
Vygotskin mukaan kaikki inhimillinen toiminta on sosiaalista. Yhteistoiminnallisessa prosessissa – kuten todettiin – osaavamman partnerin kanssa toimiessa lapsen osaamisen tulee
sisäistyä, jotta se vakiintuisi osaksi hänen toimintajärjestelmäänsä. Vygotski ei kuitenkaan
tarkemmin määritellyt sitä, mitä prosessissa tapahtuu. Hän kuvaa ”lapsi jatkaa yhteistoimintaa, vaikka opettaja ei seisokaan hänen vierellään… tämä apu – yhteistoiminnallinen
aspekti, on näkymättömästi läsnä. Se näyttää ulkoa lapsen itsenäiseltä työskentelyltä
(Vygotsky 1987, 216). Intersubjektiivinen ymmärrys, joka yhteistoiminnan aikana on
kehittynyt, muotoutuu asteittain osaksi lapsen omaa subjektiivista ymmärtämistä, joka siis
samalla sisältää yhteisen ja jaetun ymmärtämisen kuten Tudge (1992) on tutkimuksessaan
vertaisten yhteistoiminnasta todennut. Intersubjektiinen ymmärrys, joka prosessin aikana
oli lapsille vähitellen kehittynyt, tuki selvästi lapsen ajattelun muuttumista ja kehittymistä.
Intersubjektiivisuuden käsite ei ole sellaisenaan tullut esille Vygotskin teoriassa. Hänen
teoriansa perusteella käsitettä on kuitenkin kehitelty ja sitä on sovellettu useissa teorioissa,
jotka liittyvät lapsen kehitykseen mm. Rogoff (1990, Rommetweit 1985, Trevarthen 1979
ja Wertsch 1985). Intersubjektiivisuuden käsitettä onkin em. tutkijoiden kirjoituksissa määritelty eri tavoin. Tudge (1992) määritteli intersubjektiivisuuden omassa lasten yhteistoimintaa käsittelevässä tutkimuksessaan siten, että yhteistoimintapartnerien tullessa ongelmatilanteeseen heillä on omat subjektiiviset tapansa ymmärtää tilannetta. Keskustelussa eri
näkökulmista, syntyy asteittain jaettu, keskinäinen ymmärrys tilanteesta. Intersubjektiivisuutta ei synny, mikäli toinen partneri vain hyväksyy toisen näkökulman, mutta myöskään
sitä ei synny mikäli partnerien käsitykset ilmiöstä poikkeavat toisistaan suuresti.
Intersubjektiivisuus perustuu Colen (1996, 193) mukaan varhaiseen hoivasuhteeseen,
jossa äidin ja lapsen toiminnan keskinäinen koordinaatio luo pohjaa yhteisille kokemuksille. Threvarthen (1988) kuvaa varhaista primääriä intersubjektiivisuutta esikielellisessä
vaiheessa, pienen vauvan emotionaalisessa suhteessa äitiin. Intersubjektiivisuus näkyy tunteiden jakamisena. Noin yhdeksän kuukauden iässä tapahtuu muutos, jolloin lapsi ryhtyy
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ojentamaan esineitä äidin käteen. Se yhdistyy intersubjektiivisen tietoisuuden heräämiseen
ja kielen kehittymiseen, ja siitä muodostuu yhteisen jakamisen viitekehys. Syntyy sekundaari intersubjektiivisuus, josta rakentuu uusi interpersoonallisten suhteiden malli. Tunteiden jakaminen suuntautuu poispäin itsestä, esineisiin ja toisiin ihmisiin.
Intersubjektiivisuus on keskeinen käsite myös Rogoffin (1990, 67) teoriassa. Hän pyrkii
irtautumaan sellaisesta yksilökeskeisyydestä psykologisten ilmiöiden kuvauksessa, joka
irrottaa tarkasteluyksikön kontekstistaan. Hän korostaa sen sijaan sosiokulttuurista toimintaa, joka edellyttää aktiivista osallistumista sosiaalisesti rakentuneisiin käytäntöihin (1990,
14). Erityisesti varhaiskehitys ja sen kulttuuriset kontekstit ovat Rogoffille tärkeitä. Hän
käyttää ilmausta ”varhaisen sosiaalisen kehityksen dynaaminen luonne” (emt. 8). Rogoff
(2003, 77) luonnehtii uusimmassa tutkimuksessaan yksilön ja yhteisön suhdetta osallisuuden käsitteen avulla: Yksilön identiteetti ja ominaisuudet eivät ole luokkia tai sosiaalisia
määritteitä, vaan kulttuurisia prosesseja ja osallisuutta traditioihin ja kulttuurisiin käytäntöihin. Yksilön identiteetti syntyy siitä, mikä on hänelle tuttua ja ominaista ja mitä arkipäivän toimintoja häneltä odotetaan.
Rogoff tutkii arkipäivän tapahtumia osana kehitystä tai kuten hän itse asian ilmaisee:
”passing moments of shared activity”. Hän rakentaa teoriaa intersubjektiivisuudelle, jonka
hän määrittelee verraten yleisellä tasolla: ”mutual understanding between people”. Käsite
on tärkeä, sillä Rogoff pyrkii siihen nojautumalla välttämään liian yksilökeskeisyyden ja
intrapsykologisuuden kehityksen selittämisessä. (Rogoff 2003, 78–80.)
Vaikka intersubjektiivisuuden määritelmät vaihtelevat teoreettisesta orientaatiosta toiseen, yhtä mieltä ollaan kuitenkin siitä, että se viittaa yhteiseen toimintaan osallistuvien
jaettuun ymmärrykseen. Sillä tarkoitetaan tehtävien ja tavoitteiden jaettua ymmärtämistä,
ja se merkitsee samalla sitä, että osallistujat tietävät olevansa tekemässä jotakin yhdessä.
Ymmärtämisen välineenä on tässä kielellinen kommunikaatio. Kommunikoimalla koordinoidaan ymmärrystä. Kommunikaation mahdollistavat ja kulttuurisesti rakentuvat tilanteet
luovat viitekehyksen intersubjektiivisuudelle. Tilanteet voivat olla toisaalta sellaisia, joissa
aikuiset ottavat lapset mukaan omiin toimintoihinsa, toisaalta sellaisia, joissa vertaiset
rakentavat omaa toimintaansa. (Tudge 1992, Kumpulainen & Mutanen 1999.)
Tämän tutkimuksen kannalta yhteistoiminnassa kehkeytyvä intersubjektiivisuus muodostaa yhteistoiminnan tutkimuksen peruskäsitteen. Intersubjektiivisuus edellyttää aloitteita, toisen kuuntelemista, näkökulman ymmärtämistä sekä kielellistä vaihtoa. Nämä ovat
välttämättömiä ehtoja yhteistoiminnan tulosten syntymisen kannalta.

4.3 Sosiokognitiivinen konflikti yhteistoiminnassa
Huolimatta siitä, että käsillä olevassa tutkimuksessa sosiokognitiiviset konfliktit eivät sellaisinaan olleet varsinaisina tutkimuskohteina, on perusteltua kuitenkin kuvata lyhyesti
edellisessä kappaleessa mainitun intersubjektiivisuuden lisäksi tätä sosiokulttuuristen teorioiden toista peruskäsitettä – konfliktia. Yhteistoimintaa koskevassa tutkimuksessa ollaan
kuitenkin niin lähellä tätä käsitettä. Konfliktin käsite perustuu alun perin Jean Piagetin esittämään käsitykseen siitä, että kehitys ja tieto rakentuvat epätasapainoon tai asymmetriaan
yksilön ja hänen ympäristönsä välisissä suhteissa. Konflikti ei tässä yhteydessä merkitse
sen perinteistä merkitystä, vaan kognitiivista ristiriitaa yksilön uusien ja vanhojen tietora-
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kenteiden välillä tai yhteisötasolla eroa partnerien näkemyksissä tiedon kohteesta. Konfliktin ratkaisu sosiokulttuurisissa teorioissa on enemmän kuin partnerien yhdessä jakamien
vaihtoehtojen etsintää ja löytämistä. Se edustaa intersubjektiivisuutta, joka perustuu yhteistoiminnalla saavutettuun päättelyyn tai ilmiön jaettuun käsitteellistämiseen. (Bearison &
Dorval 2002, 9–11.)
Sosiokulttuurisissa teorioissa on korostunut yhteistoiminnan kuluessa esille tulevien,
toisten partnerien näkemyksistä poikkeavien ja ristivetoisten näkemysten merkitys oppimiselle (Doise & Mugny 1984). Sosiokognitiivinen konflikti syntyy otollisesti vertaisryhmässä, jolloin osallistujilla on mahdollisuus tasavertaisempaan näkemysten vaihtoon kuin
epäsymmetrisessä, esim. aikuisen-lapsi-vuorovaikutuksessa. Tutkimuksissa on kiinnitetty
erityisesti huomiota lasten vuorovaikutukseen vertaisten kanssa yhteisessä ongelmaratkaisu-tilanteessa, koska kaikki yhteiset oppimistilanteet eivät välttämättä synnytä konfliktitilanteita, vaan tilanteessa edellytyksinä on todettu olevan erilaisten näkemysten tiedostaminen sekä sitoutuminen tehtävän tai ongelman ratkaisemiseen. (Limon & Carretero 1997,
Niaz 1995.) Oppimista koskevat vertaissuhdetutkimukset on yleensä tehty laboratorioissa
ja kulttuurisesti vinoutuneissa ryhmissä (Ellis & Gauvain 1992, 155). Rogoff (1990, 43)
onkin todennut, että vertaisyhteistyön kognitiivisia vaikutuksia koskeva tutkimus ollut liian
kapea-alaista ja mm. keskittynyt tietyistä sosiaalisista ja kulttuurisista ryhmistä lähtöisin
olevien lasten tutkimiseen.
Vertaisoppimista koskevien kokeilujen (peer tutoring, cooperative learning) tarkoituksena on saada tutkimustietoa lasten jokapäiväisestä oppimisesta ja lähentää samalla institutionaalista ja arkielämän oppimista toisiinsa. Erityisen runsaasti tutkimustietoa on kertynyt
vertaisyhteistyön (peer collaboration) yhteydestä kognitiiviseen kehitykseen (Ellis &
Gauvain 1992, 156).
Vertaisvuorovaikutuksen osuutta kognitiivisessa kehityksessä on tutkittu verraten paljon
(Doise, Mugny & Perret-Clermont 1975, Forman & Cazden 1985, Phelps & Damon 1989).
Mikä vertaisvuorovaikutuksessa sitten edistää lapsen kehitystä? Uusimmissa tutkimuksissa
on pyritty erittelemään eri tekijöiden vaikutuksia, mutta ei ole kovinkaan helppoa osoittaa,
onko kehitystä edistävänä tekijänä vuorovaikutuksen laatu, osallistujien taidot ja valmiudet
vai motivaatio ja toisten ideoille asettuvat haasteet. Tulokset ovat aika epäyhtenäisiä, mutta
se on kuitenkin voitu osoittaa, että yksi tärkeä tekijä on ongelmanratkaisutilanteen yhteydessä tapahtuva kielellinen vaihto. Ongelman ratkaiseminen sosiaalisessa kontekstissa
edellyttää tyypillisesti sitä, että lapset verbalisoivat tehtävän. Tehtävää voidaan määritellä
yhdessä tarkemmin tai kehittää strategiaa tai yhteistä suunnitelmaa toimintaa varten. Ratkaisuvaihtoehtoja kehitellään eteenpäin, jolloin ratkaisuja voidaan kypsytellä ja tulokset
ovat tyydyttävämpiä. (Rogoff, Gauvain & Gardner 1987). Partnerit voivat esim. auttaa toisiaan määrittelemään ongelmaa siten, että se tulee helpommin käsiteltäväksi (Azmitia &
Perlmutter 1989) tai he voivat kehittää yhteisen suunnitelman tai strategian toimintaa varten. Ongelmanratkaisu sosiaalisessa tilanteessa voi myös auttaa lapsia työstämään ratkaisujaan, puolustamaan niitä ja pääsemään siten kypsempään tulokseen (Brown & Palincsar
1989). Myös tiedollisen ristiriidan merkitys on osoittautunut tärkeäksi. Ristiriidan ja kognitiivisen kehityksen välinen suhde on käyräviivainen: jos osallistujat ovat eri mieltä tasapainoisella tavalla, hyöty on suurempi kuin silloin, kun esim. yksi lapsi dominoi vuorovaikutusta (Bearison, Magzamen & Filardo 1986).
Vertaisyhteistyön erilaisten partnereiden kanssa on havaittu edistävän, mutta myös haittaavan suoritusta. Hyöty oli suurempi, kun partneri oli osaavampi, mutta yhteistoiminnan

43
lopputuloksen hahmottamiseen tarvittiin jaettua ymmärrystä ja esim. sääntöjen oppimista.
(Tudge & Winterhoff 1996). Tudge (1989) on selvittänyt osaamisen ja itseluottamuksen
välistä suhdetta tilanteissa, joissa taidoiltaan erilaiset lapset työskentelevät yhdessä. Hän
tutki mm. sitä, mikä vaikutus myöhempään suoritukseen on lapsen itseluottamuksella ja
osaamisella vuorovaikutuksessa. Tutkimuksessa todettiin, että vaikka lapsen ajattelu oli
kehittyneempää kuin vertaisen, lapset regressoituivat, jos he eivät luottaneet omiin taitoihinsa. Myös tilannetekijät vaikuttavat monin eri tavoin siihen, miten lasten yhteistoiminta
organisoituu ja miten intersubjektiivisuutta ja neuvottelua tavoitetaan. Esikouluikäiset
eivät hyödy Tudgen ja Rogoffin (1989) mukaan koululaisten tavoin vertaisvuorovaikutuksesta laboratoriotyyppisissä ongelmaratkaisutilanteissa. Se mitkä tekijät eroihin vaikuttavat, on kuitenkin avoin kysymys. Voi olla, että spontaanien tilanteiden ja roolileikkien
vapaus poikkeaa hyvin paljon tilanteista, joissa lapsilta edellytetään tiettyyn ennalta määriteltyyn ratkaisuun pääsemistä. Tällainen tilanne on esikouluikäisille aika uusi ja se voi
vaikuttaa siihen miten lapset motivoituvat tehtäviin.
Tutkimuksissa on kuitenkin saatu sosiokognitiivisen konfliktin kehitystä tukevaa evidenssiä. Ongelmanratkaisuun osallistuminen edistää yhteistä tehtäväratkaisua ja vakiinnuttaa ja lisää yksilön omia taitoja – tästä ollaan pitkälti yhtä mieltä, vaikka asiaan vaikuttavien
tekijöiden merkityksestä kiistelläänkin.

4.4 Sosiokulttuuristen teorioiden lähtökohtia kehityksen
näkökulmasta
Sosiokulttuuriset teoriat muodostavat varsin laaja-alaisen teoreettisen orientaation: Johtoajatuksena niissä on pyrkimys integroida kehitys sosiaaliseen, kulttuuriseen ja historialliseen kontekstiinsa. Teorioiden perustana on Lev Vygotskin teoria kehityksestä. Hänen teoriassaan sosiokulttuurinen konteksti tuottaa kehitystä mahdollistamalla osallistumisen ja
kulttuuristen välineiden käyttämisen oppimisen yhdessä partnerien kanssa. Kehitys etenee
ulkoa sisälle eli interpersoonallisesta intrapersoonalliseen. Uuden omaksuminen tapahtuu
osallistumalla toimintaan sosiokulttuurisessa ympäristössä.
Sosiokulttuurisesti orientoituneissa teorioissa pyritään irtautumaan yksilöllisestä kehitysnäkemyksestä ja korostamaan yksilöllisen ja sosiokulttuurisen kontekstin nivoutumista
yhteen. Sosiaalinen nähdään ennen kaikkea situationaalisena ja kontekstuaalisena ilmiönä.
Tutkimuksellisesti se merkitsee sitä, että tutkimusyksikön valintaa ohjaa yksilöllisen sijasta
kontekstuaalinen orientaatio. Sosiokulttuuriset teoriat kritisoivat keskittymistä yksilöllisen
suoriutumisen mittaamiseen ja yksilöllisen osaamisen ja yksilöllisten tulosten arviointiin.
Metodologisesti tämä merkitsee siirtymistä yhteistoiminnan kontekstin ja prosessiluonteen
kuvaukseen. Sosiokulttuurisessa orientaatiossa voidaan nähdä ongelmana ihmisen toiminnan näkeminen ainoastaan sosiaalisten voimien leikkauspisteenä ja sosiaalinen reduktionismi. Tärkeää on kuitenkin sellaisten analyysiyksikköjen valinta, jotka mahdollistavat
osallisuuden ja yhteistoiminnan prosessiluonteen tutkimisen esim. yhteistoimintaneuvottelujen kautta. Lasten vertaiskulttuurin puitteissa rakentuvien yhteistoimintakäytänteiden ja
neuvotteluiden tutkiminen (Bearison, Dorval, LeBlanck, Sadow & Plesa 2002) on hyvä esimerkki sosiokulttuurisesti orientoituneesta tutkimuksesta. Siinä kehitys määrittyy dynaa-
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misena prosessina, joka oli tulosta yksilöiden osallistumisesta kulttuurisesti organisoituihin
toimintoihin. Yhteistoiminnan ymmärtäminen yksittäisten toimijoiden kautta on vaikeaa,
jollei mahdotonta; tutkimusyksiköksi tarvitaan yksilöä laajempi käsite – vuorovaikutus,
yhteistoiminta, jaettu toiminta (Rogoff 1990, Grossen 1994). Tämän vuoksi kehityksen
ymmärtämisen katsotaan edellyttävän arjen kulttuurisen luonteen tutkimista, vertailevaa
kulttuuritutkimusta ja historiallista analyysiä. (Rogoff 2003, 8–11.)

5 Tutkimuksen teoreettiset peruslähtökohdat
Tämän tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat nojaavat systeemisiin teorioihin, erityisesti
dynaamisten systeemien teorioihin sekä sosiokulttuurisiin teorioihin. Nämä teoriat korostavat kaikki omalla tavallaan yhteistoiminnallisten aspektien merkitystä kehityksessä. Systeemiset teoriat eivät muodosta yksittäistä selkeäpiirteistä teoreettista orientaatiota, vaan ne
koostuvat useasta eri tavoin painottuneesta systeemisestä teoriasta. Läheisesti systeemisiin
teorioihin liittyen suhdeteoriat näkevät toiminnan tärkeimmäksi analyysiyksiköksi suhteen.
Suhteita ei kuitenkaan pidetä ominaisuuksina tai asemana tai esineiden kaltaisina tai yksilöistä erillisinä eikä kehitystä mielen sisäisinä prosesseina. Näiden teorioiden mukaan kehitys toteutuu suhteessa toisiin ja koko yhteisöön. Kehityksen tulosta ei voi milloinkaan
ennustaa, vaan se on yksilön ja ympäristön välisen suhteen ja siinä ilmenevien muutosten
yhteistulos. (Fogel 1995, Thelen 1989, Thelen & Ulrich 1991, Oyama 1989, 2000). Tässä
tutkimuksessa käytettävä termi suhdejärjestelmä viittaa siihen, että yhteistoiminnan muodostavat suhteet ja analyysiyksikkö on yksittäisiä toimijoita laajempi pitäen sisällään useita
eri tasoja.
Sekä systeemiset teoriat että niihin liittyvät suhdeteoriat ovat suuri haaste empiiristä tutkimusta harjoittavalle. Miten voidaan löytää sellaiset metodologiset ratkaisut, joilla voidaan ylittää yksilöä ja ympäristöä erottava raja ja tarkastella niitä saman systeemin osina?
Ratkaisun avaimet voisivat löytyä yhtäältä ympäristötutkimuksellisesta otteesta ja toisaalta
kehityspsykologisesta tutkimuksesta, jossa lasta tarkastellaan yhteistoiminnassa toisten
kanssa.
Toinen laaja teoreettinen viitekehys, jolle tämän tutkimuksen teoria ja metodologia
rakentuivat, olivat sosiokulttuuriset teoriat. Lapsen psyykkinen kehitys toteutuu sosiokulttuuristen teorioiden mukaan ensin sosiaalisesti ja vasta sitten yksilöllisesti sisäistämisprosessin kautta. Psyykkistä kehitystä voidaan lähestyä parhaiten tarkastelemalla lapsen osallistumista kulttuurisiin toimintoihin ja yhteistoimintaan toisten kanssa. Sosiokulttuuristen
teorioiden keskeisin tavoite on ollut psykologisten ilmiöiden tutkiminen niiden kulttuurisessa kontekstissa ja muutoksen ja kehityksen prosessissa. Toiminnan analyysiyksikkö ylittää yksilön ja kohdistaa huomion yksilöön sosiaalisen toiminnan osana (Tudge 1992, Hakkarainen 2002). Tämä on tuottanut tutkimustietoa lapsista arkipäiväisissä toiminnoissaan
erilaisissa kulttuurisissa yhteisöissä – päiväkodeissa, vertaisryhmissä ja kotona vanhempi-
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ensa kanssa. Tässä tutkimuksessa empiirisenä aineistona ovat lapset toimijoina lapsiryhmässä ja lasten spontaanit tavat organisoitua yhteistoimintaan.
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja siitä johdetut keskeiset käsitteet on havainnollistettu kuviossa 1.
Systeemiset teoriat
* ominaisuudet
suhteissa
kehittyvinä
* kehitys suhteissa
tapahtuvana
* yhteistoiminnallinen
sääntely

Sosiokulttuuriset teoriat
* intersubjektiivisuus
* vertaisyhteistyö ja
lähikehityksen
vyöhyke
* osallisuus kulttuurin
tuottamiseen

Yhteistoimintaepisodit
* aloite–vastaus -seuraannot
* toiminnan tulokset
* konfliktit
* sosiaaliset rutiinit
Kuvio 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja siitä johdetut keskeiset käsitteet.

Systeemisistä teorioista ja niihin liittyvistä relationaalisista teorioista on johdettu tämän
tutkimuksen teoreettiseen ja metodologiseen kehittelyyn käsitys ominaisuuksista suhteissa
kehittyvinä, kehityksestä suhteissa tapahtuvana ilmiönä, yhteistoiminnallisen sääntelyn
merkitys kommunikaatiossa sekä yksilön ja ympäristön muodostama järjestelmä analyysiyksikkönä. Sosiokulttuurisista teorioista on tähän tutkimukseen johdettu sosiaalisen kontekstin sekä intersubjektiivisuuden ja siihen liittyen vertaisyhteistoiminnan ja lähikehityksen vyöhykkeen merkitys kehityksessä, osallisuus kulttuuristen rutiinien tuottamiseen sekä
yhteistoiminnallinen prosessi analyysiyksikkönä.

6 Tutkimustehtävät ja tutkimusongelmat
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia pienten lasten ryhmässä tapahtuvaa yhteistoimintaa, sen piirteitä, toiminnan organisoitumista ja konflikteja. Organisoitumisella tarkoitettiin yhteistoiminnassa ilmenneitä aloitteita, vastauksia ja toiminnan tuloksia. Lisäksi
tavoitteena oli analysoida yhteistoiminnassa kehittyviä kulttuurisia ja sosiaalisia rutiineja.
Tarkoituksena ei ollut analysoida niinkään yksittäisten lasten toimintaa, vaan lasten toimintaa suhteessa toisiinsa sekä yhteistoiminnan piirteitä, jotka toteutuvat sosiokulttuurisessa
kontekstissa.
Tutkimustehtävät rakentuivat kolmen vuorovaikutustutkimuksessa keskeisen peruskysymyksen varaan. Ensimmäinen näistä kysymyksistä koski sitä, mitä pienten lasten yhteistoiminnan organisoitumisessa tapahtuu. Erityisesti ensimmäinen tutkimustehtävä liittyi siihen, miten yhteistoiminta alkaa, miten se organisoituu sen jälkeen sekä miten se päättyy.
Toinen tutkimusongelma liittyi yhteistoiminnassa ilmeneviin erilaisiin konflikteihin ja niiden ratkaisemiseen. Kolmantena tutkimustehtävänä oli kuvata minkälaisia muutoksia
yhteistoiminnassa tapahtuu: Millaisia sosiaalisia rutiineja yhteistoimintaan alkaa rakentua
lasten suuntautuessa yhteiseen tekemiseen ja tekemisen kohteisiin, ja miten yhteistoiminta
rakentuu eri-ikäisten lasten ryhmissä.
Tutkimustehtävien perusteella tutkimusongelmat muotoutuivat kolmen pääongelman
ympärille seuraavasti:
Tutkimusongelmat
1. Miten pienten lasten yhteistoiminta organisoituu ja etenee ja millaisia piirteitä yhteistoiminnan organisoitumisessa ilmenee?
1.1. Millaisissa konteksteissa yhteistoimintaa syntyy?
1.2. Millaisia aloitteita ja vastauksia yhteistoiminnassa esiintyy?
1.3. Millainen organisoituminen tuottaa yhteistoiminnan onnistumista tai epäonnistumista?
2. Mitä konflikteja yhteistoiminnassa ilmenee, miten ne ratkaistaan ja mitä toiminnassa
tapahtuu konfliktien ratkaisemisen jälkeen?
3. Miten pienten lasten yhteistoiminta kehittyy?
3.1. Millaisia sosiaalisia rutiineja yhteistoimintaan rakentuu?
3.2. Mitä eroja yhteistoiminnan organisoitumisessa on eri-ikäisten lasten ryhmissä?

7 Tutkimuksen metodologiset ratkaisut ja niiden perustelut
7.1 Vertaissuhdetutkimuksen analyysiyksikkö
Analyysiyksikön ongelma on tunnettu psykologian historiassa pitkään. Zinchenko (1985,
96) pitääkin psykologisen tutkimuksen suurimpana ongelmana sitä, että analyysiyksikköä
ei ole pohdittu riittävästi. Vygotskin (1987, 43–47) mukaan psykologisessa tutkimuksessa
on ollut tyypillistä atomismi – psykologisten ilmiöiden pilkkominen, jolloin analyysiyksikkö on muuttunut atomistiseksi ja menettänyt kokonaisvaltaisen luonteensa. Henkisten toimintojen keskinäiset yhteydet ja tietoisuuden systeeminen luonne eivät Vygotskin mukaan
ole olleet psykologisessa tutkimuksessa riittävästi esillä.
Psykologian historiassa on kaksi laajaa teoriaa, joissa analyysiyksikkö on sijoitettu selkeästi joko yksilöön tai ympäristöön: behaviorismi, jossa analyysiyksikkö on paikannettu
S–R-yhteyteen ja fenomenologinen psykologia, joka sijoittaa analyysiyksikön yksilön subjektiiviseen kokemukseen. Analyysiyksikkö-keskustelu on liittynyt niin Lev Vygotskin
(1987), kulttuurihistoriallisen koulukunnan kuin toiminnan teoriassakin erityisesti ajatteluun, puheeseen ja tietoisuuteen tutkimuskohteina.
Analyysiyksiköllä tarkoitetaan pienintä tutkittavaa kohdetta, joka vielä säilyttää tutkimuskohteen perusominaisuudet. Vygotskin (1987, 246–247) mukaan analyysiyksikön
tulisi sisältää tutkimuksen kohteena olevan kokonaisuuden kaikki olennaiset ominaispiirteet. Yksikön tulee olla elävä osa kokonaisuutta ja sen tulisi olla pienin yksikkö, jolla ihmisen sekä ympäristön yhdessä muodostamaa kokonaisuutta voidaan tutkia ja jossa ilmiö kuitenkin säilyy kehittyvänä kokonaisuutena (Zinchenko 1985, 98, Hakkarainen 1990, 131).
Vygotskin mukaan merkitys muodostaa tällaisen dynaamisen kokonaisuuden (Vygotski
1962). Puheella tutkimuskohteena ja merkityksellä analyysiyksikkönä olikin Vygotskin
teoriassa todella huomattava asema. Puheen analyysiyksikkö on Vygotskin (1962) mukaan
siis sanan merkitys, sanan sisäinen aspekti, jonka avulla voidaan löytää ajattelun ja puheen
välinen yhteys. Vygotski (1987, 49) korosti puheen välittävää osuutta lapsen kehityksessä,
se kun on sekä väline yhteistyöhön että linkki esineestä lapseen ja lapsesta esineeseen.
Vygotskin oppilaiden kehittämässä kulttuurihistoriallisessa koulukunnassa nostettiin myöhemmin analyysiyksiköksi välittynyt teko (Zinchenko 1985, 102). Toiminnan teoriassa
(Engeström 1987, Hakkarainen 1990, 2002) on analyysiyksikkönä käytetty termiä toimin-

49
tajärjestelmä, jota pidetään riittävän kattavana yksikkönä. Engeströmin (1987, 321–324)
mukaan toimintajärjestelmä on yksinkertaisin, pienin yksikkö, jolla kuitenkin on kuvattavissa mikä tahansa monimutkainen toiminta ja sen oleellinen laatu.
Sosiokulttuuristen teorioiden juuret ovat kulttuurihistoriallisessa koulukunnassa ja toiminnan teoriassa. Sosiokulttuurisiin teorioihin perustuvassa tutkimuksessa korostuu näkemys siitä, että mentaalisia prosesseja voidaan ymmärtää vain, mikäli niitä tutkitaan kulttuurisessa, historiallisessa ja institutionaalisessa kontekstissa. Tieto, oppiminen, mentaaliset
prosessit tai ”mieli” eivät sijaitse yksilöissä tai jossakin abstraktissa tilassa heidän välissään; ne mahdollistuvat yhteistoiminnassa. Tämä merkitsee myös siirtymää mielen representaatio-tutkimusperinteestä yhteistoiminnan ja osallisuuden tutkimiseen. (Bearison et al.
2002, 12.) Tutkimuksen analyysiyksiköstä käyty keskustelu on tuonut korostetusti esiin,
että tutkimuskohteen määrittelemäksi analyysiyksiköksi tulisi valita yhteinen toiminta, sen
ominaisuudet ja piirteet. Yksilönkehitystä ei voida Stetsenkon mukaan (2002, 126–130)
ymmärtää irrallaan niistä vuorovaikutussuhteista, joihin yksilö on aina monella eri tapaa
liittynyt. Sosiokulttuurisia tekijöitä ei tule hänen mukaansa nähdä yksilöön ”vaikuttavina”
seikkoina, vaan ne ja yksilö on miellettävä toisiinsa kytkeytyneeksi kokonaisuudeksi.
Tämä merkitsee Stetsenkon mukaan välttämättä myös sitä, että psykologisen tutkimuksen
analyysiyksikön tulee kattaa yksilöiden toimintojen sosiaaliset kontekstit ja yhteistoiminnalliset prosessit.
Systeemisissä teorioissa haetaan analyysiyksikköä, jolla voitaisiin yhtäältä välttää toimintajärjestelmän pilkkominen erilliseksi subjektiksi ja objektiksi, toisaalta sisällyttää
muutoin abstraktiksi jäävä tuloksen käsite analyysiyksikköön. Systeemiteorioissa onkin
pyritty kehittelemään analyysiyksikköä, joka sisältäisi sekä yksilön ja ympäristön että toiminnan tuloksen. Lee (2001, 11) käyttää termejä teko, toiminta (”deed”) ja toiminnan loppuunsaattaminen. Järvilehdon (2001) mukaan inhimillinen toiminta perustuu yhteisten
tulosten saavuttamiseen. Jos tutkimusyksikkönä on psyykkinen toiminta, niin systeemisten
teorioiden mukaan analyysiyksikkönä on ihmisen ja ympäristön muodostama järjestelmä.
Tätä perustellaan sillä, että tietoisuus ei ole yksilöllinen piirre, jonka voisi sijoittaa tiettyyn
yksilöön, vaan sen alkuperä on useiden systeemien toiminta yhteisen tuloksen saavuttamiseksi. Tuloksia ei irroteta toiminnasta, vaan ne sisältyvät toimintaorganisaatioon samoin
kuin yksilö ja ympäristökin. Merkitykset eivät sijaitse ulkomaailman ärsykkeissä, vaan
ovat osa toimintajärjestelmää ja liittyvät siihen, miten ympäristöä käytetään hyväksi. (Järvilehto 1994, 184–187). Systeemisten teorioiden käsitys merkityksestä lähestyykin vygotskilaista merkitys-käsitystä siinä mielessä, että ne kuvaavat molemmat samaa asiaa, psykologian kaikkein pienintä, kokonaisvaltaista analyysiyksikköä – Vygotski merkitystä ja systeeminen teoria psyykkistä toimintaa.
Miten analyysiyksikkö-kysymys ratkaistiin tässä tutkimuksessa? Empiirisen tutkimuksen tekeminen ja analyysiyksikön valinta on em. keskustelunkin valossa haastava tehtävä
yhteistoimintaa tutkivalle, koskapa hän ei voi keskittyä tutkimaan vain sosiaalisuutta ja jättää yksilönäkökulmaa analyysin ulkopuolelle. Lasten yhteistoiminnan tutkimuksessa olikin
ratkaistava metodologinen kysymys siitä, miten tutkia yhteistoimintaa unohtamatta silti
yksilöä. Markovan (1990a, 138–139) mukaan yhteistoiminnan analyysin minimiyksikkö
on kolmivaiheinen: yhteistoiminnan aloittaja–vastaaja–aloittaja, joka on suhdejärjestelmä
eikä pelkästään vuorovaikutussuhde. Bearisonin ym. tutkimuksessa (2002) analyysiyksiköksi valittiin lasten muodostama, neuvotteluihin liittyvä yhteistoiminnallisen vertaistyöskentelyn malli, jossa perusanalyysiyksikkönä oli kahdesta tai useammasta keskusteluvuo-

50
rosta rakentunut neuvotteluepisodi. Jakkulan (2002) tutkimuksessa äitien ja lasten vuorovaikutuksesta ja esineiden antamisesta päädyttiin valitsemaan äidin ja lapsen keskinäistä
toimintaa kuvaavaksi analyysiyksiköksi dyadin keskinäinen toiminta. Sitä perusteltiin sillä,
että analyysiyksikön tulee antaa tietoa molempien osapuolien käyttäytymisestä, siis
dyadista kokonaisuutena.
Tässä tutkimuksessa perusteet analyysiyksikön valinnalle löytyivät systeemisistä teorioista, yksilöä laajemmasta toimintajärjestelmänkäsitteestä – ja lasten yhteistoimintaa sosiaalisessa kontekstissa tutkineista sosiokulttuurisista teorioista. Tutkimuksen kohteena oli
lasten keskinäinen yhteistoiminta ja sen syntyminen. Jos lähdetään siitä, että analyysiyksikkö on pienin yksikkö, jossa tutkimuksen kohteena olevat piirteet ja ilmiön kokonaisuus
säilyy, niin tässä tutkimuksessa se oli kahden tai useamman toimijan muodostama yhteistoiminnan organisoitumisepisodi, joka sisälsi aloitteen, vastauksen ja tuloksen. Tästä episodista tutkittiin yhteistoiminnan organisoitumisen piirteitä, erityisesti yhteistoiminta-aloitteita, niihin vastaamisia ja toiminnan tuloksia sekä yhteistoiminnassa ilmenneitä
konflikteja. Yhteistoiminnan rakentumista tutkittiin puolestaan analysoimalla yhteistoimintaepisodien luonnetta ja niiden rakentumista kulttuurisiksi ja sosiaalisiksi rutiineiksi.

7.2 Sosiaalisen vuorovaikutustutkimuksen metodologisia kysymyksiä
Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat edellyttivät yhteistoiminnan tutkimista toimintajärjestelmänä, joka sisälsi useampia toimijoita. Perusteet yksilöitä laajemman analyysiyksikön valintaan rakentuivat tutkimuksen teoreettis-metodologisesta viitekehyksestä ja
vuorovaikutustutkimuksen perusparadigmoista (esim. Rogoff 1998, Bearison ym. 2002,
Dorval & Eckerman 1984). Tämä merkitsi sitä, että tutkimusongelmien vastaaminen aloitettiin rakentamalla metodinen kehikko havainnoinnin perustalle. Aineiston analyysissä
käytettiin monimetodista lähestymistapaa: Aineistoa analysoitiin sekä kvantitatiivisesti
että kvalitatiivisesti käyttäen niitä toisiaan täydentävinä.
Lasten varhaisen vuorovaikutuksen tutkimusorientaatioita voidaan jäsentää neljän paradigman pohjalta: empiristinen traditio, etnometodologinen paradigma, lingvistinen paradigma sekä monimetodinen pluralistinen traditio (Van der Aalsvoort ja Harnick 2000, 6–7).
Empiristinen perinne lähtee siitä, että todellisuus on tutkijan ulkopuolella ja hänen tulee
tehdä siitä huolellisia havaintoja ja pyrkiä kuvaamaa sitä objektiivisesti saadakseen siitä
luotettavaa empiiristä tietoa. Etno-metodologinen paradigma sisältää hyvinkin erilaisia tutkimusmetodologisia orientaatioita. Tässä perinteessä tutkimusmetodisia valintoja ohjaava
lähtökohta on käsitys yksilöstä merkityksiä antavana subjektina. Kielellinen, kommunikatiivinen paradigma ei ehkä ole niin vahvasti oma selkeä paradigmansa kuin muut tässä mainitut, mutta sen vaikutus vuorovaikutustutkimukseen on kiistaton. (Edwards & Westgate
1994, 13, Mercer 1996.)
Monimetodinen, ”pluralistinen” lähestymistapa yhdistää erilaisia tutkimuspainotuksia
ja hakee sopivaa metodista kokonaisuutta, jolla tutkittavaa ilmiöitä kyettäisiin paremmin
ymmärtämään (Miles & Huberman 1984, 19–20, Patton 1986, 210–213). On yhä vaikeampaa löytää metodologioita, jotka pitäytyisivät tiukasti vain tietyissä epistemologisissa oletuksissa. Tämän tutkimuksen metodologisia ratkaisuja ohjasivat periaatteet siitä, että lapsia
tulisi tutkia heidän luonnollisissa ympäristöissään ja omissa toimissaan, heidän yhteistoiminnan rakentumisesta tulisi voida saada havainnointeja, samoin siitä, miten lapset kom-
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munikoivat ja sääntelevät yhteistoimintaansa, miten he rakentavat suhteita toisiin lapsiin
sekä millaista teemallista yhteistoimintaa syntyy. Nämä periaatteet ohjasivat myös monimetodisiin aineiston analyysikeinoihin.
Yhteistyötä ja kollaboraatiota koskevissa tutkimuksissa onkin aikaisemmissa tutkimuksissa haettu metodisia ratkaisuja, joissa vältettäisiin tiukkoja raja-aitoja. Mercerin (1996)
tutkimus lasten yhteistyöstä on tässä suhteessa mielenkiintoinen. Hän tarkasteli lasten
puhetta kolmella analyysitasolla: lingvistisellä, psykologisella ja kulttuurisella. Yhteistoiminnallista oppimista on perinteisesti tutkittu yhtäältä kokeellisilla metodeilla, joissa tutkittavat parikit suorittavat ongelmanratkaisutehtäviä, ja toisaalta havainnoimalla lasten
puhetta heidän tehdessään erilaisia oppimista edistäviä tehtäviä koulussa. Metodien moninaisuus ja erilaisuus on Mercerin (1996) mukaan oppimistutkimuksissa vahvuus, ei sen
ongelma.

7.3 Havainnointi tutkimusmenetelmänä
7.3.1 Kuvaus tutkimuspaikasta ja havainnoitavasta lapsiryhmästä
Aineiston keruumenetelmänä oli ulkopuolinen havainnointi. Tutkimus toteutettiin Varhaiskasvatuskeskuksen avoimessa lapsiryhmässä. Lapsiryhmätila on ollut alun perin käytössä
kuvaamataitoluokkana, mutta sitä on muutettu myöhemmin lapsiryhmän käyttöön sopivaksi. Siihen on myös siirretty entisestä havainnointilasta peiliseinät. Havainnointihuoneessa
on videointilaitteet, joissa on ryhmään sijoitettuna kolme kameraa sekä mikrofonit.
Havainnointilaitteisto on ajanmukainen nk. opetuksen seurantalaitteisto ja lasten toimintaa voidaan seurata sekä kameraa että mikrofonia liikuttelemalla. Havaintoaineisto
kerättiin videoimalla lasten yhteistoimintatilanteita.
Aineisto on kerätty pääosin vuosina 1998–2000. Ensimmäiset kokeilut videoilla aloitettiin lokakuussa 1997, mutta varsinainen aineistonkeruu aloitettiin keväällä 1998. Syksyllä
1998 pidettiin noin kuukauden tauko ja havainnointia jatkettiin keväällä ja syksyllä 1999
sekä keväällä 2000. Vuoden 2000 aikana tehtiin lisäksi muutamia havainnointeja, joissa
yhteistoimintaa havainnoitiin ongelmakeskeisissä yhteistoiminnallisissa legorakenteluissa.
Tulokset näistä on raportoitu erikseen, koska se erosi aineistosta siten, että siinä lapsille oli
annettu ongelmanratkaisutilanne valmiiksi. (Kumpulainen, van der Aalsvoort & Kronqvist
2003). Tämän tutkimuksen analyyseistä jätettiin kuitenkin nämä otokset pois.
Tutkimuksessa oli mukana lapsia avoimesta lapsiryhmästä. Lapset olivat 1.5–6.5 -vuotiaita. Lapsiryhmän koko oli 15 lasta. Tutkimukseen tuli mukaan nauhoituksia yhteensä 20
lapsesta. Ne lapset, jotka olivat mukana koko aineiston keruuajan, olivat luonnollisesti useammin mukana nauhoituksissa kuin lapset, jotka kävivät satunnaisesti tai vain osan vuotta.
Lapset voitiin jakaa neljään ryhmään sen mukaan miten usein he olivat mukana nauhoituksissa joko aloitteiden tekijöinä tai osallistujina. Jani ja Lassi olivat mukana 20 nauhoitusotoksessa. Tapio, Elli, Jaana ja Henrik olivat mukana 14–17 nauhoitusotoksessa. Satu ja
Nina 10 otoksessa ja Antti, Taneli ja Maria 9 otoksessa. Muut lapset olivat mukana harvemmin, 2–8 kertaa, aloitteen tekijöinä tai osallistujina.
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Lapsiryhmä kokoontui kerran viikossa tiistaisin klo 9–12 ja syksyllä 2000 perjantaisin
klo 9–12. Päivän aikataulu oli yleensä seuraava:
Klo

9.00–
9.00–10.00
10.00–11.00
11.00–11.30
11.30–12.00

lapset saapuvat
vapaata leikkiä
ohjattua toimintaa
välipala
vapaata leikkiä

Ryhmän ohjaajina toimivat vakituinen Varhaiskasvatuskeskuksen opettaja sekä opiskelijat, jotka olivat mukana kukin yhden lukukauden ajan. Opiskelijoita oli yleensä paikalla
kaksi tai kolme.
Tässä tutkimuksessa päädyttiin havainnoimaan lasten vapaita toimintatilanteita.
Havainnointia suoritettiin silloin, kun aikuinen ei ohjannut tilanteita. Tilanteet ajoittuivat
heti aamuun, kun lapset tulivat ryhmään eli klo 9 ja klo 10 välillä, jolloin oli vapaata leikkiä
sekä klo 11.30–12 väliseen aikaan, jolloin lapset olivat nauttineet välipalan. Nämä ajat oli
varattu lasten leikkimiseen.
Havainnointihuone oli lasten vanhempien käytössä. Sen vieressä oli kahvihuone, jonne
vanhemmat usein jäivät keskustelemaan. Heillä oli mahdollisuus käydä seuraamassa lapsiryhmän toimintaa. Tämä tuntui erityisen tarpeelliselta varsinkin sellaisissa tapauksissa,
joissa lapsella oli vaikeuksia jäädä ryhmään ilman vanhempiaan. Varsinkin ryhmän toiminnan alkuvaiheessa, jolloin ryhmässä oli enemmän pieniä lapsia, vanhemmat olivat mukana
ryhmätilassa lapsensa tukena.
Tutkija ei siis ollut mukana lapsiryhmätilassa, vaan seurasi ryhmän toimintaa havainnointihuoneesta. Lapset tunsivat kuitenkin tutkijan, koska he kävivät havainnointihuoneessa ja myös tutkija kävi ajoittain käytännön syistä lapsiryhmätilassa, esim. korjaamassa
havainnointilaitteistoa. Havainnoinnissa käytettiin alkuvaiheessa pöydälle asetettuja mikrofoneja, mutta kuuluvuusongelmien ja lasten liikkumisen vuoksi ryhdyttiin käyttämään
selkään laitettavia mikrofonin sisältäviä pikkureppuja, jotta lasten puhe saataisiin selkeämmin kuuluviin. Repun laittoi aina lapselle ryhmän opettaja, joka kertoi mistä on kysymys
ja pyysi lapselta siihen luvan. Aina se ei kuitenkaan onnistunut:
Esimerkki 1. Mikrofonin laittaminen. Jani ei halua reppua
Opettaja (O): Kuule, nyt laitetaan tämä reppu sulle selkään, tulleeko sinusta matkamies?
(ottaa repun pöydältä) Tehhäänkö Janiksesta matkamies. Tehhään pikku reissumies punaposki puolentuuman mittainen.
Jani (J): Mää syön.. (menee istumaan)
O: No syö eväät ensin.
Opettaja istuu Janiksen viereen ja laittaa repun pöydälle.
J: Ei sitä laiteta! (työntää kädellään reppua kauemmaksi)
O: Ei vielä laiteta, sitten kun oot syönyt.
J: Ei sitten…sitten laiteta.
O: Sitten laitetaan.
J: Ei sitten laiteta…muminaa…ei sitä laiteta.
O: Eikö niin (naurahtaa) ekkö nää halua olla reissumies? (silittää Janita)
J: En halua.
O: Etkö?
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J: Isilläkään semmonen ei oo.
O: Onko isilläkin reppu?
J: Ei oo.
O: Eikö?
J: Ei...minä oon poika, pojille ei laiteta tommoseita.
O: Joo pojille laitetaan, mutta isille ei laiteta.
J: Ku pojille ei laiteta.
O: Eikö?
J: Ei panna.
O: No kenelle laitetaan?
J: Ei kenelle…se on sinun.
O: Mutta kun se ei mahu minulle. Kato se on näin pikkunen. (näyttää reppua) Katoppa tässä on tämmöset nallen kuvatkin. Se on nyt tänä päivänä kun on tämmönen nallepäivä.
J: Voit sitä sinä pittää käessäkin...sinä.
O: Minäkö? (naurahtaen) Tämä laitetaan selkään, selkäreppu.
Jani huomaa majanrakennusleikin leikkihuoneen keskellä ja huutaa innoissaan: ”Minäkin tulen sinne!” Tilanne jatkuu niin että Jani menee majaleikkiin ja opettaja pitää mikkireppua kädessään Janin lähellä.
Yleensä reppu oli lapsilla vuorotellen selässä, jotta kaikki ryhmän lapset olisivat saaneet
sen ainakin kerran. Tästä periaatteesta piti jonkin verran luopua, jos lapsi ei sillä kertaa siihen suostunutkaan kuten edellä olevassa esimerkissä kävi. Yleensä lapset halusivat laittaa
repun selkäänsä, jos esimerkiksi hyvällä kaverilla oli ollut se ensin.

7.3.2 Aineistonkeruun periaatteet
Aineisto kerättiin havainnoimalla ja nauhoittamalla havainnoinnit. Havainnoinnissa on
kaksi perussäännöstöä, jotka yleisesti ohjaavat materiaalin keruuta: otos- ja rekisteröintisäännöt Pellegrini 1991, 105). Otossäännöt määrittelevät ketä havainnoidaan ja milloin
havainnoidaan. Rekisteröintisäännöt puolestaan koskevat sitä, miten käyttäytyminen kirjataan (Pellegrini 1991, 105, Pellegrini 1996, 90).
Koska ei ollut käytännöllistä eikä tarpeen havainnoida kaikkea mitä lasten yhteistoimintatilanteissa tapahtui, tarvittiin periaatteita, joilla kokonaisuudesta voitiin saada riittävän
kattava kuva. Tässä tutkimuksessa käytettiin käyttäytymis- eli tapahtumaotosta, jota käytetään silloin kun ollaan kiinnostuneita vain tietyntyyppisestä rekisteröitävällä havainnointijaksolla esiintyvästä käyttäytymisestä. Toinen mahdollisuus olisi ollut käyttää aikaotosta,
jolloin havainnoitava jakso jaetaan palasiin, joiden perusteella ilmiöstä tehdään päätelmiä.
Otokset voidaan kerätä eri tavoin, esim. havainnoida kaikkea tapahtuvaa tai keskittyä ilmiöihin tai henkilöihin. Henkilöön keskittyvää keruutapaa kutsutaan fokaaliotokseksi, jota
käytettiin tässä tutkimuksessa (Pellegrini 1996, 87–88, Pellegrini 1991, 105–108).
Otosperiaatteiden lisäksi tarvitaan periaatteet sille, millä tavoin havainnoitavaa ilmiöitä
rekisteröidään. Tietystä aikajaksosta saadaan jokaiselle havainnoitavalle rekisteröinnit.
Tässä tutkimuksessa valittiin periaatteeksi jatkuva havainnointi, joka tarkoitti kiinnostuksen kohteeksi valikoidun käyttäytymisen jatkuvaa havainnointia. Aikaotos on toinen mah-
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dollisuus, jolloin aika jaetaan intervalleihin ja havainnoitavaa ilmiötä rekisteröidään tutkimuksessa kehitetyn koodaussysteemin mukaan. (Pellegrini 1996, 90–93). Jatkuva havainnointi soveltui kuitenkin tämän tutkimuksen tarkoituksiin paremmin, koska sen avulla voidaan paremmin kuin aikaotoksessa saada kuva lasten yhteistoiminnan luonteesta kokonaisuutena. Jatkuvan havainnoinnin onkin todettu soveltuvan lasten sosiaalista käyttäytymistä
ja toimintaa koskeviin tutkimuksiin (Niiranen 1999, 245).
Lapsiryhmän havainnoinnissa valittiin kohteeksi kulloinkin yksi lapsi eli fokaalilapsi.
Häntä havainnoitiin aluksi ilman videointia. Nauhoitus alkoi siitä tilanteesta, jossa lasten
välille näytti syntyvän yhteistoimintaa. Se saattoi olla esineisiin suuntautunutta toimintaa,
kielellisiä kommentteja tai toisten lähelle tulemista. Nauhoitusta kutsuttiin otokseksi.
Otoksen nauhoitus keskitettiin yhteistoiminnan alkamiseen ja sen jälkeiseen tilanteeseen
mahdollisimman pitkälle niin, että pystyttiin päättelemään miten yhteistoiminta jatkui ja
millaisia tuloksia toiminnasta syntyi. Tämä rajanveto oli tärkeää, koska aineisto olisi muutoin paisunut valtavan laajaksi. Toinen perustelu rajaamiselle tuli tutkimustehtävästä, jossa
keskeistä oli organisoitumisen tutkiminen aloitteiden ja niiden seurausten näkökulmasta.
Nauhoitettujen otosten pituudet vaihtelivat toiminnan luonteesta ja nauhoitustilanteesta
riippuen. Pitkä otos kertoi toisaalta siitä, että toiminnan vakiintuminen kesti verraten
kauan, tilanteessa ilmeni monimuotoista organisoitumista (esim. paljon aloitteita tai konflikteja) tai tilanteessa oli useita lapsia, jolloin yhteistoiminnan organisoituminen oli monimutkaisempaa kuin parikin kanssa toimiessa. Lyhyt otos kertoi puolestaan siitä, että tilanne
ei jatkunut sellaisenaan pitkään vaan tapahtui siirtymä toiseen toimintaan tai tilanne keskeytyi muusta syystä.
Lasten yhteistoiminnan ja vuorovaikutuksen havainnointi ja kaiken sen valtaisan tapahtumien määrän tavoittaminen ja muuttaminen tutkimusaineistoksi on monia päätöksiä edellyttävä prosessi kuten Selman & Schultz (1989) ovat Niirasen mukaan (1999, 236) todenneet. Tutkijan on tehtävä päätökset siitä, miten hän pääsee havainnoimaan, miten hän rekisteröi havainnoitavaa käyttäytymistä, millaisia otoksia hän valitsee ja kuinka paljon hän
päättää havainnoida. (Pellegrini 1991, 99–105, Niiranen 1999, 242–243.) Tutkimusmetodia pidetään systemaattisena silloin, kun metodin vaiheet on julkistettu, kuvattu selkeästi ja
tehty ymmärrettäviksi ja kun menettelytapa on toistettavissa (niin että muut havainnoijat
saisivat samoissa olosuhteissa samoja tuloksia). Systemaattisen havainnoinnin tärkeimmät
kriteerit ovat tiettyjen, usein etukäteen määriteltyjen koodien käyttö havaintomateriaalin
luokittelussa ja luotettava havainnointi, esim. useiden havainnoijien käyttö luotettavuuden
lisäämiseksi. (Bakeman & Gottman 1997, 2–4). Systemaattisen havainnoinnin ehdot täyttyvät myös, kun materiaali on jaettu merkityksellisiin, teoreettisesti johdettuihin käyttäytymisluokkiin ja koodaus on tehty yhdessä useamman havainnoitsijan kanssa luotettavuuden
varmistamiseksi. (Bakeman 2000, 139.)
Miltä osin sitten havainnoinnin systemaattisuuden ehdot täyttyivät tässä tutkimuksessa?
Nykytekniikalla, videoinnilla, oli mahdollista kerätä verraten helposti aineistoa, joten
ongelmaa ei ollut aineiston hankinnassa. Vaativaa sen sijaan oli havainnoidusta aineistosta
oleellisen poimiminen ja aineiston analyysin rakentaminen. Aineiston analyysin vaiheet on
kuvattu kappaleessa 7.4. Analyysia varten havaintoaineisto jäsennettiin koodausluokitusten avulla. Koodausluokitusten rakentaminen tapahtui monivaiheisesti. Jo aineiston keruuvaiheessa oli selvää, että tutkimuksessa tullaan tarkastelemaan lasten yhteistoiminnan
organisoitumista, mutta varsinaiset tarkemmat luokitukset rakennettiin aineiston analysointivaiheessa. Havainnointeja on koodattu kahden havainnoijan kanssa. Systemaattisuu-
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teen pyrittiin, mutta kaikilta osin ne eivät voineet täysin toteutua. Tätä teemaa käsitellään
tarkemmin luotettavuus-kappaleessa.

7.3.3 Tutkimusaineiston analyysi
Tutkimusaineiston analyysissa käytettiin kvantitatiivista koodaussysteemiä aloitteiden ja
konfliktien osalta sekä yhteistoiminnan sisällöllistä, kvalitatiivista analyysia sosiaalisten
rutiinien osalta. Koodausjärjestelmän kehittämisen perustalla oli toisaalta tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Toiseksi koodausjärjestelmä perustui aikaisemmissa tutkimuksissa
kehitettyihin ja erityisesti lasten neuvotteluja analysoiviin koodaussysteemeihin (Bearison
ym. 2002, Verba 1993, 1994). Esimerkiksi Bearisonin tutkimuksessa (2002, 41–50) analyysin fokus oli pelkästään neuvotteluepisodeissa ja neuvotteluissa toteutuvissa prosesseissa.
Niinpä aineistosta analysoitiin sekä neuvotteluepisodi että keskustelujen vaihtumiset niissä: esimerkkeinä suostuminen, erimielisyys, edelleen kehittely, toisto, elaboraatio, kompromissit. Koodaus tapahtui ikään kuin kahdella tasolla: ilmiön tasolla ja ilmiön sisällä tai
prosessissa. Samantyyppistä strategiaa käytettiin myös tämän tutkimuksen aineiston koodauksessa. Kaikki aloitteet ja ristiriidat koodattiin aluksi huolellisesti ja sen jälkeen mentiin
aineistoon ”syvemmälle” ja analysoitiin seuraantoja ja sekä sitä, miten yhteistoiminta organisoitui sosiaalisten rutiinien tasolla sisällöllisesti. Schoenfeldin (1992), Stayerin & Mossin
(1989, 173–195) sekä Markovan (1990a, 129–146) analyysien perusteella rakennettiin toiminnan seuraannon analyysia varten puolestaan koodausjärjestelmä, jossa keskeistä olivat
yhteistoiminnan tulokset.
Analyysiä varten laadittiin suunnitelma eli konfiguraatio, joka sisälsi tarkan kuvauksen
koodeista sekä niiden kriteereistä. Suunnitelmat on esitetty liitteessä 1.
Koodausjärjestelmää varten kehiteltiin ja kokeiltiin eri vaihtoehtoja. Aloitteiden osalta
näytti lopultakin seuraavalta: aloite, aloitteeseen vastaaminen ja yhteistoiminnan tulos.
Aloitekonfiguraatiossa havainnoitiin erikseen fokaalihavainnoitavaa, yhteistoimintapartneria sekä mahdollisia muita tilanteessa mukana olevia lapsia tai aikuisia. Näitä nimitettiin termeillä lapsi 1 (fokaalilapsi), lapsi 2 (jolle aloite tehdään), lapsi 3 (seuraaja). Tämä
jaottelu perustui siihen, että lapsi 1 oli fokaalilapsi, jonka toimintaa seurattiin ja nauhoitettiin aloitteen tekemisestä eteenpäin. Aloitteen kohde oli lapsi 2, joka yleensä oli samalla
myös aloitteeseen vastaaja. Kolmas havainnoitava oli seurailija tai mukanaolija, joka myös
saattoi tehdä aloitteita tai vastata niihin.
Toinen keskeinen tutkimusintressi liittyi siihen, mitä oikeastaan tapahtuu kun syntyy
konflikti tai muu toiminnan disorganisaatio. Konfliktien osalta koodaussysteemi perustui
aikaisemmissa tutkimuksissa saatujen erilaisten konfliktityyppien analyysiin (Singer &
Hännikäinen 2002) sekä erilaisiin konfliktien ratkaisumallien analyysiin (Laursen 1993,
Sackin & Thelen 1984, Verba 1993). Konfliktien analyysia varten rakennettiin seuraava
koodausjärjestelmä: alku/teema, vastaus/vastustus/ratkaisu, toiminta jossa konflikti syntyi
sekä toiminta konfliktin jälkeen.
Konfliktien analysoinnissa havainnoitavat määriteltiin sen mukaan kuka teki ensimmäisen aloitteen (aloittaja), kuka vastasi siihen (vastustaja/vastaaja) sekä kuka oli seurailija.
Aikuisen toiminta oli mukana siltä osin kuin hän itse puuttui riitoihin tai kun lapset pyysivät
häneltä apua konfliktin ratkaisuun. Aloittajan ensimmäinen toiminto oli yleensä joko tar-
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koituksellinen tai tahaton toiminto, joka sai toisen lapsen reagoimaan. Aloite saattoi olla
esim. liian ”itsenäistä” toimintaa, jolloin lapsi tavallaan rikkoi toiminnan rajoja, ottaa esineen itselleen tai esitti ensimmäisen kriittisen kommentin. Vastustaja oli lapsi joka reagoi
tähän jollakin tavalla, mutta ei välttämättä vastustavalla tavalla, esim. protestoi, kommentoi
tai otti esineen pois tai lievensi kommenttia.
Aineisto litteroitiin ja siinä yhteydessä tehtiin ensimmäiset valinnat siten, että litteroitavaksi valittiin sellaiset havainnointiotokset, joissa oli mukana yhteistoimintaa. Aineisto litteroitiin mahdollisimman tarkkaan niin, että aloitteista syntyneestä lasten yhteistoiminnasta saatiin selkeä kuva, esimerkiksi millaiseen toimintaan tehdyt aloitteet johtivat – leikkiin, pelaamiseen, rakenteluun tms. Videonauhoista jätettiin kuitenkin litteroimatta sellainen havaintomateriaalia, joka ei ollut tämän tutkimuksen kannalta oleellista.
Aineistosta poimittiin aluksi tutkimukseen sellaiset otokset, joissa tutkittavia ilmiöitä
esiintyi ja joista muodostui selkeä kokonaisuus. Mukaan tutkimukseen otettiin kaikki sellaiset otokset, joissa esiintyi aloitteita tai konflikteja. Aloite-ja konfliktianalyysia varten
kertyi aineistoa tällä perusteella 18 nauhalle yhteensä noin 10 tuntia ja litteroitua aineistoa
kertyi yhteensä 75 sivua. Aineisto jaettiin tutkimuksen kannalta merkityksellisiin episodeihin – aloite-episodeihin ja konfliktiepisodeihin, jotka vaihtelivat pituudeltaan. Episodin
poiminnan periaatteina oli se, että siinä oli havaittavissa aloitteita ja konflikteja yhteistoiminnan rakentumista ja että analyysi oli mahdollista. Tutkimusaineiston analyysiyksikkö
sekä aineiston keruu ja – analysointiprosessi aloite-episodien osalta on esitetty kaaviona
kuviossa 2 Verban (1993b) mallia soveltaen.

KONTEKSTI
otokset

episodit

aloite-seuraannot

tulos

sosiaaliset
rutiinit
lapsi 3

lapsi 1

aloite

lapsi 2

lapsi 3

lapsi 1

lapsi 2

vastaus

lapsi 3

lapsi 1

lapsi 2

aloite

aika

Kuvio 2. Tutkimusaineisto ja -analyysit: otokset, episodit ja analysoidut aloiteseuraannot.
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Kaikista otoksista valittiin analysoitavaksi 53 aloite-episodia ja 36 konfliktiepisodia eli kaikista otoksista valittiin yhteensä 89 episodia analysoitaviksi. Aloite-episodit sisälsivät useita aloitteita (N=619) ja vastauksia (N=571). Konfliktiepisodeissa oli myös useita konflikteja (N=93). Analyysien ulkopuolelle jääneet otokset eivät olleet tutkimustehtävien kannalta relevanttia analysoitavaa aineistoa, vaikka ne muutoin olisivatkin olleet lasten toiminnan
havainnoinnin kannalta kiinnostavia. Kuviossa 3 on esitetty kaaviona konfliktiepisodien
keruu- ja analysointiprosessi.

KONTEKSTI
otokset

episodit

konfliktiseuraannot

lapsi 3

sosiaaliset
rutiinit
lapsi 2

lapsi 1

konfliktin ratkaisut

lapsi 3

lapsi 1

lapsi 2

lapsi 3

lapsi 1

lapsi 2

konfliktin muodot

aika

Kuvio 3. Tutkimusaineisto ja -analyysit: otokset, episodit ja analysoidut konfliktiepisodit.

Aineiston analyysissä käytettiin apuna the Observer-ohjelmaa, joka on tarkoitettu havainnoinnilla kerätyn aineiston analyysiin. Sen avulla luokiteltua aineistoa voitiin käsitellä ja
analysoida tarkemmin sekä käyttää havainnollistamista analyysin apuna. Menetelmällä
saatiin tietoa lähinnä käyttäytymispiirteiden frekvensseistä, pituuksista, latensseista sekä
yhteenvetoja kunkin episodin koodauksista. Lisäksi käytettiin analyysimenetelmänä The
Observer-ohjelmiston seuraantoanalyysia. Seuraantoanalyyseja on käytetty erityisesti sosiaalisen vuorovaikutuksen tutkimuksessa (Bakeman & Gottman 1997, Gottman & Roy
1990). Sen avulla pyrittiin vastaamaan seuraavankaltaisiin kysymyksiin: Mitä aloitteista
seurasi? Kuinka usein kysymystä seurasi vastaus? Mikä edelsi huomiotta jättämistä? Seuraantoanalyysi sisältää useita menetelmiä, joilla tapahtumien ajallista rakennetta voitiin
havainnollistaa. Seuraantoanalyysi mahdollisti tapahtumaparin siirtymäfrekvenssien laskemisen kahden tapahtuman tai koodin välille tietyllä viiveellä.
Kolmas tutkimusongelma liittyi siihen, miten lasten yhteistoiminta rakentui sosiaalisiksi
rutiineiksi. Analyysia varten käytiin sisällöllisesti läpi koko aineisto eli kaikki aloite-episo-
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dit, konfliktiepisodit sekä luokittelemattomia otoksia 20. Tutkimuksessa lähestyttiin lasten
vertaiskulttuuria tulkinnallisena, sosiaalisena ja kollektiivisena prosessina ja pyrittiin saamaan selville, miten lapset tuottavat tätä omaa kulttuuriaan. Jokaisen otoksen osalta analysoitiin mitä niissä teemallisesti tapahtui ja rakentuiko tilanteeseen sosiaalista rutiinia lasten
yhteistoiminnan avulla. Ne otokset, joissa sosiaalinen rutiini kehkeytyi, ja jotka olivat
samalla aloite-episodeja, analysoitiin lisäksi seuraavien kontekstuaalisten tekijöiden suhteen: teema, aloitteen tekijän ikä, seuraantopolku: säännöllinen/epäsäännöllinen, toiminnan
kesto ja toiminnan tulos: positiivinen/negatiivinen.
Seuraantopolku nimettiin joko säännölliseksi tai epäsäännölliseksi sen mukaan, millainen oli aloite–vastaus-seuraanto. Säännöllisyydellä tarkoitettiin sellaisia säännöllisiä keskustelukontekstipareja – ”adjacency pairs” (Sacks, Schegloff & Jefferson 1974), joissa
esim. kysymystä seuraa vastaus, tervehtimistä vastaaminen jne. Epäsäännöllisyydeksi taas
nimettiin se, että aloitteiden ja vastausten välillä vallitsi epätasapaino, esim. kysymykseen
ei vastattu, vastaus oli irrelevantti tai aloitetta seurasi passiivinen seurailu. Toiminnan tulos
arvioitiin positiiviseksi tai negatiiviseksi sen mukaan, millaiseen tulokseen toiminnassa
päädyttiin. Myönteistä tulosta ilmensi toiminnan jatkuminen ja kehittyminen aloitteen jälkeen, kielteistä tulosta taas toiminnan loppuminen pian aloitteen jälkeen tai sen muuttuminen toiseksi leikiksi tai toiminnaksi. Se millä tavoin lapset tuottivat sosiaalisia rutiineja
sekä sosiaalisen rutiinin pääteema määrittivät sosiaalisten rutiinien sisällöllistä kuvausta.
Niiden mukaan episodit ryhmiteltiin erilaisiksi sosiaalisiksi rutiineiksi.

7.4 Multimetodinen analyysi
Tutkimuksen aineiston analyysi ja tulosten käsittely eteni seuraavien vaiheiden kautta:
Alussa tarkasteltiin yhteistoimintaa aloitteiden ja vastausten näkökulmasta ja sitten yhteistoiminnan tuloksia eli onnistumista ja epäonnistumista. Tämän jälkeen raportoitiin lasten
yhteistoiminnan sosiaaliset rutiinit, jotka aineiston perusteella löydettiin. Konfliktit ja niiden ratkaisut seurasivat tätä analyysiä ja lopussa analysoitiin yhteistoimintasuhteissa ilmeneviä kehityksellisiä muutoksia.
Yhteistoiminnan analyysin ensimmäisessä vaiheessa etsittiin otoksista kaikki ne episodit, joissa oli nähtävissä yhteistoimintasuhteen organisoitumista. Aloitetta pidettiin keskeisenä toiminnan organisoitumisen merkkinä.
Aloitteen kehittymisen kontekstia tarkasteltiin analysoimalla toimintatilanne ennen
aloitetta. Toimintaa kuvattiin perinteisen leikin luokittelun perustalta: yksintoiminta, rinnakkaintoiminta, yhteistoiminta ja seuraaminen/non-play-toiminta. Sen lisäksi arvioitiin,
oliko kyseessä funktionaalinen, konstruktiivinen vai draamallinen toiminta. Luokittelun
kriteerit on esitetty liitteessä 1.
Analyysin toisessa vaiheessa tehtiin episodien tarkempi analyysi yhteistoiminnan ja
-neuvottelun näkökulmasta. Tässä vaiheessa analysoitiin jokainen episodi aloitteiden, vastausten ja toiminnan tuloksen suhteen. Konfliktiepisodeissa analysoitiin konfliktin kehittyminen, konfliktien aiheet sekä niiden ratkaisut.
Sen jälkeen – kolmannessa vaiheessa – tarkasteltiin lasten yhdessä tuottamia sosiaalisia
rutiineja. Analysoitavaksi valittiin kaikki otokset. Lasten kulttuuristen ja sosiaalisten rutiinien analyysi perustui otosten toiminnan sisällön kuvaukseen. Kukin otos käytiin läpi sekä
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litteroidun tekstin että nauhan perusteella, se luokiteltiin tiettyjen piirteiden suhteen ja episodin sosiaaliselle rutiinille annettiin sitä kuvaava luonnehdinta.
Neljännessä vaiheessa analysoitiin viimein lasten yhteistoimintaa kehityksellisesti ja
verrattiin toisiinsa nuorempien ja vanhempien lasten yhteistoiminnan organisoitumista.
Nuorempien ryhmään luokiteltiin kaikki 2.5-vuotiaat ja alle sen olleet lapset (”pienet”) ja
heitä vanhemmat – 2.6–6.5-vuotiaat – olivat lapsiryhmän ”isoja”. Rajan vetäminen 2.5 ikävuoteen on monella tapaa keinotekoista, mutta sille oli kaksi perustetta. Rajana pidettiin
sitä, että lapsen oletettiin tuossa vaiheessa vähitellen siirtyvän roolileikkiin ja symboliseen
leikkiin ja erityisesti yhdistelemään symbolisia skeemoja Leikissä alkavat näkyä korvaavat
teot, esim. roolin omaksuminen tai kuviteltujen tekojen korvaaminen leikkiteoilla, minkä
on arveltu sijoittuvan siihen, kun lapsi tulee kolmannelle ikävuodelle. (Piaget 1962, 126–
133). Aikaisemmissa tutkimuksissa oli havaittu, että lapset leikkivät roolileikkejä paljon
aikaisemmin kuin mitä Piagetin mukaan oli oletettu eli vasta neljävuotiaana. Tutkimuksissa
onkin havaittu, että lapset kykenivät yhteiseen roolileikkiin jo kaksivuotiaana (Hännikäinen 1992, 129, 1995b, 25). Yli 2.5-vuotiaiden oletettiin olevan siirtymässä tai jo siirtyneen
symbolisen toiminnan ja roolileikin vaiheeseen, vaikkakin jaottelusta on myös eri näkemyksiä riippuen siitä mitä roolileikin kriteerit ovat olleet. (Hännikäinen 1995b, 25.) Toinen
perustelu tälle ikäryhmäjaottelulle liittyi ryhmädynamiikkaan. Pienimmät lapset hakeutuivat useammin toistensa kuin vanhempien lasten seuraan ja sama ilmiö oli havaittavissa isojen lasten yhteistoiminnassa. Lapset leikkivät pareittain tai kolmen ryhmissä vertaistensa
kanssa. Poikkeuksiakin aineistosta toki löytyi. Lasten pienryhmät olivat kuitenkin jossakin
määrin ikäspesifejä.

8 Tutkimuksen tulokset
8.1 Lapsiryhmän yhteistoiminnan rakentuminen
8.1.1 Yhteistoiminnan organisoitumisen kontekstit
Yhteistoiminnan analyysi aloitettiin toimintakontekstin rakenteellisten piirteiden kuvaamisella. Tällä tarkoitettiin kuvausta siitä, mitä lapsi tai lapset ovat tekemässä silloin, kun
ensimmäiset yhteistoiminnan organisoitumisen merkit syntyvät (esim. aloitteet). Kontekstin kuvaaminen toteutui toiminnan sisällöllisenä kuvauksena yhteistoiminnan alussa eli
kuvattiin missä tilanteessa yhteistoiminta syntyi, millainen oli toiminnan luonne, oliko
kyseessä yksinleikki vain yhteisleikki. Yhteistoiminnan kontekstin kuvaus tehtiin, kun
kaikki aloitteiset episodit oli etsitty ja koottu. Kontekstin kuvaamiseen voidaan käyttää
hyvin erilaisia ja eritasoisia kuvaustapoja. Tässä tutkimuksessa siinä käytettiin apuna traditionaalista leikin kuvausta (Parten 1932). Sen avulla saatiin kokonaiskuva toimintakonteksteista. Taulukossa 1 on esitetty yhteistoiminnan toiminta- kontekstit. Yhteistoiminnan
konteksti luokiteltiin taulukossa esitetyn luokitteluperusteiden mukaan aina toiminnan
alkaessa, mutta se saattoi muuttua toiminnan edetessä, jolloin se luokiteltiin uudestaan.
Luokittelu on tehty jokaiselle yksittäiselle lapselle. Lapsi 1 merkitsee nk. fokaalilasta eli
havainnoinnin kohteena olevaa lasta ja mitä lapsi oli yhteistoiminnan alkaessa tai edetessä
tekemässä, lapset 2 ja 3 merkitsivät yhteistoimintapartnereita – joko aloitteen tekijää, aloitteeseen vastaajaa tai seurailijaa.
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Taulukko 1. Yhteistoiminnan organisoitumisen kontekstit.
Konteksti*

lapsi 1
N=119

lapsi 2
N=114

lapsi 3
N=42

Yksintoiminta

6

5

0

Yksinpelaaminen

2

6

1

Yksin roolileikissä

9

15

2

Rinnakkaintoiminta

10

8

2

Rinnakkainpelaaminen

11

13

4

Rinnakkain roolileikki

19

16

5

3

3

0

Yhdessätoiminta
Yhdessäpelaaminen

5

4

3

Yhteinen roolileikki

12

13

2

Seuraa, kommentoi

6

5

1

Seuraa, ei kommentoi

15

11

6

Ei-leikki, vaeltelu

21

15

16

∗ toiminta-aktiviteettien luokitteluperusteet on esitetty liitteessä 1.

Taulukossa 1 on kuvattu yhteistoiminnassa mukana olevien lasten toiminnan kautta yhteistoimintakonteksti yhteistoimintasuhteen alkaessa ja aina yhteistoimintakontekstin muuttuessa. Toiminnan laatu saattoi tosin pysyä koko episodin ajan samana, mutta toisaalta lasten
toiminnan virralle oli tyypillistä se, että se muutti muotoaan, sisältöään ja paikkaansa. Esimerkiksi kotileikkinä alkanut tilanne saattoi lopulta päätyä vaikkapa poliisileikiksi. Eniten
yhteistoiminnan alussa havaittiin rinnakkaista roolileikkiä, seurailua ja roolileikin leikkimistä yksin. Esimerkkinä tällaisesta oli, että lapsi puki kotinurkassa nukkea, asetti sen vaunuihin ja työnsi vaunuja, ja teki kaikkea tätä yksinleikkinä toisen lapsen joko seuratessa tai
leikkien vieressä samaa leikkiä.
Tulosten mukaan lasten aloitteita ja niiden myötä yhteistoimintaa syntyi useimmiten
tilanteissa, joissa ei vielä ollut kehittynyt varsinaista leikkiä (ei-leikki ja seurailutilanteet)
sekä rinnakkainleikissä. Rinnakkainleikistä syntyi helposti yhteistoimintaa, esim. roolileikkejä, pelaamista, rakentelua yhdessä, koska yhteistoiminnalle olivat hyvät edellytykset olemassa: toinen lapsi fyysisesti lähellä, mahdollisesti leikkinurkka, työpöytä, leikki-ja peilivälineitä sekä aikaa ja tilaa. Vaeltelu ja ei-leikkitilanteet olivat yhteistoiminnan organisoitumisen kannalta myös merkittäviä toimintakonteksteja. Ne antoivat lapselle aikaa ja mahdollisuuden päättää liittymisestään toimintaan tai leikkiin. Seurailu ja vaeltelu edelsivät
yhteistoiminnan rakentumista.
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8.1.2 Yhteistoiminnan organisoitumisessa ilmenneet aloitteet ja
vastaukset
8.1.2.1 Millaisia aloitteita lapset tekivät?
Aineiston analyysin toisessa vaiheessa siirryttiin episodien tarkempaan analyysiin, jossa
tarkasteltiin lasten yhteistoiminnan organisoitumista aloitteiden ja vastausten perusteella.
Yhteistoiminnan kehittyminen edellyttää komplementaarista toimintaa, jolloin aloite-roolia seuraisi vastaajan rooli ja mahdollisesti paluu ja uusi aloite. Analyysillä haluttiin selvittää aloitteiden yksityiskohtaisia sisältöjä ja rakentumista sekä niitä seuraavaa toimintaa.
Taulukossa 2 on esitetty episodeissa todettujen yhteistoiminta-aloitteiden eri muodot jokaisen yhteistoimintapartnerin osalta.
Taulukko 2. Yhteistoimintaan virittävät aloitteet.
Aloitteet
Fyysis-toiminnallinen
Verbaalinen: kys, akt.komm.

Lapsi 1

Lapsi 2

Lapsi 3

N =412

%

N=175

%

N=36

%

58

11.5

29

16.6

13

36.1

117

28.3

40

22.9

4

11.1

Fyysis-verbaaline aloite

45

10.9

20

11.4

3

8.3

Elealoite

28

6.9

3

1.7

3

8.3

Suunnittelualoite

53

12.9

40

22.9

4

11.1

Leikkialoite

70

16.9

23

13.1

6

16.7

Keskustelualoite

41

9.9

20

11.4

3

8.3

Kaikki tutkimuksessa mukana olleet lapset tekivät runsaasti aloitteita. Analyysiin otettiin
mukaan yhteistoiminnan alussa ja sen kestäessä tehdyt aloitteet. Tällaisia olivat leikin
suuntaan olennaisesti uutta tuovat kommentit tai sen suuntaa muuttavat kommentit.
Suurin osa episodeissa esiintyvistä yhteistoimintaan virittävistä aloitteista oli aktiivisia
verbaalisia yhteistoiminta-aloitteita. Tällaisia ”yhteistoimintakutsuja” olivat kysymykset,
aktiiviset, vastauksia edellyttävät kommentit, ehdotukset, käskyt ja ohjaavat kommentit.
Nämä erotettiin muista, esim. leikkialoitteista sillä, että kutsu yhteistoimintaan oli aloite,
joka ei liittynyt roolileikkiin, ei ollut keskusteluun virittävä aloite eikä toiminnan suunnittelua. Kielellinen aloite oli selkeä tilanteeseen liittyvä kysymys tai aktiivinen kommentti,
johon edellytettiin vastausta.
Esimerkki 1.
Nina (4:1) ja Jaana (5:1) ovat kokoamassa palapeliä. Molemmat kokoavat omaa nurkkaansa
palapelistä. Nina: ”Ai mikä tuo on?” Katsoo Jaana kädessä olevaa palasta (kuulusiko se
hänen nurkkaansa). Ottaa sen Jaanalta. Nina: ”Ei se kuulu tuohonkaan.” Sitten Jaana näyttää
omassa kulmassaan olevaa paikkaa, jonne Nina yrittää laittaa sitä. Nina: ”E-ei.” Nina ottaa
uuden palasen, jonka Jaana ottaa häneltä ja yrittää laittaa omaan nurkkaansa. Jaana: ”Se
voisi kuulua …” Tilanne jatkuu Jaanan ohjailemana ja Ninan seurailuna ja vahvistamisena
ja tytöt tekevät useampia palapelejä. (Alo 20)
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Nina etsi kysymyksillä apua siihen, mihin palapelin palaset kuuluvat. Jaana, joka on vanhempi ja taitava palapelien tekijä, auttoi kokoamisessa, mutta vasta sitten kun Nina oli
kysymyksiä esittämällä tuonut esille avun tarpeensa. Nina tutoroi Jaanaa ja kysymys-aloite
johti hyvään oppimistilanteeseen.
Tulosten mukaan toinen usein esiintyvä yhteistoimintaa virittävä aloite oli leikkialoite,
jolla tarkoitettiin selkeää roolileikkiin tai yhteiseen leikkiin virittävää aloitetta erotuksena
kysymyksistä ja kommenteista.
Esimerkki 2.
Elli (2:5) seisoo pöydän ääressä, johon on katettu välipalaa varten liinat. Jaanalta putoaa
kädestä pieni palikka lattialle. Elli lähtee juoksemaan sen perässä, mutta huomaa leikkinurkkauksen luo tultuaan, että Maria (2:5) on siellä hellan ääressä touhuamassa.
Emmi menee istumaan pöydän ääreen tuolille ja sanoo Marialle: ”Saanko minä kakkuja?”
Maria kääntyy katsomaan ja Elli menee samalla tuolille istumaan. Maria tulee astian kanssa,
laittaa sen Elli eteen ja sanoo: ”Ei oo kakkuja.” Elli katsoo pitkään ja sanoo: ”Miksi? …mää
vaan…” Maria jatkaa asioiden keräämistä hyllyltä selittäin Elliin.
Elli katselee ja ryhtyy ottamaan repussa olevaa mikkiä pois. Maria näyttää punaista kippoa
Ellille ja laittaa sen pöydälle Ellin eteen, joka jatkaa mikin irrottamista. Elli juo leikisti
kupista. Maria touhuaa selittäin. (Alo 1).

Leikkialoite syntyi spontaanisti, kun Elli huomasi, että Marialla on tavaroita leikkiä varten.
Elli teki suoran aloitteen, jossa hän itse on jo ottanut roolin, josta ei tosin tiedä, mikä rooli
on ja mitä se edellyttää Marialta. Hän tuli mukaan leikkiin toteamalla kategorisesti, että
kakkuja ei kuitenkaan ole. Avoimeksi jäi, mikä oli leikin idea ja miten se voisi tästä edetä.
Maria kuitenkin jatkoi ikään kuin yrittäen testata syntyisikö jonkinlaista leikkiä, kun hän
antoi Ellille kupin. Elli jatkoi roolin mukaista käyttäytymistä ja juo kupista. Tilanne ei
kehittynyt eteenpäin. Leikkialoitteen kehittyminen aidoksi yhteistyöksi edellyttäisi
komplementaarisen roolin ottamista ja konstruktiota. Sen perusteella voisi syntyä uusi toiminta vastaroolin avulla ja tilanne rakentuisi yhteistyösuhteeksi.
Kolmas, usein esiintyvä kutsu olivat erilaiset elealoitteet. Tähän ryhmään kuuluivat viipyvät katseet, menossa olevan toiminnan seuraaminen, suostuttelu, vetoavat ehdotukset ja
suorat käskyt.
Esimerkki 3.
Tilanne kauppaleikkinurkkauksessa, jossa on hyllykkö ja ”tiski” jossa voi asioida. Elli (2:3)
tulee tiskin ääreen, nojaa siihen. Tiskin takana on Henrik (1:3) hakemassa jotain tavaraa.
Elli tulee tiskille ja sanoo ”Päivää.” Ei vastausta. ”Päivää”…ei vastausta. ”Päivää” vielä
neljä kertaa. Hän seuraa mitä Henrik tekee lattialla. Henrik nousee ylös, katsoo Elliä,
kumartuu taas ja Elli seuraa Heikin touhuja. Heikillä on kädessä iso kassakone, hän nostaa
sitä, mutta ei jaksakaan vaan asettaa lattialle. Elli seuraa. Elli lähtee ja menee taas tiskin
taakse ikään kuin asettautuakseen asiakkaaksi, mutta nyt siinä on Pirita naulaamassa (ihan
muussa toiminnassa). Tilanne ei jatku. (Alo 7).

Elli teki aktiivisen elealoitteen asettumalla kauppaleikkiin asetetun kaupan tiskin taakse ja
yrittäen ottaa asiakkaan roolin. Tilanne ei ollut kuitenkaan otollinen, koska tiskillä oli toinen lapsi naulaamassa hyvin äänekkäästi ja se estää kauppaleikin syntymisen. Tilanne loppuukin, koska Elli ei saanut leikki- eikä elealoitteesta huolimatta vastakaikua.
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Muita yhteistoimintaan virittäviä kutsuja olivat toiminnalliset aloitteet sekä erilaiset toiminnan tai leikin suunnitteluun liittyvät aloitteet. Seuraavassa esimerkki suunnittelusta:
Esimerkki 4.
Elli (3:5) tulee leikkihuoneeseen, jossa Jaana (3:5) on kokoamassa palapeliä pöydän äärellä.
Elli seisahtuu katsomaan. Jaana: ”Nyt laitetaan tohon ja…” Elli katselee.
Jaana: ”Tuoho...ja tuoho..” Myös Nina (2:9) tulee katselemaan. Jaana kommentoi: ”Kukka
ja…”
Elli: ”Mansikka.” Nina lähtee pois. Jaana tekee palapelin valmiiksi ja sanoo: ”Nyt on
kaikki.”
Hän nostaa palapelin ja vie sen hyllylle. Elli seuraa ja sanoo: ”Toinen!…toinen.” Menevät
hyllylle. Jaana juoksee tietokoneen äärelle, missä on muutamia lapsia opiskelijan kanssa.
Elli juoksee perässä matkien Jaanaa. Menevät katsomaan peliä. (Alo 0).

Palapelisuunnittelussa Jaana oli tekemässä jo aikaisemmin hakemaansa palapeliä. Jaanalla
oli suunnittelijan ja toteuttajan rooli ja Ellillä aloitteen tekijän rooli. Ellin aloitteet jäivät
kuitenkin Jaanalta huomiotta. Ilmeistä kuitenkin oli, että vasta Ellin läsnäolo sai Jaanan
suunnittelemaan toimintaansa äänen. Jaanan ”äänenajattelu” oli aloite, mutta vaikutti siltä,
että hän ei odottanut siihen vastausta.
Lapset oppivat jokapäiväisten rutiinien kautta ymmärtämään kulttuuriset merkitykset ja
samalla sellaisen sellaiset ajattelu- ja käyttäytymistavat, joita yhteisö heiltä odottaa.
Yhdessä toimimalla ja vuorovaikutuksen avulla lapset sekä rakensivat että uudelleen muovasivat käsitystään kulttuurista. Tässä prosessissa aloitteiden todettiin muodostavan pienimuotoiselta vaikuttavan, mutta merkitykseltään suuren ilmiön, joka mahdollisti liittymisen
yhteistoimintaan toisten kanssa ja sitä kautta laajempaan sosiokulttuuriseen maailmaan.
Yleisimpiä aloitteita olivat aktiiviset kielelliset aloitteet kuten kysymykset, ehdotukset,
käskyt sekä erilaiset leikkialoitteet kuten roolileikin ehdottaminen tai roolin mukainen toiminta. Aloitteita seuraava komplementaarinen toiminta – aloitteeseen vastaaminen –
rakentaa yhteistoimintasuhdetta edelleen.

8.1.2.2 Yhteistoimintaa virittäviin aloitteisiin vastaaminen
Vastaus on yhteistoiminnan organisoitumisessa aloitteen komplementaarinen vastapuoli.
Yhteistoiminta edellyttää molempien esiintymistä eli yhteistoiminnassa aloitteet ja vastaukset määrittävät toisiaan ja kuuluvat yhteen ja samaan järjestelmään. Idean edelleen kehittely ja jakaminen taas edellyttää kuuntelemista, vastaamista tai toimimista jaetun ja molempien hahmottaman idean mukaan. Vastaukset voidaan tulkita pyrkimyksenä ymmärtää,
mistä tilanteessa on kysymys ja halusta jakaa kokemusta. Taulukossa 3 on koottu episodeissa esiintyneet erilaiset aloitteisiin vastaamiset. Luokittelut on tehty jokaiselle yhteistoimintapartnerille erikseen.
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Taulukko 3. Yhteistoimintaa virittävät vastaukset toiminnassa mukana olevien lasten
osalta.
Vastaukset aloitteisiin

Lapsi 1

Lapsi 2

Lapsi 3

N= 344

%

N= 149

%

N= 78

%

38

11.0

11

7.4

11

14.1

Verbaalinen

35

10.1

13

8.7

5

6.4

Fyysis-verbaalinen

14

4.1

9

6.0

1

1.3

Fyysis-toiminnallinen

Elemyöntyminen

37

10.8

2

1.3

4

5.1

Huomiotta jättäminen

62

18.0

40

26.9

16

20.5

Seuraaminen

60

17.4

28

18.8

23

29.5

Kommentti

49

14.2

26

17.4

12

15.4

9

2.6

6

4.0

–

Elaboraatio

15

4.4

2

1.3

2

2.6

Leikkivastaus

25

7.3

12

8.0

4

5.1

Kysymys

Sekä aloitteita että vastaamisia tapahtui episodeissa koko ajan, ei pelkästään tilanteen alussa. Lasten toiminta muuttui ja oli hyvin joustavaa: tilanne saattoi edellyttää uutta aloitetta
ja siitä oli yleensä seurauksena jokin tapa suhtautua uuteen aloitteeseen eli vastata siihen.
Tulosten mukaan eniten reagoitiin aloitteisiin jättämällä ne huomioimatta sekä seuraamalla aloitteen tekijän toimintaan. Tämä merkitsi sitä, että aloitteisiin ei vastattu aktiivisesti, oltiin eri mieltä, kritisoitiin, jätettiin huomiotta (ei välttämättä negatiivisella tavalla),
torjuttiin tai ei osoitettu esim. katsella tai eleillä, että toisen ehdotus tai toiminta olisi huomioitu.
Huomiotta jättäminen saattoi myös merkitä sitä, että toiminta-aloite ei ollut ymmärrettävä ja että sitä oli sen vuoksi mahdotonta jakaa toisen kanssa.
Esimerkki 5.
Varpu (1:10) leikkii yksin. Ida (4:4) tulee, Varpu on selin eikä ensin huomaa. Ida alkaa laittaa pöydälle levinneitä ryynejä astiaan. Varpu touhuaa lusikkalaatikon kanssa, kääntyy ja
huomaa Idan. Molemmat katsovat hetken toisiaan. Sitten Ida jatkaa touhuaan. Varpu pysähtyy seuraamaan. Ida menee lattialle poimimaan, ei noteeraa Varpua. Varpu seuraa edelleen.
Sitten hän ottaa laatikosta lusikan ja haarukan, asettelee niitä laatikkoon. Ida on lattialla ja
lyö päänsä auki olevaan laatikkoon. Varpu työntää heti laatikot kiinni, Ida viimeisen. Varpu
seuraa ja sitten alkaa taas laittaan lusikoita laatikkoon. Ida menee lähelle, Varpu seuraa
intensiivisesti mitä Ida tekee. Laittaa sitten taas edessä olevan kaapin oven kiinni. Seuraa
taas tarkasti. Sitten menee omaan touhuunsa. Hakee vispilän. Kumpikin tekee omiaan pöydän ääressä. Varpu katsoo sitten tarkkaan mitä Ida tekee. Kääntyy kuitenkin jatkamaan omaa
hommaansa, mutta seuraa edelleen. Ida ottaa Varpulta vispilän, Varpu antaa, Ida vispaa, ei
huomioi Varpua. Varpu katsoo. Varpu vetää puhelimen esille ja alkaa tutkia sitä, Ida menee
sivummalle, ei katso Varpua. Varpu tulee hetkeksi katsomanaan mitä siellä oli, hymyilee
hieman hämmentyneenä Idalle, joka kerää tavaroita. Varpu menee omaan touhuunsa ja jatkaa sitä. Ida tekee myös omiaan. Ida lähtee pois. Varpu ei huomaa sitä vaan jatkaa omiaan.
(Alo 14).

Varpu oli kiinnostunut Idan touhuista ja seuraa niitä kiinnostuneena. Hän toi esille empaattisuutta laitamalla heti laatikon kiinni, jotta Ida ei löisi siihen päätään uudelleen. Idalla olivat omat jutut mielessä eikä hän juurikaan huomannut Varpun tekemisiä. Tässä esimerkissä
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pienempi seurasi isomman tekemistä ja isommalle oli tyypillisempää jättää toisen pienet
eleet huomioimatta.
Huomiotta jättämisen yleisyys oli mielenkiintoinen ja yllättävä tulos. Lapset eivät välttämättä reagoi aktiivisesti toisten aloitteisiin, vaan käyttävät myös passiivisia strategioita.
Tätä vahvisti myös se, että toinen yleinen tapa reagoida aloitteeseen oli seurata aloitteen
tekijän toimintaa. Elemyöntyminen ja -suostuminen oli myös verraten yleinen tapa vastata
aloitteisiin. Elemyöntymisellä tarkoitettiin ei-kielellistä aloitteeseen suostumista joko
nyökkäämällä, toimimalla tilanteessa relevantilla tavalla (esim. leikkivälineen ojentaminen
tai tuominen leikkitilanteeseen). Elemyöntymisellä tarkoitettiin aloitteen hyväksymistä ja
sen ilmentämistä ja osoittamista aloitteen tekijälle. Seuraava esimerkki on elemyöntymisestä.
Esimerkki 6.
Lapset ovat pelaamassa tietokonepeliä ja mukana on neljä lasta.
Lassi (5:5) säätää kädellään ääntä: ”Pistänkö päälle?” Tapio (6:0): ”Joo.” Ääni tulee isommaksi. Ottaa hiiren. Sitten ääni lähes loppuu, Lassin ilme hätääntynyt. Tapio koskettaa
innoissaan sormella ruutua ja sanoo: ”Käy tässä, täällä!”. Lassi ja Satu (3:5) ja Pirre(3:8)
katsovat ko. kohtaan. Lassi vie hiirtä sinne suu mutrussa keskittyen. Tapio: ”Uudestaan, tee
roki..(?).” Lassi: ”Hei-i…muuten, kanahaukka.” Tietokoneesta tulee puheääni. Satu nauraa
ääneen ja matkii: ”Hei minä olen...” Pirre nojaa Tapion tuolin selkänojaan, Lassi tomerana
hiiren kanssa.
Hiljaisuuden vallitessa Lassi liikuttaa hiirtä ja kaikkia katsovat. Tapio: ”Käyppä uuvestaan.”
Tietokone: ”Tee sävelmä tai kuuntele valmista sävelmää.” Hiljaisuus. Tietokoneesta kuuluu
puheääni. Lassi liikuttaa hiirtä: ”Mää aion tällä puikolla.” Hymyilee. (Alo 8).

Tietokonepelitilanteessa on tyypillinen neuvottelutilanne. Toinen antaa neuvoja ja ohjaa ja
toinen toimii ja omalla toiminnallaan tai eleellä myöntyy tilanteeseen. Tässä tapauksessa se
oli hiirellä painaminen ohjeiden mukaan. Tämä toiminta on välttämätöntä, jotta tilanne etenisi ja tietokoneella tapahtuisi jotain.
Aloitteet kirvoittivat myös paljon toiminnallisia vastauksia sekä kysymyksiä ja kommentteja. Toiminnalliset vastaukset olivat tyypillisimmillään aloitteen tekijän toiminnan
matkimista ja toiminnan jatkamista. Esimerkiksi autoleikissä aloitetta jatkettiin ottamalla
auto ja liittymällä samaan leikkiin mukaan ja kuljettaen autoa pitkin autorataa aloitteen
tekijän perässä. Toiminnallinen vastaus oli sanaton merkki yhteisymmärryksestä ja leikin
idean jatkamisesta. Kielelliset kommentit tai kysymykset liittyivät useimmiten aloitteen
tarkentamiseen ja ymmärretyksi tulemiseen.
Elaboraatiot vastauksina tarkoittivat aloitteiden laajentamisia, esim. kysymyksiä ja
kommentteja. Aloitteen tekijän ehdotusta kehiteltiin eteenpäin tai muokattiin uuteen muotoon. Tässä tutkimuksessa elaboroiva vastaus ei ollut kovinkaan yleinen, mikä voi johtua
siitä, että tutkimuksessa mukana olevista lapsista suurin osa oli alle 5-vuotiaita. Seuraavassa esimerkissä elaboroiva tilanne.
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Esimerkki 7.
Henrik (5:3), Jani (5:4) ja Aino (3:3) ovat rakentelemassa. Mukana on työvälineitä. Henrik
aloittaa suunnittelulla ja sitten mitataan pituuksia. Henrik hakkaa vasaralla ja alkaa sitten
ottaa sillä nauloja irti talosta ja kysyy: ”Otanko tän naulan tästä pois, jooko…ei tässä muka
olis nauloja?” Katsoo Jania, joka vastaa: ”Eikä vasaralla näin päin (näyttää)…ko
se…hm….tällä lailla tehhään.” Ja Jani ottaa Heikiltä vasaran ja näyttää miten sillä tehdään.
Henrik: ”Ai näinkö?” Ja tekee samalla lailla kuin Jani teki. Jani vastaa: ”Niin juuri.” Henrik:
”Se vääntyy.” (tarkoittaen asentoa, jolla vasaraa väännetään). Jani: ” Niin se aina vääntyy
kun nauloja irrotetaan, kokeillaanpa täältä lisää niin näät.” (Alo 45).

Elaboraation avulla Jani ohjaa ja laajentaa Heikin osaamista sen suhteen, miten vasaralla
voidaan tehokkaasti irrottaa tiukasti kiinni olevia nauloja. Heikillä oli käsitys siitä, miten
toimitaan (ehkä oli nähnyt isän/äidin rakennuspuuhissa irrottavan nauloja), mutta käsitys
oli vielä hieman hatara. Jani elaboroi Heikin käsityksiä vastaamalla ja näyttämällä millä
tavoin toimitaan.
Aloitteet yhdessä vastausten kanssa muodostavat yhteistoimintasuhteen peruselementin. Niitä tulisikin tukia aina yhteydessä toisiinsa. Aloitteiden ja vastausten rakentumisesta
riippuu neuvottelujen luonne ja yhteistoiminnan rakentuminen. Vaikka tässä tutkimuksessa
jätettiin paljon aloitteita huomioimatta tai niihin ei vastattu, se ei estänyt yhteistoiminnan
kehittymistä. Aloitteisiin annettiin monenlaisia aktiivisiakin vastauksia, ja eniten kommentteja, toiminnallisia ja elemyöntymisiä. Vähiten aloitteet kirvoittivat lisäkysymyksiä
vuorovaikutuksessa olevalta toiselta lapselta. Yhteistoiminnan kehittymisen ehto näytti
olevan toisen ideoiden huomioiminen, mutta huomioiminen saattoi tapahtua monin eri
tavoin. Myös hiljainen suostuminen, havainnointi tai ei-aktiivinen vastaaminen voi toimia
aloitteentekijälle peilinä ja yhteistoiminnan alkuna, varsinkin pienten lasten kohdalla. Silloin kuitenkin aloitteeseen pyrittiin jollakin tavoin vastaamaan. Aloitteeseen vastaaminen
edellytti, että toimintaorganisaatio oli vastaajalla tavallaan jo olemassa ja että hän itsekin
kykeni tekemään aloitteen. Aloite–vastaus-toimintajärjestelmää ei tulisikaan tulkita
S-R-kytkeytymänä, vaan toiminnan yhtäaikaisena organisoitumisena.

8.1.2.3 Yhteistoiminta-aloitteiden ja vastausten välinen yhteys
Aloite–vastaus-toimintaorganisaatio muodostaa perustan yhteistoiminnalle. Lasten toiminnan yllätyksellisyys herätti kysymyksen siitä, johtavatko erilaiset aloitteet erilaisiin vastauksiin ja siten myös erilaisiin yhteistoiminnallisiin tilanteisiin. Tämän yhteyden tutkimiseen käytettiin seuraantoanalyysia. Sen avulla voitiin tutkia aloitteiden ja vastausta välistä
suhdetta eli kuinka usein tietystä aloitteesta seurasi tietty vastaus. Tämä tapahtui laskemalla
siirtymäfrekvenssit tietyssä ajassa kriteeri- ja tavoite tapahtumien välille. Taulukossa 4 on
esitetty seuraantoanalyysi aloitteiden ja vastausten välille.
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Taulukko 4. Seuraantoanalyysi toiminta-aloitteiden ja vastausten välillä.
Vastaukset

Fyystoim.

Verb
Vast.

Fyys EleVerb. myön

Ei
huom

Seuraa

Kommentti

Kysymys

Keskvastaus

Leikkivast.

YO

55

Aloitteet
Fyysis-toiminn.

10

0

4

2

12

10

5

2

0

0

Verbaalinen

7

38

3

10

23

20

12

0

0

2

47

Fyysisverbaalinen

9

2

6

3

10

7

5

2

0

0

21

Ele-aloite

2

2

1

9

5

2

0

0

0

0

13

Suunnittelualoite

8

1

4

5

13

14

10

3

0

1

41

Leikkialoite

4

2

1

5

20

9

1

0

0

28

30

Keskustelualoite

2

0

1

4

17

5

7

2

10

10

22

15

7

4

3

16

37

42

6

7

8

0

XO

Taulukon solut ilmaisivat siirtymien määrän. Tässä tapauksessa siirtymillä tarkoitettiin siirtymää aloitteesta vastaukseen. Eniten siirtymiä havaittiin suorista kielellistä aloitteista kielellisiin vastauksiin. Näitä löytyi aineistosta yhteensä 38. Tällainen esimerkki voisi olla
suora kielellinen kysymys, ohje tai käsky, joita seurasi yleensä myös kielellinen vastaus tai
kommentti, esimerkiksi suostuminen.
Toiseksi eniten siirtymiä havaittiin leikkialoitteista leikkivastauksiin, joita löytyi aineistosta 28 siirtymää. Aloitteita jätettiin kuitenkin yhteistoiminnan alkuvaiheessa hyvin usein
aktiivisesti huomioimatta. Taulukon alarivi (XO-rivi) sisältää kaikki ne tavoitekäyttäytymisen tapahtumat, joita ei edellä kriteeritapahtuma, eli alarivi ilmaisee sellaisten vastaustapausten lukumäärän, joita ei edellä mikään aloitteista. Esimerkiksi aineistossa oli 42 kommenttia, joita ei edeltänyt mikään aloitteista ja 37 toisen toiminnan seuraamista/katsomista,
joita ei edeltänyt aloite. Tämä kertoo siitä, että aloite–vastaus-seuraanto ei ilmenny lasten
käyttäytymisessä aina selkeänä seuraantona, vaan lasten toiminta tapahtuu viiveenä, esim.
kommentoidaan toisen tekemistä useaan kertaan tai pitkällä aikavälillä. Toisen lapsen toiminnan seuraaminen luokiteltiin tässä yhteydessä aloitteeseen vastaamisena, mutta on
ilmeistä, että seuraamista tapahtui monissakin eri tilanteissa, eikä ainoastaan aloitteista
kumpuavina.
YO (”no target event”) sisältää kaikki kriteerikäyttäytymisen tapahtumat, joista ei seurannut tavoitekäyttäytymistä eli tässä tapauksessa se sisälsi kaikki ne havaitut aloitteet, joihin ei vastattu jollakin tutkimuksessa rekisteröidyllä tavoin. Toiminnallista eli tekemiseen
liittyvää aloitetta ei seurannut yhtään havainnoitua vastausta 55 siirtymässä.
Mitä aloitteesta sitten seurasi, jos siitä ei seurannut vastausta? Kaikki episodit käytiin
tarkasti läpi ja todettiin, että aloitteesta voi seurata myös:
• sama aloite uudelleen
• useita aloitteita peräkkäin
• samoja aloitteita useita joko samalta lapselta tai partnerilta
• leikin luonteen muuttuminen, esim. niin, että rinnakkainleikki muuttuu yksinleikiksi
• leikkiteeman vaihtuminen toiseksi tai toiminnan lopettaminen tai katkeaminen
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Lasten yhteistoiminta-aloitteista seuraavaa toiminnan organisoitumista voisi kuvata
seuraavasti:
Suora kysymys, ohje, käsky

→ vastaus, kommentti, suostuminen tai
→ seuraaminen tai
→ ei huomioi

Leikkialoite

→ leikkivastaus tai
→ ei huomioi

Suunnittelualoite

→ seuraaminen

Kuvio 4. Yhteistoiminta-aloitteista seuraava toiminnan organisoituminen.

Neuvotteleva, ehdottava ja tuloksen suhteen avoin ehdotus johtaa yleensä yhteistoimintaa
organisoivaan toimintaan. Tällaisia ovat erilaiset leikkiin liittyvät aloitteet. Suorat kysymykset tai suljetut aloitteet inspiroivat sen sijaan vastauksiin, mutta myös siihen, että toinen lapsi ryhtyy seuraamaan toimintaa mutta ei itse aktiivisesti osallistu siihen. Suoria kielellisiä aloitteita jää erityisen paljon huomioimatta. Tässä ilmenee selvä kaksijakoisuus:
joko toiminta jatkuu jatkovastauksen muodossa tai sitä ei huomioida.
Aloitteet ja vastaukset ovat yhteistoiminnan ja dialogin ydin. Yhteistoiminnan tulos riippuu sitä edeltävistä tapahtumista. Vastaukseen johtava aloite voi olla myönteiseen tulokseen johtavan yhteistoiminnan alku. Vastaamattomuus voi puolestaan johtaa yhteistoiminnan katkeamiseen. Näin ei kuitenkaan välttämättä lasten yhteistoiminnassa tapahdu, vaan
aloitetta saatetaan jatkaa eri muodossa, se toistetaan tai aloitteentekijä jää seuraamaan toisen lapsen toimintaa, mistä voi myöhemmin syntyä toimiva yhteistyö.

8.1.3 Yhteistoiminnan onnistuminen ja epäonnistuminen
Lasten yhteistoimintaa voidaan tarkastella tuloksen näkökulmasta. Tulosta tarkasteltiin sen
perusteella, miten toiminta jatkui ja mihin se päättyi: syntyikö yhteistä toimintaa, jatkuiko
toiminta aloitteen jälkeen samana vai jäikö yhteinen tulos syntymättä eli toiminta loppui tai
hajaantui. Tulos voitiin tältä perustalta tulkita positiiviseksi tai negatiiviseksi yhteistoiminnan kannalta. Toki toimintaa voidaan pitää positiivisena, jos lapsi kehittelee uutta toimintaa
yksin tai uusien kumppaneiden kanssa, mutta nimenomaan yhteistoiminnan kannalta tarkasteltuna tulosta ei synny, jos toiminta muuttaa luonnettaan hyvin erilaiseksi. Yhteistoiminnan onnistumista tai epäonnistumista tarkasteltiin tuloksen näkökulmasta.
Toiminta jatkui teemallisesti samana tai muuttuneessa muodossa noin puolessa kaikista
aloite-episodeista. Toinen puoli yhteistoimintaepisodeista päätyi negatiiviseen tulokseen
eli katkesi tai loppui. Mitkä olivat tärkeimmät tilanteita erottelevat tekijät loppuvien ja jatkuvien episodien välillä? Kaikki episodit käytiin läpi yhteistoiminnan tuloksen näkökulmasta. Myönteinen tulos eli toiminnan jatkuminen aloite–vastaus-vuorottelun jälkeen oli
tyypillistä roolileikkitilanteissa: esimerkiksi hevosleikki, nukkeleikki, poliisileikki, kotileikki, autoleikki, junaleikki ja kauppaleikki tuottivat saman teeman parissa jatkuvaa pitkää
yhteistoimintaa, jota tässä tutkimuksessa pidettiin myönteisenä tuloksena. Toiminnan esty-

70
minen, keskeytyminen tai katkeaminen tapahtui tilanteissa, joita luonnehtivat pelit, tietokonepelaaminen, keskustelu tai väittely ja aloitteet, joita ei huomioitu. Tämäntyyppiset
tilanteet tuottivat yhteistoiminnan kannalta negatiivisen tuloksen.
Tuloksen tulkinnassa ongelmallisinta oli ymmärtää, mitä yhteistoiminnassa tapahtuu ja
miten suhteet alkavat rakentua. Havainnoija voi vain pyrkiä ymmärtämään, mutta pystyykö
siihen, jää aina avoimeksi. Tutkija voi vain seurata mitä tilanteessa tapahtuu ja tulkita lasta
hänen kommunikointinsa ja ilmaisunsa kautta. Se mikä aikuiselle näyttäytyi hajaantuvana
toimintana eikä johtanut yhteiseen tulokseen, saattoikin olla lasten näkökulmasta myönteinen tulos. Esimerkiksi poikien keskustelua autoista ei jatkettu pitkään, mutta kun keskustelun/väittelyn molemmat osapuolet olivat saaneet tuoda esille omat näkökulmansa ja
yhteiseen jakamiseen oli päästy, voitiinkin jo siirtyä seuraavaan toimintaan ja tilanne päättyi.
Tulokset määrittyvät toimintamahdollisuuksien kautta. Yhteinen tulos voi olla positiivinen tai negatiivinen riippuen osallistujien näkökulmasta ja siitä miten he pystyvät tulosta
hyödyttämään. Myönteiseen tulokseen voi päästä monilla eri tavoilla. Myönteisessä tuloksessa tapahtui toiminnan uudelleenorganisoitumista ja päädyttiin sellaiseen lopputulokseen, jota yhteistoiminnan osapuolet eivät yksin olisi voineet saavuttaa. Silloin myönteisestä tuloksesta hyötyvät kaikki toiminnassa mukana olleet. Kielteisessä tuloksessa toiminta hajaantuu eikä yhteistä jakamista synny. Toiminnan tulos jää syntymättä tai se jää
vain yhden osallistujan käyttöön. Tuloksen muodostumisen prosessi oli samalla yhteistoiminnan luonteen kuvausta. Tulos eli päätekäyttäytyminen tai lopputulos ei tässä tutkimuksessa ole kiinnostavin tutkimuksen kohde, vaan se mitkä voisivat olla myönteisen ja mitkä
kielteisen tuloksen edellytyksiä.

8.1.3.1 Yhteistoiminta-aloitteiden ja toimintaan johtavien tulosten
välinen yhteys
Seuraavassa tutkitaan tulosten yhteyttä aloitteisiin ja vastauksiin. Aineiston analyysissa
todettiin, että yhteistoiminta voi päätyä myönteiseen tai kielteiseen tulokseen ja että tulos
oli yhteydessä yhteistoiminnan laatuun ja toiminnan sisältöön. Tutkimuksessa haluttiin selvittää lisäksi millä tavoin sitten yhteistoiminta-aloitteet olivat yhteydessä toiminnan tulokseen ja millaiset aloitteet johtavat yhteistoimintaan. Tulos jaettiin analyysiä varten kahteen
luokkaan: positiivisiin ja negatiivisiin tuloksiin. Niillä tarkoitettiin toiminnan jatkumista
samana tai muuttuneena tai toiminnan katkeamista ja loppumista. Seuraantoanalyysin avulla tutkittiin millaisia siirtymiä aloitteista oli toiminnan tuloksiin.
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Taulukko 5. Seuraantoanalyysi yhteistoiminta-aloitteiden ja toiminnan tuloksen välillä.
Aloitteet
Fyysis-toiminallinen
Verbaalinen
Fyys-verbaalinen
Ele-aloite
Suunnittelualoite
Leikkialoite
Keskustelualoite
Aloite epäselvä

Positiivinen tulos
N=57
6
15
2
2
4
17
6
5

Negatiivinen tulos
N=37
3
6
3
4
7
7
3
3

Eniten siirtymiä myönteisiin toiminnan tuloksiin seurasi leikkialoitteista, joita todettiin
yhteensä 17. Suorat kielelliset ohjeet, käskyt ja kysymykset edelsivät positiivista toiminnan
tulosta eli yhteensä 15 siirtymää. Näitä molempia aloitteita oli aineistossa myös määrällisesti eniten. Suhteessa aloitteiden kokonaismäärään myös keskustelualoitteet sekä fyysis-toiminnalliset aloitteet tuottivat myönteisiä tuloksia. Suunnitteluun liittyvistä aloitteista
seurasi seitsemän siirtymää toiminnan lopettamiseen. Tulosta voisi selittää se, että suunnittelualoitteessa useinkin oli aloitetta tekemässä lapsi, jolla oli ”suunnitteluidea” jo valmiina
ja hän eteni toiminnassaan sen suuntaisesti. Toiset lapset eivät välttämättä päässeet mukaan
ajatukseen ja näin ollen toiminta joko jatkui yksittäisen lapsen toimintana tai sitten tilanne
loppui aloitteen jälkeen.
Esimerkki 8.
Kauppaleikissä aikuinen on mukana leikkimässä. Nina (3:4) kaupassa, pikku Henrik (2:7)
touhuilee omiaan ja Jaana (4:5) lähellä nuken kanssa. Jaana menee nuken kanssa mattonurkkaa.
Nina katsoo perään ja sanoo sitten Jaanalle: ”Mää voin tulla sun kanssa sinne kahaville.”
Ja menee Jaanan perässä. Jaana tulee vastaan nukke kädessä, Nina koskettaa Jaanaa ja
menee nurkassa olevan pöydän ääreen, mutta tuleekin pois, koska Jaanakin tulee.
Jaana vastaa: ”Tälle lapselle ostais suklaata.” Nina menee heti tomerasti kauppatiskille ja
sanoo pikku Heikille joka touhuaa siellä: ”Suklaalta…Nina, suklaata.” (huom. sanoo oman
nimensä). Henrik ei noteeraa. Kun tästä ei tullut mitään, menee kaupan sisälle, jonne Jaanakin tulee. Sanoo Jaanalle: ”Hei, …vois mennä…” Molemmat tytöt menevät kauppaan. Ja
katsovat koria jossa on erilaisia kauppatavaroita. Nina tomerasti: ”Ei me tykätä juustosta…(hiljaisemmin Jaanalta)..eihän tykätä?” Tässä vaiheessa Henrik seuraa tyttöjen juttua.
Jaana vastaa: ”Mää tykkään herkkujuustosta.” Hän ottaa jonkin tavaran korista ja lähtee
poispäin ja sanoo: ”Hei-hei!” Nina: ”Hei…mää ostan tämmöstä.” Koska ei muita ole, ja
koska Henrik on omissa ja Jaana omissa jutuissaan, menee Nina ja osoittaa aikuiselle: ”Mää
ostan tätä…mää ostan tätä.” Ja juoksee aikuisen luo. Menee sitten kauppaleikkiin takaisin ja
sanoo itsekseen: ”Mää ostan limpskaa.”
Tilanne loppuu.

Tässä episodissa kuvataan, miten Nina oli hakemassa toiminnan ideaa ja halusi jakaa sen
toisten kanssa. Pikku Henrik on kuitenkin liian pieni tulemaan mukaan kumppaniksi ja Jaanalla on mielessään omat jutut. Kauppaleikkiä ei synny ja Nina siirtyy seuraamaan Idaa,
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joka on pahalla tuulella ja suuttunut. Ninan huomio siirtyy sinne. Tulos tässä episodissa on
negatiivinen.
Tulosten mukaan myönteiseen tulokseen johtivat roolileikkiin inspiroivat leikkialoitteet
ja suorat toiselle lapselle kohdistuvat kysymykset. Yhteistä molemmille oli aktiivinen ja
suora aloitteellinen toiminta, joka edellytti yleensä sitä täydentävän roolin. Leikkialoite
synnytti toimivaa ja pitkää roolileikkiä vain jos aloitetta täydennettiin. Samoin suorat,
kysyvät aloitteet yleensä johtivat vastaukseen vaikkakaan eivät aina. Selkeys ja suoruus
(aikuisen näkökulmasta) tuottivat myönteisiä tuloksia.

8.1.3.2 Vastausten ja toimintaan johtavien tulosten välinen yhteys
Aloite–vastaus-seuraanto muodostaa yhteistoiminnan ytimen. Voidaanko sen luonteesta
päätellä jotain yhteistoiminnan kehittymisestä? Tutkimuksessa haluttiin tietää miten vastaukset ennustavat toiminnan tulosta ja millaiset vastaukset johtavat yhteistoiminnan syntymiseen. Tuloksen käsitteenä käytettiin myös tässä analyysissa jakoa kahteen luokkaan:
myönteiset ja negatiiviset tulokset. Seuraantoanalyysin avulla tutkittiin siirtymiä vastauksista toiminnan tuloksiin.
Taulukko 6. Seuraantoanalyysi vastausten ja toiminnan tuloksen suhteen.
Vastaukset

Positiivinen tulos
N= 57

Negatiivinen tulos
N= 37

Fyys-toiminnall.

9

4

Verbaalinen vastaus

3

1

Fyys-verb. vastaus

1

2

Elemyöntyminen

1

0

Huomiotta jättäminen

6

6

Seuraaminen

14

10

Kommentti

14

10

Kysymys

1

1

Keskusteluvastaus

5

1

Leikkivastaus

3

2

Erilaisiin aloitteisiin annetuista vastauksista tapahtui siirtymiä muihinkin toimintaluokkiin
kuin tuloksiin (mm. aloitteisiin, muihin vastauksiin, toimintaan). Taulukko antaa kuitenkin
suuntaa sille, mitkä vastausluokat edelsivät välittömästi episodin tulosta.
Myönteistä toiminnan tulosta eli leikin jatkumista tai jatkumista muuttuneessa muodossa edelsivät seuraaminen, kommentit ja toiminnalliset vastaukset aloitteisiin, joita oli
myös määrällisesti eniten. Myös verbaaliset vastaukset sekä keskusteluvastaukset tuottivat
suhteellisesti useammin positiivisia kuin negatiivisia tuloksia. Kaikki nämä vastaukset ovat
aloitteisiin vastaamista, mutta poikkeavat aktiivisuuden asteelta toisistaan. Toiminnallinen
vastaus, esim. matkiminen tai aloitteen hyväksyminen toiminnalla, oli aktiivista vastaamista. Seuraaminen puolestaan oli vähemmän aktiivista reagoimista, esim. toisen lapsen
toiminnan katsomista. Tämä oli hyvin tyypillinen toimintamuoto tässä tutkimuksessa
havainnoiduilla lapsilla. Seuraaminen edelsi myös useassa tapauksessa kielteistä toiminnan
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tulosta eli sitä, että toiminta hajaantui syystä tai toisesta. Tällaisia siirtymiä oli yhteensä
kymmenen.
Katsominen ja toisen lapsen toiminnan seuraaminen näytti olevan yhteistoimintamuoto,
jota tarvitaan leikin kehittämiseen. Mutta koska siinä usein on mukana viivästynyt toiminta
- varsinkin pienillä lapsilla – ja toimintojen virta kulkee nopeasti, ei aktiivisia aloitteita ehdi
syntyä ja yhteinen toiminnan tulos jää syntymättä.
Yllättävä tulos on se, että elemyöntymistä eli leikin hyväksymistä, idean eteenpäinviemistä ja myönteisten tunteiden osoittamista (esim. naurua) seurasi myönteinen tulos vain
yhdessä eikä kielteistä tulosta yhdessäkään tapauksessa. Kun elemyöntymisiä tutkittiin tarkemmin seuraantoanalyysilla, havaittiin, että niitä seurasi kuitenkin lisää sekä kielellisiä
että suunnittelualoitteita, yhteensä kahdeksan siirtymää. Elemyöntymiset johtivat tulokseen, mutta välillisesti, useampien aloitteiden kautta.
Aloite–vastaus-toimintajärjestelmä muodosti yhteistoimintasuhteen perustan. Toiminnan synty perustui seuraannon etenemiseen siten, että molemmat olivat osa yhteistoimintaa, eivätkä siitä erillisiä ärsykkeitä tai vastauksia. Toimintaa ei syntynyt sellaisissa tilanteissa, joissa aloite ja vastaus jäivät irrallisiksi toisistaan eivätkä siten muodostaneet yhteistoiminnan perustaa. Seuraannon myönteinen tulos oli mahdollisuus uuteen toimintaan.
Kielteiseen tulokseen johtavassa tapauksessa yhteistoiminta ei rakentunut sitä edeltävien
tapahtumien varaan eikä toiminnalla ollut loogista tai sisällöllistä suhdetta edeltävään toimintaan. Tällöin toiminta muuttui, lasten mielenkiinto siirtyi muualle tai toiminnan katkaisi ulkopuolinen tekijä (esim. siirtyminen syömään tai kokoontumiseen tms.). Tämäkin
kuului osana päivärytmiin eikä kielteinen tässä merkityksessä ole välttämättä jotain vältettävää vaan se liittyy pikemmin toiminnan rakentumiseen liittyviin tekijöihin.

8.1.4 Yhteistoiminnan organisoituminen aloitteiden ja vastausten
perustalle
Lasten todettiin käyttävän paljon yhteistoiminnan alkuvaiheessa toisen lapsen toiminnan
seuraamista. Se on lapsen tapa antaa itselleen enemmän aikaa tilanneanalyysiin. Katsomiskäyttäytyminen liittyy Verban mukaan (1989, 224) tiedolliseen kiinnostukseen ja toimintojen jakamiseen. Esine tai toiminta, jota seurattava lapsi tekee, jättää jälkiä (snail effects), ja
se johtaa lasta samantyyppiseen toimintaan. Eräs selitys huomiotta jättämiselle ovatkin lasten ikäerot ja kehitysvaihe. Onnistuneen yhteistoiminnan edellytyksinä olivat selkeästi artikuloidut ideat ja toisten ajatusten huomioiminen. Lapset hylkäsivät helpommin sellaisia
ehdotuksia, jotka eivät ylläpitäneet toisten innostusta asiaan, esimerkiksi eivät jatkaneet siitä mihin edellinen ehdotus tai kommentti päättyi (Bearison ym. 2002, 16).
Lasten intuitiivinen toisten ymmärtäminen hämmästytti havainnointien aikana yhä
uudelleen. Lasten joustavuus ja halu toimia yhdessä oli vahva ohjaava periaate ja lasten leikissä syntyivät sosiaalisuuden siemenet. Yhteistoiminnan on todettu alkavan eleistä, ilmaisuista, katseesta, aloitteista ja niihin annetuista vastauksista sekä yhteistoiminnan rytmistä,
jota säätelevät ulkoiset tai ryhmästä sisältä syntyvät tekijät (Riihelä 2002). Lapsille sosiaalinen puoli elämästä on kaikki – se on mahdollisuus heti pienen vauvan syntyessä. Munter
(2001, 110) viittaa Merlau-Pontyyn ja Løkkeniin, jotka ovat tutkineet pienen lapsen tule-
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mista osalliseksi maailmasta ja toteaa, että lapsi elää maailmassa, jossa hän uskoo täydellisesti siihen, että kaikki ovet avautuvat hänelle ja hänellä on pääsy kaikkeen ympärillä olevaan. Aikuisille sosiaaliset suhteet ja keskinäinen kohtaaminen voi olla ongelmallista,
mutta lapselle se ei ole yhtä suuri ”ongelma”. Voimakkaan sosiaalisuuden kausi alkaa jo
puolivuotiaasta, ja lapsi jatkaa maailman valloittamista aikuisen emotionaalisen tuen ja
kiinnostuksen ja myöhemmin vertaisten avun turvin.
Tutkimuksissa, jotka koskevat lasten neuvotteluja vapaissa diskursiivisissa tilanteissa
(ei siis ongelmanratkaisutilanteissa), on elaboroivaa vuorotteluvaihtoa pidetty kehittyneenä
ja tyypillisenä vanhemmille, jo kouluiässä oleville lapsille (esim Dorval & Eckerman
1984). Bearison et al. (2002, 64) havaitsivat yhteistoiminnallista kognitiota koskevassa tutkimuksessaan, että neuvottelutilanteet vaihtelivat pituuksiltaan, keskusteluvaihdoiltaan ja
monimutkaisuudeltaan. Heidän lasten yhteistoimintaa koskevassa aineistossaan löydettiin
neljä erilaista neuvottelutapaa: ratkaisematon, suostuminen, hyväksyminen ja ekspansiivinen neuvottelutyyppi. Suostumiset olivat tyypillisimmillään lyhyitä episodeja, joissa aloitetta seurasi suostuminen ja hyväksyminen. Ekspansiiviset neuvottelut puolestaan olivat
pitkiä episodeja, jotka sisälsivät useita elaboroivia vaihtoja (aloitteita ja vastauksia) sekä
yhteistoiminnan monimutkaisuuden lisääntymistä episodin kuluessa. Vastauksen tapa vaihteli.
Aikaisemmissa tutkimuksissa lasten vastauksista kysymyksiin on todettu, että lapset jättivät huomattavan osan toisten lasten esittämistä kysymyksistä vastaamatta. Tämä ei johtunut siitä, etteivätkö he olisi niitä huomanneet tai kuulleet, mutta ryhmään liittyminen ei ole
lapselle helppoa. Tutkimusten mukaan keskimäärin 25 % lasten ryhmään liittymisyrityksistä torjutaan tai jätetään huomioimatta. Tämä tapahtuu myös ennestään tuttujen ja suosittujenkin lasten kohdalla. (Putallaz & Gottman 1981.) Tässä tutkimuksessa todettiin lasten
päätyvän suoraa vastausta useimmin sellaiseen tekemiseen tai toimintaan, johon liittyy verbaalinen kommentti. Lapselle se, että kysymykseen ei tarvitse vastata, on täysin tavallista,
eikä se tunnu rikkovan lasten omia sosiaalisia käytänteitä.

8.2 Yhteistoiminnassa ilmenevät konfliktit ja niiden ratkaisut
Toisena tutkimusongelmana oli se, mittä konflikteja ilmenee ja miten ne ratkaistiin sekä
mitä toiminnassa tapahtui konfliktin ratkaisemisen jälkeen.

8.2.1 Konfliktin muodot yhteistoiminnassa
Aineistosta analysoitiin ensin kaikki konfliktiepisodit, joita oli yhteensä 36. Episodit erosivat toisistaan pituuden, teemojen ja ratkaisuvaihtoehtojen osalta. Samassa konfliktiepisodissa saattoi ilmetä useita ja pitkittyneitä konflikteja. Aineistosta analysoitiin kaikki konfliktit ensin konfliktin aiheen mukaan ja sen jälkeen vielä tarkemmin sen suhteen, mitä
tapahtui konfliktin jälkeen ja millaisia ratkaisutapoja käytettiin.

75

8.2.1.1 Esinekonfliktit
Esineisiin liittyviä konflikteja ilmeni aineistossa eniten – konflikteja oli kaiken kaikkiaan
93 ja niistä oli esinekonflikteja yhteensä 47. Esinekonfliktit alkoivat yleensä leikkivälineen
käyttöön tai omistamiseen liittyvästä asetelmasta. Konfliktin aloittaja oli lapsi, joka teki
ensimmäisen eleen tai toiminnon, josta seurasi erimielisyyttä. Myös sellainen toiminta, jossa ei alun perin ollut mukana tarkoituksellista ideaa, mutta joka rikkoi esineeseen liittyvää
omistajuutta, kirjattiin konfliktin aloitukseksi. Esimerkkinä tästä oli rakenteluleikissä tilanne, jossa lapsi otti sellaisen rakennuspalikan, joka selvästi on toisen lapsen reviirillä, mutta
jota ottaja ei välttämättä tarkoittanut provokaatioksi.
Luonteeltaan negatiivisia tai voimakkaan negatiivisia oli kaikkien riitojen alkutilanteista 27, neutraaleja tai positiivisia puolestaan 20. Kielellistä erimielisyyttä esiintyi konfliktien alkutilanteissa usein (N=17), mutta enemmän kuitenkin toiminnallista kiistaa
(esim. tavaran ottaminen toiselta), joita ilmeni 30 tapauksessa. Seuraavassa esimerkissä
esine on Pirren tekemä askartelutuotos.
Esimerkki 9.
Lapset ovat tyynynurkassa ja tutkivat taulua, jossa on jokaisen lapsen tekemä merkki.
Lassi (5:7) korjailee merkkejä ja koskettaa Pirren (3:10) omaa merkkiä.
Pirre kovalla äänellä: ”Älä …älä ota , te on minun, Lassi!”
Tapio 6:1 (Pirren veli) joka on Lassin vieressä, tarttuu kevyesti Pirreä jaloista ja Lassi kääntyy katsomaan Pirreä ja naureskelee.
Pirre kääntyy ja sanoo tomerasti: ”Minä lähen.” Ja lähtee pois nurkkauksesta. (Kon 19)

Tässä esimerkissä Lassi aloitti konfliktin kokeilemalla kaikkia merkkejä vuorotellen.
Sinänsä se ei ollut riidan aiheuttajana kovin vahva, mutta kuitenkin viesti Pirrelle. Pirre piti
tomerasti huolen siitä, että hänen tekemäänsä esineeseen ei saanut koskea ja pojat tuntuivatkin hyväksyvän sen – tosin pienen kiusoittelun jälkeen. Pirrelle oli tärkeää toiminnan
tulos, joka on näkyvä: oma askartelutyö on näkyvillä taululla. Suurta riitaa ei kuitenkaan
syntynyt, koska pojat lopettavat kiusaamisen ja Pirre poistui hetkeksi tilanteesta.
Esinekonflikteissa tyypillistä oli riidan rajautuminen tiettyyn konkreettiseen esineeseen,
tavaraan tai tuotokseen. Leikkivälineistä syntyvät riidat alkoivat usein siitä, että lapset
haluavat juuri samaa toimintaa kuin toinen ja erityisesti se luonnehti pienempien lasten toimintaa. Tämä on Hännikäisen (2001b) mukaan esineisiin liittyvää affektiivista pyrkimystä.
Halutaan tehdä samaa kuin toinen lapsi ja leikkiä samoilla leikkivälineillä. Myös se, että
esine kiinnostaa ja sitä halutaan kokeilla ja tutkia, aiheuttaa riitoja. Sama intressi on toisellakin lapsella.

8.2.1.2 Argumentatiiviset konfliktit
Lasten välille syntyi helposti sanaharkkaa leikin kuluessa, mikä ei kuitenkaan lopettanut
leikkiä eikä välttämättä synnyttänyt suurta ristiriitaa. Tämäntyyppinen konflikti liittyi usein
kielelliseen argumentointiin ja väittelyyn osaamisesta tai tekemisestä. Aineistossa argumentatiivisiksi ristiriidoiksi määriteltiin kaikki sellaiset tilanteet, joissa syntyi yhteisym-
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märryksen puutetta tai ristiriitaa tavoitteista. Tilanteet saattoivat olla luonteeltaan kielellisiä
tai toiminnallisia. Argumentatiivisia ristiriitoja oli aineistossa verraten paljon eli esinekonfliktien jälkeen seuraavaksi eniten (N=23). Alkutilanne, josta konflikti käynnistyi, ei välttämättä ollut riitainen, mutta keskustelun kuluessa se kehittyi väittelyksi seuraavat kaksi
esimerkkiä osoittavat.
Esimerkki 10.
Tapio (6:1) ja Lassi (5:4) nojaavat ikkunaan ja katselevat ulos. Mukana myös Satu (4:9).
Tapio jutustelee: ”…otetaan takkaa…” Lassi innostuneena: ”Mää kiipeilen sielä metässä puissa…Mää kiipeilen.” Tapio vastaa salaperäisellä äänellä ikään kuin kuiskaten: ”Määki
kiipeilen.” Kommentoi sitten ikkunasta näkyvää kaivinkonetta: ”Mikskähän se ottaa kiviä?”
Lassi jatkaa edellisestä: ”Mää en ossaa muissa kiipeillä ku jossa on tikkuja palijo.” Tapio
vastaa: ”Niin, tappeja palijo.” Lassi: ”Eikö oksia palijo.”
Sitten hiljainen hetki jossa räpläävät jotain kädessä olevaa tavaraa ja katsovat ikkunasta kaivuria.
Lassi: ”Tiijjäkkö nää sitä että yks kaksvuotiainen poika oli hukkunu Kalimenojjaan?: ”
Tapio: ”Mitäh?”
Lassi toistaa: ”Tiijjäkkö nää sitä, että yksi kaksvuotinen poika oli Kalimenojjaan hukkunu tiijjäkkö?
Tapio nauraa hieman ja vastaa sitten: ”Tiijjän...kakkaukot.” Naurahtaa.
Lassi: ”Ei se mikkään hyvä asia oo että toinen on hukkunu...oisko sinusta kiva jos nää hukkusit?”
Tapio vaihtaa puheenaihetta hieman hämmentyneenä: ”Onko tuossa kahta ukkoa?” Tarkoittaa ulkona näkyvää kaivuria.
Lassi katsoo sinne ja kommentoi: ”Nyt se lähtee.” Katsovat. Tapio: ”Ei se lähekään.”
Sitten Lassi tomerasti: ”Mää lähen pois, täällä ei oo mittään …” lähtee pois ja Tapio heti
perässä. Tapio huutaa kovaa. Myös Satu lähtee. (Kon 20)

Keskustelu kosketti Lassia kovasti askarruttavaa aihetta, kuolemaa. Tapiolle se tuntui myös
olevan vaikeaa, koska hän ei ilmeisestikään halunnut siitä jutella, vaan siirsi huomion toisaalle. Lassi halusi kuitenkin tuoda asian uudelleen esille ja moitti Tapiota siitä, että tämä
suhtautui niinkin surulliseen asiaan kevyesti. Tapio ei kuitenkaan jatkanut teeman käsittelemistä vaan jatkoi huomion kiinnittämistä toisaalle.

8.2.1.3 Leikkipaikkaan ja alueen rajaamiseen liittyvät konfliktit
Leikkipaikkaan ja alueen rajaamiseen liittyviä ristiriitoja löytyi aineistosta yhteensä 15,
joista suurin osa oli toiminnallisia, esimerkiksi tyynyillä tai rakentelupalikoilla tilan rajaamisia. Niihin yhdistyi usein kommentteja kuten ”Ei saa tuua tänne possuja!” tai ”Ei saa tänne tuua!” Seuraavassa esimerkissä lapset rajaavat konkreettisesti leikkialuetta ja samalla he
rajaavat yhden lapsen leikkiä, mistä syntyy erimielisyyttä.
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Esimerkki 11.
Satu (4:4), Ida (4:2) ja Katri (3:2) ovat pöydän ääressä leikkimässä pikkupossuilla ja -hevosilla. Possut on laitettu aitauksen sisälle. Ida aloittaa piirtämällä pöytään kädellään ja sanoo:
”Tämä on raja.” Siitä syntyy erimielisyys Idan ja Satun välille. Vuorotelleen piirretään rajaa
kädellä ja lopuksi kun riita ei tunnu ratkeavan muutoin eikä leikkiä kehity, Ida tulee uhkaavasti lähelle Satua, joka ei huomioi sitä uhkaavana eleenä. Ida tulee uudestaan lähelle vihaisen näköisenä ja irvistää ja näyttää Satulle kieltään. Satu pyytää aikuisen apua aitauksen
laittamisessa kiinni ja Idan hätistämisessä pois. Tilanne rauhoittuu, kun aikuinen tulee
apuun.(Kon 26.)

Yhteistoimintaan liittyvän leikkipaikan suojaaminen – tässä tapauksessa metaforana oli
eläinten aitaus – oli sosiaalinen rutiini, joka helposti johti erilaisiin konflikteihin. Uutta
leikkijää vastustettiin, kuten tässä Idaa, mikä saattoi johtua lasten pyrkimyksestä ylläpitää
kontrollin ja hallinnan tunnetta. Kaikki leikkivälineet ja -paikat olivat yhteisessä käytössä
ja niiden käytöstä on neuvoteltava. Näissä neuvotteluissa havaittiin usein yhteisen paikan
suojaamista toisilta. Myös lasten käsitykset omistamisesta heijastuivat tässä sosiaalisessa
rutiinissa.
Omistamiseen ja paikan merkitsemiseen liittyvästä ristiriidasta voi kehittyä pitkäkestoinen leikki, joka kehittyy vaiheittain, kuten seuraava pitkä esimerkki osoittaa. Esimerkki on
otettu mukaan kokonaisuudessaan, koska se sisälsi selkeitä vaiheita, jotka näkyvät episodin
kuvauksessa.
Esimerkki 12.
Tyynynurkassa ovat Lassi (6:4) ja Tapio (6:0), jotka yleensä leikkivät kahdestaan. Nurkkaukseen tulee Lassin isosisko Leena (7), joka sanoo: ”Lassi…!” Jää katsomaan Lassin
tyynyrakentelua. Lassi: ”Mitä?” Leena huutaa aikuiselle: ”Ei me voija mennä rakentamaan
majjaa, kun tuo Lassi tullee!”
Paikalle tulevat myös kolmoset Sanna, Veli ja Lars (5:5) ja Lars huutaa toiselle Lassille:
“Heti pois sieltä, kun sinne ei saa luppaa. Nuo on aivan näin nyt.”
Aikuinen tulee apuun ja sanoo, että jos Lassi tulisi pois, kun tytöt ehtivät sinne ensin.
Aikuinen rajaa, ehdottaa, että Lassin ja Tapion vuoro olisi seuraavana.
Pojat eivät kuitenkaan lähde ja Veli lähtee hakemaan Pirjo-opettajaa avuksi. Huutaa touhukkaana: ”Piijo” ja lähtee juoksemaan ja hakemaan Pirjoa.
Sanoo opettajalle: ”Tapio ja Lassi ei lähe siltä pois!” Juoksee takaisin ja sanoo: ”Piijo sanoo,
että määpä tuun kattoon.” Tällä välin pojat lähtivät pois ja Veli uudestaan Pirjolle: ”Ei tarvikkaan tulla.”
Leena pitää yhtä tyynyä ovena ja kun Satu (3:5) on tulossa, rajaa tyynyllä sanoen:
”Ei saa tulla.”
Satu: ”Mää haluun, että mää..”
Leena: ”Henrik tullee, Henrik tuu.”
Päästää pikku Henrikin (1:8) tulemaan. Samassa tulevat myös Satu (3:5) ja Sanna (5:5).
Tilanteessa on nyt 6 lasta. Ryhtyvät suunnittelemaan, mutta ei selkeää työnjakoa, vaan
kaikki tekevät jotain. Aita kaatuu, Veli ja Sanna nostavat sen ylös.
Veli: ”Kuinka paljon meitä on?” Laskee: ”Yks, kaksi...aika paljon...kuus meitä on täällä.”
Opiskelija tulee kysymään jotain. Leena rakentaa, muut auttavat.
Tapio käväisee rakennelmaa lähellä, mutta Veli sanoo heti: ”Ei saa tänne tulla.”
Lassi tulee Tapion kanssa lähelle (mutta ei edes aio sinnepäin).
Veli: ”Ei saa tänne tulla.” Veli puistaa samalla päätään ja osoittaa kädellään. Sanoo ”Mei-
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käpä on teistä painavin!”
Mutta laittaa sitten kädet suunsa eteen.
Henrik ja Lassi tulevat lähelle kopistelemaan.
Veli ihan selvästi haluaa ärsyttää, heiluttaa kädellään ja menee sitten taaksepäin.
Tapio huitoo Veliä päin laatikolla.
Veli näyttää kieltään ja huitoo sormillaan ja lallattaa. Sanna kieltää ja torjuu Veliä kädellään.
Veli tulee kuitenkin uudestaan ärsyttämään poikia, mutta nämä eivät huomaa tai ole huomaavinaan. Tulee ilmehtimään vieläkin pojille. Pojat eivät huomaa, Lassi-veli estelee Veliä.
Tapio kurottelee tyynyleikkiin kotileikkinurkasta.
Veli heti osoittaen sormella: ”Ei saa sieltä tulla!”
Veli vahtii tiukkana. Tilanteeseen tulee vielä pikku Jani (2:9), jonka Leena hellästi nostaa
pois.
Veli: ”Nyt meitä on seittemän…kuusi.” (Kun Jani lähti.) Sama lempeä poistamiskohtalo
tulee myös pikku Heikille, joka kuitenkin tulee takaisin.
Leena sanoo: ”Mun pitää kävästä tuolla.” Menee ja hakee nukkeleikistä suoraan Lassin silmien alta puhelimen. Veli on riemuissaan, nauraa kovasti tälle. Tapio tulee ja potkii tyynyseinää, Veli osoittaa sormellaan ja sanoo jotain (epäselvää).
Tapio jatkaa potkimista. Nyt tulee myös Sanna apuun. Veli: ”Ei saa potkia...” Tapio jatkaa
(kevyesti) potkimista. Ja lähtee sitten sivuun.
Joku sanoo: ”Et pääse ennää sisälle.” Isot pojat, Lassi ja Tapio liittoutuvat ja naureskelevat
keskenään. Ja menevät sitten yhdessä potkimaan seinää ja Lars yrittää epävarman oloisena
puolustaa.
Lassi nostaa jalan seinän yli ja potkii sillä. Sitten Veli huomaa tilanteen ja kiljuu ja menee
apuun. Nyt kaikki majassa olijat (yhteensä viisi) seisovat rintamassa puolustamassa
majaansa.
Tapio ja Lassi lähtevät pois. Pikku Henrik tulee ja häntä viedään hirveän huudon kanssa
pois. Leikki muuttuu vartioinniksi. Lasketaan kuinka monta meitä on täällä...on neljä. Sanna
ja Veli seisovat kädet puuskassa vartioimassa. Pikku Henrik kaataa seinän, josta Veli on
huolissaan, Leena tulee ja korjaa sen. Leikkiä ei synny ja Veli jää yksin seisomaan. Tapio
istuu lattialle majaan ja häntä raahataan pois kovin ottein. Ei onnistu. Majan seinä kaatuu ja
leikki hajaantuu vähitellen. (Kon 12.)

Pitkässä majaleikissä oli nähtävissä erilaisia vaiheita, jotka olivat osa leikin rakentumista.
Konfliktien kehittyminen oli olennainen osa tämän leikin kehittymistä. Leikin ensimmäinen vaihe oli omistamisen konstruointi, joka toteutettiin leikkitilaan menemällä ja hätistämällä toiset lapset sieltä pois. Toinen vaihe oli ensimmäinen pyrkimys suojata leikkitilaa:
”Ei saa tulla!” Kolmannessa vaiheessa tapahtui toinen suojaaminen: ”Ei saa tänne tulla!”
Neljännessä vaiheessa pyrittiin saamaan lisää toimintaa ja se tapahtui ärsyttämällä vastapuolta ja liittoutumalla omana ryhmänä entistä tiiviimmin. Viimeisessä eli viidennessä vaiheessa voimistettiin edelleen yhteenkuuluvuuden tunnetta: ”Lasketaan kuinka monta meitä
täällä on…neljä.” Leikki hajaantui vähitellen, kun vastapuolen kiinnostus väheni ja maja
hajosi.
Leikkiryhmässä lapset liittivät omistamisen ekologiseen paikkaan ja toimintaan esineiden kanssa. Omistajuus ”ankkuroitiin” heidän ja leikkitovereiden fyysiseen läsnäoloon tietyssä paikassa tai tietyn esineen kanssa toimimiseen ja sen kielelliseen merkitsemiseen
yhteiseksi. Tuloksena oli kehittynyt käsitys omistajuudesta, joka ylitti yksilön omistamisen
rajat ja jossa lapsi ymmärsi jaetun omistamisen ja tiettyyn toimintaan liittyvän omistajuuden.
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Toinen omistamista luonnehtiva piirre oli sen jaettu luonne. Usein paikan suojaamista
perusteltiin sillä, että ”tämä on meidän, ei teidän”. Abstrakti ystävyys ja jakaminen muuttuivat havaittavissa olevaksi jaetuksi toiminnaksi eli leikiksi tietyllä alueella ja leikin suojaamiseksi yhdessä toisia vastaan. Sekä omistaminen että ystävyys ovat saaneet konkreettisen muodon.
Omat tavarat luovat järjestyksen ja turvallisuuden tunteen. Konfliktien taustalla ei ollut
lasten itsekkyys ja omistamisen halu, vaan toisaalta omistamisen käsitteen hahmottaminen
ja – varsinkin pienillä lapsilla – vaikeus koordinoida omia yksilöllisiä tavoitteitaan toisten
lasten tavoitteiden kanssa. Edellä kuvatussa episodissa leikkipaikkojen omistaminen ja
reviirien vartioiminen olivat leikin keskeisiä ideoita ja ylläpitivät pitkää leikkiä.

8.2.1.4 Sääntöihin sekä asioista ja ilmiöistä keskustelemiseen liittyvät
konfliktit
Sääntöihin liittyviä konflikteja havaittiin yhdessä otoksessa ja ne liittyivät leikkimisen
sääntöihin ja periaatteisiin. Sääntökonflikteihin läheisesti liittyviä olivat myös konfliktit
asioista ja ilmiöistä, jotka tässä aineistossa tarkoittivat erityisesti keskusteluja leikin yhteydessä esille tulleista asioista ja ilmiöistä. Tuloksissa ne yhdistettiinkin samaksi luokaksi
yhdessä sääntökonfliktien kanssa (N=8). Seuraava esimerkki kuvaa sitä, miten konflikti
kehittyy leikin toimintaperiaatteista.
Esimerkki 13.
Elli juoksee hakemaan pienempää tuolia opiskelijan pyynnöstä. Kulkiessaan kauppaleikin
ohi hän pysähtyy kuuntelemaan ja katsomaan sieltä kuuluvaa huutoa. Jaana (3:3) ja Nina
(2:5) kinastelevat, koska Nina haluaa ottaa nukenvaunut eikä Jaana halua sitä, vaan ryhtyy
sanomaan kovalla ja yhä kovemmalla äänellä:
”Nää ei voi mennä kauppaan...Nää ei voi mennä kauppaan!”
Elli pysähtyy heti seuraamaan tilannetta.
Opiskelija tulee neuvottelemaan että toinen voi ottaa toisen nukenkärryn (Jaana ei halunnut
että Nina ottaa nukenvaunut).
Nyt Elli kiinnostuu ja menee lähemmäksi seuraamaan ja sanoo myös jotain: ”Yksi
kärry...meillä tuli hieno kärry..” Mutta kukaan ei kuuntele. Huomaa, että kauppaleikissä on
vielä yhdet kärryt ja menee noutamaan ne.
Lähtee eri suunnalle kuin tytöt. Puhuu itsekseen: ”Sinä haluat…siellä ikkunalauassa..”
Menee ikkunan luo ja ottaa ikkunalaudalla olevan nuken ja laittaa sen kärryyn. (Kon 10.)

Tilanteessa oli kysymys leikin etenemisestä, mutta myös esineestä. Jaanan idea kauppaleikistä oli erilainen kuin Ninan, joka olisi halunnut mennä kauppaan nukenvaunujen kanssa.
Samoista vaunuista oli kiinnostunut myös Jaana. Konflikti päättyi aikuisen apuun ja tilanne
jatkui sitten siten, että Jaana jäi asettelemaan kauppaleikin hyllylle laatikkoja sievään järjestykseen, Elli touhuili ja jutteli itsekseen ja Nina lähti tilanteesta pois. Sääntökonflikti liittyi leikin periaatteisiin ja leikin ideaan, josta tytöillä oli eri näkemyksiä.
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8.2.2 Konfliktin ratkaiseminen
Tutkimusongelmana oli selvittää miten lasten yhteistoiminnassa ilmenneet konfliktit ratkaistiin ja mitä toiminnassa tapahtui konfliktin ratkaisemisen jälkeen. Tilanteen dynamiikkaa analysoitiin seuraamalla keskusteluvaihtojen etenemistä. Näin pyrittiin saamaan esille
ristiriidan kehittymisen luonne. Taulukossa 7 on esitetty mitä konfliktissa tapahtui välittömästi alkutilanteen jälkeen eli kun joku lapsista on tehnyt konfliktiin mahdollisesti johtavan teon, esim. ottanut esineen, joka oli toisella lapsella. Etenemisestä on käytetty nimityksiä ensimmäinen ja toinen vaihto.
Taulukko 7. Konfliktin eteneminen välittömästi alkutilanteen jälkeen.
Toiminta

Vastustaja

Aloittaja

Ensimmäinen vaihto

Toinen vaihto

N=138

%

N=67

%

Alistuminen

10

7.2

3

4.5

Vastahyökkäys

53

38.4

19

28.4

Lepyttely

10

7.2

9

13.5

Avun pyytäminen

12

8.6

6

9.0

Ei huomioi

26

18.7

12

18.0

Myöntyminen

11

7.8

9

13.5

Ei ratkaisua

16

11.5

8

12.1

Konfliktin ensimmäisessä vaihdossa vastaaja pyrki yleensä reagoimaan aloittajan toimintaan vastatoiminnalla: hän vastasi negatiivisesti, yleensä joko kielellisesti tai kielellis-toiminnallisesti tai yritti olla huomioimatta aloittajan toimintaa. Prosessi kuitenkin yleensä
jatkuu ja aloittajan seuraava toiminta ratkaisee tavallisesti sen miten tilanne lopulta ratkeaa.
Konfliktin toisessa vaihdossa aloittaja valitsi vähemmän suoria menetelmiä (esim. vastahyökkäyksiä). Toisessa vaihdossa valittiin useammin lepyttely ja myöntymisstrategioita
kuin ensimmäisessä vaihdossa. Etenemistä voidaan havainnollistaa oheisella kuviolla.

Kuvio 5. Konfliktin eteneminen.
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Kuvio havainnollistaa vastahyökkäysten intensiteetin vähenemistä ja lepyttelyn ja myöntymisten lisääntymistä, kun ristiriitaa käsiteltiin lisää eikä siihen tuntunut löytyvän heti ratkaisua. Lapset pyrkivät prosessin edetessä valitsemaan aktiivisemmin lepyttely- ja myöntymisstrategioita. Vuorovaikutusta voitiin jatkaa näiden avulla ja säilyttää kontakti partneriin. Ratkaisukeinot olivat siis yhteydessä siihen, miten konfliktit loppuivat. Esimerkkinä
seuraavassa on sovittelustrategia Ellin ja Jaanan riidasta.
Esimerkki 14.
Elli (2:4) touhuilee nukenkärryjen kanssa nukkenurkassa. Vieressä myös Jaana (3:3), joka
myös touhuaa omien nukenvaunujensa kanssa. Elli: ”Älä ota! Älä ota sitä!” (korottaa ääntään). Tarkoittaa sen Jaanalle, joka haluaa ottaa Ellin kärrystä peiton. Elli vetää peittoa kauemmaksi, niin että Jaana ei yltäisi siihen. Elli: ”Ei! Äh!” Jaana: ”Mää tarvin sitä!” Repäisee
sen Ellin kädestä. Jaana: ”Tuon tarvin, tässä on samanlainen tyyny.” Ottaa peiton ja laittaa
sitä omaan nukenvaunuun. Elli: ”Et ota! Anna mulle!” Kurottaa kohti peittoa.
Jaana: ”Sulle on tuossa.” Näyttää toista pienempää peittoa. Elli: ”En minä halua. Tuossa oli
SINUN. Sinulle!” (Tarkoittaa pienempää peittoa.) Elli heittää pienemmän peiton lattialle.
Jaana laittaa touhukkaana peittoa vaunuihin. Elli lähestyy sitä: ”Se oli minun, se toinen oli
minulle. Minä sieltä kiskon, sen poisa.” Tulee Jaanan luo vaunujen viereen. Jaana: ”Kato,
tällä on tamanlaine tyy—yy-yny (sovittelevalla äänellä) ja tämmöne,..nii-i (pää kenollaan
selittää Ellille)…pittää ottaa tamanlaine peitto, nii-i.”
Elli seisahtuu katsomaan vaunuja, joita Jaana laittaa. Elli pyörittää nallea, joka hänellä on
sylissä. Selittää jotain, joka edelleen liittyy peittoon: ”Täytyy olla tillä….että te haluait peittoa…te haluaa temmotetta..” Jaana osoittaa toista peittoa: ”Teillä on tuonvärine peitto.” Elli
katsahtaa nopeasti siihen. Kun Jaana hetkeksi ottaa kätensä pois vaunusta, Elli alkaa kiskoa
peittoa sieltä pois. Elli lauleskelee. Jaana pitää kiinni peitosta ja katsoo Elliä. Jaana saa sen
kuitenkin pidettyä. Sanoo Ellille: ”Et!” Elli: ”Joo.” Jaana: ”Et.”
Elli: ”Joo.” Nauravat. Jaana asettelee uudelleen peiton vaunuihin. Jaana: ”Mää valon ettei
mua kiinni (?)” Elli lähtee pois, ottaa kärrynsä: ”Missä ukko?” Nostaa peiton mukaansa.
Lähtee työntämään kärryä pois nurkasta. Katselee samalla huonetta ja muita. Jaana jää asettelemaan peittoa. Elli tulee pian kuitenkin takaisin vetäen kärryä ja pidellen nallea toisessa
kädessä. Jaana sanoo jotain Ellille samalla kun touhuaa vaunujen kanssa asettaen sinne nukkea: ”Ei valmasti kannata…” Elli ei vastaa. Jaana kysyy: ”Onko tämä meijän yhteinen
koti?” Elli: ”On.” Jaana: ”Joo.” Vetää vaunuja pois nukkenurkasta. Jaana lähtee viemään
vaunuja pois. Elli jää pukemaan nallea leikkinurkkaukseen. (Kon 2)

Episodissa oli kyse esineestä eli nukenpeitosta syntyneestä erimielisyydestä. Jaana halusi
ottaa peiton, joka jo oli Ellin nukenvaunuissa. Elli vastusti sitä sinnikkäästi. Lopulta Jaana
ryhtyi sovittelemaan: hän perusteli miksi olisi tärkeää, että peitto olisi hänellä (koska vaunussa oli jo samaa kuosia oleva tyyny) ja että Ellille sopisi hyvin pienempi peitto. Kiista
muuttuu vähitellen nauruksi ja suli lopussa yhteiseen leikkiin virittävään kommenttiin:
”Onko tämä meijän yhteinen koti?” Molemmat ovat leikissä mukana ja se jatkuukin pitkään ja mukaan tulee vielä nukenvaatteiden hakeminen varastosta yhdessä opettajan kanssa.
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8.3 Lasten yhteistoiminnan organisoituminen ja siinä esiintyneet
konfliktit
Konfliktien todettiin olevan osa lasten yhteistoiminnan organisoitumista – sen jossakin vaiheessa. Suurin konfliktin aihe oli riita esineestä tai leikkivälineestä ja sen omistamisesta.
Toinen yleinen kiistelyn aihe oli alueen rajaamiseen ja leikkipaikkaan liittyvä erimielisyys.
Lasten tapa julistaa omistamista leikissä oli pyrkimys suojata toimintaa ja yhteistoiminnallista tilaa muilta. Se oli osa lasten sosiaalista rutiinia. Lasten välitön reagointi riitatilanteessa oli yleensä reagointi joko korottamalla ääntä tai tarttumalla fyysisesti esineeseen ja yrittämällä saada sitä. Neuvottelun tuloksena lapset valitsivat yhteistoimintaa ylläpitävän strategian, jolla yhteys partneriin säilyi. Vastustamisen intensiteetti väheni tilanteen etenemisen myötä ja se ratkaistiin yhdessä tai tilanne vain raukesi itsestään. Yhteistoiminnallinen
sääntely muodosti kuitenkin erittäin tärkeän tekijän konfliktinratkaisussa. Sen avulla voidaan saavuttaa jotain yhdessä ja saada tuloksia. Yhteistoiminnallinen sääntely perustuu toimintaan, jossa lapsi dynaamisesti muuttaa omaa toimintaansa suhteessa yhteistyössä mukana olevaan toiseen lapseen. On tiedettävä mitä itse haluaa ja toisaalta myös se mitä toinen
haluaa. Tästä vuoropuhelusta muodostuu yhteistoiminnallinen sääntely ja toiminnan uudelleen järjestäytyminen eli reorganisaatio.
Lasten yhteistoiminnan organisoitumista luonnehtivat piirteet, joita myös aikaisemmissa tutkimuksissa pienten lasten yhteistoiminnasta on saatu (mm. Verba 1994): merkitysten jakaminen yhdessä, tilanteen hallinta ja tulokset. Nämä piirteet kuvasivat suhteen
dynaamista luonnetta. Tulos ei voinut syntyä pelkästään yksittäisen toimijan käyttäytymisen pohjalta, vaan jakaminen edellytti osallisuutta ja tilanteen hallinnassa olivat aina
mukana kaikki yhteistoiminnan osapuolet.
Merkitysten jakaminen tarkoitti ennen kaikkea aloitteita, niihin vastaamista sekä uusien
aloitteiden syntyä. Lasten oli kyettävä jollakin tavalla ilmaisemaan, millaista yhteistoimintaa he halusivat, ja toisten oli ymmärrettävä idea. Vasta sitten kyettiin sellaiseen jakamiseen, jossa yhteistoiminta mahdollistui.
Toinen yhteistoimintaa luonnehtinut piirre oli tilanteen hallinta. Leikkiä pyrittiin kontrolloimaan eri tavoin, sen ideaa pyrittiin viemään eteenpäin ja saamaan se ilmeiseksi myös
partnereille. Lasten täytyi arvioida ja tehdä päätöksiä, jotta tilanteessa voitiin edetä. Toiminnan hallinnan todettiin edellyttävän myös kommunikatiivista strategiaa sekä toiminnan
ohjaamista (tutorointia, tukea, vahvistamista ja rohkaisua). Usein tilanteessa havaittiin
osaavamman tai vanhemman lapsen aktiivista ohjaavaa otetta.
Tulossuuntautuminen merkitsi tehtävän jatkamista, sen edelleen kehittelyä ja toisiinsa
liittyvien ideoiden ja toimintojen seuraantoa, josta seurasi tiettyjä tuloksia, esimerkiksi
yhteistä leikkiä. Yhteistoiminnasta syntyi joko myönteisiä tuloksia, niin että siitä hyötyivät
kaikki osallistujat, tai kielteisiä tuloksia, jolloin toiminnasta ei syntynyt välittömiä yhteisiä
tuloksia tai se jäi vain yhden osallistujan käyttöön. Yhteistoiminnan eteneminen tapahtui
siis aloitteiden, niihin vastaamisen, tulossuuntautuneisuuden sekä toiminnan sisältöjen ja
kontekstin kautta. Näistä muodostui yhteistoiminnan toiminnallinen perusyksikkö. Myös
Corsaron (2000) näkemys vertaiskulttuurista sisältää samantyyppistä dynamiikkaa. Hän
kuvaa vertaiskulttuuria toiminnoiksi, rutiineiksi, artefakteiksi tai arvoiksi, joita lapset tuottavat yhdessä ja joita he jakavat toisten lasten kanssa. Vertaiskulttuurin keskeiset teemat
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ovat Corsaron termein lasten pyrkimys hallita omaa toimintaansa ja elämäänsä sekä halu
jakaa tämä hallintapyrkimys toisten lasten kanssa.
Lasten yhteistoiminnan etenemisen uhkina olivat erilaiset konfliktit: Kiistat esineistä,
argumentointi ja väittely, leikkipaikkaan ja alueen rajaamiseen liittyvät riidat sekä sääntökonfliktit. Yhteistoiminta ei kuitenkaan ole välttämättä katkennut näissä ristiriitatilanteissa,
vaan lapset pyrkivät valitsemaan sellaisia konfliktinratkaisumuotoja, joissa suhde voisi jatkua. Tämän tutkimuksen tulokset osoittivat, että ristiriidat ovat olennainen osa yhteistoimintaa, mutta tärkeää toiminnan jatkumisen kannalta oli se, miten niitä ratkaistiin. Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että suorat vastahyökkäykset ja erityisesti fyysiset keinot ovat johtaneet vuorovaikutuksen ja leikin alkuperäisen muodon loppumiseen. (Hännikäinen 2001b).

8.4 Yhteistoiminnan sosiaaliset rutiinit
Lasten yhteistoiminnan sosiaalisten rutiinien analyysin tarkoituksena oli vastata kolmanteen tutkimusongelmaan eli haluttiin tutkia sitä millaisia sosiaalisia rutiineja yhteistoimintaan syntyy. Tutkimusaineiston analyysi perustui kaikkien otosten analyysiin, jossa haettiin
merkkejä lasten vertaiskulttuuria kuvaavista sosiaalisista rutiineista. Otoksista löydettiin
teemallisesti riittävän selkeitä sosiaalisia rutiineja, joille oli tyypillistä yhteinen jakaminen
ja tuottaminen.
Analyysissa havaittiin viisi erilaista sosiaalista rutiinia: Sosiodraamallinen leikkirutiini,
ei-fiktionaalinen keskustelurutiini, fiktionaalinen tarinointirutiini, jäljittelyrutiini ja sääntöjä ylläpitävä ja luova sosiaalinen rutiini.

8.4.1 Sosiodraamallinen leikkirutiini
Sosiodraamalliset leikkirutiinit olivat roolileikkiin perustuvia, yhteistyössä tuotettuja toimintoja, joiden juuret löytyivät aikuisten ”oikeasta” maailmasta. Ne sisälsivät yleensä paljon tulkintaa ja neuvottelua, ja toimintoja edelsivät tavallisesti selkeät aloitteet. Sosiodraamallisen leikkirutiinin kehittyminen edellytti, että aloitteista neuvoteltiin ja niihin vastattiin. Sosiodraamallisen leikkirutiinin kehittymistä edistivät rauhallinen ja leikkimiseen
soveltuva paikka, roolien kehittämiseen soveltuvat leikkivälineet sekä lasten mahdollisuus
jakaa kokemansa yhdessä.
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Esimerkki 15.
Jani (4:4) menee kaupan tiskille, lauleskelee ja sanoo totisen miehekkäästi: ”Telve!”
Maria (5:0), myyjä kysyy: ”Mitä otat?” Jani: ”Minä otan polkkanaa.” Maria menee hakemaan, ottaa porkkanan ja kysyy: ”Ottaako mittään muuta?” Jani puistaa päätään: ”Ei....”
Hän alkaa aukaista lompakkoa ja sanoo: ”…ootappa ko mää paan lompakon auki.” Maria:
”Mää voin auttaa, joohan?” Yrittää aukaista lompakkoa ja saa sen auki. Jani kysyy: ”Palijoko se makko?” Maria: ”Kympin.” Jani: ”Ei voi olla niin kallis.” Antaa kuitenkin setelin
Marialle ja jatkaa lompakon tutkimista. Maria: ”Ei tartte antaa enempää.” Jani pitää lompakkoa auki ja sanoo Marialle: ”Annakko nää mulle titte takas?” Maria tunkee setelit omaan
lompakkoonsa. Jani odottelee lompakko auki. Henrik tulee seisomaan Janin taakse jonoon.
Sitten Maria antaa Janille takaisin setelejä. Jani: ”Kiitti.” Maria: ”Hei-hei.” Jani vastaa:
”Hei-hei.” Jani ottaa porkkanan ja lompakon ja lähtee poispäin. (Alo 23).

Tilanteessa oli selkeät roolit, joita noudatettiin. Kuvittelun perusta löytyi aikuisten toiminnasta. Toiminta käynnistyi selkeällä aloitteella ja sitä seuraavalla roolinmukaisella toiminnalla. Vastaus oli roolin mukainen. Aloitteet ja vastaukset noudattivat säännönmukaista
vuorottelua. Tilannetta edisti se, että kauppaleikissä oli tiski, laskukone ja kauppatavaroita
ja Janilla mukanaan kukkaro tavaroiden maksamista varten. Roolia edellyttävät kehykset
olivat syntyneet. Episodin tuloksena oli pitkään jatkuvaa leikkiä ja mukaan tuli muitakin
lapsia.
Aineistosta löytyi yhteensä 25 sellaista episodia, jota voitiin teemallisesti kuvata sosiodraamallisiksi leikkirutiineiksi. Sosiodraamallisista leikkirutiineista tehtiin yhteenveto,
joka on esitetty taulukossa 8. Yhteenvedossa on esitelty vain aloite-episodit (N=19). Analyysissä näkyivät teemat, aloitteen tekijän ikä, aloite–vastaus-seuraanto, toiminnan kesto
sekä toiminnan tulos.
Taulukko 8. Sosiodraamalliset leikkirutiinit.
Episodi

Teema

1 (alo 19)
2 (alo 2)
3 (alo 1)
4 (alo 7)
5 (alo 23)
6 (alo 24)
7 (alo 25)
8 (alo 11)
9 (alo 5)
10 (alo 9)
11 (alo 4)
12 (alo 37)
13 (alo 38)
14 (alo 42)
15 (alo 46)
16 (alo 49)
17 (alo 41)
18 (alo 14)
19 (alo 34)

Kauppaleikki
Kauppaleikki
Kotileikki
Kauppaleikki
Kauppaleikki
Kauppaleikki
Kauppaleikki
Kauppaleikki
Kotileikki
Koululeikki
Kauppaleikki
Poliisileikki
Autoleikki
Kotileikki
Kotileikki
Kotileikki
Autoleikki
Kotileikki
Nukkeleikki

Ikä:
aloitteen tekijä
4:1
3:5
2.5
2:3
4:4
4:4
4:4
3:4
2:5
2:9
2:8
3:9
5:3
3:9
3:1
2:3
3:9
4:4
5:5

Aloite–vastaus-seuraanto
Säännöllinen
Säännöllinen
Epäsäännöllinen
Epäsäännöllinen
Säännöllinen
Säännöllinen
Epäsäännöllinen
Epäsäännöllinen
Epäsäännöllinen
Epäsäännöllinen
Epäsäännöllinen
Säännöllinen
Säännöllinen
Epäsäännöllinen
Säännöllinen
Epäsäännöllinen
Epäsäännöllinen
Epäsäännöllinen
Säännöllinen

Kesto
sek.
38.7
97.4
137.7
52.3
75.3
120.4
131.4
39.6
285.1
111.1
410.9
94.5
135.6
120.9
166.0
214.8
78.8.
329.8
177.5

Tulos
–
+
–
–
+
+–
+–
–
+
–+
+
+
+
–
–
+
–
+
+
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Sosiodraamallisina teemoina olivat kauppaleikki, kotileikki, autoleikki ja poliisileikki.
Sosiodraamallisessa leikkirutiinissa lasten ikä vaihteli 2.5 vuodesta 5.5 vuoteen. Aloite–
vastaus-vuorottelu oli isompien lasten tekemien aloitteiden pohjalta syntyneessä yhteistoiminnassa säännöllisempää kuin pienten lasten yhteistoiminnassa. Yhteistoiminnan kehittyminen alkoi sosiodraamallisissa leikkirutiineissa useimmiten leikkialoitteilla ja niihin vastaamisella. Seuraavaksi eniten lapset käyttivät suoria kysymyksiä, ohjeita tai käskyjä. Leikkialoitteita olivat esimerkiksi roolienmukaiset ehdotukset (”tämä ois..”, ”mennään kotiin
syömään”, ”mitä kuuluu”). Leikkialoitteet edelsivät sekä pitkiä että lyhyitä sosiodraamallisia leikkirutiineja. Episodien alku on myöhemmän sosiaalisen rutiinin kehittymisen kannalta ratkaiseva.
Aloitteita tehtiin toiminnan aikana paljon ja ne olivat lyhyitä ja vaihtelevia, mikä kuvasi
sitä, että roolien mukaisia aloitteita täytyy tehdä paljon, ennen kuin leikki alkaa kehittyä ja
roolit vakiintua. Lähes kaikkia leikkialoitteita seurasi leikkivastaus. Sillä tarkoitettiin leikkiä eteenpäin vievää kommenttia tai vastausta. Ensimmäistä aloite–vastaus-vuorottelua
seurasivat uudet kysymykset, keskustelut ja suunnittelut sekä niiden pohjalta syntyneet
vastaukset. Sosiodraamallinen leikki ja siinä syntyvä yhteistoiminnallinen suhde oli saanut
näin alkunsa.
Kaikista sosiodraamallisista leikkirutiineista analysoitiin aloitteet ja vastaamiset niihin
ja aikajanat on kuvattu liitteessä 2. Aikajanan perusteella havaittiin, että sosiodraamallisista
leikkirutiineista löytyi sekä pitkiä että verraten lyhyitä episodeja.
Lyhyet sosiodraamalliset episodit käynnistyivät roolileikkialoitteista. Niissä leikki ei
kuitenkaan jatkunut riittävän pitkälle, jotta siitä olisi muodostunut selkeä roolileikki.
Yleensä joku lapsista lähti tilanteesta pois tai leikin ideaa ei jatkettu ja leikki jäi siksi lyhyeksi. Muutamassa tilanteessa oli mukana joku pienistä lapsista, joka ei onnistunut integroitumaan leikkiin mukaan. Aloite–vastaus-seuraannot ja vuorojen vaihdot olivat epäsäännöllisiä. Lyhyissä episodeissa tulokset olivat negatiivisia eli toiminta katkesi, lapset siirtyivät
muualle tai tilanteeseen tuli jokin leikin katkaiseva muutos.
Pitkille sosiodraamallisille rutiineille oli tyypillistä toisen lapsen aktiivinen ote, toimivat
roolileikkivälineet ja aloitteisiin vastaaminen. Nämä olosuhteet tuottivat pitkää sosiodraamallista leikkiä. Pitkissä leikeissä vuorottelu oli myös epäsäännöllistä kuten lyhyissä leikeissä. Toiminnan tulos nimettiin myönteiseksi tai kielteiseksi sen mukaan, syntyykö yhteinen leikki vai keskeytyykö se. Kaikissa pitkissä episodeissa leikki jatkui ja myönteinen
tulos syntyi. Mukana oli paljon pienten 2–4-vuotiaiden lasten leikkejä, jolloin lapsi on siirtymässä tai siirtynyt symbolisen toiminnan ja aktiivisemman kielellisen ohjaamisen vaiheeseen.

8.4.2 Ei-fiktionaalinen keskustelurutiini
Toinen merkittävä ja usein esiintynyt sosiaalisen rutiinin muoto olivat erilaiset keskustelut.
Ne on nimetty ei-fiktionaalisiksi keskusteluiksi. Tyypillistä tälle toimintamuodolle oli se,
että siihen ei sisältynyt draamallisia aineksia eikä myöskään tarinallisia elementtejä.
Pikemminkin tarkoituksena oli päästä yksimielisyyteen tietystä tehtävän suorittamisesta,
ohjata ja neuvoa työn tekemisessä, suunnitella työn tekemistä tai keskustella siitä. Episodin
yleinen luonne määritteli sen luokittelun sosiodraamalliseksi tai keskustelurutiiniksi. Esi-
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merkiksi rakennusleikkiepisodi saattoi olla luonteeltaan enemmän keskusteleva kuin draamallinen. Lasten tehtäväorientoitunut työ sisälsi aina myös sellaista jutustelua, joka ei
sinänsä ollut relevantti tehtävän kannalta, mutta lapsille tilanteessa välttämätöntä. Jutustelun funktiona saattoi olla tunnelman luominen, väittely ja ilmiöiden ihmettely. Aineistosta
löytyi yhteensä 20 ei-fiktionaalista keskusteluepisodia, joista 16 oli aloite-episodeja. Sosiaalisen rutiinin luokittelussa ratkaisevaa oli episodin keston suhteen määräävin sosiaalinen
rutiini. Keskustelurutiinit sisälsivät erilaisia diskursiivisia keinoja, joilla neuvotteluja käytiin keskustelukontekstissa. Tällaisia olivat tutoroiva, elaboroiva ja tutkiva neuvottelu.
Yhteenveto ei-fiktionaalisten keskustelurutiinien teemoista, lasten iästä, aloite–vastaus-seuraannosta, kestosta ja tuloksesta on estetty taulukossa 9.
Taulukko 9. Ei-fiktionaaliset keskustelurutiinit.
Episodi

Teema

Ikä:
aloitteen tekijä

Aloite–vastausseuraanto

Kesto
sek.

Tulos

1 (alo 22)

Keskustelua iästä

4:0

säännöllinen

37.6

+

2(alo 21)

Rakentelun suunnittelu

5:4

säännöllinen

199.0

+

3(alo 20)

Tutorointia ja jutustelua

4:1

säännöllinen

134.5

+

4 (alo 34)

Leikkimisestä

5:5

säännöllinen

177.5

+

5(alo 46)

Jutustelua kotinurkassa

3:1

säännöllinen

166.0

_

6(alo 45)

Keskustelua työkaluista

5:3

säännöllinen

221.0

+

7(alo 30)

Rakentelua

5:2

säännöllinen

118.8

+

8(alo 29)

Tutorointia rakentelussa

5.3

säännöllinen

161.5

+

9 (alo 27)

Pienten rakentelua ja jutustelua

3:4

epäsäännöllinen

250.5

+

10(alo 52)

Keskustelua kuolemasta

5:7

säännöllinen

89.1

_

11(alo 53)

Keskustelua autoista

6:1

säännöllinen

93.0

_

12 (alo 6)

Jutustelua ja naurua

5:0

säännöllinen

168.8

_

13 (alo 43)

Junan rakentamista

6:0

epäsäännöllinen

52.4

+

14 (alo 12)

Tutorointia rakentelussa

3:4

säännöllinen

71.4

+

15 (alo 58)

Piirtämistä ja jutustelua

3.9

säännöllinen

195.0

+

16 (alo 59)

Rakentelua ja keskustelua

5.7

säännöllinen

116.0

+

Ei-fiktionaaliset keskustelut olivat verraten pitkiä ja säännöllisiä. Ne päätyivät myönteisiin
tuloksiin eli toiminta jatkui ensimmäisten aloite–vastaus-vaihtojen jälkeen samana. Tulos
kertoi siitä, että keskustelu muodosti toiminnassa ”saarekkeen”. Yhteistoiminnan keskelle
syntyi keskusteludiskurssi, jota tarvittiin joko toiminnan jäsentämiseksi tai se syntyi muusta kiinnostavasta teemasta. Keskusteluepisodin päätyttyä toiminta jatkui, kunnes saattoi
syntyä uusi ”keskustelusaareke” ja silmukka.
Ei-fiktionaalisissa keskustelurutiineissa lapset olivat vanhempia kuin sosiodraamallisissa leikkirutiineissa. Kielen kehittyneisyys mahdollisti keskustelurutiinien rakentumisen
osaksi vertaiskulttuuria.
Lasten ei-fiktionaalisissa keskusteluissa havaittiin kolme erilaista keskustelu-ja neuvottelutapaa: tutoroiva, elaboroiva ja tutkiva neuvottelu.
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Esimerkki 16.
Tutoroiva keskustelu.
Rakentelutilanne, joka on jatkunut jo jonkin aikaa. Jani (5:4) jatkaa rakentamista. Henrik
(5:3) tulee takaisin ja sanoo: ”On tämä oikein tehty...tämä on höylä.” Jani: ”Tämä on vatupassi, ei ollu suorassa.” Henrik: ” Onko tämä höylä?” Jani: ”On, tämä on aikoja sitten höylätty.” Henrik: ”Mitä tarkoittaa aikoja sitten?” Jani: ”Tässä on höyläämisen paikka.” Eteneminen: Jatkavat rakentamista. (Alo 45.)

Rakentelu oli kestänyt jo pitempään. Mukana oli vaihteleva määrä lapsia. Pojilla oli päässään rakennusmiesten kypärät ja käytössä leikkityövälineitä (saha, höylä, vasara). He
rakentavat suurta, pahvista tehtyä majaa, joka on leikkihuoneessa. Tilanne on sosiodraamallinen ja ei-fiktionaalinen keskustelurutiini sisältyy osana siihen. Tässä ilmenee tyypillinen tutoroiva ja ohjaava diskurssimuoto. Henrik opettelee työvälineiden käyttöä ja käsitteitä (”aikoja sitten”). Jani ohjaa häntä, mutta ikään kuin huomaamatta työn lomassa. Tutoroivia neuvottelutilanteita oli useita ja niille oli tyypillistä tietoa jakava ja ohjaava keskustelustrategia. Kaikissa tapauksissa ohjaava lapsi oli ohjattavaa vanhempi.
Muita ei-fiktionaalisia keskustelurutiineja olivat elaboroiva ja tutkiva keskustelu. Elaboroivalla keskustelulla tarkoitettiin yhteisen aiheen kehittelyä ja suunnittelua.
Esimerkki 17.
Elaboroiva keskustelu.
Tapio (6:1), Lassi (5:6) ja Tapion pikkusisko Pirre (3:3) ovat rakentelemassa isoista puupalikoista yhteistä taloa. Talon rakentaminen oli Tapion ehdotus ja se etenee muutamien mutkien jälkeen siten, että jokainen lapsista (mukana välillä muitakin lapsia) hakee vuorollaan
palikoita ja asettelee niitä seinäksi. Tapio hakee innokkaana koko ajan lisää palikoita ja laittaa niitä kiinni nauloilla. Tapio juttelee ääneen: ”Sitte…me tarttettais kaks tämmöstä..”
Ottaa kaksi pientä palaa käteensä ja näyttää mukana seuraavalle opiskelijalle: ”…pientä pallaa…katoppa.” Menee lattialle ja laittaa ne edellisten päälle. Kun hakee palikoita näkee pikkusisko Pirren tekemän rakennelman ja kommentoi: ”Ei se Pirre näin oo..” Ottaa Pirren
rakennelmasta yhden palikan. Pirrellä on kädessään palikka, jota hän on asettamassa rakennelmaan. Tapio: ”Ei Pirre sillai!” Ottaa palikan Pirren kädestä. Pirre protestoi. Tapio kommentoi pienille jotka istuvat lähellä (Elli 2:2, Henrik 1:2): ”Alakakaa rakentaan..talo..!” Jani
katsoo Tapiota ja Tapio jatkaa: ”…pienet ipanat…” Viheltelee ja rakentaa ja sanoo Lassille:
”Ala sääki rakentelleen.” Lassi: ”Niin alanki, mutta tästä ei tuu – kuule – taloa.” Tapio: ”Ei
ku siitä tullee talo, tosi iso.” (Alo 59.)

Tilanne etenee siten, että Tapio vie rakentelua eteenpäin ja neuvoo toisille, millä tavoin pikkutapit laitetaan, jotta rakennelma pysyy pystyssä. Lopulta saadaan aika korkea rakennelma ja kaikki tuntuvat tyytyväisiltä. Tulokseen päästiin ohjailevan keskustelun jälkeen.
Tutkiva keskustelu liittyi aiheen tai teeman tutkimiseen ja siitä väittelemiseen. Siitä esimerkkinä seuraava episodi.
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Esimerkki 18.
Tutkiva keskustelu.
Jani (4:3), Jaana (5:5) ja Nina (4:5) ovat lattialla piirtämässä isoille papereille värikynillä.
Nina tutkii Janin piirustusta ja kommentoi sitä: ”Tuokin on semmonen..” Jani vastaa: ”Niin,
pieni.” Nina jatkaa: ”Pittäähän tyttöillä ja poikiilla olla tämmöset” (esittelee eri värejä). Jani
hymyilee, mutta ei sano mitään. Nina piirtää ja sanoo: ”Mää piirän näin…oho, tämä ei oo
kovin hieno väri.” Näyttää kynää Janille ja jatkaa: ”Eihän tää oo poikien väri.” Jani vastaa:
”On.” Nina: ”Ei.” Jani selittää: ”Vaan on kun...tyttöjen ja poikien väri.”(alo 58).

Piirtämisen yhteydessä aloiteltiin keskustelua tytöistä ja pojista. Luonteva aloitus liittyi siihen, onko tytöillä ja pojilla eri värit. Jani edustaa näkökulmaa, että kaikki värit ovat sekä
tyttöjen että poikien värejä, mutta Nina puolestaan sitä, että kummallakin on omat värinsä.
Keskustelu jatkui vielä pitempään ja lopulta Janikin toteaa sinistä väriä ottaessaan: ”Tämä
on poikien väri.”
Keskusteluissa näkyi tutkimisen lisäksi artikuloiva korostus. Korostukset olivat lasten
kollektiivisia rutiineja, jotka edellyttivät joko jakajaa tai kuulijakuntaa. Rutiini voimistui
muiden lasten tullessa mukaan ja lisätessä siihen oman korostuksena (esim. äänen voimakkuus, ele tai liioiteltu nauru). Seuraava esimerkki liittyy korostuksen käyttöön.
Esimerkki 19.
Elli (2:9) menee leikkinurkassa olevan leikkipesukoneen luokse, avaa sen oven ja sanoo
iloisena kovalla äänellä kääntyen Jaanaan (3:6) päin: ”KATO!” Ja nauraa. Jaana touhuaa
nuken peiton kanssa jotain eikä huomioi. Elli kääntyy vielä hieman pettyneen oloisena katsomaan Jaanaa ja laittaa sormen suuhunsa. Huutaa sitten aika kovalla äänellä:
”Tuu kattomaan mitä Jaana täällä o...Mää löysin jotaki uunista! Tuu kattomaa mitä hassua..”
Jaana tulee ja Elli vielä: ”Tuu kattomaan.” Ja nauraa liioitellen. Jaana tulee ja kurkistaa
uuniin ja Elli kuiskaten kun molemmat kumartuvat uuniin: ”Kato!” Jaana sanoo rauhallisesti
ja laittaen uunin oven kiinni: ”Se on Petun koira..”
Jaana hakee jotain katseellaan ja nostaa sitten nuken peiton lattialta ja sanoo: ”…Vaatetta..”
Elli jatkaa edelleen kovalla äänellä: ”Tuu kattomaan mitä mää täältä…löysin!” Menevät
vastakkain leikkinurkassa ja Jaana levittelee peittoa ja menee toiseen suuntaan ja Elli ikään
kuin hakee mistä saisi aiheen taas saada Jaana mukaan: ’”tuu kattomaan..” ja nauraa… (alo
9).

Elli halusi kiinnittää Jaanan huomiota. Jaana on lapsi, joka mielellään touhuaa yksin ja leikkii innokkaasti erilaisilla roolileikkivälineillä. Hän viihtyy hyvin omissa touhuissaan. Elli
kuitenkin olisi halunnut jakaa kokemuksia Jaanan kanssa ja pyrki korostuksen avulla saamaan Jaanan huomion kiinnitettyä. Se onnistui, mutta Jaana palasi kuitenkin omaan leikkiinsä takaisin. Elli käyttämät strategiat ovat oivallisia. Hän keksii aina uusia keinoja omien
tavoitteidensa saavuttamiseksi.
Korostuksilla haluttiin nostaa esille tiettyä näkökulmaa, mutta joskus se saattoi myös
edetä fiktiiviseen suuntaan, jolloin luovuus ja reproduktiivisuus olivat sille luonteenomaisia. Korostus oli parhaimmillaan lähes täydellistä yhteistä jakamista ja yhteistä ymmärrystä. Korostus vahvistui vaihtojen myötä. Toinen lapsi lisäsi siihen omaansa tai toisti edellisen korostuksen liioitellusti.
Keskustelurutiineista tehtiin myös aikajana, jossa näkyi aloitteiden ja vastausten rakentuminen. Aikajana on liitteessä 3. Ei-fiktionaalisessa keskustelurutiinissa ilmeni eniten
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suoria aktiivisia kielellisiä aloitteita, esim. kysymyksiä, aktiivisia kommentteja, ehdotuksia
ja suoria aloitteita (esim. ”saanko tulla tekemään?”). Tällaiset aloitteet olivatkin luonteenomaisia ei-fiktionaaliselle keskustelurutiinille. Suoraa aloitetta seurasi yleensä kommentti
eli toteamus, jutustelu tai toisen lapsen toiminnan aktiivinen seuraaminen. Suorat kielelliset
vastaukset eivät olleet tyypillisiä ei-fiktionaalisissa keskusteluepisodeissa.

8.4.3 Fiktionaalinen tarinointirutiini
Kolmas sosiaalinen rutiini, joka kuvasti lasten oman vertaiskulttuurin syntymistä, olivat
erilaiset fiktionaaliset tarinoinnit ja ideoiden luovat kehittelyt. Nämä erottuivat sosiodraamallisista sosiaalisista rutiineista siinä, että mukana ei ollut roolileikille tyypillistä aikuisten toimintojen reproduktiota. Niissä korostui pikemminkin lasten oma luovuus. Toinen
erottava piirre sosiodraamalliseen rutiiniin oli se, että tarinoinneissa ei ollut mukana roolijakoja ja/tai roolileikin rakentumista niiden mukaan. Keskustelurutiinista ne puolestaan
erottuivat fiktionaalisten elementtien suhteen. Tarinoinnissa oli tyypillistä yhdessä tuottaminen ja uusien luovien ratkaisujen kehittäminen. Fiktionaalisissa tarinointirutiineja löytyi
yhteensä 14, joista 7 oli aloite-episodeissa. Taulukossa 10 on yhteenveto näiden fiktionaalisten tarinointirutiinien teemoista, aloitteen tekijän iästä, aloite–vastaus-seuraannosta, kestosta ja tuloksista. Liitteessä 4 on esitetty aikajana aloitteista ja vastauksista fiktionaalisissa
tarinallisissa sosiaalisissa rutiineissa.
Taulukko 10. Fiktionaaliset tarinointirutiinit.
Episodi

Teema

Ikä:
aloitteentekijä

Aloite–vastaus-seuraanto

Kesto
sek.

Tulos
+

1 (alo 26)

legorakentelu

6:5

epäsäännöllinen

160.8

2 (alo 10)

hevosleikki

4:4

epäsäännöllinen

178.7

+

3 (alo 15)

rakennusleikki

2:10

säännöllinen

154.2

+

4 (alo 16)

nukkekoti

2:6

säännöllinen

88.2

+

5 (alo 17)

legorakentelu

5:1

säännöllinen

67.8

+

6 (alo 18)

rakentelu

5:1

säännöllinen

78.7

+

7 (alo 43)

junaleikki

5:6

epäsäännöllinen

52.4

+

Fiktionaaliset tarinointirutiinit liittyvät rakentelujen ja roolileikkien yhteyteen. Kestoltaan
ne olivat lyhempiä kuin muut sosiaaliset rutiinit, mutta niiden funktio oli selkeästi leikkiä
eteenpäin vievä. Kaikki tarinointirutiinit johtivat myönteisiin tuloksiin.
Esimerkki 21.
Kolme lasta rakentaa legoista. Nina (5:7) juttelee ääneen: ”..että tehäs vaikka semmosta
majjaa..” Jaana (6:5) vastaa Ninan katsoen: ”Lumimajjaa...lumilinnaa.” Nina katsoo iloisesti
Jaanaan päin ja sanoo: ”Joo.” Ja Jaana jatkaa: ”Ja sinne pittää mahtua kaikki.” Nina: ”Ja viijäänkö sinne kaakaota?” Jani (5:0) rakentelee omaansa ja tytöt vierekkäin ideoivat omaansa.
Nina jatkaa ideoimista Jaanalle yhtäkkiä nopeasti ja innostuneesti: ”Joo, limpparia!” (Alo
26.)
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Seuraantopolku tarinoinnissa oli säännöllinen. Aikuinen oli laittanut lapsille pöydälle legolaatikon ja pyytänyt heitä rakentamaan niistä yhdessä jotain. Kesto oli verraten pitkä. Toiminta jatkui pitkään, rakentelun kuluessa ideoitiin kaiken aikaa rakenteluun liittyviä ”juttuja” ja tulos oli positiivinen. Yllättävät käänteet (esim. ehdotus lumimajasta) ovat tarinoinnille tyypillistä ja ne ovat tarinan kehittelyn oleellinen tunnusmerkki.
Esimerkki 22.
Oona (5:11) ja Antti (3:9) rakentavat junarataa. Episodi muodostuu junaradan rakentamisesta ja sen ideoimisesta yhdessä. Leikkiä suunnitellaan tarinan avulla ja molemmat kommentoivat sitä ja tuovat oman lisänsä. Esim. ”Mennään leikkimään junaleikkiä!” ”Tämä
olisi veturi, joka tullee kaukaa ja tuo tavaraa…” ”Ei se ole veturi, se on resiina!” (Alo 43.)

Tarinointirutiinien etenemisestä tehtiin aloitteista ja vastauksista muodostunut aikajana,
joka on liitteessä 4. Fiktionaalisessa tarinointirutiineissa lasten tekemät aloitteet olivat leikkialoitteita tai suoria kielellisiä aloitteita (esim. kysymyksiä). Yllättävän usein aloitetta seurasi huomiotta jättäminen. Muita yleisimpiä vastauksia olivat leikkivastaus (leikkikutsun
noudattaminen), seuraaminen ja myöntyminen muilla ei-aktiivisilla tavoilla. Vastauksista
voidaan päätellä, että fiktiiviset kehittelyt, joita joku lapsista tekee lasten yhteistoiminnan
alussa, eivät välttämättä heti saa aikaa luovaa kehittelyä muiden lasten taholta, vaan tilannetta seurataan ensin ja vasta vähitellen liitytään mukaan kehittelemiseen. Tarinoinnin
kehittymisen edellytyksenä voidaankin pitää tarinan jatkamista joko suoralla tarinankehittelyllä, kuuntelemisena ja katsomisena.
Kaikki tarinaepisodit päätyivät yhteistoiminnan kannalta positiiviseen tulokseen. Tarina
inspiroi toimintaa ja siihen saatiin sisältöä yhteisten kehittelyjen pohjalta. Esimerkkejä
myönteisestä tuloksesta olivat mm. hiljainen legorakentelu pitkään tai rakenteluleikki, joka
jatkuu lyhyiden kommentointien säestämänä, esim.: ”Tässä on kauppa. Nyt tehhään sillai…että...tuonne pistetään...jooko?”
Tarinallinen ajattelu on Brunerin (1990, 35) mukaan kokemuksen organisoimista narratiiviseksi struktuuriksi. Se ei ole välttämättä kielellistä, vaan ilmenee lapsilla jo esikielellisellä toiminnallisella tasolla. Narratiivinen taipumus eli inhimillinen kiinnostus kommunikaatioon ja toimintaan ohjaa jo varhain lasta kiinnostumaan vuorovaikutuksessa mukana
olevista. (Tolska 2002, 58.)
Narratiivisuustutkimuksessa käytetään usein termiä lasten ”äänet”, joita pidetään vahvasti kollaboratiivisina ja kulttuuriin ja merkityksiin sekä välittävään toimintaan liittyvinä.
Brunerin (1996, 121) mukaan narratiivit ovat lasten tapa jäsentää todellisuutta. Lapset tuottavat ja ymmärtävät tarinoita jo paljon aikaisemmin kuin he kykenevät käsittelemään
yksinkertaisimpiakaan piagetilaisia kielellistettyjä loogisia propositioita (Ihanus & Lipponen 1997). Tarinat ovat hyvin varhaisia ja luonnollisia tapoja jäsentää kokemusta ja tietoa.
Narratiivi edellyttää jonkinlaista tapahtumaseuraantoa ja sillä esitetään yleensä jotakin
odottamatonta – jotain, jota kuulija joutuu epäilemään ja joka joudutaan tavalla tai toisella
ratkaisemaan. Tarinan oleellinen luonne on odottamattoman ratkaisu ja tasapainon palauttaminen, mikä oli menetetty tarinaa kerrottaessa. (Bruner 1996, 121.)
Vaikka ”tarina” tai ”narratiivi” voi olla verraten vaativa termi tässä yhteydessä käytettäväksi, niin lasten omat ideoinnit täyttivät monessa suhteessa narratiivin ehtoja. Narratiivia
voidaan Saarenheimon (2002) mukaan tuottaa myös yhteistoiminnassa. Lasten tarinat ovat
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usein lyhyitä, mutta nekin voidaan erottaa tavallisen puheen joukosta erottuvina tihentyminä ja juonellisina episodeina. Niillä haluttiin kertoa jotain tärkeää toisille osallistujille.

8.4.4 Toimintojen jäljittelyrutiini
Episodeissa havaittiin paljon seuraamista, jäljittelyä ja matkimista, ja osa episodeista voitiin sen perusteella luokitella jäljittelyrutiineiksi. Osassa tilanteita jäljittely ja toisten toiminnan seuraaminen olivat mukana toiminnassa, mutta eivät luonnehtineet koko episodia.
Aineistosta löydettiin yhteensä 11 toimintojen jäljittelyrutiinia, joista kuusi oli aloite-episodeissa. Niistä on yhteenveto teeman, iän, aloite–vastaus-seuraannon, keston ja tuloksen
osalta esitetty taulukossa 11.
Taulukko 11. Toimintojen jäljittelyrutiinit.
Episodi

Teema

1 (alo 3)

Rakentaminen

4 (alo 13)

Hyppääminen

5 (alo 23)

Legorakentelu

6 (alo 56)

Ikä: aloitteentekijä

Aloite–vastaus-seuraanto

Kesto
sek.

Tulos

1:6

säännöllinen

108.9

–

1:11

epäsäännöllinen

52.1

–

3:1

epäsäännöllinen

124.0

–

Vaeltelua

2:11

säännöllinen

45.8

+

7 (alo 60)

Välineiden tutkimista

2:6

säännöllinen

112.8

+

8 (alo 44)

Nuken hoivaamista

4:5

säännöllinen

96.0

+

Jäljittelyrutiinit sisälsivät verraten paljon epäsäännöllistä vuorottelua. Tyypillistä oli esimerkiksi se, että vuorottelu alkoi ja jatkui aloitteilla. Tämä merkitsi sitä, että toisen lapsen
aloitetta seurasi toisenkin lapsen aloite eikä vastaaminen edelliseen aloitteeseen. Tämä johtui juuri jäljittelyn voimakkaasti vaikutuksesta: lapsi seuraa toisen toimintaa ja toistaa sitä
omassa toiminnassaan vaikkakin modifioidussa muodossa. Erityisesti pienillä, esikielellisessä vaiheessa olevilla lapsilla oli intensiivinen toisen toiminnan seuraaminen tyypillistä.
Esimerkkinä Fannin ja Eevan duplorakentaminen.
Esimerkki 23.
Fanni (2:1) ja Eeva (2:0) ovat rakentamassa duploilla. Fanni ottaa keltaisen palasen ja sitten
vihreän jonka asettaa keltaisen päälle. Eeva seuraa.
Sitten myös hän ottaa keltaisen palasen, laittaa sen kuitenkin heti takaisin, koska asettaa tuolinsa paremmin. Ja Fanni rakentaa, katsoo mallia ja asettaa kolmatta palikkaa päälle.
Sitten Eeva ottaa kaksi palikkaa, keltaisen ja punaisen, katsahtaa Fannilta mallia ja laittaa ne
sitten päällekkäin. Molemmat tekevät omaansa. Fannilla on mallinmukainen asetelma ja
Eeva katsoo sitä ja irrottaa palikat toisistaan. Rakentaa uudelleen mutta jälleen päällekkäin
mikä ei ole ”oikein”, mallin mukainen. (Alo 23.)

Fannilla oli ”oikea” tulos, mutta hän ryhtyi rakentamaan siitä mallia korkeampaa. Eeva katsoi taas Fannia ja irrotti palikat toisistaan. Ja käänsi ne nyt oikein mallin mukaisesti. Tilanteelle oli tyypillistä ei-kielellinen vuorotteluseuraanto. Ensin toinen teki liikkeen ja seuraavaksi toinen toisti sen muuntuneessa tai samassa muodossa uudelleen.
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Episodien tuloksissa oli paljon sellaista toimintaa, joka ei johtanut yhteistoiminnan kannalta myönteiseen tulokseen. Tilanne saattoi päättyä kun tehtävä, rakennelma tai työ oli
tehty valmiiksi tai toinen lapsi siirtyi muuhun toimintaan. Tämä saattoi johtua siitä, että
vuorottelu oli epäsäännöllistä: toimintaa ei seurannut ”palautesilmukka” vaan saman toiminnan toistaminen. Myös se, että kielellistä kommunikaatiota oli vähän, saattoi heijastua
toiminnan tulokseen.
Jäljittelyrutiineissa oli verraten suuri määrä toiminnallisia aloitteita, joissa lapset aloittivat tekemistä, esimerkiksi leikkivälineen kokeilemista tai palikoiden kokoamista. Aloitetta sekä edelsi usein se, että lapset seurailivat ensin toisten toimintaa. Myös aloitteen jälkeen toisen toiminnan seurailu jatkui. Tuloksia toisen lapsen toiminnan seuraamisen osuudesta yhteistoiminnan rakentumisessa on saatu erityisesti pienillä lapsilla. Katsomista ja
sellaista huomion kiinnittämistä (watchful attention), jossa toiseen lapseen kohdistunut
huomio yhdistyy lapsen omaan, parhaillaan meneillään olevaan toimintaan, on Verban &
Musattin (1989) mukaan pienten lasten vuorovaikutustilanteissa erittäin paljon. Ilmiötä on
kuitenkin tutkittu verraten vähän. Lapset kiinnittävät huomiota leikkivälineiden tai esineiden ominaisuuksiin, mutta myös toisten lasten liikkeisiin, toimintoihin ja emotionaalisiin
ilmaisuihin. Toisella lapsella oleva leikkiväline tai tavara saa aikaan intensiivistä seuraamista, joka liittyy esineen arvoon ja merkitykseen. Toisen pitämän tavaran haluaminen on
erityisen tyypillistä pienillä lapsilla. Toisten lasten toiminnan seuraaminen ja jäljitteleminen antaa virikkeen leikin idealle ja toiminnan organisoimiselle sekä sille, mitä muutoksia
siihen voisi tehdä.
Jäljittelyrutiinia esiintyi usein erilaisissa rakentelu- ja konstruktioleikeissä sekä esineleikeissä. Tyypillisiä tilanteita olivat sellaiset, joissa lapset leikkivät esineillä ja/tai rakentelivat jotakin duplo-, lego- tai puupalikoista. Näille tilanteille oli lisäksi tyypillistä se, että
jokaisella lapsella oli oma rakentelunäkökulmansa ja leikkikalunsa ja niiden kanssa toimittiin fyysisesti lähekkäin. Tämä mahdollisti toisen toiminnan intensiivisen seuraamisen ja
kommentoinnin. Jäljittely oli tyypillistä pienemmille lapsille. Heidän toimintansa oli pääasiassa esineleikkiä, eikä se vielä johtanut irtautumiseen konkreettisista esineistä ja toimimiseen symbolisella tasolla (esim. ideointi ja roolileikkien kehittyminen). Jäljittelyn voidaan ajatella olevan siirtymävaihe esineleikistä roolileikkiin ja sen kehityksellinen merkitys on sen vuoksi tärkeä. Jäljittelyn on todettu liittyvän uusien toimintojen kehittymiseen ja
sitä onkin usein sanottu kehityksen moottoriksi (Tolonen 2001, 24). Jäljittelyn tulos ei ole
koskaan jäljitellyn kopio, vaan lapsi liittää siihen omaansa, jolloin siitä tulee aktiivinen
rekonstruktio. Jäljittelyn tulokset ovat mallin antaman teeman variaatioita ja aina luovia
tuotoksia. Malli saa aikaa sirkulaarisen reaktion, joka puolestaan tuottaa uusia muotoja
mallista omaksujan toiminnan kautta.

8.4.5 Sääntöjä ylläpitävä ja luova sosiaalinen rutiini
Sääntöihin perustuvat rutiinit toteutuivat tässä tutkimuksessa erilaisten pelien pelaamisena
ja sääntöleikkeinä. Niiden merkitys lapsen kehityksessä on erittäin suuri. Sääntöleikit syntyvät Piagetin mukaan vasta konkreettisten operaatioiden kaudelle siirryttäessä. Vygotskin
teoriassa oikea leikki sääntöinen ilmaantuisi kuitenkin jo mahdollisesti esikouluiän alussa
(Hännikäinen 1992, 39, 1995b, 29). Säännöillä Vygotski kuitenkin tarkoittaa kaikkeen leik-
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kiin liittyviä sääntöjä, jotka ovat heidän itsensä kehittämiä. Sääntöleikeillä tarkoitetaan tässä leikkejä, jotka sisältävät leikkiin tai pelin kulkuun ennalta liittyviä sääntöjä tai kussakin
leikkitilanteessa yhdessä sovittuja sääntöjä. Sääntöleikit kertovat lasten kyvystä havaita,
ymmärtää, arvioida ja koordinoida tavoitteita ja leikin sääntöjä yhdessä. Sääntöleikit edustavat yhteiskuntaa pienoismuodossa, koska niitä ymmärtämällä lapsi voi samalla oivaltaa
intuitiivisesti jotain niistä sosiaalisista suhteista, jotka määrittävät yksilöiden ja yhteisön
sekä kulttuurin välisiä sopimuksia. Taulukossa 12 on esitetty yhteenveto aineistosta löydetyistä sääntöjä ylläpitävistä ja luovista sosiaalisista rutiineista.
Taulukko 12. Sääntöjä ylläpitävät sosiaaliset rutiinit.
Episodi

Teema

Ikä:

Aloite–vastaus-seuraanto

Kesto
sek.

Tulos

1 (alo 0)

Palapeli

2:5

epäsäännöllinen

79.3

–

2 (alo 8)

Tietokonepeli

3:5

säännöllinen

124.3

+

3 (alo 20)

Palapeli

4:1

säännöllinen

134.5

+

4 (alo 21)

Palapeli

5:1

säännöllinen

34.6

+

5 (alo 47)

Noppapeli

4:0

säännöllinen

294.6

+

6 (alo 57)

Tietokonepeli

5:1

säännöllinen

163.0

–

Aloite–vastaus-seuraanto oli lähes kaikissa säännöllinen eli kun aktiivinen aloite tehtiin,
siihen yleensä myös vastattiin aktiivisesti. Peleille oli tyypillistä Markovan (1990a) kuvaama kolmen askeleen seuraanto: aloite – vastaus – uusi aloite.
Esimerkki 24.
Nina (4:1) ja Jaana (5:1) ovat tekemässä pöydän ääressä palapeliä. Saavat yhden valmiiksi.
Jaana ottaa toisen: ”Nina, kato minkä määki löysin!” Nina (innoissaan): ”Tehhään se nyt!”
Jaana: ”Nina, kumman nää teet ja kumman mää teen?” Nina taputtelee toista. Jaana: ”Nääkö
teet sen ja mää tän?” Nina: ”Eikö mää teen sen.” Jaana menee toisen palapelin luo ja sanoo:
”Mää teen tän.” Ninaa alkaa kaduttaa ja hän sanoo: ”Nyt vaihettaisko?” Jaana näyttää opiskelijalle palapelejä: ”Kato me tehhään näitä.” Jatkavat kuitenkin alkuperäisiä eikä niitä
vaihdeta. Ottavat paloja pois.
Jaana laittaa paljoja ja Nina kommentoi: ”Kato, hm, kato…tuohon kuuluu sitte pieni palanen.” Jaana: ”Ei tää kuulu tuohonkaan...tuo voi kuulua TUOHON.” Laittaa palasen paikoilleen. Jaana: ”No nyt.” Nina: ”Nyt.” Nina ottaa palasia ja Jaana neuvoo koko ajan: ”Ekana
otetaan tuo pois ja etitään tälle paikka.”…”No nyt se on oikein.” Nina: ”Oikein.” (Alo 21.)

Seuraantopolku oli säännöllinen. Tyypillistä oli neuvova kommentointi toisten lapsen
taholta. Palapelit olivat yleensä alhaalla hyllyssä ja lasten oli helppo itsenäisesti hakea niitä.
Jaana oli innokas palapelien kokoaja ja kokosikin niitä nopeasti. Nina tuli mukaan mielellään. Kesto oli lyhyt ja tulos positiivinen. Seuraava esimerkki on sääntörutiinin aloittamisesta, jossa toinen oli aktiivisempi aloitteentekijä.
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Esimerkki 25.
Maria (4:1) ottaa tuolin ja tulee Satun(4:8) viereen istumaan. Satu: ”En pelaa Marian
kanssa!” Sanoo tämän hieman leikillisesti. Maria seuraa pelin aloittamista tiivisti katsoen ja
hieman vakavana. Satu jatkaa lepytellen: ”Joo, Maria tullee tähän...ne pitää aina ne palaset
laittaa väärinpäin…” (Alo 20.)

Tilanteesta kehittyi pitkä pelaaminen, jossa molemmat olivat omalla tavallaan mukana,
Satu jutellen ja ohjaten ja Maria opetelleen pelin sääntöjä.
Aloitteet, jotka johtivat pelaamisrutiiniin, olivat yleensä suoria avoimia kielellisiä aloitteita kuten kysymyksiä ja tarkennuksia ja pyyntöjä päästä mukaan yhteiseen leikkiin. Lapset esittivät lisäksi suunnitteluun liittyviä kommentteja kuten ”laitetaan tämä ensin tähän”.
Peleissä esiintyi paljon tutoroivaa kommentointia kuten esimerkiksi ”ei tää kuulu tuohonkaan…tuo voi kuulua tuohon.” Pelitilanteille oli myös muista sosiaalisista rutiineista poiketen tyypillistä, että niissä oli peli alkuun liittyvän aloitteen jälkeen pitkiä aloitteettomia
aikajaksoja, joiden aikana lapset esimerkiksi seurailivat toisten pelaamista, mutta eivät
kommentoineet eivätkä tehneet muuta aktiivista omaa aloitetta.
Pelaamiset vaihtelivat pituudeltaan verraten paljon. Pisin pelinauhoitus oli tilanne,
missä lapsi opetti toiselle pelin säännöt. Se innosti molempia pelaajia toimimaan yhdessä.
Lyhyestä otoksesta esimerkkinä oli nopean ja helpon palapelin kokoaminen. Tilanne loppui, kun toinen lapsista halusi vaihtaa peliä eikä se onnistunut. Hänen kiinnostuksensa loppui ja toinen jäi yksin kokoamaan peliä.
Sääntöjä ylläpitävä ja luova sosiaalinen rutiini luonnehti pääasiassa 4–5-vuotiaiden leikkiä. Niissä päädyttiin kahta lukuun ottamatta myönteiseen tulokseen eli sääntöleikki jatkui
yhdessä neuvotellen. Piagetin (1962) mukaan siirtyminen esioperationaalisesta konkreettisen operaatioiden vaiheeseen näkyy lapsen kiinnostuksen siirtymisenä symbolisesta leikistä sosiaalisiin, kilpaileviin ja tavoiteorientoituneisiin sääntöleikkeihin. Lapset oppivat
muokkaamaan yhdessä sääntöjä ja neuvottelemaan niistä. Vygotskin (1978, 101) mukaan
sääntöleikin ilmaantuminen johtavaksi toiminnaksi kertoo myös siitä, että lapsi pystyy jättämään taakseen toimimisen välittömien mielihalujensa ja impulssiensa mukaan. Lapsi
kykenee entistä paremmin siirtämään omia toiveitaan ja halujaan ja neuvottelemaan tavoitteista yhdessä muiden kanssa.

8.4.6 Ei-leikki- ja vaeltelutilanteet
Lapsiryhmien toimintaan kuuluu tyypillisenä piirteenä myös se, että toimintaan ei välttämättä heti ryhdytä, vaan kuljeksitaan ja seurataan toisten toimintaa tai esimerkiksi siirrytään nopeasti toiminnasta toiseen. Kaikista tutkituista otoksista löytyi kahdenlaisia tilanteita, joille oli tyypillistä ei-leikki tai vaeltelu. Ensimmäinen oli ”nomaditoiminta”, jossa lapsi
vaelsi paikasta toiseen, katseli toisten toimintaa ja kuunteli toisten lasten tai aikuisten
puhetta. Toinen tyypillinen tilanne oli sellainen, jossa lapsi hakeutui aikuisen seuraan joko
siten, että hän halusi aikuisen mukaansa leikkiin tai sitten istui aikuisen syliin tai haki aikuisesta turvaa. Aineistossa havaittiin 6 ei-leikki- ja vaeltelutilannetta.
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Esimerkki 26.
Lassi (3:0) ja Veli (3:0) tutkivat kaappia ja Lassi löytää sieltä suurennuslasin. Ottaa sen
käteensä ja lähtee vaeltamaan ja samalla tutkimaan sillä erilaisia tavaroita. Sitten huomaa,
että pari lasta on rakentamassa majaleikkiä ja kysyy: ”Hei, mitä te teette siellä?” ja kun lapset vastaavat tekevänsä majaa, kysyy: ”Saanko tulla?” ja menee mukaan yrittäen päästä
majaan sisään. Sanna (3:0) pitelee kuitenkin kiinni majan reunoista, että Lassilla on hieman
vaikeuksia siinä. (Alo 51.)

Esimerkki 27.
Katri (4:9)menee kauppaleikkinurkkaukseen, järjestelee tavaroita ja menee sitten hakemaan
mukaan aikuisen, joka tuleekin ja on kauppaleikissä asiakkaana. Ida (5:2) tulee mukaan ja
seurailee leikkiä. Katri jatkaa kaupan myyjänä ja aikuinen asiakkaana. (Alo 48.)

Tyypillistä ei-leikki- ja vaeltelu-tilanteille oli se, että lapsi ei tehnyt aktiivisia aloitteita,
vaan katseli, kuunteli ja seuraili toisten toimintaa. Nomadivaihe on leikin syntyä edeltävä
vaihe ja sellaisena tärkeä oppimisvaihe lapselle. Oppimista edeltää orientaatiovaihe, jonka
aikana pieni lapsi seurailee toisten toimintaa ja tunnistaa vähitellen tilanteen olennaiset elementit.

8.4.7 Sosiaaliset rutiinit yhteistoiminnan kuvaajina
Tutkimuksessa löydettiin viisi erilaista vertaiskulttuurissa kehittynyttä sosiaalista rutiinia,
jotka olivat sosiodraamallinen leikkirutiini, ei-fiktiivinen keskustelurutiini, fiktionaalinen
tarinointirutiini, sääntöjä ylläpitävä ja luova sosiaalinen rutiini, jäljittelyrutiini sekä lisäksi
kuudentena rutiini, jota luonnehti vaeltelu ja ei-leikki. Corsaron tutkimuksissa eri kulttuureissa on yleensä havaittu ainakin kolme säännöllisesti toistuvaa rutiinia eli spontaani fantasia- tai mielikuvitusleikki, sosiodraamallinen roolileikki sekä sääntöleikki (Evaldson &
Corsaro 1998). Tämän tutkimuksen tulosten mukaan samoja vertaiskulttuurin sosiaalisia
rutiineja havaittiin myös tutkimuksen kohteena olleessa lapsiryhmässä. Rutiinien sisällä
todettiin lisäksi erilaisia keskustelukulttuureja kuten tuutoroivat, elaboroivat ja tutkivat
neuvottelut. Kehystämisen todettiin olevan tärkeää erityisesti yhteistoiminnan alussa.
Aloitteet ja leikkivälineet toimivat kehystäjinä ja ne auttoivat leikin syntyä. Korostamista
ja tehostamista havaittiin erityisesti, kun lapsi tai lapset halusivat vahvistaa jotain toimintaa
tai kehyksen syntyä. Liioittelulla saatiin kiinnitettyä toisen huomio leikin oleellisiin piirteisiin.
Sosiaalisissa rutiineissa eivät olleet analyysiyksikkönä niinkään yksittäiset lapset ja heidän puheaktinsa kuin useamman toimijan muodostama suhdejärjestelmä. Lapset toimivat
suhteessa toisiinsa ja sosiaaliset rutiinit rakentuvat tästä dynamiikasta. Tutkimusyksikkönä
eivät ole toisistaan irralliset lauseet, vaan vuorovaikutukseen sisälle rakentuneet seuraannot. Jokainen sosiaalisessa rutiinissa tehty aloite oli on kahdella tapaa kontekstuaalinen. Se
syntyi ensinnäkin tietystä kontekstista, tilanteesta ja asetelmasta, päätyi sitten tiettyyn
tulokseen tai kontekstiin ja toimi kolmanneksi kontekstina sitä seuraavalle tapahtumalle.
Kaikista sosiaalisista rutiineista valittiin yksi esimerkki, jossa näkyi selkeästi kyseistä
rutiinia kuvastava yhteistoimintasuhde. Aikajanat on esitetty liitteessä 4. Sosiodraamalli-
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nen leikki näytti tuottavan sellaista yhteistoiminnan dynamiikkaa, jolle olivat ominaisia pitkät kestot, säännönmukainen vuorottelu yhteisen aktiviteetin kehittelyssä ja myönteinen
tulos. Kaikkein pisimpään kestävät leikit syntyivät näiden rutiinien puitteissa. Yhteistoimintasuhteen aloittaja oli aktiivinen ja teki monenlaisia aloitteita.
Ei-fiktiivisen keskustelurutiinille oli luonteenomaista säännöllinen vuorottelu, myönteiset tulokset sekä se, että se oli tyypillistä isojen lasten toiminnassa. Keskustelussa syntyi
paljon aloitteita ja vastauksia ja ne vuorottelivat tasaisesti.
Fiktionaaliset tarinointirutiinit tuottivat yhteistoiminnan kannalta myönteisiä tuloksia ja
säännöllistä vuorottelua. Vaikeuksia saattoi olla alussa, ennen kuin toinen lapsi pääsee
mukaan fiktiiviseen kehittelyyn, mutta kun toiminta alkoi, sen myötä syntyi yhteistä toimintaa, joka oli kaikille osallisille erittäin palkitsevaa. Aloittaja vei tarinaa eteenpäin ja toinen seurasi ja kommentoi.
Jäljittelyrutiinin dynamiikkaa ilmensivät epäsäännöllinen vuorottelu ja negatiiviset
tulokset. Se oli erityisen tyypillistä pienille lapsille, jotka mielellään seurasivat ensin toimintaa ennen kuin lähtivät yhteistoimintaan mukaan. Aloitteita ei juurikaan tehty ja ne,
joita tehtiin olivat toiminnallisia. Toinen seurasi ja toimi.
Sääntöjä ylläpitävä ja luova sosiaalinen rutiini tuotti erityisen säännöllistä vuorottelua.
Tämä johtui sääntöleikkien ja pelien luonteesta, koska ne yleensä perustuvat siihen, että
peli etenee vuorottelun kautta. Peliepisodien kestot olivat pitkiä, peliä ei yleensä voinut
lopettaa kesken, ja lasten keskittynyt ja pitkäjänteinen toiminta oli peleissä hyvin tyypillistä. Peleissä oli paljon suunnittelualoitteita ja toiminnallisuutta.
Sosiaalisten rutiinien lisäksi voitiin havaita toimintaa, jota luonnehti vaeltelu ja tilanteiden seuraaminen. Tätä alkavaa sosiaalista rutiinia voidaan pitää leikkitoiminnan käynnistäjänä. Lapset mielellään ensin seuraavat mistä on kysymys, ennen kuin lähtevät leikkiin
mukaan.
Sosiaaliset rutiinit kertoivat paljon pienen lapsen kehityksestä. Tässä tutkimuksessa seurattiin lasten yhteistoiminnan rakentumista spontaaneissa ja lapsikeskeisissä tilanteissa ja
tietyssä ajassa. Lasten toiminnan havaittiin organisoituvan tiettyjen sosiaalisten rutiinien
mukaisesti. Ne sisälsivät erilaisia yhteistoiminnan malleja, jotka organisoituivat tiettyjen
toimintaan houkuttelevien kiintopisteiden eli attraktorien ympärille. Attraktoreilla tarkoitetaan dynaamisten systeemien teorioiden mukaan pyrkimystä säilyttää tietty toimintarata,
jota kohti organismi pyrkii. Esimerkiksi sosiodraamallinen sosiaalinen rutiini sisälsi oman
mallintamisen: se alkoi leikkialoitteella, jatkui kommenteilla ja päätyi leikin jatkumiseen
edelleen. Keskustelut alkoivat suorilla kielellisillä aloitteilla, jatkuivat kommentoiden ja
päätyvät kielelliseen vaihtoon vastausten ja keskustelun muodossa. Fiktiiviset narratiivit
alkoivat suorilla kielellisillä aloitteilla, jatkuivat toiminnan seuraamisena sekä toiminnallisuutena ja päättyivät seuraamiseen. Jäljittely sisälsi paljon toiminnallisuutta ja aktiivista
toisen toiminnan katsomista ja seuraamista ja jatkui toiminnallisena loppuun saakka. Pelit
sisälsivät suoraa kielellistä kommentointia, suunnittelua ja toiminnallisuutta. Kehitys ja
oppiminen voitaisiin tulkita attraktorien vakiintumiseksi ja integroitumiseksi sekä yhteistoiminnan vakiintumiseksi. Toiminta pyrkii jatkumaan ja voimistumaan. Ulkoiset häiriöt
eivät silloin helposti muuta toimintarataa, vaan se jatkuu kiinnostuksen kohteen ympärillä
edelleen voimistuen. Esimerkkinä voisi olla käynnistynyt roolileikki, jossa idea ja roolit
ovat löytyneet. Leikki jatkuu intensiivisenä ja voi jatkua päiviä ja viikkoja, kunnes lapsiryhmä lopulta on valmis siirtymään uuteen toimintaan.
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Toiminnan muutosagentteina toimivat dynaamisten systeemien teorioiden mukaan nk.
kontrolliparametrit. Ne ovat tekijöitä, jotka liikuttavat systeemiä ja organisoivat sitä. Sellaisia tekijöitä ovat erityisesti erilaiset kontekstuaaliset tekijät. Tässä tutkimuksessa erityisesti yhteistoiminnan relationaalista luonnetta ja vertaissuhteita voidaan pitää vahvana
kontrolliparametrina. Ilman sen dynamiikkaa ei tapahtuisi toiminnan organisoitumista ja
sen myötä kehitystä ja oppimista. Kehitys tapahtuu relaatioissa ja merkitsee suhteiden
uudelleenorganisoitumista uusien tulosten saavuttamiseksi. Fogelin ja Thelenin (1987)
mukaan uudet kehitykselliset tilat voivat syntyä, kun systeemin komponentteja työntävät
eteenpäin tietyt kriittiset arvot tai kun komponenttien väliset suhteet muuttuvat jollakin
tapaa. Mikä tahansa systeeminen komponentti, joka toimii primaarina muutosagenttina, voi
toimia kontrolliparametrina. Teoreettisesti jopa pienen pieni muutos kontrolliparametrissa
voi siis aikaansaada verraten suuren muutoksen koko järjestelmässä.

8.5 Kehityksellinen näkökulma yhteistoiminnan rakentumiseen
8.5.1 Yhteistoiminnan aloittaminen eri-ikäisten lasten ryhmissä
Tutkimusongelmana oli selvittää sitä, mitä eroja vertaisten yhteistoiminnan organisoitumisessa oli eri-ikäisten lasten ryhmissä. Aineisto mahdollisti eri-ikäisten lasten toiminnan
organisoitumisen kuvauksen. Sitä varten lapsiryhmä jaettiin iän perusteella kahteen ryhmään alle 2.5-vuotiaat (”pienet”) ja yli 2.5-vuotiaat (”isot”). Aineistossa oli enemmän isoja
(N=43) kuin pieniä lapsia (N=11), mikä näkyy taulukossa 13 aloitteiden erisuuruisina frekvensseinä.
Kehityksellisen näkökulman esille saamiseksi haettiin malleja, joilla voitaisiin kuvata
eri kehitysvaiheissa olevien lasten toiminnassa ilmeneviä eroja. Analyysi suoritettiin vertaamalla pienten ja isojen lasten ryhmistä koottuja aineistoja. Analysoitavaksi otettiin vain
aloittajalapsen (lapsi 1) tekemät aloitteet, ei kaikkia episodeissa ilmenneitä aloitteita. Tämä
rajanveto tehtiin, koska haluttiin tutkia ensimmäisen aloitteen tekijän toimintaa eri-ikäisissä ryhmissä.
Taulukko 13. Yhteistoiminta-aloitteet eri ikäryhmissä.
Aloitteet

1–2:5 v.

2:6–6:5 v.

N=64

%

N=348

%

Fyysis-toiminnalliset aloite

18

28.2

40

11.5

Verbaalinen: kysymykset, kommentit

15

23.4

102

29.3

5

8.0

40

11.5

14

21.8

14

3.0

4

6.0

49

14.1

Leikkialoite

8

12.5

62

17.8

Keskustelualoite

–

–

41

11.8

Verbaalistoiminnallinen
Elealoite
Suunnittelualoite
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Yhteistoiminnan organisoitumisessa oli selkeitä eroja eri-ikäisten lasten ryhmissä. Liittyminen toimintaan ja yhteisen toiminnan aloittaminen tapahtui pienillä huomaamatta. He
eivät tehneet niin suoria ja selkeitä aloitteita kuin isommat. Leikki saattoi alkaa siitä, että
kaksi lasta sattui samaan fyysiseen tilaan leikkimään kumpikin omaa leikkiään. Toista ei
välttämättä huomioitu aktiivisella tavalla. Yhteistoiminnan impulssi saattoi syntyä vaikka
jotakin leikkivälinettä koskeneesta kiistelystä, joka inspiroi sitten vähitellen yhteiseen leikkiin.
Pääosa isojen lasten aloitteista oli odotetusti kielellisesti välittyneitä: he tekivät pienempiä lapsia enemmän suoria kysymyksiä, keskustelu- ja leikkialoitteita. Pienemmästä puolestaan oli luonteenomaista aktiivinen toimiminen. Tekemällä ja leikkimällä houkuteltiin
toisiakin mukaan. Taulukossa 14 on esitetty lasten aloitteisiin tehdyt vastaukset ikäryhmittäin.
Taulukko 14. Vastaukset yhteistoiminta-aloitteisiin eri ikäryhmissä.
Aloitteet

1–2:5 v.

2:6–6:5 v.

N= 51

%

N= 293

Fyysis-toiminnallinen

7

13.7

31

10.6

Kielellinen vastaus

3

5.9

32

10.9

Verbaalistoiminnallinen

–

–

14

4.8

Elemyöntyminen

5

9.8

32

10.9

Huomiotta jättäminen

20

39.2

42

14.3

Seuraaminen

11

21.6

49

16.7

Kommentti

1

1.9

48

16.3

Kysymys

–

–

9

3.0

Elaboraatio

1

1.9

14

4.8

Leikkivastaus

3

5.9

22

7.5

Erot olivat vastausten osalta samansuuntaisia. Koska kielen säätelevä funktio on isommilla
lapsilla kehittynyt, sitä myös käytetään toiminnan ohjauksessa ja merkitysten jakamisessa
runsaasti. Pienet lapset eivät välttämättä vastaa aktiivisella tavalla toisten aloitteisiin. Aloitteita jätetään paljon huomioimatta – ainakin aikuisen näkökulmasta asia näyttää olevan
niin. Ei-kielellisen viestittämisen suhteellinen osuus vähenee iän myötä ja kielellisten strategioiden osuus kasvaa. Samantyyppinen tulos on saatu aikaisemmissakin tutkimuksissa
(mm. Strayer & Moss 1998). Pienten ja isojen lasten yhteistoiminnan dynamiikan tutkiminen herättää kysymyksen siitä, onko kielellinen kommunikaatio välttämätön ehto intersubjektiivisuudelle. Vai voidaanko siihen päästä verraten vähäiselläkin kielellisellä kommunikaatiolla? On todettu, että pienet lapset käyttävät toistensa kanssa toimiessaan monipuolisesti ei-kielellistä kommunikaatiota yhteistoiminnalliseen sääntelyyn ja neuvotteluun.
(Brenner & Müller 1982, Stambak & Verba 1986, Verba 1994.) Verban tutkimuksessa
(1994) todettiin, että pienet ja isot ilmentävät vuorovaikutustilanteissa suurin piirtein samaa
yhteistoimintadynamiikkaa ja toimintamallia, vaikka isommat pystyvätkin koordinoimaan
toimintojaan hieman pieniä paremmin. Voidaankin olettaa, että yhteistoiminnan dynamiikka syntyy jo hyvin varhain ja että siihen tulee lasten taitojen kehittyessä vain lisää uusia elementtejä ja parempaa integraatiota.
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8.5.2 Konfliktin kehityksellinen aspekti
Konfliktien kehityksellistä näkökulmaa tarkasteltiin tutkimalla konfliktien aiheita sekä niiden ratkaisemista eri ikäryhmissä. Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että pienemmillä lapsilla ilmenee enemmän ristiriitoja yhteistoiminnassa kuin vanhemmilla lapsilla.
Taulukossa 15 on esitetty konfliktien aiheet eri ikäryhmissä.
Taulukko 15. Konfliktit pienten ja isojen lasten yhteistoiminnassa.
Konfliktin aihe

1–2.5

2.6–6.5 v.

N=23

%

N=70

1

4.3

5

7.1

14

60.8

33

47.1

Konflikti paikasta

5

21.7

10

14.2

Konflikti säännöistä

–

–

2

2.9

Konflikti:argumentatiivinen

3

13.0

20

28.6

Konflikti asiasta, ilmiöstä
Konflikti esineestä

%

Pienten lasten yhdeksässä konfliktiepisodissa ilmeni yhteensä 23 eri riitaa ja isojen 28 konfliktiepisodeissa yhteensä 70 erilaista konfliktia. Jokaisessa episodissa ilmeni siis vähintään kaksi riidanaihetta. Konfliktien teemat olivat suurin piirtein samoja eri ryhmissä.
Molemmissa ryhmissä kiisteltiin eniten esineistä tai leikkivälineistä, mutta isojen konflikteissa tulivat useammin mukaan myös erilaiset väittelyt ja argumentatiiviset konfliktit.
Aikaisemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että konfliktit vähenisivät iän myötä. Huolimatta siitä, että lapset pyrkivät yleensä hakemaan yhteistyötoimintoja useammin kuin ristiriitatoimintoja, on lapsiryhmissä todettu ilmenevän jopa 5–8 konfliktia tunnissa. Ryhmätoimintaan tulee useita katkoksia konfliktien vuoksi, koska pienten lasten valmiudet konfliktien ratkaisuun ovat vasta kehittymässä eikä kompetentteja ratkaisuja vielä osata käyttää.
(Hay 1985, Corsaro 1997, Singer & Hännikäinen 2002.) Tämän tutkimuksen tuloksia summaavan taulukon mukaan konfliktien määrä on pysynyt suhteellisesti samana pienten ryhmästä isojen ryhmää siirryttäessä. Molemmissa ryhmissä syntyi noin 2.5 konfliktia jokaisessa konfliktiepisodissa. Yhteistoiminnan disorganisaatioon ja sen uhkaan liittyvät piirteet
näyttävät olevan hyvin samanlaisia eri ikäryhmissä. Tämä vahvistaisi sen eri-ikäisten
yhteistoiminnan organisoitumisessa aikaisemmin (ks. kpl 8.5.1) havaitun ilmiön, että dynamiikka vaikuttaa olevan verraten yhdenmukainen pienten ja isojen ryhmissä. Riidat kehittyvät samoista toiminnan luonteeseen liittyvistä lähteistä.
Mitä eri-ikäisten lasten ryhmissä tapahtuu ensimmäisen riidan syntyä ennakoivan toiminnon jälkeen? Riidan syntyä ennakoivaan toimintoon reagoiva lapsi nimettiin vastustajaksi. Ristiriidan etenemisen kannalta on merkittävää, miten vastustaja toimii, pyrkiikö hän
esimerkiksi aktiivisesti ratkaisemaan riidan vai laajeneeko tai suureneeko se entisestään.

100
Taulukko 16. Konfliktien ratkaisut pienten ja isojen lasten yhteistoiminnassa.
Ratkaisu

Pienet

Isot

N=29

%

N=109

3

10.3

7

6.4

11

37.9

42

38.5

Lepyttely

2

6.9

8

7.3

Avun pyytäminen

2

6.9

10

9.2

Huomiotta jättäminen

7

24.1

19

17.4

Myöntyminen

2

6.9

9

8.2

Ei ratkaisua

2

6.9

14

12.8

Alistuminen
Vastahyökkäys

%

Samaa konfliktia voitiin ratkaista episodeissa useaan kertaan. Ratkaisujen suhteen ei suuria
eroja havaittu pienten ja isojen ryhmissä. Molemmat käyttivät eniten vastustamista ja vastahyökkäystä, pienet jonkin verran useammin alistuivat ja isot puolestaan jättivät useammin tilanteen ratkaisematta kuin pienet. Tämä tarkoitti tavallisesti siirtymistä toiseen toimintaan tai tilanteesta pois. Kun strategioita tutkittiin ajallisesti, kävi ilmi, että pienet käyttivät eniten aikaa huomiotta jättämiseen ja oman toimintaansa jatkamiseen. Isommat lapset
käyttivät eniten aikaa lepyttelyyn ja avun hakemiseen. Seuraavassa esimerkissä on kuvaus
pienten lasten erään konfliktin alkamisesta ja kehittymisestä.
Esimerkki 28.
Jani (1:10), Jaana (3:6) ja Nina (2:5) ovat kotileikkinurkassa. Jani seisoo ja katsoo jotain
leikkinurkan ulkopuolella tapahtuvaa. Nina on polvillaan kaappien edessä ja tutkii jotain
kaapeista. Jaana työntää nukenvaunuja poispäin leikkinurkasta. Jani ottaa pöydältä kupin
käteensä. Nina nousee kaapin edestä ylös, siirtyy hieman ja tulee samalla tönäisseeksi
omalla selällään Jania selkään (joka edelleen seuraa jotain ulkopuolella tapahtuvaa). Tönäisyn seurauksena Jani hieman horjahtaa. Jani kääntyy Ninaan päin, ottaa Ninaa hartioista
kiinni ja sanoo kiukuttelevalla äänellä: ”Anna..” (On epäselvää haluaako jotain erityisesti,
luultavasti ei.) Nina vastustelee tätä fyysistä tarttumista ja vastaa sitten Janille: ” Et sinä saa
tulla..”. Nina tarttuu samalla Jania hartioista. Jani jatkaa itkuisella äänellä ja repii samalla
Ninaa hartioista: ”Ei—eikä!” Jani alkaa huutaa, heittää kupin lattialle ja repii Ninaa ja huutaa: ”Anna...eikä!” Sitten Jani yhtäkkiä lopettaa, ottaa kattilan liedeltä ja alkaa tutkia sitä
(kattila ei ollut Ninalla, siis kiista ei syntynyt siitä). Nina lähtee pois. Jani jää hieman hämmentyneen näköisenä yksin seisomaan ja katselemaan ympärilleen. (Kon 18.)

Pieni riita alkaa fyysisestä eleestä eli toisen tönäisystä, vaikka se ei ollut tarkoituksellinen.
Lasten joutuminen fyysisesti lähekkäin synnytti tilanteen, jossa väistämättä liikuttiin kaiken aikaa hyvin lähellä toista. Tavallisesti lapset eivät juuri häiriintyneet tai välittäneet,
vaikka toinen leikki aivan vieressä tiiviisti omaa leikkiään. Tästä oli lukuisia esimerkkejä
aineistossa. Mutta kyseisessä tilanteessa syntyi kiistaa tönäisyn seurauksena. Se kuitenkin
loppui nopeasti ja tilanne rauhoittui.
Verban (1993b) tutkimuksessa havaittiin kolme perusratkaisumallia ristiriitatilanteissa:
toinen lapsi luopuu omasta näkökulmastaan ja hyväksyy partnerin idean, kumpikaan ei
luovu tai yritä vakuuttaa toista vaan leikki loppuu tai sitä modifioidaan ja lapset hakevat
argumentein molempia tyydyttäviä ratkaisuja. Pienillä kaksi ensimmäistä tapaa olivat vallitsevia, vaikkakin myös kompromisseja löytyi. Tämän tutkimuksen tulokset vastasivat
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Verban (1993b) tutkimuksessa havaittuja konfliktiratkaisumalleja siltä osin, että sekä isot
että pienet jättivät paljon riitoja huomiotta, mutta ei siltä osin, että tässä tutkimuksessa
todettiin enemmän vastustamista ja vastahyökkäysten käyttöä kuin Verban tutkimuksessa.
Lasten toiminnassa sopu oli kuitenkin vallitsevampi kuin riita. Pienet lapset ovat päiväkodeissa huomattavasti useammin yhteistoiminnassa kuin riidoissa (Hännikäinen 1999, Singer & Hännikäinen 2002). Lasten vahva halu jatkaa vuorovaikutusta ja ylläpitää kontaktia
toiseen lapseen tukee heidän pyrkimyksiään hakea riidoille ratkaisuja (Stambak & Verba
1986, 246). Aikuiset tulevat kuitenkin verraten nopeasti katsomaan ”mikä on hätänä” ja
auttamaan lapsia ratkaisemaan riitoja, vaikka tilanteet, joihin aikuiset eivät puuttuneet,
osoittivatkin, että lapset kykenivät ratkaisemaan riitoja myös itsenäisesti.

9 Diskussio
9.1 Mitä tuloksia pienten lasten yhteistoiminnan analyysistä saatiin?
Tämän tutkimuksen tutkimustehtävät liittyivät pienten lasten yhteistoimintaan vertaisryhmissä ja erityisesti vapaan leikin aikana kehkeytyvän yhteistoiminnan analyysiin. Tutkimusongelmina oli ensinnäkin vastata kysymyksiin siitä, miten pienten lasten yhteistoiminta organisoituu ja etenee sekä millaisia piirteitä siinä ilmenee. Toisen tutkimusongelman
tarkoituksena oli selvittää millaisia konflikteja yhteistoiminnan aikana mahdollisesti syntyy ja kuinka niitä ratkaistaan. Kolmantena tutkimusongelmana oli näiden lisäksi selvittää,
mitä muutoksia yhteistoiminnassa tapahtuu: millaisia sosiaalisia rutiineja lapset kehittävät
yhteistoimintaan ja miten yhteistoiminta rakentuu eri-ikäisten lasten ryhmissä. Vertaisryhmätutkimusta on tehty viime vuosina paljon, mutta verraten vähän tutkimuksen kohteena
on ollut pienten lasten toiminta spontaaneissa ryhmissä ja yhteistyössä. Pienten on kuitenkin jo varhain todettu olevan kiinnostuneita toisista lapsista ja suuntautuvan aktiivisesti
yhteistoimintaan ikätovereidensa kanssa.
Tutkimuksen tulosten mukaan yhteistoiminta merkitsi sitä, että osallistujille kehittyi
aloitteiden ja niihin vastaamisen perusteella käsitys yhteisestä tuloksesta, jota tavoiteltiin
ja jonka perustalle yhteistoiminta syntyi. Aloite–vastaus-seuraanto ymmärrettiin toiminnallisena organisaationa, jossa molemmat osatekijät olivat välttämättömiä yhteisen toiminnan syntymisen kannalta. Tutkimuksessa todettiin, että lapset tekivät runsaasti aloitteita ja
antoivat runsaasti vastauksia. Niitä tulisikin tarkastella tiiviissä yhteydessä toisiinsa, koska
ne muodostivat yhteistoiminnan kehittymisen perustan. Lasten vastaukset eivät olleet välttämättä aktiivisia, esimerkiksi kysymyksiin vastaamisia ja kommentointeja, vaan merkittävän osan muodostivat seuraamiset tai ei-kielelliset vastaukset. Lasten todettiin käyttävän
yhteistoiminnan alkuvaiheessa ensin aikaa toisen lapsen toiminnan seuraamiseen. Huomiotta jättäminen oli analyysien mukaan yleisin vastaus aloitteeseen, mutta tämä vastausluokka olisi tarvinnut tarkempaa ja hienosyisempää analyysia. Se mikä aikuisen arvioinnin
mukaan luokiteltiin huomiotta jättämiseksi, saattoi lapsen toiminnassa olla toiminnan etenemisen kannalta täysin relevantti ja aktiivinen yhteistoimintavastaus.
Konfliktitilanteessa puolestaan toiminnan organisointi oli toimijoiden näkökulmasta ristivetoista ja yhteisymmärrykseen pääsy vaikeaa. Dynaamisin termein tämä tilanne ei ole
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kuitenkaan yhteistoiminnan vastakohta, vaan kyse on pikemminkin suhdejärjestelmän eri
puolista. Suhteen syntyminen edellytti molempia eli yhteistoimintaa ja erimielisyyttä. Ristiriita tai kilpailu voi saada aikaan yhteistoimintaa ryhmän sisällä. Tässä tutkimuksessa
todettiinkin, että yhteistoiminta ja konflikti kuuluvat olennaisesti yhteistoimintasuhteeseen. Tulosten mukaan lapset valitsivat konfliktia jatkavan strategian asemasta useimmiten
yhteistoimintasuhdetta ylläpitävän toimintastrategian. Konfliktien ratkaisuissa lasten
havaittiin valitsevan aktiivisesti lepyttely- ja myöntymisstrategioita, jotta kontakti partneriin voitiin säilyttää ja yhteistoimintaa jatkaa.
Lapset tuottivat omaa kulttuuriaan sosiaalisilla rutiineilla. Tutkimuksessa löydettiin erilaisia, lasten spontaanisti tuottamia sosiaalisia rutiineja. Sosiodraamallisissa leikeissä
havaittiin selkeitä teemallisia ja pitkäkestoisia kokonaisuuksia, jotka sisälsivät useita suhdejärjestelmää ylläpitäviä aloitteita ja vastauksia. Keskusteluissa käytettiin erilaisia diskursiivisia keinoja. Tarinoinnit tuottivat ”juttujen” kehittelyjä ja uusia ketjumaisia lyhyitä ideointeja. Jäljittely todettiin usein esiintyväksi sosiaaliseksi rutiiniksi ja tärkeäksi kehitykselliseksi ilmiöksi. Jäljittelyn havaittiin olevan uutta luovaa, ei pelkästään reproduktiivista toimintaa. Sosiaaliset rutiinit olivat sekä kulttuurisia tuotteita että yhteisen toiminnan tuloksia.
Ne indikoivat toimintaa tutkimusyksikkönä ja niillä oli selkeä sisäinen logiikkansa. Sosiaaliset rutiinit sisälsivät erilaisia neuvotteluja liittyen yhteistoiminnan organisoimiseen,
esimerkiksi vuorotteluja, aloitteita ja jäljittelyjä. Sosiaalista rutiinia synnyttivät ja ylläpitivät tietynlaiset attraktorit, joilla tarkoitettiin toimintaan houkuttelevia tekijöitä, esimerkiksi
uudet leikit tai lasten mielipuuhat, joihin he aina uudelleen palasivat. Niiden kautta toimintaan tuli selkeä seuraanto, jota ylläpidettiin kommunikaation avulla. Pienellä lapsella sosiaaliset rutiinit syntyivät hitaammin kuin isommalla lapsella eikä toista huomioida aktiivisesti. Lapsen toiminnassa on valmius eriytyneeseen ja kompleksiseen toimintaan, mutta
vasta kokemusten myötä nämä idut avautuvat tietoiseksi toiminnaksi ja yhteisten tuotosten
jakamiseksi.

9.2 Tutkimuksen anti lasten yhteistoiminnan teoreettiselle
rakentumiselle
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustui dynaamisten systeemien teorioihin ja sosiokulttuurisiin teorioihin. Tutkimuksen suurimmat ongelmat liittyivätkin tähän laajaan teoreettiseen viitekehykseen. On perusteltua kysyä, miksi tutkimuksen lähtökohdaksi on
haluttu valita näinkin laaja teoriaperusta. Lähtökohtana oli se, että sekä dynaamisten systeemien teoriat että sosiokulttuuriset teoriat tuovat uusia näkökulmia lasten yhteistoiminnan analyysiin ja erityisesti kommunikaatioon, joka osoittautui tässäkin tutkimuksessa
hyvin keskeiseksi tekijäksi yhteistoiminnan rakentumisen kannalta.
Dynaamisten systeemien teorioihin perustuvia kuvausmalleja on ollut kehitystutkimuksessa verraten vähän esillä. Systeeminen näkökulma on vastakohta kehitysprosessien staattiselle kuvaukselle ja kehityksen tarkastelemiselle ympäristöstä irrallaan. Systeemiteorioissa on erilaisia lähtökohtia: yhden systeemin järjestelmät muodostavat paradigmaattisen
vastavedon niille systeemiteorioille, joissa psyykkisiä prosesseja (esim. kehitystä, oppimista, organisaatioita jne.) tarkastellaan kahden systeemin – eli yksilön ja ympäristön –
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näkökulmasta. Lähelle systeemisiä teorioita tulevat myös relationaaliset teoriat, joissa nostetaan suhde tutkimuksen keskeiseksi analyysiyksiköksi. Fogel (1995) toteaa, että ominaisuudet syntyvät, kehittyvät ja niitä ylläpidetään suhteissa eikä niitä ei ole olemassa objektiivisessa fysikaalisessa maailmassa sellaisenaan, suhteista riippumatta. Pienen lapsen
suhde maailmaan alkaa hänen suhteestaan ensimmäiseen hoitajaansa ja hoivaan, jota hän
saa siinä suhteessa osakseen. Kehityksen myötä tulevat mukaan muut suhteet. Perheenjäsenet, sisarukset ja vertaiset muodostavat tärkeän suhdeverkoston. Ihmisen ääni on Bakhtinin (1981) sanoin aina dialoginen ja suhteessa toisiin. Sitä ei voi olla olemassa eristyneenä, vaan ääni ja ääneen lausutut sanat on aina suunnattu jollekin. Äänet syntyvät yhteistoiminnassa, ne liittävät ihmiset yhteen ja niiden avulla luodaan yhteisiä merkityksiä. Relationaalinen orientaatio kehitykseen ja tiedon ja merkitysten oppimiseen on radikaali
havainto ja nostaa lapsen kehityksessä tutkimuksen kohteeksi tämän suhteet vertaisiin ja
muihin toimijoihin. Mitä näissä suhteissa tapahtuu ja minkä vuoksi ne ovat niin merkityksellisiä? Yksi tämän tutkimuksen puitteissa tehty merkittävä havainto oli vertaissuhteiden
kulttuuria luova merkitys. Toinen tärkeä näkökulma lapsen kehitykseen nousi vertaissuhteen ”moniäänisyydestä” ja siitä valtavasta tapahtumaketjusta, joka muutaman minuutin
episodeihin mahtui. Suhteen dynamiikka sisälsi selkeitä toimintaa jäsentäviä ja uudelleenorganisoivia elementtejä kuten aktiiviset aloitteet ja vastaukset sekä ristiriidat.
Dynaamisten systeemien teorioiden anti tälle tutkimukselle olikin erityisesti lapsen
kehityksen ja toiminnan näkeminen suhteiden kautta, jonka ytimen muodosti kommunikaatio. Yhteistoiminnallinen sääntely alkoi lapsilla aloite–vastaus-seuraannoilla, joita ilman
yhteistoiminta ei lähtenyt rakentumaan. Lähtökohtaoletuksena oli, että tähän seuraantoon
sisältyy intersubjektiivisuutta, koska tulokseen pääseminen edellyttää että eri näkemyksistä
neuvotellaan ja käsityksiä jaetaan toisten kanssa. Aloite–vastaus-seuraanto ei kuitenkaan
ollut ehkä riittävä intersubjektiivisuuden kuvaamiseksi, vaan se olisi ilmeisesti edellyttänyt
diskursiivisia kuvaustapoja täydennyksekseen. Intersubjektiivisuuden käsite tai merkitysten jakaminen liitetäänkin monissa teorioissa verraten tiiviisti diskurssin käsitteeseen (Forman 1992, 147). Intersubjektiivisuus perustuu diskurssille, jota lapsi opettelee aluksi omien
vanhempien ja myöhemmin toisten lasten kanssa.
Muutosta pyritään kehityspsykologiassa usein kuvaamaan metodeilla, jotka on suunniteltu ilmiön staattiseen kuvaukseen, ja kehitystä tarkastellaan irrottamalla yksilö kontekstistaan. Esimerkiksi erilaisten testien käyttö voi sinänsä olla tarpeellista tietyissä tilanteissa,
mutta jos niillä kuvataan kehityksen muuttuvaa luonnetta, haetaan dynaamiselle ilmiölle
pikemminkin staattista kuvauskäytäntöä. Kehitykseen liittyvien ilmiöiden dynaamisen
luonteen kuvaus edellyttää ilmiön havainnointia ajassa. Se merkitsee pitkittäishavainnointia, muutoksen tai prosessin seuraannon kuvausta. Kehityksen kuvaus edellyttää toisekseen
systeemitason kuvausta. Sen mukaan esimerkiksi pienet parametrien muutokset voivat
saada aikaan systeemin uudelleenorganisoitumisen ja merkittävän kehitysmuutoksen. Systeemisissä teorioissa ei kuitenkaan yleensä haeta selitystä yksittäisistä tekijöistä, vaan koko
järjestelmän organisoitumiseen liittyvistä ominaisuuksista. Ongelmana on sellaisten metodien kehittäminen, jotka mahdollistavat toimintajärjestelmän tarkastelemisen kokonaisuutena ja ajassa. Se merkitsee, että tutkimusyksikön valinnassa on siirryttävä järjestelmätasolle. Tässä tutkimuksessa yhteistoiminnan organisoitumisepisodi, joka sisälsi aloite–vastaus-seuraannon, pidettiin tällaisena järjestelmätason tutkimusyksikkönä.
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Dynaamisten teorioiden lähtökohta on lupaava, mutta samalla haastava. Periaatteista on
helppo olla yhtä mieltä, mutta metodologinen kehittäminen ja tutkimuksen empiirinen
toteuttaminen ovat vaativia. Tässä tutkimuksessa lapsen yhteistoiminnan dynaamista luonnetta tutkittiin seuraamalla lasten toimintaa yhteistoiminnan alkamisesta sen etenemiseen
ja siinä tapahtuvaan kulttuuriseen muovaamiseen. Hyvä esimerkki lapsen kehitykseen kuuluvasta dynaamisluonteisesta toiminnasta on lapsen leikki. Pieni lapsi leikkii mielellään
leikkejä, jotka toistavat samaa mallia. Piiloleikki on paras esimerkki lasta aina uudelleen
kiinnostavasta toiminnasta, ja sitä voidaan ymmärtää dynaamisten teorioiden viitekehyksestä. Leikki toistaa tiettyä mallia ja tiettyjä attraktiotiloja, jotka ylläpitävät syntynyttä toimintamallia vahvasti. Malli voi muuttua tai sitä muutetaan. Muutosagentteina toimivat
kontrolliparametrit. Niitä voivat olla aikuisen toiminta, lasten toiminta tai tehtävän luonne.
Tämä systeemin elementtien uudelleenorganisoituminen uudeksi malliksi merkitsee kehityssiirtymää.
Saman mallin havaittiin toistuvan lasten yhteistoiminnan aloittamisessa. Lapsi teki
aloitteen, seurasi mitä sille tapahtuu ja toimi sen perusteella. Iän myötä aloitteiden kompleksisuus lisääntyi ja vuorovaikutukseen tuli mukaan hienosäätöä. Lasten todettiin jatkavan
yhteistoimintaa, vaikka esim. konfliktit katkaisivat sen ajoittain. Yhdessä kehitellyllä toiminnalla, esim. sosiaalisella rutiinilla oli voimakas vaikutus toiminnan mallin ylläpitämiseen.
Sosiokulttuuriset teoriat korostavat erityisesti lapsen osallisuutta kulttuurisiin ja erityisesti vertaiskulttuurisiin toimintoihin. Sosiokulttuurisista teorioista nouseva näkökulma
painottaa lapsen tutkimista yhteisen toimimisen kautta. Sosiokulttuurisesta tai kulttuurihistoriallisesta viitekehyksestä on tehty verraten vähän lapsihavainnointitutkimusta. Havainnointitutkimusta koskeva keskeinen kysymys on erityisesti kulttuurihistoriallisessa viitekehyksessä liittynyt keskusteluun tutkimuksen analyysiyksiköstä, ja analyysiyksikkönä onkin
leikkitutkimuksessa pidetty toimintajärjestelmää tai suhdejärjestelmää (Hakkarainen 2002,
24). Sosiokulttuurisen teorian mukaan kehitys tapahtuu osallistumalla kulttuuriin ja sitä
voidaan ymmärtää sosiokulttuurisesti arkielämän kulttuurista luonnetta tutkimalla. Kehityspsykologisen tutkimuksen kannalta keskeiseksi kysymykseksi nouseekin se, miten pitkälle yksilö voidaan redusoida osaksi sosiaalista kontekstiaan menettämättä kehityspsykologisesti tärkeää näkökulmaa eli yksilöä. Kuinka pitkälle yksilö voidaan ”häivyttää” tutkimuksesta ja säilyttää siinä silti vahva kehitys- ja kasvatuspsykologinen ote. Sosiokulttuurinen teoria ja Vygotskin varhaiset tutkimukset lasten kognitiivisista taidoista ja ongelmanratkaisuista osoittivat, että lapsi oppii välineiden käytön yhteistoiminnassa. Kulttuuria ei
pidetä erillisenä tekijänä, joka ”vaikuttaa” yksilöihin, vaan sitä luodaan yhdessä toimimalla. Leikki yhteistoimintana luo lapselle optimaalisen lähikehityksen vyöhykkeen. Esimerkiksi tuutoroivat, elaboroivat ja tutkivat neuvottelut, joita tässäkin tutkimuksessa
havaittiin keskustelurutiinien yhteydessä, virittävät kehitysprosesseja. Alussa ne ovat
yhteistoiminnassa kehkeytyviä, mutta myöhemmin muuttuvat lapsen yksilölliseksi osaamiseksi. Varga (2003) kutsuukin lähikehityksen vyöhykettä relationaaliseksi yhteisöksi.
Ulkoiset aktiviteetit muuttuvat asteittain kulttuurisen kanalisaation kautta ja tulevat osaksi
kehittyvän yksilön toimintajärjestelmää. Kognitiiviset toiminnot, oppiminen ja tieto syntyvät siis yhteistoiminnan kautta. Yksilönäkökulma on sisäänrakennettu sosiokulttuurisiin
teorioihin, mutta näiden teorioiden kriittinen kohta onkin yksilön ja ympäristön välisen
suhteen analyysissa. Yksilö ja ympäristö ovat näiden teorioiden mukaan tiiviissä liitossa
keskenään, mutta jäävätkö ne silti irralleen toisistaan? Ulkoiset toiminnot tulevat sisäistä-
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misen kautta asteittain osaksi lapsen ajattelua ja toimintaa. Tämä näkökulma sisältää yksilön ja ympäristön tiiviin liiton, mutta ei niiden kuulumista samaan toimintajärjestelmään.
Integroivaa teoriaa näiden kahden ajattelutavan välille voidaan etsiä esim. erilaisista
situatiivisista teorioista (esim. Greeno 1998). Niiden perusajatukset ovat lähellä sekä
dynaamisten systeemien, relationaalisten että sosiokulttuuristen teorioiden periaatteita.
Situatiivisia teorioita on sovellettu erityisesti oppimistutkimuksessa. Keskeistä niissäkin on
siirtyminen yksilöparadigmasta laajempaan, tilanteet huomioon ottavaan lähestymistapaan, joten niissä on tässä suhteessa paljon yhteistä systeemisten, relationaalisten ja sosiokulttuuristen teorioiden kanssa. Oppimista ei sijoiteta yksinomaan institutionaalisiin tilanteisiin, vaan myös arkielämään ja oppijoiden spontaaneihin aktiviteetteihin. Situationaaliset teoriat fokusoituvat systeemien kuvaukseen. Toimijoiden vuorovaikutus sijoitetaan
niissä toiminta-avaruuteen, joka sisältää sekä toimijat että ympäristön ominaisuudet eikä
erota toimijaa ja ympäristöä toisistaan. Olennaista integroivien teorioiden kannalta on se,
miten biologiset ja sosiaaliset tekijät otetaan huomioon ja miten yksilön ja ryhmän suhteet
hahmotetaan. Integroivaan näkökulmaan pyrkivän teorian kannalta ratkaisevaa onkin juuri
rajojen ylittäminen ja ihmisen ja ympäristön muodostaman kokonaisuuden näkeminen.
Tämä merkitsee psykologiassa siirtymistä yksilökeskeisestä orientaatiosta laajempaan, toiminnalliseen ja yhteisölliseen tutkimukseen. Situatiivisten teorioiden pohjalta on kehitelty
myös metodologisia ratkaisuja, joita on sovellettu luokkahuone- ja oppimistutkimuksessa
(Greeno 1998).
Valsiner (1987, 14–15) pyrkii myös rakentamaan integroivaa teoriaa, joka yhdistäisi lapsen kehityksen ja sen kulttuurisen kontekstin, jossa lapsi elää. Valsiner kutsuu teoriaa relativistiseksi kontekstisensitiiviseksi teoriaksi. Relativististen ja ei-relativististen teorioiden
erot löytyvät lähinnä niiden tavasta tarkastella kehitystä kuvaavan teorian ja kulttuurisen
kontekstin välistä yhteyttä. Ei-relativistinen teoria olettaa kehitystä kuvaavan teorian kulttuurittomaksi ja relativistinen teoria puolestaan tuo kehitysteorian historialliset ja kulttuuriset juuret eksplisiittisesti näkyviin. Valsiner käyttää systeemi-käsitettä kuvatessaan eri
orientaatioista lähteviä kehitysteorioita. Suljettuun systeemiin perustuvat teoriat ovat kontekstittomia ja avoimet systeemit kontekstiriippuvaisia. Kehityksen olemukseen kuuluu
avoimuus ja sen vuoksi kehityksen tutkimuksen tulisi olla systeemistä eli ilmiön ja kohteen
tutkimista suhteessa ympäristöönsä. Valsiner korostaa, että ilmiötä ei voida erottaa kontekstistaan, mutta hän ei vie teoriaansa tämän pidemmälle, vaan kehityksen kuvauksessa
jäädään korostamaan kehittyvän yksilön ja ympäristön keskinäistä riippuvuutta

9.3 Metodologisia näkökulmia
Tässä tutkimuksessa metodologiset kysymykset olivat erityisen haasteellisia. Metodologian laaja näkemys liittyy tieteellisten väitteiden pätevyyden yleisiin perusteisiin, esimerkiksi kysymykseen sosiaalista maailmaa koskevan tiedon perusteista: miten tiedämme sen
mitä tiedämme sosiaalisesta maailmasta? Suppeammassa merkityksessä metodologia selvittelee sitä, miten uutta tietoa maailmasta hankitaan ja millä strategioilla ja tekniikoilla tietoa kerätään ja analysoidaan. Jos siis metodologia käsittelee todellisuutta koskevan tiedon
peruslähtökohtaa, tieteellistä perusnäkemystä ja maailmankatsomusta, niin metodit koskevat puolestaan kysymyksiä siitä, miten tutkimuskäytännössä hankitaan uutta tietoa todelli-
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suudesta. (Raunio 1999, Bulmer 1982, Denzin & Lincoln 1994, 107–110.). Tässä tutkimuksessa metodologiset kysymykset liittyivät toisaalta siihen, miten tietoa voidaan hankkia, kun tutkimuksen kohteina ovat lapset: miten me voimme aikuisina ylipäätään ymmärtää ja tulkita lasten maailmaa. Toisaalta metodologiset pohdinnat liittyivät suppeammin siihen, miten lasten yhteistoiminnan rakentumisesta voitaisiin saada luotettavasti. tietoa Tutkimusmetodit nojautuivat metodisesti vahvasti ulkopuolisen havainnoinnin varaan, ja se toi
tutkimukseen omat rajoituksensa.
Sosiaalisen toiminnan, oppimisen ja kognitioiden tutkimuksessa on ollut viime vuosikymmeninä nähtävillä kaksi pääsuuntausta. Toinen niistä on keskittynyt tutkimaan yksilöiden toimintaa sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa. Siinä on ollut keskeisenä tutkimusmenetelmänä yksilöiden toiminnan analyysi. Toinen voimakkaasti esille noussut trendi on
ollut sosiaalisen vuorovaikutuksen tutkiminen diskurssianalyysin, symbolisen interaktionismin ja sosiokulttuuristen perinteiden avulla. Tämä metodologinen orientaatio tutkii sosiaalista vuorovaikutusta kulttuuriin osallistumisena. Sekä yksilökeskeisesti että sosiokulttuurisesti orientoituneet tutkimukset ovat toisaalta tuoneet paljon uusia näkemyksiä esimerkiksi oppimistutkimukseen. Oppimisen näkeminen sosiaalisena ilmiönä on auttanut
ymmärtämään, mitä yhteistoiminnassa tapahtuu konkreettisesti, miten merkityksiä jaetaan
semioottisten työvälineiden avulla ja miten intersubjektiivisuus kehittyy. Edellä mainitut
sosiaalisen vuorovaikutustutkimuksen kaksi perusorientaatiota ovat kuitenkin kulkeneet
irrallaan toisistaan. Yksilönäkökulmassa ympäristö nähdään kontekstina, joka otetaan
mukaan toimintaan vaikuttavana tekijänä. Sosiokulttuurisissa perinteissä taas haetaan
metodeja, joilla saataisiin myös kontekstitekijät mukaan tutkimusasetelmaan. Tässä tutkimuksessa on ollut samantyyppinen metodologinen ongelma kuin sosiaalisessa vuorovaikutustutkimuksessa yleensäkin. Teorioista ei ollut mahdollista löytää selkeitä metodisia ratkaisuja, vaan metodinen ja teoreettinen kehittämistyö täytyi nivoa tutkimusta tehtäessä tiiviisti yhteen. Tässä tutkimuksessa päädyttiin ratkaisuun, jossa tutkimusyksiköksi valittiin
yhteistoiminta järjestelmänä ja yksittäistä toimijaa laajempana yksikkönä. Yhteistoimintaa
tarkasteltiin eri puolilta: aloite–vastaus-tapahtumaketjuina sekä laajempina sosiaalisten
rutiinien kuvauksina.
Yhteistoiminnan rakentumisen kuvaamisessa otettiin käyttöön käsite ”tulos”, jolla tarkoitettiin toiminnan sovittamista yhteen toisten toimijoiden kanssa yhteisen toiminnan tai
tuotoksen aikaansaamiseksi. Toiminnan tulosta tarkasteltiin sosiaalisten rutiinien kehittymisen näkökulmasta ja niiden rakentumisen todettiin tapahtuvan lasten omassa toimintakulttuurissa lapsista lähtevänä luovana prosessina. Tutkimuksen metodologia on ollut prosessi, jossa ontologiset olettamukset, ilmiön tutkiminen, metodit, aineiston keruu sekä teoria ovat kehittyneet syklisesti yhdessä tutkijan intuitiivisten olettamusten kanssa kuten Valsiner (2000, 63–64) on esittänyt. Metodien kehittäminen perustui siihen teoreettiseen lähtökohtaan, että yksilöä pitäisi tarkastella elimellisessä yhteydessä toimintaympäristöönsä
menettämättä kuitenkaan tässä tutkimuksessa tärkeää yhteistoiminnan sisällöllistä ja toiminnallista kuvausta. Tilanne ratkaistiin käyttämällä monimetodista lähestymistapaa:
yhteistoiminnan yksityiskohtaista määrällisiä analyysejä sekä lasten sosiaalisten rutiinien
laadullista analyysia. Yhteistoiminnan kuvaus aloite–vastaus-seuraantoketjuina ei ollut erityisen hyvä keino, koska se kuitenkin kuvasi yhteistoiminnan rakentumista vain yhdestä,
verraten rajoittuneesta näkökulmasta. Kuvauksen ulkopuolelle jäivät mm. työvälineiden ja
toiminnan kohteen tarkat kuvaukset. Tosin sosiaalisten rutiinien kuvauksen tasolla päästiin
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tarkentamaan myös toiminnan sisällöllistä kuvausta ja se täydensi yhteistoiminnan analyysiä siltä osin.

9.4 Tutkimuksen eettiset näkökohdat
Tutkimuseettiset kysymykset koskevat kaikkea tieteellistä tutkimusta. Hyvän tieteellisen
käytännön tulee ohjata tutkijan toimintaa. Koko tutkimusprosessin sisältyy kauttaaltaan
eettisiä valintoja – kysymyksenasettelusta tulosten julkistamiseen. Tutkimuksessa on kysymys tutkittavien kunnioituksesta, arvokkaasta kohtelusta, ihmissuhteista ja intimiteetistä.
Tutkija käyttää valtaa ja hänen on tiedostettava se (Ruoppila 1999, 26–28).
Tässä tutkimuksessa erityisesti pohditutti tutkimusmetodologisten ratkaisujen eettiset
perusteet. Sekä tässä tutkimuksessa käytetty aineiston keruumenetelmä – havainnointi –
että tutkimuksen kohdejoukko – lapset herätti monia tutkimuseettisiä kysymyksiä. Lapsitutkimuksessa eettiset periaatteet nojaavat Ruoppilan mukaan (1999, 27) YK:n Lapsen
oikeuksien yleissopimukseen (1989), joka edellyttää, että lasta on kuultava ja hänet huomioonotettava kaikissa häntä itseään koskevissa asioissa. Samoin se takaa lapselle oikeuden
vapaasti ilmaista mielipiteensä sekä oikeuden yksityisyyteen ilman mielivaltaista puuttumista kenenkään muun taholta.
Tämän tutkimuksen kohdejoukkoon liittyvät eettiset kysymykset liittyivät erityisesti
tutkimuslupaan, luottamuksellisuuteen sekä tutkimusmenetelmän käyttöön. Tutkimusmenetelmänä havainnointitutkimus on verraten vähän tutkittavia ”häiritsevää” tai heidän persoonalliseen maailmaansa tunkeutuvaa verrattuna esim. testeihin tai erilaisiin arviointeihin.
Vaikka tämä onkin menetelmän vahvuus, se sisältää samalla aina mahdollisuuden myös
väärinkäyttää yksityisellä alueella toimimista. Yksityisyyden loukkaamista voi tapahtua
havainnointitutkimuksissa eri tavoin. Tutkija voi mennä mukaan tilanteisiin, jotka ovat
hyvin yksityisiä, ja hän voi jättää kertomatta omaa tutkijan rooliaan koskevia seikkoja.
Tässä tutkimuksessa tutkijaa askarrutti erityisesti ulkopuolisen havainnoinnin käyttö ja se,
että yksityisyyden suojalle ei ollut riittävää mahdollisuutta, koska videointi mahdollisti lapsen toiminnan seuraamisen kaikissa tilanteissa. Videointi tapahtui kuitenkin vain tietyissä
päivittäisissä tilanteissa, joten lapsille jäi onneksi paljon aikaa toimia ”vapaasti”, ilman
videointia. Vaikka lasten vanhempien kanssa keskusteltiin paljon lapsista sekä havainnoinnin yhteydessä että vanhempien illoissa, lapsen yksityisyyttä suojattiin ja lapsen persoonallisuutta kunnioitettiin kaikin mahdollisin keinoin.
Tutkijan on oltava erityisen huolellinen myös kielen käytössään ja sen täsmällisyydessä.
Erityisesti tässä tutkimuksessa on jouduttu pohtimaan havainnointien tulkintaa, jossa on
muistettava sekä arvostava suhtautuminen lapseen että tulkinnan yksipuolisuuden vaara. Se
minkä tutkija on saattanut nähdä – vaikkapa konfliktina – on voinut lasten toiminnassa olla
leikin kulkuun olennaisesti kuuluvana asioista neuvottelemisprosessina. Siksi tulkinnoissa
on pitäydytty tarkoin havainnoinnissa ja pyritty välttämään pitkälle meneviä tulkintoja.
Havainnoinnin eettisyyteen kuuluu myös se, että tutkimuksen tulee olla toistettavissa.
Siksi menetelmä ja aineiston keruuprosessit tulee kuvata mahdollisimman tarkoin. Tässä
tutkimuksessa erityisesti aineiston luokitteleminen ja koodaaminen oli vaativa tehtävä ja se
tuli tehdä huolellisesti. Tämäntapainen aineiston analyysiprosessi on aina subjektiivinen,
mutta sen perusteita tulee voida testata eri tavoin. Samaa aineistoa voidaan työstää hyvin
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eri tavoin riippuen tutkimusintressistä ja tässä tutkimuksessa valittiin yksi, ei varmaankaan
paras mahdollinen, analysointitapa. Jatkossa tulisikin lapsitutkimuksessa edelleen kehittää
luotettavia ja samalla eettisesti kestäviä ja kentällä paremmin toimivia havainnointi- ja
aineiston keruutapoja.
Lapsitutkimuksessa on Ruoppilan (1999, 28–39) mukaan tärkeää saada myös lasten
suostumus tutkimukseen osallistumiseen. Kun tehdään havainnointitutkimusta, on lapsille
kerrottava, minkälaisista toiminnoista ollaan kiinnostuneita (esim. leikeistä, peleistä, piirustuksista). Lapsella on oikeus päättää itse siitä, osallistuuko hän tutkimukseen vai ei, ja
hänellä on oikeus myös keskeyttää mukanaolonsa. Tutkimuslupa pyydettiin tässä tutkimuksessa ensin lasten vanhemmilta. Pramling ja Lindahl (1999, 50–53) korostavat eettisten näkökohtien puntaroimista erityisesti lasten vanhempia ajatellen: Mitä vanhemmille
näytetään ja miten otokset valitaan? Mitä videoille tehdään sen jälkeen kun ne on katsottu
ja analysoitu? Missä nauhoja säilytetään? Tutkijan on otettava kantaa moniin kysymyksiin,
jotka koskevat parasta mahdollista tapaa toimia suhteessa vanhempiin ja lapsiin. Myös lapsilta pyydettiin tutkimuslupa. Ryhmän ohjaaja kertoi lapsille siitä, että heidän leikkejään
seurataan. Lapset tulivat käymään tutkimushuoneessa ja tapasivat tutkijan, ja sen jälkeen
heitä pyydettiin kirjoittamaan nimensä erikseen sitä varten laadittuun kirjaseen. Lapsille
havainnointihuone ja siellä oleva peili tulivatkin hyvin tutuiksi. Lapset yrittivätkin joskus
peilin lähellä leikkiessään kurkistaa havainnointihuoneeseen peilin läpi ja kysyä, onko
siellä nyt joku. Lasten toiminnan nauhoittamisessa käytettiin ajoittain pientä nk. solmiomikrofonia, koska sen kautta kuuluvuus oli parempi. Lasten liikkuvuuden vuoksi se laitettiin pieneen selkäreppuun. Lasten haluttomuus ottaa reppua tuli myös esille ja siitä on
kuvaus kappaleessa 7.3.1. Haluttomuus aiheutti muutamia ongelmatilanteita ja niistä keskusteltiin ryhmän opettajan kanssa. Mikäli lapsi ei suostunut ottamaan reppua, sitä ei millään tavoin pakotettu, vaan tilanne ratkaistiin joko laittamalla mikrofoni pöydälle, jättämällä se pois tai ottamalla nauhoitus yleismikrofoneilla. Usein lapset kuitenkin seurasivat
toisten esimerkkiä ja joskus myös varasivat ennakolta repun itselleen seuraavaksi kerraksi.
Näin saatiin kuitenkin tutkimuksen kannalta riittävästi fokaalilapsia havainnoitaviksi.
Tässä tutkimuksessa mukana olleiden lasten vanhemmille kerrottiin niistä lähtökohdista, joiden pohjalta lapsiryhmä muodostettiin: Kysymys ei ole ainoastaan lapsille toimintaa tarjoavasta ryhmästä, vaan ryhmä muodostettiin myös yliopiston opiskelijoiden harjoittelua ja tutkimuksen tekemistä varten. Vanhemmille kerrottiin myös tämän tutkimuksen
tavoitteet ja aikataulu sekä se, että lapsia koskevat tiedot eivät tule missään vaiheessa esille.
Lisäksi pyydettiin lupa havainnollistaa videomateriaalilla seminaariesitelmiä ja/tai opetusta. Tutkimuslupa annettiin vanhemmille henkilökohtaisesti lapsiryhmän kokoontumisajankohtina, ja tutkija oli vanhempien tavattavissa aineiston keruuaikana. Vanhemmat
palauttivat tutkimusluvat tutkijalle henkilökohtaisesti. Tutkija on ollut sekä tutkimuksen
alkuvaiheessa että sen loppuvaiheessa vanhempainilloissa kertomassa menossa olevasta
työstä. Kontakti vanhempiin säilyi koko aineistonkeruuajan, koska vanhemmilla oli lasten
ryhmätoiminnan aikana tilaisuus keskustella, juoda kahvia ja syöttää pienempiä sisaruksia
lapsiryhmän vieressä olevassa kokoushuoneessa. Tutkimushuoneesta oli käynti varsinaiseen tutkimushuoneeseen, jossa oli peiliseinä havainnointia varten. Vanhemmat käyttivätkin usein hyväkseen mahdollisuutta seurata lasten toimintaa.
Luottamuksellisuus sisältää lasten kunnioittamisen, heidän yksityisyytensä sallimisen
sekä lasten suojelun vahingoilta. (Ruoppila 1999, 44.) Lasten intimiteetin varjeleminen on
välttämätön tutkimuksissa, joissa seurataan intensiivisesti lasten päivittäistä elämää. Tutki-
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mustulokset on esitetty sellaisessa muodossa, että lapsia ei voi tunnistaa havainnoinnin
tuloksista.

9.5 Tutkimuksen luotettavuus
Kvalitatiivinen tutkimus on viime vuosina lisääntynyt huomattavasti kehitys- ja kasvatuspsykologian piirissä, ja kvalitatiivisen tutkimusotteen hyvistä puolista on saatu uutta tietoa.
Aikaisempi, verraten varovainen suhtautuminen kvalitatiiviseen tutkimusotteeseen kertoo
siitä, että kokeelliset ja luonnolliset sekä positivistiset ja tulkinnalliset lähestymistavat on
asetettu epistemologisesti vastakkain. Psykologia on perinteisesti käyttänyt nk. koviin ja
kokeellisiin menetelmiin kuuluvia metodeja. Viime vuosien trendi kohti laadullista tutkimusta on kuitenkin tuonut esille ne monet edut, joita kvalitatiivisella tutkimuksella käyttäytymistieteissä on. (Soini 1999, 56–58.)
Kasvua ja kehitystä koskevan tutkimuksen epistemologiset ja ontologiset olettamukset
liittyvät siihen, mitä kehitys on ja miten sitä voidaan luotettavasti tutkia ja onko kehityksen
kuvaus vaiheiden staattista kuvausta vai haetaanko prosessin dynaamisempia kuvaustapoja. Kehitystä on perinteisesti lähestytty toisaalta osa-alueidensa kautta (motorisena, kognitiivisena, sosio-emotionaalisena kehityksenä) ja toisaalta kehitysvaiheita erottamalla.
Kehitystä koskevassa tutkimuksessa on sitä vastoin pyritty harvemmin laadullisten muutosten analyysiin tai kehityksen kokonaisvaltaiseen kuvaamiseen vaiheajattelun ylittävällä
tasolla. Hakkarainen (2002, 18–25) viittaa Valsineriin, joka tuo esille kehitykseen liittyvän
kiintoisan ristiriidan: Yksilön kokemusmaailmaa hallitsee pysyvyyden tunne, vaikka näennäisen samoina toistuvat tapahtumat hänen elämässään ovat joka kerralla jotakin laadullisesti uutta. Hän kokee itsensä joka päivä samaksi ihmiseksi huolimatta siitä, että jokainen
päivä on erilainen ja tuo muutoksia hänen elämäänsä. Toinen kysymys liittyy tulkinnan
perusteisiin: Voimmeko päätellä lasten toimintaa havainnoimalla luotettavasti jotain hänen
intentioistaan ja pyrkimyksistään? Tai voiko näkyvän käyttäytymisen perusteella päätellä
mitään lapsen kehityksestä, kuten Hakkarainen toteaa (2002, 24–25). Ainoa tapa päästä
lähelle kehitysprosessia, on rakentaa tutkimusasetelma, joka tuottaa tietyn valmiuden tai
kyvyn. Havainnointi on monella tapaa ongelmallinen tutkimusmetodi, ja se on sitä erityisesti tulkintaongelmien vuoksi. Myös se, mikä näkyy ja mitä on siis mahdollista havainnoida, on ulkoinen piirre. Se voidaan rekisteröidä ja luokitella, mutta aidot tulokset tai kehityksen uudismuodostelmat saadaan vain pitkäaikaisilla observaatioilla, pedagogisella
kehittämisellä ja kokeellisilla menetelmillä. (Hännikäinen 1995b, 38–39.) Tässä tutkimuksessa kohteeksi valittiin lasten yhteistoiminnasta hyvin rajallinen näkökulma. Houkuttelevaa olisi ollut laajentaa aineistoa kattamaan vaikkapa leikin vaiheiden tai leikin rakentumisen havainnointia, mutta aloitteet, vastaukset ja konfliktit näyttivät muodostuvan yhteistoiminnan rakentumisen suhteen keskeisiksi ja kiinnostaviksi ilmiöiksi. Sosiaalisten rutiinien
analyysi toi kuitenkin hieman laajemman perspektiivin tutkimuksen alkuvaiheessa liian
kapealta tuntuvaan näkökulmaan.
Tutkimuksen luotettavuuteen liittyviä kysymyksiä tulisikin pohtia erityisen huolellisesti
kvalitatiivisessa tutkimuksessa ja silloin, kun aineiston keruumenetelmänä käytetään
havainnointia. Tarkkuus indikoi sitä, kuinka vähän aineistossa ilmenee satunnaisvirhettä.
Pysyvyys on sitä parempi mitä yhdenmukaisempia tuloksia saadaan samasta aineistosta
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toistetuilla mittauksilla. Reliaabeliusmittoina pidetään observoijapysyvyyttä sekä observoijien välistä yksimielisyyttä.
Luotettavuusarviointi perustui tässä tutkimuksessa kahden virheen välttämiseen. Toinen
näistä vältettävistä virheistä oli koodausvirhe eli tilanne, jossa kaksi havainnoijaa tulkitsee
dataa eri tavoin, ja toinen ajastusvirhe eli tilanne, jossa kaksi havainnoijaa koodaa tapahtuman eri aikaan. Luotettavuuden arvioinnissa paljon käytetty metodi on Cohenin kappa. Sen
laskemista varten muodostettavasta matriisista saadaan tietää, missä luokissa kahden
havainnoijan luokitellut havainnot vastaavat toisiaan ja missä ne eroavat toisistaan (Niiranen 1999, 249).
Luotettavuusarvioita testattiin tässä tutkimuksessa kahdella eri tavalla: arvioimalla tutkijan omien havaintojen pysyvyyttä ja havainnoijien arviointien keskinäistä vastaavuutta.
Omien havaintojen pysyvyyden arviointi toteutettiin koodaamalla uudestaan aikaisempia
havainnointiepisodeja. Luotettavuutta tarkasteltiin prosentuaalisena osuutena sekä vastaavuussuhteena. Prosenttiosuus kertoo kaikkien arviointien suhteellisen yksimielisyyden
prosentteina ja vastaavuussuhde puolestaan saman suhdelukuna, joka vaihtelee 0:n ja 1:n
välillä. Vastaavuussuhde soveltuu parhaiten luokitteluasteikon tasoiseen arviointiin.
Omien havainnointien vastaavuussuhde vaihteli .79–.92 välillä. Havainnoijavastaavuutta tutkittiin vertailemalla kahden eri havainnoijan tekemiä koodauksia samasta havainnointimateriaalista. Virheiden ja samojen arvioiden määrät laskemalla saatiin vastaavuusprosentti ja vastaavuusindeksi. Analyysien vastaavuus oli verraten alhainen ilman toisen
arvioijan perehdyttämistä. Kun analyysin perusteet käytiin läpi huolellisesti, vastaavuussuhde oli .78, mitä voidaan pitää verraten luotettavana arviona.
Tutkimuksen luotettavuutta heikentävänä tekijänä tulee ottaa huomioon myös aikuiskeskeisyyden kysymys. Lasten käyttäytymisen tutkimus edellyttää toisaalta äärettömän
herkkää ja empaattista havainnointikykyä ja toisaalta suurta varovaisuutta lasten käyttäytymisen tulkinnoissa. Molemmissa suhteissa on tässä tutkimuksessa omat rajoituksensa.
Havainnoinnit ovat pieni ja suppea näkökulma lasten maailmaan, ja tehdyt tulkinnat vain
yksi fokus lasten rikkaaseen kulttuuriin.

9.6 Haasteita käytännön kasvatustyölle ja jatkotutkimukselle
Tutkimuksessa on seurattu lasten yhteistyön kehittymistä ja siinä ilmenevien pulmien ratkaisemista. Tämän päivän lapsilla on jo alle kouluikäisenä verraten paljon kokemuksia vertaisryhmistä. Vanhemmat korostavat usein päiväkodin merkitystä ennen kaikkea lapsen
”sosiaalisuuden” edistämisessä. Lapsen mahdollisuus toimia yhdessä toisten kanssa, harjoitella yhteistyötä ja kohdata yhteistyön esteitä, on pedagogisesti tärkeä tavoite. Sosiaalisuuden korostumisen ei tulisi kuitenkaan näyttäytyä aikuiskeskeisenä normina – ”lasten
täytyy oppia tulemaan toimeen keskenään”. Kyky aitoon yhteistoimintaan on jo varhain
osa lapsen käyttäytymisrepertuaaria. Kehityksen kuluessa ja lapsen kokemusten monipuolistuessa toimintamahdollisuudet laajenevat. Se että pieni lapsi kykenee yhteistoimintaan
ensimmäisen hoitajansa kanssa ja sitten vähitellen muiden lapselle tärkeiden ihmisten
kanssa, muodostaa sekä lapsen yksilöllisyyden että hänen sosiaalisuutensa perustan. Yksilöllisyyden alkujuuret ovat sosiaalisuudessa, koska ihminen syntyy yhteisöön ja kasvaa
yhteisön kautta omaksi erilliseksi yksilökseen.
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Koska yksilöllisyys ja identiteetti kehittyvät yhteistoiminnassa toisten kanssa, lapset tarvitsevat mahdollisuuksia ja tilaisuuksia yhteistoimintaan toistensa kanssa. Yksilöllinen
olemassaolo rakentuu ryhmän kautta ja ryhmän kanssa. Vain toisten kautta ihminen voi
erottua omaksi itsekseen ja saada kokemuksia omasta toiminnastaan. Kasvattajan tehtävänä on huolehtia siitä, että lapselle tarjoutuu mahdollisuus testata, kehittää ja oivaltaa oma
ainutlaatuisuutensa vertaistensa joukossa. Meidän ei ehkä tarvitsisi olla niinkään paljon
huolissamme sosiaalisuudesta kuin yksilöllisyydestä. Tämä on todellinen haaste kaikille
pedagogisessa työssä toimiville.
Yhteistoiminta toisten kanssa on monella tapaa myös oppimista tukevaa. Jos oppiminen
nähdään laajentuvana ja eriytyvänä suhteena ympäröivään maailmaan eikä niinkään yksilöllisenä tiedon konstruointina, yhteistoiminta ja kokemus mahdollistavat laadullisesti
uudenlaisen suhteen ympäröivään maailmaan sekä kollektiivisen tiedon syntymisen
(Lindahl & Pramling 2002) Tieto, oppiminen ja osaaminen muodostuvatkin yhteistyön
kautta syvästi persoonallisiksi kokemuksiksi. Tämän tutkimuksen perusteella havaittiin,
että spontaaneissa tilanteissa lapset loivat sekä mielikuvitus-, tarinointi-, keskustelu- että
sääntörutiineja, jotka sisälsivät paljon kollektiivista jakamista. Tilaa lasten omille vertaisrutiinien kehittämiselle tulisikin löytyä lapsen päiväkotipäivästä. Se edellyttää aikuiselta
herkkää silmää ja korvaa lasten omalle luovalle kehittelylle. Varga (2003) mukaan individualistinen leikkipedagogiikka luonnehtii liikaa päiväkotien ohjelmaa.
Yhteistoimintaan kuuluvat myös erilaiset tavoitteiden ja toiveiden ristiriidat. Vaikka
tulosten perusteella voitiinkin päätellä, että konfliktien kohtaaminen on lasten yhteistoimintasuhteen kannalta tärkeä oppimiskokemus, se ei anna oikeutta jättää huomiotta opettajan merkitystä. Vaikka useimmat konfliktit ratkesivatkin ilman opettajan aktiivista puuttumista, on tärkeää kehittää oppimisympäristöä siihen suuntaan, että se tukee osaltaan ristiriitojen ennaltaehkäisyä. Opettajan on parempi puuttua konflikteihin epäsuorasti kuin
tiukkoja kieltoja käyttäen. Lapsikeskeiset keinot konfliktien ratkaisuissa tuottavat myös
aikaisempien tutkimusten mukaan parhaita tuloksia. Oppimisympäristön rakentaminen lasten aktiivisuutta tukevaksi ja omatoimisuutta rohkaisevaksi on samalla vahva tuki lapsen
kehitykselle. Lasten yhteistoiminta on yksilönkehitystä ja kulttuurista luomistyötä parhaimmillaan.
Jatkotutkimuksissa olisi erityisen tärkeää kehittää uusia metodologisia ratkaisuja lapsitutkimukseen. Varhainen oppiminen ja yhteistoiminta ovat alueina rikkaita ja monia uusia
näkökulmia tarjoavia. Esimerkiksi sisarusten välinen yhteistoiminta ja tuutorointi ongelmanratkaisutilanteissa tulivat tämän tutkimuksen yhteydessä esille näkökulmina, joita olisi
jatkossa kiinnostavaa tutkia. Toinen varhaiseen yhteistoimintaan ja oppimiseen liittyvä
ilmiö, joka tässä tutkimuksessa tuli esille ja joka olisi haastava jatkotutkimuksen aihe, on
jäljittelyn merkitys pienten lasten toiminnassa. He jäljittelevät mieluusti toisia lapsia, mutta
jäljittelyyn liittyy usein myös vaihtelun elementti. Lopullinen jäljittelyn tulos ei koskaan
ole kopio edeltävästä, vaan se on uusi ja erilainen tapa toimia. Jäljittelyssä on mukana siten
aina myös vaihtelevuus ja muutos.
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Liitteet

Liite 1 Aloitteiden ja konfliktien koodausluokat.
Havaintoaineiston koodauksessa käytetty konfiguraatio yhteistoiminta-aloitteiden,
vastausten ja toiminta-aktiviteettien suhteen.
Luokka:
Aloite:
Fyytoimi
Verbaloi
Fyyverba
Elealoite
Suunnitt
Leikkial
Keskuste
Vastaus:
Fyystoim
Verbavas
Fyysverb
Elemynt
Hylk
Seuraami
Kommentt
Kysymys
Keskvast
Leikkiva

Määrittely:

fyysis-toiminnallinen aloite, asento, nojaaminen, lähelle tuleminen
kielellinen aloite, kysymys, aktiivinen kommentti, ehdotus, käsky
fyysis-kielellinen aloite, lapsi puhuu ja toimii samalla
elealoite, katse, suostuttelu, vetoaminen, vetoava ehdotus
toiminnan suunnittelu, ei-aktiivinen aloite, lapsi tarkentaa, antaa toimintaohjeen
leikkialoite, lapsi vie leikkiä eteenpäin, muokkaa, muuttaa, haluaa leikissä jotakin
keskustelualoite, kommentti, toteamus tarkoituksena jatkaa keskustelua

fyysis-toiminnallinen vastaus aloitteeseen, lapsi matkii, hyväksyy toimimalla
kielellinen vastaus aloitteeseen, lapsi kysyy lisää
fyysis-kielellinen vastaus, lapsi hyväksyy kielellisesti, nauraa, neuvoo
ja tekee
lapsi myöntyy eleellä aloitteeseen, vie ideaa eteenpäin
lapsi hylkää aloitteen, ei anna aktiivista vastausta, torjuu, kieltää, ei
huomioi, kritisoi
lapsi vastaa seuraamalla, passiivinen vastaaminen
kommentti, toteamus aloitteeseen, ei-vastaus, toimii ohjeiden mukaan
kysymys, lapsi haluaa lisää tietoa, selkiinnyttämistä
keskusteluvastaus, lapsi kommentoi keskustelualoitetta, jutustelua
leikkivastaus, lapsi vie leikkiä eteenpäin ottamalla leikkiroolin tai tehtävän
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Toiminta:
Yksinfun
Yksinkon
Yksdraam
Rinnfunk
Rinnkons
Rinndraa
Vuofunkt
Vuokonst
Vuodraam
Seueikm
Seurkomm
Nonplay
Tulos:
Sama
Muuttaa
Katkeaa
Lopettaa

yksin-funktionaalinen, lapsi toimii yksin
yksin-konstruktionaalinen, lapsi rakentelee yksin
yksin draama, roolileikkiä yksin
rinnakkaisfunktionaalinen, lapsi toimii toisen kanssa vierekkäin
rinnakkaiskonstruktionaalinen, lapsi rakentelee toisen kanssa rinnan
rinnakkaisdraama, roolileikkiä rinnakkain
vuorovaikutteis-funktionaalinen, yhdessä toimimista
vuorovaikutteis-konstruktionaalinen, yhdessä rakentelemista
vuorovaikutusdraama, roolileikkiä yhdessä
lapsi seurailee, ei relevantteja kommentteja
lapsi seurailee, kommentoi jollakin tavalla toimintaa
ei leikkiä, vaeltelua, juoksemista

lapsi jatkaa aloitteen ja vastauksen jälkeen samaa toimintaa
lapsi muuttaa aloitteen ja vastauksen jälkeen toimintaansa
lapsi katkaisee aloitteen ja vastauksen jälkeen koko toiminnan
lapsi lopettaa toiminnan, lähtee pois, vaihtaa kokonaan toiseen paikkaan
Määrittely:

Luokka:
Konflikti
Konfliktin synty:
Konflikti asiasta keskustelua, väittelyä asioista/ilmiöistä
Konflikti esineestä konflikti tavarasta, leikkiin liittyvästä, lapsi esim. pudottelee palikoita
Konflikti paikasta konflikti asemasta, tilan käytöstä, lapsi esim. ei päästä leikkiin
Konflikti säännöistäkonflikti rooleista, esim. siitä mitä leikissä tehdään
Konflikti yhteis- riita tavoitteista, osaamisesta, määräilee
ymmärryksestä
Ei konfliktia
Konfliktin ratkaisu:
Alistuminen
vetäytyminen, lapsi esim. itkee, suojelee itseään, menee pois
Vastahyökkäys
sinnikäs jatkaminen, lapsi ei suostu toimimaan, vastustaa
Lepyttely
aktiiviset ratkaisuyritykset, huumori, neutralointistrategiat, sovittelu
Avun pyytäminen lapsi pyytää apua aikuiselta tai toiselta lapselta
Ei huomioi
lapsi ei reagoi, seuraa, jättää huomiotta
Myöntyminen
ehtoihin suostuminen, yhteisymmärrykseen pääseminen
Ei ratkaisua
hämmästyminen ,pysähtyminen ,pelästyminen
Laatu:
Verbaalinen
Fyysinen
Verbaalis-fyysinen
Ei määriteltyä
Voimakkuus:
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Voimakkaan negatiivinen
Negatiivinen
Neutraali
Positiivinen
Voimakkaan positiivinen
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Liite 2 Sosiodraamalliset leikkirutiinit.

keskustelu
fyysistoiminnallinen
kysymys
ei aloitetta
suunnittelu
fyysis-kielellinen
leikkialoite
ele

Kuvio 4. Sosiodraamalliset leikkirutiinit: aloitteet.
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leikkivastaus
keskustelu
seuraaminen
elemyöntyminen
kysymys
kommentti
fyysistoiminnallinen
fyysis-kielellinen
ei vastausta
kielellinen vastaus

Kuvio 5. Sosiodraamalliset leikkirutiinit: vastaukset.
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Liite 3 Ei-fiktionaaliset keskustelurutiinit.

keskustelu
fyysistoiminnallinen
kysymys
ei aloitetta
suunnittelu
fyysis-kielellinen
leikkialoite
ele

Kuvio 6. Ei-fiktionaalinen keskustelurutiini: aloitteet.
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leikkivastaus
keskustelu
seuraaminen
elemyöntyminen.
kysymys
kommentti
fyysistoiminnallinen
fyysis-kielellinen
ei vastausta
kielellinen vastaus
Kuvio 7. Ei-fiktionaalinen keskustelurutiini: vastaukset.
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Liite 4 Fiktionaaliset tarinointirutiinit.

keskustelu
fyysistoiminnallinen
kysymys
ei aloitetta
suunnittelu
fyysis-kielellinen
leikkialoite
ele
Kuvio 8. Fiktionaalinen tarinointi: aloitteet.

leikkivastaus
keskustelu
seuraaminen
elemyöntyminen
kysymys
kommentti
fyysistoiminnallinen
fyysis-kielellinen
ei vastausta
kielellinen vastaus
Kuvio 9. Fiktionaalinen narratiivi: vastaukset.
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Liite 5 Esimerkkejä sosiaalisten rutiinien yhteistoimintasuhteiden
alkamisesta.
Aloitteet:

Vastaukset:

keskustelu
fyysistoiminnallinen
kysymys
ei aloitetta
suunnittelu
fyysiskielellinen
leikkialoite
ele

leikkivastaus
keskustelu
seuraaminen
elemyöntyminen
kysymys
kommentti
fyysis-toiminnallinen
fyysis-kielellinen
ei vastausta
kielellinen vastaus

Sosiodraamallinen sosiaalinen rutiini:

Ei-fiktiivinen keskustelu:

Tarinointi:

Toisen lapsen toiminnan seuraaminen ja jäljittely:

Sääntöleikit ja pelit:

Kuvio 10. Yhteenveto sosiaalisissa rutiineissa ilmenevistä yhteistoimintasuhteista.

