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Tiivistelmä

Tutkimus käsittelee esiopetusikäisen lapsen osallisuutta ja aktiivisuutta, esiopetusryhmän
vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa sekä ongelmanratkaisutaitoja juonellisen kirjainseikkailun
aikana. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten juonellinen menetelmä vaikuttaa lasten
aktiivisuuteen, osallistumiseen, ongelmien ratkaisemiseen ja yhdessä toimimiseen
esiopetusryhmässä. Tutkielman teoriaosuudessa vertaillaan Piaget’n ja Vygotskin leikkikäsityksiä,
tarkastellaan lähikehityksen vyöhykkeen ja leikin merkitystä oppimisessa sekä juonellista oppimista
ja esiopetuksen oppimisympäristöille asettuvia haasteita. Lisäksi teoriaosuudessa käsitellään
kielellistä tietoisuutta ja lukemaan oppimista esiopetuksessa.
Uuden toimintamenetelmän käyttö innoitti suunnittelemaan ja kokeilemaan narratiivista projektia
tutkijan omassa 20 lapsen esiopetusryhmässä. Juonellisen kirjainseikkailun lähtökohtana oli luoda
toiminnallinen ja lapsia osallistava projekti lukuvuoden päätteeksi. Kehystarinana toimivat Salaisen
maan sadut, jotka olivat tulleet lapsille tutuksi esiopetusvuoden aikana.
Kyseessä on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, jota voi luonnehtia sekä toiminta- että
tapaustutkimukseksi. Tutkimusaineisto koottiin videoimalla esiopetusryhmän toimintaa neljä viikkoa
kestäneen kirjainseikkailun aikana. Aineiston litterointi ja analysointi tapahtuivat osittain
samanaikaisesti. Tutkimusongelmat tarkentuivat aineiston analyysin yhteydessä ja tämä ohjasi
lopulta havaintoyksikköjen valintaa. Videomateriaalin tarkastelun yhteydessä esiin nousi yhden,
esiopetustoiminnasta heikosti kiinnostuneen lapsen erityinen motivoituminen ja eläytyminen
kirjainseikkailun tapahtumiin. Tutkimusongelmiksi asetettiin seuraavat kolme asiaa: miksi
kirjainseikkailu motivoi ja kiinnostaa esiopetusikäistä lasta, miten seikkailu vaikuttaa ryhmän
yhteistoimintaan ja vuorovaikutukseen ja miten lapset selviävät kirjainkätkövihjeiden
ongelmanratkaisutehtävistä.
Tutkimustulosten mukaan juonellinen kirjainseikkailu osoittautui lapsille mielekkääksi ja
merkitykselliseksi oppimisen menetelmäksi. Seikkailu lisäsi lasten osallisuutta, aktiivisuutta ja
ryhmän yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta. Tutkimus on lyhytkestoinen tapaustutkimus, mutta
tulokset ovat yhdensuuntaisia muiden vastaavien juonellisten opetuskokeiluiden kanssa, joten
teoreettista yleistystä mielikuvitukseen vetoavan ja leikkiin perustuvan pedagogiikan toimivuudesta
esiopetusympäristössä voidaan tehdä.
Tuloksia voi hyödyntää kehitettäessä esiopetuksen toimintaa esiopetussuunnitelman perusteiden
mukaisesti. Tutkimus voi myös rohkaista kasvattajia kokeilemaan erilaisia lasten näkökulmaa
huomioivia menetelmiä esiopetuspedagogiikkaa kehitettäessä.
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1 JOHDANTO

Esiopetusvuosi on yksi tärkeistä etapeista lapsen elämässä. Esiopetuksessa lapset oppivat
monia asioita, joista on hyötyä tulevalla koulutiellä. Olen toiminut 12 vuotta esiopettajana
ja korostanut aina vanhemmille sitä, että esiopetusvuoden tärkeimpiä asioita mielestäni on
akateemisten taitojen sijaan opetella huolehtimaan itsestä ja tavaroistaan, huomioimaan
kaverit, oppia ryhmässä toimimisen taitoja ja vuorovaikutustaitoja sekä harjoitella oman
vuoron odottamista sekä keskittymistä. Leikissä näiden taitojen opetteleminen tapahtuu
luontevasti. Esiopetusikäiset lapset ovat kiinnostuneita myös ns. akateemisista taidoista,
lukemaan ja kirjoittamaan oppimisesta, joita esiopetuksessa harjoitellaan leikin avulla.
Esiopetussuunnitelmaa on päivitetty pari kertaa kymmenen vuoden sisällä ja molemmissa
esiopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa korostetaan leikin merkitystä esiopetuksessa.
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet antavat raamit, joista jokainen kaupunki/kunta
voi muokata itselleen sopivan version. Olen ollut päivittämässä molemmilla kerroilla esiopetussuunnitelmia ja tuntuu siltä, että vaikka leikin merkitystä korostetaan, niin se kuitenkin unohtuu opetusmenetelmänä siinä vaiheessa, kun mietitään esiopetuksen eri sisältöalueita. Yleensä leikki on ”vapaata leikkiä”, jolloin lapset voivat vapaasti valita, mitä haluavat
leikkiä ja kenen kanssa leikkivät. Aikuisen rooli ”vapaassa leikissä” jää vähäiseksi. Leikkiä ei käytetä esiopetuksen eikä alkuopetuksen monipuolisena opetusmenetelmänä. Yleensä opetus on perinteisesti opettajajohtoista. Lindqvistin (1998, 55) mukaan leikkiä pidetään
päivähoidossa ideologisesti tärkeänä, mutta varsinaisena toimintana leikki ei kuitenkaan
ole kehittynyt.
Varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa mainitaan
useaan otteeseen lapsilähtöisyys. Mitä lapsilähtöisyys tarkoittaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arjessa? Vanhempainilloissa kerrotaan vanhemmille, että toimintamme on lapsi-
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lähtöistä, mutta miten lapsilähtöisyys näkyy käytännön työssä, se on hyvä kysymys.
Lapsilähtöisyys perustuu 1700-luvun Rousseaun ajatteluun ja 1900-luvun reformipedagogiikkaan. Lapsilähtöisyys-käsite on saanut monia painotuksia, koska sitä käytetään eri yhteyksissä ja useisiin tarkoituksiin. Yhteisesti voidaan kuitenkin sanoa, että lapsilähtöisyydessä korostetaan lapsen tarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden sekä aktiivisuuden huomioon ottamista. (Karlsson 2012, 21.)
Pulkkisen (2011, 320) mukaan lapsilähtöisyys on lapsen kehityksen tuntemista ja tukemista
sopivilla vaikutteilla ja kehitysodotuksilla. Lapsilähtöisyys vaatii vastuullisen aikuisen,
joka ottaa huomioon lapsen tarpeet, kuuntelee lapsen ajatuksia ja ymmärtää lapsen tarpeita.
Lapsilähtöisen toiminnan keskeisiä käsitteitä ovat osallisuus ja toimijuus. Lapsitutkimuksissa korostetaan lasten osallisuutta heitä koskevissa tapahtumissa ja päätöksissä. Lapsilähtöisyys ei siis ole lapsen ehdoilla toimista. (Rainio 2012, 108.)
Kuusivuotias lapsi on innokas, kiinnostunut ja utelias oppimaan uusia asioita. Miten oppimisen ilo saadaan pysymään lapsessa? Erilaisten, monipuolisten opetusmenetelmien käyttäminen olisi oppimisen kannalta tärkeää. Oppimisen tulisi olla mielekästä, mikä antaa
lapselle mahdollisuuden osallistua aktiivisesti, ei vain paikalla istuen, ohjeita kuuntelemalla ja viittaamalla. Esiopetuksen opetussuunnitelma on mielestäni niin joustava, että se antaa mahdollisuuden järjestää toimintaa lasten kiinnostuksen ja mielenkiinnon mukaan.
Omissa ryhmissäni on ollut erilaisia projekteja, joiden teemat ovat syntyneet lasten mielenkiinnon mukaan. Projektityöskentely on pitkäkestoista, mielekästä, haastavaa ja siihen
uppoudutaan täysillä.
Lasten ongelmanratkaisutaito on yksi niistä asioista, johon olen kiinnittänyt huomiota viime vuosien aikana. Arkisissa asioissa toimiminen tuottaa joillekin lapsille suurta haastetta.
Onko syynä se, että vanhemmat tekevät liikaa lastensa puolesta asioita vai onko syy jossakin muualla? Miten lapsen ongelmanratkaisutaitoa voi harjaannuttaa ja opettaa?
Esi- ja alkuopetuksen nivelvaihetta pidetään tärkeänä jatkumona siirryttäessä esiopetuksesta kouluun. Tämä nivelvaihe tuottaa toisille lapsille vielä suuren haasteen, jos lapselta vaaditaan oppitunnin mittaista istumista, keskittymistä, ohjeiden kuuntelemista ja tehtävien
tekemistä. Monipuolisten, lasta osallistavien opetusmenetelmien avulla voitaisiin
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ehkä helpottaa näiden lasten koulupolkua.
Juonellinen leikkimaailma rakentuu lasten ja aikuisten yhteistoiminnasta, tarinoista, dramatisoinnista ja roolileikeistä. Leikkitilanteessa tapahtuvaa oppimista voidaan kutsua juonelliseksi oppimiseksi, jonka tavoitteena on tehdä oppimisesta mielekästä ja omakohtaista. Leikissä lapset luovat mielikuvituksensa avulla uutta, muokkaavat ja uudistavat aikaisempia
kokemuksia. Leikkimaailman ideana on kytkeä mielikuvitus, irrottelu, estetiikka ja luova
keksiminen oppimiseen. (Rainio 2012, 108, 111.)
Kasvatustieteen maisteriopintojen myötä kiinnostuin juonellisesta oppimisesta ja päätin
kokeilla menetelmää esiopetusryhmässäni. Opintojen aikana saimme kuulla ja nähdä esimerkkejä erilaisista projekteista niin varhaiskasvatuksen kuin perusopetuksen puolelta.
Projektit vaikuttivat mielenkiintoisilta ja ennen kaikkea toimivilta etenkin sen suhteen, että
lapset osallistuivat, olivat rooleissa, tutkivat, kokeilivat ja pääsivät yhdessä ratkaisemaan
ongelmia.
Tässä tutkielmassani asetan tavoitteeksi selvittää, miten juonellinen toiminta vaikuttaa lasten aktiivisuuteen, osallistumiseen, ongelmien ratkaisemiseen ja yhdessä toimimiseen esiopetuksen lukemisen ja kirjoittamisen tavoitealueella. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä on Vygotskin kulttuurihistoriallinen teoria, jonka mukaan oppiminen kytkeytyy kulttuuriseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Teorian keskeiseksi tutkimuskohteeksi nousee
vuorovaikutus ympäristön ja välineiden sekä yksilön ja yhteisön välillä. Käsittelenkin ensin teoriaosassa juonellisen opetuksen taustalla olevia teoreettisia lähtökohtia, erityisesti
leikkiä, sekä juonellisen oppimisympäristön ominaisuuksia ja toiseksi esiopetusikäisen
kielellisen tietoisuuden ja lukemisen valmiuksien kehitystä.
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2 LEIKKI YKSILÖLLISENÄ JA KULTTUURISENA TOIMINTONA

2.1 Piaget’n ja Vygotskin leikkikäsitysten vertailua
Piaget’n konstruktivistista teoriaa ja Vygotskin kulttuurihistoriallista teoriaa pidetään varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen taustavaikuttajina, joten käsittelen ja vertailen näitä teorioita ja niiden käsityksiä leikistä tarkemmin.
Piaget’n konstruktivistisen teorian mukaan kehitys on ajattelun jäsentymistä ja ympäristöön sopeutumista. Piaget’n teoria on vaiheteoria, joka kuvaa kehitysvaiheet porrasteisina
ja vaiheesta toiseen siirtymisen ilmentävän kehityksen laadullista muutosta. Piaget’n mukaan kehitysvaiheet etenevät samanlaisina ja samassa järjestyksessä ja ovat kulttuurista
riippumattomia. Sensomotorisessa vaiheessa tiedon oppiminen perustuu aistijärjestelmiin
ja motoriseen toimintaan. Esioperationaalisessa vaiheessa kehittyy symbolien hallinta, mikä mahdollistaa aikaisempien kokemusten hyödyntämisen. Tässä vaiheessa lapsen ajattelussa on tapahtunut laadullista muutosta, mutta ajattelua leimaa kuitenkin sidonnaisuus
havaintoihin, palautettavuuden puute ja itsekeskeisyys. Piaget’n teorian yksi keskeisimmistä käsitteistä on tasapainoprosessi, joka sisältää tasapainoilua assimilaation ja akkommodaation välillä. Assimilaatiossa uusi tieto liitetään aikaisempaan tietoon ja akkomodaatiossa lapsi muuttaa käyttäytymistään ja tietorakenteitaan siten, että hän hallitsee uuden tilanteen. Tavoitteena on tiedon jäsentäminen ja ympäristöön sopeutuminen. Konstruktivistisessa teoriassa lapsi oppii oman toimintansa seurauksena ja aikuisen merkitystä pidetään
vähäisenä. (Hännikäinen & Rasku-Puttonen 2001, 158–162.)
Piaget’n mukaan leikki on toimintaa, joka tiivistää ja jäsentää vakiintuneet käyttäytymismallit ja on siis assimilaatiota. Piaget jakaa leikin kolmeen kehitysvaiheeseen. Piaget’n
mukaan harjoitteluleikki liittyy sensomotoriseen mielihyvän tunteeseen ja sen pohjalta
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lapselle kehittyy kyky ajatella symbolein eli lapsi siirtyy symbolisen leikin vaiheeseen ja
myöhemmin kehittyy roolileikki. Roolileikin käsitettä Piaget’lla ei kuitenkaan ole. Aikuisen ei tarvitse opettaa lasta leikkimään vaan leikki kehittyy jäljittelemisen ja mallien kautta.
Leikin avulla lapsi vahvistaa jo opittuja rakenteita. Alussa leikin symbolit ovat yksilöllisiä,
mutta ne muuttuvat rationaalisten kykyjen lisääntyessä yleisemmiksi. Sääntöleikit edustavat leikin korkeinta astetta. Sääntöleikkeihin liittyy olennaisesti järjestelykyky ja sosiaalisuus ja ne ovat siksi pysyvämpiä. Piaget’n teorian mukaan lapselle on luotava edellytykset
kehittyä, joten aikuinen antaa lapselle leikin mahdollisuudet varaamalla tarvikkeita leikkeihin, mutta pysyttelee itse leikin ulkopuolella. Lapsen leikin tulee olla itseohjautuvaa,
jossa lapsi joko vahvistaa tietojaan tai käsittelee sisäisiä ristiriitatilanteitaan. Aikuinen voi
vaikuttaa leikkiin ulkoisin keinoin leikkivälineillä tai leikkiympäristön luomisella. (Emt.
163–164, Lindqvist 1998, 51.)
Vygotskin kulttuurihistoriallinen teoria korostaa sisäistämisprosessia kehityksessä. Lapsen
kehitykseen vaikuttavat sosiaalinen, kulttuurinen ja historiallinen ympäristö. Lapsen ja
ympäristön välillä on dialektinen vuorovaikutussuhde. Vuorovaikutus, joka vaikuttaa lapsen kehitykseen ohjaa aktiivisuuden rakennetta, vuorovaikutuksen ymmärtämistä ja käytänteitä ja vuorovaikutuksen osapuolien keskinäistä ymmärrystä merkityksistä ja tarkoituksista. Syvempi ymmärtämisen prosessi, yhteyksien järjestäminen ja vuorovaikutus, ovat
peruselementtejä pedagogisessa psykologiassa. Kielellinen prosessi, joka muodostaa ja
ohjaa vuorovaikutusta on luonteeltaan narratiivista. Vygotskin mukaan lapsen kehitys, oppiminen ja opetus kulkevat yhtä matkaa. Vygotski korostaa sosiaalisen ja kulttuurisen ympäristön merkitystä kehityksessä ja oppimisessa. Lapsen älylliseen kehitykseen vaikuttavat
lapsen kokemukset elinympäristössään. Yksilön psyykkinen kehitys on sosiaalinen prosessi,
jossa yhteisöllä ja sosiaalisilla suhteilla on suuri merkitys lapsen ajattelulle ja oppimiselle.
(Brotherus, Hytönen & Krokfors 1999. 61–62; Hännikäinen & Rasku-Puttonen 2001,
165–166; van Oers 2003, 11.)
Vygotski korosti kehityksen syklisyyttä ja eritahtisuutta, joka näkyy sekä fyysisessä että
henkisessä kehityksessä. Kehitys etenee sosiaalisuudesta yksilöllisyyteen, kun taas Piaget’n teorian mukaan lapsi siirtyy yksilöllisestä itsekeskeisyydestä sosiaalisuuteen ja loogiseen ajatteluun. Piaget kuvasi leikin itsekeskeisenä toimintana Vygotskin ajatellessa leikin
olevan synnyltään ja sisällöltään sosiaalista. Sekä Piaget että Vygotski korostivat lapsen
aktiivista roolia ja vuorovaikutusta merkityksellisenä tiedolliselle kehitykselle. Kun Vy-
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gotski painotti kulttuurin ja vuorovaikutuksen merkitystä lapsen ajattelun kehittymiselle,
Piaget’n mukaan lapsi luo itse ja konstruoi ymmärrystä. Yhteistä heille on se, että opetuksen täytyy lähteä lapsen spontaanista käsityksestä. Piaget painottaa konkreettisten asioiden
tekemistä, Vygotski taas ihmisten välistä vuorovaikutusta ja kommunikaatioita. Lauritzen
(Hännikäinen & Rasku-Puttonen 2001, 178) on nostanut Piaget’n teoriasta esille kliinisen
metodin, kehitysvaiheet, leikin vaiheet ja konstruktivismin ja Vygotskin teoriasta sosiaalisen vuorovaikutuksen merkityksen, kielen, lähikehityksen vyöhykkeen ja leikin aseman
lapsen kehityksessä, joita voidaan hyödyntää varhaiskasvatuksen käytäntöjen kehittämisessä. (Brotherus, Hytönen & Krokfors 1999, 64–66; Hakkarainen 2002, 28; Hännikäinen &
Rasku-Puttonen, 2001, 173–178.)
Kulttuurihistoriallisen teorian keskeinen käsite on tietoisuus ja leikki on avainasemassa
siinä, kun lapsi kehittää tietoisuuttaan maailmasta. Vygotskin mukaan leikissä lapsi saa
toteuttaa epärealistisia toiveitaan. Leikissä lapsi alkaa käyttää omaa tahtoaan ja luoda tietoista muotoa toiminnoilleen. Vygotskin mielestä leikki on tärkein edellytys ajatuksen, tunteen ja tahdon kehittymiselle ja leikissä nämä kolme asiaa ovat tiiviisti yhdessä eikä niitä
voi erottaa toisistaan. (Lindqvist 1998, 68.)
Vygotskin kulttuurihistoriallisen leikkiteorian mukaan leikki on luovaa toimintaa, luovaa
pedagogista käyttäytymistä. Vygotskin perusajatuksena on se, että lapsen tietoisuuden kehitys tapahtuu kokonaisrakenteen tasolla. Olennaista on ajatus laadullisista muutoksista siirryttäessä kehitysvaiheesta toiseen. Vygotski kuvasi lapsen ja ympäristön välistä suhdetta
ideaalisen ja reaalisen väliseksi suhteeksi. Vygotskin teoria erottuu muista siinä, että se
pitää kaikkia ihmisiä, sekä pieniä että isoja, luovina. Luova toiminta mahdollistaa sen, että
ihminen voi luoda ja saada aikaan jotain uutta. Vygotski kutsuu luomiskykyä mielikuvitukseksi. Mielikuvituksen avulla voi tulkita tunteita ja kokemuksia eikä mielikuvituksen ja
todellisuuden välillä ole mitään ristiriitaa. (Hakkarainen 2002, 18–20; Lindqvist 1998, 66–
67.)
Vygotskin lähtökohtana on ollut kysymys siitä, miten leikki avaa lapselle kulttuurin uudesta näkökulmasta ja mitä leikkiä edeltäviä esivaiheita lapsen kulttuurisessa kehityksessä on.
Vygotskin mukaan leikin teemat ja roolit ilmaisevat aina lapsen ymmärtämän sosiokulttuurisen materiaalin. Vygotski korostaa leikin mielikuvituksellisuutta, leikin kehitystä ja leikin
roolia. Leikki pitää sisällään kaksi komponenttia, mielikuvituksen ja sääntöjen käyttämisen,
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jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Vygotski pitää erityisesti kuvitteluleikkiä merkityksellisenä lapsen kehitykselle. Hänen ajattelussaan säännöt tarkoittavat muuta kuin sääntöleikkiä. Leikkiessään lapsi sitoutuu vapaaehtoisesti noudattamaan rooleihin ja mielikuviin liittyviä sääntöjä. Sääntöjä rikkomalla leikki ei tuo lapselle tyydytystä, jota hän odottaa.
Mielikuvitus on leikin kriteeri. Mielikuvituksen avulla lapsi hallitsee omaa toimintaansa.
Leikissä kuvitellut asiat ovat yhteydessä lapsen mielikuvitukseen ja käsitteellisen ajattelun
kehittymiseen (Hakkarainen 2008, 102; Vygotski 1976, 537–540.)
Hakkarainen (2005) on luonnehtinut leikkiä lasten ensimmäiseksi, itsenäiseksi toiminnaksi,
jonka lapset kokevat omakseen. Leikin avulla lapset hallitsevat ja kontrolloivat elämää tai
ainakin sitä osaa, jonka leikki muodostaa. Vygotskin mukaan leikki on kokonaisvaltaisesti
luovaa ja esteettistä toimintaa, josta muut inhimillisen toiminnan muodot saavat alkunsa.
Leikki vaikuttaa lapsen kehitykseen sen lähteenä ja välineenä samanaikaisesti, koska leikki
luo lähikehityksen vyöhykkeen. (Hakkarainen 2008, 100–101.) Näin leikkiä voidaan pitää
sekä lapsen itsenäisenä toimintana että oppimisen ja kasvatuksen välineenä.

2.2 Lähikehityksen vyöhyke
Lähikehityksen vyöhyke on yksi Vygotskin psykologian metodologian peruskäsitteistä.
Vygotskin mukaan leikki luo lapsen lähikehityksen vyöhykkeen. Leikissä lapsi pystyy
toimimaan keskimääräistä ikäänsä kypsemmin. Hakkarainen (2010) tarkentaa käsitystä
lähikehityksen vyöhykkeestä sen yleisemmästä sovellusalueesta kouluoppimisesta leikkiin
tarkastelemalla sitä, miten Vygotski kehitti teoriaansa eri vaiheissa. Vygotski oli kiinnostunut ihmisen kulttuurisesta kehityksestä, mutta kohdisti mielenkiintonsa eri kohteisiin eri
vaiheissa. Ensimmäisessä vaiheessa tutkittiin henkisten toimintojen erityisesti kulttuurisesti
määräytyneiden toimintojen kehitystä. Toisessa vaiheessa etsittiin eri toimintojen muodostamia psykologisia systeemejä. Kolmas tutkimusvaihe nosti esille tietoisuuden kehityksen,
erityisesti tietoisuuden mielekkyysrakenteen muutoksen. Kouluoppimisen lähikehitys
edustaa ensimmäistä metodologian kehittelyvaihetta, jossa kehityksen analyysiyksikkönä
ovat henkiset toiminnot. Tässä mielessä lähikehityksen käsitettä on sovellettu eniten. Leikin lähikehityksen vyöhyke määritellään psykologisten systeemien ja tietoisuuden kehityksen tasolla, ja tällä tavoin ymmärrettynä lähikehityksen vyöhykkeen merkitys psyykkisen
kehityksen näkökulmasta laajenee. (Hakkarainen 2010.)
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Perinteisesti kehityksen ja oppimisen suhde on määritelty niin, että lapsen kehitystaso rajaa
opettamisen ja oppimisen mahdollisuudet. Lähikehityksen käsite kääntää asian päinvastaiseksi. Lähikehityksen alaraja muodostuu siitä, mihin lapsi pystyy jo itsenäisesti ja yläraja
siitä, mihin lapsi pystyy sosiaalisen ohjauksen ja tuen avulla. Lähikehityksen vyöhyke
muodostu näiden rajojen väliin. Vygotskin viitekehyksessä opettajan tehtävänä on määritellä jokaisen lapsen lähikehityksen vyöhyke ja kehitykseen liittyvä oppiminen. Hän painotti
kasvattajan osuutta ohjata, kasvattaa ja opettaa lapsia olemalla vuorovaikutuksessa heidän
kanssaan, mutta vain sen mukaan mihin lapset ovat valmiita ja mitä lapset toivovat. Vygotskin (1982, 186) mukaan opetuksen tulee kulkea kehityksen edellä, jolloin se herättää
toimintoja, jotka ovat kehittymisvaiheessa lähikehityksen vyöhykkeellä. Lähikehityksen
vyöhyke määrittää ne funktiot, jotka ovat kehittymässä ja kuvaa tulevaa henkistä kehitystä.
Lähikehityksen toteaminen on mahdollista ongelmanratkaisutilanteissa, joista lapsi ei selviä yksin. Aikuinen ohjaa lasta ongelmanratkaisuun ja myöhemmin lapsi selviytyy tehtävästä itsenäisesti. Pedagogiikka luo kehitysprosesseja lapsen lähikehityksen vyöhykkeelle.
Lähikehityksen vyöhykkeessä näkyy kasvatuksen ja kehityksen suhde. (Hakkarainen 2010,
242–244; Hännikäinen & Rasku-Puttonen 2001,173; Rauste von Wright, von Wright &
Soini 2003, 160.)
Vygotskin mukaan leikki on älyllisen kehityksen välttämätön edellytys, jossa kuvitteellisten tilanteiden luominen johtaa abstraktin ajattelun kehittymiseen. Leikki on merkityksellistä, kehitystä eteenpäin vievää toimintaa. Vygotskin mukaan leikissä lapsi toimii lähikehityksen vyöhykkeellä, keskimääräisen ikänsä ja päivittäisen käyttäytymisensä yläpuolella.
Leikkirooleissa lapsi pystyy suoriutumaan sellaisesta, mikä olisi liian vaikeaa ilman roolien tukea. Olennaista on, että lähikehityksen vyöhyke käsitteeseen liittyy myös sosiaalinen
tekijä: joku auttaa lasta eteenpäin. (Kalliala 2011, 14.)
Hakkaraisen (2010) mukaan lähikehityksen ydin muodostuu tarpeiden, motiivien ja tietoisuuden muutoksista. Leikki luo lapselle haasteellisia tilanteita, joissa hän joutuu ristiriitatilanteisiin omien halujen ja leikin sääntöjen välillä. Leikissä lapsi pystyy kontrolloimaan
omaa käyttäytymistään ja tahdonvoimaansa toimimalla päinvastoin kuin haluaisi. Vygotski
toteaa, että yksin leikkivä lapsi toimii lähikehityksen vyöhykkeellä. Kyseessä on sosiaalinen toiminta, jossa leikin aiheet ja tapahtumat ilmentävät sosiokulttuurisia elementtejä.
Lähikehityksen vyöhyke näkyy leikissä siinä, että lapsi pystyy ylittämään itsensä tilanteissa, jotka arjessa tuovat hänelle haasteita. Vygotskin mukaan leikin lähikehityksen vyöhyke
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luo sekä uuden asenteen että uudet motiivit todellisuuteen. (Hännikäinen & RaskuPuttonen 2001, 169–170.)

2.3 Leikki ja oppiminen
Lähikehityksen vyöhykkeen tarkastelu jo osoitti leikin ja oppimisen kiinteän yhteyden,
nimenomaan lapsen henkisten kykyjen, motivaation ja tarpeiden muuttumisen näkökulmasta. Tarkennan vielä tuon suhteen tarkastelua.
Brotheruksen (2004, 5–6, 8, 39–41) mukaan kuusivuotiasta lasta luonnehditaan uteliaaksi,
sosiaaliseksi, aktiiviseksi ja innokkaaksi oppijaksi. Lapsen oppiminen kehittyy aluksi asioita tekemällä, sitten tietämällä ja lopuksi ymmärtämällä. Uuden oppiminen pohjautuu lapsen aikaisemmille tiedoille, taidoille ja toiminnoille ja oppimisessa korostetaan aktiivisuutta, tutkivaa oppimista ja ongelmakeskeistä lähestymistapaa. Esiopetusikäiselle lapselle
leikki on luontainen tapa oppia ja kehittyä. Leikki vastaa lapsen fyysisiä ja psyykkisiä tarpeita ja erityispiirteitä ja on tärkeää lapsen kokonaispersoonallisuuden muodostumisessa ja
muodostumiselle. Leikin avulla lapsi kokee erilaisia tunteita ja oppii käsittelemään niitä,
hahmottaa maailmaa ja oppii käsittelemään erilaisia tilanteita. Leikin avulla lapsi käsittelee
kokemuksiaan ja oppimiaan asioita. Leikissä korostuvat ne seikat, jotka ovat lapselle tärkeitä.
Esikouluikään siirryttäessä toimintojen järjestelmässä tapahtuu laadullisia muutoksia, joista
keskeisenä ovat muistin muutokset. Tämä näkyy siinä, että lapsi pystyy toimimaan yleisten
ideoiden tasolla välittömästä tilanteesta ja kokemuksesta riippumatta. Lapsen vuorovaikutuksen laajuus kasvaa, koska hän voi käsitellä senhetkisten tilanteiden lisäksi myös kuviteltuja asioita. Toinen muutos liittyy lapsen tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin. Lapsen
antama merkitys tilanteille ja tilanteiden mielekkyys ohjaavat kiinnostuksen kohteiden
muotoutumista ja yleistyksen kohteet muuntuvat ja korvautuvat toisilla. Kolmas muutos
liittyy lapsen siirtymiseen toimintaan, jossa ajattelun ja tekojen välinen suhde muuttuu.
Tämä mahdollistaa sen, että lapsi pystyy siirtymään ideasta sen toteuttamiseen ja ajatuksesta tilanteeseen ja näin mahdollistaa lapsen luovan toiminnan. Esiopetusikäisen lapsen ajattelu on laadullisesti erilaista kuin aikuisen ajattelu. Lapsen ajattelu on vielä egosentristä,
kontrolloimatonta ja mielikuvitusvaltaista. Asiat eivät täydenny loogisesti, vaan selittyvät
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ja muodostavat kokonaisuuksia mielikuvitukseen perustuen. Egosentriselle ajattelulle on
ominaista yhden asian käsittely kerrallaan ja tilanteiden näkeminen ainoastaan omasta näkökulmasta. Esiopetusiässä lapset alkavat kiinnostua muiden ajatuksista ja asioista, jotka
ovat heidän kokemusmaailman ulkopuolella. Esikouluikään siirtymiseen liittyy sisäisen
eettisen maailman synty, yleisen luontokäsityksen hahmottuminen, käsityksen muotoutuminen omasta itsestä ja alkava maailmankuvan jäsentyminen. (Brotherus 2004, 6, Hakkarainen 2002, 29.)
Eganin (2001) mukaan lapset ovat abstrakteja ja konkreettisia ajattelijoita ja heidän ajattelunsa on voimakkaasti tunnepohjaista. Lapset ymmärtävät asioiden sisällön tarinan muodossa ja he muodostavat kuvia sanoista ja tuottavat vertauskuvia. Lasten oppimista kannustavat rytmit ja riimit. Näillä periaatteilla on merkittävä vaikutus oppimiseen. Kuten edellä
osoitin, Vygotskin keskeisiä periaatteita oppimisen ja kehityksen kannalta ovat tiedon
konstruointi ja kognitiivisten taitojen rakentuminen sosiaalisessa yhteydessä, sosiaalinen
konteksti ja oppimisen ja kehityksen prosessit. Kalliala (2011, 14–15) toteaa leikin vaikuttavan lapsen kielen kehitykseen, kuvitteelliseen ja kausaaliseen ajatteluun, joustavaan yhdistelemiseen, luovaan ajatteluun, assosiatiiviseen sujuvuuteen, ongelmanratkaisukykyyn
ja kykyyn erottaa ulkoinen todellisuus leikin todellisuudesta. Lisäksi lapsen sosiaalisemotionaaliset taidot ja omien tunteiden säätely kehittyvät. Kognitiivisten taitojen rakentumiseen vaikuttavat aikaisemmat ja tämänhetkiset vuorovaikutustilanteet. Lapsen kehitystä edistävät fyysinen toiminta ja sosiaalinen vuorovaikutus yhdessä. Sosiaalinen ympäristö voidaan jakaa interaktiiviseen, struktuurin, kulttuurilliseen ja sosiaaliseen tasoon. Interaktiivinen taso käsittää nykyiset toiminnat ja tapahtumat. Struktuurin taso sisältää perheen ja koulun ja kulttuurinen ja sosiaalinen taso yhteiskunnan laajemmin. Vygotskin mukaan kasvatusprosessissa korostuu oppijan aktiivisuus, opettajan aktiivisuus sekä oppimisympäristön aktiivisuus. (Bodrova & Leong 2007, 9–14; Hännikäinen & RaskuPuttonen 2001, 166.)
Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa on
nostettu esiin lapsilähtöinen, sekä Piaget’n että Vygotskin teorioista aineksia saanut konstruktivistinen oppimiskäsitys opetussuunnitelmien laadinnan perustaksi. Tällä oppimiskäsityksellä pyritään siirtymään aikuisjohtoisesta tiedon välittämisestä yhteiseen tiedon rakentamiseen lasten kanssa, jolloin heidän aktiivisuutensa ja osallistumisensa mahdollistetaan. Konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä oppiminen nähdään aktiivisena ja päämää-
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räsuuntautuneena prosessina, jossa korostuu itsenäinen ongelmanratkaisu. Konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen tulisi sisältyä minä ja persoonallisuuden rakentaminen, luovuus,
motivaatio ja mielikuvitus. (Hakkarainen 2008, 127, 132; Skinnari 2001, 87.)
Varhaiskasvatussuunnitelmien perusteisiin (2005, 20–22) on kirjattu käsitys siitä, että leikkiminen on lapselle ominainen tapa toimia ja ajatella. Leikki vahvistaa lapsen hyvinvointia ja käsitystä itsestä ja lisää lapsen osallistumismahdollisuuksia. Leikin avulla lapsi ilmentää ajatteluaan ja tunteitaan. Osallistumalla toimintaan ja keskustelemalla lasten kanssa
kasvattajat pääsevät osalliseksi lasten maailmaan ja ajatteluun. Leikki tuottaa lapselle tyydytystä ja he oppivat leikkiessään. Leikin tukeminen vaatii kasvattajalta huolellista havainnointia ja valmiuksia eritellä leikkitilanteita. Kasvattajien tehtävä on eritellä leikkejä oppimisen näkökulmasta. Leikkiympäristön luominen ja kehittäminen ovat yksi osa varhaiskasvatusta. Leikkiympäristön luomisessa tulisi ottaa huomioon lasten kehitysvaihe, leikkikulttuuri ja lasten kiinnostusten aiheet.
Esiopetussuunnitelman perusteiden (2010, 8–11) yleisenä tavoitteena esiopetuksessa on
lapsen myönteisen minäkuvan vahvistuminen ja oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen.
Tavoitteissa mainitaan myös lapsen perustietojen, -taitojen ja -valmiuksien omaksuminen
eri aihepiireistä ikänsä ja edellytystensä mukaisesti. Esiopetuspäivä tulee rakentaa niin, että
se antaa mahdollisuuden rauhalliseen työskentelyyn, omaa rauhaa leikkiin, yhdessä tekemiseen ja oppimiseen sekä oppimisen ilon ja mielekkyyden kokemuksiin. Esiopetus kannustaa lapsia vuorovaikutukseen, yhteistyöhön, vastuunottamiseen ja osallisuuteen. Lapsella tulee olla mahdollisuus vaikuttaa omaan ja yhteiseen työskentelyyn sekä toimintaympäristöön. Esiopetuksessa oppiminen pohjautuu aikaisempiin tietorakenteisiin ja on aktiivinen, päämääräsuuntautunut prosessi, joka sisältää ongelmanratkaisua. Oppiminen perustuu
lapsen aiempaan tietoon ja oppimiskokemuksiin. Toiminnassa korostetaan lapsen tarvetta
oppia mielikuvituksen ja leikin kautta.
Jotta leikin mahdollisuudet voisivat toteutua esiopetustoiminnassa, leikki tulisi ymmärtää
sosiokulttuurisena toimintana, joka hyväksyy oivallusten monimuotoisuuden ja sallii osallistujille toiminnan vapauksia. Sosiokulttuurisen näkemyksen mukaan leikki sisältää sääntöjä, mutta ne eivät kauttaaltaan määrää leikin kulkua. Leikki perustuu vapaaehtoiseen
osallistumiseen. Leikkiin perustuva pedagogiikka ottaa huomioon lasten kiinnostuksen
kohteet. Sen tavoitteena on parantaa mahdollisuuksia osallistua sosiokulttuuriseen toimin-
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taan menetelmillä, jotka voivat tukea lasten taitoja innovatiivisella ja tärkeällä tavalla. (van
Oers 2003, 22.) Leikki on lasten rakentamaa toimintaa, johon aiheet löytyvät lasten omasta
maailmasta ja niitä on muokattu lasten leikkiin sopiviksi. Leikin avulla lapsi hakee tietoa ja
erilaisia kokemuksia todellisesta maailmasta. Leikin avulla lapsi oppii selvittämään ja
ymmärtämään, mikä on tärkeää ja merkityksellistä heidän omassa elämässään ja ympäristössään. Leikin kehittyminen on riippuvainen leikin ohjaamisen muodoista. Leikin ohjaamisen kokonaisuuden tulee muuttua leikin edetessä ja kehittyessä. (Hakkarainen 2004, 162;
Hakkarainen 2008, 99–100, 112.)
Hakkarainen (2002) käyttää kehittävän esiopetuksen käsitettä menetelmästään, jossa keskeistä on leikki ja leikinomainen toiminta. Esiopetuksen suunnittelu pohjautuu lasten erityistarpeiden ja kehityksen etenemisen havainnointiin ja oppimista korostetaan yhteisessä
leikissä tapahtuvana vuorovaikutusprosessina. Siinä lapsille tarjoutuu mahdollisuus aktiiviseen tutkimiseen, kokeilemiseen ja oppimiseen vuorovaikutuksessa toisten lasten, aikuisten
sekä materiaalien kanssa. Oppimiseen liittyvät toiminnot ja materiaalit liitetään konkreettisesti lapsen elämään ja elinympäristöön. Lasten kyky oppia on riippuvainen toistoista ja
kokemuksista, jotka ovat lapsille henkilökohtaisesti merkityksellisiä. Lapset muistavat tiedon, jos esitetään heille toistuvasti mielekkäällä tavalla ja jos tieto on heille erityisen merkittävä, niin kuin se leikkiin kytkettynä useimmiten on. (Bodrova & Leong 2005, 45.) Lasten kehitystä seurataan ja toimintojen haasteellisuutta ja vaikeusastetta lisätään taitojen
kehittymisen myötä. Aikuisen tehtävänä on tarjota lapsille toimintoja ja materiaaleja, antaa
aikaa kokeilemiseen ja tutkimiseen sekä edistää lasten osallistumista. Esiopetuksen lapsilähtöisyys korostaa lapsen omaa aktiivisutta ja aikuisen ohjaajan roolia. Lapsilähtöiseen
toimintaan kuuluvat leikit, projektit, toimintapisteet omaehtoista työskentelyä varten, asioiden ja tapahtumien tutkimista kokemuksellisesti sekä monipuoliset vuorovaikutustilanteet. (Hakkarainen 2002, 62–63.)
Kehittävän esiopetuksen kriteerinä ovat lasten toiminnan laadulliset muutokset, jossa sisältöjen oppiminen ja hallinta eivät ole keskeinen tavoite. Hakkarainen (2002, 64–65) perustelee näkemystään Vygotskin lisäksi Tomasellon, Brunerin, Sutton-Smithin ja KarmiloffSmithin tutkimuksilla. Tomasello nostaa esiin vuorovaikutuksen, joka muokkaa lapsen
tietoa, tiedon luokkia, yhdenmukaisuutta ja kielikuvia. Vuorovaikutuksessa toisten kanssa
lapsi joutuu kokeilemaan ja omaksumaan erilaisia näkökulmia asioihin ja tapahtumiin.
Kehittävän esiopetuksen keskeinen kysymys on siinä, miten lapsi muuttaa itseään ja suh-
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tautumistaan ympäristöön. Tämä vaatii opetukselta mielekkyyden virittämistä ja kehittämistä. Bruner painottaa oppimisessa ja ajattelussa juonellisuutta sekä tarinoiden merkitystä
(narrative learning). Hänen mukaansa tarina on lapsen ajattelun muoto. Karmiloff-Smith
pitää oppimisessa keskeisenä asioiden tarkastelemista uudesta näkökulmasta. (Hakkarainen
2002, 64–65.)

2.4 Narratiivinen ja juonellinen oppiminen
Yksi ensimmäisistä yrityksistä määritellä narratiivisuuden ydintä on Aristoteleen Poetics
(runousoppi). Hänen näkökulmansa kerronnasta on kokonaisuuden kertominen, jossa on
aloitus, keskiosa ja loppu. Aristoteleen mukaan lopun jälkeen seuraa luonnollisesti jotain,
joka on tarpeen tai tavanomaista seurausta. Voidaan sanoa, että narratiivi on jäsennelty,
selvästi tunnistettavissa oleva ja rajattu kokonaisuus. Aristoteleen mukaan narratiivi on
laajennettu sanallinen selvitys, jossa paljastuu todellisuus ja joita edustavat teot tai tapahtumien peräkkäisyys. Aristoteles liitti narratiivisen toiminnan ja elämän jäljittelemiseen ja
yritti tunnistaa sen keskeisenä välineenä. Hänen mukaansa juoni on pohjimmiltaan narratiivinen. (van Oers 2003, 12.)
Hakkarainen on nimennyt kehittävän esiopetuksen leikkiä ja oppimista yhdistävän menetelmänsä juonelliseksi oppimiseksi, jonka taustalla ovat Vygotskin, Davidov-Elkoninin,
Zuckermanin, Deweyn, Brunerin, Eganin ja Lindqvistin teoriat ja ajattelu. Juonellinen oppiminen käsittää siirtymävaiheen varhaiskasvatuksen leikistä alkuopetuksen oppimistoimintaan. Juonellinen oppiminen on kokonaisvaltainen toiminnallinen malli, jossa pääpaino
on leikin ja oppimisen välisessä laadullisessa siirtymässä. Avainasemassa ovat ongelmanratkaisu ja uusien haasteiden luominen lapsen näkökulmasta. Toimintamalli edellyttää aikuisen aktiivista osallistumista leikkiin, jossa asiat ja tilanteet eletään vuorovaikutuksellisesti läpi. (Hakkarainen 2002; Hakkarainen & Vuorinen 2011, 4–5.)
Narratiivisessa oppimisessa liitetään tarinan ja leikin luoma mielekkyys ja ongelmanratkaisu oppimiseen. Ongelmien ratkaisemista voidaan kutsua narratiiviseksi ongelmanratkaisuksi ja oppimista narratiiviseksi oppimiseksi. Narratiiviseen oppimiseen voi kuulua oppimisympäristöön rakennettu leikkimaailma.

Ongelmanratkaisutilanteissa lapsi yhdistää

todellisuuden ja kuvitteellisen tilanteen. Nämä kaksi kulkevat rinnakkain lapsen toiminnas-
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sa. Lasten ongelmanratkaisu perustuu emotionaaliseen samaistumiseen ja omien emootioiden alkavaan tiedostamiseen. Ongelmanratkaisu ei ole loogista kuten aikuisilla. Lapset
ovat sisällä ongelmassa ja ratkaisevat ongelmaa kokemustensa kautta elämyksellisesti.
Lapsi toimii tilanteessa omana itsenään sekä tarinan sankarina. Toimintamalli mahdollistaa
luovan kokeilemisen. (Hakkarainen 2002, 73–76.)
Narratiivinen oppiminen mielletään joko yksilön tai ryhmän oppimisprosessina. Narratiivisessa toimintajärjestelmässä aikuiset ja lapset toimivat yhteistyössä ja oppivat yhdessä
ryhmänä, jonka toimintaan jokainen osallistuu yksilönä. Aikuiset ovat vastuussa valitun
teeman jatkuvuudesta, toiminnan suunnittelusta ja uuden aineksen tuomisesta toimintaan.
(Emt. 2002, 73.)
Hakkarainen on ideoinut menetelmäänsä Michael Colen kanssa, jonka kehittämän viidennen dimension toimintajärjestelmän lähtökohtana on oppimisen motivaation luominen
(Hakkarainen 2002, 80–81; Hakkarainen 2008, 132). Oppimisen mielekkyys ja motivaation luominen pohjautuvat mielikuvitusmaailmaan rakentamiseen ja sitä kautta leikinomaiseen taitojen oppimiseen tehtäväkorttien ja ongelmanratkaisun avulla. Viidennen dimension toimintamallissa lapsi ratkaisee leikin avulla oppimistehtäviä eikä miellä niitä aikuisen
antamaksi tehtäväksi, joten leikki toimii opetusmenetelmänä. Toimintamallin perustana
ovat yhdessä sovitut säännöt ja toimintatavat, joita voidaan kehitellä ja parantaa yhteisesti.
Gunilla Lindqvistin (1998) kehittelemän leikkipedagogisen työskentelytavan lähtökohtana
on ollut ajatus siitä, että esiopetuksessa tarvitaan aikuisten ja lasten yhteistä leikkiä ”vapaan leikin” ja erillisten opetustuokioiden sijaan. Leikkipedagoginen työskentelytapa pohjautuu leikin ja kulttuurin välisille yhteisille piirteille. Avainkäsitteenä on leikin estetiikka,
jonka muokkaamiseen aikuiset osallistuvat.
Leikkipedagogisessa työskentelytavassa eri taidelajit (leikki, kirjallisuus, draama) tukevat
toisiaan ja taustalla on leikin ja kulttuurin kiinteä yhteys. Leikkipedagoginen työskentelytavan tavoitteena on luoda uusia merkityksiä ja merkitysyhteyksiä. Siinä keskitytään aikuisten ja lasten yhdessä luomiin, helppoihin kuvitteellisiin leikkimaailmoihin, jossa todellisuus voidaan nähdä uusin silmin ja siten lisätä tietoisuutta maailmasta. Lähtökohtana on
moniulotteisen teeman valinta, joka mahdollistaa erilaisten merkitysten ja ulottuvuuksien
kehittelemisen toimintaan. Aikuiset ja lapset toimivat yhteistyössä niin tarinaan tutustuessa
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kuin leikkimaailman rakentamisessa. Leikkimaailman luominen edellyttää tapahtumien
dramatisointia. (Lindqvist 1998, 79, 181–182.)
Hakkaraisen (2004, 160, 166) mukaan aikuisen haaste on löytää sellainen näkökulma leikkiin, joka tukee ja ohjaa leikin kehitystä. Leikin alkuvaihe vaatii aikuisen merkittävää tukea ja osallistumista. Leikin ohjaamiseen tarvitaan systematisoivaa kokonaisotetta, jonka
lähtökohtana on jokin lapsia kiinnostava toiminta ja sen eteenpäin vieminen. Leikkimaailmamenetelmässä tarjotaan erilaisia merkityksiä ja ulottuvuuksia toimintaan. Leikkimaailman toteuttamisen lähtökohtana on käytetyn tekstin dramaattinen laatu ja juonellisuus.
Nämä tekstit ovat usein kirjoitettu sekä lapsille että aikuisille. Leikkimaailma muodostuu
saduista ja tarinoista, dramatisoinneista, aikuisten esittämien roolihahmojen osallistumisesta ja toimintaympäristön rakentamisesta. Aikuisen esittämä roolihahmo ja vuorovaikutus
lasten kanssa toimivat kuvittelun virittäjänä.
Van Oersin (2003, 19) mukaan aikuisten on tärkeää tuntea lapsen sisäinen elämä ja näkemys maailmasta. Lasten kuunteleminen on tärkeää. Hakkarainen (2002, 115–117) korostaa
tärkeinä periaatteina leikin edellytysten luomisessa ovat lasten näkökulman hahmottamista,
lasten toiminnan havainnoimista, merkitysten rakentumista toiminnassa ja toimintaympäristöjen luomista. Jos toiminnan suunnittelu lähtee opetettavista sisällöistä, lasten näkökulma usein unohtuu. Havainnoin kohteena tulisi olla lasten tekemät havainnot, kysymykset ja oletukset. Vuorovaikutus lasten kesken sekä aikuisten ja lasten välillä on olennaista
merkitysten luomisessa ja mielekkään oppimisen kehittämisessä. Oppimisympäristöjen
tulisi tukea lasten leikkiä ja leikissä oppimista. Aikuisen tehtävänä on järjestää aikaa ja
tiloja leikkiä varten. Leikin ja opetussuunnitelman yhteensovittamiseen voidaan käyttää
kolmenlaista keinoa; opetuksen suunnittelu lähtee lasten leikistä, opetussuunnitelma toimii
leikin virittäjänä ja suunnitelman työstäminen tapahtuu leikin avulla.
Hakkaraisen (2002, 141–142) mukaan juonellisessa roolileikissä aikuisen tehtävänä on
asettua tasavertaiseksi leikkijäksi lasten kanssa ja johdatella leikin juonta eteenpäin ja antaa leikkiin uusia ulottuvaisuuksia ottaen huomioon leikin erityispiirteet ja juonen kehittelyn erityisvaatimukset. Leikkiin kuuluu yhteisesti sovitut säännöt ja sopimukset, joten aikuisen tulisi välttää liiallista ennakointia ja antaa lapsille tilaa selittää leikin mielekkyyttä
toisille. Aikuinen voi ohjata leikkiä kehittävään suuntaan roolin mallittamisella, sanallisella
ohjaamisella, kuvittelun harjoittelemisella sekä kuvitteellisen leikin harjoittelulla. Roolin
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mallittamisessa aikuinen osallistuu leikkiin ja näyttää roolin suorittamisen. Roolin avulla
voi laajentaa leikin juonta ja luoda monisäikeisempiä tapahtumia. Sanallisessa ohjaamisessa hän tuo uusia piirteitä rooliin. Kuvittelun harjoitteleminen tapahtuu miettimällä yhdessä
lasten kanssa, miten tuttu tarina voitaisiin toteuttaa leikissä. Toisin kuin narratiivisessa
leikkimaailmassa, Brotheruksen (2004, 42) mukaan kuvitteellisessa leikin harjoittelussa
aikuinen ohjaa leikin edellyttämiä taitoja. Esiopetusikäisen kuvittelu- ja roolileikeille on
ominaista suunnitelmallisuus ja pitkäkestoisuus.

2.5 Esiopetuksen oppimisympäristöt
Esiopetuksen oppimisympäristö tulisi ohjata uteliaisuutta, mielenkiintoa, motivaatiota ja
tukee lapsen aktiivisuutta ja itseohjautuvuutta. Sen tulisi tukea lapsen kasvua ja oppimista
sekä oman toiminnan arviointia ja antaa mahdollisuuksia leikkiin ja omaan rauhaan. Lapset
oppivat uusia asioita erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa. Kun lapsi on vuorovaikutuksessa ympäristön ja ihmisten kanssa, hän oppii käsittelemään ja jäsentämään tietoa ja hänestä tulee aktiivinen oppija. (Esiopetussuunnitelman perusteet 2010, 10; Jantunen 2011,
10. )
Oppimisympäristöön liitetään ympäristön fyysiset ominaisuudet, pedagogiset ominaisuudet,
ympäristön ja yksilön vuorovaikutus sekä yksilön käsitteen muodostus ja ajattelu. Oppimisympäristön tavoitteena on tarjota lapsille ongelmia ja keinoja niiden ratkaisemiseksi.
Esiopetuksen toiminnan perustaksi sopii avoimen toimintaympäristön käsite, jossa tilat
mahdollistavat eriaikaisen toiminnan. Hohmann ja Weikart puhuvat aktiivisen oppimisen
ympäristöstä, jonka ajatuksena on se, että kasvuympäristössä mahdollistuu se, mitä pidetään lapselle tärkeänä ja mitä halutaan lasten tekevän.

(Brotherus, Hytönen & Krokfors

1999, 77–81.)
Lasten toimijuutta tukevien oppimisympäristöjen suunnittelussa tulisi huomioida psykologinen, pedagoginen, tekninen, kulttuurinen ja käytännön näkökulma. Psykologiseen näkökulmaan liittyvät käsitykset lapsen ajattelusta ja oppimisesta. Pedagoginen näkökulma korostaa oppimisympäristön tarjoamia toimintoja, joita lapsi itse havaitsee ja pyrkii ratkaisemaan. Tekninen näkökulma huomioi oppimisympäristön välineet. Kulttuurista näkökulmaa
määrittävät kulttuuriset säännöt, tavat ja normit, jotka mahdollistavat ja asettavat raamit
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lasten leikeille ja oppimiselle. Kulttuurinen näkökulma viittaa lasten yhteistoimintaan ja
ympäristön vuorovaikutukseen. Käytännön näkökulma huomioi oppimisympäristön mahdollisuudet ja rajat. Oppimista edistävien oppimisympäristön tavoitteena on tarjota mahdollisuuksia monipuoliseen ja joustavaan oppimiseen ja lapsen kehityksen tukemiseen.
(Kronqvist & Kumpulainen 2011, 46–47, 49.)
Lerkkasen (2006, 78) mukaan esi- ja alkuopetuksen oppimisympäristöjen luomisessa tulisi
huomioida lasten kokemusten erilaisuus ja lasten taidot. Opettajan ja lasten yhdessä luoman oppimisympäristön tulisi olla avoin uusille ideoille ja kannustaa oppimaan asioita
yhdessä toinen toisiltaan. Yhteisöllisyyttä korostavassa oppimisympäristöissä näkyy lasten
aktiivisuus, oppimisen tapahtuminen lapsille tärkeissä ja läheisissä tilanteissa, aikuisten ja
lasten vuorovaikutus, osallistavien opetusmenetelmien käyttö ja ongelmanratkaisu.
Juonellinen oppimisympäristö tarjoaa lapselle mielekkään ja motivoivan oppimisen, jossa
aikuinen toimii tasavertaisena osallistujana ja vie tarinaa eteenpäin lasten aloitteet huomioon ottaen. Tarinaan liittyvät ongelmanratkaisutilanteet ovat koko ryhmän haaste, joka
mahdollistaa lasten henkilökohtaisia ja yhteisöllisiä oppimispolkuja. Juonellinen toiminta
tuo mielekkyyttä lasten yhteistoimintaan ja yhdessä oppimiseen. Lapsen kehitykselliset
tavoitteet ja ainesisällöt rakennetaan tarinamuotoon, jonka tapahtumat liitetään juonelliseen
mielikuvitusympäristöön. Oppimistehtävät ovat osa tarinan juonta. Aikuiselta vaaditaan
kykyä muuttaa opetus tarinamuotoiseksi ja kykyä organisoida lasten keskinäinen vuorovaikutus tukemaan sekä ryhmän että yksittäisen lapsen oppimista ja ongelmanratkaisua. Aikuinen voi lisätä toiminnan osallistavuutta, mielekkyyttä ja motivoivuutta tukemalla lasten
aloitteitta ja mielikuvitusta. Juonellinen oppimisympäristö haastaa lapsia toimimaan toisella tavalla, koska keskeisessä asemassa on lasten omien kysymysten herättäminen ja aloitteellisuuteen kannustaminen, ei valmiiden vastausten etsiminen. (Hakkarainen, Vuorinen &
Peppanen 2011.)
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3 KIELELLINEN TIETOISUUS JA LUKEMAAN OPPIMINEN

Esiopetuksessa luodaan pohjaa alkavalle lukutaidolle. Lukutaidon perustana on lapselle
luetut sadut, tarinat, kertomukset, lorut ja runot, jotka kehittävät lapsen sanavarastoa ja
lukutaidon alkeita. Esiopetuksen tavoitteena on herättää ja lisätä lapsen kiinnostusta suullisen ja kirjoitetun kielen monipuoliseen havainnointiin ja tutkimiseen ja lapsen kielellisen
tietoisuuden kehittäminen. (Esiopetussuunnitelman perusteet 2010, 13.)
Kieli on ajattelun ja ilmaisun väline. Lapsi jäsentää ympäristöään ja rakentaa maailmankuvaansa oppimiensa käsitteiden avulla. Esiopetuksen kieli ja vuorovaikutus sisältöalueen
tavoitteena on tukea lapsen ajattelun, sosiaalisuuden, tunteiden, vuorovaikutustaitojen ja
oppimisprosessien kehittymistä siten, että lapsen tunne-elämä, luovuus ja itsetunto vahvistuvat. Tavoitteena on, että lapsi oppii ja tottuu osallistumaan, puhumaan, keskustelemaan,
kuuntelemaan ja kertomaan omista ajatuksistaan, toiveistaan, tunteistaan, mielipiteistään,
havainnoistaan ja päätelmistään. (Esiopetussuunnitelman perusteet 2010, 13)

3.1 Kielen kehitys ja kielellinen tietoisuus
Piaget'n mukaan kielen kehitys kulkee osana muuta vaiheittain etenevää kognitiivista kehitystä. Vygotski korostaa kielen kehityksessä aikuisen tukea, joka auttaa lasta selviytymään
haasteellisistakin asioista, joista hän ei yksin selviytyisi. Yhteistä Piaget'lle ja Vygotskille
on se, että lapsen tulee saavuttaa tietty kehitystaso ennen lukemaan oppimista.
(Nurmilaakso 2006, 17.)
Esiopetusikäinen lapsi tuntee ja osaa käyttää tuhansia sanoja ja käsitteitä, osaa taivuttaa
sanoja, hallitsee lauseiksi yhdistämisen perussäännöt, nimeää ja kuvailee asioita ja esineitä
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ja osaa ilmaista ajan, paikan ja sijainnin. Hän pystyy käyttämään kieltä monipuolisesti vuorovaikutukseen, itsensä ilmaisemiseen ja tiedon hankintaan. Tässä vaiheessa lapsi siirtyy
kielen kehityksessä puhutusta kielestä kirjoitetun kielen haasteisiin. Esiopetusikä on merkityksellinen kielelliseen tietoisuuteen liittyvien taitojen kehittymisessä. (Adenius-Jokivuori
2004, 197.)
Kielellisen tietoisuuden käsite tuli Suomeen 1990-luvun alussa. Kielellinen tietoisuus jaetaan fonologiseen, morfologiseen, syntaktiseen ja semanttis-pragmaattiseen tietoisuuteen.
Fonologinen tietoisuus on tietoisuutta äänteistä. Lukemaan oppimisen kannalta oleellista
on ymmärtää kirjaimen ja äänteen välinen yhteys sekä kirjaimen ulkomuoto. Oppimisen
kannalta olennaista on osata yhdistää äänteet sanoiksi. Dekoodaus on kirjainmerkkien
kääntämistä äänteiksi, jotka edelleen kootaan tavuiksi ja sanoiksi. (Nurmilaakso 2011, 32–
34.)
Morfologinen tietoisuus on tietoisuutta sanoista, kielen sanaston ja muotojen ymmärtämistä. Esiopetusiässä kielellinen kehitys on nopeaa. Uusia sanoja tulee lisää ja jo opittuja sanoja voidaan muunnella. Esiopetusikäiset lapset voivat operoida sanoilla, joiden merkitystä
he eivät vielä kokonaan ymmärrä. Lapset harjoittelevat sanojen tiedostamista yksikköinä.
Sanat sitoutuvat vahvasti merkityksiinsä, joista lasten on hankala irtaantua. Sanojen tiedostaminen ja reflektointi voi olla vielä vaikeaa. Morfologinen tietoisuus vaikuttaa dekoodaukseen, sanan kokoamiseen ja luetun ymmärtämiseen. (Emt. 2011, 34.)
Syntaktinen tietoisuus tarkoittaa tietoisuutta lauseista, johon sisältyy lauseiden rakentuminen ja pisteiden käyttö, sanajärjestys ja puheen rytmi ja melodia. Syntaktinen tietoisuus
kehittyy lapsen kognitiivisen kehityksen mukana. Esiopetusiässä lapset alkavat arvioida
lauseista kieliopillisin perustein. Semanttinen tietoisuus on tietoisuutta sanojen sisällöistä
ja merkityksistä ja pragmaattinen tietoisuus tietoisuutta siitä, miten kieltä käytetään. Lapsen on tärkeää ymmärtää äänenpainon merkityksen ja mitkä sanat kuuluvat samaan sanaryhmään. (Emt. 2011, 35.)
Lapsi alkaa kiinnostua yleensä lukemaan oppimisesta neljän - viiden ikävuoden iässä. Lukutaitoon vaikuttavat kognitiiviset tekijät kehittyvät ennen kouluikää. Ympäristöllä on suuri merkitys tukea lasta lukijaksi kasvamisessa. Tiedon vastaanottaminen edellyttää havaintojen tekemistä ja tarkkaavaisuuden kiinnittämistä tiettyihin asioihin. Tiedon käsittely vaa-
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tii ajattelua ja kielen käyttöä ja tiedon varastoiminen muistia ja oppimistoimintoja. (Emt.
2011, 36–37.)
Kielellinen kehitys on keskeinen tekijä lukemaan oppimisessa. Kielellistä kehitystä tuetaan
ympäristössä, jossa lasta kuunnellaan ja hänen kanssaan ollaan vuorovaikutuksessa. Kielellistä tietoisuutta tulisi kehittää leikkien ja pelien avulla. (Nurmilaakso 2006, 162, 170;
Siiskonen, Aro & Holopainen 2004, 50.)
Esiopetusiässä lapsella on pitkä kokemus kielestä ja kielellisestä vuorovuorovaikutuksesta.
Lapset ovat taitavia kielenkäyttäjiä, mutta eivät pysty vielä tiedostamaan ja analysoimaan
käyttämäänsä kieltä. Hakkaraisen (2002, 218) mukaan kielellisen tietoisuuden olennaisia
alueita ovat lapsen kehittyvä käsitys siitä, mitä kieli on, mihin ja miten kieltä käytetään,
mikä on kielen asema ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, miten kieli ja ajattelu liittyvät toisiinsa, millaisista osista kieli muodostuu ja minkälaisen systeemin ne muodostavat.

3.2 Lukemistietoisuus ja lukemaan opettamisen alkeet esiopetuksessa
Lukutaito ja lukemistietoisuus liittyvät läheisesti toisiinsa ja ovat vuorovaikutteisia. Lukutaito on kognitiivinen taito ja lukemistietoisuus on tietoa lukemisesta ja lukutaidosta. Lukemistietoisuus muodostuu kielellisestä ja konteksti- ja kulttuuritietoisuudesta. Kontekstija kulttuuritietoisuudessa korostuvat lasten käsitykset lukemisesta ja sen tarkoituksesta
sekä motivaatiotekijät. Lukemistietoisuudella tarkoitetaan sitä, että lapsen kielellinen tietoisuus, kiinnostus teksteihin ja lukemiseen on herännyt. Lasta kiinnostavat ympäristössä
näkyvät tekstit ja hänellä on kokemuksia kirjoitetun tekstin lukemisyrityksistä, kokemuksia
lukemisesta leikkitilanteissa ja käsitys lukemaan oppimisesta ja sen merkityksestä. Lukemaan oppimiseen vaikuttaa suurelta osin lukemismotivaatio, sen synty ja ylläpitäminen.
Motivaatiotekijät kehittyvät lapsen elinympäristössä, hänen leikkikulttuurinsa ja toimintansa puitteissa aikuisten ja vertaisryhmän kanssa. Lapsen lukutaidon kehittymiselle tärkeitä
asioita ovat yleinen psyykkinen kehitys, ajattelun taso ja mielikuvitus. (Aidarova 1982, 118;
Karvonen 2005, 30–32, 2009, 57–58.)
Lukemaan opettamisen alkeismenetelmät jaetaan perustaltaan joko synteettisiin, analyyttisiin tai sekamenetelmiin. Synteettiset menetelmät ovat syntyneet suomen kielen rakenteen
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ja lapsen kielen kehityksen teorian pohjalta. Analyyttiset menetelmät perustuvat epäsäännöllisten kielten rakenteeseen ja lukutaidon sukeutumisen teoriaan. Sekamenetelmissä yhdistetään synteettisten ja analyyttisten menetelmien piirteitä. (Lerkkanen 2006, 59.)
Synteettisten menetelmien lähtökohtana on kirjain, äänne tai tavu, joita yhdistelemällä opitaan lukemaan sanoja. Opetus etenee pienistä osista kokonaisuuteen. Lapsi oppii yhdistelemään kirjaimia ja äänteitä tavuiksi ja sanoiksi. Synteettisiä menetelmiä ovat kirjain- ja
äännetavausmenetelmät, liukumismenetelmä, oivallusmenetelmä ja KÄTS-menetelmä
(Kirjain Äänne Tavu Sana). Analyyttisten menetelmien lähtökohtana ovat mielekkäät kielen kokonaisuudet, sana, lause tai teksti, jota analysoidaan. Opetus etenee kokonaisuuksista
kielen pienempiin yksiköihin. Analyyttisia menetelmiä ovat kokosanamenetelmä, Domanin
menetelmä, lausemenetelmä ja LPP-menetelmä. (Emt. 59–73.)
Kielellisesti rikas oppimisympäristö tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia tutkia kieltä.
Aktiivinen kielellisen ympäristön tutkiminen ja sosiaalinen vuorovaikutus tukevat lukutaidon kehitystä. Lapsille tulee tarjota mahdollisuus, leikkiin, keskustelun, ajatusten vaihtoon,
johtopäätöksien tekemiseen ja testaamiseen. (Emt. 78.)
Esiopetuksen oppimisympäristön rakentaminen tulisi kohdistaa kielellisten kokemusten
rikastamiseen, jonka tavoitteena on jatkaa ja monipuolistaa lasten aikaisempaa kielellistä
kehitystä. Hakkarainen (2002) esittelee kirjassaan Kehittävä esiopetus kielellisen tietoisuuden rikastamiseen kohdistuvien oppimisnurkkausten rakentamisen ja toiminnan periaatteita.
Lähtökohtana on kokonaisvaltainen kielen hallinta, sukeutuva kielellinen tietoisuus sekä
lapsen kokonaisvaltainen kehitys. Oppimisnurkkausten tavoitteena on tarjota lapsille mahdollisuus nähdä kirjoittamista ja lukemista päivittäin sekä osallistua siihen itse. (Hakkarainen 202, 218.)
Kielellistä tietoisuutta kehittävissä oppimisympäristöissä korostetaan monipuolisuuden ja
toimintojen tasapainoa. Reutzelin mukaan (Hakkarainen 2002, 219–220) tasapainoinen
kokonaisuus muodostuu lapsille lukemisesta lasten kanssa yhdessä, lasten omasta lukemisesta, lapsille kirjoittamisesta, kirjoittamisesta lasten kanssa ja lasten omasta kirjoittamisesta.
Lukemista pidetään usein mekaanisena prosessina, jossa lapselle opetetaan lukemisen tek-
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niikkaa. Lukemisen tekniikan opettamisen sijaan lukemista tulisi lähestyä lapsesta itsestään,
hänen mielikuvituksen ja haaveiden kautta. Lukutaidon opettamisessa päähuomio tulisi
kohdentaa lapsen luonteeseen, heidän persoonallisuuteensa, erityispiirteisiin ja sävyyn,
jolla lapsi haluaa itseään kohdeltavan. Lapsen opettaminen on merkittävästi tuloksellisempaa, kun siihen yhdistetään leikki ja aktiivinen vuorovaikutus. Lukemaan oppiminen tulisi
luoda positiiviksi ja mielenkiintoiseksi kokemukseksi lapselle. (Aidarova 1982, 108–109,
117.)
Lukemaan oppiminen vaatii lapselta kognitiivisia taitoja, kiinnostusta ja aktiivista toimintaa (Lerkkanen 2003, 21). Esiopetuksessa lapsilla usein herää kiinnostus lukemiseen ja
lukemaan oppimiseen. Esiopetuksessa näkee hyvin eritasoisia aloittelevia lukijoita. Osa
lapsista lukee jo esiopetukseen tullessaan, osa oppii lukemaan esiopetusvuoden aikana ja
osa alkuopetuksessa. Usein kiinnostus lukemaan oppimiseen herää, kun lapset huomaavat,
että ryhmässä joku osaa jo lukea. Lasten lukemaan oppimisen ja muidenkin taitojen opettelemisen motivaation ylläpitäminen on mielestäni suurimpia haasteista nykypäivän perusopetuksessa.

3.3 Juonellisuus lukemaan oppimisessa
Lada Aidarovan (1982, 109 – 112) esittelemä Kirje tyynyn alla -lukemaan oppimisen menetelmä, jossa lapsi käy kirjeenvaihtoa taikurin kanssa, on ollut pohjana Pentti Hakkaraisen
edelleen kehittämissä lukutaitoon liittyvissä narratiivisissa projekteissa. Kirjeenvaihtomenetelmän tavoitteena on löytää oikea tapa lähestyä lasta ja löytää sellainen keino opetella
lukemaan oppimista, joka on lapsesta mielekästä. Kirjeenvaihto sisältää kirjeiden lukemista, kirjeiden kirjoittamista ja yllätyksiä. Kirje tyynyn alla -menetelmässä lapselle luodaan
näkymätön keskustelukumppani, josta tulee lapsen opettaja. Näissä oppimistilanteissa lapsesta tulee päähenkilö, jolle luodaan aktiivinen rooli. Lapsi ei saa olla opetuksen suora
kohde vaan aktiivinen subjekti toiminnassa, jota hän omaksuu. Aikuisen tehtävänä on luoda toiminnasta helppoa ja mukaansatempaavaa.
Kirje tyynyn alla -leikkimenetelmässä on tavoitteena toimia siten, että lapsi löytää taikurin
piilottaman yllätyksen ja haluaa jakaa käsityksensä asioista kirjeenvaihdon muodossa taikurin kanssa. Tehtävien ratkaisukeinona on kirjelappusten lukeminen. Sillä ei ole merkitys-
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tä, millä tavalla lukeminen tapahtuu eikä myöskään sillä, että yritetään opettaa suoraan
lukemisen tekniikkaa, vaan tärkeintä on löytää keino muuttaa kehittämisen kohteena oleva
teko edellytykseksi ratkaista jokin tehtävä, joka on kyseisen teon ulkopuolella, mutta voidaan ratkaista vain tämän teon avulla. (Aidarova 1982, 112.)
Gianni Rodari (Aidarova 1982, 113) on kirjoittanut, että aikuisten tehtävänä on ”antaa salainen tehtävä leikkikaluksi, jotta lapsi sen kautta ymmärtäisi, että me rakastamme häntä,
että hän voi luottaa meihin ja että meidän voimamme on myös hänen voimaansa.” Hän
painotti aikuisten ja lasten yhdessäoloa ja yhteistä leikkiä. Leikkikalun funktion voivat
ottaa itselleen taikurin kirjelaput, joissa voi tukea lasta tarpeen vaatiessa, vahvistaa lapsen
uskoa omin kykyihin ja voimiin, auttaa lasta huolenaiheissa ja pelkotilanteissa ja lohduttaa
häntä murheissa.
Aidarova korostaakin siitä, että lasten opettaminen on merkittävästi tuloksellisempaa, kun
siihen yhdistetään leikki ja lasten aktiivinen vuorovaikutus aikuisten kanssa. Kirjeenvaihdon avulla voidaan lukutaidon alkeiden opettamisen lisäksi auttaa leikin avulla lasta tekemään asioita, joihin lapsella ei muuten ole suurta innostusta tai mielenkiintoa. Lukemaan
opettamisen lisäksi leikki kehittää lapsen mielikuvitusta ha haaveilukykyä. (Emt. 1982,
115.) Leikki voi muuttua omalaatuiseksi toiminnan kouluksi, jossa lapset omaksuvat abstrakteja ideoita ja tekoja heille luontevalla tavalla, leikin avulla. Leikkitilanteet ja yhdessä
kehitelty leikin juoni houkuttelee lasta perehtymään uuteen toimintaan yhdistämällä leikkiin älyllisten voimien lisäksi myös emootiot ja tahdon, mikä lisää lapsen rationaalisia ja
muita mahdollisuuksia.
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4 TUTKIMUSONGELMAT

Reponen ja Vuorinen (2003) tutkivat pro gradu -tutkielmassaan narratiivista oppimisympäristöä esiopetusryhmässä. Juonellisen toiminnan pohjana toimi Salaisen maan
kehystarina, jota laajennettiin Eganin tarinankehysmallin ja viidennen dimension toimintaympäristömallin mukaisesti. Tutkimuksessa analysoitiin esiopetusryhmän lasten vuorovaikutusta ja sen laadullisia muutoksia, lasten ongelmanratkaisumalleja sekä aikuisen toimintaa muutoksen tukijana ja vahvistajana.
Tutkimusprojektin tavoitteina oli kehittää kokonaisvaltaista esiopetusta narratiivisen oppimisympäristön avulla, vastata esiopetuksen haasteisiin ja kehittää omaa ammatinhallintaa.
Kehysmateriaalina toimi Salaisen maan sadut ja laajennustarinassa Salaisen maan taikuri
Dedefilus lähetti lapsille sähköpostiviestejä, jotka sisälsivät erilaisia oppimistehtäviä. Tutkimustulokset osoittivat, että juonellinen oppiminen osoittautui lapsille mielekkääksi ja
merkitykselliseksi. Lasten vuorovaikutuksessa tapahtui laadullisia muutoksia, joita aikuisen tasavertainen rooli tuki ja vahvisti. Tarinan juoneen liitettyjä ongelmanratkaisutehtäviä
lapset ratkaisivat yksilöllisesti.
Uuden toimintamenetelmän käyttö innoitti narratiivisen projektin kokeilemiseen omassa
esiopetusryhmässäni. Pääasiallisesti halusin kokeilla, miten lapset ottavat vastaan uuden
toimintamenetelmän ja kuinka he toimivat ja motivoituvat yhdessä tekemiseen kirjainseikkailun aikana. Lisäksi yhdistin seikkailuun kirjainkätkövihjeitä, joiden tavoitteena oli kerrata esiopetusvuoden aikana opitut kirjaimet, käydä läpi äänteitä, tavuja ja sanojen muodostamista ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä. Tutkimuksessa pyrin selvittämään lasten osallisuutta, aktiivisuutta, ongelmanratkaisutaitoja ja yhteistoimintaa juonellisen kirjainseikkailun aikana.
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Tutkimuskysymykseni ovat:
1. Miten ja miksi juonellinen kirjainseikkailu motivoi ja kiinnostaa lasta, joka ei
yleensä osoita aktiivisuutta ja kiinnostusta esiopetuksen toimintaan?
2. Millaiseksi esiopetusryhmän vuorovaikutus ja yhteistoiminta muodostuu seikkailun
aikana?
3. Miten lapset selviytyvät seikkailussa esiin tulleista kirjainkätkövihjeistä, jotka sisältävät sanallisia vihjeitä kirjainten kätköpaikoista, kirjainten ja äänteiden tunnistamista sekä tavujen ja sanojen muodostamista?

26

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

Toteutin tutkimukseni omassa esiopetusryhmässäni tavalla, jota voi luonnehtia sekä tapaustutkimukseksi että toimintatutkimukseksi. Toiminta tallennettiin videoimalla. Tarkastelen
seuraavassa tutkimuksen kulun selvittämisen lisäksi erityisesti toimintatutkimusta sekä
videointia aineistonkeruumenetelmänä.

5.1 Toimintatutkimus tutkimusmenetelmänä
Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen,
jossa tutkimuksen kohdetta pyritään tutkimaan kokonaisvaltaisesti. Tutkimuksen kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti ja tutkimussuunnitelma muotoutuu tutkimuksen
edetessä. Tutkimukseni kohdejoukkona oli oma esiopetusryhmä ja tutkimusongelmat täsmentyivät videoaineistoa läpikäydessäni. Tutkimuksen aineisto kootaan luonnollisessa,
todellisessa tilanteessa. Tässä tutkimuksessa aineiston kokoaminen tapahtui oman esiopetusluokan lisäksi koulun sisätiloissa, koulun pihalla ja lähiympäristössä. Kvalitatiivisessa
tutkimuksessa käytetään induktiivista analyysia, jonka pyrkimyksenä on paljastaa, löytää
tai esittää tosiasioita. Aineiston analyysin lähtökohtana on monitahoinen ja yksityiskohtainen tarkastelu. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 161–164.)
Toimintatutkimus on yleensä ajallisesti rajattu tutkimus- ja kehittämisprojekti, jossa kokeillaan uusia toimintatapoja toiminnan kehittämiseksi. Tässä tutkimuksessa lähdettiin kokeilemaan juonellista oppimista toimintamenetelmänä, koska menetelmä oli uusi sekä ryhmän
aikuisille että lapsille. Toimintatutkija on aktiivinen vaikuttaja ja toimija, joka pyrkii käynnistämään muutoksen, josta on käytännön hyötyä. Toimintatutkimukseen kuuluu sekä
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konstruoivia että rekonstruoivia vaiheita. Konstruoiva toiminta on uuden rakentamista ja
tulevaisuuteen suuntaavaa, kun taas rekonstruoivan toiminnan painopiste aikaisemman
toiminnan havainnoinnissa ja arvioinnissa. Toimintatutkimuksessa tutkimuksen tulokset
muodostuvat päättelemällä ja päättelyn muotoja ovat induktio ja deduktio. Induktiivisessa
päättelyssä tutkimus tehdään ilman ennakkoon valittuja teorioita. Teoria muodostu tutkimuksen aikana ilmenneistä havainnoista. Deduktiivinen päättely ei tuota uutta tietoa.
(Heikkinen 2006, 17–18, 37; Heikkinen, Rovio & Kiilakoski 2006, 78–79, 88–89.)
Toimintatutkimuksessa keskeisiä asioita ovat käytäntöön suuntautuminen, ongelmakeskeisyys, tutkijan ja tutkittavien suhteen perustana oleva yhteistyö ja tutkittavien ja tutkijan
roolit aktiivisina toimijoina tutkimus- ja muutosprosessissa. Tutkimuksen tavoitteena on
muuttaa sosiaalista todellisuutta, ei pelkästään kuvailla ja selittää. Muutos voi tapahtua tai
jäädä tapahtumatta ja se voilla täysin erilainen, mitä alun perin tavoiteltiin.

Muutoksen

avulla voidaan tuottaa omanalaista tietoa tutkittavasta asiasta. (Kuula 2006.)
Linturin (2000) mukaan toimintatutkimus on aina myös tapaustutkimus, joka pyrkii vaikuttamaan käytäntöön toimintojen kehittymiseen, osallistujien toimintojen ymmärtämiskyvyn
lisääntymiseen ja itse toimintatilanteen kehittymiseen. Toimintatutkimuksessa, kuten tässäkin tutkimuksessa, tutkija toimi ryhmän aktiivisena jäsenenä ja tutkimukseen osallistuvat
toimivat tasavertaisina jäseninä koko tutkimusprosessin ajan. Tutkimusprosessin suunnittelu, toteuttaminen, arviointi ja kehittäminen tapahtuvat kohderyhmän sisällä. Lapsiryhmää
tai yksittäisiä lapsia tutkittaessa tämä jää mielestäni osittain toteutumatta. Toiminnan suunnittelun ja toteuttamisen pystyy tekemään yhdessä lasten kanssa, mutta nämä vaativat mielestäni aikuisten tekemän pohjatyön. Toiminnan arviointi ja kehittäminen painottuu enemmän aikuisten tehtäväksi. Nämä asiat ilmenivät myös kirjainseikkailussa, jossa esiopetusryhmän aikuiset suunnittelivat seikkailun lähtökohdat ja toiminnan peruspilarit, jonka jälkeen toimintaa vietiin eteenpäin tasavertaisina, aktiivisina ryhmän jäseninä.

5.2 Tutkimuksen kohderyhmä ja toimintaprosessin kulku
Tutkimukseni kohderyhmä oli 20 lapsen esiopetusryhmä, joka toimi koulun yhteydessä.
Ryhmään oli integroitu myös erityistä tukea tarvitsevia lapsia. Erityinen tuki kohdistui
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pääasiallisesti kielellisiin pulmiin sekä oman toiminnan ohjauksen pulmiin. Yhden lapsen
koulun aloitusta oli siirretty vuodella eteenpäin ja yhdellä lapsella oli pidennetty oppivelvollisuus. Työskentelin kyseisen esiopetusryhmän esiopettajana ja lisäksi ryhmässä työskentelivät toinen esiopettaja ja henkilökohtainen avustaja. Pohjatietoa lapsiryhmästä, sen
taidoista ja osaamisesta oli ehtinyt kertyä lukuvuoden aikana.
Tutkimusluvat pyysin kirjallisena päivähoidon johtajalta ja lasten huoltajilta. Lapset eivät
tienneet etukäteen tutkimuksesta eikä heille kerrottu sitä, että kirjainseikkailu liittyy tekemääni tutkimukseen.
Suunnittelimme juonellisen kirjainseikkailun esiopetusvuoden loppuun toukokuulle yhdessä ryhmän henkilökunnan kanssa. Juonellinen kirjainseikkailu oli uusi toimintamenetelmä
sekä ryhmän aikuisille että lapsille. Lähtökohtana oli luoda toiminnallinen ja lapsia osallistava seikkailu. Aikuisten roolijaon teimme siten, että henkilökohtainen avustaja toimi kuvaajana koko kirjainseikkailun ajan. Itse toimin toiminnan kulun ohjaajana, Kisu Pikkukuun roolissa sekä Lentävän talonmiehen viestien välittäjänä. Ryhmän toinen esiopettaja
oli Alma-lehmän roolissa. Lisäksi hän toimi yhden lapsen avustajana oman avustajan ollessa tutkimuksen kuvaajana. Kisu Pikkukuu vieraili ryhmässä kaksi kertaa ja Alma-lehmä
kerran. Lasten rooli oli toimia Kisu Pikkukuun ja Salaisen maan väen apureina. Kirjainseikkailun tapahtumien välillä kävimme keskustelua ryhmän aikuisten kesken lasten toiminnasta. Suunnittelimme myös tulevia kertoja yhdessä.
Kirjainseikkailussa lapsille esiintyivät esiopetuskirjasta tutut hahmot Kisu Pikkukuu, Alma-lehmä ja Lentävä talonmies. Lisämausteena mukana olivat ennestään tuntemattomat
Synkän sammalmetsän vilistäjäpeikot, jotka toivat oman jännityksensä seikkailuun.
Kirjainseikkailun tapahtumat alkoivat siten, että Kisu Pikkukuu eksyi surullisena esiopetusryhmän aamutuokiolle ja kertoi, että Synkän sammalmetsän vilistäjäpeikot olivat käyneet yöllä Salaisessa maassa ja varastaneet kultaiset taikakirjaimet. Kisu Pikkukuu pyysi
lapsilta apua kirjainten etsimiseen, koska ilman kirjaimia kukaan Salaisen maan asukkaista
ei oppisi lukemaan.
Tarina jatkui siitä kohdasta, mihin Salaisen maan esiopetuskirja oli päättynyt eli Kisu Pikkukuu oli lähdössä pois Salaisesta maasta Samu-pojan luokse, joka kaipasi ystävää. Kisu
Pikkukuu ei voisi lähteä ennen kuin kultaiset taikakirjaimet ovat löytyneet ja siinä tehtä-
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vässä hän tarvitsi lasten apua. Kisu Pikkukuu ja lapset miettivät yhdessä keinoa, miten ja
mistä kirjaimia voisi etsiä. Etsimisessä tarvittiin Lentävän talonmiehen apua, joka voisi
seurata yöllä liikkuvia vilistäjäpeikkoja.
Seikkailu lähti liikkeelle näin:
Kisu Pikkukuu tulee paikalle ihmetellen ja mutisten: Missä minä oikein olen? Taidan olla
eksynyt! Keitä te olette? Minä olen Kisu Pikkukuu ja tulen Salaisesta maasta. Tiedättekö
paikan? On tapahtunut kauheita, pystytteköhän auttamaan minua? Heräsin aamulla auringon paisteeseen ja iloiseen mieleen, koska olin lähdössä Samun luokse. Muistattehan pojan,
joka kaipasi minua niin kovasti? Olin pakannut nyyttiini hiirilimpun ja kukkakimpun ja
kun olin menossa hakemaan taikuri Dedden kirjoittaman Samun osoitelapun taikakirjainten
vierestä, niin arvatkaa mitä kauheaa minä näin?! Muistattehan kaikki kirjaimet, siis taikakirjaimet, jotka me Salaisen maan asukkaat ja te esikoululaiset olette oppineet tämän eskarivuoden aikana? No, lattia oli täynnä likaisia kuraisia jälkiä. Jälkiä oli paljon ja mikä pahinta, kultaiset taikakirjaimet olivat kadonneet jäljettömiin! Ei yhtään kirjainta missään ja
Samun osoitelappu oli revitty pieniksi palasiksi ja levitelty ympäriinsä. Juoksin äkkiä herättämään Aadolf Ponin ja Dedden ja palasimme taikakirjainhyllylle ja huomasimme hyllylle jätetyn kirjeen. Taikuri Dedde luki kyllä sen minulle, mutta en muista enää mitä siinä
luki. Voisiko joku teistä lukea kirjeen uudelleen?
Kirjeessä luki:
Kultakirjaimet ovat meillä. Koska me emme osaa lukea, ei teidänkään tarvitse
oppia lukemaan. Kirjaimet ovat varmassa tallessa ja niin kauan kun kirjaimet ovat
meillä, ei yksikään Salaisen maan asukas voi oppia lukemaan ja kaikki opitut
kirjaintaiat unohtuvat mielestänne pois.
Terveisin Synkän sammalmetsän vilistäjäpeikot
Ne ilkimykset...Tämä on aivan kauheaa... Voitteko auttaa minua? Kirjainten olisi löydyttävä, muuten en voi päästä Samun luokse. En voi jättää Salaisen maan ystäviäni pulaan ja en
itsekään voi oppia lukemaan, jos kirjaimia ei löydy.
On kuitenkin yksi tärkeä asia, jonka tiedän Synkän sammalmetsän vilistäjäpeikoista. Peikot
eivät kestä yhtään päivänvaloa. Jos päivänvalo osuu peikkojen silmiin, ne sokaistuvat ei-
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vätkä voi nähdä yhtään mitään. Ja nyt on ilmeisesti käynyt niin, että kun ne olivat öisellä
retkellä Salaisessa maassa, niin päivänvalo ehti sokaista peikkojen silmät, koska nämä kaksi kirjainta löytyivät Salaisen maan portilta. On siis mahdollista saada kirjaimet takaisin.
On vain tiedettävä, missä vilistäjäpeikot liikkuvat yöllä. Kukahan meitä voisi auttaa siinä
asiassa? Nyt keksin! Pyydän lentävän talonmiehen pitämään silmiä ja korvia auki etenkin
öiseen aikaan. Jos satutte löytämään kirjaimia niin kerätkää ne tähän laatikkoon ja pitäkää
kiirettä, eskari loppuu kolmen viikon kuluttua. Minunkin täytyy lähteä etsimään...Nyt on
kiire!
Seikkailu alkoi toukokuun alussa. Tapahtumia oli jokaisena esiopetuspäivänä. Päivät menivät tiiviisti seikkailun merkeissä. Aamupäivisin ratkaistiin kirjainkätkövihjeistä ja etsittiin
kirjaimia ja iltapäivisin muovailtiin savesta löytyneitä kirjaimia. Seikkailu päättyi toukokuun lopussa lasten viimeisenä esiopetuspäivänä.

5.3 Videohavainnointi aineistonkeruumenetelmänä
Kokosin tutkimuksen aineiston videoimalla juonellisen kirjainseikkailun tapahtumat. Videomateriaalia kertyi noin 6 tuntia. Päädyin tutkimuksessani käyttämään kuvanauhoitusta
aineistonkeruumenetelmänä, koska sen avulla tapahtumat saadaan tallennettua juuri siinä
muodossa kun ne tapahtumahetkellä tapahtuvat. Kuvaajana toimi ryhmän henkilökohtainen
avustaja, jonka ansiosta pystyin itse toimimaan täysin lapsiryhmän mukana eikä minun
tarvinnut tapahtumatilanteissa keskittyä muihin asioihin.
Videoinnin avulla pystytään tallentamaan nonverbaalista aineistoa ja aineistoa, joka tavallisesti jäisi oman havainnointikyvyn ulkopuolelle. Videonauhoitusta käytetäänkin erityisesti
niin pienten lasten tutkimisessa kuin vuorovaikutuksen tutkimisessa. Videointi antaa kokonaisvaltaisen kuvan tapahtumista ja antaa mahdollisuuden palata alkuperäiseen tilanteeseen
yhä uudestaan ja uudestaan, jolloin havainnointia on helppo tarkentaa. Videoinnin heikkoutena voidaan pitää sitä, että kuvan ulkopuolelle saattaa jäädä jotain tilanteen kannalta merkittävää, kuvan laatu ja ääni voi olla heikko, kuvakulma ja tarkennus voivat olla puutteellisia. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006.)
Kirjainseikkailun tapahtumat kuvattiin yhdellä kameralla, joka rajasi kuvaamisen tiettyyn
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tapahtumaan ja kohteeseen. Esiopetusluokassa ja sisätiloissa kuvatut tapahtumat antavat
kokonaiskuvan tapahtumista. Ulkona tapahtuvien tapahtumien kuvaaminen oli haasteellista,
koska lapset etsivät kirjaimia eri suunnista ja nauhoitusten äänenlaatu oli vaihteleva. Äänenlaatuun vaikuttivat tuuli ja lasten kirjainten etsiskely juosten.
Videoinnissa tulisi huomioida tarkkaan kameran asettelu ja kuvaamisen kohteena tulisi olla
tilannekokonaisuuksia. Videokameran läsnäolo saattaa vaikuttaa tutkittavien käyttäytymiseen (ns. kontrolliefekti). Videoinnin kohteena oleva ihminen voi muuttaa käyttäytymistään,
sanomisiaan ja liikkeitään. Kirjainseikkailun alussa lapset ihmettelivät videointia ja halusivat pelleillä kameran edessä, mutta sopeutuivat nopeasti videokameran läsnäoloon. Seikkailun jatkuessa lapset toimivat ikään kuin kameraa ei olisi ollutkaan. Havainnoinnin luotettavuutta lisää se, että kuvaajana toimii eri ihminen kuin tutkija, koska tällöin tutkija voi
keskittyä autenttisen tilanteen havainnointiin. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006.)

5.4 Aineiston analysointi
Aineisto litteroitiin syksyllä 2012. Aloitin analysoinnin käymällä nauhoja läpi useita kertoja, koska aineisto on laaja. Litteroin aineiston syksyllä 2012. Litterointi ja analysointi tapahtuivat osittain samanaikaisesti. Aineisto sisälsi paljon sellaista materiaalia, joka jäi tutkimuksen ulkopuolelle. Aineiston läpikäymisen haasteena on tutkimuksen kannalta olennaisten kohtien löytäminen ja aineiston rajaaminen. Videoaineiston etuna on se, että tapahtumat taltioituvat kokonaisvaltaisesti (puhe, ilmeet, eleet, vuorovaikutus) ja tapahtumiin
voi palata uudestaan. Kuten laadullisessa tutkimuksessa monesti, vasta aineiston analysointivaiheessa lopulliset tutkimusongelmat selkiytyvät; niin tässäkin.
Videoanalyysin tulkinnassa tarvitaan etnografista analyysiä ja perinpohjaista toimintaprosessin tutkimusta. Etnografinen informaatio luo pohjaa sille, jota vasten videoaineistoa
tulkitaan. Goodwinin (1995) mukaan videoanalyysi voidaan jakaa kuvausten aikaiseen ja
sen jälkeiseen toimintaan. Videokuvausten aikainen toiminta pitää sisällään yhteistyön tutkijan ja kuvaajan kanssa. Videokuvausten jälkeiseen vaiheeseen kuuluu tutkimuksen kannalta keskeisten tilannekokonaisuuksien valinta ja tulkinta. (Jakkula 2002.)
Jordanin & Henderssonin (1994) mukaan videoanalyysin työläin vaihe on olennaisten ta-
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pahtumien valinta ja transkriptio. Olennaisten tapahtumien löytäminen aineistosta vaatii
ilmiön syvällistä ymmärtämistä. Videoanalyysi kohdistuu tapahtumien suoraan observointiin. Alkuperäinen aineisto on tutkijan käytettävissä, johon hän pystyy halutessaan palaamaan. Aineiston analysoinnissa puhutaan havaintoyksiköistä ja analyysiyksiköistä. Tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että tutkija kuvaa kaikki ne yksiköt, joihin aineiston tulkinta
perustu. Tutkimuksen kohde on havaintoyksikkö. Analyysiyksikkö määritellään siten, missä suhteessa se on tutkimuksen peruskysymykseen, siitä mitä halutaan tutkia. Analyysiyksikkö ohjaa myös aineiston keruuta ja analyysiä. (Jakkula 2002.)
Videomateriaalin tarkastelun yhteydessä huomioni kiinnittyi muutaman pojan erityiseen
aktiivisuuteen, innostukseen ja osallisuuteen ja huoleen auttaa Salaisen maan väkeä ja löytää kirjaimet ennen esiopetusvuoden loppua. Erityisesti huomioni kiinnittyi poikaan, joka
ei yleensä osoittanut aktiivisuutta tai innostuneisuutta esiopetuksen toimintaan. Hän oli
omatoiminen ja osaava poika, joka selvisi hyvin esiopetuksen toiminnasta, mutta hänen
toiminnassaan ei näkynyt iloa, mielekkyyttä tai motivoitumista. Halusin tarkastella erityisesti hänen osallistumistaan. Nimeän pojan tässä tutkimuksessani Tuomakseksi ja olen
muuttanut myös muiden lasten nimet lasten henkilöllisyyden suojaamiseksi. Videomateriaalista valikoin havaintoyksiköitä, joissa analysoin Tuomaksen toimintaa kirjainseikkailun
aikana. Havaintoyksiköiden valintakriteerinä olivat Tuomaksen motivoituminen, aktiivisuus ja osallisuus. Tarkastelin myös koko ryhmän yhteistoimintaa, toisten huomioimista ja
ongelmanratkaisutaitoa, jotka tulivat esiin kirjainkätkövihjeiden ratkaisemistilanteissa ja
kirjainten etsimisessä.

5.5 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys
Toimintatutkimuksen arvioimiseksi voidaan käyttää Kvalen tavoin validointia, jolla tarkoitetaan prosessia, jossa ymmärrys maailmasta rakentuu pikkuhiljaa. Tällöin arvioinnin periaatteina voidaan käyttää historiallista jatkuvuutta, refleksiivisyyttä, dialektisuutta, toimivuutta ja havahduttavuutta. Toimintatutkimus sijoittuu tiettyyn historialliseen, poliittiseen
ja ideologiseen yhteyteen, joten tutkijan on pohdittava tutkimuskohteensa historiaa. Toiminnan kehittymistä voidaan tutkia sekä yhteiskunnallisena ilmiönä että sosiaalisen yhteisön toimintahistoriallisena jatkumona. Toiminnan kehittäminen perustuu aiemman toiminnan reflektoimiseen. Toimintatutkimus sisältää erilaisia näkökulmia ja tulkintoja dialek-
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tisuusperiaatteen mukaisesti. Toimivuusperiaatteen mukaan toimintatutkimusta arvioidaan
sen käytännön vaikutusten kannalta. Hyvä toimintatutkimus havahduttaa ajattelemaan asioita uudella tavalla. (Heikkinen & Syrjälä 2006, 149–159.)
Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta lisää tutkijan tarkka selostus tutkimuksen toteuttamisesta. Tarkka, huolellinen selostus koskee kaikkia tutkimuksen vaiheita. Tutkimuksen
luotettavuuteen vaikuttaa myös tutkijan asema ja rooli yhteisössä. Tutkijalla on oltava ymmärrys siitä kulttuurista, jossa toimii ja hänen on luotava luottamukselliset suhteet tutkittaviin. Tässä tutkimuksessa tutkija toimi lapsiryhmän esiopettajana, jolloin hänellä oli ennakkotietoa lapsista ja heidän toimintamenetelmistään ja oppimisympäristöstä. Luottamus
tutkijan ja tutkittavien välille oli syntynyt esiopetuslukuvuoden aikana. (Eskola & Suoranta
2000, 68–70; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 216–218.)
Aarnoksen (2001, 144–145) mukaan lapsia tutkittaessa on huolehdittava lapsiystävällisyydestä ja tutkimuksen eettisyydestä. Tutkimuseettisyys on erityisen tärkeää nimenomaan
silloin, kun tutkimus kohdistuu lapsiin. Tutkijan on tiedostettava valta-asemansa lapsiin
nähden. Tämä valta-asema näkyy aiheen ja havainnoinnin kohteen valinnassa ja tulosten
tulkinnassa. Tutkijan on huolehdittava lasten hyvinvoinnista ja oikeuksien toteutumisesta
tutkimusprosessin aikana. Tutkimukseen osallistumisen tulisi olla hauskaa ja arkipäiväistä.
Kirjainseikkailu suunniteltiin esiopetuksen toimintaan kuuluvana muutaman viikon kestävänä projektina. Lasten huoltajia informoitiin tutkimuksesta ja pyydettiin tarvittavat kirjalliset luvat sekä lasten huoltajilta että päivähoidon johtajalta. Lasten nimet on muutettu
henkilöllisyyden suojaamiseksi ja tunnistettavuuden estämiseksi. Tutkijalla on vastuu tutkimusaineiston suojelemisesta ulkopuolisilta. Tämän tutkimuksen videoaineisto tuhotaan
välittömästi tutkimuksen valmistuttua.
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET

Tässä luvussa pyrin kuvaamaan sellaisia tilanteita, joista oli tulkittavissa tutkimusongelmien kannalta merkityksellisiä vihjeitä. Esittelen tuloksia löytyneiden vihjeiden perusteella ja
pyrin analysoimaan Tuomaksen motivoituneisuutta, aktiivisuutta ja osallisuutta sekä esiopetusryhmän keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa ja ongelmanratkaisutaitoja.

6.1 Tuomaksen motivoituminen osallisuus ja aktiivisuus
Tuomaksen aktiivinen osallistuminen nousee selkeästi esiin muusta ryhmästä. Käsittelen
tilanteita kuvaus kerrallaan aluksi kertoen lyhyesti tapahtumasta ja välillä videoaineistoa
transkriptoiden.
Kuvaus 1
Kisu Pikkukuu oli käynyt luokassa ja lähtenyt jatkamaan matkaa Salaiseen maahan. Palasin luokkaan omana itsenäni ja lapset kertoivat Kisu Pikkukuun vierailusta. He kertoivat
minulle, kuinka vilistäjäpeikot olivat vieneet taikakirjaimet Salaisesta maasta. Kyselin lapsilta syytä siihen, miksi taikakirjaimet oli viety. Eetu kertoo, kuinka Samun osoitelappukin
oli revitty. Tuomas viittaa aktiivisesti ja kertoo, mitä on tapahtunut ja miten kirjainten etsimisessä edetään. Lapset kertovat tapahtumia myös yhteen ääneen.
Tuomas: Meille jätettiin tuo arkku, niin siihen pitää saaha ne kaikki kirjaimet kymmenessä
päivässä.
Ope: No miten me selvitään semmoisesta?
Oona: Pitää olla silmät ja korvat tarkkana!
Tuomas: No pitäiskö nyt kaivaa, kun koululaiset on vielä ulkona.
Tuomas on valmis aloittamaan kirjainten etsimisen välittömästi, muta loogista ajatusta siitä,
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miten tilanteessa edetään, ei ole vielä tarkentunut. Jatkamme keskustelua siitä, missä vilistäjäpeikkoja voisi nähdä ja lapset ovat sitä mieltä, että vilistäjäpeikot liikkuvat metsässä.
Tuomas miettii asiaa ja lopulta hänellä on myös oma visio asiasta.
Ope: Mutta kun täällä Uuraisilla on metsiä ympäriinsä, niin mistä me tiedetään....
Tuomas: No mä voin kurkkia meidän takametsän, siinä lähellä on metsää..
Lapset: Niin meilläkin on.
Tuomas: ...Öisin ja jos auringonsäde osuu vilistäjäpeikkojen silmiin niin sokeus ne ei näe
mitään ja meijän pitää ettiä kirjaimia ja Lentävä talonmies ettii vilistäjäpeikkoja.
Tuomas keskeyttää puheeni, ottaa keskustelun johtajan roolin ja jatkaa keskustelua omien
mielipiteiden ja päätösten julkistamisella. Keskustelu jatkuu erilaisista metsistä ja siitä,
miten Lentävä talonmies voisi auttaa meitä kirjainten etsimisessä.
Kuvaus 2
Seuraavana aamuna lasten saavuttua eskariin kyselen, onko kukaan löytänyt kirjaimia.
Tuomas kertoo, kuinka hän on valvonut yöllä ja kuunnellut ja miettinyt.
Ope: Onko kukaan löytänyt kultakirjaimia?
Lapset: Joo
Ope: No missäs ne on?
Tuomas: Mää ainakin yritin valvoo, mää valvoin yölläkin.
Ope: Läpi yön valvoit ja mietit...
Tuomas: Niin ja kuuntelin
Ope: Ahaa sä olit korvat tarkkana. Kuuluiko mitään?
Tuomas: Ei
Ope: Ei kuulunut mitään.
Tuomas: Mä kuulin jotakin sihinää pensaasta, varmaakin orava.
Tuomas kokee kirjainten löytymisen äärimmäisen tärkeänä asiana ja hänen puheistaan ja
käytöksestään huomaa, että hän on ajatellut kirjainten löytymistä myös illalla kotona. Äänensävy on hyvin painokas.

Kuvaus 3
Seuraava aamuna kaksi oppilasta tuo yhden kultaisista taikakirjaimista eskariin. He ovat
löytäneet kirjaimen ihan sattumalta koulun pihalla olevasta hiekoitusastiasta. Oppilaat osasivat tuoda kirjaimen eskariin, koska toisen oppilaan pikkuveli sattui olemaan eskarilainen
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ja hän oli kertonut kirjainseikkailusta kotona. Luokassa oli myös viesti Lentävältä talonmieheltä. Tuomas takertuu aluksi siihen, kun Lentävän talonmiehen viestin päällä ei luekaan, että tärkeä viesti vaan viestiä Salaisesta maasta. Hän päätyy kuitenkin pohtiessaan
tilannetta siihen lopputulokseen, että tämäkin viesti voi olla tärkeä.
Tuomas: Joo mutta siinä ei enää lue, että tärkeä viesti vaan …
Markus: Siinä lukee, että viestiä Salaisesta maasta.
Tuomas: Tääkin voi olla tärkeetä!
Pojat nousevat seisomaan paikallaan ja pähkäilevät tilannetta.
Kuvaus 4
Lentävä talonmies on palannut Tampereelta ja tuonut mukaan postia eskarilaisille. Posti
sisältää kirjainkätkövihjeitä ja kirjeen Kisu Pikkukuulta, joka oli saanut sähköpostia Almalehmältä. Alma oli kertonut, että oli vieraillut eskarissa ja kirjainarkkuun oli löydetty paljon kirjaimia. Kisu toivoo pääsevänsä pian Samun luo ja kannustaa lapsia olemaan ahkeria
kirjainetsiviä. Kirjaimia on vielä paljon löytymättä, joten seikkailu käy jännittävämmäksi.
Ope: Mitäs luulette, tuleeko kiire?
Tuomas: Joo, kuumaks käy. Joo, mulla ihan rattaat soi aivoissa. Pitää hieroo pääkalloo.
Tuomaksen mielestä seikkailu kävi yhä jännittävämmäksi ja hän hieroo käsillä omaa päätään. Tuomaksen eläytyminen seikkailuun on syvällistä, mikä näkyy hänen käyttäytymisestään ja kommenteistaan.

6.2 Esiopetusryhmän vuorovaikutus ja yhteistoiminta
Tässä luvussa kuvaan tilanteita, joista näkyy lapsiryhmän vuorovaikutus, yhteistoiminta,
toisten huomioiminen ja kannustaminen. Tuomaksen aktiivinen osallistuminen tulee selkeästi esiin myös tämän tutkimusongelman yhteydessä. Kirjainseikkailun aloitus herättää
suurta innostusta ja mielenkiintoa lapsissa. Uusi työskentelytapa herättää myös hämmästystä ja pohdintaa. Kisu Pikkukuun vierailun jälkeen osa lapsista lähti heti mukaan mielikuvitustilanteeseen, kun taas osa lapsista juuttui siihen, että Kisu Pikkukuun roolissa oli
oma opettaja. Pari poikaa koki olevansa liian isoja tällaiseen toimintamenetelmään, mutta
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he pääsivät kuitenkin nopeasti ennakkoluuloistaan ja olivat lopulta innolla mukana seikkailussa. Kirjainten etsiminen oli toiminta, joka sai kaikki lapset osallistumaan aktiivisesti ja
päämäärätietoisesti.
Kuvaus 5
Kirjainkätkövihjeiden ratkaisemisen jälkeen suuntasimme matkamme niihin paikkoihin,
jotka vihjeistä saatiin selville. Osalla lapsista heräsi kilpailuhenki kirjaimia etsiessä, jolloin
he toimivat itsenäisesti ja pyrkivät löytämään kirjaimet yksin. Välillä jaoimme ryhmää
pienryhmiksi, jolloin etsimisestä tulee suunnitelmallisempaa ja yhteistoiminnallisempaa,
kun lapset sopivat keskenään, miten etsimisessä edetään ja mistä kukin lähtee etsimään
kirjaimia. Ensimmäisen kirjainkätkövihjeen ratkaiseminen vei paljon aikaa ja vaati lapsilta
pitkäjänteisyyttä ja keskittymistä. Päiväkodin pihalla lapset miettivät onko kyse portista vai
ovesta. Koska päiväkodilla on kaksi porttia, jakauduimme kahteen ryhmään etsimään
kirjainta.
Tuomas: Hei, mää löysin.
Matti: Hyvä Tuomas!
Tuomas: Se oli helppoo.
Ope: Tuomas löysi portin kätköistä kirjaimen. Kerropas Tuomas minkä kirjaimen löysit.
Tuomas: P
Ope: Minkähän takia täällä oli P kirjain?
Tuomas: P niin kuin portti. Portti alkaa peellä ja Pikkula alkaa peellä.
Tuomas löytää ensimmäisen kirjaimen, joka on P. Ensimmäisen kirjaimen löytyminen toi
lisää innostusta seikkailuun. Yhteistoiminnallisuus näkyi siinä, kun toiset kannustivat vilpittömästi Tuomasta, kun hän löysi ensimmäisen kirjaimen.
Kuvaus 6
Tuomas miettii sitä, että löytyykö kirjaimia ainoastaan koululta ja Mattia harmittaa, kun
hän ei ole löytänyt yhtään kirjainta.
Ope: Eikö kukaan ole löytänyt kirjaimia?
Lapset: Eiii...
Tuomas: En mää en käy koskaan koululla mää käyn vain silloin koululla kun siellä on
jotakin.
Matti: Miks mää en löyvä mitään?
Ope: Mutta löytyykö niitä koululta välttämättä?
Lapset: Eii..
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Kirjainseikkailun tapahtumat ja löytyneet kirjaimet ovat tarkasti lasten mielessä, joka näkyy siinä, kun lapset kertovat poissa olleelle tytölle seikkailun eiliset tapahtumat ja löytyneet kirjaimet. Toiminnan mielekkyys ja merkityksellisyys näkyvät erityisesti niissä tilanteissa, kun lapsilla on poissaolopäiviä. Näiden päivien jälkeen heidän palatessaan eskariin,
he kyselevät kavereilta, mitä seikkailussa on tapahtunut, mitä kirjaimia on löytynyt ja mistä
paikoista. Lapset muistavat ja osaavat kertoa seikkailun tapahtumat tarkasti ja seikkaperäisesti. Vuorovaikutus ryhmän kesken lisääntyy selvästi.
Kuvaus 7
Lentävä talonmies on tuonut kirjeen Kisu Pikkukuulta, joka kysyy, onko kirjaimia löytynyt
ja hoputtaa lapsia etsimään kirjaimia. Pohdimme yhdessä lasten kanssa, miten saisimme
viestitettyä Kisu Pikkukuulle, että olemme löytäneet kirjaimia. Päädymme lasten kanssa
kirjoittamaan kirjeen Kisu Pikkukuulle, jossa kerromme löytyneistä kirjaimista. Kirje toimitetaan Lentävän talonmiehen mukana Kisu Pikkukuulle. Lentävän talonmiehen tuomassa kirjeessä on kirjainkätkövihje ja minä kirjoitan vahingossa taululle ihan eri asioita kuin
kirjainkätkövihjeessä lukee. Totean lapsille ääneen, että kirjoitin taululle ihan vääriä juttuja,
johon Tuomas välittömästi puuttuu.
Tuomas: Joo jos tehään omia niin silloin ei tuu mitään.
Ope: Nyt laittakaapa aivot raksuttamaan, mistä voisi olla kyse.
Tuomas: Joo mulla aivot raksuttaa.
Tuomas: Rehtorin huone
Ope: Voisko olla?
Tuomas: Rehtorihan johtaa koulua
Lapset pyörittävät sormia pään sivulla ja koputtavat sormilla päähän ja laittavat
näin ”aivot raksuttamaan”. Lapset ”maistelevat” äänteitä ja tavuja ratkaistakseen
kirjankätkövihjesanan. Tuomas ehdottaa sanaa.
Kuvaus 8
Viikonlopun jälkeen seikkailussa tapahtuu uusi asia, koska Lentävää talonmiestä ei näy
missään. Lentävän talonmiehen poissaolo herättää keskustelua ja ehdotuksia siitä, mitä on
tapahtunut. Tilanne aiheuttaa hämmennystä ja mietintää siitä, jäävätkö kirjaimet löytymättä.
Ope: Onko kukaan nähnyt Lentävää talonmiestä?
Tuomas: Yleensä Lentävällä talonmiehellä menee vain yö, mutta nyt sillä on mennyt yö ja
kohta päivä.
Ope: Niin ja itse asiassa milloinkas me annettiin Lentävän talonmiehen matkaan se kirje?
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Lapset: Torstaina
Ope: Eli montako päivää on mennyt?
Lapset: Kolme
Ope: Nyt on perin kummallista...
Tuomas: Meijän pitää vaan kaivaa sitä tietoo.
Ope: Onko joku nähnyt sitä? Yleensähän se on ihan näkyvillä.
Tuomas: Minä en ole nähnyt.
Iida: Se voi olla jonkun tavaran takana.
Noora: Tuolla kirjojen takana näkyy jotain...
Tuomas: Joo, sen sulat on mustia.
Tuomas: Täytyy vaan etsiä jostain. Se on kyllä jossakin piilossa, mutta kun mä en tiiä
missä se on. Nyt pitää vaan ettiä. Mieluummin kaivaisin niitä kirjaimia, kun lähtisin kotiin.
Eskariluokan oveen koputetaan ja koulun kanslisti tuo kirjeen eskarilaisille. Hän kertoo,
että kirje on tullut Tampereelta. Tunnustelen kirjettä ja kerron lapsille, että siellä on jotain
kovaa. Joku lapsista pähkäilee, että olisiko kirjeen sisällä Lentävä talonmies. Lapsista
arvaus oli hauska ja heitä naurattaa kovasti. Tuomas mainitsee, että Tampereella on yksi
huvipuisto ja arvelee, että kirjeen sisällä voisi olla kirjain. Kirjekuoresta löytyy kirjain ja
kirje, jonka on kirjoittanut delfiinikouluttaja Esa Särkänniemen delfinaariosta. Hän kertoo
löytäneensä kirjaimen delfiinien pallon sisältä ja hän kertoo kirjeessä, että hän on tavannut
Lentävän talonmiehen, joka on kertonut mistä kirjain on lähtöisin ja minne kirjain pitäisi
palauttaa. Delfiinikouluttaja Esa ja Lentävä talonmies olivat sopineet kirjaimen
toimittamisesta postitse, koska Tampereelta on niin pitkä matka Uuraisille, että kirjain voisi
mennä hukkaan, jos Lentävä talonmies kuljettaisi sitä nokassaan. Tuomas sanoo pilke
silmäkulmassa, että Lentävä talonmies olisi voinut mennä sellaisen auton päälle, joka tulee
Uuraisille ja olisi näin saanut autokyydin.
Ope: Ainon ajatuksessa voisi olla ideaa, että Lentävä talonmies ei ole ehtinytkään tänne
vielä sieltä Tampereelta. Pitäisikö meidän tehdä nyt niin, että odotetaan huomiseen
päivään ja katotaan sitten tilannetta?
Tuomas: Joo, mutta tilanne....Sitten tää kirjainten ettiminen menee vaan kuumemmaks.
Ope: Se on ihan totta! Onneksi kuitenkin yksi kirjain saatiin tälle päivälle.
Tuomas: Joo, onneksi edes..
Tuomaksen eläytyminen seikkailuun on kokonaisvaltaista ja voimakasta. Seikkailu herättää
erilaisia tunteita jännityksestä helpotuksen tunteeseen. Ongelmanratkaisutilanteissa lapsilta
löytyy erilaisia mielipiteitä ja keinoja asioiden eteenpäin pääsemiseksi. Mielikuvitus ja
huumori pääsevät valloilleen.
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Kuvaus 9
Seuraavana eskaripäivänä Alma-lehmä eksyy väsyneenä eskariluokkaan ja kertoo, että on
matkannut läpi yön ja pyytää lupaa käydä sohvalle pitkäkseen. Lapset seuraavat tilannetta
hieman hämillään ja siirtyvät varovasti Alman lähelle sohvan viereen. Alma nukahtaa
sohvalle ja lapset huomaavat Almalla olevan yhden kultaisista taikakirjaimista. Lapsia
jännittää, koska kukaan ei mene aivan Alman lähelle vaan katsovat sekä kirjainta että
lehmää hieman kauempaa. Lapsia mietityttää, mistä Alma on löytänyt kirjaimen. Lapset
päättävät herättää Alman ja kysyä kirjaimesta.

Lapset lähestyvät Almaa varovaisesti,

katselevat toisiaan ihmetellen eikä kukaan uskalla sanoa tai kysyä mitään. Lopulta Matias
ja Aada rohkaistuvat kysymään Almalta kirjaimesta.
Matias: Olit löytäny kirjaimen..
Aada: Alma, mistä sä oot saanu sen?
Alma kertoo löytäneensä kirjaimen maitotonkan vierestä ja ihmettelee, miten kirjain on
joutunut sinne. Lapset kertovat koko kirjainseikkailun kulun, mitä Salaisessa maassa on
tapahtunut ja minkä tehtävän he ovat saaneet Kisu Pikkukuulta. Alma-lehmän vierailu toi
ryhmään jännitystä, joka näkyi lasten käyttäytymisessä varovaisuutena, arkuutena,
epäröintinä ja vaiteliaisuutena. Kesti hetken aikaa ennen kuin Matias ja Aada rohkaistuvat
kysymään Almalta kirjaimesta.
Kuvaus 10
Kirjainseikkailun viimeisenä päivänä Lentävää talonmiestä ei näy missään. Lentävän talonmiehen poissaolo herättää erilaisia arvailuja ja keskustelua lasten parissa.
Ope: Mitä on tapahtunut, missä Lentävä talonmies voi olla?
Milja: Jos se tuo huomenna jonkun kirjeen.
Tuomas: Eikun voi se tulla tänäänkin, mut se on pois.
Ope: Ai Lentävä talonmies?
Tuomas: Niin, kyllä se jossain täällä, pakko olla! Koska..
Milja: Tai sit on lentämässä tänne..
Tuomas: Tai jos se on mennyt jonnekin paikkaan, mitä me ei olla huomattu.
Tuomas: Joo ja mää epäilen, että se on jo tullu, mutta se on jossakin paikassa, mistä me ei
oo katottu.
Eskariluokan oveen koputetaan. Ovesta tulee toisen luokan opettaja ja pari oppilasta, jotka
saattavat eksyneen Kisu Pikkukuun eskariluokaan.
Tuomas: Hei, nyt tais tulla joku!
Kisu Pikkukuu: Onkohan niitä kirjaimia löytynyt?
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Lapset: On..
Anna: Tosi paljon, se on jo tosi täynnä , se ei mahdu kiinni enää.
Kisu Pikkukuu: Tosi paljon kirjaimia olette löytäneet eikä mahdu enää kiinni. Onko täällä
kaikki kirjaimet?
Lapset: Ei, yksi puuttuu.
Tuomas: Mutta meillä on vielä kaksi päivää aikaa.
Kisu Pikkukuu: Onko vielä kaksi päivää aikaa?
Anna: On tää päivä ja huominen
Mikael: Ja sää löysit sen viimeisen.
Kisu Pikkukuu kertoi, että oli leiponut eilen hiiripullia ja kun se oli ottanut äidin esiliinan,
niin esiliinan taskussa oli yksi kultaisista taikakirjaimista. Kisu Pikkukuu kysyy lapsilta
neuvoa, miten kirjaimet kannattaisi tarkistaa. Kirjaimet tarkastetaan laskemalla yhdessä
lasten kanssa, samalla kerrataan äänteet ja kirjainten nimet.
Kisu Pikkukuu: Ja arvatkaa mikä on parasta?
Anna: Että te voitte lukea .
Kisu Pikkukuu: Ja arvatkaa kenen luokse minä pääsen pikapuoliin?
Lapset: Samun!
Kisu Pikkukuu: Oliko Lentävän talonmiehen kirjeistä apua?
Lapset: Joo..
Aino: Ei niitä tänään ollu.
Kisu Pikkukuu: Eikö niitä tänään ollu?
Tuomas: Niin mutta kun sinä löysit sen kirjaimen, mikä me oltais löydetty.
Aino: Niitä ei enää tarvita.
Kisu Pikkukuu: Oliko muista kirjeistä apua?
Lapset: Joo
Tuomas vaikutti hieman pettyneeltä, kun Kisu Pikkukuu löysi viimeisen kirjaimen.
Kirjainseikkailun päätteeksi Kisu Pikkukuu jakoi lapsille kirjainetsivädiplomit kiitokseksi
kirjainten löytymisestä. Kirjainseikkailun aikana ryhmän yhteistoiminnassa näkyi ilo,
innostus ja jännitys. Vuorovaikutus koko ryhmän välillä lisääntyi selvästi lasten pohtiessa
yhdessä kirjainkätkövihjeitä. Lasten mielikuvitus ja huumori auttoivat viemään seikkailua
eteenpäin ja seikkailun lopputulos, kaikkien kirjainten löytyminen, oli kaikille tärkeä asia.

6.3 Kirjainkätkövihjeiden ratkaiseminen
Tässä luvussa kuvaan niitä ongelmanratkaisutilanteita, joissa lapset selvittävät kirjainkätkövihjeiden perusteella kirjainten kätköpaikkoja. Kirjainkätkövihjeet sisälsivät sanallisia
vihjeitä kirjainten kätköpaikoista ja sanatehtäviä, joissa piti tavujen avulla muodostaa sano-
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ja. Tavoitteena oli, että jokaiselle lapsella oli mahdollisuus omien taitojensa mukaan osallistua ongelmanratkaisutehtävien ratkaisemiseen.
Kuvaus11
Eskariin on saapunut kirjekuori, jonka päällä lukee tärkeä viesti. Johdattelen keskustelua
siihen, keneltä kirje on tullut ja pyydän apua kirjeen lukemiseen lapsilta. Matti kertoo heti
ettei osaa lukea, mutta arvelee kirjeen olevan Kisu Pikkukuulta. Markus lupautuu lukemaan kirjeen kaikille ääneen. Lukeminen on vielä aika katkonaista, joten käymme vielä
kirjeen sisällön yhdessä läpi uudestaan. Kirjeessä kerrotaan, että Lentävä talonmies oli
nähnyt vilistäjäpeikot ja oli saanut napattua peikoilta paperin, johon oli tehty jotakin merkintöjä. Matti tuulettaa sen kunniaksi, että arvasi keneltä kirje oli tullut. Pohdimme yhdessä,
miksi kirjeen mukana oli paperilappusia ja Eerika on sitä mieltä, että lappuset auttavat meitä löytämään kirjaimia ja Eetu ajattelee, että vilistäjäpeikot ovat tehneet itselle muistilaput
niistä paikoista, joihin kirjaimet on kätketty. Vihjeet sisältävät sanallisia vihjeitä paikoista
ja asioista, jotka lasten täytyy ratkaista löytääkseen kultaisia taikakirjaimia. Kirjainkätkövihjeet sisältävät vihjeen lisäksi sanoja, jotka täytyy ratkaista tavu tavulta. Kaikki lapset
miettivät vihjeitä, mistä asiasta tai paikasta voisi olla kysymys. Ne lapset, jotka osaavat
lukea ovat avainasemassa ratkaisemassa tavuja ja niistä muodostuvia sanoja. Tosin Tuomaksen sinnikkyys näkyy näissäkin tilanteissa, vaikka hän ei osaa vielä lukea.
Ope: Se voisi olla ihan totta, mutta täällä on myös tällainen vihje. Täällä on viiva ja
kirjaimia ja viiva ja taas kirjaimia. Siten on väli ja viiva ja kirjaimia vai onkohan ne tavuja
ja sitten on vielä viiva. Mitähän tuo voisi tarkoittaa? Mitä tavuja täältä löytyy?
Emmi: VÄ
Eerika: TI
Oona: KU
Tuomas: Pikkula. Pikkula se vois olla, kun siellä aita ympäröi pihaa
Ope: Voisiko tämä vihje liittyä Pikkulaan?
Miten ongelmaa lähdetään ratkaisemaan? Onko jollakin nyt ideaa? Saadaanko näistä
tavuista nyt jotain muodostettua?
Eerika: Lisätään sinne kirjaimia.
Ope: Onko sulla Eerika ajatusta, mitä kirjaimia lisätään ja minne?
Ope: Se olis varmaan ihan hyvä ajatus, koska siellä on tyhjää tilaa.
Markus: Laita sinne loppuun LA. Ja tuohon eteen PI.
Ope: Mitä tässä nyt lukee?
Aino: Pikula
Emmi: Sinne pitää laittaa toinen K.
Ope: Mitä siellä nyt lukee?
Oona: Pikkula
Ope: Osuitkohan Tuomas oikeaan?
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Tuomas: Osuin, luullakseni.
Ope: Mitä taululla nyt lukee?
Matti: Pikkula
Eetu: Päiväkoti Pikkula
Ope: Aivan oikein. Täällä on vielä viimeinen vihje eli kirjain on siellä, jonka joutuu
avaamaan että pääsee pihalle.
Tuomas: Mää katon ne kaikki ovat, kun mää meen sinne. Mä meen tänään Pikkulaan.
Kuvaus 12
Tuomas on jälleen aktiivinen osallistuja kirjainkätkövihjeiden ratkaisemisessa ja muistaa,
että ensimmäinen kirjainkätkövihje ratkaistiin laittamalla kirjaimia viivojen päälle.
Tuomas: Ööö niin se sama kuin tuossa ylhäällä (osoittaa taululle) elikkä niiten viivojen
päälle pitää laittaa ne kirjaimet.
Ope: Toinen vihje ratkaistu. Jaksatteko vielä selvittää kolmannen kirjainkätkövihjeen?
Lapset: Joo...
Tuomas: Tää on tärkeetä, jos niitä kirjaimia ei löyvy niin sitten on tiukempi juttu.
Luen vihjeeseen liittyvät vinkit ja Tuomas viittaa molemmat kädet ylhäällä. Lapset ovat
innoissaan, kun saavat kirjainkätkövihjeet selvitettyä ja monesta suusta kuuluu, että JESS!
Tuomaksen kommenteista kuulee, kuinka tärkeää kirjainten löytyminen oli.
Kuvaus 13
Kirjainkätkövihjeet toistuvat seikkailun aikana suhteellisen samanlaisina, joten seikkailun
loppua kohden vihjeiden ratkaiseminen muuttui helpommaksi. Seuraavassa kirjainkätkövihjeissä saadaan vihje, joka kertoo, että yksi kirjaimista olisi kirjastossa. Kirjastossa käy
kova kuhina, kun lapset etsivät kirjainta.
Tuomas: Missä se kirjain voi olla? Sen on pakko olla täällä jossain.
Tuomas: Tosi vaikeeta, mä yritän jopa pöyvän alle tirkistää.
Tuomas: Toi pitää ottaa.
Ope: Lainataanko me tämä eskariin?
Lapset: JOO!
Tuomas: Me tarvitaan se, koska tuosta on meille paljon hyötyä. Me tarvitaan vihjeitä. Ope,
pitäiskö meidän kattoo sitä satuhetkellä?
Ope: No vois olla, että katsottais, mitä niille vilistäjäpeikoille tapahtui.
Tuomas: Siitä on vielä paljon hyötyä.
Ope: Miksi?
Tuomas: Siks ku siinä kerrotaan mitä ne tekee.
Ope 2: Mut jos se onkin pelkkä lastenkirja?
Tuomas: No mutta sitten se voi olla huonompi, mutta silti siinä voi kertoo mitä ne tekee...
Ope 2.: Mikä kirja se sun mielestä on?
Tuomas: Sen täytyy olla tietokirja!
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Ope 2.: Mitä tietoo siinä vois olla?
Tuomas: No että mitä niille tapahtu.
Iida: Tai mihin ne on menny..
Kirjastosta löytyi kirja, jonka nimi oli Mitä tapahtui vilistäjäpeikoille? Lapset pohtivat sitä,
onko kyseessä tietokirja vai lasten kirja ja olisiko kirjasta hyötyä meille. Tuomaksen mielestä kirjasta on paljon hyötyä ja hän ilmoittaa hyvin painokkaasti, että kirjasta on meille
hyötyä. Eskarin eteisessä lapset pohtivat kirjan sisältöä, onko kyseessä satu- vai tietokirja.
Kuvaus 14
Seuraavana päivänä Lentävä talonmies on tuonut postia Salaisesta maasta ja tällä kertaa
kyseessä on kirjainkätkövihjeet vieraista kirjaimista, joita löytyy kymmenen kappaletta
koulun puukäsityöluokasta. Tämän jälkeen puuttuvia kirjaimia on enää kaksi.
Tuomas on varma kirjainten löytymisen suhteen ja on siitä hyvin iloinen ja mielissään.
Tuomas: Mä oon ollu ihan varma, että me onnistutaan.
Ope: Onko Lentävää talonmiestä näkynyt?
Milja: On, se on tuolla kaapin takana.
Ope: Milja, käytkö hakemassa postin?
Mikael: Ja mä tiiän mitä siinä kirjeessä lukee.
Tuomas: Mitä?
Mikael: Tärkee posti
Tuomas: Tää on toisiks viimeinen kirje jos...tää on toisiks viimeinen posti. Mä oon ollu
ihan varma, että me onnistutaan.
Kirje oli Kisu Pikkukuulta, joka kysyi, että onko kirjaimia löytynyt ja että aika
alkaa käydä vähiin. Kirjeen mukana oli myös kirjainkätkövihje, jonka vihjeiden ansioista
lapset löysivät Y-kirjaimen koulun yläkerrasta. Tuomas alkaa olla varma kirjainten
löytymisestä.

6.4 Tulosten yhteenveto
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, minkälaisen vastaanoton juonellinen kirjainseikkailu
toimintamenetelmänä saa esiopetusryhmässä ja kuinka se vaikuttaa esiopetusryhmän lasten
osallisuuteen, motivoitumiseen ja yhteistoimintaan. Tavoitteena oli myös selvittää, miten
esiopetusryhmän lapset selviävät kirjainkätkövihjeiden ratkaisemisesta, kun lasten lukemisvalmiuksien taso vaihtelee osan ryhmän lapsista osatessa lukea ja suurimman osan ei
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osatessa.
Tutkimus osoitti, että juonellinen menetelmä on merkityksellinen lasten osallisuuden ja
mielekkyyden kokemisessa. Kirjainseikkailu lisäsi ryhmän yhteenkuuluvuutta, yhteishenkeä, osallisuutta ja tavoitteellisuutta. Kaikilla oli yhteinen päämäärä, joka tässä seikkailussa oli taikakirjainten löytyminen ja Salaisen maan väen auttaminen. Sen saavuttamiseksi
oli toimittava yhdessä ja suunnitelmallisesti. Ryhmän positiivisen vuorovaikutuksen kehittyminen näkyi lasten kannustamisena ja jokaisen mielipiteiden arvostamisena ja kunnioittamisena. Kirjainseikkailu narratiivisena oppimisympäristönä ongelmanratkaisuineen oli
sekä lapsille että aikuisille mielekäs ja merkityksellinen. Ryhmä toimi hyvin yhteistyössä
ja seikkailu motivoi lapsia.
Kirjainseikkailun aikana totesin, että erityisesti esiopetusryhmän muutamat pojat innostuivat seikkailusta valtavasti. Tuomaksen uppoutuminen, aktiivisuus, eläytyminen ja auttamisen halu korostuivat merkittävästi. Kyseessä oli poika, joka ei tavallisesti ollut aktiivinen
osallistuja, mutta selviytyi esiopetuksen toiminnoista ja tehtävistä omatoimisesti. Tuomaksen into ja kiinnostus seikkailuun pysyi yllä koko seikkailun ajan. Hän oli aktiivinen sekä
ongelmanratkaisutehtävien ratkaisemisessa että kirjainten etsimisessäkin, joka näkyy aineistosta valikoiduissa havaintoyksiköissä selvästi jokaisen tutkimusongelman kohdalla.
Tuomaksen eläytymisestä näkyi koko tunteiden kirjo, joka näkyi jännityksenä, turhautumisena ja onnistumisen ilona. Toinen erityinen huomio kiinnittyi Mattiin, joka yllätti usein
tiedoillaan ja taidoillaan sekä keskittymiskyvyllään. Tutkimuksessani keskityin kuitenkin
Tuomaksen toimintaan ja havaintoyksiköt oli valittu sen perusteella.
Ryhmän yhteistyö ja toiminnallisuus näkyivät vahvana koko seikkailun ajan. Lapsiryhmän
positiivisuus ja toistensa kannustaminen näkyivät esimerkiksi niissä tilanteissa, kun kadonnut kirjain löytyi. Kirjanseikkailu nähtiin yhteisenä, tärkeänä asiana, joka voitiin saavuttaa
vain toimimalla yhdessä tiiviinä ryhmänä. Vuorovaikutus koko ryhmän kesken lisääntyi
seikkailun aikana.
Kirjainseikkailun juoni ja ongelmanratkaisutehtävät pysyivät lähes samanlaisina koko
seikkailun ajan lukuun ottamatta muutamaa poikkeusta, jotka herättivät ihmetystä ja pohdintaa, miten seikkailussa päästään eteenpäin. Kirjainseikkailun juoni olisi voinut olla joustavampi, jonka suunnittelun lapset olisivat voineet vaikuttaa enemmän. Tämä on asia, jo-
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hon voi vaikuttaa oma kokemattomuus juonellisen opetusmenetelmän käytöstä. Suunnitelmallisuus tuo itselle ja omalle toiminnalle varmuutta ja kokemuksen myötä ehkä uskaltaa heittäytyä enemmän ja jättää tiukan suunnittelun vähemmälle.
Kirjainkätkövihjesanojen ratkaisemisessa avainasemassa olivat ne lapset, jotka osasivat
lukea. Ongelmanratkaisutehtävät toivat heillekin riittävästi haasteita, koska ne sisälsivät
sanallisia vihjeitä, kirjainten ja äänteiden tunnistamista sekä tavujen ja sanojen muodostamista. Videoaineistoa läpikäydessäni huomasin kuitenkin, että ongelmanratkaisemiseen
osallistui aktiivisesti myös niitä lapsia, jotka eivät osanneet lukea. He pystyivät päättelemään paikkoja ja asioita sanallisten vihjeiden perusteella ja muutama hahmotteli jo tavujen
muodostamistakin, joten lukutaito ei luultavasti ollut kovin kaukana näiltä lapsilta.
Kirjainkätkövihjeiden yhtenä tavoitteena oli kerrata lukuvuoden aikana opitut kirjaimet ja
äänteet. Lisäksi lapset tekivät savesta itselleen omat kultaiset taikakirjaimet, joten samalla
harjoiteltiin myös kirjainhahmon tekemistä ja tunnistamista.
Pyysin lasten huoltajia kirjoittamaan paperille muistiin, jos kirjainseikkailu herättää ajatuksia ja keskustelua kotona. Muutamia huoltajien kirjoittamia kommentteja palautuikin eskariin. Heidän kommenteistaan näkyy se, kuinka motivoituneita ja innostuneita lapset olivat
seikkailusta. Ilmassa oli ollut jopa kilpailuhenkisyyttä, kun samalla asuinalueella asuvat
lapset olivat illalla etsineet kirjaimia omasta pihasta ja lähimetsästä. Kommenteista näkyy
myös huoltajien positiivinen asenne kirjainseikkailua kohtaan.
”Vilistäjäpeikot oli vieny pakoon kirjaimet, kultaiset oli hukattu. Yksi oli Pikkulassa, yksi
risukasassa, yksi veneessä. Seikkailussa oli kivointa, kun kirjaimet oli hukassa ja Vilistäjäpeikot oli vieny ne pakoon.” (Kirjainseikkailu eskarilaisen kertomana)
”Hei! Kirjainseikkailu on ollut puheissa paljonkin. Sitä odotetaan suurella innolla ja en
ole varma, onko pojilla jokin kilpailukin siinä hommassa ja jännitystähän se nostaa hyvin.”
”Hei! Tuomas on ollut todella innoissaan kirjainseikkailusta ja kertonut joka päivä kotona,
mitä kirjaimia on päivän aikana löytynyt ja mistä.”
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” Hei! Kirjainseikkailusta on ollut kerrottavaa joka päivä! Kisu Pikkukuu oli vieraillut
(jotkut oli sanonut, että voisi olla Anu, mutta voihan se olla oikeekin). Kaikista kirjaimista
on kerrottu, mistä löyty jne. (Kultaisia kuulemma) Ja jatkoa odotetaan kovasti. Eli mielenkiintoista ja kivaa on seikkailu ollut.”
”Heippa! Tässä ajatuksia kirjainseikkailusta: Kisu Pikkukuu kävi eskarissa, se oli kivaa.
(Mutta ei se ollut oikea Kisu Pikkukuu, se oli Anu.) Aittovuoren kirjainseikkailu mainittiin
myös, oli kivaa. Kirjainten löytäjät mainittiin.”
Kaiken kaikkiaan voin todeta, että juonellinen oppiminen toimintamenetelmänä tarjoaa
monipuolisen mahdollisuuden toimia ja opetella uusia asioita mielekkäällä ja merkityksellisellä tavalla. Vuorovaikutus sekä lasten että lasten ja aikuisten välillä lisääntyi
selvästi. Auttamisen halu ja empatia saivat lapset toimimaan yhdessä tavoitteellisella tavalla. Lasten rohkaistuminen aktiiviseen osallistumiseen ja itseilmaisuun oli yksi seikkailun
tärkeimpiä asioita. Ongelmanratkaisutilanteissa esiin tulivat lasten ajatusten ja mielipiteiden vaihtaminen, toisten mielipiteiden arvostaminen ja kunnioittaminen sekä ongelman
ratkaiseminen yhdessä. Tutkimuksen tulokset kytkeytyvät teoriaosuudessa kuvailtuun narratiiviseen ja juonelliseen oppimiseen. Juonellisen oppimisen keskeiset ajatukset tulivat
esiin tutkimuksen aikana.
Vastaavanlaisia juonellisen oppimisen kokeiluja on toteutettu esiopetusryhmissä ja tutkimustulokset ovat samansuuntaisia: oppimisen mielekkyys, lasten osallisuus ja aktiivisuus,
ryhmän vuorovaikutus ja yhteistoiminta lisääntyvät. Reposen ja Vuorisen (2003) narratiivisen oppimisympäristön kokeiluprojektissa oppiminen osoittautui mielekkääksi ja merkitykselliseksi. Juonellinen oppiminen mahdollisti lasten yksilölliset oppimispolut ja ongelmaratkaisumallit ja ryhmän vuorovaikutuksessa tapahtui laadullisia muutoksia. Mervi Paanasen ja Tuija Perälän (2008) pro gradu -tutkielmassa selvitettiin ADHD -lapsen toiminnan
tukemista leikkipedagogisen draaman avulla esikoulun vertaisryhmässä. Tutkimustulokset
osoittivat, että leikkipedagogisissa draamatilanteissa lapsella ei esiintynyt ADHD – oireita.
Leikkipedagogiset draamatuokiot auttavat lasta löytämän paikkansa ryhmän jäsenenä ja
edesauttavat lapsen aloitteellisuutta ja vuorovaikutusta
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7 POHDINTA

Kiinnostus narratiiviseen ja juonelliseen oppimiseen heräsi maisteriopintojen aikana, kun
saimme kuulla monenlaisia esimerkkejä juonellisen oppimisen kokeiluista ja projekteista.
Leikin merkitystä korostetaan opetussuunnitelmien perusteissa, joten juonellinen oppiminen tarjosi mielenkiintoisen mahdollisuuden kokeilla sitä myös omassa esiopetusryhmässäni. Juonellinen oppiminen oli uusi menetelmä sekä ryhmän aikuisille että lapsille ja kirjainseikkailu kruunasi esiopetusvuoden täydellisesti.
Tutkimuksessa selvitettiin esiopetusikäisen pojan osallisuutta ja aktiivisuutta kirjainseikkailun aikana. Lisäksi tavoitteena oli selvittää esiopetusryhmän vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa sekä ongelmaratkaisutaitoja kirjainkätkövihjeiden osalta. Tutkimus osoitti, että
leikki on monipuolinen ja tehokas keino opetusmenetelmä. Leikin merkitystä korostetaan,
mutta silti leikki jää usein taka-alalle, kun opetellaan uusia asioita. Juonellisen menetelmän
käyttö vahvisti sen, että erilaisten opetusmenetelmien käytöllä on vaikutusta lasten oppimiseen ja motivaatioon.
Jantusen (2011, 221, 224) mukaan lapsen tasapainoinen tunne-elämä kehittyy mielikuvituspainotteisen opetuksen varassa. Sadut, tarinat ja leikki mahdollistavat mittaamattoman
suuret mahdollisuudet opetusmenetelmänä niin esiopetuksessa kuin koulussakin. Oppimisen lähtökohtana on opettajan luoma mielikuvituskuva opittavasta asiasta. Aikuinen antaa
lapsille mahdollisuuden omien oivallusten tekemiseen ja monipuoliseen vuorovaikutukseen toistensa kanssa. Juonellinen oppiminen antaa monipuolisen, toimivan ja tehokkaan
keinon uusien asioiden opetteluun. Juonellinen oppiminen toimintamenetelmänä antoi
vahvistuksen siitä, että erilaisten opetusmenetelmien avulla voidaan vaikuttaa lasten motivaatioon, osallisuuteen ja aktiivisuuteen ja vahvisti myös ajatusta siitä, kuinka tärkeää olisi
kokeilla erilaisia menetelmiä uusien asioiden oppimiseen.
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Hakkaraisen (2006) mukaan tarinan ominaisuus koota yhteisen, elämyksellinen kokemuksen avulla lapsiryhmä yhdessä tekemiseen tarjoaa tehokkaan välineen rakentaa osallistava,
aktiivinen oppimisympäristö. Tarinaan liitetyt ongelmanratkaisut ja tehtävät ovat yleensä
realistisia, mutta kytkeytyvät tarinaan siten, että tarina voi jatkua vasta sitten, kun ongelma
on ratkaistu. Ongelmat voivat olla tarinan hahmoille liian haasteellisia ratkaista ja siksi
lapsilta pyydetään apua ongelmien ratkaisemiseen. Tarinan tuomat ongelmat ovat koko
ryhmän yhteinen haaste ja, jos tarina on huolella valittu ja se esitetään lapsille vakuuttavasti, niin yksikään lapsi ei jää tarinan ulkopuolelle. Tämän periaatteen mukaisesti myös kirjainseikkailu suunniteltiin ja toteutettiin. (Hakkarainen, Vuorinen & Peppanen, 2011.)
Kirjainseikkailun ongelmaratkaisutehtävät olivat välillä pitkäkestoisia ja ajattelin niissä
tilanteissa, että tehtävien eriyttäminen ollut paikallaan. Toiminnassa olisi voinut tarjota
esimerkiksi lukijoille haasteellisempia tehtäviä vaikka toisaalta kirjainkätkövihjeiden ratkaiseminen ei missään vaiheessa ollut niin helppoa, että ongelma olisi ratkaistu nopeasti ja
helposti. Toinen asia, jota jäin pohtimaan oli se, että ryhmää olisi voinut jakaa vaikkapa
puoliksi, koska ryhmä oli suhteellisen suuri. Näin toiminnasta olisi tullut tiiviimpää ja
kaikkia lapsia osallistavaa.
Esiopetussuunnitelman perusteet painottavat ja korostavat turhan paljon sisältöalueita ja
niiden oppimista. Opettajajohtoinen opetusmenetelmä on suorituskeskeistä ja eimotivoivaa. Perinteinen kouluopetus pyrkii usein merkitysten osoittamiseen kytkemällä
opittavan sisällön lapsen aikaisempaan kokemukseen. Tämä on kaukana lapsen leikkitilanteissa rakentamista mielekkyyden kokemuksista. Perinteisen toimintamallin muuttaminen
ja mielekkyyden pohtiminen vaatii aikuiselta rohkeutta murtaa perinteitä, opetus ja oppimisympäristöt tulisi rakentaa siten, joissa tuetaan lasten aloitteita, mielikuvitusta ja vuorovaikutusta. (Hakkarainen 2002, 163–164.)
Lapsen aktiivinen rooli ja vuorovaikutus ovat merkityksellisiä asioita lapsen tiedollisen
kehityksen kannalta. Oppimisen tulisi olla mielekästä. Sen tulisi tarjota vuorovaikusta,
haasteita, onnistumisen iloa ja mahdollisuutta osallistumiseen. Kirjainseikkailun positiivisin anti oli se, että erityisesti pojat innostuivat seikkailusta suuresti. Esiopetuksessa on yleisesti nähtävissä, että pojat eivät ole niin kiinnostuneita esikoulun toiminnasta kuin tytöt tai
ainakaan pojat eivät näytä sitä kiinnostusta ulospäin samalla tavalla kuin tytöt.
Poikien ja erityisesti Tuomaksen uppoutuminen seikkailuun oli itsellenikin täysi yllätys,

50
mutta vahvisti edelleen sitä ajatusta, että opetusmenetelmien monipuolinen käyttö on toivottavaa ja suotavaa.
Lapsiryhmän yhteistoiminnasta erityisen positiivisena esiin nousee seikka, että seikkailun
aikana lasten vuorovaikutus oli toisia kannustavaa ja seikkailua eteenpäin vievää. Ryhmällä oli yhteinen päämäärä, jonka saavuttamiseksi tarvittiin kaikkia ryhmän aikuisia ja lapsia.
Kukaan ei missään vaiheessa ilkkunut tai nauranut kenenkään vastauksille, kuten esiopetuksen arjessa ja opettajajohtoisessa opetuksessa valitettavasti usein näkee, jos lapsi sattuu
vastaamaan ”väärin” kysymykseen.
Tutkimusta suunnitellessa, toteuttaessa ja aineiston läpikäymisessä havahduin siihen, kuinka juonellinen oppiminen vei mukanaan niin lapset kuin aikuisetkin. Meillä oli yhteinen
päämäärä, jonka saavuttaminen oli mahdollista vain aikuisten ja lasten yhteistoiminnalla.
Haasteet ja toiminnallisuus pitivät yllä ryhmän kiinnostusta ja motivaatiota. Ryhmän tasavertaisena jäsenenä toimiminen on tärkeää lapsen sosiaalisen kehityksen kannalta.
Suunnitellessani tutkimusaineiston kokoamista videoimalla, pohdin sitä, miten videokameran läsnäolo vaikuttaa ryhmän lapsiin. Videointi sujui kuitenkin alusta alkaen huomaamattomasti ja helposti. Videointi ei häirinnyt lasten toimintaa eikä tekemisiä.
Videoanalyysiä tehdessäni jäin miettimään, että oliko seikkailu liian aikuisjohtoinen. Itselläni ei ollut aikaisempaa kokemusta juonellisen oppimisen menetelmästä, joten seikkailun
tapahtumat suunniteltiin aika tarkasti. Seikkailussa olisi voinut antaa enemmän tilaa lapsille, lasten suunnittelulle ja toiminnalle.
Laadullisen tutkimuksen piiristä löytyy erilaisia käsityksiä tutkimuksen luotettavuuteen
liittyen. Tutkimusta arvioidaan kokonaisuutena, jolloin sen sisäinen johdonmukaisuus (koherenssi) painottuu. Laadullisen tutkimuksen perusvaatimuksena voidaan pitää sitä, että
tutkijalla on riittävästi aikaa tutkimuksen tekemiseen. Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on tärkeää kertoa tutkimuksen kohde ja tarkoitus: mitä ollaan tutkimassa ja miksi. Lisäksi on pohdittava omaa sitoutumista tutkijana: miksi tutkimus on tärkeä ja mitä olettamuksia
on tutkimusta aloittaessa ja muuttuvatko ajatukset. Luottavuuteen vaikuttavat myös aineiston keruu, tutkijan ja tutkimuksen kohteiden välinen suhde, tutkimuksen kesto ja raportointi. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 134, 140–41.)
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Kirjainseikkailun tutkimusaineisto antoi todellisen kuvan seikkailun tapahtumista. Videoinnin hyvänä puolena on se, että tapahtuma tallentuu juuri sellaisena, kun se on tapahtunut ja aineistoon pystyy palamaan aina uudestaan ja uudestaan. Useammalla kameralla
kuvaaminen olisi antanut vielä monipuolisemman aineiston, koska yhdellä kameralla kuvatessa kameran ulkopuolelle jää tapahtumia, jotka jäävät tallentumatta. Lasten suhtautuminen videointiin oli luontevaa. Seikkailun ensimmäisenä päivänä lapset ihmettelivät videointia, koska tilanne oli uusi ryhmässä. Seuraavina seikkailu päivinä lasten suhtautuminen
videointiin oli luontevaa eikä videointi näkynyt heidän käyttäytymisessään mitenkään.
Aineiston analyysi oli haasteellista, koska aineisto oli niin laaja ja sieltä piti löytää tutkimuksen kannalta olennaiset tapahtumat. Ensimmäisen tutkimusongelman kohdalla valitsemani havaintoyksiköt tuovat selkeästi esiin Tuomaksen osallisuuden ja aktiivisuuden.
Toisen tutkimusongelman kohdalla ulkona tapahtuneet kirjainten etsimistilanteet olisivat
voineet antaa ryhmän yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta vielä parempia havaintoyksiköitä.
Nämä jäivät kuitenkin vähemmälle aineiston heikon äänenlaadun vuoksi. Kolmannessa
tutkimusongelmassa selvitettiin kirjainkätkövihjeitä pääasiallisesti omassa luokassa, jolloin
aineisto antoi kokonaiskuvan lasten osallisuudesta ja havaintoyksiköiden valitseminen oli
suhteellisen helppoa.
Laadullisessa tutkimuksessa ei tehdä päätelmiä yleistettävyyden näkökulmasta vaan tutkittavan ilmiön pohjalta voidaan saada osviittaa vastaavanlaisia tapauksia varten. Tutkittaessa yksittäistä tapausta perusteellisesti, voidaan saada selville myös se, mikä ilmiössä on
merkittävää ja mikä saattaisi toistua yleisemmän tason tarkastelussa. Tutkimukseni pohjalta
voi lisätä ymmärrystä juonellisen opetusmenetelmän hyödyistä mutta tutkimuksen tuloksia
ei voi yleistää. Pyrkimykseni on tuoda esiin ilmiöitä, jotka ovat mielestäni merkityksellisiä
tutkimukseni kannalta. Laadullisessa tutkimuksessa yleistäminen voidaan ajatella siirrettävyytenä, jolla tarkoitetaan tutkimustulosten soveltumista toiseen ympäristöön. Siirrettävyyteen vaikuttaa se, kuinka samanlaisia ovat tutkimusympäristö ja ympäristö, johon tulokset
on tarkoitus siirtää. Olisi mielenkiintoista kokeilla juonellista oppimisen menetelmää alkuopetuksessa. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006.)
Juonellisen oppimisen kokeiluja ja narratiivisuuden hyödyntämistä alakoulussa on tehty
pro gradu -tutkielmien yhteydessä. Anu Hieta ja Minna Vuolukka (2009) tutkivat tutkielmassaan erityisoppilaan aloitteellisuutta ja osallisuutta juonellisessa opetuksessa. Tutki-
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muksessa selvitettiin juonellisen opetuksen mahdollisuuksia sisäisen motivaation virittäjänä opetusryhmässä, johon oli integroitu erityistä tukea tarvitsevia oppilaista. Tutkimustulokset osoittivat, että juonellinen opetus ja yhteistoiminta ovat merkityksellisiä aloitteellisuuden, osallisuuden ja oppimisen mielekkyyden kokemisessa. Erityistä tukea tarvitsevat
lapset olivat tasavertaisesti osallisena opetuksessa eivätkä oppimisvaikeudet erottuneet
samoin juonellisessa opetuksessa siten kuin vertailutunneilla.
Maija Kyllönen ja Sirpa Walkeajärvi (2008) selvittivät pro gradu -tutkielmassaan eriikäisyyden ja narratiivisuuden hyödyntämistä kyläkoulun esi- ja alkuopetuksen yhdysluokan opetuksessa. Tutkimusaineisto koottiin verkkokyselynä ja tutkimustulokset osoittivat,
että opettajat hyödyntävät narratiivisuutta opetustilanteissa ja pidempiaikaisina teemoina.
Tarinoita käytetään tunteiden käsittelyssä, sosiaalisten taitojen opettamisessa, motivointikeinona ja muistamisen tukena.
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kenttätyön kehittämisessä tulisi korostaa vuorovaikutuksen merkitystä, kielen, lähikehityksen vyöhykkeen ja leikin asemaa lapsen kehityksessä.
Aikuisen rooli esiopetuksessa on ohjata, kasvattaa ja opettaa olemalla vuorovaikutuksessa
lasten kanssa. Kasvatusprosessissa tulee korostua oppijan aktiivisuus, aikuisen aktiivisuus
ja oppimisympäristön aktiivisuus. Juonellinen menetelmä lisää myös opettajan työ mielekkyyttä.
Sain nähdä ja kokea aivan äskettäin päiväkodin jumppatuokiolla loistavan esimerkin juonellisesta toiminnasta, kun ryhmän lähihoitaja oli suunnitellut lapsille tarinaan pohjautuvan
jumpan. Hän kertoi aluksi tarinaa merirosvoista ja heidän papukaijastaan, joka oli kadonnut ja jota lapset lähtivät etsimään. Tarinaan oli kytketty liikuntarata, joka lasten piti selvittää ja etsiä samalla löytyykö papukaijaa reitin varrelta. Reitin päätyttyä papukaijaa ei ollut
löytynyt vaan päätepisteestä löytyi pieni krokotiili, joka asusteli vanhassa peltipurkissa.
Jumppaa vetänyt aikuinen jutteli krokotiilille ja pyysi sitä kertomaan vihjeitä papukaijan
olinpaikasta lapsille. Krokotiili kuiskasi vihjeen yhden pojan korvaan ja kun aikuinen kysyi,
että mitä krokotiili sanoi, niin poika vastasi, että se kertoi papukaijan olevan tuolla (lapsi
osoitti sormellaan toiseen huoneeseen). Aikuisen ilme muuttui aivan hölmistyneeksi, kun
lapsi kertoi krokotiilin antamasta vihjeestä. Aikuinen ei odottanut lapselta vastausta. Sitten
alkoi papukaijan etsiminen ja lasten ja krokotiilin välinen vuoropuhelu. Papukaijan löytyminen oli lapsille tärkeä hetki.
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Keskustelimme jälkeenpäin jumppaa vetäneen lähihoitajan kanssa ja hän oli itse positiivisesti yllättynyt lasten eläytymisestä ja aktiivisuudesta. Hän itse huomasi, kuinka ryhmä
toimi yhtenäisesti ja mukana ollut lapsi, jolla on esiintynyt haastavaa käyttäytymistä ohjatuissa tilanteissa, pystyi toimimaan täysin ryhmän mukana. Näitä kokemuksia ja oman työn
oivalluksia toivoisin enemmän varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen arkeen.
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