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1 JOHDANTO
Gradun aihetta valitessani päädyin itselleni läheiseen ja tärkeään teemaan; leikkiin. Itseäni
kiinnostaa myös arjen tutkimus ja miten arjen käytännöt ohjaavat elämäämme. Tässä tutkimuksessa yhdistin nämä kaksi kiinnostukseni kohdetta.
Tämä gradu on osa Oulun yliopiston kasvatuspsykologian klinikan tutkimusta, joka luo
tietoa ammatillisista vuorovaikutustaidoista ja niiden tutkimusperusteisesta kouluttamisesta. Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen koulutuksen toisen vuosikurssin opiskelijat ovat
keränneet päiväkotiharjoittelun aikana aineistoa, jota tässä gradussa analysoidaan. Tämä
gradu luo myös poikkitieteellistä tutkimusta kasvatuspsykologian ja kasvatustieteen, erityisesti varhaiskasvatuksen tieteenalojen kesken.
Leikistä
Hannu Soini (2013) viittaa Yrjö Hirnin määrittelyyn leikistä vuodelta 1918: Leikissä on
aikuisille aina jotain salattua ja herkkää, joka aikuisen kosketuksessa helposti katoaa (Soini, 2013). Itse olen seurannut lasten leikkiä paljon. Toisinaan luulen leikistä jotain ymmärtäväni, mutta usein en kuitenkaan pääse leikkiin niin syvälle kuin mitä tiedän lasten siitä
saavan. Olen aina kokenut lasten leikin aikuiselta ”salaiseksi”, lasten omaksi asiaksi. Aikuinen ei pääse lapsen leikin keskiöön lapsen lailla. Aikuinen mielellään seuraa leikkiä,
mutta ei välttämättä ehdi huomata leikissä sen kaikkia hienosävyisiä vivahteita. Leikin
seuraaminen voi herättää aikuisessa muistoja omista leikkihetkistä, mutta aika on usein
tehnyt tehtävänsä ja leikki on muuttunut häilyviksi muistoiksi mielessämme.
”Leikin maailma on lapsen oma maailma, johon aikuinen voi käydä kurkistamassa. Lapsen maailmaan tutustuminen vaatii kuitenkin hienovaraisuutta ja
kunnioitusta. Lapsi vaistoaa herkästi, milloin aikuinen haluaa aidosti lähestyä
häntä. Lapsen maailma saattaa löytyä helpommin, jos aikuinen pysähtyy
muistelemaan omaa lapsuuttaan ja leikkejään” (Hintikka, 2009, 140).
Aikuisen läsnäolo muuttaa lasten leikkiä. Omassa rauhassaan lasten leikki voi olla lennokkaampaa ja vauhdikkaampaa, mutta myös syvempää kuin se leikki, mitä he meille aikuisille näyttävät. Aikuinen tarvitsee lasten täyden luottamuksen nähdäkseen aitoa leikkiä. Mitä
pienempi lapsi on sitä avoimemmin hän leikkii myös aikuisen ollessa läsnä. Kuten Soini
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(2013) määrittelee, leikki on lapsen kehityksen kuluessa laadullisesti muuttuva monimutkainen ja arkiajattelulle vaikeasti jäsentyvä kehitysprosessi (Soini, 2013).
Leikkiä on kuvailtu ja määritelty aikojen kuluessa monin tavoin. Kuvaukset ovat perustuneet leikin näkyviin piirteisiin. Hakkarainen ja Bredikyte (2013) ovat esittäneet kahdeksan
tapaa kuvata leikkiä: ylimääräisen energian kuluttamisella (Schiller, Spencer), nautiskeluna
(Patrick), lajikehityksen kertaamisena (Stanley Hall, Wundt), kasvuna (Appleton), minän
laajentumisena (Lange, Claparede), lapsuuden dynamiikkana (Lewin, Buytendijk), katarsiksena (Freud) ja valmentautumisena aikuisuuteen (Groos) (Hakkarainen & Bredikyte,
2013).
Koska leikkiä ei voi määritellä yksiselitteisesti ja kattavasti, voidaan kuvata sen tunnusmerkkejä. Catherine Garvey (1977) on määritellyt leikin seuraavalla tavalla:
1. Leikki tuottaa iloa ja nautintoa. Vaikka leikki ei olisi riemukasta, leikkijä
tuntee positiivista tunnetta.
2. Leikillä ei ole ulkoisia tavoitteita. Leikin motiivit ovat sisäisiä. Leikin tarkoitus on leikki itse, eikä leikki tuota mitään.
3. Leikki on spontaania ja vapaaehtoista. Leikki ei ole pakollista ja leikkijä itse valitsee leikkinsä.
4. Leikki edellyttää joitain sitoumuksia leikkijältä.
5. Leikillä on tietty järjestelmä, mitä on ei-leikki (Garvey, 1977).
Leikin merkityksestä lapselle on useita näkemyksiä (Helenius, 1993). Freudin mukaan lapsi purkaa kipeitä kokemuksia toiminnassa ja haluaa toisaalta olla aikuisen veroinen, hallita
ympäristöä ja saada vaikutuksia aikaan. Vygotskyn mukaan lapsen ymmärryksen kasvaessa lapselle syntyy haluja, joita hän ei voi toteuttaa heti ja mielikuvitusleikki ratkaisee asian.
Lapsi haluaa tehdä samoja asioita kuin hänelle läheiset tekevät. Lapsi voi leikissä ottaa
aikuisen roolin ja voi korvaavien toimien ja kuvitellussa tilanteessa kokeilla haluamaansa
toimintoa. Mitä paremmin lapsi kykenee jäljittelemään haluamaansa, sitä tyydyttävämpää
leikki lapselle on (Helenius, 1993). Soinin (2013) mukaan leikin tärkein tehtävä on tukea
lapsen normaalia persoonallisuuden kehitystä ja kasvua. Hintikka (2004) puolestaan toteaa
lapsen leikkivän asioita, jotka häntä mietityttävät. Lapsi jäsentää asiat itselleen luontevasti
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leikin avulla ja pystyy hallitsemaan vaikeita, pelottaviakin asioita. Aikansa leikittyään,
lapsi siirtyy seuraavaan leikkiin (Hintikka, 2004).
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) leikki nähdään lapsen keskeisenä toimintatapana varhaiskasvatuksessa. Leikki nähdään lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia
edistävänä toimintana. Leikki ei ole lapselle tietoista oppimista vaan tapa olla ja elää sekä
hahmottaa maailmaa, leikkiessään lapsi samalla myös oppii (Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteet, 2016). Itse koen leikin olevan lapselle tärkein toimintamuoto. Valitettavasti leikkiin käytettävä aika ja tila ovat usein rajoitettuja muiden asioiden vuoksi varhaiskasvatuksessa. Päiväkodissa on paljon tekemistä, ja valitettavan usein leikistä ollaan valmiina karsimaan muiden toimintojen vuoksi. Leikki ei aina saa sitä arvostusta, mitä se ansaitsee ja
mikä sen on välttämättä saatava. Kotona ja lähipiirissä kaikilla lapsilla ei ole ikäisiään
leikkikavereita. Lelut voivat olla ”helposti leikittäviä”, eivätkä jätä lapselle tilaa kehitellä
leikkiä eteenpäin mielikuvituksensa avulla.
On syytä ymmärtää sekä leikin itseisarvo lapselle että leikin pedagoginen merkitys oppimisessa ja lapsen kokonaisvaltaisessa kehityksessä ja hyvinvoinnissa. Varhaiskasvatuksessa
leikki saa näkyä ja kuulua, leikille on annettava tilaa, aikaa ja rauhaa (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016). Leikki on merkityksellistä sekä lapselle että aikuiselle Heleniuksen ja Vähäsen (2004) mukaan. Aikuinen saa seuratessaan lapsen leikkiä vihjeitä
leikkivän lapsen kehityksen tasosta ja hänen yhteistyötaidoistaan. Leikkiessään lapsi rakentaa omaa minäänsä, muodostaa tavoitteita ja muokkaa elämänpolkuaan (Helenius & Vähänen, 2004).
Tutkijan positio
Tutkimuksen aihe on minulle erityinen, koska olen pitkään työskennellyt varhaiskasvattajana. Omat kokemukset ja näkemykset varhaiskasvatuksesta askarruttivat mieltäni aihetta
valitessani. Olen tietoisesti pyrkinyt tulkitsemaan aineistoa ulkopuolisena, mutta aineiston
lukeminen on herättänyt paljon tunteita ja muistoja, ja osin on ollut haastavaa pysytellä
neutraalina tutkijana. Aina objektiivisuus ei ole varmaankaan onnistunut. Toisaalta oman
taustan tiedostaminen voi olla askel eteenpäin kohti uutta ajattelua.
On esitetty (esim. Estola & Puroila, 2013; Heikkinen, 2010), että ihminen rakentaa tietonsa
aikaisemman tiedon ja kokemuksen varaan. Näkemykset asioista muuttuvat uusien kokemusten ja keskustelujen kautta. Tietämiseen liittyy aina kulttuurinen, ajallinen ja paikalli-
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nen konteksti sekä tarkastelijan asema. Tutkimus ei ole koskaan täysin objektiivista, eikä
tutkija voi irrottautua kulttuurisesta ja ajallisesta tiedosta, jonka osa hän on, vaan tutkijan
tulkinnat ovat aina subjektiivisia (Estola & Puroila, 2013; Heikkinen, 2010).
En usko ihmistieteissä ja omassa työssäni, että asioilla on vain yksi totuus, eikä mielestäni
tutkija voi myöskään olla objektiivinen tarkkailija tutkiessaan ihmisten toimintaa. Jokainen
ihminen kokee ja tulkitsee asiat omasta näkökulmastaan käsin ja samasta asiasta voi olla
näin eri näkemyksiä eri ihmisillä. Asioihin vaikuttavat aina monet tekijät muuan muassa
ihmisen historia, nykyinen hetki sekä tulevaisuuden mahdollisuudet. Mitä enemmän asioista tietää, sitä useampia uusia tietämisen teitä avautuu eteen. Omaa näkemystäni kokemisesta, tietämisestä ja elämästä yleensä kuvaa hyvin Timo Järvilehdon ajatus:
”Kaikki kokemukset lisäävät ihmisen kosketuspintaa maailmaan, mikä merkitsee jatkuvaa uusien kysymysten syntymistä. Oikeat vastaukset eivät vähennä kysymysten syntymistä, vaan lisäävät niitä.
Mitä laajempi on ihmisen kosketuspinta maailmaan, sitä ”tietämättömäksi”
hän tulee – ei siinä mielessä, että hän todella tietäisi vähemmän tai osaisi
toimia huonommin, vaan sikäli, että hänellä on enemmän kysyttävää. Kysymysten määrä on kuin ilmapallon pinta: kun ihminen tietää todella vähän,
pallo on pieni eikä kysymyksiä juuri ole. Tiedon lisääntyminen merkitsee
pallon laajenemista ja sen pinta-alan kasvua, uusien ongelmien syntymistä.
Samalla tämä kuitenkin merkitsee myös ihmisen toimintamahdollisuuksien
kasvua. Tieto lisää ehkä tuskaa kysymysten lisääntymisen muodossa, mutta
auttaa toisaalta toimimaan joustavammin maailman myrskyissä” (Järvilehto,
1995, 31).
Omaa näkemystäni lähellä on kriittisen teorian näkemys. Metsämuuronen (2006) määrittelee kriittisen teorian siten, että todellisuus muovautuu ja tarkentuu erilaisten sosiaalisten,
kulttuuristen, eettisten ja sukupuoleen liittyvien tekijöiden kokonaisuudessa. Tutkija ja
tutkittava ovat sidoksissa toisiinsa ja tutkijan omat arvot vaikuttavat tutkimuksen lopputulokseen. Tutkimustieto saadaan tutkijan ja tutkittavan välisen dialogin avulla (Metsämuuronen, 2006). Tuomi ja Sarajärvi (2012) esittävät, että kriittisessä teoriassa havaintomaailma on ihmisen oman aktiivisuuden tuote. Havaintotieto ei ole mahdollinen ilman intressiä
muuttaa todellisuutta. Ihmisen toiminta, jota motivoivat erilaiset tarpeet ja intressit, synnyttää tiedon (Tuomi & Sarajärvi, 2012).
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Teoreettiset lähestymistavat
Tutkimuksen teoreettisten lähtökohtien esitys perustuu lukemaani kirjallisuuteen. Perehdyin leikkiin aluksi useasta näkökulmasta käsin. Lopulta päädyin käsittelemään Lev Semjonovitš Vygotskyn näkemyksiä leikin osalta, koska tutkimuksen toisena näkökulmana on
sosiokulttuurisen näkökulman vygotskylaisen kehityslinjan eräänä juonteena kehittynyt
subjektitieteellinen näkökulma. Vygotsky (1933, 2002; Tudge & Scrimsher, 2003) on yksi
merkittävimpiä kasvatustieteeseen ja kasvatuspsykologiaan vaikuttaneita teoreetikkoja
1900- luvulla. Vygotskyn näkemykset kulttuurin, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kielen
vaikutuksista ihmisen oppimiseen näkyvät esimerkiksi nykyisissä oppimiskäsityksissä.
Vygotskylle keskeistä oli käsitys lapsesta aktiivisena itsensä rakentajana, aikuisen ja lapsen
vuorovaikutuksen merkitys lapsen kehityksessä sekä ympäristön merkitys kehityksessä ja
oppimisessa (Vygotsky, 1933, 2002; Tudge & Scrimsher, 2003). Tässä tutkimuksessa olen
käyttänyt Vygotskyn osalta lähteinä artikkeleita Vygotsky: Play and its role in the Mental
Development of the Child (1933, 2002) ja Tudge ja Scrimsher: Lev S. Vygotsky on Educaton: A Cultural-Historical Interpersonal, and Individual Approach to Development
(2003).
Tutkimustani aloittaessani olin kiinnostunut Järvilehdon kehittämästä systeemisestä lähestymistavasta. Ihminen ja ympäristö muodostavat yhden systeemin ja ihmisen käyttäytyminen perustuu tämän järjestelmän elementtien suhteiden muutokseen (Järvilehto, 1994).
Järvilehdon (1995, 2000) mukaan ihmisen yksilöllisyyden ytimen muodostaa ihmisen sosiaalinen maailma, joka on mahdollista sosiaalisessa järjestelmässä (Järvilehto, 1995, 2000).
Lapsen ensimmäinen ympäristö on koti, päiväkoti on usein yhteiskunnan tarjoama ensimmäinen kodin ulkopuolinen kasvuympäristö, sosiaalinen järjestelmä lapselle. Olen perehtynyt systeemisen näkökulman osalta Järvilehdon keskeisimpiin teoksiin ja tämän tutkimuksen kannalta oleellisiin artikkeleihin.
Tutkimusta tehdessäni tutustuin subjektitieteelliseen näkökulmaan ja sen kautta tanskalaiseen kriittiseen psykologiaan, joka tutki arjen käytänteitä. Kriittinen psykologia (esim.
Mørck & Huniche, 2006) voidaan nähdä vaihtoehtona valtavirran psykologialle. Sen mukaan valtavirran psykologia voidaan nähdä palvelevan porvarillisen yhteiskunnan yksilöimiä ongelmia ja sen mukaan ihmisen henkilökohtainen ”itsensä työstäminen” ratkaisisi
ihmisen psyykkisiä ongelmia. Valtavirran psykologia ei ole riittävästi huomioinut yhteiskunnan vaikutusta ihmiseen kriittisen psykologian mukaan (Mørck & Huniche, 2006). Täs-
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sä tutkimuksessa tanskalaisesta kriittisestä psykologiasta käytetään nimeä tanskalainen
arjen käytäntöjen tutkimus, koska koen kyseisen lähestymistavan keskittyvän juuri arjen
keskeisiin asioihin.
Subjektitieteellisen näkökulmaan olen perehtynyt Suorsan (2014) väitöskirjan ja tanskalaisen arjen tutkijoiden artikkeleiden kautta (Dreier, 2011, 2116; Højholt, 2016; Højholt &
Kousholt, 2014; Højholt, & Røn-Larsen, 2015; Højholt & Schraube, 2016; Kousholt, 2011;
Mørck & Huniche, 2006). Tanskalaisten arjen tutkijoiden Charlotte Højholtin ja Ernst
Schrauben (2016) mukaan kiinnostus arjen tutkimukseen liittyy nykyisiin muutoksiin yhteiskunnassa. Ihmisten sosiaalinen todellisuus ja elämänmuodot ovat muuttumassa kohti
individualismia, enenevää sosiaalista ja kulttuurista epäyhtenäisyyttä ja monimutkaisuutta
(Højholt & Schraube. 2016). Myös meillä Suomessa tarvitaan tutkimusta arjesta, koska
emme tiedä arjen moninaisuudesta ja sen vaikutuksista ihmiseen riittävästi. Lapsen arjella,
kotona ja varhaiskasvatuksessa, on suuri merkitys lapsen kehitykseen ja hänen tulevaisuuteensa.
Tutkimuksesta
Tutkimuksen aineistona on varhaiskasvatuksen toisen vuosikurssin opiskelijoiden päiväkotiharjoittelussa kirjoittamat kertomukset haastavista vuorovaikutustilanteista, jotka ovat
lopulta päätyneet opiskelijoiden mielestä onnistumiseen. Opiskelijoiden kertomukset muodostavat kertomuksen opiskelijoiden ajatuksista, tuntemuksista ja toiminnasta tilanteissa
sekä heidän perustelunsa omasta toiminnastaan ja tuntemuksistaan. Bambergin ja Georgakopouloun (2008) mukaan pienet kertomukset arjesta syntyvät päivittäisissä keskusteluissa
ja vuorovaikutustilanteissa. Kertomuksilla ei ole välttämättä alkua, loppua, juonta eikä
aikaulottuvuuta, lisäksi ne voivat olla epäjohdonmukaisia ja katkelmallisia. Pieniä kertomuksia analysoimalla voimme löytää arjen tilanteista epäjohdonmukaisuuksia, ristiriitoja
ja hetken ongelmia (Bamberg & Georgakopoulou, 2008). Tutkimuksen kertomukset avaavat pieniä hetkiä päiväkodin arjesta opiskelijan silmin katsottuna. Opiskelijan näkökulma
on kertomuksissa asioita paljastava ja uusia näkökulmia esiintuova.
Tutkimus jakaantuu seitsemään päälukuun. Tutkimuksen toisessa luvussa esittelen aikaisempia tutkimuksia, jotka liittyvät tutkimukseeni joka aiheen tai tutkimusmenetelmän kautta. Kolmannessa luvussa keskitytään tutkimuskysymyksiin ja tutkijan positioon. Neljännessä luvussa avaan tutkimuksen kannalta keskeisimpiä käsitteitä leikistä sekä tutkimuksen
teoreettisista näkökulmista. Viidennessä luvussa esitän tutkimusaineiston ja kerron tutki-
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musmenetelmistä. Kuudennessa luvussa esitetään analyysin tulokset ja teorian vuoropuheluna samalla tulkiten analyysissa saatuja tuloksia. Seitsemännessä luvussa pohdin leikkiä ja
tämän tutkimuksen tuloksia suhteessa tanskalaiseen arjen käytäntöjen tutkimuksen tuloksiin, arvioin tutkimustani ja esittelen mahdollisia jatkotutkimusaiheita.
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2 TÄHÄN TUTKIMUKSEEN LIITTYVÄÄ AIKAISEMPAA TUTKIMUSTA
Tässä luvussa esittelen omaa tutkimusteemaani lähellä olevia suomalaisia tutkimuksia.
Lisäksi esittelen omaa tutkimusmenetelmääni lähellä olevaa arjen käytäntöjä koskevaa
tanskalaista kriittiseen psykologiaan pohjautuvaa tutkimusta, koska näen arjen olevan keskeistä elämässämme. Arjen käytännöt tukevat lapsen kasvua ja kehitystä sekä muokkaavat
jokaisen ihmisen elämän ainutlaatuiseksi ja yksilölliseksi. Jokainen ihminen kokee asiat
omalla tavallaan, omista lähtökohdistaan käsin.

2.1 Aihetta lähellä olevaa tutkimusta Suomessa
Oulun yliopistossa Eeva-Liisa Kronqvist on tutkinut väitöskirjassaan (2004) lasten yhteistoiminnan rakentumista leikissä ja Milda Bredikyte tutki lähikehityksen vyöhykettä leikissä väitöskirjassaan (2011). Kronqvist (2004) tutki alle kouluikäisten ryhmässä tapahtuvaa
yhteistoiminnan piirteitä ja organisoitumista, sekä yhteistoiminnassa kehittyviä konflikteja
että kulttuurisia ja sosiaalisia rutiineja. Kronqvistin tutkimuksessa lapsen kehitys nähdään
osallisuutena sosiaaliseen ympäristöön sekä kulttuurisesti välittyneeseen maailmaan. Tutkimusaineisto kerättiin videoimalla lasten spontaaneja leikkitilanteita. Tulosten mukaan
lasten aloitteet mahdollistivat liittymisen yhteiseen toimintaan ja siten myös sosiokulttuuriseen maailmaan (Kronqvist, 2004). Bredikyte (2011) tutki leikin ja lasten kehityksen välistä yhteyttä. Bredikyten tutkimuksessa tutkittujen lasten leikin kehitystä seurattiin useiden
vuosien ajan, koska näin saatiin kasautuvat vaikutukset ja laadulliset muutokset esiin. Vygotskyn lähikehityksen vyöhykkeen käsite oli tutkimuksessa merkittävässä osassa ja sen
mukaisesti ympäristö koettiin lapsen laadullisten muutosten lähteeksi (Bredikyte, 2011).
Lapin yliopistossa leikkiä on tutkinut Taina Kyrönlampi- Kylmänen (2007). KyrönlampiKylmänen tutki väitöskirjassaan lasten kokemuksia arjesta ja arjen rakentumisesta. Tutkimuksessa keskeisenä asiana lapsen arjessa nähdään leikki. Tuloksien mukaan lapsen kokemuksia voisi huomioida perhe- ja työvoimapoliittisia ratkaisuja suunniteltaessa. Keskeisiä asioita, joihin on kiinnitettävä huomiota tämän tutkimuksen mukaan ovat: työn ja perheen yhteensovittamisen kehittäminen, vahvistettava lapsen mahdollisuutta leikkiin päiväkodissa sekä huomioitava lapsen erilainen olemisen ja elämisen tahti kuin vanhemmilla ja
yhteiskunnalla on (Kyrönlampi- Kylmänen, 2007).
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Turun yliopistossa Riitta Korhonen (2005) tutki leikkiä väitöskirjassaan ”Pedagoginen
draamaleikki kuusivuotiaiden esiopetuksessa. Opettajien kokemuksia draamaleikistä lasten
oppimis- ja opetustilanteissa”. Tutkimuksessa aikuisen roolia oppimisympäristön organisoijana ja järjestäjänä pidettiin keskeisenä lapsen oppimisen kannalta. Oppimisympäristö
nähtiin sekä fyysisenä ympäristönä että psyykkisenä ilmapiirinä. Tärkeä osa oppimisympäristöä oli aikuisen ohjaus ja lapsen tukeminen (Korhonen, 2005).
Erityistä tukea tarvitsevien lasten leikkiä on tutkinut Eira Suhonen väitöskirjassaan (2009)
”Erityistä tukea tarvitsevan taaperon sopeutuminen päiväkoti-ryhmään: monitapaustutkimus vuorovaikutussuhteista ja niiden rakentumisesta”. Suhosen tutkimuksen tarkoituksena
oli selvittää, miten erityistä tukea tarvitseva taapero sopeutuu päiväkodin vertaisryhmään.
Tulosten mukaan taaperot olivat riippuvaisia aikuisilta saadusta tuesta kaikessa päiväkodin
toiminnassa. Opettajien sitoutuminen vuorovaikutukseen lasten kanssa oli tilastollisesti
merkitsevästi korkeampaa kuin muiden ammattiryhmien sitoutuminen (Suhonen, 2009).

2.2 Tutkimusmenetelmällisesti vastaavaa tutkimusta Tanskassa
Tanskassa Roskilden ja Aarhusin yliopistoissa on viime vuosina tutkittu nykyajan perheelämää ja arjen käytäntöjen merkitystä lapsen ja perheen elämässä. Tutkimushankkeita
pyritään kehittämään sekä käytännössä että teoriassa, ja tutkimuksen avulla kehitetään
ymmärrystä arjen monimutkaisiin käytäntöihin. Tutkimuksien näkökulmana on tanskalainen kriittinen psykologia, josta käytän tässä tutkimuksessa nimeä tanskalainen arjen käytäntöjen tutkimus. Tanskalainen arjen tutkimus on tutkimusmenetelmällisesti ja näkökulmaltaan (Ks. 4.3 Subjektitieteellinen näkökulma) vastaavaa tämän tutkimuksen kanssa.
Mørckin ja Hunichen (2006) mukaan kriittistä psykologiaa voidaan pitää teoreettisena sekä
emansipatorisena ja poliittisena hankkeena. Tanskassa tämä ilmenee siten, että useita tutkimushankkeita on toteutettu yhteistyössä ammattilaisten ja toimijoiden parissa korkeakoulujen ulkopuolella (Mørck & Huniche, 2006). Kousholt (2016) esittää, että tutkimusaihe
voidaan nähdä yhteisenä ongelmana yhteisessä maailmassa. Painopiste tutkimuksessa ei
ole ”muiden ihmisten ongelma” vaan mitä voidaan oppia yhteiskunnan arjen ongelmista ja
miten voidaan auttaa ihmisiä, joilla on erilaisia näkökulmia, kantoja ja sitoutumisia asioihin. Joskus ongelmia ei ole yhteisesti tunnustettu tai jaettu (Kousholt, 2016).
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Tanskassa arjen käytäntöjen tutkimusta on tehty elämän eri konteksteissa ja käytänteissä
esim. lasten arjessa päiväkodeissa, kouluissa, kodeissa. Hankkeet ovat olleet pitkäaikaisia
ja ovat vakiintuneet sosiaaliseen systeemiin (Mørck & Huniche, 2006). Tanskassa on nähty
tarpeelliseksi, että psykologian tutkimus siirtyisi laboratoriosta arjen tutkimukseen ja tätä
kautta ymmärrettäisiin, miten ihminen kohtaa ja kokee muutokset sosiaalisissa järjestelmissä, instituutioissa, teknologiassa ja arjen käytännöissä (Højholt & Schraube, 2016).
Ole Dreier (2011) on tutkinut ihmisen persoonallisuuden muodostumista. Hän näkee persoonallisuuden muodostuvan yksilön, sen hetkisen tilanteen ja hänen oman käytöksensä
vuorovaikutuksessa (Dreier, 2011). Dorte Kousholt (2011) on puolestaan kulttuurihistoriallisessa tutkimuksessaan tutkinut lasta perheen ja päivähoidon arjessa. Hän tutki lapsen
elämää ja lasten osallisuutta kodin ja päivähoidon kontekstissa kuudessa perheessä pienessä tanskalaisessa kaupungissa. Tutkimuksen tarkoituksena oli edistää ymmärrystä, miten
lasten mahdollisuuksia osallistua luodaan lasten elämän eri yhteyksissä. Tutkimuksessa
keskityttiin sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja ristiriitoihin päivähoidossa ja näiden vaikutuksiin lasten ja vanhempien välisessä vuorovaikutuksessa ja suhteessa. Tutkimus osoitti,
kuinka lasten mahdollisuudet osallistua erilaisiin elämisen osa-alueisiin ilmenevät ja miten
lasten päivähoidossa tapahtuneet sosiaaliset ristiriidat vaikuttavat lasten ja vanhempien
suhteisiin kotona. Tutkimus tuki käsitystä, että päivähoito ja koti asettavat haasteita lasten
ja perheiden arjessa (Kousholt, 2011).
Højholt ja Kousholt (2014) tutkivat lasten käyttäytymistä arjen toiminnoissa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa. Taustalla oli ajatus, että ihminen
oppii ja kehittyy osallistumalla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Sosiaaliset prosessit nähdään monimutkaisina, monipuolisina ja alttiina ristiriidoille. Ihmisillä on erilaisia henkilökohtaisia näkökulmia ja merkityksiä asioille. Tutkimuksessa keskityttiin erityisluokkaan
siirrettyihin lapsiin, jotka palasivat iltapäiviksi entisen koulunsa iltapäiväkerhoon. Tutkimuksen mukaan voimme saavuttaa kattavamman käsityksen sosiaalisista ristiriidoista tutkimalla sosiaalisia käytänteitä eri näkökulmista ja paikoista käsin. Riittävästi aikaa, huomion keskittäminen ja itsensä asemointi muodostavat lähtökohdan tunnistaa lasten edellytykset osallistumiseen ja nähdä taustasyyt lasten toiminnalle (Højholt & Kousholt, 2014).
Højholtin (2016) mukaan tanskalaisessa yhteiskunnassa rakenteellisiin poliittisiin ongelmiin on puututtu lisäämällä perheille ja lapsille ennalta ehkäiseviä sekä korvaavia menetelmiä yhä aikaisemmin. Näitä poliittisia ratkaisuja on tutkittu tunnistamalla interventioita
ja tutkimalla syrjäytymistä (Højholt, 2016).
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3 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSYMYKSET
3.1 Tutkimustehtävä
Tällä tutkimuksella haluan avata keskustelun varhaiskasvattajien keskuudessa leikistä ja
siitä arvostammeko leikkiä todella työssämme sekä miten leikki näkyy lapsen arjessa varhaiskasvatuksessa. Usein uskomme tekevämme asioita siten kuin omat ihanteelliset ajatuksemme ohjaavat, mutta todellisuus voi olla jotain muuta.
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten varhaiskasvatuksen opiskelijat kuvaavat leikkitilanteita päiväkodissa keräämässään aineistossa ja millaisia kertomuksia opiskelijat kertovat leikkitilanteista. Kertomuksien kautta voidaan saada käsitys, miten opiskelija näkee
tilanteen, miten tilanne vaikuttaa opiskelijaan tunteiden, ajattelun ja toiminnan osalta sekä
miten opiskelija perustelee omaa positiotaan tilanteessa. Opiskelijoiden kertomusten kautta
saamme näkökulman, miltä todellisuus näyttäytyy opiskelijoiden silmin.
Päiväkotia tutkimuksessa tarkastellaan kasvatusinstituutiona, johon lapsi sopeutuu osallistumalla instituution sosiaaliseen ja kulttuuriseen toimintaan yhdessä toisten kanssa. Lapsen
kehitykseen vaikuttavat perimän lisäksi jatkuva vuorovaikutus lapsen, hänen perheensä ja
sosiaalisen ympäristönsä antamien kokemusten välillä.

3.2 Tutkimuskysymykset
Tutkimuskysymykset ja niiden alakysymykset ovat:
1. Miten leikki näkyy aineistossa? Miten opiskelijat kuvaavat kertomuksissaan leikkiä?
2. Millaisia kertomuksia opiskelijat kertovat leikkitilanteista?
Millainen leikkitilanne oli opiskelijan näkökulmasta? Millainen merkitys olosuhteilla oli opiskelijalle?
Mitä tai miten opiskelija tunsi, ajatteli tai toimi leikkitilanteessa?
Miksi opiskelija omasta näkökulmastaan tunsi, ajatteli tai toimi tällä tavalla
leikkitilanteessa?
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4 TUTKIMUKSEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT
Sosiokulttuurisen kasvatuspsykologian teoreetikot ajattelevat ihmisyyden tapahtuvan suhteissa ympäröivään maailmaan, ei sen ulkopuolella. Martinin (2006) mukaan ihmisen toimintaa ei voida ymmärtää vain yksilökeskeisesti vaan ihminen oppii sosiokulttuurisessa
ympäristössä, ei yksinään. Asiantuntijuus kehittyy sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja siihen vaikuttavat ympäristö ja ympäröivä kulttuuri, esimerkiksi työelämässä ihminen toimii
tiimeissä ja työryhmissä. Asiantuntijuus on siis muutakin kuin yksilön sisäinen ominaisuus.
Ihminen on itsenäinen oppija, joka seisoo omilla jaloillaan, mutta silti hän on strategisesti
mukana biopsykologisessa ja sosiokulttuurisessa maailmassa (Martin, 2006).
Martin (2006) jakaa sosiokulttuurisen näkökulman kolmeen eri perinteeseen; vygotskylaiseen, meadilaiseen ja postmoderniin. Vygotskylaisen kulttuuri-historiallisen perinteen mukaan ihminen oppii parhaiten kokeneemman kumppanin avulla uusia asioita, mutta myös
kokenut oppii aloittelijalta. Ihmisen oppiminen kehittyy sosiokulttuurisesti. Lurian ja Vygotskyn mukaan työkalujen käyttö erottaa ihmiset eläimistä. Korkeammat toiminnot ovat
kehittyneet kulttuuristen artefaktien myötä (Martinin, 2006). Luvussa 4.1 esitän Vygotskyn
näkemyksen leikistä ja leikin merkityksestä lapselle. Myöhemmin esiteltävä subjektitieteellinen näkökulma (Luku 4.3) voidaan nähdä vygotskylaisen kehityslinjan eräänä muotona.
Meadilaisen pragmatistisen perinteen (Martin, 2006) mukaan yksilön käyttäytyminen voidaan ymmärtää vain sen koko sosiaalisen ryhmän käyttäytymistä vasten, jonka jäsen hän
on. Ihmisyys kehkeytyy sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Ihminen alkaa toimia itseään
kohtaan siten, miten muut ovat häntä kohdelleet. Meadilainen pragmatistinen perinne korostaa tieteellisyyden merkitystä kriittisen toiminnan kehittyneenä ja sosiaalisena muotona.
Tiede on yhteisöllistä ja järjestelmällistä tiedon ja totuudellisuuden aitoa tavoittelua (Martin, 2006).
Kriittinen postmoderni perinne (Martin, 2006) voidaan jäljittää Heideggeriin ja Marxiin.
Tässä elämismaailmassa näemme itsemme yksilöinä, meillä on omat motiivit ja toiveet,
joiden mukaan meidän on toimittava jos haluamme elää täyttä elämää. Keskeisiä ovat tiedon ja vallan kysymykset ihmisen historiallisessa ja kulttuurisessa kehityksessä sekä emansipaation teemat kasvatuskysymyksissä (Martin, 2006).
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Sosiokulttuurisessa näkökulmassa ihmisen psyykkisessä kehityksessä ei ole kysymys vain
yksilöstä, vaan aina lisäksi kehityksen sosiaalisesta tilanteesta ja niistä yhteiskunnallisista
merkitysrakenteista, joissa ihminen elää. Oulun yliopiston Kasvatuspsykologian klinikalla
on kehitetty sosiokulttuurista lähestymistapaa dialogissa systeemisen psykologian kanssa
(Suorsa, Peltola, Karhu & Keränen).
Tässä tutkimuksessa teoreettisina näkökulmina ovat systeeminen ja subjektitieteellinen
näkökulma. Suorsan (2014) tulkinnan mukaisesti systeeminen (Luku 4.2) ja subjektitieteellinen psykologia (Luku 4.3) voidaan nähdä yrityksinä uudistaa psykologiatiedettä ja kehittää samalla lähtökohtia aikaisemman tutkimuksen arviointiin. Systeeminen lähestymistapa
on syntynyt Suomessa, Oulussa 1990- luvulla ja subjektitieteellinen Saksassa 1980- luvulla. Keskeisesti näiden lähestymistapojen kehittymiseen ovat vaikuttaneet Saksassa Klaus
Holzkamp ja Suomessa Timo Järvilehto. Molempien taustalla vaikuttavat vahvat vaikutteet
venäläisestä psykologiasta (Leontjev ja Anokhin). Ratkaisut psykologiatieteen keskeisiin
kysymyksiin nousevat vastaavista oletuksista; systeemisessä lähestymistavassa korostetaan
ihmisen ja ihmisen ympäristön yhteenkuuluvuutta ja subjektitieteellisessä korostetaan ihmisen ja hänen elinolosuhteidensa vastavuoroista määrittymistä (Suorsa, 2014).

4.1 Vygotskyn sosiokulttuurinen näkökulma leikistä
Vygotsky korostaa (1933, 2002; Tudge & Scrimsher, 2003) ympäristön merkitystä kehityksessä ja oppimisessa. Vygotskyn mukaan oppiminen on kulttuurissa muodostuneiden
tietojen, taitojen ja tavan ajatella omaksumista, kaikki kognitiiviset prosessit kehittyvät
sosiaalisen vuorovaikutuksen avulla. Kehitys ei tapahdu itsestään eikä tyhjiössä, vaan kehitys on läheisessä yhteydessä syntymästä alkaen saatuihin kokemuksiin, ja kokemukset puolestaan liittyvät ympäröiviin ihmisiin. Ihmisen psykologista kehitystä voi ymmärtää vain
ymmärtämällä ihmisen kehitys- ja kasvuympäristön sosiaalisia suhteita (Vygotsky, 1933,
2002; Tudge & Schimsher, 2003).
Tudge ja Scrimsherin (2003) tulkinnan mukaan Vygotsky näki yksilön tietoisuuden rakentuvan sosiaalisissa suhteissa, yhteiskunnan kulttuurin ja tradition pohjalta. Ihminen sosiaalistuu yhteisöön ja tulee sitä kautta omaksi itsekseen. Lapsen sosiaalisuus on synnynnäistä,
sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta lapsen ajattelu itsenäistyy ja yksilölliset kognitiiviset
prosessit kehittyvät. Lapsen kieli on aluksi sosiaalisen vuorovaikutuksen väline, ja kehityksen kautta kieli “sisäistetään” ja siitä tulee ajattelun väline. Oppiminen on kulttuurisesti
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muotoutuneiden ajattelutapojen välittymistä, jossa lapsen ja aikuisen välinen vuorovaikutus erittäin tärkeä. Teoriassa korostuu yksilön aktiivinen rooli (Tudge & Scrimsher, 2003).
Ihmisen psyykkiset rakenteet ovat ihmisen sisäistettyjä sosiaalisia suhteita. Vygotskyn mukaan ihmisen psyykkiset rakenteet ilmenevät kahdella tasolla; ensin interpersoonallisena
eli ihmisten välisenä suhteena ja sitten intrapsyykkisinä eli ihmisen sisäisinä ominaisuuksina, säilyen samalla myös sosiaalisina (Soini, 2013).
Lähikehityksen vyöhyke
Lähikehityksen vyöhykkeellä Vygotsky (1933, 2002) tarkoitti nykyisen kehitystason (aktuaalinen taso) ja ohjattuna ja avustettuna mahdollisen kehityksen tason (potentiaalinen
taso) välistä etäisyyttä. Nykyinen taso todetaan esimerkiksi testein ja tehtävänratkaisujen
avulla ja sen perusteella voidaan osoittaa lapsen kehityksen mahdollisuuksien ylärajan.
Näin voidaan etsiä kehittymässä olevia, ei vielä valmiita kehityksen aihioita ja opetus pystytään suuntaamaan kehitystason yläpuolelle (Vygotsky, 1933, 2002).
Samoin Silvosen (2004) tulkinnan mukaan Vygotsky tarkoitti, että kullakin ikävaiheella on
oma erityinen kehityslogiikkansa; lapsi ei voi ratkaista tehtäviä, johon hän ei ole ikänsä
puolesta vielä kypsynyt. Kehitysarvioksi ei riitä, että todetaan, kuinka lapsi selviytyy standardoiduista tehtävistä yksinään. Toimintakykyä ja kehitysmahdollisuuksia on tarkasteltava sosiaalisessa yhteydessä ja lapsen kyky vuorovaikutukseen ympäristönsä kanssa on sisällytettävä hänen kehitystasonsa määrittelyyn (Silvonen, 2004). Opetus ja kasvatus ei siis
lähde nollatasosta vaan on huomioitava lapsen sen hetkinen taso.
Soini (2013) tulkitsee Vygotskya siten, että lapsen on saavutettava potentiaalisen osaamisensa alue kehittyäkseen, ja sen lapsi saavuttaa kasvatuksen avulla. Kasvatuksen ja opetuksen kautta lapsi oppii taidot sosiaalisesti yhteistyössä aikuisen kanssa ja näin lapsi ylittää
lähikehityksen vyöhykkeen. Sosiaalisen toiminnan kautta omaksutut toiminnat lapsi sisäistää itsenäisiksi psykologisiksi rakenteiksi, joiden kautta lapsen itsenäinen ja yksilöllinen
toiminta mahdollistuu (Soini, 2013).
Leikki, lapsen oppimisen väline
Leikki luo lapselle lähikehityksen vyöhykkeen Vygotskyn (1933, 2002) mukaan. Leikissä
muiden kanssa lapsi kykenee suorittamaan sellaista, mitä ei leikin ulkopuolella kykene
(Vygotsky, 1933, 2002). Lapset oppivat parhaiten leikkimällä esineillä, aikuisen tehtävänä

15
antaa lapselle mahdollisuus leikkiin (esineet, aika, tila) ja tukea sitä. Lasten oma aktiivisuus leikissä ja opetustilanteessa on tärkeä (Tudge & Scrimsher, 2003).
Vertaillessa leikkiä ja kehitystä sekä opetusta ja kehitystä, Vygotsky (1993, 2002) totesi,
että leikki antaa opetusta laajemman perustan tarpeiden ja tietoisuuden muutoksille. Leikkiä ei voida pitää tarkoituksettomana toimintana. Urheiluleikeissä voitetaan ja hävitään,
kilpailuissa tullaan ensimmäiseksi, toiseksi tai viimeiseksi. Tarkoitus määrää leikin ja oikeuttaa toiminnan. Leikin tarkoitus ratkaisee myös lapsen tunnepitoisen asenteen leikkiin.
Leikissä tulee esille toiminta mielikuvitustilanteessa, tarkoituksellisten aikomusten luominen ja todellisen elämän suunnitelmien sekä tahdonalaisten motiivien luominen. Näin ollen
leikkiä voidaan pitää lapsen kehitystä määräävänä johtavana toimintana (Vygotsky, 1933,
2002).
Miten leikki syntyy?
Leikki syntyy kun lapsi kohtaa toteuttamattomissa olevia pyrkimyksiä (Vygotsky, 1933,
2002). Pikkulapsi (esimerkiksi 2.5- vuotias) haluaa tehdä jotakin, mutta ei voi. Lapsi haluaa täyttää toiveensa välittömästi, hän on malttamaton odottamaan tai etsimään ratkaisua
mielihaluihinsa. Jos lapsi ei saa haluamaansa eikä kykene hallitsemaan tunteitaan, hän saa
raivokohtauksen. Esikouluikää lähestyessään lapsi käyttäytyy toisin; jos lapsi ei voi toteuttaa toiveitaan heti, eikä unohtaa niitä, ratkaisee hän ongelman astumalla kuvitteelliseen
leikin maailmaan, jossa toiveet toteutetaan. Jos näitä tarpeita ei lapsella syntyisi, ei Vygotskyn mukaan syntyisi myöskään leikkiä (Vygotsky, 1933, 2002).
Vygotsky (1933, 2002) kritisoi teorioita, joissa leikkiä ei tarkastella lapsen tarpeiden, motiivien, tunteiden ja halujen täyttämisen näkökulmasta. Hänen mielestään on mahdotonta
ymmärtää, kuinka kehitys etenee tasolta toiselle, jos emme ota huomioon lapsen tarpeiden
ja toiminnan lähtökohtia. Jokainen kehitysaskel tasolta toiselle on yhteydessä leikkitoiminnan motiivien, taipumusten ja pyrkimysten muutoksiin. Leikin analyysin tulisi alkaa näiden
lähtökohtien tutkimisella (Vygotsky, 1933, 2002).
Leikki, esineet, mielikuvitus ja säännöt
Leikki alkaa mielikuvitustilanteella, joka on lähellä todellista tilannetta, leikissä tuotetaan
uudelleen todellinen tilanne (Vygotsky, 1993, 2002). Leikin kehittyessä tapahtuu muutos
kohti leikkiaikomuksen tietoista toteuttamista. Lapsen tuottama mielikuvitus on lapsen
kehityskulussa uusi psykologinen prosessi. Mielikuvitus ja leikki nähdään korkeampina
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psyykkisinä toimintoina. Mielikuvitus syntyy lapsella toiminnan kautta vähitellen, ja edustaa tietoista toimintaa (Vygotsky, 1933, 2002).
Havainto ohjaa pikkulapsen esineiden käyttöä leikissä (Vygotsky, 1993, 2002). Lapsi leikkii realistisilla, oikeiden esineiden kaltaisilla esineillä. Havainnoinnin ja merkityskentän
erottaminen tapahtuu vasta esikouluiässä. Leikissä ajatus eroaa esineistä, ja toiminta nousee pikemminkin ideoista kuin esineistä: esimerkiksi puupalasesta tulee nukke ja kepistä
hevonen. Sääntöjen mukaista tekoa alkavat määrätä ideat eivätkä esineet (Vygotsky, 1933,
2002).
Leikkiin kuuluu kaksi oleellisinta osatekijää: kuvitteellinen tilanne ja kuvitteelliseen tilanteeseen sisältyvät säännöt Vygotskyn (1933, 2002) mukaan. Sääntöleikit alkavat myöhäisessä esikouluiässä ja jatkuvat kouluiässä. Leikin sisältämä mielikuvitustilanne sisältää
käyttäytymissääntöjä (Vygotsky, 1933, 2002).
Vygotsky (1933, 2002) määritteli leikin sääntöjä olevan kahta tyyppiä (Piaget`n 1988 moraalisääntöjen kehityksen mukaan); 1. säännöt ovat yksipuolisesti aikuisten määrittämiä ja
2. säännöt ovat syntyisin aikuisten ja lasten tai lasten keskinäisestä yhteistyöstä. Se minkälaiset säännöt lapsen toimintaa ohjaavat, osoittaa samalla lapsen moraalin tyypin. Leikin
säännöt ovat pääasiassa lapsen omia sääntöjä: lapsi kertoo itselleen, kuinka kussakin leikissä pitää käyttäytyä (Vygotsky, 1933, 2002).

4.2 Systeeminen psykologia ja eliö- ympäristö- teoria
Systeeminen psykologia merkitsee Järvilehdon (1995) mukaan sitä, että pyrimme ymmärtämään maailman ilmiöitä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti niiden oikeissa yhteyksissä.
Järvilehdon (1994) mukaan käyttäytyminen ei ole kahden järjestelmän vuorovaikutusta
vaan yhden järjestelmän elementtien suhteiden muutosta. Eliö ja ympäristö nivoutuvat kaikessa toiminnassa yhteen. Jokaisen eliön toimintaympäristö on vain sille ominainen ja ainutlaatuinen. Eliö käyttää niitä osia ympäristöstä, jotka sopivat sen organisaatioon ja voivat
muodostaa yhdessä eliön osien kanssa toimivan järjestelmän. Eliö hyödyntää ympäristöstä
itselleen tarpeellisia energiamuotoja, joita kukaan muu ei käytä samalla tavalla (Järvilehto,
1994).
Uudessa ympäristössä ihminen havaitsee itselleen tuttuja asioita, koska asioiden merkitysten kautta ihminen alkaa kokea uutta ympäristöä itselleen tutuksi ja turvalliseksi. Järvileh-
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don (1994) mukaan ihminen on tavoitteellinen toimija, joka on kiinnittynyt jatkuvasti ympäristönsä osiin (Järvilehto, 1994). Ihminen elää aina yhteisössä, vaikka pyrkisi eristäytymään siitä. Ympäröivä yhteisö antaa elämälle raamit halusimmepa niitä tai emme. Ihmisellä on aina mukanaan historiansa, jota vasten hän analysoi tätä hetkeä joko tietoisesti tai
tiedostamattaan.
Tässä tutkimuksessa opiskelija toimii uudessa ympäristössä, päiväkodissa. Aluksi hän havaitsee itselleen ennalta tuttuja asioita ja toimii entisten toimintamalliensa mukaan. Oppiessaan tuntemaan uuden ympäristönsä, opiskelija alkaa havaita uusia asioita ja kykenee
muuttamaan toimintaansa uuden ympäristön mukaisesti. Jokainen opiskelija havaitsee itselleen ominaisella tavalla, sekä toimii ja tuntee omalla ainutlaatuisella tavallaan.
Järvilehdon (1995) eliö- ympäristö- teorian mukaan tarkastelun kohteena ei ole eliön ja
ympäristön välinen vuorovaikutus vaan eliön ja ympäristön järjestäytyminen ja järjestäytymisestä seuraava toiminnan tulos. Ihminen nähdään tavoitteellisena toimijana, joka on
kiinnittynyt jatkuvasti ympäristönsä osiin (Järvilehto, 1995). Järvilehdon (1994) mukaisesti
ihmistä olisikin tarkasteltava tietyssä elämäntilanteessa toimivana kokonaisuutena, koska
ihminen syntyy, kehittyy ja on tietyssä suhteessa elämäntilanteeseensa joka hetki (Järvilehto, 1994).

Kuvio 1: Eliön toiminnan ja toiminnan tuloksen suhde (Järvilehto, 1994, 29).
Järvilehto (1994) esittää että, tiedon lisääntyminen laajentaa eliö- ympäristö- järjestelmää
kun järjestelmään kytkeytyy uusia ympäristön osia. Uudet toimintajärjestelmät rakentuvat
vanhojen toimintajärjestelmien päälle (Järvilehto, 1994). Toiminnan tulos (Järvilehto 1994,
2009) muodostuu sekä aikaisemmista että uuden toiminnan sisältämistä toimintajärjestelmistä. Toiminnan tulos on uusi organisaatio, joka sijoittuu toimintojen taitekohtaan. Toi-
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minnan tulos ei ole pysyvä, koska järjestelmä muuttuu koko ajan (Järvilehto, 1994, 2009;
ks. Kuvio 1).
Tässä tutkimuksessa opiskelijoiden toiminta muuttuu opiskelijoiden saadessa tietoa ja kokemusta (Ks. esim. Kuvio 4: Tapaus 1 ja Tapaus 2). Aluksi tullessaan uuteen ympäristöön
opiskelijat toimivat osaamallaan tavalla, mutta kokemuksen lisääntyessä he omaksuivat
uusia tapoja toimia. Opiskelijan päiväkodissa harjoittelujaksolla oleminen vaikuttaa opiskelijaan, mutta myös lapsiin ja toisiin työntekijöihin. Omalla olemassaolollaan opiskelija
muuttaa niin lasten kuin aikuistenkin käyttäytymistä, eli vaikuttaa eliön ja ympäristön uudelleen järjestäytymiseen.
Järvilehdon (1987) mukaan tietoinen toiminta on ihmisten yhdessä jakamaa ja kehittämää
toimintaa. Luultavasti kuitenkin suurin osa ihmisen psyykkisestä toiminnasta on ei-tietoista
eli alitajuista. Tietoinen toiminta on vain pieni osa siitä vuorovaikutuksesta, jota ihminen
toteuttaa ympäristönsä kanssa. Ihminen havainnoi jatkuvasti laajasti ympäristöään kuin
mitä itse tiedostaa, ja tämä vaikuttaa hänen käyttäytymiseensä (Järvilehto, 1987). Opiskelijoiden ei- tietoinen toiminta näkyy tässä tutkimuksessa esimerkiksi siten, miten tunteet
vaikuttavat opiskelijan toimintaan.

4.3 Subjektitieteellinen näkökulma
Subjektitieteellinen lähestymistapa perustuu saksalaisen kriittisen psykologian perinteeseen. Lähestymistapaa voidaan kutsua myös saksalais-skandinaaviseksi kriittiseksi psykologiaksi, ja se voidaan nähdä vygotskylaisen kehityslinjan eräänä juonteena. Suomessa
subjektitieteellistä lähestymistapaa ovat tehneet tunnetuiksi Itä- Suomen yliopistossa Jussi
Silvonen (2016) ja Oulun yliopistossa Teemu Suorsa (2014).
Subjektitieteellisen psykologian mukaan käsitteiden ja teorioiden tarkoituksena on tukea
ihmistä selkiyttämään ja muuttamaan omia toimintatapojaan elämässään (Suorsa, 2014).
Mørckin ja Hunichen (2006) tulkinnan mukaan keskeisiä käsitteitä subjektitieteellisessä
näkökulmassa ovat yhteiskunnallinen välittyneisyys eli toiminta konteksti, toimintakykyisyys sekä eläminen, joka muodostuu persoonallisuudesta ja yksilön käyttäytymisestä arjessa (Mørck & Huniche, 2006). Tutkimuksen tekemisen kannalta keskeistä on lisäksi näkemys tutkijan ja kanssatutkijan yhteistyöstä tutkimuksen kannalta.
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Avaan tässä luvussa oman tutkimukseni kannalta keskeiset subjektitieteelliset käsitteet ja
esitän, miten ne liittyvät tutkimukseeni.
Yhteiskunnallinen välittyneisyys eli ihminen yhteiskunnassa
Subjektitieteellisen näkökulman mukaan (Dreier, 2011; Højholt & Schraube. 2016; Mørck
& Huniche, 2006; Suorsa, 2014) yhteiskunta luo sekä mahdollisuuksia että asettaa ehtoja ja
rajoituksia ihmiselle. Ihminen jäsentää sen perusteella omia toimintatapojaan, ajatteluaan
ja kokemustaan (Dreier, 2011; Højholt & Schraube. 2016; Mørck & Huniche, 2006; Suorsa, 2014).
Dreierin (2011) mukaan ihmisen elämään sisältyy useita eri konteksteja, joihin ihminen
liittyy eri tavoin. Yhteiskunnan organisoimia konteksteja ovat esimerkiksi työ, koulutus,
lasten kasvatus ja terveydenhuolto. Ihminen osallistuu näihin muuan muassa omistuksen,
työllisyyden, osaamisen, jäsenyyden tai sukulaisuuden kautta. Pieni sosiaalinen konteksti
voi olla sisäkkäin laajemmassa sosiaalisessa kontekstissa. Eri kontekstien välillä voi olla
myös ristiriitaisuutta, esimerkiksi koululuokassa toimitaan tietyllä tavalla, joka voi poiketa
koulun yleisemmästä toimintatavasta. Osa ihmisistä jää myös tiettyjen kontekstien ulkopuolelle esimerkiksi työttömyyden tai vamman vuoksi (Dreier, 2011). Lisäksi ihmisellä on
useita rinnakkaisia sosiaalisia konteksteja, joihin ihminen osallistuu eri tavoin; esimerkiksi
ihmisen toiminta ja ihmissuhteet perheessä ja työssä ovat erilaiset (Dreier, 2011; Højholt &
Schraube. 2016).
Tässä tutkimuksessa yhteiskunnan organisoima päiväkoti on näkyvin konteksti lapsilla
hoitopaikkana ja opiskelijoilla harjoittelupaikkana. Päiväkodin rinnalla muutamissa kertomuksissa mainitaan myös lasten oma koti, opiskelijoiden kohdalla muita konteksteja ei
mainita.
Mahdollisuussuhde ja toimintakykyisyys
Ihminen määritellään subjektitieteellisessä näkökulmassa yksilönä, joka on olosuhteidensa
määrittelemä, mutta joka samalla itse pystyy määrittelemään ympäröiviä olosuhteitaan.
Holzkampin mukaan ihminen sekä tuottaa olosuhteita että vaikuttaa niihin toiminnallaan
(Mørck & Huniche, 2006; Suorsa, 2014; Suorsa ym.). Mahdollisuussuhde tarkoittaa Suorsan (2014) mukaan ihmisen inhimillistä mahdollisuutta valita toteuttaako vai jättääkö toteuttamatta olosuhteissa ilmenevät toimintamahdollisuudet. Mahdollisuussuhteeseen sisältyy mahdollisuus tietoiseen suhteutumiseen. Olosuhteet ihmisen toiminnan lähtökohtina
ovat yksilöllisiä ja liittyvät ajallisesti ihmisen historialliseen tilanteeseen (Suorsa, 2014).
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Tässä tutkimuksessa opiskelijoiden osalta mahdollisuussuhde ilmenee heidän mahdollisuutena valita, miten he toimivat tai jättävät toimimatta haastavissa tilanteissa. Lasten mahdollisuussuhde ilmenee esimerkiksi haastavissa tilanteissa siten, miten lapsi käyttäytyy.
Toimintakykyisyys (Mørck & Huniche, 2006; Suorsa, 2014; Suorsa ym.) viittaa inhimilliseen perustarpeeseen osallistua omien elinolosuhteidensa määrittämiseen. Käsite kuvaa,
missä määrin ihminen pystyy vaikuttamaan oman elämänsä olosuhteisiin. Toimintakykyisyyttä muodostuu yhteistyössä muiden kanssa ja se on riippuvaista yhteiskunnan historiallisesti merkittävistä erityisistä olosuhteista. Yhteiskunta asettaa toimintakykyisyydelle ehdot. Toimintakykyisyys voidaan jakaa yleistyneeseen ja rajoittuneeseen toimintakykyisyyteen (Mørck & Huniche, 2006; Suorsa, 2014; Suorsa ym.).
Yleistävä toimintakykyisyys on kyseessä kun ihminen pyrkii yhdessä toisten kanssa kehittämään omia ja yhteisiä olosuhteita siten, että ne vastaavat yksilöllisiä ja yhteisiä intressejä
pitkällä tähtäimellä (Suorsa, 2014; Suorsa ym.). Käsitteeseen sisältyy ajatus, että yksilö
toiminnallaan edistää oman tietoisen osallisuutensa mahdollisuuksia ja samalla toimii
”yleistävästi” tavalla, joka edistää myös muiden tietoista osallisuutta yhteisten olosuhteiden ylläpitämisessä ja muuttamisessa (Suorsa ym.). Opiskelijan toimiessa työyhteisön mallin mukaisesti ja hyväksyen toimintatavan voidaan ajatella, että kyseessä on yleistävä toimintakykyisyys. Lasten osalta yleistävä toimintakykyisyys voidaan nähdä haastavien tilanteiden jälkeisenä onnistuneena vuorovaikutuksena.
Rajoittava toimintakykyisyys on kyseessä kun ihminen pyrkii suojaamaan nykyisiä toimintamahdollisuuksia lyhyellä aika välillä ja samalla luopuu omien ja yhteisten elinolosuhteiden kehittämisestä pitkällä aika välillä (Suorsa, 2014; Suorsa ym.). Tässä tutkimuksessa
rajoittava toimintakykyisyys ilmenee esimerkiksi siten, että opiskelija tietoisesti toimii
tavalla, joka on työyhteisössä hyväksyttävää, mutta ristiriidassa hänen oman näkemyksensä
kanssa; näkemysten, jotka voisivat kehittää päiväkodin toimintakulttuuria. Lasten kohdalla
rajoittava toimintakykyisyys ilmenee esimerkiksi kun lapsi ei kykene toimimaan yhteisön
asettamien normien mukaisesti.
Eläminen ja arjen käytänteet
Holzkamp (Suorsa, 2014) toi elämisen käsitteen sosiologiasta psykologiaan. Elämisen käsitteen mukaan ihminen jäsentää omaa elämäänsä kokonaisuudeksi, johon liittyy ajallisuus
ja paikallisuus. Elämä on syklistä ja rutinoitunutta, mutta ihmisellä on mahdollisuus vaikuttaa tiettyihin arjen asioihin sekä omiin valintoihinsa ja käyttäytymiseensä (Suorsa,

21
2014). Dreier (2011) esittää että, ihminen liittää arjessaan yhteen erilaiset toiminnat, suhteet ja sitoumukset useissa sosiaalisissa yhteyksissä ja suhteissa. Ihmisen selviytyminen
monimutkaisessa arjessa on jotain, mitä ihminen saavuttaa. Arjen rutiineilla ja tavoilla on
jokaiselle ihmiselle henkilökohtainen merkitys ja merkitykset voivat olla eri ihmisille erilaisia: Ihmisen arkikäyttäytyminen ilmentää ihmisen tapaa organisoida elämäänsä (Dreier,
2011).
Højholtin (2016) mukaan sosiaaliset rakenteet ja henkilökohtaiset merkitykset yhdistyvät
elämisen käsitteessä. Käsitteen avulla voidaan analysoida ihmisen arjen pyrkimyksiä,
suunnitelmia ja asioiden merkittävyyttä ihmiselle. Ihminen tekee valintoja päivittäin ja
mukauttaa valintansa suhteessa toisiin ihmisiin (Højholt, 2016). Sosiaaliset käytännöt voivat olla myös ongelmallisia, konfliktisia ja vaikeasti ymmärrettäviä, sekä monisyisiä kuten
Højholt ja Kousholt (2014) esittävät. Sosiaalinen käytäntö nähdään muuttuvana, jolle on
ominaista eri näkökulmat, muutokset ja mahdollisuudet (Højholt & Kousholt, 2014).
Dreierin (2011) mukaan ihmisen on muutettava käyttäytymistään arjessa elämänsä aikana
monta kertaa ja usealla tavalla. Lapsuudessa sosiaaliset järjestelyt (muun muassa päiväkoti,
koulu) aiheuttavat muutoksia arjessa ja toisaalta sekä tasapainottavat että monipuolistavat
arkea ja sen toimintaa ja suhteita. Lapset tulevat kasvaessaan vähemmän riippuvaiseksi
aikuisten ja yhteiskunnan järjestämästä hoidosta ja vähitellen kehittävät omaa yksilöllistä
päivittäistä käyttäytymistään, omaa tapaansa huolehtia itsestään sosiaalisessa yhteisössä ja
eri konteksteissa. Ihminen voi myös muuttaa omasta tahdostaan arjen käytänteitä, koska
haluaa vaihtelua elämään (Dreier, 2011).
Højholtin (2016) mukaan ihmisen arjen käyttäytymisen ongelmia voidaan ymmärtää kun
tiedostetaan niiden kietoutuvan ja pahentuvan poliittisten ristiriitojen kanssa. Ihmisen arjen
analysointi voi olla tuottavaa, jotta voidaan arvioida yhteiskunnan rakenteellista eriarvoisuutta ja korostaa poliittisia ristiriitoja, joihin henkilökohtaiset ongelmat kietoutuvat
(Højholt, 2016).
Tässä tutkimuksessa opiskelijat kohtaavat ensimmäistä kertaa päiväkodin arjen. Päiväkodin arki on usein erilaista kuin, mitä opiskelija on opiskellessaan ennakoinut ja mieltänyt.
Päiväkodin arjen käytänteiden ja rutiinien oppiminen auttaa opiskelijaa selviytymään uudessa kontekstissa. Toisaalta opiskelijoiden uusi kriittinen näkemys päiväkodin arjen käytänteistä ja rutiineista voisi mahdollistaa niiden analysoimisen ja muuttamisen.
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Kanssatutkija ja tutkija
Subjektitieteellisessä tutkimuksessa (Suorsa, 2014) maailma otetaan tutkimuksen kohteeksi
sellaisena kuin subjekti sen kokee ajattelun, tunteiden ja tahtomisensa kautta. Kaikki tutkimukseen osallistujat ovat täten tutkijoita, jotka tutkivat ihmisen näkökulmasta kokemuksen ja toiminnan mahdollisuuksia sekä rajoituksia, joita ihminen kohtaa arjessa länsimaisessa yhteiskunnassa. Kanssatutkija osallistuu tutkimusprosessiin uskoen saavansa myös
itse siitä jotain, esimerkiksi ratkaisun käytännön ongelmaan (Suorsa, 2014). Silvonen
(2016) tulkitsee, että kanssatutkijana ihminen itse kykenee määräämään tutkimustaan.
Kanssatutkijuuteen ei siten sovi esimerkiksi kyselytutkimus, missä on valmiina kysymykset ja vastausvaihtoehdot (Silvonen, 2016).
Suorsan (2014) mukaan tutkija voi esittää olettamuksia, joita kanssatutkija tarkentaa ja
korjaa. Tämän keskustelun kautta voidaan saada esille toiminnan perusteisuus eri näkökulmista ja teoriaa voidaan työstää tarkemmaksi (Suorsa, 2014). Kousholt (2016) näkee,
että tutkija ja kanssatutkijat voivat jakaa pohdintoja ja analysoida pyrkimyksiä yhdessä.
Tutkijan sitoutuneisuus ja monipuolinen osallisuus eri käytäntöihin antaa mahdollisuuden
analysoida henkilökohtaisia ongelmia suhteessa rakenteellisiin olosuhteisiin ja siten oppia
yhteisiä haasteita. Lisäksi voimme saada tietoa yhteisistä ongelmista ja niiden rakenteellisesta ja sosiaalisesta perustasta tutkimalla kanssatutkijoiden kanssa heidän henkilökohtaisia
näkökulmiaan ongelmiin ja miten he ovat kokeneet ja käsitelleet niitä (Kousholt, 2016).
Tässä tutkimuksessa aineistoa keränneet opiskelijat ovat kanssatutkijoita, koska he ovat
osallistuneet tilanteeseen, tehneet tilanteesta havaintoja ja analysoineet omia kokemuksiaan
havaitsemastaan asiasta. Tässä tutkimuksessa opiskelijat eivät ole osallistuneet pohdintoihin eivätkä analyyseihin. Opiskelijoiden, työntekijöiden ja tutkijoiden yhteiset keskustelut
voisivat olla antoisia.
Osallisuus, translokaalisuus ja historiallisuus
Persoonallisuus on psykologian teorian keskeisimpiä käsitteitä (esim. Suorsa ym.). Käsite
liittyy usein pysyvään luonteenpiirteeseen tai tapaan olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Persoonallinen osallisuus nähdään subjektitieteellisessä näkökulmassa erilaisina tapoina
ja taitoina osallistua tilanteiden rakentamiseen ja muokkaamiseen: Nämä tavat ja taidot
kehittyvät erilaisissa elämäntilanteissa (Suorsa ym.). Subjektitieteellisessä näkökulmassa
pidetään osallisuutta, translokaalisuutta ja historiallisuutta keskeisinä käsitteinä persoonallisuuden määrittelyssä (Suorsa, 2014).
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Suorsa (2014) määrittää osallisuuden tarkoittavan ensimmäiseksi ihmisen olemassaoloa
tietyssä konkreettisessa paikassa eli elämisen näyttämöllä (esimerkiksi kotona, keittiössä,
päiväkodissa, yliopistolla). Toiseksi ihmisellä on asema tällä näyttämöllä (esimerkiksi
opiskelija luennolla, opiskelija päiväkodissa). Kolmanneksi ihmisellä on oma kanta, miten
asiat tapahtuvat elämisen näyttämöllä (asiat sujuvat tai asioita pitää muuttaa) (Suorsa,
2014). Tässä tutkimuksessa lapset ja opiskelijat ovat osallisia päiväkodin arjessa omilla
tavoillaan, lapsi asiakkaana ja opiskelija opettelemassa konkreettisesti tulevaa työtään.
Lapsen tilanne on erilainen kotona ja päiväkodissa, samoin opiskelijan asema on erilainen
oppilaitoksessa ja työpaikalla. Huomioidessaan lasten haasteellisia vuorovaikutustilanteita,
opiskelijalla on hyvä mahdollisuus muodostaa oma kanta asioihin.
Translokaalisuuden Suorsa (2014) määrittelee ihmisen liikkumisena elämisen näyttämöiden välillä (esimerkiksi koti- päiväkoti- yliopisto). Erilaiset elämisen näyttämöt muodostavat ihmisen arjen, johon vaikuttavat aika, toiminta ja eläminen. Jokaisella elämisen näyttämöllä on ihmisellä oma asemansa ja oma persoonallinen kantansa toimintoihin. Lisäksi
ihminen tarvitsee erityisiä taitoja toimimiseen näyttämöllä ja siirtyessään toisille näyttämöille. Ihmiselle on tärkeätä, miten hän kykenee liikkumaan eri näyttämöiden välillä ja
samalla pystyy suhteuttamaan näyttämöiden erilaiset mahdollisuudet ja vaatimukset keskenään sekä organisoimaan arkensa tyydyttävällä tavalla (Suorsa, 2014). Tutkimuksessa
opiskelija siirtyy vähitellen opiskelijan roolista työntekijäksi. Päiväkoti on opiskelijoille
elämisen näyttämönä uusi, ja opiskelija harjoittelee taitoja toimia uudella näyttämöllä.
Suorsan (2014) mukaan elämisen näyttämöt kytkeytyvät toisiinsa yhteiskunnallis- historiallisesti. Taidot ja ominaisuudet, joita elämisen näyttämöt edellyttävät muuttuvat historiallisesti (esimerkiksi opiskelijoiden ja opettajien suhteen muuttuminen sekä lapsen ja varhaiskasvattajan suhteen muutos vuosien kuluessa). Historiallisuus tarkoittaa myös sitä,
millaisen kokonaisuuden ihmisen elämisen näyttämöt muodostavat ihmisen elämän aikana
(esimerkiksi kodin merkitys on erilainen 5- vuotiaalle ja 35- vuotiaalle). Elämä ja tutkittava asia on olemassa jo ennen sen tieteellistä tarkastelua, todellisuus on siis aina jollakin
lailla ennalta tunnettua. Asiat ymmärretään osana historiallista kehitystä (Suorsa, 2014).
Yhteiskunnallis-historiallisesti opiskelijan rooli päiväkodissa on muuttunut aikojen kuluessa, samoin lapsen rooli. Lisäksi lapselle ja opiskelijalle päiväkodin merkitys elämisen näyttämönä on erilainen.
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Perustelumalli
Suorsa (2014) määrittelee, että oma kanta, joka kuuluu osallisuuden käsitteeseen, voidaan
jäsentää tutkimuksellisesti perustelumalleina. Perustelumalli on teoreettinen väite olosuhteiden merkityksestä yksilölle (premissit) ja toimintaperusteiden (yksilön toiminnan selittäminen) välisestä suhteesta (Suorsa, 2014; ks. Kuvio 2).

Kuvio 2: Toiminnan tulos ja perustelumallit (Suorsa, 2014, 67.)
Suorsa (2014) esittää, että perustelumalli liittyy joko onnistuneeseen tai epäonnistuneeseen
tapahtumaan. Perustelumallin kautta voidaan ymmärtää toiminta ja ihmisen kokemus tapahtumasta. Perustelumalli huomioi, että ihmisellä on erilaisia rooleja eri elämisen näyttämöillä (esimerkiksi koti, työ ja harrastus). Voidaan myös luoda vaihtoehtoisia perustelumalleja ja kokeilla niitä käytännössä (Suorsa, 2014). Tässä tutkimuksessa löysin useita
perustelumalleja sekä puutteellisia perustelumalleja. Löytämieni perustelumallien kautta
saadaan näkemys opiskelijoiden toiminnasta tilanteissa ja heidän kokemuksestaan sekä
opiskelijoiden omat perustelut toiminnalleen.
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN
Esittelen tässä luvussa käyttämäni aineiston ja tutkimusmenetelmät. Aineiston esittäminen
aluksi auttaa lukijaa ymmärtämään paremmin valitsemani tutkimusmenetelmät. Tutkimuksessa aineistoa analysoidaan temaattisesti, subjektitieteellisestä näkökulmasta käsin ja sisällönanalyysinmenetelmin. Aineistoa tutkimuksessa käsitellään laadullisesti, mutta osin
myös määrällisesti. Tutkimukseeni sisältyy myös kerronnallinen ulottuvuus, koska tutkimuksen aineisto koostuu varhaiskasvatuksen toisen vuosikurssin opiskelijoiden pienistä
kertomuksista.

5.1 Opiskelijoiden pienet kertomukset muodostavat aineiston
Aineisto (Suorsa ym.) on kerätty varhaiskasvatuksen toisen vuosikurssin opiskelijoilta päiväkotiharjoitteluissa. Aineiston kerääminen kytkeytyi varhaiskasvatuksen opiskelijoiden
kehityspsykologian kurssiin. Aineisto mahdollistaa erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja
yksilöllisen ja yhteistoimijuuden kehittymisen tutkimuksen. Opiskelijoita valmennettiin
huomioimaan kehityspsykologisesti olennaisia asioita päiväkodin arjessa. Luento-osuus
muodostui sekä sosiokulttuurisessa perinteessä hahmottuneista yksilön psyykkisen kehityksen periaatteista että kasvatuspsykologisen kokemuksen tutkimuksen lähtökohdista
(Suorsa ym.).
Luento-osuuden (Suorsa ym.) jälkeen opiskelijat saivat havainnointi- ja haastattelutehtävän
harjoittelujaksolle (Liite 1, Havainnointitehtävän ohjeistus opiskelijoille; Liite 2, Onnistumisen variaatioita / Haastattelun teemoja). Opiskelijoiden oli kuvattava kahta omasta mielestään haastavalta näyttävää, mutta onnistuneesti edennyttä vuorovaikutustilannetta lastentarhanopettajan ja lapsen tai lasten välillä. Tarkoituksena oli kuvata tilanteita kaikkien osallisten näkökulmasta: opiskelijan omasta näkökulmasta, lastentarhanopettajan näkökulmasta
sekä lapsen näkökulmasta. Tehtävänä oli kuvata, mistä tilanteessa oli kysymys, keitä ihmisiä tilanteeseen kustakin näkökulmasta kuului, miten tilanteeseen oli tultu ja miten tilanne
jatkui. Kuvaus ohjeistettiin koostamaan siten, että siinä kuvataan:
a) tilannetta toimijan näkökulmasta
b) kuvataan, miten hän tunsi ja/tai ajatteli ja/tai toimi tässä tilanteessa
c) millä perusteella hän tunsi/toimi/ajatteli näin (perustelumalli) (Suorsa
ym.).
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Kerättyä aineistoa voidaan analysoida kokonaisuutena tai osina tutkimustehtävästä riippuen. Aineisto koostuu seuraavista osista:
Tapaus 1, Opiskelijan näkökulma
Tapaus 1, Lapsen näkökulma
Tapaus 1, Lastentarhanopettajan näkökulma
Tapaus 2, Opiskelijan näkökulma
Tapaus 2, Lapsen näkökulma
Tapaus 2, Lastentarhanopettajan näkökulma

Kuvio 3: Koko aineisto
Samasta aineistosta voidaan löytää useita teemoja. Aineistoa on aikaisemmin analysoitu
artikkelissa ”Poikien kanssa päiväkodissa – kohti kasvatuspsykologista sukupuolittuneiden
käytänteiden tutkimusta (Suorsa ym.).
Tässä tutkimuksessa aineistona käytetään osia Tapaus 1, Opiskelijan näkökulma (kertomuksia 100) ja Tapaus 2, Opiskelijan näkökulma (kertomuksia 98). Aineiston analyysissa
huomioidaan kahden opiskelijan kieltäytyminen aineiston käyttämisestä tutkimuksessa.
Opiskelijat ovat jo ennen aineiston keräämistä olleet tietoisia sen käyttämisestä tutkimustarkoituksiin. Aineiston lasten ja aikuisten nimet on muutettu henkilöiden anonymiteetin
suojaamiseksi. Tämä tutkimus keskittyy lasten toimintaan ja miten opiskelija sen havaitsee.
Tutkimus on rajattu koskemaan vain opiskelijoiden tekemiä havaintoja ja kokemuksia.

5.2 Tutkimuksen metodologiset ratkaisut
Tutkimuksen empiirisen aineiston muodostaa toisen vuosikurssin opiskelijoilta kerätyt
opiskelijoiden kertomukset näkemyksistään lasten leikkihetkistä. Näitä pieniä opiskelijoiden kertomuksia käsittelen sekä kerronnallisesti, että analysoin niitä kolmen seuraavan
menetelmän avulla 1) temaattisesti, 2) subjektitieteellisen näkökulman menetelmillä ja 3)
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sisällönanalyysinmenetelmin. Empiiristä aineistoa käsittelen pääosin laadullisesti, mutta
myös osin määrällisesti osoittaakseni millaisiin asioihin opiskelijoiden huomio kiinnittyy
ja millaisia muutoksia havainnoissa on Tapaus 1 ja Tapaus 2 kesken.
Ensimmäiseksi analysoin aineiston (198 kertomusta) temaattisesti saadakseni laajan aineiston kategorisoitua ja rajatakseni käsittelemääni aineistoa. Temaattisen analyysin kautta sain
vastauksen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen: 1) Miten leikki näkyy aineistossa? Miten
opiskelijat kuvaavat kertomuksissaan leikkiä? Temaattisen analyysin kautta sain myös rajattua tarkempaa analyysia varten kategorian ”Leikkihetkiä, lasten omat leikit” (34 kertomusta). (ks. 5.2.2 Temaattinen analyysi).
Toiseksi analysoin kategoriaa ”Leikkihetkiä, lasten omat leikit” subjektitieteellisin menetelmin (ks. 5.2.3) ja sisällöllisesti aineistolähtöisesti (ks. 5.2.4) saadakseni aineistosta irti
mahdollisimman paljon ja luodakseni merkityskokonaisuuksia. Leikkihetki kertomuksia
sain temaattisen analyysin kautta 49, joista 34 oli kertomuksia lasten omista leikeistä ja 15
aikuisen ohjaamista leikkihetkistä. Keskityin lasten omiin leikkeihin. Lasten omista leikkihetkistä poistin vielä 4 kertomusta, koska ne eivät tapahtuneet päiväkodissa ja kolme kertomusta, koska ne painottuivat muuhun kuin leikkihetken kuvaukseen. Subjektitieteelliseen
analyysiin ja sisällönanalyysiin jäi siis 27 kertomusta. Näiden 27 kertomuksen kautta olen
saanut vastauksen toiseen tutkimuskysymykseen: 2) Millaisia kertomuksia opiskelijat kertovat leikkitilanteista? 2a) Millainen leikkitilanne oli opiskelijan näkökulmasta? Millainen
merkitys olosuhteilla oli opiskelijalle? 2b) Mitä tai miten opiskelija tunsi, ajatteli tai toimi
leikkitilanteessa? sekä 2c) Miksi opiskelija omasta näkökulmastaan tunsi, ajatteli tai toimi
tällä tavalla leikkitilanteessa?
Kolmanneksi tuotin sanallisesti kuvatusta aineistosta määrällisiä tuloksia ja esitän ne kuvioiden avulla.

5.2.1 Kerronnallisuudesta
Heikkinen (2010) määrittelee, että kerronnallisessa tutkimuksessa kiinnitetään huomiota
siihen, miten ihminen antaa merkityksiä asioille kertomuksensa kautta. Kerronnallisessa
tutkimuksessa pyritään tutkijan ja tutkittavien yhteiseen merkitysten luomiseen (Heikkinen, 2010). Tämä tutkimus on näin myös kertomus opiskelijoiden kokemuksista. Opiskelijat ovat havainnoineet päiväkotiharjoittelunsa aikana haastavia vuorovaikutustilanteita,
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jotka ovat lopulta päätyneet opiskelijoiden mielestä onnistumiseen. Pienet kertomukset
ovat erillisiä välähdyksiä päiväkodin arjesta. Kertomuksien kautta hahmottuu opiskelijoiden astuminen uuteen maailmaan omine odotuksineen ja uskomuksineen, mitä heiltä odotetaan. Tutkimuksessa mukana olevat kertomukset ovat muokkaamattomia otteita alkuperäisestä kokonaisaineistosta.
Viljamaa (2012) korostaa tiedon subjektiivisuutta ja totuuden ja todellisuuden moninaista
luonnetta objektiivisen tiedon ja totuuden sijaan. Kerronnallisuus rakentaa ja tuottaa tietämystä ja todellisuutta. Kerronnallinen tutkimus ei pyri yleistettävissä olevaan, objektiiviseen totuuteen ilmiöstä vaan paikalliseen, henkilökohtaiseen ja subjektiiviseen tietoon (Viljamaa, 2012). Tässä tutkimuksessa kertomukset voivat avata lukijalle omia näkemyksiä
Olen analysoinut kertomuksia omasta näkökulmastani käsin, mutta lukija voi nähdä samassa kertomuksessa eri asioita kuin itse näen.
Jerome Brunerin (2004; Viljamaa, 2012) mukaan looginen ajattelu ei ole ainoa ja kaikkialla hallitseva ajattelumuoto. Brunerin mukaan ”tarinat” eivät ”tapahdu” todellisessa elämässä, mutta rakentuvat ihmisen mielessä ja näin ihminen rakentaa ymmärrystä maailmasta.
Tarinat tapahtuvat ihmisille, jotka tietävät, miten ne kerrotaan. Ihmisen kertomus ei ole
kertomus siitä, mitä on tapahtunut vaan ihmisen tulkintaa ja uudelleen tulkintaa kokemuksestaan. Ihminen rakentaa käsitystään, mitä on tapahtunut. Brunerin mukaan kertominen on
ihmiselle ominainen tapa jäsentää ja tiedostaa maailmaa. Tarinat jäljittelevät elämää (Bruner, 2004; Viljamaa, 2012). Itselleni kirjoittaminen on tapa jäsentää asioita. Tutkimuksessani näen, että opiskelijat tulkitsevat näkemänsä ja kokemansa jokainen omista lähtökohdistaan käsin. Opiskelijoiden kertomukset ovat subjektiivisia ja luovat todellisuudesta kuvan heidän näkökulmastaan. Kertomukset ovat opiskelijoiden tulkintoja tapahtuneista, mitä
he ovat tapahtumista havainneet ja halunneet kertoa edelleen.
Kertomukset ovat sekä henkilökohtaisia, että yhteydessä ympäröivään kulttuuriin (Viljamaa, 2012). Opiskelijoiden pienet kertomukset ovat mielenkiintoinen näkökulma päiväkodin arkeen ja siihen, miten lapset niissä kuvataan. Opiskelijoiden kuvaukset voivat poiketa
päiväkodissa työskentelevien kuvauksista, koska opiskelijat tulevat päiväkotiyhteisöön
ensimmäistä kertaa ja näkevät asiat uudesta näkökulmasta käsin. Opiskelijat voivat havaita
asioita, joita päiväkotiyhteisöön tottuneet eivät enää havaitse. Estolan ja Puroilan (2013)
tulkinnan mukaan päiväkodin pieniin kertomuksiin on syytä kiinnittää huomioita, sillä aikuiset voivat vaikuttaa siihen, millaiseksi lapset niissä kuvataan.
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Edelleen Estolan ja Puroilan (2013) tulkinnan mukaan varhaiskasvatuksen kertomukset
ovat hallitsevan kulttuurin kertomuksia. Niitä tuottavat ja ylläpitävät eri auktoriteetit, ja ne
peittävät ja hiljentävät alleen helposti toisenlaiset kertomukset. Auktoriteetteja ovat esimerkiksi vakiintuneet käytännöt, jotka määrittelevät toimintatavat. Työntekijän voi olla
vaikea toimia vastoin hallitsevia kertomuksia (Estola & Puroila, 2013). Näissä kertomuksissa heijastuu opiskelijoiden odotukset itseään kohtaan ja se, mitä he otaksuvat itseltään
odotettavan. Osa opiskelijoista kertoo toimivansa päiväkotiyhteisössä odotetulla tavalla,
vaikka itse eivät näin haluaisikaan toimia.
”… Toisaalta minusta kuitenkin tuntuu, että opiskelijan rooliin kuuluu tehdä
asiat melko samantapaisesti kuin harjoittelupaikassa yleensäkin tehdään. Jos
olisin suunnitellut jotakin hyvin toisenlaista toimintaa, mitä kyseisessä päiväkodissa yleensä järjestetään, olisin kokenut arvostelevani samalla omaa ohjaajaani ja hänen tapaansa toimia. Silloin tuntisin itseni jopa itsekkääksi. Halusin, että ohjaajani pitää minua hyvänä työntekijänä ja siksi halusin tehdä
asiat niin, että olisin hänen mielestään onnistunut.
Toisaalta haluaisin joskus kokeilla uusia toimintatapoja, joiden itse uskon
toimivan paremmin. Enhän voi muuten tietää, toimivatko ne todellisuudessa
paremmin kuin muutkaan tavat. En kuitenkaan uskaltanut tehdä sitä, sillä
pelkäsin sen vaikuttavat negatiivisesti minun ja ohjaavan lastentarhanopettajan suhteeseen ja ehkä jopa arviointiin, jonka hän minusta antaa harjoittelun
lopussa. Uskon myös, että vaikka yrittäisin keskustella ohjaajani kanssa siitä,
miten haluaisin toimintaa ohjata, ohjaajani haluaisi opettaa minulle oman tapansa toimia, koska se on hänestä onnistunut.
Niinpä koin tässä tilanteessa ja myös tilanteen jälkeen asiaa pohtiessani, että
on parempi tehdä asiat lähes samalla tavalla kuin oma ohjaava lastentarhanopettaja, ellei lastentarhanopettaja itse toisin halua…” (O1.20)
Laineen (2010) mukaan arkielämässä tulkitsemme tilanteita luontaisen ymmärryksemme
eli esiymmärryksemme kautta. Tutkimuksessa esiymmärrys tarkoittaa tutkijalle luontaisia
tapoja ymmärtää tutkimuskohde ennen tutkimusta. Tutkittava kohde on tutkijalle entuudestaan tuttu, koska elämme samassa kulttuuripiirissä. Esiymmärrys on merkitysten ymmärtämisen edellytys, tutkimuksessa pyritään tekemään jo tunnettu tiedetyksi. Yhteisön yhteinen perinne luo pohjan mahdollisuudelle ymmärtää toisia ja tulkita heidän kokemuksiaan
ja ilmaisujaan (Laine, 2010). Tutkimuksesta ilmenee, että opiskelijoiden esiymmärrys päiväkodin maailmasta on osaltaan eri kuin heidän kokemansa todellisuus päiväkodissa.
”… Ihmettelen tätä mielessäni ja seuraan tilannetta sivusta. Näen lapsen kokevan, että häntä kohtaan toimitaan väärin. Hän kokee varmasti toimintamahdollisuutensa vähäisiksi, koska ei saa tahtoaan läpi. Minä joudun istumaan ja seuraamaan sivusta. En voisi harjoittelijana enkä varsinkaan kaksi
päivää ryhmän kanssa oltuani kuvitellakaan ehdottavani jotakin ratkaisua on-
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gelmaan – minun odotetaan katsovan ja oppivan siitä. Yllätyn lapsen kovasta
äänestä ja vahvasta tahdosta. Vaikka olen ollut paljon lasten kanssa, en ole
nähnyt tällaista toimintaa. …” (O1.9)
Puolimatka (2010) esittää, että pyrkiessään tulkitsemaan toista ihmistä, ihminen liittää uudet asiat omaan aiempaan näkökulmaan, kokemukseen ja tietoon. Ihminen ei koskaan vapaudu subjektiivisuudesta, hän tulkitsee asioita aina omasta kontekstistaan, tietyssä paikassa ja ajassa. Tulkinta voi koskaan saavuttaa objektiivisuuden vaatimaa tarkkuutta ja luotettavuutta (Puolimatka, 2010).
Kerronnallinen tutkimus ei Heikkisen (2010) mukaan pyri objektiiviseen tai yleistettävään
tietoon vaan paikalliseen, henkilökohtaiseen ja subjektiiviseen tietoon. Näin ihmisten äänet
pääsevät autenttisella tavalla kuuluviin. Pienet kertomukset mahdollistavat moniäänisemmän ja kerroksellisemman kuvan kuin yksi, suuri kertomus, joka voi toimia yleistävänä
mutta myös vallan ja manipuloinnin välineenä (Heikkinen, 2010). Toivon, että opiskelijoiden ääni edelleen on näkyvillä tutkimuksessa, enkä ole sitä tiedostamattani vaientanut.
Uskon, että opiskelijan ääni voi opettaa meille paljon, jos vain kykenemme sen kuulemaan.

5.2.2 Temaattinen analyysi
Rajasin analysoitavan aineiston aluksi temaattisen analyysin kautta Braunin ja Clarken
(2006) mukaisesti. Temaattinen analyysi on menetelmä tunnistamiseen, analysointiin ja
raportointiin, sen avulla voidaan järjestää ja kuvata aineistoa. Menetelmä on joustava ja
mahdollistaa teemojen määrittämisen usealla tapaa. Sen avulla voidaan kiinnittää huomiota
joko yhteen tiettyyn teemaan tai ryhmään teemoja. Temaattinen analyysi edellyttää koko
aineistoon perehtymistä ja sen avulla löydetään toistuvia kuvioita. Analyysia tehdessä voidaan liikkua edestakaisin vaiheiden välillä tarpeen mukaan, analyysin kehittyessä koko
ajan (Braun & Clarke, 2006).
Ensimmäisessä vaiheessa (ks. Braun & Clarke, 2006) muodostin kokonaiskuvan aineistosta lukemalla sitä useamman kerran kokonaisuutena. Tutkimuksessa käytetty aineisto on
valmis aineisto, jossa on havaittavissa monia mahdollisia teemoja tämän tutkimuksen kannalta. Analysoitavaksi valitsin koko aineistosta opiskelijan näkökulman. Muita näkökulmia
aineistossa oli Lapsen näkökulma ja Lastentarhanopettajan näkökulma. Opiskelijoilla oli
tieto aineiston tutkimuskäytöstä aineistoa kerätessään. Merkitsin kertomukset koodeilla
esimerkiksi O1.51 eli Opiskelijan näkökulma, Tapaus 1, havainto 51.
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Toiseksi koodasin aineiston alustavasti eli jäsensin tutkimuskysymysten kannalta kiinnostavat havainnot koko aineistosta (ks. Braun & Clarke, 2006). Etsin aineistosta kaikki leikkiin viittaavat kohdat. Aineistosta nousi myös muita teemoja esimerkiksi opiskelijoiden
odotukset omalle toiminnalleen sekä opiskelijoiden havainnot päiväkotityöstä.
Kolmanneksi ryhmittelin koodit ja yhdistin ne teemoiksi (Braun & Clarke, 2006).
Neljänneksi tarkensin teemoja ja muodostin niiden pohjalta temaattisen kartan (ks. Braun
& Clarke, 2006). Seuraavaksi kokosin alateemat yläteemojen alle. Teemojen kokonaisuus
ilmentää opiskelijoiden havainnoimia asioita, ja myös havaintojen määrästä voi tehdä tutkimusta (Ks. Kuvio 4).
Viidenneksi nimesin teemat, huomioin alateemat ja analysoin tarkemmin teemoja (ks.
Braun & Clarke, 2006). Tarkemman analyysin tein sekä analysoimalla sisältöä että analysoimalla subjektitieteellisestä näkökulmasta käsin.
Lopuksi tein tutkimusraportin (ks. Braun & Clarke, 2006).
Temaattisen analyysin avulla sain vastauksen ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni, miten
leikki näkyy aineistossa (ks. Kuvio 4). Sana ”leikki” ilmeni monin tavoin aineistossa. Jätin
tutkimukseni ulkopuolelle jo temaattisen analyysin aikana kertomukset, joissa leikki yhdistyi esim. ohjattuun liikuntatuokioon. Leikkiä voidaan hyödyntää monin tavoin lasten opetuksessa, mutta itse halusin tutkia lasten omaehtoista leikkiä.

5.2.3 Aineiston analysointi subjektitieteellisestä näkökulmasta käsin
Analysoin kategoriaa ”Leikkihetkiä, lasten omat leikit” subjektitieteellisestä näkökulmasta
käsin saadakseni esiin aineistosta mahdollisuusrakenteita. Subjektitieteellinen tutkimus
(Suorsa, 2014) etenee ongelmalliseksi koetun tilanteen ratkaisemattomista puolista kohti
olosuhteita, joilla voi olla merkitystä ongelman ratkaisemiseksi. Se ei siis etene suoraan
tutkimuskysymyksestä aineiston keruuseen ja tulkitsemiseen ja lopulta tutkimustuloksiin
(Suorsa, 2014).
Subjektitieteellinen tutkimusprosessi voidaan jakaa Suorsan (2014) esittelemällä tavalla
kolmeen vaiheeseen:
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1. tutkimuksen lähtökohtana olevan tilanteen kartoittaminen ja jäsentäminen
2. perustelumallin muodostaminen
3. ongelman ratkaisemiseen tai tavoitteen saavuttamiseen pyrkivän hypoteettisen perustelumallin muodostaminen (Suorsa, 2014).
Subjektitieteellinen näkökulma ilmenee tutkimuksessa toisen tutkimuskysymyksen kautta.
Analysoin kategoriaa leikkihetkiä, lasten omat leikit sekä sisällönanalyysin että subjektitieteellisen näkökulman avulla muodostaen yleisiä perustelumalleja sekä lopuksi puutteellisista perustelumalleista hypoteettisia eli mahdollisia perustelumalleja. Perustelumalli on
teoreettinen jäsennys yksilön kannasta eli yksilön kokemien olosuhteiden ja hänen subjektiivisten toimintaperusteidensa välisestä suhteesta (Suorsa, 2014).
Perustelumalli voidaan rakentaa Suorsan (2014) mukaan kuvaamalla
1. tilanne henkilön näkökulmasta
2. miten henkilö tilanteessa tunsi, ajatteli ja toimi
3. miksi henkilö omasta näkökulmastaan tunsi, ajatteli tai toimi kyseisellä tavalla.
Perustelumallin rakentaminen selkiyttää henkilön näkökulmaa ja tarjoaa lähtökohdan analyysille, joissa voidaan tutkia, mitkä olosuhteet olivat tärkeitä kokemuksen ja toiminnan
kannalta. Analyyseista voidaan edelleen havaita, miten olosuhteet painottuivat henkilön
kokemuksen ja toiminnan kautta. Perustelumalli tarjoaa lähtökohtia myös tarkastella, millaisia kokemuksia toimintaan ja kokemukseen liittyy (Suorsa, 2014).
Muodostaessani tutkimuksessa perustelumalleja opiskelijoiden kertomuksista etsin vastauksia seuraavien alakysymyksien avulla Suorsan (2014) esittämän mallin mukaisesti:
1. Millainen leikkitilanne oli opiskelijan näkökulmasta? Millainen merkitys
olosuhteilla oli opiskelijalle? (Leikkitilanne opiskelijan näkökulmasta)
2. Mitä tai miten opiskelija tunsi, ajatteli tai toimi leikkitilanteessa? (Opiskelijan ajattelu, tunteet ja toiminta leikkitilanteessa)
3. Miksi opiskelija omasta näkökulmastaan tunsi, ajatteli tai toimi tällä tavalla leikkitilanteessa? (Opiskelijan toimintaperusteet leikkitilanteessa) (Suorsa,
2014).
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Näiden kysymysten kautta muodostin perustelumallit opiskelijan toiminnasta, ajattelusta ja
tuntemuksista lasten omien leikkihetkien aikana. Perustelumalli muodostui kolmesta osasta: toimintapremissistä, toiminnasta ja toiminnan perusteista. Näistä muodostin perustelumallin hyödyntäen Suorsan (2014) esittelemää kaavaa: ”Olosuhteessa X, ajattelen ja/tai
tunnen ja/tai toimin tavalla Z, koska Y” (Suorsa, 2014; ks. Liite 3, Perustelumallien muodostaminen).

5.2.4 Sisällönanalyysi aineistolähtöisesti
Jatkoin edelleen analysoimalla sisältöä aineistolähtöisesti. Temaattisen analyysin avulla
saadut kategoriat eivät olleet ennalta harkittuja tai päätettyjä. Tuomen ja Sarajärven (2012)
mukaan aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla tarkoitetaan kirjoitettujen, kuultujen tai nähtyjen sisältöjen analyysia. Laineen (2010) mukaan aineistolähtöinen sisällönanalyysi on
ensinnäkin aineiston kuvausta, toiseksi aineiston analyysia eli merkityskokonaisuuksien
jäsentämistä, niiden esittämistä ja tulkintaa sekä kolmanneksi merkityskokonaisuuksien
arviointia. Tuomi ja Sarajärvi (2012) muistuttavat, että sisällönanalyysilla tarkoitetaan pyrkimystä kuvata aineiston sisältöä sanallisesti.
Tuomi ja Sarajärvi (2012) näkevät, että aineistolähtöisessä tutkimuksessa myönnetään, että
ei ole olemassa objektiivisia, ”puhtaita” havaintoja sinällään vaan tutkijan käyttämät käsitteet, tutkimusasetelma ja menetelmät vaikuttavat tuloksiin. Voiko tutkija kontrolloida että
analyysi toteutuu tiedonantajien ehdoilla eikä tutkijan ennakkokäsitysten saattelemana?
(Tuomi & Sarajärvi, 2012). Laineen (2010) mukaan merkitykset syntyvät yhteisössä, jossa
kasvamme ja elämme. Yhteisössä meillä on yhteisiä merkityksiä, mutta toisaalta jokainen
yksilö on samalla ainutlaatuinen ja erityinen. Jokaisen ihmisen yksilöllisellä erilaisuudella
on myös merkitystä (Laine, 2010).

5.2.5 Aineiston kvantifiointi eli aineiston analysointi määrällisesti
Analyysia on rikastettu tuottamalla määrällisiä tuloksia sanallisesti kuvatusta aineistosta.
Kvantifiointi voi tuoda Tuomen ja Sarajärven (2012) mukaan laadullisen aineiston tulkintaan erilaista näkökulmaa. Se myös havainnollistaa tutkimusta ja kuvaa aineiston piirteitä
(Tuomi & Sarajärvi, 2012).
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Kvantifioinnin avulla pystyn osoittamaan opiskelijoiden havaintojen muutokset Tapaus 1
ja Tapaus 2 välillä. Määrällistä tutkimusta on myös tutkimuksessa aineiston jako eri kategorioihin ja kategorioiden avaaminen kaavioin. Lisäksi kategorioita lähemmin tarkasteltaessa kaaviot avaavat selkeämmin käsiteltävän asian lukijalle.
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6 ANALYYSIN TULOKSIEN JA TEORIAN VUOROPUHELUA
Esitän tässä luvussa analyysin tulokset ja tuloksiin liittyvän teorian tulkiten ja vuoropuheluna. Ensimmäiseksi käsittelen luvussa 6.1. tutkimuskysymyksen Miten leikki näkyy aineistossa? Miten opiskelijat kuvaavat kertomuksissaan leikkiä? Toisena esitän luvussa 6.2.
Millaisia kertomuksia opiskelijat kertovat leikkitilanteista? Toinen tutkimuskysymys sisältää kolme apukysymystä, joiden avulla muodostan perustelumallit.
1. Millainen leikkitilanne oli opiskelijan näkökulmasta? Millainen merkitys
olosuhteilla oli opiskelijalle? (Leikkitilanne opiskelijan näkökulmasta)
2. Mitä tai miten opiskelija tunsi, ajatteli tai toimi leikkitilanteessa? (Opiskelijan ajattelu, tunteet ja toiminta leikkitilanteessa)
3. Miksi opiskelija omasta näkökulmastaan tunsi, ajatteli tai toimi tällä tavalla leikkitilanteessa? (Opiskelijan toimintaperusteet leikkitilanteessa) (ks.
Suorsa, 2014).
Ensimmäisen tutkimuskysymyksen aineisto jakautuu opiskelijoiden näkökulmaan ja siinä
ensimmäiseen ja toiseen tapaukseen eli kertomukseen (Tapaus 1, Opiskelijan näkökulma ja
Tapaus 2, Opiskelijan näkökulma). Opiskelijoiden ensimmäisiä kertomuksia (Tapaus 1) oli
100 kappaletta ja toisia kertomuksia (Tapaus 2) oli 98 kappaletta ). Toisen tutkimuskysymyksen kohdalla aineistona ovat edellisestä aineistosta osa eli Leikkihetkiä, lasten omat
leikit. Näitä kertomuksia oli yhteensä 34 (ks. Kuvio 4).

6.1 Miten leikki näkyy aineistossa?
Viittauksia leik* haulla sain ensimmäisistä kertomuksista (Tapaus 1) 249 viittausta 55 kertomuksessa. Toisessa osiossa (Tapaus 2) kertomuksia sain leik* haulla 243 viittausta 50
kertomuksessa. Kahta kertomusta ei saanut käyttää tutkimuksessa. Opiskelijoiden tekemien
havaintojen määrän ja jakaantumisen esitän Kuviossa 4.
Kategoriat muodostin aineistolähtöisesti eli millaisia kertomuksia aineistossa esiintyi. Yläkategorioita on viisi, jotka jakautuvat jokainen kahteen alakategoriaan (ks. Kuvio 4).

36

Kuvio 4: Opiskelijoiden näkökulma, Tapaus 1 ja Tapaus 2; havaintojen jakautuminen eri
kategorioissa
Opiskelijat havaitsivat lasten toiminnasta asioita, jotka sopivat heidän omaan toimintajärjestelmäänsä, asioihin, jotka he ymmärtävät. Pitempään lasten kanssa työskennellyt voisi
nähdä tapahtumissa erilaisia asioita ja kokea tapahtuman toisin. Järvilehdon (1994; 2009)
mukaan ihmisen tietoisuus rajoittuu yhteisen toiminnan tuloksiin eli tuloksiin, joita voimme jakaa muiden kanssa. Vain pieni osa havaintotoiminnan tuloksista on tietoisia. Näkemämme, kuulemamme ja kokemamme ei ole yksityistä ja salaista vaan perustuu yhteisen
toiminnan tuloksiin (Järvilehto, 1994, 2009).
Järvilehto (1994) väittää, että absoluuttista ”objektiivista” ympäristön kuvausta ei ole olemassa, koska tutkija ei voi asettua ulkopuolelle tarkkailijaksi. Kaikki tulkinnat ovat riippuvaisia tulkitsijasta (Järvilehto, 1994). Nämä opiskelijoiden tekemät tulkinnat ovat luultavasti erilaisia kuin millaisia havaintoja varhaiskasvatuksessa pitkään työskennelleet tekisivät vastaavista tilanteista. Opiskelijoidenkin havainnot muuttuivat jo kahden havaintokerran aikana, mistä voidaan johtaa ajatus, että konkreettisien tilanteiden kokeminen auttaa
opiskelijoita niitä havaitsemaan ja niiden kautta oppimaan omia toimintamalleja.
Tutkimuksessa ilmenee opiskelijoiden havainneen itselleen tuttuja asioita, koska niiden
asioiden merkitysten kautta opiskelijat pystyvät kokemaan uuden ympäristön tutummaksi
ja turvallisemmaksi. Toisen havainnointikerran aikana opiskelijoiden havainnot olivat jo
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syvempiä, koska toimintaympäristö oli jo tutumpi. Järvilehdon (1994) mukaan ihmisellä on
oma henkilökohtainen toimintaympäristönsä, jota hän hyödyntää omien tarpeidensa mukaisesti. Kukaan ei toimi täysin samalla tavalla (Järvilehto, 1994).
Opiskelijoiden kuvaukset muuttuivat ensimmäisen ja toisen tapauksen aikana. Huomattavia muutoksia opiskelijoiden havainnoinnissa oli lasten omien leikkien havaitsemisen kasvu kahdestatoista kahteenkymmeneenkahteen havaintoon ensimmäisen ja toisen havainnon
välillä. Sosiaalisissa suhteissa kavereihin viittaaminen toisaalta laski neljästätoista havainnosta seitsemään, koska kaveri- käsite liittyi toisen tapauksen kuvauksissa useammin leikin
kuvaukseen. Toisen tapauksen aikana opiskelijat havainnoivat enemmän erilaisia leikin
kuvauksia ja käyttivät leikki- käsitettä vähemmän muissa merkityksissä tai sivulauseissa.
Leikki – sana sivulauseessa tai muussa yhteydessä havaintoja ensimmäisessä tapauksessa
yhteensä kaksikymmentä kahdeksan kertaa ja toisessa tapauksessa kuusitoista kertaa.
Opiskelijoiden kuvausten muuttumista ensimmäisen ja toisen tapauksen välillä voi selittää
sisäisen tilan- käsitteen kautta. Järvilehdon (1994) mukaan sisäisen tilan käsite on oleellinen havaitsemisen ymmärtämisessä. Sisäinen tila on olemassa ennen ärsykkeen ilmaantumista ja siitä riippuu, havaitaanko ärsyke ja miten ärsyke vaikuttaa. Sisäinen tila ohjaa ihmisen käyttäytymistä. Ärsyke ei saa reaktiota sisäisen tilan avulla vaan sisäinen tila määrittää ärsykkeen vaikuttavuuden ja miten siihen reagoidaan. Organismi ei havaitse asioita,
joita ei kyetä liittämään eliö- ympäristö- järjestelmän osiksi. Havaitsemattomat asiat ovat
eliön kannalta vailla ominaisuuksia tai ne eivät voi tai eivät vielä ole kytkeytyneet organismin toimintajärjestelmiin. Ne ovat täysin neutraaleja ja merkityksettömiä tai ne voivat
aiheuttaa vahinkoa eliö- ympäristö- järjestelmälle (Järvilehto, 1994).
Järvilehdon (1994) mukaan havaitseminen on jatkuvaa ympäristöön perehtymistä, oppimista, ja perustuu oleellisesti aiemmin muodostuneisiin toimintajärjestelmiin. Ympäristön
osia voidaan liittää eliö- ympäristö- järjestelmään ainoastaan muovaamalla uusia toimintajärjestelmiä. Havaitseminen merkitsee aina uusia toiminnan mahdollisuuksia ja toiminnan
tuloksia (Järvilehto, 1994).
”Kaiken toiminnan perustana on siten havaitseminen, muisti ja oppiminen,
joita ei voida tarkastella irrallaan toisistaan tai eliöiden kehityksestä” (Järvilehto, 1994, 152.)
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Leikkihetkiä (kategoria 1) teema jakautui lasten omiin leikkeihin (1a) ja aikuisen ohjaamiin leikkeihin (1b). Opiskelijoiden ensimmäisiä kertomuksia (Tapaus 1) lasten omista
leikeistä on 100, joista leikkihetki kuvauksia oli päiväkodissa tapahtuneita 10 ja kotona
tapahtuneita 2. Toisessa osiossa (Tapaus 2) kertomuksia oli 98, joista päiväkodissa tapahtuneita leikkihetkien kuvauksia oli 20 ja kotona tapahtuneita 2.

Kuvio 5: Leikkihetkiä; lasten omat leikit ja aikuisen ohjaamat leikit
Leikkihetkiä (kategoria 1) lasten omat leikit (1a) kuvauksia oli sekä päiväkodista että lasten kodeista. Päiväkodissa tehdyt havainnot olivat usein pelkistettyjä kuten kertomus lasten
legoleikistä päiväkodissa osoittaa:
”Lapset leikkivät legoleikkejä kahdestaan. Toinen alkaa heittää legoja kattoon, jotta ne hajoaisivat. Toinen lapsista huomaa, että se näyttää mukavalta
ja osallistuu toisen lapsen leikkiin. Lapset keksivät, että legoukot kuolevat,
kun ne hajoavat… ” (O2. 72)
Kotona kuvatut leikkihetket olivat sisällöllisesti informatiivisempia ja kertomuksina myös
pitempiä kuten myös seuraavasta sisarusten yhteisleikin kuvauksesta ilmenee:
”…seurailen Leon ja Idan leikkejä. Leo ja Ida ovat saaneet jäädä pariksi päiväksi kotiin päiväkodista. Heistä se tuntui kivalta…
…ympäristönä on tänään oma koti, omat lelut ja saa leikkiä kahdestaan oman
siskon kanssa. Leikki on kahden lapsen itsenäistä toimintaa ja vuorovaikutusta toistensa välillä. Myöskään lapsia ei ole nyt niin paljon, joten ympäristö on
melko rauhallinen eikä aiheudu ylimääräistä levottomuutta usean lapsen vilkkauden johdosta. He keskustelevat ja miettivät leikin kulkua Leon huoneessa
iloiseen sävyyn. Heillä kuulostaa olevan tulossa hauska leikki. Toimintamahdollisuudet kotona leikkimiseen on moninaisemmat ja vapaan leikin aikaa ei
ole rajoitettu, mikä varmasti luo merkitystä kotiin jäämisen mukavuudelle…
…pystyn itse toimimaan parhaaksi näkemälläni tavalla heidän kanssaan, eikä
ole useampaa aikuista joiden tekemisten täytyy tällöin noudattaa samoja peri-
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aatteita. Ilona ehdottaa vanhempana molemmille sopivia rooleja kissaleikkiin. Leo saa kuulemani mukaan rooliksi lapsikissan….
…hän (Leo) on innoissaan siitä, että saa leikkiä kotona kaksin siskonsa kanssa, kun vanhempi velikin on koulussa. Päiväkodissa leikkijöitä on useampia
ja siskokin on eri ryhmässä. Tämä on otollinen veli – sisko hetki.
Leo muistaa, että Ilona oli saanut äidiltään kaksi pitkää ja värikästä kaulahuivia leikkejä varten. Ida juoksikin hakemaan huivit ja ojensi toisen niistä
Leolle, sekä opastaa huivin sijoittamisen taakse housun vyötäisille. Pian kaksi iloisesti maukuvaa kissaa konttailee huoneesta olohuoneen puolelle ja jatkavat matkaansa takan ympäri uudelleen ja uudelleen. Iloinen maukuminen ja
leikin kulusta keskusteleminen vaihtuu pian kinasteluun…
… Leo ja Ida juoksevatkin olohuoneeseen Ida edellä ja Leo tätä jahdaten.
Kysyn mikä nyt on kinan syy? Leo selittää kovin kiukkuisesti, että haluaisi
vaihtaa siskonsa kanssa huiveja, koska tällä on kuulemma pidempi ja hienomman värinen….
…Ida ei tietenkään tähän ollut suostunut, mistä kina sai sitten alkunsa. Leo
huusi, väännähteli itkua, koitti repiä huivia Idan vyötäisiltä, koska halusi kovasti paremman huivin. Leikki ei enää näyttänyt innostavan toista huivia
käyttäen. Kysyin Idalta, josko onnistuisi että huiveja voisi vaihdella, jotta
kumpikin saisi leikkiä molemmilla vuoron perään. Ida perusteli kielteisen
vastauksensa sillä, että hänen huivinsa oli tyttöjen väri eikä hän voinut sinistä
huivia häntänään äiti kissana pitää. Leo huutaa, eikä meinaa millään hyväksyä tilannetta. Leon toiminnan tuloksena Totean rauhallisesti molemmille, että kun ei yhteisymmärrystä näytä sujuvan leikin jatkumiseksi, otetaan huivit
hetkeksi pois ja leikitään jotain muuta välissä ja kokeillaan myöhemmin uudestaan. Lapset ottivat ohjeet yllättävän hyvin kuuleviin korviinsa ja luovuttivat huivit minulle. Kiukkuilua ja äksyilyä ei irronnut kummaltakaan vaan he
menivätkin leikkihuoneeseen jo suunnittelemaan uutta leikkiä…” (O1.13)
Päiväkodissa lapset leikkivät yleensä pienessä ryhmässä, mutta kotona leikkiminen kahdestaan oli kertomuksissa yleisempää. Kotona lapsilla on mahdollisuus vaihtaa leikkitilaa leikin kuluessa, päiväkodissa leikkiminen tapahtuu yleensä yhdessä ja samassa tilassa. Päiväkodissa samassa tilassa leikkii useampi leikkiryhmä samanaikaisesti. Päiväkodissa lasten
leikkeihin vaikuttavat myös ympäröivät tekijät kuten toisten lasten ja aikuisten läsnäolo,
tilojen ahtaus ja ympäristön äänet.
Kotona leikki on kertomuksissa pitkäkestoisempaa, päiväkodissa leikki keskeytyy esimerkiksi tilanteesta toiseen siirtymisen vuoksi tai toisten lasten leikki samassa tilassa keskeyttää leikin. Opiskelijoiden havaintojen teko lasten omista leikeistä kasvoi merkitsevästi Tapauksen 1 ja Tapauksen 2 välillä. Opiskelijat havaitsivat Tapaus 1:n aikana lasten omia
leikkejä kaksitoista kertaa ja Tapaus 2:n aikana kaksikymmentäkaksi kertaa. Havainnot
aikuisten ohjaamista leikeistä pysyivät miltei samoina. Opiskelijat havaitsivat enemmän
lasten omia leikkejä kuin aikuisten ohjaamia leikkejä molemmissa tapauksissa.
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Aineiston leikin kuvaukset keskittyivät esineleikkiin, roolileikkiin ja sääntöleikkeihin. Pienen lapsen ensimmäisiä leikkihetkiä aineistossa ei ollut. Aineiston perusteella voi olettaa,
että opiskelijoiden kertomukset ovat keskittyneet 3-6- vuotiaiden lasten leikkihetkiin, kuten
muutamissa kertomuksissa olikin mainittu (ks. Vygotsky 4.1).
Lasten erilaiset leikit näkyivät aineistossa seuraavasti. Esine- ja rakenteluleikeistä mieleisimpiä olivat legoleikit, pikkuautoleikit, parkkitalo ja junarataleikki. Rakennusleikkejä oli
legojen lisäksi Geomag-palikat ja puupalikat. Turtles- hahmoilla, ritarinlinnalla ja Pet
Shop- eläimillä leikkiminen oli myös suosittua. Roolileikeistä mainittiin kotileikki sisällä
ja ulkona, kauppaleikki, palomiesleikki, koiraleikki, kissaleikki sekä pukeutuminen roolivaatteisiin. Myös Transformer- roolileikki kiinnosti. Majaleikki onnistui sekä ulkona että
sisällä useamman lapsen porukoissa. Ulkona lapset lisäksi keinuivat, kaivelivat kuoppia,
laskivat mäkeä ja leikkivät hiekkalaatikolla ja rimpuilutelineessä. Myös piilosilla oloa ja
hippaa lapset leikkivät sekä sisällä että ulkona.
Lapsille olisi mahdollistettava myös tila ja aika yksinleikkeihin. Aikuisen myötätuntoisella
tuella lapsi voi leikillään kertoa asioista, joita hänelle on tapahtunut (esimerkiksi onnettomuus tai pelottava tilanne) (Helenius, 1993). Kertomuksissa joku lapsista halusi leikkiä
itsekseen omaa leikkiä, poikia kiinnosti lelupäivänä päiväkotiin tuotu nyrkkeilysäkki, myös
itse taitellut paperilennokit innostivat lapsia leikkeihin.
Pitkäkestoisen leikin kuvausta aineistossa ei ollut vaan lasten leikkihetket olivat lyhyitä
tuokioita. Myöskään syvempää leikin kuvausta tai leikin kehittymisen kuvauksia aineistossa ei ollut.
Kertomuksista en pystynyt saamaan ilmi lasten tunteita leikissä lukuun ottamatta erimielisyyksien aiheuttamia mielen pahoituksia ja leikin ulkopuolelle jäämisestä seurannutta surua. Ilo, innokkuus ja mielikuvituksen riemu jäivät huomioimatta, samoin leikin salainen
maailma.
Useimmat leikin kuvaukset olivat tiiviitä ja pelkistettyjä kuten esimerkit osoittavat. Puhtaita leikin kuvauksia oli vähän. Kertomukset leikkihetkistä painottuivat haastaviin tilanteisiin
leikin ohessa tai leikkihetken jälkeen. Kuvauksissa leikki ei ollut keskiössä vaan yleensä
konfliktin tai muun tapahtuman edeltävänä tapahtumana, johon aikuisen on puututtava.
Aineiston sisältö noudatteli opiskelijoille annettua aineiston keräämisen ohjeistusta (Liite
1, Havainnointitehtävän ohjeistus opiskelijoille).
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Tässä tutkimuksessa keskityn analysoimaan tarkemmin näitä lasten omia leikkihetkiä päiväkodissa saadakseni vastauksen tutkimuskysymykseen Millaisia kertomuksia opiskelijat
kertovat leikkitilanteista? (ks. 6.2 ).
Aikuisen ohjaamia leikkihetkiä (1b) oli aineistossa yhteensä viisitoista. Aikuiset ohjasivat erilaisia liikunta- ja sääntöleikkejä (hippa, ”Kuka pelkää Jäämiestä”, palloleikit) ulkona
ja sisällä, pyörittivät hyppynarua, leikittivät leikkivarjolla, opettivat laululeikkejä (”Karhu
nukkuu”, intiaanileikki), johtivat naamiais- ja pukeutumisleikkejä sekä ideoivat leikkejä,
joilla lapsi saadaan toimimaan aikuisen haluamalla tavalla esimerkiksi palomiesleikki ulos
lähtiessä. Näissä leikeissä aikuinen käyttää leikkiä pedagogisesti, keinona opettaa lapselle
asioita kuten seuraavat esimerkit osoittavat:
”…Hetken kuluttua lapsi tulee kiukkuisen näköisenä omalle lokerikko paikalleen. Lastentarhanopettaja ehdottaa lapselle palomiesleikkiä, että kumpi saa
vaatteet päälle ensimmäisenä. Hämmästyn, kun lapsi alkaa pukemaan vaatteita nopeasti päälle. Hetken kuluttua lastentarhanopettaja saapuu paikalle ja antaa pojalle paljon kehuja, kun hän laittoi vaatteet päälle…” (O2.41).
”Olimme lasten kanssa metsäretkellä lähimetsässä Varpaat vauhtiin – teemalla. Leikimme peilitaloa, jossa lapset saivat ensin matkia pareittain toisen esittämää liikettä, jonka jälkeen lapset saivat vuorollaan näyttää muille oman
liikkeensä matkittavaksi. … ” (O1. 38).
Aikuisen ohjaamat leikit voidaan nähdä tärkeinä lapsen kehityksen kannalta Vähäsen
(2004) mukaan siksi, että leikissä lapsi tutkii ympäröivää maailmaa muodostaen merkityksiä ja oivaltaa todellisuutta tilanteessa, jossa omat taidot eivät vielä riitä aikuisten tasolle
(Vähänen, 2004). Hakkaraisen (2001) mukaan lapsi ei pysty omaksumaan inhimillistä kulttuuria itsenäisesti vaan omaksuminen tapahtuu aikuisten avulla ja siitä syystä vuorovaikutus aikuisten kanssa on tietyissä vaiheissa erityisen tärkeää. Lapsi jäljittelee aikuista, joka
on hänelle tärkeä. Aikuinen vaikuttaa lapsen motivaation muodostumiseen, tukee lapsen
uskoa itseensä ja mahdollisuuksiinsa. Aikuisen ja lapsen vuorovaikutus on keskeinen väline, se luo osaltaan kehityksen sosiaalisen tilanteen ja lähikehityksen vyöhykkeen (Hakkarainen, 2001; Vygotsky 1993, 2003).
Aikuisen väliintulo leikkiin (kategoria 2) keskeytti leikin (2a) useammin kuin auttoi lasta
leikkiin tai rikastutti lasten leikkiä (2b). Hakkaraisen ja Bredikyten (2013) tutkimusten
mukaan lasten leikkiin suhtautuminen voidaan nähdä eri kulttuureissa eri tavoin. Suhtautuminen voidaan nähdä esimerkiksi seuraavasti: 1. aikuiset suhtautuvat lasten leikkeihin
välinpitämättömästi ja pyrkivät ohjaamaan lapsia aikuisten toimintoihin, 2. lasten leikki
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hyväksytään, mutta sitä ei aktiivisesti tueta ja 3. lasten leikkiä aktiivisesti tuetaan ja kannustetaan, leikkiä pidetään tärkeänä oppimisen ja kehityksen tekijänä. Kolmas tapa on
ominaista eurooppalais- amerikkalaiselle keskiluokkaiselle kaupunkikulttuurille. Siinä aikuiset opettavat lapsille kuvittelua, järjestävät leikille tilaa ja välineitä., ja osallistuvat lasten leikkiin (Hakkarainen & Bredikyte, 2013). Tässä tutkimuksessa opiskelijoiden kertomuksia analysoidessani näen kaikki kolme edellä mainittua tapaa suhtautua leikkiin.

Kuvio 6: Väliintulo leikkiin; keskeyttäminen ja avuksi leikkiin
Aikuinen keskeytti leikin (2a) kahdessakymmenessä tapauksessa. Aikuisen leikin keskeyttäminen oli huomattavasti yleisempää kuin leikissä apuna oleminen tai leikin rikastuttaminen. Näissä keskeytyksissä aikuinen koki keskeyttämisen yleensä oikeudekseen ja
toisinaan lapset vastustivat keskeytystä kokiessaan keskeytyksen epäoikeudenmukaiseksi
toiminnaksi. Kertomuksissa ilmeni, että aikuinen pystyi omalla päätöksellään joko auttamaan lasta leikissä tai jättämään lapsen selviytymään tilanteessa yksin.
Keskeyttämisen syitä olivat aikuisen ohjaamaan toimintaan siirtyminen, lepohetkellä levolle rauhoittuminen, liian eloisa leikkiminen, sekä siirtyminen ulkoa sisälle, sisältä ulos tai
huoneesta toiseen, sekä omalla lelulla leikkiminen päiväkodissa, vaikka ei ollut oman lelun
päivä. Päiväkodissa ruokailun aloittaminen on päivittäinen syy keskeyttää leikki.
”Päiväkotiryhmässä on kohta aamupalan aika. Lastentarhanopettajat muistuttelevat lapsia kohta tulevasta aamupalakärrystä, jotta lapset osaisivat valmistautua tilanteeseen ja aamupalahetki sujuisi luontevasti. Tiedän erään lapsen
olevan todella omaehtoinen ja siksi usein vastahakoinen tulemaan syömään
aikuisen pyydettäessä. Huomaankin lastentarhanopettajan ottavan tämän
huomioon ja menevän pyytämään erikseen kyseisen lapsen ja hänen leikkikaverinsa syömään laitettuaan aamupalan toisen lastentarhanopettajan kanssa
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valmiiksi. Lapsien leikki keskeytyy aikuisen tullessa pyytämään lapsia syömään. Toinen lapsista tulee omatoimisesti syömään, mutta toinen lapsista
taas heittää lelut seinään ja menee pöydän alle piiloon vihaisena huutaen, ettei aio syödä. …” (O1. 12).
Aikuinen edisti lapsen leikkiä (2b) seitsemässä tapauksessa. Aikuinen joko itse leikki
lapsen kanssa tai auttoi lasta pääsemään leikkiin toisten lasten kanssa.
Helenius (1993) esittää, että varhaiskasvatuksessa aikuisen tehtävänä on auttaa lasta lapsen
leikki-ideoiden työstämisessä. Varsinkin varhaislapsuudessa leikkitaitojen ollessa vasta
kehittymässä lapsi tarvitsee aikuisen tukea. Toisaalta aikuisen huolenpito ei merkitse, että
aikuinen järjestää leikkejä lapsen puolesta. Aito leikki kuolee tai siirtyy muualle silloin.
Lapselle voidaan luoda hyvä leikkiympäristö esim. saduilla, vierailuilla ja välineistöllä
(Helenius, 1993; Vygotsky 1993, 2003). Seuraavassa esimerkkejä, joissa aikuinen edistää
lapsen leikkiä omalla toiminnallaan:
”…Eero on 6-vuotias esikoululainen, jolla on ollut vaikeuksia leikkiä muiden
kanssa. Hän ei joko välitä tai ymmärrä leikin sääntöjen tarkoitusta, ja usein
leikistä tulee liian rajua tai jopa väkivaltaista. Eerolla meni leikki taas liian
rajuksi. Suostuttelin tytöt ottamaan Eeron roolileikkiinsä koiraksi ja valvoin
leikin sujumista muutaman minuutin ajan…” (O1.47).
”Leikimme Veetin siskon Venlan ja yhden Venlan kaverin kanssa legoilla…”
(O2.15)
Aikuinen myös saattoi jättää lapsen selviytymään ristiriitaisissa tilanteissa itsekseen ja seurata sivusta lapsen selviytymistä kuten seuraava esimerkki osoittaa. Aikuisen tuella lapsi
olisi mahdollisesti voinut jatkaa leikkiä toisten lasten kanssa.
”…Tyttö istahtaa liukurinsa päälle ja on lähdössä liukumaan, mutta toiset ehtivät ensin. Juttelemme aikuisten kesken niitä näitä. Pian huomaan, että tyttö
on siirtynyt kauemmas mäestä. Hän istuu puun juurella ja hakkaa liukuriaan
hankeen. Välillä hän vilkaisee meitä aikuisia kulmiensa alta. Lastentarhanopettaja huomaa myös tytön, ja arvelee, että mäenlasku ei ole sujunut lapsen
oman tahdon mukaan. Hän huikkaa tytölle, että pitää tulla itse aikuiselle kertomaan, jos joku on hätänä. Tyttö kuitenkin jatkaa mielenosoitustaan maassa
istuen. Lastentarhanopettaja painottaa, että kyseisen lapsen olisi hyvä oppia
itse kertomaan, jos jokin asia on huonosti. Pettymysten tullessa hänellä on tapana hakea aikuisen huomio tällä tavalla, mieltä osoittamalla sen sijaan, että
tulisi kertomaan murheensa…” (O2.44)
Sosiaaliset suhteet leikissä (kategoria 3) ilmenevät sekä positiivisina kokemuksina esimerkiksi leikkikavereina (3a) että negatiivisina kokemuksina esimerkiksi leikissä erimielisyyttä tai riitaa (3b). Sosiaaliset suhteet näkyvät aineistossa laajasti, mutta tässä tutkimuksessa rajasin kategoriaan 3 ne sosiaalisista suhteista kertovat havainnot, joihin ei liity leikin
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kuvausta. Opiskelijoiden havainnot vähenivät huomattavasti Tapaus 1 ja Tapaus 2 kesken
neljästätoista seitsemään. Havainnot riitatilanteista säilyivät myöhemmällä havaintokerralla samana kuin aikaisemmallakin.

Kuvio 7: Sosiaaliset suhteet, kaverit ja riitaa
Lasten väliset suhteet ilmenevät esimerkiksi kenen kanssa lapset leikkivät ja miten lapset
toisistaan puhuvat. Lapsilla on yleensä ymmärrys, miten toimitaan toisten kanssa, kuten
seuraavista kertomuksistakin ilmenee:
”…Lapset olivat samaa mieltä, että kaikkien kanssa pitää olla kaveri, eikä
kenestäkään saa puhua rumasti…” (O1.18)
”…Lastentarhanopettaja kysyi kahdelta lapselta, miksi he olivat sanoneet
näin ja että miltä heistä tuntuisi, jos heille sanottaisiin samalla tavalla ja uhattaisiin rikkoa heidän leluja. Sitten hän myös kysyi lapsilta, että miten tilanteessa pitää toimia, kun toiselle on tullut paha mieli heidän sanomisistaan.
Lapset olivat hetken aikaa hiljaa ja sitten toinen lapsista huomasi, että pitää
pyytää anteeksi ja toinen sanoi perään, että voisi vielä halatakin…” (O2.42)
Aikuiset ovat lapsille ryhmässä tärkeitä, mutta vertainen kaveri mahdollistaa lapselle leikin
maailman. Kertomuksissa lapset saivat toisistaan tukea ja turvaa, ja mahdollisuuden päästä
leikin maailmaan.
”…Lopulta lastentarhanopettaja ehdotti, että lapsi saisi kaverinsa kanssa
miettiä yhteisen liikkeen esitettäväksi. Lapsi rohkaistui tästä ja he keksivätkin
liikkeen nopeasti kaverinsa kanssa…” (O1.38)
”…Yhdistettynä johdonmukaisuus ja hellyys saavat lapsen rauhoittumaan.
Tässä vaiheessa lastentarhanopettaja ohjaa keskustelun muihin aiheisiin, vieläpä johonkin jossa tietää lapsen olevan valmiiksi hyvä. Vielä rohkaiseva
maininta ulkona odottavasta kaverista ja poika lähtee pihalle iloisena…”
(O1.58)
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”…Hei, muut on jo päiväpiirillä tuu sääkin, lastentarhanopettaja sanoo tytölle.
- Mua mmmm….. Tyttö mumisee vastaukseksi.
- Ai mitä? Lastentarhanopettaja kysyy ja laskeutuu lapsen tasolle.
- Ujostuttaa... Tyttö vastaa nolon oloisena.
- Mikä sua ujostuttaa? Lastentarhanopettaja kysyy.
Silloin tyttö sanoo uuden tytön nimen. Lastentarhan opettaja sanoo että uusi
tyttö on tosi kiva, että ei häntä tarvi ujostella. Sitten lastentarhanopettaja tarttuu tyttöä kädestä kiinni ja sanoo:
- Lähdetään yhdessä tervehtimään uutta tyttöä.
Päiväpiirin ja ruokailun jälkeen lähdimme pihalle ja huomasin että uusi tyttö
ja tyttö jota ujostutti leikkivät kahdestaan ja näytti että he olisivat aina tunteneet toisensa.…” (O1.76)
Lasten keskinäisissä suhteissa näkyi valtarakenteita ja joidenkin lasten leikeissä esiintyi
erimielisyyksiä. Erimielisyyksien jälkeen asiat sovitaan joko itsenäisesti tai aikuisen avulla
ja leikit jatkuvat samalla porukalla tai erikseen.
”…Kaverisuhteissakin hän on aina ”pomottelija”…” (O1.44)
”…Enni haastaa tilanteessa koko kehollaan, jotta saisi oman paikkansa. Hän
testaa rajojaan, aikuisten hermoja ja kaveriensa mukautumista…” (O1.56)
”… Tiedän, että lapsi rauhoittuu pian, mutta hän todennäköisesti mököttää
jonkin aikaa, ennen kuin on valmis taas jatkamaan toimintaa muiden kanssa.
Minun käy lasta sääliksi. Tämä tilanne on sen vuoksi useasti tapahtuvia tunteenpurkauksia vaativampi, että tähän liittyy toinen lapsi, joka saattaa tahallaan pyrkiä siihen, että helposti malttinsa menettävä lapsi suuttuisi…” (O2.8)
” … Hän kertoi, että Kasper oli käynyt kertomassa yhdelle aikuisista, että Niko oli tullut kesken leikin ottamaan Joonalta pipon päästä ja heittänyt sen
maahan. Pojilla oli koko ulkoilun ajan ollut pientä kinastelua keskenään ja
heidän kanssaan oli sovittu jo aiemmin, että heidän täytyisi itse tulla kertomaan aikuiselle riitatilanteesta…” (O2.95)
Joissakin kertomuksissa lasten kesken syntyi sanaharkan lisäksi myös aggressiivisia kohtaamisia. Joskus lapsilla oli vaikeuksia ymmärtää oman käyttäytymisen seurauksia ja sitä,
että aikuinen pysäytti heidän toimintansa.
”…Esikouluikäinen poika oli vahingoittanut toista poikaa leikissä. Toinen
poika tuli kertomaan asiasta lastentarhanopettajalle. Lastentarhanopettaja
pyysi poikaa pyytämään anteeksi, mutta poika kieltäytyi ja raivostui toden
teolla, kun lastentarhanopettaja päästi hänen ohitseen muita ruokailemaan…”
(O1.2)
”…Kahdella pojalla oli tullut näkemyseroja leikin etenemisen suhteen. Kooltaan isompi poika oli tämän seurauksena lyönyt toista poikaa. Pienempi poika
alkoi itkeä ja tuli kertomaan asiasta opettajalle. Opettaja pyysi myös isomman pojan paikalle ja käski tämän pyytää anteeksi pienemmältä pojalta.
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Isompi poika raivostui tästä kovasti ja alkoi huutaa ja itkeä. Lastentarhanopettaja siirsi pojan eteiseen raivoamaan…” (O1.3)
”…Yksi poika ei millään pysynyt lopettamaan leikkiä ja yllytti vielä kavereitaankin mukaan hölmöilyyn. Hän ei millään halunnut luopua lelustaan ja
mennä istumaan saliin muiden kanssa. Yritti juosta piiloon karkuun. Tilanne
kasvoi hänelle järkyttäväksi raivariksi jossa huudolta ja potkimiselta ei säästetty. Tuokio oli jo alkamassa viereisessä salissa josta oli selkeä näkö ja kuuloyhteys poikaan ja hänen raivokohtaukseen. Opettaja ei pystynyt tekemään
muuta kuin laittaa poika ns "pikkukeittiöön" rauhoittumaan. Siellä poika sitten potki ja hakkasi ovea. Menin sanomaan opettajalle, että kohta se varmaan
laittaa pikkukeittiön oven säpäleiksi, ovi ei ole lukossa joten hän voisi vain
avata sen ja tulla. Miksi hän ei vain avaa sitä? Poika ei edes muista enää mistä koko tilanne lähti alun perin. Liekkö ymmärtänyt koko aikana. Opettaja
kävi hakemassa pojan saliin ja lopulta poika istui opettajan vieressä rauhallisesti koko laulutuokion ajan…” (O1.53)
Toisinaan lapset hakivat aikuisen huomiota epäsopivalla käyttäytymisellä.
”… Tilanne on ryhmässä hyvin rauhaton, ja yksi lapsi alkaa riehumaan ryhmässä. Hän juoksee ympyrää, ja tekee kaikkea kiellettyä. Omasta näkökulmastani hän hakee huomiota, ja on myös tylsistynyt, koska ei ole juuri sillä
hetkellä ohjattua toimintaa. Lastentarhanopettaja kehottaa häntä rauhoittumaan, mutta se ei auta. Lastentarhanopettaja päättää poistaa lapsen leikkitilasta muovailuvahapöytään rauhoittumaan. Lapsi turhautuu lastentarhanopettajan häneen koskiessaan, ja tönäisee ohi kulkevan kaverinsa nurin. Tästä lastentarhanopettaja ei pidä, ja hän ottaa lapsen syliinsä viedäkseen hänet pöytään. Lapsi potkii ja huutaa sylissä, ja on silminnähden turhautunut tilanteeseensa. Lastentarhanopettaja laskee lapsen pöytään, ja selittää hänelle tilanteen, miksi se meni niin kuin meni. Lapsi nyyhkyttää pöydässä hetken, mutta
alkaa sitten muovailemaan ja rauhoittuu. Näin ryhmän levottomuutta saadaan
poistettua, ja siellä on rauhallisempi ilmapiiri… (O2.5)
Työntekijöiden toiminta myös antoi mahdollisuuden lasten sopimattomalle käyttäytymiselle. Tässä esimerkissä työntekijät eivät olleet huomanneet lasten siirtymistä toiseen tilaan
ilman valvontaa. Kertomuksessa ilmenee myös, miten työntekijä ei puutu tilanteeseen vaan
käy ilmoittamassa toiselle työntekijälle tapahtuneesta.
”…Yksi työntekijöistä tulee kertomaan lastentarhanopettajalle siitä, kun oli
nähnyt meidän ryhmän kaksi lasta legonurkkauksessa käytävällä ja nähnyt
kun toinen lapsista oli lyönyt toisen ryhmän lasta. Lastentarhanopettaja alkaa
keskustella näiden lasten kanssa ja myös toisesta ryhmästä oleva lapsi haetaan paikalle keskustelemaan. Näen tilanteen haastavana, koska ryhmämme
lapset eivät olleet totelleet sääntöjä ja olivat omin luvin lähteneet käytävälle
ja toinen lapsista oli myös lyönyt. ...”(O2.31)
Kuten Højholt (2016) tutkimuksessaan esittää, aikuinen ei välttämättä näe lapsen kohtaamia haasteita, koska ne tapahtuvat huomaamattomalla tavalla lapsen ”leikkiessä”. Vasta
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”törmäyksissä” aikuinen huomaa erityisongelmat, jotka liittyvät tiettyyn lapseen, erityiseen
taustaan tai diagnosoituun lapsen ominaisuuteen. Unohdamme usein arjen monimutkaisen
sosiaalisen elämän ja tavalliset ongelmat lapsen elämässä. Arjessa lapset suuntautuvat monimutkaiseen sosiaaliseen elämään ja neuvottelevat osallistumisestaan ja siitä, miten pystyvät vaikuttamaan tuleviin tapahtumiin. Prosessit eivät ole helppoja, ne vaativat lapselta
ponnistelua, koordinointia ja joustavuutta (Højholt, 2016).
Lelujen merkitys lapsille (kategoria 4) näkyi aineistossa lelun tärkeytenä turvaleluna (4a)
tai kiukun purkamisen kohteena (4b). Opiskelijoiden havainnot lasten unileluista ja turvaleluista lisääntyivät viidestä kahdeksaan havaintoon Tapaus 1 ja Tapaus 2 välillä. Lelujen
rikkomisen tai omimisen havaitsemiset vähenivät vastaavasti neljästä kahteen.

Kuvio 8: Lelujen merkitys lapselle; unilelut, turvalelut ja lelujen omiminen ja rikkominen
Omat tutut lelut tuovat lapsille turvaa ja lohtua päiväkodissa. Lelu voi olla lapselle tärkeä
side kotiin ja perheeseen, mutta joskus aikuiset näkevät lelun vain esineenä. Yleensä lapsella on aina sama lelu mukanaan ja hänelle lelulla on erityismerkitys. Jo tieto, että lelu on
mukana auttaa lasta saapumaan päiväkotiin ja selviytymään päivästä. Yleensä pehmeät
unilelut sallitaan päivittäin, mutta muiden omien lelujen käyttöä voidaan rajoittaa päiväkodissa. Usein turvalelujen ja unilelujen käyttöä rajoitetaan tiettyihin aikoihin, esimerkiksi
unilelu otetaan esille vain päivälevolle.
”Nukkarissa yksi vilkas poika ei meinaa nukahtaa itsenäisesti, vaan puhuu
sängyssään unikaverilleen …” (O1.14)
”…Lapsella on ollut levoton aamu. Lapsi kiemuroi penkillä, osoittaa mieltään, nimittelee. Kuunteleminen näyttää olevan lapselle vaikeaa. Lapsen kädessä on pieni lelu, jota hän pitelee…. (O1.15)
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”….Nyt täytyy rauhoittua, koska häiritset kaikkien muidenkin unia”. Äidin
huuteluun kuulin vastattavan ”Nyt ei ole muuta vaihtoehtoa kuin nukkua päiväunet ilman äitiä”. Huutamista ja itkemistä jatkuin yhtäjaksoisesti n. 5-10
minuuttia, jonka jälkeen Tapaus 2 rauhoittui ja hiljeni päiväunille. Hetken kuluttua näin hänet nukkuvan sievästi unilelu kainalossaan…” (O2.9)
”…. Hugoa harmittaa, kun hänellä jäi lelu kotia eikä hänellä ole leikkikaveria
…. .(O2.48).
”…Kiinnitän huomion tytön edestakaiseen kävelyyn ja itsekseen puhumiseen. Ympärillä on muita lapsia ja minä, mutta tyttö ei ota kehenkään kontaktia. Hänellä on my little pony- pehmolelu kädessään, jota hän puristaa käsillään vasten kasvojaan. Tämä ei ole ensimmäinen kerta kun näen tytön kuljeskelevan tällä tavoin. Ajattelin ensin että hänellä on vain erikoinen tapa kuljeskella ja etsiä paikkaa, johon asettua.
Kuulen tytön mumisevan jotain pienellä äänellä. Pian näen hänen kasvot lähempää ja kun hän alkaa puhua, ilme värähtelee. Itku ei ole kaukana. Hän kysyy minulta: ” Anna, tuleehan äiti varmasti hakemaan”. Aivan ensiksi hämmästyin mistä tyttö tiesi nimeni. Vastaan että ihan varmasti tulee sitten kun
on sen aika. ”Milloin äiti tulee?” tyttö jatkaa ja mietin mitä lohduttavaa voisin tuohon vastata. Vastaan että äiti tulee sitten kun ehtii ja että täältä haetaan varmasti kaikki lapset … ” (O2.77).
Kertomuksissa ilmenee, että aikuisella on mahdollisuus päättää, miten päiväkodissa toimitaan. Tavoista ja rutiineista pidetään joskus erittäin tiukasti kiinni, kuten seuraavassa kertomuksessa ilmenee:
”…Lastentarhanopettaja käy katsomassa leikkiä ja huomaa, että L-tytöllä on
oma lelu mukana. Hän käskee L-tyttöä laittamaan lelunsa takaisin reppuun.
L-tyttö puolustaa itseään sillä, että hänen isänsä sanoi perjantain olevan lelupäivä. Lastentarhanopettaja sanoo että tänään ei ole lelupäivä, vaan leikki- ja
pelipäivä. He menevät yhdessä katsomaan tiedotetta, joka oli teipattu oveen.
Mietin sitä, mitä hyötyä siitä asiasta on, koska lapset eivät vielä osaa edes lukea. Lapsen isä ei välttämättä ole edes nähnyt lappua, jos vientitilanteet ovat
tapahtuneet aamu osastolla ja hakutilanteet pihalla….” (O2.57)
Leluilla oli lapsille suurempi merkitys turvaa tuottavina kuin pahanmielen kohteina. Lapsi
voi purkaa leluun kiukkua osaamatta selittää purkaustaan, lapsi voi myös kokeilla lelun
kestävyyttä esimerkiksi heittelemällä sitä ajattelematta, ettei se ole hyväksyttävää. Toisinaan lapset omivat itselleen mieleisiä leluja, mutta asiasta keskusteleminen auttaa lasta
ymmärtämään asian. Lapset eivät kuitenkaan aina kykene selittämään tekojaan.
” … Hän istui nukkekodin edessä kädessään siitä revittyjä osia. Esineet näytti
olevan nukkekodin sähköllä toimivia osia, niiden johdot oli poikki ja lto uskoi, ettei niitä voinut enää korjata. Hetken kuluttua nukkekodilla aiemmin
leikkineet lapset saapuivat paikalle. … Lapsilta oli vaikea saada uskottavaa
tietoa ja se oli välillä ristiriitaista. Ristiriitaiset tiedot ja lasten vaikeat vastaukset tekivät tilanteen selvittelystä mielenkiintoisen… Uskoin koko ajan las-
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ten rikkoneen nukkekodin esineitä, mutta kiinnostavaa oli nähdä miten lapset
yrittivät paeta myöntämistä tekojaan kohtaan ja mitä keksivät vastattavaa sekä miten tilanne lopulta päättyy ” (O1.63)
Aina lelujen kova kohtelu ei johtunut lapsen mielentilasta vaan oli esimerkiksi leikkiä tai
asioiden kokeilua.
”…Lapset leikkivät legoleikkejä kahdestaan. Toinen alkaa heittää legoja kattoon, jotta ne hajoaisivat. Toinen lapsista huomaa, että se näyttää mukavalta
ja osallistuu toisen lapsen leikkiin. Lapset keksivät, että legoukot kuolevat,
kun ne hajoavat. En ole ehtinyt huomata, millaista leikkiä he ovat leikkineet,
mutta mietin, että liittyykö leikki jollain tavalla johonkin peliin, jonka molemmat lapsista tuntevat…” (O2.72)
Lapset myös omivat päiväkodin tai toisten lasten leluja. Lapset eivät aina ymmärtäneet,
ettei ole sopivaa ottaa toisen lapsen lelua jos itse sen haluaa.
” … yhdellä lapsella oli unilelu hukassa. Minä aloin myös muiden työntekijöiden kanssa etsiä sitä nukkarista, lapsen omasta lokerosta ja sänkyjen alta.
Yhtäkkiä eräs lapsista sanoo tietävänsä, missä lelu on ja nostaa tyynyään,
jonka alta se on ollut lapsella piilossa koko ajan. Hetken kaikki ovat hiljaa ja
minäkin mietin, mitä tässä tilanteessa tulisi tehdä. Ohjaava lastentarhanopettaja menee lapsen viereen istumaan sängylle ja kysymään, että miksi hän oli
piilottanut lelun, mutta lapsi ei osaa vastata mitään tähän kysymykseen… ”
(O1.32)
” … Lapsi oli vienyt päiväkodin leluja kotiin…” (O1.43)
” … Lasse haluaisi ottaa pihalle päiväkodin sisäkäyttöön tarkoitetun traktorilelun. . Asiasta on käyty väittelyä aikaisemmin, sekä minun että Arjan kanssa. Mua vähän väsyttää pojan inttäminen, mutta se loppuu kun pojan kanssa
sovitaan, että lelu jää odottamaan pojan lokeroon. Toisaalta mietin, mitä tapahtuisi, jos joku toinenkin lapsi haluaisi välillä leikkiä traktorilla. En kuitenkaan koe, että asiani olisi tästä asiasta alkaa huomauttelemaan, kun olen ollut
talossa alle viikon, mutta minusta tuntuu, että lelun jättäminen pojan omaan
lokeroon alleviivaa sitä, että poika saa kuvan, että lelu olisi hänen omansa
päiväkodissa.
Kuitenkin Lasse jää eteisessä minulle kiinni yrityksestään viedä salaa traktori
pihalle. Huomaan lelun Lassen pipossa lelun…” (O1.58)
”... Noora tulee sanomaan, että hänen kissansa on Kaislan repussa… (O2.83)
Leikki sanaa käytettiin myös sivulauseissa (kategoria 5) tai sillä tarkoitettiin jotain
muuta kuin leikkiä. Leikki – sanan käyttö sivulauseessa (5a) tai muussa yhteydessä (5b)
väheni merkitsevästi ensimmäisen ja toisen havainnon aikana; kahdestakymmenestäkahdeksasta kuuteentoista havaintoon. Tulkitsin, että myöhemmän havainnon aikana opiskelija
tarkemmin ymmärsi leikki- käsitteen ja käytti sanaa useimmin oikeassa tilanteessa. Leikki
– sanaa käytettiin määrittelemään lasten toimintaa ”yleisellä” tasolla kuten ”lapset leikki-
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vät”. Leikki – sanaa käytettiin myös kuvaamaan toimintaa, joka ei liittynyt leikkimiseen
vaan temppuiluun, epäasialliseen käyttäytymiseen tai kilpailutilanteeseen.

Kuvio 9: Leikki- sanan muu käyttö; sivulauseessa ja muussa yhteyksissä
Leikki -sanaa käytettiin määrittelemään yleisellä tasolla lapsen toimintaa kuten seuraavissa
esimerkeissä. Leikkiä ei näissä kertomuksissa tarkemmin kuvattu.
” … Ulos päästyämme hän alkaa leikkiä toisen lapsen kanssa… ” (O1.9)
” …muutamat lapset ovat jo siirtyneet omatoimisesti leikkimään omia leikkejään tai selailemaan kirjoja ja lehtiä sohvalle… ” (O1.46).
Leikki -sanaa käytettiin myös puhuttaessa jostakin muusta toiminnasta kuin, mitä leikki on
tämän tutkimuksen määritelmien mukaan.
” … ja syöntitilanteessa ruoalla leikkiminen ja ympäriinsä kierteleminen…”
(O1. 21)
” …lastentarhaopettaja ottaa lapsen syliinsä ja pitelee lasta siinä kunnes tämä
rauhoittuu. Kun lapsi tajuaa, että kyse ei olekaan mistään leikistä, hän suuttuu, huutaa ja itkee. Syli kuitenkin rauhoittaa lapsen pikku hiljaa, kunhan hän
saa ensin purettua kiukkuaan… ” (O1.25)
” … Poika on muutaman viikon ajan aamupalalla alkanut temppuilemaan, ja
karannut toiseen tilaan eikä heti tullut syömään. Hän on näyttänyt uhmaa ja
rajojen kokeilua. Pojalla on hyvä ruokahalu ja hän useimmiten ottaa lisää ja
kehuu ruokaa, joten siitä ei ole kyse ettei hän oikeasti haluaisi syödä Tähän
asti poika on aina haettu takaisin pöytään, mutta tajuttiin että hän on luultavasti kokenut sen leikkinä, joten päätettiin vaihtaa toimintamallia… ”
(O1.72).
Leikki -sanaa käytettiin myös kuvailemassa erilaisia kilpailutilanteita tai tilanteita, joissa
lapsi saatiin motivoitua tilanteeseen esimerkiksi pukeutumaan.
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”… opettaja ehdottaa lapselle leikkimielisesti pientä kilpailua. Kilpailussa
katsotaan, kumpi ehtii ensiksi pukea haalarit päälleen…” (O1.46).
” …Aluksi on vuorossa leikkimielinen kilpailu ryhmittäin…” (O1.52).
” …Lastentarhanopettaja tekee tilanteesta lopulta jopa leikillisen ja koittaa
saada lapsen mukaan leikkiin ….” (O1.62). (pukemistilanne)
” …Otin tilanteeseen leikkiä mukaan, josta tyttö näytti aluksi innostuvan
mutta vetäytyi taas pukemisesta… ” (O1.72).
” … Pukeminen saadaan kuitenkin jatkumaan. Lapsi itsekin näyttää kuitenkin
siltä, ettei häntä hermostuta kauheasti. Tilanne kääntyi lastenhoitajan avulla
leikinomaiseksi… ” (O2.45).
6.2 Millaisia kertomuksia opiskelijat kertovat leikkitilanteista?
Keskityin tässä tutkimuskysymyksessä Leikkihetkiin (kategoria 1), teema jakautui lasten
omiin leikkeihin ja aikuisen ohjaamiin leikkeihin. Näistä analysoin lasten omia leikkejä,
joita oli yhteensä 34 kertomusta. Lasten omia leikkihetkiä jäi analysoitavaksi lopulta 27
kertomusta, koska neljä kertomuksista ei tapahtunut päiväkodissa ja kolme kertomuksista
painottui muuhun kuin leikkihetken kuvaukseen. Analysoin kertomukset sekä subjektitieteellisestä näkökulmasta käsin että sisällönanalyysin menetelmin.
Lähestyin tutkimuskysymystä Millaisia kertomuksia opiskelijat kertovat leikkitilanteista?
kolmen apukysymyksen kautta:
1. Millainen leikkitilanne oli opiskelijan näkökulmasta? Millainen merkitys
olosuhteilla oli opiskelijalle? (Leikkitilanne opiskelijan näkökulmasta)
2. Mitä tai miten opiskelija tunsi, ajatteli tai toimi leikkitilanteessa? (Opiskelijan ajattelu, tunteet ja toiminta leikkitilanteessa)
3. Miksi opiskelija omasta näkökulmastaan tunsi, ajatteli tai toimi tällä tavalla leikkitilanteessa? (Opiskelijan toimintaperusteet leikkitilanteessa) (Ks.
Suorsa, 2014).
Esitän aluksi subjektitieteellisen näkökulman mukaisesti muodostetut yleiset perustelumallien kuvaukset (6.2.1) ja täsmennän niitä lopuksi sisällönanalyysin avulla (6.2.2- 6.2.4).
Lisäksi esitän analyysin tulokset taulukoiden (Liite 3, Perustelumallien muodostaminen) ja
kuvioiden (ks. Kuvio 10- Kuvio 17) avulla, jotta ne avautuisivat selkeämmin lukijalle.

52
6.2.1 Opiskelijan osallisuus leikkitilanteessa: Yleiset perustelumallit
Subjektitieteellisestä näkökulmasta muodostetut yleiset perustelumallit (ks. 4.3 Subjektitieteellinen näkökulma; 5.2 Aineiston analysointi subjektitieteellisestä näkökulmasta käsin;
Liite 3. Perustelumallien muodostaminen) avaavat kiteytettynä opiskelijoiden kokemuksia
ja näkemyksiä opiskelijan toiminnasta, ajattelusta ja tuntemuksista leikkihetkellä. Subjektitieteellisen menetelmän kautta saadaan muodostettua myös yleisimpiä mahdollisuusrakenteita, jotka tässä tutkimuksessa nähdään opiskelijan kokemina mahdollisuuksina ja rajoituksina näissä leikkitilanteissa.
Empiirinen aineisto eli tässä tutkimuksessa opiskelijoiden kertomukset, havainnollistavat
ja konkretisoivat teoriaa. Perustelumalleissa näkyvät myös opiskelijoiden keskinäiset erot
havaita olosuhteita. Suorsan (2014) mukaan empiirinen aineisto ei todista teoriaa oikeaksi
vaan havainnollistaa ja konkretisoi teoriaa. Tutkimustuloksissa näkyvät erot voidaan ymmärtää saman olosuhteen erilaisina ilmenemismuotoina (Suorsa, 2014).
Esitän viisi yleistä perustelumallia, jotka ilmentävät tutkimuksessa opiskelijoiden suhtautumistapoja lasten leikkihetkissä. Nämä yleiset perustelumallit ovat yksityiskohtaisten perustelumallien (Liite 3, Perustelumallien muodostaminen) kiteytyksiä.
Perustelumalleissa opiskelijan uuden tilanteen kohtaaminen ja oma taitotaso ilmenevät
selkeästi. Opiskelijan aikaisempien kokemusten puute ja harjaantumattomuus kyseisten
tilanteiden selvittämiseen ohjaa opiskelijaa seuraamaan tilanteita sivusta ja oppimaan asioiden käsittelyä lastentarhanopettajan esimerkin mukaisesti kuten yleisessä perustelumallissa 1. ilmenee:
1. Lasten erimielisyystilanteessa turvaudun lastentarhanopettajaan, koska saan häneltä toimintamallin
Opiskelijalle on tärkeätä saada harjoitusta käytännön tilanteissa ja nähdä, miten tilanteita
voidaan selvittää. Saadessaan tilaisuuden havainnoida useita tilanteita, opiskelijalle vähitellen muodostuu oma tapa hoitaa tilanteita. Jokaisesta havainnoidusta tilanteesta opiskelijalla
on mahdollisuus oppia, niin hyvin hoidetuista tilanteista kuin tilanteista, jotka opiskelija
kokee hämmentäviksi. Seuraavissa esimerkeissä opiskelija saa lastentarhanopettajaa seuraamalla itselleen mallia toimia haastavissa tilanteissa:
” … Jään seuraamaan tilannetta, vaikka ensin mietin pitäisikö minun puuttua
asiaan. Ennen kuin ehdin edes lähteä liikkeelle poikia kohti, on päiväkodin
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lastentarhanopettaja Leena ehtinyt jo tapahtumapaikalle.. Taas olen liian hidas, sillä Leena nousee ylös ja kävelee Matiaksen luokse. He keskustelevat.
Olen liian kaukana, jotta kuulisin mitä he sanovat…” (O1.49)
”Leikin päiväkodin pihalla lasten kanssa kauppaleikkiä ja yksi eskariryhmän
tytöistä tulee kertomaan minulle, että Roope itkee. Huomaan myös, että toisetkin lapset ovat nähneet Roopen itkemässä ja menevät kertomaan asiasta
lastentarhanopettajalle. Sanon tytölle, että tulen katsomaan mitä on tapahtunut ja lähden kävelemään paikalle lastentarhanopettajan perässä. Mietin että
lastentarhanopettaja osaa selvittää tilanteen paremmin ja voin samalla itse ottaa tilanteen selvittelystä mallia. Ajattelen tilanteen olevan haastava, sillä en
ole nähnyt mitä on tapahtunut ja minua jännittää osaisinko selvittää ristiriitatilanteen ja samalla olla tasapuolinen kaikkia kohtaan. Kerron lastentarhanopettajalle, että lapset tulivat kertomaan minulle, että Roope itkee. Lastentarhanopettaja sanoo, että käydään katsomassa mitä on tapahtunut. Lastentarhanopettaja huutaa Juusoa tulemaan takaisin, joka selvästi lähtee tilanteesta
karkuun, kun saavumme lähemmäs. Poika käveleekin hetken kuluttua takaisin ja näyttää hieman ärtyneeltä. Minusta on reilua ja tärkeää, että jokainen
lapsista saa kertoa omalla vuorollaan mitä on tapahtunut. Huomaan myös, että lastentarhanopettaja antaa lapsille mahdollisuuden miettiä, miten tilanteessa olisi voinut toimia toisin, jotta riita ei olisi syntynyt. Lapset voivat siis itse
oivaltaa asioita käyttäytymisestään ja oppivat toimimaan seuraavalla kerralla
ehkä rakentavammalla tavalla. Ymmärrän että itse oivallettu asia voi pysyä
paremmin lapsen mielessä kuin aikuinen sanelisi miten tulisi käyttäytyä. Lopuksi lapset päättävät jatkaa leikkiä yhdessä.” (O2.88)
Tilanteiden seuraaminen antaa opiskelijalle mallia ja myös herättää pohtimaan, miten tilanteissa olisi voinut toimia toisin kuten seuraava yleinen perustelumalli 2 osoittaa:
2. Leikin keskeyttämistilanteessa arvostan lastentarhanopettajan toimintaa ja pohdin lapsen käytöstä
Opiskelijoiden tarkkailivat lastentarhanopettajien toimintatapoja, mutta myös lasten käyttäytymistä haastavissa tilanteissa. Højholtin ja Kousholtin (2014) mukaan tutkija kykenee
paremmin ymmärtämään tutkimuskohdetta oppimalla, miten asiat näyttäytyvät eri ihmisille. Seuraamalla lapsia arjessa, tutkija voi ymmärtää, miten lapset kokevat päiväkodin tai
koulun käytännössä. On tärkeätä, että tutkija seuraa lapsia pitemmän aikaa, koska siten voi
ymmärtää muutoksen sosiaalisessa dynamiikassa lasten välillä ja lasten osallistumisen
muutokset ja erot. Lasten omaehtoisesti järjestämissä tilanteissa toimiminen antaa usein
enemmän kuin lasten tarkkaileminen luokkahuoneessa. Tarkkailemalla useampaa lasta, voi
ymmärtää yksittäisen lapsen tilanteen yhteisössä. Lasten keskinäinen vuorovaikutus vaikuttaa yksittäiseen lapseen, esimerkiksi lapsen ongelmaa voi ymmärtää paremmin katsomalla, mitä muiden lasten joukossa tapahtuu (Højholt & Kousholt, 2014). Opiskelijoiden
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havainnot muuttuivat myös Tapaus 1 ja Tapaus 2 aikana (Ks. Kuvio 4) eli tämä voidaan
tulkita siten, että opiskelijat oppivat jo harjoittelunsa aikana ymmärtämään syvemmin lasten käyttäytymistä. Tässä tutkimuksessa opiskelijat arvioivat lastentarhanopettajan toimintaa yleensä positiivisesti kuten seuraavassa kertomuksessa:
”… Keskustelen ulkoilutilanteessa ohjaavan opettajani kanssa. On mukavaa
vaihtaa pari sanaa ja kysellä hieman itseä kiinnostavista asioista… Ohjaava
opettajani kertoo kiinnostavia näkökulmia lasten leikeistä. Toivottavasti
omaksun itsekin yhtä ymmärtäväisen ja kiinnostuneen asenteen lasten leikkejä kohtaan. Hän korostaa leikin tärkeyttä ja sitä, että on ikävä puuttua joskus
tarvittaessa leikkitilanteisiin. Ymmärrän, mitä hän tarkoittaa. Nyt opettaja
onkin huomannut tilanteen, johon tulee puuttua ennen kuin sattuu vahinkoja.
Ehkä kokemuksen myötä minäkin opin tarkkailemaan yhtä tarkasti jokaista
lasta. Opettaja ohjaa lasta mielestäni oikealla tavalla löytämään itse ratkaisuja. Tilanteessa hän pysyy rauhallisena ja luo keskustelevan hetken eikä ns.
kurinpalautusta. Vaikka poika on vasta kolmevuotias, hän huomaa nopeasti
mitä pitäisi muuttaa leikissä. Tämä ehkä yllätti minut. Opettaja myös kehuu
poikien leikkejä, joten pikkupoika lähtee tyytyväisenä jatkamaan leikkiä, tällä
kertaa kiltisti.” (O1.51)
Ei ole yhtä ainoata tapaa toimia, eikä ole varmuutta, että tietty toimintamalli toimisi eri
tilanteissa. Jokainen kohtaaminen lapsen kanssa on erilainen ja joka kerta on löydettävä
oikea tapa toimia. Samaan tulkintaan on päätynyt Kousholt (2011) tutkimuksessaan. Tutkimuksessa perheillä oli muuttuvia ja joustavia toimintamalleja järjestää elämän tuomia
yllättäviä ja odottamattomia asioita. Tutkimuksen mukaan perheen on tehtävä kompromisseja ja ratkaisuja päivittäin. Ratkaisut toimivat sillä hetkellä, mutta eivät välttämättä seuraavalla kerralla. Perheen on jatkuvasti arvioitava ja tulkittava tilanteita ja järjestettävä
elämäänsä uudelleen. Ongelmat ja muuttuneet tilanteet ovat harvoin ratkaistavissa yhdellä
kertaa (Kousholt, 2011).
Tässä tutkimuksessa ilmeni, että lasten ja työntekijöiden vuorovaikutus ja tapa toimia voi
vaikuttaa opiskelijoiden tunteisiin voimakkaasti. Opiskelija voi hämmentyä tai tuntea pelkoa uudessa tilanteessa tai voi kokea voimakasta empatiaa lasta kohtaan. Järvilehdon
(1994) mukaan tunteilla on tärkeä merkitys ihmisen kaikessa käyttäytymisessä. Ne muodostavat ihmisen toiminnan perusvärityksen ja tunteiden kautta muodostuu eliö- ympäristö- järjestelmä toimivaksi järjestelmäksi tai hajoaa uusien toimintajärjestelmien etsintään
(Järvilehto, 1994). Tunteet auttavat ihmistä arvioimaan, mitä kognitiivisesti koetut materialistiset olosuhteet koetaan subjektiivisesti tärkeiksi ja täten virittävät ihmisen toimimaan
henkilökohtaisella tavalla (Mørck & Huniche, 2006). On hyvä tuntea asioita tunteiden
kautta, ja pystyä ajattelemaan lapsen tavoin. Osatessaan samaistua lapseen oppii myös toi-
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mimaan siten, ettei tilanteisiin puuttuessaan aiheuta liikaa vahinkoa pienelle lapselle.
Työntekijänä on myös kyettävä hallitsemaan tunteitaan ja opittava opettamaan myös lapsille tunteiden säätelyä. Tunteita saa näyttää, mutta pelkästään tunteiden mukaan ei voi aina
toimia työelämässä. Yleinen perustelumalli 3 osoittaa opiskelijan tunteiden merkitystä tilanteiden havaitsemisessa.
3. Hämmennyn lapsen/ aikuisen toiminnasta ja reagoin tunteilla
Osa opiskelijoista kohtaa asiat ensimmäistä kertaa ja kokee asiat voimakkaasti, kuten seuraava kertomus osoittaa:
” … Kohta huomaan, kuinka Olli aloittaa taas tavanomaisen hyppelynsä paikasta toiseen… Hän tekee sitä vähän väliä. En ymmärrä yhtään mistä on kyse
ja hänen käytöksensä jopa hieman huvittaa minua.
Olen kuullut, että Olli ei ole kehityksessä ihan ikäisensä tasolla ja olin jo ennen tätä itsekin havainnut hänen käytöksensä olevan melko poikkeavaa. Tämän vuoksi en uskalla itse puuttua lapsen sinkoiluun, vaan jään seuraamaan
tilannetta sivusta. Minua hämmentää kuinka syvällä omassa maailmassaan
lapsi vaikuttaa olevan. Häneen ei saa mitään kontaktia. Kohta lastentarhanopettaja nappaa lapsen syliinsä ja on hämmentävää huomata, kuinka lapsi
näyttää havahtuvan hereille kuin taikaiskusta jostain omasta maailmastaan.
Lapsen käytös hämmentää ja jopa hieman pelottaa minua.” (O2.89)
Uudessa ympäristössä ihminen etsii asioita menneisyydestä, joiden kautta hän pystyy kiinnittymään uuteen ympäristöönsä (ks. Järvilehto, 1994). Opiskelijan on helpompi puuttua
tilanteeseen kun puuttumisen aihe oli selkeä ja toimintamalli tuttu kuten yleisessä perustelumallissa 4 ilmenee:
4. Tiedän, miten tilanteessa kuuluu toimia
Tilanteen tuttuus ja selkeän toimintamallin hallinta auttaa opiskelijaa puuttumaan tilanteisiin seuraavan esimerkin mukaisesti:
”Olimme pihalla aamulla ja seurailin poikien leikkejä mäen päällä. Huomasin, että siellä oli kaivelemassa kuoppaa. Aiemman tapauksen poika haluaa
osallistua mukaan. Hän oli jo aikaisemmin ulkoilun aikana nujakoinut muiden lasten kanssa. Poika kierteli kuoppaa ja yritti tunkeutua mukaan kaivamaan ja potki kuoppaan päin. Pojat huusivat minulle että NN tulee tuhoamaan heidän kuopan ja tuu käskemään NN pois sieltä. Menen hakemaan NN
pois ja sanon sille ettei sovi mennä sinne jos muut eivät halua ja varsinkaan ei
saa potkia toisten leikkeihin …” (O2.53)
Omat kokemukset ja muistot vaikuttavat meidän tämän hetkiseen toimintaamme kuten
Järvilehto (2014) määrittelee muistin toiminnan rakenteeksi. Rakenne muistaa, miten ih-
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minen on kehittynyt. Vaikka ihmisen muistissa on koko hänen elämänsä, ihminen pystyy
tietoisesti käsittelemään vain pientä osaa muististaan. Järvilehdon mukaan muisti suuntautuu tulevaisuuteen. Muisti on kartta menneisyydestä ja se auttaa toimimaan tässä ja nyt.
Suurin osa muistista ei ole tietoista (Järvilehto, 2014).
”Muistaminen tarkoittaa juuri sitä, että jokaiseen toimintoon sisältyy sekä
vanhoja että uusia toimintajärjestelmiä. Ihminen tai jokin muu eliö ei kanna
mukanaan muistikuvia, vaan mahdollisuuksia toimia yhteistyössä kulloisenkin ympäristön kanssa ” (Järvilehto, 1994, 155).
Omat kokemuksemme ohjaavat toimintaamme vaikka emme itse aina tiedostaisi toimintamme syitä. Järvilehdon (1987) mukaan suuri osa ihmisen psyykkisestä toiminnasta on eitietoista. Toisaalta Suorsa (2014) esittää, että ihminen voi itse tietää, mitkä ovat hänen
kannaltaan olennaisia toimintamahdollisuuksia. Ihminen voi myös valikoida ja jäsentää
merkityksiä siten, että niistä seuraavat toimintaperusteet tukevat ihmisen kiinnostuksen
kohteita ja muovaavat ihmisen omaa käsitteen- ja teorianmuodostusta (Suorsa, 2014).
Opiskelijoiden toimintaperusteiden puuttuessa osa perustelumalleista on puutteellisia (Liite
3, Perustelumallien muodostaminen). Ne ovat kuitenkin mukana tutkimuksessa, koska
myös niiden kautta voidaan saada näkemystä opiskelijoiden kokemuksista, ajatuksista ja
toiminnasta tilanteessa. Puutteellisista perustelumalleista muodostettu viides yleinen perustelumalli on:
5. Seuraan tilannetta sivusta
Opiskelijoilla on mahdollisuus toimia tilanteissa, mutta osa opiskelijoista valitsee passiivisen osan ja seurailee tapahtumia sivusta. Subjektitieteellisessä näkökulmassa tästä käytetään käsitettä mahdollisuussuhde (Ks. 4.3 Subjektitieteellinen näkökulma). Mahdollisuussuhde tarkoittaa sekä tietoista suhtautumista asioihin että yksilön mahdollisuutta valita toteuttaako vai jättääkö toteuttamatta asioita. Tähän liittyy myös toimintakykyisyyden käsite.
Toimintakykyisyydellä viitataan yksilön osallistumiseen omien olosuhteiden määrittämiseen. Yleistävä toimintakykyisyys on kyseessä kun yksilö pyrkii kehittämään omia ja muiden olosuhteita pitkällä aikavälillä. Rajoittava toimintakykyisyys vastaavasti keskittyy suojaamaan nykyisiä olosuhteita samalla vaikeuttaen tai estäen olosuhteiden kehittymistä pitkällä aikavälillä. (Ks. 4.3 Subjektitieteellinen näkökulma). Analysoitavissa kertomuksissa
opiskelijat seurasivat tilanteita sivusta tai omivat muiden työntekijöiden tavan toimia tilan-
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teissa. Opiskelijalla on haasteellista toimia oman näkemyksensä mukaisesti jos näkemys
poikkeaa vallitsevasta.
Perustelumalleissa hahmottuvien yleisten perustelumallien teoreettinen uudelleen muokkaaminen tapahtuu yleensä tutkijan ja kanssatutkijoiden keskusteluissa (Suorsa, 2014; ks.
4.3 Subjektitieteellinen näkökulma). Tässä tutkimuksessa kanssatutkijalla ei ole ollut mahdollisuutta osallistua perustelumallien muokkaamiseen. Näitä aineiston perusteella muodostettuja perustelumalleja (Ks. Liite 3, Perustelumallien muodostaminen, Puutteelliset
perustelumallit 11–19) voidaan kutsua myös hypoteettisiksi eli mahdollisuustyyppisiksi
perustelumalleiksi, koska että ne ovat tutkijan jäsennyksiä eikä niitä ole koeteltu ja jaettu
kanssatutkijoiden kanssa. Hypoteettinen (Suorsa, 2014) perustelumalli voi myös olla ehdotus, miten voisi toimia toisella tapaa tilanteessa ja miten toiminnan voisi perustella Hypoteettinen perustelumalli viittaa tutkimuksessa mahdollisesti rakennettavaan vaihtoehtoiseen
perustelumalliin (Suorsa, 2014). Seuraavaksi esitän puutteellisista perustelumalleista (Ks.
Liite 3, Perustelumallien muodostaminen, Puutteelliset perustelumallit 11- 19) työstetyt
hypoteettiset perustelumallit:
1. Seuraan tilannetta sivusta, jotta saan toimintamallin lastentarhanopettajalta
2. Seuraan tilannetta sivusta, jotta voin seurata lasten reagointia tilanteeseen
3. Osallistun toimintaan, koska opin näin toimintatavan
Subjektitieteellisen (Suorsa, 2014) tutkimuksen lähtökohtana on tutkijan ja kanssatutkijan
yhteiseen ymmärrykseen tähtäävä keskustelu, jossa teoria ja käytäntö kietoutuvat yhteen
sekä psykologisen tutkimuksen ja käytännön näkeminen saman asian eri puolina. Tutkimuksen lähtökohtana on osallisille merkittävä tilanne, jossa toiminnan perusteet ja tulokset
halutaan työstää esille (Suorsa, 2014). Silvonen (2016) esittää, että empiirisen kautta voidaan ymmärtää teoriaa. Tässä tutkimuksessa teorian ymmärtäminen kertomusten kautta on
selkeämpää. Tutkija ja kanssatutkija eli opiskelija eivät ole keskustelleet reaalimaailmassa
vaan ”keskustelleet” kertomusten kautta, opiskelija on kertonut ja tutkija tulkinnut. Aito
kanssatutkijan ja tutkijan keskustelu olisi avannut kertomuksia enemmän ja syvällisemmin.
Suorsan (2014) mukaan subjektitieteellisessä tutkimuksessa käsitteiden ja teorioiden sekä
käytännön välittäjänä on ihminen, joka jäsentää omaa kokemustaan teorioiden ja käsitteiden kautta. Tutkimuksessa tutkija ja kanssatutkija yhdessä saavat näkyville koettuja toimintamahdollisuuksia ja – rajoituksia ja edelleen kehittävät tapoja ylittää esteitä (Suorsa,
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2014). Tässä tutkimuksessa toimintamahdollisuudet ja –rajoitukset ilmenevät opiskelijoiden kertomuksissa.
Seuraavaksi tarkennan toista tutkimuskysymystä analysoimalla kertomuksia sisällönanalyysin menetelmin (ks. 6.2.2- 6.2.4).

6.2.2 Leikkitilanne opiskelijan näkökulmasta
Tässä alaluvussa lähestyn kertomuksia etsimällä vastauksia, miten aikuinen puuttui tilanteisiin sekä sanallisesti että fyysisesti ja miksi leikkitilanteisiin puututtiin. Näin saan muodostettua kuvan millaisena opiskelija näkee leikkitilanteen ja siihen puuttumisen sekä millainen merkitys tilanteella opiskelijalle on.
Aikuisen toimintatapa puuttuessaan leikkihetkiin on hyvin merkityksellinen. Kousholtin
(2011) mukaan lapsi oppii tavan osallistua ja liittyä yhteisöön käytännön kautta. Lapsi oppii, miten toimia tässä yhteisössä ja paikassa. Yhteisössä oleminen ja siihen kuuluminen
vaatii jatkuvaa neuvottelua ja se vaikuttaa lapsen itseymmärryksen kehittymiseen
(Kousholt, 2011).
Järvilehdon (1987) mukaan ihmisten vuorovaikutus on sosiaalisesti ja kulttuurisesti välittynyttä. Ihmisen psyykkiset ominaispiirteet kehittyvät ja muuntuvat koko ajan hänen osallistuessaan yhteiskunnan toimintaan, ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja omaksuessaan yhteiskunnan kulttuurikehityksen tuomia uusia välineitä. Ihminen kehittyy osallistumalla sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja yhteiskunnan käytännölliseen toimintaan (Järvilehto, 1987).
Miten aikuinen puuttui leikkitilanteisiin sanallisesti?
Aikuinen puuttui lasten leikkitilanteisiin useimmiten (kaksikymmentä kertomusta) rauhallisesti lasta kuunnellen, asiasta kysellen tai tilanteen aiheuttamia tunteita sanoittaen. Viidessä kertomuksessa aikuinen komensi tai käyttäytyi ärtyisästi lasta kohtaan. Kahdessa
kertomuksessa ei mainittu aikuisen ja lapsen välistä keskustelua.
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Kuvio 10. Miten aikuinen puuttui leikkitilanteisiin sanallisesti?
Useimmiten (20/27) näissä kertomuksissa aikuinen kuunteli lasta, kyseli asiasta lapselta ja
sanoitti tunteita seuraavien esimerkkien tavoin:
”… Lastentarhanopettaja menee paikalle ja kysyy, mitä on tapahtunut… lohduttaa poikaa ja sanoittaa hänen tunteitaan kertomalla, että häntä harmittaa
kyseinen tilanne” (O1.4)
”… Lastentarhanopettaja istuu poikien edessä tuolilla ja keskustelee heille ja
ylläpitää katsekontaktia. Lastentarhanopettaja kyselee ja ylläpitää keskustelua
rauhallisesti sekä kuuntelee poikien näkökulmat vuorotellen… Lastentarhanopettaja kertoo olevansa pettynyt poikien käytökseen …”(O1.35).
”…Lastentarhanopettaja käveli lasten leikin luo ja alkoi selvittelemään tilannetta…” (O2. 66).
Toisinaan aikuiset ohjaavat lapsia auktoriteettinsa avulla:
”… Samalla opettaja huomaa tilanteen ja käskee lapsia lopettamaan legojen
heittelemisen…” (O2.72).
”… Kati tulee huoneeseen ja komentaa tyttöjä äkäisesti. Oho! Johan oli komennus. Taisivat tytötkin vähän säikähtää kun opettaja ilmestyi yhtäkkiä
oven takaa ja huudahti noin kovasti…” (O2.84).
Miten aikuinen puuttui leikkitilanteisiin fyysisesti?
Aikuinen toimi kertomuksien tilanteissa fyysisesti eri tavoin. Kahdessakymmenessä kertomuksessa aikuinen toimi lapsen lähellä, nämä tulkitsin positiiviseksi vuorovaikutukseksi.
Seitsemässä kertomuksessa tulkitsin aikuisen toimimisen joko negatiiviseksi tai neutraaliksi.
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Kuvio 11: Miten aikuinen puuttui leikkitilanteisiin fyysisesti?
Useimmiten aikuinen lähestyi kertomuksissa lasta positiivisesti; rauhallisesti, samalla
kuunnellen lasta, sanoittaen lapsen tunteita tai asiasta kysellen. Muutamassa tapauksessa
aikuinen reagoi negatiivisesti; komenteli tai käyttäytyi ärtyisästi lasta kohtaan.

Kuvio 12. Aikuinen toimi lasta kohtaan positiivisesti puuttuessaan leikkitilanteeseen
Aikuinen lähestyi lapsia positiivisesti esimerkiksi seuraavasti: pyysi lapsia lähelleen, asettui lasten kanssa samalle fyysiselle tasolle, otti lapsia syliin tai meni itse lapsen luo selvitellessään tapahtumia. Aikuisella on vastuu vuorovaikutussuhteen muodostamisesta ja vaalimisesta lapsen kanssa. Seuraavaksi esitän aineistosta esimerkkejä aikuisen ja lapsen välisestä positiivisesta vuorovaikutuksesta.
” … Lastentarhanopettaja kyykistyy lattialle lähelle lapsia, kertoo mitä itkevä
tyttö oli hänelle sanonut ja kysyy sitten pojalta, mitä oli hänen mielestään tapahtunut…” (O2.43).
” … Lastentarhanopettaja istui M:n viereen käytävän penkille. Alkoi keskustelu siitä, mitkä olivat leikin säännöt ja jos sääntöjä ei noudata, pitää vaihtaa
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leikkiä. Keskityin Mn reaktioihin. Hän oli yhä suuttunut ja potki ympärillä
olevia tavaroita. M näytti siltä, kuin ei haluaisi kuunnella aikuista ja hän intti,
että haluaa leikkiä J:n kanssa. Lastentarhanopettaja totesi jämäkästi M:lle, että ei voi päästää häntä leikkiin enää takaisin, jos M ei ymmärrä sääntöjä ja
rauhoitu. M lysähti lattialle ja alkoi itkemään. Hän näytti hieman rauhoittuneen eikä aggressiivista käytöstä enää näkynyt. Lastentarhanopettaja meni
M:n viereen istumaan lattialle ja aloitti keskustelemaan M:n kanssa. Hän
näytti rauhoittelevan ja samalla sanoitti M:lle, miksi hänet oli tuotu pois leikistä eskariluokan ulkopuolelle. M:n olotila näytti helpottavan. Hän näytti
ymmärtävän virheensä mutta toisti vieläkin, että haluaa leikkiä J:n kanssa.
Lastentarhanopettaja nousi seisomaan ja nosti samalla M:nkin ylös samalla
laskeutuen M:n tasolle. Huomasin lastentarhanopettajan kysyvän M:ltä, onnistuuko leikki nyt yhdessä muiden lasten kanssa. M nyökkäsi ja lastentarhanopettaja päästi M:n takaisin luokkaan. …” (O2.66).
Aikuisen fyysisiä toimintatapoja olivat lisäksi lapsen poistaminen tilanteesta kolmessa kertomuksessa, lapsen jättäminen ilman huomiota kahdessa kertomuksessa ja aikuisen pysytteleminen lapsesta etäällä lapsen tarvitessa aikuisen apua kahdessa kertomuksessa. Nämä
tulkitsin joko negatiivisiksi tai neutraaleiksi toimintatavoiksi.

Kuvio 13. Aikuinen toimi lasta kohtaan negatiivisesti tai neutraalisti puuttuessaan leikkitilanteeseen
Pieni lapsi ei aina kykene hillitsemään tunteenpurkauksiaan eikä aina itsekään ymmärrä
toimintaansa hämmentävässä tilanteessa kuten seuraavissa kertomuksissa:
” … Poika ei halunnut pukea ulkovaatteita ja lähteä ulos. Hän makasi lattialla
eteisessä ja itki äänekkäästi. Hän ei suostunut pukemaan eikä kommunikoimaan, joten hänet jätettiin rauhaan vähäksi aikaa… (O2.75).
” … Lastentarhanopettajan täytyy ottaa lapsi toiseen huoneeseen keskustelemaan. Poika yrittää purra ja huutaa taukoamatta. Lastentarhanopettaja pitää
kiinni ja yrittää rauhoitella. Lopulta poika rauhoittuu, kun saa haluttua huomiota aikuiselta… ” (O2.18).
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Aikuisen tehtävänä on opettaa lapsille tunteiden nimeämistä ja tunteiden säätelyä. Aikuisen
antama oma esimerkki on voimakas malli lapselle, sanat eivät muokkaa käytöstä niin kuin
lapsen näkemä käyttäytymisen malli. Aikuinen pystyy käyttämään valtaansa lapsiin, mutta
aikuisen olisi toimittava aina inhimillisesti ja rakentavassa yhteistyössä lapsen kanssa.
Seuraavat esimerkit kuvaavat aikuisen toimintaa lasta kohtaan tilanteissa, joissa lastentarhanopettaja ei kykene syystä tai toisesta positiiviseen vuorovaikutukseen lapsen kanssa,
aikuinen toimii etäisesti, valtaansa käyttäen tai jättää lapsen tietoisesti ilman huomiota.
” … Tilanne oli haastava, sillä oma ensireaktioni olisi ollut mennä tytön
luokse kyselemään, mikä tällä on hätänä. Tällöinhän lapsi olisi saanut haluamaansa huomiota ja erityiskohtelua. Mietin, kokiko lapsi olonsa hyljätyksi tai
turvattomaksi, kun aikuinen ei mennytkään hänen luokseen. Onnistuneen tilanteesta teki lastentarhanopettajan ammatillinen osaaminen eli tilanteen näkeminen oppimisen mahdollisuutena lapselle. Omaa toimintaansa hän perusteli siis sillä, että ehkä lapsi näin oppisi olemaan vaatimatta erityiskohtelua
aikuiselta pettymyksen kohdattuaan ja huomion hakemisen jollakin muulla
tavoin, kuin mieltä osoittamalla. …” (O2.44).
” … Lastentarhanopettaja otti pojan kädestä mailan ja veti pojan penkille istumaan. … ” (O2.53).
Toisinaan aikuinen ei kyennyt tilanteessa positiiviseen vuorovaikutukseen lapsen kanssa.
Tilanteen rauhoituttua aikuisen tulee käsitellä asia lapsen kanssa. Negatiivinen suhtautuminen lapseen ei välttämättä auta tilanteen ratkaisussa. Pieni lapsi ei välttämättä ymmärrä
tekemisensä seurauksia ja yksin tilanteessa jääminen ei auta lasta. Aikuisen tehtävä on sanoittaa tapahtumat ja tunteet lapselle ja osoitettava toisenlainen tapa toimia haastavassa
tilanteessa.
Miksi aikuinen puuttui leikkitilanteisiin?
Leikkitilanteisiin puuttumiset kategorisoin kahteen luokkaan; yksilöstä itsestään johtuvat ja
yhteisöstä johtuvat.

63

Kuvio 14. Leikkitilanteeseen puuttuminen johtui yksilöstä
Yksilöstä johtuvia leikkiin puuttumisia oli yhdessätoista kertomuksessa. Aikuinen puuttui
lasten leikkitilanteisiin useimmiten lapsen aggressiivisen käyttäytymisen vuoksi. Lapsi
käyttäytyi aggressiivisesti toista lasta kohtaan kolmessa kertomuksessa, aikuista kohtaan
kerran ja kolmessa kertomuksessa aggressio suuntautui leluihin tai esineisiin. Lisäksi kolmessa kertomuksessa lapsella oli voimakas tunne, josta rauhoittumiseen lapsi tarvitsi aikuisen tukea. Aikuinen puuttui lapsen toimintaan leikkitilanteessa myös kun lapsi käyttäytyi poikkeavasti.
Kertomuksissa lapsi käyttäytyi aggressiivisesti yleensä toista lasta kohtaan tai heittelemällä
esineitä. Myös aikuinen oli aggressiivisuuden kohteena. Esimerkkejä kun aikuinen puuttuu
lapsen leikkiin lapsen aggressiivisuuden vuoksi:
”…. eräs poika tuli sanomaan aikuisille, että Jussi oli heittänyt häntä jumppapallolla kovaa päähän…” (O2.23).
” … Leikit olivat hyvässä vauhdissa kunnes yhtäkkiä eräs lapsista heitti lelun
suoraan päin lastentarhanopettajaa … ” (O2.52).
” … Aamupalapöydässä oleva poika huomaa, että hänen leikkinsä ei olekaan
turvassa. Pojalla on puurolautanen edessään ja lusikka kädessään. Pöytä on
täynnä myös muita lapsia. Ensin hän alkaa huutaa, että kaveri on mennyt
koskemaan leikkiin ja itkee . Sitten hän lyö lusikalla pöytään ja heittää puurolautasen menemään…” (O2.18).
Lapsi voi kokea voimakkaita tunteita ja voi tarvita aikuisen apua saadakseen tunteet hallintaan.
”… Kiinnitän huomioni lapseen, joka kävelee itkien aidan luokse ja hokee
"äitii, äitii,"…. Ryhmän lastentarhanopettaja ottaa lapsen syliin ja lohduttaa
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häntä, jolloin lapsi selvästi rauhoittuu. Hetken päästä lastentarhanopettaja
yrittää saada lasta mukaan kahden muun lapsen leikkiin, mutta lapsi alkaa
taas itkeä ja hokea "äitii"… ” (O1.79).
” … Liukurit haetaan varastosta ja riemu repeää. Lastentarhanopettaja kertaa
säännöt; lasketaan yksi kerrallaan, odotetaan, että edellinen pääsee alta pois
ja ylös tullaan vain portaita pitkin. Omaa vuoroa ei millään maltettaisi odottaa ja pian mäki onkin iloinen sekamelska…..
Hetken päästä mäeltä kantautuu päällimmäisenä tutun tytön käskevä ja määräilevä ääni. Huomaan hänen yrittävän itsepintaisesti pitää puoliaan. ”Ei kun
minä lasken ensin! Katsokaa te täällä ylhäällä kuinka pitkälle lasken !” Tyttö
istahtaa liukurinsa päälle ja on lähdössä liukumaan, mutta toiset ehtivät ensin… . Pian huomaan, että tyttö on siirtynyt kauemmas mäestä. Hän istuu
puun juurella ja hakkaa liukuriaan hankeen. Välillä hän vilkaisee meitä aikuisia kulmiensa alta. Lastentarhanopettaja huomaa myös tytön, ja arvelee, että
mäenlasku ei ole sujunut lapsen oman tahdon mukaan…” (O2.44).
Yhteisöstä johtuvia leikkiin puuttumisia oli kuudessatoista kertomuksessa. Leikkihetkissä
kuudessa kertomuksessa lasten keskinäiset erimielisyydet aiheuttivat aikuisen leikkiin
puuttumisen. Viidessä kertomuksessa lasten leikkiin puututtiin leikin liiallisen eloisuuden
tai aikuisen mielestä leikin sopimattomuuden vuoksi. Viidessä kertomuksessa lapsi jätettiin
tai hän itse jättäytyi leikin ulkopuolelle.

Kuvio 15. Leikkitilanteeseen puuttuminen johtui yhteisöstä
Arjen tilanteet voivat olla monimutkaisia ja monitahoisia, tilanteita voi olla samaan aikaan
useita käynnissä ja ne voivat olla keskenään ristiriitaisia (Kousholt, 2011). Yhteisöön liittyviä leikin keskeytyksiä syntyy helposti useasta syystä. Päiväkodissa samaa leikkiä leikkii
yleensä useampi lapsi. Usein lapset leikkivät pienessä porukassa sopuisasti, mutta samat
lapset isossa ryhmässä eivät kykene rauhalliseen yhteisleikkiin. Lapset kuormittuvat useis-
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ta samanaikaisista vuorovaikutussuhteista, eivätkä kykene toimimaan yhdessä isossa porukassa. Esimerkkejä leikkiin puuttumisesta kun yhteisö vaikuttaa asiaan:
”…. rakentavat erilaisista palikoista rataa autoille. Yhtäkkiä yksi pojasta nimeltään Mikko (nimi vaihdettu) huutaa: ”Epäreilua! Miksi minä en saa tehdä
rataa ja te saatte vain tehdä!” Toinen pojista sanoo: ”no mutta tehdään kaikille yhteinen rata!” Tästä Joona ei tykännyt, vaan hän raivostuu ja poistuu leikistä itkien ” (O1.4).
” … muutama poika leikkii pienehkön nyrkkeilysäkin kanssa. Yksi pojista on
tuonut säkin kotoaan, joten se ei roiku katosta vaan pojat vain heiluvat sen
kanssa. Yhtäkkiä kuulen itkua ja kiiruhdamme hoitajan kanssa katsomaan,
mitä oikein tapahtui. Eräs pojista itkee lattialla ja pitää päätään toisen pojista
seisoessa vieressä säikähtäneenä nyrkkeilysäkki kädessään. Säikähdän, koska
näen, että itkevän lapsen päästä tulee verta…” (O2.34).
Pienessä tilassa voi olla useampia leikkiryhmiä. Erimielisyyksiä syntyy helposti esim. kun
leikkijöitä on leikkiryhmissä liikaa ja tilat ovat ahtaat. Myös toisten lasten leikit vieressä
voivat haitata leikkiin keskittymistä. Eloisat ja rajut leikit ovat usein kiellettyjä juuri tilojen
ahtauden, lasten määrän ja äänitason noustessa. Joskus päiväkodissa on tiloja myös eläväisiin leikkeihin.
” … Kaksi lasta leikkivät pikkuautoilla ja parkkihallilla, ja kaksi lapsista
leikkivät paperilennokeilla vieressä. Yhtäkkiä yksi pojista, ”Lenni” istui yksin parkkihallin vieressä, selkeästi hieman hämmentyneenä ja surkeana. Ohjaajani huomasi tilanteen välittömästi ja meni selvittelemään tilannetta. Yhtäkkiä autoleikeissä ollut ”Joona” olikin mitään sanomatta jättänyt ”Lennin”
yksin, ja siirtynyt paperilennokkileikkiin…” (O1.81).
Usein ryhmä leikkii kahdessa (ruokailutila ja levähtämistila) tai kolmessa tilassa (ruokailutila, levähtämistila ja eteinen). Päiväkodissa on näiden tilojen lisäksi yhteisiä jakotiloja,
joita käytetään mahdollisuuksien mukaan. Myös ryhmän lasten ikärakenne ja persoonallisuus vaikuttavat lasten leikkeihin.
Aikuisen oma toiminta voi mahdollistaa lapsiryhmässä epätoivottavaa toimintaa, kuten
seuraava esimerkkikin osoittaa.
” … Suunnittelin yhdessä lastentarhanopettajan kanssa tulevaa draamatuokiota eskaripöydän äärellä …Keskustelumme lomassa huomioni herpaantui lasten leikkiin. Kuului kovaa ääntä ja kinaa. Ennen kuin kerkesin reagoimaan tilanteeseen, lastentarhanopettaja komensi lapsia pienentämään ääntä ja yhteistyöhön. Olin hiljaa ja seurasin tilanteen etenemistä. …. Lastentarhanopettaja
antoi lasten jatkaa leikkiä ja niin he jatkoivatkin, enkä minä seurannut tilannetta sen enempää, vaan jatkoimme tuokion suunnittelua…” (O1.68).
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”… Lastentarhanopettaja keskustelee toisen opettajan kanssa, eikä huomaa,
että lapset heittävät legoja kattoon.. ”(O2.72).
Aikuisten taito ennakoida asioita ja huomioida lasten tarpeet, auttaa lapsia leikkiin keskittymisessä. Aikuinen voi omalla toiminnallaan ennalta ehkäistä erimielisyyksien syntymistä
esimerkiksi huolehtimalla lapsille leikkirauhan ja riittävän tilan. Aikuisen osallistuminen
lasten leikkeihin auttaa lapsia keskittymään leikkiin pitempiä aikoja ja aikuinen voi myös
rikastuttaa leikkiä. Valitettavasti päiväkodissa ei aina nähdä lasten leikkiä merkityksellisenä asiana vaan ajatellaan leikin olevan lasten ”vapaata aikaa”, johon aikuinen ei puutu ja
minkä aikana aikuinen voi tehdä muita asioita esimerkiksi suunnitella toimintaa, työskennellä tietokoneella tai hakeutua toisten aikuisten seuraan kuten seuraava esimerkki osoittaa.
”Oli aamu, suurin osa lapsista ei ollut vielä tulleet eskariin, joten oli hyvää
aikaa jutella ryhmän aikuisten kanssa samalla kuin ryhmän lapset keskittyivät
omiin leikkeihinsä. Seisoimme eskariluokan pöytien luona …” (O2.66)
6.2.3 Opiskelijan ajattelu, tunteet ja toiminta leikkitilanteessa
Analysoitavista kahdestakymmenestäseitsemästä kertomuksesta opiskelija seurasi tilanteita
sivusta osallistumatta niihin yhdeksässätoista kertomuksessa, kuudessa kertomuksessa
opiskelija toimi aktiivisesti tilanteessa ja kahdessa tapauksessa opiskelija vältteli tietoisesti
tilanteeseen puuttumista.

Kuvio 16: Mitä tai miten opiskelija toimi leikkitilanteessa?
Useimmissa kertomuksissa opiskelija seurasi tilanteita sivusta, joko havainnoidakseen,
oppiakseen toisen työskentelystä tai omasta epävarmuudestaan johtuen. Opiskelijoiden
tilanteiden seuraaminen puuttumatta tilanteisiin voidaan nähdä myös, siten ettei opiskeli-
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joilla ole keinoja ja taitoja puuttua tilanteeseen. Opiskelija voi hämmentyä lapsen käytöksestä ja nopeasta reagoimisesta tapahtumiin lamaantuen itse.
”… Mietin että lastentarhanopettaja osaa selvittää tilanteen paremmin ja voin
samalla itse ottaa tilanteen selvittelystä mallia….” (O2.88)
Muutama opiskelijoista toimi aktiivisesti. Osallistuminen ja asioiden kokeilu opettaa
enemmän kuin sivusta seuraaminen. Asioita voi tehdä usealla tavalla, eikä tilanteiden selvittelyyn ole yhtä kaavaa. Jokainen tilanne lapsen kanssa on ainutlaatuinen.
” … Suostuttelin tytöt ottamaan Eeron roolileikkiinsä koiraksi ja valvoin leikin sujumista muutaman minuutin… ” (O1.47).
Opiskelijat välttelivät tietoisesti tilanteeseen puuttumista, koska aikaisemmat kokemukset
kyseisistä lapsista pelottivat, myös oma epävarmuus vaikutti opiskelijoiden toimintaan.
”… Eiköhän joku ehdi pysäyttää ne. Ehkä minun on parempi pysyä nyt tällä
puolella. Viimeksi kun Mariaa komennettiin, niin hänen reaktio oli vähän
erikoinen. Ehkä jonkun toisen on parempi hoitaa tämä….” (O2.84.)
”… Olen kuullut, että Topias ei ole kehityksessä ihan ikäisensä tasolla ja olin
jo ennen tätä itsekin havainnut hänen käytöksensä olevan melko poikkeavaa.
Tämän vuoksi en uskalla itse puuttua lapsen sinkoiluun…” (O2.89).
Lisäksi kahdeksassa kertomuksessa opiskelija arvioi lastentarhanopettajan toimintaa positiivisesti. Yhdessäkään kertomuksessa lastentarhanopettajan toimintaa ei kritisoitu.
”… Tilanne kuitenkin onnistui, koska lastentarhanopettaja oli ammattitaitoinen … ja pysyi rauhallisena ja näin rauhoitti olemuksellaan poikiakin…”
(O2.34.)
Viidessä kertomuksessa opiskelija koki harmitusta, epävarmuutta ja oli hämmentynyt toimintatavoista, mutta ei kyennyt arvioimaan niitä oman tilanteensa vuoksi. Esimerkiksi seuraavassa tarinassa opiskelija säikähtää ja kummastelee lastentarhanopettajan toimintaa
”… Säikähdän kun Kati tulee huoneeseen ja komentaa tyttöjä äkäisesti. …
Todella kummallista, että opettaja ei huomioi Marian paniikkikohtausta. Tuo
tyttöhän todella panikoi! Ja nyt se lähti vaan pois ja Maria huutaa ja haukkoo
happea lattialla. Mitä minä nyt teen? Maria näyttää todella kärsivän. Nyt se
menee toisen opettajan luokse. Ehkä hän ottaa asian tosissaan….” (O2.84.)
Opiskelijoiden tuntemukset, ajatukset ja toimiminen riippuvat hänen jo olemassa olevasta
toimintajärjestelmästään. Järvilehdon (1994) mukaan ennen ärsykettä on oltava toimintajärjestelmiä, jotka suuntautuvat toiminnan tulokseen. Toiminnan tulos organisoi järjestelmää ja se mahdollistuu järjestelmän rakentuessa tulosta vastaavalla tavalla. Ärsykettä seu-
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raava tapahtuma kuvaa toiminnan tuloksen muodostumista ja siirtymistä uusien toimintajärjestelmien toimintaan. Tapahtuma ei ole ärsykkeen muodostama vaan havaintoprosessi
on ollut käynnissä jo ennen ärsykettä. Ympäristössä havaittu muutos muuttaa toimintaa ja
avaa uusia mahdollisuuksia toiminnan tulosten tuottamiseen (Järvilehto, 1994).
Opiskelijoilla on harjoittelujaksolla paine toimia, kuten työyhteisössä on tapana toimia.
Oma epävarmuus ja uusi kokemus eivät vielä kannattele esittämään omia näkemyksiä valtavirtaa vastaan. Opiskelija voi myös jäädä työyhteisön sivustalle ”nimettömäksi opiskelijaksi” tai hänen on sopeuduttava vallitsevaan työskentelyyn. Kousholtin (2016) mukaan
sosiaalisen elämän menettelytavat ovat osa sosiaalista prosessia. Ihmisen käyttäytyminen
riippuu toisista ihmisistä. Ihmisen elämä ei ole toisista riippumatonta, eikä eristyksissä
(Kousholt, 2016). Kahdessa kertomuksessa opiskelija itse kyselee tapahtumista muilta
työntekijöiltä. Opiskelija voi myös jäädä yksin oman mielipiteensä kanssa ja yrittää sopeutua vallitsevaan tapaan kuten seuraava esimerkki osoittaa:
”On ruokailun jälkeisen ulkoilun aika. Lapset pääsevät purkamaan energiaansa pihalla. Maahan satanut lumi saa lapset erityisen riehakkaiksi. Pihalla on
pienehkö, loiva alamäki, jonka lapset ottavat mäenlaskupaikakseen. …Minä,
lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja seuraamme mäenlaskua sivusta ja joudumme välillä muistuttamaan oikeasta paikasta nousta mäen päälle uutta laskua varten. Hetken päästä mäeltä kantautuu päällimmäisenä tutun tytön käskevä ja määräilevä ääni. Huomaan hänen yrittävän itsepintaisesti pitää puoliaan…. Lastentarhanopettaja huomaa myös tytön, ja arvelee, että mäenlasku ei
ole sujunut lapsen oman tahdon mukaan. Hän huikkaa tytölle, että pitää tulla
itse aikuiselle kertomaan, jos joku on hätänä. Tyttö kuitenkin jatkaa mielenosoitustaan maassa istuen. Lastentarhanopettaja painottaa, että kyseisen lapsen olisi hyvä oppia itse kertomaan, jos jokin asia on huonosti. Pettymysten
tullessa hänellä on tapana hakea aikuisen huomio tällä tavalla, mieltä osoittamalla sen sijaan, että tulisi kertomaan murheensa…. Tilanne oli haastava,
sillä oma ensireaktioni olisi ollut mennä tytön luokse kyselemään, mikä tällä
on hätänä. Tällöinhän lapsi olisi saanut haluamaansa huomiota ja erityiskohtelua. Mietin, kokiko lapsi olonsa hyljätyksi tai turvattomaksi, kun aikuinen
ei mennytkään hänen luokseen. Onnistuneen tilanteesta teki lastentarhanopettajan ammatillinen osaaminen eli tilanteen näkeminen oppimisen mahdollisuutena lapselle. Omaa toimintaansa hän perusteli siis sillä, että ehkä lapsi
näin oppisi olemaan vaatimatta erityiskohtelua aikuiselta pettymyksen kohdattuaan ja huomion hakemisen jollakin muulla tavoin, kuin mieltä osoittamalla. ” (O2.44.)
Järvilehdon (1994) mukaan toimiessaan ympäristön kanssa ihminen luo uutta tietoa. Tiedon lisääntyminen laajentaa eliö- ympäristö- järjestelmää kun järjestelmään kytkeytyy uusia ympäristön osia. Uudet toimintajärjestelmät rakentuvat vanhojen toimintajärjestelmien
päälle (Järvilehto, 1994). Edelleen Järvilehto (1994; 2009) väittää, että toiminnan tulos
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muodostuu sekä aikaisemmista että uuden toiminnan sisältämistä toimintajärjestelmistä.
Toiminnan tulos on uusi organisaatio, joka sijoittuu toimintojen taitekohtaan. Toiminnan
tulos ei ole pysyvä, koska järjestelmä muuttuu koko ajan. (Järvilehto, 1994; 2009). Opiskelijat luovat havainnoidessaan uutta tietoa ja täten heidän oma toimintajärjestelmänsä laajenee ja muuttuu.

6.2.4 Opiskelijan toimintaperusteet leikkitilanteessa
Opiskelijat eivät perustelleet toimintaansa, ajatuksiaan ja tunteitaan viidessätoista kertomuksessa lainkaan. Näistä viidessätoista kertomuksessa opiskelijat olivat sivusta seuraajia
kahdessatoista kertomuksessa ja kolme osallistui aktiivisesti tapahtumiin.

Kuvio 17: Opiskelijan toimintaperusteet leikkitilanteessa
Kahdessatoista kertomuksessa opiskelijat viittasivat toimintansa perusteisiin eri tavoin.
Omaa toimintaa perusteltiin omalla hitaudella, sijainnilla tai tilanteeseen puuttumisen
mahdollisella seuraamuksella.
”… Jään seuraamaan tilannetta, vaikka ensin mietin pitäisikö minun puuttua
asiaan. Ennen kuin ehdin edes lähteä liikkeelle poikia kohti, on päiväkodin
lastentarhanopettaja Leena ehtinyt jo tapahtumapaikalle…” (O1.49).
” … Ennen kuin kerkesin reagoimaan tilanteeseen…” (O1.68).
”Pojat leikkivät ryhmässä, jossa on 3-6 vuotiaita. Useimmiten leikkivät erikseen: isot ja pienet tai parhaat kaverukset keskenään. Tällä kertaa jokainen
pojista on ¨mahtunut¨ samaan leikkiin. Leikin aiheena on tietysti transformerit. Leikissä hahmot on jaettu hyviksiin ja pahiksiin, joten toiset pojat jahtaavat toisia. Isommat muistavat, että päiväkodissa ei ole suotavaa leikkiä pyssy/ampumisleikkejä, joten heidän käyttämät kepit ja lapiot esittävät muita
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esineitä kuin aseita. Pienin pojista kuitenkin alkaa leikissä ampumaan pahiksia, … Mielestäni tilanne oli haastava, sillä pojat leikkivät hieman kauempana, joten havaitseminen oli hankalaa sekä miten keskeyttää hyvä leikki, jossa
kaikki saavat olla osallisina. …” (O1.51).
Ihminen havaitsee ja valikoi itselleen sopivat toimintamahdollisuudet omista lähtökohdistaan käsin eli ihmisen toiminta on aina perusteltua. On muistettava, että ihminen voi myös
erehtyä asioiden merkitysrakenteiden suhteen ja hänen toimintansa ei aina olekaan ymmärrettävää ja rationaalista (Suorsa, 2014). Uudessa toimintaympäristössä työskennellessään
ihminen turvautuu helposti tuttuun ja turvalliseen, jotta voi vähitellen kyetä näkemään
myös uuden ja oudon ympärillään. Lasten oman vastuun kantaminen tilanteiden selvittämisessä ja aikuisen oman toimimisen jakaminen moneen samanaikaiseen tilanteeseen mietityttivät myös opiskelijoita.
”.. Miten sovitella lasten nahina ja käsillä oleva toiminta? Keskeyttääkö, vai
jatkaako? Paljonko antaa lasten setviä itse, paljonko puuttua, milloin puuttua?
..”(O1.56).
Opiskelijoiden havaitessa omassa toiminnassaan muutettavaa, he ovat jo muuttaneet toimintaansa tulevaan suuntaan. Järvilehdon (1995) mukaan ihminen joko suojautuu uutta
vastaan tai muuttuu ja luo uudenlaisia organisaatioita sulauttamalla uudet käsitykset omaan
maailmankuvaansa. Edelleen Järvilehto (1994) väittää että, ymmärtäminen vie aikaa. Uusi
tieto läpäisee kaikki järjestelmän osat ja muuttaa niiden suhteita. Ihminen oppii ja ymmärtää parhaiten kun ei koe siitä välitöntä hyötyä. Oppimisen lähtökohtana on toiminnan todellinen tavoite, koska toiminta järjestäytyy juuri todellisten toiminnan tulosten mukaan.
Oppimiseen ei voi pakottaa, koska ihminen oppii ymmärtämään asioita vain omasta halustaan (Järvilehto, 1994).
Jokainen kokemus on ihmiselle omakohtainen, subjektiivinen, aikaan sidottu, paikallinen
ja ainutlaatuinen (Suorsa, 2014). Ihmisen toiminta ja kokemuksellisuus perustuu ihmisen
omakohtaisiin perusteisiin toimia. Holzkampin mukaan ihmisen subjektiiviset toimintaperusteet toimivat välittävänä tasona ihmisen subjektiivisen kokemuksen ja hänen objektiivisten elinolosuhteidensa välillä. Ihmisen toimintaperusteet eivät ole erillisiä vaan ne perustuvat aina yhteiskunnallisesti tuotettuihin toimintamahdollisuuksiin (Suorsa, 2014).
Opiskelijoiden kokema uusi tilanne mahdollisti opiskelijoille avoimen ja ennakkoluulottoman tilanteiden tulkinnan mahdollisuuden kuten seuraavassa esimerkissä ilmenee:
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” … Olen kovasti miettinyt sitä, mikä saa Jussin yhtäkkiä toimimaan tällä tavoin aggressiivisesti…” (O2.23).
Siitä huolimatta opiskelijat turvautuivat työntekijöiden antamaan toimintamalliin. Luottamus työntekijöihin oli kertomuksissa havaittavaa.
” …Tilanne oli haastava, sillä oma ensireaktioni olisi ollut mennä tytön luokse kyselemään, mikä tällä on hätänä. Tällöinhän lapsi olisi saanut haluamaansa huomiota ja erityiskohtelua. Mietin, kokiko lapsi olonsa hyljätyksi tai turvattomaksi, kun aikuinen ei mennytkään hänen luokseen. Onnistuneen tilanteesta teki lastentarhanopettajan ammatillinen osaaminen eli tilanteen näkeminen oppimisen mahdollisuutena lapselle…” (O2.44).
Opiskelijoiden saama ennakkotieto ja työntekijöiden toimintamalli muokkasivat voimakkaasti opiskelijoiden ajattelua ja toimintatapaa. Kertomuksissa yksikään opiskelija ei toiminut toisin kuin ohjaavansa tai muut päiväkodin työntekijät, vaikka olisikin itse halunnut
ehkä toimia toisin.
” … Oletan, että hän jatkaa keskustelua kahdestaan Kaislan kanssa siitä, toimiko lapsi tilanteessa mielestään oikein vai väärin. Yllätynkin suuresti kun
lto tyytyy toteamaan, että hyvä kun asia tuli selväksi…” (O2.83).
Tiia alkaa huutaa ja kiukuta…Opettajalla on puheessa edelleen todella äkäinen sävy ja hän käskee Mariaa lopettamaan pelleily saman tien. Maria huutaa
kovaan ääneen, ettei hän pelleile. Todella kummallista, että opettaja ei huomioi Marian paniikkikohtausta. Tuo tyttöhän todella panikoi! Ja nyt se lähti
vaan pois ja Maria huutaa ja haukkoo happea lattialla. Mitä minä nyt teen?
Tiia näyttää todella kärsivän. Nyt se menee toisen opettajan luokse. Ehkä hän
ottaa asian tosissaan… Miten toinenkin opettaja otti asian noin rauhallisesti.
Hän on toisen opettajan kanssa samoilla linjoilla siitä että Maria toimi leikissä väärin ja että pelleily saa nyt loppua. Ja nyt Maria vain rauhoittui ja lähtee
muihin juttuihin. Esittikö Maria todella kaiken? Miten noin pieni tyttö pystyy
esittämään noin kärsivää ja sitten kaikki opettajat vain uskon että Maria esittää. Ihmeellistä! Kyllä opettajien tarvitsee tuntea lapset todella hyvin. Nyt ne
näyttivät ainakin tuntevan koska Maria rauhoittui ja unohti koko asian… ”
(O2.84).
Järvilehdon (1994) kaikella toiminnalla on emotionaalinen sävy. Emootio tarkoittaa eliöympäristö- järjestelmän toimintaa, jonka aikana toimintajärjestelmät uudelleen järjestäytyvät. Emootioilla on korostunut suhde toiminnan tuloksiin. Jos toiminnan tulos on tietoinen,
on kyseessä koettu ja kommunikoitavissa oleva emootio. Jos emootio liittyy ei- tietoiseen
toiminnan tulokseen, niistä ei voi puhua eikä niitä voi tietoisesti kokea, mutta ne voidaan
todeta eliön käyttäytymisestä. Tunteet välittävät ihmiselle tietoa ihmisen todellisista suhteista toiminnan tavoitteisiin (Järvilehto, 1994).
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”Ihminen ei voi havaita tietoisella tasolla kehonsa muutoksia suoraan, vaan
ainoastaan toisten ihmisten kautta” (Järvilehto, 1994, 171).
Osa opiskelijoista tunsi asiat voimakkaasti ja viittasi samalla päiväkodin arkeen.
”… Sydäntäni raastaa. Ei ole ensimmäinen kerta kun näen lapsen itkevän
ikävää ulkoilun aikana. Lasta lohdutetaan, mutta lohdutus jää usein "kesken"
kun joku muu tilanne tai ryhmän lapsi vie aikuisen huomion … ”(O1.79)
Holzkamp (Kousholt, 2016) korosti, että saadakseen olennaisinta ja rikasta tietoa ihmisten
arjesta, täytyy ymmärtää ja jakaa keskenään subjektiivisten kokemusten sisältöä (tunteita,
havaintoja, ajatuksia ja kielellisiä merkityksiä) vuorovaikutuksessa ja yhteisessä toiminnassa. Hän kuvaili tutkimusta subjekti-subjekti- suhteena, jossa toinen subjekti voi kääntyä
toisen puoleen tieteellisen kysymyksen kanssa (Kousholt, 2016).

6.3 Yhteenveto tuloksista
Tässä luvussa esitän tutkimuksen tulokset kiteytettynä. Tutkimukseni tarkoituksena on
ollut selvittää, miten varhaiskasvatuksen opiskelijat kuvaavat päiväkodissa lasten leikkitilanteita ja miten opiskelijat kokevat tilanteet. Tutkimuskysymyksiä oli kaksi. Toinen tutkimuskysymys jakautui kolmeen apukysymykseen, joiden kautta muodostin perustelumallit.
1. Miten leikki näkyy aineistossa? Miten opiskelijat kuvaavat kertomuksissaan leikkiä?
2. Millaisia kertomuksia opiskelijat kertovat leikkitilanteista?
1. Millainen leikkitilanne oli opiskelijan näkökulmasta? Millainen merkitys
olosuhteilla oli opiskelijalle? (Leikkitilanne opiskelijan näkökulmasta)
2. Mitä tai miten opiskelija tunsi, ajatteli tai toimi leikkitilanteessa? (Opiskelijan ajattelu, tunteet ja toiminta leikkitilanteessa)
3. Miksi opiskelija omasta näkökulmastaan tunsi, ajatteli tai toimi tällä tavalla leikkitilanteessa? (Opiskelijan toimintaperusteet leikkitilanteessa)
Tutkimus toteutettiin perehtymällä kirjallisuuteen (ks. Johdanto) sekä analysoimalla opiskelijoiden keräämää aineistoa. Tutkimuksen teoreettinen lähtökohta muodostui systeemisen (ks. 4.2) ja subjektitieteellisen (ks. 4.3) psykologian näkökulmista.
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Miten leikki näkyy aineistossa? Miten opiskelijat kuvaavat kertomuksissaan leikkiä?
Temaattisen analyysin kautta analysoitiin 198 kertomusta. Aineiston kategorisointi tuotti
viisi kategoriaa leikin ilmenemistä. Leikki ilmeni kertomuksissa eri tavoin; leikkihetkinä,
aikuisen väliin tulona leikkiin, sosiaalisina suhteina leikissä, lelujen merkityksenä lapsille
ja leikki- sanan käyttönä sivulauseessa tai muussa yhteydessä (Kuvio 4).
Tutkimus osoitti, että opiskelijat havaitsivat itselleen tuttuja asioita päiväkodin arjessa.
Tulkinnat ovat riippuvaisia tulkitsijasta, ja opiskelijoiden havainnot ja tulkinnat tilanteista
muuttuivat jo ensimmäisen ja toisen havaintokerran aikana. Tästä voidaan päätellä, että
tilanteiden kokeminen ja niiden pohtiminen vahvistaa seuraavan havainnon tekemistä ja
mahdollistaa myös kokemuksen syvemmän tulkinnan.
Opiskelijoiden leikin kuvaukset olivat pelkistettyjä. Kuvauksissa ei ollut pitkäkestoisen
leikin kuvausta, eikä myöskään leikin kehittymisen kuvauksia. Lasten tunteita ja leikin
riemua tai leikin salaista maailmaa ei kuvauksissa myöskään kyetty sanallistamaan.
Useissa kertomuksissa lapsen ja aikuisen keskinäinen suhde ilmeni selkeästi. Aikuisen
valta ilmeni kertomuksissa esimerkiksi siten, että aikuinen kykeni omalla päätöksellään
joko auttamaan lasta tilanteissa tai jättämään lapsen selviytymään tilanteessa yksin. Lapsi
pyrki vaikuttamaan aikuiseen joko aikuista myötäillen tai aikuista vastustaen. Myös lasten
väliset sosiaaliset suhteet ja valtarakenteet näkyivät hyvin. Lasten sosiaaliset suhteet ilmenivät joko positiivisesti (esimerkiksi kaverit) ja negatiivisesti (esimerkiksi erimielisyydet).
Lelut edustivat lapsille usein turvaa ja lohtua, toisinaan niiden kautta purettiin myös pahaa
mieltä. Ensimmäisen ja toisen havaintokerran välillä leikki- sanan muu käyttö väheni huomattavasti. Tämän tulkitsin siten, että myöhemmän havaintokerran aikana opiskelija tarkemmin ymmärsi leikki- sanan merkityksen, eikä sanaa käytetty enää määriteltäessä yleisellä tasolla lapsen tekemistä.
Millaisia kertomuksia opiskelijat kertovat leikkitilanteista?
Toisen tutkimuskysymyksen osalta analysoitiin Leikkihetkiä, lasten omat leikit (27 kertomusta). Kertomukset on analysoitu subjektitieteellisestä näkökulmasta käsin ja muodostettu perustelumalleja, sekä täsmennetty perustelumalleja lisäksi sisällönanalyysin menetelmin.
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Seuraavat viisi yleistä perustelumallia ilmentävät tutkimuksessa opiskelijoiden suhtautumistapoja lasten leikkihetkissä. Yleiset perustelumallit kiteyttävät opiskelijoiden kokemuksia ja näkemyksiä, ja siten myös muodostavat kuvan opiskelijoiden mahdollisuuksista olla
ja toimia. Nämä perustelumallit ovat yksityiskohtaisten perustelumallien (Liite 3, Perustelumallien muodostaminen; perustelumallit 1- 10 ja puutteelliset perustelumallit 11- 19)
kiteytyksiä:
1. Lasten erimielisyystilanteessa turvaudun lastentarhanopettajaan, koska
saan häneltä toimintamallin
2. Leikin keskeyttämistilanteessa arvostan lastentarhanopettajan toimintaa ja
pohdin lapsen käytöstä
3. Hämmennyn lapsen/ aikuisen toiminnasta ja reagoin tunteilla
4. Tiedän, miten tilanteessa kuuluu toimia
5. Seuraan tilannetta sivusta
Tulkitsen perustelumallien mukaisesti, että opiskelijoiden kokemusten puute ja harjaantumattomuus toimia tilanteissa vaikuttaa siten, että opiskelijat jäävät sivusta seuraamaan tilanteita. Tilanteita seuraamalla opiskelija saa toimintamalleja ja herää myös pohtimaan
lasten käyttäytymistä ja miten tilanteissa voisi toimia. Lastentarhanopettajien toimintaa
opiskelijat yleensä arvioivat positiivisesti. Uudet tilanteet vaikuttavat opiskelijoiden tunteisiin esimerkiksi hämmennyksenä, pelkona tai empatiana. Opiskelijoille oli helppo osallistua tilanteeseen kun toimintamalli oli tuttu.
Lisäksi aineiston perusteella muodostetuista puutteellisista perustelumalleista (Liite 3; Perustelumallien muodostaminen, Puutteelliset perustelumallit 11–19) voidaan muodostaa
hypoteettisia eli mahdollisuustyyppisiä perustelumalleja, joilla voidaan ehdottaa, miten
voisi toimia eri tavalla tilanteessa ja miten toiminnan voisi perustella (Suorsa, 2014). Seuraavaksi esitän työstetyt hypoteettiset perustelumallit:
1. Seuraan tilannetta sivusta, jotta saan toimintamallin lastentarhanopettajalta
2. Seuraan tilannetta sivusta, jotta voin seurata lasten reagointia tilanteeseen
3. Osallistun toimintaan, koska opin näin toimintatavan
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Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua tilanteisiin, mutta osa opiskelijoista tietoisesti
valitsee sivusta seuraamisen esimerkiksi perustelemalla toimintaansa siten, että näin saa
toimintamallin tai voi seurata lasten reagoimista. Osa opiskelijoista osallistuu tilanteisiin
toimimalla työntekijöiden tavalla ja oppii näin toimintamallin.
Täsmennän perustelumallien kautta saatuja tuloksia edelleen sisällönanalyysilla:
Leikkitilanne opiskelijan näkökulmasta
Leikkitilanteissa opiskelijat huomioivat aikuisen useimmiten lähestyvän lapsia positiivisesti, rauhallisesti kuunnellen ja sanoittaen lapselle tapahtumia. Negatiivisia suhtautumistapoja lapsiin olivat lapsen poistaminen tilanteesta, lapsen jättäminen huomiotta tai aikuisen
etäällä pysyminen lapsesta.
Aikuinen puuttui leikkitilanteisiin kun syynä olivat joko yhteisöstä tai yksilöstä johtuvat
syyt. Yksilöstä johtuvia leikkiin puuttumisia olivat lapsen aggressiivinen tai muu poikkeava käytös tai lapsen muu voimakas tunnetila. Yhteisöstä johtuvia syitä olivat lasten keskinäiset erimielisyydet, leikin sopimattomuus aikuisen mielestä tai lapsen leikin ulkopuolelle
jääminen.
Opiskelijan ajattelu, tunteet ja toiminta leikkitilanteessa
Osa opiskelijoita vältteli tietoisesti tilanteeseen osallistumista, koska aikaisempi kokemus
kyseisestä lapsesta tai oma epävarmuus vaikutti opiskelijaan. Muutamassa kertomuksessa
opiskelija oli hämmentynyt työyhteisön toimintatavoista, mutta opiskelijan oma epävarmuus ja uusien kokemusten outous eivät tukeneet opiskelijoiden kriittistä tilanteisiin puuttumista. Opiskelijat kokivat myös painetta toimia työyhteisön tavoin, omaa näkemystä ei
vielä kyetä ilmaisemaan ja toteuttamaan.
Opiskelijan toimintaperusteet leikkitilanteessa
Opiskelijoiden perustelut omasta tavastaan toimia, ajatella ja tuntea näkyivät kahdessatoista kertomuksessa, viidessätoista kertomuksessa opiskelijat eivät perustelleet toimintaansa.
Omaa toimintaa opiskelijat perustelivat hitaudella, sijainnilla ja mahdollisilla seuraamuksilla, jos olisivat tilanteeseen puuttuneet. Opiskelijoiden kokema uusi tilanne oli mahdollisuus tulkita tilanne avoimesti ja ennakkoluulottomasti, mutta opiskelijat turvautuivat mieluummin työyhteisön antamaan toimintamalliin.
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7 POHDINTAA JA TUTKIMUKSEN ARVIOINTIA
”Tieteellinen työ on sukeltamista tuntemattomaan, jatkuvaa omien käsitysten
koettelua ja uudelleen arviointia – sanalla sanoen: elämistä. Tieteellisen työn
tulosten hedelmällisyys riippuu olennaisesti siitä, missä määrin tutkijat ovat
realisteja ja kykenevät samaan aikaan kuvittelemaan mahdottomia” (Järvilehto, 1995, 24).
Tätä tutkimusta voidaan ajatella myös kaksitasoisena näkökulmana leikin merkityksestä.
Ensimmäisen tutkimuskysymyksen kautta saatiin vastauksia, millaisia leikkejä lapset leikkivät ja miten opiskelijat niitä havainnoivat. Toisen tutkimuskysymyksen kautta voitiin
nähdä päiväkodin sosiaalisia käytänteitä ja niiden merkityksellisyyttä niin lapselle kuin
opiskelijalle.
Tässä luvussa pohdin aluksi leikkiä. Toisessa alaluvussa pohdin tämän tutkimuksen ja
tanskalaisen arjen käytäntöjen tutkimuksen yhteneväisyyksiä ja eroja. Lisäksi arvioin tutkimuksen aineistoa, tutkimusmenetelmiä, tutkimuskysymyksiä ja valitsemiani lähestymistapoja sekä tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä. Luvun lopuksi esitän mahdollisia jatkotutkimusaiheita.

7.1 Pohdintaa leikistä
Kasvatus ja oppiminen eivät ole yksittäisiä hetkiä lapsen elämässä vaan lapsen kasvatus ja
opetus on pitkäaikaista jatkumoa, jossa kasvavat sekä lapsi että hänen kanssaan kulkeva
aikuinen. Lapsi on aina suhteessa ympäröivään elinympäristöönsä ja vaikuttaa siihen omalla tavallaan, samoin ympäristö vaikuttaa lapseen. Lastentarhanopettajan ja lapsen yhteinen
historia auttaa tilanteiden positiiviseen ratkaisemiseen.
Lastentarhanopettajana työhöni kuuluu päivittäin leikin seuraamista ja myös leikkiin osallistumista. Aikuinen voi antaa vihjeitä leikkiin ja ohjata lapsia takaisin leikkiin leikin herpaannuttua. Lasta ei voi pakottaa leikkimään, mutta pienet lapset tarvitsevat usein aikuisen
tukea pystyäkseen keskittymään leikkiin. Aikuisen läsnäolo antaa turvallisen tunteen ja
leikki jatkuu pitempään. Pienen lapsen mieleen hiipii mielikuvitus joskus yllättäen ja aikuisen syli voi olla tarpeen kun mielikuvitus tekee lapselle kepposen ja alkaa pelottaa.
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Aikuinen vaikuttaa omalla toiminnallaan lapsen mahdollisuuteen osallistua asioihin, aikuinen vaikuttaa myös lapsen osallisuuteen leikkiin. Liiallinen aikuisjohtoisuus estää lapsen
luontaisen leikkimisen ja kaventaa lapsen leikin maailmaa. Lapsen leikkiä tulee myös kunnioittaa. Hintikan (2004) mukaisesti lapsen leikin hyväntahtoinenkin nauraminen voi loukata lasta. Lapsi leikkii tosissaan ja aikuinen voi joko sytyttää tai sammuttaa lapsen leikin
pienellä eleellä (Hintikka, 2004). Helenius (1993) tulkitsee, ettei lapsi leiki vain oppiakseen vaan elääkseen täysivertaisena ihmisenä ihmisten joukossa ja solmiakseen suhteita
toisiin lapsiin ja aikuisiin. Lapsi leikkii ilokseen ja nautinnokseen (Helenius, 1993).
Pieni lapsi leikkii sitä, mitä on nähnyt ja kokenut. Aikuinen voi tukea lasta leikissä esimerkiksi leikkimällä pienten lasten kanssa. Kun lasta tuetaan ja ohjataan leikissä, lapsi laajentaa vähitellen leikkiään edelleen. Aikuisen tehtävänä on antaa lapselle mahdollisuus leikkiin; aikaa, tilaa ja materiaalia. Lapsi kehittelee itse saamistaan materiaaleista leikin, liian
valmiit lelut voivat rajoittaa leikkiä. Lapsi leikkii samaa leikkiä useina kertoina ja toistelee
aluksi tiettyjä asioita. Aikuinen voi kehittää leikkiä tuomalla leikkiin mukaan uusia asioita;
esimerkiksi lääkärileikissä alle 3- vuotiaiden kanssa aikuisen malli ja juonen kehittelyt
innostavat pieniä leikkimään leikkiä pitkään. Esikouluikäiset leikkivät itsenäisesti, joku
lapsista toimii yleensä leikin aktiivisena kehittelijänä. Hekin haluavat joskus aikuisen osallistuvan leikkiin esimerkiksi mummona tai vieraana.
Päivähoidossa korostetaan leikin tärkeyttä, mutta näkemykset siitä poikkeavat varhaiskasvattajien keskuudessa. Osa varhaiskasvattajista ajattelee, että leikin pitää olla ”vapaata”,
”rajoittamatonta”, lapsista lähtevää ja lasten itse toteuttamaa. Näin ajatellen lapset tarvitsevat vain aikaa, tilaa ja materiaaleja omassa erillisessä tilassaan, poissa aikuisen silmistä.
Kun leikki käsitetään näin, aikuiset eivät osallistu leikkiin edes havainnoimalla. Aikuisilla
voi olla tällöin myös vaikeuksia puuttua leikkiin kun leikki riistäytyy riehumiseksi tai sopimattomaksi. Leikkitilanne ei ole silloin laadukasta varhaiskasvatusta. Onneksi toinen osa
varhaiskasvattajista näkee leikin eri tavalla. Heidän näkemyksensä mukaan leikin kautta
voidaan oppia asioita ja astua kehityksessä eteenpäin. Leikin avulla lapsi harjoittelee taitoja
huomaamattaan. Aikuinen voi omalla toiminnallaan ohjata leikkiä eteenpäin (ks. Vygotsky
1993, 2003).
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7.2 Pohdintaa tämän tutkimuksen ja tanskalaisen arjen käytäntöjen tutkimuksen
kesken
Dreierin (2016) mukaan siirryttäessä kohti arjen kulun tutkimusta, pystymme analysoimaan lähempää, mitä arki merkitsee ihmiselle ja mitä tarkoittaa olla ihminen yhteiskunnassa (Dreier, 2016). Tässä tutkimuksessa opiskelijoiden pienten kertomusten kautta on
mahdollista ymmärtää arjen merkitys yksilölle; tilanteiden erilainen merkitys lapselle ja
aikuiselle.
On huomioitava, että tässä tutkimuksessa opiskelijoiden kokemukset työelämästä ja lasten
kanssa toimimisesta voivat olla vähäisiä. Päiväkoti työympäristönä on useimmille kertomusten mukaan uusi. Havainnot keskittyvät painokkaasti hämmentäviin ja lasten voimakkaisiin reagoimisiin. Opiskelijoiden oma elämäntilanne vaikuttaa myös heidän tekemiinsä
havaintoihin. Opiskelijat pohtivat kirjoituksissaan esimerkiksi miten työntekijät olettavat
heidän toimivan, myös itselleen opiskelijat muodostavat odotuksia.
Tanskalainen arjen käytäntöjen tutkimus on osoittanut, että on tarpeen kehittää eri yhteyksissä toimivien aikuisten yhteistyötä ja mahdollistaa lasten osallisuus sosiaalisissa yhteisöissä (Mørck & Huniche, 2006). Tässä tutkimuksessa opiskelijat olivat usein työyhteisön
sivulla, eivätkä pystyneet osallistumaan samalla tavalla kuin päiväkodin pysyvät työntekijät. Opiskelijat olivat osin hämmentyneitä vallitsevista toimintatavoista, mutta sopeutuivat
vallitseviin tapoihin joko oman epävarmuutensa vuoksi tai miellyttääkseen ohjaajaansa ja
saadakseen paremman arvioinnin. Päiväkodin toimintamalleja ei saada uudistettua ja kehitettyä jos turvaudutaan perinteisiin malleihin perustelematta niiden tarkoituksenmukaisuutta.
Kousholtin (2011) tutkimus kiinnitti huomiota arjen vuorovaikutustilanteiden monimutkaisuuteen ja miten tilanteet muodostivat ”verkon” perheiden elämässä; yksi asia vaikutti toiseen. Vuorovaikutus perheessä vaikutti vuorovaikutukseen päivähoidossa ja lasten välinen
ristiriitatilanne päivähoidossa vaikutti perheen elämään kotona. Ristiriitatilanteiden sovittelu liittyi arjen elämän muovautumiseen. Kousholtin mukaan lasten yhteisöjen tutkiminen
on hyödyllistä kun halutaan ymmärtää päivähoidon ja perheen välisiä yhteyksiä. Lapset
luovat sosiaalista dynamiikkaa yhdessä ja osallistuvat eri yhteisöissä. He kehittävät omia
mahdollisuuksiaan ja itseymmärrystään suhteessa muihin lapsiin. Lasten yhteisöissä lapset
kokevat erilaisia merkityksiä asioista, koska lapset osallistuvat eri tavoin niihin ja koska
niillä on lasten elämään erilaisia merkityksiä (Kousholt, 2011).
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Tässä tutkimuksessa keskityttiin päiväkoti kontekstiin. Lasten elämässä päivähoito muodostaa merkittävän osan lapsen elämästä kodin ohella. Yhteiskunnan vaikutus lapseen ja
perheeseen on kuitenkin merkittävä ja valitettavasti Suomessa päiväkoti ja koti ovat edelleen erillään toisistaan, erillisiä instituutioita. Erilaisilla interventioilla (kuten kasvatuskumppanuus, erilaisten keskustelujen lisäys, vanhempien ja lasten osallisuus) on pyritty
lähentämään kodin ja päiväkodin yhteyttä. Tanskassa tässä ollaan edellä mainittujen tutkimusten perusteella pitemmällä ja syvemmällä. Suomalainen perhekulttuuri on ehkä pidättyvämpää, eikä perhe aina ole valmis avautumaan yhteiskuntaa kohtaan.
Højholtin ja Kousholtin (2014) tutkimuksen mukaan on ongelmallista tutkia yksilöitä erillään heidän sosiaalisesta ympäristöstään. Usein tutkimuksissa saatu tieto lapsesta voi olla
rajallista siinä mielessä, ettemme tiedä keitä muita tilanteessa on ollut läsnä tai mitä muut
lapset ovat tilanteessa tehneet. Meidän olisi tiedettävä enemmän kuin mitä yksittäinen henkilö tekee (Højholt & Kousholt, 2014). Ihminen ei toimi yksin maailmassa vaan häneen
vaikuttaa aina hänen sosiaalinen ympäristönsä. Päiväkoti muodostaa oman sosiaalisen ympäristönsä, joka on osin suljettu lapsen perheeltä. Kodin ja päiväkodin välistä seinää on
pyritty madaltamaan, mutta edelleen lapsen elämässä on kaksi maailmaa; koti ja päiväkoti.
Lasten kehitykselliset kontekstit ovat yhteiskunnallisesti ja historiallisesti jäsennelty
Højholtin ja Kousholtin (2014) mukaan. Lapset itse järjestävät, neuvottelevat ja edistävät
eri toimintoja elämässään samanaikaisesti. Lapset työskentelevät yhteistyössä, mutta myös
ristiriidat vaikuttavat heidän toimintaansa. Lapset kuuluvat toisaalta samaan yhteisöön
esimerkiksi koululuokkaan, mutta toisaalta heidät erotellaan muuan muassa käyttäytymisen
tai erityistuen tarpeen perusteella (Højholt & Kousholt, 2014). Suomessa päiväkodissa
jokainen lapsi kuuluu omaan ryhmäänsä, ja lisäksi omassa ryhmässään omaan pienryhmään. Päiväkodit ovat usein 5-10 ryhmän kokoisia. Lapselle on vaikea hahmottaa koko
päiväkodin ryhmiä, ja onkin lapsen kannalta helpompi toimia joko pelkästään omassa ryhmässään ja mahdollisimman paljon omassa pienryhmässään kuin koko päiväkodin kanssa.
Itselle päiväkotielämä on tuttua ja itse näen helposti tilanteiden taustalla olevia asioita eli
miksi tilanteet menevät kuten tämän tutkimuksen aineistossa menevät. Näkemystäni tukee
Højholtin ja Kousholtin (2014) esitys, että ymmärtääkseen tapahtuneita tilanteita tutkijan
on tiedettävä tilannetta edeltävä tilanne. Tietoa on kerättävä laajemmin. Tuntemalla yhteisiä ongelmia ja ristiriitoja lasten elämässä voimme ymmärtää yksittäisen lapsen erityisiä
vaikeuksia ja haasteita uudella tavalla (Højholt & Kousholt, 2014). Myös lapsen ja var-
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haiskasvattajan suhde on tärkeä. Mietin, kuinka paljon esimerkiksi lastentarhanopettajien
työkokemus, persoona ja lisäkoulutus vaikuttavat heidän tapaansa ja herkkyyteensä kohdata lapsi (ks. Suhonen, 2009). Lastentarhanopettajalle on aina helpompi toimia samojen lasten kanssa useampi vuosi. Hän oppii tuntemaan lapset syvemmin ja oppii toimimaan lasten
kanssa luontevammin ja lasta ymmärtäen ja tukien. Usein pyritään lapsen siirtyessä ryhmästä toiseen siirtämään tuttu aikuinen uuteen ryhmään ja täten turvaamaan mahdollisimman pitkä vuorovaikutussuhde. Päiväkodeissa ryhmien muodostamiseen vaikuttaa moni
asia ja valitettavasti läheisen varhaiskasvattajan ja lapsen keskinäinen vuorovaikutus voi
myös katketa ryhmiä muodostettaessa. Estola ja Puroila (2013) korostavat, että aikuisen on
oltava läsnä lapsen arjen tilanteissa, jotta hän voi rakentaa lapsiin ymmärtävän ja rakentavan suhteen ja huomata heidän tarpeensa. Omalla esimerkillään aikuinen vaikuttaa myös
lasten keskinäisiin suhteisiin.
Højholt ja Kousholt (2014) ovat esittäneet, että lapsella voi olla erilaiset mahdollisuudet
osallistumiseen. Tutkija voi hyödyntää tietoa useista lähteistä ja näkökulmista kehittääkseen laajemman kuvan lapsen ongelmista. Etsimällä ja yhdistämällä tietoa eri paikoista ja
huomioimalla eri näkökulmia, saamme oivalluksia monimutkaisiin olosuhteisiin. Højholtin
ja Kousholtin mukaan voimme saavuttaa kattavamman käsityksen sosiaalisista ristiriidoista
tutkimalla sosiaalisia käytänteitä eri näkökulmista ja paikoista käsin. Riittävästi aikaa,
huomion keskittäminen ja itsensä asemointi muodostavat lähtökohdan tunnistaa lasten
edellytykset osallistumiseen ja nähdä tausta syyt lasten toiminnalle (Højholt & Kousholt,
2014). Tämä tutkimus mahdollisti laajan kuvan saamisen sosiaalisista käytänteistä sellaisina kuin ne näyttäytyvät toisen vuosikurssin opiskelijoille. Tutkimuksen laajentuminen
useisiin teemoihin toisaalta esti yksittäisiin teemoihin syvemmän paneutumisen.
Højholtin ja Kousholtin (2014) mukaan kun pyrimme sisällyttämään ihmisen sosiaaliset
olosuhteet tutkimukseen, keskitämme huomiomme siihen, mitä osallistujat luovat yhdessä
sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja mikä luonnehtii yhteisön ja jaetun käytännön. Tutkijan
avoimuus ja kiinnostus auttavat tunnistamaan uusia näkökulmia. Osallistuva havainnointi
voi rikastuttaa psykologista analyysia tutkittaessa ihmisen sosiaalisia käytänteitä arjessa
(Højholt & Kousholt, 2014). Tässä tutkimuksessa aineisto oli kerätty opiskelijoiden osallistuvan havainnoinnin kautta. Opiskelijat ovat harjoittelujaksolla opiskelijan roolissa ja asemassa, tulevaisuudessa he siirtyvät työntekijäksi ja ovat tiiviimmin osa työyhteisöään.
Opiskelijana he saavat ensi vaikutelman työyhteisön kulttuurista, mutta eivät pysty vielä

81
siihen vaikuttamaan. Työntekijänä ihminen muokkaa työyhteisöään ja sen kulttuuria sisältä
käsin. Opiskelijana voi nähdä kuitenkin asioita kriittisesti, koska asiat ovat uusia.
Højholt ja Røn-Larsen (2015) esittävät artikkelissaan “Psychological perspective on children’s conduct of everyday life”, että tutkimalla ihmisen toimintaa ja kollektiivista osallistumista yhteiseen jokapäiväiseen elämään, voidaan psykologian tutkimusta kehittää ja tutkia käsitteiden potentiaalisia merkityksiä. Højholtin ja Schrauben (2016) mukaan pystymme ymmärtämään jokapäiväisiä ongelmia ja ristiriitoja moninaisissa sosiaalisissa suhteissa
tutkimuksen kautta. Ihmiset tuottavat ja toistavat päivittäisiä toimintojaan, tottumuksia,
rutiineja, henkilökohtaisia tapojaan ja sosiaalisia suhteitaan yksilöllisesti. Tutkimus auttaa
havaitsemaan syntymässä olevia uusia arjen käytänteitä ja ymmärtämään, miten ne muokkaavat uudelleen sosiaalista maailmaa. Näin tutkimus voi auttaa ymmärtämään psykologisia ilmiöitä arjessa ja edistää psykologisen teorian menetelmiä ja käytäntöä (Højholt &
Schraube, 2016). Päiväkodissa tehtävällä tutkimuksella on mahdollisuus avata päiväkodin
toimintakulttuuria, analysoida työntekijöiden tottumuksia ja tapoja, arvioida rutiinien merkityksellisyyttä ja herättää keskustelua varhaiskasvatuksen sosiaalisista suhteista lasten
kesken ja aikuisen ja lapsen kesken. Tutkimus mahdollistaisi varhaiskasvatuksen kehittymisen ja yhteisen toimimisen perheiden kanssa.
Päiväkodin ja perheen arjen tutkiminen yhdessä mahdollistaisi syvemmän lapsen tilanteen
hahmottamisen. Lapsi voi elää perheessä erilaista arkea kuin, mitä häneltä päiväkodissa
odotetaan. Perhe ja päiväkoti ovat erillisiä konteksteja ja lapsi yrittää toimia kummassakin
parhaansa mukaan. Toimiminen erilaisissa tilanteissa voi kuitenkin olla lapselle työlästä.
Tanskalaisessa arjen käytäntöjen tutkimuksessa Dreier (2011) näkee ihmisen kokonaisvaltaisesti eri arjen toiminnoissa ja tilanteissa. Hän elää yhteiskunnassa tietyissä sosiaalisissa
konteksteissa ja käytänteissä. Joihinkin sosiaalisiin konteksteihin ihminen osallistuu päivittäin, toisiin säännöllisesti ja osaan satunnaisesti (Dreier, 2011).
Højholt ja Schraube (2016) esittävät että, arjen toiminnat voidaan jakaa kolmeen ulottuvuuteen. Ihmisen toiminta voidaan nähdä päivittäisinä rytmillisinä rutiineina ja tapoina. Ne
eivät ole vain mekanismeja ja automaattisia, vaan ne ovat ihmisen aktiivisia saavutuksia.
Niiden kautta arjen päivittäiset tehtävät ja käytänteet voidaan ratkaista ja järjestää, sekä
koordinoida ja integroida yleiseen järjestelmään. Nämä muodostavat perustan arjelle, eikä
meidän tarvitse jatkuvasti tarkkailla, neuvotella ja perustella tekemisiämme (Højholt &
Schraube, 2016).
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Toistuvien rutiinien lisäksi jokapäiväiseen elämään kuuluu tuottava ulottuvuus (Højholt &
Schraube, 2016). Se antaa meille mahdollisuuden järjestää asioita ja selvitä erilaisista, ristiriitaisista ja ennalta odottamattomista vaatimuksista, häiriöistä ja haasteista. Näissä tilanteissa ihminen astuu arkensa tuntemattomalla alueelle ja selviytyessään kokee poikkeuksellisia onnen hetkiä, iloa ja oivallusta. Näissä hetkissä ihminen kokee ”elävänsä” (Højholt &
Schraube, 2016).
Kolmas ulottuvuus on herkkyys ja tunteminen, jotka ovat sidoksissa ihmisen historiaa ja
tulevaisuuteen (Højholt & Schraube, 2016). Herkkyys ja tunteminen ilmentävät, miten
näemme maailman ja mitä haluamme elämältämme. Henkilökohtaiseen kokemukseen liittyy sosiaalisia konflikteja ja miten niitä ratkaistaan (Højholt & Schraube, 2016).
Arkemme muodostuu päivittäisistä rutiineista ja tavoista, jotka olemme itse aktiivisesti
luoneet. Ne ovat arkemme perusta. Lapsi tarvitsee kehittyäkseen normaalia, tylsää arkea,
jossa toistuvat tutut ja turvalliset asiat. Aikuinen tarvitsee niitä myös, koska ne tuovat hetken helpotuksen maailman menossa. Arjen yllättävistä muutoksista ja haasteista selviytyessämme tunnemme elävämme ja onnistuvamme. Tunnemme sisäistä ylpeyttä ylittäessämme omat rajamme, lähikehityksen vyöhykkeemme. Lisäksi olemme aina yhteydessä
sekä historiaamme että tulevaisuuteemme, ja sen kautta miellämme tämänhetkisen tilamme
maailmassa ja sen, mitä tulevalta haluamme.
Højholtin ja Schrauben (2016) mukaan psykologinen teoria ja tutkimus tarvitsevat ymmärrystä ihmisen aistillisesta toiminnasta ja sosiaalisen toiminnan käytänteiden ja rakenteiden
kokemuksista. Tämä edellyttää tutkimusta kehittämään teorioita, miten ihminen toimii arjessa historiallisesti, kulttuurisesti, paikallisesti ja maailmanlaajuisesti eri elinoloissa. Tämä
edellyttää pohdintaa uusista menetelmistä ja tutkimuskäytänteistä tutkittaessa ihmisen arkitodellisuutta ja arjen ongelmia (Højholt & Schraube, 2016). Kousholtin (2016) mukaan
suuntaamalla tutkimusta arjen ristiriitoihin ja ongelmiin, voimme rakentaa tietoa ihmisten
elämän rakenteellisista näkökohdista, joiden lähtökohtana on osallistuminen ja sosiaalisen
vuorovaikutus. Tässä lähestymistavassa tieto saadaan osallistumalla käytäntöön ja oppimisprosessin kautta (Kousholt, 2016).
Arjen tutkimus lapsen ja perheen elämästä mahdollistaa nähdä, miten näennäisesti pienillä
asioilla voi olla merkityksellinen vaikutus lapseen ja perheeseen. Elämä on aina ainutlaatuinen ja erityinen. Jokainen kokee asiat omalla tavallaan omista lähtökohdistaan käsin ja
jokaisella ihmisellä on omat tapansa selvitä elämän haasteista. Samaan tapaan Højholt
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(2016) tulkitsee arkea. Hänen mukaansa subjektiivinen tapa osallistua arkeen yhteistyössä
muiden kanssa ei ole staattinen, vaan se on nähtävänä prosesseissa, joissa ristiriitojen ja
ongelmien selviämisen kautta avautuu uusia yhteistyön mahdollisuuksia. Ihmisillä voi olla
sama tavoite, mutta he kokevat silti eri vaatimuksia tavoitteen suhteen. Sama huoli voidaan
tulkita eri näkökulmista käsin usealla tavalla (Højholt, 2016).

7.3 Tutkimuksen arviointia
Tässä luvussa arvioin lähestymistapojen valintaa ja laajuutta, sekä niiden merkitystä tutkimukselle. Pohdin myös tutkimuksen aineistoa ja käyttämiäni tutkimusmenetelmiä sekä
perustelen tutkimuskysymysten muokkautumista. Lopuksi arvioin tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä.
Lähestymistavat
Valitsin laajan näkökulman tutkimukseeni. Systeeminen ja subjektitieteellinen näkökulma
kuitenkin tukevat toisiaan ja ovat osin hyvin yhteneväisiä. Koen niiden yhdessä avaavan
tutkimusta laajemmin kuin yksi lähestymistapa olisi yksin avannut. Yhdistämällä useamman näkökulman samanaikaiseen tarkasteluun on mahdollista laajentaa maailmankatsomusta ja näkemystä kuten Järvilehtokin (1995) toteaa:
”Tieteellinen työ ei koskaan voi pysähtyä siihen, miltä asiat arkiajattelun
pohjalta ensi alkuun näyttävät. Tiede pyrkii syvemmälle, uusien yhteyksien ja
ajattelutapojen löytämiseen ja kehittämiseen. Tiede luo uusia käsitejärjestelmiä, joiden lähtökohdat voivat vahvastikin poiketa arkipäiväisistä uskomuksistamme, mutta jotka loppujen lopuksi johtavat siihen, että voimme ymmärtää maailmaamme tarkemmin, syvällisemmin ja johdonmukaisemmin kuin
arkiajattelun pohjalta. Tieteellinen työ on uusien mahdollisuuksien avaamista, avaramman maailmankatsomuksen muodostumista ja koettelua. Tieteen
tehtävä on ihmisen mahdollisuuksien laajentaminen, ei rajaaminen” (Järvilehto, 1995, 21).
Olin kiinnostunut Järvilehdon systeemisestä näkökulmasta opintojeni ja kirjallisuuden perusteella. Järvilehdon tekstejä luin aluksi enemmän elämänviisautena kuin teoriana. Lukiessani niitä enemmän sain myös kosketuspintaa systeemisen teoriaan. Järvilehdon ajatusmaailmaan pääseminen on vaativaa, mutta antoisaa.
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”Oppimisen jälkeen ihminen on peruuttamattomasti muuttunut. Kun ihminen
tietää, hän ei koskaan voi väittää itselleen olevansa tietämätön. Siksi oppiminen on ”vaarallista” (Järvilehto, 1994, 162).
Subjektitieteellinen näkökulma on ollut itselleni vaativaa ensi hetkistä alkaen. Halusin kuitenkin oppia sitä ymmärtämään. Edelleen se on minulle vaativaa, mutta hiukan olen päässyt siihen sisälle. Itselleni on tärkeätä haastaa itseäni myös tehtäviin, jossa joudun ylittämään omat rajani ja joudun työskentelemään lähikehityksen vyöhykkeeni äärirajoilla, ja
jopa sen ulkopuolella. Subjektitieteellisen näkökulman sitominen tähän raporttiin on ollut
myös työlästä, koska subjektitieteellisessä näkökulmassa käytettävä kieli ja käsitteet ovat
haastavia.
Tanskalaiseen arjen käytäntöjen tutkimukseen olen tutustunut tämän tutkimuksen kautta.
Näen, että tanskalaisella tutkimuksella on paljon annettavaa arjen tutkimukseen. Arki on
keskeisin osa elämäämme ja sitä tutkimalla myös psykologian tutkimusta voidaan kehittää
edelleen.
Aineisto, tutkimusmenetelmät ja tutkimuskysymykset
Tutkimusaineisto oli valmiiksi kerätty aineisto, enkä ole aineiston keruuseen vaikuttanut.
Opiskelijat ovat saaneet ohjeistuksen, joka on Liitteellä 1 (ks. Tuomi & Sarajärvi, 2012).
Aineiston koin laajana ja monitasoisena. Aineiston rajaamisessa hyödynsin temaattista
analyysia. Aineistoa olen analysoinut useammalla tavalla. Analysointimenetelmät ja analysoinnin kautta saamani tulokset olen esittänyt tutkimuksessa mahdollisimman selkeästi
(ks. Tuomi & Sarajärvi, 2012).
Muokkasin tutkimuskysymyksiä aineistoon tutustuttuani, koska alkuperäisiin tutkimuskysymyksiin en olisi saanut vastauksia tällä aineistolla enkä käyttämilläni tutkimusmenetelmillä. Valmis aineisto määrittää, mitä siitä voi tutkia ja miten. Aineistolta ei voi vaatia asioita, jota siinä ei ole. Jos aineisto olisi kerätty juuri tähän tutkimukseen, olisi aineisto myös
vastannut selkeämmin alkuperäisiin tutkimuskysymyksiin.
Aineiston muodostamat opiskelijoiden kertomukset olivat keskenään hyvin erilaisia. Osa
opiskelijoista oli tehnyt tarkkoja havaintoja ja pohtinut asioita myös omalta kannaltaan, osa
oli kirjannut havainnot pelkistetysti ja jättäytyen itse kertomustensa ulkopuolelle. Opiskelijoiden havainnot voivat olla myös suppeita heidän oman kokemuksensa ja puutteellisen
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esiymmärryksensä vuoksi. Uudessa tilanteessa ja ympäristössä on vaikea havaita tiettyjä
asioita, koska opiskelijan huomio voi suuntautua oman olemisen keskelle.
Valitsemani tutkimusmenetelmät olivat minulle osin haastavia ja työläitä. Asia kerrallaan
opiskelin ja kokeilin, ja lopulta sain myös tutkimustulokset näkyville. Itselleni on tärkeätä
uskaltaa uusia asioita ja tehdä asioita, joiden työstäminen vaatii aikaa ja opiskelua.
Tutkimuksen luotettavuus
Kemppaisen ja Latomaan (2002) mukaan tiede heijastaa aikaansa, ympäröivää yhteiskuntaa ja kulttuuria sekä ajan ajatuksia ja käsityksiä. Tieteeseen vaikuttaa myös asiasta aikaisemmin muodostunut teoria (Kemppainen & Latomaa, 2002). Eskola ja Suoranta (1996)
tulkitsevat, että laadullisessa tutkimuksessa luotettavuuden kriteeri on tutkija itse. Luotettavuuden kriteeri koskee koko tutkimusprosessia. Tutkimuksen edustettavuus ja tulosten
yleistettävyys ovat eniten epäillyt seikat (Eskola & Suoranta, 1996). Tässä tutkimuksessa
tutkitaan Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen toisen vuosikurssin opiskelijoiden kirjoittamia kertomuksia havainnoistaan. Tulokset koskevat näiden opiskelijoiden havaintoja, mutta voivat olla yleistettävissä myös muihin vastaaviin opiskelijaryhmiin.
Tulosten pysyvyys eli reliabiliteetti tarkoittaa sitä, että jos tutkimus uusittaisiin, saataisiin
samat tulokset eli uusintamittaus vahvistaisi tulokset (ks. Kananen, 2014). Jos aineistona
käytettäisiin samaa aineistoa, saataisiin näillä menetelmillä sama tulos. Jos aineistona olisivat toisen opiskelijaryhmän kertomukset, tulokset voisivat olla erilaiset. Luultavasti tällä
ja vastaavalla tutkimuksella olisi samankaltaisuutta, mutta oletettavasti niissä olisi myös
eroja. Tutkimuksen validiteetti merkitsee sitä, että mitataan oikeita asioita. Sisäinen validiteetti tarkoittaa syy- seuraus- suhdetta. Ulkoinen validiteetti liittyy tulosten yleistettävyyteen (ks. Kananen, 2014). Olen pyrkinyt esimerkkien kautta perustelemaan esittämäni tulkinnat.
Eskolan ja Suorannan (1996) mukaan tutkimusaiheen pitää olla tutkijaa kiinnostava, mutta
ei liian läheinen; hänen on saatava tutkimusaiheeseen riittävä etäisyys ja monipuolinen
tarkastelukulma. Eco (1989) esittää, että tutkijan on tehtävä tutkimus, johon hänellä on
edellytykset. Aineiston tulee olla helposti saatavilla, tutkijan on ymmärrettävä aineisto
kulttuurisesti ja hänen on ymmärrettävä myös tutkimusmetodi (Eco, 1989). SaaranenKauppinen ja Puusniekka (2006) esittävät, että laadullisen aineiston analysointi antaa tutkijalle vapauden luoda oman tiensä, mutta myös vaihtoehtojen valinnan vaikeuden. Tämän
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ajattelun mukaan on vaarana, että valitsemalla aineistosta osan, jokin tärkeä aineiston osa
voi jäädä tutkimuksen ulkopuolelle (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006). Tutkimusaihe on minulle itselleni läheinen ja minulla on tutkimistani asioista omat näkemykseni.
Tutkimusta tehdessäni minun oli pyrittävä avoimesti myöntämään omat näkemykseni, jotta
voisin mahdollisimman puolueettomasti käsitellä opiskelijoiden näkökulmia. Olen pyrkinyt
olemaan mahdollisimman kriittinen omien näkemysteni suhteen, mutta varmaankin omat
näkemykseni tekstissä näkyvät.
Tutkimusta olen tehnyt pitkällä aikavälillä. Tutustuin opiskelijoiden keräämään aineistoon
helmikuussa 2016 ja tutkimus valmistuu toukokuussa 2017. Tutkimuksen teossa on ollut
taukoja. Tauot koen nyt tutkimuksen loppuvaiheessa merkityksellisiksi. Jos olisin tehnyt
tutkimuksen nopeasti, en olisi kyennyt pohtimaan asioita tällä tavalla kuin nyt tutkimuksessani pohdin (ks. Tuomi & Sarajärvi, 2012).
Tutkimuksen eettisyys
Tutkimusprosessin aikana tehtävät ratkaisut ovat merkittäviä tutkimuksen eettisyyden näkökulmasta katsottuna. Opiskelijat ovat tienneet aineistoa kerätessään aineiston tutkimuskäytöstä. Kaksi opiskelijaa kieltäytyi aineiston tutkimuskäytöstä ja näiden opiskelijoiden
aineistoa ei tässä tutkimuksessa ole käytetty. Opiskelijoiden aineistossa mainitsemat henkilöiden nimet on tässä tutkimuksessa muutettu, jotta henkilöiden tunnistaminen ei olisi
mahdollista.
Olen pyrkinyt tutkimuksessa hyvään tieteelliseen käytäntöön noudattamalla tiedeyhteisön
toimintatapoja: rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimuksen arvioinnissa. Olen soveltanut tiedonhankinta-,
tutkimus- ja arviointimenetelmiä sekä avoimuutta tutkimuksen tuloksia julkaistaessa. Olen
huomioinut muiden tutkijoiden työn arvon ja merkityksen asianmukaisesti. Olen suunnitellut, toteuttanut ja raportoinut tutkimukseni yksityiskohtaisesti ja tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten mukaisesti (Ks. Tuomi & Sarajärvi, 2012).
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7.4 Jatkotutkimusaiheita
Tutkimus herätti useita kysymyksiä ja jatkotutkimusmahdollisuuksia.
1. Miten lapset näkevät leikin varhaiskasvatuksessa ja millaisia kertomuksia lapset
leikistä kertovat?
Tätä tutkimusta voi laajentaa keskittymällä lasten ääneen. Lasten kertomusten kautta leikin
tutkiminen avaisi tutkijalle näkökulman lapsesta käsin. Lasten leikin kirjaaminen ylös tai
lasten kertomukset leikistä olisivat kiinnostavia tutkimustapoja (ks. Puroila, Estola & Syrjälä, 2012). Estolan ja Puroilan (2013) mukaan lapsilla on usein vapaan leikin hetkinä runsaasti kerronnallisia oikeuksia ja laaja itsemääräämisoikeus. Aineistoa voisi analysoida
keskittyen, mitä ja miten lapset kertovat leikistä, miten lapsen ääni kuuluu pienissä kertomuksissa.
Toisaalta Puroila, Estola ja Syrjälä (2012) tutkimuksessaan esittävät, päivähoidossa on
lapsilla rajalliset mahdollisuudet omiin kertomuksiin ja henkilökunta ei hyödynnä kertomuksia pedagogiikassa. Mielestäni lasten leikin kohdalla toimitaan samoin. Aikuisten toiminta rajaa lasten leikin mahdollisuuksia ja aikuiset eivät hyödynnä leikin mahdollisuuksia
niin paljon kuin voisivat.
2. Miten varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri näkyy päiväkodissa?
Aineistossa oli paljon tietoa varhaiskasvatuksen toimintakulttuurista. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) mukaan toimintakulttuuri on historiallisesti ja kulttuurisesti muodostunut toimintatapa, joka muovautuu työyhteisön vuorovaikutuksessa. Siihen
vaikuttavat tiedostetut, tiedostamattomat ja tahattomat tekijät. Varhaiskasvatuksessa työtapojen tulisi tukea lapsen kehitystä ja oppimista (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet,
2016). Lukiessani aineistoa löysin asioita, joita en olisi halunnut kohdata. Pitkään työskennellessä samassa työyhteisössä ihminen voi sokeutua toimintatavoille ja hyväksyä tiedostamattaan asioita, joita ei ehkä hyväksyisi perehdyttyään asiaan. Opiskelijoiden huomiot
toimintakulttuurista voivat auttaa työyhteisöä kehittämään sitä.
Puroila, Estola & Syrjälä (2012) viittaavat tutkimuksiin, joiden mukaan aikuiset ottavat
passiivisen roolin päiväkodissa. Aikuiset jättävät lapset toimimaan itsenäisesti, eivätkä
aikuiset toimi vuorovaikutuksellisesti lasten kanssa. Näin aikuiset menettävät arvokasta
tietoa lapsista; lasten tavan katsoa asioita ja luoda merkityksiä maailmasta. Samaisen artik-
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kelin päättää päiväkodin työntekijän lausahdus: ”Oh, these children surely have so much to
tell. I wonder why I haven’t listened to them more” (Puroila, Estola & Syrjälä, 2012, 203).
Olisi aiheellista tutkia, miten aikuiset toimivat ”toimintahetkien” ulkopuolella, lasten vapaiden leikkihetkien aikana. Opiskelijoiden ja päiväkodissa työskentelevien näkemysten
keskinäinen vertailu olisi myös antoisaa ja voisi auttaa päiväkodin toimintakulttuurin muutoksessa.
3. Aikuisen valta lapseen ja sen merkitys lapsen leikkiin
Tutkimusaineistoon perehtyessäni mietin, miten suuri vaikutus meillä aikuisilla on lapsiin
ja heidän mahdollisuuksiinsa osallistua elämänsä määrittelyyn. Päiväkodissa aikuisilla on
suuri valta suhteessa lapsiin ja tätä kautta myös valta vaikuttaa tutkimaani leikkiin.
Puroila, Estola & Syrjälä (2012) ovat artikkelissaan ”Does Santa exist? Children’s everyday narratives as dynamic meeting places in a day care centre context” viitanneet samankaltaisesti aikuisten valtaan. Lasten vapaan leikin hetket antavat lapsille mahdollisuuden
erilaisiin omiin hetkiin kuin aikuisten johtamat toiminnat päivähoidossa.
Lasten omiin spontaaneihin kertomuksiin lapsilla on mahdollisuus vapaan leikin hetkinä,
piirtelyhetkinä ja ulkoilu aikana Puroilan, Estolan ja Syrjälän (2012) mukaan. Muina hetkinä aikuisilla on laaja kontrolli mahdollisuus lasten puheisiin ja toimintaan. Lasten odotetaan kuuntelevan ja toimivan aikuisten ohjeiden mukaisesti. Mitä aikuisjohtoisempi kulttuuri päiväkotiryhmässä oli, sitä vähemmän lapsilla oli tilaa spontaaneihin päivittäisiin
kertomuksiin (Puroila, Estola & Syrjälä, 2012).
4. Varhaiskasvatuksen koulutuksen ja työelämän vastaavuus
Tutkimuksen perusteella voi myös miettiä, miten koulutus vastaa työelämän vaatimuksiin
ja voisiko koulutuksessa opettaa asioita, joita vastavalmistunut lastentarhanopettaja työssään kohtaa. Miten koulutus voisi ohjata opiskelijaa kohtaamaan työelämän haasteet?
Millainen opiskelijan rooli on päiväkodin työyhteisössä? Aineistosta nousi opiskelijoiden
odotuksia siitä, mitä he lastentarhanopettajan työltä odottavat ja mitä he luulevat heiltä
itseltään odotettavan harjoittelussa ja opiskelussa. Opiskelijat olivat kertomuksissa enimmäkseen työyhteisön sivustalla, eli opiskelijat eivät kokeneet olevansa yhdenvertaisia työtiimissä. Opiskelijat yrittivät päästä tiimin sisälle kyselemällä ja lähestymällä työntekijöitä.
Haastavissa tilanteissa työntekijät toimivat itsenäisesti tai keskenään, vain muutamassa
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kertomuksessa opiskelija sai mahdollisuuden osallistua tapahtuman selvittämiseen tasaarvoisena tiimin jäsenenä.
Mitä opiskelijat odottavat työltään valmistuttuaan lastentarhanopettajan ammattiin? Ja millainen asema vastavalmistuneella lastentarhanopettajalla on työyhteisön jäsenenä?

7.5 Lopuksi
Näissä analysoitavissa kertomuksissa näkyi yksi tilanne ja siitä tehtävät opiskelijantulkinnat. On muistettava, että tulkinta on aina yhden ihmisen tekemä tulkinta ja toinen ihminen
voi tulkita saman tilanteen eri tavalla. Opiskelijat ovat ammatillisen uransa alussa ja näkevät asioita eri tavoin kuin pitkään työssä ollut ja toimintatapoihin myös tietyllä tavalla sokeutunut työntekijä. Opiskelijoiden näkemykset toivottavasti avaavat silmämme ja mahdollisuudet kohti lapsikeskeisempää varhaiskasvatusta.
Tämä tutkimus on vaatinut paljon, mutta myös antanut paljon. Työtä tehdessäni ajattelin,
että tämä gradu on opintojeni yhteenveto. Työ ei ole koskaan valmis ja täydellinen vaan
aina siitä löytyy korjaamista ja hiottavaa. Jossakin vaiheessa on päästettävä siitä irti ja luotettava, että se riittää. Tekemäni ratkaisut ovat olleet osin itselleni vaativia, mutta olen työn
tässä vaiheessa tyytyväinen, että olen uskaltanut haastaa itseäni. Vaativina hetkinä Timo
Järvilehdon ajatukset ovat kannatelleet.
”Mikään mitä ihminen tekee, ei ole sinänsä väärin tai luonnotonta; sitä siitä
voi tulla ihmisyhteisössä ja tietämättömyyden tuloksena. Ihmisen ei ole syytä
katua mitään, sillä kukaan ei voi toimia viime kädessä vastoin omia käsityksiään ja omaa olemustaan. Itsensä toteuttaminen tarkoittaa juuri sitä, että
noudattaa omia teorioitaan, seuraa omaa ominaislaatuaan. Kysymys on vapaan tahdon ja determinismin yhdistämisestä Spinozan tapaan: itsensä toteuttaminen merkitsee, että haluaa sitä, mikä on pakko tehdä. On hassunkurista
kysellä, haluaako ihminen jotain vai ei; hänen on joka tapauksessa tehtävä se,
minkä hän välttämättä tekee” (Järvilehto, 1995, 11).
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LIITE 1: Havainnointitehtävän ohjeistus opiskelijoille
Onnistumisen variaatioita
Valitse harjoittelujakson toisella ja toiseksi viimeisellä viikolla jokin omasta mielestäsi
haastava, mutta onnistunut vuorovaikutustilanne, johon lapsi ja lastentarhanopettaja osallistuivat. Lapsen on oltava sama, lastentarhanopettaja voi olla eri. Tässä lomakkeessa näitä
tilanteita kutsutaan 'Tapaus 1':ksi ja 'Tapaus 2':ksi.
Kirjoita alla oleviin avoimiin kohtiin kolme tarinaa kustakin tilanteesta: yksi lastentarhanopettajan näkökulmasta, yksi lapsen näkökulmasta ja yksi omasta näkökulmastasi. Yritä
kuvailla tarinassa mahdollisimman tarkoin, mistä on kysymys, keitä ihmisiä tähän tarinaan
(kulloisenkin päähenkilön mielestä) liittyy, miten tähän tilanteeseen on tultu, ja miten tarina jatkuu. Pyri rakentamaan tarina siten, että siinä a) kuvataan tilannetta toimijan näkökulmasta, b) kuvataan, miten hän tunsi ja/tai ajatteli ja/tai toimi tässä tilanteessa, sekä c)
millä perusteella hän toimi näin (perustelumalli).
Kirjoittaessasi tarinaa omasta näkökulmastasi, kerro tarina siten, että lukijalle selviää,
miksi tilanne oli mielestäsi haastava, ja miksi se oli mielestäsi onnistunut.
Kirjoittaessasi tarinaa lapsen näkökulmasta, yritä kuvitella, minkälainen tilanne oli lapsen
kokemana: mihin asioihin lapsi kiinnittää huomiota? Ketkä toiset ihmiset ovat hänen näkökulmastaan tärkeitä?
Kirjoittaessasi tarinaa lastentarhaopettajan näkökulmasta, hyödynnä hänen kanssaan kyselylomakkeen pohjalta käymääsi keskustelua. Pyydä kyseistä lastentarhanopettajaa tarkistamaan tarinasi.
Tapaus 1, Opiskelijan näkökulma
Tapaus 1, Lapsen näkökulma
Tapaus 1, Lastentarhanopettajan näkökulma

Tapaus 2, Opiskelijan näkökulma
Tapaus 2, Lapsen näkökulma
Tapaus 2, Lastentarhanopettajan näkökulma

Analyysit (Tarkemmat ohjeet luennoilla)
Osallisuus
- Itsenäisyys
- Leikki
- Pohdi, voidaanko kahdessa valitsemassasi tapauksessa nähdä jonkinlaista
muutosta eri toimijoiden näkökulmissa (opiskelija, lapsi, lastentarhanopettaja). Millä perusteella muutoksesta voidaan /ei voida puhua? Voidaanko muutosta luonnehtia psyykkiseksi kehitykseksi? Millä perusteella voidaan /ei voida puhua?
Kehityspsykologian kurssi ja oma kehitys
Pohdi tämän kurssin hyödyllisyyttä lastentarhaopettajaksi kehittymisesi kannalta. Pohdi
asiaa sekä luentoihin, harjoittelujaksoon että harjoituksiin liittyen
Kurssipalaute
- Palautetta kurssin opettajille
Webropol-kysely lähetetään viimeisten harjoitusten jälkeen
HUOM: Tallenna vastaukset myös itsellesi!
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LIITE 2: Onnistumisen variaatioita / Haastattelun teemoja
Harjoittelua päiväkodissanne suorittava opiskelija on pannut merkille omasta mielestään
haastavalta näyttävän, mutta onnistuneesti edenneen vuorovaikutustilanteen, jossa Sinä ja
päiväkotinne lapsi olitte osallisina. Osana kasvatus- /kehityspsykologian kurssin suoritusta
opiskelijalle on annettu tehtäväksi selvittää, mikä Sinun näkökulmastasi mahdollisti onnistuneen toimintasi tässä tilanteessa. Seuraavassa on muutamia kysymyksiä, joita voitte pohtia yhdessä opiskelijan kanssa. Jos haluat osallistua Oulun yliopiston Kasvatuspsykologian
klinikan pilottitutkimukseen Onnistumisen variaatioita päiväkodeissa Oulun seudulla, voit
käydä vastaamassa näihin kysymyksiin keskustelunne jälkeen myös osoitteessa
https://www.webropolsurveys.com/S/4EE0C8EB57C90E4A.par
Yhteistyöterveisin,
Teemu Suorsa
KL, tutkija, opettaja, psykoterapeutti
Kasvatuspsykologian Klinikka / Oulun yliopisto
sähköposti: teemu.suorsa@oulu.fi
puh: 050-350 7051
Käyntiosoite: Yliopistokatu 9, Huone KTK221
1. Kuvaile tilannetta siten, että se on periaatteessa ymmärrettävä ”kenelle tahansa”
2. Mitä Sinä ajattelit ja tunsit tässä tilanteessa? Miten toimit tässä tilanteessa?
3. Minkälaisia perusteita Sinulla oli ajatella ja/tai tuntea ja/tai toimia näin? (Mihin kiinnitit
huomiota, mikä oli olennaista, miksi?)
4. Mitä hyötyä onnistumisesta tässä tilanteessa Sinun mielestäsi on
a. Sinulle
b. Lapselle / lapsille
c. Päiväkodin toiminnalle yleisemmin
5. Mitkä asiat mahdollistivat onnistumisesi tässä tilanteessa?
6. Mikä päiväkotinne toisten työntekijöiden toiminnassa mahdollisti onnistumisesi tässä
tilanteessa?
7. Muuta tilanteen ymmärtämisen kannalta olennaista

LIITE 3: Perustelumallien muodostaminen
Taulukko 1. Lasten erimielisyystilanne, yksityiskohtaiset perustelumallit 1 ja 2
kertomus

toimintapremissi,
Millainen tilanne oli
opiskelijan näkökulmasta?

O1.49

seuraan sivusta lastentarhanopettajan
toimintaa

toimintaperusteet
Miksi opiskelija
omasta näkökulmastaan tunsi/ ajatteli/
toimi tällä tavalla?
koska olen hidas ja
liian kaukana
tapahtumasta

pyydän lastentarhanopettajaa avuksi
tilanteen
selvittämiseen

koska saan mallia
häneltä, miten tilanne
kannattaa
hoitaa

toiminta
Mitä tai miten opiskelija tunsi/ ajatteli/
toimi tilanteessa?

Lasten erimielisyystilanteessa
O2.88

perustelumalli
”Olosuhteessa X,
ajattelen ja/tai tunnen
ja/tai toimin tavalla
Z, koska Y”
Lasten erimielisyystilanteessa seuraan
sivusta lastentarhanopettajan toimintaa,
koska olen hidas ja
liian kaukana tapahtumasta
Lasten erimielisyystilanteessa pyydän
lastentarhanopettajaa
avuksi tilanteen selvittämiseen, koska
saan mallia häneltä,
miten tilanne kannattaa hoitaa

1. Lasten erimielisyystilanteessa seuraan sivusta lastentarhanopettajan toimintaa, koska olen hidas ja liian kaukana tapahtumasta (O1.49)
2. Lasten erimielisyystilanteessa pyydän lastentarhanopettajaa avuksi tilanteen selvittämiseen, koska saan mallia häneltä, miten tilanne kannattaa hoitaa
(O2.88)
 yleinen perustelumalli 1:
Lasten erimielisyystilanteessa turvaudun lastentarhanopettajaan, koska
saan häneltä toimintamallin
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Taulukko 2. Leikin keskeyttäminen, yksityiskohtaiset perustelumallit 3, 4 ja 5
kertomus

toimintapremissi,
Millainen tilanne oli
opiskelijan näkökulmasta?

O1.51

toiminta
Mitä tai miten opiskelija tunsi/ ajatteli/
toimi tilanteessa?
sujuu positiivisessa
ilmapiirissä

toimintaperusteet
Miksi opiskelija
omasta näkökulmastaan tunsi/ ajatteli/
toimi tällä tavalla?
haluan oppia toimimaan lastentarhanopettajan tavoin

leikin keskeyttäminen
O1.56

O2.23

saa lapsen
vastustamaan aikuista

Lapsen käyttäytyessä
aggressiivisesti

seuraan, miten lastentarhanopettaja toimii,
mietin myös, miksi
lapsi käyttäytyy aggressiivisesti toistuvasti

lastentarhanopettaja
toimii hyvin, mietin,
kuinka tilanteessa
voisi toimia toisin

perustelumalli
”Olosuhteessa X,
ajattelen ja/tai tunnen
ja/tai toimin tavalla
Z, koska Y”
Leikin keskeyttäminen sujuu positiivisessa ilmapiirissä ja
haluan oppia toimimaan lastentarhanopettajan tavoin
Leikin keskeyttäminen saa lapsen vastustamaan aikuista,
mielestäni lastentarhanopettaja toimii
hyvin, mietin, kuinka
tilanteessa voisi toimia toisin
Lapsen käyttäytyessä
aggressiivisesti seuraan, miten lastentarhanopettaja toimii,
mietin myös, miksi
lapsi käyttäytyy aggressiivisesti toistuvasti

3. Leikin keskeyttäminen sujuu positiivisessa ilmapiirissä ja haluan oppia
toimimaan lastentarhanopettajan tavoin (O1.51)
4. Leikin keskeyttäminen saa lapsen vastustamaan aikuista, mielestäni lastentarhanopettaja toimii hyvin, mietin, kuinka tilanteessa voisi toimia toisin
(O1.56)
5. Lapsen käyttäytyessä aggressiivisesti seuraan, miten lastentarhanopettaja
toimii, mietin myös, miksi lapsi käyttäytyy aggressiivisesti toistuvasti
(O2.23)
 yleinen perustelumalli 2:
Leikin keskeyttämistilanteessa arvostan lastentarhanopettajan toimintaa
ja pohdin lapsen käytöstä

Taulukko 3. Lapsen itkiessä/ käyttäytyessä aggressiivisesti/ reagoidessa voimakkaasti, yksityiskohtaiset perustelumallit 6, 7 ja 8
kertomus

toimintapremissi,
Millainen tilanne oli
opiskelijan näkökulmasta?

O1.79

yritän houkutella
lasta leikkimään

O2.89
Lapsen itkiessä/ käyttäytyessä aggressiivisesti/
reagoidessa voimakkaasti
O2.84

toiminta
Mitä tai miten opiskelija tunsi/ ajatteli/
toimi tilanteessa?

toimintaperusteet
Miksi opiskelija
omasta näkökulmastaan tunsi/ ajatteli/
toimi tällä tavalla?
sydäntäni raastaa

seuraan sivusta lastentarhanopettajan
toimintaa

hämmennyn ja
tunnen pelkoa

seuraan sivusta lastentarhanopettajan
toimintaa

olen hyvin hämmästynyt lastentarhanopettajien tavasta
toimia

perustelumalli
”Olosuhteessa X,
ajattelen ja/tai tunnen
ja/tai toimin tavalla
Z, koska Y”
Lapsen itkiessä sydäntäni raastaa ja
yritän houkutella
lasta leikkimään
Lapsen hyppiessä
paikasta toiseen
hämmennyn ja tunnen pelkoa, koska
lapsi käyttäytyy
poikkeavasti
Lapsen reagoidessa
voimakkaasti olen
hyvin hämmästynyt
lastentarhanopettajien
tavasta toimia

6. Lapsen itkiessä sydäntäni raastaa ja yritän houkutella lasta leikkimään
(O1.79)
7. Lapsen hyppiessä paikasta toiseen hämmennyn ja tunnen pelkoa, koska
lapsi käyttäytyy poikkeavasti (O2.89)
8. Lapsen reagoidessa voimakkaasti olen hyvin hämmästynyt lastentarhanopettajien tavasta toimia (O2.84)
 yleinen perustelumalli 3:
Hämmennyn lapsen/ aikuisen toiminnasta ja reagoin tunteilla
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Taulukko 4. Toiminnan keskeytys, yksityiskohtaiset perustelumalli 9 ja 10
kertomus

toimintapremissi,
Millainen tilanne oli
opiskelijan näkökulmasta?

toiminta
Mitä tai miten opiskelija tunsi/ ajatteli/
toimi tilanteessa?

O2.72

leikin/ toiminnan
keskeytys

opiskelija keskeyttää
toiminnan

O2.53

leikin/ toiminnan
keskeytys

opiskelija keskeyttää
toiminnan

toimintaperusteet
Miksi opiskelija
omasta näkökulmastaan tunsi/ ajatteli/
toimi tällä tavalla?
koska toiminta on
kiellettyä
koska toiminta kiellettyä, ennakkotieto
lapsen käyttäytymisestä

perustelumalli
”Olosuhteessa X,
ajattelen ja/tai tunnen
ja/tai toimin tavalla
Z, koska Y”
Lasten heitellessä
leluja keskeytän
leikin, koska leluja ei
saa heitellä
Lapsen häiritessä
toisten leikkejä puutun tilanteeseen.

9. Lasten heitellessä leluja keskeytän leikin, koska leluja ei saa heitellä
(O2.72)
10. Lapsen häiritessä muita keskeytän toiminnan, koska se on kiellettyä.
(O2.53)
 yleinen perustelumalli 4:
Tiedän, miten tilanteessa kuuluu toimia
Taulukko 5. Puutteelliset yksityiskohtaiset perustelumallit 11- 17
kertomus

toimintapremissi
Millainen tilanne
oli opiskelijan
näkökulmasta?

toiminta
Mitä tai miten opiskelija tunsi/ ajatteli/
toimi tilanteessa?

O1.4; O1.68;

lasten erimielisyystilanteessa/
esineen rikkoutuessa/ lapsen reagoidessa voimakkaasti/ lapsen
auttamisessa
leikkiin/ siirtymätilanteessa

seuraan sivusta lastentarhanopettajan
toimintaa

O1.81; O2.4;
O2.31; O2.43;
O2.66; O1.35;
O1.47; O2.46;
O2.55; O2.18;

toimintaperusteet
Miksi opiskelija
omasta näkökulmastaan tunsi/ ajatteli/
toimi tällä tavalla?

perustelumalli
”Olosuhteessa X,
ajattelen ja/tai tunnen
ja/tai toimin tavalla
Z, koska Y”
ks. luettelo alta

O2.34; O2.52;
O2.75

11. Lasten erimielisyystilanteessa seuraan sivusta lastentarhanopettajan toimintaa. (O1.4; O1.68; O1.81; O2.4; O2.31; O2.43 ja O2.66)
12. Ulkoilutilanteessa lapsen silmälasit rikkoutuvat, minä seuraan lastentarhanopettajan rauhallista ja tehokasta toimintaa. (O1.35)
13. Lapsen auttamisessa leikkiin seuraan lastentarhanopettajan toimintaa
(O1.47; O2.46 ja O2.55)
14. Lapsen reagoidessa pettymykseen seuraan lastentarhanopettajaa hänen
rauhoitellessaan lasta (O2.18)

15. Lasten riehakkaassa leikissä sattuneen loukkaantumisen hoitamisessa
avustan lastentarhanopettajaa (O2.34)
16. Lapsen heittäessä lelulla lastentarhanopettajaa seuraan tilannetta sivusta
(O2.52)
17. Lapsen lähtiessä ulos seuraan lastentarhanopettajan toimintaa (O2.75)
 yleinen perustelumalli 5:
Seuraan tilannetta sivusta

Taulukko 6. Puutteelliset yksityiskohtaiset perustelumallit 18 ja 19
kertomus

toimintapremissi,
Millainen tilanne oli
opiskelijan näkökulmasta?

toiminta
Mitä tai miten opiskelija tunsi/ ajatteli/
toimi tilanteessa?

O2.44

Lapsen voimakas
reagointi/ lapsen
sopimaton käytös

opiskelija toimii
ryhmän muiden työntekijöiden tavoin

O2.83

opiskelija puuttuu
tilanteeseen

toimintaperusteet
Miksi opiskelija
omasta näkökulmastaan tunsi/ ajatteli/
toimi tällä tavalla?

perustelumalli
”Olosuhteessa X,
ajattelen ja/tai tunnen
ja/tai toimin tavalla
Z, koska Y”
Lapsen osoittaessa
mieltään toimin ryhmän aikuisten tavalla
Lapsen piilottaessa
toisen lapsen lelun
puutun tilanteeseen

18. Lapsen osoittaessa mieltään toimin ryhmän aikuisten tavalla (O2.44)
19. Lapsen piilottaessa toisen lapsen lelun puutun tilanteeseen (O2.83)
Puutteellisista perustelumalleista (11- 19) työstetyt hypoteettiset perustelumallit:
1. Seuraan tilannetta sivusta, jotta saan toimintamallin lastentarhanopettajalta (perustelumallit 11–17)
2. Seuraan tilannetta sivusta, jotta voin seurata lasten reagointia tilanteeseen (perustelumallit 11–17)
3. Osallistun toimintaan, koska opin näin toimintatavan (perustelumallit 18 ja 19)

