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1 Johdanto  

”Ravistus, kutitus, paketti ja puhallus. Etusormen kohotus ja taikakosketus. Taikasanat la-la-

bom-bom, Laulava Kynä valmis on!” (Lappalainen, 2017, s. 83). Tämä taikaloitsu johdatti mei-

dät pro gradu -tutkielmassamme selvittämään lapsen osallisuuden kokemusta Laulupiirtämi-

sen© menetelmän äärellä lapsinäkökulmaisesta tutkimuksesta käsin.  

Jokaisella on halu kuulua joukkoon (Juutinen, 2015) ja olla osallisena yhteisessä leikissä ja 

toiminnassa. Lasten osallisuus ja osallistuminen ovat ajankohtaisia aiheita, kun tarkastellaan 

varhaiskasvatuksen sekä esiopetuksen opetussuunnitelmia. 1.8.2022 voimaan tulevan varhais-

kasvatussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus [OPH], 2022) varhaiskasvatus liitetään 

osaksi suomalaista koulutusjärjestelmää, jonka tavoitteena on tukea lapsen oppimisen edelly-

tyksiä, edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellista tasa-arvoa. Tämä tapahtuu inklusiivisten 

periaatteiden mukaisesti, jolloin kaikilla lapsilla on yhtäläiset oikeudet tasa-arvoisuuteen, yh-

denvertaisuuteen, syrjimättömyyteen, moninaisuuden arvostamiseen, sosiaaliseen osallisuuteen 

ja yhteisöllisyyteen. Lasten osallisuutta varhaiskasvatuksessa voidaan vahvistaa lapsen sensi-

tiivisellä kohtaamisella, jolloin lapsi saa myönteisiä kokemuksia kuulluksi ja nähdyksi tulemi-

sesta (OPH, 2022, s. 1, 19).  

Tutkielman teoreettinen viitekehys muodostuu inkluusion käsitteistä, osallisuudesta, yhteen-

kuuluvuudesta, taidekasvatuksen ilmaisun muodoista, jotka liittyvät Laulupiirtämiseen, sekä 

lapsinäkökulmaisesta tutkimuksesta. Inkluusio on käsitteenä ajankohtainen ja yleisesti käytetty, 

mutta inkluusion merkitystä ymmärretään vielä eri tavoin. Hausträtterin (2014) mukaan inkluu-

sio on jatkuva ja keskeneräinen prosessi, jossa tavoitellaan kaikille lapsille yhteistä koulua ja 

opetusta, kuitenkaan erityisopetusta unohtamatta. Tarvitsemme yhteistä ymmärrystä, miten yh-

teistä koulua tulee yhdessä kehittää (Hausträtter, 2014).  Teoriaosassa tuodaan esille inkluusion 

käsitettä varhaiskasvatuksen ja esiopetusikäisten lasten osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden nä-

kökulmasta. Varhaiskasvatuslain 540/2022 muuttuessa, inklusiivinen varhaiskasvatus sisältää 

ajatuksen, että jokainen lapsi voi toimia, kehittyä ja oppia omana ainutlaatuisena yksilönään 

sekä yhteisön jäsenenä (OPH, 2022, s. 17). 

Laulupiirtämisessä © yhdistyy eri ilmaisun muotoja ja tähän tutkimukseen on liitetty taidekas-

vatusta musiikin, kuvataidekasvatuksen, draamakasvatuksen ja musiikillisen leikin viitekehyk-

sestä. Lapsinäkökulmainen tutkimus tuodaan esille teoriaosassa, koska lapsinäkökulma nähdään 
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tämän tutkimuksen keskeisenä käsitteenä lapsen kokemusta tarkasteltaessa. Lapsinäkökulmai-

nen tutkimuksen (studies of child perspective) tavoitteena on tutkia lasten näkemyksiä ja nostaa 

heidän toiminnastaan esiin heidän ajatteluaan (Karlsson, 2020). Tutkimusongelmaan haluttiin 

saada tietoa suoraan lapsilta videoinnin ja haastattelun kautta. 

Tutkielman lähtökohtana ovat omat kokemuksemme Laulupiirtämisen menetelmän käytöstä 

varhaiskasvatuksessa ja varhaiserityiskasvatuksessa sekä halu saada tietoa menetelmän käytet-

tävyydestä lapsen osallisuuden tukemisesta inklusiivisessa toimintaympäristössä. Olemme teh-

neet yhteistyötä tutkielman aiheesta ja tarpeesta menetelmän kehittäjän musiikkipedagogi 

Minna Lappalaisen kanssa.  

Tutkielman tavoitteena on selvittää, mistä tekijöistä lapsen osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden 

kokemukset syntyvät Laulupiirtämisen äärellä inklusiivisessa varhaiskasvatuksen ryhmässä. 

Lisäksi tavoitteena on selvittää miten lapset kuvaavat kokemuksiaan Laulupiirtämisestä ja mi-

ten varhaiskasvatuksen erityisopettaja näkee lapsen osallisuuden toteutumisen Laulupiirtämi-

sen tuokiolla. Tämän tutkimuksen avulla pyrimme saamaan käsitystä osallisuuden kokemuk-

sesta lapsen näkökulmasta käsin. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus. Tutkimusaineisto 

kerättiin eräässä pohjoissuomalaisessa päiväkodissa, 5-vuotiaiden inklusiivisessa päiväkotiryh-

mässä. Tutkimusaineisto analysoitiin sisällönanalyysin keinoin.   

Laulupiirtämisestä ei ole vielä lapsinäkökulmaista tutkimustietoa. Kuten Linnavalli ja Huoti-

lainenkin (2022) tuovat esille, on taito- ja taideaineista varhaiskasvatus- ja kouluikäisillä tehty 

eniten musiikkiin liittyviä tutkimuksia, ja muita taito- ja taideaineisia tutkimuksia on tehty ver-

rattain vähän. Eheyttävästä taidekasvatuksesta, jossa eri taidemuodot yhdistyvät tuotiin esille 

erilaisia interventiotutkimuksia (Brown, 2020; Kim, Wee & Boals Gilbert, 2017; Yacizi, 2017), 

joissa käytössä oli samoja taiteen muotoja kuin Laulupiirtämisen menetelmässä. Näissä tutki-

muksissa keskeiset tavoitteet olivat saada tietoa taidemenetelmien vaikutuksesta esikouluikäis-

ten lasten oppimiseen sekä sosiaalisiin taitoihin. Lisäksi tutkimukset osoittivat, että toimimi-

sella yhdessä erilaisten taidemenetelmien äärellä, voidaan vaikuttaa vahvistavasti lapsen tunne-

taitoihin sekä kuulumisesta ryhmään.  

Kunnat ovat Varhaiskasvatuslain 540/2018 ja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden uudis-

tamisen (2021–2022) myötä ottaneet kehittämiskohteiksi lapsen tukeen ja inklusiiviseen kas-

vatukseen vaikuttavia osa-alueita. Tutkielmaamme voidaan pitää ajankohtaisena valtakunnalli-

sesti, kuntakohtaisesti ja tarkasteltaessa yksittäisen lapsen osallisuuden kokemusta hänelle tär-
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keässä paikassa, omassa päiväkodissa sekä omassa ryhmässä. Varhaiskasvatuksen painopis-

teenä on tutkimuksen toteuttamiskunnassa ollut lasten osallisuuden sekä tunne- ja vuorovaiku-

tustaitojen kehittäminen vuosina 2021–2022.  

Tutkielman tulokset esitellään luvussa 6, jonka jälkeen tuloksia pohditaan tutkimuskysymysten 

mukaisesti. Pohdinnassa tuodaan esille, millaisista tekijöistä muodostuvat Laulupiirtämisen 

tuokiolla lasten osallisuuden kokemukset lapsinäkökulmaisesti tarkasteltuna. Tuloksia tarkas-

tellaan tutkielman viitekehykseen, aikaisempiin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen reflektoiden. 

Lopuksi tuodaan esille jatkotutkimusideat ja tarkastellaan tutkimuksen eettisyyttä ja luotetta-

vuutta.           
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2 Inkluusio, osallisuus ja yhteenkuuluvuus 

Tässä kappaleessa kerrotaan inkluusiosta, osallisuudesta ja yhteenkuuluvuudesta, jotka liittyvät 

kiinteästi toisiinsa. Inkluusiota määritellään ja ymmärretään vielä eri tavoin. Inkluusion toteut-

tamista ohjaavat erilaiset normit ja asiakirjat. Nämä määrittelyt ja toteuttamiseen liittyvät tekijät 

muodostavat käsitystämme inklusiivisesta kasvatuksesta ja miten sitä toteutetaan inkluusion 

näkökulmasta (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2021a).  Lasten osallisuuden ja yhteenkuuluvuu-

den tukeminen on tärkeässä roolissa varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmissa (OPH, 2014; 

OPH, 2018).  

2.1 Inkluusion taustaa 

Inkluusion ideologian taustalla ovat Yhdistyneiden Kansakuntien (1983) tavoitteet kaikkien 

lasten osallisuudesta ja tasa-arvosta. Kaikkiaan 92 maata ja 25 kansainvälistä järjestöä ovat si-

toutuneet Salamancan sopimukseen (1994), jonka perusteella kaikilla lapsilla tulisi olla oikeus 

tavalliseen kouluun ja opetusta tulisi järjestää jokaisen lapsen tarpeita tukien (Unesco, 1994).   

Hakala ja Leivo (2015) tuovat esille, kuinka inkluusiokäsite on tullut suomalaiseen inklusiivi-

seen kasvatukseen ja opetukseen vielä varsin hitaasti, vaikka erilaiset sopimukset, julkilausu-

mat ja uudistukset ovat suomalaisessa koulutuspolitiikassa olleet inklusiivista kasvatusta ja 

opetusta viemässä eteenpäin jo varsin pitkään. He viittaavat YK:n vammaisten henkilöiden 

yleissopimukseen (2006), jonka tavoitteena oli kaikki vammaisuuteen liittyvän diskriminaation 

poistaminen ja 2000- luvulla käynnissä olleisiin opetussuunnitelmien uudistuksiin, joissa pe-

rusopetusta, esiopetusta ja varhaiskasvatusta kehitetään inklusiivisesti (Hakala ja Leivo, 2015; 

Opetushallitus, 2014; Opetushallitus, 2016; Opetushallitus, 2018). Eritysopetuksen strategian 

(2007) tavoitteena on ollut purkaa erityisopetuksen segregoitua järjestelmää ja vahvistaa lähi-

kouluperiaatetta, jossa kaikkien oppilaiden opetusta toteutetaan inklusiivisesti. Strategian mu-

kaan inklusiivisessa opetuksessa ei tarvittavaa tukea voida kuitenkaan sivuuttaa, vaan jokaisen 

on saatava tarvitsemaansa tukea oppimiseen (Opetusministeriö, 2007, s. 10, 21).    

Inkluusio käsiteen selkeyttäminen tarvitsee yhdenmukaisuutta, jotta käsite ei tule terminä mer-

kityksettömäksi (Armstrong, Armstrong & Spandagou 2016; Laakso, Pihlaja & Laakkonen, 

2020).  Inkluusiossa ei ole kyse hankkeesta, miten opetusta ja osallisuutta eri keinoin toteute-

taan, vaan erilaisen osallisuuden yhteisymmärryksestä (Armstrong ym., 2016). Varhaiskasva-
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tuksessa suhtaudutaan inklusiiviseen kasvatukseen myönteisesti, mutta inkluusio käsitteen ym-

märtäminen kokonaisuudessaan tarvitsee edelleen yhteistä keskustelua eri tahojen kanssa 

(Laakso ym., 2020). Myönteistä suhtautumista Hermanforsin (2017) mukaan on, kun inklusii-

visessa kasvatuksessa erilaisuutta ei tarkastella vain yksilön lähtökohdista, vaan käännetään 

katsetta koko ryhmään. Lisäksi erilaisuuden ja moninaisuuden hyväksyminen ympärillä sekä 

positiivinen näkemys toisista ihmisistä kuuluvat myönteiseen suhtautumiseen varhaiskasvatuk-

sessa (Hermanfors, 2017).   

Inkluusion käsite on kansainvälisesti tunnustettu ilmiö ja siitä puhutaan laajasti, kuitenkin miten 

sitä toteutetaan ja ymmärretään, on vielä hyvin eri tasolla eri maissa (Lakkala & Óskarsdóttir 

2021; Pihlaja & Silvennoinen, 2020). Lakkalan & Óskarsdóttirin (2021) mukaan inklusiivinen 

kasvatus ja opetus rakentuu eri tasojen yhteistyöstä, joiden suhteet ja toimintatavat muodostavat 

sen, miten inkluusio erilaisissa konteksteissa toteutuu. Eri tasot muodostuvat valtakunnalli-

sesta- kunnallisesta- koulun- ja yksittäisen oppilaan tasosta, joilla kaikilla on merkitystä inklu-

siivisia rakenteita kehittäessä (Lakkala & Óskarsdóttir 2021). Hausträtterin (2014) mukaan in-

kluusiota ei tule pitää vain käsiteenä, joka kohdentuu tiettyyn ryhmään, toimintatapaan tai tiet-

tyyn strategiaan toimia. Hänen mukaansa siinä on kyse arvoista, prosessista ja laajemmasta 

ymmärryksestä, jossa koulujen ja kasvatusympäristöjen toimintakulttuuria rakennetaan niin, 

että jokaisella on mahdollisuus osallistua ja saada tarvitsemaansa opetusta omien tarpeidensa 

mukaisesti (Hausträtter, 2014). 

Erityisopetuksen strategian (Opetusministeriö, 2007) mukaan inkluusiokeskustelua voidaan pi-

tää koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisena. Pyrkimyksenä on turvata kaikille mahdollisuus 

koulutukseen, parantaa opetuksen laatua ja toteuttamista jokaisen yksilöllisiä tarpeita huomioi-

den ja tukien, sekä oppimisen esteettömyyttä parantaen (Opetusministeriö, 2007, s. 20). Perus-

opetuksessa ja esiopetuksessa on kolmiportainen tuki ollut käytössä vuodesta 2011. Oppilaita 

on tuettu yleisellä, tehostetulla ja erityisellä tuella oppimisen ja koulunkäynnin tueksi ja oppi-

laalla on ollut oikeus tukeen koko perusopetuksen ajan (OPH, 2014; OPH, 2016). Varhaiskas-

vatuksessa kolmitasoisen tuen mallia esitetään osaksi inklusiivista varhaiskasvatusta (OKM, 

2021a). Varhaiskasvatuslakiin 540/2018 on esitetty muutosta (HE 148/2021 vp), jolla vahvis-

tetaan jokaisen lapsen oikeutta tarvitsemaansa tukeen. Inklusiivisuus ja tuen toteuttaminen ovat 

siis muutoksessa uuden, 1.8.2022 voimaan tulevan varhaiskasvatuksen lakimuutoksen myötä 

(OKM, 2021b).  
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2.2 Inkluusio varhaiskasvatuksessa 

Inkluusion käsitettä ei myöskään Viitalan (2019) mukaan voida määritellä yhdellä ainoalla ta-

valla, koska inkluusio on moninainen ulottuvuus. Hänen mukaansa inkluusiota voi määritellä, 

kokonaisvaltaiseksi tavaksi ajatella ja toisaalta rajaten, mitä inkluusio on ja mitä se ei ole (Vii-

tala, 2019). Varhaiskasvatuksessa inkluusion päämääränä on varmistaa tukea tarvitsevien lasten 

osallisuus siten, että kaikki lapset voivat osallistua ryhmän toimintaan ja oppia vertaistensa 

kanssa (Viitala, 2019).  

Hausträtterin (2014) ja Viitalan (2019) mukaan inkluusiota voidaan kuvata myös jatkuvana toi-

mintana, jossa kaikilla toimijoilla on päämäärä, tietynlainen ihannetila, johon pyritään, mutta 

kenties siihen ei koskaan täysin päästä. Lisäksi se on jatkuvaa vuorovaikutteista toisilta oppi-

mista, moninaisuuden ymmärtämistä ja hyväksymistä sekä yhteisiä ratkaisuja (Viitala, 2019). 

Järjestelmän pitää tarkastella inkluusiota avoimesti ja hyväksyä keskeneräisyys, koska muutok-

set ja toiminnan prosessointi kuuluvat inklusiiviseen ajatteluun (Hausträtter, 2014; Viitala, 

2019).   

Moninaisuuden huomioiminen on Hermanforsin (2017) mukaan huomioitava varhaiskasvatuk-

sessa, kun mennään kohti inklusiivista kasvatusta. Hän tuo esille, että varhaiskasvatuksen to-

teutuessa inklusiivisesti tuetaan kaikkien lasten osallisuutta sekä mahdollisuutta osallistua, ei 

vain pienten erityisryhmien (Hermanfors, 2017). Viitala (2019) puolestaan tuo esille, kun var-

haiskasvatusta toteutetaan lähiympäristössä, kasvun ja oppimisen tuki tarvitsee monen eri tahon 

sitoutumista inkluusion arvoihin. Sitoutumista tarvitaan vahvimmin kasvattajayhteisöissä, yh-

teiskunnallisissa päätöksenteoissa ja erilaisissa monialaisissa yhteistyömuodoissa (Viitala, 

2019). Lisäksi inkluusiosta puhuttaessa on Viitalan (2019) mukaan tärkeä huomioida ja ym-

märtää lapsen tasavertaista osallisuuden merkitystä ja mitä osallisuus lapsiryhmässä inkluusion 

näkökulmasta tarkoittaa. Osallisuus on huomioitava kokonaisvaltaisesti ryhmässä ja osallisuus 

ei ole vain fyysistä sijoittumista ryhmään, vaan osallisuus ottaa huomioon lapsen sosiaalisen 

osallisuuden ja positiiviset vuorovaikutussuhteet sekä antaa tukea oppimiseen ja kehitykseen 

yhdessä muiden vertaisten kanssa (Viitala, 2019). Kun lapsi tai oppilas saa mahdollisuuden 

osallistua johonkin tiettyyn ryhmään tai yhteisöön, muodostaa se kokemusta hyväksytyksi tu-

lemisesta ja yhteenkuuluvuudesta (Takala, Lakkala & Äikäs, 2020).   
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2.3 Osallisuus   

Varhaiskasvatuslaki (540/2018) sekä Opetushallituksen Varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teet (OPH, 2018) ovat tuoneet varhaiskasvatukseen velvoitteita, kuinka varhaiskasvatusta on 

toteutettava. Varhaiskasvatusta tulee varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (OPH, 2018) 

mukaisesti toteuttaa niin, että jokaisella lapsella tulee olla oikeus laadukkaaseen varhaiskasva-

tukseen vertaistensa kanssa. Varhaiskasvatuksessa tulee huomioida erilaisia lapsen kasvun ja 

kehityksen liittyviä laaja-alaisia tarpeita, oppimiseen liittyviä tarpeita, sekä huomioida lapsen 

osallisuuden ja ryhmään kuulumisen toteutuminen (OPH, 2018). Perusopetuslain (477/2003) 

sekä Esiopetussuunnitelman perusteiden mukaan (OPH, 2014) esiopetuksen toimintakulttuurin 

tulee tukea oppilaiden yhteistyötä, yhteistä vastuunottoa ja osallisuutta. Kun lapset saavat ko-

kemuksia omien mielipiteiden, näkemysten ja ideoiden ilmaisusta, sekä yhteisestä päätöksen-

teosta, heille tulee kokemuksia osallisuudesta ja toimijuudesta (OPH, 2014, s. 23). 

Booth (2011) liittää osallisuuden määritelmään yhteistyön, mukana olemisen, oppimiseen si-

toutumisen, tasa-arvoisen keskustelun, sekä myös oikeuden olla osallistumatta yhteiseen toi-

mintaan. Turja ja Vuorisalo (2017) kuvaavat osallisuutta vuorovaikutustilanteissa tapahtuvaksi 

toimijuudeksi. Osallistujat voivat heidän mukaansa vaikuttaa yhdessäoloon ja toimintaan. Tämä 

edellyttää jokaisen osallistujan kuulluksi tulemista ja muiden kuuntelemista (Turja ja Vuorisalo, 

2017). Correia, Carvalho, Fialho ja Aguiar (2019) tuovat esille, että osallisuuteen liittyy myös 

opettajan tietoisuus, herkkyys ja reagointi lapsen tarpeisiin, jotta lapsi tuntee olonsa turval-

liseksi. 

Osallisuutta on kuvattu Ahosen (2017, s. 67–70) mukaan erilaisilla tasomalleilla, jossa osalli-

suuden määrä kasvaa siirryttäessä tasolta toiselle. Esimerkki osallisuuden tasomallista on lap-

sen oikeuksia tutkineen Shierin (2001) osallisuuden viisiportainen asteikko, jossa osallisuutta 

tarkastellaan lapsen ja aikuisen vuorovaikutuksen kautta. Lapsen osallisuus kasvaa alhaalta 

ylöspäin mentäessä, joka on seurausta kasvattajien osallisuusajattelun kehittymisestä. Ensim-

mäisellä tasolla lapsia kuunnellaan, toisella tasolla lapsia tuetaan myös ilmaisemaan omia nä-

kemyksiään. Kolmannella tasolla lasten mielipiteet otetaan huomioon aikuisten päätöksen te-

ossa. Neljännellä tasolla lapset otetaan mukaan päätöksentekoprosessiin ja viidennellä tasolla 

lapset jakavat vallan ja vastuun päätöksentekoprosessissa (Ahonen, 2017; Leinonen, Brotherus 

& Venninen, 2014; Shier, 2001; Turja & Vuorisalo 2017).  
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Lasten osallisuus varhaiskasvatuksessa voi Leinosen ja kollegoiden (2014) sekä Turjan (2017) 

mukaan jäädä vajaaksi, jos lasta ei oteta mukaan toiminnan kaikilla tasoilla; suunnitteluun, to-

teutukseen ja arviointiin. Turja (2017) kiteyttää, että lasten osallisuus konkretisoituu toiminta-

prosessissa ja osallisuuden kokemuksessa. Hänen mukaansa osallisuuden perusedellytyksiä 

ovat kaikille mahdollisuuksia antava kommunikaatio, materiaaliset resurssit, jotka ovat myös 

lasten saatavilla. Turja (2017) muistuttaa, että tiedonsaanti täytyy turvata myös lapsille, jotta he 

voivat olla mukana suunnittelemassa toimintaa täysipainoisesti. Hänen mukaansa osallisuuden 

syntymiseen tarvitaan myös luottamusta itseen ja muihin.  

Onnistuakseen osallisuus tarvitsee lasten kohdalla turvallisuuden kokemuksen ja rohkeutta, ja 

aikuisen osalta joustavuutta luopua omasta määräävästä roolistaan ja hyväksyä lapset aktiivi-

sina toimijoina toiminnan suunnittelusta arviointiin asti (Turja, 2017). Stenvall ja Seppälä 

(2008, s. 38) määrittelevät osallisuuden yhteisölliseksi vertaiskulttuuriksi, jolloin lapsi tuntee 

kuuluvansa ryhmään ja saa tukea vaikutusmahdollisuuksiinsa, jolloin hän pystyy osallistumaan 

ryhmän käytänteiden luomiseen omien taitojensa ja halunsa mukaan. Pedagoginen dokumen-

tointi, ryhmän yhteisten sääntöjen laatiminen, yhteiset projektit ja kokoukset toimivat varhais-

kasvatuksessa lasten osallisuutta lisäävinä työtapoina (Turja, 2017).  

Correia ja kollegat (2019) tutkivat (N=58) varhaiskasvatuksen opettajien käytänteiden välistä 

yhteyttä 4-8-vuotiaiden lasten (N=336) osallisuuden kokemuksiin. Tulosten mukaan lasten 

osallistuminen korreloi positiivisesti opettajan antaman emotionaalisen tuen ja lapsille tarjotun 

valinnan vapauden kanssa. Emotionaalisella tuella tarkoitetaan sitä, että opettaja edistää myön-

teistä ilmapiiriä kunnioittavan vuorovaikutuksen avulla. Lapsille annettiin vaikutusmahdolli-

suus esimerkiksi oman tekemisensä valitsemiseen ja kenen kanssa leikkivät, ryhmässä keskus-

teltiin yhdessä ilmenneistä ongelmista ja luokassa olevat materiaalit olivat lasten ulottuvilla ja 

heille annettiin myös pieniä vastuullisia työtehtäviä, kuten luokan lemmikin ruokkiminen tai 

läsnäolojen dokumentointi. Lasten aloitteellisuus ja päätöksenteko lisäsivät tutkimuksen mu-

kaan osallisuutta (Correia ym., 2019). 
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Osallisuus koostuu Leinosen ja kollegoiden (2014) mukaan osallistumisesta, vaikuttamisesta, 

aloitteiden tekemisestä ja vastuunkannosta. He ovat tutkimuksessaan kuvanneet osallisuutta 

edistäviä käytänteitä esiopetusryhmissä. He käyttivät tutkimusaineistona Esiopetuksen perus-

teet asiakirjaa, sekä esiopetushenkilökunnalle suunnattua kyselytutkimusta (N=568). Tutki-

muksesta kävi ilmi, että lasten osallisuus ymmärrettiin kapea-alaisesti, jolloin lasten mahdolli-

suudet kokea osallisuutta myös kaventuivat. Heidän mukaansa osallisuutta tulisi tarkastella ko-

konaisvaltaisemmin lapsen ja vuorovaikutuksen näkökulmasta. Osallisuutta lisäävissä käytän-

teissä lapset ja aikuiset suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat toimintaa yhdessä (Leinonen ym., 

2014).  

Weckström, Karlsson, Pöllänen ja Lastikka (2021) tutkivat varhaiskasvatushenkilöstön (N=19) 

ja päiväkodin johtajien (N=2) näkökulmasta osallisuuden keskeisiä tekijöitä ryhmäkeskustelu-

jen ja tutkimuspäiväkirjojen avulla tuotetusta aineistosta. Tutkimustulosten mukaan osallisuu-

den toimintakulttuurin syntymiseen vaikuttavat ensinnäkin henkilöstön yhteinen lapsikäsitys 

aktiivisesta ja osallistuvasta lapsesta, jolloin kasvattajat huomioivat lasten aloitteet, ja tekevät 

lapsen kiinnostuksen kohteet näkyviksi koko lapsiryhmälle. Heidän mukaansa toinen tekijä on 

yhteisesti jaettu käsitys yhteisöllisestä ammatillisesta kehittymisestä. Silloin omia asenteitaan 

ja päiväkodin käytänteitä pystytään reflektoimaan. Kolmas osallisuuden toimintakulttuuria li-

säävä tekijä on suhteissa muodostuva ja vastavuoroinen johtajuus, sillä johtajalla on tärkeä rooli 

laadukkaan pedagogisen toiminnan syntymisessä ja ilmapiirin luomisessa. Neljäntenä tekijänä 

on yhteisesti jaettu me-narratiivi, jonka avulla osallisuuden toimintakulttuuria ymmärretään, 

edistetään ja ylläpidetään (Weckström ym., 2021). 

Lasten osallisuuden kokemuksia ovat tutkineet myös Weckström, Jääskeläinen, Ruokonen, 

Karlsson, ja Ruismäki (2017). He haastattelivat (N=12) 4–12-vuotiaita lapsia osallisuuden ko-

kemuksista. Sisällön analyysin perusteella lapset halusivat olla ryhmässään aktiivisia jäseniä. 

Ryhmäytyminen auttoi ryhmän jäseneksi pääsemisessä. Weckströmin ja kollegoiden (2017) 

mukaan lasten osallisuus syntyi vuorovaikutuksessa, toiset huomioivassa ilmapiirissä ja oli 

luonteeltaan toiminnallista. Lasten osallisuuden kokemuksen lisääntymiseen vaikuttivat ryh-

män tutut jäsenet, jokaisen huomiointi, kiireetön ilmapiiri, huumori, mukava tekeminen ja toi-

mintaan osallistumisen vapaaehtoisuus (kuvio 1).  
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Kuvio 1. Lasten näkemyksiä osallisuuteen vaikuttavista tekijöistä (Weckström ym., 2017) 

 

Ulkopuolisuuden tunne syntyi Weckströmin ja kollegoiden (2017) mukaan silloin, jos lapsia ei 

kuunneltu, eikä heitä otettu mukaan suunnitteluun, tai lapset eivät tunteneet toisia osallistujia. 

Lasten mielestä ryhmässä viihtyminen oli kaikkien ryhmäläisten vastuulla, ja osallistumatto-

muus toimintaan ei ollut välttämättä merkki ulkopuolisuudesta, vaan leikkiä tai toimintaa saat-

toi heidän mielestään seurata myös sivusta (Weckström ym., 2017). Myös Nivala (2021) näkee 

lasten osallisuuden toteutuvan silloin kun lapsella itsellään on mahdollisuus valita toimintaan 

osallistumisensa taso ja hän on tietoinen omista vaikuttamismahdollisuuksistaan varhaiskasva-

tuksen sisältöön ja arviointiin.  

Viitala (2019) tuo esille sosiaalisen osallisuuden käsitteen, jossa lasten sosiaaliseen osallisuu-

teen vaikuttavat lasten keskinäiset vuorovaikutus- ja ystävyyssuhteet, vertaisryhmältä saatuna 

hyväksyntänä ja lapsen oma käsitys hyväksytyksi tulemisestaan. Näiden toteutumisella onnis-

tuneesti on hänen mukaansa vaikutusta lapsen sosiaalisemotionaaliselle kehitykselle ja vastaa-

vasti epäonnituessaan johtaa ulkopuolisuuden tunteisiin (Viitala, 2019). Syrjämäki (2015) tuo 

esille, miten osallisuuden kokemukset vertaisten kanssa ovat merkityksellisiä ryhmään kuulu-

misen näkökulmasta. Hänen mukaansa osallisuuteen ja ryhmään kuulumiseen tarvitaan myös 

aikuisen sensitiivistä vuorovaikutusta, jonka tuella vahvistetaan tunnetta yhteenkuuluvuudesta 

ryhmään (Syrjämäki, 2015).  
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2.4 Yhteenkuuluvuus  

Jokaisella ihmisellä on Baumeisterin ja Learyn (1995), Pihlajan (2018) sekä Puroilan ja kolle-

goiden (2021) mukaan tarve kuulua ja olla kiinnittyneenä tahtomattaankin jäsenenä jossakin 

ryhmässä. Heidän mukaansa ihminen ei ole koskaan aivan yksin, hän on aina suhteessa muihin 

ja koko eliniän ihmisellä on erilaiset tarpeet sopeutua erilaisiin ryhmiin ja kohteisiin (Baumeis-

ter & Leary, 1995; Pihlaja, 2018; Puroila ym., 2021). Jo vuonna 1943 Maslowin tarvehierarki-

assa, jaotellaan ihmisen perustarpeet viiteen eri kategoriaan, jossa kolmantena tarpeena Maslow 

tuo esille yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tarpeet (Maslow, 1965/2013; Over, 2016). Over 

(2016) puolestaan tuo esille yhteenkuulumisen merkitystä varhaisessa vaiheessa ja kuinka tär-

keää pienen lapsen on oppiakseen kuulua vertaiseensa joukkoon. Yhteenkuuluvuudella on hä-

nen mukaan merkitystä lapsen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, oppimiseen ja sosiaalisten tai-

tojen kehittymiseen (Over, 2016). Lähdesmäen ja kollegoiden (2016) mukaan yhteenkuuluvuus 

muodostuu sosiaalisista ilmiöistä, jotka nivoutuvat toisiinsa. Heidän mukaansa yhteenkuulu-

vuutta pidetään useinkin itsestäänselvyytenä, mutta millaiset tekijät vaikuttavat kuulumisen 

muodostumiseen on kuitenkin moniselitteistä (Lähdesmäki ym., 2016). 

Yhteenkuuluvuutta voidaan tarkastella yhteenkuuluvuuden tunteen (sense of belonging) ja yh-

teenkuuluvuuden politiikan (politics of belonging) käsitteiden (Yuval-Davis, 2006; 2011) sekä 

sosiaalisten suhteiden ja ilmiöiden kautta (Egilsson, Einarsdóttir & Dockett, 2021; Lähdesmäki 

ym., 2016). Yhteenkuuluvuuden tunteessa on kyse emotionaalisesta kiintymyksestä ja yksilön 

tunteesta kuulua johonkin sekä turvallisuudentunteesta (Yuval-Davis, 2011; Juutinen, 2015). 

Yhteenkuuluvuuden politiikassa puolestaan on kyse merkityksellisten muuttuvien suhteiden 

muodostamisesta erilaisiin paikkoihin, tiloihin ja ryhmiin (Baumeister & Leary, 1995; Juutinen, 

2015) ja ihmiset voivat kuulua eri tavoin ja samanaikaisesti useisiin kohteisiin (Yuval-Davis, 

2006; 2011).  

Yhteenkuuluvuuden politiikkaan (Yuval-Davis, 2011) liittää kolme näkökulmaa: ihmisen sosi-

aaliseen asemaan liittyvät tekijät; kuten ikä, etninen tausta ja yhteiskunnallinen asema; identi-

teettiin sekä emotionaaliseen kuulumisen tarpeet, jonka mukaan jokaisella on tarve kuulua jo-

honkin ja olla osana jotakin yhteisöä ja kolmanneksi kuulumisen politiikkaan liitetään eettinen 

ja poliittinen näkökulma (Yuval-Davis, 2011; ks. myös Takala, Lakkala & Äikäs, 2020).   Läh-

desmäen ja kollegoiden (2016) mukaan yhteenkuulumisen muodostumiseen liittyvät sosiaaliset 

sekä yhteiskunnalliset tekijät, joilla voi olla yhteenkuuluvuutta edistäviä ja estäviä tekijöitä. 

Heidän mukaansa kyse ei ole yksittäisetä tunteesta ja sen tuomasta vaikutuksesta, vaan taustalla 
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nähdään yhteenkuuluvuuden politiikan normeista ja rakenteista muodostuvia tekijöitä, jotka 

voivat estää tai lisätä yhteenkuuluvuutta (Lähdesmäki ym., 2016). Lisäksi yhteenkuuluvuuteen 

vaikuttavat tekijät ja prosessit muuttuvat ihmisen ympärillä ja vaikuttavat ihmisen identiteettiin 

ja sen myötä erilaisten sosiaalisten suhteiden syntymiseen (Egilsson ym., 2021; Lähdesmäki 

ym., 2016). 

Juutinen (2015) sekä Over (2016) kuvaavat, yhteenkuuluvuuden tunnetta siten, että lapsella on 

tunne kuulua johonkin yhteisöön, tunne hyväksytyksi tulemisesta ja olla osana tiettyä sosiaa-

lista yhteisöjä. Kuulumisen tunne voi lapsella liittyä moniin erilaisiin ympäristöihin ja kuulu-

minen saa näin erilaista merkitystä erilaisissa tilanteissa. Lapsella voi olla tunne kuulua päivä-

kodin ryhmään, toisinaan johonkin tiettyyn leikkiin ja tilanteeseen sekä ensimmäisenä tyypilli-

sesti on kuuluminen omaan perheeseen (Juutinen, 2015; Pihlaja, 2018). Yhteenkuuluvuus on 

Puroilan ja kollegoiden (2021) mukaan ilmiö, joka voi tuoda tunteen kuulua tai vastakohtana 

olla kuulumatta johonkin. Tunne voi olla poissulkemisesta yksilötasolla, kuin myös laajem-

masta ryhmästä poissulkemisesta. Kuulumista erilaisiin yhteisöihin voidaan pitää tärkeänä las-

ten oppimiselle, kehitykselle, sosiaaliselle käyttäytymiselle sekä hyvinvoinnille (Over, 2016; 

Puroila ym., 2021).   

Juutinen (2015) ja Stratigos (2015) tuovat esille yhteenkuuluvuutta erilaisten mekanismien ja 

prosessien kautta, joilla on merkitystä lasten suhteiden kehittymiselle ja näkymiselle päiväko-

din arjessa. Nämä erilaiset järjestelmät ja prosessit voivat sekä edistää, että estää yhteenkuulu-

vuuden syntymistä (Juutinen, 2015; Stratigos, 2015). Järjestelminä he tuovat esille, kuinka päi-

väkodin toiminta ja siihen sisältyvä pedagoginen suunnittelu voi olla yhteenkuuluvuutta mah-

dollistava, mutta myös rajaava tekijä (Juutinen, 2015; Stratigos, 2015). Yhteenkuuluvuuden ra-

kentumiseen kuuluvat Juutisen (2015) mukaan prosessinomaiset muutokset, joihin vaikuttavat 

kokemukset yhteenkuuluvuuden rakentumisesta erilaisista näkökulmista katsottuna (Juutinen, 

2015).  

Stratigos (2015) tuo yhteenkuuluvuutta esille pienen taaperoikäisen leikkiin liittymisen näkö-

kulmasta. Hän kuvaa kuinka erilaiset muutokset leikkitilanteessa vaikuttavat pääsyä yhteiseen 

leikkiin mukaan ja kuinka lapsi tuo esille jo varhaisessa vaiheessa, miten pettymys leikistä pois-

sulkemisesta näkyy lapsen tunnetilassa ja kuinka leikkiin hyväksytyksi tuleminen näkyy hy-

myilevinä kasvoina (Stratigos, 2015). Stratigos (2015) sekä Puroila ja kollegat (2021) tuovat 

esille, kuinka yhteenkuuluvuutta tukemassa ja myös estämässä voi näkyä se, miten aikuinen tai 
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kasvattaja tilanteessa toimii ja miten toiminta siihen hetkeen on suunniteltu ja toteutettu. Vilja-

maa, Juutinen, Estola & Puroila (2018) kuvaavat yhteenkuuluvuuden merkitystä päiväkodin 

pienissä hetkissä, joissa aikuisen sensitiivisyys tuotetuissa tilanteissa ja toiminnoissa on tär-

keää. Heidän mukaansa aikuisen läsnäolo, pienienkin eleiden ja asioiden huomioiminen tukee 

yhteenkuuluvuutta ja rakentaa yhteistä kommunikaatiomaisemaa (Viljamaa ym., 2018). Overin 

(2016) mukaan ryhmään kuuluminen ja yhteenkuuluvuuden tunteen kokeminen on merkityk-

sellistä. Kuuluminen johonkin ryhmään ja kokemukset vertaisten kanssa tukevat lasta koko-

naisvaltaisesti (Over, 2016).   
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3 Taidekasvatuksesta ja sen menetelmistä 

Tässä kappaleessa kerrotaan taidekasvatuksesta varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen eheyttä-

vänä muotona ja oppimisen edistäjänä, sekä Minna Lappalaisen kehittämästä ja rekisteröidyllä 

tavaramerkillä suojatusta Laulupiirtämisen menetelmästä. Laulupiirtämisessä toteutuvat taide-

kasvatuksen menetelmistä musiikki, kuvataide, draama ja musiikillinen leikki. Laulupiirtämistä 

ei ole tutkittu muuten kuin opinnäytetyötasoisesti, joista esitellään Kesäniemen (2015) pro 

gradu ja Siiterin (2015) kandidaatin tutkielma. Lappalaisen (2017) mukaan Laulupiirtämisestä 

on kokemuksellista näyttöä eri ammattiryhmien; kuten varhaiskasvatuksen henkilöstön ja pu-

heterapeuttien keskuudessa. Heidän kokemuksensa mukaan menetelmällä voidaan tukea lapsen 

kasvua ja kehitystä. Menetelmää on käytetty lapsen kanssa yksilöllisesti ja koko ryhmälle suun-

nattuna toimintana (Lappalainen, 2017, s. 60–79). Useat tutkimukset (mm. Brown, 2020; Kim, 

Wee & Boals Gilbert, 2017; Yacizi, 2017) myös osoittavat taiteen eri muotojen yhdessä käy-

tettynä tuovan vahvuutta sosiaalisten, tunnetaitojen sekä kognitiivisten taitojen vahvistumiseen.   

3.1 Taide kasvatuksen ja oppimisen edistäjänä 

Yhdistyneiden Kansakuntien (YK:n) Lasten oikeuksien sopimuksen 31. artiklaan on kirjattu 

lapsen oikeudesta leikkiin, virkistystoimintaan, kulttuurielämään ja taiteisiin (Yhdistyneet Kan-

sakunnat, 1989). Taidelähtöiset menetelmät ovat Lehikoisen ja Vanhasen (2017) mukaan ylä-

käsitteitä eri taidemuotojen taidetyöskentelyille, joita sovelletaan erilaisiin tilanteisiin sopivilla 

tavoilla. Keskeisintä taidelähtöisissä menetelmissä ovat yhteiset prosessit, joiden pohjalta vuo-

rovaikutteisesti toimitaan, ei niinkään taiteen keinoin tuotettu tulos (Lehikoinen & Vanhanen, 

2017). Ruokosen ja Rusasen (2009) mukaan taidetta voidaan pitää yhtenä tietämisen alana mui-

den tieteen alojen rinnalla ja oleellista taiteessa on kokemuksellinen sekä moniaistinen tieto, 

sekä niiden kautta nouseva yksilöllinen tulkinta. He kuvaavat taidekasvatusta toimintana, jota 

voidaan monipuolisesti toteuttaa eheyttävän toimintaperiaatteen mukaan varhaiskasvatussuun-

nitelman ja esiopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti (Ruokonen & Rusanen, 2009). 

Varhaiskasvatuksen perusteissa (OPH, 2018) ja esiopetuksen opetussuunnitelmassa (OPH, 

2014) painotetaan oppimisen tapahtuvan vielä pääsääntöisesti arjen tilanteissa ja pedagogiikka 

painottuu oppimiseen leikin kautta. Tarkoituksena on luoda lapselle merkitystä itsestään, toi-

sista ihmisistä sekä ympäröivästä maailmasta vuorovaikutuksessa vertaistensa kanssa. Opetus-

suunnitelmissa tuodaan myös esille, että toiminnan lähtökohtana on kaikille yhteinen ja avoin 

toimintakulttuuri, jossa jokaisella on oikeus kasvaa, kehittyä ja oppia yhdessä muiden kanssa 
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ja toimintakulttuuria tulee rakentaa inklusiivisesti (OPH, 2014; OPH 2018). Varhaiskasvatus-

suunnitelman (OPH, 2018) mukaan varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea lasten musiikillista, 

kuvallista, sanallista ja kehollista ilmaisua tutustuttaen lapsia tavoitteellisesti eri taidealoihin ja 

kulttuuriperintöön. Taiteellisen kokemisen ja ilmaisemisen nähdään edistävän oppimisedelly-

tyksiä, sosiaalisia taitoja, myönteistä minäkuvaa ja auttavan ympäröivän maailman ymmärtä-

misessä (OPH, 2018, s. 42).  Suomalainen oppimiskäsitys on kokonaisvaltainen ja opetuksessa 

tulisi ottaa huomioon lasten kehollinen, fyysinen, emotionaalinen, kognitiivinen, sosiaalinen ja 

leikillinen tapa oppia (Kangas ym., 2019). 

Yacizin (2017) mukaan, eheyttävällä taidekasvatuksella voidaan esiopetusikäisiä lapsia tukea 

kokonaisvaltaisesti kielellisen tietoisuuden, havainnoinnin ja kognitiivisten taitojen vahvistu-

misessa. Hänen mukaansa tietoinen pedagoginen toiminta eheyttävästi taidekasvatuksen eri 

muodoilla vahvistaa myös lasten sosiaalisia taitojen oppimista ja tukee ryhmään kuulumista 

(Yacizi, 2017). Kim ja kollegat (2017) sekä Brown (2020) tuovat esille, kuinka taide antaa 

lapsille monia erilaisia mahdollisuuksia kokeilla ja tutkia eri aistien kautta opittavia asioita ja 

yhdessä tekeminen vahvistaa myönteisisä kokemuksia itsestään sekä ympäristöstä.  

Kaikkonen ja kollegat (2022) kuvaavat, kuinka taidekasvatuksessa toteutuu turvallisuus ja en-

nakoitavuus sekä erilaisten taidekasvatuksen menetelmien sopivuus hyvin erilaisille lapsille ja 

oppijoille. Heidän mukaansa taide itsessään tuo toimintaan rakenteita ja jäsennystä. He tuovat 

esimerkkinä musiikin, joka musiikin muodollaan tuo toimintaan alun, lopun sekä myös usein 

toiminnallisen sisällön, laulun sanoilla ja sävelmillä (Kaikkonen ym., 2022). Uusikylä (2022) 

muistuttaa ymmärryksestä lasten kiinnostuksen kohteiden vaihtelulle, ja eri tahtiselle oppimi-

selle. Lisäksi hän muistuttaa jokaisen lapsen vahvuuksien huomioimisen tärkeydestä. Uusiky-

län (2022) mukaan luovaan kiireettömään ajatteluun taidekasvatuksen parissa on tarvetta, jotta 

kouluun voidaan tuoda oppimista tukeva ilmapiiri ilman kilpailua ja suorituspaineita. 

3.1.1 Musiikin merkitys lapsen kehitykselle 

Lindeberg-Piiroinen ja Ruokonen (2017) tuovat esille, kuinka musiikki on universaalia kieltä 

ja jo sikiöaikana musiikista saadut kokemukset jättävät muistijäljen. Muistijäljet vaikuttavat 

pieneen lapseen samalla tavoin, riippumatta siitä missä päin maailmaa ensimmäiset kokemuk-

sen musiikin erilaista mekanismista on kuultu. Heidän mukaansa musiikkiin, sen tuomaan eri-

laiseen rytmiin, laulamiseen, loruilemiseen, musiikin mukaan liikkumiseen, musiikkileikkiin ja 
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mielikuvitukseen voidaan tehokkaasti vedota lapsiin samoin tavoin kaikkialla maailmassa (Lin-

deberg-Piiroinen & Ruokonen, 2017). Laulaminen ja musiikillinen kieli toimivat vuorovaiku-

tuksellisina välineinä, jos muuta yhteistä kieltä ei ole (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen, 2017) 

ja jo pelkkä tuotettu ääni voi olla vuorovaikutuksellisena siltana ennen puheen kehittymistä tai 

jos yhteistä kommunikaatiota ei vielä ole (Kaikkonen ym., 2022). Brownin (2020) mukaan mu-

siikki voi antaa keinoja osallisuuteen, itsensä ilmaisuun ja yhdessä toimimiseen. Hänen mu-

kaansa musiikillinen liike, rytmi, sanat antavat vahvistusta yhdessä oloon, eri asioiden omak-

sumiseen ja sitä kautta myönteiseen kokemukseen omasta osaamisesta (Brown, 2020).  

Torpan ja kollegoiden (2020) mukaan on todettu, että vuorovaikutuksessa toteutettu musiikki-

toiminta lisää lasten kykyä huomioida toisia lapsia, verrattuna vuorovaikutuksessa toteutettuun 

leikilliseen toimintaan, jossa ei käytetä musiikkia. Musiikkikasvatus on monipuolista ja eheyt-

tävää toimintaa, jossa Lindeberg-Piiroisen (2017) mukaan luontevasti opetellaan musiikin ele-

menttejä, kuten musiikillista selkärankaa eli rytmiä, tempoa ja melodiaa.  Rytmillä on vaiku-

tusta erilaiseen jäsennettyyn toimintaan, jonka voidaan nähdä sykkivän kaikessa tekemisessä. 

Hänen mukaansa rytmin voidaan nähdä muodostavan ja jaksottavan fyysistä sekä henkistä ener-

giaa, joka vie eteenpäin toimintaamme koordinaatiota vaativissa tehtävissä (Lindeberg-Piiroi-

nen, 2017). Yi (2021) kuvaa, kuinka musiikillista melodiaa, rytmiä ja tempoa voidaan harjoi-

tella leikinomaisesti ja lapsilla on luontainen tapa alkaa liikkua musiikin tahdissa. Musiikkia 

voidaan rytmittää pomputtamalla palloja, kurkkausleikkien tuomalla yllätyksellisyydellä, joi-

hin musiikin elementit tuovat rakenteen vuorovaikutuksellisuuden tueksi (Yi, 2021). 

Musiikkitoiminta Torpan ja kollegoiden (2020) ja Linnavallin ja Huotilaisen (2022) mukaan 

vaikuttaa aivoihin kehittävästi, jolloin kokonaisälykkyys ja toiminnanohjaustaidot paranevat. 

Linnavalli ja Huotilainen (2022) tarkentavat, että tarkkaavuuden taitojen kehittymistä tukee 

ympäristö, ja sellaiset toimintatavat, kuten musiikillinen tekeminen, jossa lapsella on mahdol-

lisuus onnistumisen kokemuksiin. Myös Huotilaisen (2009) mukaan aivotutkimuksen perus-

teella on näyttöä musiikin vaikutuksesta oppimiseen ja kehitykseen. Huotilainen (2009) täs-

mentää, että musiikin vaikuttavuus aivotoimintaan perustuu tunnelmaan ja tahdistukseen. Mu-

siikin tahdistavuus vaikuttaa toiminnan tehostumisena; reippaan musiikin tahdissa ihminen toi-

mii ripeämmin. Huotilainen (2009) kertoo havainnoista, että musiikin aikaansaama tunnelma 

vaikuttaa oppimistilanteessa mielialaan ja synnyttää ns. flow-ilmiön, joka puolestaan tehostaa 

oppimista, jolloin ihminen pystyy oppimaan haastavampia asioita. Leikinomaisuus, osallisuus 

ja pienryhmämuotoinen toiminta lisäävät Huotilaisen (2009) mukaan oppimisen tehokkuutta. 
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Ohjatulla musiikkitoiminnalla on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia lasten kielen- ja kuu-

lojärjestelmän kehitykseen (Huotilainen, 2009; Torppa ym., 2020).  Lapsen kyky erottaa uusia 

sanoja puhevirrasta parani Torpan ja kollegoiden (2020) mukaan silloin kun lapsi osallistui oh-

jattuun musiikkitoimintaan, joka sisälsi laulamista ja soittamista. Tämä johtuu heidän mukaansa 

siitä, että laulaessa rytmin ennakoitavuus auttaa lasta puheen havaitsemisessa, jolloin uudet sa-

nat erottuivat paremmin. Linnavalli ja Huotilainen (2022) kertovat, että musiikillisten taitojen 

ja musiikillisen havaitsemisen, sekä kielellisten taitojen ja kielen havaitsemistaitojen välisestä 

yhteydestä on olemassa tutkimuksellista näyttöä. Musiikillisella toiminnalla voidaan heidän 

mukaansa parantaa lapsen sanavarastoa ja äänteiden käsittelytaitoa, jotka molemmat tukevat 

kielenkehitystä.  

3.1.2 Kuvataidekasvatus ilmaisun muotona 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (OPH, 2018, s. 43) mukaan kuvallisen ilmaisun ta-

voitteena on kehittää lapsen suhdetta visuaaliseen kulttuuriin ja kulttuuriperintöön. Lapsella 

tulee olla mahdollisuus nauttia kuvien tekemisestä, saada esteettisiä elämyksiä ja kokemuksia 

taiteen äärellä. Kuvan tekemisen taitoja kehitetään moniaistisesti ja yhdessä muiden ilmaisun 

muotojen kanssa. Rusasen (2009) mukaan kuvataidekasvatusta voidaan pitää luovana proses-

sina, jossa lapset tarvitsevat erilaista ohjausta, mallintamista, mielikuvia sekä vaihtoehtoja. Ku-

vataidekasvatusta tulee toteuttaa osana arjen toimintaa tai sitä voidaan toteuttaa tavoitteellisesti 

erilaisten aihepiirien tutkimisessa ja työstämisessä (OPH, 2014; Rusanen, 2009). Granö ja Nii-

nistö (2022) puolestaan kertovat, että taidekasvatuksen monialaisten kokonaisuuksien parissa 

toimiminen, esteettinen kokemus ja elämyksellisyys ovat keskiössä lasten taidekasvatusta to-

teuttaessa. Kuvataidekasvatuksen parissa kasvattajalla tulee olla herkkyyttä kuunnella, havain-

noida ja tarjota tilaa kokemusten käsittelylle avoimessa ja luottavaisessa ilmapiirissä (Granö & 

Niinistö, 2022).   

Kuvataiteen parissa työskentelyä voidaan pitää monipuolisena keinona tukea lapsen kasvua, 

kehitystä ja oppimista kokonaisvaltaisesti (Rusanen, 2009; Rusanen & Ollikkala, 2018). Kimin 

ja kollegoiden (2017) sekä Räsäsen (2010) mukaan lapsen kognitiiviset taidot pääsevät työs-

kentelyprosessissa vahvistumaan, kun kuvataiteen äärellä lapsi suunnittelee, keskittyy, organi-

soi ja ratkaisee omia valintojaan. Oppimisprosessin tapahduttua havaintojen, aistien ja erilaisten 

tunnekokemusten kautta, kuvataidetta voidaan heidän mukaansa pitää näkemysten ja kokemus-
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ten työstämisen välineenä (Kim ym., 2017; Räsänen, 2010). Kuvataiteen kokemiseen ja teke-

miseen Kuusela ja Mäkiniemi (2018) liittävät puolestaan luovan ajattelun merkityksen sekä 

harjoittelun. Heidän mukaansa luova ajattelu tarvitsee aikaa ja tilaa, ihmettelyä, ennakkoluulot-

tomuutta näkökulmien yhdistämiselle (Kuusela & Mäkiniemi, 2018).  

Rissasen (2022) mukaan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toiminta on luonteeltaan lei-

kinomaista ja kokonaisvaltaisesta visuaalista tutkimista, jossa monenlaiset kuvat, kirjojen satu-

hahmot  ja lastenkulttuurien kohteet ovat osa lapsen maailmaa.  Kuvien äärellä voidaan pysäh-

tyä ja pohtia laajemmin visuaalista merkitystä, jota kuvien äärellä koetaan (Rissanen, 2022). 

Rissanen (2022) sekä Hemilä ja Lehtinen (2018) tuovat esille monilukutaidon, joka liittyy laaja-

alaiseen osaamiseen varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Monilukutaito perustuu laajaan 

tekstikäsitykseen, jota tulkitaan ja tuotetaan kuvilla, teksteillä, ilmeillä, eleillä, symboleilla sekä 

moninaisilla visuaalisilla elementeillä (Hemilä & Lehtinen, 2018; OPH, 2016; OPH, 2018, Ris-

sanen, 2022). Monilukutaidon ytimenä voidaan pitää liikkumista vaivattomasti ilmaisumuo-

dosta toiseen, joka on lapsen toiminnassa melko tyypillistä (Rissanen, 2022). Kuvataide liittyy 

laaja-alaiseen osaamisen osaamiskokonaisuuksiin Hemilän ja Lehtisen (2018) mukaan moni-

muotoisesti ja visuaalisuus kuuluu oppimisympäristöihin. Kuvataidetta voidaan tuottaa myös 

digitaalisin keinoin, jolloin syntyy uudenlaisia oivalluksia kuvan äärellä (Hemilä & Lehtinen, 

2018). 

3.1.3 Draamakasvatus ja musiikillinen leikki 

Draamakasvatusta voidaan pitää Toivasen mukaan (2009) yläkäsitteenä erilaiselle draamalle ja 

teatterimuodolle. Hän kuvaa, että draamassa lapsien työskentelyä ohjaa leikinomaisuus, jota 

ohjataan ikätasoisesti ja pedagogiikassa yhdistetään eri taideaineita (Toivanen, 2009). Heikki-

sen (2002) mukaan draamakasvatuksen voi määritellä toiminnaksi, jonka ihmiset jakavat tie-

tyssä tilassa ja ajassa, se tapahtuu yhdessä hyväksyttyjen sääntöjen mukaan ja sisältää leikilli-

syyttä. Draamakasvatuksen avulla on mahdollista kokeilla ja tutkia erilaisia asioita ja ilmiöitä 

oman kokemuspiirinsä ulkopuolelta ja oppiminen tapahtuu yhteisöllisesti (Heikkinen, 2002, s. 

94–95, 129).  

Toivasen, Halkilahden ja Ruismäen (2013) mukaan draamakasvatuksen keinoin voidaan tukea 

erilaista oppimista ja luovuutta. Heidän mukaansa draamaan perustuvassa opetuksessa ja kas-

vatuksessa korostuu oppimisympäristö, jossa lapsi nähdään aktiivisena toimijana ja kokijana. 
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Oppimisympäristö tukee luovuutta, oppimisprosessissa on tärkeänä osana vuorovaikutukselli-

nen toiminta ja yhdessä syntyy myös yhteisiä ideoita (Toivanen ym., 2013). Draamakasvatuk-

sessa on näkyvissä rooleja, joiden kautta prosessoidaan uusia asioita ja tilanteita (Toivanen ym., 

2013). Toivanen (2009) myös kuvaa draamakasvatuksen toimintaa leikillisen vakavana, jossa 

tavoitteellisesti voidaan käsitellä haastaviakin asioita, kuten kiusaamista, monikulttuurisuutta 

ja erilaisuutta. Hänen mukaansa draaman avulla voidaan aihe saavuttaa lasten ja oppilaiden 

kanssa, asia on totta, mutta lähestymistavassa on mielikuvitusta (Toivanen, 2009).  Yi (2021) 

yhdistää draamakasvatukseen leikin ja musiikin, jota voi hyvin tuoda jo mukaan varhaislapsuu-

teen. Hän tuo esille, kuinka musiikki toimii yhtenä välineenä leikissä ja mukana voi olla myös 

muita musiikillisia ja leikillisiä elementtejä, joilla voidaan lisätä mielikuvia, elämyksiä sekä 

vastavuoroisuutta (Yi, 2021).  

Wendell (2014) tuo esille musiikista, kuvataiteesta, tanssista ja draamasta käsittävän Reggio 

Emilia- menetelmän, jonka perustana on sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys, jossa lapset 

nähdään aktiivisina osallistujina ja opetuksessa käytetään keinoina kaikkia aisteja ja erilaisia 

taidekasvatukseen soveltuvia materiaaleja. Lisäksi Reggio Emiliassa painottuu kuvataiteen 

sekä musiikillisen leikin elementit, jotka sopivat hyvin varhaiskasvatuksen menetelmiksi (Wen-

dell, 2014). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) lapsen oppimiskäsitys perustuu 

siihen, että lapset kasvavat, oppivat ja kehittyvät vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja lä-

hiympäristön kanssa. Lapset oppivat yhdessä muiden kanssa ja oppimisprosessia vahvistaa 

myönteiset tunne- ja vuorovaikutuskokemukset sekä kehittyvien valmiuksien tunnistaminen 

(OPH, 2018).  

3.1.4 Taidekasvatus tutkimusten valossa 

Tässä kappaleessa tuodaan esille kolme erilaista tutkimusta, joissa yhdistävänä tekijänä ovat 

taidekasvatuksen liittäminen muuhun toimintaan ja menetelmä käytetään interventiona muun 

toiminnan ohessa. Opetussuunnitelmissa (OPH, 2016; OPH, 2018) käytetään käsitettä eheyt-

tävä opetus, kun yhdistetään eri oppiaineita ja sisältöjä. Tutkimukset ovat toteutettu esiopetus-

ryhmissä, joissa lapset ovat iältään 5–6-vuotiaita. Tässä kappaleessa käytetään eheyttävän tai-

dekasvatuksen sijasta käsitettä integroitu taidekasvatus. 

Yacizin (2017) tutkimuksessa kreikkalaisessa päiväkodissa selvitettiin taidekasvatusohjelman 

vaikutusta esikouluikäisten lasten sosiaalisiin taitoihin. Tutkimuksessa taidekasvatusohjelma 

sisälsi integroidusti musiikkia, kuvataidetta, draamaa sekä tanssia. Taidemuotojen oli todettu 
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olevan tärkeitä lasten kokonaisvaltaisessa kehityksessä. Tutkimukseen osallistui kaksi ryhmää, 

joissa toisessa ryhmässä toteutettiin interventiona taidekasvatusohjelmaa ja toisessa ryhmässä 

ei. Taidekasvatukseen osallistuvassa ryhmässä oli 5–6-vuotiaita lapsia (N=26). Taidekasvatus-

ohjelma toteutettiin n. 40 minuuttia, kahdeksan viikon ajan kolmena arkipäivänä viikossa. Tai-

dekasvatusohjelmaan osallistuneiden lasten tuloksia verrattiin kontrolliryhmään, joka koostui 

saman ikäisistä 5–6-vuotiaista lapsista (N=25). Tutkimuksessa on käytetty Social Skills Evalu-

ation Scale/ SSES- mittaria, jolla on sosiaalisten taitojen vahvistumista mitattu. Mittaaminen 

suoritettiin opettajan täyttämällä lomakkeella, jossa oli 62 erilaista kysymystä, jotka olivat ja-

oteltu mittaamaan itsesäätely ja kaveritaitoja, yhteistyötaitoja, toiminnan ohjausta ja etenemistä 

yhdessä toimien, toisen huomioon ottamista sanallisen vuorovaikutuksen keinoin ja suoriutu-

misesta itsenäisesti tarvittavista tehtävistä.  

Kysely suoritettiin 5-portaisella Likert-asteikolla, jossa vastausvaihtoehdot olivat: ei koskaan, 

joskus, harvoin, usein, aina. Tuloksena oli, että opetukseen integroidulla taidekasvatuksella, 

voidaan tukea lasten sosiaalisten taitojen vahvistumista. Lisäksi tutkimus osoitti, että kaikki 

taideaineet sopivat hyvin integroiduksi esimerkiksi matematiikkaan ja luonnontieteisiin sekä 

voidaan olettaa, että taidekasvatuksella voidaan tukea myös muita taitoja. Tutkimuksen mukaan 

muuhun toimintaan sisällytetty taidekasvatus sopii hyvin toteutettavaksi esiopetuksessa ja las-

ten sosiaalisia taitoja voidaan tämän avulla vahvistaa.  

Brownin (2020) tapaustutkimuksessa oli tarkoituksena selvittää integroidun taidekasvatuksen 

merkitystä niiden oppilaiden ja lasten parissa, joilla nähtiin olevan riskejä oppimisessa, kielen- 

ja vuorovaikutuksen osa-alueilla ja sosiaalisissa suhteissa. Tutkimus toteutettiin Yhdysval-

loissa, Philadelphiassa ja tutkimukseen osallistui kaksi esiopetusryhmää, kahdesta eri koulusta. 

Koulut sijaitsivat samankaltaisilla asuinalueilla ja oppilailla voitiin olettaa olevan samankaltai-

nen sosioekonominen tausta. Molempien koulujen opetussuunnitelmaan kuului luovaan ilmai-

suun ja taidekasvatukseen perustuvaa toimintaa ja opetusta. Tutkimuksessa oli myös mukana 

Kaleidoscope School of Music- koulu, jonka opetussuunnitelmaa ja erityisosaamista hyödyn-

nettiin tämän tutkimuksen toteuttamisessa. Ryhmissä, joissa tutkimusta toteutettiin, opetuksesta 

olivat vastuussa samanlaisen koulutuksen omaavat opettajat. Tutkimuksessa toisessa ryhmässä 

toteutettiin säännöllisesti integroitua taidekasvatusta, joka sisälsi musiikkia, kuvataidetta ja tai-

teisiin yhdistettyä liikettä, kuten tanssia. Näitä taiteen eri muotoja yhdistettiin kokonaisvaltai-

sesti kaikkeen toimintaan.  
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Brownin (2020) tutkimus toteutettiin myös Yhdysvalloissa vertailemalla kahden samankaltai-

sen ryhmän oppimisvalmiuksia, sosiaalisia taitoja, motivaatiota ja vahvistuneita kokemuksia 

omasta osaamisestaan ja motivaatiosta osallistumiseen. Tutkimuksessa osaamista mitattiin jo 

käytössä olleella normitetuilla Bracken Basic Concepts Scale- testillä, joilla mitattiin mm. vä-

rien, kirjainten ja numeroiden tunnistamista, hahmottamisen osa-alueita, loogista päättelyä ja 

ymmärtämistä. Tutkimus toteutettiin koko lukuvuoden kestävällä ajanjaksolla. Tutkimuksesta 

käy ilmi, että siinä ryhmässä, jossa taidekasvatusta sisällytettiin säännöllisesti integroituneena 

opetukseen, voitiin todeta, että taidot olivat vahvistuneet kontrolliryhmää paremmin.  

Tunteiden säätelyä mitattiin Emotion Regulation Checklist- testillä, jonka mukaan taideainei-

siin osallistuneilla oli molemmissa esikouluissa enemmän myönteisiä tunnekokemuksia taide-

kasvatuksen parissa ja tunnetaidot olivat molemmissa ryhmissä vahvistuneet. Integroitua taide-

kasvatusta saaneessa ryhmässä nämä taidot olivat kuitenkin vahvistuneet 5 % enemmän. Tut-

kimukseen liitettiin myös syljestä mitattu kortisolitesti, jolla voidaan mitata lasten stressiteki-

jöitä ja tämä toi esille, että taiteen eri muodot eivät vähentäneet merkittävästi stressitasoa il-

mentävää kortisolin määrää. Tutkimuksessa käy ilmi, että lasten oppiessa varmemmin taideläh-

töisiä menetelmiä ja hyödyntämään niitä toiminnassaan, voitiin sen nähdä vaikuttavan myön-

teisesti myös tunnetaitoihin.  

Tutkimuksen perusteella voitiin todeta musiikin, kuvataiteen ja taiteeseen sisältyvän toiminnal-

lisuuden sopivan hyvin akateemisia taitoja vahvistavaan toimintaan ja edistävän näin myös op-

pimisvalmiuksia. Kun taidot vahvistuvat kielenkehityksessä, lukivalmiuksissa, matemaattisissa 

valmiuksissa sekä muissa kouluvalmiuksiin liittyvissä tekijöissä voidaan sillä olevan myös tun-

netaitoihin positiivista vaikutusta. Tämä voi myös vahvistaa lapsen myönteistä ajatustaan itses-

tään oppijana. Tutkimuksen perusteella tuotiin esille, että säännöllisestä ja suunnitelmallisesta 

taidekasvatuksesta on hyötyä jo varhaisessa vaiheessa muun oppimisen rinnalla.  

Kim, Wee ja Boals Gilbert (2017) tarkastelivat tutkimuksessaan taidekasvatusta merkitystä en-

sisijaisesti lasten itseluottamuksen ja minäpystyvyyden kehittymisen kautta. Tässä tutkimuk-

sessa itseluottamusta määriteltiin niin, että jokaisella olisi tunne kuulua ryhmään, jokaisella 

olisi kykyä tunnistaa omia vahvuuksiaan, tarpeitaan ja kykyä toimia erilaisissa tilanteissa. Hei-

dän tutkimuksessaan tuotiin esille taidekasvatuksen ja pääosin kuvataiteen merkitystä. Kuinka 

jo varhaisessa vaiheessa voidaan tavoitteellisella ja luovalla taidekasvatuksella tukea lapsen 
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taitoja kommunikaation, toiminnanohjauksen, sosiaalisten taitojen kuin motoristen taitojen ke-

hittymisessä. Tutkimus toteutettiin esiopetusryhmässä, jossa oli yhdeksän 5–6-vuotiasta lasta, 

joilla oli diagnosoitu erilaisia kehitysviivästymiä ja tuentarpeita. Luokassa toimi erityisopettaja, 

joka oli myös erikoistunut taidekasvatukseen ja varhaiskasvatukseen.  

Kimin ja kollegoiden (2017) tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten opetuksessa toteu-

tettu luova taidekasvatus 10 viikon interventiomenetelmänä voi tukea lapsen minäpystyvyyttä 

ja itseluottamusta. Kymmenen integroidun taidekasvatusviikon aikana taidekasvatukseen kan-

nustettiin muutenkin, tukemalla lapsia hakeutumaan oma-aloitteisesti luovan toiminnan pariin 

myös ohjatun toiminnan ulkopuolella. Materiaaleja oli käytettävissä ja näkyvissä oppimisym-

päristössä. Lapsille tuotiin taidekasvatusta esille positiivisesti ja sensitiivisen vuorovaikutuksen 

kautta. Taiteeseen liittyi monipuolisuus, ilmaisullinen toiminta ja oma tekeminen. Erityisopet-

tajan avulla jokaisella oli mahdollisuus tuoda omia tunteitaan sekä kokemustaan esille oman 

tuotoksen parissa ja keskustelua käytiin mm. väreistä ja niiden herättämistä tunnekokemuksista. 

Lapset sanoittivat omaa kokemustaan, opettaja toimi mukana mallintamassa ja olemalla mu-

kana aktiivisena keskustelijana. Tässä ei ollut tärkeintä piirustuksien ja erilaisten teosten tuot-

taminen, vaan lapsen osallisuuden sekä itseluottamuksen vahvistuminen kuvataidekasvatuksen 

äärellä. Itseluottamusta mitattiin oman kuvan piirtämisellä aloitusviikolla yksi (1) ja lopetusvii-

kolla kymmenen (10). Lapset arvioivat itse omaa onnistumistaan asteikolla 1=matala, 2=keski-

taso ja 3=korkea.  

Tutkimuksen alussa kaksi lasta yhdeksästä koki jo vahvaa itseluottamusta omiin taitoihinsa, 

mutta tutkimusjakson aikana jokaisella vahvistui alkumittauksesta itseluottamus omaan teke-

miseen ja onnistumiseen. Tutkimuksessa tuli esille, kuinka säännöllisellä ja yhdessä tekemisellä 

oli myös motivaatiota ja oppimista vahvistava merkitys. Lisäksi lapsella, jolla oli ollut vaikeutta 

osallistua toimintaan 5 minuuttia pidempään tutkimuksen kolmella ensimmäisellä kerralla, vah-

vistui hänen kykynsä osallistumiseen, sekä myös oman tuotoksen tuottamiseen selkeästi. Eri-

tyisopettaja sisällytti tätä lasta erityisesti motivoivaa materiaalia, joiden avulla lapsen kiinnos-

tus heräsi ja hän kykeni tuottamaan esittävää tuotosta eri keinoin. Eri materiaaleista tuotetut 

kuvat ja muodot auttoivat ja motivoivat lasta ja vahvisti onnistumisen tunnetta. 10 viikon jäl-

keen lapsi pystyi tuottamaan selkeästi tunnistettavaa kuvaa aiemmin tuotetun kolmen viivan 

sijasta.  
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Tutkimuksessa tuli selkeäasti esille, että kannustava ja motivoiva ilmapiiri, jossa tavoitteena oli 

löytää jokaisen omia vahvuuksia, tuki lapsen itseluottamuksen vahvistumista. Tuotoksista kes-

kusteltiin ja sieltä nostettiin esille lapsen omaa oivallusta, taitoa ja tunnetiloja. Tutkimuksen 

mukaan keskeistä toiminnassa oli opettajan ammatillinen ja pedagoginen osaaminen lapsia 

kuunnellen ja havainnoiden. Opettajan toiminnassa oli mukana mallintaminen piirtäen, sanoit-

taen ja tuoden mallia erilaisten kuvien ja kirjojen kautta. Tämän tutkimuksen mukaan säännöl-

lisellä luovuutta tukevalla taidekasvatuksella, jossa otetaan huomioon lasten omia vahvuuksia, 

toimintaa toteutetaan yhdessä prosessinomaisesti keskustellen ja lapsia kannustaen, voidaan 

vahvistaa huomattavasti itseluottamusta ja minäpystyvyyttä. Tutkimus toi myös esille, kuinka 

säännöllinen luovan taiteen parissa työskentely tukee kokonaisvaltaisesti kognitiivista kehi-

tystä.  

3.2 Laulupiirtämisen menetelmä 

Laulupiirtäminen on Minna Lappalaisen vuonna 2009 alkaneen kehittämistyön tuloksena syn-

tynyt taidepedagoginen menetelmä, jossa käytetään taidekasvatuksen eri muotoja; musiikillista 

ja kuvallista ilmaisua, draamaa ja tarinallisuutta, liikettä ja kehollisuutta, sekä leikkiä ja luovaa 

keksimistä (Lappalainen, 2017; Lappalainen & Ruokonen 2022). Lappalaisen (2017) mukaan 

laulupiirtämisen tavoitteena on tarjota lapselle osallisuuden ja onnistumisen kokemuksia, sekä 

kasvun tukea, joka syntyy keskeisten osatekijöiden; piirtämislaulun, työtavan, prosessin, vuo-

rovaikutuksen ja oppimisen tukemisen kautta. (Kuvio 2) 
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Kuvio 2. Laulupiirtämisen osatekijät (Lappalainen, 2021) 

Piirtämislaulut voivat olla Lappalaisen (2017) mukaan, joko laulupiirtämistarkoitukseen tehtyjä 

lauluja, improvisaation kautta syntyneitä tai entuudestaan tuttuja piirtämistarkoitukseen sovel-

tuvia tai tarkoitukseen muokattuja lauluja. Työtavat voivat vaihdella yhteiseen isoon paperiin 

tuotetun piirroksen ja ilmaan tai kehoon tehtyjen näkymättömien piirrosten välillä. Piirtämis-

välineinä voi käyttää esimerkiksi kyniä, liituja, maaleja, soseita tai tabletin piirrosohjelmaa. 

Laulupiirtäessään lapset pääsevät käyttämään monipuolisesti eri aistejaan (Lappalainen, 2017, 

s. 12–15). Laulupiirtämisen menetelmässä ei ole Lappalaisen (2017) mukaan merkityksellistä 

niinkään piirtäen tuotetut kuvat, vaan prosessi, jossa yhteistä tarinaa rakennetaan ja kuvitetaan. 

Eri aihepiireihin sävelletyt ja sanoitetut laulut vievät toimintaa eteenpäin. Menetelmän parissa 

aikuisella on lupa mallintaa ja ohjata piirtämistä musiikin ja laulun sanoituksien tukemana ja 

toiminta tapahtuu vuorovaikutuksessa aikuisen ja lasten välillä, sekä myös lasten keskinäisissä 

vuorovaikutussuhteissa (Lappalainen, 2017, s. 34–36).   

Laulupiirtämisen tuokion rakentumiseen ei ole olemassa Lappalaisen (2017) mukaan sitovaa 

kaavaa, miten tuokio etenee. Tuttu aloituslaulu ”Laulava kynä” ja taikaloitsu voivat virittää 

lapset kokemukselliseen piirtämiseen ja laulamiseen, johon voi sisältyä myös liikettä ja tanssia. 
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Tuokion etenemiseen vaikuttavat valitut laulut, lapsiryhmä, tila ja millaiset tavoitteet Laulu-

piirtämisellä siinä hetkessä on. Tuokiossa voidaan keskittyä vain yhden laulun ympärille tai 

tuokiossa voi olla laajempikin tarinallisuus, johon lauluja on sisällytetty. Lopussa on nähtävissä 

joko lapsen yksittäinen piirustus tai yhteinen tuotos. Tuotoksena voi olla myös yhdessä koettu 

hetki. Laulupiirtämisen toteutustapaa kutsutaan työvavaksi ja työtapaa ohjaavat tuotetussa het-

kessä käytössä olevat laulut, välineet ja ilmaisun monet muodot (Lappalainen, 2017, s. 17). 

Laulupiirtämisen työtapa sisältää eri elementtejä taidekasvatuksesta, mutta menetelmässä Lap-

palaisen (2017) mukaan laulujen sanoitukset, tukilaulut, improvisoidut piirtämislaulut sekä 

myös tutut lastenlaulut toimivat musiikillisena sekä kielellisenä runkona koko toiminnalliselle 

prosessille. Sanat ohjaavat musiikin rytmin, tempon ja melodian tukemana löytämään synty-

ville kuville ja piirustuksille fyysistä muotoa ja taikomaan erilaisia kuvia esille (Lappalainen, 

2017, s. 12–15). 

Lappalainen (2017, s. 17; 2021) kertoo, että menetelmä on suunniteltu etenkin päiväkoti- ja 

alakouluikäisten lasten parissa toimivien ammattilaisten tavoitteelliseksi työvälineeksi ja me-

netelmää käytetään myös kuntoutusmenetelmänä esimerkiksi puheterapiassa. Lappalaisen 

(2021) mukaan Laulupiirtämisen menetelmää käyttävät kertovat sen avulla pystyvänsä tarjoa-

maan tukea esimerkiksi kielellisiin ja motorisiin taitoihin, puheen tuottoon, selektiiviseen mu-

tismiin, tuntoaistin yliherkkyyteen, keskittymiseen ja tarkkaavuuteen sekä vuorovaikutuksen ja 

kommunikaation haasteisiin. Menetelmän kehittämisen lähtökohtana on ollut Lappalaisen oma 

kokemus, jossa hän on hyödyntänyt omaa pedagogista osaamistaan musiikista ja sen merkityk-

sestä lapsen moninaiseen kehitykseen (Lappalainen, 2017, s. 4; Lappalainen, 2021).  

Laulupiirtämisestä on tehty joitakin yliopiston ja ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä. Tutki-

mukset ovat pohjautuneet menetelmän käytettävyyteen ja käyttäjäkokemuksiin, joista esitte-

lemme Kesäniemen (2015) ja Siiterin (2015) tutkimukset. Lapsinäkökulmasta käsin Laulupiir-

tämistä ei ole tutkittu (Lappalainen, 2021).  

Kesäniemi (2015) on pro gradu tutkielmassaan kartoittanut (N=10) opettajien käsityksiä Lau-

lupiirtämisen menetelmän käytöstä koulussa ja sitä, mitä menetelmän avulla on mahdollisuus 

koulun kontekstissa oppia. Tutkimus toteutettiin laadullisella tutkimusotteella teemahaastatte-

lua käyttäen. Tulosten mukaan menetelmä soveltui käytettäväksi koulussa erityisesti alkuope-

tuksessa. Menetelmän nähtiin toimivan yksittäisinä harjoitteina tai kokonaisuuksina oppitun-

neilla, tukiopetuksessa, luokkien välisessä yhteistyössä ja koulun yhteisissä tilaisuuksissa. Tu-

losten mukaan menetelmän avulla pystyttiin harjoittelemaan koululaistaitoja, motorisia taitoja, 
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oppiaineiden sisältöjä, yhteistyötaitoja, tunnetaitoja, itsetuntemusta, minä pystyvyyttä ja luovan 

toiminnan taitoja. 

Siiteri (2015) on kandidaatin tutkielmassaan tarkastellut 3-vuotiaiden lasten (N=5) sitoutumista 

Laulupiirtämisen menetelmään ohjatuissa tuokioissa. Hän toteutti tutkimuksen laadullisena ta-

paustutkimuksena 1–4-vuotiaiden päiväkotiryhmässä. Sitoutumista havainnoitiin systemaatti-

sen havainnointimenetelmän avulla ja tuloksien pohjalta arvioitiin lapsen sitoutumisen ilmiötä 

ja  kiinnostuksen kohteita. Tulosten mukaan lasten sitoutuneisuus Laulupiirtämisen menetel-

mällä ohjatuissa tuokioissa oli pääasiassa korkeaa ja toiminnallisuus, havainnollisuus ja elä-

myksellisyys lisäsivät lasten sitoutuvuutta. Kasvattajan oma sitoutuneisuus, toimintaympäristö 

ja selkeät käytänteet vaikuttivat lasten sitoutuneisuuteen. Lasten vireystila ja kasvattajan käyt-

tämät ohjausmenetelmät vaikuttivat sitoutumisessa ilmenneisiin vaihteluihin. 
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4 Lapsinäkökulmainen tutkimus 

Tässä kappaleessa kerrotaan lapsinäkökulmaisesta tutkimuksesta, sen sijoittumisesta lapsitut-

kimuksen kentällä, sekä siinä käytettävistä aineiston tuottamisen tavoista. Lapsinäkökulmainen 

tutkimus tuodaan esille teoriaosassa, koska lapsinäkökulma nähdään tämän tutkimuksen kes-

keiseksi teoreettiseksi käsitteeksi, jonka kautta tutkimusongelmaa lähestytään. 

4.1 Lapsitutkimuksesta lapsinäkökulmaiseen tutkimukseen 

Lapsuus voidaan määritellä elämänvaiheeksi, jolle on ominaista nopea fyysinen, sosiaalinen ja 

psykologinen kehitys. Se on erotettavissa aikuisuudesta biologisesti, juridisesti ja sosiaalisesti 

(Bardy, 2009; James & James, 2008, s. 22–23). Bardyn (2009) mukaan lapsuus näyttäytyy eri-

laisena, riippuen kenen kannalta ja mistä sitä tarkastellaan. Hänen mukaansa sitä voidaan tar-

kastella elämänvaiheena, yhteiskunnallisesti, aikuisen näkökulmasta ajateltuna tai historialli-

sesta perspektiivistä katsoen (Bardy 2009). Suomen ratifioiman Yhdistyneiden Kansakuntien 

(YK, 1989) Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan jokainen alle 18 – vuotias on lapsi.  

Lapsitutkimus (child study) tarkoittaa Karlssonin (2010) mukaan lapsia koskevaa tutkimusta. 

Sitä voidaan pitää yleiskäsiteenä, kun puhutaan lapsia koskevasta tutkimuksesta, joka Karlsso-

nin (2012) mukaan kohdistuu yleensä alakouluikäisiin ja sitä nuorempiin lapsiin. Lapsitutki-

muksen yhteydessä käytetään käsiteitä ”lapsen ääni” ja lapsilähtöisyys. Lapsen äänellä tarkoi-

tetaan lapselle tarjottua mahdollisuutta oman näkökulman esille tuomiseen ja mielipiteen ilmai-

semiseen (Kumpulainen, Mikkola & Salmi, 2015; Roos & Rutanen, 2014).  

Lapsilähtöisyys, josta käytetään myös synonyymejä lapsikeskeisyys ja lapsialoitteisuus, koros-

taa Karlssonin (2010) mukaan lapsen aktiivisuutta ja hänen mielenkiinnonkohteidensa huomi-

oimista. Lapsi on tutkimuksen objektin sijaan subjekti ja lapsikeskeisyys on tärkeässä roolissa 

(James & James, 2008, s. 17–19). Lapsiin liittyvä tutkimus heijastaa aina ympäröivää yhteis-

kuntaa, sen historiallisia, yhteiskunnallisia, materiaalisia, biologisia ja sosiaalisia konteksteja 

(Karlsson, 2020). 

Yleiskäsitteenä käytettävästä lapsitutkimuksesta (child studies) voidaan Karlssonin (2010) mu-

kaan erottaa lapsuudentutkimus (childhood studies) ja lapsinäkökulmainen tutkimus (studies of 

child perspective). Lapsuuden tutkimus on Alasen (2009) ja Karlssonin (2012) mukaan 1980-

luvulla syntynyt monitieteinen tutkimusalue, jonka tarkoituksena oli ymmärtää lapsen toimi-

juutta omassa kasvuympäristössään ja yhteiskunnassa. Viljamaa (2012) täsmentää, että siihen 
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saakka lapsiin kohdistuva tutkimus oli kerännyt tietoa aikuisilta, koska heidät nähtiin kykene-

vimmiksi kuin lapset ja tämä ajattelutavan muutos johti hänen mukaansa uusien tutkimusme-

netelmien etsimiseen, jotta saatiin lasten osallisuus ja ääni näkymään tutkimuksissa (Viljamaa, 

2012, s. 41). Lapsuuden monitahoisuus on Hohtin ja Puroilan (2016) mukaan lapsuudentutki-

muksen lähtökohta, jolloin lapsuus nähdään kokonaisvaltaisena ja moniulotteisena ja siinä yh-

distyvät materiaaliset, biologiset, tiedolliset ja sosiaaliset tekijät (Hohti & Puroila, 2016, s. 62–

63). 

Lapsinäkökulmainen tutkimuksen (studies of child perspective) tavoitteena on tutkia lasten nä-

kemyksiä, lasten tuottamaa tietoa ja yhteiskunnallista osallistumista (Karlsson, 2020). Lap-

sinäkökulmainen tutkimus ottaa Honkasen, Poikolaisen ja Karlssonin (2018) mukaan lapset 

tiedon tuottajiksi, jolloin keskitytään lasten viesteihin, heidän tapoihinsa toimia ja ilmaista asi-

oita. Heidän mukaansa lapsinäkökulmaista tutkimusta käytetään silloin, kun halutaan saada tie-

toa lasten kokemuksista, ajattelusta ja toimintatavoista (Honkanen ym., 2018; Karlsson, 2020). 

Yhteenvetona voidaan todeta, että lapsitutkimus on yleiskäsite (Kuvio 3). Karlssonin (2020) 

mukaan osa lapsitutkimuksesta on lapsuudentutkimusta ja osa lapsinäkökulmaista tutkimusta, 

jossa lapset ovat tiedon tuottajina ja lapsinäkökulma läpäisee koko tutkimusprosessin. Lapsi-

lähtöisyys kasvaa siirryttäessä lapsitutkimuksesta lapsuudentutkimukseen ja siitä lapsinäkökul-

maiseen tutkimukseen (Karlsson, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Lapsitutkimus, lapsuudentutkimus ja lapsinäkökulmainen tutkimus suhteessa 

toisiinsa (muokattu, Karlsson, 2020 mukaan). 

Lapsitutkimus (child studies) 

Lapsuudentutkimus (childhood studies) 
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Karlsson (2012) on laatinut kymmenen lapsitutkimuksessa noudatettavaa periaatetta. Ensim-

mäinen lapsinäkökulmaisen tutkimuksen periaate on tutkijan ihmiskäsitys, jossa lapsi nähdään 

ajattelevana ja tuntevana ihmisenä. Toinen periaate perustuu luottamukseen, jonka pohjalle laa-

ditaan yhteiset säännöt. Lasten tulee tietää osallistuvansa tutkimukseen ja tutkijan tulee olla 

tietoinen lasten maailmasta, jotta voi solmia toimivan vuorovaikutussuhteen lapsiin. Karlssonin 

kolmas periaate käsittelee tutkijan positiota tietoon; lasten ajatuksille täytyy antaa tilaa, eikä 

heitä saa ohjailla. Neljäs periaate liittyy kaaoksen hyväksymiseen, sillä lapsinäkökulmainen 

tutkimus sisältää usein yllätyksiä ja vaatii innovatiivisuutta ja leikillisyyttä tutkijalta. Viiden-

tenä periaatteena on lapsen aito kuuleminen, tutkijan täytyy ottaa lasten vietit vastaan ja nähdä 

myös se, jos lapsi ei halua olla tutkimuksessa mukana (Karlsson, 2012).  

Karlsson (2012) kertoo kuudentena näkökulmana sen, että tutkijan täytyy olla selvillä oman 

lapsuutensa vaikutuksesta tekeillä olevaan tutkimukseen. Seitsemäs periaate on riittävän pitkän 

ajan varaaminen tutkimuksen tekemiselle. Kahdeksas periaate koskee tutkimusaihetta. Lapset 

voivat osallistua myös vaikeiden asioiden käsittelemiseen, mutta heillä pitää olla mahdollisuus 

myös olla osallistumatta. Yhdeksäs Karlssonin periaate koskee lasten ajatusten asettamista oi-

keisiin mittasuhteisiin, ei suurentaen eikä pienentäen. Kymmenes periaate laittaa lapsinäkökul-

maisen tutkimuksen samalle viivalle muun tutkimuksen kanssa, vaikka sillä saadaan sellaista 

tietoa, mitä muulla tutkimuksella ei voi saada, sitä ei voi asettaa muun tutkimuksen ylä- tai 

alapuolelle (Karlsson, 2012). 

4.2 Aineiston tuottaminen lapsinäkökulmaisessa tutkimuksessa 

Lapsinäkökulmaisessa tutkimuksessa puhutaan aineiston tuottamisessa, koska aineiston kerää-

minen on Karlssonin (2010) mukaan prosessi, jossa lapset toimivat aktiivisina aineiston tuotta-

jina. Lasten tuottamaa aineistoa saadaan haastattelujen, luovilla visuaalisilla metodeilla, kuten 

piirtäen, kertoen, kirjoittaen, valokuvauksen ja videoinnin avulla, sekä havainnontien kautta 

(Karlsson, 2010).  

Lasten haastattelemisessa on Roosin ja Rutasen (2014) mukaan perusteena ajatus, että lapsi on 

paras asiantuntija, kun tutkimuskohteena on hänen elämänsä. Raittila, Vuorisalo ja Rutanen 

(2017) kuvaavat alle kouluikäisten lasten haastattelua keskusteluksi, jolloin aineisto tuotetaan 

lapsen ja tutkijan yhteistyönä tutkimustilanteessa. Raittilan ja kollegoiden (2017) mukaan las-

ten tutkimushaastattelussa ei käytetä valmiita kysymyksiä, vaan tutkijalla on mielessään aiheita, 
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joista keskustellaan ja lasta kehotetaan; ”kerro lisää” tai ”mitä muuta tulee mieleesi”, jolloin 

kerronta rakentuu vuorovaikutuksessa lapsen ja tutkijan välillä (Raittila ym., 2017).  

Hyvärinen (2017), sekä Roos ja Rutanen (2014) muistuttavat, että lasten haastattelutilanteissa 

voi tulla yllätyksiä, sillä lapsi voi kertoa monisanaisesti, hyvin niukasti tai hän voi myös vaieta 

kokonaan tutkimustilanteessa. Lisäksi tutkijan on heidän mielestään muistettava, että lapsi saa 

päättää haastattelun loppumisen ajankohdan (Hyvärinen, 2017; Roos & Rutanen, 2014). Hirs-

järvi, Remes ja Sajavaara (2018) kertovat, että lasten haastattelun voi tehdä myös ryhmähaas-

tatteluna, jolloin hyötynä on se, että saadaan tietoa useammalta lapselta samanaikaisesti ja lap-

set eivät arastele niin paljoa tutkimustilannetta. Ryhmähaastattelun ongelmana voi olla se, että 

kaikkien lasten ajatukset eivät pääse esille, jos ryhmässä on keskustelua dominoivia lapsia 

(Hirsjärvi ym., 2018 s. 210–211). 

Lasten haastattelua käytettäessä kannattaa Raittilan ja kollegoiden (2017) mukaan ottaa huomi-

oon haastattelun ajankohta ja tila, sillä lapsen vireystila sekä haastattelupaikan rauhattomuus 

voivat vaikuttaa tutkimustuloksiin. Heidän mukaansa haastattelulle täytyy varata riittävästi ai-

kaa ja tutkijan oma vireystila voi vaikuttaa vuorovaikutuksen laatuun ja siihen huomioiko hän 

kaikki lasten aloitteet (Raittila ym., 2017). Raittila ja kollegat (2017) sekä Roos ja Rutanen 

(2014) muistuttavat haastattelun monivaiheisuudesta; tutkijan on saatava lupa haastattelulle or-

ganisaatiolta, vanhemmilta ja lapselta itseltään. Heidän mukaansa tutkijan on lisäksi tutustut-

tava lapsiin, selvennettävä heidän oikeuksiaan myös kieltäytyä osallistumisesta ja pyydettävä 

lupa heidän tuotoksiensa käyttämiseen tutkimuksessa. 

Mustola, Kärjä, Böök ja Mykkänen (2015) kertovat, että visuaalisilla metodeilla tarkoitetaan 

pääasiassa laadullisissa tutkimuksissa käytettyjä näköaistiin perustuvia tutkimusmenetelmiä, 

kuten valokuvausta, videointia, piirustusten käyttöä. Heidän mukaansa visuaaliset aineistot voi-

daan jakaa kolmeen päätyyppiin tuottamistavan perusteella: valmiit aineistot, tutkijan tuottamat 

aineistot ja tutkittavien tuottamat aineistot. Honkanen ja kollegat (2018) sekä Mustola ja kolle-

gat (2015) nostavat esille, että visuaalisia metodeja kannattaa yhdistää verbaalisiin metodeihin, 

sillä lasten on helpompi kertoa visuaalisten tuotosten avulla. He kertovat, että visuaalinen ma-

teriaali auttoi heitä myös tutkijoina olemaan vuorovaikutuksessa tutkimuksessa mukana olevien 

lasten kanssa ja lasten kertomukset visuaalisista tuotoksista lisäsivät heidän ymmärrystään tut-

kittavasta asiasta.  Kinnunen (2015) muistuttaa, että tutkijalla ja tutkittavalla ei aina ole yhteistä 

kieltä, jolloin visuaalisesti tuotettu tutkimusmateriaali auttaa kommunikoinnissa. Visuaalisilla 
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menetelmillä voidaan saada myös sellaista tietoa, joka tutkijalta jäisi muuten huomaamatta, ku-

ten Paju (2015) kertoo, että videointi auttoi häntä tutkijana huomaamaan tutkimusryhmän hil-

jaiset lapset, jotka eivät tuoneet itseään aktiivisesti tutkijan tietoon. 

Lapsinäkökulmaista tutkimusaineistoa voidaan Karlssonin (2010) mukaan tuottaa myös ha-

vainnoimalla, jolloin tutkija on mukana lasten keskellä esimerkiksi etnografisena tutkijana tai 

tutkimusta varten järjestetyssä tutkimustilanteessa. Tutkija voi kirjata, äänittää ja videoida las-

ten toimintaa ja vuorovaikutustilanteita (Karlsson, 2010). Havainnoimalla saadaan Koivusen ja 

Lehtisen (2015, s. 33) mukaan tärkeää tietoa lapsen sosiaalisista- ja kognitiivisista taidoista, 

haasteista ja vahvuuksista. Havainnointi tuottaa paljon tutkimusmateriaalia, joten havainnoin-

tiin liitetty videointi voi Pajun (2015) mukaan auttaa tutkijaa näkemään myös sellaiset tilanteet, 

jotka pelkän havainnoinnin avulla olisivat jääneet tutkijalta huomaamatta. 
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 5 Tutkimuksen toteutus  

Tutkimus toteutettiin laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena ja tieteellisenä lähestymis-

tapana oli tapaustutkimus. (Hirsjärvi ym., 2018, s. 134–136; Vilkka, 2021, s. 118). Analyy-

simuona käytettiin teoriasidonnaista aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Tutkimuksen tarkoi-

tuksena oli tarkastella aihetta lapsinäkökulmaisesti. Tässä kappaleessa esitellään tutkimuksen 

tavoitteet ja tutkimuskysymykset, tutkimuksen metodologiaa, tutkimuksen toteuttamistapa sekä 

tutkimuksessa käytetyt aineiston keruu- ja analyysimenetelmät.   

5.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset  

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää lapsinäkökulmaisesti lasten osallisuuden ja yhteenkuulu-

vuuden kokemuksia Laulupiirtämisen äärellä. Lisäksi tutkimuksella haluttiin saada tietoa, mi-

ten he kokevat Laulupiirtämisen, millaisia asioita lapset tuovat esille menetelmän tiimoilta ja 

eroavatko ne siitä, miten aikuiset tulkitsevat havaintojaan. Kyseessä oli lapsinäkökulmainen 

tutkimus, jolloin ennakko-odotuksia tuloksista oli vaikea asettaa selkeästi, koska lapsinäkökul-

maisessa tutkimuksessa lasten toiminta ohjaa tutkimuksen kulkua. Lapsinäkökulmaisessa tut-

kimuksessa (Karlsson, 2012) lähestytään aihetta lapsen näkökulmasta ja pyrkimyksenä on ym-

märtää lasta. Aikuisen tuomaa näkökulmaa ei tarvitse jättää tutkimuksessa ulkopuolelle ja lap-

sinäkökulmaisessa tutkimuksessa eri toimijat voivat olla lapsen näkökulman esille tuojia 

(Karlsson, 2012) Tutkimuskysymyksiksi muodostui: 

 1.Millaisista tekijöistä lapsen näkökulmasta syntyy osallisuuden kokemus Laulupiirtämisen  

 äärellä? 

2. Miten lapset kuvaavat kokemuksiaan Laulupiirtämisestä? 

3. Miten varhaiskasvatuksen erityisopettaja näkee lapsen osallisuuden toteutumisen Laulupiir-

täminen tuokiolla?  

5.2 Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat 

Kiviniemen (2018) mukaan kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus on prosessi, jossa aineistoon 

liittyvät näkökulmat ja tutkijan tulkinnat kehittyvät tutkimuksen edetessä ja sitä voidaan tarkas-

tella myös oppimistapahtumana (Kiviniemi, 2018, s.73). Laadullisessa tutkimuksessa ei Tuo-

men ja Sarajärven (2018, s. 98) mukaan pyritä tilastollisiin yleistyksiin vaan pyritään ymmär-

tämään ja kuvaamaan jotakin ilmiötä tai tapahtumaa. Lisäksi Hirsjärven ja kollegoiden (2018) 
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mukaan ajatellaan, että todellisuus on moninainen ja tutkimuksella on tavoitteena kuvata todel-

lisesta elämää, selittämällä ja tutkimalla kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Heidän 

mukaansa tutkimukseen ymmärrykseen ilmiöstä nivoutuvat myös saumattomasti arvolähtökoh-

dat sekä tutkijalla tutkimuskohteeseen liittyvä aikaisempi tieto, mitä jo tiedetään (Hirsjärvi ym., 

2018, s. 161).      

Tapaustutkimukseen Saaranen-Kauppisen ja Puusniekan (2006) mukaan valitaan tyypillisesti 

jokin yksittäinen tapaus, tilanne tai toiminta tai joukko tapahtumia, joista voidaan hankkia tietoa 

eri menetelmillä ja analyysimenetelmillä. Tapaustutkimuksella voidaan syventää ymmärrystä 

jostakin tietystä kohteesta (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006). Aineistoa kerätään usein 

eri metodeilla, kuten havainnoimalla, haastattelemalla sekä erilaisia dokumentteja hyödyntäen 

ja tutkimuksen tavoitteena on tyypillisesti ilmiöiden kuvailu (Hirsjärvi ym., 2018, s. 134–135). 

Lapsinäkökulmainen tutkimus on yhteisöllistä ja vastavuoroista, siinä lapset tuottavat tietoa 

yhdessä aikuisten kanssa (Karlsson, 2020). Lapset kertovat elämästään sanallisesti, mutta myös 

heille ominaisilla tavoilla, kuten ilmeillä, eleillä, kehon kielellä, leikkimällä, laulamalla, piirtä-

mällä tai hiljaisuudella ja tilanteesta vetäytymisellä (Hohti & Puroila, 2016; Karlsson, 2020; 

Nilsson ym., 2015).   

5.3 Tutkimusideasta tutkimuksen toteuttamiseen 

Tutkimusprosessi aloitettiin suunnittelemalla pro gradu- tutkielmaa yhdessä Laulupiirtämisen 

menetelmän kehittäjän Minna Lappalaisen kanssa ja miettimällä yhdessä tutkimuksen tarvetta. 

Yhteistyö alkoi Zoom-palavereilla, jossa kartoitettiin, miten aihetta on tutkittu, millaista tutki-

mustarvetta olisi ja pohdittiin myös teoriataustaa tutkimukselle. Ehdotettiin toteutettavaksi tut-

kimusta lapsinäkökulmaisesti.  

Tutkimuksen toteuttaminen käynnistyi ottamalla yhteyttä erääseen pohjoissuomalaiseen päivä-

kotiin sähköpostitse syyskuussa 2021, jossa tutkimusta esiteltiin alustavasti päiväkodin johta-

jalle ja varhaiskasvatuksen erityisopettajalle. Tutkimuslupaa haettiin kyseisestä kunnasta loka-

kuussa 2021. Tutkimuslupaan liitettiin laatimamme lupakysely/tiedote tutkimuksesta varhais-

kasvatusryhmän huoltajille (Liite 1) sekä yliopiston puolelta hyväksytty tutkimussuunnitelma 

ja tieteellisen tutkimuksen rekisteriseloste. Luvan myöntämisen jälkeen lähetimme tutkimuk-

seen osallistuvan päiväkodin johtajalle ja varhaiskasvatuksen erityisopettajalle sähköpostilla 

tutkimussuunnitelman sekä huoltajille osoitetun lupakyselyn (Liite 1). Päiväkodin johtaja jakoi 
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osallistuvan ryhmän henkilökunnalle tietoa tutkimuksesta ja mahdollisuudesta olla osallisena 

Laulupiirtämiseen liittyvässä tutkimuksessa. Henkilöstö teki valinnan tutkimukseen osallistu-

vasta lapsiryhmästä eli kohdejoukosta. Kriteereinä kohdejoukolle oli, että mukaan saataisiin 

kaksi n. 4–6 lapsen pienryhmää, joiden lapset olisivat yli 3-vuotiaita. Kohdejoukoksi henkilö-

kunta oli valinnut viisivuotiaiden ryhmän. Tutkimusryhmän henkilökunta jakoi lupakyselyt 

huoltajille paperisina ja ne palautuivat tutkijoille tutkimuspäivänä. Lupa saatiin kaikilta ryhmän 

12 lapsen vanhemmilta sekä lapsilta. Tutkimukseen osallistuivat kaikki tutkimuspäivänä ryh-

mässä läsnä olleet lapset (N=8).  

5.4 Aineiston keruu ja tutkimukseen osallistujat 

Lapsinäkökulmaisen tutkimusaineiston keruusta Karlsson (2010) esittää käytettäväksi käsitettä 

aineiston tuottaminen, mutta tässä tutkimuksessa käytetään käsitettä aineiston keruu. Laadulli-

sessa tutkimuksessa voidaan tutkimusaineistoa kerätä monin eri tavoin tai käytössä voi olla 

myös valmista aineistoa (Vilkka, 2021, s. 122). Tähän tutkimukseen tutkimusaineisto kerättiin 

tätä tutkimusta varten, josta tarkoituksena oli saada tietoa lasten osallisuuden kokemuksista 

Laulupiirtämisen äärellä. Aineiston keruu toteutettiin eräässä pohjoissuomalaisessa päiväkoti-

ryhmässä marraskuussa 2021, jossa ohjasimme kaksi Laulupiirtämisen menetelmällä toteutet-

tua tuokiota. Tuokioihin osallistui yhteensä kahdeksan 5-vuotiasta lasta. Kummassakin tuoki-

ossa oli mukana varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja, joi-

den roolina oli olla mukana tuttuna aikuisena. Olimme tutkimustilanteessa mukana osallistu-

vina havainnoitsijoina ja aktiivisina toimijoina (Hirsjärvi ym., 2018, s. 214; Vilkka, 2021, 

s.145). 

Molemmat laulupiirtämistuokiot videoitiin tabletilla ja nauhoitettiin IC-tallentimella. Videoin-

nin tarkoituksena oli saada materiaalia, jotta havainnointia tilanteesta voisi analysoida luotetta-

vasti jälkeen päin. Hirsjärven ja kollegoiden (2018, s. 212) mukaan havainnoimalla voidaan 

saada välitöntä tietoa yksilöiden ja ryhmien välisestä toiminnasta ja vuorovaikutuksesta. Vide-

ointia käytettäessä voidaan Saaranen-Kauppisen ja Puusniekan (2006) mukaan palata tutkimus-

tilanteeseen yhä uudelleen ja aineistosta voidaan havainnoida sellaisia tekijöitä, jotka muuten 

saattaisivat jäädä huomaamatta. Videoinnin käyttö vaatii hyvää suunnittelua äänentoiston, ku-

vakulmien ja kameran läsnäolon tuomista näkökulmista, mutta videoinnin käyttö antaa tutki-

joille enemmän aikaa osallistumiseen ja havaintojen tekemiseen tutkimustilanteessa (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka, 2006). Videointi valittiin tutkimuksen aineistonkeruumenetelmäksi, 



 

39 

 

koska arvioitiin videoaineiston tarkastelulla ja analysoinnilla löytyvän luotettavasti lasten osal-

lisuuden kokemukseen liittyviä tekijöitä Laulupiirtämisen äärellä. Taulukossa 1 on kuvattu tut-

kimukseen osallistujat sekä tietoa kerätyistä tutkimusaineistoista. Videointi onnistui teknisesti 

hyvin, kun laitteet olivat tuttuja ja niitä oli testattu etukäteen. Kamera oli asetettu siten, että 

jokainen lapsi näkyi kuvassa koko tuokion ajan. Lapset eivät kiinnittäneet huomiota videointi-

välineisiin.  

Taulukko 1. Tutkimukseen osallistujat ja tietoa aineistosta 

Laulupiirtäminen 1. kesto  osallistujat 

videointi 1 35 min 5 lasta (L1, L2, L3, L4, L5,) 

veo, vo, ohjaavat tutkijat T1 

ja T2 

haastattelu 1 

veon kerronta 1 

n. 6 min (sisältyi videointiin) 

2,45 min 

5 lasta (L1, L2, L3, L4, L5,) 

veo 

   

Laulupiirtäminen 2 kesto  osallistujat 

videointi 2 30 min 3 lasta, (L6, L7, L8), veo, vo, 

ohjaavat tutkijat T1 ja T2 

haastattelu 2 

 

veon kerronta 2 

3,40 min (sisältyi videoin-

tiin) 

3 min 

3 lasta (L6, L7, L8) 

 

veo 

 

Haastatteluaineistot kerättiin haastattelemalla lapsia ryhmänä. Haastattelut tehtiin tuokion lo-

pussa piirustusten äärellä ja tavoitteena oli saada tietoa heidän kokemuksistaan Laulupiirtämis-

tuokiosta (Honkanen, 2018). Avointen kysymysten ja keskustelevan haastattelun keinoin pyrit-

tiin saamaan tietoa lapsinäkökulmaisesti kysyen: Haastattelu 1:”Me haluttaisi tietää, miltä 

teistä tuntui tämä meidän yhteinen piirtämishetki, Mikä tässä tuntu hyvälle, Tuntuko mikään 

ikävältä.” Haastattelu 2: ”Miltä teistä on tuntunut olla tässä yhdessä piirtämässä ja laula-

massa, miltä on tuntunut tämä laulaminen yhdessä tämän porukan kanssa?”. Lapset puhuivat 

paljon laulujen lomassa, mutta haastattelutilanteessa heidän kerrontansa oli vähäistä, he vasta-

sivat yhdellä tai kahdella sanalla. Lapsilta kerätyn haastattelun yhteydessä, käytettiin laati-

maamme kuvataulua (kuva 1), jossa lapset saivat näyttää taulusta miltä laulupiirtäminen oli 

heidän mielestään tuntunut. 



 

40 

 

 

                                

Kuva 1. Miltä minusta tuntui? -lapsen oma arvio Laulupiirtämishetken jälkeen 

Tutkimustilanteeseen toivottiin osallistuvan lapsille tuttuja ryhmän aikuisia, koska tutkijat oli-

vat lapsille vieraita. Tutkimustilanteessa olivat mukana varhaiskasvatuksen opettaja (vo), sekä 

varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo), joka havainnoi lasten osallisuutta menetelmän äärellä. 

Hän oli lukenut tutkimussuunnitelman ja sen pohjalta hänellä oli tietoa tutkimuksen tavoitteista 

ja tarkoituksesta, joista oli havainnointinsa pohjalta näkemyksensä kirjoittanut. Hänelle ei ollut 

laadittu erillisiä kysymyksiä. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan kertomat havainnot nauhoi-

tettiin ja ovat aineistona tutkimuksessa.  

Tutkimustilanteessa emme tehneet kirjallisia muistiinpanoja. Kummassakin tuokioissa ohja-

simme Laulupiirtämisen tuokiot suunnitelman mukaisesti. Ennen tuokioiden aloittamista tutki-

muksenkulusta ja kuvaamisesta kerrottiin tutkimukseen osallistuville lapsille. Molemmat lau-

lupiirtämistuokiot toteutettiin lattialla ison paperin ääressä piirtäen kynillä paperille ja sormilla 

paperille, ilmaan ja omaan kehoon Laulupiirtämismenetelmän mukaisesti (Lappalainen, 2017, 

s. 20). Toiminnallisuus syntyi laulujen piirtämisestä kuviksi ja visuaalisesta toiminnasta, lii-

kunnallista toimintaa esimerkiksi tanssia ei ollut tuokiolla mukana. Ensimmäinen tuokio kesti 

35 min ja toinen 30 min. Tuokiot olivat sisällöltään samanlaisia ja sisälsivät laulut; Taikaloitsu, 

Laulava kynä, Matias mato, Sadepisarat, Siili, Hupsis keikkaa ja Aurinko (Lappalainen, 2017; 

Lappalainen, 2018). Laulupiirtämisen menetelmä sisältää Cd-levyjä ja Laulupiirtämisen mene-

telmän erillisillä lisensseillä voi käyttää Laululaukkupalvelua (Lappalainen, 2021). Molemmat 

tutkijat (T1 ja T2) olivat varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi opiskelevia varhaiskasvatuksen 

opettajia ja Laulupiirtämisen perusteet (I-taso) - kurssin, sekä lisäksi tutkija (T1) Laulupiirtä-

misen jatkokurssin (II-taso) suorittaneita (Lappalainen, 2017; 2021). Apuna käytettiin Laulu-
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piirtämisen menetelmään kuuluvaa kuvakommunikaatiotaulua (kuva1), sekä kuvia, joita käy-

tettiin laulujen nimeämisessä. Piirtäminen tapahtui lattialla, piirrettiin isolle (2 m x1,5 m) pa-

perille, laulut tulivat tietokoneelta suunnitellun tuokion mukaisesti. Laulut pysäytettiin (T1) uu-

teen lauluun siirtyessä. 

                                 

Kuva 2. Kuvakommunikaatiotaulu Laulupiirtämistuokion kulusta 

Videoaineisto tallennettiin molemmille tutkijoille. Aineistot katsottiin useaan kertaan yhdessä 

ja erikseen tutkimuksen analyysivaiheessa. Tutkimusaineistosta lasten haastattelut ja varhais-

kasvatuksen erityisopettajan kertomat havainnot litteroitiin sanatarkasti (Hirsjärvi ym. 2018, s. 

222). Lasten piirustukset kerättiin tutkimusaineistoksi. Piirustukset valokuvattiin ja niitä käy-

tettiin tutkimustulosten analyysissä ja pro gradu- tutkielman raportoinnissa.  

5.5 Laadullinen aineistolähtöinen sisällönanalyysi 

Laadullista sisällönanalyysiä voidaan pitää Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan kvalitatiivi-

sen tutkimuksen perusanalyysimenetelmänä. Salon (2015) mukaan sisällönanalyysin kerrotaan 

sopivan kirjallisen, suullisen ja visuaalisen aineiston analyysiin. Salo (2015) ja Tuomi ja Sara-

järvi (2018) kertovat, että tutkimusaineisto aluksi pilkotaan pieniin osiin, joista tehdään luoki-

teltuja ja tiivistettyjä kokonaisuuksia, jotka on saatu aineistosta rakennettujen koodaamissään-

töjä seuraamalla. Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan sisällönanalyysin avulla aineisto tiivis-

tetään ja selkeytetään, mutta tässä prosessissa tutkijan täytyy varoa kadottamasta aineiston si-

sältämää tietoa tutkittavasta asiasta. Heidän mukaansa aineistoa käsitellään päättelyn ja tulkin-

nan avulla, jolloin aineisto aluksi redusoidaan eli pelkistetään pienempiin osiin, seuraavaksi se 

ryhmitellään eli klusteroidaan ja lopuksi abstrahoidaan eli luodaan uudenlaiseksi teoreettisten 
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käsitteiden kokonaisuudeksi. Sisällönanalyysiä voidaan tehdä, joko aineistolähtöisesti, teo-

rialähtöisesti tai teoriasidonnaisesti. (Patton, 2014, s. 549–550; Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 

103–122, 182).  

Salo (2015) tuo esille sisällönanalyysin saamaa kritiikkiä. Hänen mukaansa se, ettei menetel-

män käyttämiseen ei ole selkeitä ohjeita ja menetelmän soveltaminen on väljää, voi tutkijan 

menettely vaikuttaa tutkimustuloksiin. Elo ja Kyngäs (2008) sekä Patton (2014, s. 541–543) 

kertovat sisällönanalyysin induktiivisesta ja deduktiivisesta muodosta, jossa induktiivisessa 

analyysissä käsitteet muodostetaan aineistosta ja deduktiivisessa sisällönanalyysissä käytetään 

hyödyksi aiempia teorioita. Molemmissa tavoissa on näkyvissä sisällönanalyysin tekemisen 

kolme päävaihetta: valmistelu, järjestäminen ja raportointi (Elo & Kyngäs 2008). Tässä tutki-

muksessa olemme käyttäneet sisällönanalyysiä teoriasidonnaisesti, sillä kirjallisuuteen pereh-

dyttyämme meillä on ennakkokäsityksiä tutkimaamme aiheeseen. Salo (2015) tuo esille, että 

puhdas aineistolähtöinen analyysi ei ole mahdollista, sillä tutkijan aikaisemmat tiedot ohjaavat 

analyysin tekemistä väistämättä. 

Analyysin eteneminen 

Kahdesta tuokioista kerättyä videoaineistoa tarkasteltiin useita kertoja ja havainnoinnin tarkoi-

tuksena oli saada mahdollisimman monipuolisesti esille tekijöitä, joilla voidaan vastata tutki-

muskysymyksiin. Videoitua ja äänitettyä materiaalia katseltiin, kuunneltiin ja luokiteltiin sisäl-

lönanalyysin mukaisesti.  Videoaineistosta kerättiin havaintoja käyttäen apuna Weckströmin ja 

kollegoiden (2017) luomaa mallia ”Lasten näkemyksiä osallisuuteen vaikuttavista tekijöistä”, 

joka sisältää: Tutut ihmiset, Huumori, Kiireetön ilmapiiri, Kaikkien huomiointi, Mukava teke-

minen ja Vapaaehtoisuus (ks. s. 12).  Videoaineistosta pyrittiin löytämään lapsen kokemuksesta 

havainnoitua tietoa; sanallista sekä sanatonta kommunikointia, lasten ilmeitä, eleitä, kehon 

kieltä, osallistumista ja vuorovaikutusta. Tutkimuksemme aineistolähtöisen sisällönanalyysin 

vaiheet Elon ja Kyngäksen (2008) mallin mukaisesti (kuvio 4). 
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Kuvio 4. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin eteneminen (Kyngäs & Elo, 2008) 

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi aloitetaan aineiston pelkistämisellä eli redusoinnilla (Tuomi 

& Sarajärvi 2018, s. 123). Videotallenteista kirjasimme ensimmäisellä katsomiskerralla ylös 

havaintoja osallisuuden kokemukseen liittyen. Havaintoja olivat: kaikki lapset piirsivät, lasten 

oma-aloitteisuus; ilmaisivat haluaan vaihtaa kyniä, piirtämisasennot vaihtelivat, kerrontaa ku-

vista, seurasivat tarkasti aikuisen mallintamista, kuulluksi tuleminen, innostuneisuus, ilmeet, 

eleet, musiikki ja rytmi kehon kielessä.  

Tämän tutkimuksen aineiston pelkistäminen alkoi tutkimuskysymysten kannalta osallisuuteen, 

lapsinäkökulmaiseen tutkimukseen sekä Laulupiirtämismenetelmään liittyvien ilmaisujen etsi-

misellä litteroidusta aineistosta, sekä tarkkailemalla videosta teoriasidonnaisesti havaintoja lap-

sen kokemuksesta. Molemmista tuokioista oli kerättynä havaintoja, joita oli löydetty tutkijoina 

yhdessä sekä erikseen. Aineistoa pelkistettiin yhteisten havaintojen perusteella keskustellen ja 

kirjaamalla havaintoja. Aineiston redusoinnissa karsittiin tutkimusaineistosta epäolennaiset in-

formaatiot pois ja tutkimusaineisto ryhmiteltiin ominaisuuksien, piirteiden ja käsitysten mu-

kaan (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 123). Aineiston klusteroinnin tarkoitus on tiivistää aineistoa. 

Tuomen ja Sarajärven (2018, s. 123–124) mukaan aineistosta etsitään yhtäläisyyksiä ja eroja, 

joiden ryhmittelyn pohjalta syntyvät alaluokat. Esitämme taulukossa 2. esimerkin videoaineis-

ton klusteroinnista. 

 

 

 

1.Aineiston valmistelu 2.Aineiston järjestely 3.Aineiston raportointi 

Aineistoon tutustumi-

nen: videoiden katsomi-

nen, lasten haastattelu-

jen ja varhaiskasvatuk-

sen erityisopettajan ker-

toman litterointi 

Analyysiyksikön va-

linta, pelkistettyjen il-

maisujen etsiminen vi-

deoilta ja litteroinneista 

Pelkistetyistä ilmauk-

sista alaluokkien, ylä-

luokkien ja pääluok-

kien muodostaminen 

Tutkimuskysymysten 

kannalta yhdistävät 

luokat 

 

 

Aineiston raportointi 

tutkimuskysymysten 

mukaan 
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Taulukko 2. Aineiston ryhmittely ensimmäisen tutkimuskysymyksen mukaan; Millaisista 

tekijöistä lapsen näkökulmasta syntyy osallisuuden kokemus Laulupiirtämisen äärellä? 

Pelkistetyt ilmaukset Alaluokat 

• Lasten ajatusten kuuntelua ja lasten 

kanssa keskustelua  

• Lapset vastasivat kysymyksiin ”Ku-

kahan tulee seuraavaksi?” 

• lapset kertoivat nimensä pupulle, 

pupu kävi kaikkien luona 

• Lapsi piirsi paperille polun ja sanoi 

”Mun polusta tuli tämmöinen” tai 

”Katos mun matoo, millainen tuli” 

• Lapsi hakeutui aikuisen kainaloon 

piirroksen tarkastelun aikana 

• Lasten tyytyväiset ja iloiset ilmeet, 

eleet ja sekä ilmaisu tuokion aikana. 

Taputuksia laulujen välissä. 

• Yhteinen piirtäminen laulun aikana 

ison paperin äärellä 

• ”Mun siili ei oo vielä valmis” 

• ”Tiiätkö vesistä voi tulla lunta?” 

• ”Sateen jälkeen voi tulla sateenkaari” 

• Tuokion pitäjien laatima aikataulu ja 

sen noudattaminen 

 

Lapsi tulee kuulluksi  

 

Lapsen tuottama keskustelu 

 

Lapsen huomiointi aktiivisena toimijana 

 

Ilmeet, eleet ja ilmaisut 

 

Yhteinen tekeminen ryhmänä 

 

Piirtäminen, laulut ja kertominen 

 

 

Lapsella tilaa aikuisen lähellä 

 

 

 

Aikataulu rajoittavana tekijänä 

 

 

Aineiston klusteroinnin jälkeen on vuorossa aineiston käsitteellistäminen eli abstrahointi. Abst-

rahoinnilla aineistosta poimitaan sellaiset tutkimuksessa tarvittavia tietoja, joiden avulla pysty-

tään tekemään tutkimuksessa tarvittavia käsitteitä. Tässä vaiheessa käytimme teoriaosuudes-

samme esiin tulleita käsitteitä. Abstrahointivaiheessa alaluokat yhdistettiin yläluokiksi ja saadut 

yläluokat pääluokiksi. Yhdistävät luokat muodostimme tutkimuskysymystemme perusteella. 

Taulukossa 3. on esimerkki videoaineiston käsitteellistämisestä eli abstrahoinnista.  
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Taulukko 3. Aineiston abstrahointi ensimmäisen tutkimuskysymyksen mukaan; Millai-

sista tekijöistä lapsen näkökulmasta syntyy osallisuuden kokemus Laulupiirtämisen ää-

rellä?  

Alaluokka Yläluokka Pääluokka Yhdistävä luokka 

Lapsi tulee kuulluksi  

 

Lapsen tuottama kes-

kustelu 

 

Lapsen huomiointi 

aktiivisena toimijana 

 

Ilmeet, eleet ja ilmai-

sut 

 

Yhteinen tekeminen 

ryhmänä 

 

Piirtäminen, laulut ja 

kertominen 

 

Lapsella tilaa aikui-

sen lähellä 

 

 

Aikataulu rajoitta-

vana tekijänä 

 

Kuulluksi ja huomi-

oiduksi tuleminen 

 

 

 

 

 

 

Läheisyys ja 

yhdessä tekeminen 

 

 

 

 

Piirtäminen, laulut ja 

kertominen 

 

 

 

 

 

Aikataulu rajoitta-

vana tekijänä 

Kuulluksi ja huomi-

oiduksi tuleminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piirtäminen, laulut ja 

kertominen 

 

 

 

 

 

Aikataulu rajoitta-

vana tekijänä 

 

 

Vuorovaikutuksessa 

piirtäen ja ilmaisten 

ison paperin äärellä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aikuisen luomat 

mahdollisuudet Lau-

lupiirtämiseen 

 

 

Aineistolähtöisessä analyysissä Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan luokkia muodostetaan 

aineistokohtaisesti. Aineistolähtöisesti muodostetaan eritasoisia luokkia, aina ei alaluokan ja 

yhdistävän luokan väliin muodostu väliluokkia (Tuomi ja Sarajärvi, 2018, s. 127). Lasten haas-

tattelusta saaduista vastauksista muodostettiin alaluokka ja yhdistäväluokka. Taulukossa 4. on 

esimerkki lasten haastattelujen abstrahoinnista 
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Taulukko 4. Aineiston abstrahointi toisen tutkimuskysymyksen mukaan; Miten lapset ku-

vaavat kokemuksiaan Laulupiirtämisestä?  

 

Alaluokka Yhdistävä luokka 

Oli kivaa piirtää aurinko (yksi esimerkki 

lasten ilmaisusta) 

Piirtäminen 

Kaikki 

Oli tylsää 

Kivaa 

Pupu oli kiva 

Toimiminen piirustusten äärellä 

Piirtämislaulut ja niiden kautta syntyneet 

piirustukset 

Omat kokemukset 

 

 

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja havainnoi Laulupiirtämistuokioilla lasten osallisuutta veon 

näkökulmasta. Hyödynnämme myös tätä aineistoa tutkimuksessamme. (Taulukko 5). 

 

Taulukko 5. Veo-aineiston abstrahointi kolmannen tutkimuskysymyksen mukaan; Miten 

varhaiskasvatuksen erityisopettaja näkee lapsen osallisuuden toteutumisen Laulupiirtä-

minen tuokiolla?  

 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka Yhdistävä luokka 

Osallisuus 

Yhteistoiminnalli-

suus 

Lasten aktiivinen 

osallistuminen 

Ilmeillä ja eleillä mu-

kana 

Sensitiivisyys 

S2- lapset 

Mallittaminen 

Sanoittaminen 

Tunnetaitojen huo-

mioiminen  

Piirtäminen 

Toiminnallisuus 

Monikanavainen me-

netelmä 

Havainnointimene-

telmä 

Veon työkalu 

Yhteenkuuluvuus 

Osallisuus 

Sensitiivisyys 

 

 

 

 

Erilaiset tuen tarpeet 

 

 

 

 

 

Itseilmaisu 

 

 

Opettajan tuki ja nä-

kemys 

 

Veon työväline 

Osallisuus ja yhteen-

kuuluvuus  

Sensitiivisyys 

 

 

 

 

 

Tuki varhaiskasva-

tuksessa 

 

 

 

 

 

 

 

Veon ja varhaiskas-

vatuksen opettajan 

työväline 

Laulupiirtäminen pe-

dagogisena välineenä 

inklusiivisessa ryh-

mässä 
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6 Tutkimustulokset  

Tässä luvussa esitellään tutkimustuloksia. Vastauksia tutkimuskysymyksiin saatiin kolmesta eri 

aineistosta; videoiduista tuokioista, lasten ryhmähaastatteluista ja varhaiskasvatuksen erityis-

opettajan näkemyksistä, sekä omista havainnoistamme Laulupiirtämisen tuokioilla. Sisäl-

lönanalyysillä aineistoja on luokiteltu pelkistettyihin ilmaisuihin, alaluokkiin, yläluokkiin, pää-

luokkiin ja yhdistäviin luokkiin. Alaluvussa 6.1 vastataan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen 

”Millaisista tekijöistä lapsen näkökulmasta syntyy osallisuuden kokemus Laulupiirtämisen ää-

rellä?” Luvussa 6.2 vastataan lasten haastattelujen pohjalta toiseen tutkimuskysymykseen ”Mi-

ten lapset kuvaavat kokemuksiaan Laulupiirtämisestä?”. Alaluvussa 6.3 vastaamme ensimmäi-

seen tutkimuskysymykseemme ja hyödynnämme varhaiskasvatuksen erityisopettajan tuomaa 

näkemystä kolmanteen tutkimuskysymykseemme ”Miten varhaiskasvatuksen erityisopettaja 

näkee lapsen osallisuuden toteutumisen Laulupiirtäminen tuokiolla?”. Lopuksi alaluvussa 6.4 

kootaan yhteen tutkimustulosten pääkohdat. Aineiston kuvaamisessa käytämme myös suoria 

lainauksia. Suorien lainausten perään laitamme tarvittavat tunnisteet: L=lapsi, veo=varhaiskas-

vatuksen erityisopettaja, T=tutkijat ja ohjaavat aikuiset.    

6.1 Millaisista tekijöistä lapsen näkökulmasta syntyy osallisuuden kokemus Laulupiirtä-

misen äärellä 

Tässä luvussa kerrotaan tutkimusaineistojen tuloksia videoaineistosta, lasten haastatteluista ja 

varhaiskasvatuksen erityisopettajan näkemyksistä käsin. Videoiduista tuokioista sisällönana-

lyysillä muodostuneet yhdistävät luokat ovat: 1. Vuorovaikutuksessa piirtäen ja ilmaisten ison 

paperin äärellä 2. Aikuisen luomat mahdollisuudet Laulupiirtämiseen. Tulosten mukaan lapsen 

osallisuuden kokemukseen vaikutti tekijöitä, joiden merkitystä ei voi Laulupiirtämismenetel-

män äärellä erottaa toisistaan. Vuorovaikutus, ilmaisun muodot sekä aikuisen luomat mahdol-

lisuudet yhdistyvät toisiinsa. 

 

 Vuorovaikutuksessa piirtäen ja ilmaisten ison paperin äärellä 

Laulupiirtämistuokiolla vuorovaikutuksen kokemusta lapsen ja aikuisen välillä kuvasti yhteinen 

aloitus, jossa kerrottiin lapsille, miksi ja mitä varten olemme tulleet heidän kanssaan yhdessä 

piirtämään ja laulamaan. Lapset katsoivat aikuisesta mallia, kuinka käsistä muodostettiin pa-

ketti ja loitsun mukaisesti laulava kynä muodostui etusormesta. Lapset ryhtyivät tekemään sa-

moin ja piirtämään ilmaan Laulava kynä- laulun alkaessa soimaan (L1, L2, L3, L5, L7, L8). 
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Lapset (L6 ja L4) seurasivat katseellaan mitä aikuiset ja muut lapset tekivät, mutta tässä vai-

heessa yhteiseen ilmaan tehtävään piirustukseen he eivät vielä osallistuneet. Tämän yhteisen 

taikaloitsun jälkeen lapsi (L5) sanoi innostuneesti: ”Vau”. Tämä aloitus oli samanlainen mo-

lemmissa tuokiossa Laulupiirtämisen äärellä ja ryhmissä lasten huomio kiinnittyi aikuisten te-

kemiseen samalla tavalla. Ohjaavat aikuiset (T1 ja T2) kertoivat lapsille tulevasta tuokiosta 

samalla tasolla lattialla lasten kanssa, yhteisen ison paperin äärellä ja lasten osallistuminen tuo 

esille kiinnostusta yhteisen taikatempun tekemiseen. Aikuisten läsnäolo ja lasten huomiointi 

auttoi vuorovaikutuksen syntymisessä.  

Kommunikointia Laulupiirtämisessä voi toteuttaa eri aistikanavien kautta, kun mukana on sa-

noittamista, loruja, musiikkia, piirtämistä ja kehollista ilmaisua eri keinoin. Visuaalisuus on 

tukena konkreettisin esinein ja erilaiset materiaalit toimivat keinoina saada yhteistä kommuni-

kointia vahvistettua ja antaa lapsille keinoja erilaisten väylien kautta ilmaista itseään. Tuoki-

oissa mukana oli yhteinen Pupukynä eli tussi, jonka päällä on virkattu pupu. Pupulla piirrettiin 

polku, joka muodostui yhteistyöllä: Jokaisella lapsella oli mahdollisuus kuljettaa pupukynää 

yhteisen polun muodostamiseen ja lapsi sai myös olla osallistumatta piirtämiseen niin halutes-

saan.  

”Hei kato, mun polusta tuli tämmöinen” (L8) 

Polkulaulun jälkeen lasten oma kerronta ja puheen määrä tuokiolla lisääntyi merkittävästi. Lap-

set kertoivat toisilleen ja tuokiota ohjaaville aikuisille lauluissa esiintyvistä pupuista ja ma-

doista. Lapset alkoivat keksimään ominaisuuksia ja nimiä, kuten: ”Ei tää oo Mauno, ku tää on 

Maija” (L3). Vuorovaikutuksen vahvistuminen näkyi tuokion edetessä. Lapsilla oli halu kertoa 

sekä näyttää omaa piirustustaan aikuisille ja aikaisemmin piirrettyjen kuvin pariin palattiin uu-

destaan.  

”Kato hei, Hei katos mun omaa, Kato, Kato hei!” (L3, L4, L5, L8) 

Tässä vaiheessa aikuisten rooli osallisuutta tukemassa oli enemmänkin olla kerronnan sekä toi-

minnan tukena kysyen ja keskustellen mitähän paperille on syntynyt. Lapsien oivalluksia sekä 

tietoa kuuntelemalla voitiin havaita lapsella tunne kuulluksi tulemisesta ja kokemus siitä, että 

oma työ on merkityksellinen juuri tässä hetkessä. 

”Tiiätkö mitä? Vesistä voi tulla myös lunta”(L8), ”Niin voi, totta, Tarvitaan vaan 

pakkasta! (T2), Sateen jälkeen voi näkyy sateenkaari”(L3) 
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Tutkimushetkellä ulkona satoi lähes kaatamalla vettä. Sadelaulun loppuessa keskustelimme ul-

kona olevasta säästä ja vesisateen myötä keskusteltiin lasten omista sateenvarjoista ja millaisia 

sateenvarjoja lapsilla on. Lapset toivat tiedollista kokemustaan piirtämisen lomassa. Lapset ku-

vastavat omaa kokemustaan ja tietoaan usein toiminnassaan ja arjen erilaisissa tilanteissa, 

niinpä lapsen tuottama asia tulee usein esille juuri siinä hetkessä. Näin oli myös tässä tuokiolla. 

Lapsen tuomaan aloitteeseen luonnonilmiöstä olisi lapsilähtöisyyteen peilaten voinut aikuinen 

vaihtaa suunnitelmaa ja tuoda ilmaistuja luonnonilmiöitä piirtämislauluiksi. Esimerkiksi vesi-

pisarat olisivat muuttuneet lumihiutaleiksi.  

Ohjaavien aikuisten mallittamista, ilmeitä ja eleitä lapset seurasivat tarkasti ja yhtyivät yhtei-

seen tekemiseen samoin, eläytymällä ilmein ja elein eri laulujen mukaisesti.  Yhteisellä puhal-

luksella autettiin pupua, kun pupu oli kaatunut. Pupun paraneminen iloisesti pomppien sai ai-

kaan naurua ja hymyä. Tunneilmaisuista puhuminen toi esille, kuinka Pupua auttoi, kun yhdessä 

puhallettiin. Yhteisellä tekemisellä vahvistettiin ryhmässä toimimisen merkitystä, yhteisen ta-

voitteen saavuttamiseksi.  

Laulupiirtäessä voidaan mallittaa piirustuksia sanoittaen, loruilla sekä mielikuvilla. Aikuisen 

mallittaminen ja leikinomainen arvuuttelu antaa tilaa lapsen omalle kokemukselle ja kerron-

nalle. Siililtä puuttui tässä tuokiolla piikit, mutta lasten kanssa voidaan edetä myös mielikuvi-

tusmatkalle, jolloin voidaankin keksiä siilille tai jollekin muulle laulun hahmolle lasten keksi-

miä asioita. Siilin piikkejä piirtäessä lasten kertominen liittyi omaan kokemukseen siilistä. Ja 

keskustelu oli vuorovaikutteista. ”Hei arvaa mitä? Siilit on jo nukkumassa lehtikasassa!”(L3). 

Laulujen aikana ja lomassa yhteinen ajatusten jakaminen voi tukea lapsen kokemusta omasta 

vaikuttamisesta, että hänen sanomisellaan oli tilanteessa merkitystä. Lauluja otettiin uudelleen, 

kun lapset ilmaisivat seuraavasti: 

”Mulla on vielä kesken, mun aurinko ei ole vielä valmis”(L8),  

”Haluisin piirtää vielä toisen siilin” (L3)  

Kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen tukena voi toimia myös puhetta tukeva ja korvaava 

kommunikaatio eli AAC. Tuokioiden alussa kuvakommunikaatiotaulu toimi tukena, kun ker-

rottiin tulevista lauluista ja piirtämisestä. Kuvia näytettiin myös lauluista toiseen siirryttäessä. 

Kun yhteistä kieltä ei ole tai se ei ole vielä riittävän vahvaa voidaan kuvilla vahvistaa puhetta 

sekä ymmärtämistä. Kuvakommunikaatiotauluihin kiinnittivät selkeimmin huomiota lapset, 

joilla suomen kieli ei ollut oma äidinkieli (L1, L6, L7), he myös näyttivät itse kuvista asioita, 
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joista puhuttiin. Esiin tuli, että kuvataulut herättivät jokaisessa lapsessa kiinnostusta, kun oh-

jaava aikuinen näytti kuvia. Kuvien käyttäminen oli aikuisen tuomaa tukea osallisuuden vah-

vistamiseksi ja kuvien kohdentaminen koko ryhmälle näyttäytyi tärkeäksi.  

Vuorovaikutusta ilmeni puheen lisäksi ilmeillä, eleillä sekä kehon kielellä. Lapset (L4, L7 ja 

L8) olivat alussa sivuttain kohti yhteistä paperia ja ohjaavia aikuisia, mutta ensimmäisen laulun 

alkaessa, he kääntyivät kohti isoa yhteistä paperia. Tässä näkyi, kuinka musiikilla oli näkyvästi 

merkitystä yhteisen kokemuksen syntymisessä, sillä piirtäessään lapset liikkuivat välillä konta-

ten paperin päällä, piirsivät välillä vatsallaan ja kehollisesti liikkuivat rytmin mukana. Toimin-

nassa aikuinen aktiivisesti huomioi lasten keskustelua.  Keskustelu oli vastavuotoista ja aikuiset 

(T1 ja T2) huomioivat onnistumisen kokemuksia: ”No on kyllä hienoja, voi kuinka monta au-

rinkoa meillä on.” Lapset siirtyivät piirtäessään kohti aikuisia ja paperin keskustaa tiiviimmäksi 

ryhmäksi laulujen aikana. Läheisyys näkyi lapsen kipuamisena ohjaavan aikuisen (T1) syliin ja 

kainaloon (L1). Toinen lapsi siirtyi ihan aikuisen lähelle piirtämään (L7). Tuokioiden aikana 

ohjaavat aikuiset huomioivat eleitä, ilmeitä, kehonkieltä ja piirustuksia sekä esittivät välillä ky-

symyksiä: ”Hei kerrotko, Mitähän meillä on? Kuinka monta? Näytätkö?”  Lapset eivät vain 

vastanneet kysymyksiin, vaan he tuottivat myös omia näkemyksiään ja käsityksiään laulujen 

lomassa. Tutkimustilanteeseen osallistuvat lapset olivat samasta lapsiryhmästä ja he tunsivat 

toisensa. He juttelivat tuokiolla piirtämisen aikana ja toivat esille näkemyksiään (L2, L3, L4, 

L6, L8) runsaasti. Sanalliseen keskusteluun ei osallistunut lapset (L5, L7), mutta kuvien avulla 

he seurasivat etenemistä ja olivat aktiivisesti piirtämässä mukana.  

 

Kuva 3. Yhdessä piirtämässä 

Jokainen tuokioille osallistunut lapsi piirsi tuokion aikana esittäviä kuvia ja he ilmaisivat piir-

täessään, kuinka tärkeä oma piirustus oli. Kuitenkin yhteiselle paperille piirtäminen ei näyttäy-

tynyt, että piirustusten päällekkäin meneminen olisi ollut epämieluista. Ratkaisuna päällekkäin 
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menemiseen, oli toteamus: ”Se on tuossa takana ”(L8). Ja yhteistuumin aikuisten kanssa etsit-

tiin tyhjää kohtaa, johon piirustuksia voitiin jatkaa.   

Tuokion alkaessa piirtäminen aloitettiin ilmaan ja omaan kehoon piirtäen sormella. Tässä vai-

heessa lapset katsoivat tarkasti aikuisen mallittamista ja toisaalta ihmetellenkin (L1, L5, L6), 

kun ei tullut konkreettista jälkeä kynästä. Selkeästi pupukynällä piirtämisen jälkeen, kiinnostu-

minen piirtämiseen heräsi ja lopuissa tuokion lauluissa olivat kaikki lapset mukana piirtämässä. 

Kynät näkyivät lisääntyneenä kiinnostuksena ja piirtäminen näkyi ilmeistä ja eleistä, että oli 

tärkeää piirtää. Kynät toimivat vahvasti toiminnassa mukana: kerrottiin, milloin halusivat vaih-

taa väriä, kynien kautta kerrottiin lempivärejä ja kynät tanssivat välimusiikin aikana: 

 

”Hei mää vaihdan värii.” (L3)  

”Mulla on kaikki mun lempivärit: vihreet, siniset ja vaaleenpunaset.” (L8)  

”Hei mulla on tällainen ihana pinkki”, Hei mää haluun tehä tän värisen 

 siilin.”(L3) 

 

Lasten omat valinnat sekä aikuisen mallittaminen ohjasivat piirtämistä. Lapset eivät sanallista-

neet, että joku olisi ollut vaikeaa.  Lasten (L5, L8) ilmeet näyttivät epäileviltä, kun kerrottiin, 

että piirretään siili. Seuratessaan aikuisen mallittamista, yhdessä tehden ja piikkejä laskien, oli 

jokaisella lapsella piirrettynä oma siili. Lapset keskustelivat piirtämisen lomassa myös keske-

nään;  

”Mulla tuli enemmän piikkejä” (L8),  

”Haluaisin tehhä toisen,” (L3)  

”Mun siili menee tuonne” (L2).  

 

  

Kuva 4. Siilit (L3) 
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Laulupiirtämislaulut tuovat sanoillaan ja musiikin muodoilla toiminnalle runkoa. Lasten il-

meissä, eleissä ja kehon kielessä näkyi musiikin vaikutus. Laulujen aikana ja piirtäessä rytmin 

mukaan pompittiin omalla paikallaan (L2, L3 L4) ja päät nyökyttivät rytmikkäästi samaan tah-

tiin (L8), kun pupu pomppi kaverilta toiselle, syntyi taputuksia sekä laulujen aikana, että lo-

puksi (L6). Lapset (L2, L3, L4) liittyivät jo lauluun ensimmäisen laulun aikana ja olivat lau-

luissa mukana muissakin lauluissa. Piirtäessä musiikin rytmi ja sanoitus tuli esille muodoissa. 

Matolaulussa piirrettiin sykkyrää ja pitkää viivaa, auringossa ympyrää.  Etenkin Sadepisaralau-

lun alkutahdit laittoivat lasten kynät ropisemaan sadepisaroina ilman erillistä kehotusta, jolloin 

musiikin rytmi ohjasi piirtämistä. Musiikin kieli oli mukana toiminnassa ja ohjasi piirtämistä.  

 

Ilmeet, eleet ja kokonaisvaltainen kehon kieli sekä sanallinen viestintä näkyivät ilmaisussa. 

Lasten osallisuus näyttäytyi spontaaneina ilmaisuina, monia kertoja laulutuokion aikana: ”Kato 

hei, katos mitä mul on!” Keskustelu oli osa piirtämistä ja lapsille oli tärkeää kertoa omasta 

piirustuksestaan. He ilmaisivat sanallisesti (L8, L3), kun halusivat jatkaa vielä piirtämistä, jol-

loin laulu soitettiin uudelleen. Piirtämisen kautta lapset ilmaisivat ajatuksiaan sekä tiedollisia 

taitojaan. Lasten aktiivinen osallistuminen piirtämiseen ja tuokion kulkuun toi käsitystä, että 

tekijät osallisuuden kokemukseen muodostuivat vuorovaikutuksesta, jossa aikuisen sensitiivi-

syydellä oli merkitys. Ilmaisun iloon liittyi myös sensitiivisyys, kun aikuiset vuorovaikutuk-

sessa lasten kanssa vahvistivat lapsen myönteisestä kokemuksesta menetelmän äärellä. Lapsi 

sai osallistua toimintaan omien vahvuuksiensa mukaan. Aikuiset mahdollistivat tämän tuokion, 

mutta tuokiossa jokaista lasta huomioitiin yksilöllisesti, kuuntelemalla ja havainnoimalla. Jo-

kaisella lapsella oli oma paikkansa tässä tutkimustilanteessa. Tuokiossa näkyy myös sensitiivi-

syys paikalla olevien aikuisten kesken. Mukana olevat aikuiset (vo ja veo) olivat mukana, mutta 

he antoivat lasten oman osallisuuden toteutua, lapsilla oli oma mahdollisuus osallistua ja tutun 

aikuisen tuki oli lähellä. 
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Kuva 5. ”Mun mato menee kuuhun ja on ainakin miljoona metrii!” (L8)   

Lopuksi Aurinko-laulun äärellä (L8): ”Mun aurinko ei oo vielä valmis”, ”Voinko tehhä vielä-

kin”, Tää mun aurinko on katos näin” Ja lapsi näytti omia hymyileviä kasvoja, sekä auringolle 

piirrettyä hymyilevää suuta. Oli tärkeää tuoda esille omaa piirustusta aikuiselle ja saada aikui-

selta vastavuoroisesti ajatuksia lapsen työstä. Sensitiivisesti lapsia kuunnellen ja yhdessä kes-

kustellen edettiin tuokiossa eteenpäin. Lapset osoittivat kiinnostusta piirtämiseen ja osoittivat, 

että yhdessä on kiva olla. He toivat rohkeasti esille omia näkemyksiään ja halutessaan ei tar-

vinnut piirtää. Lasten toimiminen tuttujen kavereiden kanssa ja yhteinen mielenkiintoinen te-

keminen tukivat yhteenkuuluvuutta tässä tilanteessa. Tuokiolla oli mukana myös ryhmän aikui-

nen, joka saattoi vahvistaa tunnetta toimimisesta tutussa ryhmässä. Tuttu aikuinen tuokion 

alussa rohkaisi (L4) ensimmäiseen lauluun mukaan. 
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Kuva 6. Hymyilevä aurinko (L8). 

6.2 Miten lapset kuvaavat kokemuksiaan Laulupiirtämisestä 

Toiseen tutkimuskysymyksemme, ”Miten lapset kuvaavat kokemuksiaan Laulupiirtämisestä”, 

saimme sisällönanalyysin kautta kaksi yhdistävää luokkaa: 1. Toiminta piirustusten äärellä ja 

2. Piirtämislaulut ja niiden kautta syntyneet piirustukset. Lapset kokivat Laulupiirtämisen pit-

kälti kokonaisuutena, jossa kaikki elementit; piirtäminen, laulaminen ja piirtämislaulujen kautta 

syntyneet hahmot ja tarinat olivat lapsille tärkeitä. 

Kysyimme Laulupiirtämistuokion päätteeksi, miltä lapsista oli tuntunut olla mukana tuokiolla, 

mikä oli ollut mukavaa, oliko jokin ollut ikävää. Haastattelutilanteessa lasten sanallinen ker-

rontansa oli niukkaa, kuten olimme etukäteen osanneet ennakoidakin ja vastaukset olivat ly-

hyitä kuten, ”hyvälle” (L1, L3, L4) ja ”ihan kivaa” (L8), ”tää on hyvä” (L6), ”hauskaa” (L2). 

Käytimme pupua puheenvuoron antamisessa, siten, että lapsi sai halutessaan ottaa pupun kä-

teensä ja kertoa mikä oli ollut kivaa. 

 Lasten vastauksina oli:  

1. koko Laulupiirtämistuokion käsittävä; ”kaikki” (L8)  

2. lasten vastaukset liittyivät Laulupiirtämistuokiolla laulettuihin lauluihin ja piirrettyihin ku-

viin: ”oli kiva tehdä aurinko” (L1, L4)  

3. Laulupiirtämistuokiolla käytettyyn maskottipupuun; ”mun mielestä pupu oli kiva”(L3), 

”leikkiä pupun kans”(L3), ”mää haluan silittää sitä” (L1, L2, L3).  



 

55 

 

Kun lapsilta kysyttiin, oliko jokin asia tuntunut ikävältä, yksi lapsista (L3) sanoi: ”no kun se 

pupu, kun sitä sattu. Mää voisin viedä sen kottiin!” Kyseinen lapsi oli eläytynyt tuokiolla lau-

lettuun lauluun, jossa pupu satuttaa käpälänsä. ”Äitiä on ikävä” (L2). Muita negatiivisia asioita 

lapset eivät maininneet. 

                                         

Kuva 7. Laulupiirtämisen maskottipupu 

Huomatessamme, että lasten oli vaikea kuvata sanallisesti Laulupiirtämistuokiota, emme kysy-

neet enempää kysymyksiä, jotta emme johdattelisi kysymyksillämme lasten vastauksia. Sen 

sijaan lapset saivat näyttää kuvataulusta kuvaa, joka heidän mielestään kuvasi Laulupiirtämis-

hetken synnyttämää tunnetta. Kuvien merkitykset selitettiin lapsille ensin. Kuvataulusta omaa 

tunnettaan näyttäessään lapsilta tuli osin ristiriitaisia vastauksia. Suurin osa näytti kuvaa ”mu-

kavaa” (L1, L2, L3, L7, L8), mutta myös tunnetta ”tylsää” näytettiin (L5), mutta se saatettiin 

tehdä myös nauraen (L4), yksi lapsi (L6) valitsi taulusta ”ikävää”, vaikka oli ollut meidän ha-

vaintojemme mukaan ollut aktiivisesti mukana piirtämässä. Kaikki lasten nimeämät vastaukset 

hyväksyttiin oikeina vastauksina, eikä lapsen vastausta pyritty kumoamaan aikuisen eriävä ha-

vainnon pohjalta. 

6.3 Aikuisen luomat mahdollisuudet Laulupiirtämiseen 

Tässä kappaleessa vastataan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen; Millaisista tekijöistä lapsen 

näkökulmasta syntyy osallisuuden kokemus Laulupiirtämisen äärellä sekä kolmanteen tutki-

muskysymykseen; Miten varhaiskasvatuksen erityisopettaja näkee lapsen osallisuuden toteutu-

misen Laulupiirtämisen tuokiolla? Aikuisen kuunnellessa, havainnoidessa ja muuttaessa omaa 
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toimintaansa lapsen tarpeiden mukaisesti, vahvistuu lapsen osallisuuden kokemus. Aikuinen 

voi myös toiminnallaan rajata osallisuuden kokemusta. Lapset (L3, L8) tuottivat tietoa, jota 

olisi voinut viedä toiminnassa eteenpäin:  

”Tiiätkö, vesistä voi tulla lunta” ja ”Sateen jälkeen voi näkyy sateenkaari” ja 

”Mun mato Miljoona metrii ja kuuhun asti”  

Lapset tuottavat tietoa juuri hetkessä ja tiedollisten asioiden äärellä olisi voinut jatkaa sääilmi-

öistä eteenpäin. Tässä aikataulu osoittautui rajaavaksi tekijäksi, kun edettiin opettajajohtoisesti 

toiminnassa eteenpäin. Aikuisen luomaa mahdollisuutta tulee esille tuokioiden rakentamisessa. 

Aikuiset ovat suunnitelleet tuokion tiettyä hetkeä varten tämän menetelmän äärellä. Tuokiolla 

käytettiin Laulupiirtämiseen liittyviä materiaaleja, joilla toiminta voidaan yhdessä toteuttaa; 

laulut, paperit, kynät, kuvat ja tila. Vastauksena ensimmäiseen tutkimuskysymykseen saimme, 

että lapsen kokemukseen aikuinen on luomassa mahdollisuutta, mutta myös rajaamassa osalli-

suuden kokemusta.  

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja havainnoi Laulupiirtämistuokioita tukea tarvitsevien lasten 

ja veo:n työn kannalta. Hänen näkemyksistään saimme sisällönanalyysin kautta yhdistäväksi 

luokaksi: Laulupiirtäminen pedagogisena välineenä inklusiivisessa ryhmässä. Hänen mu-

kaansa inklusiivinen kasvatus näkyi sensitiivisenä kohtaamisena, joka vapautti yleensä ohjat-

tuun toimintaan epäilevästi suhtautuvan lapsen (L6) mukaan tekemiseen. Osallisuutta ja yh-

teenkuuluvuutta syntyi mallintamisen ja monikanavaisen opetuksen tuloksena, jotka auttoivat 

tuokioille osallistuneita tuen tarpeisia lapsia olemaan toiminnassa mukana (L8).   

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja näki Laulupiirtämisen menetelmän tuovan yhteenkuulu-

vuutta ja osallisuutta inklusiiviseen varhaiskasvatusryhmään ”osallisuuden kokeminen toteutui 

täydellisesti”. Hänen mukaansa menetelmä toimii veon ja varhaiskasvatuksen opettajan peda-

gogisena työvälineenä, jonka avulla voidaan huomioida pedagogisesti ryhmän lasten tuen ja 

oppimisen tarpeita, kuten esimerkiksi tunnetaidot, värit, lukumäärät, ohjeen noudattaminen tai 

kielelliset taidot, jos lapsella on suomen kieli toisena kielenä.  

”Suomi toisena kielenä opetusta parhaimmillaan; monikanavainen opetus, sanavaraston kar-

tuttaminen, ymmärryksen tukeminen kuvien avulla, kerronnan tukeminen...S2 lapsen osallistu-

misen mahdollistaminen, lapsi voi osallistua ilman kielellistä osallistumista” (Veo) 
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6.4 Yhteenveto aineistojen analyysista 

Tutkimusaineisto koostui kolmesta eri aineistosta; tuokioiden videoinneista, lasten haastatte-

luista ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan näkemyksistä. Aineistoista vastattiin tutkimusky-

symyksiimme: Millaisista tekijöistä lapsen näkökulmasta syntyy osallisuuden kokemus Laulu-

piirtämisen äärellä?, Miten lapset kuvaavat kokemuksiaan laulupiirtämisestä? ja Miten varhais-

kasvatuksen erityisopettaja näkee lapsen osallisuuden toteutumisen Laulupiirtämisen tuokiolla? 

Laadullista tutkimusaineistoa tarkastelemalla Weckströmiä ja kollegoita (2017) mukaillen, tuli 

esille kolme tekijää, jotka vaikuttavat lapsen näkökulmasta osallisuuden kokemuksen syntymi-

seen Laulupiirtämisen äärellä (kuvio 5).  

 

 

Kuvio 5. Osallisuuden kokemukseen vaikuttavat tekijät Laulupiirtämisen äärellä 

Vuorovaikutuksessa piirtäen ja ilmaisten ison paperin äärellä muodostui ensimmäiseksi lapsen 

osallisuuden kokemukseen vaikuttavaksi tekijäksi. Se syntyi jokaisen lapsen huomioinnista, 

heidän sanallisiin ja sanattomiin viesteihin vastaamisesta sekä aikuisen aidosta läsnäolosta. 

Lapset myös vastavuoroisesti olivat aloitteentekijöitä vuorovaikutuksessa. Tuloksissa tuli 

esille, kuinka lapset ilmaisevat omia ajatuksiaan selkeästi enemmän sanallisesti, mutta havain-

noimalla videoaineistosta lasten ilmeitä, eleitä ja kehonkieltä, voitiin myös niistä tulkita heidän 

Lapsen osallisuuden 
kokemukseen 

vaikuttavat tekijät

Vuorovaikutuksessa 
piirtäen ja ilmaisten 
ison paperin äärellä

Aikuisen luomat 
mahdollisuudet 

Laulupiirtämisessä

Laulupiirtäminen 
pedagogisena 

välineenä 
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osallisuuden kokemusta sanattoman viestinnän perusteella. Eleitä ja ilmeitä olivat hymyt ja 

osallistuminen mukaan motivoituneesti ja innostuneesti. Vuorovaikutusta tukivat erilaiset kom-

munikaation muodot, piirtäminen, sanoittaminen ja kuulluksi tuleminen.  

 

Lasten ilmaisua Laulupiirtämishetkellä olivat musiikillinen, kuvallinen, sanallinen ja keholli-

nen ilmaisu. Vuorovaikutus ja ilmaisu liittyvät kiinteästi toisiinsa, ja ne vaikuttivat yhdessä 

kokonaisuuteen. Lasten musiikillinen ilmaisu näkyi laulujen mukana laulamisena, rytminä ky-

nän liikkeissä sekä myös kehollisesti paikallaan hypähtelynä ja liikkumisena. Kuvallinen il-

maisu osoittautui lapsille tärkeäksi ja se liittyi kiinteästi myös musiikilliseen ilmaisuun piirtä-

mislaulujen kautta sekä sanalliseen ilmaisuun, lasten halutessa näyttää ja kertoa toisilleen ja 

tutkijoille piirtämistään hahmoista. Onnistumisen riemu näkyi lapsista ja kukaan ei sanallisesti 

epäillyt osaamistaan piirtämisessä. Tähän auttoi aikuisten mallintaminen sekä jokaisen lapsen 

tuotosten huomiointi ja ihailu. Lasten osallisuutta voi tukea, kun käytössä on uudenlaisia ele-

menttejä toiminnassa ja tärkeää on myös, että lapsen toiminnasta ollaan kiinnostuneita ja yhtei-

sen toiminnan äärellä arvostetaan lapsen tuotosta.  

Kehollinen ilmaisu näkyi lasten piirtämisasennoissa, välillä piirrettiin paperin päällä maaten ja 

paperin reunoilta liikuttiin piirtämään paperin keskiosiin ja lähemmäksi toisia lapsia ja tutki-

joita. Lapset olivat sitoutuneita toimintaan ja motivoituminen sekä kiinnostus tekemiseen säilyi 

koko tuokion ajan. Lasten sitoutuminen toimintaan ilmenee, kun lapsia ei tarvitse ohjata pysy-

mään paperin äärellä. Toiminnan äärelle sitouduttiin, niin kauan kuin oli piirtämistä ja musiik-

kia. Lasten haastatteluista tuli esille, että heillä oli ollut kivaa ja konkreettinen tekeminen, piir-

täminen ja pupu olivat heille mieluisia. Lasten vastauksissa ei mainittu musiikkia, vaikka se 

näkyi videomateriaalissa selkeästi, kuinka musiikillinen muoto ja rytmi sekä piirtämislaulut 

vaikuttivat lasten toimintaan.  

Aikuisen luomat mahdollisuudet Laulupiirtämisessä olivat toinen lasten osallisuuden kokemuk-

seen vaikuttava tekijä. Ne syntyivät lasten tarpeiden ymmärryksestä inklusiivisessa varhaiskas-

vatusryhmässä, lasten mahdollisuudesta kertoa ja osallistua sekä aikuisen pedagogisesta osaa-

misesta. Lasten osallisuuteen pedagoginen toiminta luo rajoja ja raameja ja aikuinen voi toi-

minnallaan edistää tai päinvastoin rajata osallisuuden syntymistä. Pedagoginen toiminta ja 

osaaminen huomioi lasten osallisuutta ja taitoja. Lasten asioiden äärelle on tarve pysähtyä. 

Tässä tutkimuksessa aika muodostui osallisuutta rajaavaksi tekijäksi, sillä tutkijat eivät pysty-

neet tarttumaan kaikkiin lapsilta tulleisiin ideoihin, sillä Laulupiirtämistuokiot oli aikataulutettu 

päiväkodin aikataulun mukaisesti ennen ruokailua. Tämä tekijä vahvisti tietoa siitä, että lapsen 
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kokemusta osallisuudesta vahvistaa se, että aikuisella tarvitsee olla riittävästi aikaa lapsien ide-

oista syntyville muutoksille.

Laulupiirtäminen pedagogisena välineenä inklusiivisessa ryhmässä oli kolmas lasten osallisuu-

den kokemukseen vaikuttava tekijä. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja toi esille Laulupiirtä-

misen menetelmän sekä pedagogisen näkemyksen, lasten osallisuutta tukevana kokonaisuu-

tena. Hänen näkemystään voidaan pitää tärkeänä, koska hänellä oli tietämys lasten taidoista ja 

tuen tarpeista. Hän toi esille, kuinka hän näki lasten ilmeistä, eleistä ja sanoittamisesta sekä 

toiminnasta uusia asioita, joita ei ole tullut aikaisemmin esille. Hänen mukaansa lasten osalli-

suus näkyi selkeästi ja hän oli ”ihmeissään” kuinka sitoutuneesti lapset yhdessä toimivat.  

 

Lasten osallisuuden kokemus syntyy vuorovaikutuksessa yhteisen ison paperin äärellä. Laulu-

piirtämisellä toteutettiin yhteinen tuokio, jossa lapset saivat osallistua omien taitojensa mukaan 

toimintaan. Osallisuuden kokemusta vahvistaa aikuisen pedagoginen osaaminen ja sensitiivi-

syys. Aikuisen kuuluu olla herkkänä lasten asioille ja erilaisille aloitteille. Yhteinen toiminta 

vie osallisuutta eteenpäin ja kuulluksi tulemisen merkitys on tärkeää. Tulosten mukaan kom-

munikoinnilla oli merkitystä vuorovaikutuksen syntymiseen ja sitä kautta lapsen osallisuuden 

kokemukseen. Ilmeet, eleet ja kehon kieli olivat sanatonta viestintää, joita tutkimustuloksissa 

nostettiin esille. Se toi esille lapsennäkökulmasta toiminnallisuutta ja positiivisesti näkyvää ko-

kemusta. Tutkijoilla ei ollut aikaisempaa tuntemusta lapsista ja lapset eivät tunteneet tutkijoita. 

Sensitiivisellä otteella ja lasten toiminnan huomioimisella voi olla merkitystä osallisuuden ko-

kemisen syntymiselle lapsen näkökulmasta tarkasteltuna. 
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7 Pohdintaa tuloksista  

Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, millaisista tekijöistä lapsen näkökulmasta syntyy 

osallisuuden kokemus Laulupiirtämisen äärellä. Osallisuuden käsitteen määrittely ei ole Leino-

sen (2020) mukaan ongelmatonta ja osallisuus liittyy hänen mukaansa kaikkeen varhaiskasva-

tuksen toimintaan. Tässä tutkimuksessa lapsen osallisuus on kiinnittyneenä lapsen omaan ko-

kemukseen ja siihen miltä hänestä henkilökohtaisesti on tässä tietyssä tilanteessa tuntunut (Lei-

nonen, 2020). Tärkeää näkökulmaa tutkimuskysymyksiin saatiin myös varhaiskasvatuksen eri-

tyisopettajan kerronnasta, sillä hänen lapsituntemuksensa auttoi meitä tutkijoina havaitsemaan 

ja ymmärtämään myös sellaisia asioita, joita emme olisi voineet ulkopuolisina tutkijoina etukä-

teen tietää.  

Vuorovaikutuksessa piirtäen ja ilmaisten ison paperin äärellä. Tutkimustuloksissa tuli esille, 

että lasten osallisuuden kokemusta Laulupiirtämisen tuokiolla vahvisti sensitiivinen vuorovai-

kutus aikuisten ja lasten välillä. Tuokioilla jokainen lapsi tuli huomioiduksi, lasten ideoita ja 

ehdotuksia pyrittiin toteuttamaan ja lapselle annettiin myös mahdollisuus olla osallistumatta 

esimerkiksi yhteisen polun piirtämiseen pupukynällä. Kalliala (2013) tähdentää aikuisen taitoa 

tunnistaa ja havainnoida herkästi lapsen erilaisia tarpeita ja emotionaalisia tunnetiloja ja vastata 

niihin. Hän käyttää käsitettä sensitiivisyys, johon liittyy taito havaita eleitä, ilmeitä ja sanatto-

mia viestejä ja aikuisella on kykyä havaita, kuunnella ja nähdä lapsi (Kalliala, 2013, s. 30–31). 

Sensitiivisen vuorovaikutuksen kautta, jokainen lapsi pystyy vaikuttamaan osallistumisensa ta-

soon. Tästä muistutetaan myös Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018).  

Ilmaisu oli merkittävässä roolissa osallisuuden kokemuksen syntymisessä Laulupiirtämisen 

tuokioilla. Laulupiirtämistuokiossa näkyi erityisesti kuvallista, musiikillista, sanallista ja kehol-

lista ilmaisua.  Ilmaisun muodoista piirtäminen, laulut ja kertominen olivat lasten haastattelujen 

ja videohavainnoinnin perusteella merkittävimmät tekijät. Tutkijoina olimme yllättyneitä siitä, 

että lapset kertoivat kokemuksiaan Laulupiirtämisestä piirtämisen kautta, eivät niinkään mai-

ninneet musiikkia tai laulujen nimiä, kuten itse olimme paljolti Laulupiirtämisen mieltäneet. 

Tähän saattoi vaikuttaa se, että laulut olivat lapsille uusia ja piirtäminen konkreettisena tekemi-

senä oli lapsille helpompaa. Lisäksi piirtäminen lattialla ison paperin ääressä saattoi olla uusi, 

sekä innostava kokemus, joka nosti piirtämisen musiikkia enemmän esille lapsen näkökul-

masta.  
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Siitä huolimatta, että laulut olivat lapsille uusia, osa lauloi mukana. Musiikin muodot ja rytmi 

näkyivät lasten piirtämisessä ja kehollisessa ilmaisussa, joten piirtämislauluilla on sitä kautta 

suuri merkitys piirtämisen innoittajana.  Marjanen (2022) ilmaisee musiikin merkityksen mo-

niaistisena elementtinä, joka voi vaikuttaa oppimiseen ja hyvinvointiin tiedostamatta. Erilainen 

äänimaailma, johon kuuluvat puhe, laulu ja kehollinen ilmaisu ovat jo varhaislapsuudesta läh-

tien havaittuja ilmaisukeinoja, joita lapset omaksuvat osaksi omaa ympäristöään (Marjanen, 

2022). Tätä tuki havaintomme tutkimusaineistosta. Lapset liikkuivat musiikin rytmissä ja mu-

siikki rytmitti tuokion kulkua. Musiikin ja laulun aikana puhe on vähäisempää, keskittyminen 

suuntautui piirtämiseen. Musiikin pysähtyessä lisääntyi kerronnan ja yhteisen kokemuksen ja-

kaminen. Yi (2021) pitääkin musiikin merkitystä toimintaa tukevana ja rytmittävänä, joka sel-

keästi ilmaisee lapsen toiminnalle alkua, toiminnan muotoa sekä lopetusta, kun musiikin tuoma 

rytmi ja liike muokkaavat toimintaa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2022) mukaan 

lasten ilmaisulle on luontevaa se, että eri ilmaisun muodot yhdistyvät.  

Lasten ilmaisuun liittyi kuvallisen ilmaisun lisäksi kerronta. Lapset oma-aloitteisesti alkoivat 

kertomaan piirtämistään hahmoista ja heille oli merkitystä, että he tulivat piirtämiensä kuvien 

myötä kuulluksi. Aikuisen merkitystä voidaankin pitää tärkeänä lasten kerronnalle ja aikuinen 

voi olla sekä mahdollistaja kerronnalle tai estää kerrontaa (Viljamaa ym., 2018). Kuuntelemisen 

ja kuulluksi tulemisen merkitystä vuorovaikutuksen syntymisessä tuodaan esille jo vuoden 

1989 YK:n lasten oikeuksien yleissopimuksessa (Yhdistyneet kansakunnat, 1989). Lapsilla on 

Louhela-Risteelän & Meriläisen (2020) mukaan luontaisesti halu kertoa omista ajatuksistaan ja 

mielipiteistään. Aikuisen välittäessä myönteistä ja välittävää ilmapiiriä, toimii hän vuorovaiku-

tuksen mallina, jolloin lapselle vahvistuu halu kertoa ja saada äänensä kuuluviin (Louhela-Ris-

teelä & Meriläinen, 2020). ”Hei kato ”oli tuokiolla useimmin kuultu lausahdus, joka sitoi ai-

kuisen ja lapsen kohtaamista koko tuokion ajan. 

Lasten kerronnasta ja haastatteluista tuli esille Laulupiirtämistuokiolla käytetyn maskottipupun 

merkitys. Pupun kanssa lapset eläytyivät näkyvästi lauluun, jossa ”pupukynä” kaatuu ja satuttaa 

tassunsa. Pupu toimi myös haastatteluissa välineenä, joka auttoi kertomaan omasta tunteesta. 

Sutelan (2017) mukaan, jonkin objektin ja toiseuden kautta omien tunteiden ja ajatusten esiin 

tuominen voi etenkin tuen tarpeen lapsilla olla helpompaa. Hänen mukaansa yhdessä vertaisten 

kanssa toimiminen taiteen eri muotojen parissa tukee vuorovaikutustaitojen kehittymistä (Su-

tela, 2017). 
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Aikuisen luomat mahdollisuudet Laulupiirtämisessä. Lasten kokemukset ovat varhaiskasvatuk-

sessa riippuvaisia siitä, miten aikuisilla on taitoa kohdata lapsia (Hermanfors, 2017) ja aikuisen 

kyvystä asettua katsomaan asioita lapsen näkökulmasta (Hermanfors, 2017; Kalliala, 2013, s. 

30). Tavoitteena Laulupiirtämisessä oli ohjata piirtämistä, mutta jokaisen lapsen piirustukset 

nähtiin ainutlaatuisia ja jokaisen jokaisella piirustuksellakin oli merkitys yhteisellä isolla pape-

rilla. Lapsen kokema onnistuminen huomioitiin ja onnistumisen kokemus tuli esiin lasten il-

maisuissa. Myönteinen vuorovaikutus ja yhdessä toimiminen ovat inklusiivisen ryhmän tun-

nusmerkkinä, silloin kun lapsella on mahdollisuus kokea hyväksytyksi tulemisen sekä ryhmään 

kuulumisen tunnetta (Hermanfors, 2017).  

Kuvat, piirustukset ja aikuisen mallittaminen olivat yhteistä kommunikointia tukemassa ja nii-

den merkitys tuli selkeästi esille toiminnan etenemisessä. Samoin kuin aikuiset havainnoivat 

lasten ilmeitä ja eleitä, havaittiin, kuinka tarkasti lapset seurasivat aikuisen ilmeitä, eleitä ja 

kehon kieltäkin. Tuokion suunnittelussa ei ollut tarkempaa tietoa, millainen ryhmä olisi tutki-

mustilanteessa läsnä. Tuloksista oli havaittavissa, että jokaisella oli mahdollisuus myös kokea 

yhteenkuuluvuutta tässä tilanteessa. Yhteenkuuluvuutta olivat vahvistamassa yhdessä tekemi-

nen, tutut lapset, kuulluksi ja nähdyksi tuleminen (Over, 2016; Juutinen, 2015) ja pientenkin 

eleiden huomioiminen on tärkeää huomioida yhteisen kokemuksen ja yhteenkuuluvuuden syn-

tymisessä (Viljamaa ym., 2018). 

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan mukaan Laulupiirtämisen menetelmän kautta voitiin tukea 

myös suomi toisena kielenä lasten osallisuutta. Hän näki menetelmään liittyvän monikanavai-

sen oppimisen, jossa visuaalisuus kuvien kautta, sekä kielellistäminen auttavat suomen kielen 

oppimisessa. Linnavallin & Huotilaisen (2022) mukaan musiikki on hyvä väline vuorovaiku-

tuksen aikaansaamiselle, silloin kun ei ole yhteistä kieltä. Heidän mukaansa lauluilla ja niihin 

liittyvillä kuvilla voidaan tukea kielitaidon kehittymistä. Musiikki ja visuaalisuus toimivat tässä 

tutkimuksessa yhteisenä kielenä ja veivät toimintaa eteenpäin. Toisinaan loruttelu antoi rytmin 

ilman melodiaa, jossa sanojen kuuntelu ja toistaminen ohjasivat piirtämistä. Musiikilla on vai-

kutusta puhekielen taustatekijöihin, kuten kuuloon, toisten huomioon ottamiseen, tarkkaavuu-

teen sekä suoraan kielen kehitykseen (Torppa, ym. 2020).  

Laulupiirtäminen pedagogisena välineenä inklusiivisessa ryhmässä. Laulupiirtämisen tuokiolla 

jokainen lapsi sai osallistua toimintaan oman vapaaehtoisuutensa ja kykynsä mukaisesti. Sutela 

(2017) tuo esille, kuinka taiteen eri muodoilla voi erityiskasvatuksen näkökulmasta olla merki-



 

63 

 

tyksellistä vahvistaa luovuutta ja minäpystyvyyttä, kun on mahdollisuus osallisuuteen ja yhtei-

seen toimintaan taiteen parissa toimien. Laulupiirtämisen tuokiot mahdollistivat kaikkien lasten 

osallisuuden, eivätkä lasten tuen tarpeet vaikuttaneet osallisuuteen. Käytössä olevilla keinoilla, 

kuten kuvilla ja piirtämisellä voitiin jokaista lasta tukea. Opittavien asioiden tutkimisen eri ais-

tien kautta ja yhdessä tehden vahvistaa se lapsen myönteistä kokemusta itsestään (Kim ym., 

2017; Yacizi, 2017). Tässä tuli esille lasten omat kokemukset omista piirustuksista.  He kokivat 

onnistumista ja iloa, huomatessaan erilaisten kuvien syntymisen. Omat kuvat olivat tärkeitä, 

mutta myös muiden piirustukset huomioitiin. Erilaiset hahmot olivat paperilla sovussa. Lasten 

sosiaalisia taitoja ja osallistumista yhteiseen toimintaan voidaan vahvistaa, kun kasvatuksen ja 

opetuksen keinoina käytetään taiteen eri muotoja (Yacizi, 2017). Varhaiskasvatuksessa pitääkin 

Linnavallin ja Huotilaisen (2022) mukaan tukea kaikkien lasten kehitystä, suunnittelemalla ja 

muokkaamalla toimintaympäristöä sekä toimintaa kaikille sopivaksi.  He esittävät, kuinka taito- 

ja taideaineilla voidaan lapsilähtöisesti tukea lapsia, vaikka olisi suuriakin kehityseroja. Taito- 

ja taideaineet antavat lapsille mahdollisuuden aktiiviseen osallistumiseen ja toimimiseen erita-

voin improvisoimalla ja huomioiden omia vahvuuksia (Linnavalli & Huotilainen, 2022). Lapset 

itse arvostavat Sirkon, Kyrönlammen ja Puroilan (2019) mukaan taito- ja taideaineita. Heidän 

mukaansa taito- ja taideaineet tuovat lapselle onnistumisen iloa ja kokemuksen siitä, että asioita 

on mahdollisuus oppia eritavoin (Sirkko ym., 2019). 

Aikuisen suunnittelema pedagoginen toiminta luo erilaista mahdollisuutta toimia varhaiskasva-

tuksen arjessa ja erilaisissa tuokioissa ja on siten lapsen kokemukseen selkeästi vaikuttava te-

kijä. Lapsilähtöisyys ja lasten vaikuttamisen mahdollisuuksien lisääminen lisäävät tutkimuksen 

(Correia ym., 2017) mukaan myös lasten osallisuuden kokemisen määrää. Syrjämäki (2015) 

muistuttaa lasten yhteenkuuluvuuden lisääntyvän silloin kun aikuinen on sensitiivisessä vuoro-

vaikutuksessa lasten kanssa. Lisäksi hänen mukaansa sillä on merkitystä, miten aikuinen kuulee 

lapsen ja miten moniulotteisesti aikuinen oman toimintansa kautta voi vahvistaa pedagogiikal-

laan lapsen osallisuutta (Syrjämäki, 2015).  

Laulupiirtämisen äärellä yhteenkuuluvuutta tilanteeseen sitoi yksi iso paperi, jonka ympärillä 

piirtäminen ja koko toiminta tapahtui. Vuorovaikutusta tapahtui yhdessä piirtämällä, kuuntele-

malla ja omia sekä yhteisiä kokemuksia jakamalla. Kallialan (2013) mukaan aikuisen pedago-

gisella tajulla on merkitystä kaikessa toteuttamisessa varhaiskasvatuksessa. Pedagogisen vuo-

rovaikutuksen lähtökohtia ovat lasten kanssa koetut hetket, joita aikuinen sensitiivisesti havain-

noi (Kalliala, 2013, s. 261). Laulupiirtämistuokiolla lapset lähtivät mallittamisen ja musiikin 

mukaisesti toimimaan, ja menetelmä aikuisten ohjaamana sai lapset luontevasti mukaan. Luova 
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ilmapiiri, tilanneherkkyys vuorovaikutuksessa ja lämmin vuorovaikutus ovat myös pedagogi-

seen sensitiivisyyteen liitettäviä tekijöitä (Rusanen ja Ollikkala, 2018).  

Kuutti, Sajaniemi, Björn, Heiskanen ja Reunamo (2021) tuovat esille, kuinka tärkeää jo var-

haiskasvatuksessa on huomioida ja havainnoida lasta ja hänen tarpeitaan myös sanattomien 

viestien kautta. Lisäksi he tuovat esille, että aikuisen tuella ja ohjaamisella on tärkeä merkitys 

sitouttaa lasta toimintaan ja harjoitella erilaisia taitoja vertaistensa kanssa (Kuutti ym., 2021). 

Näin voidaan ajatella myös tutkimuksemme pohjalta, sillä piirtäminen voi olla osalle lapsista 

haasteellista, mutta Laulupiirtämisen menetelmän avulla tartutaan kynään kuin huomaamatta 

yhdessä kavereiden kanssa. Aikuisen sensitiivinen ja pedagoginen ohjaus ja piirtämisen mal-

lintaminen, jossa ei ole oikeata ja väärää tapaa tehdä, rohkaisee lasta yrittämään. 

Tutkimustuloksissamme on yhtenevyyttä Weckströmin ja kollegoiden (2017) tutkimuksen 

kanssa. He kuvaavat, että lasten osallisuuden kokemus syntyy vuorovaikutuksessa, toiset huo-

mioivassa ilmapiirissä sekä toiminnallisen tekemisen kautta. Tutkimustuloksistamme voidaan 

löytää myös Weckströmin ja kollegoiden (2017) kuvaamia osallisuutta lisääviä tekijöitä; lapset 

olivat tutun päiväkotiryhmänsä kanssa ja mukana seuraamassa oli tuttuja aikuisia, jokainen 

lapsi tuli huomioitua ja heidän kanssaan keskusteltiin, huumori näkyi lasten hassuissa kerto-

muksissa piirroksistaan, piirtäminen oli mukavaa tekemistä lasten mielestä ja lapset saivat va-

lita osallistumisensa tason.  

Pedagogisella toiminnalla sekä toimintaympäristön rakenteilla voidaan Sirkon ja kollegoiden 

(2019) mukaan sekä mahdollistaa, että rajoittaa lasten osallisuuden kokemusta ja sitä kautta 

tunnettaan omasta toimijuudesta. Rakenteet heijastuvat aikatauluihin, pedagoginen toimita 

opettajajohtoisesti voi jättää lapsen tuoman ajattelun ja näkökulman huomaamatta (Sirkko ym., 

2019). Tässä tutkimuksessa aikataulu osoittautui lasten osallisuuden kokemusta rajaavaksi te-

kijäksi. Kiireettömyys ei kaikilta osin toteutunut johtuen aikataulutuksesta. Tavoitteena oli to-

teuttaa toiminta osana lasten päivittäistä arkea, yhtenä toiminnallisena pienryhmätoimintana 

aamupäivällä ennen ruokailua. Aikataulun merkitys ei näkynyt lasten ajatusten ja esille tuomien 

asioiden huomiotta jättämisenä ja aika ei tullut lapsille tietoisesti esille. Aikataulu nousi esille 

havainnoidessamme aineistoa ja pohtiessamme lasten ideoiden merkitystä toiminnan eteenpäin 

viemisessä. Sirkko ja kollegat (2019) huomasivat, että osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden ko-

kemukselle on varattava riittävästi tavoitteiden ohella aikaa, ettei lasten toimintaa rajata liiaksi 

ympäristöstä tulevilla aikataulullisilla rakenteilla. Aikuisen tulee arvioida, milloin ajan rajaa-

minen on tarkoituksenmukaista (Sirkko ym., 2019).  
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Uuden Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2022) julkaiseminen tekee pro -gradu tut-

kielmastamme ajankohtaisen. Laulupiirtämisen menetelmä on Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteiden (2022) mukaista inkluusioperiaatetta tukevaa, sillä se mahdollistaa kaikkien lasten 

osallistumisen yhteisen tekemisen äärelle ja sen voi nähdä kokonaisvaltaisena eri oppimisen 

alueita yhdistävänä ja soveltavana pedagogisena toimintana.  Kehittämisideana ajattelisimme, 

että Laulupiirtämisen menetelmässä voisi käyttää samana toistuvaa struktuuria ainakin aloituk-

sen ja lopetuksen suhteen, jolloin se antaisi lapsille turvallisuuden tunnetta ja lisäisi pedagogista 

vaikuttavuutta. Maskottipupun merkitys lapsille tärkeänä samaistumiskohteena ja Laulupiirtä-

miskaverina, tuli myös tutkimustuloksissa esille, joten maskottia kannattaa käyttää Laulupiir-

tämisen tuokioilla. 

Jatkotutkimusideat 

Tämän tutkielman avulla saimme tietoa siitä, mitkä tekijät voivat vaikuttaa, lasten osallisuuden 

kokemiseen Laulupiirtämisen tuokiolla, mitkä asiat heidän mielestään ovat Laulupiirtämisessä 

mukavia ja miten Laulupiirtämistä voisi käyttää varhaiskasvatuksen erityisopettajan pedagogi-

sena työmenetelmänä. Tutkielmaamme osallistui pieni joukko lapsia, joten tulokset ole yleis-

tettävissä laajempaan joukkoon.  

Brown (2020) kuvaa, kuinka esikouluikäisten tutkimuksessa on näyttöä siitä, että taidekasva-

tuksen merkitys näkyy kouluvalmiuksien vahvistumisena, etenkin lapsilla, joilla on kehityksel-

lisiä viivästymiä. Hänen mukaansa taidekasvatus yhtenä pedagogisena keinona tuo vahvuutta 

kouluvalmiuksien lisäksi myös sosiaalisten suhteiden ymmärtämiseen ja tunnesäätelyn vahvis-

tumiseen (Brown, 2020). Kim ja kollegat (2017) olivat tutkineet minäpystyvyyttä ja itseluotta-

musta ja Yacizin (2017) tutkimus on suuntautunut lasten sosiaalisiin taitoihin. Nämäkin tutki-

mukset olivat interventiotutkimuksia, joissa oli verrattu tutkimustuloksia toiseen verrokkiryh-

mään. Laulupiirtämisestä ei ole vielä tutkimusperustaista näyttöä, miten se tukisi oppimista tai 

jotakin taitoaluetta. Mielestämme voisi olla tarvetta selvittää interventiona, kuinka Laulupiirtä-

misen vaikutusta lapsen hienomotoristentaitojen kehittymiseen tai kielenkehitykseen. Lisäksi 

osallisuuden kokemusta lapsinäkökulmaisesti voisi toteuttaa erilaisissa konteksteissa uudel-

leen. 
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8 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus  

Tässä kappaleessa tarkastellaan tutkimusprosessin eettisyyttä ja luotettavuutta. Eettisiä näkö-

kulmia tarkastellaan sekä tutkimuksen teon, että lapsinäkökulmaisesta tutkimuksesta käsin. Li-

säksi arvioimme tutkimuksen luotettavuutta tutkimuksen eri vaiheissa tehtyjen valintojen 

kautta.  

Tutkimuksen eettisyys 

Tutkimusetiikan tulisi näkyä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK, 2012) ohjeiden mu-

kaan vastuullisina ja rehellisinä toimintatapoina. Lähtökohtana pidetään huolellisuutta, rehelli-

syyttä ja avoimuutta tutkimuksen jokaisessa vaiheessa. Tässä tutkielmassa olemme pyrkineet 

huolellisuuteen ja avoimuuteen sen kaikissa vaiheissa. Aineiston hankinta, analyysi ja rapor-

tointi on tehty mahdollisimman tarkasti, jotta tutkimuksemme toteuttamisesta tulisi selkeä 

kuva. Lähteinä on käytetty kotimaisia ja kansainvälisiä vertaisarvioituja tutkimuksia, sekä ar-

tikkeleita ja niihin on viitattu asianmukaisesti ja ne löytyvät lähdeluettelosta.  

Ranta ja Kuula-Luumi (2017) muistuttavat Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeista, joissa 

pidetään tärkeänä tutkittavan itsemääräämisoikeutta, vahingoittamisen välttämistä, yksityi-

syyttä ja tietosuojaa. Heidän mukaansa tutkijan täytyy olla selvillä tutkittavan omasta tahdosta 

ja suojat hänen yksityisyytensä niin hyvin, ettei se tule ilmi missään vaiheessa tutkimusta eikä 

sen jälkeen. (Ranta & Kuula-Luumi, 2017; Karlsson, 2012). Lapset kuuluvat Luomasen ja Ni-

kanderin (2017) mukaan haavoittuvaan ryhmään, jolloin heitä koskevassa tutkimuksessa tutki-

jan ja tutkittavan valtasuhteissa, vapaaehtoisuudessa, luottamuksessa ja tutkimusaineiston han-

kinnassa täytyy ottaa erityisesti eettiset kysymykset huomioon. 

Tämän tutkielman kohderyhmänä ovat olleet lapset, joten olemme kiinnittäneet erityistä huo-

miota eettisyyteen. Olemme huolehtineet, etteivät lasten ja tutkimukseen osallistuneen varhais-

kasvatuksen erityisopettajan nimet, eivätkä kyseinen päiväkotiryhmä tule ilmi missään vai-

heessa tutkimustamme. Tutkijoilla ei ollut käytössä mitään nimi eikä osoitetietoja. Olemme 

ottaneet huomioon huoltajien lisäksi myös lapsen oman suostumuksen tutkimukseen huoltajille 

osoitetussa kirjallisessa tutkimusluvassa. Tutkimusluvassa kysyttiin lupa myös lapsen piirus-

tuksen käyttöön tutkimuksessa. Ennen tutkimustilanteen alkua kerroimme lapsille tutkimukses-

tamme ja mitä haluamme tutkimuksellamme selvittää. Tutkimuksessa syntyneet video- ja ääni-

tallenteet, tutkimusluvat sekä piirrokset hävitetään tutkimuksen jälkeen tietosuojasuunnitelman 

mukaisesti. 
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Tutkimuksen luotettavuus 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuus liittyy Vilkan (2021, s.125) sekä Tuomen ja Sarajärven 

(2018, s.163–165) mukaan tutkimuksen toteuttamiseen ja sen kaikkiin osavaiheisiin. Tutkimuk-

sen luotettavuutta voidaan Hirsjärven ja kollegoiden (2018, s. 232) mukaan lisätä tutkimuksen 

yksityiskohtaisella raportoinnilla, jossa jokainen tutkimuksen vaihe kuvataan tarkasti.  

Tutkijan mukana olo tutkimustilanteessa ei ole ongelmatonta, ja tutkijan on tarkoin huomioi-

tava, ettei ennakkotieto tutkittavasta kohteesta ja ilmiöstä vaikuta tutkimustulokseen (Saaranen-

Kauppinen ja Puusniekka, 2006). Omat osallistuvan havainnoijien ja toimijoiden roolit olivat 

tämän tutkimuksen suorittamisen kannalta perusteltuja ratkaisuja. Itse pitämämme Laulupiirtä-

misentuokiot olivat ainut keino saada tuokiot toteutettua, muitakin keinoja kartoitettiin yhdessä 

Minna Lappalaisen kanssa. Tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että meillä on menetelmästä 

sekä koulutusta, että käyttäjäkokemusta. Tämän takia tuokiot oli suunniteltu tavoitteiden mu-

kaisesti. Kummallakaan tutkijoista ei ollut sidoksia lapsiryhmään, päiväkotiin eikä tutkimus-

kuntaan, joten sillä ei ollut Hirsjärven ja kollegoiden (2018, s. 212–213) mukaan vaikutusta 

tutkimuksen luotettavuuteen.  Tutkimustilanteessa lapset eivät kiinnittäneet huomiota jalustalla 

olevaan videokameraan, siitä oli heille ennen tuokion aloittamista kerrottu, joten videointi ei 

ollut sellaisena Hirsjärven ja kollegoiden (2018) mainitsemana haittaavana tekijänä, joka olisi 

vaikuttanut tilanteen kulkuun.  

Tämän tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että tutkimuksen tekemiseen ja analysointiin on 

osallistunut kaksi tutkijaa, kyseessä on Hirsjärven ja kollegoiden (2018) mukaan tutkijatrian-

gulaatio. Kahden tutkijan välinen vuoropuhelu lisää näkökulmia tutkittavaan aineistoon (Hirs-

järvi, 2018, s. 233). Lisäksi tässä tutkimuksessa voidaan puhua aineistotriangulaatiosta, sillä 

tutkimusaineistona on kolme eritavoin tuotettua aineistoa (Hirsjärvi ym., 2018, s. 233, Tuomi 

& Sarajärvi, 2018, s.168). Triangulaation käyttö vie tutkimuksessa usein enemmän aikaa, mutta 

useamman tutkijan näkökulmat usein myös rikastuttavat ja edistävät myös tutkimuksen kirjoit-

tamista (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006).   

Tutkimusaineisto katsottiin yhdessä heti tutkimustilanteen päätyttyä ja tehtiin muistiinpanot en-

simmäisistä havainnoista. Aineistoa on myös kuunneltu ilman kuvaa, jolloin huomio on kiin-

nittynyt kuultuun aineistoon. Aineistoa on katsottu useita kertoja erikseen, jolloin kumpikin 

tutkija on kerännyt analyysiä varten omia huomioita, jonka jälkeen niistä on keskusteltu, niitä 

on vertailtu yhdessä. Analyysin luotettavuuteen on kiinnitetty huomiota siten, että vaiheet on 
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kirjattu huolellisesti ylös ja niihin on palattu useita kertoja. Tutkimuksen analyysin luotetta-

vuutta olisi voinut vielä parantaa sillä, että molemmat tutkijat olisivat tehneet omat analyysit, 

joita olisi verrattu toisiinsa, mutta halusimme toteuttaa analyysin yhdessä keskustellen. Video-

aineiston luotettavuutta tutkimuksessa vahvistaa, että siitä on kerättävissä ilmeiden, eleiden ja 

liikkeiden merkityksiä varmemmin ja videoitu aineisto tuo luotettavuutta hyvin kokemuksen 

tutkimiseen (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006). Varhaiskasvatuksen erityisopettajan 

tuomat näkemykset ja lasten haastattelut litteroitiin sanatarkasti. Molemmat aineistot analysoi-

tiin erikseen sisällönanalyysillä. Erilaiset aineistot toivat luotettavuutta tutkimukseen. 

Hermanfors (2017) kuvaa, kuinka varhaiskasvatuksessa lapset ovat luontevasti eri toiminnoissa 

mukana, ja heillä on tarve kuulua ryhmään aktiivisina toimijoina. Weckström ja kollegat (2021) 

puhuvat henkilöstön sisäistämän osallisuudenkulttuurin tärkeydestä, sillä sitä kautta lapset pää-

sevät osallisiksi suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan toimintaa. Tähän tutkimukseen 

olisi voinut saada vielä enemmän lapsinäkökulmaa ja osallisuutta, jos olisimme pystyneet otta-

maan lapset mukaan myös Laulupiirtämistuokion suunnitteluun ja arviointiin. Esimerkiksi nau-

hoitetun videon katseleminen yhdessä jälkeenpäin olisi voinut avata vielä paremmin lasten tun-

temuksia ja kokemuksia meille tutkijoina. Tämä ei kuitenkaan aikataulullisesti ollut mahdol-

lista. 

Ennakolta tutkimuksen luotettavuutta rajoittavaksi tekijäksi olisi voinut arvioida oma roolimme 

tutkimustilanteessa, sillä osallisuuden kokemukseen liitetään aikuisen tuttuus (Weckström ym., 

2017). Pohdimme, miten lapset tulisivat kokemaan osallisuutta tai osallistuisivat Laulupiirtä-

miseen, kun me tutkijoina olimme lapsille vieraita. Tässä tilanteessa uudet aikuiset olivat mah-

dollistamassa uudenlaista tekemistä, joka yhdisti lapset ja meidät tähän tilanteeseen ja ryhmään. 

Lapsia huomioitiin yksilöllisesti ja yhteisen ison piirustuksen kautta kuuluttiin kaikki samaan 

ryhmään. Lasten toiminta oli luottavaista ja havainnoista voidaan tulkita, että lasten yhteenkuu-

luvuuteen ei vierailla aikuisilla ollut tässä tilanteessa osallisuuden kokemusta poissulkeva te-

kijä.  

Tutkimuksessamme tarkoituksena oli saada tietoa havainnoimalla ja haastattelemalla tietoa las-

ten osallisuuden kokemuksesta ja niihin vaikuttavista tekijöistä lasten näkökulmasta. Lapsia 

haastateltaessa sekä havainnoidessa tutkijat ovat lähellä tutkittavaa (Vehkalahti ym., 2010). 

Laadullisessa lapsinäkökulmaisessa tutkimuksessa aineistoa voidaan kerätä suoraan lapsilta ja 

lapsia haluttaisiin enemmän mukaan tutkimuksen tekemiseen sekä aineistojen analysoimiseen 
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(Kallio, 2010). Tutkimuksessamme lasten mielipidettä kysyttiin tuokion jälkeen haastattele-

malla, mutta lasten kanssa tutkimustilanteessa nauhoitettua videota katsomalla olisimme saa-

neet lapsinäkökulmaisesti luotettavamman tuloksen. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan 

tuoma näkemys toi luotettavuutta tutun aikuisen näkökulmasta tutkimustilanteessa. Tutkimuk-

sen rajoituksena voidaan pitää, että tutkimus on toteutettu yhdessä päiväkodissa ja ryhmässä. 

Saadusta aineistosta pystyimme vastaamaan tutkimuskysymyksiimme.  
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Liite 1  

Lupakysely/Tiedote tutkimuksesta   

Hei! 

Olemme Oulun yliopiston kasvatustieteen maisteri- opiskelijoita ja pääaineenamme on erityispedago-

giikka (varhaiskasvatuksen erityisopettaja). Teemme Pro gradu -tutkielmaa Kasvatustieteiden tiedekun-

nassa syksy 2021–kevät 2022. Laadullisen tutkimuksemme tavoitteena on saada tietoa lasten osallisuu-

den kokemuksesta Laulupiirtämisen menetelmän äärellä ja olemme kiinnostuneita tarkastelemaan osal-

lisuutta lapsen näkökulmasta. Tutkimusta ja Pro gradu -tutkielmaa teemme yhteistyössä Minna Lappa-

laisen kanssa, joka on Laulupiirtämisen menetelmän kehittäjä. 

Tutkimukseemme sisältyy pienryhmässä toteutettu Laulupiirtämisen menetelmän äärellä toteutettu 

hetki, joka sijoittuu osaksi lapsenne päiväkotipäivän arkea. Tutkimusaineistoa kerätään videoimalla tuo-

kio ja haastattelemalla lapsia keskustelun lomassa.  

Tutkimusaineisto tulee vain tutkimuskäyttöön, videoita ei käytetä muussa tarkoituksessa. Lasten henki-

löllisyys, päiväkodin nimi ja sijainti eivät esiinny tutkimuksessa. Lasten piirustuksia käytetään lasten 

haastatteluissa ja ovat osa tutkimusaineistoa.  

Tutkimuksemme suunniteltu ajankohta on 18.11.2021 XXX päiväkodissa XXX ryhmässä. Palau-

tathan lupalapun 16.11.2021 mennessä XXX ryhmään. 

Lapsen nimi (ei tule tutkimukseen) ____________________________________________________ 

Lapsemme SAA osallistua tuokioon, jossa aineistoa kerätään_______ ja olen kysynyt myös lapseltani 

hänen suostumustaan _______  

Lapsen piirustusta SAA KÄYTTÄÄ valmiissa tutkielmassa (ilman nimeä, tunnistetietoja)_______ 

Lapsemme EI saa osallistua_______       

Tutkimuksesta voi ottaa yhteyttä meihin myös sähköpostitse: 

  Heli Kunnasmäki, heli.kunnasmaki@student.oulu.fi 

Anu Lappalainen, anu.lappalainen@student.oulu.fi 

Ystävällisin terveisin, Heli ja Anu 

Lisätietoa Laulupiirtämisen menetelmästä: https://www.laulau.fi/luovat-tyokalut/laulupiirtami-

nen  

file:///C:/Users/rsirkko/Downloads/heli.kunnasmaki@student.oulu.fi
mailto:anu.lappalainen@student.oulu.fi
https://www.laulau.fi/luovat-tyokalut/laulupiirtaminen
https://www.laulau.fi/luovat-tyokalut/laulupiirtaminen
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Liite 2 

Kuvia lasten piirroksista 

 

Kuva 8. Mauno, Maija ja Matias mato  

 

 

Kuva 9. Aurinko laulu 
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Kuva 10.  ”Siilillä on piikit” 

 

Kuva 11. Iso paperi täyttyi lasten piirroksista 


