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1 Johdanto 
 

Nykyiset lasten osallisuuden painotukset ovat avanneet yhä enemmän tilaa lasten omille 

näkökulmille ja vaikutusmahdollisuuksille esiopetusyhteisön toiminnassa ja omassa op-

pimisessaan. Lasten osallisuuden kannalta pidetään tärkeänä esimerkiksi lasten tietoi-

suutta eri toimintojen tavoitteista (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 28; 

Turja 2012, 49) sekä oikeutta vaikuttaa oman oppimisensa suunnitteluun ja toteuttami-

seen yhdessä aikuisten kanssa (Leinonen & Venninen 2012). Nämä periaatteet eivät 

kuitenkaan vielä kerro, kenen näkökulmasta lasten oppimista ja sen tavoitteita tarkastel-

laan tai miten oppiminen konkretisoituu lapsille itselleen. Entäpä jos lapset saisivatkin 

itse vaikuttaa, paitsi esiopetuksen toimintaan, myös omien oppimistavoitteidensa valin-

taan ja toteuttamisen suunnitteluun, ja siten koko ryhmän opetussuunnitelman rakentu-

miseen? Sain tietää eräässä päiväkodissa käytettävän tällaista työtapaa pedagogista do-

kumentointimenetelmää hyödyntäen. Samalla sain mielenkiintoisen mahdollisuuden pe-

rehtyä Pro gradu -tutkimuksessani dokumentointiaineiston välittämään työskentelypro-

sessiin sekä sen tuottamiin lasten näkökulmiin esikoululaisina oppijoina.     

   

Olen itse saanut työskennellä esiopetusikäisten lasten parissa kolmena eri vuosikymme-

nenä kahdessa eri työyhteisössä, viimeksi muutamia vuosia ennen nykyisen opetus-

suunnitelman (EOPS 2014) julkaisua. Kokemukseni lasten omista oppimistavoitteista 

rajoittuvat kuitenkin vain pienimuotoisiin lapsen esiopetussuunnitelman kyselyihin sekä 

joihinkin lasten spontaaneihin oppimisen aloitteisiin. Tässä tutkimuksessa siis yhdisty-

vät sekä ammatillinen että tieteellinen kiinnostukseni lasten omaan näkökulmaan oppi-

misesta, jonka voi katsoa yleisesti jäävän meidän aikuisten ja muiden asiantuntijoiden 

ajassa muuttuvien tavoitteiden ja ihanteiden varjoon (ks. Alanen 2009; Dahlberg, Moss 

ja Pence 2007; Karila 2013; Turunen 2007). Tälläkin hetkellä lasten oppimisen käytän-

nöt ovat olleet laajan kehittämistyön kohteena esiopetuksessa ja koko koulutusjärjestel-

mässä, joten pidin mielekkäänä sekä hyödyllisenä pysähtyä vaihteeksi lasten omien 

kiinnostuksen kohteiden ja oppimisen määritelmien ääreen. Uskoin dokumentointiai-

neistolla olevan myös arvokasta annettavaa, niin tieteelliselle tutkimukselle kuin lasten 

oppimisen ja osallisuuden käytäntöjen mahdollisuuksille. 

 

Tutkijana sain tosin todeta aiheeni tieteelliset realiteetit. Esimerkiksi esiopetusikäisten 

lasten oppimisen kiinnostuksen kohteita ei ole aiemmin tutkittu heidän omasta näkö-
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kulmastaan käsin. Lasten lukemisen valmiuksia koskevien tutkimusten perusteella tie-

detään ainoastaan, että esiopetusikäiset tytöt ovat yleisellä tasolla poikia kiinnos-

tuneempia lukemisen taitojen oppimisesta (Lerkkanen ym. 2012). Tutkijat ovat olleet 

myös muilta osin varsin haluttomia selvittämään alle kouluikäisten lasten omia, vapaa-

muotoisia ajatuksia ja kokemuksia oppimisesta. Colliver ja Fleer (2016, 1559) katsovat 

tämän johtuvan edelleen vahvasta romanttisen kasvatusfilosofian perinteestä, jonka poh-

jalta lapset nähdään mieluummin suojeltavina ja viattomina leikkijöinä kuin oikeutettui-

na tai kykenevinä osallistumaan aikuisille varattuun oppimisen määrittelyyn. Tutkimuk-

sellani näytti siis olevan selvästi jonkinlainen tilaus, mutta ei varsinaista aiempien tut-

kimusten luomaa taustaa tai teoreettisia suuntaviivoja sen toteuttamiseen.  

 

Näistä syistä tutkimuksen teoreettiset kytkennät rakentuivat aineistolähtöisen käsitteel-

listämisprosessin kautta (Kiviniemi 2015, 78). Tiivistetysti ilmaistuna tutkimuksen ai-

neisto koostuu jokaisen lapsen piirtämästä kuudesta oppimistoiveesta, joiden toteutu-

mista ja perusteluita pohditaan videoiduissa haastatteluissa pääosin aikuisten esittämien 

kysymysten avulla. Lasten kerronta ja perustelut tarkensivat tutkimukseni teoreettisen 

huomion myös lasten kiinnostukseen ilmiönä, sen yleisiin piirteisiin sekä siihen vaikut-

taviin ja yhdistyviin tekijöihin. Näin ollen perehdyn tutkimuksessani lasten kiinnostuk-

sen toiminnallista pintatasoa laajempiin sosiaalisiin ja kulttuuriin kytkentöihin, joiden 

tunnistamista ja pedagogista hyödyntämistä Hedges, Cullen & Jordan (2011) ovat var-

haiskasvatuksessa korostaneet. Lisäksi tarkastelen, muun vastaavan tutkimustiedon 

puuttuessa, lasten yleisistä kiinnostuksen aihepiireistä tehtyjä havaintoja suhteessa las-

ten tässä aineistossa valitsemiin oppimisen aihepiireihin. Tutkimukseeni sisältyivät 

melko pitkään myös aineiston muut esiopetusta sivunneet haastatteluosuudet, mutta 

analyysiprosessin edetessä tutkimus rajautui tältäkin osin vain oppimistoiveiden pohjal-

ta muotoutuneisiin keskeisiin käsitteisiin eli kiinnostukseen ja oppimiseen.  

 

On syytä tarkentaa, että oppimisaiheesta huolimatta tämä tutkimus ei pyri millään ta-

voin tavoittamaan sitä, miten lapset todellisuudessa oppivat (esim. Brotherus 2004; Ru-

sanen 2008). Sen sijaan tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esiin, mitä lapset pedagogi-

sen dokumentointimenetelmän puitteissa itse kertovat oppimisesta ja millaiset asiat hei-

tä itseään kiinnostavat oppijoina. Kokonaisuutena kyse on siis enemmänkin oppimisen 

ilmiöstä lasten elämässä ja omissa kokemuksissa, sellaisena kuin se lasten valintojen ja 

kerronnan kautta aineistossa avautuu. On myös huomattava, että lasten haastattelut ja 



 3 

kerronta eivät aineistossa tapahdu todellisissa oppimistilanteissa, vaan ne perustuvat tu-

levien toimintojen ennakointiin sekä aiempien kokemusten raportointiin ja arviointiin. 

Nämä ilmaukset taas ovat yhteydessä lasten kerronnan ominaispiirteisiin (Engel 2003; 

Riihelä 2012) sekä dokumentoitujen haastattelujen alkuperäiseen tarkoitukseen lasten 

oman osallisuuden vahvistajana (Päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2007). Näillä 

perustein aineiston vaihtelevia aiheita ja lukuisia yksityiskohtia ympäröivä oppimisen 

käsite määrittyy tutkimuksessa tähän mennessä tunnetun lasten oman oppimisnäkökul-

man kautta, ollen yhteydessä myös tutkimuksen lapsinäkökulmaisiin ja kerronnallisiin 

sitoumuksiin.  

 

Aloitan tutkimukseni teoreettisen osuuden asettamalla lapsinäkökulmaisen tutkimusai-

heeni sen yhteiskunnalliseen ja filosofiseen viitekehykseen (Karlsson 2012, 23–24). Sitä 

ennen haluan vielä lämpimästi kiittää tutkimukseen osallistuneita, jo koululaisiksi kas-

vaneita lapsia (vanhempineen) sekä esiopetusryhmän työntekijöitä siitä, että he antoivat 

ajatuksensa ja työpanoksensa tämän tutkimuskokonaisuuden lähtökohdaksi. 
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2 Lapsi oppijana esiopetuksessa – muuttuvat konstruktiot    
 

Esiopetusikäiset lapset ovat tunnetusti innokkaita ja motivoituneita oppijoita (esim. 

Brotherus 2004; Kinos & Palonen 2013; Rusanen 2008). Tutkimukseen osallistuneet 

lapset pääsivät myös itse rakentamaan oman esiopetusryhmänsä opetussuunnitelmaa, 

mutta yleisellä tasolla esiopetusikäisten lasten oppiminen on sidoksissa koko esiopetus-

ryhmän toimintakulttuuriin sekä esiopetuksen moniin tavoitteisiin ja tehtäviin yhteis-

kunnassa (Hännikäinen 2006, 130). Tällä hetkellä esiopetuksen tehtävää, tavoitteita ja 

sisältöjä määrittelevät Perusopetuslaki (628/1998, 2 §) sekä Esiopetuksen opetussuunni-

telman perusteet (2014). Tammikuussa 2015 esiopetus säädettiin ensimmäistä kertaa 

historiassaan myös koko kuusivuotiaiden ikäluokkaa velvoittavaksi (Perusopetuslaki 

628/1998 26a §). Lakimuutoksen avulla haluttiin turvata jokaisen lapsen oikeus ryhmä-

muotoiseen esiopetukseen ja oppimisvalmiuksien kehittymiseen ennen perusopetukseen 

siirtymistä (Opetushallitus 2015).  

 

Esiopetuksen tavoin perusopetukselle ja viimeisimpänä myös varhaiskasvatukselle on 

laadittu uudet normipohjaiset opetussuunnitelmien perusteet (Perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteet 2014; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016). Laajamit-

taisella opetussuunnitelmauudistuksella pyritään luomaan vahva perusta lasten elinikäi-

selle oppimiselle varmistamalla oppimisen johdonmukainen eteneminen varhaiskasva-

tuksesta esiopetukseen ja edelleen perusopetukseen (EOPS 2014, 12; VASU 2016; 18). 

Esiopetuksen osalta opetussuunnitelmauudistuksella on pyritty todennäköisesti vastaa-

maan myös useiden tutkimusten todentamiin toimintakäytäntöjen ja laadun suuriin vaih-

teluihin (Hujala ym. 2012; Karikoski 2008; Kinos & Palonen 2013; Siniharju 2007; Su-

lonen ym. 2010), aiemman opetussuunnitelman ohjaavuuden puutteisiin (Hujala ym. 

2012, 96) sekä lasten oppimispolun jatkuvuuden haasteisiin (Karikoski 2008, 146; Su-

lonen ym. 2010, 8, 61).  

 

Esiopetuksen historian ja edellä mainittujen tutkimusten valossa lapsen oppiminen on 

esiopetuksessa nähty vaihtelevin tavoin. Jo 1980- ja 1990-luvuilla käynnistyneet voi-

makkaat kuohunnat aikuisjohtoisen päivähoitoperinteen, esiopetuksen vakiintumisen ja 

konstruktivistisen oppimisen ihanteen ympärillä synnyttivät ristiriitaisia käsityksiä lap-

sesta ja oppimisesta varhaiskasvatuksen eri toimijoiden keskuudessa. Tähän aikakauteen 

paikantuvat myös vaihtoehtoisten kasvatusideologioiden suosion hetkellinen lisäänty-
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minen sekä monitulkintaisen lapsilähtöisyyden diskurssin voimistuminen ja laajentumi-

nen (Karila 2013, 20–22, 25; Puroila 2002, 79, 178–180.) Käytännössä näkemyserot 

lasten oppimisen, leikin ja tiedollisten valmiuksien asemasta esiopetuksessa ovat jatku-

neet aina viime vuosiin asti (Karikoski 2008, 34; Kinos & Niiranen 2013, 10), samoin 

kuin esiopetuksen lapsilähtöisyyteen, aikuisjohtoisuuteen ja koulumaisuuteen liittyvät 

kannanotot (esim. Hujala ym. 2012; Kinos & Palonen 2013; Rusanen 2008).  

  

Uusien opetussuunnitelmien odotetaan tuovan yhtenäisyyttä vaihteleviin pedagogisiin 

käytäntöihin ja uudistavan koko suomalaista koulutusjärjestelmää sekä käsitystä oppi-

misesta ja opettamisesta. Monien myönteisten ja välttämättömien muutosten ohella on 

hyvä tiedostaa, että valtakunnalliset opetussuunnitelmat ovat aina yhteiskunnallisia il-

miöitä, joiden lapsuuskuva on kunakin kirjoittamisajankohtana asiakirjaan konstruoitu 

käsitys lapsesta ja lapsuudesta. Käsitykset lapsesta ja oppimisesta sekä toiminnan tavoit-

teista ja sisällöistä rakentuvat opetussuunnitelmatekstiin sellaisina kuin kirjoittajat sen 

kyseisenä ajankohtana ja tietyssä kulttuurisessa yhteisössä määrittävät (Turunen 2008, 

51–54.) Lapsuuden instituutioiden ja muiden yhteisöjen lisäksi lapset itse rakentavat 

monia erilaisia kuvia lapsuudesta ja oppimisesta, jotka eivät ole yhteneviä normatiivi-

sesti määriteltyjen lapsuuksien kanssa. Lisäksi tutkijat sekä yhteiskunnan eri sektorien 

muut asiantuntijat osallistuvat omalla toiminnallaan eri aikakausien lapsuuksien raken-

tamisprojektiin. (Alanen 2009, 22–23.)  

 

Viime vuosina Suomessa ja useissa muissa länsimaissa on voimistunut lapsia ja lapsuut-

ta koskevien ajattelutapojen paradigmaattinen muutos, jota ovat muovanneet YK: n lap-

sen oikeuksien sopimus (1989) sekä lisääntynyt monitieteellinen lapsuudentutkimus. 

Näistä lähtökohdista lapsi määritellään nykyisin aktiiviseksi sosiaaliseksi toimijaksi ja 

oman elämänsä asiantuntijaksi, jolla on oikeus osallistua ja vaikuttaa häntä itseään kos-

keviin päätöksiin sekä yhteisönsä toimintaan ja sen päätöksentekoprosesseihin. (Alanen 

2009; Dahlberg, Moss & Pence 2007, 48–49; Dockett, Einarsdottir & Perry 2011, 69–

70.) Tämä näkökulmamuutos siirtää huomion myös lapsilähtöisyyden lapsi- ja yksilö-

keskeisyydestä osallisuuden yhteisölliseen ulottuvuuteen, erityisesti lasten ja aikuisten 

aktiiviseen ja tasavertaiseen keskinäiseen vuorovaikutukseen (Stenvall & Seppälä 2008, 

4, 37–38).  
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Muuttuva kuva lapsesta ja lapsuudesta on muovannut myös oppimiseen liittyviä käsi-

tyksiä. Dahlbergin, Mossin ja Pencen (2007, 44–48) jaottelun mukaan lapsi on eri ai-

koina nähty joko oppimiseen valmennettavana tiedon ja kulttuurin uusintajana, yhteis-

kunnan vaatimuksilta ja vaikutteilta suojeltavana viattomana leikkijänä, biologisten ke-

hitysvaiheiden ja kypsymisen määrittämänä yksilöllisenä oppijana tai tiedon, identitee-

tin ja kulttuurin aktiivisena kanssarakentajana. On selvää, että edellä mainitut luonneh-

dinnat eivät ole toisensa kokonaan poissulkevia, mutta teoreettinen painotus on nyky-

päivään tultaessa siirtynyt kohti lapsen aktiivista, osallistuvaa ja vuorovaikutuksellista 

roolia oppijana. Samanaikaisesti yksilöllistä oppimisprosessia korostava konstruktivisti-

nen käsitys oppimisesta on laajentunut sosiokulttuurisen oppimiskäsityksen suuntaan, 

jolloin myös erilaiset vuorovaikutukselliset prosessit sekä monipuoliset oppimisympä-

ristöt nähdään oppimisen kannalta merkityksellisinä. (esim. Hännikäinen & Rasku-

Puttonen 2006; Kronqvist 2012; Kumpulainen ym. 2010.)  

 

Edellä kuvattuihin periaatteisiin pohjautuvat osallisuuden ja toimijuuden käsitteet ovat 

olleet viime vuosina paljon esillä suomalaisessa varhaiskasvatuksessa, ja ne ovat selväs-

ti nähtävissä myös Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) arvoissa ja ta-

voitteissa. Samoin oppimiskäsityksen muutoslinjat (vrt. Turunen 2008), kuten myös yh-

teiskunnan nopean muutoksen luomat uudet tarpeet ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet 

ovat johdonmukaisesti esillä kaikissa opetussuunnitelmien perusteissa (EOPS 2014; 

POPS 2014; VASU 2017). Opetussuunnitelmien yhteiskunnallisista päämääristä sekä 

ammattilaisten työtä ohjaavista pedagogisista määritelmistä on luonnollisesti pitkä mat-

ka yksittäisen lapsen tai lapsiryhmän omiin kokemuksiin tai toiveisiin oppimisesta. Seu-

raavaksi siirryn pienen askeleen lähemmäksi oman tutkimukseni kohderyhmää ja esitte-

len tiivistetysti, millaisen konstruktion nykyinen valtakunnallinen esiopetuksen opetus-

suunnitelma rakentaa esiopetusikäisen lapsen oppimisesta.  

 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) oppiminen määritellään kokonais-

valtaiseksi tapahtumaksi, jossa olennaista on lasten oma toiminta sekä luottamus omiin 

mahdollisuuksiin oppijana. Myönteisten tunnekokemusten, ilon ja luovuuden katsotaan 

innostavan lapsia oppimaan ja kehittämään edelleen omaa osaamistaan. Myös monipuo-

lisia oppimisympäristöjä ja lasten osallistumista oppimisympäristöjen rakentamiseen pi-

detään oppimisen kannalta tärkeänä. Lisäksi leikin ja mielikuvituksen merkitystä paino-

tetaan lasten kokonaisvaltaisen myönteisen kehityksen sekä uusien tietojen ja taitojen 
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oppimisen perustana. Toiminnan tasolla lasten oppiminen yhdistetään vuorovaikutuk-

seen, leikkiin, liikkumiseen, tutkimiseen, erilaisiin työtehtäviin sekä taiteisiin ja itseil-

maisuun. (EOPS 2014, 14–16, 24.) 

 

Esiopetuksessa kunkin lapsen aiempia kokemuksia ja osaamista pidetään oppimisen läh-

tökohtana, joten uusilla opittavilla tiedoilla ja taidoilla tulee olla yhteys lasten arkeen ja 

kokemusmaailmaan. Lasten omia mielenkiinnon kohteita korostetaan opetussuunnitel-

matekstissä useasti ja lasten kiinnostuksen kohteiden edellytetään toimivan myös eri ta-

voin toteutettavien oppimiskokonaisuuksien lähtökohtana. Oppimiskokonaisuuksien to-

teuttamisessa lasten mielenkiinnon kohteet yhdistetään eri tiedon- ja taidonaloista nou-

seviin yhteisiin tavoitteisiin sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin. Lasten omien 

mielenkiinnon kohteiden avulla pyritään näin vahvistamaan lasten osallisuutta sekä las-

ten kiinnostusta esiopetuksessa tärkeäksi määriteltyihin yleisiin oppimisen osa-alueisiin. 

(EOPS 2014, 16, 30–38.) 

 

Esiopetuksen oppimiskokonaisuuksiin sisällytettävät yleiset tavoitteet liittyvät lasten it-

seilmaisuun, kieleen ja vuorovaikutukseen, yhteisössä toimimiseen, matemaattiseen 

ajatteluun ja luonnon tutkimiseen sekä omaan kasvuun, terveyteen ja hyvinvointiin. 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet kohdistuvat puolestaan ajattelun ja oppimisen taitoi-

hin, kulttuurisen yhteistyön taitoihin, arjen taitoihin, monilukutaitoon, tieto- ja viestintä-

teknologiseen osaamiseen sekä osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Edellä kuvatut tavoit-

teet limittyvät opetussuunnitelmatekstissä monin tavoin toisiinsa ja mahdollistavat siten 

oppimiskokonaisuuksien ja muun esiopetustoiminnan toteuttamisen eheytetyn opetuk-

sen periaatteiden mukaisesti. (EOPS 2014.)  

 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) on piirteitä useille länsimaille, eri-

tyisesti Pohjois-Euroopan maille tunnusomaisesta leikkiä ja lasten mielenkiinnon koh-

teita oppimisessa painottavasta asiakirjatekstistä (ks. Alasuutari ym. 2014, 20–21; Hed-

ges 2010, 25–26). Leikki lasten luontaisena toimintana ja hyvinvoinnin lähteenä tiedos-

tetaan universaalisti, mutta osa tutkijoista on alkanut myös kyseenalaistaa leikin vallit-

sevaa roolia suhteessa lasten oppimiseen. Leikin valta-asemalla katsotaan olevan vahva 

kehityspsykologisiin teorioihin (Hedges & Cullen 2012; Wood 2013), Rousseaun ro-

manttiseen filosofiaan (Colliver & Fleer 2016; Dahlberg, Moss & Pence 2007) sekä 

Fröbelin filosofiaan (Van Oers 2003) juurtuva perusta, jonka vapauden ja luonnollisuu-
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den ihanteet ovat todellisuudessa jopa rajanneet lasten mahdollisuuksia ilmaista omia 

näkemyksiään ja osallistua erilaisiin toimintoihin ja oppimiseen yhdessä aikuisten kans-

sa. Näissä kannanotoissa on kyse myös lapsilähtöisyyden käsitteen erilaisista tulkinnois-

ta sekä siitä, kuka ja millä perusteella määrittelee, mitkä ovat lapsen tarpeet ja kiinnos-

tuksen kohteet (ks. Karlsson 2012, 22). Tutkijoiden kriittiset näkökulmat eivät siis koh-

distu leikin merkitykseen sinänsä, vaan lasten oikeuteen osallistua ja vaikuttaa, paitsi 

leikkiin, myös omaan oppimiseensa.  

 

Pramling Samuelsson ja Asplund Carlsson (2008, 623) ovat kuitenkin todenneet, että 

leikkiä pidetään yleisesti lapsista lähtevänä toimintana, kun taas oppiminen nähdään ai-

kuisten aloitteiden ja tavoitteiden alueena. Osallisuuden ja toimijuuden periaatteiden 

voimakkaasta esiinnoususta huolimatta lasten ja aikuisten maailmat ovat käytännössä 

melko jakautuneita (esim. Roos 2014; Kyrönlampi-Kylmänen & Määttä 2012) ja tutki-

musten mukaan aikuiset mieltävät lasten osallisuuden lähinnä lasten mahdollisuutena 

tehdä leikkiä koskevia valintoja ja päätöksiä (Leinonen, Brotherus & Venninen 2014; 

Leinonen & Venninen 2012; Turja 2011; 2012). Leinonen ja Venninen (2012) ovat li-

säksi todenneet, että lasten osallisuus heidän omassa oppimisessaan toteutuu varhais-

kasvatuksessa ja esiopetuksessa vain satunnaisesti. Tutkijoiden mukaan lasten osallisuus 

ilmenee tavallisimmin toteutuneen toiminnan arviointina, mutta lapset osallistuvat vain 

harvoin oppimistoiminnan suunnitteluun yhdessä aikuisten kanssa. 

 

Tämän tutkimuksen aineistossa lapset saivat itse suunnitella oman ryhmänsä oppimis-

toimintaa omien tavoitteidensa ja kiinnostuksensa pohjalta. Tästä syystä myös näkö-

kulma lasten mielenkiinnonkohteisiin avautuu tutkimuksessa hieman toisin kuin opetus-

suunnitelmateksteissä yleensä. Helen Hedges tutkijakollegoineen (Hedges 2010; Hed-

ges & Cooper 2016; Hedges & Cullen 2012; Hedges, Cullen & Jordan 2011) on nosta-

nut toistuvasti esiin, että lasten kiinnostus opetussuunnitelmien keskeisenä pedagogise-

na käsitteenä edellyttäisi tarkempia tutkimusperustaisia määrittelyjä suhteessa lasten 

oppimiseen. Tartun tutkimuksessani tähän haasteeseen, mutta epäsuoran asetelman si-

jaan perehdyn suoraan lasten oppimista koskevaan kiinnostukseen sekä siihen vaikutta-

viin tekijöihin. Siirryn siis seuraavaksi esiopetuksen yhteiskunnallisista ja filosofisista 

makrotason tekijöistä (Karlsson 2012, 23–24) kohti kiinnostuksen ilmiötä koskevia 

yleisiä määritelmiä ja tutkimustuloksia, joiden kautta avautuu myös teoreettinen näkö-

kulma lasten omien valintojen ja kerronnallisten ilmausten tarkasteluun. 
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3 Lasten kiinnostus ja oppiminen  
 

Tässä luvussa kuvaan aluksi kiinnostuksen ilmiön yleisiä piirteitä, jotka eivät ole kaikil-

ta osin ikäsidonnaisia, mutta tekstissäni suhteutan ne lapsiin. Tämän jälkeen käsittelen 

lasten kiinnostuksen sosiaalisia vaikutteita sekä lasten oppimista koskevaan kiinnostuk-

seen yhdistyviä muita tekijöitä. Tutkijat eivät aina tarkenna lasten ikää omissa kirjoituk-

sissaan, mutta olen käyttänyt näissä alaluvuissa sellaisia lähteitä, joiden oletuksena voi 

pitää kohdentumista esiopetusikäisiin tai yleisesti alle kouluikäisiin lapsiin. Lopuksi 

luon vielä katsauksen lasten omaan näkemykseen oppimisesta, jota voidaan tässä tutki-

muksessa tarkastella myös yhtenä lasten valintojen ja kiinnostuksen taustatekijänä.   

 

3.1 Lasten kiinnostus ilmiönä 

 

Kiinnostus on käsitteenä ja ilmiönä hyvin monimuotoinen, mutta Berginin (2016, 7) 

määrittelemänä kiinnostuksessa on pohjimmiltaan kyse hetkellisestä tai pysyvämmästä 

mieltymyksestä tiettyä aihetta, toimintaa tai aihepiiriä kohtaan. Tarkemmin nämä miel-

tymykset jaotellaan tyypillisesti tilanteelliseen ja yksilölliseen kiinnostukseen, jotka 

eroavat tosistaan paitsi kokemuksen pysyvyyden myös kiinnostuksen alkuperän ja kehi-

tysvaiheen suhteen (Hidi ja Renninger 2006). Tässä tutkimuksessa käytän rinnakkain 

sekä kiinnostuksen että mieltymyksen käsitteitä asiayhteydestä riippuen ja tilanteellisen 

kiinnostuksen käsitteellä viittaan syntyvän tai lyhytkestoisen kiinnostuksen ympäris-

tösidonnaisuuteen. Sen sijaan yksilölliset tekijät eivät omassa tutkimuksessani tarkoita 

kiinnostuksen kehitysvaihetta, vaan lapsen persoonallisia tekijöitä suhteessa sosiaali-

seen tilanteeseen. Käytännössä lasten kiinnostuksen yksilöllisiä ja sosiaalisia osatekijöi-

tä ei ole aina tarkoituksenmukaista tai edes mahdollista kokonaan erottaa toisistaan 

(Bergin 1999, 89; Tapola & Niemivirta 2014, 300).  

 

Lapsia pidetään yleisesti luonnostaan uteliaina, mitä Lipponen (2012) kuvaa lasten tai-

tona kysyä ja ihmetellä asioita. Myös Wigfield ja Gambria (2010) luonnehtivat lasten 

kiinnostusta melko yleisluontoiseksi uteliaisuudeksi, joka eriytyy vähitellen kohti raja-

tumpia ja yksilöllisempiä kiinnostuksenkohteita. Lasten kiinnostukset siis muuttuvat 

suhteellisen nopeasti ja he kokeilevat monia erilaisia asioita ennen kuin he löytävät it-

selleen mieluisimmat ja kiinnostavimmat aihepiirit. Wigfield ja Gambria pitävät pienten 

lasten kiinnostusta pääasiassa tilanteellisena kiinnostuksena, jolloin lasten valinnat ja 
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mieltymykset perustuvat lähinnä toimintojen kiinnostusarvoon hyöty- ja saavutusnäkö-

kulmien jäädessä taka-alalle. Useiden erilaisten tilanteellisten kokemusten myötä lapsil-

le kehittyy pysyvämpiä yksilöllisiä kiinnostuksen kohteita, jotka he kokevat itselleen 

merkityksellisiksi ja mahdollisesti myös hyödyllisiksi. (Wigfield & Gambria 2010, 17, 

27.)  

 

Ympäristön tuella ja myönteisillä tunnekokemuksilla on tärkeä vaikutus lasten kiinnos-

tuksen heräämiseen ja syvenemiseen (Hidi & Renninger 2006, 122). Toisaalta lasten 

mielenkiinnon voi herättää myös jokin odottamaton, tuntematon tai ristiriitainen ärsyke, 

johon saattaa liittyä hämmentäviä tunteita (Bergin 1999, 87–88; Silvia 2008, 58; Tapola 

& Niemivirta 2014, 296). Ristiriitaisenkin ärsykkeen aiheuttama jännite herättää usein 

kiinnostusta edistäviä positiivisia tunteita, toisaalta myös hyvin kiinnostava aihe tai toi-

minta voi ajoittain tuntua haasteelliselta ja vaikealta (Silvia 2008, 58; Tapola & Niemi-

virta 2014, 297, 300). Uutuus ja haasteellisuus tunnetaan yleisesti myös oppimisen kiin-

nostavuutta lisäävinä elementteinä, mutta kuten Bergin (1999, 88–89, 93) huomauttaa, 

näiden tekijöiden vaikutus lapsen kiinnostukseen on aina yhteydessä moniin persoonal-

lisiin ja tilanteellisiin tekijöihin. 

 

Krapp (2005) kiinnittää huomiota kiinnostuksen motivaatiotekijöihin esittäen, että De-

cin ja Ryanin (2002) määrittelemät perustarpeet, kyvykkyys, autonomia ja yhteenkuulu-

vuus, vaikuttavat merkittävästi lasten kiinnostuksen syntymiseen ja kehittymiseen. Ky-

vykkyydellä tarkoitetaan lapsen tarvetta tuntea itsensä taidokkaaksi sekä saavuttaa tär-

keäksi koettuja tavoitteita, autonomia taas kuvaa lapsen halua toimia aloitteellisesti ja 

itsenäisesti ilman ulkoista tai sisäistä painetta. Yhteenkuuluvuus puolestaan ilmentää 

lapsen tarvetta tulla hyväksytyksi ja kuulua jäsenenä itselle tärkeäksi koettuun ryhmään. 

Krapp olettaa, että kyseisten perustarpeiden suhteellinen vaikutus lasten kiinnostukseen 

on lisäksi yhteydessä muihin samanaikaisesti vaikuttaviin tekijöihin kuten lapsen ikään, 

kiinnostuksen aihealueeseen sekä lapsen aiempiin tarvepohjaisiin kokemuksiin tietyissä 

ympäristöissä. (Krapp 2005, 383–386, 391.) 

 

3.2 Lasten kiinnostuksen sosiaalinen ominaislaatu 

 

Berginin (2016, 12) mukaan pienten lasten kiinnostuksen perusta rakentuu vahvasti yh-

teenkuuluvuuden kokemuksiin, vaikkakin lasten alttiudessa sosiaalisille vaikutteille ja 
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yhteenkuuluvuuden tarpeille esiintyy yksilöllistä vaihtelua (vrt. Krapp 2005). Tätä taus-

taa vasten on luonnollista, että vanhemmilla sekä perheen yhteisillä askareilla ja vapaa-

ajan toiminnoilla on todettu olevan ensisijainen rooli lasten oppimisen ja kiinnostusten 

kokemusten muotoutumisessa (Bergin 2016, 12; Hedges ym. 2011, 187, 192–194). Sa-

moin lasten muut läheiset ihmiset kuten sisarukset, sukulaiset ja ystävät vaikuttavat las-

ten kiinnostuksiin omien kokemustensa ja esimerkkinsä kautta. Lisäksi harrastukset, 

kulttuuriset tapahtumat sekä populaarikulttuurin liittyvät ilmiöt tarjoavat monenlaisia 

aineksia lasten oppimiseen ja mielenkiinnon kohteisiin heidän eri toimintaympäristöis-

sään. (Bergin 2016; Hedges ym. 2011, 194–198.)  

 

Päiväkotiympäristössä ystävyys ja yhteenkuuluvuus ympäröivän vertaisryhmän kesken 

muovaa oleellisesti lasten kokemuksia ja kiinnostuksen kohteita (Hedges ym. 2011, 

196). Hännikäisen ja Rasku-Puttosen (2006, 15) ajatuksia mukaillen lapsiryhmä, kuten 

tähän tutkimukseen osallistunut esikouluryhmä, voidaan nähdä eräänlaisena oppijoiden 

yhteisönä, jolla on yhteisiä arvoja, puhetapoja ja kiinnostuksia sekä jonkinlainen yhtei-

nen ymmärrys siitä, mitä ryhmässä ollaan tekemässä ja oppimassa. Berginin (1999, 89) 

mukaan lapset identifioituvat yhteisön kehittyessä oman ryhmänsä jäseniksi ja pyrkivät 

samalla yhdessä erottautumaan muista vastaavista ryhmistä. Brobhy (1999, 77, 79) so-

veltaa puolestaan Vygotskyn (1978) lähikehityksen vyöhykkeen käsitettä esittäessään, 

että oppijoiden yhteisö tarjoaa jäsenilleen pääsyn myös motivaation ja kiinnostuksen lä-

hikehityksen vyöhykkeelle, jolloin jonkin asian oppiminen aletaan nähdä mielekkäänä 

ja kiinnostavana ryhmän muiden jäsenten myötävaikutuksella.  

 

Myös aikuiset kuuluvat olennaisesti lapsiryhmän muodostamaan oppijoiden yhteisöön. 

Aikuiset yleensä määrittelevät, mitä ja miten opetussuunnitelman sisältöjä lapsiryhmäs-

sä käsitellään ja millaisia kiinnostuksen kohteita lapsille siten avautuu (Bergin 2016, 

16).  Hedges ym. (2011) totesivat tutkimuksessaan, että opettajien omat kiinnostukset 

vaikuttivat myös niihin kiinnostuksiin, joita lapsilla oli mahdollisuus ilmaista omassa 

ryhmässään ja nostaa yhteisen käsittelyn ja mielenkiinnon kohteeksi. Tutkijat mainitse-

vat yhtenä esimerkkinä populaarikulttuuriin liittyvät aiheet, jotka saatetaan tulkita liian 

ahtaasti aikuisten omien arvojen ja asenteiden pohjalta, jolloin näiden teemojen syvem-

mät merkitykset ja oppimismahdollisuudet jäävät lapsiryhmässä käyttämättä. (Hedges 

ym. 2011, 196–198.) On myös todennäköistä, että aikuisten vaihtelevat konstruktiot 

lapsesta, oppimisesta ja pedagogiikasta (Puroila 2002) saattavat avata tai jopa kaventaa 
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lasten mahdollisuuksia löytää tai toteuttaa erilaisia oppimisen kiinnostuksiaan esiope-

tuksessa.  

 

3.3 Lapset oppimisen alkupolulla  

 
Renninger ja Su (2012, 10) päättelevät, että metakognitiivisten taitojen varhaisesta vai-

heesta johtuen nuoremmat lapset sitoutuvat paremmin heitä itseään kiinnostaviin aihe-

piireihin, mutta toisaalta he suhtautuvat vanhempia lapsia avoimemmin monenlaisiin 

uusiin oppimishaasteisiin. Edelliseen liittyen alle kouluikäisiä lapsia pidetään usein 

myös varsin optimistisina omien mahdollisuuksiensa suhteen, siitäkin huolimatta että he 

osaavat yleensä arvioida melko tarkasti omaa suoriutumistaan itse oppimistilanteessa tai 

tilanteen jälkeen (Schneider 1998). Schneiderin (1998) tulkinnan mukaan lapset eivät 

vielä käytä tätä tietoa vanhempien lasten tapaan hyödykseen uusissa tilanteissa, vaan 

oppimista ennakoidessaan he luottavat enemmän omiin toiveisiinsa sekä riittävän yrit-

tämisen voimaan. Schneiderin mielestä lapsille tulisikin järjestää erityisesti sellaisia op-

pimistilanteita, jotka ylläpitävät heidän luontaista optimismiaan ja innokkuuttaan. 

(Schneider1998, 296–297.) 

 

Lasten luontainen innokkuus voidaan Tapolaa ja Niemivirtaa (2014, 311) mukaillen 

rinnastaa myös lasten oppimishakuisuuteen eli oppimisorientaatioon (vrt. Smiley & 

Dweck 1994), toisin sanoen taipumukseen kiinnostua monenlaisista asioista sekä pyr-

kimykseen kehittyä ja oppia uutta. Wigfield ja Gambria (2010, 27) olettavat, että nuo-

remmilla lapsilla oppimisorientaatio ilmenee tyypillisesti suhteessa tilanteelliseen kiin-

nostukseen ja kiinnostusarvoon, kun taas toiminnan hyödyn ja saavutusten merkitys 

kasvaa myöhemmin kouluvuosien kuluessa. Smiley & Dweck (1994) ovat tosin toden-

neet, että jotkut lapset ovat jo 4–5 -vuotiaina taipuvaisempia tavoittelemaan menestyk-

sellistä suoriutumista ja muiden suosiota uuden oppimisen sijaan sekä välttämään epä-

onnistumiselle altistavia oppimistilanteita. Tällöin heidän kiinnostuksensa ei kohdistu 

niinkään uusiin oppimisen haasteisiin, vaan tavoitteeksi nousee omien saavutusten ja 

kyvykkyyden osoitusten varmistaminen (Smiley & Dweck 1994).   

 

Denissen, Zarrett ja Eccles (2007) totesivat seurantatutkimuksessaan, että muodollisen 

opetuksen piirissä jo 6-vuotiaat lapset olivat kiinnostuneita erityisesti niistä aihepiireis-

tä, joihin he liittivät omat vahvuutensa. Kykykäsitysten ja kiinnostusten välinen yhteys 
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näytti lisääntyvän edelleen kouluvuosien kuluessa, jolloin myös lapsen todellinen suo-

riutuminen alkoi vaikuttaa vastavuoroisesti kiinnostusten ja kykykäsitysten muotoutu-

miseen. (Denissen ym. 2007.) Tämä tutkimustulos johtunee osaltaan siitä, että koulu-

ympäristössä oppimisen aihealueet ovat ulkoisesti määriteltyjä, eikä lapsilla ole mahdol-

lisuutta valita oppimisen sisältöjä omien kiinnostustensa mukaisesti. Lisäksi oppimisen 

muodollinen arviointi suuntaa mahdollisesti lasten kiinnostuksia erityisesti sellaisiin ai-

hepiireihin, joissa he kokevat itsensä kyvykkäiksi. (vrt. Krapp 2005, 385; Tapola & 

Niemivirta 2014, 306, 310.)  

 

Kehittyvät kykykäsitykset ja kiinnostukset liittyvät kiinteästi myös lasten identiteetin 

kehitysprosessiin, joka kiinnostusten ohella muotoutuu vuorovaikutuksessa muiden ih-

misten ja ympäristön kanssa (Krapp 2002, 393; Renninger 2009, 109). Sfard & Prusak 

(2005) määrittelevät identiteetin lapsen elettyjen kokemusten kerronnalliseksi vasti-

neeksi, jonka tuottamiseen osallistuvat sekä lapsi itse että muut ihmiset lapsen yhtei-

söissä. Identiteettiä voidaan siis ajatella sekä persoonallisena että sosiaalisena prosessi-

na, jonka kuluessa lapsilla on mahdollisuus toteuttaa, kokeilla tai määrittää uudelleen 

identiteetin eri ulottuvuuksia (Carr 2001, 527). Lapsella katsotaankin olevan samanai-

kaisesti useita eri identiteettejä tai identiteetin ulottuvuuksia, jotka voivat olla päällek-

käisiä, limittäisiä tai jopa ristiriitaisia kertojasta ja yhteisöstä riippuen (Carr 2001, 529; 

Sfard & Prusak 2005, 17).  

 

Kiinnostusten suhteen esimerkiksi sukupuolen ja sukupuoliroolien on todettu määrittä-

vän voimakkaasti esiopetusikäisten lasten toimintoja ja valintoja (Krapp 2002, 393; 

Wigfield & Gambria 2010, 17). Tällöin ei luonnollisesti ole kyse vielä niinkään suku-

puoli-identiteetistä, vaan ympäristön vahvistamista toimintamalleista eli sosiaalisesta 

identiteetistä, joka liittyy lasten kokemuksiin ja käsityksiin tyttönä tai poikana olemises-

ta ja toimimisesta (vrt. Carr 2001, 529). Alle kouluikäisten lasten oppimiseen ja kehitty-

vään oppijaidentiteettiin liittyvistä kiinnostuksista ei ole saatavilla aiempaa tutkimustie-

toa, joten esittelen seuraavaksi lyhyesti kaksi toisiinsa liittyvää, lasten kiinnostusten si-

sältöjä kartoittanutta tutkimusta. Molemmissa tutkimuksissa tutkijoiden päähuomio 

kohdistui lasten tiedollisiin kiinnostuksiin sivuten siten oppimista, mutta ne tarkastelivat 

lasten kiinnostuksia myös yleisellä tasolla osoittaen selviä eroja eri sukupuolten kiin-

nostusten välillä.  
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Johnson, Alexander, Spencer, Leibham ja Neitzel (2004) totesivat tutkimuksessaan, että 

4-vuotiailla pojilla oli selvästi enemmän käsitteelliseen, pääasiassa luonnontieteelliseen 

tietoon liittyviä kiinnostuksen kohteita kuin saman ikäisillä tytöillä. Tyttöjen kiinnos-

tukset taas kohdistuivat enemmän taiteelliseen toimintaan sekä ihmissuhteisiin, jota he 

ilmensivät muun muassa hoivaleikeissään. Alexander, Johnson, Leibham ja Kelley 

(2008) päätyivät seurantatutkimuksessaan samansuuntaisiin tuloksiin. Heidän tutkimuk-

sessaan 4–6 -vuotiailla tytöillä ja pojilla oli yhtä paljon kiinnostuksen kohteita, ne kesti-

vät keskimäärin yhtä kauan ja jakautuivat laaja-alaisesti eri alueille. Kiinnostusten sisäl-

löt olivat kuitenkin kokonaisuutena ottaen sukupuolisesti jakautuneita. Tytöt olivat poi-

kia enemmän kiinnostuneita roolileikeistä, taiteellisesta toiminnasta sekä lukemisesta ja 

kirjoittamisesta (vrt. Lerkkanen 2012). Pojilla yleisempiä kiinnostuksen kohteita olivat 

tiedolliset, erityisesti luonnontieteelliset aiheet, urheilu, rakenteluleikit sekä lauta-, kort-

ti- ja tietokonepelit. (Alexander ym. 2008.)  

 

Edelliset tutkijat olivat kiinnostuneita erityisesti lasten käsitteelliseen tietoon liittyvien 

kiinnostusten vaikutuksesta lasten ajankohtaiseen ja tulevaan oppimiseen, mutta lasten 

omat näkemykset ja kokemukset heidän oppimisestaan ja kiinnostuksen kohteistaan jäi-

vät näissäkin tutkimuksissa huomiotta. Näkökulma oppimiseen on siis tyypillisesti hy-

vin aikuislähtöinen, vaikka oppimisen ajatellaan yleisesti olevan läsnä kaikkialla lasten 

elämässä ja heidän toiminnoissaan (vrt. Kronqvist 2012, 21; Tang, Bartsch & Nunez 

2007, 149). Seuraavaksi siirryn taas askeleen lähemmäs lasten omaa näkökulmaa, ja 

esittelen lyhyesti sellaisia tutkimuksia, jotka ovat pyrkineet selvittämään lasten omia 

kokemuksia ja käsityksiä oppimisesta. Myös näissä tutkimuksissa tulkinnat ja johtopää-

tökset perustuvat lähinnä tiedolliseen oppimiseen kytkeytyviin koeasetelmiin, joten seu-

raava luku toimii eräänlaisena taustatietona tämän tutkimuksen aineistossa ilmenevien 

oppimisen kiinnostuksen kohteiden yleiselle tarkastelulle ja tulkinnalle.  

 

3.4 Lasten oma näkemys oppimisesta tutkimusten kohteena 

 

Alle kouluikäisten lasten omista oppimiskokemuksista ja -käsityksistä tiedetään siis vie-

lä varsin vähän. Smith, Duncan ja Marshall (2005, 474) katsovat lasten äänen siksi suu-

relta osin puuttuneen oppimistutkimuksesta, koska lasten omia näkökulmia ja käsityksiä 

heidän omasta oppimisestaan ei ole pidetty relevantteina oppimisen ja opettamisen käy-

täntöjen kehittämisessä. Näiden kysymysten on katsottu kuuluvan enemmän aikuisten 
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alaan ja asiantuntijuuteen (vrt. Colliver & Fleer 2016). Sobel ja Letorneau (2015) tar-

kentavat, että kognitiivisen tutkimuksen piirissä on kyllä pitkään pyritty selvittämään 

lasten oppimisen mekanismeja eri tiedonaloilla, mutta hyvin vähän on kiinnitetty huo-

miota esimerkiksi siihen, missä iässä lapset itse havaitsevat oppimisen tapahtuvan, ja 

milloin he alkavat käsitteellistää oppimisen prosessia tai reflektoida omaa oppimistaan 

(Sobel & Letorneau 2015, 221–222).  

 

Pieni tutkijoiden joukko on kuitenkin havainnut joitakin yleisiä linjoja lasten omien op-

pimiskokemusten ja -käsitysten muotoutumisessa. Esimerkiksi Pramling (1998) totesi 

haastattelututkimuksessaan, että 5–6 -vuotiaat lapset raportoivat huomattavasti enem-

män toimintaan kuin tietämiseen liittyviä oppimiskokemuksia, ja oppimisen mieltämi-

nen ymmärtämisen muuttumisena näytti olevan lapsille vielä vaativaa. Samoin Esben-

sen, Taylor ja Stoess (1997) totesivat tutkimuksessaan, että 4–5 -vuotiaat lapset havait-

sivat helpommin toiminnallisen, käyttäytymiseen liittyvän oppimisen kuin asiatiedon li-

sääntymisen ja oman tietämisen muuttumisen. Toisaalta heidän tutkimuksessaan ilmeni, 

että omaan toimintaan kytkeytyvät tiedolliset elementit lasten oli suhteellisen helppo 

tunnistaa. Tutkijoiden mukaan lasten vastauksissa esiintyi myös jonkin verran yksilöl-

listä vaihtelua sekä ikään liittyvää eriytymistä, mutta kokonaisuutena erilaiset taidot ja 

toiminnat näyttivät painottuvan lasten omissa oppimisen ilmauksissa ja ajattelussa (Es-

bensen ym. 1997).  

 

Bartsch, Horvath ja Estes (2003) havaitsivat vastaavaa painottumista tutkiessaan 2–7 -

vuotiaiden lasten vapaamuotoisia ja spontaaneja näkökulmia oppimiseen. Tutkijat tote-

sivat, että lapset sekä heidän lähipiirinsä aikuiset viittasivat arjen keskusteluissaan sään-

nöllisimmin oppijaan henkilönä sekä siihen mitä opittiin. Lisäksi kun lapset ja aikuiset 

keskustelivat yhdessä erilaisista oppimistilanteista, he käsittelivät useimmiten tiettyä 

toimintaa tai käyttäytymistä, jonka lapsi oli oppinut. Lasten kasvaessa tietoon ja tietämi-

seen liittyvä oppiminen lisääntyi keskusteluissa jonkin verran. Bartsch ym. (2003) kat-

sovat tutkimustulosten kertovan mahdollisesti siitä, että 2–7-vuotiaat lapset yksinkertai-

sesti oppivat enemmän erilaisia toimintoja kuin tiedollisia asioita. He pitävät myös 

mahdollisena, että lapset eivät vielä miellä oppimista aikuisten tapaan tiedon ja ymmär-

ryksen lisääntymisenä, joten aikuiset mukautuvat keskusteluissa lasten näkökulmaan ja 

kokemuksiin oppimisesta (Bartsch ym. 2003, 191).  

 



 16 

Bemis, Leichtman ja Pillemer (2011; 2013) taas totesivat omissa tutkimuksissaan, että 

jo 4–5 -vuotiaat lapset kykenivät tunnistamaan ja palauttamaan mieleen tilanteita, joissa 

he olivat oppineet jonkin uuden tiedon. Bemis ym. (2013, 605) tosin tarkentavat myö-

hemmin aiempaa tutkimustaan todeten, että lasten henkilökohtaiset kokemukset ja ku-

vaukset oppimisesta saattoivat tutkijoiden johdattelevista kysymyksistä johtuen poiketa 

osittain tai kokonaan siitä, miten oppiminen oli tosiasiallisesti tapahtunut. Myös Tang ja 

Bartsch (2012, 391–392) pohtivat yleisesti tutkimuksen kysymyksenasettelun ja keskus-

teluaiheen vierauden vaikutusta lasten vastauksiin ja tutkimustuloksiin kiteyttäen, että 

vaihtelevienkin tutkimustulosten pohjalta jäljelle jää eräänlainen perusolettamus, että 

jotkut oppimistilanteet ovat lapsille helpompi havaita ja muistaa kuin toisen tyyppiset ti-

lanteet.  

 

Sobel, Li ja Corriveau (2007) halusivat puolestaan tietää, miten 3–6 -vuotiaat lapset 

hahmottavat oppimisen prosessimaisuutta. Tutkijoiden mukaan lasten olisi oppimisen 

luonteen ymmärtämiseksi yhdistettävä mielessään sekä käsityksensä opittavasta tiedosta 

tai taidosta että näkemyksensä oppimiseen vaikuttavista tietoisista toiminnoista. Tutki-

muksessa nuoremmat lapset mielsivät oppimisen perustuvan ensisijaisesti oppijan ha-

luun oppia (vrt. Schneider 1998), sen sijaan ikäryhmän vanhemmat lapset liittivät oppi-

miseen myös muita mielen toimintoja. Tutkijoiden mukaan lasten käsitykset oppimiseen 

vaikuttavista tekijöistä näyttäisivät kehittyvän ja monipuolistuvan erityisesti ikävuosien 

4–6 välillä. (Sobel, Li & Corriveau 2007, 364.) Samoin Pramling (1998, 571–572) totesi 

tutkimuksessaan, että lasten ymmärrys oman toiminnan, kontrollin sekä harjoittelun 

vaikutuksesta omaan oppimiseen kehittyy voimakkaasti ikävuosien 5–8 välillä, toisin 

sanoen suomalaisten esi- ja alkuopetusvuosien aikana.  

 

Kuten edellinen tutkimuskatsaus osoittaa, lasten oppimiseen liittyvien kokemusten ja 

käsitysten luonnehtiminen on melko vaativa ja monimutkainen tutkimusalue (Tang & 

Bartsch 2012). Tutkimusasetelman ja -menetelmän lisäksi tuloksiin saattavat vaikuttaa 

lasten kielellisiin valmiuksiin sekä muihin persoonallisiin ja kehityksellisiin piirteisiin 

liittyvät tekijät (esim. Sobel & Letorneau 2015). Tietyistä eroavaisuuksista huolimatta 

tutkimustulokset osoittavat kuitenkin yhtenevästi, että lasten tietoisuus omasta oppimi-

sesta syvenee varhaislapsuuden ja suomalaisen esikouluvuoden aikana, monipuolistuen 

edelleen kouluvuosien kuluessa (Bartsch ym. 2003; Sobel ym. 2007). Ja kuten Sobel 

ym. (2007, 346) toteavat, alle kouluikäisten lasten tavat itse käsitteellistää oppimistaan 
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eivät rajaa heidän kiinnostustaan ja sitoutumistaan moniin erilaisiin aiheisiin ja oppimis-

tilanteisiin.  
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset  
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata, millaisena näyttäytyy esiopetusryhmän 

lasten kiinnostus oppimiseen, ja mitä lapset itse ajattelevat oppimisesta pedagogisen do-

kumentointimenetelmän kautta tarkasteltuna. Tarkennuksena mainittakoon, että yleisesti 

pedagogisen dokumentoinnin tavoitteissa painottuvat lasten ympäröivän maailman jä-

sentämisen ja merkitysten rakentamisen prosessit (esim. Dahlberg, Moss & Pence 2007; 

Rinaldi 2011), minkä Alasuutari ym. (2014, 41) liittävät tutkivan lapsen ihanteeseen. 

Tässä tutkimuksessa dokumentointimenetelmää sovelletaan hieman edellisestä määri-

telmästä poiketen, ja ajattelun kohteeksi otetaan oppiminen, lasten itse valitsemissa 

merkityksissä sekä aikuisten kysymysten määrittämänä. Aineiston pohjalta tutkimusteh-

tävä tarkentui seuraaviksi tutkimuskysymyksiksi:  

 

1. Millaisia asioita lapset ovat kiinnostuneita oppimaan esiopetusvuoden aikana? 

2. Miksi lapset ovat kiinnostuneita oppimaan mieleisiään asioita? 

3. Miten lapset kuvaavat oppimista? 
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5 Tutkimuksen toteutus 
 
5.1 Tutkimuksen sosiokulttuurinen viitekehys 

 

Tässä tutkimuksessa puheenvuoro on lapsilla ja heitä haastattelevilla aikuisilla, joten 

tutkimuksen kohteena on ensisijaisesti heidän tuottamansa kerronta sisältöineen. Tutki-

musta ei siis voi sitoa johonkin aiemmin määriteltyyn teoreettiseen malliin, vaan aineis-

ton ohella se rakentuu erilaisiin tutkimusraportissa esiteltäviin teoreettisiin näkökulmiin 

ja tutkimustuloksiin sekä tutkimuksen metodologisiin ja filosofisiin valintoihin (Flyvb-

jerg 2011, 312). Nämä osa-alueet voidaan kuitenkin yhdistää laajempaan sosiokulttuuri-

seen suuntaukseen tarkoittaen, että lasten oppiminen, kiinnostukset ja kerronta nähdään 

tutkimuksessa sidoksissa heidän omien lähiyhteisöjensä jokapäiväisiin toimintoihin, 

käytäntöihin ja vuorovaikutussuhteisiin. Myös aineiston tuottaminen osana esiopetuksen 

pedagogista toimintaa suuntaa huomion erityisesti lasten osallistumista painottaviin so-

siokulttuurisen teorian sovelluksiin. (vrt. Hedges & Cullen 2012, 923.)  

 

Rogoff (2003) sekä Paradise ja Rogoff (2009) ovat kirjoituksissaan painottaneet erilais-

ten informaalien, yhteisöllisten toimintojen merkitystä lasten oman kiinnostuksen ja op-

pimismotivaation syntymisessä. Osallistumalla perheiden ja muiden yhteisöjensä arki-

siin käytäntöihin lapset omaksuvat monenlaisia tietoja ja taitoja sekä oppimiseen liitty-

viä arvostuksia, välineitä ja merkityssisältöjä. Tästä näkökulmasta Rogoff (2003, 284) 

näkee lasten oppimisen ilmenevän esimerkiksi heidän osallistumisensa sekä rooliensa ja 

vastuidensa asteittaisena muutoksena heidän yhteisöissään. Hedegaard (2009) jatkaa 

edellisiä teoretisointeja erittelemällä lasten kehityksessä myös yksilöllisen, institutio-

naalisen (sisältäen kodin ja muut yhteisöt) ja yhteiskunnallisen tason, joiden yhteisvai-

kutuksesta lasten oppimiselle muodostuu monia erilaisia, muuttuvia sosiaalisia tilantei-

ta. Hedegaard katsoo tilanteisiin sisältyvien yksilöllisten, vuorovaikutuksellisten ja ma-

teriaalisten tekijöiden muovaavan ratkaisevasti myös lasten omaa kiinnostusta ja motii-

veja suhteessa oppimiseen (Hedegaard 2009; Fleer & Hedegaard 2010).  

 

5.2 Laadullinen tapaustutkimus ja lapsinäkökulma  

 

Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2012) mukaan laadullisen tutkimuksen lähtökoh-

tana on todellisen elämän sekä sen moninaisuuden ja suhteellisuuden kuvaaminen. Tut-
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kimukseni pyrkimyksenä on siis enemmän löytää ja nostaa esiin asioita kuin esittää tai 

todentaa erilaisia totuusväittämiä. (Hirsjärvi ym. 2012, 161.) Tutkimukseni laadullisuus 

ilmenee myös sen aineistolähtöisyytenä, joka tarkoittaa tutkittavan ilmiön vähitellen ta-

pahtuvaa käsitteellistämistä tutkimuksen aineiston, omien tulkintojeni ja teoreettisten 

näkökulmien välisessä vuorovaikutuksessa. Tällaisessa aineistolähtöisyyden määritte-

lyssä otetaan huomioon teoreettisen tiedon väistämätön olemassaolo tutkimuksen eri 

vaiheissa, esimerkiksi tutkijan omana esiymmärryksenä ja arvoina jo aineistoon tutus-

tumisen ja tutkimusongelman muotoilemisen yhteydessä. (Kiviniemi 2015, 78.) Tutki-

musta voisi luonnehtia Eskolan (2015, 188) sanoin myös teoriasidonnaiseksi, sillä tulos-

ten tulkinnassa mukaan tulevat tutkimusraportin alussa esitellyt teoreettiset kytkennät, 

jotka ovat muotoutuneet ja tarkentuneet tutkimuksen edetessä juuri Kiviniemen (2015) 

kuvaaman vuorovaikutusprosessin kautta.  

 

Tutkimusaineiston tuottaminen pedagogisen dokumentoinnin periaatteiden mukaisesti 

liittää tutkimukseni myös lapsinäkökulmaisen tutkimuksen piiriin, jonka tarkoituksena 

on tavoitella lasten omia näkökulmia sekä heidän itse tuottamaansa tietoa. Tutkimusme-

netelmän valinnan lisäksi pyrin säilyttämään lasten oman näkökulman koko tutkimus-

prosessin ajan, aina tutkimustehtävän ja -kysymysten muotoilusta aineiston analyysiin 

ja johtopäätöksiin asti. Lapsinäkökulmaisessa tutkimuksessa lasten toimintaa tarkastel-

laan myös suhteessa toimintaympäristöön, aikaan, paikkaan ja toisiin toimijoihin, joten 

tutkimuksen piiriin kuuluvat myös vuorovaikutukseen liittyvät tekijät sekä laajemmat 

kontekstit erilaisissa mikro- ja makrokulttuureissa.  (Karlsson 2012, 23–24.) Tältä osin 

joudun pitäytymään aineiston ja sen kontekstien eri tasojen tarkoissa kuvauksissa, var-

sinaisen havainnoinnin rajoittuessa tässä tutkimuksessa haastatteluvuorovaikutuksen 

tarkasteluun ja kuvaamiseen luvuissa 5.6 ja 7.   

 

Tutkimukseni on myös yksittäiseen lapsiryhmään eli pieneen aineistoon kohdistuva ta-

paustutkimus, mikä tekee siitä käytännönläheisen ja yksityiskohdiltaan rikkaan. Tutki-

muksen aineistoa on siten vaikea tiivistää vain tiettyihin poissulkeviin käsitteisiin tai 

yleispäteviin määritelmiin. Flyvbjerg (2011) pitää tällaista tapaustutkimuksen ominais-

laatua juuri sen vahvuutena, johon liittyy lisäksi vahva kerronnallinen ulottuvuus. Flyj-

berg kutsuukin yksittäistä tapaustutkimusta eri osien muodostamaksi tapauskertomuk-

seksi, jonka tulee kuvata tutkittavaa ilmiötä mahdollisimman elämänmakuisesti ja mo-

nivivahteisesti, antaen tilaa myös yksityiskohdille ja vaihtoehtoisille tulkinnoille. 
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(Flyvbjerg 2011, 303–304, 312–313.) Tutkimukseni aineistoa on siis perusteltua lähes-

tyä kerronnallisen tutkimusfilosofian näkökulmasta, johon yhdistyy vaikutteita ymmär-

tämistä ja tulkintaa painottavasta fenomenologis-hermeneuttisesta tutkimussuuntaukses-

ta (ks. Ahn & Filipenko 2007, 281; Riessman 2008, 12, 74; Spector-Mersel 2010, 211).  

 

5.3 Tutkimuksen kerronnallinen ote  

 

Perinteisesti kerronnallinen tutkimus on kohdistunut haastatteluissa tuotettuihin laajoi-

hin elämäntarinoihin, jolloin tutkimuksen painopiste on ollut kertomusten sisällöissä ja 

rakenteellisissa piirteissä. (Puroila & Estola 2012, 25). Viime vuosina kertomuksen kri-

teereihin on kuitenkin alettu suhtautua aiempaa joustavammin ja kerronnallisen tutki-

muksen piiriin ovat tulleet myös vuorovaikutuksessa tuotetut, eri aikatasoilla liikkuvat 

lyhyet, katkonaiset ja epätäydelliset tarinat (esim. Occhs & Capps 2001). Kerronnallisen 

tutkimuksen muuntuneet määrittelyt ovat avanneet uusia mahdollisuuksia lasten kerron-

nan ja varhaislapsuuden tutkimiseen myös suomalaisen varhaiskasvatuksen piirissä 

(esim. Puroila & Estola 2012; Roos 2014).  

 

Heikkisen (2015) mukaan kerronnallinen tutkimus nojaa tyypillisesti konstruktivistiseen 

tiedonkäsitykseen, jonka mukaan tieto maailmasta, samoin kuin jokaisen ihmisen käsi-

tys omasta itsestään, rakentuu ja muuttaa jatkuvasti muotoaan vuorovaikutuksessa ym-

päristön ja elettyjen kokemusten kanssa. Näin rakentuva eli konstruoituva tietäminen on 

aina suhteellista, toisin sanoen ajasta, paikasta sekä kertojan asemasta ja aiemmista ko-

kemuksista riippuvaa. (Heikkinen 2015, 156–157.) Tästä näkökulmasta myös tutkimuk-

seen osallistuneiden lasten kerronta on heidän omien subjektiivisten kokemustensa ohel-

la sidoksissa kontekstin eri ulottuvuuksiin, laajentuen kertomisen ajankohtaisesta vuo-

rovaikutustilanteesta ympäröivien lähiyhteisöjen diskursiivisiin käytäntöihin sekä yh-

teiskunnan vallitseviin kertomusvarantoihin. (Spector & Mercel 2010, 212; vrt. Karls-

son 2012 22–24.)  

 

Lasten kokemukset ja kerronta rakentuvat olennaisesti merkityksistä, jotka syntyvät ja 

tulevat jaetuksi siinä sosiaalisessa ympäristössä, jossa lapset kasvavat ja toimivat. Li-

säksi lasten kokemuksissa on aina yksilöllisiä ja ainutlaatuisia elementtejä, joiden ilmai-

seminen toisille on usein vaikeaa. (Laine 2015, 31–32.) Kertominen on lapselle yksi 

keino yrittää jäsentää, ymmärtää, tulkita sekä välittää toisille omaa koettua todellisuutta. 
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Kertoessaan asioista lapsi ilmaisee myös suhtautumistaan kerronnan kohteena oleviin 

tapahtumiin ja samalla näihin kertomuksiin kietoutuu aina jotakin lapsen minuudesta ja 

identiteetistä. (Aaltonen & Leimumäki, 2014, 146; Ahn & Filipenko 2007.) Kerronta ei 

kuitenkaan tarjoa suoraa ikkunaa lapsen sisäisiin kokemuksiin tai identiteettiin, vaan 

kerronnan katsotaan pikemminkin muovaavan ja rakentavan lapsen käsitystä itsestään ja 

ympäristöstään. Kerrontatilanteessa siis paitsi ilmaistaan itseä, myös tuotetaan ja toteu-

tetaan koettua todellisuutta sekä asetutaan ja tullaan asemoiduksi suhteessa ympärillä 

olevaan. (Smith & Sparks 2008, 17; Spector-Mercel 2010, 208.)            

 

Lasten ajatukset ja kokemukset eivät ole löydettävissä kerronnasta sellaisenaan, vaan 

sekä kerronta että tulkinta edellyttävät monia valintoja (Aaltonen ja Leimumäki, 2014, 

147). Jo itse kerrontatilanteeseen sisältyy tulkintoja ja valintoja, jotka Green ja Hill 

(2005) jakavat kolmeen erilliseen vaiheeseen: ensin ne ilmenevät lapsen omina kerron-

taa edeltävinä refletiivisinä prosesseina, sitten kokemuksen välittämisenä toiselle kom-

munikaation keinoin ja tämän jälkeen vastaanottajan pyrkimyksenä ymmärtää koettua 

alkuperäistä kokemusta. Tulkinnan kahta jälkimmäistä vaihetta kuvataan yhteisesti in-

tersubjektiivisuuden käsitteellä, joka tarkoittaa kokemusta koskevan tiedon ja tulkinto-

jen vaihtoa kommunikaation eri osapuolten välillä. Intersubjektiivisten prosessien väli-

tyksellä rakentuvat sekä kertojan omat merkitykset että vastaanottajan pyrkimykset 

ymmärtää ja tulkita kertojan välittämää kokemusta. (Green & Hill 2005; Westcott & 

Littleton 2005.) Tässä tutkimuksessa mielenkiintoni kohdistuu juuri kerronnan intersub-

jektiiviseen tasoon, jonka puitteissa yritän tulkita lasten ajatus- ja kokemusmaailmaa, 

heidän omassa sosiokulttuurisessa kontekstissaan (ks. Laine 2015, 31–32; Riessman. 

2008, 12; Roos & Rutanen 2014, 43).  

     

5.4 Tutkimuspäiväkoti esiopetusryhmän ja tutkimusaineiston kontekstina 

 
Tutkimuspäiväkodin pedagoginen linja pohjautuu jo tutkimusraportin alussa mainittui-

hin varhaiskasvatuksen murrosvaiheiden käynnistämiin kehittämispyrkimyksiin (esim. 

Karila 2013). Päiväkodin historiikin (2014) mukaan päiväkodin henkilökunta tutustui jo 

1980-luvun innokkaan kehittämistyön aikana konstruktivistiseen tiedon ja oppimisen 

teoriaan, ja tätä filosofiaa alettiin soveltamaan työskentelyyn lasten kanssa. Kehittyviin 

toimintatapoihin kietoutui piirteitä myös italialaisesta Reggio Emilia -pedagogiikasta, 

mikä tosin paljastui henkilökunnalle vasta myöhemmin sattumalta, ulkopuolisen henki-
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lön toimesta. Yhteistä oli esimerkiksi aistien, mielikuvituksen ja omakohtaisten koke-

musten merkityksen korostaminen oppimisessa. Samoin lasten haastatteluja, yhteisiä 

keskusteluja ja toiminnan dokumentointia käytettiin ja kehitettiin aktiivisesti osana pe-

dagogista toimintaa. Omassa filosofiassaan työyhteisö teki kuitenkin edelleen omia va-

lintojaan ja henkilökunnan pedagoginen uteliaisuus sekä toiminnan kehittämishalu jat-

kuivat edelleen siirryttäessä uudelle vuosituhannelle. (Päiväkodin historiikki 2014.)  

 

Monet aikanaan kehitetyt pedagogisen toiminnan kulmakivet ovat käytössä päiväkodis-

sa tänäkin päivänä, ja niistä ovat päässeet osallisiksi myös tähän tutkimukseen osallistu-

neet lapset. Tällaisia vakiintuneita arvoja ja käytäntöjä ovat muun muassa: yhteisölli-

syyden vaaliminen ja tiivis yhteistyö vanhempien kanssa, erilaiset retket, juhlat ja tapah-

tumat sekä maailman tutkiminen teematyöskentelyn avulla. Päiväkodin arjessa lapsille 

tarjotaan myös monenlaisia tilaisuuksia toimia yhdessä eri-ikäisten lasten kanssa, ja tä-

män lisäksi kaikki lapset osallistuvat ikänsä mukaiseen tutkimusryhmä- ja ikäryhmä-

toimintaan. Tutkimusryhmissä etsitään yhdessä ratkaisuja erilaisiin kysymyksiin ja opi-

taan kuvailemaan havaintoja sekä kuuntelemaan ja perustelemaan erilaisia näkökantoja. 

Ikäryhmätoiminta sisältää puolestaan draamatyöskentelyä, kädentaitoja, satujen kerto-

mista, yhteisleikkejä ja pelien pelaamista iänmukaisin painotuksin. (Päiväkodin var-

haiskasvatussuunnitelma 2007.) 

 

Esiopetuksessa painotetaan muiden ikäryhmien tapaan oppimisen kokonaisvaltaisuutta, 

kokemuksellisuutta ja elämyksellisyyttä sekä lapsen omaa aktiivisuutta oppijana. Lasten 

kokemukset ja kiinnostuksen kohteet asetetaan vuosittain koko esiopetustoiminnan kes-

kiöön rakentamalla esiopetuksen opetussuunnitelma lasten omien oppimistoiveiden ym-

pärille. Työskentelyn tavoitteena on tehdä oppiminen näkyväksi lapsille itselleen sekä 

vahvistaa lasten myönteistä käsitystä itsestään oppijoina ja toimijoina. Lapsille järjeste-

tään lisäksi monipuolisia tilaisuuksia harjoitella muita tärkeäksi määriteltyjä taitoja, jot-

ka kokoavasti ilmaistuna liittyvät lasten ajattelun ja päättelyn taitoihin, tiedon etsimi-

seen ja vertailuun sekä yhdessä toimimiseen ja oman mielipiteen ilmaisemiseen. Lasten 

itsenäisyyttä ja aktiivisuutta tuetaan myös varaamalla runsaasti aikaa lasten omien 

suunnitelmien mukaiseen toimintaan ja leikkiin. (Päiväkodin varhaiskasvatussuunnitel-

ma 2007.)  
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Pedagoginen dokumentointi päiväkodin työtapana  

 

Pedagoginen dokumentointi kuuluu oleellisena osana tutkimuspäiväkodin toimintaan, ja 

se toimii myös tämän tutkimuksen aineiston tuottamisen menetelmänä. Pedagoginen 

dokumentointi pohjautuu jo tutkimusraportin alussa esiteltyyn näkemykseen lapsesta 

subjektina ja toimijana, joka on kykenevä itse ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja toivei-

taan, ja on siksi oikeutettu omaan ääneen sekä kuulluksi tulemiseen omassa yhteisös-

sään (Alasuutari ym. 2014, 64). Menetelmän taustalla on lisäksi ajatus demokraattisesta 

yhteisöstä, jonka kaikilla jäsenillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa yhdessä tärkeisiin 

asioihin kuten lapsuuteen, kasvamiseen ja oppimiseen (Dahlberg 2011, 226). Nämä pe-

riaatteet edellyttävät aikuisilta lasten vilpitöntä kuuntelemista ilman ennakko-oletuksia 

tai määritelmiä sekä aitoa pyrkimystä ymmärtää lasten omaa ajattelua ja kokemusmaa-

ilmaa (Dahlberg, Moss & Pence 2007, 60). 

 

Tiivistetysti pedagoginen dokumentointi voidaan määritellä prosessiksi, joka ei ole vain 

erilaisten materiaalien tallentamista, vaan se edellyttää aina reflektointia, analyysia ja 

tulkintaa (Emilsson & Pramling Samuelsson 2014, 177; Picchio, Giandomenico & Mu-

satti ym. 2014, 134). Lapsille dokumentointi tarjoaa mahdollisuuden palata aiempiin 

kokemuksiin ja reflektoida omaa kehittyvää ymmärrystään taltioiduista asioista ja tilan-

teista. Aikuiset taas löytävät dokumentointiprosessin kautta uusia tapoja ymmärtää las-

ten ajattelua ja oppimista sekä omaa rooliaan lasten oppimisprosessien tukijana. (Alve-

stad & Sheridan 2015, 379; Dahlberg, Moss & Pence 2007.) Yhteisen reflektoinnin kes-

keisenä tarkoituksena on myös vahvistaa lasten tunnetta siitä, että heidän persoonansa ja 

ajatuksensa ovat arvokkaita dokumentointiprosessiin osallistuville aikuisille sekä koko 

heidän yhteisölleen (Rinaldi 2011, 242). Edellä kuvatut pedagogisen dokumentoinnin 

pääperiaatteet ovat selvästi esillä tutkimuspäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmassa, ja 

ne kattavat myös tutkimusaineiston tuottamisen lähtökohdat esiopetusryhmässä.  

 

5.5 Tutkimuksen kulku  

 

Tutkimuksen toteuttaminen käynnistyi yhteydenotolla uusimaalaisen tutkimuspäiväko-

din johtajaan elokuussa 2015. Tämän jälkeen olin yhteydessä päiväkodin esiopetuksesta 

vastaavaan lastentarhanopettajaan ja kävin tutustumiskäynnillä päiväkodissa 3.9.2015. 

Tuolloin sovimme, että tutkimukseni tulee kohdistumaan esikoululaisten oppimistoivei-
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siin liittyvään piirros- ja haastatteluaineistoon, joka tuotetaan päiväkodin normaalien 

dokumentointikäytäntöjen ja aikataulujen mukaisesti. Heti tutkimusluvan saatuani lähe-

tin tammikuussa 2016 esiopetusryhmän lasten vanhemmille kirjeen, jossa kerroin tut-

kimuksen tarkoituksesta ja pyysin vanhemmilta lupaa käyttää päiväkodissa tuotettua 

dokumentointiaineistoa oman tutkimukseni aineistona (liite 1). Lähetin kirjeen ensin 

päiväkodin sähköpostiin, josta ryhmän lastentarhanopettaja välitti sen sähköpostitse las-

ten vanhemmille. Kaikki vanhemmat antoivat suostumuksensa tutkimuksen toteuttami-

seen ja allekirjoitetut lupakirjeet luovutettiin minulle tutkimusaineiston yhteydessä 

3.2.2016.  

 

Kokonaisuudessaan tutkimuksen haastatteluaineisto tuotettiin osana esiopetusryhmän 

pedagogista toimintaa 15.9.2015–1.2.2016 välisenä aikana. Aineisto sisältää 26 videoi-

tua yksilöhaastattelua, joissa haastattelija toimii samanaikaisesti kuvaajana, pitäen vi-

deokameraa sylissään. Haastatteluista 13 on tehty syys- ja lokakuussa 2015, 11 tammi-

kuussa 2016, ja viimeiset kaksi haastattelua on kuvattu 1.2.2016. Haastateltavana oli 15 

tyttöä ja 11 poikaa. Kolme ryhmän lapsista oli tullut päiväkotiin vasta esikouluvuoden 

alussa, muut lapset olivat viettäneet päiväkodissa vaihtelevasti useampia vuosia. Haas-

tatteluista vastasi kaksi eri työntekijää, joista toinen toteutti 22 haastattelua ja toinen 4 

haastattelua. Haastattelut etenivät tyypillisesti alkutervehdyksistä lasten oppimistoivei-

den käsittelyyn, ja sen jälkeen lasten esikoulua koskeviin ajatuksiin ja odotuksiin. Lo-

puksi lapsilla oli mahdollisuus lähettää vanhemmilleen haluamiaan terveisiä.  

 

Haastattelujen virittäjänä ja visuaalisena tukena käytettiin lasten omia piirroksia, jotka 

lapset olivat piirtäneet syksyn alussa yhden esikoulutuokion aikana. Piirtämistä oli edel-

tänyt lyhyt ohjeistus, jossa lapsille esiteltiin piirrostehtävän idea sekä tarkoitus toteuttaa 

esiopetustoimintaa lasten omien oppimistoiveiden pohjalta. Lapset valitsivat kukin kuu-

si oppimistoivetta, joista he piirsivät kuvat valmiisiin ruutuihin A6 -kokoiselle paperille. 

Esiopetusryhmän työntekijän mukaan kaikki lapset saivat piirrettyä kuvat omista oppi-

mistoiveistaan kyseisen tuokion aikana, vaikka lasten välillä ilmeni luonnollisesti yksi-

löllisiä eroja toiveiden keksimisen ja piirtämisen tavoissa, tyylissä ja nopeudessa. Piir-

rosten julkaisemiseen sain sähköpostitse erilliset luvat tiettyjen lasten vanhemmilta tou-

kokuussa 2017, esiopetuksen työntekijän avustuksella.  
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Tutkimuksen aineisto sisältää siis pedagogisen dokumentoinnin sisältöä sekä prosessia 

(Dahlberg, Moss & Pence 2007, 148–149), sillä videoiduissa haastatteluissa lasten aja-

tuksia ja kokemuksia käsiteltiin heidän omien piirrostensa avulla. Haastatteluiden aika-

na lapset pyrkivät reflektoimaan niitä ajatuksia, joita heillä oli piirustustilanteessa ollut 

mielessään, ja joita piirrokset sekä aikuisen esittämät lisäkysymykset heissä haastattelu-

tilanteessa herättivät. Lasten omista oppimistoiveista keskusteltiin haastatteluissa pää-

asiassa aikuisten valintojen ja kysymysten sekä tilanteen etenemisen mukaan, kannusta-

en lapsia miettimään myös mahdollisia tapoja tai keinoja heidän itse valitsemiensa taito-

jen oppimiseen. Tämän tutkimuksen myötä haastatteluihin lisättiin vielä miksi -näkö-

kulma, eli lapsia rohkaistiin kertomaan myös omien valintojensa tavoitteista ja peruste-

luista sekä muista heidän mieleensä mahdollisesti nousevista asioista.  

    

5.6 Lasten haastattelujen toteuttaminen  

 
Lasten ilmaisussa on joitakin erityispiirteitä, jotka limittyivät osittain lasten haastattelu-

kerrontaan myös tässä aineistossa. Esimerkiksi leikillisyys ja luovuus ilmenevät lasten 

kerronnassa usein taitona assosioida eli yhdistellä asioita toisiinsa nopeasti ja oivalta-

vasti (Riihelä 2012, 230). Engel (2003) kuvaa erilaisten kontrastien kautta, miten lapset 

yhdistelevät kerronnassaan luontevasti todellisuutta ja mielikuvitusta, itse keksittyä ja 

toisilta lainattua sekä todellisia ja mahdollisia tai toivottuja tapahtumia. Lisäksi lasten 

ilmaisu on usein kokonaisvaltaista eli puheen, kehon ja liikkeen kautta tapahtuvaa (He-

lavirta 2007, 633). Edellä kuvatut piirteet liittyvät erityisesti lasten vapaaseen kerron-

taan, mutta häivähdyksiä näistä elementeistä oli nähtävissä myös tutkimukseen osallis-

tuneiden lasten kerronnassa. Tämä johtui osittain siitä, että haastatteluissa lapsilla oli 

mahdollisuus kertoa oppimisesta juuri omien toiveidensa näkökulmasta. Pääasiassa lap-

set kuitenkin kuvasivat kokemuksiaan hyvin realistisesti ja todentuntuisesti, vaikkakin 

toisinaan leikillisellä ja kuvitteellisella otteella (vrt. Roos 2014, 164).  

 

Lasten haastattelemiseen liittyy myös menetelmänä joitakin tutkimuksen haastatteluai-

neiston tuottamiseen yhdistyneitä tekijöitä. Ensinnäkin, haastattelutilanne poikkeaa sel-

västi päiväkodin jokapäiväisistä arjen toiminnoista sekä lasten luontaisista tavoista 

kommunikoida aikuisten tai vertaisten kanssa. (Freeman & Mathison 2009, 90; Karls-

son 2012, 45). Toiseksi, kysyminen ja vastausten antaminen on aikuisen ja lapsen väli-

sen vuorovaikutuksen arkipäiväinen piirre, joka siirtyy helposti lasten odotuksiin ja toi-
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mintaan myös haastattelutilanteessa (Alasuutari 2005, 152). Karlsson (2012, 45) toteaa-

kin, että hyvistä pyrkimyksistä ja aidosta kiinnostuksesta huolimatta aikuinen ajautuu 

lapsen haastattelussa usein aloitteentekijän ja johdattelevan kyselijän rooliin, erityisesti 

jos haastattelun aihepiiri on ennalta määrätty. Kyseinen ilmiö oli nähtävissä myös tämän 

tutkimuksen haastatteluaineistossa, jonka tarkoituksena oli tallentaa lasten ajatuksia ja 

mielipiteitä erityisesti oppimisesta ja esikoulusta.   

 

Aineistossa esiintyi myös paljon avoimia kysymyksiä, joiden avulla lapsia yritettiin 

kannustaa kertomaan omista ajatuksistaan (ks. Karlsson 2012, 43). Avoimia kysymyk-

siä pidetään lasten kerronnan kannalta parempina kuin suljettuja kysymyksiä, koska 

avointen kysymysten ajatellaan rohkaisevan lapsia pidempiin ja yksityiskohtaisempiin 

vastauksiin. (Freeman & Mathison 2009, 95; Westcott & Littleton 2005). Roos ja Ruta-

nen (2014, 35) kuitenkin huomauttavat, että edes kerrontaan kannustavat avoimet ky-

symykset eivät välttämättä saa lapsia tuottamaan muutamaa sanaa tai muutamaa lausetta 

pidempiä vastauksia. Aikuisen puheen määrä tai avointen ja suljettujen kysymysten 

osuus eivät tässäkään aineistossa yksin määrittäneet haastateltavan lapsen vastausten pi-

tuutta. Sen sijaan haastattelu muotoutui aina vuorovaikutuksellisena ja osin ennakoimat-

tomana kokonaisuutena, johon vaikuttivat monenlaiset, lapseen, aikuiseen ja haastatte-

lutilanteeseen liittyvät tekijät.  (Alasuutari 2005, 156–157; Roos 2014, 111–112; Roos 

& Rutanen 2014, 35, 42.) 

 

Roos ja Rutanen (2014) kuvaavat lasten haastatteluja luonteeltaan hyvin muuntuviksi; 

niiden intensiteetti ja tunnelma aaltoilevat sekä haastatteluiden välillä että yksittäisten 

haastattelujen sisällä. Toiset lapset ovat puheliaampia kuin toiset, mutta lapsi saattaa 

myös haastattelun aikana äkillisesti innostua tai hiljentyä. Tämä aaltoilu vaikuttaa luon-

nollisesti myös lasta haastattelevan aikuisen rooliin keskustelun myötäilijänä tai johdat-

telijana. (Roos ja Rutanen 2014, 36–37, 42; ks. myös Helavirta 2007.) Tutkijoiden ku-

vaus sopii erittäin hyvin tämän tutkimuksen aineistoon, jossa myös lapsia haastatellei-

den työntekijöiden haastattelutyylit poikkesivat aavistuksen toisistaan. Muutamassa 

haastattelussa aikuisen nopeahko tempo saattoi osaltaan kaventaa hitaamman tai muuten 

vähäpuheisen lapsen ilmaisua. Toisaalta rauhallisempi tyylikään ei aina saanut lasta 

avautumaan kerronnassaan, ja puheliaimmat lapset taas ottivat oman tilansa vaivatto-

masti haastattelijan toiminnasta riippumatta. 
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Joissakin haastatteluissa esiintyi myös eripituisia keskustelunomaisia jaksoja, jolloin 

haastattelun sisältö ja merkitykset rakentuivat yhteisenä dialogina lapsen ja aikuisen 

kesken (Freeman & Mathison 2009, 90; Roos ja Rutanen 2014, 35). Näissä tilanteissa 

lapset tekivät omia aloitteita ja veivät keskustelua itsekin eteenpäin, jolloin kertojan ja 

kuuntelijan roolit tulivat yhdessä jaetuiksi (Ochs & Capps 2001; Westcott & Littleton 

2005). Aina nämä yhteisen keskustelun tai lapsen spontaanin kerronnan jaksot eivät liit-

tyneet tutkimuksen aiheeseen, ja ne jäivät siksi analyysin ulkopuolelle. Lisäksi haastat-

teluissa oli paljon sellaista tutkimukseen sisältynyttä ainesta, jotka eteni selkeällä kysy-

mys-vastaus kaavalla, mutta tutkimuksen edetessä näistäkin katkelmista löytyi kokonai-

suuden kannalta monia oleellisia asioita.  

 

5.7 Aineiston analyysi  

 

Vastaanotettuani tutkimusaineiston helmikuussa 2016 tutustuin alustavasti lasten piir-

roksiin ja niissä esiintyviin oppimisen aihepiireihin. Katsoin läpi myös kaikki videoidut 

haastattelut ja tallensin ne omalle tietokoneelleni myöhempää perehtymistä varten. Täs-

sä vaiheessa tutkimukseni käynnistyi kokonaan aineistolähtöisesti jo senkin vuoksi, että 

alle kouluikäisten lasten oppimisen mieltymyksistä ei ollut olemassa aiempaa tutkimus-

tietoa. Tartuin siis aineistoon sen omilla ehdoilla, ilman valmiita teoreettisia tai analyyt-

tisia kytkentöjä (Hänninen 2014, 174; Tuomi & Sarajärvi 2013, 94). Touko-kesäkuussa 

2016 katsoin haastattelut uudelleen läpi ja litteroin ne sanatarkasti kirjaten muistiin 

myös puheessa esiintyneet tauot, naurahdukset, epäröinnit, sanojen korjaukset ja muu-

tokset, puheiden päällekkäisyydet sekä lasten ilmeet, eleet ja muut toiminnot. En vielä 

tiennyt, missä määrin tutkimukseni kerronnallinen ote tulee laajenemaan lasten kerron-

nan rakenteeseen tai haastattelujen vuorovaikutuksellisiin tekijöihin (esim. Occhs & 

Capps 2001), joten pikkutarkka litterointi palveli paitsi kerronnallisen analyysin vaihto-

ehtoja, myös syvällistä aineistoon perehtymistä.  Kirjalliseen muotoon litteroitua haas-

tattelupuhetta kertyi yhteensä noin 50 sivua, fonttikoolla 11 ja rivivälillä 1,15. 

  

Tutkimuksen seuraavat työvaiheet eivät edenneet kronologisessa järjestyksessä, mutta 

aloitan analyysiprosessin kuvauksen lasten piirrosten sisällön erittelystä (Tuomi & Sara-

järvi 2013, 106).  Lasten piirtämät oppimistoiveet sisälsivät tärkeää, vaikkakin haastat-

teluaineistoon suhteutettuna alustavaa informaatiota lasten oppimisen kiinnostuksen 

kohteista. Piirrosten sisällön erittely loi pohjan tulkinnalleni, jonka mukaan osa aiheista 
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kiinnosti luonnostaan useita esiopetusikäisiä lapsia, jotkut toiveet taas olivat syntyneet 

piirroshetkellä yhteisen keskustelun tai yhteisten kokemusten tuloksena ja osa toiveista 

pohjautui lasten henkilökohtaisiin kokemuksiin ja jotkut mielikuvitukseen. Piirrosten 

erittelyn perusteella lasten oppimistoiveet jakautuivat seuraavaan kuuteen luokkaan: lii-

kunnalliset taidot, tiedolliset taidot, muut toiminnalliset taidot, arjen ja itsenäisyyden 

taidot, luovan ilmaisun taidot sekä sosioemotionaaliset taidot. Lisäksi erittelin määrälli-

sesti jokaisen lapsen piirroksissa esiintyneet oppimisen aihepiirit sekä yhteiset ja itse-

näiset oppimistoiveet.       

 

Varsinaisen haastatteluaineiston analyysi oli polveileva ja monivaiheinen prosessi, joka 

alkoi litteroitujen haastattelujen huolellisella lukemisella ja aineistoa koskevan koko-

naiskäsityksen muodostamisella (Ahn & Filipenko 2007, 282). Aineistosta hahmottui 

melko nopeasti muutamia teemoja, jotka olivat yhteydessä tutkimusaineiston tarkoituk-

seen sekä pedagogisen dokumentoinnin periaatteisiin pohjautuviin haastattelukysymyk-

siin. Rinaldin (2011, 233) mukaan kysymykset mitä?, miten? ja miksi? ovat dokumen-

toinnissa ratkaisevia, sillä ne auttavat aikuisia löytämään lasten omien merkitysten ja 

teorioiden äärelle. Näiden kysymysten ympärille rakentuivat myös lasten omia oppimis-

toiveita koskevat haastattelukatkelmat, joten ne tarjosivat luontevan pohjan haastattelu-

aineiston alustavaan analyyttiseen tarkasteluun. Kysymysten avulla aineistosta erottui 

alustavia pääteemoja, jotka liittyivät lasten oppimistoiveiden luonteeseen (mitä?) oppi-

misen tapoihin (miten?) sekä lasten valintojen perusteluihin ja muihin päämääriin (mik-

si?).     

 

Aineiston yksityiskohtaisen tarkastelun yhteydessä joidenkin lasten kerronnassa ilmeni 

jokin avainteema, joka nousi toistuvasti esiin haastattelun eri yhteyksissä (esim. käden 

taidot, jalkapallo, jännitys, yhteenkuuluvuus). Tällaisia teemoja ei kuitenkaan ollut kai-

killa lapsilla, joten haastattelujen analysointi kokonaisina tai osittaisina haastatteluker-

tomuksina ei tuntunut tarkoituksenmukaiselta tai edes mahdolliselta (vrt. Hänninen 

2015; Riessman 2008). Myös etukäteen määritellyt haastatteluaiheet kysymyksineen se-

kä haastattelevan aikuisen roolin ja lasten kerronnan vaihtelut haastatteluiden välillä ja 

niiden sisällä näyttivät hankaloittavan kerronnallisen analyysin toteuttamista. Työsken-

telin kuitenkin aineiston parissa Ahnin ja Filipenkon (2007) kerronnallista analyysimal-

lia soveltaen edeten haastatteluiden huolellisesta lukemisesta samankaltaisuuksia sisäl-

tävien ilmausten etsimiseen ja alustavien kerronnallisten teemojen hahmottelemiseen.  
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Saadakseni paremmin otteen lasten käytännönläheisen ja osin sirpaleisen kerronnan si-

sällöstä kirjoitin jokaisesta haastattelusta erillisen tiivistelmän, jossa kuvasin omin sa-

noin lapsen kerrontaa ja hänen esiin nostamiaan asioita. Liitin kuvauksiin myös omia 

havaintojani ja tulkintojani lasten kertomasta sekä haastattelijan puheenvuoroista. Näin 

tutkimuksen näkökulma alkoi oppimisen ohella suuntautua lasten oppimiseen liittyvän 

kiinnostuksen syntymiseen ja sen ilmenemiseen lasten kerronnassa. Seuraavaksi erotte-

lin alkuperäisistä haastatteluista oppimiseen ja kiinnostukseen liittyvät katkelmat erilai-

sin värikoodein. Kirjoitin myös näistä koodatuista katkelmista lapsikohtaiset tiivistetyt 

kuvaukset, joissa keskityin samankaltaisuuksia sisältäviin oppimisen ja kiinnostuksen 

ilmauksiin, huomioiden lisäksi yksilölliset variaatiot ja yleissävyn poikkeamat (vrt. 

Hänninen 2015, 174). Työskentelyn edetessä myös muut yhteiset haastatteluosuudet al-

koivat vähitellen limittyä oppimisen ja/tai kiinnostuksen pääteemoihin, joten päädyin 

koodaamaan koko aineiston sekä kokoamaan lyhyet tiivistetyt kuvaukset edellä kuvat-

tuun tapaan kaikista yhteisistä haastatteluaiheista.  

 

Edellisen työvaiheen aikana olin pyrkinyt soveltamaan työskentelyssäni hermeneuttisen 

kehän periaatetta liikkumalla edestakaisin tutkimusaineiston ja omien tulkintojeni välil-

lä, syventääkseni omaa ymmärrystäni tutkittavasta ilmiöstä ja lasten kerronnan sisällöis-

tä (Ahn & Filipenko 2007, 281; Laine 2015; 37–38). Kerronnalliset teemat tuntuivat 

kuitenkin olevan vielä liiaksi sidoksissa valmiisiin haastatteluaiheisiin, joten palasin vä-

lillä kirjallisten lähteiden pariin. Etsin kirjallisuudesta yhtymäkohtia haastatteluaineiston 

pääteemoihin sekä tulkintojeni pohjalta orastaviin, haastattelukysymykset ylittäviin 

teemoihin. Tällöin kehämäinen työskentely laajeni palvelemaan myös tutkimuksen nä-

kökulman tarkentamista sekä teoriataustan rakentamista aiemmin tutkimattomalle ai-

heelle. Teoriatiedolla ei kuitenkaan ollut tässä vaiheessa tutkimusprosessia ohjaavaa tai 

määrittävää roolia, vaan tutkimus eteni edelleen aineiston ehdoilla. Lukemisen jälkeen 

jatkoin jonkin aikaa kirjoitustyötä sillä ajatuksella, että tutkimuksen teoriaosassa esitte-

lemäni näkemykset ja tutkimustulokset antaisivat aikanaan lisää syvyyttä omien tutki-

mustulosteni tulkintaan ja mahdollistaisivat tulosten liittämisen myös laajempaan tie-

teelliseen kontekstiin. (ks. Eskola 2015, 189–190; Moilanen & Räihä 2015, 66–67.)  

 

Kun tuli taas aineiston tutkimisen ja ihmettelyn aika, huomasin tiivistelmieni vievän 

analyysiäni väistämättä sisällönanalyysin suuntaan (esim. Tuomi ja Sarajärvi 2013). 

Minulla oli jo koottuna runsaasti erilaisia tiivistettyjä ilmauksia lasten kerronnasta ja 
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päätin jatkaa tällä tiellä siitäkin huolimatta, että aineisto pilkkoutui näin pienempiin 

osiin vastoin kerronnallisen teema-analyysin ihanteita (esim. Riessman 2008). Palasin 

siis teemoista ikään kuin taaksepäin ja lähdin tarkistamaan haastatteluissa esiintyvien 

ilmausten suhdetta tutkimuksen avainkäsitteisiin ja aineistosta hahmottuviin teemoihin 

aineiston luokittelun avulla (vrt. Ahn & Filipenko 2007, 282). Toteutin kerronnan sisäl-

lön analyysin koko aineiston yli (vrt. Roos 2014) ja analyysiyksikkönä toimi lapsen ja 

aikuisen vuoropuhelun tuottama ajatuskokonaisuus. Tämä kokonaisuus saattoi sisältää 

vain kysymyksen ja vastauksen tai useamman puheenvuoron mittaisen katkelman. Kä-

vin kaikki haastattelut jälleen yksitellen läpi ja ryhmittelin erilaiset ajatuskokonaisuudet 

seuraaviin seitsemään luokkaan: oppimisen tavat, oppimisen/osaamisen arviointi, oppi-

miskokemukset, oppimisen kiinnostuksen lähteet, oppimisen muut perustelut ja tavoit-

teet, esikoulutehtävät sekä esikoulussa kivaa (sisältäen toiveet ja odotukset).  

 

Kaksi viimeistä luokkaa olivat tässä vaiheessa selvästi päällekkäisiä, ja esikoulutehtä-

vistä löytyi yhteyksiä myös lasten muuhun kerrontaan. Jätin tämän institutionaalisen 

osuuden hetkeksi sivuun ja jatkoin muun aineiston käsittelyä. Luokittelun jälkeen tulos-

tin tiedostot paperiversioina ja järjestin ajatuskokonaisuudet uudestaan leikkaamalla ja 

siirtelemällä niitä tarpeen mukaan eri luokkiin. Merkitsin katkelmat lisäksi värikoodein, 

sillä eri luokat ja niistä jäsentyvät teemat limittyivät monin tavoin toisiinsa ja useat kat-

kelmat sisältyivät vähintään kahteen luokkaan. Työskentelyvaiheen työläyden vuoksi 

päädyin lopulta pilkkomaan ajatuskokonaisuudet tarvittaessa pienempiin osiin, jolloin 

niiden siirtely värikoodien ja tarkasteltavan luokan mukaan oli helpompaa. Tässä vai-

heessa analyysimenetelmäni voi ajatella mukailleen Polkinhornen (1995) määrittelemää 

narratiivien analyysiä, jonka tarkoituksena oli luokitella eripituiset ja eri aiheissa liikku-

neet haastattelukatkelmat yhdistävien tekijöiden perusteella ja saada samalla täsmälli-

syyttä aineiston jäsentymiseen sekä teemojen rakentumiseen (Heikkinen 2015, 160–

161).  

 

Luokitteluvaiheen jälkeen otin taas käsittelyyn haastatteluiden esikoulua koskevat 

osuudet, ajautuen samalla tutkimuksessani hetkelliseen umpikujaan. Koko aineiston yli 

hahmottuneet kerronnalliset teemat tuntuivat jäävän aivan liian ohuiksi, ja lisäksi sel-

keiden tutkimuskysymysten muotoileminen sekä oppimista että esikoulua koskevan ker-

ronnan pohjalta osoittautui liian vaikeaksi ja epätarkoituksenmukaiseksi. Minun oli siis 

rajattava analyysini kohteeksi vain selvästi yhtenäiseen aiheeseen liittyvät kokonaisuu-
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det, joten päätin keskittyä myös esiopetuksen osalta ainoastaan kiinnostukseen ja oppi-

miseen kytkeytyviin esikoulutehtäviin. Muilta osin lasten esikoulua koskeva kerronta jäi 

aineistossa hyvin niukaksi käsittäen lähinnä hajanaisia mainintoja erilaisista yhteisistä 

toiminnoista ja tapahtumista tai esikoululaisen roolista, joten ratkaisu oli tältäkin osin 

perusteltu. Tutkimukseni sai siis nyt selkeämmän suunnan ja palasin takaisin alkuperäi-

siin mitä, miten ja miksi -kysymyksiin, jotka olivat osittain ohjanneet aineiston käsitte-

lyä koko analyysiprosessin ajan.  

 

Aiemmin mainituista luokista esikoulutehtävät jäi nyt käsiteltäväksi itsenäisenä koko-

naisuutena, ja muut viisi luokkaa hajaantuivat analyysissä kahteen pääteemaan: lasten 

kiinnostuksen lähtökohtiin ja lasten oppimisen kuvauksiin. Näiden teemojen sisälle si-

joittui pienempiä alateemoja, jotka muodostuivat sekä luokiteltujen katkelmien että las-

ten muun haastattelukerronnan perusteella. Lasten kerronnasta ilmenneet muut seikat 

liittyivät lasten omiin kiinnostuksen kohteisiin, yhteenkuuluvuuden ilmausten määrälli-

seen tarkasteluun sekä mielikuvituksen rooliin lasten kerronnassa. Lisäksi erittelin kaik-

ki haastatteluissa käsitellyt toiveet lasten taitojen kehitysvaiheen mukaan saadakseni li-

sää syvyyttä lasten valintojen ja kiinnostuksen lähtökohtiin. Nämä kaikki tekijät asettui-

vat analyysin edetessä yhtenäisiksi, osin risteäviksi alateemoiksi, jotka kytkeytyivät 

myös lasten piirrosten erittelyn pohjustamaan kolmanteen pääteemaan eli lasten oppimi-

sen kiinnostuksen kohteisiin.  

 

Työskentelyn loppuvaiheessa analyysini siis poikkesi hieman Ahnin ja Filipenkon 

(2007, 282) analyysimallista, sillä tämän tutkimuksen teemat eivät nousseet lasten va-

paasta kerronnasta, vaan ne syntyivät aikuisten esittämien kysymysten ja valmiiden 

haastatteluteemojen asettamissa puitteissa. Siksi analyysini muotoutui enemmän luoki-

tuksen kaltaisena aineiston joustavana ryhmittelynä ja temaattisen kokonaisrakenteen 

jäsentymisenä (liite 2) edellä kuvattuja analyysitapoja yhdistelemällä (vrt. Tuomi & Sa-

rajärvi 2013, 93). Näin dokumentointiaineistoon sisältyneiden mitä, miten ja miksi 

-aiheisten kysymysten tuottamat sisällöt jäsentyivät uudella tavalla suhteessa tutkimus-

kysymyksiin, vastatakseen syvällisesti tutkimuksen tarkoitukseen lasten oppimista kos-

kevan kiinnostuksen ja kerrottujen kokemusten välittäjänä. Tulososassa esitän analyysin 

tuottamat teemalliset kokonaisuudet pää- ja alaotsikoittain, ja otsikoitujen lukujen avul-

la vastaan järjestyksessä myös tutkimuskysymyksiin.  
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Freeman ja Mathison (2009, 154) painottavat, että aineistolähtöinen analyysi edellyttää 

aina abduktiivista päättelyä, joka lopulta yhdistää induktiiviset prosessit deduktiivisiin 

päätelmiin ja tutkimuksen tarkoitukseen. Tässä tutkimuksessa esitän tämän synteesin 

kokoavana tapauskertomuksena, jossa liitän analyysiprosessin tulokset tutkimuksen 

myötä muotoutuneisiin teoreettisiin kytkentöihin ja päätelmiin (vrt. Heikkinen 2015, 

160–161). Lisäksi hyödynnän tapauskertomuksessani kahta Sfardin (1998) esittämää 

oppimisen kielikuvaa, joiden avulla tiivistän lasten luonnollisen ja käytännönläheisen 

haastattelu- ja piirroskerronnan teoreettisemmalle oppimisen kielelle. Kielikuvista toi-

nen on jo aiemmin esiin tullut osallistumisen metafora, joka kuvaa oppimista yhteisön 

jäsenyyteen perustuvana tietojen, taitojen ja roolien muutoksena (vrt. Rogoff 2003, 

284). Rinnakkaisessa hankinnan metaforassa oppiminen taas nähdään erilaisten tietojen 

ja taitojen, usein asteittaisena tai vaiheittaisena lisääntymisenä. (Sfard 1998.) Samaan 

tapaan käytän prosessin käsitettä kuvatessani haastatteluvuorovaikutuksessa esiin tullei-

ta taitojen eri vaiheita, eli oppimisen ulkoisen prosessiluonteen ilmenemistä tutkimuk-

sen aineistossa.   

 

Oppimisen kielikuvat tarjoavat siis käsitteitä lasten vaihtelevan kerronnan jäsentämi-

seen ja tulkitsemiseen, tutkimuksen aiheen ja tarkoituksen mukaisesti. Samalla ne vah-

vistavat tutkimuksen kerronnallista lähtökohtaa erottaen sen selkeästi varsinaisesta op-

pimistutkimuksesta. Siksi myös tutkimusraportissa esitettävillä haastattelukatkelmien 

lainauksilla on erittäin tärkeä rooli tutkimuksen asetelman, metodologisen viitekehyksen 

sekä autenttisen ja tulkinnallisen tason välisen dialogin havainnollistajina. Luettavuuden 

helpottamiseksi olen tarvittaessa poistanut lainauksista sanojen ja äänteiden toistot ja 

takeltelut, lasten puhetapaa ja sisällöllisiä merkityksiä kunnioittaen. Samoin olen pois-

tanut lasten kerronnan lomassa esiintyneet aikuisten taustakommentit kuten joo, okei, 

ahaa ja niin, pitääkseni lasten virkkeet kokonaisina sekä haastattelukatkelmat kohtuulli-

sen pituisina. Muut lapsen ja aikuisen puheiden osittaiset päällekkäisyydet olen kirjoit-

tanut vuoropuhelun muotoon varsinaisten puheenvuorojen mukaisesti. Kaikki aineistos-

sa esiintyneet erisnimet olen tutkimusraportissa korvannut peitenimillä tutkittavien 

anonymiteetin suojaamiseksi (Tuomi & Sarajärvi 2013, 131).   
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6 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 
 

6.1 Lasten oppimisen kiinnostuksen kohteet esiopetusvuoden aikana     

 
Tässä luvussa esittelen lasten piirrosten erittelyn tuloksena muodostuneet oppimistoi-

veiden luokat, joiden sisältöä täydennän haastatteluissa esiin nousseiden yksityiskohtien 

avulla. Lisäksi tarkastelen lasten oppimistoiveissa esiintyviä sukupuolieroja suhteessa 

lasten yleisissä kiinnostuksen kohteissa todettuihin eroihin, ja lopuksi kuvaan lyhyesti 

esikoulutehtävien osuutta tutkimuksen tuloksissa. 

 

Lasten oppimisen kiinnostuksen kohteet jakautuivat aineistossa seuraaviin kuuteen 

luokkaan: liikunnalliset taidot, tiedolliset taidot, muut toiminnalliset taidot, arjen ja it-

senäisyyden taidot, luovan ilmaisun taidot sekä sosioemotionaaliset taidot. 

 

 

Kuvio 1. Lasten toiveiden aihepiirit           Kuvio 2. Toiveiden aihepiirit lapsikohtaisesti       

 

Kuten edellisistä kuvioista ilmenee, lukumääräisesti ylivoimaisesti suosituin oppimis-

toiveiden luokka oli liikunnalliset taidot ja suurimmalla osalla lapsista vähintään puolet 

oppimistoiveista sijoittui tähän luokkaan. Seuraavaksi suurin oli tiedollisten taitojen 

luokka, jota yhtenäisenä ryhmänä kasvattivat erityisesti lukemisen ja kirjoittamisen op-

pimisen toiveet. Muiden toiminnallisten taitojen luokkaan sijoittui kirjava joukko erilai-

sia tekemisiä kuvaavia oppimistoiveita, joiden yhdistävinä piirteinä olivat uuden koke-

misen halu, mielikuvitus tai muu lapsen kokemusmaailmaan liittyvä tekeminen. Tähän 

luokkaan sijoittuivat myös sellaiset toiminnalliset oppimistoiveet, joiden merkitys lap-

selle jäi epäselväksi tai hyvin tulkinnanvaraiseksi, koska oppimistoivetta vain sivuttiin 

tai se ohitettiin kokonaan haastattelutilanteessa.   
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Arjen ja itsenäisyyden taitoihin liittyviä oppimistoiveita esitti lähes puolet lapsista, ja 

tässä luokassa eniten mainintoja sai ruoanlaitto. Lähes kolmasosa lapsista toivoi oppi-

vansa myös erilaisia luovan ilmaisun taitoja, joista selvästi suosituimpia olivat erilaiset 

käden taitoihin liittyvät toiveet. Luovan ilmaisun taitoja sisältäneet oppimistoiveet ja-

kaantuivat vain hieman enemmän tytöille kuin pojille (vrt. Alexander 2008; Johnson 

2004), mutta erityisesti käden taitoja koskevissa oppimistoiveissa, samoin kuin liikun-

nallisissa toiveissa, oli havaittavissa tiettyä kasaantumista joidenkin yksilöiden kohdal-

la, sukupuolesta riippumatta. Määrällisesti pienin oppimistoiveiden luokka oli sosio-

emotionaalisten taitojen luokka, joka sisälsi ystävyyteen, eläinten hoitamiseen ja omaan 

persoonaan liittyviä toiveita. Tällaisia oppimistoiveita oli kolmen lapsen esittäminä yh-

teensä neljä. Myös yhden sirkusaiheisen oppimistoiveen taustalta paljastui haastattelus-

sa lapsen kiinnostus eläimiin ja eläinten hoitamiseen, mutta tämän toiveen sijoitin mui-

den toiminnallisten taitojen luokkaan sen mielikuvituksellisuuden vuoksi. 

 

Lasten esittämät oppimisen tavoitteet ja kiinnostuksen kohteet olivat hyvin lähellä hei-

dän omaa arkeaan ja kokemusmaailmaansa (vrt. EOPS 2014, 16). Tämä oli havaittavis-

sa jo lasten piirroksissa, ja erityisen elävästi oppimisen kokemuksellisuus ja ajankohtai-

suus tuli esiin lasten haastattelukerronnassa. Monet lasten valitsemista taidoista heräsi-

vät ikään kuin eloon haastattelutilanteissa, mikä käy hyvin ilmi seuraavasta katkelmasta, 

jossa Iina esittelee aikuiselle omaa piirustustaan arvioiden samalla omaa oppimistaan: 

 

Tommi: Katotaas täs on sulla eskareissa haluan oppia piirustuksii, kerropas vähä mitä sä haluut 

oppii täällä. 

Iina: Mä oon tossa haluun oppii kirjottamaan paitsi että mä osaan jo kirjottaa. Sit tos mä haluun 

oppii skeittaamaan, mä osaanki pikkasen, mut pyöräillä mä en viel osaa ja ilman apupyörii. Sitte 

mä haluisin oppia kävelemään nuoralla ja mä osaanki vähän, sitte haluisin oppia pikkasen vaan 

jalkapalloo, sitte ratsastamaan hevosella, vaikka mä osaan ratsastaa vasta ponilla. 

 

Kuten Iinan kuvauksesta ilmenee, lasten toiveissa oli haastattelujen perusteella erotetta-

vissa sekä uusia taitoja, kokeiltuja taitoja, kehittyviä taitoja että haastattelutilanteeseen 

mennessä opittuja taitoja. Myös piirros- ja haastattelutilanteiden välinen aika saattoi 

joissakin tilanteissa vaikuttaa opittavan taidon luonteeseen ja sen tulkintaan lasten ker-

ronnasta. Kaikkien lasten oppimistoiveisiin näytti kuitenkin haastattelujen perusteella 

sisältyvän uusien tai kokeiltujen taitojen lisäksi yksi tai useampi kehittyväksi tulkittava 

taito. Yleisimpiä lasten elämässä jatkuvammin läsnä olevia, kehittyviksi ja siksikin 

kiinnostaviksi tulkittavia taitoja olivat lukeminen, kirjoittaminen, uiminen/sukeltaminen 
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sekä kiipeily. Voltin tekeminen trampoliinilla taas oli yksi esimerkki monen lapsen 

elämässä ajankohtaisesta, uudesta tai harjoiteltavasta taidosta. Erilaisten ajankohtaisten 

ja kehittyvien taitojen myötä moni lapsi ilmaisikin varsinaiseksi tavoitteekseen oman 

osaamisensa parantamisen, mikä on nähtävissä seuraavissa Essin ja Onnin oppimistoi-

veiden kuvauksissa:   

 

Tommi: Sul on kädessä Eskarissa haluan oppia -piirustus. Kerropas mitä kaikkee sielt löytyy. Mä 

vähän kuvaan siitä. 

Essi: Oppia kävellä nuoralla ja uimaan paremmin ja tehä voltin trampalla ja kiivetä puuhun ja lu-

kemaan paremmin ja kirjoittamaan paremmin. 

 
Tommi: Onks joku semmonen, mitä sä oot noista harjotellu jo täällä?  

Onni: Öö ainakin  mä oon harjotellu sukelteluu ja mä osaan sitä, mut siis pitkän matkan sukelta-

maan silleen tosi pitkän ja sitten onkimaan, mä osaan onkia mut kunnolla. 

 

Onnin esittämät oppimistoiveet ovat esillä myös hänen piirroksessaan, joka toimii lisäk-

si esimerkkinä lasten oppimistoiveiden sijoittumisesta edellä kuvattuihin oppimisen ai-

hepiireihin: Onnin toiveet sijoittuivat liikunnallisiin taitoihin (jongleeraus, sukeltami-

nen, seinäkiipeily), muihin toiminnallisiin taitoihin (onkiminen), arjen ja itsenäisyyden 

taitoihin (rusetin solmiminen) sekä tiedollisiin taitoihin (kartan lukeminen).   

 

 

Kuvio 3. Onnin piirros 

 

Lasten kiinnostus oppimisen eri aihepiireihin jakautui tässä aineistossa yleisellä tasolla 

varsin tasa-arvoisesti, mutta tiedollisista toiveista lukemisen ja kirjoittamisen taitoihin 
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(12) sekä vieraisiin kieliin (3) liittyvät toiveet olivat yhtä lukemistoivetta lukuun otta-

matta kaikki tyttöjen esittämiä. Lukemisen ja kirjoittamisen kiinnostuksen sukupuo-

lieron osalta tulos on yhtenevä Alexanderin ym. (2008) sekä Lerkkasen ym. (2012) ha-

vaintojen kanssa. Tosin lukemisen ja/tai kirjoittamisen kehittyviä tai jo opittuja val-

miuksia käsiteltiin yhteensä yhdessätoista haastattelussa, joten aineistosta ei kokonai-

suutena voinut päätellä, kuinka moni ryhmän pojista hallitsi jo ennestään näitä taitoja, 

eikä niitä siksi esiintynyt heidän toiveissaan. Lisäksi liikunnallisista toiveista eläinaihei-

nen ratsastaminen (6) jakautui ainoastaan tytöille, samoin kolme eläinten hoitamiseen 

liittynyttä oppimistoivetta. Nämä valinnat on toisaalta ymmärrettävä hyvin tilanteellisi-

na, mutta niillä voisi olla jotakin yhteyttä myös tyttöjen yleisempään kiinnostukseen 

eläimiä ja eläinten hoivaamista kohtaan, ja lisäksi on mahdollista, että ratsastus on jo 

tässä vaiheessa jakautunut kulttuurisesti enemmän tyttöjen kuin poikien harrastukseksi. 

 

Tulkintani mukaan lasten valinnoissa oli kokonaisuutena kyse myös siitä, millaisissa 

asioissa lapset olivat itse havainneet kiinnostavia oppimisen mahdollisuuksia (vrt. Tang 

& Bartsch 2012, 391). Lasten oppimisen mieltymykset näyttivät pysyvän pääasiassa 

erillään esimerkiksi roolileikin ja muun viihdetoiminnan kuten pelien aihepiireistä, jotka 

saattoivat toimintoina hyvinkin kiinnostaa lapsia Alexanderin ym. (2008) ja Johnsonin 

ym. (2004) toteamien sukupuolipainotusten mukaisesti. Sen sijaan liikunnallisten aihei-

den, samoin kuin kädentaitojen tarjoamat näkyvät oppimismahdollisuudet kiinnostivat 

tässä aineistossa sekä tyttöjä että poikia, vaikka näissäkin aihepiireissä saattoi vapaa-

ajan toimintoina esiintyä sekä yksilöllistä vaihtelua että sukupuoleen perustuvaa kiin-

nostusten kasautumista (vrt. Alexander ym. 2008; Johnson ym. 2004). Kokoavasti oli 

todettavissa, että lasten oppimisen kiinnostuksen kohteet liittyivät erityisesti sellaisiin 

aiheisiin, jotka mahdollistivat konkreettisen ja tavoitteellisen uusien taitojen tai tietojen 

oppimisen sekä aiemman osaamisen kehittämisen, poiketen siten jonkin verran lasten 

muista mahdollisista vapaamuotoisten toimintojen kiinnostuksen kohteista.  

 

Lasten kiinnostuksen kannalta huomattavaan rooliin haastatteluissa nousivat lisäksi 

edelliseen tulkintaan yhdentyvät esikoulutehtävät, jotka edustavat tässä tutkimuksessa 

lasten oppimisen institutionaalista, aikuisten määrittelemää sisältöä (Bergin 2016, 16). 

Yleisimmin esikoulutehtävistä kerrottiin erilaisina kädentaitoihin liittyvinä tehtävinä, 

jotka haastattelujen perusteella sisälsivät muun muassa kirjaimiin, numeroihin, muotoi-

hin, piirtämiseen, värittämiseen, leikkaamiseen, liimaamiseen, mielikuvitukseen ja kek-
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simiseen sekä ongelmanratkaisuun liittyviä tehtäviä. Haastattelijat tiedustelivat kaikkien 

lasten kokemuksia esikoulutehtävistä, mutta seitsemän lasta nosti tehtävät itse esiin mie-

luisana tai mieluisimpana asiana esikoulussa. Tehtävät kiinnostivat yhtä paljon tyttöjä ja 

poikia, toisia selvästi enemmän ja toiset olivat myönteisessä suhtautumisessaan neutraa-

limpia. Yksi lapsi koki esikoulutehtävät selväsanaisesti tylsiksi, ja myös tähän koke-

mukseen palaan tarkemmin esikoulutehtävien ja lasten kiinnostuksen käsittelyn yhtey-

dessä tulososan viimeisessä luvussa 6.4. Tutkimuksen ensisijainen huomio kohdistuu 

kuitenkin lasten oppimistoiveisiin eli lasten omaan osuuteen ryhmän opetussuunnitel-

man rakentamisessa.   

 

6.2 Lasten kiinnostuksen sosiaalisia ja yksilöllisiä lähtökohtia   

 

Tässä luvussa käsittelen lasten omien valintojen ja kiinnostuksen lähtökohtia tarkaste-

lemalla piirustustilanteeseen sekä lasten muihin kokemuksiin ja pysyvämpiin kiinnos-

tuksen kohteisiin liittyneitä havaintoja. Esittelen aineistossa esiintyneitä yleisluonteisia 

ilmiöitä sekä niihin suhteutuvia pienempiä yksityiskohtia yhdistämällä omat huomioni 

myös asiaankuuluviin teoreettisiin näkökulmiin. Lasten piirrosten ohella oma kerrontani 

rakentuu aikuisten erilaisten kysymysten sekä lasten omien kerronnallisten valintojen 

(Green & Hill 2005) kautta muotoutuneisiin vuorovaikutuksellisiin kuvauksiin, jotka 

toimivat myös teoreettisen tapauskertomukseni solmukohtina (ks. Ruusuvuori, Nikander 

& Hyvärinen 2014, 22–23.)           

 

6.2.1 Yhteisöllinen piirustustilanne lasten valintojen taustalla  

 

Lasten piirustustehtävällä oli esiopetuksen sosiaalisena tilanteena oma vaikutuksensa 

lasten oppimistoiveiden ja siten koko tutkimusaineiston sisältöön (Fleer & Hedegaard 

2010; Hedegaard 2009). Lasten toiveissa esiintyi useita yhteisesti jaettuja aiheita, joiden 

mielekkyys lapsille oli mitä ilmeisimmin syntynyt tai vahvistunut piirustustilanteessa 

yhteisen keskustelun, yhteisten kokemusten tai ystäviltä saatujen vihjeiden perusteella. 

Oppimistoiveiden yhteisiä aiheita ei pidä kuitenkaan ajatella vain toisten kopiointina, 

vaan ne voidaan nähdä myös yhdessä tekemisen elementtinä, jonka avulla lapset raken-

sivat yhteisiä oppimisen merkityksiä sekä ryhmän jäsenten yhteenkuuluvuutta (Riihelä 

2012, 229; Roos 2014, 103). Haastattelujen perusteella pieni osa lasten kaikista oppi-

mistoiveista näytti rajoittuvan puhtaasti piirustustilanteeseen tai mielikuvitukseen, mutta 
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useimmat haastatteluissa käsitellyt oppimistoiveet saivat lasten kerronnassa henkilökoh-

taisia sisältöjä ja merkityksiä.   

 

Piirustustilanteen yhteisöllisyydellä ja yhteenkuuluvuuden kokemuksilla vaikutti olevan 

hieman suurempi vaikutus tyttöjen kuin poikien mieltymyksiin (vrt. Bergin 2016), mikä 

oli tosin osittain yhteydessä myös aiemmin mainittuihin kiinnostuksen mahdollisiin, 

yleisiin sukupuolieroihin. Lukumääräisesti ilmaistuna tyttöjen ja poikien välinen ero tuli 

kuitenkin selvimmin esiin siinä, että kuuden tytön ja yhden pojan jokainen oppimistoive 

liittyi yhden tai useamman lapsen kanssa yhteisiin aiheisiin, pienin yksilöllisin variaa-

tioin. Myös kokonaisuutena ottaen tytöillä oli itsenäisiä valintoja hieman poikia vä-

hemmän, sillä tyttöjen piirroksissa itsenäisiä oppimistoiveita oli 0–3 ja pojilla niitä oli 

0–6. Yhteisistä piirteistä huolimatta kenenkään lapsen oppimistoiveiden kokonaisuus ei 

ollut identtinen toisen lapsen toiveiden kanssa, ja sekä tytöillä että pojilla esiintyi ylei-

simmin yksi tai kaksi itse keksittyä oppimistoivetta yhteisiin aiheisiin yhdistettynä 

(esimerkkipiirrokset liite 3).  

    

Lasten yhteisöllisiä valintoja voidaan yleisellä tasolla tarkastella myös heidän esittämi-

ensä taitojen näkökulmasta. Yhdelle lapselle uusi taito saattoi toisen lapsen kerronnassa 

näyttäytyä kokeiltuna, kehittyvänä tai jo opittuna taitona, sisältäen siten lapsille erilaisia 

merkityksiä ja kiinnostuksen lähtökohtia. Esitän seuraavaksi pyöräilyn esimerkkinä yh-

teisestä toiveesta, joka taitona esiintyi eri kehitysvaiheissa eri lasten kerronnassa. Neljä 

lasta ilmaisi toiveensa oppia pyöräilemään, ja yksi lapsi liitti pyöräilyn taitoon myös ai-

van uuden haasteen. Tarkennan pyöräilyn kehitysvaiheita neljän lapsen haastattelukat-

kelmien avulla: 

 

Tommi: Ja pyöräilläki osaat apupyörien kans. 

Iina: Mm-m. 

Tommi: Mm. No nyt ku lumet sulaa, nii sit vaan kovasti harjottelemaan nii mä luulen et sä opit 

tosi nopeesti sen pyöräilynki.  

Iina: Mm mut meil on vähä huono varmaan pihalla, ku on nii monta alamäkeen ni… 

Tommi: Okei. Sit kannattaa ehkä mennä johonki semmoseen paikkaan, missä on tasasta. 

 

Lauri: Mitä sä ajattelet, että mitä pitäs tehä, että oppis ajamaan pyörällä? 

Siiri: Noo harjotella. 

Lauri: Mm-m. Ootko sä harjotellu kotona? 

Siiri: Joo, mut aika vähän. 

 

Tommi: Onks siinä jotain semmosta, mitä sä oot jo harjotellu tai oot jo ehkä oppinukin? 

Lotta: Noo… tämän ja tämän (näyttää kuvasta). 

Tommi: Uimista ja pyöräilyy on harjoteltu ja osaat sä niitä jo? 
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Lotta: Osaan, mä oon käyny pyöräretkellä ja uinu tosi paljon uimahallissa. 

 

Tommi: Mistä sulla tuli mieleen tommonen pomppimaan pyörällä? 

Peetu: Ku mä en osaa sitä vielä. 

Tommi: Mut sä osaat ajaa pyörällä ihan tavallisesti. 

Peetu: Joo. 

Tommi: Miksi sä haluaisit pomppia sillä? 

Peetu: Mä haluisin oppii sillee ku skuutilla mä osaan pompata, ja sitten mä haluun myös oppii 

pyörällä, et se sillee vähän niinku menee ilmaan. 

  

Edellisten katkelmien sekä muiden täydentävien kommenttien perusteella tulkitsen, että 

Iinan toiveena oli oppia ajamaan pyörällä ilman apupyöriä (uusi taito), mitä Siiri oli jo 

vähän ehtinyt harjoitella. Haastatteluun mennessä Lotta oli omien sanojensa mukaan jo 

oppinut pyöräilyn taidon, ja Peetu taas halusi yhdistää skuutilla oppimansa taidon uute-

na haasteena pyöräilyyn. Haastatteluista ilmeni myös, että Lotta oli käynyt useilla pyö-

räretkillä todennäköisesti perheenjäsenten kanssa, ja samoin Peetulla oli kauppamatkalla 

televisiosta nähtyjä kokemuksia temppupyöräilijöistä. Mainittakoon vielä, että Lotan 

haastattelu oli toteutettu syyskuussa ja muiden lasten haastattelut tammikuussa, joten 

Lotan kohdalla oppimistoiveessa lienee ollut kysymys hyvin ajankohtaisesta kehittyväs-

tä taidosta. Edellinen erittely kuvaa osaltaan aineiston elävyyttä ja yleistämisen vaikeut-

ta sekä lasten yhteisten valintojen yksilöllisiä piirteitä. Lisäksi se kertoo piirustustilan-

teeseen liittyneiden sosiaalisten vaikutteiden ja lasten yksilöllisten kokemusten välisestä 

vuorovaikutuksesta (Bergin 1999, 89) sekä lasten kyvystä assosioida piirustustilanteen 

ja muun kokemusmaailmansa välillä (Riihelä 2012, 230). 

 

6.2.2 Perhepiirin ja vapaa-ajan kokemukset lasten kiinnostuksen herättäjinä 

 

Oppimistoiveiden yhteisöllisestä toteutustavasta ja yhteisistä piirteistä huolimatta lasten 

yksilöllinen kerronta pohjautui selvästi enemmän erilaisiin vapaa-ajan ympäristöihin 

kuin esikouluryhmän toimintoihin. Lapset siis liikkuivat kerronnassaan luontevasti for-

maalin ja informaalien oppimisympäristöjen välillä (vrt. Engel 2003; Lipponen ym. 

2013). Erilaiset perhepiirin ja vapaa-ajan kokemusten kuvaukset valottivat myös van-

hempien roolia lasten oppimista koskevan kiinnostuksen heräämisessä, joko oppimisen 

malleina tai opastajina tai erilaisten kokemusten ja yhteisten tekemisten mahdollistajina. 

Joidenkin lasten kerronnassa myös sisarukset, serkut ja kummit mainittiin lasten oppi-

miskokemusten innoittajina. (ks. Bergin 2016, 12; Hedges ym. 2011, 193–195.) Seuraa-

vissa katkelmissa lapset kertovat perheenjäsenen tarjoamasta esimerkistä, joka on herät-

tänyt heidän kiinnostuksensa uuden asian oppimiseen: 
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Tommi: Entäs toi hyppäämään veteen ponnahduslaudalta, ootko semmosta uskaltanu vielä tehdä? 

Aapo: En. Varsinki ku on syvää. Iskä on joskus sukeltanu semmosen ponnarilauta, niin sinne se 

on sukeltanu sinne pohjaan asti. Se oli tosi syvää, ja iskä näytti sieltä tosi pieneltä.  

 

Tommi: Miks sä haluut oppii ratsastamaan? 

Silja: No koska mun äiti on ollu ratsastaja, ja se rakastaa sitä. 

Tommi: Okei. Sitäpä mä en tiennykkään. 

 

Tommi: Sit täällä oli mitä maita on maapallolla, miks sä ajattelet et se on tärkeetä? 

Aura: No ku mä haluaisin niinku oppii, mitä ne on, ku mun isovelillä on myös semmonen kartta, 

tämmönen taulukartta, ton kokonen (näyttää käsillä), tai vähän isompi kyl, mut et mitä maita sii-

nä on niinku, ku siinä lukee niin hirveen pienellä, et mitä maita ne on. 

 

Tommi: Osaako joku sun perheessä seisoa käsillä? 

Venla: Mun vanhin isosisko. 

Tommi: Joo. Se on näyttäny sulle, et miten se tehään. 

Venla: Joo. 

 

Perheenjäsenten lisäksi lasten kerronnassa esiintyi monenlaisia vapaa-ajanympäristöjä, 

joista lapset löysivät aiheita oppimiseen. Edellisissä esimerkeissä esiintyneiden uima-

halli- ja kotiympäristöjen lisäksi mainituiksi tulivat muun muassa harrastukset, liikunta- 

ja huvipaikat, luonto sekä ulkomaanmatkat (Hedges ym. 2011, 196). Erilaisista henki-

löihin ja paikkoihin liittyneistä ilmauksista välittyi kuva lasten oppimisen kokemukselli-

sesta ja kulttuurisesta luonteesta, jonka pohjalta myös heidän oppimisen mieltymyksen-

sä ja merkityksensä rakentuivat (Hedegaard 2009; Rogoff 2003). Seuraavissa esimer-

keissä lapset kertovat, aikuisen johdattamana tai omasta aloitteestaan, heidän omien ko-

kemustensa ja kiinnostuksensa taustalla olleista oppimisen paikoista: 

 

Lauri: Mikäs siin oli siin lukemaan -jutun vieressä, oliks se haluan oppia tekemään tauluja? 

Amelia: Joo. 

Lauri: Vautsi. Missäs niitä tauluja vois tehdä? 

Amelia: No Leenan taidekoulussa. 

Lauri: No ni! Teetteks te siellä paljo tauluja?  

Amelia: No mä en oo oikein, mä en oo ollu siellä. Mä haluaisin mennä sinne. 

 

Tommi: Miten sen (voltin tekemisen) vois oppii? 

Nooa: Mm… 

Tommi: Missä sitä vois harjoitella? 

Nooa: Taitoliikuntakeskuksessa eli siellä, missä mun synttärit oli. 

Tommi: Esimerkiksi joo. 

Nooa: Koska siellä on kaksi hyvää ja kivaa trampoliinia. (Nooan piirros liite 3) 

 

Lauri: Mikäs siin oli, ratsastamaan, vautsi. Mistäs sä semmosen keksit? 

Siiri: No ku mä olin Sirkus Finlandiassa ratsastamassa hevosella. 

Lauri: Ai sä oot ollu esiintymässä vai? 

Siiri: Een! 

Lauri: Vaan? 

Siiri: Vaan no välitunnilla semmonen, oli semmonen ratsastus, pikkukierros. 

Lauri: Okei. Ja sä innostuit sit siitä. 

Siiri: Joo. 
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Tommi: Sit sul oli se espanjan kieli siellä. Mistäs tuli espanjan kieli mieleen? 

Helmi: Tuli mieleen siitä, ku käytiin Espanjassa. 

Tommi: Mitäs täällä vielä oli? Kävelemään vinossa olevassa talossa. Missähän semmosta vois 

harjotella? 

Mikko: No tietystikin Linnanmäessä!  

Tommi: Ahaa! Sielläkö on semmonen paikka? 

Mikko: Oo-on! 

 

Lasten kiinnostuksen näkökulmasta tarkasteltuna Amelian itsenäisessä toiveessa oli to-

dennäköisesti kyse perhepiirissä koetusta altistuksesta (Bergin 2016, 9), kun taas mui-

den lasten kiinnostuksen taustalla oli omakohtainen kokemus tietystä paikasta sekä opit-

tavasta taidosta. Ratsastamiseen liittyvät katkelmat toimivat lisäksi esimerkkeinä yhtei-

sestä oppimisen toiveesta, joihin lapset liittivät kerronnassaan henkilökohtaisia koke-

muksia ja kiinnostuksen lähtökohtia. Mikon kerronnassa taas erilaiset vaaran ja jänni-

tyksen elementit näyttivät herättävän yleisestikin kiinnostusta, ja ne kietoutuivat myös 

Mikon Linnanmäki-aiheiseen oppimistoiveeseen ja -kokemukseen (ks. Silvia 2008, 58). 

Kokonaisuutena lasten oppimistoiveiden taustalla oli siis nähtävissä monia erilaisia ti-

lanteellisen kiinnostuksen kokemuksia, joista suureen osaan oli hyvin todennäköisesti 

liittynyt myös yksilöllisiä tai yhdessä jaettuja myönteisiä tunnekokemuksia (Hidi & 

Renninger 2006, 122; vrt. EOPS 2014, 16).  

  

Seuraavassa esimerkissä Venlan kerronta kuvaa tarkemmin esiopetusikäisen lapsen ti-

lanteellista kiinnostusta sekä tietyllä tapaa mutkatonta suhtautumista oppimiseen lähipii-

rin tarjoaman esimerkin pohjalta: 

 

Tommi: Mistäs sulla tuli mieleen semmonen, että sä haluaisit oppia intian kieltä, asioita intiasta 

ja matkustaa sinne? 

Venla: Mää nimittäin mun isoveljellä on yks, ollut yks kaveri, joka on kiinalainen. Mutta mä oi-

keestaan aluks halusin oppia sitä kiinaa, mutta sit mä muutin mieltä, koska muutenki mä osaan jo 

muutaman sanan, ni mä alottasin jonkun ihan uuden kielen. 

 

Venlan kerronnassa kiinan kielen kiinnostusarvo näytti pohjautuvan enemmän sosiaali-

seen malliin kuin oppimisen hyöty- tai saavutusnäkökulmiin, joten Venlan kiinnostus 

siirtyi uuteen, rinnakkaiseen aiheeseen. On myös mahdollista, että Venla tunsi yleis-

luontoista uteliaisuutta vieraita kieliä ja kulttuureita kohtaan. (ks. Wigfield & Gambria 

2010, 17, 27.) Seuraavassa katkelmassa Minea puolestaan kertoo osuvasti, miten perhe-

piirissä herännyt kiinnostus oppimiseen syvenee yhteisen tekemisen kautta pysyväm-

mäksi kiinnostukseksi, johtaen myös lapsen lisääntyvään osallisuuteen (Rogoff 2003, 

284): 
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Tommi: Sul on kädessä noi eskareissa haluan oppia piirustuksia. Kerropas vähän mitä siellä on. 

Minea: Siel on kaikenlaista. Ekana mä haluaisin kertoo tost kokkijutusta. Se on kivaa. Myös mä 

en tiedä, mut mä rakastan kokkailla ja niin. Ja mä oon alottanu sen jotenki silleen, et mä oon 

yhen kerran vaan tehny ruokaa mun äidin kaa, ni sit siit mä oon vähän tykänny siit tosi paljon, ni 

mä oon tehny jo vähän joka kerta. (Minean piirros liite 3) 

 

Minean kiinnostus ruoanlaittoon saattoi olla yhteydessä myös hänen mahdollisuuksiinsa 

osallisuuden kautta toteuttaa omaa oppijan ja perheenjäsenen identiteettiään (vrt. Carr 

2001, 527, 529). Edellä esitetyt katkelmat valaisevat lisäksi erilaisten yhteenkuuluvuu-

den kokemusten yhteyttä lasten kiinnostukseen sekä opittavien taitojen kiinnostusar-

voon (Bergin 2016; Krapp 2005), mikä kokonaisuutena tuli hieman useammin ja suo-

remmin esiin tyttöjen kuin poikien ilmaisuissa tässä aineistossa, esimerkiksi seuraavien 

ystäviin liittyvien ilmausten kautta tarkasteltuna.     

 

6.2.3 Ystävät lasten kiinnostuksen herättäjinä 

 

Osa ryhmän tytöistä oli esittänyt esikouluympäristöön sijoittuvia, lasten yhteisiin koke-

muksiin pohjautuvia oppimistoiveita. Erityisesti päiväkodin piha-alue näyttäytyi tyttöjä 

innostavana oppimisen paikkana, jossa ystävät toimivat tyttöjen oppimiskokemusten in-

noittajina. Seuraavassa katkelmassa Lotta kertoo omasta oppimistoiveestaan:  

 

Tommi: Kerropas tota kärrynpyörästä vähän, mistä sulla tuli sellanen mieleen, et haluaisin oppia 

kärrynpyörän? 

Lotta: Mm, monet on tehny sitä päiväkodin puistossa ja sitte mäkin haluisin nyt oppia sen niin, se 

on niin kiva. 

 

Kärrynpyörän tekeminen mainittiin kolmen tytön oppimistoiveissa ja Lotan kerronnan 

perusteella sitä ainakin harjoiteltiin päiväkodin pihalla. Aineiston perusteella oli myös 

tulkittavissa, että varsinkin piha-alueen kiipeilytelineestä oli tullut monille tytöille yh-

teinen oppimisen areena, jossa toimimiseen sisältyivät myös osallisuuden, yhteenkuulu-

vuuden ja leikin elementit. Kiipeilyn taidosta puhuttiin kahdeksan tytön haastattelussa, 

joista viidessä kerronta kohdistui erityisesti päiväkodin kiipeilytelineessä kiipeilyyn. 

Kolmen tytön yhteisen toiveen perusteella kiipeilemisessä oli oleellista tietyn vaikean 

kohdan ylittäminen, joka edellytti käsillä roikkuen etenemistä maahan koskematta. Au-

ran kerronnassa kyseisen taidon oppiminen näyttäytyi välineenä myös yhteenkuuluvuu-

den ja osallisuuden kokemuksiin, mitä korostaa Auran käyttämä ilmaisu ne tytöistä, joi-

den leikkiin hän haluaisi osallistua: 
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Tommi: Miks sä ajattelet, et se (menemään käsillä kiipeilytelineen toiselle puolelle) olis hyvä tai-

to? 

Aura: No, ku kaikki muut osaa, sitte ne leikkii semmosii leikkei, et pitäis osata roikkuu siitä, niin 

mäki aattelin, et mä haluisin mennä. 

Tommi: Sä haluut mukaan niihin kiipeilyleikkeihin. 

Aura: Nii. 

Tommi: Joo. Hyvä. 

Aura: Ja kun ne osaa tehä kaikkii kuperkeikkoja ja semmosia. 

Tommi: Nii. No mut harjotellaan sitä lisää. Kyl säkin sen opit sitte. 

 

Auran oppimisen varsinainen tavoite tuntui olevan osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden 

kokemuksissa, vaikka kyseisen kiipeilytaidon oppiminen saattoi itsessäänkin tuntua hä-

nestä kiinnostavalta (ks. Krapp 2005, 386). Tämä kuvaa hyvin Berginin (2016) näke-

mystä erilaisten tarpeiden, tavoitteiden ja kiinnostuksen yhteen kietoutumisesta ja lisäk-

si Auran kerronta toimii esimerkkinä liikunnan, oppimisen, leikin ja ystävyyssuhteiden 

muodostamasta kokonaisuudesta lasten toiminnassa (Smith ym. 2005, 485). Auran ku-

vaamat kiipeilyn sosiaaliset ja leikilliset elementit ovat tulkittavissa myös Siljan piirtä-

mästä kiipeilyn oppimisen toiveesta:  

 

 

Kuvio 4. Siljan piirros 

 

Tyttöjen leikkien ohella päiväkodin pihalla pelattiin ahkerasti jalkapalloa, mikä oli puo-

lestaan lähinnä poikien aluetta. Esiopetusikäisten lasten kiinnostukset ja valinnat ovat 

tunnetusti melko sukupuolittuneita (Krapp 2002, 393; Wigfield & Gambria 2010, 17), 

eikä näitä pienyhteisöjen rajoja ole aina helppo ylittää (Ikonen 2006). Tämä tulee esiin 

Iinan kerronnassa, kun hän kuvaa uteliaisuuttaan jalkapallon oppimista kohtaan: 
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Tommi: Miksi sä jalkapalloo haluut oppii pelaamaan? 

Iina: Emmä tiedä.  

Tommi: Nii, se tuntuu sust kivalta, jutulta vai? 

Iina: Tai mä niinku, mä haluun siks, et mä haluun tietää milt se niinku, mimmost se niinku on. 

Tommi: Joo. Tuollahan eskareissa pojat pelaa tosi ahkerasti jalkapalloo ja Aura pelaa jalkapalloo, 

ni niiltähä vois vähä kysyy sit, et pääsiskö mukaan pelaamaan.  

Iina: Mm, siin vois oppii. 

 

Iina halusi ehkä kokeilla jalkapallon pelaamista myös esikoululaisen tytön sekä esikou-

lulaisen oppijan ja toimijan identiteetin ulottuvuuksien näkökulmasta, kenties Auran 

esimerkin rohkaisemana (vrt. Carr 2001, 527, 529). Jalkapallon pelaaminen urheiluna 

tai joukkuepelinä näytti tässä aineistossa kiinnostavan useita poikia Alexanderin ym. 

(2008) tutkimustulosten mukaisesti, mutta jalkapallon pelaamisesta haastatteluissa ker-

toneet pojat eivät itse käsitelleet aihetta suoraan oppimisen näkökulmasta. Totean kui-

tenkin lyhyesti, että poikien kerronnassa kiinnostus jalkapalloon yhdistyi voimakkaasti 

kilpailuun, joka Berginin (2016, 14) mukaan voi ylläpitää kiinnostusta silloin, kun kil-

pailu on vapaaehtoista. Pojilla tuntui lisäksi olevan hyvin selvät käsitykset pelaajien tai-

doista, toisin sanoen ketkä kuuluivat hyviin ja ketkä huonoihin pelaajiin. Sellaisenaan 

nämä luonnolliset ja osittain epäsuorat arjen oppimiskokemukset aiheuttivat myös joita-

kin jännitteitä poikien keskuudessa, valaisten samalla voimakkaaseen kiinnostukseen 

ajoittain yhdistyviä ristiriitaisia tilanteita ja tunnekokemuksia (Silvia 2008, 58; Tapola 

& Niemivirta 2014, 297, 300).      

 

6.2.4 Lasten omat kiinnostukset oppimistoiveiden taustalla 

 

Joidenkin oppimistoiveiden taustalla näytti haastattelujen perusteella olevan lapsen py-

syvämpi kiinnostus tiettyä toimintaa tai aihepiiriä kohtaan. Jostain syystä edellä mainit-

tu jalkapallo oli ajankohtaisuudestaan ja taitoelementeistään huolimatta siirtynyt vain 

yhden innokkaan jalkapalloilijan, Mikon, oppimistoiveisiin. Seuraavassa esimerkissä 

Mikko avaa omien valintojensa taustaa: 

 

Tommi: No sit sul on tollasii pallotemppuja, jalkapallotekniikkaa ja taituruutta haluisit oppii. 

Mistäs sulla sellanen tuli mieleen? Tykkääks sä jalkapallosta? 

Mikko: Joo todella paljon. 

Tommi: Mitä? 

Mikko: Mä tykkään jalkapallost todella paljon. 

Tommi: Joo. Pelaaks sä jossain joukkueessa? 

Mikko: En vielä, mut mä ennen pelasin Kepassa, ja sit mä taas meen Kepaan. 
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Mikon jalkapallokiinnostuksen ohella lasten oppimistoiveiden taustalla oli nähtävissä 

seuraavia kiinnostuksen aihepiirejä: Kahden tytön ja yhden pojan haastattelussa liikunta 

osoittautui kokonaisuudessaan kiinnostavaksi ja ehkä luontaiseksikin aihepiiriksi. Eri-

laiset kädentaidot olivat selvästi yhden pojan ja yhden tytön laaja-alaisen kiinnostuksen 

kohteena. Kolme tyttöä oli erityisen kiinnostuneita uimisesta, ja kahden tytön kiinnos-

tuksen kohteena olivat eläimet ja niiden hoitaminen. Lisäksi yksi tyttö kertoi katsovansa 

mielellään erilaisia ohjelmia ja haluavansa siksi oppia ohjaamaan elokuvia, ja yksi poi-

ka oli erittäin kiinnostunut Ninja-hahmosta sekä hahmon tarjoamien liikuntamallien op-

pimisesta. Minean kiinnostus ruoanlaittoon kävi hyvin ilmi jo hänen aiemmasta kuvauk-

sestaan, ja myös kahden muun tytön kerronnassa ruoanlaitto näyttäytyi toimintana, jo-

hon tytöt kotona mielellään osallistuivat. 

 

Haastattelun kulku ja lasten kerronnan ominaispiirteet vaikuttivat luonnollisesti lasten 

kiinnostusten ilmenemiseen tässä aineistossa. Innokkaan kertojan haastattelussa oppi-

minen saattoi vaikuttaa kokonaisuudessaan kiinnostavalta, ja joissakin tilanteissa taas 

lapsen pysyvämpi kiinnostus tiettyä aihetta kohtaan aktivoi myös hänen kerrontaansa. 

Esimerkiksi Ilona oli kerronnassaan hyvin rauhallinen ja vastaili haastattelijan kysy-

myksiin harkiten, lyhyesti ja ytimekkäästi. Hän oli myös hyvin kiinnostunut erilaisista 

kädentaidoista, mikä tuli esiin haastattelun eri yhteyksissä. Seuraavasta katkelmasta il-

menee, miten Ilona yllättäen aktivoituu oman kiinnostuksensa kohdalla, kun hän vastaa 

aikuisen rinnakkaiseen aiheeseen siirtyvään kysymykseen omalla kysymyksellä: 

 

Lauri: No entäs toi sukkien kutominen? Se on aika mielenkiintonen. 

Ilona: Joo… 

Lauri: Ooks sä koskaan kutonu  ollenkaan? 

Ilona: Öö en ole ehkä. 

Lauri: Tai virkannu? 

Ilona: Mitä se virkkaaminen on? 

Lauri: No virkkaaminen on sitte taas niinku, no vähän niinku kutominen. Virkkaamalla voi myös 

tehä pipoja ja villapaitoja, ja kutominen on sit se, mis on ne kaks neulepuikkoo. Mä en oo myös-

kään itse hirveen hyvä niis hommissa, että toi oli itse asiassa ihan hyvä kysymys. Mut virkkaa-

minen on, tehään semmosel yhellä virkkuukoukulla ja kutomisessa on sit ne kaks neulepuikkoo.  

Ilona: Mutta mä oon tota vähän ommellut vohvelikankaasta.  

Lauri: Ootko?  

Ilona: Oon. Silloin viskarina 

Lauri: Joo, hienoo. Kyl me eskareis varmasti myös kokeillaan noita tota neulomista ja kutomista 

ja myös varmaan niit vohvelikangashommii. Me yleensä ollaan eskareis aina tehty semmonen 

oma reppu eskareille.  

Ilona: Joo. (nyökkää) 

Lauri: Tykkääks sä tehä käsillä asioita? 

Ilona: Joo. 
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Aikuisen puhe oli edelleen kokonaisuudessaan runsaampaa, mutta virkkaamisen ympä-

rille rakentui pieni dialoginen keskustelu, jonka aikana Ilona kuunteli tarkkaavaisesti ai-

kuisen vastausta ja esitti sen jälkeen taas uuden kädentaitoihin liittyvän aloitteen (ks. 

Ochs & Capps 2001; Westcott & Littleton 2005). Ilonan kiinnostus kädentaitoihin oli 

tulkittavissa myös hänen piirroksestaan, mutta oppijana hän oli kiinnostunut lisäksi 

muista aihepiireistä:  

 

 

Kuvio 5. Ilonan piirros 

 

Tässä yhteydessä on tarkennettava, että edellä mainitut kiinnostusten teemat tulivat sel-

västi esiin kyseisten lasten kerronnassa, mutta ne eivät aina korostuneet lasten oppimis-

toiveita esittäneissä piirustuksissa. Ja toisaalta, vaikka liikunnalla oli suuri rooli monen 

lapsen oppimistoiveissa ja sitä kautta myös kerronnassa, liikunnan aihepiiri ei välttämät-

tä noussut päärooliin lapsen haastattelussa. Kokonaisuutena oli kuitenkin todettavissa, 

että liikunta oli monille lapsille mieluisaa ja haastattelujen perusteella ainakin kymme-

nellä lapsella oli myös liikunnallisia harrastuksia. Liikunnallisten aiheiden osuus tässä 

aineistossa on tulkittavissa myös Smithin ym. (2005, 485) esittämästä näkökulmasta, 

jonka mukaan liikunta kiinnostaa lapsia juuri sen tarjoamien oppimismahdollisuuksien 

ja taidokkuuden kokemusten vuoksi, ja lisäksi liikunta kytkeytyy moniin muihin lasten 

elämässä ajankohtaisiin ja tärkeisiin teemoihin kuten leikkiin ja ihmissuhteisiin.  

Liikunnan tarjoamat taidokkuuden kokemukset ovat nähtävissä esimerkiksi Leon ker-

ronnassa, kun hän perustelee aikuiselle kiinnostustaan parkourin opettelemiseen:  
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Tommi: Tykkääks sä parkourista? 

Leo: Joo-o, mä haluisin opetella sitä. 

Tommi: Joo. Miks sä aattelet et se ois hyvä taito tai harrastus? 

Leo: No sen takii, et et siin vois niinku tehdä helposti volttei, ja sit se ei olis mitenkään niinku 

semmosta kai kauheen niinku vaik helppoi hommia. 

Tommi: Nii ettei ihan helppoo, vähä vaikeutta pitää olla niinkö? 

Leo: Nii lajeissa. 

Tommi: Joo. Tykkääks sä tollasista urheilu- ja temppujutuista? 

Leo: Joo tykkään. (nyökyttää) 

 

Leoa näytti kiinnostavan erityisesti parkourin sekä muiden lajien haasteellisuus, joka 

ehkä konkreettisesti vahvistaisi hänen kokemusta omasta kyvykkyydestään (vrt. Krapp 

2005, 385).  Kyseinen ilmiö oli havaittavissa myös kahden muun liikunnasta kiinnostu-

neen lapsen kerronnassa, ja Mikon aiemmin esitellyissä toiveissa jalkapallotaituruus oli 

mainittu suoraan yhtenä oppimisen tavoitteena. Liikunnallisten taitojen kehittäminen si-

sältyi oleellisesti myös Aapon esittämään Ninja-aiheiseen oppimistoiveeseen, mutta 

Aapon kerronnassa painottuivat lisäksi liikuntaan kytkeytyvät leikin ja ystävyyden ele-

mentit (Smith ym. 2005, 485) sekä hänen oma, voimakas kiinnostuksensa Ninja-

hahmoa kohtaan. Aapon haastattelussa liikuttiin välillä muissakin aiheissa, mutta kes-

ken haastattelun, ja pienen keskeytyksen jälkeen, Aapo vei keskustelun jälleen itselleen 

tärkeään Ninja-teemaan: 

  

Tommi: No ni, nyt on käyty vessas, mitäs olit sanomassa? 

Aapo: Että mä oon oppinu tosi paljon Ninjoista Kaarlon luona. Siel on pahvista tehty ni miekat, 

jotka niin toimii niin tosi hyvin, ni me niinku, Kaarlolla ne ei mee yhtään rikki, ainakaan ku me 

ollaan leikitty niillä. Me opetellaan Ninja-liikkeitä, koska me sanotaan, koska Kaarlo sanoo ja mä 

sanon, että ennen sitä pitää tehdä niin alkuharjottelu ennen ku menee niin kendoon ja aikidoon tai 

kungfukseen.  

Tommi: Joo. Minkähänlainen se alkuharjottelu sitte on? 

Aapo: No se on ei ihan niinku ninjoharjotteluja, mut ne liittyy siihen, ku me leikitään Ninjaa ja 

myös siihen, ku me vähän osataan sitä. 

 

Aapon haastattelukatkelmaa voisi pitää esimerkkinä sellaisesta oppimisesta, jota leikki-

perustainen ja lasten mielenkiinnonkohteita painottava opetussuunnitelmateksti edustaa 

(ks. Alasuutari ym. 2014, 20–21; Hedges 2010; 25). Aapo siis yhdisti kerronnassaan 

oppimisen omaan kiinnostukseensa ja mielikuvitusleikkiin, lisäksi hänelle oli kertynyt 

populaarikulttuuriin liittyvän kiinnostuksensa kautta tietoa erilaisista kamppailulajeista 

sekä kestävien pahvimiekkojen ominaisuuksista (vrt. Hedges ym. 2011, 196–198). Sa-

moin ryhmän muilla lapsilla saattoi olla vastaavia leikkiin liittyviä oppimiskokemuksia, 

ja he varmasti oppivat monia asioita leikkiessään, mutta tässä aineistossa he eivät yhdis-

täneet näitä elementtejä käsitteiden tai kiinnostusten tasolla toisiinsa. Myös Pramling 

Samuelsson ja Asplund Carlsson (2008, 626) ovat todenneet, että vaikka lapset eivät 
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yleensä erottele oppimista ja leikkimistä toimiessaan, he useimmiten erottavat nämä 

elementit puheessaan. Tosin Colliverin ja Fleerin (2016) rajatusti leikkiin kohdennetus-

sa tutkimuksessa lasten omat kuvaukset noudattelivat Aapon kerrontaa leikin rooliin 

liittyvien taitojen ja toimintojen oppimisesta.     

 

6.3 Oppiminen lasten kuvauksissa  

 
Tässä luvussa käsittelen tarkemmin niitä erilaisia oppimisen muotoja, tapoja ja ominai-

suuksia, joita lapset puheessaan ja piirroksissaan ilmaisivat. Tältä osin aineisto oli hyvin 

vaihteleva, riippuen oppimisen aihepiireistä, aikuisten esittämistä kysymyksistä sekä 

lasten omista, kerrontaa ohjanneista valinnoista (ks. Green & Hill 2005). Esittelen lasten 

oppimista koskevaa kerrontaa aloittaen harvinaisemmista tiedollisen oppimisen muo-

doista, joista etenen lukemisen ja kirjoittamisen taitojen kautta itsenäisen toiminnan il-

maisuihin, jatkaen edelleen toiminnallisen oppimisprosessin tapojen ja vaiheiden kuva-

uksiin. Lopuksi kiinnitän vielä huomioita lasten myönteiseen kuvaan oppimisesta käsit-

telemällä lyhyesti haasteiden, taitojen kehittämisen ja mielikuvituksen roolia lasten ker-

ronnassa.  

 

6.3.1 Oppiminen tiedollisten taitojen lisääntymisenä  

      

Puhtaasti uuteen asiatietoon liittyviä oppimistoiveita oli tässä aineistossa neljän lapsen 

esittämänä. Heistä ainoana oppimisesta kertoi Jaakko, jonka oppimistoiveissa oli muus-

ta aineistosta poiketen viisi erilaista niin sanottua tiedekysymystä. Aikuisen johdattele-

mana Jaakon haastattelu eteni pienestä vastahakoisuudesta huolimatta seuraavasti: 

 

Tommi: Mitenhän tommosia asioita vois selvittää, että miten eläimet on syntyny tai miten pienes-

tä siemenest kasvaa kasvi. Mistä semmost tietoo voi saada? 

Jaakko: Mm, ainaski sen mä tiiän, että kannattais käyä kasvitieteellisessä puutarhassa, jos haluu 

oppii tän. (näyttää piirustusta) 

Tommi: No se ois kyl hyvä idea. Otetaanpa selvää, millon on puutarha auki, ni varataan aika ja 

käydään. 

Jaakko: Mm-m. 

Tommi: Joo-o. No entäs noist eläimistä? Mistäs siitä vois saada… 

Jaakko: Ei tietoo. 

 

Jaakon toiveissa ja kuvauksessa oppiminen näyttäytyi uusien asioiden selvittämisenä ja 

tiedon etsimisenä aiheeseen erikoistuneesta paikasta, sisältäen siten myös tutkimisen 

elementin (vrt. EOPS 2014, 16; Lipponen 2012). Jaakon haastattelussa tuli esiin myös 
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aineiston tietoon liittyvien aiheiden spontaanius tai hetkellisyys, minkä vuoksi lasten ei 

ollut ehkä helppoa eritellä toiveitaan myöhemmin haastattelutilanteessa, ilman mieleen 

palautettavaa omaa kokemusta tai muuta kontekstia oppimiselle. Tyypillisemmin tiedol-

linen oppiminen yhdistyikin lasten kerronnassa omaan toimintaan kytkeytyvään konk-

reettiseen tai symboliseen välineeseen (kello, kartta, maapallo, kieli) sekä mahdolliseen 

sosiaaliseen malliin, jolloin oppimisessa oli tiedollisen ulottuvuuden ohella vaihtoehtoi-

sia kerrontaa suuntaavia elementtejä (esim. Aura s. 36 ja Venla s. 38). Myös Miron 

kiinnostus tiedolliseen oppimiseen liittyi karttaan välineenä sekä perhepiiristä saatuun 

sysäykseen, mutta Miro puolestaan suuntautui kerronnassaan suoraan oppimisen sisäl-

töön: 

 

Tommi: Sit sulla oli siellä katsomaan karttaa. Miks sä ajattelet, että se ois niinku semmonen hyö-

dyllinen taito, et osais kattoo… 

Miro: No koska mä en ymmärrä karttaa niin hyvin, että mitä ne viivat on ja sitten mitä merkit on, 

nii siks mä haluan oppii karttaa. 

Tommi: Joo. Mihis sitä karttaa tarvitaan? 

Miro: No jos me mennään vaikka jonneki lomalle. 

Tommi: Joo. 

Miro: Isi anto mulle Kreikan kartan, mutta mä en enää tarvi sitä. 

Tommi: Okei. Ooks sä käyny Kreikassa? 

Miro: Oon. 

 

Edellisessä katkelmassa Miro rakensi aikuisen kanssa merkitystä oppimiselle tietoa ja 

toimintaa yhdistävänä prosessina: opettelemalla tuntemaan kartan merkit voi oppia 

ymmärtämään ja tulkitsemaan karttaa, ja sen jälkeen liikkumaan vieraassa ympäristössä. 

Lasten kerronnassa ilmeni siis muutamia oman tietämisen muuttumiseen yhdistyneitä 

oppimisen kuvauksia, joiden lukumääräinen esiintyminen on tässä aineistossa suhteutet-

tava dokumentointimenetelmän yhteisölliseen alkuperään sekä menetelmän tarjoamiin 

kertomisen mahdollisuuksiin. Tutkimus ei siten sellaisenaan tarjoa kokonaiskuvaa op-

pimisen eri muodoista lasten yksilöllisissä näkemyksissä (vrt. Bartch ym. 2003; Esben-

sen ym 1997; Pramling 1998). Aineiston kokemuksellisuus ja yleinen toiminnallisuus 

kertoi kuitenkin mahdollisesti siitä, että lasten elämässä ja sosiaalisessa ympäristössä 

erilaiset taidot ja osaaminen olivat enemmän esillä kuin uusien tietojen oppiminen, joten 

lasten oli luontevaa muodostaa taitoihin painottuvia oppimisen kuvauksia aiempien sekä 

ajankohtaisten kokemustensa pohjalta (vrt. Bartsch ym. 2003, 191; Tang & Bartsch 

2012, 391).  
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Myös lukeminen ja kirjoittaminen esiintyivät lasten kerronnassa taitoina, jotka tiedolli-

sen ulottuvuuden ohella liittyivät oleellisesti lasten omaan toimintaan ja osaamiseen. Li-

säksi ne näyttäytyivät aineistossa vahvasti kehittyvinä taitoina, tarjoten siten erilaisia 

kertomisen ja osaamisen arvioinnin mahdollisuuksia. Seuraavassa katkelmassa Minea 

arvioi omaa lukemisen ja kirjoittamisen oppimistaan rakentaen samalla aikuisen kanssa 

merkitystä omalle toiveelleen ja oppimisensa edistymiselle:  

 

Tommi: Sit siellä oli kirjottamaan ja lukemaan. Osaaks sä niitä jo? 

Minea: Osaan aika hyvin, mut mä en ihan sikahyvin osaa kirjottaa ja lukee. 

Tommi: Joo. Mut oot vähä oppinu kuitenki. 

Minea: Joo. 

Tommi: Sillon ko tää on tehty, sillon alkusyksystä, osasiks sä sillon yhtään? 

Minea: En. 

Tommi: Nii, no nyt sä osaat jo vähä. Elikä sä opit koko ajan lisää. 

Minea: Nii mut oikeestaan siel mä osasin ihan miniskidisti sillee mä osasin kirjottaa vaan silleen 

Sini, Nelli, Maiju. Mä en osannu mitään lausui. 

Tommi: Okei. 

Minea: Elikkä sen takii mä oon pyytäny sitä, et opetellaan silleen lukee ja kirjottaa. 

 

Peetun haastattelussa kirjan lukeminen tuli esiin uimapatjalla kellumisen taidon yhtey-

dessä, ja hieman myöhemmin Tommi esitti Peetulle kysymyksen: 

 

Tommi: Osaaks sä jo lukee? 

Peetu: Tosi hyvin. Mä osaaan lukee melkein kaikkia kirjotuksia. Ja mä osaan kirjottaa pikkukir-

jaimilla. 

Tommi: Okei, hyvä. 

Peetu: Myös sellasilla pikkukirjaimilla, mitkä painetaan. Sen Aa:n.  

 

Minea käytti kerronnassaan alustavaa ilmausta lauseen käsitteestä, jonka avulla hän ku-

vasi oman oppimisensa edistymistä. Peetu puolestaan arvioi omien taitojensa kehitystä 

erilaisten kirjoitustyyppien kautta. Myös muut lukemisesta ja kirjoittamisesta kertoneet 

lapset kuvasivat kyseisten taitojen oppimista yleensä erilaisina vaiheina ja niiden edis-

tymisenä, mikä kokonaisuutena vaihteli kirjainten tunnistamisesta sanojen lukemiseen 

ja kirjoittamiseen sekä itsenäisiin taitoihin. Lapset kertoivat taitojen eri vaiheista kukin 

omista lähtökohdistaan, ja tyypillisimmin he tunsivat jo kirjaimet tai kirjaimia ja lukivat 

sekä kirjoittivat joitakin sanoja, kuten Minea edellä kuvasi. Lisäksi jotkut lapset kertoi-

vat lukevansa jo itsenäisesti, ja yhden lapsen haastattelussa tuli sivuhuomautuksena 

esiin että hän ”ei vielä ihan osannut” lukea, joten kokonaisuutena aineisto valotti myös 

lukemisen ja kirjoittamisen valmiuksien yleistä kehittymistä sekä luonnollista vaihtelua 

esiopetuksessa (esim. Kinos & Palonen 2013, 30). 
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6.3.2 Oppiminen itsenäisen roolin vahvistumisena 

 
Lasten kuvauksissa oppiminen ilmeni tässä aineistossa, paitsi erilaisten tietojen ja taito-

jen karttumisena, myös oman itsenäisyyden lisääntymisenä. Erilaisissa arkielämän tai-

toihin ja kokemuksiin liittyvissä oppimisen ilmauksissa lasten oppimistavoitteet näytti-

vät usein yhdistyvän lasten pyrkimykseen toimia itse, ilman ulkopuolista ohjausta tai 

apua. Tällaisia pyrkimyksiä oli tulkittavissa esimerkiksi perunan kuorimisen, rusetin 

solmimisen (jalkapallokenkiin), kadun ylittämisen ja kellonaikojen oppimisen tavoit-

teissa, samoin Miron piirtämässä saunomisaiheisessa oppimisen kuvauksessa:     

 

 

Kuvio 6. Miron piirros 

 

On mahdollista, että arjen toimista selviytyminen koettiin tuolloin ajankohtaisena ja 

hyödyllisenä asiana myös lasten lähipiirissä, joten sosiaalinen ympäristö oli vuorovaiku-

tuskäytännöillään ja esimerkeillään välittänyt erilaisia itsenäisyyden ja omatoimisuuden 

ilmauksia myös tämän aineiston oppimisen kuvauksiin (vrt. Rogoff 2003; Hedegaard 

2009). Joidenkin lasten kerronnassa oppiminen laajeni omatoimista suoriutumista pi-

demmälle ilmeten paitsi taitona, myös mahdollisuutena tai oikeutena toimia aloitteelli-

sesti ja itsenäisesti. Tämä piirre on tulkittavissa esimerkiksi seuraavista, omia tai per-

heenjäsenten taitoja ja oikeuksia koskevista ilmauksista: 

 

Tommi: Ooks sä harjotellu jotain uuniruoan tekemistä? 

Alina: Oon, mä voin ottaa sen pois ja sinne sisään ite. 

Tommi: Okei. Mitä ruokaa se oli? Oliks se makaronilaatikkoo? 



 53 

Alina: En muista. Mutta ainaki mä oon oppinu laittamaan kyntilään eiku kynttilöihin tulta. Tuli-

tikuilla. 

Tommi: Joo. Se on hyvä taito. Osaaks sä sammuttaa kynttilän myös? 

Alina: Se on helppoa. (hymyilee, keskustelu aiheesta jatkuu) 

 
Tommi: Mut mistäs tuli mieleen tommonen menemään itse kotiin? 

Aura: No ku Miikakin saa joskus mennä. 

 Tommi: Onks se, Miika on sua vähän vanhempi, eiks nii? 

Aura: Nii.  

 
Tommi: No mutta sit oli kaks tämmöstä, oli matkustamaan yksin lentokoneella ja oppia espanjan 

kieltä. Mistäs sulla semmoset tuli mieleen? Ne ei oo ihan tavallisia toiveita.  

Helmi: No, siitä se tuli mieleen, ku serkku aina kesällä matkustaa yksin lentokoneella, ennen ku 

vanhemmat tulee sitte perässä lentokoneella Suomeen. 

Tommi: Okei. 

Helmi: Ja sitte Markus käy hakemassa autolla Violan eli meiän serkun sieltä lentokonekentältä. 

Tommi: Okei ja sä haluisit kans matkustaa yksin lentokoneella. 

Helmi: Joo  

 

Alina ei vastannut Tommin kysymykseen uuniruoan valmistamisen taidon, vaan omaeh-

toisen toiminnan ja lisääntyneen vastuunsa näkökulmasta. Alinan niukahko ilmaisu 

myös aktivoitui selvästi, kun hän kuvasi perhepiirissä todentuneita oppimisen ja vastuun 

kokemuksiaan. Helmin ja Auran oppimisen tavoitteet taas tulivat esiin läheisten toimin-

nan kuvauksista, ja myös näissä esimerkeissä oppiminen näyttäytyi vahvasti uudenlai-

sen toimintamahdollisuuden saavuttamisena. Lasten ilmauksissa oppiminen oli siis näh-

tävissä myös lisääntyvän osallisuuden ja toisaalta itsenäisen toiminnan mahdollistamana 

oman roolin muutoksena heidän lähiyhteisössään. (Rogoff 2003, 284.)Tämä muutos 

näytti joissakin tilanteissa liittyvän oleellisesti lasten oppimisen tavoitteisiin lisäten sa-

malla, muiden tarjoaman esimerkin ohella, opittavan toiminnan kiinnostusarvoa (vrt. 

Krapp 2005, 385–386). 

 

6.3.3 Oppiminen toiminnallisena prosessina 

 

Seuraavaksi tarkastelen lasten kerrontaa oppimisen prosessiluonteen näkökulmasta, joka 

lukemisen ja kirjoittamisen taitojen yleisen vaiheittaisuuden ohella avautui tässä aineis-

tossa erilaisina toiminnallisen oppimisen vaiheina. Lapset siis yhdistivät oppimisen sel-

västi omaan toimintaansa (vrt. Pramling 1998, 571–572; Sobel ym. 2007, 364), joka 

muutamassa yksittäisessä oppimisen kuvauksessa käynnistyi toimintaan liittyvän tiedon 

kysymisenä (vanhemmilta tai asiantuntijalta), mallin katsomisena (aikuisilta) tai tilan-

teessa annettavien ohjeiden kuuntelemisena (vrt. Brotherus 2004, 7). Mikon kerronnassa 

oppimistavoitteen saavuttaminen edellytti myös omaa puhumista: 
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Tommi: Mites niitä kavereita vois saada vähä enemmän? Onks sulla jotain neuvoja?  

Mikko: Öö, sanomaan moi, hei ja sanomaan kilttei asioista niistä. 

Tommi: Nii. Auttaaks, se jos menee juttelemaan niille? Voiks niist sit saada kavereita? 

Mikko: Voi. 

 

Mikko halusi oppia saamaan esikoulussa paljon kavereita, ja hänellä oli selvästi tietoa 

siitä, miten tavoitetta kohti kannattaisi itse pyrkiä. Useat lasten toiminnalliset oppimis-

toiveet sisälsivätkin erilaisia tietotaidollisia ulottuvuuksia, vaikka tyypillisimmin lasten 

tavoitteita käsiteltiin tai sivuttiin haastatteluissa kyseisten toimintojen näkökulmasta. Li-

säksi liikunnallisten taitojen osuus ja ajankohtaisuus lasten kerronnassa johti siihen, että 

oppimisen eteneminen ilmeni tässä aineistossa selvästi eniten omana tekemisenä, erityi-

sesti harjoittelemisena. Harjoittelemisen teema rakentui haastatteluissa yleensä aikuisen 

ja lapsen yhteistyönä, jolloin lapsen kerrontaan yhdistyi usein myös oman oppimisen 

arviointia: 

 

Tommi: Ooks sä harjotellu sitä (spagaatin tekemistä) jotenki? 

Minea: Oon, mä oon venytelly ainaki mun jalkoja. 

Tommi: Joo. Onnistuuko spagaatin teko jo? 

Minea: No ei hirvee hyvin, mut mä luulisin et jos mä venyttelen viel vähäsen ni kyl mä luulisin, 

et se menee.  

 

Minean kuvauksen tapaan (ks. myös Iina s. 31) lapset tuntuivat tietävän tarkkaan, mitä 

he mielestään jo osasivat tai eivät osanneet tai osasivat vähän tai hyvin (vrt. Rusanen 

2008, 208). Oman oppimisen asteiden arvioinnin sekä tulevan oppimisen ennakointien 

perusteella lapsilla näytti olevan selkeä näkemys myös siitä, että liikunnallisten taitojen 

oppiminen etenee erilaisten vaiheiden kautta ja lisäksi monet toivat esiin, että erilaisia 

taitoja kannattaa harjoitella aluksi helpommassa muodossa tai ulkoisen tuen avulla ja li-

sätä sen jälkeen vaikeutta ja haastetta. Edelliseen liittyen osa lapsista kuvasi oppimista 

myös toistensa päälle rakentuvina taitoina tai kokonaisuudeksi yhdistettävinä osataitoi-

na. Oppimisen vaiheittainen eteneminen tulee esiin esimerkiksi seuraavassa, Juuson op-

pimistoiveeseen liittyvän kokemuksen kuvauksessa: 

 

Lauri: Ootko pomppinu trampoliinilla? 

Juuso: Joo-o. 

Lauri: Missä sä oot pomppinu? 

Juuso: Kisahallissa. 

Lauri: Just. Kokeilitko tehä volttia? 

Juuso: En mutta mä tein melkein saman asian ku voltin. Mä tein lentokuperkeikan. 

Lauri: Osaaks sä tehä semmosen jo? 

Juuso: Joo-o. 

Lauri: No siit on sit, enää ei oo hirveen pitkä matka sit siihen volttiin. 
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Seuraavissa katkelmissa lapset kertovat, miten oppimisessa kannattaa edetä vaiheittain 

toiminnan helpommasta muodosta kohti vaikeampaa taitoa:  

 

Tommi: Oot sä päässy harjotteleen nuorallakävelyä? 

Essi: En, mut mä harjottelen sitä silleen, et mä kävelen jollain kapealla viivalla.  

Tommi: Joo. 

Essi: Lattialla. 

 

Lauri: Haluisiks sä ratsastaa semmosel isol hevosel vai ponilla? Poni on semmonen vähä pie-

nempi. 

Ilona: No poni oisi aika hyvä alotteluksi.  

Lauri: Nii, niinpä. Se olis varmaan ehkä helpompiki. 

Ilona: Mm-m. (nyökkäilee) 

 

Tommi: Mitä sä luulet, onks se (jongleeraaminen) helppoo vai vaikeeta oppii, miten sitä vois har-

jotella? 

Onni: Öö, että jongleeraa ekana yhellä pallolla, sitten niin ottaa yhen toisen siihen ja sitten ottaa 

kolmannen ja sitten neljännen ja sitten viidennen (näyttää sormilla) ja kuudennen ja seits… 

Tommi: Nii ja aina yks, aina yks lisää.   

Onni: Nii, ku osaa sen. 

Tommi: Nii. Et alottaa ensin vähä helpommal, et yhdellä vaan. 

Onni: Nii. 

Tommi: Hyvä idea. 

 

Seuraavissa esimerkeissä lapset taas kuvaavat oppimistavoitteidensa saavuttamista eri-

laisten päällekkäisten ja yhdistettävien osatoimintojen avulla: 

 

Tommi: Entäs toi käsillä seisominen, se on ehkä, liittyy vähän tohon kärrynpyörän tekemiseen, 

mitä sä luulet? 

Lotta: Nii, ekaks pitää varmaan oppii toi käsillä seisominen ennen kun oppii ton kärrynpyörän. 

 

Tommi: Mitäs tarkottaa sit olemaan vahva? 

Toivo: Että voi tehdä yhellä jalalla, se antaa lisää tasapainoo ja vielä nostamaan tosi painavia jut-

tuja. 

Tommi: Joo. Elikä semmosta… tarvittas semmost tasapainoo ja vähä voimii lisää.  

Toivo: Joo. 

Tommi: Millähän lailla niitä sais, miten vois oppii olemaan vahvempi? 

Toivo: No, kuntoilemaan ja sitte voimistelemaan ja kaikenlaista sellasta. 

 

Toivo kertoi harjoittelevansa tasapainotaitoja myös temppukoulussa, joten hänen edelli-

sessä kuvauksessaan oli todennäköisesti kysymys hyvin ajankohtaisesta aiheesta ja har-

joittelukokemuksista. Lisäksi edellä esitetyistä katkelmista on nähtävissä, miten aikuiset 

omilla kommenteillaan kannattelivat lasten kuvauksia oppimisesta erilaisia vaiheita ja 

osataitoja sisältävänä prosessina. Kaikki edellä kuvatut toiminnallisen oppimisprosessin 

elementit tiivistyvät vielä seuraavassa dialogina etenevässä keskustelussa, jossa Amelia 

kertoo kokonaisvaltaisesti koko kehollaan (Helavirta 2007, 633), miten päälläseisonnas-

ta voisi edetä vaiheittain käsilläseisontaan, ja lisäksi hän liittää käsilläseisonnan osaksi 

muita päällekkäisiä taitoja ja tavoitteitaan:  
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Lauri: Mitäs siin oli sit siin uimisen vieres, seisomaan käsillä. 

Amelia: Nii, sitä mä en oo viel oppinu. 

Lauri: No mites sitä vois harjotella? 

Amelia: No näin…(laittaa kädet lattialle ja nostaa jalat sohvalle) 

Lauri: Jaha… 

Amelia: …että olis joku tukena tos vieressä… 

Lauri: Nii ja laitettas jalat sinne… 

Amelia: Nii siihen viereen. 

Lauri: Joo. 

Amelia: Mä voisin näyttää sen nyt tässä. (siirtyy takaisin sohvalle) 

Lauri: No kokeilepas näyttää. Katotaan ettei ne putoo vaan ne piirustukset. Voit sä kokeilla.  

Amelia: Niinku tällee. (nousee sohvalla päälläseisontaan ja nostaa jalat seinää vasten)  

Lauri: Varoo ettet… Hyvä. Wautsi! Hienoo sit tos…  

Amelia: Tollee.  

Lauri: …pitää vaan niinku tavallaan nostaa sitte kädet suoraks. 

Amelia: Nii et siin pystyis olla niinku tuki ja sit vois ite kokeilla (palaa puhuessaan takaisin soh-

valle istumaan). 

Lauri: No minkä takii sä haluisit oppii seisoo käsilläs? 

Amelia: No et mä sit siitä voi oppii sitte muitakin asioita, niin kun ton aasinpotkun.  

Lauri: Aha, noni. 

Amelia: Tai niinku siltakaadon. 

Lauri: Mm totta, se on hyvä… 

Amelia: Ja niinku mä haluaisin isompana oppimaan, ku mä haluaisin isona mennä tota cheer-

leaderiin. 

Lauri: Ai semmoseen… 

Amelia: Settemänvuotiaana. 

Lauri: Semmoseen mis tanssitaan ja… 

Amelia: Ei vaan sellases, jos niinku heitetään (hyppää ilmaan kädet yläviistossa) ja tehään kaik-

kee sellasta.  

Lauri: Temppuja. 

Amelia: Nii.  

 

Amelian kuvauksen tapaan muutamat lapset kertoivat oppimisesta alustavasti myös tu-

levan hyödyn näkökulmasta (esim. Aapo s. 48), mikä tässä aineistossa oli yhteydessä 

lasten omaan kokemusmaailmaan sekä kerronnallisiin taipumuksiin (vrt. Wigfield ja 

Gambria 2010, 27). Lisäksi edellisestä katkelmasta tulee hyvin esiin, miten lapsen vah-

va kerronta (Roos & Rutanen 2014, 36) luo mielikuvan oppimismyönteisyydestä tai op-

pimisorientaatiosta, joka ilmenee lapsen innokkaana pyrkimyksenä kehittää omia taito-

jaan ja tavoitella uusia oppimisen haasteita (vrt. Smiley & Dweck 1994). Tällainen 

myönteisyys välittyi monista haastatteluista, joko pienempinä välähdyksinä tai leimaten 

koko haastattelua kuten Amelian tapauksessa. On kuitenkin todettava, että lasten ker-

ronnan ominaispiirteillä ja haastattelun etenemisellä oli vaikutusta lasten asennoitumi-

sen ja pyrkimysten ilmenemiseen, joten kerronnallisen aineiston perusteella lasten 

orientaatiotaipumuksista ei voi tehdä yleispäteviä tulkintoja. Kerronnallisena ulottuvuu-

tena, koko piirros- ja haastatteluaineiston tasolla, lasten myönteinen ja ennakkoluuloton 

kuva oppimisesta oli silti ilmeinen. 

 



 57 

6.3.4 Oppiminen mahdollisuuksina ja taitojen kehittämisenä 

 

Kerronnan ja mielikuvien tasolla lapset eivät esimerkiksi kuvanneet vaikeita asioita it-

sensä kautta kyvyttömyytenä tai osaamattomuutena, vaan enemmänkin opittavina tai 

harjoiteltavina taitoina. Kokonaisuutena ottaen vaikeat asiat näyttivät lasten mielestä 

kuuluvan oppimiseen, ja kuten on jo aiemmin tullut esiin, joskus vaikeus ja haasteet li-

säsivät myös oppimisen ja opittavan taidon kiinnostusarvoa (vrt. Bergin 1999, 88). Li-

säksi aineistosta välittyi useiden lasten valmius oman taitotason kehittämiseen, mikä oli 

luonnollisesti osin tutkimusmenetelmästä johtuvaa, sillä lapset olivat valinneet oppimis-

toiveikseen heitä itseään kiinnostavia aiheita ja oletettavasti monia sellaisia taitoja, jois-

ta heillä oli jo valmiiksi myönteisiä oppimiskokemuksia (ks. EOPS 2014, 16).   

 

Seuraavassa haastattelukatkelmassa tiivistyvät molemmat edellä kuvatut oppimismyön-

teisyyden elementit, kun Tilda pohtii aikuisen kanssa uuden haastavan taidon oppimista 

ja tuo esiin myös halukkuutensa omien taitojensa kehittämiseen: 

 

Tilda: Ja miten me pystytään, et mä pystyn tekemään nuoraa…(nostaa käden suun eteen) 

Tommi: No se ehkä, jos me mennään sinne sirkuskouluun, niin siellä ainaki vois kysyy siltä opel-

ta, että miten sen voi tehdä. 

Tilda: Mut sit on vaikeeta… (katsoo miettien piirustustaan)  

Tommi: Nii. No ainaki tota nuoralla kävelyä siellä pystyy tekemään. 

Tilda: Mut se on vaikeeta. 

Tommi: Se on varmasti vaikeeta. 

Tilda: Pitää oppii.. (taputtaa käsiä kevyesti yhteen)  

Tommi: Mut siks sä varmaan haluut oppiikki niitä, koska ne on vähä vaikeita. 

Tilda: Nii ja haluisin oppia veden päällä uimisen paremmin. 

Tommi: Nii. Ooks sä käyny uimakoulussa vielä? 

Tilda: No joo mul on aina, joskus aina uimakoulut käynnissä. 

 

Lotan kerronnan taustalla taas oli jo perhepiirissä koettu oppimiskokemus, joka oli sel-

västi herättänyt Lotan kiinnostuksen haastavan taidon harjoittelemiseen:  

 

Tommi: Öö, entäs toi seinäkiipeilyhomma tai kiipeilyhomma? Kerropa siitä vähän, mistä sulla 

semmonen tuli mieleen? 

Lotta: No se on niin tosi kivaa ja se on joidenkin mielest vähän vaikeeta ja… 

Tommi: Onks se sulle vaikeeta?  

Lotta: Eei… vähän, mutta siin voi vähän niinku hytkähtää täältä jaloista (näyttää käsillä), mut 

käsillä kannattaa pitää kunnolla sitte kiinni. 

Tommi: Joo, elikä se vaatii vähän semmosii käsivoimia. 

Lotta: Mm-m. 

Tommi: Onks sulla hyvät käsivoimat?  

Lotta: Joo. (nyökyttää)  

Tommi: Joo 

Lotta: Mut ei haittaa, jos vaikka niinku se jalka hytkähtää täältä, mutta sit jää vähän niinku roik-

kumaan siihen, jos molemmat jalat, jalat… (ääni katoaa) 
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Tommi: Okei, onks se kiipeily sun mielest jännää? 

Lotta: Aika jännää. Mä oon ollu sellases seinäpaikassa ja se on aika kiva. 

 

Aineiston perusteella lapset olivat siis valmiita kokeilemaan tai harjoittelemaan monen-

laisia uusia, haasteellisiakin toimintoja, vailla näkyvää omien kykyjen arviointia tai 

epäonnistumisten ennakointia (vrt. Renninger & Su 2012, 10; Schneider 1998, 296–

297). He näyttivät lisäksi valinneen omat tavoitteensa selvästi enemmän mielenkiinton-

sa kuin kykykäsitystensä perusteella, vaikka joidenkin valintojen ja aihepiirien taustalla 

hyvin todennäköisesti oli myös aiempia onnistumisen kokemuksia (vrt. Denissen ym. 

2007). Lähtökohtaisesti oppiminen yhdistyi lasten kuvauksissa kuitenkin johonkin sel-

laiseen, mitä he eivät vielä osanneet tai missä he näkivät tarvetta kehittyä. Useimmat 

lasten tavoitteet olivat kokeilun tai harjoittelun tasolla hyvin realistisia, mutta joskus 

lasten oppimisen haasteet laajenivat myös arkitodellisuuden ulkopuolelle sanallisen lei-

kittelyn ja kuvittelun keinoin (Engel 2003; Karlsson 2012; Riihelä 2012). Tällöin lapset 

yleensä ikään kuin höystivät realistisia oppimismahdollisuuksia annoksella mielikuvi-

tusta, mutta yksittäisissä toiveissa mielikuvituksella oli kokonaisuudessaan suurempi 

rooli, kuten seuraavista esimerkeistä ilmenee:  

  

Lauri: Mikäs siin vieressä on, skeittaamisen vieressä on…  

Juuso: Lentää 

Lauri: Oho, wau. Haluisit oppii lentämään.  

Juuso: Mm-m. 

Lauri: Minkä takii sä haluisit oppii lentämään?  

Juuso: Että vois mennä niin kun nopeasti vaikka minne haluaa. 

Lauri: Mm-m. Lentäminenhän on aikamoinen haaste. Millä tavalla sä luulet, et vois opetella len-

tämistä? 

Juuso: Mm… 

Lauri: Tai mitä siihen tarvitsis, et pystyy lentämään? 

Juuso: Jotain, vaikka siipiä ja pyrstön. 

Lauri: Mm-m. Mistäs, pitäiskö ne sit rakentaa ite siivet ja pyrstö? 

Juuso: Varmaan. Ja sit vaikka joku potkuri. 

Lauri: Mm-m. Totta. 

Juuso: Varmuuden vuoksi. 

 

Tommi: Miksi sä haluisit oppia pyydystämään käärmeitä?  

Kaarlo: ( miettii) 

Tommi: Onko ne käärmeet jotenki semmosii, tykkääks sä niistä eläiminä? 

Kaarlo: Joo. 

Tommi: Mua ainaki vähä jännittäs. Mut sua ei jännitä yhtään semmonen. 

Kaarlo: Ei. 

 

Tommi: No sit toi on aika jännä toi olemaan töissä sirkuksessa, mistäs sulla semmonen tuli mie-

leen? 

Aura: No tota ku mä tykkään niin paljon eläimistä. 

Tommi: Niin, siellä on sirkusessa niit eläimiä, sä haluaisit vähä… 

Aura: Nii, kouluttamaan eläimii, leijonii ja kaikkii. 

Tommi: Okei. Eiks sua pelota yhtään leijonat? 

Aura: Noo, pikkasen joo hoitamaan niit (hymyilee). 
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Auran kerronnassa sekä hänen piirroksessaan on nähtävillä realistisen ja kuvitteellisen 

ajattelun luonteva limittyminen: 

   

 

Kuvio 7. Auran piirros 

 

Kokoavasti aineistosta oli siis tulkittavissa, että vaikka lapset haastatteluissa arvioivat 

omaa osaamistaan varsin todentuntuisesti, oppimista ennakoidessaan he satunnaisesti 

hyödynsivät myös kuvitteluaan (vrt. Schneider 1998, 296–297). Todellisuudessa lapset 

varmastikin ymmärsivät olemassa olevat käytännön realiteetit ja rajoitteet, mutta ker-

ronnan tasolla he leikittelivät oman oppijuutensa ja kokemusmaailmansa mahdollisuuk-

silla (Engel 2003). Tässä oli tärkeä rooli myös lämminhenkisillä haastattelijoilla, jotka 

suhtautuivat kaikkiin lasten oppimisajatuksiin vakavasti, kunnioittavasti ja kiinnos-

tuneesti. Aineisto herättikin kokonaisuutena pohtimaan lasten omien oppimistavoittei-

den käytännön mahdollisuuksia lasten myönteisen asenteen ja oppijan minäkuvan 

(EOPS 2014, 12) tukemiseen sekä oppimisen ilmiön kokemukselliseen tutkimiseen yh-

dessä lasten kanssa, heidän omasta osallisuudestaan ja elinpiiristään käsin.  

 

6.4 Helpot ja vaikeat tehtävät lasten kiinnostuksen kohteena 

 

Esikoulutehtävät edustivat tässä aineistossa aikuisten tarjoamaa oppimisen muotoa, joka 

lasten kerronnan perusteella koostui päiväkodissa itse tuotetuista tai eri lähteistä kerä-

tyistä tehtävämateriaaleista. Tehtävien rooli aineistossa selittyy osittain pedagogisen 

dokumentoinnin metakognitiivisilla pyrkimyksillä (Rinaldi 2011, 238), sillä haastatte-
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luissa lapsia kannustettiin tehtävien avulla sanallistamaan kokemuksiaan helpoista ja 

vaikeista oppimistilanteista. Lasten kiinnostuksen kannalta tehtävissä vaikutti olevan 

olennaista se, että lapset kertoivat varsin yhdenmukaisesti tehtävien olevan sekä helppo-

ja että vaikeita. Kymmenen lasta alkoi oma-aloitteisesti kertoa tehtävistä tästä näkökul-

masta, ja kysyttäessä saman kokemuksen ilmaisi vielä seitsemän lasta. Viiden lapsen 

haastattelussa tehtävät näyttäytyivät ainoastaan helppoina, ja neljä lasta kuvasi tehtäviä 

enemmän sisällön kuin vaikeustason kautta. Joissakin haastatteluissa tehtävät ohitettiin 

hyvin nopeasti, joten kaikkien lasten kiinnostuksesta ei voi haastattelun perusteella teh-

dä luotettavia päätelmiä. Tulkintani ja myös omien sanojensa mukaan moni lapsi piti 

tehtäviä kuitenkin haastatteluhetkellä jokseenkin tai hyvin mieluisina.  

 

Seuraavissa katkelmissa Peetu ja Toivo kuvaavat Tommille kokemuksiaan esikoululai-

sena olemisesta. Tommin esittämä jatkokysymys näyttää suuntaavan Toivoa tarkastele-

maan esikoululaisen roolia laajemminkin, selvästi yhteisöllisenä kokemuksena:      

  

Tommi: Minkälaista on olla eskarina Keltsussa? 

Peetu: Kivaa. 

Tommi: No mikä siin on kivaa? 

Peetu: Eskaritehtävät. Ne on tosi kivoja. Joskus helppoja, joskus vaikeita.  

Tommi: Kerro vähä eskaritehtävistä, minkälaiset tehtävät on sun mielest vaikeita? 

Peetu: Noo… matikkatehtävät on aika helppoja, ku heti ku on tehny yhen, kerrotaan mitä siinä 

pitää tehä ja sitte ku tekee toisen, tietää ihan hyvin mitä siinä pitää tehä. 

(Tässä välissä keskustelu käväisee askartelussa, josta Peetu esittää oman aloitteen) 

Tommi: Hyvä vinkki, kiitoksia siitä. Mitkä on sun mielest vaikeita tehtäviä? 

Peetu: Öö, jos me tehään tollaset eskaritehtäväks, ne näyttää aika vaikeelta, mä en ymmärtäny 

mitään niissä, ku niis oli sellasia juttuja mitä pitää tehä… (loppu epäselvä) 

 

Tommi: Minkälaista on ollu olla eskari? 

Toivo: Kivaa. 

Tommi: Mikäs siel on ollu kivaa? 

Toivo: No tehtävät on ollu kivoja, sitte kaikki eskarileikit, sitte kaikki muutkin on ollu, kaikki es-

karijutut on ollu kivoja. 

Tommi: Joo. Kerropa vähän, minkälaisii eskaritehtäviä on ollut.  

Toivo: Piirto, väritys ja tehtäviä ja sitte niin muistitehtäviä on ollut myös. Ja sitten näkötehtäviä.  

Tommi: Joo, onko ne sun mielestä helppoja vai vaikeita ne tehtävät? 

Toivo: Öö kaik on helppoja, mutta joskus ne on vaikeita. 

Tommi: Joo. No mut eiks se oo ihan hyvä asia, että on vähä vaikeitaki tehtävii…  

Toivo: Nii, mutta silloin ainaki oppii. 

Tommi: Nii. Se on tosi hyvin sanottu sil… 

Toivo: Tulee kaikista helpommaks kun oppii.  

 

Tehtävissä näyttivät yhdistyvän lasten kiinnostusta ylläpitävät haasteet ja konkreettiset 

onnistumisen kokemukset, ja tehtävien sisältö oli ilmeisesti riittävän vaihteleva tarjotak-

seen useille lapsille näitä molempia kokemuksia mielekkäässä suhteessa. Tehtävien si-

sältöön liittyvät tekijät onnistuivat todennäköisesti herättämään lasten tilanteellisen 
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kiinnostuksen, joka säilyi tai heräsi aina uudelleen säännöllisesti toistuvissa tehtäväti-

lanteissa (Bergin 2016, 16). Lisäksi tehtävät tulee nähdä tutkimuspäiväkodin toiminta-

kulttuuriin kuuluvana esiopetuksen käytäntönä, johon lapset sosiaalistuivat osana omaa 

esikoululaisen rooliaan (Hännikäinen & Rasku-Puttonen 2006, 15). Tehtävät kuuluivat 

esikoululaisen oppimiseen sekä lasten että lapsia haastatelleiden aikuisten kerronnassa 

ja kiinnostus tehtävien tekemiseen pohjautui lasten kerronnan yhdenmukaisuudesta pää-

tellen osittain yhteisölliseen kokemukseen ja motivaatioon (Brobhy 1999, 77, 79).  

 

Esikoulutehtävät olivat siten lapsille myös yksi tapa rakentaa esikoululaisen sosiaalista 

identiteettiä ja erottautua ryhmänä päiväkodin pienemmistä lapsista (Bergin 1999, 89; 

Carr 2001). Tämä tuli selvästi ilmi Siljan täsmentäessä aikuiselle, millaista on olla esi-

koululainen: 

 

Tommi: Kerropa sit vähä eskarista. Minkälaista on ollu olla eskari. Nyt on syksy takana jo, alkaa 

kevätkausi. 

Silja: Mm, ihan kivaa. 

Tommi: No mikä siin on ollu kivaa? 

Silja: Kaikki vähä vaikeemmat tehtävät, kun siellä viskareis tehtiin jotain iha lällyjuttuja. 

Tommi: No kerro vähä niist tehtävistä. Minkälainen on ollu vaikee tehtävä sun mielestä? 

Silja: No ei oikeestaan minkälainen. 

Tommi: Mut ne ei myöskään oo ollu liian helppoja? Vai? 

Silja: No ei 

Tommi: Et silleen sopivan haastavia. 

Silja: No ei oikeastaan haastanu, koska mä osaan matikkaa ja lukea niin hyvin. 

 

Haastattelujen perusteella esikoulutehtävät poikkesivat sisällöltään lasten aikaisemmista 

kokemuksista, mikä näytti olevan oleellinen osatekijä myös Siljan kiinnostuksessa ja 

motivaatiossa. Tulkintani mukaan Silja olisi ehkä todellisuudessa kaivannut lisää sellai-

sia haasteita, jotka olivat hänen aktuaalisen osaamisalueensa ulkopuolella (Vygots-

ky1978), mutta aikuisen kysymykset vaivihkaa ohjasivat hänen vastauksiaan (Freeman 

& Mathison 2009, 90; Westcott & Littleton 2005). Jaakko sen sijaan ei arkaillut ilmaista 

aikuiselle omia mielipiteitään omassa haastattelussaan, joka sellaisenaan muodosti tär-

keän vastakertomuksen esiopetusryhmän muille kertomuksille (Estola & Puroila 2013, 

64; Ochs & Capps 2001, 40), antaen äänen myös eriasteisille yksilöllisten kokemusten 

vaihteluille. Haastattelun kuluessa Jaakko ohjasi keskustelun toistuvasti ajankohtaiseen 

kiinnostukseensa eli jalkapalloon, mutta Tommi yritti saada selville Jaakon mietteitä 

myös esikoulusta. Keskustelu eteni seuraavasti: 
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Tommi: Minkälaista on olla eskari? 

Jaakko: Tylsää. 

Tommi: No mikäs siin on tylsää? 

Jaakko: Pitää tehä koko ajan vaa tehtävii ja pitää harjotella näytelmää joka päivä. 

(Tässä välissä käsiteltiin hetki näytelmäharjoitusten tarkoitusta ja perusteluja)   

Tommi: No mitäs sä tykkäät eskaritehtävistä, onko ne sun mielest helppoja vai vaikeita? 

Jaakko: Tylsii. 

Tommi: Nii mut onko ne helppoja vai vaikeita? 

Jaakko: Jotkut helppoi ja jotkut vaikeita.  

Tommi: No kerropa, mikä on sun mielestä vaikea tehtävä, minkälainen? 

Jaakko: Öö… kaikki piirtämis ja leikkaamis. 

Tommi: Ne on vaikeita. 

Jaakko: Tai siis piirtämis, ei leikkaamis. 

Tommi: Joo. No mitkä on sit helppoja? 

Jaakko: No semmoset, missä tarttee vaan tälleen pi. (heilauttaa kättään) 

Tommi: Tehdä mitä? 

Jaakko: Tällee vaan. (kopauttaa piirustuspaperiin)  

Tommi: No mikäs semmonen tehtävä on, kerropa joku esimerkki. 

Jaakko: Jalkapallo. 

 

Haastattelutilanteessa Jaakko tuntui kokevan, ettei hänen autonomian ja vapaaehtoisuu-

den kokemuksensa toteutunut mainituissa aikuisjohtoisissa tilanteissa, mikä vaikutti hä-

nen senhetkiseen mielipiteeseensä myös esikoulusta. Lisäksi Jaakon vastauksista oli 

tulkittavissa, että tehtäviin liittyvä piirtäminen uhkasi hänen taidokkuuden kokemuksi-

aan, vähentäen samalla tehtävien sisällöllistä kiinnostavuutta ja mielekkyyttä. (vrt. 

Krapp 2005, 385–386; ks. myös Siniharju 2007, 24–25.) Samoin erään toisen lapsen 

kerronnassa oli havaittavissa pieni epävarmuuden vire suhteessa omiin taitoihin ja esi-

koulutehtäviin, mutta yleisellä tasolla lasten kiinnostus tehtäviä kohtaan ei näyttänyt 

olevan yhteydessä lasten piirroksissa esiintyneeseen hienomotoriseen tyyliin tai taipu-

muksiin. Erilaisten tehtävien osalta hienomotoriikan rooli ja yhteys lasten kokemuksiin 

ansaitsee kuitenkin erityishuomiota, etenkin lasten omiin kykykäsityksiin ja tehtävien 

identiteettiä rakentavaan ominaisuuteen liittyen (vrt. Krapp 2002, 393; Kumpulainen 

ym. 2010, 16).   

 

Lasten tehtäviä koskevassa kerronnassa oli monia yhteyksiä jo aiemmin esiin tulleeseen 

oppimismyönteisyyteen, mutta on selvää, että oppimistoiveisiin yhdistynyt kerronnan ja 

mielikuvien maailma poikkesi yksilötasoisesti lasten todellisia oppimistilanteita koske-

vista tunnekokemuksista ja orientaatioista (vrt. Bergin 1999, 88). Esikoulutehtävien ja 

oppimistoiveiden yhteyttä voidaan tässä aineistossa tarkastella myös Esbensenin ym. 

(1997) tutkimustulosten näkökulmasta, jolloin tehtävät liittyvät osaksi muita, tiedollisia 

ja toiminnallisia elementtejä yhdistäviä konkreettisia ja symbolisia välineitä. Lasten 

kiinnostuksessa oli mahdollisesti osittain kyse siitä, että lasten oli helppo havaita omaan 
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toimintaan ja tuottamiseen yhdistyvät tiedolliset haasteet ja onnistumisen kokemukset, 

jotka he myös itse mielsivät oppimiseksi. Tämä oli luonnollisesti yhteydessä myös esi-

opetusyhteisön sekä lasten muiden lähiyhteisöjen käytäntöihin ja puhetapoihin, joiden 

pohjalta lasten oppimisen merkitysten ja mieltymysten voi katsoa rakentuneen (Hede-

gaard 2009; Spector & Mercel 2010, 212; Rogoff 2003).  

 

Tulosten yhteenveto 

 

Lasten oppimisen kiinnostuksen kohteet olivat tässä tutkimuksessa vahvasti yhteydessä 

lasten omaan kokemusmaailmaan, liittyen usein erilaisiin kehittyviin tai lasten elämässä 

muulla tavoin ajankohtaisiin taitoihin. Osittain ehkä tämän seurauksena lasten oppimista 

koskeva kiinnostus kohdistui voimakkaimmin liikunnallisiin taitoihin ja tiedollisten tai-

tojen osalta lasten toiveissa taas painottuivat lukemisen ja kirjoittamisen ajankohtaiset 

taidot sekä muut välineelliset taidot. Lisäksi lapset olivat kiinnostuneita oppimaan muita 

toiminnallisia taitoja, arjen ja itsenäisyyden taitoja, luovan ilmaisun taitoja sekä sosio-

emotionaalisia taitoja. Lasten esittämät konkreettiset ja elämänläheiset oppimisen ta-

voitteet olivat liikunnan, lukemisen ja kirjoittamisen sekä luovan ilmaisun taitojen osal-

ta liitettävissä suoraan myös Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) mää-

riteltyjen oppimiskokonaisuuksien tavoitteisiin. Lisäksi aineistossa esiintyi useita eri ai-

hepiireihin sisältyneitä, opetussuunnitelman eheyttäviin tavoitteisiin eri tavoin limitty-

neitä oppimisen tavoitteita ja kiinnostuksen kohteita.  

 

Oppimisen aihepiirien suhteen lasten kiinnostuksen jakautumisessa oli yhtymäkohtia 

Alexanderin ym. (2008) tutkimustuloksiin, sillä myös tässä tutkimuksessa lukemisen ja 

kirjoittamisen taidot näyttivät kiinnostavan tyttöjä enemmän kuin poikia (vrt. Lerkkanen 

ym. 2012). Tosin aihetta ei käsitelty kaikkien lukutaitoisten lasten kanssa, joten lasten 

kiinnostuksesta itse lukemiseen ja kirjoittamiseen ei voi tehdä yhtä suoria päätelmiä. 

Sen sijaan aineistossa ei tullut esiin Alexanderin ym. (2008) ja Johnsonin ym. (2004) to-

teamaa pojille tyypillisempää käsitteellistä kiinnostuneisuutta, eikä kukaan lapsista 

osoittanut erityistä kiinnostusta tiettyä tiedollista aihepiiriä kohtaan. Poikkeava tulos voi 

ensinnäkin johtua siitä, että lapset eivät itse miellä tiedollisia kiinnostuksiaan juuri op-

pimisen näkökulmasta (Bartch ym. 2003; Esbensen ym. 1997; Pramling 1998). Lisäksi 

on mahdollista, että lasten tiedollinen uteliaisuus ja kysymykset (Lipponen 2012) herää-

vät usein spontaanien ja joskus yllättävienkin kokemusten perusteella (Silvia 2008, 58), 
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eikä aineiston oppimistoiveiden tuottamisen tapa ehkä parhaiten tavoittanut tätä lasten 

kiinnostuksen ja oppimisen ulottuvuutta.  

 

Lasten kiinnostus oppimiseen oli tässä aineistossa yhteydessä erilaisiin perhepiirin ja 

vapaa-ajan kokemuksiin, esiopetusyhteisön ja ystävien tarjoamiin vaikutteisiin sekä las-

ten omiin, pysyvämpiin kiinnostuksen kohteisiin. Myös yhteisöllisen piirustustilanteen 

tuottamat, yhdessä jaetut oppimisen tavoitteet asettuivat haastatteluissa osaksi lasten yk-

silöllistä, eri ympäristöjen rajat kokonaisvaltaisesti ylittävää kokemusmaailmaa. Esiope-

tusyhteisön ja ystävien merkitys taas painottui voimakkaammin esikouluympäristöön si-

joittuvien oppimistoiveiden kuvauksissa, ja se oli välillisesti tulkittavissa lasten esikou-

lutehtäviä koskevan kokonaiskerronnan taustalta. Aineisto siis raotti myös lasten oppi-

misen varhaista kaikkiallisuutta, eli lasten oppimisen kiinnostuksen kohteiden muotou-

tumista suhteessa lasten yhteisöihin ja eri ympäristöihin sekä niiden tarjoamiin koke-

muksiin ja osallistumisen prosesseihin (vrt. Lipponen ym. 2013, 231; Hedegaard 2009; 

Rogoff 2003). 

 

Päiväkodin toimintakulttuurilla saattoi olla oma vaikutuksensa lasten eri ympäristöjen ja 

yhteisöjen risteytymiseen tutkimuksen aineistossa (Päiväkodin historiikki 2014; Päivä-

kodin varhaiskasvatussuunnitelma 2007). On hyvin mahdollista, että erilaiset lasten ja 

perheiden osallisuutta painottavat käytännöt sekä lukuisat retket ja muutamat vuosittain 

pidemmälle suuntautuvat matkat mahdollistivat lapsille oppimistoiveiden valinnan esi-

opetuksen laajasta toimintaympäristöstä ja koko heidän elinpiiristään käsin. Esimerkiksi 

sirkusaiheisten toiveiden taustalla saattoi olla joidenkin lasten tietoisuus esiopetuksessa 

vuosittain toteutettavasta sirkuskouluvierailusta. Lisäksi lasten viittaukset perhepiirin 

kokemuksiin liittyivät monesti aiheisiin, jotka olivat toteutettavissa tai jollakin tasolla jo 

kohdattu myös päiväkotitoiminnassa (esimerkiksi uiminen). Toisaalta lasten kerronnas-

sa ilmennyt kontekstien risteytyminen oli todennäköisesti yhteydessä myös lasten ker-

ronnallisiin taipumuksiin, eli lasten kykyyn liikkua ilmaisussaan luontevasti eri ympä-

ristöjen, kokemusten ja tilanteiden välillä (Riihelä 2012; Engel 2003).  

 

Yhteenkuuluvuuden kokemuksilla näytti olevan hieman suurempi vaikutus tyttöjen va-

lintoihin ja oppimisen mieltymyksiin kuin poikien. Tytöt viittasivat myös kerronnassaan 

perheenjäseniin ja ystäviin kokonaisuudessaan poikia useammin, mikä saattoi kertoa 

tyttöjen yleisestä kiinnostuksesta ihmissuhteisiin (Johnson ym. 2004) tai tyttöjen taipu-
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muksesta liittää läheisiä ihmisiä omaan kerrontaansa poikia useammin. Tämä tulos olisi 

saattanut näyttäytyä ainakin osittain erilaisena, mikäli lapset olisivat kerronnassaan yh-

distäneet leikin selvästi oppimiseen tai tutkimus olisi kohdistunut kokonaisuudessaan 

lasten leikin mielenkiinnon kohteisiin. Tällöin myös populaarikulttuurin ilmiöt olisivat 

mahdollisesti nousseet enemmän esiin, kun ne tässä aineistossa rajoittuivat yhteen, kah-

den lapsen yhteiseen oppimistoiveeseen sekä heistä toisen leikkiin yhdistyneisiin oppi-

misen kuvauksiin (vrt. Hedges ym. 2011, 197–198). Lasten leikillisyys oppijoina oli 

kuitenkin välillisesti tavoitettavissa aineiston monista liikunnallisen oppimisen kuvauk-

sista sekä joistakin lasten mielikuvituksen sävyttämistä oppimisen tavoitteista ja mah-

dollisuuksista. 

 

Lasten kertomana oppiminen näyttäytyi erilaisten taitojen, tietojen ja itsenäisten toimin-

tamahdollisuuksien lisääntymisenä sekä liikunnallisten taitojen vaiheittaisena rakentu-

misena. Haastatteluissa lapset sekä suunnittelivat että arvioivat oppimistaan ja ilmaisi-

vat valmiuksia myös monenlaisten taitojen kokeilemiseen tai harjoittelemiseen sekä ai-

emman osaamisensa kehittämiseen (vrt. Pramling 1998, 571–572; Smiley & Dweck 

1994). Samoin esikoulutehtävien herättämä kiinnostus näytti tässä aineistossa yhdisty-

vän lasten kokemuksiin tehtävien tarjoamista mielekkäistä oppimisen haasteista, lisäten 

siten aineiston oppimismyönteistä vaikutelmaa. Tutkimuksen tulokset sopivat hyvin 

Kronqvistin (2012, 28) luonnehdintaan siitä, että pienen lapsen toiminnassa luontaisesti 

vuorottelevat leikki ja tutkiminen laajenevat esikouluikään tultaessa lapsen oppimisen 

tavoitteisuudeksi ja motivaatioksi, mikä tässä tutkimuksessa ilmeni myös suhteessa las-

ten omaan, toiminnallisuuteen painottuvaan näkökulmaan oppimisesta (vrt. Bartch ym. 

2003; Esbensen ym 1997; Pramling 1998).       
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7 Tutkimuksen luotettavuus  
 

Laadullinen tutkimus ei perustu ajatukseen objektiivisesta totuudesta tai puhtaasti mitat-

tavasta tiedosta, joten tutkimukseni luotettavuus on enemmän yhteydessä sen läpinäky-

vyyteen ja uskottavuuteen kuin mittaamisen logiikkaan (ks. Ruusuvuori, Nikander & 

Hyvärinen 2014, 27). Olen jo tutkimusraportin alussa avannut myös oman taustani, esi-

ymmärrykseni sekä kiinnostukseni juuri tämän tutkimuksen toteuttamiseen (Moilanen 

& Räihä 2015, 58; Tuomi & Sarajärvi 2013, 96, 102). Lisäksi olen kuvannut yksityis-

kohtaisesti tutkimusprosessin etenemisen eri vaiheet, sikäli kuin tämän polveilevan pro-

sessin tiivistäminen kirjalliseen muotoon on ollut mahdollista. Kiviniemen (2014) mu-

kaan tutkimuksen lähtökohtien ja prosessiluonteen kuvaaminen on tutkimuksen uskot-

tavuuden kannalta tärkeää, sillä se tekee tutkimuksen suuntautumisen sekä teoreettiset ja 

analyyttiset painotukset lukijalle ymmärrettäviksi ja arvioitaviksi. (Kiviniemi 2015, 84–

87.)  

 

Olen myös esitellyt aineiston jäsentymisen erilaisiin luokkiin sekä temaattisen koko-

naisrakenteen muotoutumisen analyyttisiä ja synteettisiä menetelmiä yhdistelemällä 

(Kiviniemi 2015, 83; Ruusuvuori ym. 2014, 27). Aineiston yhteismitallisten ilmiöiden 

tarkkaa luokittelua voisi osaltaan pitää myös tutkimuksen luotettavuustekijänä. Koko-

naisuutena tutkimus painottui kuitenkin enemmän kerronnalliseen materiaaliin, joka oli 

yleisistä haastatteluteemoista huolimatta vaihtelevaa ja yksilöllistä. Tämän moninaisen 

sisällön kuvaamiseksi olen rakentanut analyysini aineiston yleisten ja yksittäisten piir-

teiden sekä esittelemieni teoreettisten kytkentöjen välille, nostamalla esiin myös yksi-

tyiskohtien ja poikkeavien esimerkkien pohjalta syntyneitä tulkintoja (Ruusuvuori ym. 

2014, 22–23). Moilasen ja Räihän (2015, 66–67) mukaan laadullisen tutkimuksen luo-

tettavuudesta tai paremminkin uskottavuudesta kertoo juuri se, millä tavoin tutkimuksen 

analyysi, tulkinta ja johtopäätökset on kytketty muihin oleellisiin teoreettisiin ilmiöihin 

ja selityksiin.  

 

Edellä kuvattu analyyttinen työskentelyprosessini pohjautui päiväkodin arjessa tuotet-

tuun tutkimusaineistoon, johon liittyi myös itsessään joitakin tutkimuksen luotettavuu-

teen ja uskottavuuteen vaikuttavia tekijöitä. En esimerkiksi ollut itse seuraamassa pii-

rustustehtävän ohjeistusta ja lasten toimintaa piirustustilanteessa, joten satunnaiset olo-

suhteisiin liittyvät tekijät jäivät mahdollisesti huomiotta tässä tutkimuksessa. En voinut 
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myöskään vaikuttaa asioiden käsittelyyn haastattelutilanteissa, joten erilaiset jatkoky-

symykset tai aiheiden syventäminen eivät olleet mahdollisia aineiston tuottamisen yh-

teydessä. Päiväkodin yhteistyöhaluisten työntekijöiden puolesta olisin varmasti voinut 

osallistua enemmän myös tutkimusaineiston tuottamiseen, mutta alkuperäinen kiinnos-

tukseni kohdistui juuri kyseiseen dokumentointimenetelmään sekä sen avulla avautuviin 

lasten omiin näkökulmiin oppimisesta ja esikoulusta. Tutkimusta valmistellessani en 

siis osannut arvioida valmiin dokumentointiaineiston tieteellisiä ominaisuuksia tai edel-

lytyksiä (Hirsjärvi ym. 2012, 79–80), minkä voi toisaalta ajatella näkyvän tutkimukseni 

autenttisena, tapauskertomuksellisena rakenteena.  

 

Päiväkotimaailman tunnetusti kiireinen arki tuli konkreettisesti esiin dokumentointime-

netelmän aikataulussa, millä oli mahdollisesti oma vaikutuksensa tutkimusaineiston si-

sältöön. Joidenkin lasten haastattelun ja piirrostilanteen välillä oli huomattavan pitkä ai-

ka, mikä saattoi muutamassa haastattelussa vaikuttaa lapsen ilmaisun niukkuuteen ja 

vastaavasti aikuisen johdattelevan roolin korostumiseen. Lasten kerronta näytti kuiten-

kin kokonaisuutena olevan selvästi enemmän yhteydessä lasten yksilöllisiin taipumuk-

siin ja haastattelutilanteeseen kuin menetelmän aikataulutekijöihin. (vrt. Roos & Ruta-

nen 2014.) Itse asiassa monet toiminnalliset ja ajankohtaiset oppimisen aiheet tarjosivat 

lapsille toisinaan lisää kokemusperustaisia kertomisen ja arvioinnin mahdollisuuksia, 

kun piirros- ja haastattelutilanteiden välillä oli kulunut aikaa. Tiettyjen aihepiirien toi-

veista näytti olevan myös yleisesti helpompi kertoa erityisesti oppimisen näkökulmasta 

kuin toisten aihepiirien toiveista. Tämä taas lisäsi liikunnallisen oppimisen muutenkin 

painottuvaa roolia aineistossa ja vaikutti siten välillisesti koko tutkimuksen teemojen 

rakentumiseen.  

 

Tutkimuksen aineistossa olikin olennaisesti kyse myös kielestä, eli siitä mitä ja miten 

lapsilta kysyttiin, ja miten lapset nämä käsitteet itse ymmärsivät ja tulkitsivat (vrt. 

Freeman & Mathison 2009, 94). Oppimisen käsite on lapsille selvästi erilainen kuin ai-

kuisille, eivätkä lapset ole välttämättä tottuneet pohtimaan tai käsitteellistämään oman 

oppimisensa tapoja tai mekanismeja (Bartsch ym. 2003). Tämä näkyi aineistossa esi-

merkiksi siinä, että joissakin tilanteissa aikuisten miten -kysymykset ja lasten omat vas-

taukset muuntuivat muotoon missä? eli oppimisen tapa yhdistyi suoraan oppimisen 

paikkaan. On kuitenkin huomattava, että haastatteluaineiston kysymyksillä ja vastauk-

silla oli aivan toisenlainen merkitys päiväkodin lapsille ja aikuisille kuin säännönmukai-
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suuksia etsivälle tieteelliselle tutkimukselle. Dokumentointimenetelmän pääasiallisena 

tarkoituksena oli tukea lasten osallisuutta heidän omassa oppimisessaan ja koko yhtei-

sössään, heidän omista lähtökohdistaan, ei tieteestä tai valmiista määritelmistä käsin.     

 

Aikuisten ja lasten myönteinen vuorovaikutussuhde voidaan puolestaan nähdä tässä tut-

kimuksessa valmiin haastatteluaineiston eettisenä vahvuutena (Westcott & Littleton 

2005). Lapsia haastattelivat heille tutut ja läheiset aikuiset, jotka kykenivät sopeutta-

maan omaa toimintaansa kunkin lapsen temperamentin ja persoonallisten piirteiden mu-

kaan. Haastattelujen perusteella lapset vaikuttivat kokevan olonsa turvalliseksi ja luot-

tavaiseksi heidän omassa ympäristössään, tuttujen aikuisten seurassa. (vrt. Freeman & 

Mathison 2009, 91; Green & Hill 2005; Helavirta 2007.) Aineistosta oli kuitenkin tulkit-

tavissa, että vaikka osalle lapsista haastattelu vaikutti hyvin luontevalta tavalta ilmaista 

itseään ja olla vuorovaikutuksessa aikuisen kanssa, joillekin lapsille se ei välttämättä 

avannut parasta tai ominaisinta kanavaa itseilmaisuun (vrt. Karlsson 2012, 44–45). Tä-

mä ei silti suoraan kuvaa lasten kokemuksia itse haastattelutilanteesta, ja yksilöllinen 

kerronta onkin nähtävä nimenomaan lasten omana oikeutena sekä mahdollisuutena itse 

määritellä heidän oma osallisuutensa haastattelutilanteessa (ks. Turja 2011, 30). 

 

Lapsia pidetään yleisesti myös hyvin herkkinä haastattelutilanteen tarkoitukselle sekä 

kuuntelijan odotuksille ja reaktioille (Freeman & Mathison 2009, 90; Westcott & Little-

ton 2005). Näitä tekijöitä voidaan tässä tutkimuksessa lähestyä sekä päiväkodissa toteu-

tettujen haastattelujen vahvuutena että niiden haasteena. Lapset olivat jo tottuneet tutun 

ympäristön vuorovaikutus- ja dokumentointikäytäntöihin, minkä voi ajatella vapautta-

neen heidän kerrontaansa haastattelutilanteessa. Toisaalta lapset olivat myös sisäistäneet 

päiväkotiyhteisön muut tavat ja käytännöt sekä erilaiset roolit odotuksineen, joita voi-

daan vastaavasti tarkastella lasten vastauksia ja vuorovaikutusta ohjanneina tekijöinä 

(vrt. Freeman & Mathison 2009). Alasuutaria (2005, 162) mukaillen onkin todettava, et-

tä haastattelujen esiin tuomat kokemukset eivät sellaisenaan edusta usein ihanteeksi ase-

tettavaa autenttista lapsen ääntä, vaan ne ovat aina lapsen ja haastattelijan yhdessä tuot-

tamaa todellisuutta. Tähän periaatteeseen nojaavat myös oman tutkimukseni pohjalta 

syntyneet johtopäätökset ja tulkinnat (ks. Dahlberg ym. 2007, 147).     

 

Koko tutkimusprosessin luotettavuustekijät voidaan vielä lopuksi tiivistää Heikkisen 

(2015) esittämien tutkimuksen validointiperiaatteiden avulla. Olen noudattanut histori-



 69 

allisen jatkuvuuden periaatetta kuvaamalla tutkimusaineiston paikalliset, yhteiskunnal-

liset ja ideologiset yhteydet, jotka pohdintaosassa liitän osaksi tutkimuksen kokonai-

suutta. Refleksisyyden periaatetta olen toteuttanut tekemällä tutkimuksen teoreettiset ja 

metodologiset valinnat näkyviksi sekä tarkastelemalla omia ymmärtämisyhteyksiäni 

suhteessa tutkimusmateriaaliin koko tutkimusprosessin ajan. Dialektisuuden periaatetta 

ovat tutkimuksessa edustaneet lasten kerronnan autenttiset lainaukset sekä tulkintojeni 

konstruointi vuorovaikutuksessa lasten näkökulmien ja teoreettisten selitysten kanssa, 

moniäänisyyttä vaientamatta. Tutkimuksen toimivuuden ja havahduttavuuden periaat-

teet jäävät pääosin lukijoiden arvioitaviksi, mutta toivoisin, että tutkimuksestani voisi 

olla jotakin käytännön hyötyä joko työskentelyssä lasten kanssa tai kenties uuden tutki-

muksen toteuttamisessa. Parhaimmillaan tutkimus voisi avata jopa uusia näkökulmia jo 

tunnettuihin ilmiöihin, laajentaen siten horisonttia myös lasten osallisuudesta ja esiope-

tuksen pedagogisista mahdollisuuksista. (Heikkinen 2015, 164–165.)  
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8 Pohdinta 
 

Tässä tutkimuksessa keskiössä oli lasten oma näkökulma ja kiinnostus oppimiseen, pe-

dagogisen dokumentointimenetelmän kautta tarkasteltuna. Näistä lähtökohdista koko 

tutkimusprosessi osoittautui hyvin vaativaksi, sillä tutkimuksen käsitteisiin sekä mene-

telmän avaamaan lasten näkökulmaan soveltuvaa tutkimustietoa oli vaikea, jopa mahdo-

ton löytää. Koin tutkimusaiheen kuitenkin henkilökohtaisesti hyvin kiinnostavaksi ja 

uskoin vahvasti aineiston oikeuteen sekä mahdollisuuksiin tulla kerrotuksi myös tieteel-

lisen tutkimuksen keinoin. Nykyisellä viisaudellani voin jo todeta, etten osannut etukä-

teen aavistaa, miten monimutkaiseen oppimisprosessiin tulen ajautumaan tutkimatto-

man aiheen ja haastavan metodologian myötä itse kokemattomana tutkijana (ks. Kivi-

niemi 2015, 74–75, 80). Tutkimuksen tässä vaiheessa, lukuisten kirjallisten harharetkien 

ja umpikujien jälkeen, voin kuitenkin olla kiitollinen kaikesta oppimastani sekä tutki-

musaiheen saattamisesta osaksi laajenevaa lapsinäkökulmaisen tutkimuksen piiriä 

(esim. Karlsson 2012). 

 

Oppimista ei siis ole tieteen piirissä aiemmin tarkasteltu lasten omien valintojen ja ker-

ronnan kautta, joten tutkimus välittää uutta tietoa hyvin ajankohtaisesta aiheesta, ollen 

linjassa myös nykyisen lasten osallisuutta painottavan lapsikäsityksen kanssa. Koko ai-

neiston tasolla lasten kiinnostuksen kohteissa ja oppimisen kuvauksissa oli nähtävissä 

lasten elämään ja kokemuksiin liittyvien taitojen ja toimintojen painottuminen, samoin 

kuin oppimisen aiheiden ajankohtainen laajentuminen tiedollisen oppimisen eri ulottu-

vuuksiin (vrt. Bartch ym. 2003; Esbensen ym. 1997; Pramling 1998). Lasten kerronnas-

ta oli lisäksi tulkittavissa, että samaan tapaan kuin yleisesti lasten roolileikkien aiheet ja 

motiivit, lasten oppimisen kiinnostuksen kohteet muotoutuivat moniulotteisena verkos-

tona suhteessa lasten ympäristöön, yhteisöihin, ihmissuhteisiin ja välineisiin (vrt. Elko-

nin 1999). Tässä tutkimuksessa roolileikin sekä liikunnallisen oppimisen aiheet ja mo-

tiivit sulautuivat kerran myös toisiinsa, mutta yleisesti leikin ja oppimisen kokonaisuus 

näytti jäävän lasten näkökulmasta ”näkymättömäksi”, kuten Pramling Samuelsson ja 

Johansson (2006, 47) ovat todenneet. 

 

Opetussuunnitelmatekstit jättävät tyypillisesti leikin oppimisluonteen myös aikuisten 

toiminnan kannalta avoimeksi, joten erityisesti vapaan leikin asemaa lasten oppimisen 

muotona tulisi mielestäni yleisesti tarkentaa (ks. Hakkarainen & Bredikyte 2013, 9; 
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Leinonen, Brotherus & Venninen 2014, 11). On tunnustettava, että kaikki leikki ei ole 

itsessään kehittävää (Hakkarainen & Bredikyte 2013), kaikki lapset eivät yhtäläisesti 

leiki (Van Oers 2003), eikä vapaa leikki varsinkaan tarjoa kaikille lapsille myönteisiä 

oppimiskokemuksia ilman aikuisten tukea (Wood 2013). Leikin tarjoaman laajan oppi-

mispotentiaalin hyödyntäminen edellyttää siis myös aikuisilta herkkää huomiokykyä 

sekä avointa yhteistyötä lasten kanssa, ajatellen erityisesti aikuisten merkityksiin ja ko-

konaispersoonaan painottuvaa näkökulmaa lasten oppimisesta (esim. Brotherus 2004; 

Krokfors 2012). Lasten oman osallisuuden kannalta olisi myös tärkeää, että erilaisten 

suorien tai epäsuorien ohjaus- ja rikastamismenetelmien lisäksi leikin piirissä tapahtuva 

suunnitelmallinen oppiminen voisi tulla soveltuvin osin lapsille itselleen näkyväksi. 

Tämä voi tarkoittaa joko lasten omaa, tutkimuksessakin esiintynyttä näkemystä leikin 

rooliin liittyvien taitojen ja toimintamallien oppimisesta, tai muita yhdessä aikuisten 

kanssa laajennettuja leikin ja oppimisen ulottuvuuksia. (vrt. Colliver & Fleer 2016; Lei-

nonen, Brotherus & Venninen 2014.) 

 

Leikin tapaan myös tutkiminen lasten oppimisen muotona (EOPS 2014, 16, 35; Lippo-

nen 2012) jäi tässä tutkimuksessa aineiston reunamille. On huomattava, että tämä ei 

luonnollisesti kerro mitään kyseisten lasten kiinnostuksesta päiväkodin tutkimusryhmä-

toimintaa tai tietojen etsimistä ja vertailua kohtaan (Päiväkodin varhaiskasvatussuunni-

telma 2007), vaan kysymys on enemmän tutkimuksen käsitteistä ja menetelmästä. Ai-

neiston kontekstin sekä aiempien tutkimusten perusteella on sen sijaan kokonaisuutena 

tulkittavissa, että esiopetusikäiset lapset näyttäisivät hyötyvän aikuisten ja vertaisryh-

män vuorovaikutuksesta erilaisten oppimisen merkitysten rakentamisessa sekä oman 

oppimisen tiedollisten elementtien tunnistamisessa (Pramling 1998; Pramling Samuels-

son & Asplund Carlsson 2008, 635) ja yhdistämisessä osaksi kokonaisvaltaisesti raken-

tuvaa oppijaidentiteettiä (Carr 2011; Smith & Sparks 2008). Myös pedagogisen doku-

mentoinnin roolia lasten oman osallisuuden ja tietoisuuden rakentajana tulisi mielestäni 

yleisesti kirkastaa niin käytännön kuin hallinnon tasoilla, sillä todellisuudessa dokumen-

tointi hautautuu helposti jatkuvasti lisääntyneen muun kirjaamisen, tallentamisen ja 

viestinnän sekä aineistostakin välittyneen arjen kiireen ristipaineisiin (esim. Alasuutari 

ym. 2014; Rintakorpi 2018).  

 

Lasten omissa kiinnostuksen kohteissa korostuivat tässä aineistossa erityisesti oma toi-

minta sekä havainnolliset oppimisen tavoitteet. Näistä monista aiheista käsittelen seu-
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raavaksi tarkemmin aiempaan tutkimustietoon peilautuvia lukemisen ja kirjoittamisen 

taitoja sekä esikoulutehtäviä. Tutkimuksessa ilmennyt tyttöjen yleisempi kiinnostus lu-

kemisen ja kirjoittamisen oppimiseen saattoi olla jossain määrin yhteydessä aiempiin 

vastaaviin tutkimustuloksiin (Lerkkanen ym. 2012) sekä tasaisesti esiin nousevaan kes-

kusteluun kouluikäisten tyttöjen poikia paremmasta lukutaidosta (vrt. Turunen 2008, 

157). Kokemusteni perusteella näkisin kuitenkin Karvosen (2005) tutkimustulosten ta-

paan, että esiopetuksessa pojat ovat vielä yleisesti alttiita kiinnostumaan lukemisen ja 

kirjoittamisen aihepiireistä, vaikka he eivät tämän tutkimuksen kontekstissa tuoneet sitä 

aktiivisesti esiin. Samoin aineiston kuvaamaa taitojen vaihtelua ja toisaalta edistynei-

syyttä ilmenee havaintojeni mukaan niin poikien kuin tyttöjen keskuudessa. Esiopetuk-

sessa taas kielellisten toimintojen painopiste on aina ollut lasten perusvalmiuksien ja 

erityisesti kielellisen tietoisuuden vahvistamisessa (esim. Kinos ja Palonen 2013, 30), 

joten luku- ja kirjoitustaitoa ei ole välttämättä niinkään pohdittu eri sukupuolten tai esi-

merkiksi edistyneempien lasten taitojen ja kiinnostuksen näkökulmasta.  

 

Holappa (2017, 8) tulkitsee esiopetuksen nykyisiä linjauksia niin, että jokaisella lapsella 

tulisi olla oikeus edetä lukemisen ja kirjoittamisen taidoissaan oman kiinnostuksensa 

mukaan, kun aiemmin näiden taitojen on ajateltu olevan enemmän koulun asia. Esiope-

tuksessa olisikin tärkeää miettiä, millaisin monipuolisin keinoin voidaan parhaiten vah-

vistaa niin poikien kuin tyttöjen kiinnostusta lukemista ja kirjoittamista sekä puhuttua ja 

kirjoitettua kieltä kohtaan, lasten omien taitojen mukaisesti, heille itselleen mielekkäissä 

asiayhteyksissä. Lukemisen ja kirjoittamisen taidot nähdään nykyisin myös osana lasten 

kehittyvää monilukutaitoa sekä laaja-alaista osaamista, joten monenlaisten tekstien ja 

viestien tulkitsemista ja leikillistä tuottamista pidetään lasten valmiuksien kannalta tär-

keänä. (EOPS 2014, 32–33.) Lukemisen ja kirjoittamisen taitoja on siis tarkasteltava 

osana laajempaa kokonaisuutta, ja toiminnassa tulisi mielestäni rohkeasti hyödyntää 

myös populaarikulttuurin sekä muiden lapsille ajankohtaisten aiheiden ja leikkien sisäl-

töjä, avoimessa yhteistyössä lasten kanssa (vrt. Hedges ym. 2011). Näin voidaan tukea 

myös poikien kiinnostusta heidän omasta osallisuudestaan käsin. Lisäksi vuoropuhelu 

esi- ja alkuopetuksen kesken olisi nykylinjausten valossa tärkeää, kaikkien lasten luke-

misinnon ja joustavan oppimispolun yhteiseksi turvaamiseksi (vrt. EOPS 2014, 12, 14). 

 

Lukemisen ja kirjoittamisen valmiudet yhdistyivät tässä aineistossa myös esikouluteh-

täviin, osana muita toisiinsa limittyneitä osa-alueita. Tehtävien on aiemminkin todettu 
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kiinnostavan useita esiopetusikäisiä lapsia (esim. Brotherus 2004; Siniharju 2007), jos-

kin ne ovat saaneet osakseen myös melko voimakasta kritiikkiä liittyen tehtävien ase-

maan, sisältöön ja koulumaisiksi luonnehdittuihin aikuisjohtoisiin työtapoihin (esim. 

Hujala ym. 2012; Rusanen 2008). Tässä tutkimuksessa tehtävät näyttivät tarjoavan lap-

sille yhteisölliseen esikoululaisen rooliin kytkeytyviä oppimisen haasteita ja onnistumi-

sen kokemuksia, joiden yksilöllinen mielekkyys oli tulkittavissa sekä tehtävien sisältö-

jen että konkreettisen oman tuottamisen kautta rakentuvaksi. Haasteisiin ja autonomian 

kokemukseen yhdistyneet yksilölliset eroavaisuudet liitän seuraavaksi osaksi tehtävien 

yleistä menetelmällistä tarkastelua, samalla korostaen, että aineiston perusteella ei ole 

mahdollista tehdä tulkintoja kyseisen esiopetusryhmän käytännöistä tai lasten pysyvistä 

motivaatiotaipumuksista. Mielestäni tehtäviä on kuitenkin tärkeää pohtia myös lasten 

yleisen kiinnostuksen ja innokkaan asenteen tavoitteellisen tukemisen näkökulmasta, jo-

ten huomio suuntautuu erityisesti tehtävätilanteiden vuorovaikutustekijöihin sekä tehtä-

vien sisältöön (ks. Smiley & Dweck 1994, 1740–1741; Tapola & Niemivirta 2014, 

302).  

 

Joustavien ohjauskäytäntöjen on todettu esiopetuksessa edistävän kokonaisvaltaisesti 

sekä lasten yleisiä työskentely- ja motivaatiovalmiuksia että lasten kiinnostusta oppi-

mistehtävien sisältämiä aihepiirejä kohtaan. Toisin sanoen tehtävätilanteissa olisi tärke-

ää löytää oikeanlainen tasapaino toiminnan organisoinnin, aikuisen ohjauksellisen tuen 

sekä lasten omien aloitteiden ja autonomian edistämisen välillä, lämpimässä yhteistyön 

ilmapiirissä lasten kanssa. (ks. Lerkkanen ym. 2012; Salminen, Pakarinen, Poikkeus & 

Lerkkanen 2017.) Lasten kiinnostuksen ja motivaation kannalta kyse on siis myös lasten 

yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden ylläpitämisen sekä yksilöllisesti eriyttävien rat-

kaisujen joustavasta yhteensovittamisesta (vrt. Krapp 2005, 385–386), joten tehtävien 

tulisi sekä menetelmänä että sisältöinä antaa tilaa vaihtoehtoisille ja luoville onnistumi-

sille sekä kannustaa lapsia myös keskinäiseen vuorovaikutukseen ja ongelmanratkai-

suun (vrt. EOPS 2014; Hujala ym. 2012). Omien kokemusteni pohjalta lasten kiinnos-

tusta ja motivaatiota edistävät lisäksi tehtäviin yhdistyvä muu toiminnallisuus ja leikilli-

syys. Samoin tässä aineistossa muutamista tehtävien kuvauksista oli tulkittavissa mieli-

kuvituksen tuottama ilo ja tehtävän mielekkyys. (vrt. Brotherus 2004, 282; Hakkarainen 

& Bredikyte 2013.)   

 



 74 

Lasten kiinnostuksen kohteista siirryn aineiston muihin yleisiin ilmiöihin, yhdistäen ne 

samalla lasten omien oppimistavoitteiden pedagogisiin mahdollisuuksiin. Oma tutki-

mukseni ei enää yltänyt lasten toiveiden valikoidusti ja yhteisöllisesti toteutuneisiin seu-

rausvaikutuksiin (ks. Turja 2011, 33), mutta säilytän oman näkökulmani pääosin yhtei-

söllisenä, laajentaen sen koskemaan myös erilaisia pienryhmätoiminnan vaihtoehtoja 

lasten tavoitteisen tuottamisessa ja toteuttamisessa sekä lyhyemmän aikavälin oppimis-

toiminnan suunnittelua ja toteuttamista yhdessä lasten kanssa. Näin tapaustutkimukseni 

ainutlaatuiset ja yleisluontoiset piirteet tulevat paremmin hyödynnettäviksi lasten oman 

osallisuuden, lasten ja aikuisten välisen keskinäisen yhteistyön sekä menetelmän vaih-

toehtoisen soveltamisen näkökulmasta (vrt. Flyvbjerg 2011). Pysyttelen pohdinnassani 

tutkimuksen alkuperäisessä asetelmassa ja oppimisen käsitteessä, mutta esittämäni 

huomiot ovat joiltain osin sovellettavissa myös lasten yleisten toiminnallisten aloittei-

den tasolle.  

 

Tutkimuksessa painottuneiden liikunnallisten aiheiden voisi olettaa olevan yleisestikin 

varsin suosittuja lasten omissa oppimistavoitteissa (vrt. Smith ym. 2005, 485). Tässä ai-

neistossa dokumentointimenetelmän yhteisölliset vaiheet näyttivät tuottavan myös tyttö-

jen ja poikien yhteisiä liikunnallisia aktiviteetteja, jotka tutkimusten perusteella ovat 

esiopetuksen arjessa melko vahvasti sukupuolten mukaan jakautuneita. Lisäksi vertais-

ryhmän suuri merkitys lasten liikunnan innostajina, ja vastaavasti aikuisten tärkeä tuki 

liikuntaan kannustavien tilanteiden ja ryhmäprosessien rakentajina, ovat hyvin yhdistet-

tävissä tutkimuksen menetelmän oppimisen kontekstiin. (vrt. Reunamo & Hausalo 

2014.) Edellä mainitut näkökohdat edellyttävät siis aikuisten aktiivista roolia lasten ta-

voitteiden toteuttamisessa sekä mahdollisten sukupuolirajojen ylittämisessä, jolloin lii-

kunnallisen oppimisen kokeilut saattavat jossain määrin siirtyä osaksi myös lasten yh-

teisiä vapaamuotoisia toimintoja. Aikuisten tuki on toki yleistettävissä koskemaan mui-

takin lasten valitsemia aihepiirejä sekä niiden joustavaa jakamista yli sukupuolirajojen.  

 

Aineiston liikunnallisen oppimisen kuvaukset olivat lisäksi sovellettavissa lasten yhtei-

siin pohdintoihin oppimisen toteuttamisesta, jatkuen yhdessä iloitsemiseen ja toinen 

toistensa kannustamiseen oppimistilanteissa, sekä edelleen toteutuneiden kokemusten 

yhteiseen jakamiseen ja arviointiin. Tavoitteita yhdessä toteutettaessa ja niistä keskus-

teltaessa lapsille voisi avautua arvokkaita tilaisuuksia epävarmuuden ja epäonnistumi-

sen kokemusten sanoittamiseen sekä toisten lasten kannustuksen ja sinnikkyyden malli-
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en hyödyntämiseen. Tapola ja Niemivirta (2014, 302, 306) ovat erityisesti korostaneet 

erilaisten itsesäätelystrategioiden mallintamista lapsille esiopetuksessa lasten myöhem-

pien oppimisedellytysten vahvistamiseksi. Tässä tutkimuksessa etenkin liikunnallisen 

oppimisen sekä yksilöllisesti vaihtelevien aiheiden yhteydessä välittynyt oppimismyön-

teisyys voisi siis osaltaan palvella epävarmempia ja pettymyksille herkempiä lapsia, ai-

kuisten osallistuessa innostavan ja yritteliäisyyttä tukevan ilmapiirin ylläpitämiseen. On 

selvää, että kaikki lapset eivät ole yhtä kiinnostuneita liikunnasta tai ylipäätään samoista 

aihepiireistä, mutta lasten omaan ja yhteisölliseen vaikuttamiseen perustuvat toiminnot 

voisivat tarjota yleisesti otollisen maaperän lasten sitoutumiseen ja yritteliäisyyden ko-

kemukselliseen kohtaamiseen, edellä kuvattujen periaatteiden kannattelemana (ks. Turja 

2011, 33; 2012, 47). 

  

Kokoavasti ilmaistuna lasten omat oppimistavoitteet voisivat avata monia pedagogisia 

mahdollisuuksia erilaisten aiheiden kokeiluun, käsittelyyn tai jatkamiseen sekä toimin-

nan, ajattelun ja yhteistyön elementtien luovaan yhdistelyyn yhdessä lasten kanssa, esi-

opetuksen eheyttävien tavoitteiden (EOPS 2014) suuntaisesti. Lasten omasta kokemus-

piiristä valikoituvien tavoitteiden kautta oppimiseen näyttäisi yhdistyvän myös luonnos-

taan tiettyä optimismia ja leikillisyyttä, etenkin kun lasten tilanteellinen kiinnostus ei 

ole vielä vallitsevasti sidoksissa heidän omiin kykykäsityksiinsä (vrt. Schneider 1998; 

Tapola & Niemivirta 2014, 306). Tätä myönteistä ja avointa suhtautumista tulisi mieles-

täni esiopetuksessa kaikin tavoin vahvistaa. Lasten tuottamia mielikuvituksellisia vivah-

teitakin voisi hyödyntää esimerkiksi aiheiden luovaan käsittelyyn ja/tai oppimisen to-

teuttamiseen ja laajentamiseen kokonaan yhteisen leikin kontekstissa. Menetelmän so-

veltaminen vaatii luonnollisesti aikuisilta sitoutumista ja joustavaa yhteistyötä lasten 

kanssa, jotta kaikki lapset voivat kokea osallisuutta oman sekä ryhmän oppimistoimin-

nan suunnitteluun ja toteutumiseen. Eri tavoin eri ympäristöissä toteutettujen oppimisen 

aiheiden olisi siksi hyvä tulla, mahdollisuuksien mukaan, myös keskustelun tai doku-

mentoinnin tasolla yhdessä jaetuiksi, ”meidän” oppijoiden yhteisön rakentajiksi (vrt. 

EOPS 2014, 15; Hännikäinen & Rasku-Puttonen 2006, 15).  

 

Eriluonteiset taidot tarjoavat vaihtelevia toiminnan mahdollisuuksia, ja lasten kiinnos-

tuskin voi muuttaa suuntaa melko nopeasti (esim. Wigfield & Gambria 2010, 27). Esi-

opetuksessa on kuitenkin vielä hyvä mahdollisuus ottaa lapset ainakin jossain muodossa 

mukaan heidän oman oppimisensa määrittelyyn ja omien kiinnostustensa jakamiseen, 
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sen lisäksi että lapsille tarjotaan monipuolisia oppimiskokemuksia ja uusia kiinnostuk-

sen kohteita esiopetuksen tavoitteiden suuntaisesti (EOPS 2014). Lasten omien tavoit-

teiden tai vaikkapa oppimisaiheisten keskustelujen kautta olisi saatavissa, aineiston ta-

paan, arvokasta tietoa siitä, millaisiin asioihin lapset itse liittävät oman oppimisensa, ja 

millaiset aiheet he itse kokevat ajankohtaisiksi tai muulla tavoin mielekkäiksi. Näin 

näyttäisi avautuvan lisäksi oivia tilaisuuksia, paitsi aidosti vahvistaa lasten myönteistä 

käsitystä itsestään oppijoina (EOPS 2014, 12) ja osallisina yhteisön jäseninä (Carr 

2001), luoda myös lapsinäkökulmaista jatkuvuutta esiopetuksen ja lasten perhepiirin 

kokemusten tai esimerkiksi harrastuskokemusten välille (Hedges & Cooper 2016; Hed-

ges, Cullen & Jordan 2011; ks. myös Kumpulainen ym. 2010). Näistä kokemuksista ja 

niiden pedagogisista mahdollisuuksista voidaan esiopetuksessa tulla parhaiten tietoisiksi 

kuulemalla oppimisesta myös lapsia itseään.  

 

Tämä edellyttäisi lasten vapauttamista erityisesti romanttisen kasvatusfilosofian aliar-

vioivista säikeistä, ja oppimisen aihepiirin avaamista aidosti lasten ja aikuisten yhteis-

työlle (ks. Colliver ja Fleer 2016, 1559; Dahlberg ym. 2007, 45). Nykyisen osallistuvan 

lapsikäsityksen myötä lapset pääsevätkin jo enenevässä määrin vaikuttamaan esiopetuk-

sen oppimistoimintaan, ainakin ilman varsinaista oppimisen käsitettä, ja lapsilta toden-

näköisesti tiedustellaan myös melko laajasti heidän omia oppimistavoitteitaan (ks. 

EOPS 2014, 18–19, 29). Mutta miten lasten aloitteet ja tavoitteet todentuvat esiopetuk-

sen käytännöissä lasten kokemana? Hyödyllisenä jatkotutkimuksen aiheena pidänkin 

kyseisen dokumentointimenetelmän tai yleisesti lasten oppimistoiminnan aloitteiden 

(oppimisen käsitteellä tai ilman) käytännön seurausvaikutusten selvittämistä, esimerkik-

si lasten osallisuuden tai identiteetin rakentumisen näkökulmasta. Lisäksi olisi kiinnos-

tavaa tutkia, miten lasten näkemys oppimisesta ja itsestä oppijana muuttuu esikoulu-

vuoden aikana, suhteessa tutkittavan toimintaympäristön käytäntöihin. Mielestäni lasten 

oma näkökulma on aina arvokas, kiehtova ja tutkimisen arvoinen, eikä oppimisen tulisi 

olla tässä suhteessa poikkeus tai ainoastaan aikuisten asiantuntijuudelle varattu. Siitäkin 

huolimatta, että esiopetus on mitä suurimmassa määrin leikkiä, yhdessäoloa ja elämän 

suuria ja pieniä ihmeitä, siis kokonaisvaltaista omaksi itseksi kasvamista, niin lapsille 

kuin meille aikuisille.  
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10 Liitteet 
 

LIITE 1: Tutkimuslupakysely esiopetusryhmän vanhemmille 

 

 

Hei Keltakuun päiväkodin esikoululaisten vanhemmat! 

 

Olen ammatiltani lastentarhanopettaja ja opiskelen Helsingin yliopistossa varhaiskasvatuk-

sen maisteriksi. Teen pro gradu -tutkimusta esikoululaisten omista oppimistoiveista ja halu-

an tutkimuksessani nostaa esiin myös Keltakuun päiväkodissa käytettävää toimintatapaa, 

jossa lasten omia oppimistoiveita kuunnellaan, dokumentoidaan ja toteutetaan osana esiope-

tustoimintaa. Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, mitä esiopetusikäiset lapset ajattele-

vat uusien asioiden oppimisesta ja millaisia asioita he itse tavoittelevat ja arvostavat. Olen 

kiinnostunut erilaisista teemoista sekä motivaatioon liittyvistä tekijöistä, joita lasten omat 

toiveet ja tavoitteet tuovat esiin. Tarkastelen myös, millaisia eroja tai yhtäläisyyksiä on tyt-

töjen ja poikien toiveissa ja ajattelutavoissa. 

 

Pyydän lupaanne saada käyttää tutkimukseni aineistona lastenne oppimistoiveita koskevia 

piirroksia sekä piirroksiin liittyviä videoituja haastatteluja. Piirrokset ja haastattelut on tehty 

päiväkodissa syksyn aikana tuttujen aikuisten kanssa. Lisäksi tulen mahdollisesti pyytä-

mään lupaanne täydentää itse haastatteluaineistoa, mikäli lapsen aiempi haastattelu ei mie-

lestäni riittävästi avaa lapsen tarkoitusta tai näkökulmaa. Olen teihin yhteydessä tarpeen 

mukaan ja lapsenne osallistuminen täydentävään haastatteluun on täysin vapaaehtoista.  

 

Lapsenne henkilöllisyys ei tule tutkimusraportissa millään tavoin esiin, eikä myöskään päi-

väkodin nimeä tai kotikaupunkia mainita raportissa. Joitakin lasten piirroksia voidaan esit-

tää tutkimusraportissa lasten ajattelun havainnollistamiseksi. Piirrosten mahdolliseen esit-

tämiseen kysytään kyseisiltä lapsilta ja heidän vanhemmiltaan erillinen lupa ennen tutki-

musraportin julkaisemista. Lasten piirrokset ja haastattelut palautetaan tutkimuksen jälkeen 

takaisin päiväkotiin.  

 

Ystävällisin terveisin 

Heli Ärilä 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Lapsen etunimi: __________________ 

 

Annan luvan lapseni dokumenttiaineiston käyttämiseen  ____ 

En halua lapseni aineistoa käytettävän tutkimuksessa  ____ 

 

_______________________________ 

Vanhemman allekirjoitus 
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LIITE 2: Esimerkkikaavio analyysin toteuttamisesta  
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LIITE 3: Minean ja Nooan piirrokset 

 

 
Kuvio 8. Minean piirros 

 

Spagaatin tekeminen oli Minean itsenäinen, ystävien taitojen innoittama oppimistoive. 

Muut Minean toiveet olivat yhteisiä joidenkin toisten lasten kanssa.  

 

 
Kuvio 9. Nooan piirros 

 

Kadun ylittäminen ja paperilennokin tekeminen olivat Nooan itsenäisiä toiveita. Mene-

mään maan alle -oppimistoive oli yhteinen yhden ystävän kanssa, ja muut Nooan toiveet 

olivat yhteisiä useamman lapsen kanssa. 


