
   

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPSEN MERKITYSTEN JÄLJILLÄ - 

hermeneuttinen tutkimus lasten haastattelusta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elina Jarmas-Pesonen 

Pro gradu-tutkielma 

Kasvatustieteiden laitos 

Kasvatustiede 

Tampereen yliopisto 

kevät 2008 



   

Tiivistelmä  

Tampereen yliopisto 
Kasvatustieteiden laitos 
JARMAS-PESONEN, ELINA 
Lapsen merkitysten jäljillä – hermeneuttinen tutkimus lasten haastattelusta 
Pro gradu –tutkielma, 77 s. 
Kasvatustiede 
Huhtikuu 2008 
 
Tutkimukseni oli alunperin tarkoitus olla oppimiskäsitystutkimus. Selvittääkseni 6-7 –
vuotiaiden esikoululaisten oppimiskäsityksiä haastattelin lapsia. Se osoittautui ennakoitua 
vaikeammaksi tehtäväksi. Varsin pian totesin, että haastattelumenetelmäni  välineellistivät 
lapset tutkimukseni välikappaleiksi. Oppimiskäsitysten sijaan mielenkiintoni kohdistuikin 
lasten haastattelun problematiikkaan. Yritin kehittää haastattelumenetelmiäni vastaamaan 
ihmiskäsitystäni, mutta lopulta saatoin todeta, etten aineistoni perusteella pysty ymmärtä-
mään, mitä kaikkea oppiminen lapsille merkitsi. 
 
Ymmärtääkseni paremmin, mitä kohdallinen haastattelumenetelmä edellyttää, valitsin Lau-
ri Rauhalan filosofisen ihmiskäsityksen tutkimukseni eksplisiittiseksi teoriapohjaksi. Orien-
toiduttuani tutkimusajattelussani uudelleen, tutkimustehtäväkseni  muodostui pohtia, mitä 
lapsen ainutkertaisuutta kunnioittava, kohdallinen haastattelumenetelmä edellyttää tästä 
filosofisesta viitekehyksestä  tarkasteltuna. 
 
Tutkimukseni metodini on hermeneuttinen metodi. Olen pyrkinyt hermeneuttisen kehän 
tavoin syventämään esiymmärrystäni reflektoimalla lähtökohtaani, menetelmiäni ja aineis-
toani sekä etsimällä uutta tulkintaa muuttuneeseen tutkimustehtävääni Rauhalan ihmiskä-
sityksestä. 
 
Tulkintani mukaan lapsen ainutkertaisuutta kunnioittava kohdallinen haastattelumenetelmä 
edellyttää tutkijalta ontologista ratkaisua eli tietoista sitoutumista johonkin ihmiskäsityk-
seen. Tämä on koko tutkimusta ohjaava perusta. Lisäksi tutkijan on tehtävä tieto-opillinen 
analyysi ja pohdittava muun muassa, miten lasta haastatellaan. Kolmanneksi tutkijan on 
analysoitava tutkittavaa ilmiötä, oppimiskäsitystutkimuksessa merkityksen ongelmaa. 
 
Tässä tutkimuksessa tajunnallisuus on tutkimuksen kannalta keskeisin ihmisen olemispuo-
lista. Siitä seuraa tutkimukselle problematiikkatyyppi, joka tutkii lapsen maailmankuvan 
kehkeytymistä merkityssuhteina. Oppimiskäsitystutkimuksen tulisi olla kaikilta osiltaan on-
gelmien perusluonnetta vastaavaa eli adekvaattia. 
 
Ihminen nähdään ainutkertaisena, merkityksiä muodostavana, dynaamisena, holistisena ja 
avoimena systeeminä. Tämä velvoittaa tutkijaa dialogisuuden, eettisen asenteen tavoitte-
luun, lapsen kohtaamiseen Toisena. Jotta tutkija voisi ymmärtää lapsen elämismaailmaa 
yhdessä tämän kanssa, lapselle tulisi antaa mahdollisuus tuoda itseään esiin sellaisena 
kuin hän on. Siihen tarvitaan haastattelumenetelmiä, joiden lähtökohta on lasten kulttuu-
rissa ja toimintatavoissa: leikissä, sadutuksessa, piirtämisessä ja valokuvaamisessa. Näi-
den pohjalta tutkija ja lapsi voivat keskustellen dialogissa syventää sekä omia että toisten-
sa merkityssuhteita.   
   
Asiasanat: dialogisuus, eksistentialismi, fenomenologia, hermeneuttinen metodi, lapsi-
haastattelu, lapsilähtöisyys, maailmankuva, merkitykset 
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1 Aluksi  

 

Vastavalmistuneena lastentarhanopettajana pohdin usein oppimisen ja opettamisen prob-

lematiikkaa. Uusi lapsitutkimus toi esiin kyvykkään, taitavan ja osaavan lapsen, mutta har-

joittelukokemusteni perusteella päiväkotien toimintakulttuuri tuntui perustuvan varsin pas-

siiviseen ja paljon aikuisen ohjausta tarvitsevaan näkemykseen lapsesta ja lapsen oppimi-

sesta. Työskennellessäni lastentarhanopettajana sain omakohtaisesti kokea, kuinka haas-

tavaa on muuttaa perinteistä toimintakulttuuria lasten aktiivisuutta ja aloitteellisuutta kan-

nustavaksi. Toivoin, että tutkimalla lasten oppimiskäsityksiä voisin oppia lapsilta lisää lap-

sista, heidän ajatuksistaan ja toimintatavoistaan, ja siten pyrkiä omassa työssäni murta-

maan traditioiden valtaa arjen toiminnassa. Siksi lähdin alun perin tutkimaan esikouluikäis-

ten lasten oppimiskäsityksiä.  

 

Selvittääkseni ja ymmärtääkseni lasten oppimiskäsityksiä päädyin haastattelemaan lapsia. 

Se osoittautui  yllättävän vaikeaksi tehtäväksi. Haastattelin lapsia aluksi toisten tutkijoiden 

kehittämällä haastattelumenetelmällä, jolloin haastattelutilanteet muodostuivat lähinnä ai-

kuisjohtoisiksi kuulusteluiksi. Siksi yritin löytää oman tapani haastatella lapsia. Varsin pian 

kuitenkin oivalsin, kuinka ristiriitaisia käyttämäni haastattelumenetelmät olivat ilmaisemani 

lapsi- ja ihmiskäsityksen kanssa. Huomasin lähestyväni haastattelua aikuisen näkökulmas-

ta, haastattelutraditioille uskollisena. Päinvastaisista pyrkimyksistäni huolimatta omalla 

toiminnallani ikään kuin kutistin lapset ja heidän oppimiselleen antamat merkityksensä.  

 

Tämän toteaminen muodostui ensimmäiseksi käännekohdaksi tutkimuksessani. Huomasin 

törmääväni tutkijana samankaltaisiin ongelmiin lasten kohtaamisessa kuin toimiessani las-

tentarhanopettajana. Mielenkiintoni kohdistuikin oppimiskäsitysten sijasta lasten haastatte-

lun problematiikkaan. Siksi yritin vielä uudestaan kehittää lasta välineellistäviä aikuislähtöi-

siä haastattelumenetelmiäni lapsilähtöisemmiksi. Onnistuin siinä jossain määrin, mutta lu-

kuisista yrityksistäni huolimatta en mielestäni edelleenkään ollut löytänyt kohdallista tapaa 

haastatella lasta. 

 

Se johtikin tutkimukseni melkoiseen kriisiin ja tutkimustyö jäi syrjään pitkäksi, pitkäksi ai-

kaa. Kun lopulta sisuunnuin ja päätin jatkaa työni loppuun, oli aikaa vierähtänyt pitkä tovi ja 

olin luonnollisesti muuttunut sekä ihmisenä että tutkijana. Katsoin tarvitsevani lasten haas-

tattelun problematiikkaan uutta tulkintaa. Tarkastellessani tekemisiäni ja tekemättä jättä-
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misiäni tulin siihen tulokseen, ettei ongelmani koskenutkaan ainoastaan tutkimuksen me-

todia, vaan kyse oli laajemmasta ongelmasta. Tähän havaintoon kytkeytyy tutkimukseni 

toinen käännekohta. Muuttuneen ja toivottavasti syventyneen ajatteluni johdosta jatkoin 

tutkimustani pohtimalla, kuinka minun tulisi tutkimuksessani orientoitua uudelleen, jotta 

voisin paremmin ymmärtää, mitä lapsen merkityksille adekvaatti eli kohdallinen ja lasta 

kunnioittava haastattelumenetelmä tutkijalta ja tutkimukselta edellyttää.  

 

Lehtovaaran (1994,7)  mukaan aidosti uusi orientoituminen tutkimuskohteeseen edellyttää 

tutkijalta sitä, että hän selvittää itselleen, mitä tutkimuskohde perusluonteisesti on. Tämän 

selvittämiseksi tein tietoisen ontologisen ratkaisun valitsemalla Lauri Rauhalan esittämän 

filosofisen ihmiskäsityksen tutkimukseni filosofis-teoreettiseksi perustaksi.  

 

Edellä kuvailtujen käänteiden kautta ja oman ymmärtämiseni syvenemisen seurauksena 

tutkimustehtäväkseni muotoutui lopulta pohtia, mitä lapsen ainutkertaisuutta kunnioittava, 

kohdallinen haastattelumenetelmä edellyttää. Tulkintakehikokseni tässä tehtävässä otan 

Lauri Rauhalan holistisen ihmiskäsityksen. Lasten kanssa tuottamani aineisto toimii empii-

risenä aineistona siinä tarkoituksessa, että peilaan omia ennakkokäsityksiäni, tutkimusme-

netelmiäni ja toimintaani tutkijana eksistentiaalis-fenomenologista ihmiskäsitystä vasten 

pohtien samalla, minkälaisen tutkimus- ja haastattelutoiminnan se oikeuttaa ja edellyttää.  

 

 Tutkimuksen metodi ja rakenne 

 

Tutkimukseni metodi on hermeneuttinen metodi, siten kuin se eksistentiaalisen fenomeno-

logian parissa käsitetään. Hermeneutiikka empiirisenä metodina tarkoittaa reflektiivisen 

tulkinnan harjoittamista, jolla voidaan analysoida ihmisen olemassaoloa ja hänen maail-

massaoloaan. Hermeneutiikka metodina perustuu hermeneuttiseen filosofiaan. Her-

meneuttista filosofiaa voidaan kuvata ihmisen itsetulkinnan prosessia selventäväksi filoso-

fiaksi ja se tutkii ymmärtämistä. (Lehtovaara 1992, 19.) Siinä lähtöoletuksena on, että tut-

kittavan lisäksi myös tutkija on samanlainen kokeva ihminen, eikä kokijaa voi erottaa maa-

ilmastaan (Varto 1995, 26). 

 

Hermeneuttinen tutkimusote kietoutuu itsereflektiiviseen prosessiin. Se alkaa dialogina tut-

kijan ja hänelle maailmassa annettuina olevien käytänteiden kanssa. Omassa tutkimuk-

sessani tämä tarkoittaa dialogia käyttämieni tutkimusmenetelmien ja ilmaisemani ihmiskä-

sityksen kanssa. Dialogi houkuttelee esiin ristiriitaisia tulkintoja. Hermeneuttinen tutkija ky-
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seenalaistaa kaiken sen, minkä hän ottaa annettuna ja muuttaa sen kysymyksiksi. Tutki-

muksessani kysyn esimerkiksi: Millainen on tutkimusajatteluuni ja –toimintaani peitettynä 

ja piilossa vaikuttava käsitys tutkimuskohteen luonteesta? Onko se yhteensopiva vai risti-

riitainen sen ihmiskäsityksen kanssa, johon ilmoitan tutkimuksessani sitoutuneeni? Kaiken 

hermeneutiikan ytimenä voidaan pitää näkemystä tiedon ja totuuden kietoutumisesta ajal-

lisuuteen. Tieto saattaa uusien, dialogissa muodostuneiden kysymysten luomien yhteyksi-

en valossa ilmetä toisella tavalla, se voi myös täydentyä ja todentua. (Lehtovaara 1992, 

20.) Siten myös tutkijan elämismaailma muuttuu tutkimusprosessin aikana ja sen myötä 

merkitykset kietoutuvat uusiin suhteisiin (Varto 1992, 70). Tämä tulee korostuneesti esiin 

omassa tutkimuksessani, joka oli pitkään pysähdyksissä. On täysin väistämätöntä, että 

elämismaailmani on nyt erilainen kuin tutkimuksen alkuvaiheessa. Siksi en tahdo enkä 

voikaan sitä kieltää, vaan muutosprosessi on koko ajan läsnä osana tutkimustani. Pyrki-

myksenäni on tuoda se paitsi näkyväksi myös  ymmärrettäväksi. 

 

Hermeneuttinen tutkimusote sisältää myös kannanoton tutkimuskohteen luonteeseen. Tut-

kija on olemisessaan aina uppoutunut niihin käytänteisiin, joita hän analysoi. Hänen käyt-

tämäänsä kieltä ei voida pitää tutkijasta riippumattomana, neutraalina todellisuuden peili-

kuvana. Siksi on tärkeää huomata, että tapamme ymmärtää käytänteitä saattaa olla tulkin-

nan tuote tai yhtä hyvin historiallisen kehityksen tuotos. Tutkimus siis vaikuttaa omalta 

osaltaan todellisuuteen. Tutkijan tuleekin pitää tämä seikka mielessään ja ohjenuoranaan. 

Reflektiivisessä tutkimuksessa tutkija tarkastelee myös itseään ja omaa tapaansa tulkita 

todellisuutta. Hän siis objektivoi eli asiallistaa lähtökohtanaan olleen ajattelunsa. Tällaista 

reflektointia kutsutaan fenomenologiassa toisasteiseksi intentioimiseksi. Siinä tutkija ottaa 

etäisyyttä ja tarkastelee muun muassa omia lähtökohtiaan ja ennakko-oletuksiaan, omas-

sa ajattelussaan ylläpitämiään rakenteita, tutkimuskäytänteitään, käyttämiään käsitteitä ja 

yleensä kielellistä ilmaisuaan. (Lehtovaara 1992, 20-21.) 

 

Hermeneuttiseen tutkimukseen kuuluu myös rekonstruktion eli uudelleen rakentamisen 

vaihe. Se, mikä on aikaisemmin ollut tutkijalle ristiriitaista ja sekavaa, selkiintyy. Toisin sa-

noen maailmankuvan kokonaisuus saa tässä vaiheessa selkiintyneemmän muodon. (mts. 

21.) Katson, että omassa tutkimuksessani siirryin rekonstruktion vaiheeseen ottaessani 

tarkastelukulmani perustaksi Lauri Rauhalan holistisen ihmiskäsityksen. Lisäksi katson re-

konstruktioon kuuluvan myös sen selkiintymisen, millaisen tutkimustoiminnan tarkastele-

mani filosofinen viitekehys perustelee ja oikeuttaa. 
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Hermeneuttisessa tutkimuksessa katsotaan, ettei tutkimusta voi ”simuloida” ennen varsi-

naista tutkimusta. Siksi tutkimusprosessin kuluessa muuttuvia suunnitelmia tai odottamat-

tomia havaintoja ei katsota tutkijan virheiksi tai tutkimuskohteeseen liittyväksi virhelähteek-

si. Sitä vastoin hermeneuttisessa tutkimuksessa on olennaista, että oman tutkimukseni ta-

voin, tutkija jatkuvasti korjaa ennakko-oletuksiaan, luopuu epärelevanteista sitoumuksis-

taan ja ymmärryksen lisääntyessä mahdollisesti myös muuttaa ongelmanasetteluaan. (Sil-

jander 1988, 118.) 

 

Hermeneutiikan metodisessa käytännössä tutkimusprosessin katsotaan etenevän spiraa-

linomaisesti kohti ilmiön syvempää tulkintaa. Tiedonmuodostusprosessissa ei ole mitään 

alkua, sillä ymmärtäminen on aina tulkintaa ja kaiken ymmärtämisen pohjana on jo ymmär-

retty. Siten ymmärtäminen ei ala tyhjästä, vaan perustana on se, miten kohde ymmärre-

tään ennestään eli esiymmärrys. Ymmärtäminen etenee kehämäisenä liikkeenä niin sanot-

tuna hermeneuttisena kehänä. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 34-35.) Tutkijalla on siis aina tut-

kittavasta tai tulkinnan kohteena olevasta ilmiöstä jokin ennakkokäsitys, joka vaikuttaa 

ymmärtämisprosessiin ja tietyllä tavalla kätkeytyy tulkintaprosessin tulokseen. Hermeneut-

tisen kehän spiraalinomaisuus tulee esiin muun muassa siinä, että tulkintaprosessin ede-

tessä esiymmärrys muuttuu. Jos mikään ei muuttuisi, se merkitsisi sitä, että tutkija kiertäisi 

vain samaa kehää ilman että tutkimuskohteesta saatava tieto syvenisi. (Siljander 1988, 

115.) Tutkiva dialogi on siis kehämäistä liikettä aineiston ja oman tulkinnan välillä ja siinä 

tutkijan ymmärryksen tulisi jatkuvasti korjautua ja syventyä. Tutkija käy aineistonsa kanssa 

vuoropuhelua, jonka tavoitteena on Toisen toiseuden ymmärtäminen. Tieto syntyy  nimen-

omaan tässä dialogissa. (Laine 2001, 34.) Hermeneuttiseen tutkimukseen sisältyy ajatus 

käsitteiden määrittelyn väliaikaisuudesta, koska käsitteiden sisältö paljastuu vasta itse tul-

kintaprosessissa. Tulkintaprosessille ei ole mitään absoluuttista alkupistettä kuten ei ole 

absoluuttista päätepistettäkään. Hermeneuttinen kehä on sulkeutumaton. (Siljander 1988, 

17-18.)   

 

Lehtovaaran (1992, 24) mukaan käsitteiden ja tulkintaprosessin sulkeutumattomuus hei-

jastavat myös eksistentiaalisen fenomenologian perussuhtautumistapaa todellisuuteen. 

Tutkimuksen kohde nähdään loppuun asti muuttuvana eli avoimena ja siksi sen on annet-

tava puhua omilla ehdoillaan. Tämä vaatimus koskee paitsi tutkimuksen kohteena olevaa 

lasta ja hänen käsityksiään myös tutkimusta tekevää tutkijaa ja hänen ymmärtämisyhteyk-

siään, sitoumuksiaan ja konkreettisia toimenpiteitään. Siksi olen pyrkinyt kuvailemaan kul-

kemani pitkän tien lähtökohtineen, etsimisineen ja harhapolkuineen kaikkineen. Toivon 
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tämän auttavan lukijaa ymmärtämään sitä prosessia ja niitä mekanismeja, joiden varassa 

olen edennyt, syventänyt näkemyksiäni ja tehnyt tutkimustani. 

 

Tutkimukseni rakenne ei ole perinteinen, vaan kyseessä on paremminkin tutkimusproses-

sin kuvaus. Siksi olen pyrkinyt rakentamaan myös tutkimukseni rakenteen hermeneuttisen 

kehän kaltaiseksi. Tutkimukseni voidaan nähdä kehityskertomuksena, joka rakentuu kol-

mesta osasta. Ensimmäisen osan muodostaa tutkijan esiymmärryksen kuvailu. Pyrin siinä 

esittämään sen, mikä on määrännyt ja määrittänyt sekä teoreettista että empiiristä asen-

noitumistani ennen empiirisen aineiston tuottamista ja sen aikana. Toisen osan muodostaa 

tutkimuksen empiirinen osuus. Yritän sen yhteydessä käydä dialogia aineistoni kanssa ja 

arvioida alustavasti lähtökohtaani, menetelmiäni ja aineistoani, mikä ymmärrykseni selkiy-

tymisen ja syvenemisen myötä johtaakin lopulta aivan uuteen ongelmanasetteluun. Kaiken 

tämän seurauksena etsin tutkimuksen kolmannessa osassa uutta, entistä syvempää tul-

kintaa muuttuneeseen tutkimustehtävääni Lauri Rauhalan holistisesta ihmiskäsityksestä.   

 

2 Tutkijan esiymmärryksen kuvaus 

 

Siljander (1988, 115) toteaa, että tutkija ei koskaan lähde tekemään tutkimustaan ja raken-

tamaan tietoaan mistään absoluuttisesta alusta, vaan hänen ymmärryksensä perustuu ai-

na jo ennalta ymmärrettyyn. Siksi kuvailen aluksi sitä teoreettista orientaatiota eli esiym-

märrystäni, jonka pohjalta lähdin tekemään tutkimustani. 

 

2.1 Kohtaamisia arjessa – lasten asema päivähoidossa, yhteiskunnassa ja 

tutkimuksessa  

 

Kun kaksi ihmistä kohtaa toisensa, voidaan havaita, että heidän toimintaansa ohjaa tietyn-

lainen käsitys toisesta ihmisestä. Tällainen yksilön arkista elämää ohjaileva ihmiskäsitys 

koostuu monenlaisista aineksista kuten kulttuuriperinteestä, uskomuksista, teoreettisesta 

tiedosta, omista tiedostetuista ja tiedostamattomista kokemuksista ja niin edelleen. Ihmis-

käsitys on jotakin sellaista, joka jokaisella ihmisellä aina on. Se voi olla tiedostettu tai sel-

kiytymätön ja tiedostamaton, mutta se voidaan pelkistää esiin, kun tarkastellaan yksilön 

toimintaa suhteessa toisiin ihmisiin. Päiväkodin arjessa se, mitä aikuinen ajattelee lapses-

ta, oppimisesta, opettamisesta tai esimerkiksi tiedosta, heijastuu vuorovaikutustilanteisiin, 

joissa  lapset ja aikuiset kohtaavat toisensa ja toimivat yhdessä. Aikuisen näkemykset lap-
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sesta vaikuttavat siihen, miten hän toimii suhteessa lapseen ja kohtelee lasta. Myös lapsi 

tuo näihin kohtaamisiin omat käsityksensä muun muassa itsestään, aikuisesta sekä aikui-

sen odotuksista ja tulkitsee tilannetta omasta näkökulmastaan ja omista lähtökohdistaan. 

(Karlsson 2000, 30-31.)  

 

Lapsen käsitys itsestään ja omista kyvyistään perustuu osittain kokemuksiin ja niistä teh-

tyihin tulkintoihin. Kokemuksilla on keskeinen osa kaikessa oppimisessa, sillä aikaisemmat 

kokemukset ovat osaltaan muodostamassa sitä perustaa, jonka päälle uusi oppiminen voi 

rakentua. Aikaisemmat myönteiset tai kielteiset kokemukset voivat edistää tai ehkäistä uu-

den oppimista. Lapsi, jonka kykyihin luotetaan, säilyttää helpommin vahvan itsetunnon, 

luottaa itseensä ja oppii myös helpommin. (Pramling 1991; Silkelä 1999, 45; Karlsson 

2003, 25; Rauste-von Wright, von Wright & Soini 2003, 164.)  Lehtovaara (1992, 156) ko-

rostaa kuitenkin, että kokemukset ja niiden määrä eivät sinällään  johda tässä tapauksessa 

myönteiseen tai kielteiseen oppimistulokseen, vaan oleellista on se, miten lapsi kokemuk-

sensa tulkitsee tai ymmärtää. Jos lapsen kokemistavat itsestään tai itseensä liittämät mer-

kityssuhteet ovat negatiivisesti sävyttyneitä (minä en pysty siihen tai lapset eivät voi osata 

sitä), hän näkee omat mahdollisuutensa rajoittuneiksi.  

 

Ihmisten toiminta muotoutuu vuorovaikutuksessa, jossa kummankin osapuolen toiminta 

vaikuttaa toiseen ja tilanteen kehittymiseen. Perinteisesti lasta on opetettu kuuntelemaan 

aikuista, mutta on vain vähän vakiintuneita käytäntöjä, joilla aikuinen voi kuulla lasta 

(Strandell 1995, 27). Päiväkodissa aikuinen voi ihmiskäsitystään seuraten jättää huomioi-

matta lasten aloitteet ja jatkaa toimintaa oman etukäteen laatimansa suunnitelman mu-

kaan. Toisaalta hän voi myös kuunnella lapsia ja tarttua heidän aloitteisiinsa, päästää lap-

set osallisiksi. Valittu toimintatapa ja valinnan taustalla oleva ihmis- ja oppimiskäsitys vai-

kuttavat joka tapauksessa toiminnan ja tilanteen kehittymiseen. Todellisuus muodostuu 

toimijoiden vuorovaikutuksessa, johon molemmat tuovat oman erityisyytensä ja näkökul-

mansa, tapansa hahmottaa maailmaa. Kumpikaan osapuoli ei vain sopeudu todellisuu-

teen, vaan he yhdessä myös muuttavat sitä toimiessaan vuorovaikutuksessa toistensa 

kanssa. Käsityksemme vaikuttavat toimintaan, mutta myös toiminta vaikuttaa käsityksiim-

me ja muovaa niitä. (Karlsson 2000, 31.)   

 

Käsitykset eivät kuitenkaan synny vain yksilöiden toiminnan, kokemusten ja tulkintojen 

kautta, vaan myös vuorovaikutuksessa yhteisön kanssa. Yksilön omat käsitykset heijasta-

vat  laajemmin yhteiskunnan arvoja, käsityksiä ja merkityksiä.  Ihminen ei vain sopeudu ja 
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sopeuta toimintaansa, vaan toimiessaan yhteisössä yksilö myös osallistuu näiden arvojen 

ja käsitysten muokkaamiseen ja samalla tuo vuorovaikutukseen oman erityisyytensä. 

(Graue & Walsh 1998, 11; Karlsson 2000, 32-33; Kinos 2002, 128.) Näin ollen ihmisen kä-

sitykset ovat muuttuvia ja dynaamisia, ja ymmärtäminen etenee, kun ihminen on vuorovai-

kutuksessa ympäristönsä kanssa (Lehtovaara 1992,187).  

 

Käsityksemme lapsesta ja lapsuudesta heijastuvat paitsi arjen toimintaan myös tutkimus-

ten konstruoimaan kuvaan lapsesta ja päinvastoin. Muun muassa Alanen ja Bardy (1990, 

10-11) sekä Strandell (1995, 8-9), ovat kiinnittäneet huomiota lasten näkymättömyyteen 

yhteiskunnassa ja myös tutkimuksessa. Lapset on ikään kuin jätetty ”oikean yhteiskunnan” 

odotushuoneisiin (kotiin, päiväkotiin ja kouluun), joissa heidän tehtävänään on kehittyä ja 

hankkia niitä tietoja ja taitoja, joita he tulevat tarvitsemaan aikuisina. Lapsuus nähdäänkin 

usein vain välttämättömänä välivaiheena ennen aikuisuutta (Cook-Gumperrz & Corsa-

ro1986, 3). Tällöin lapsuutta tarkastellaan pääasiassa aikuisten näkökulmasta ja aikuisia 

kiinnostaa nimenomaan tuo prosessi, kulku kohti aikuisten maailmaa. Graue ja Walsh 

(1998, 1-2) katsovat, että tutkimukset eivät ole pyrkineet niinkään ymmärtämään lasta lap-

sen näkökulmasta, vaan tutkimusintressinä on ollut etsiä yleisiä lainalaisuuksia, joiden 

pohjalta on kehitetty teorioita esimerkiksi lasten oppimisesta ja kehityksestä. Koska lasten 

kokemuksia ja heidän kokemuksilleen antamia merkityksiä ei ole juuri tutkittu, lapsista on 

tullut useissa tutkimuksissa objekteja, joita on testattu esimerkiksi ennen ja jälkeen inter-

vention. Näin lapset on kohteellistettu mittaustulosten välikappaleiksi. Aikuisten näkökul-

masta tuotettua tietoa lapsista ja lapsuudesta on, mutta lasten näkökulmasta tuotettua tie-

toa ei juurikaan ole kerätty (Karlsson 2000, 14;  Kinos & Virtanen 2001, 151).  

 

Viimeisen 20-25 vuoden ajan lapsia on ryhdytty tutkimaan sosiologisesta näkökulmasta, 

jolloin lapsuutta on pyritty ymmärtämään sosiaalisena konstruktiona  ja lasta osaavana, 

taitavana ja sosiaalisena lapsena. Bruner (1998, 56) puhuu uudesta tutkimuksen suunnas-

ta, jossa pyritään tunnistamaan lapsen  näkökulma. Kinos ja Virtanen (2001,139) käyttävät 

termiä ”uusi lapsitutkimus” ja pohtivat sen tapaa problematisoida lasta ja lapsuutta. Uudet 

näkökulmat läpäisevät aikaisemmin vakiintuneet tutkimustraditiot, ja suuntaavat tutkimus-

intressejä uudenlaisiin kysymyksenasetteluihin. Heidän mukaansa käänne lapsitutkimuk-

sessa heijastaa  ihmistieteissä yleisemminkin tapahtunutta siirtymistä funktionaalisesta tul-

kinnalliseen lähestymistapaan ja tutkimusintressien painopisteen siirtymistä rakenteiden 

tutkimisesta toiminnan ja toimijoiden tutkimiseen.  
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Uusi lapsitutkimus on korostanut, että asioiden tarkastelu aikuisten näkökulmasta valottaa 

ilmiön yhtä puolta, mutta sama ilmiö saattaa esiintyä varsin erinäköisenä, kun näkökulma 

muuttuu aikuisen näkökulmasta lapsen näkökulmaksi. Liisa Karlsson (2000, 37) toteaakin, 

että lapsinäkökulman korostaminen on tärkeää, koska se niin usein on jätetty ilman huo-

miota. Lisäksi aikuiskeskeinen näkökulma niin kasvatustoiminnassa kuin tutkimuksessakin 

helposti kohteellistaa lapsen. Lapsi nähdäänkin vain aikuisen toiminnan kohteena, jonka 

oman toiminnan merkitystä ei huomioida (Graue & Walsh 1998,1; Karlsson 2000, 42-43; 

Riihelä 2000, 21). Tällöin unohdetaan, että lapset ovat myös aktiivisia, toimivia ja osallistu-

via lapsia, joilla on omat lähtökohtansa toiminnalleen ja omat tarpeensa määritellä tilantei-

ta ja ylläpitää sosiaalista järjestystä. Heidät voidaan nähdä oman elämänsä asiantuntijoi-

na. Niinpä esimerkiksi päiväkodissa aikuisen rooli ei ehkä olekaan niin keskeinen asioiden 

sujumisen kannalta kuin keskustelussa ja tutkimuksessa on oletettu ja annettu ymmärtää. 

(Karila, Kinos & Virtanen 2001, 19-20.)  

 

On alettu korostaa, että lasten ja aikuisten maailmat ovat tasa-arvoisia. Lapsuutta ei näh-

däkään odotteluna tai vajaavaisesta kypsäksi kasvamisen aikana, vaan lapsuus nähdään 

mielenkiintoisena, arvokkaana ja ainutlaatuisena vaiheena ihmisen elämässä. Jokaisella 

lapsella on oma, hänelle ominainen tapansa hahmottaa ja tutkia maailmaa. Hän luo oman 

tiensä kehittyä muiden ihmisten, aikuisten ja lasten, kanssa historiallisesti ja kulttuurisesti 

muovautuneessa nykypäivässä. (Brooker 2001, 162; Kinos 2002, 130-131.) Näin lapsi 

tuottaa itse omalla ajattelullaan ja toiminnallaan sosiaalista todellisuutta (ks. Berger & 

Luckmann 1994, 29). 

 

Kaikilla ja kaikenikäisillä ihmisillä on tietoa ja kaikkien tieto on arvokasta. Osa tiedosta on 

tietoista, osa tiedostamatonta. Osa tiedosta on luonnon lainalaisuuksien tuottamaa, osa on 

lasten tai aikuisten tuottamaa, osa lasten ja aikuisten tuottamaa. Tieto on suhteellista ja 

sosiaalisesti rakennettua. Yksilö, yhteisö tai kulttuuri voi tuottaa tietoa ja paitsi jokaisella 

yksilöllä myös lapsilla ja aikuisilla on omat tiedontuottamistapansa. Lasten tiedontuottami-

sessa erityisesti leikeillä, tarinoilla, kuvilla, omilla kysymyksillä ja tutkimuksilla on keskei-

nen rooli. Käytännön työssä joutuu pohtimaan, kuinka paljon toimintaa ohjaa aikuisen luo-

ma tieto ja kuinka paljon lasten kokemukset, lasten kokemuksille antamat merkitykset ja 

tiedot otetaan huomioon. Tärkeää olisi saada lapsen ja lapsuuden tieto esiin lapsia koske-

vissa asioissa. Lapsesta tulee subjekti, kun  hänen ajatuksensa ja tekemisensä otetaan 

lähtökohdaksi. Lapsilla on paljon kysymyksiä, joita he ilmaisevat paitsi sanallisesti myös 

toiminnan kautta. Heillä on myös omia teorioitaan, joita he muodostavat ympäristöstään. 
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Näiden kysymysten ja teorioiden tulisi olla arkipäivän toiminnan, mutta miksei myös tutki-

muksen lähtökohtana. (Riihelä 2000, 21-23.) 

 

Singerin (1996, 30) mukaan lapset on nähty erillisinä ja erilaisina kuin aikuiset ja siksi hei-

dät on jätetty aikuisten maailman ulkopuolelle. On ajateltu, että lapset ajattelevat eri tavalla 

kuin aikuiset. He ovat epäloogisia. Lasten mielipiteet voivat olla nokkelia ja hurmaavia, 

mutta heitä ei voi ottaa vakavasti. Näin lapsi määritellään vastakohdaksi aikuiselle ja käsi-

tys perustuu näkemykseen lapsen erilaisuudesta. Ajatellaan, että lapset oppivat, ajattele-

vat, kehittyvät ja tuntevat eri tavalla kuin aikuiset. Heidät nähdään keskeneräisinä tai epä-

täydellisinä suhteessa aikuiseen. 

 

Lapsi onkin perinteisesti määritelty sen kautta, mitä hän ei vielä osaa, jolloin huomio kiin-

nittyy taitamattomaan, keskeneräiseen lapseen. Nyttemmin on alettu yhä useammin etsiä 

lapsen vahvuuksia ja kysyä mitä hän jo osaa, mitä hän jo on. (Karlsson 2000, 38, 41.)  

Myös Lehtovaara (1992, 189) kaipaa kipeästi tietoa lapsesta mahdollisuutena. Lapsinäkö-

kulmasta lähtevän tutkimuksen, joka tarkastelee lapsuutta ja kasvatusta kulttuurisena il-

miönä ja lapsia aktiivisina toimijoina, haasteena on, miten aikuinen voi tavoittaa lapsen 

maailman ja sen keskeisimpiä asioita. Lapsiperspektiivin löytymisen edellytyksenä on, että 

asioiden mielekkyyttä tarkastellaan lapsen näkökulmasta ja huomataan ja huomioidaan 

lapselle ominaisia toimintatapoja. Tällöin lasten kyvyt ja taidot tulevat uudella tavalla esiin 

ja heistä löytyy aikuiselle yllättäviäkin osaamisen alueita. Lasten näkökulman esiin saami-

nen edellyttää myös juuri lasten maailman analysoimiseen sopivien menetelmien kehittä-

mistä. (Karlsson 2000, 35,37; Nummenmaa 2001, 26.) Varhaiskasvatusinstituutiot ovat 

lasten toiminnan, vuorovaikutuksen ja työn arkisia areenoita. Karila, Kinos ja Virtanen 

(2001, 19) kaipaavat näissä instituutioissa suoritettua tutkimusta, joka lähtee ”alhaalta-

päin”, lasten tekemisistä, kokemuksista ja kiintopisteistä. Lasten äänen kuuleminen on tär-

keää ja lasten tieto on arvokasta. Tästä näkökulmasta katsoen tietoa lapsista ja lasten ko-

kemuksista on eettisintä ja loogisinta saada lapsilta itseltään eikä muiden välikäsien kaut-

ta. (Corsaro 1985, 53; Brooker 2001, 163.) Nykyisin nähdään, että lasten mahdollinen ky-

vyttömyys vastata aikuisen kysymyksiin johtuu pikemminkin taitamattomista haastattelijois-

ta eli aikuisista eikä taitamattomista lapsista (Brooker 2001, 164).  
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2.2 Oppimisen yhteisöllinen luonne 

 

Pieni lapsi nauttii oppimisesta, se on hänestä hauskaa. Oppiminen ei koskaan tapahdu yk-

sin ja tyhjiössä, vaan suhteessa johonkin. Lapsi oppii eri aistien avulla, kun hän näkee, ko-

kee, maistaa ja haistaa erilaisia asioita. Tällöin hän on vastavuoroisessa suhteessa toisiin 

ihmisiin ja ympäristöön. Oppiminen onkin aina vastavuoroista. (Karlsson 2003, 23.) 

 

Lapsen todellisen oppimisen ja oivaltamisen (mikä ei ole vain ulkoa opitun toistamista) 

kannalta on tärkeää, että lapsi saa itse asettaa kysymyksiä, tutkia ja kokeilla. Oppiminen 

on prosessi, jossa lapsella on aktiivinen toimijan osa ja jossa hän voi kokea toiminnan it-

sensä kannalta mielekkääksi. (Kinos 2002, 130; Rauste-von Wright, von Wright & Soini 

2003, 41.)  Lapsi on siis aktiivinen, oman oppimistoimintansa subjekti, joka toimiessaan 

toisten ihmisten kanssa luo oman suhteensa opittaviin asioihin ja siten luo oman tietora-

kenteensa. Tämä edellyttää kahden tai useamman tasavertaisen subjektin vastavuoroista 

sosiaalista toimintaa. (Riihelä 2000, 155.) Oppimisprosessi on aina myös tilannesidonnai-

nen, jotakin opitaan jossakin, mitään ei opita yleensä. Oppiminen on sidoksissa siihen toi-

mintaan, kontekstiin ja kulttuuriin, jossa tietoa opitaan ja käytetään. (Rauste-von Wright, 

von Wright & Soini 2003, 54.) Oppimisprosessin kannalta tärkeitä ovat lasten kokemukset, 

omat kysymykset ja vastausten etsiminen kysymyksiin. Prosessi todentuu vuorovaikutuk-

sessa toisten lasten, aikuisten sekä ympäristön esine- ja symbolimaailman kanssa. Lasten 

aloitteesta ja kiinnostuksen kohteista lähtevä toiminta lisää myös oppimismotivaatiota, joka 

on oppimisen perusta. (Kinos 2002, 130.) 

 

Monissa tutkimuksissa on todettu, että lasten oppimisen ja asioiden ymmärtämisen kan-

nalta on tärkeää, että lapset puhuvat ääneen pohtiessaan asioita ja ratkaistessaan ongel-

mia. Toimiminen yhteistyössä pienissä ryhmissä antaa tähän mahdollisuuden. Tällöin 

myös lasten yksilöllisyys pääsee painokkaimmin esiin ja oikeuksiinsa. Kun lapsi saa kertoa 

ääneen ajatuksiaan ja käsityksiään ja perustella näkemyksiään, häntä huomioidaan yksi-

lönä ja itsenäisenä ajattelijana, ei vain osana lapsiryhmää. Hänen näkemyksensä myös 

tulevat ryhmän yhteiseen käyttöön, jolloin eri yksilöiden erilaiset näkökannat rikastuttavat 

koko ryhmän toimintaa. Näin ei ole, jos aikuinen ohjaa yhtä suurta joukkoa, jossa jokainen 

tekee omaa yksilöllistä työtään. Tuolloin lasten aloitteet, kiinnostuksen kohteet, ajatukset, 

kysymykset ja yksilöllisyys jäävät opettajan puheen jalkoihin. (Riihelä 2000, 156.) Ääneen 

puhuttaessa ajatteluprosessit tulevat näkyviin paitsi muille ryhmän jäsenille myös yksilölle 
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itselleen, jolloin hän voi reflektoida niitä itsekseen ja yhdessä muiden kanssa (Rauste-von 

Wright, von Wright & Soini 2003, 61). 

 

Lapset siis opettavat toinen toisiaan ja toiset lapsethan ovat aina läsnä päiväkotien ja kou-

lujen arjen toiminnassa. Lasten keskinäisistä suhteista voi muodostua merkittävä kasva-

tuksen ja opetuksen voimavara, jos suhteet saadaan toimimaan. (Kinos 2002, 131.) Toi-

miessaan pienessä ryhmässä, lapsilla on mahdollisuus esittää ja argumentoida omia nä-

kemyksiään. He voivat myös punnita asioita useasta näkökulmasta ja vertailla näkemyksi-

ään sekä pohtia niiden relevanttiutta suhteessa omaan ymmärrykseensä nähden. Tämä 

mahdollistaa myös kognitiivisten konfliktien muodostumisen, mikä on edellytyksenä käsit-

teelliselle muutokselle eli tiedon uudelle konstruoinnille. (Havu-Nuutinen 2002, 

176.)Toimiessaan yhdessä lapset luovat sellaista uutta osaamista, josta tulee osa myös 

kunkin lapsen omaa osaamista (Kinos 2002, 131). Tällainen riskejä ottava, omaa ja toisten 

ajattelua kyseenalaistava ja miksi kysymyksiä suosiva toiminta edellyttää turvallista sosi-

aalista oppimisympäristöä. Toimintakulttuurin ilmapiiri onkin äärimmäisen tärkeää sen 

kannalta, mitä ylipäänsä on mahdollista oppia. (Rauste-von Wright, von Wright & Soini 

2003, 65.) 

 

Vaikka lapset ideoivat, suunnittelevat ja myös pääasiassa vastaavat toteutuksesta itse, on 

aikuisella tärkeä rooli oppimisen syventäjänä. Aikuisten tehtävä on siirtää esille tulleet asi-

at teoreettiseen maailmaan ja analysoida dokumenttien avulla tuotettua aineistoa. Analyy-

sin tulosten avulla on mahdollista luoda uusia oppimiskokemuksia ja –tilanteita. (Kinos 

2002, 126-127.) Opettajan työ onkin tutor-tyyppistä ohjaamista ja yhteistyökumppanina 

toimimista (Kinos 2002, 122). Aikuisen tulisi myös olla aidosti kiinnostunut lasten ajatuksis-

ta ja tavasta hahmottaa maailmaa. Ei siis riitä, että hän kertoo arvostavansa kaikkien mie-

lipidettä, vaan se on näytettävä myös konkreettisilla teoilla. Aikuisen tulisi nähdä myös it-

sensä aktiivisena oppijana, pohtijana, kyseenalaistajana ja uuden tiedon ja kulttuurin aktii-

visena tuottajana, joka etsii ja rakentaa uutta tapaa toimia lasten kanssa. Lapsilta saadun 

tiedon tulisi olla toiminnan suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin keskiössä. Toiminnassa 

sekä lapsilla että aikuisilla on oma tärkeä paikkansa ja tehtävänsä. (Karlsson 2003, 33.) 

 

Kun lapset toimivat ja pohtivat yhdessä asioita, he myös oppivat yhdessä erilaisissa ympä-

ristöissä. Koska oppiminen on aktiivinen ja vastavuoroinen tapahtuma, voidaan sanoa, että 

oppiminen tapahtuu ihmisten välissä. (Karlsson 2003, 23.) 
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2.3 Lasten oppimiskokemusten jäljillä – aikaisempia tutkimuksia 

 

Ingrid Pramlingin (1991) tutkimus Barn och inlärning jäljittää kehitystä, miten lapsi tulee 

tietoiseksi siitä, että hän oppii asioita ja miten hän käsittää oppimisen. Pramlingin tutkimus 

on luonteeltaan fenomenografinen ja hän pyrkii kuvaamaan systemaattisesti lasten käsi-

tyksiä ympäröivästä maailmasta, tässä tutkimuksessa oppimisesta. Fenomenografisessa 

tutkimuksessa tuloksena on käsityksistä muodostettuja luokkia. Näitä luokkia, jotka kuvaa-

vat lasten käsityksiä tai ymmärrystä todellisuudesta, ei nähdä yksilöllisten ominaisuuksien 

kuvaajina, vaan osoituksena eräänlaisesta kollektiivisesta älykkyydestä. Niinpä Pramling 

kuvailee lasten oppimistietoisuuden kehitystä muodostamalla ja kuvailemalla lasten käsi-

tyksistä kvalitatiivisesti erilaisia luokkia. Aineisto on hankittu haastattelemalla lapsia ja hä-

nen käyttämänsä haastattelumenetelmä perustuu Piaget`n kehittämään kliiniseen haastat-

teluun. Piaget´sta poiketen Pramling korostaa lapsen ajattelun olevan riippuvaista lapsen 

kokemuksista ja vuorovaikutuksesta ympäristönsä kanssa. Koska lapsen ajattelun kehitys 

on riippuvainen lapsen kokemuksista, se voi siten olla eri tilanteissa eri tasoista riippuen 

siitä, kuinka tutusta tai vieraasta asiasta on kyse. Pramling korostaa näin oppimisen ja ke-

hityksen kontekstuaalisuutta. 

 

Lasten käsityksistä muodostuvat luokat kuvaavat kvalitatiivisesti erilaisia käsityksiä, joita 

lapsilla oppimisesta on. Erilaiset luokat eivät tarkoita sitä, että jotkut käsitykset olisivat pa-

rempia kuin toiset, vaan ne kuvastavat sitä, kuinka erilaisista perspektiiveistä lapset tar-

kastelevat maailmaa.  

 

Pramling oli kiinnostunut mitä 3-8 –vuotiaat lapset mielestään oppivat ja toisaalta miten he 

mielestään oppivat. Mitä lapset oppivat eli miten he käsittivät oppimisen piti sisällään kol-

me pääluokkaa. He kertoivat, että oppiminen on sitä, että: 

 

1) oppii tekemään jotakin (uimaan, pyöräilemään, kutomaan, piirtämään, lukemaan, 

laskemaan)  

2) oppii tietämään jotakin (esimerkiksi kirjoista voi oppia tai vanhemmat tai toiset lap-

set voivat kertoa uusia asioita) tai  

3) oppii ymmärtämään jotakin (lapsi ymmärtää oman aktiivisen roolinsa oppimisessa 

ja on tietoinen omista ajatuksistaan, oppiminen on lapsen sisällä tapahtuva proses-

si).  
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Pramling oli kiinnostunut myös miten lapset oppivat tekemään jotakin. Lapset kertoivat  

 

1) että tekeminen ja oppiminen on sama asia eli he eivät erotelleet näitä kahta asiaa.  

2) He oppivat tekemään asioita kasvaessaan vanhemmiksi tai  

3) kokemusten kautta.  

 

Lapset kertoivat oppivansa tietämään jotakin  

 

1) tekemällä asioita  

2) havainnoimalla toisten tekemisiä tai esimerkiksi televisiota katselemalla tai  

3) ajattelemalla.  

 

Pramling havaitsi, että esikoulussa opettajan ja lasten käsitykset siitä, mitä oli opittu poik-

kesivat toisistaan. Hän kertoo esimerkin jossa oli käsitelty teemaa aika ja lapset olivat teh-

neet ajan symbolin kellon. Aikuisen näkökulmasta kellon tekeminen oli väline saavuttaa 

tavoite eli oppia ajan käsite ja sen merkitys. Lapset kertoivat puolestaan oppineensa te-

kemään kellon.  

 

Tämä esimerkki voisi olla suomalaisesta päiväkodista ja perinteisestä keskusaiheajattelus-

ta sekä vieläkin vaikuttavasta, käytännön toiminnassa paljastuvasta, oppimis- ja tiedonkä-

sityksestä. Lasten ajatukset ja käsitykset tulevat valitettavan usein sivuutetuiksi ja taustalla 

on ajatus, että aikuisella on jotain tietoa, jota lapsella ei ole (jolloin unohdetaan, että myös 

lapsilla on tietoa, jota aikuisella ei ole) ja aihetta käsiteltäessä laulamalla aiheeseen liittyviä 

lauluja, piirtämällä tai askartelemalla esimerkiksi kello aikuinen välittää tietoaan lapsille ja 

lapset omaksuvat aikuisen tiedon. Esimerkiksi Hakkarainen (2002 a, 118) kritisoi näke-

mystä, että olisi jokin automaatti, joka kokoaisi eri osa-alueiden kehityksen kokonaisuu-

deksi. Lisäksi ajan käsitteen sitominen kelloon valottaa ilmiöstä aika melko kapeaa aluetta 

ja lasten käsitykset vaikuttivatkin laajemmilta ja monipuolisemmilta kuin kelloon juuttunei-

den aikuisten ajatukset.  

 

2.4 Leikissä sen salaisuus 

 

Riihelän (2008, 5) mukaan leikkiminen on synnynnäinen taito. Itse asiassa lapsi osaa leik-

kiä jo kohdussa ollessaan. Pienen vauvan toiminta onkin leikkihakuista, hän tekee aloittei-



17 

ta ja vastaa toisten aloitteisiin ja sitoutuu toimintaan hyväksymällä vuorotteluperiaatteen. 

Kun lapsi toimii pitempään toisen ihmisen kanssa, hän myös osallistuu omalta osaltaan 

yhteisten sääntöjen ja tapojen luomiseen. (Riihelä 2000, 187.) Voidaankin sanoa, että leik-

ki kuuluu luonnollisena osana ihmisen elämään. Se ei ole erillinen osa elämää tai pelkkä 

toimintamuoto. Se on yksi ihmisyyden perusvireistä ja koko ajan läsnä. (Lillemyr 1990, 9;  

Karlsson 2003, 19.) 

 

Kaikki lapset tutkivat ja leikkivät, koska he ovat syntymästään asti leikkiviä tutkijoita ja las-

ten tutkimuksissa on aina mukana leikin elementtejä. Ratkaisevan tärkeää onkin, miten 

aikuiset toimivat ja suhtautuvat lasten leikkiin. He voivat edistää lasten leikkejä ja asioiden 

kokeilemista ja tutkimusta. Toisaalta aikuiset voivat omalla käytöksellään myös estää las-

ten leikkivää toimintaa. (Riihelä 2000,13.) Koska leikki on lapsen luonnollinen tapa toimia, 

lapset nauttivat sellaisesta toiminnasta, jossa on mukana leikillisyyttä ja leikin aineksia 

(Karlsson 2003, 22). Lasten oma, spontaani toiminta eroaakin aikuisten suunnittelemasta 

toiminnasta. Lasten omaehtoiselle toiminnalle on olennaista jatkuva oppimisvirta, johon 

kuuluu erottamattomana leikki ja ilo, vastavuoroisuus ja toimiminen. (Karlsson 2003, 28.) 

Lasten leikeissä yhdistyvät tunne ja järki, mielikuvitus ja tieto, suunnittelu ja toiminta, ko-

kemus ja havainto, yritys ja erehdys, nauru ja vakavuus. Leikissä voi muuttua toiseksi ja 

kokeilla, millaista on olla toisen ihmisen asemassa. (Riihelä 2008, 10.) 

 

Vaikka lapset oppivat ja kehittyvät leikkiessään, he eivät kuitenkaan leiki oppiakseen tai 

kehittyäkseen. He eivät pyri saavuttamaan leikin avulla pysyviä tuloksia jonkin asian suh-

teen tai opettelemaan aikuisena tarvittavia taitoja. Heidän näkökulmastaan leikissä ei ole 

mukana hyötynäkökulmaa tai tavoitteisuutta. Lasten omassa toverikulttuurissa olennaista 

ja tärkeää on tehdä asioita yhdessä. He leikkivät leikin itsensä takia, jotta leikki jatkuisi ja 

he voisivat tehdä asioita yhdessä. (Lillemyr 1990, 10-11;  Riihelä 2000, 181;  Hakkarainen 

2002b, 11.) Aikuiset tosin arvostavat lasten leikeissä usein vain sitä, minkä he voivat mää-

ritellä jonkin uuden asian harjoittelemiseksi tai oppimiseksi (Karlsson 2003, 21). Lasten 

kannalta leikin mielekkyys ja yllykkeet ovat kuitenkin leikissä itsessään, sen tarjoamissa 

älyllisissä haasteissa, mielikuvituksessa, fantasiassa ja emootioissa. Leikkijät eivät kaipaa 

ulkopuolista motivointia tai palkitsemista. Leikissä lapset toimivat oma-aloitteisesti, tekevät 

omia valintojaan ja etenevät omien päätöstensä mukaisesti. Sisäinen motivaatio merkitsee 

yleensä intensiivistä paneutumista ja keskittymistä tekemiseen sekä älyllisiä ponnisteluja. 

Siksi leikkiprosessi sinänsä on merkittävä ja tärkeä, samoin kuin siihen liittyvä itsensä 
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muuttamisen, joustavuuden ja itsensä uudistamisen motiivi. (Hakkarainen 2002b, 112-113, 

133.)  

 

Riihelä (2000, 179-180) puhuu leikistä sosiaalisen ytimenä. Leikki syntyy aina yhdessä 

jonkun tai jonkin kanssa. Leikin toisena osapuolena voivat olla oliot tai ilmiöt (esimerkiksi 

varjot, vesi, esineet), mielikuvitusolennot tai toiset ihmiset. Lasten leikki, tutkiminen ja uu-

den opettelu voidaankin nähdä yhteisenä sosiaalisena tapahtumana. Leikki yhdistää ja se 

on yhteisöllisyyden lähde (Riihelä 2008, 10). Spontaanit leikit voivat hetkeksi keskeytyä, 

kun lapset ryhtyvätkin ponnistelemaan ymmärtääkseen jonkin uuden ilmiön tai kokeillak-

seen jotakin kiinnostavaa asiaa. Uusi oivallus voi taas saada mielikuvituksen liikkeelle ja 

lapset voivat siirtyä mielikuvituksen ja luovuuden maailmaan. (Lillemyr 1990, 10; Riihelä 

2000, 190.) Leikki on joustavaa toimintaa ja se voi saada yllättäviäkin käänteitä lasten 

huomion ja mielenkiinnon kiinnittyessä johonkin toimintaprosessin osaan. Tämä leikin 

ominaispiirre voidaan helposti tulkita oppimisen heikkoudeksi, kuten keskittymiskyvyn 

puutteeksi tai havaintotoimintojen kehittymättömyydeksi. Kuitenkin kyseessä on lapsen 

oma tehtävänmuodostaminen ja kokeileminen. Kun leikki ei ole suoraan yhteydessä opet-

tajan laatimiin tavoitteisiin tai tulosodotuksiin, voi käydä niin, että aikuinen ei huomaa lap-

sen oman kokeilemisen ja tutkimisen merkitystä ja positiivisia piirteitä. Tällöin aikuinen to-

siasiassa mieltää leikin vain yhdeksi oppimisen välineeksi, ei itsearvoiseksi ja tärkeäksi 

oppimisprosessiksi. (Hakkarainen 2002 b, 133, 134.) 

 

Leikkiin liittyy paljon sosiaalista kokeilemista. Lapset paitsi rakentavat omaa tulkintaansa 

sosiaalisesta todellisuudesta, myös kehittelevät ja kokeilevat sosiaalisia sääntöjä keskinäi-

sessä toiminnassaan. Leikissä kokeileminen ja neuvotteleminen riippuvat ratkaisevasti las-

ten aikaisemmasta kokemuksesta. Jos lapsilla on yhtenevä käsitys siitä, miten leikki toteu-

tetaan, neuvottelua ei tarvita. Vastakkaisessa tapauksessa on etsittävä yhteinen, kaikkia 

tyydyttävä tulkinta leikin etenemisestä. Leikin neuvottelutilanteet ja päätöksentekoprosessit 

sekä sosiaalisten sääntöjen kokeileminen muistuttavat konstruktiivisen oppimiskäsityksen 

ihanteita demokraattisesta yhteisen käsityksen rakentamisesta. (Hakkarainen 2002b, 134-

135.) 

Hakkaraisen (2002b, 134) mielestä oppimisen ja kehityksen kannalta ehkä merkittävin piir-

re leikissä on tapahtumien monitasoisuus. Lapsi voi samanaikaisesti olla sujuvasti sekä 

roolissa että todellisuudessa. Hän voi myös vaivattomasti siirtyä tasolta toiselle. Lapsi voi 

tulla hetkeksi ulos roolistaan ja neuvotella esimerkiksi leikin juonen kehittymisestä ja palata 
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sitten taas takaisin leikkiin ja rooliinsa. Se, että leikissä on samanaikaisesti monia tasoja, 

luo pohjan oppimisen edellyttämälle reflektoinnille. 

 

Koska oppiminen ei ole sitä, että opitaan yksinkertaisia faktoja ympäröivästä todellisuudes-

ta, oppiminen ei rajoitu vain faktoihin ja lapsen omaan kokemukseen. Oppimisessa on 

olennaista muodostaa merkityksiä ja yleistyksiä. Tämä ei ole mahdollista ilman kuvittelua 

ja mielikuvitusta. Leikissä asioita ei opita suoraan.  Leikissä oppimisessa ei ole olennaista 

yksittäisten kykyjen hiominen, eikä tietojen ja taitojen oppiminen, vaan leikin kokonaisuu-

den kehittävä vaikutus. Kun lapset rakentavat leikissä roolisuhteita, kysymys ei ole ihmis-

ten välisten suhteiden opettelusta tai aikuisten maailman sosiaalisten taitojen oppimisesta. 

Sen sijaan oppimisen kohde ja ydin on abstrakti kyky kuvitella asioita ja ylittää tilanteen 

rajat. Leikki edellyttääkin kuvittelua ja samalla se harjoittaa mielikuvitusta ja sellaisten asi-

oiden näkemistä, jotka eivät todellisuudessa ole näkyvissä. Leikin paradoksina voidaankin 

pitää sitä, että leikissä lapset ikään kuin pakenevat todellisuudesta, mutta mielikuvituksen-

sa ja luovuutensa ansiosta pääsevät aikaisempaa paremmin ja syvällisemmin kiinni todel-

lisuuteen. (Hakkarainen 2002b, 112-114.) Näin ollen mielikuvitusleikit ovat luovuuden, uu-

den keksimisen ja oppimisen perusta. Leikki myös syventää ymmärtämistä (Riihelä 2008, 

10). Nimenomaan leikki on se toiminta, jossa lapset omaksuvat uutta ja pohtivat asioita 

(Hakkarainen 2002b, 110). Voidaankin sanoa, että leikki on tehokkain oppimisen strategia 

(Karlsson 2003, 28). 

 

2.5 Päiväkoti sosiaalisena oppimisympäristönä 

 

Tutkimustiedon perusteella tiedetään, että oppiminen ja kasvu ovat mahdollisia silloin, kun 

oppija on aktiivinen ja kiinnostunut kysyjä ja leikittelijä ja kun hän toimii yhdessä muiden 

kanssa. Kuitenkin tutkimuksissa on huomattu myös se, että lapsilla on yleensä melko pas-

siivinen osa päiväkodissa, aikuisten suunnittelemassa toiminnassa. Heillä on yhä valitetta-

van vähän mahdollisuuksia olla mukana kasvatuksen ja opetuksen suunnittelussa ja toteu-

tuksessa. Lasten osuutena on usein osallistua toimintaan ja suorittaa ammattilaisten (opet-

tajat, oppimateriaalin laatijat) laatimat tehtävät ammattilaisten (arkkitehdit, insinöörit) luo-

massa ympäristössä. Kasvatus- ja opetusalalla on pitkät, vuosituhantiset perinteet, jotka 

ovat lujittaneet toimintakulttuurin aikuis- ja ammattilaislähtöiseksi. (Karlsson 2003, 25–26,  

34;  Rauste- von Wright, von Wright & Soini 2003, 15, 20.)  
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Ongelmallista ei ole niinkään ymmärtää uudenlaista ajattelutapaa tiedosta, oppimisesta ja 

opettamisesta, vaan vaikeus omaksua uusi ajattelutapa oman toiminnan lähtökohdaksi. 

Vaarana on, että puhutaan uusista oppimis- ja opetuskäsityksistä, mutta kuitenkin jatke-

taan vanhojen käytäntöjen toteuttamista. Pulmana on tottumusten ja perinteen vahvuus. 

Omat päiväkoti- ja koulukokemukset sekä kulttuuriperinne muun muassa vaikuttavat kas-

vattajien ja kasvattajiksi opiskelevien käsityksiin ja tottumuksiin. On huomattu, että uusi 

näkemys esimerkiksi oppimisesta jää helposti vain ulkoa opituksi, oman maailmankuvan 

sivurakenteeksi, jos ei jatkuvasti reflektoida sitä, mitä pyritään tekemään ja sitä, mitä itse 

asiassa tehdään. (Rauste-von Wright, von Wright & Soini 2003, 231-232.) Karlsson (2000, 

13) toteaakin, että vaikka jo kymmenien vuosien ajan on pyritty aktiivisesti kehittämään 

päiväkotien ja koulujen toimintaa, on arki kuitenkin muuttunut varsin vähän. 

 

Toimintakulttuuria ohjaavat näkemykset lapsesta, kasvatuksesta, oppimisesta ja lapsen 

kanssa toimimisesta. Vieläkin yleinen toimintaa ohjaava ja toiminnassa konkretisoituva nä-

kemys on, että lapsi tarvitsee aikuisen tukea oppiakseen uusia asioita. Aikuinen antaa tai 

jakaa tietoa tai siirtää omia tietojaan ja taitojaan lapselle, jolloin niistä ajatellaan tulevan 

lapsen omaisuutta. Lapsi on nähty lähinnä tuen tarvitsijaksi ja näin hänet on määritelty 

kasvatus- ja opetustyön kohteeksi. Tästä johtuen pedagogiset ja kasvatukselliset mene-

telmät ovat yhä tänäkin päivänä valjastettu kehittämään, tukemaan ja auttamaan lasta 

kasvamaan aikuiseksi. Lapsuus on siis lähinnä odottelua, aikuiseksi tulemisen odottelua. 

(Riihelä 2000, 118.)  

 

Lasten sosiaalista toimintaa on pidetty kehittymättömänä, koska se on erilaista kuin aikuis-

ten sosiaalinen toiminta. Jos aikuisten sosiaalisen toiminnan on katsottu sijoittuvan kehi-

tyskaaren päätepisteeseen, niin lasten sosiaalisen toiminnan on nähty sijoittuvan kaaren 

alkuun. Koska yleisesti ajatellaan, että kehittyäkseen lapsi tarvitsee aina lasta taitavam-

man aikuisen ohjausta, kasvatusta ja opetusta, nähdään myös lapsen kehityksen tapahtu-

van vähitellen ja vaiheittain kohti aikuisen tiedot ja taidot omaavaa yksilöä. Lapsen uusien 

piirteiden, tietojen ja taitojen ilmaantumisen katsotaan näin olevan suurelta osin aikuisen, 

ei lapsen oman, toiminnan tulosta. (Riihelä 2000, 122.) 

 

Kuten jo aikaisemmin on todettu, kulttuurillemme on tyypillistä, että lasten odotetaan kuun-

televan aikuisia, mutta lasten kuunteleminen on harvinaisempaa. Mäkinen (1996, 54–55, 

72)  Wertsch (1998, 120-122), Riihelä (2000, 33 – 34) ja Karlsson (2003, 27-28) kukin to-

teavat, kuinka esimerkiksi päiväkodissa aikuinen käyttää ryhmän yhteisestä ajasta 70-85% 
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puheenvuoroista omien ajatustensa esittämiseen jopa silloinkin, kun aikuinen pyrkii toimi-

maan lapsilähtöisesti. Aikuinen pitää koko lapsiryhmää keskustelun toisena osapuolena, 

jolloin keskustelun kaksi osapuolta ovat aikuinen ja koko lapsiryhmä. Näin aikuisen osuus 

puheajasta muodostuu kovin suureksi ja kaikille ryhmän lapsille yhteensä jää vain 15-30% 

prosenttia yhteisestä ajasta. Tällöin yksittäisen lapsen mahdollisuus kertoa omista ajatuk-

sistaan on hyvin pieni. Lisäksi vuorovaikutus on usein luonteeltaan kolmiosaista: aikuinen 

tekee yleensä aloitteen, usein kysymyksen, johon lapsi vastaa, ja lopuksi aikuinen arvioi 

lapsen vastausta. Sitten aikuinen siirtyy seuraavaan kysymykseen. Vuorovaikutus ei tällöin 

ole dialogista ja demokraattista, sillä vain aikuisella on aloitteentekomahdollisuus ja lisäksi 

hän jatkuvasti arvioi lasten vastauksia. Tällaisessa arvioivassa ja aikuisen kysymyksiin pe-

rustuvassa toimintatavassa ei lasten ajatuksille ja ideoille jää tilaa. Lapsen huomiosta suu-

rin osa menee sen arvailemiseen, mitä aikuinen toivoo hänen vastaavan. Jos lapsi näh-

dään periaatteessa oppimisen ytimessä olevana aktiivisena kyselijänä, pohtijana ja kokeili-

jana ja ajatellaan toimittavan lapsilähtöisesti, mutta toimitaan niin, että lapsi on aikuisen 

toiminnan kohde ja aikuisten ja lasten välinen vuorovaikutus on luonteeltaan arvioivaa, on 

tilanne nurinkurinen. Myös Lehtovaara (1992, 79) huomasi tutkimuksessaan, kuinka lapset 

näyttivät omaksuneen voimakkaasti näkemyksen monologisoituneesta vuoropuhelun 

muodosta, jolloin lapset halusivat antaa esitettyyn kysymykseen lyhyen ja mahdollisesti 

lyhyesti perustellun vastauksen. Haastatteluissa pyrittiin syvään dialogiin haastateltavien 

kanssa, mutta se osoittautui ongelmalliseksi.  

 

Leikillä on aina ollut tärkeä rooli päiväkodin toiminnassa. Kuitenkin leikin rooli on jokseen-

kin epäselvä, ristiriitainenkin. Lindqvist (1998, 45) toteaa useiden tutkimusten kuvaavan 

leikin ongelmallisuutta ruotsalaisissa päiväkodeissa. Kasvattajat sanovat pitävänsä leikkiä 

tärkeänä, mutta kuitenkin he todellisuudessa pitävät kiinnostavampana lapsille suunnitte-

lemaansa toimintaa kuin leikkiä. Puheet ja arjen toiminta eivät siis kohtaa. Lindqvist (1998, 

45) kertookin Henckelin käsityksestä, jonka mukaan sillä, millainen näkemys kasvattajilla 

on leikistä ja sillä, miten he oikeasti toimivat leikkitilanteissa, on suuri ero. Teoriassa he 

sanovat uskovansa leikkiin oppimis- ja opettamismenetelmänä, mutta käytännössä kuiten-

kin suhtautuvat siihen terapeuttisesti. 

 

Päiväkodeissa on pyritty muuttamaan toimintaa lapsilähtöiseksi, mutta ajatusten ja toimin-

nan muuttaminen on hidas prosessi. Käsitysten ja toiminnan pitäisi myös kohdata, muutoin 

muutos ei ole mahdollinen. Kinos ( 2002, 122) toteaakin, että jos lapsikeskeistä opetusta 

toteutetaan ainejakoisesti ja pääosin esittävän ja kyselevän opetuksen muodossa ja opet-
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tajan tekemän etukäteissuunnitelman mukaisesti, todentuu ja toteutuu lapsikeskeinen kas-

vatus aikuiskeskeisenä kasvatuksena. 

 

Meidän olisi siis löydettävä ne toimintatavat, jotka ovat lapsille luontaisia. On ryhdytty poh-

timaan, miten aikuinen voisi huomioida lapsille ominaisia tapoja tuottaa tietoa, oppia ja 

luoda uutta miten lapset voisi aidosti ja aktiivisesti ottaa mukaan toimintaan. Tiedon tuot-

taminen ei tarkoita vain yhtä tapaa oppia. Tuottaessaan tietoa ihminen yhtä aikaa oppii, 

opettaa ja leikkii. Tiedon tuottaminen synnyttää uusia oivalluksia, yllättäviä yhdistelmiä ja 

erilaisia näkökulmia. Siihen tarvitaan leikin elementtejä. Tietoa tuotettaessa tehdään sel-

laista, mitä ei ole ennen tehty. Silloin ei varsinaisesti olla opettelemassa uutta asiaa, vaan 

oivaltamassa, keksimässä ja luomassa jotakin erityistä ja ainutlaatuista. (Karlsson, 2003, 

28.) 

 

2.6 Lapsi kokemustensa kertojana – lasten haastattelusta 

 

Empiirisen tiedonkeruumenetelmän valintaa ohjaa yleensä se, minkälaista tietoa etsitään 

ja keneltä tai mistä sitä etsitään (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2000,183). Empiirinen tie-

donhankintamenetelmä taas ohjaa sitä, minkälaista tietoa ylipäänsä voimme saada tutkit-

tavilta ja tutkittavasta asiasta (Doverborg & Samuelsson 2000, 21). Haastattelu on mene-

telmä, jota käytetään usein tutkimuksissa, kun halutaan tietää, mitä tutkittavat ajattelevat, 

tuntevat, kokevat tai uskovat (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2000, 184). Meillä on varsin 

paljon haastattelua koskevaa kirjallisuutta, mutta lasten haastattelusta on kirjoitettu yllättä-

vän vähän.  

 

Lasten haastattelua on pidetty ongelmallisena, koska lasten kykyä kertoa käsityksistään 

on pidetty vajavaisena ja kokemuksia ei ole pidetty riittävän todenmukaisina ja luotettavi-

na, jotta niitä voitaisiin käyttää tutkimuksen informaationa (Kirmanen 1999, 197;  Riihelä 

2000, 148-149). Kirmasen (1999, 197) mielestä tämä liittyy laajemmin myös positivistiseen 

tutkimustraditioon  ja sen perusoletuksiin tiedon luonteesta, jota tutkimuksella  halutaan 

saavuttaa. Positivistisessa tutkimustraditiossa katsotaan, että tutkittavasta asiasta on ole-

massa yksi objektiivinen totuus, josta vanhemmat tai muut aikuiset ovat kyvykkäämpiä tar-

joamaan luotettavampaa tietoa kuin lapset.  Eli kun on tarkasteltu lasten haastattelua tut-

kimusmenetelmänä ja pohdittu sen luotettavuutta, on kytkeydytty (tietoisesti tai tiedosta-

matta) postivistiseen tiedon käsitykseen. Graue ja Walsh (1998, 1) pitävät yksistään tätä 
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riittämättömänä selityksenä. Heidän mielestään tutkimus on kohteellistanut lapsen myös 

vallinneen psykologisen perspektiivin ja tutkimusintressien vuoksi. Heidän mielestään on 

hämmästyttävää, kuinka vähän tiedämme lasten elämästä, siitä miten erilailla eri lapset 

toimivat erilaisissa tilanteissa. Lasten elämisen konteksteihin on kiinnitetty vain vähän 

huomiota eivätkä tutkimukset kerro lapsista, jotka käyttäytyvät hyvin eri tavalla riippuen sii-

tä ovatko he kotona, koulussa tai kavereiden kanssa leikkimässä. Heidän mielestään las-

ten kokemusten ymmärtäminen tai ylipäätään kiinnostus lasten kokemuksiin on ollut vali-

tettavan vähäistä. Tutkijoiden kiinnostus on suuntautunut lasten kokemusten ja niiden 

ymmärtämisen sijaan universaalien lainalaisuuksien muodostamiseen ja erilaisten mene-

telmien kehittämiseen, joissa lasten rooli on ollut hyvin välineellinen. Lainalaisuuksia muo-

dostettaessa lapsia on usein tutkittu laboratorio-olosuhteissa ja heistä on tullut oppimis- ja 

kehitysteorioiden ”raaka-ainetta”. Myös ennen ja jälkeen tyyppiset testaukset, joita on 

usein käytetty uudenlaisten pedagogisten näkemysten oikeuttamiseen tai hylkäämiseen, 

asettavat lapset lähinnä mittaustulosten välineiksi. 

 

Lapsitutkimuksen piirissä on herätty huomaamaan oman ajattelumme aikuiskeskeisyys eli 

se, että me tulkitsemme lasten puhetta sen näkemyksen kautta ja valossa, joka meillä tut-

kijoilla on aikuisena maailmasta (Kirmanen 1999, 198). On pohdittu, miten aikuinen voi 

saada tietoa nimenomaan lasten kokemusmaailmasta. Tähän on ottanut kantaa esimer-

kiksi  Bardy (1996, 214) korostamalla, että lasten osallistuminen tutkimuksen informanttei-

na purkaa aikuiskeskeisyyttä ja  mahdollistaa myös lasten osallistumisen lapsuuden mää-

rittelyyn. Myös Nummenmaa (2001, 36-37) katsoo, että keskeinen metodologinen lähes-

tymistapa lapsuuden tutkimiseen, lapsen sosiaalisen kompetenssin näkökulmista, on et-

nografia ja sen keskeiset tiedonhankintamenetelmät – osallistuva havainnointi, lasten 

haastattelu sekä lapsen elämää koskevien dokumenttien analyysi.  

 

Haastattelu on sosiaalista ja vastavuoroista toimintaa, jossa tutkija ja tutkittava yhdessä 

luovat sosiaalista todellisuutta aineistoa tuottamalla. Haastattelussa on keskeistä se, mil-

laisia tulkintoja haastateltavat tekevät elämästään. Tämä tulkintojen tekeminen tapahtuu 

vuorovaikutusprosessissa haastattelijan ja haastateltavan kesken. Laadulliseen haastatte-

luun kuuluu, että vuorovaikutusta ohjaavat tietyt säännöt, jotka haastattelija ja haastatelta-

vat neuvottelevat yhdessä haastattelun kuluessa. (Kirmanen 1999, 196.) Yleensä aikuiset 

ovat lasten kanssa toimiessaan tiedon haltijoita, luvan antajia ja sääntöjen asettajia, mutta 

lapsitutkimuksessa lasten tulisi olla tiedon haltijoita, luvan antajia ja sääntöjen asettajia. 

Tilanne siis kääntyykin päälaelleen. Olemme tottuneet siihen, että aikuinen voi kyllä kertoa 
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ajatuksistaan ja kokemuksistaan lapselle ja näin opettaa tätä. Lapset eivät kuitenkaan pe-

rinteisesti ole opettaneet aikuisia. ( Graue & Walsh 1998, 56-57.) 

  

Kun haastattelua tarkastellaan vuorovaikutustilanteena, ajatellaan, että haastattelija ja 

haastateltava luovat yhdessä ainutkertaisen tilanteen, jossa syntyy kahden ihmisen väli-

sessä suhteessa tuotettua ainutkertaista tietoa. Tällöin myös haastateltava nähdään aktii-

visena toimijana, subjektina, eikä tutkimuksen passiivisena objektina. Haastateltavan vas-

tausten lisäksi analyysin kohteeksi nousevat myös haastattelijan toiminta ja valinnat eli ko-

ko haastattelutilanne. (Kirmanen 1999, 197.) 

 

Haastattelu syntyy aina kahden tai useamman ihmisen vuorovaikutuksena, mutta lasten 

haastattelu asettaa tutkijan erityisten haasteiden eteen. Miten aikuinen voisi tavoittaa maa-

ilman lapsen kokemana? Jokaisen ihmisen kokemusmaailma on ainutkertainen, eikä toi-

nen ihminen voi sitä koskaan täysin ymmärtää. Teemme aina tulkintoja, jotka pohjautuvat 

omiin kokemuksiimme ja ajatuksiimme. Grauen ja Walshin (1998, 57) mielestä lapsitutkijan 

on hyväksyttävä se seikka, että hän tulee aina olemaan jollakin tapaa ulkopuolinen lapsen 

maailmassa ja niin asian tulee hänen mukaansa ollakin. Kenelläkään ei voi olla täysin oi-

keaa tietoa toisen elämästä, vaan tieto sisältää aina tulkintaa.  

 

Lapsen ja aikuisen suhde ei ole kahden tasavertaisen osapuolen välistä vuorovaikutusta, 

vaan se on jo lähtökohdiltaan erilainen kuin kahden aikuisen välinen suhde (Kirmanen 

1999, 214). Lapsen ja aikuisen suhde pohjautuu aikuisen valtaan riippumatta siitä, millai-

nen suhde lapsella ja aikuisella on (Strandell 1995, 118). Kuitenkin kasvattaja ja tutkija, 

joka suhtautuu eettisesti kasvatus- ja tutkimustyöhön, haluaa olla dialogissa lapsen kanssa 

ja kuunnella tätä . Näin hän voi itsekin oppia uutta ja muuttaa omia käsityksiään sen si-

jaan, että haluaisi tarjoilla valmiina lapselle omat näkemyksensä ja käsityksensä tai  (Värri 

1994, 18-19). Perinteinen haastattelu, jossa aikuinen kysyy ja lapsi vastaa on Grauen ja 

Walshin (1998, 112-113) mukaan lapselle vieras tilanne.  Hän ei ole tottunut sellaiseen 

kuin ehkä opetustilanteissa, jossa auktoriteettiasemassa olevan odotetaan kysyvän ja ky-

symykset ovat useimmiten vallankäytön välineitä, mutta arkikeskusteluun verrattuna se on 

lapselle outoa (ks. Rauste-von Wright, von Wright & Soini 2003, 39).  Riihelä (1996, 185) 

sanoo, että aikuisten kysymysten edessä lapsi jää helposti etsimään mahdollisia piilovies-

tejä tai miettii kysyjän tarkoitusperiä: miksi hänelle esitettiin tämä kysymys ja mitä häneltä 

odotetaan.  Lapsi ei ole ehkä tottunut keskustelemaan aikuisen kanssa muutoin kuin sil-

loin, kun aikuinen testaa lasta kysyen jotakin sellaista, jonka aikuinen kyllä tietää, mutta 
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haluaa selvittää tietääkö lapsi. Tai aikuinen kysyy syitä lapsen huonoon käytökseen. (Ks. 

Brooker 2001, 167.) Tilanne, jossa aikuinen haluaa lapsen opettavan häntä, kertovan 

omasta elämästään, saattaa olla lapselle outo ja vieras. (Graue & Walsh 1998, 113.)  Kui-

tenkin tutkija lähtee kentälle oppimaan ja oppijaksi. Jos hän tietäisi ennalta tutkimansa asi-

at, ei hänellä olisi syytä lähteä kentälle lainkaan (mts. 99). Myös Lehtovaara (1992, 234) 

puhuu siitä, kuinka erityisesti lapsia tutkittaessa on vaikea häivyttää valta-asema tutkijan ja 

tutkittavan välillä. Lapsi kokee usein tutkimustilanteen opettaja – oppilas tai aikuinen – lap-

si tilanteena, jonka purkaminen on vaikeaa. Brooker (2001, 167) toteaa, että aikuiset, jotka 

ovat keskustelleet lasten kanssa kertoen myös omista näkemyksistään, ajatuksistaan ja 

havainnoistaan, ovat saaneet lapsilta perusteellisempia ja vähemmän ennalta arvattavia 

vastauksia. 

 

Kasvatus- ja opetuskulttuurimme on sellainen, joka korostaa aikuisen asemaa lapseen 

verrattuna. Aikuinen tietää ja testaa lasta, kuinka paljon hän osaa ja ymmärtää. Tällainen 

arvioiva toiminta, jossa aikuinen havainnoi ikään ja kehitystasoon perustuvia samankaltai-

suuksia ja etsii lapsia yhdistäviä yhtenäistäviä lainalaisuuksia, on eräs vallankäytön osate-

kijä.  Tällöin aikuinen omalla orientaatiollaan sivuuttaa lapsen asemaa subjektina ja lap-

sesta tulee toiminnan tai tutkimuksen kohde. Taustalla on tällöin lapsi- ja oppimiskäsitys, 

joka perustuu näkemykseen, että lapsi oppii pääasiassa aikuisen ohjaavan toiminnan an-

siosta. Tällöin lasten oppimisen ja kehityksen katsotaan olevan yhteydessä lapsen ikään. 

Lapsen erilaisuutta ja yksilöllisyyttä korostavat lapsi- ja oppimiskäsitykset taas perustuvat 

näkemykseen, jonka mukaan lapsen kehittyminen ja oppiminen tapahtuu kunkin henkilö-

kohtaisen, yhteisöllisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvan vuorovaikutuksen ansioista. Tä-

tä vuorovaikutusta kukin muokkaa omilla tiedoillaan ja taidoillaan. (Riihelä 1996, 179;  

Rauste-von Wright, von Wright & Soini 2003, 76-77.) Tutkijan ja tutkittavan valta-aseman 

purkamisen tekee kuitenkin ongelmalliseksi se, ettei kysymys ole ainoastaan tutkijan vaan 

myös tutkittavan ajattelu- ja toimintatavan muuttamisesta (Lehtovaara 1992, 243). 

 

Sekä tutkijalla että tutkittavalla on ennakko-oletuksia. Tutkijalla on jonkinlainen mielikuva 

siitä, millainen tutkittava todennäköisesti on ja kuinka hän saattaa toimia. Tämä näkyy 

muun muassa siinä teoriassa, joka ohjaa tutkimusta, niissä mittavälineissä, joita tutkija 

käyttää tai laatii sekä tutkijan käyttämissä teoreettisissa käsitteissä. Myös tutkittavalla on 

erilaisia mielikuvia muun muassa siitä, mitä tutkija tahtoo tai ajattelee. Hän siis kohtaa tut-

kijan reagoivana ihmisenä. (Lehtovaara 1992,  233-234.) 
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Tässä tutkimuksessa, jossa tarkastellaan oppimiseen ja kasvatukseen liittyviä kysymyksiä, 

ollaan tekemisissä ymmärtämisen ja merkitysten problematiikan kanssa. Tutkimuksen 

keskiössä ei ole lasten käytös sinällään, vaan merkitykset ja lasten tulkinnat. (ks. Lehto-

vaara 1992, 145-146.) Myös Nummenmaa (2001, 27) korostaa, että lapsen perspektiiviin 

asettuminen edellyttää ymmärtävää tulkintaa. Tulkinnallinen lähestymistapa nimenomaan 

haastaa sekä tutkijat että kasvattajat analysoimaan, ymmärtämään ja tulkitsemaan kasva-

tuksen ilmiöitä entistä enemmän subjektin asemasta käsin (Nummenmaa 2001, 35). Sen 

täytyy pohjata selkeään todistusaineistoon, jotta kuvaus ja tulkinta voidaan erottaa toisis-

taan (mts.  27). Tulkinnallinen lähestymistapa perustuu ihmiskäsitykseen intentionaalises-

ta, omia valintoja tekevästä yksilöstä. Lapset eivät siis ole vain sosiaalisten järjestelmien 

tuotteita, vaan he myös muovaavat omalta osaltaan sosiaalisia järjestelmiä. Lapsi tulisi 

kohdata myös tutkimuksessa kokonaisena, kokemuksellisena ja yksilöllisenä subjektina. 

(mts.  35.) Toisten kokemusten ymmärtäminen ei ole täysin ongelmatonta eikä se käy het-

kessä. Tutkija on tulkitsija, joka osallistuu dialogiin omien kokemustensa pohjalta. Yhteisen 

maailmamme keskelläkin meillä kaikilla on omat merkitysmaailmamme. Kaikkien, sekä las-

ten että aikuisten, tulkinnat ja niiden ymmärtäminen ovat tärkeitä ja merkittäviä yhteisen 

merkitysmaailman syntymiseksi. (Värri 2000, 33-38.) 

 

3 Empiirisen aineiston tuottamisen kuvaus 

 

Kerron seuraavaksi, miten tutkimusaineisto on tuotettu. Teen sen melko seikkaperäisesti, 

jotta lukija voisi myös tätä taustaa vasten ymmärtää ja arvioida, miten olen lähestynyt tut-

kimuskohdettani ja miten olen tutkijana toiminut. Tämä on mielestäni tärkeää etenkin las-

ten haastattelun problematiikkaa käsittelevässä tutkimuksessa, jossa tutkijan kyky raken-

taa kontakti lapseen on erityisen tärkeää. Myös Kyrönlampi-Kylmänen (2007, 85) korostaa 

lapsen luottamuksen saavuttamisen merkitystä, kun tutkitaan lasten kokemusmaailmaa 

haastattelun keinoin. 

3.1 Tutkimuksen toteutus  

 

Ennen varsinaista tutkimuksen suorittamista hain ja sain tutkimusluvat Toijalassa sosiaali-

johtajalta ja Espoossa alueen sosiaali- ja terveystoimen koordinaattorilta. Toijalassa minul-

la oli mahdollisuus osallistua vanhempainiltaan, jossa kerroin vanhemmille ajatuksistani ja 

tutkimussuunnitelmastani. Espoolaisille vanhemmille jaettiin tutkimussuunnitelmani kirjalli-
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sesti. Vanhemmilta pyydettiin myös kirjallinen suostumus lasten osallistumiseen tutkimuk-

seen, kuten Ruoppila (1999, 32) edellyttää. Kaikki vanhemmat antoivatkin luvan. Tärkeintä 

oli kuitenkin lasten antama suostumus. Olin varautunut siihen, että kaikki lapset eivät ehkä 

halua osallistua tutkimukseen ja heillä oli myös mahdollisuus kieltäytyä, mutta kukaan lap-

sista ei tehnyt niin (ks. mts. 38). Joskus lapsilla oli leikki tai jokin muu heille tärkeä toiminta 

kesken, kun tarkoitukseni oli haastatella heitä. Lapset saivat mahdollisuuksien mukaan 

leikkiä ja suorittaa tehtävät loppuun ja haastattelin heitä vasta sitten. Haastattelut tehtiin 

yleensä aamupäivällä, jolloin lapset olivat virkeimmillään. (ks. Doverborg & Pramling Sa-

muelsson 2000, 26.) Yhden haastattelun aikana lapsi sanoi, ettei jaksa enää. Lopetimme 

sillä erää ja sovimme jatkavamme toisella kerralla. Kun seuraavan kerran menin päiväko-

tiin, enkä haastatellut tätä lasta heti ensimmäisenä, hän muistutti keskeneräisestä haastat-

telusta. Jatkoimmekin sen sitten loppuun.   

 

Tutkimukseen osallistui yhteensä 20 6 - 7 –vuotiasta lasta. Tarkoitukseni oli haastatella 

jokaista lasta kerran. Siksi tutkimusjoukko oli varsin suuri. Alunperin pohdin mahdollisuutta 

peilata lasten oppimiskäsityksiä opettajien oppimiskäsityksiin ja ryhmän toimintatapaan. 

Siksi lapset olivat kahdesta eri ryhmästä ja tässä tapauksessa vielä kahdelta eri paikka-

kunnalta. Tunsin molemmat opettajat etukäteen muista yhteyksistä ja siksi päädyin tutki-

maan näiden päiväkotiryhmien lapsia. Toijalasta osallistui 12 lasta Espoosta mukana oli 8 

lasta. 

 

Toijalasta tutkimukseen osallistui useampi lapsi, koska siellä lapset olivat aktiivisia ja kyse-

livät sekä minulta että ryhmän opettajalta, koska he pääsevät juttelemaan kanssani.  

Haastattelin kaikkia halukkaita lapsia ainakin kerran, sillä olin kertonut lapsille olevani kiin-

nostunut kuulemaan heidän ajatuksiaan. Näin ollen kaikilla halukkailla oli mielestäni oikeus 

tulla kuulluksi. Toijalassa varsinainen tutkimusjoukko kasvoikin alunperin suunnitellusta 

määrästä neljällä lapsella. 

 

Mietimme yhdessä ryhmien opettajien kanssa, ketkä lapsista osallistuisivat tutkimukseen. 

Pyrimme saamaan mukaan erilaisia lapsia: hiljaisia ja ujoja, puheliaita ja reippaita, pohtijoi-

ta ja tekijöitä, tyttöjä ja poikia. Tutkimusjoukkoa muodostaessamme jouduimme jättämään 

kaksi poikaa pois, sillä heidän puheensa oli niin epäselvää, että tottumattomana minun oli 

mahdotonta saada siitä selvää. Oli myös lapsia, jotka vanhempien vuorotyön vuoksi olivat 

ajoittain paljonkin poissa päiväkodista ja siksi heidät oli käytännön syistä järkevää rajata 
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tutkimusjoukon ulkopuolelle. Ja kuten sanottu myös lapset omalla aktiivisuudellaan vaikut-

tivat lopullisen tutkimusjoukon muodostumiseen. 

3.2 Tutkimuspäiväkodit  

 

Molemmat ryhmät olivat niin sanottuja esikouluryhmiä ja lapset olivat aloittamassa koulun 

seuraavana syksynä. Toijalassa lapset olivat osapäiväryhmässä. Päiväkoti sijaitsi vanhas-

sa rakennuksessa, joka oli aiemmin toiminut muun muassa lääkärin vastaanottotilana ja 

kirjastona. Sittemmin tilat oli remontoitu päiväkotikäyttöä varten. Lapsilla olikin suhteellisen 

paljon tilaa käytettävänään. Haastattelin lapsia yläkerrassa huoneessa, jossa lapset olivat 

joskus leikkimässä, esimerkiksi rakentelemassa huoneessa olevista pikkupatjoista majoja. 

Tila oli rauhallinen; sinne ei kantautunut lasten ääniä eikä sieltä ollut näköyhteyttä toisiin 

lapsiin. 

 

Espoossa lapset olivat niin sanotussa kokopäiväryhmässä eli he tulivat päiväkotiin aamulla 

ja heidät haettiin kello 17 mennessä. Espoolaisten lasten päiväkoti oli alunperinkin suunni-

teltu tätä käyttöä varten. Ryhmällä oli käytössään neljä pienehköä, rinnakkain sijaitsevaa 

huonetta. Haastattelin lapsia vaihdellen kahdessa reunimmaisessa huoneessa. Kummas-

sakin huoneessa oven sai suljettua, jolloin suurin häly jäi ovien ulkopuolelle. Molemmista 

huoneista oli kuitenkin ikkuna viereiseen huoneeseen, jolloin lapsilla oli jatkuva näköyhteys 

toisiin lapsiin ja heidän tekemisiinsä. Lasten keskittymisen kannalta se oli joskus hieman 

hankalaa. 

 

Tutkimusajankohtana, vuonna 1996, päivähoidossa oli menossa eräänlainen etsintä- tai 

murrosvaihe. Monet lasten parissa työskentelevät tunsivat tyytymättömyyttä omiin työta-

poihinsa. Uudenlainen näkemys lapsesta, oppimisesta, tiedon luonteesta ja opettajan roo-

lista teki varovaista tuloaan. Puhuttiin paljon lapsikeskeisyydestä tai lapsilähtöisyydestä ja 

haluttiin muutosta omaan, aikuiskeskeiseen työtapaan. (Institutionaalisesta toiminnasta ja 

lasten aseman parantamisesta niissä oli ilmestynyt tutkimuksia esimerkiksi Merja Korho-

sen  toimintatutkimus Käytäntöshokki vuonna 1989 sekä Erja Rusasen  Voiko jotain olla 

toisin lasten päivähoidossa? vuodelta 1989.) 

 

Molempien tutkimuspäiväkotien lastentarhanopettajat olivat mukana tässä etsintä- ja muu-

tosprosessissa. Espoossa lastentarhanopettaja oli mukana STAKES:n koordinoimassa 

AITO –kokeilussa. AITO tulee sanoista ajattelu, ihmettely, tutkiminen ja oivaltaminen. Ko-
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keilun aikana tutustuttiin yhteistoiminnalliseen oppimiseen, puhuttiin uudenlaisesta oppi-

mis- ja tiedonkäsityksestä ja sen merkityksestä päiväkodin toimintaan. Lisäksi opiskeltiin 

teematyöskentelyä ja dokumentointia. Kokeilun aikana jaettiin ajatuksia toisten päiväkotien 

työntekijöiden sekä perhepäivähoitajien kanssa ja pohdittiin, miten aikuinen voisi antaa ti-

laa lasten omalle ajattelulle ja lapsia kuuntelemalla kehittää omaa ammattitaitoaan. Varsi-

naiseen kokeiluryhmään osallistuneet jakoivat kokemuksiaan ja ajatuksiaan oman päivä-

kodin sisällä ja näin kaikki kokeilupäiväkodit pyrkivät muutokseen. AITO -kokeilu kesti kak-

si vuotta ja pääsin siihen mukaan toisen kokeiluvuoden alussa tullessani harjoittelijaksi 

STAKES:een. Tällöin tutustuin espoolaisen päiväkodin opettajaan. 

 

Toijalassa ei ollut käynnissä mitään varsinaista projektia asian tiimoilta, mutta opettaja ja 

päiväkodin johtaja olivat halukkaita uudistamaan työtään. Päiväkodin johtaja oli ollut opin-

tomatkalla Italiassa Reggio Emiliassa, jonka päivähoito perustuu Loris Malaguzzin näke-

myksiin (ks. esim. Hendrick 1997, Wallin 2000) ja matkan vaikutukset näkyivät esimerkiksi 

päiväkodin tiloissa ja aikuisten kiinnostuksessa muuttaa omia työtapojaan. Myös Toijalas-

sa lapset toimivat pienryhmissä ja aikuiset opettelivat teematyöskentelyä ja dokumentoin-

tia.  

 

Kävimme molempien päiväkotien opettajien kanssa hedelmällisiä keskusteluja muun mu-

assa dokumentoinnista ja sen merkityksestä sekä uuden ajattelutavan muuttamisesta käy-

tännön toiminnaksi ja sen vaikeudesta. Kumpikin opettaja tuskaili, kuinka vanhat työtavat 

ovat juurtuneet ja kuinka vaikeaa onkaan toimia lasta kuunnellen. Pohdimme myös suun-

nittelun merkitystä ja roolia. Molempien ryhmien opettajat olivat huomanneet, että vanhat 

käsitykset lapsesta, oppimisesta, tiedosta, aikuisen roolista ja työskentelytavoista kaipasi-

vat muutosta. Uuden ajattelutavan omaksuminen ja etenkin sen vieminen käytännön tasol-

le on kuitenkin hidas ja vaikea, ajoittain turhauttavakin prosessi.  

 

3.3 Tutkimuksen valmistelua  

 

Ennen varsinaisen tutkimuksen suorittamista vierailin molemmissa päiväkodeissa neljä 

kertaa, jotta lapset voisivat tutustua minuun ja minä lapsiin. Viivyin kerrallaan aina use-

amman tunnin. Olin mukana espoolaisten Eläinmuseoon tekemällä retkellä ja muutoin päi-

väkodin normaalissa toiminnassa. Keskustelin lasten kanssa, luin heille, pelasin pelejä ja 

kirjasin ylös heidän satujaan. Lasten kanssa keskustellessani huomasin, että kun kysyin 
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miksi he ajattelevat jostakin asiasta niin kuin kertoivat ajattelevansa, he tulkitsivat miksi 

kysymykseni osoitukseksi siitä, että he olivat vastanneet jotenkin väärin. (ks. Riihelä 2000, 

129-130.) Tämä huomio oli tärkeä kehitellessäni myöhemmin erilaisia haastattelumene-

telmiä.  

 

Myös Toijalassa osallistuin päiväkodin normaaliin toimintaan. Edellisten lisäksi olin muka-

na muun muassa jumppahetkellä sekä lasten viikoittaisella käynnillä koulussa, jossa he 

saivat käyttää yhtä luokkaa tunnin ajan.   

 

Lapset olivat tietysti uteliaita, kuka olin ja miksi tulin heidän ryhmäänsä. Kerroin lapsille, 

että olin kiinnostunut siitä, minkälaisia asioita lapset oppivat päiväkodissa ja miten he asi-

oita oppivat ja opiskelevat. Kerroin olevani erityisen kiinnostunut siitä, mitä lapset ajattele-

vat. Siksi olisin iloinen, jos lapset kertoisivat minulle ajatuksistaan, koska he tietävät omas-

ta oppimisestaan parhaiten. Kerroin myös opiskelevani koulussa ja kertovani myös muille 

opiskelijoille ja opettajille, mitä olen lapsilta oppinut. Kirmanen (1999, 204) kertoo heidän 

motivoineen lapsia osallistumaan haastatteluihin monin eri tavoin muun muassa pienillä 

lahjoilla kuten tarroilla ja kiiltokuvilla sekä lupaamalla leikkiä tai pelata lasten kanssa haas-

tattelun jälkeen. Itse motivoin lapsia kertomalla olevani kiinnostunut heidän ajatuksistaan 

ja pyrkimällä osoittamaan tämän myös toiminnallani. Ilmeisesti aikuisen huomio oli lapsista 

mukavaa, sillä kuten jo totesin, muutama tutkimukseen kuulumaton lapsi tuli kysymään, 

koska heitä haastatellaan. Haastattelin kaikkia halukkaita lapsia ainakin kerran. 

 

Tutustuessani lapsiin ja myöhemmin ollessani päiväkodissa haastattelemassa lapsia jou-

duin moniin mielenkiintoisiin tilanteisiin. Olin joskus ainoa aikuinen huoneessa, kun lapset 

tekivät jotakin kiellettyä. Tuolloin minun piti päättää, minkälaisen roolin otan ja käytöksellä-

ni välittä se myös lapsille. Otin tietoisesti aikuisen roolin, johon mielestäni kuuluu myös 

vastuu ja puutuin sellaisiin kiellettyihin tekemisiin, jotka olivat vaarallisia tai niihin liittyi toi-

sen kiusaamista. Näin ehkä korostin aikuisuuttani ja auktoriteettiasemaani, mutta toisaalta 

en usko, että olisin voinut sitä kokonaan häivyttääkään katsomalla lasten tekemisiä läpi 

sormien. Katsoin myös olevani aikuisena velvollinenkin puuttumaan ja suojelemaan lapsia 

satuttamiselta tai kiusaamiselta. 
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3.4 Haastattelumenetelmät ja niiden kehittäminen 

 

Tutkimusaineisto on tuotettu tammi-toukokuussa 1996. Graue ja Walsh (1998,91) puhuvat 

nimenomaan aineiston tuottamisesta aineiston keräämisen sijaan. Hänen mielestään termi 

aineiston kerääminen pitää sisällään ajatuksen, että tutkimuksen aineisto on sellaisenaan 

olemassa jossakin ja se on vain kerättävä talteen. Tosiasiassa aineiston hankkiminen on 

kuitenkin hyvin aktiivista ja luovaa toimintaa, joka vaatii myös improvisointia. 

 

Ennen varsinaisen tutkimusaineiston tuottamista harjoittelin lasten haastattelua haastatte-

lemalla sellaisia lapsia, jotka eivät osallistuneet varsinaiseen tutkimukseen. Doverborg ja 

Pramling Samuelsson (2000, 33) kehottavatkin testaamaan etukäteen, kuinka lapset ym-

märtävät kysymykset ja tarvittaessa muotoilemaan ne uudelleen ja kokeilemaan uusien 

kysymysten toimivuutta. (Käytän lähteenä Doverborgin ja Pramling Samuelssonin teoksen 

uusinta painosta, joka on ilmestynyt vasta tutkimusaineiston tuottamisen jälkeen.) Käyttä-

mäni haastattelumenetelmä perustui pitkälti Elisabet Doverborgin ja Ingrid Pramling Sa-

muelssonin (2000) ajatuksiin. Graue ja Walsh (1998, 92) korostavat, että tutkijan tulisi tu-

tustua tutkittavaan aihepiirin mahdollisimman hyvin jo ennen kentälle menoa. Tietoon pitää 

tietysti suhtautua kriittisesti, se voi olla epätäydellistä jopa väärää. Tutkijan tulee myös olla 

tietoinen ennakko-oletuksistaan, joita hänellä aina on riippumatta siitä, tiedostaako hän nii-

tä tai ei.  

 

Tutkimukseni empiirisen osan tekemisen aikaan oli melko hankalaa löytää tutkimuksia, 

joissa oli haastateltu lapsia. Doverborg ja Pramling Samuelsson olivat perehtyneet lapsi-

haastatteluun omasta näkökulmastaan ja tutustuinkin heidän ajatuksiinsa. Heidän kehittä-

mänsä haastattelumenetelmä pohjautuu Piaget`n kliiniseen haastattelumenetelmään, jota 

he ovat kehittäneet korostaen lasten kokemusten ja ympäristön kanssa tapahtuvan vuoro-

vaikutuksen merkitystä sekä kehityksen ja oppimisen kontekstuaalisuutta (Doverborg & 

Pramling Samuelsson 2000, 9). Pramling (1983, 48) on sitä mieltä, että mitä enemmän 

haastattelu saavuttaa dialogin luonteen, sitä halukkaammin lapsi kertoo ja paljastaa aja-

tuksiaan ja vastaavasti kyselyä muistuttava haastattelu saa lapsen puhumaan estyneem-

min. Pramling pitää dialogiin pääsemisen kannalta tärkeänä sitä, että aikuinen yrittää 

päästä mahdollisimman lähelle lapsen maailmaa. Tällöin on tärkeää, että lapsi saa kuvailla 

omaa maailmaansa omalla kielellään. Pramling (1983, 51) pitää dialogihaastattelua yhtenä 

mahdollisuutena, kun halutaan saada käsitys siitä, miten lapsi havaitsee todellisuuden, jo-
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hon hän on kietoutunut. Hän perustelee sekä dialogihaastatteluun sopivan asenteen että 

siinä käytettävän tekniikan. Keskustelunomainen ja toista ymmärtämään pyrkivä dialogi-

haastattelu olikin tavoitteenani, kun lähdin haastattelemaan lapsia.  

 

Tavoitteenani siis oli, että tilanteista muodostuisi mahdollisimman keskustelunomaisia, 

mutta varsin pian huomasin, että todellisuudessa ne noudattivat hyvin pitkälti muotoa, jos-

sa esitin kysymyksen ja lapsi vastasi siihen ja sitten esitin seuraavan kysymyksen, johon 

lapsi taas vastasi (ks. Riihelä 2000, 125-132;  Karlsson 2000, 59-67). Aloitteen teko oli siis 

täysin minulla ja lapsi vain vastasi kysymykseeni, mutta ei jatkanut keskustelua edelleen. 

Tuntui siltä, että lapset yrittivät kertoa sen, mitä olettivat minun haluavan kuulla (ks. Do-

verborg & Samuelsson 2000, 44). Yritin toki sovittaa uuden kysymykseni siihen, mitä lapsi 

sanoi, mutta toiminta oli täysin minun johtamaani eikä keskustelunomaisuus toteutunut 

näissä haastattelutilanteissa.  

 

Lasten oppimiskäsitysten sijasta mieltäni alkoikin yhä enemmän askarruttaa lasten haas-

tattelu tutkimusmenetelmänä. Siksi kehitin itse erilaisia tapoja haastatella lapsia, jotta voi-

sin ymmärtää heidän lähestymistapojaan ja ajatuksiaan. Äänitin kaikki haastattelut. Lisäksi 

kirjasin ylös ajatuksiani haastattelun sujumisesta sekä huomioitani lasten eleistä, äänen-

sävyistä tai ruumiinkielestä. Tekemäni haastattelut voidaan jakaa lähtökohdiltaan aikuis-

lähtöisiin ja lapsilähtöisiin. Lähdin ensin selkeästi aikuislähtöisistä menetelmistä ja siirryin 

yritysten ja erehdysten sekä ymmärryksen lisääntymisen myötä kohti lapsilähtöisempiä 

menetelmiä. Dialogisuutta en haastatteluissani kuitenkaan tavoittanut.  

 

Kuvailen seuraavaksi tekemiäni haastatteluja melko yksityiskohtaisesti. Perustelen tätä 

sillä, että varsin usein olen törmännyt hyviin niukkoihin haastattelumenetelmän kuvauksiin. 

Olen lukenut tutkimusraportteja, joissa on oikeastaan tyydytty vain toteamaan, että lapsia 

haastateltiin. Omien kokemusteni perusteella voin sanoa, että etenkin lasten haastattele-

minen on vaativaa ja sen voi tehdä hyvin eri tavoin ja eri lähtökohdista. Näkemykseni mu-

kaan tutkimuksen tulokset ovat sidoksissa käytettyyn tutkimusmenetelmään ja siksi tutkijan 

on riittävästi kuvailtava, kuinka tutkimushaastattelut on tehty. 
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Yksilöhaastattelut  

 

Ensimmäiseksi haastattelin lapsia yksitellen esittämällä heille ennakolta laatimiani kysy-

myksiä. Tämä haastattelumenetelmä on se, jota harjoittelin etukäteen. Vaikka haastatte-

luista ei harjoitteluvaiheessa tullutkaan keskustelunomaisia, yritin muotoilla kysymyksiäni 

uudelleen ja tein ensimmäiset varsinaiset tutkimushaastatteluni. Kerroin lapsille, että halu-

aisin kuulla heidän ajatuksiaan oppimisesta ja jotta muistaisin, mitä he minulle kertovat, 

nauhoitan haastattelut (ks. Kirmanen 1999, 207;  Doverborg & Pramling Samuelsson 

2000, 27-28). On myös helpompi keskittyä itse haastatteluun, kun ei tarvitse kirjata ylös 

lapsen vastauksia. Lisäksi Doverborg ja Pramling Samuelsson (2000, 28) katsovat, että 

kertomalla haastattelun nauhoittamisesta voidaan korostaa sitä, että lapsen kertoma on 

tärkeää ja että haastattelija on todella kiinnostunut lapsen ajatuksista. Lupasin lapsille, että 

kuuntelemme lopuksi nauhalta pienen pätkän haastattelua.  

 

Istuimme vastakkain, niin että meillä oli katsekontakti (ks. Doverborg & Pramling Samuels-

son 2000, 25). Kysyin lapsilta muun muassa minkälaisista asioista he olivat kiinnostuneita 

ja miten he oppivat asioita. Pyysin heitä kertomaan jotakin, mitä he osaavat ja kuinka he 

olivat sen oppineet. Esitin lapsille suurin piirtein samat ennalta laatimani kysymykset. Yritin 

kuitenkin seurata lasten vastauksia ja syventää niitä tarvittaessa uusilla kysymyksillä. Do-

verborg ja Pramling Samuelsson (2000, 38, 44) sanovatkin, että haastattelijan tulee pystyä 

jatkamaan kysymyksillä lasten vastauksia ja rohkaisemaan heitä kehittelemään ajatuksi-

aan. Haastattelijalla tulee olla selvä näkemys siitä, mitä hän haluaa tietää, jotta hän osaisi 

tarkentaa vastauksia ja tietää mihin tarttua. Tämä on tasapainoilua lapsen vapaan kerron-

nan ja tutkijan ohjaileman keskustelun välillä. Perinteisesti kysymykset on esitetty kaikille 

lapsille tarkalleen samanlaisina, jolloin heidät on unohdettu yksilöinä ja kohdeltu ikään kuin 

kaikki lapset olisivat samanlaisia. Haastattelun päätteeksi kuuntelimme nauhalta pienen 

pätkän haastattelua. 

 

Yritin sovittaa jatkokysymykseni lasten vastauksiin ja muutenkin toimia joustavasti lasten 

mukaan, mutta tosiasiassa haastattelut olivat minun tiukasti ohjaamiani ja muistuttivat 

enemmänkin kuulustelua kuin keskustelua. Kuitenkin pyrkimykseni oli keskustelunomai-

suus. En voinut tällä tavoin haastatellen ymmärtää lasten oppimiskäsityksiä. Tuntui, että 

lapset edelleen halusivat antaa minulle sellaisia vastauksia kuin olettivat minun haluavan 

kuulla (ks. Riihelä 1996, 185). Lapsilla ei ollut myöskään mahdollisuutta ottaa heille tärkei-

tä asioita esiin, koska minä kysymyksilläni määrittelin, mikä on tärkeää ja minkälaisista 
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asioista puhuimme. Haastattelujen kestot vaihtelivat lapsista ja heidän jaksamisestaan 

riippuen 20 minuutista 45 minuuttiin. 

 

Valokuvahaastattelut tutkijan kuvien pohjalta 

 

Seuraavaksi haastattelin lapsia ottamieni valokuvien perusteella. Olin kuvannut erilaisia 

päiväkodin tilanteita (leikki, syöminen, pukeminen, lauluhetki ja niin edelleen) ja muutaman 

kuvan sain päiväkotien omista arkistoista. Kaiken kaikkiaan minulla oli kolmisenkymmentä 

valokuvaa kummastakin päiväkodista ja yritin saada niissä esiin mahdollisimman monipuo-

lisen kirjon päiväkodin arjesta. Pyrin myös saamaan kuviin mahdollisimman samankaltai-

sia tilanteita kummastakin päiväkodista. Ajattelin, että kuvien avulla lapset voisivat kertoa 

eri tiloissa tapahtuvasta oppimisestaan. Näin tulin viestittäneeksi muun muassa sitä, että 

oppimisen ei tarvitse tapahtua vain pöydän ääressä, kynä kädessä.   

 

Haastattelin lapsia yksitellen. Kerroin, minulla on kuvia erilaisista tilanteista ja tapahtumista 

heidän päiväkodissaan. Istuimme vierekkäin sohvalla tai tuoleilla katselemassa kuvia ja 

pyysin lapsia miettimään, olivatko he oppineet jotakin kuvia vastaavissa tilanteissa ja jos 

olivat niin mitä ja miten. Kuvassa ei aina näkynyt juuri sitä lasta, jonka kanssa parhaillaan 

juttelin. Siksi pyysin heitä pohtimaan vastaavia tilanteita. Jotkut lapset halusivat ensin näh-

dä kaikki valokuvat ja pysähtyivät vasta sen jälkeen yksittäisten kuvien kohdalle pohtimaan 

kysymyksiäni. Joidenkin lasten kanssa kävimme valokuvat järjestyksessä läpi. Toisista ku-

vista tuli enemmän tarinaa ja toiset kuvat lapset ohittivat sanomalla etteivät tiedä. Kuvat 

kuitenkin palauttivat lasten mieleen asioita. Oppiminen on niin abstrakti käsite, että halusin 

konkretisoida sitä tässä tapauksessa valokuvien avulla. Myös Doverborg ja Pramling Sa-

muelsson (2000, 36) ovat sitä mieltä, että kaikenlaiset kuvat voivat olla apuna haastattelu-

tilanteessa. Kuvat voivat auttaa lasta keskittämään ajatuksensa juuri kuvan esittämään ti-

lanteeseen. Kuvat voivat myös tuoda mieleen jotain konkreettista, jolloin lasten on hel-

pompi kertoa omista ajatuksistaan. 

 

Tämäkin haastattelumenetelmä oli lähestymistavaltaan aikuislähtöinen, sillä lapset eivät 

itse voineet vaikuttaa kuvien sisältöön ja sitä kautta heidän vaikutusmahdollisuutensa 

myös keskustelun sisältöön kaventuivat. Kuvillani myös määrittelin, mitä oppiminen on tai 

voisi olla tai mitä se ei ehkä ole. Tilanteet eivät olleet ihan yhtä kuulustelunomaisia kuin 

edellä, vaan saatoin kehottaa lapsia kertomaan kuvasta (ks. Doverborg & Pramling Sa-

muelsson 2000, 34) ja he myös tekivät niin. Tilanteet eivät myöskään olleet yhtä aikuisjoh-
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toisia siinä mielessä, että useimmat lapset puhuivat nyt enemmän. Monesti lapset al-

koivatkin oma-aloitteisesti ilman kehotusta kertoa uudesta kuvasta. 

 

Käsinukkehaastattelut 

 

Olin edelleen tyytymätön haastattelujen luonteeseen ja vihdoin aloin kehittää niitä lapsiläh-

töisempään suuntaan. Ymmärsin, että oma käsitykseni lapsesta ja hänen oppimisestaan 

oli ristiriidassa käyttämieni haastattelumenetelmien kanssa. Ajattelin lapsen olevan aktiivi-

nen, osaava, mielikuvituksekas leikkijä ja leikkimällä oppija. Pramling puolestaan edustaa 

kehityspedagogista suuntaa, jossa paino on lasten ajattelulla. Lasten ajatellaan oppivan 

oppimaan metakognitiivisten keskustelujen välityksellä ja tällöin lähtökohtana on lasten ar-

kiajattelu. Leikillä ei tässä katsantokannassa ole pedagogista roolia. (Lindqvist 1998, 54.)  

 

Koska ajattelin, että leikki ja mielikuvitus ovat lapsille ominaisia lähestymistapoja, päätin 

ottaa avuksi käsinukke Misun ja sisällyttää omiin haastattelukysymyksiini niin leikin kuin 

mielikuvituksenkin. Rakensin Misu-kissalle tarinan, jonka johdosta sillä oli syy esittää lap-

sille niitä kysymyksiä,  joista minä tutkijana olin kiinnostunut. Lapset lähtivät helposti leik-

kiin mukaan ja Misu sai esittää vähän hassujakin kysymyksiä tai väitteitä, kuten väitteen, 

että lehmät osaavat lentää. Tilanteet olivat siinä mielessä keskustelunomaisempia, että 

osa lapsista esitti myös Misulle kysymyksiä. He vastasivat Misulle, eivät välttämättä minul-

le, tutkijalle ja aikuisella. Misu oli seuraavana syksynä tulossa esikouluun ja halusi tietää, 

mitä esikoulussa tehdään. Lasten ja Misun suhde oli tasaveroisempi kuin tutkijan ja lapsen 

välinen suhde. Lapset saattoivat kokeneempina opastaa ja neuvoa Misua ja lievittää Misun 

pelkoja. Kysyin lapsilta suurin piirtein samat kysymykset, vaikka tietenkin tarkensin jatko-

kysymyksillä lasten vastauksia. Edelleen siis kysymyksilläni määrittelin, mitä ajatuspolkuja 

kuljemme, enkä siten antanut lapsille todellista mahdollisuutta kertoa omista ajatuksistaan, 

heille tärkeistä asioista.  En siis kohdellut lapsia ainutkertaisina yksilöinä, vaan tahtomatta-

ni edelleen välineellistin heidät.  
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Haastattelut lasten ottamien kuvien pohjalta 

 

Seuraavaksi palasin valokuvahaastatteluun, mutta tällä kertaa annoin lapsille aktiivisen 

roolin ja he saivat toimia valokuvaajina. Olin kiinnostunut myös lasten ajatuksista fyysisen 

tilan ja oppimisen suhteen eli siitä, minkälainen tila kannustaa tai tukee heidän oppimis-

taan. Pyysin kutakin lasta vuorollaan miettimään, mitkä heidän mielestään olivat päiväko-

dissa ne paikat, joissa heidän on hyvä ja hauska oppia ja opiskella ja valokuvaamaan ne. 

Kuljin kunkin lapsen mukana ympäri päiväkotia ja jokainen lapsi sai ottaa seitsemän valo-

kuvaa. Kuvien valmistuttua istuimme vierekkäin katselemaan niitä ja pyysin lapsia kerto-

maan, miksi he olivat kuvanneet juuri sen paikan eli miksi se oli heistä hyvä oppimispaik-

ka. Lapset  olivat innostuneita kuvaamisesta ja he myös miettivät tarkasti, mitkä paikat ku-

vaisivat. Osa lapsista halusi ottaa kuvia pihasta ja sen he saivat tietysti tehdä. Lapset ker-

toivat kuvista oma-aloitteisesti ja he osasivat perustella, miksi olivat kuvanneet juuri ne 

paikat. Lapset saivat vihdoin vapaammin määritellä kuvien avulla käsityksiään oppimises-

ta. Mielestäni he nyt ymmärsivät etten etsinyt oikeita tai vääriä vastauksia, vaan halusin 

kuulla heidän ajatuksistaan.   

 

Pari- ja ryhmähaastattelut 

 

Haastattelin myös lapsia pareittain tai ryhmässä, koska ajattelin haastattelutilanteiden ole-

van lapsille (itsestäni puhumattakaan) oppimistilanteita (ks. Doverborg & Pramling Sa-

muelsson 2000, 15) ja oman oppimiskäsitykseni mukaan toisilla lapsilla ja ääneen pohtimi-

sella oli tärkeä rooli oppimisessa. Myös Brooker (2001, 167-168) toteaa, että ryhmähaas-

tattelut antavat lapsille mahdollisuuden ilmaista ja kehittää ajatuksiaan yhdessä. Hän nä-

kee lapset sosiaalisina toimijoina pikemmin kuin eristyneinä yksilöinä ja siksi ryhmähaas-

tattelu mahdollistaa lapsille luontaisen tavan toimia ja keskustella. Lapset saivat itse valita 

kaverin tai kaverit, joiden kanssa he pohtivat esittämiäni kysymyksiä. Lapset istuivat vie-

rekkäin vastapäätä minua ja vastasivat ennalta laatimiini kysymyksiin. Keskustelut polveili-

vat lasten vastauksista ja kommenteista riippuen. Vaikka lapset saivat kehitellä vastauksi-

aan keskenään, se ei poista sitä tosiseikkaa, että olin ennalta laatinut kysymykset ja siten 

paljon lapsille tärkeitä asioita jäi varmasti käsittelemättä. Ennalta laatimillani kysymyksillä 

siis annoin menetelmälleni paljon suuremman vallan kuin etukäteen käsitinkään. 
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Kirjeenvaihto eli aihesadutus 

 

Lapset saivat vaikuttaa enemmän haastattelujen sisältöihin kertoessaan toisilleen kirjeitä. 

Litteroin Liisa Karlssonille sadutustilanteita STAKES:n Satukeikkaprojektia varten. Projek-

tissa lapset olivat ympäri Suomea esimerkiksi päiväkotiryhminä satukirjeenvaihdossa kes-

kenään. Lapset kertoivat satuja yksin tai ryhmässä ja aikuinen kirjasi ne sanatarkasti ylös. 

Valmiit sadut lähetettiin toiseen päiväkotiin, jossa ne luettiin lapsille ja nämä taas vastasi-

vat kertomalla uusia satuja. Näitä kertomistilanteita oli myös nauhoitettu ja litteroin joitakin 

niistä. Projektista syntyi myös Liisa Karlssonin (2000) väitöskirja ”Lapsille puheenvuoro – 

ammattikäytännön perinteet murroksessa”. Väitöskirjassaan Karlsson etsi vastausta ky-

symyksiin, miten lapset voisivat olla aidosti osallisia päiväkodin toiminnassa ja millainen 

aikuisten toimintakulttuuri mahdollistaa lasten ajatusten esiin tuomisen ja pohtimisen. Tut-

kimuksessa on käytetty ja kehitetty sadutusmenetelmää. Sadutusohje kuuluu näin: ” Kerro 

satu, sellainen kuin itse haluat. Kirjaan sen juuri niin kuin sen minulle kerrot. Lopuksi luen 

tarinasi, ja voit muuttaa tai korjata sitä, mikäli haluat.” (ks. Karlsson 2003.) Litteroidessani 

pohdin, mitä voisin oppia Satukeikan kirjeenvaihdosta ja voisinko hyödyntää sitä jotenkin 

omassa tutkimuksessani. Asiaa mietittyäni päädyin ajatukseen, että lapset Toijalasta ja 

Espoosta voisivat ryhtyä keskenään kirjeenvaihtoon, jossa oli määrä kertoa minkälaisia 

asioita lapset olivat oppineet ja miten he olivat oppineet ja opiskelleet. Tällaista tiettyyn 

teemaan liittyvää sadutusta voidaan kutsua myös aihesadutukseksi. Siinä voidaan yhdes-

sä sopia aiheen rajauksesta. Sadutus ei sisällä arviointia, vaan toisen kertoma hyväksy-

tään ja sitä arvostetaan sellaisenaan. (ks.  Karlsson 2003, 115.)  

 

Kerroin lapsille Toijalassa, että käyn myös Espoossa eräässä esikouluryhmässä, jossa 

lapset mielellään kuulisivat mitä asioita lapset Toijalassa oppivat ja miten he niitä oppivat 

ja opiskelevat. Kysyin haluaisivatko he kertoa ajatuksiaan ja kuulla sitten puolestaan es-

poolaisten lasten ajatuksia. Onnekseni lapset halusivat. 

  

Lapset saivat kertoa kirjeen joko yksin tai valitsemansa kaverin tai kaverien kanssa. Minä 

toimin kirjurina. Lopuksi vielä luin kirjeet, jotta he saivat tarkastaa, että olin kirjannut asiat 

oikein. Halutessaan he saivat vielä muuttaa tai korjata jotain kirjeen kohtaa. Toimin myös 

kuriirina, sillä kirjeet kulkivat minun mukanani Toijalasta Espooseen ja toisin päin. Ensim-

mäinen kerrontatilaisuus Toijalassa oli sellainen, että kaikki lapset olivat samanaikaisesti 

paikalla ja odottaessaan omaa vuoroaan he myös kuulivat, minkälaisia kirjeitä muut kertoi-

vat. Kertomukset noudattivatkin sitten samaa kaavaa: kaikki kertoivat omalla vuorollaan 
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ensimmäistä esimerkkiä seuraten, mitä päiväkodissa saa tehdä. Osa lapsista joutui odot-

tamaan melko kauan omaa vuoroaan, eikä ensimmäisistä kirjeistä tullut kovin pitkiä. 

 

Kirjoitin kirjeet puhtaaksi parin päivän aikana ja lähdin niiden kanssa Espooseen. Kerroin, 

että minulla oli heille postia toijalalaisilta lapsilta. Kerroin myös, että he voisivat vastata 

heille ja kertoa mitä ja miten he Espoossa oppivat ja opiskelevat. Luin ensin kaikki kirjeet 

kaikille lapsille. Sen jälkeen lapset saivat päättää, kenen kirjeeseen he vastaavat ja vas-

taavatko yksin vai kaverin kanssa. Tämän jälkeen lapset sanelivat oman kirjeensä, mutta 

vain kirjeen tekijät olivat paikalla. Toiset leikkivät tai puuhasivat muuta oma-aloitteisesti 

toisessa huoneessa. Kirjeiden kertomiseen osallistui myös sellaisia lapsia, jotka eivät muu-

ten osallistuneet varsinaiseen tutkimukseen. Lapsia oli kuitenkin aina silloin tällöin poissa, 

eivätkä kaikki halunneet kertoa yksin. Siksi kaverit saattoivat jonkin verran vaihtua.  

 

Sitten lähdin taas kirjeet mukanani Toijalaan, jossa ensin luin lapsille heidän saamansa 

kirjeet ja kirjasin heidän vastauksensa. Kaikkiaan lapset kirjoittivat ja saivat neljä kirjettä. 

Kirjeenvaihdon päätyttyä kopioin lapsille heidän kirjoittamansa ja saamansa kirjeet, jolloin 

ne jäivät myös heille muistoksi kasvun kansioihin. Tämä menetelmä antoi lapsille vapaat 

kädet kertoa omista ajatuksistaan ja määritellä itse, mikä heille oli tärkeää ja minkä he ha-

lusivat jakaa toisten kanssa. Olin itse taustalla ja avustajana ja lapset olivat varsinaisia 

toimijoita. He kertoivat muun muassa leikeistään, tutkimuksistaan tai kokeistaan ja kyseli-

vät ja kommentoivat toisten tekemiä kokeita. Lapset kertoivat myös satuja, lähettivät toisil-

leen piirustuksia ja eräs tyttö halusi lähettää kirjeenvaihtokaverilleen laulutervehdyksen. 

Tämän menetelmän huono puoli oli se, etten voinut kysyä minua kiinnostavasta tai mieti-

tyttävästä asiasta sen enempää. Miten siis lasten kertomaa tulkitaan luotettavasti?  

 

Arkkitehtileikki 

 

Lopuksi halusin ottaa mukaan tutkimukseen käsinuken lisäksi toisen leikkitilanteen ja eh-

dotin lapsille, että nämä leikkisivät arkkitehteja. Kerroin, että tämänkin päiväkodin on joku 

aikuinen suunnitellut, miettinyt minkälaisia huoneita ja paikkoja päiväkodissa pitäisi olla, 

missä kohdin päiväkotia niiden tulisi sijaita, minkälaisia välineitä ja tarvikkeita siellä tulisi 

olla, minkä värisiä seinien pitäisi olla ja niin edelleen. Lapset voisivat nyt itse leikkiä arkki-

tehteja ja piirtää kuvan sellaisesta päiväkodista, jossa heidän mielestään lasten olisi hyvä 

ja hauska oppia. Lapset piirsivät kuvan sekä päiväkodin sisä- että ulkotiloista. 
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Lapset saivat piirtää yksin tai yhdessä kaverin kanssa. Olin tilanteessa  mukana seuraten 

ikään kuin sivusta ja esittäen joskus jonkun kysymyksen. Pääasiassa katselin ja kuuntelin. 

Lapset sen sijaan juttelivat ja kyselivät toistensa töistä ja kommentoivat toistensa piirus-

tuksia. Tilanteet myös nauhoitettiin. Lopuksi kyselin lapsilta, mitä he olivat piirtäneet ja kir-

joitin sen ylös lasten piirustuksiin. Tämäkin menetelmä mahdollisti lapsille aktiivisen roolin 

ja itse olin enemmän taustalla. 

 

Litteroin sanatarkasti neljän lapsen kaikki haastattelut. Lukiessani haastatteluja yhä uudel-

leen ja uudelleen sisällönanalyysia varten, totesin, että olin onnistunut kehittämään lähtö-

kohdiltaan aikuislähtöisiä haastattelumenetelmiäni lapsilähtöisemmiksi. Aloin kuitenkin 

pohtia ja epäillä, olinko lapsikeskeisilläkään haastattelumenetelmilläni tavoittanut lasten 

omalle oppimiselleen antamia merkityksiä. 

3.5 Havaintoja haastatteluista 

 

Jo haastatteluja tehdessäni siis huomasin, että toimin vastoin tarkoituksiani. Osa haastat-

teluistani (yksilöhaastattelut, valokuvahaastattelut tutkijan ottamien kuvien pohjalta, kä-

sinukkehaastattelut ja parihaastattelut) olivat lähtökohdiltaan ja rakenteeltaan selkeästi ai-

kuislähtöisiä. Ensinnäkin olin ennalta omasta näkökulmastani laatinut kysymykset, jotka 

kysyin suurin piirtein samalla tavalla kaikilta lapsilta. Toiseksi haastattelut rakentuivat ky-

symyksistä ja lasten vastauksista. Tilanteista ei muodostunut keskustelunomaisia, demo-

kraattisia.  Karlssonin (2003, 26-28) mukaan lapset kuitenkin luontaisesti etenkin leikeis-

sään keskustelevat demokraattisesti. He vastaavat toisen kysymyksiin, esittävät itse ky-

symyksiä ja kommentoivat toistensa sanomisia. Demokraattisessa keskustelussa kumpikin 

osapuoli vie eteenpäin keskustelua. Sen sijaan kyselyyn perustuvassa haastattelussa ky-

symiseen voi sisältyä myös valtaa. Tällöin kysymyksen esittäjä on aloitteen tekijä ja hän 

määrää, millaisia ajatuspolkuja edetään. Jos lapsen kysymyksille ei jää tilaa, lapsi helposti 

passivoituu. (ks. Riihelä 1996, 172-184.) Tekemäni aikuislähtöiset haastattelut muistutti-

vatkin lähinnä kuulustelua, jossa etsitään ja halutaan keksiä oikea vastaus. Haastatteluista 

näkyy, kuinka kovasti me kaikki, lapset ja minä, yritimme. Lapset yrittivät antaa sopivia 

vastauksia hankaliin kysymyksiini ja minä yritin paikoin jopa ”lypsää” lapsilta vastauksia. 

Tenttaamalla ja kysymällä yhä uudelleen välineellistin lapset vain tutkimukseni välikappa-

leeksi. Samalla sysäsin lapset ja heidän käsityksensä syrjään. Seuraavassa kaksi räikeää 

esimerkkiä lasta välineellistävästä haastattelusta. Molemmat katkelmat ovat saman, melko 

ujosti käyttäytyvän tytön haastatteluista. Ensimmäinen katkelma on Misu-kissan tekemästä 

käsinukkehaastattelusta. 
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Misu: Kuule, minä olen ihmetellyt, että mitä varten lapset käyvät tätä esikoulua. 
Osaisitko sinä kertoa sen minulle, kun olet ollut täällä jo melkein vuoden? 
Lapsi: No, en oikein osaa. 
Misu: Mm. Mitähän varten ne lapset täällä oikein on? 
Lapsi: Että ne oppii. 
Misu: Ai, oppiiko täällä jotakin? 
Lapsi: Oppii! 
Misu: Kuule, oppiiko täällä pyydystämään hiiriä? 
Lapsi: No ei! (naurahtaa) 
Misu: Ai ei vai! No, mitäs täällä sitten voi oppia? 
Lapsi: No, melkein kaikkea. 
Misu: Jaa-a. Mitähän kaikkea? 
Lapsi: No, en mä oikein osaa kertoa. 

 

Seuraava katkelma on valokuvahaastattelusta, jossa ”keskustelemme” ottamieni valokuvi-

en pohjalta. 

 

Haastattelija: Tehän käytte siellä koulussa suurin piirtein joka toinen viikko, eiks 
vaan? 
Lapsi: Mm. 
Haastattelija: Mitä sä siellä koulussa oot oppinu? 
Lapsi: Mä oon oppinu tekeen esikoulukirjaa. 
Haastattelija: Ahaa. Mitenkä? 
Lapsi: No, kun opettaja on näyttäny kanssa semmosesta esikoulukirjasta, mitä täy-
tyy tehä. 
Haastattelija: Oot sä oppinu jotain muuta, kun tekeen niitä tehtäviä? 
Lapsi: No, en oikein muuta, kun ei me tehä muuta kun niitä tehtäviä. 
Haastattelija: Ahaa. No, mitähän varten te teette niitä tehtäviä? 
Lapsi: Sen takia kun, että me opitaan tekeen esikoulukirjaa. 
Haastattelija: Joo-o, niinhän sä sanoitkin. Minkä takia sun mielestä on tärkeetä osa-
ta tehä esikoulukirjaa? 
Lapsi: Mun mielestä se on kivaa. 
Haastattelija: Sä tykkäät tehdä sitä. Mitähän varten opettaja haluaa, että te teette si-
tä esikoulukirjaa? 
Lapsi: En mä tiedä. 
Haastattelija: No, mitä sä luulet? 
Lapsi: Varmaan sen takia, että me saatais se kirja loppuun ennen kuin esikoulu 
loppuu. 

 

Jälkimmäisessä haastattelun katkelmassa aloitan toteamalla, että lapsiryhmä käy joka toi-

nen viikko koulussa eräässä luokkahuoneessa. Minulle käsite joka toinen viikko on selvä, 

mutta esikouluikäisen lapsen maailmassa tällä käsitteellä ei ehkä ole samanlaista merki-

tystä. Käsite joka toinen viikko on täysin aikuisen kokemusmaailmasta, ei lapsen. Kuiten-

kin haastattelukysymykset tulisi asettaa lapsen näkökulmasta ja siten, että ne nousevat 

lapsen, ei aikuisen, kokemusmaailmasta. (ks. Kyrönlampi-Kylmänen 2007, 70.) Lisäksi vie-
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lä jatkan ja jatkan kyselyä, melkein painostan lasta. Tämä haastattelun katkelma ei sisällä 

demokraattisen keskustelun piirteitä! 

 

Keskustelunomaisuutta löytyi aikuislähtöisistäkin haastatteluista sieltä täältä. Seuraava 

katkelma on parihaastattelusta. Kaverin mukana olo rohkaisi useimpia lapsia puhumaan 

enemmän ja jatkamaan toisen ajatusta. Minun roolini ei muodostunut ihan niin tenttaavaksi 

kuin ollessani lasten kanssa kahdestaan. 

 

Poika: ...Videot ja kirjat kiinnostaa mua, jos ne on avaruus- tai dinosauruskirjoja. 
Mua ei kiinnosta silleen sadut. 
Haastattelija: Ai, jaa. Mitä varten sua ei sadut kiinnosta? 
Poika: No, kun mä haluun tietää kaikkee maailmankaikkeudesta ja dinosauruksista. 
Haastattelija: Ahaa, joo. 
Poika: Olis hyvä, jos tiedettäis kaikki. 
Haastattelija: Luuletko sä muuten, että on mahdollista tietää kaikki? 
Poika: Mm. Ai kaikki asiat? 
Haastattelija: Niin. 
Tyttö: Ei oo. 
Poika: Ei oo. 
Tyttö: Kun eihän kaikkee voi tietää. Yksi asia voi kestää, ennen kuin sen oppii, jo-
tain neljä vuotta tai kolme. Tai kaks tai yks. 
Poika: Tai nolla. 
Naurua. 
Poika: Mä oon oppinu jotain asioita melkein sekunnissa. 
Haastattelija: Ai, miten? 
Poika: Silleen, kun joku on sanonu jotain ja sit mä heti älysin, et mitä se tarkotti. 
Haastattelija: Ahaa. No mikäs asia kestää sitten kauemmin oppia? 
Poika: Että niinku pyörällä ajaa tai sitten kun vauvat opettelee käveleen, niin sehän 
kestää ihan hurjan kauan. 
Tyttö: Mun pikkuveli oppi kävelemään niin, niin, oota mä mietin. Niin kuukaudessa. 
Poika: Ja mulla on yks juttu. 
Haastattelija: No? 
Poika: Et mä en vauvana kontannu, vaan ryömin. 
Haastattelija: Ahaa. Sä olit kanssa sellainen vauva, joka ei kontannut. Mulla on 
kanssa semmonen pikkuveli, joka ei ollenkaan kontannut. 

 

Joka tapauksessa kaikissa aikuislähtöisissä haastatteluissani (yksilöhaastattelu, valokuva-

haastattelu, käsinukkehaastattelu ja parihaastattelu) on sama ongelma. Niiden lähtökohta-

na on minun, aikuisen, kokemukseni ja ajatukseni. Vaikka käsinukkehaastattelussa otin 

mukaan leikin elementtejä,  pohjautuu sekin haastattelumuoto pitkälti ennalta laadittuihin 

kysymyksiin, joilla jo etukäteen rajoitin lapsen mahdollisuuksia kertoa hänelle merkityksel-

lisistä asioista.  Aloin todellakin pohtia, mitä voin sanoa lasten oppimiskäsityksistä tällais-

ten haastattelujen pohjalta. Kaikki nämä haastattelut rakentuvat kyselemisen ympärille ja 
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se ilmiselvästi ja väistämättä estää lapsia kertomasta vapaasti ja kehittelemästä ajatuksi-

aan. (ks. myös Riihelä 1996, 183.)  

 

Yritin siis päästä paremmin kiinni lasten oppimiskäsityksiin kehittämällä haastattelumene-

telmiäni. Lapsilähtöiset haastattelut antoivatkin lapsille paremman mahdollisuuden ottaa 

esiin haluamiaan, heille tärkeitä asioita. Niiden lähtökohtana oli nimenomaan lasten koke-

mukset ja ajatukset. Esitän seuraavassa esimerkin kahden pojan ja näiden kavereiden vä-

lisestä kirjeenvaihdosta. Kyseessä on toijalalaisten lasten toinen kirje ja heidän siihen 

saamansa vastaus. Kirjeissä esiintyvät nimet on muutettu. Kuten nähdään jotkut kirjeet oli-

vat varsin lyhyitä, jotkut hyvinkin pitkiä. Lainaan tässä yhden kokonaisen kirjeketjun, jotta 

lukija voisi saada paremman kuvan aineistoni laadusta ja siten ehkä sekä ymmärtää että  

arvioida niitä ongelmia, joita aineistoni tulkintaan mielestäni liittyy. Ensimmäisenä siis kirje 

Toijalasta,  jota on kertomassa kolme poikaa. 

 

Hu-huu! 
 
Me ollaan muutes opittu sellasta, että semmosiin syviin vesiin ei saa mennä, kuten 
Nahkialanlampeen. Nahkialanlampi on ruopattu. Me ollaan opittu, että kumpi painaa 
enemmän, vesi vai rauta. Rauta painaa enemmän, kun me ollaan punnittu. Iskä 
veikkas, että rauta painaa enemmän ja siinä se oli ihan oikeassa. (poika 1) 
 
Me tehtiin semmosta juttua, mikä pysyy pinnalla vedessä. Kun vesi kannattaa lai-
vaa. Me koitettiin niitä puupalikoita, mikä pysyy pinnalla. Rautanaula uppos, mutta 
puupalikka pysy pinnalla. Laiva on rakennettu niin, että se pysyy pinnalla.  
Liisa luuli, että niin vesi painaa enemmän, kun se kannattaa rautalaivaa. Mutta mä 
sanoin, että laiva on rakennettu niin, että se vesi kannattaa laivaa. (poika 2) 
 
Täällä on kummitus, ihan oikeesti, niin tuol vintillä. Ja sitten se pelottelee aina, kun 
tullaan tänne ylös. Ja sitä ei oo nähny kukaan muu kuin me pojat. Siä vintillä on ta-
varoita ja se asuu yhen semmosen vintin katolla savupiipun vieressä. Se tulee aina 
tänne asustaan, kun me leikitään, niin ja kiusaan. Me pelätään sitä. Siks me tehään 
tänne maja, niin se ei pääse tänne. (poika 3) 
 
Moikka! 

 

Seuraavassa vastauskirje Espoosta, jota kertoo tyttö ja poika. 

 

Haa! 
 
Se rautalaiva pysyy siten pinnalla, et siel on ilmaa sisällä. Ilma on kevyempää ja sit 
se pysyy pinnalla. (poika) 
 
Meil on kivaa, kun saa tehdä askarteluhelmistä ihan minkälaisii muotoja vaan, kun 
on niitä muottei ja minkä värisii vaan. Must on kiva, kun tääl saa piirtää (tyttö). Mus-
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ta (tyttö) on kivaa tehä savitöitä ja musta (poika) kanssa. Ja sit savityöt saa aina 
maalata (tyttö). 
 
Ja sit on hauskaa, kun me opitaan niin paljon. Mä ihmettelen, miks lentokone pysyy 
ilmassa, kun se on metallii ja rautaa. Kun se ilma on siellä sisällä, niin miten se ilma 
voi pitää ilmaa. Onkohan se silleen, kun se on yläpuolelta kupera ja alapuolelta sii-
vet on ihan sileet. Niin siihen tulee ehkä se korkeapaine, niin sit se nostaa jotenkin 
sitä silleen ylemmäs (poika). 
 
Viimeks mä (tyttö) oon oppinu esimerkiks, et onks kutoses ympyrä ylhääl vai alhaal. 
Viimeks mä oon sen oppinu. Ja viimeks mä (poika) opin tuntemaan kellon. Ja me 
harjoitellaan sitä vieläkin, kun mäen oikein osaa ja mä haluaisin oppia. Haluaisinhan 
minäkin (tyttö) oppia. 
 
Me yleensä kyllä leikitään täällä ja saa tuoda leluja tänne päiväkotiin. Mä (tyttö) 
yleensä lyön kynällä päähän, kun en tiedä mitä mä piirrän ja pitäis piirtää. Et menis 
vähän aivoihin, et mitä mä piirrän. Mä (poika) silloin, kun en oikein tiedä millä värillä 
värittäisin, mä laitan kynän peräpään mun ottaan. 
 
Multa (tyttö) on lähteny jo kaks hammasta. Tääl saa kasvattaa kaikenlaista rai-
ruohoo ja kasveja. Mä (poika) aion kasvattaa appelsiini-, päärynä- tai omenapuun. 
Tai vaikka kaksi, niin saa omenoita. Onpas toi pitkä sana, on ihme asia sekin. Plus 
lyhennettynä. 
 
Me ollaan käyty paloasemalla. Niil on semmoset putket yläkerrasta alakertaan, et 
ne pystyy tuleen nopeemmin alakertaan hälytyksen tullen ja paloautoon. Meil on 
käyny poliisi täällä. Ja sitten me saatiin poliisitarra, yhenlainen. Ja se oli antanu 
kaikki poliisikortit muille (poika). 
 
Sit me ollaan käyty kaikilla retkillä. Sit siellä sai jäätelöö, kun lauloi palvelutalolla. 
Mä en menny silloin saliin, kun piti harjotella niitä lauluja. Siellä palvelutalolla me 
myös vähän esitettiin ja Sari oli siellä kanarouva ja mä olin sen pikku tipu. Ja meillä 
oli vaan yks poika ja se oli Teemu. Mä oon kasvattanu jo persiljaa ja kukkia, mut ne 
ei vielä idä (tyttö). 
 
Meillä on hirveästi pelejä ja me ollaan hirveesti pelattu niitä. Jotkut on ihan rikki, kun 
me ollaan pelattu niin paljon. Meillä on hirveesti kaikkien lintujen ja eläinten kuvia 
seinällä. Ja sit on yks kuuluisa dinosaurus ja se on tyrannosaurus rex. Ja siinä kuu-
luu suomen kielellä, et se on kuningaslisko ja kukaan ei syö sitä, mutta se syö kaik-
kia. Eiks oo epäreilua? (poika) 
 
Nytten minun (tyttö) täytyy miettiä vähän. Mä leikin joskus poikien kanssa. Ja mä 
(poika) välillä Leenan kanssa.  
 
Saa pronssia, kun sekottaa tinaa ja kuparia (poika). Ja me ollaan tehty omat kellot 
paperista ja niitä viisareita saa liikutella. Me ollaan tehty aikakone. Siinä on kaiken-
laisia vipuja ja härveleitä. Ja Pekka sen kerran rikko, mutta Seija on korjannu sen 
(tyttö). 
 
Joskus mul (tyttö) ei oo mitään tekemistä. Ja mitä sä silloin teet? (poika) Sä tiedät 
(tyttö). Mietit (poika). Se on oikein (tyttö)! 
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Meil on tänään jumppapäivä tai oli. Tai on se vieläkin, mut me ollaan jo käyty jum-
passa (poika). Meil on täällä omat kansiot, johon laitetaan valokuvia ja kaikenlaisia 
eskaritehtäviä (tyttö). 
 
Sit tääl on pikkupöytä, johon apulaiset saa valita kaverin. Joka viikko on eri apulai-
set (tyttö). Ja sitten välillä on tyttöjen ja poikien vuoro ja ne arvotaan. Otetaan laput, 
kaks lappuu. Kun on tyttöjen vuoro, otetaan poikien nimet pois ja kun on poikien 
vuoro, otetaan tyttöjen nimet pois (poika). 
 
Mun (tyttö) parhain poika kaverini on Pasi. Parhain tyttö kaverini on Milla. Mun tylsin 
tyttö kaveri on Riitta ja tyhmin poika kaveri on Heikki. 
 
Nyt meillä alkaa kohta ruoka tai oikeestaan ruokakärry on tullu jo (poika). Kerran me 
mentiin niin mökille suoraan päiväkodista. Ja kerran, kun piti mennä kotoota mökil-
le, niin me mentiinkin vahingossa Puuhamaahan, kun isä ajo vahingossa sinne. Mut 
siellä oli kivaa (tyttö). 
 
Me ollaan oltu jo kerran Espanjassa (tyttö). Olen minäkin ollu kerran Espanjassa 
(poika). Mä (tyttö) olin Gran Canarialla. Niin mekin oltiin. Me ollaan voitu olla vaikka 
samassa hotellissa (poika). Siellä oli kamalasti kissoja (tyttö). 
 
Minä (poika) en ole savolainen, vaikka minä puhun välillä silleen. Tänään on video-
päivä. 
 
Moikka, pian nähdään! 

 

Kuten aiemmin olen kertonut, lapsille annettiin aina ennen kirjeen kirjoittamista ohje ker-

toa, mitä ja miten he esikoulussa oppivat. Muuten toimin vain kirjurina, enkä puuttunut las-

ten kertomuksiin. Tässä menetelmässä lapsille annettiin aito mahdollisuus kertoa se, mitä 

he halusivat. He kertoivatkin monenlaisista asioista ja jonkin verran myös kommentoivat 

toistensa ajatuksia. Ongelmaksi koen kuitenkin tulkitsemisen, koska en voi kysyä tai tar-

kentaa mitään. Minulla on vain nämä lasten kertomukset, mutta voinko saada niistä lasten 

oppimiselle antamat merkitykset luotettavasti esiin? Pystynkö tulkitsemaan tekstit kutista-

matta lapsia ja heidän ajatuksiaan eli löydänkö lapsen näkökulman? 

 

Tätä ongelmaa ei periaatteessa ollut lasten ottamien valokuvien pohjalta tehdyissä haas-

tatteluissa. Ymmärtääkseni tämä haastattelumenetelmä antoi parhaat mahdollisuudet 

ymmärtää lasta. Annoin ensin lapsille vapauden valokuvaamalla määritellä hyvät oppimis-

paikat ja sen jälkeen vielä juttelimme, miksi he päätyivät valitsemaan juuri ne  paikat. Seu-

raava esimerkki kuvaa hyvin sitä, kuinka välttämätöntä kuvien ottamiseen oli liittää myös 

haastattelu. Ilman haastattelua olisi joissakin tapauksissa ollut täysin mahdotonta ymmär-

tää lasten valokuville antamia merkityksiä.   
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Kuva 1. Portaikko 

 

Haastattelija: Sitten tää oli mun mielestäni jännä kuva, kun sä otit kuvan teiän rap-
pusista. Miksi sä halusit sen paikan kuvata? 
Poika: Että tietää, että näkee koko ajan valokuvasta, että onks siellä kummitusten 
jälkiä. 
Haastattelija: Ai, kulkeeko ne kummitukset tästä. Onko tää se paikka? 
Poika: Juu. 
Haastattelija: Ahaa. Ja sä halusit sen sitten kuvata. 
Poika: Ja sitten kun, jos kuuluu jotain askelia rappusissa, niin ne tulee tonne vintille. 
Haastattelija: Ahaa, ne lähtee sitten pakoon. 
Poika: Tuolla näkyykin niitä kummitusten jälkiä. 
Haastattelija: Ai, tuolla. Nuo on niitä kummitusten jälkiä, joo. 

 

Lopuksi lapset vielä leikkivät arkkitehtejä. Kirjoitin kuviin, mitä lapset olivat piirtäneet, jotta 

minun ei tarvitsisi tulkita, mitä kuva esittää. Tässä haastattelumuodossa on kuitenkin sama 

ongelma kuin aihesadutuksessakin. Aineisto on lasten tuottamaa ja he ovat nimenneet ku-

vien esittämät asiat. Voinko kuitenkaan ymmärtää heidän kuville antamansa merkitykset. 

Mihin lopulta perustan tulkintani?  
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Kuva 2. Päiväkoti sisäpuolelta 

 

 

Kuva 3. Päiväkoti ulkopuolelta 
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Yksi poika kertoi aihesadutuksessa (edellä esitetty toijalalaisten lasten kirje Espooseen) 

päiväkodin vintillä asuvasta kummituksesta. Hän myös kuvasi aikaisemmin esitetyssä va-

lokuvassa (kuva 1) kummitusten jälkiä ja kertoi jälleen kummitusten asuvan vintillä. Lisäksi 

hän arkkitehtileikissä piirsi kummituspäiväkodin. Mitä kummitukset merkitsivät lapselle? 

Leikkiä? Pelkoa? Tekemieni haastattelujen perusteella en voi mielestäni luotettavasti tulki-

ta ja ymmärtää lapsen merkityksiä. Merkitysten ymmärtäminen alkoikin lopulta kristallisoi-

tua lasten oppimiskäsitysten ymmärtämisen kannalta olennaisen tärkeäksi. 

3.6 Tutkijan uudelleen orientoituminen 

 

Tutkimusprosessi on ollut pitkä ja haastava ja se on opettanut näkemään myös tutkijan 

toiminnan kehittyvänä prosessina. Tutkimustyö on ollut taistelua pois aikuislähtöisestä nä-

kökulmasta kohti lapsen ääntä ja lapsen ajatusten esiinsaattamista ja lopulta kohti Toista. 

Päinvastaisista pyrkimyksistäni huolimatta saatoin ensin todeta kohteellistavani ja kutista-

vani lapset omalla toiminnallani ja haastattelumenetelmilläni. Tein ikään kuin lapsen itsel-

leni sopivaksi haastattelutilanteessa (ks. Kyrönlampi-Kylmänen 2007, 81). Onnistuin kehit-

tämään haastattelumenetelmiäni lapsilähtöisemmiksi, mutta silloin siirsin itseni ikään kuin 

syrjään haastattelutilanteessa. Lasten valokuvien pohjalta käydyt keskustelut olivat ainoita 

tilanteita, joissa tavoittelemalleni dialogisuudelle oli ylipäätään mitään edellytyksiä. Ymmär-

täessäni käyttämieni haastattelumenetelmien puutteellisuuden ja sen seurauksena koko 

tutkimusaineistoni ”heikkouden” jouduin tutkimukseni kanssa todelliseen umpikujaan. Työ 

jäikin odottelemaan pitkäksi aikaa ja kun vihdoin palasin sen pariin lähdin etsimään lasten 

haastatteluun uutta tulkintaa ja näkökulmaa.  

 

Tutustuessani eksistentiaaliseen fenomenologiaan ja Lauri Rauhalan holistiseen ihmiskä-

sitykseen, aloin ymmärtää, ettei kohtaamani ongelma  ratkeakaan ainoastaan tutkimus-

menetelmiä kehittämällä. Lähdin haastattelemaan lapsia soveltamalla toisten tutkijoiden 

käyttämää menetelmää. Doverborg ja Pramling Samuelsson edustavat näkemystä, jonka 

mukaan lapsi oppii metakognitiivisten keskustelujen kautta. Myös heidän kehittämänsä 

haastattelumenetelmä perustuu tähän näkemykseen. Soveltamalla heidän kehittämäänsä 

haastattelumenetelmää luovutinkin tosiasiassa haastattelumenetelmilleni vallan hahmottaa 

lapsen todellisuus (mitä ja miten lapsi on, mitä oppiminen on, miten lapsi oppii ja niin edel-

leen). Aikuislähtöiset menetelmät tekivät puolestani ontologisen ratkaisun, joka ei ollut ol-

lenkaan sellainen kuin olin tarkoittanut. Haastatteluillani nimenomaan kohteellistin ja kutis-

tin lapsen, vaikka juuri siitä kritisoin päiväkotien käytäntöjä ja lapsitutkimuksia. Omat käsi-

tykseni eivät siten todentuneet käytännössä. Lehtovaara (1992, 55) puhuu tästä ilmiöstä 
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temaattisten ja operatiivisten käsitteiden yhteydessä. On mahdollista, että tutkija temaatti-

sella tasolla  irtisanoutuu minun tapauksessani lasta kohteellistavasta ihmiskäsityksestä, 

mutta operatiivisella tasolla sortuu näihin ajatusrakennelmiin. Toisin sanoen empiirisen tie-

don lähtökohdaksi tematisoitu ihmiskäsitys ei ollutkaan se, joka ohjasi käytännön tutkimus-

toimintaani. Lehtovaaran (1992, 57) mielestä tutkijalta voidaan kuitenkin edellyttää, että 

hän pyrkii olemaan selvillä omasta ihmiskäsityksestään. Tällöin hän voi tiedostaa temaatti-

sella tasolla eksplikoimansa ja operatiivisella tasolla toteuttamansa ihmiskäsityksen mah-

dollisen ristiriidan. 

 

Katson, että ristiriita tutkimuksessani johtui siitä, että kuvailemani ihmiskäsitys perustuu 

pitkälti kasvatustieteellisen ja sosiologisen empiirisen tutkimuksen tuottamiin kuviin lapses-

ta ja lapsuudesta. Tällainen ihmiskäsitys on sitoutumislähteeksi liian epätarkka ja ihmistä 

liian epätäydellisesti kuvaileva (Lehtovaara 1992, 54). Empiiriset tutkimustulokset kun liit-

tävät ihmiseen ainoastaan ne ominaispiirteet, jotka käytetyt menetelmät voivat ihmisestä 

tavoittaa (Perttula 1995, 15). Rauhalan (1989, 16) mielestä ihmiskäsityksen tulisikin olla 

jotakin muuta kuin erillisistä empiiristen tutkimusten tuottamista ihmiskuvista koottu sirpa-

leiden kokonaisuus.  

 

Rauhalan teorian pohjalta myös tutkimuksen ja haastattelun dialoginen luonne alkoi näyt-

täytyä minulle uudessa valossa. Usein haastattelut perustuvat oletukselle dialogista, ikään 

kuin se olisi jotenkin sisäänrakennettu haastattelumenetelmään. Todellisuudessa haastat-

telut voivat olla jotain aivan muuta. Itsekin pyrin haastatteluissani dialogisuuteen. Ajattelin 

dialogisuuden merkitsevän keskustelun demokraattisuutta. Lisäksi liitin dialogisuuden kä-

sitteeseen sellaisia määreitä kuin vuorovaikutuksellisuus ja ehkä myös keskustelunomai-

suus, jutustelu (ks. Kyrönlampi-Kylmänen 2007, 86-87). Tekemissäni aikuislähtöisissä 

haastatteluissa dialogisuus ei näin määriteltynäkään toteutunut. Olen jo aikaisemmin käsi-

tellyt lasten ja ”ammattilaisten” välisen vuoropuhelun ongelmia. Tiivistettynä voidaan tode-

ta, että kokemustensa pohjalta lapset ovat usein omaksuneet kysymys-vastaus-strategian. 

Lapset toisin sanoen pyrkivät antamaan heille esitettyyn kysymykseen lyhyen ehkä myös 

lyhyesti perustellun vastauksen. Lapsen vastausta ehkä arvioidaan ja tämän jälkeen siirry-

tään seuraavaan kysymykseen ja vastaukseen. (ks. esim. Karlsson 2000, 61.) Lapset tuli-

vat mielellään keskustelemaan kanssani eikä heitä tarvinnut siihen mitenkään erityisesti 

motivoida. He jaksoivat tulla haastateltaviksi yhä uudelleen ja pyrkivät vastaamaan heille 

esitettyihin kysymyksiin niin kuin olettivat tutkittavan roolin heiltä edellyttävän. Miksi kysy-

mys sai aikaan hämmennystä ja ilmeisesti epäselvyyttä siitä, mihin tutkijana pyrin. Rauha-
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lan (1974, 135) mukaan hyvään kommunikaatioon kuitenkin kuuluu luonnollisena eri tavoin 

ymmärtäminen. Olennaista on, että kumpikin ymmärtää toisen tarkoituksen, vaikka se on-

kin kummallakin erilainen.   

 

Koin, että Pramlingin (1983) edellyttämä tutkijan aito kiinnostus ja pyrkimys päästä mah-

dollisimman lähelle lasten maailmaa ei kuitenkaan riittänyt dialogisen kohtaamisen toteu-

tumiseen ja toisen merkitysten ymmärtämiseen. Osittain kyse oli varmasti niistä kokemuk-

sista, joita lapsilla oli keskusteluista ammattilaisten kanssa. He eivät pystyneet luopumaan 

näistä tottumuksistaan. Osittain tämä ongelma todentui varmasti myös omalla kohdallani. 

Olen itse kasvanut ja toiminut samanlaisessa opetus- ja kasvatuskulttuurissa, jonka arvot, 

normit ja sosiaaliset käytänteet ovat osa yksilöhistoriaani, osa omaa ymmärtämisyhteyttä-

ni. Kokemukseni lapsena olemisesta sekä kokemukseni lastentarhanopettajana toimimi-

sesta vaikuttivat piilossa, ikään kuin annettuina, ja ohjasivat osaltaan toimintaani tutkijana 

ja haastattelijana, aikuisena. Samoin voin nyt jälkeenpäin havaita, kuinka annettuna otin 

kysymys-vastaus muotoa olevan haastattelumenetelmän. Vasta ymmärryksen lisäännyttyä 

pystyin ajattelemaan toisenlaisia tapoja haastatella lasta. Fenomenologisessa tutkimuk-

sessa korostetaankin, että tutkijan tulisi olla mahdollisimman selkeästi tietoinen juuri näistä 

piilevistä ja kätketyistä tekijöistä ( Lehtovaara 2004, 39). Tietoisuuden lisäksi tutkijan tulisi 

huolehtia siitä, että tutkimusratkaisut ovat ilmaistujen sitoutumisten kanssa yhteneväisiä. 

Tutkijan siis tulee jatkuvasti reflektoida paitsi olettamuksiaan ja sitoumuksiaan myös teke-

misiään. 

 

Dialogisuus ei toteutunut myöskään lapsilähtöisissä haastatteluissani, joissa annoin lapsil-

le puheenvuoron ja tilaisuuden kertoa ajatuksistaan. Samalla nimittäin häivytin itseni taus-

talle ja siten dialogin ulottumattomiin. Varto (1996, 6-7) toteaakin, että ”meillä voi olla miten 

hienoja haastattelu- tai osallistumismenetelmiä tahansa. Jos meiltä kuitenkin puuttuu keino 

löytää toisen elämismaailman avain, se minkä avulla sanat, teot ja painotukset saavat oi-

kean tulkintayhteyden ja tulevat myös tutkijalle todellisiksi, meiltä puuttuu myös kohdalli-

nen tutkimusaineisto”. Aloin ymmärtää, että kohdallinen tutkimusaineisto edellyttää sekä 

lapsen kohtaamista että dialogisuutta, joka alkoi näyttäytyä minulle merkitykseltään sy-

vempänä kuin pelkkänä jutusteluna. Menetelmieni kehittäminen oli ollut liian sattumanva-

raista ja aloin lopulta käsittää perusteiden ja ennakkoasettamuksien filosofisen pohdinnan 

välttämättömyyden. Tämän ymmärtäminen ja myöntäminen sai aikaan ensin hämmennyk-

sen tilan ja lopulta johti tutkimukseni uusille urille.  
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Aloin pohtia, kuinka minun tulisi (ja olisi alusta asti pitänyt) tutkijana orientoitua, jotta lasten 

käsitykset ja kokemukset voisivat tulla adekvaatisti eli kohdallisesti tutkituiksi. Toisin sano-

en aloin pikku hiljaa tien etsimisen Toisen toiseuteen, toisen ihmisen omaan ja erityislaa-

tuiseen suhteeseen oppimiseen (ks. Laine 2001, 32). Lehtovaaran (1994, 7) mukaan ai-

dosti uusi orientoituminen tutkimuskohteeseen edellyttää tutkijalta sitä, että hän selvittää 

itselleen ja ottaa tietoisesti kantaa siihen, mitä tutkimuskohde perusluonteisesti on eli Lauri 

Rauhalan (2005a, 14) sanoin ”tekee ontologisen ratkaisun”.  

 

Tein tietoisen ontologisen ratkaisun valitsemalla Lauri Rauhalan esittämän holistisen ih-

miskäsityksen tutkimukseni filosofis-teoreettiseksi perustaksi. Rauhalan (2005a, 14) mu-

kaan tarvitaan ihmisen ongelman filosofista analyysia, ontologista analyysia, vastaamaan 

kysymykseen, mitä ja miten ihminen on. Empiirinen tutkimus ei voi antaa vastausta ihmi-

sen ongelmaan ja siihen, millaista tutkimusta tarvitaan, jotta tutkijalla olisi edes periaatteel-

lisia edellytyksiä kuvata ihmisen kokonaisuutta. Siihen tarvitaan ontologista analyysia, jon-

ka tuloksena on ihmiskäsitys. (Rauhala 1989, 14; Rauhala 1992, 32.)  

 

Ihmiskäsityksen muodostaminen on siis filosofinen tehtävä, jonka esille tuominen myös 

empiirisessä tutkimuksessa on tärkeää (Perttula 1995, 14). Ihmiskäsityksen analyysi on 

empiiriselle tutkimukselle heuristista eli se antaa viitteitä siihen, mihin suuntaan tutkimuk-

sessa kannattaa edetä (Rauhala 1989, 17). Vasta empiirinen tutkimus ja sille adekvaatti 

filosofia yhdessä muodostavat tutkimuksen kokonaisuuden ja periaatteessa riittävän selvi-

tyksen. Tieteenfilosofia on siten empiirisen selittämisen selittämistä. Tieteenfilosofiakaan ei 

tee tutkimuksesta täydellistä tai absoluuttisessa mielessä lopullista. Kyseessä on vain 

kunkin selitysyrityksen puitteissa riittävästä selvityksestä. (Rauhala 1974, 21.)  

 

Lehtovaara (1994, 8) toteaa, että tutkijan on tieteellisessä tutkimuksessa selvitettävä ja il-

maistava lähtökohtana oleva käsitys tutkimuskohteen perusluonteesta. Tämä tutkijan kan-

nanotto on se perusta, joka ohjaa tutkijan toimintaa ja koko tutkimusta sen kaikissa vai-

heissa (Lehtovaara 1992, 16). Lisäksi tutkijan on huolehdittava siitä, että kaikki tutkimus-

ratkaisut ovat sopusoinnussa tuon käsityksen eli tehdyn ontologisen ratkaisun kanssa 

(Lehtovaara 1994, 8). Rauhalan (2005a, 14-15) mukaan tutkimus on aina ja väistämättä 

ontologisesti sitoutunutta. Viimeistään tutkimusmenetelmät tekevät ontologisen ratkaisun 

joko tutkijan kanssa tai sitten hänen puolestaan (Lehtovaara 1992, 342). Koska en tietoi-

sesti tehnyt ontologista ratkaisua, haastattelumenetelmien kehittäminen ei tällöin perustu-

nut selkeään näkemykseen  siitä mitä ja miten ihminen on. Tällöin en myöskään tiedosta-
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nut, kuten Rauhala edellyttää, tutkimuksen problematiikkatyyppiä (ks. Rauhala  1989, 40). 

Silloin kohdallisen haastattelumenetelmän löytyminen perustuukin oikeastaan sattumaan, 

eikä selkeästi perusteltavissa olevaan tietoiseen tutkimusratkaisuun. 

 

4 Tutkimuksen filosofis-teoreettinen perusta 
 

Uudelleen orientoitumiseni seurauksena perustan tutkimukseni Lauri Rauhalan esittämään 

holistiseen ihmiskäsitykseen sekä eksistentiaaliseen fenomenologiaan. Rauhalan ihmiskä-

sityksen analyysi pohjautuu Husserlin fenomenologiaan ja Heideggerin eksistentiaaliseen 

analytiikkaan (Rauhala 1989, 5). Rauhala kutsuu ihmiskäsitystään monopluralistiseksi. 

Monopluralistisissa ihmiskäsityksissä ihmisen olemassaolossa katsotaan olevan perus-

luonteista erilaisuutta, jota ei voida palauttaa olemismuodosta toiseen. Samalla kuitenkin 

edellytetään ja korostetaan, että ihminen on silti holistinen ykseys, kokonaisuus. (Rauhala 

1998, 24.) Rauhalan ihmiskäsitys paljastaa lapsen olemassaolon monitasoisuuden. Sa-

malla se antaa viitteitä siitä, miten lasta tulisi tutkia. (Kyrönlampi-Kylmänen 2007, 46.) 

4.1 Lauri Rauhalan holistinen eksistentiaalis-fenomenologinen ihmiskäsitys 

 

Rauhalan ihmiskäsitys kuvaa ihmisen tajunnalliseksi, keholliseksi ja situationaaliseksi 

olennoksi. Nämä kolme ihmisen olemassaolon ulottuvuutta läpäisevät jatkuvasti toisensa 

ja samalla muokkaavat toistensa olemassaolon ehtoja. Ihmistä ei siten nähdä muuttumat-

tomana, vaan päinvastoin tämän vuorovaikutuksen vuoksi ihmisen olemassaolo on jatkuva 

muutoksen ja toiseksi tulemisen tila. Rauhalan käsityksen mukaan ympäristöäkään ei voi-

da pitää ihmisestä erillisenä, sillä situationaalisuudessaan ihminen on aina myös sitä, mi-

hin hän on suhteessa. Tältä pohjalta ihminen tuleekin ymmärtää kokonaisuutena, ainutlaa-

tuisena persoonana. (Rauhala 1998, 29.) Tässä Rauhalan ihmiskäsitys tähdentää ihmisen 

yksilöllistä aspektia. Se on ihmisen tarkastelua sellaisena kuin hän ainutkertaisuudessaan 

on, eikä vain ihmisen analyysia yleensä. (Lehtonen 1992, 185.) Siten holistinen ihmiskäsi-

tys velvoittaa kohtaamaan lapsen myös tutkimuksessa ainutlaatuisena, kokonaisena yksi-

lönä. Ihminen ymmärretään myös vapaana valitsemaan sekä vastuullisena tekemistään 

valinnoista (Rauhala 1998, 70).  

   



52 

4.1.1 Tajunnallisuus ihmisen olemassaolon muotona 

 

Tarkastelen seuraavaksi tajunnallisuuden rakennetta ja toimintatapaa Rauhalan tekemän 

analyysin pohjalta. Tajunnallisuus on tutkimukseni problematiikan kannalta ihmisen kes-

keisin olemispuoli, sillä se on se ihmisen olemispuoli, jonka avulla ymmärrämme (Rauhala 

2005a, 34). Siten se on myös oppimisen kannalta keskeisin ihmisen olemispuolista (Leh-

tovaara 1996, 84). Tajunnallisuutta voidaan pitää holistisessa ihmiskäsityksessä avain-

asemassa. Se ei kuitenkaan tarkoita, että ihmisen muut olemispuolet olisivat vähemmän 

tärkeitä. (Rauhala 2005a, 62.)   

 

Tajunta käsitetään Rauhalan ihmiskäsityksessä kaiken inhimillisen kokemisen kokonai-

suudeksi. Siten lapsen kokemukselliset käsitykset oppimisesta ovat osa hänen tajuntaan-

sa. Kokemus puolestaan nähdään suhteena, ihmisen mielellisenä suhteena maailmaan tai 

omaan itseensä. Voidaan sanoa, että kokemus on tajunta, sillä kokemus on tajunnan edel-

lytys. Sama asia voidaan ilmaista myös siten, että ilman kokemusta ei ole tajuntaakaan. 

Tajunta ymmärretään prosessina (ei olemassaolevana aparaattina), ja se tulee siis ole-

massa olevaksi kokemuksen kautta. (Rauhala 1981, 4.)  

 

Mieli on tajunnan perusyksikkö, sillä tajunnallisuus toteutuu erilaisten mielien ilmenemise-

nä tai kokemisena. Ihmisen on siis mahdotonta koskaan havaita tai todeta tajuntaa itse-

ään. Ihmiselle tajunta on olemassa vain niinä sisältöinä, joissa tajunta on olemassa.  Mieli 

ilmenee tai se koetaan aina jossakin tajunnan tilassa eli elämyksessä. Mieli ja elämys ovat 

siten aina yhdessä. Mielen avulla tiedämme tai ymmärrämme, tunnemme, uskomme ja 

uneksimme asiat ja ilmiöt joksikin. Mieli voi olla myös tahtoa tai intuitiota. Mieli antaa näin 

asioille merkityksen. Mieliä on olemassa suunnaton määrä. (Rauhala 2005a, 34-35.)  

 

Tajunnallisuuden perusrakenne on mielellisyys (Rauhala 1992, 37). Tämä tarkoittaa sitä, 

että mielet suhteutuvat toisiinsa mielellisyyden eli niiden sisäisen merkitsevyyden sitomina 

synnyttäen merkityssuhteita. Näissä merkityssuhteissa ihminen asettuu ymmärtävällä ta-

valla situaatioonsa. Merkityssuhteiden verkostoista muodostuvat ihmisen maailmankuva 

sekä käsitys itsestä, myös käsitys itsestä oppijana. Maailmankuva on subjektiivinen ja 

erottuu selvästi tieteellisestä maailmankuvasta, johon kuuluu vain tiedollisia merkityksiä. 

Subjektiivinen maailmankuva on rikkaampi sisällöltään, koska siihen kuuluvat myös tun-

teet, usko ja tahto. (Rauhala 1998, 30-31.) Merkityksenanto on siis subjektiivinen prosessi 
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ja merkityksiä tutkivan tutkijan tulisi ottaa tämä huomioon tutkimusratkaisuissaan. Voin itse 

tutkijana liittää oppimiseen esimerkiksi tiedon ja taidon merkityksiä. Lapsella siihen voi liit-

tyä myös esimerkiksi iloa ja tyytyväisyyttä. Jos tutkijana lähden haastattelemaan lapsia 

valmiiden, omasta maailmastani käsin muodostettujen kysymysten tai tulkintojen pohjalta, 

en silloin ota huomioon merkityssuhteiden subjektiivisuutta. Tällöin en luonnollisesti voi 

saada esiin ja ymmärtää kaikkia niitä merkityksiä, joita lapsi, ainutkertainen persoona, op-

pimiseensa liittää.    

  

Merkityssuhteessa voidaan erottaa kolme komponenttia. Ensinnäkin on jokin objekti tai 

asia. Toiseksi on mieli, joka objektista tai asiasta ilmenee. Kolmanneksi on tajunta, jolle 

mieli on. Kun tajunnassa ilmenee jokin mieli (esim. mukava), joka asettuu yhteyteen tietyn 

objektin tai asian (esim. kanssani leikkivä esikoulukaveri) kanssa siten, että tuo objekti tai 

asia ymmärretään joksikin (tässä mukavaksi) kyseisen mielen avulla, merkityssuhde on 

olemassa. Samasta objektista tai asiasta voi olla useita merkityssuhteita. Leikkivä esikou-

lukaveri on lapselle muutakin: ilkeä, kovaääninen, reilu ja niin edelleen. Leikkivä esikoulu-

kaveri on tämän lapsen maailmankuvassa olemassa kaikkien näiden ja lukuisten muiden 

mahdollisten mielien ilmenemisessä todellistuvien merkityssuhteiden avulla. Mieli voikin 

valottaa monipuolisesti kohteen eri puolia, liittää ominaisuuksia keskenään mielellisesti yh-

teen ja koota niitä hierarkisesti. (Rauhala 1974,  50-51.)  

 

Kaikki tajunnalliset kokemukset ovat ihmiselle merkityksellisiä riippumatta siitä, kuinka sel-

keitä ne ovat. Merkityssuhteen, jossa mieli ilmenee eriasteisena, ei siten vielä tarvitse olla 

kielellinen merkitys, jotta sillä olisi funktio ihmisen koetussa maailmassa. Voimme esimer-

kiksi tuntea iloa tai tyytyväisyyttä, vaikka emme välttämättä osaa sanoa, mistä ne ovat. 

Vaikka koetusta maailmasta puuttuu tältä osin selkeä merkityssuhde, olisi luonnotonta 

väittää, ettei ilolla tai tyytyväisyydellä ole mitään merkitystä sitä kokevan ihmisen maail-

massa. Siksi erilaiset tajunnalliset vireet, perustunnelmat ja elämykset nähdään niitä koke-

valle ihmiselle samantapaisessa maailmaa jäsentävässä, heijastavassa tai esittävässä 

merkityksessä kuin sanat. (Rauhala 1974, 52-54; Rauhala 1981, 5; Rauhala 2005c, 29.)   

 

Merkityssuhteet organisoituvat tajunnassamme siten, että uudet mielen ilmentymät suh-

teutuvat jo olemassa olevaan tiedettyyn ja tunnettuun kokemusperustaan. Vanha koke-

mustausta toimii siten ymmärtämisyhteytenä eli horisonttina, joka tulkitsee uutta mieltä ja 

sijoittaa sen uutena merkityssuhteena maailmankuvaan. (Rauhala 2005a, 37.) Horisontit 

muuntuvat koko ajan muodostuvien mielien mukaisesti. Jos mielet ovat vieraita olemassa 
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olevien horisonttien mielelliselle sisällölle, ei ymmärtäminen eikä horisonttien muuntumi-

nen ole mahdollista. Horisontin käsitteellä Rauhala siis viittaa koetun maailman historialli-

suuteen (Perttula 1995, 21). Tajunnallinen tapahtuminen etenee oman historiansa varas-

sa. Tämä tajunnan historiallinen luonne tekee ymmärrettäväksi sen, miksi kaikki tajunnan 

muutokseen tähtäävä, esimerkiksi koulutus- ja kasvatustyö, etenee melko hitaasti. Se se-

littää myös sitä, miksi omia työ- ja toimintatapojaan tai vaikkapa toimintaansa tutkijana on 

vaikea muuttaa. Kaiken tajunnassa täytyy tapahtua ymmärtämisen avulla. (Rauhala 

2005a, 37.) Rauhalan (1974, 61) mukaan ymmärtäminen on aina yhteyksissä ymmärtä-

mistä. Lapsen ymmärtämisen rajoittuneisuus johtuu siitä, että hänellä ei ole rikkaan jäsen-

nyksen edellyttämiä horisontteja. Ihminen kuitenkin kykenee ymmärtämään ainoastaan 

tajunnassaan olevien  horisonttien selkeys- ja kehitystasoa vastaavalla tavalla. (Lehtovaa-

ra 1992,120-121.) 

 

Rauhala (2005b, 47) erottaa kaksi tajunnallisuuden toimintatapaa, psyykkisen ja henkisen. 

Tämä jaottelu luonnehtii tajunnan kahta tapaa ymmärtää elämäntilannetta ja sen aiheita. 

Erilaisuudesta huolimatta psyykkisellä ja henkisellä on yhteinen tajunnallinen tehtävä: 

saada elämäntilanne merkitsemään ihmiselle jotain. (Perttula 2005, 117.) Psyykkisellä 

Rauhala (1992, 38) tarkoittaa alempaa tajunnallisuutta eli kokemuksellisuutta. Tällaisia ko-

kemuksia voivat olla esimerkiksi hyvän- ja pahanolon tunne, mielihyvä tai pelko.  Psyykki-

nen merkityksellistää ihmisen elämäntilannetta ilman kieltä, käsitteitä tai sosiaalisesti jaet-

tuja merkityksiä. (Perttula 2005, 117.) Sille on ominaista sisäinen virittyneisyys, läheinen 

yhteys orgaaniseen olemispuoleen sekä väistämätön yksityisyys. Psyykkinen ei sisällä ky-

kyä itsetiedostukseen eikä siten voi koskaan olla vastuussa toimistaan. Suuri osa psyykki-

sestä on tiedostamatonta, tajunnan sisäisen elämyksellisyyden alkeisjäsennystä. (Perttula 

1995, 21.)  

 

Henkisyydellä tarkoitetaan korkeammanasteista tajunnallisuutta, jossa käsitteellisyys ja 

tietäminen tulevat mahdollisiksi (Rauhala 1992, 38). Henkisessä on merkittävää siihen si-

sältyvä itsetiedostus. Sen puitteissa ihminen voi oivaltaa sen, että hän on omien merkitys-

tensä subjekti ja että hänellä on mahdollisuus säädellä itse merkityksiä. Ihminen pystyy 

myös oivaltamaan vastuun, joka liittyy merkityksillä operointiin. Henkisen avulla ihmisen on 

mahdollista hahmottaa paitsi itseään myös itsensä ulkopuolista mennyttä, nykyisyyttä ja 

tulevaa. Henkinen puoli on olemassa ainoastaan merkityksissä ja merkityksinä. (Perttula 

1995, 22.) Henkiseen sisältyvän käsitteellisyyden avulla ihminen voi etääntyä psyykkisestä 

kokemuksestaan ja asettaa sen muiden asioiden tapaan tarkastelun ja arvioinnin kohteek-
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si (Rauhala 1992, 38). Siten ihmisellä on henkisen myötä kyky reflektoida ja eritellä koke-

muksiaan, esimerkiksi omaa oppimistaan tai toimintaansa tutkijana.  (Perttula 1995, 22.)  

Henkisen avulla ihminen voi myös käsitteellistää psyykkisen tilan ja kuvailla sitä toisille, 

esimerkiksi tutkijalle (Rauhala 1992, 38-39).  Henkinen tekee ihmisestä tajunnallisesti in-

tersubjektiivisen, sillä sen avulla hän voi myös tarkastella ja käsittää ainakin jotakin siitä, 

miten toiset ihmiset ymmärtävät (Perttula 2005, 118). Tähän perustuu periaatteellisella ta-

solla tutkijan mahdollisuus ymmärtää lapsen kokemusmaailmaa. 

 

Ihmisen tajunnallisuuden ja tietoisuuden erityispiirre ja tunnusmerkki on myös eettisyys. 

Eettisyys edellyttää henkisyyttä. Eettiset valinnat tehdään tietoisesti erilaisten vaihtoehto-

jen välillä. Ne realisoituvat ihmisen asenteina ja suhtautumisena toisiin ihmisiin, ilmiöihin ja 

asioihin. Eettisyyden perusta nojaa ihmiseksi tulemisen ehtoon. Tätä ehtoa Rauhala tulkit-

see Heideggerin pohjalta. Ihmiseksi tullaan vain olemalla suhteessa maailmaan eli toisiin 

ihmisiin, kulttuurisiin rakenteisiin ja luontoon. Tämä suhteessa oleminen tuo aina muka-

naan vastuun toisesta osapuolesta. Tällöin toinen ei enää olekaan totaalisesti toinen, vaan 

osa omaa rakentumista ja todellistumista. (Rauhala 1998, 45-46, 48-49.) Vastuullisuus on 

myös tutkijan vastuullisuutta. Koska tutkija on osa tutkittavan rakentumista ja todellistumis-

ta, hän on osaltaan vastuussa tutkittavastaan. Tutkijan onkin syytä pohtia, kuinka hän koh-

taa tutkittavan ja mitä seurauksia tuosta kohtaamisesta tutkittavalle voi olla. 

4.1.2 Kehollisuus ihmisen olemassaolon muotona 

 

Kehollisuudessa on kyse ihmisen olemassaolosta orgaanisena tapahtumisena. Se merkit-

see sitä, että olennolla, jota voidaan kutsua ihmiseksi, on oltava ainakin aivot, hermosto, 

geenit ja verenkierto. (Perttula 1995, 17.) Orgaanisessa tapahtumisessa vallitsevana ja 

sitä sääntelevänä toiminnallisena tapahtumisen ehtona on koskettavuus, kosketussuh-

teessa oleminen (Rauhala 1992, 37). Elintoiminnot eivät siten esitä mitään, vaan keholli-

suudessa on kyse aineellisista konkreettisesti koskettavista lähivaikutuksista (Perttula 

1995, 17). Kehollisuuden piirissä ei siis tapahdu mitään symbolista tai käsitteellistä toimin-

taa, joka merkityksellistäisi ihmisen elämäntilannetta (Rauhala 2005a, 38).  

 

Kehollisuus voi olla mielekästä, mutta ei mielellistä. Mielekkyys voidaan löytää ja saada 

esiin tutkimalla orgaanisen tapahtumisen omia konkreettisia suhteita. (Rauhala 1989, 34.) 

Siksi orgaanisen olemassaolon piiriin kuuluvia ilmiöitä ei voi tavoittaa käsitteiden tai sym-

bolien tutkimukseen soveltuvilla tutkimusmenetelmillä. Esimerkiksi aivoja ei pidetä ajatte-



56 

levana, vaan mielekkäästi toimivana ajattelun orgaanisena edellytyksenä. Ilman aivoja ei 

olisi mitään ajattelua, mutta ajattelua sinällään ei tavoiteta tutkimalla aivoja. (Perttula 1995, 

17.)   

 

Elämä on sellainen laatu ihmisen orgaanisessa elämässä, jota ei voida enää eritellä (mts. 

18). Elämää tai elollisuutta voidaan siten pitää orgaanisen olemassaolon syvimpänä ole-

muksena, sen perusolemuksena tai –rakenteena (Rauhala 1989, 34; Rauhala 2005a, 40-

41). Elämä voidaan määritellä tässä mielessä periaatteeksi, jossa elolliset olennot toteut-

tavat itseään rakentavassa ja uudistavassa tapahtumisessaan (Perttula 1995, 18 ). 

 

Kehollisuuden merkitys tulee esille siten, että orgaanisella kehollisella tasolla esiymmärret-

ty asia saavuttaa tajunnan elämyksellisellä tasolla. Esiymmärtäneisyys tapahtuu ennen ja 

ilman tajuntaa. Se on tajunnassa esiintyvän varsinaisen ymmärtämisen esiaste. Keho voi 

siten esiymmärtää esimerkiksi ylirasituksen väsymyksenä, mikä tajunnan tasolla voi aihe-

uttaa huolestumisen. Tajunta siten käsitteellistää kehon tajuttoman tarkoittavuuden. (Rau-

hala 1998, 25-26.) 

 

Kehollisuus tarjoaa siis kokemusaiheita tajunnalle. Tämä tulee esille esimerkiksi silloin, 

kun kehollisuudessa on sairautta. Tällöin kokemuksessa esiintyy huolestumista omasta 

terveydestä. Kehon hyvinvointi, jota emme yleensä huomaa erityisinä merkityksinä, heijas-

tuu kuitenkin myönteisenä perusvireenä maailmankuvassa. Kehollisuus on mukana maa-

ilmankuvan synnyssä, se on ikään kuin kaiken kokemuksellisuuden instrumentti. Keholli-

suus maailmasuhteessaan jäsentää primaaristi todellisuutta esiymmärtäneisyytenä. Aivo-

toiminnan seurauksena mahdollistuu elämyksellisyys, jonka puitteissa syntyvät merkityk-

set, jotka varsinaisesti rakentavat maailmankuvaa. (Rauhala 1998, 106.) 

4.1.3 Situationaalisuus ihmisen olemassaolon muotona 

 

Situationaalisuuden kantasana on situaatio eli elämäntilanne, jolla tarkoitetaan kaikkea si-

tä, mihin ihmisen kehollisuus ja tajunnallisuus ovat suhteessa. Elämäntilanne on yhtä al-

kuperäistä kuin kehollisuus ja tajuntakin. Ihminen syntyy, kehittyy ja on joka hetki jotakin 

suhteessa elämäntilanteeseensa. Situaatio ei siten ole mitään ihmisen elämässä ulkopuo-

lelta vaikuttavaa, vaan jotakin ihmisessä olevaa, osa häntä itseään. Tässä Rauhalan käsi-

tys eroaa kontekstuaalisuuden käsitteestä. Eksistentiaalisen fenomenologian mukaan suh-

teissa oleminen on ihmisen todellistumisen ehto. Ihminen on tajunnallisuutta ja kehollisuut-
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ta vain ja ainoastaan, jos hän on samalla relationaalisuutta elämäntilanteeseensa näiden 

olemuspuolien avulla ja muodossa. (Rauhala 1992, 40.) 

 

Situationaalisuudella eli elämäntilanteisuudella ihmisen olemassaolon muotona tarkoite-

taan ihmisen sidonnaisuutta ja kietoutuneisuutta todellisuuteen oman elämäntilanteensa 

kautta ja sen mukaisesti.  Situationaalisesta sitoutumisesta seuraa myös se, että ihminen 

tulee sellaiseksi kuin hänen situaationsa rakennetekijät edellyttävät. Osa situaation teki-

jöistä on sellaisia, joihin ihminen voi vaihtelevin määrin vaikuttaa. Tällaisia ovat esimerkiksi 

aviopuoliso, ystävät, harrastukset, ammatti ja ravinto. Osa määräytyy kohtalonomaisesti. 

Ihminen ei voi valita esimerkiksi vanhempiaan, geenejään, ihonväriään, kansallisuuttaan, 

yhteiskuntaansa eikä kulttuuripiiriä, johon hän syntyy. (Rauhala 2005a, 41-42.) Lasten 

mahdollisuudet vaikuttaa situatioonsa ovat luonnollisesti vähäisemmät kuin aikuisten. Si-

tuaatio voidaan jakaa myös konkreettisiin ja ideaalisiin komponentteihin. Edellisiä ovat 

esimerkiksi ravinteet, saasteet, maantieteelliset, ilmastolliset, terveydelliset olot, monet 

kulttuurin ja yhteiskunnan muodosteet tai fyysinen ympäristö. Ideaalisia taas ovat arvot, 

normit, henkisen ilmapiirin muodot, uskonnolliset ja aatteelliset virtaukset, ihmissuhteiden 

sisällöt, taide tai luonto siinä mielessä kuin ne koetaan. (Rauhala 2005 a, 42.) 

 

Situaation rakennetekijöiden olemassaolo merkitsee aina välttämättömyyssuhdetta riippu-

matta siitä, ovatko ne kohtalonomaisesti määräytyneitä, ihmisen valitsemia, konkreettisia 

tai ideaalisia. Ihmisen situaation jokaisen rakennetekijän reaalisisällöllä on siten välttämät-

tä jonkinlainen yhteys ihmisen olemassaolon laatuun (Perttula 1995, 19). Elämäntilanne 

tarjoaa ne ehdot, joiden vallitessa ihmisen keho rakentuu joko suotuisalla tai epäsuotuisal-

la tavalla. Elämäntilanteesta on pääasiallisesti peräisin myös se sisältöaines, josta tajun-

nan merkityssuhteet organisoituvat. (Rauhala 1992, 41.) Ihmisen situaatio voi olla riippu-

maton ajan ja paikan rajoituksista. Paikallisesti tai ajallisesti etäiset asiat kuuluvat ihmisen 

situaatioon siinä määrin kuin hänellä on kokemuksia niistä. (Rauhala 2005 a, 43).  

 

Situaatio rakentaa myös ihmisen identiteettiä ja persoonaa erittäin voimakkaasti. Suhteu-

tuessamme johonkin situaatiomme komponentin sisältöön saamme juuri sellaisen ominai-

suuden tai aseman kuin tämän sisällön ominaislaatu edellyttää. Suomessa olemme suo-

malaisia, suhteissa vanhempiimme olemme lapseutta ja suhteessa lapsiimme olemme 

vanhemmuutta. Vanhempana, opettajana tai päiväkotilapsena oleminen ovat situationaali-

suuden muotoja. Kun jonkun ihmisen kaikki olemassaolevat ja erilaiset situationaalisuuden 

lajit sekä muodot kootaan yhteen, ei varmastikaan löydy ketään toista, jonka situationaali-
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suus olisi täysin samanlaista kuin hänen. (Rauhala 2005a, 44-45.) Vaikka ihmisten situaa-

tioissa on yhteisiä rakennetekijöitä, kuten yhteiskunnalliset tai kulttuuriset tekijät, perimmil-

tään ihmisen situaatio on kuitenkin yksilöllinen ja ainutkertainen  (Perttula 1995, 19). Tästä 

johtuen koemme asiat eri tavoin. Tutkimukselle tästä luonnollisesti seuraa se, että lapsi on 

kohdattava myös tutkimuksessa yksilöllisenä ja ainutkertaisena pakottamatta häntä mihin-

kään valmiiseen muottiin. 

 

Situationaalisuus ei ole staattista. Lapsen nykyhetken kokemus syntyy jossakin paikassa 

suhteessa toisiin ihmisiin, esinemaailmaan, ideaaliseen todellisuuteen ja erilaisiin kulttuuri-

siin ilmentymiin. Lapsen suhteissa oleminen on dynaamista ja liikkuvaa, jatkuvasti altista 

muutoksille. Osallistuminen tutkimukseen tuo muutoksen lapsen situaatioon. Tutkijaa ei 

voidakaan pitää neutraalina, ulkopuolisena tarkkailijana. Sen sijaan hänet nähdään lapsen 

elämäntilanteen, situaation, osana. Hän on siis yksi osa siinä kokonaisuudessa, joka tuo 

lapsi on. (ks. Lehtovaara 1992, 122-123.) Sama toimii tietysti myös toisin päin. Siten sekä 

tutkija että tukittava ovat tutkimushetkellä toisilleen merkittäviä situaation rakennetekijöitä 

(Perttula 1995, 180).  

4.1.4 Ihmisenä olemisen kokonaisuus 

 

Kuten on todettu ihminen todellistuu eli tulee olemassaolevaksi kolmessa olemisen pe-

rusmuodossa: tajunnallisuudessa, kehollisuudessa ja situationaalisuudessa. Holistisessa 

ihmiskäsityksessä katsotaan, että kaikki kolme olemismuotoa ovat niin läheisesti toisiinsa 

kietoutuneita, että ne edellyttävät toisensa ollakseen itse olemassa. Ihmisen kokonaisuu-

dessa jokaisella olemispuolella on oma perusrakenteensa ja aivan erityinen ja tärkeä teh-

tävänsä. ”Mikään ei voi puuttua, eikä mikään voi korvata toista.” (Rauhala 1992, 42-43.) 

Kokonaisuus muodostuu näiden eri olemispuolien yhteispelistä ja sitä voidaan hallita em-

piirisessä tutkimuksessa vain tiedostamalla erilaisuus ja ottamalla se huomioon. (Rauhala 

2005b, 87.)  

 

Rauhala on kutsunut ihmistä olemuspuolien vastavuoroisesti etenevänä prosessina situa-

tionaaliseksi säätöpiiriksi. Tällä käsitteellä hän viittaa siihen, että kyseessä on dynaaminen 

ja itseään säätelevä järjestelmä. Siinä eri osatekijät määräävät sitä, miten toiset ovat ole-

massa. Kun jossakin olemuspuolessa tapahtuu jokin muutos, se resonoi välttämättä myös 

toisissa olemuspuolissa. (Rauhala 1992, 45.) Yhdessä olemispuolessa tapahtuva säätely 

ulottuu siis muihinkin olemispuoliin eli kokonaisuuteen. Vastavuoroisesti myös ihmisen ko-
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konaisuuden tila säätelee kaikkia olemispuolia yhdessä. Joskus säätely voi kohdistua eri-

tyisesti johonkin yhteen olemispuoleen, jonka toiminta on epätahdissa toisten olemispuol-

ten toiminnan kanssa. Siten kokonaisuuden määräämisvalta on olemispuolien yhteen-

kietoutumisen sisäistä ja kaikki kattavaa keskinäistä säätelyä. (Rauhala 1992, 147.) 

 

Ihmisen holistisuus merkitsee myös sitä, että ihminen on kaikissa tilanteissa läsnä koko-

naisuutena, sellaisena kokonaisuutena, joka hän siinä historiallisuutensa vaiheessa on. 

Tästä seuraa, että kaikenlainen ihmisen kohteleminen ja kohtaaminen, joka pyrkii sulke-

maan pois jonkin ihmisen olemispuolen tai sen aspektin, on ihmisen typistämistä, hänen 

kohtaamistaan torsona. Tästä on kysymys esimerkiksi sellaisessa kohtaamisessa, jossa 

hänet nähdään vain esineenä, välineenä. Tällainen ihmisen kohtaaminen johtaa helposti 

siihen, että ihminen luopuu perusolemukseensa kuuluvasta kyvystään kohdata maailma 

kokonaisena ihmisenä. (Lehtovaara 1992, 134.) 

4.1.5 Holistinen ihmiskäsitys ja ihmistutkimuksen problematiikkatyypit 

 

Rauhalan (1989, 40) mukaan ihmisen olemassaoloa jäsentävä ontologinen jaottelu on 

empiirisen ihmistutkimuksen lähtökohtien kannalta erittäin tärkeää, sillä se paljastaa prob-

lematiikkatyyppien peruslaatuisen erilaisuuden. Ontologisessa ratkaisussahan tutkija sitou-

tuu tutkimaan jotakin näistä ihmisen olemassaolon muodoista ja siitä johtuen tutkimukses-

sa joudutaan kohtaamaan eri tyyppistä problematiikkaa (Lehtovaara 1992, 47). Empiirisen 

tutkijan tehtävänä on kehittää tutkimussysteeminsä tutkimuksen jokaisessa vaiheessa sel-

laiseksi, että se olisi mahdollisimman adekvaatti eli ongelmien perusluonnetta vastaava. 

Tällöin on oivallettu se Rauhalan näkemys, että tieteen ensimmäinen ja tärkein kriteeri on 

nimenomaan adekvaattisuus. (Rauhala 2005b, 105.) 

 

Kuvailen seuraavaksi Lehtovaaraan (1992, 135-136) tukeutuen eri problematiikkatyypit ja 

niiden selvittelyn kohteen. Kun tutkitaan ihmistä psyykkis-henkisenä, tajunnallisena olen-

tona, tutkimuksessa ollaan tekemisissä maailmankuvan muodostamisen ja siten merkityk-

sen problematiikan kanssa. Ihmisen maailmankuva muodostuu erilaisista merkityksistä ja 

tutkija kysyy, miten erilaiset ja eritasoiset merkityssuhteet syntyvät ja yhdistyvät muodos-

taessaan ja muuttaessaan yksilön subjektiivista maailmankuvaa.  Tutkitaan siis mielelli-

syyttä eli symbolisaatiota, käsitteellisyyttä ja tunteenomaisia edustuksia maailmasta. (Leh-

tovaara 1992, 135.) 
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Kehollisuudessa tutkija on kiinnostunut siitä, miten elämä toteutuu aineellisuudessa. Täl-

löin kyseessä on konkreettinen koskettavuus, aineelliset konkreettiset lähivaikutukset. Ih-

mistä tutkitaan tällöin esimerkiksi terveenä tai sairaana. (Lehtovaara 1992, 136.) 

 

Situationaalisuudessa on kyseessä toiminnan ja käyttäytymisen ongelma. Siinä selvite-

tään, miten elämäntilanteen erikoispiirteet ovat rakentamassa ihmisen identiteettiä ja miten 

elämäntilanteen rakennetta voidaan muunnella tehdyillä ratkaisuilla. Situationaalisuutta 

tutkittaessa kysytään, miten kehollisuus ja tajunnallisuus ovat suhteessa situaation konk-

reettisiin ja ideaalisiin rakennetekijöihin. (Lehtovaara 1992, 136.) 

 

Tutkittaessa lasten oppimiskäsityksiä tutkitaan ihmisen tajunnallisuutta. Silloin selvittelyn 

kohteeksi muodostuu viime kädessä lapsen kokemuksellisen maailmankuvan selvittely 

merkityssuhteina (ks. Lehtovaara 1992, 136). 

4.2 Merkityksen ongelma 

 

Rauhalan mielestä ihmistä koskevan problematiikan keskeisenä ongelmana on merkityk-

sen ongelma. Rauhalan suorittaman merkityksen ongelman tarkastelun lähtökohtana on 

käsitys, jonka mukaan merkityksen ongelmaan kuuluvat kokemuksen olemassaolon ehto-

jen huomioon ottaminen, inhimillisen kokemuksen kokonaisuus sekä kokemuksen ja todel-

lisuuden vastaavuus (Lehtonen 1992, 153). 

 

Kokemuksen olemassaolon ehtoja ovat esimerkiksi kehollinen aivotoiminta ja kokemuksen 

sisältöaineksia tarjoava maailma. Ne ovat siis kokemuksen ehtoja, mutta eivät itse koke-

musta. Se, kuinka ne ovat kokemuksen ehtoina, ilmenee tutkijan käyttämistä käsitteistä 

sekä käsitejärjestelmistä. (Rauhala 1981, 3.) 

 

Rauhala (1981, 2) tähdentää sitä, että analysoitaessa merkityksen ongelmaa psykologiaa 

tai psykiatriaa (käsittääkseni myös kasvatustiedettä) varten, on lähdettävä kokemuksen 

kokonaisuudesta käsin.  Kokemuksella tarkoitetaan ihmisen eri tyyppistä ja –tasoista mie-

lellistä suhdetta maailmaan tai itseensä. Maailman ilmiöt ja niiden väliset suhteet merkitse-

vät meille jotakin. Maailma onkin meille mielellisesti annettu kokemuksina. Käsitteellisyys 

ja kieli nähdään vain yhtenä kokemuksen korkeatasoisena jäsentymisen muotona ja mie-

lellisyyden organisoitumisen erityistapauksena. Intersubjektiiviset käsitteet rakentavat 
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maailmankuvaamme siten kuin ymmärrämme niiden merkityssisällöt kokemuksessamme. 

(Rauhala 1981, 4-5.) 

  

Merkityksen ongelman analyysissa on olennaista huomata, että maailman merkitsevyys 

ihmiselle ei välttämättä kuitenkaan ole riippuvaista sanojen ja muiden merkkien välitykses-

tä. Rauhalan mielestä kaikki kokemus on ihmiselle merkitsevää. Osa tästä kokemuksesta 

saavuttaa kielellisen jäsentyneisyyden ja osa jää esikielellisten merkityssuhteiden tasolle. 

(Lehtonen 1992, 165.) Siksi ihmisen kokemuksen selvitystä ei voi aloittaa vasta kielen ta-

solta eli semanttiselta tasolta. Myöskään pitäytyminen ainoastaan tajunnallisessa koke-

muksessa ei riitä. Koska tajunta muodostaa merkityssuhteet sekä ympäröivästä maailmas-

ta että omasta kehostaan, kehoa ja maailmaa eli situaatiota ei voi eristää ihmisen koke-

muksesta. Siksi on paljastettava, miten kokemus voidaan johtaa näistä perusehdoistaan ja 

miten kokemus käänteisesti modifioi näitä ehtojaan eli sitä kokonaisuutta, jonka osa se on. 

(Rauhala 1981, 5.)  

 

Merkityksen käsitteen analyysissä on Rauhalan mukaan tarpeen erottaa toisistaan se-

manttinen ja eksistentiaalinen merkitystilanne. Semanttisen merkitystilanteen käsitteen 

avulla voidaan kuitenkin valaista vain intersubjektiivisten kielellisten merkitysten olemusta. 

Siksi se ei ole riittävän kattava. Merkityksen ongelman kokonaisvaltaiseen tarkasteluun 

sopii paremmin eksistentiaalisen merkitystilanteen käsite. Tämän käsitteen avulla voidaan 

ottaa paremmin huomioon holistiseen ihmiskäsitykseen sisältyvä edellytys ihmisestä holis-

tisena kokonaisuutena ja merkityksiä kehittävänä avoimena järjestelmänä. Kun ihmisen 

olemassaolo situationaalisuuden, kehollisuuden ja tajunnallisuuden mielessä on edellytet-

ty, on edellytetty myös merkityssuhteiden synty. Ja jotta merkitystilanne olisi relevantti, 

myös ihmisen keho ja situaatio on otettava huomioon. Eksistentiaalinen merkitystilanne 

perustuu siten kolmeen tekijään: tajuntaan, kehoon ja situaatioon. (Lehtovaara 1992, 149-

151.) 

 

Merkityksen paradigmassa tutkiminen merkitsee yksilöiden subjektiivisen maailmankuvan 

tutkimista (Lehtovaara 1992, 152). Subjektiivisen maailmankuvan ainutkertaisuuden vuok-

si, ihmisen tulisi sallia tutkimustilanteessakin säilyttää oman elämäntilanteensa mukainen 

ainutkertainen persoonallisuutensa (Lehtonen 1992, 169). 
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4.3 Dialogisuus tutkimuksessa 

 

Kuten aiemmin olen useaan otteeseen todennut, dialogisuuden merkitys ja sen puute te-

kemissäni haastatteluissa jäi mietityttämään minua. Seikkula ja Arnkil (2005, 84-85) totea-

vat, että on tärkeää huomata dialogin ja dialogisuuden ero. Dialogi viittaa ihmisten väliseen 

kommunikaatioon. Dialogisuus puolestaan kuvaa enemmän elämänasennetta, jonka läh-

tökohtana on dialoginen suhde. Tutkimukseni alkuvaiheessa ymmärsin dialogisuuden 

haastattelutilanteessa jonkinlaisena jutusteluna tai demokraattisena keskusteluna eli 

eräänlaisena dialogin muotona. Tutustuttuani Lauri Rauhalan ajatteluun ymmärrän nyt 

myös dialogisuuden syvemmässä ja monisyisemmässä merkityksessä. Tarkastelenkin 

seuraavassa, mitä ja miten dialogisuus voi tutkimuksessa olla, kun sitä tarkastellaan Lauri 

Rauhalan teorian näkökulmasta.   

 

Ymmärtääkseni dialogisuus esiintyy Rauhalan ajattelussa varsin monitasoisena ja moni-

muotoisena. Ensinnäkin dialogisuus voidaan nähdä ikään kuin ihmiseen sisäänrakennet-

tuna. Varto (1996,9) toteaakin varsin dramaattisesti, että ihmistä ei olisi ilman dialogisuut-

ta. Hänen mielestään dialogisuus on ihmisen perustavaa laatua oleva maailmassaolemi-

sen tapa. Vaikka ihmisten koetut maailmat ovatkin väistämättä erilaisia, niiden pohjalla on 

kokemuksen lähteenä yhteinen maailma ja kokemisen tapana yhdessä kokeminen. Dialo-

gisuus on tätä yhteistä ja dialogisuuden mahdollisuus perustuu tälle yhteiselle. 

 

Dialogisuutta voidaan tarkastella myös toisen ymmärtämisen ehtojen kannalta. Kun tutkin 

lasten oppimiskäsityksiä, ongelmallisinta minulle on kysymys, voinko ja kuinka voin tutkija-

na tavoittaa lapsen, Toisen, kokemuksen. Lehtovaara (1996, 102) toteaa, että toisen ihmi-

sen kokemusta ei voi koskaan kokea, eikä ihminen näin ollen voi koskaan ymmärtää toista 

ihmistä täydellisesti. Toiseuden ongelmaa ei voikaan kieltää eikä kiertää, vaan se on hy-

väksyttävä ja kohdattava (Rauhala 2005b, 130). Rauhala (1974,135) katsoo, että kahden 

ihmisen keskinäinen ymmärtäminen on mahdollista. Vaikka tutkijan ja tutkittavan situaatiot 

ovat erilaiset, he yleensä pystyvät kommunikoimaan situaatioissaan olevien yhteisten 

komponenttien vuoksi. Tällaisia yhteisiä komponentteja ovat kielen lisäksi esimerkiksi sa-

ma kansalaisuus, yhteinen kulttuuripiiri ja yhteiskunta, eettiset normit ja muut vastaavat 

tekijät, jotka antavat perustan sille, että tutkija ja tutkittava ymmärtävät toisiaan, vaikka he 

monissa kohdissa ymmärtävätkin maailmaa eri tavoin. Tutkija ja tutkittava pystyvät siis 

kommunikoimaan, mutta tutkija voi tavoittaa tutkittavan kokemuksen ainoastaan välillisesti. 
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Siksi tutkijan tavoittama ymmärtäminen on aina objektivoivaa (kohteen asiallistavaa) ja sii-

nä edellytetään reflektoivaa perusasennetta. (Lehtovaara 1992, 293.)  

 

Lauri Rauhalan kuvaamaa syvää monitasoista itsekasvatukseen tähtäävää dialogia voi-

daan analysoida myös dialogisuusfilosofi Martin Buberin tavoin ihmisen mahdollisuutena 

suhtautua todellisuuteen. Buberin mukaan ihmisen maailmasuhde on kaksitahoinen. Hä-

nen filosofiansa kiteytyy sanapareissa, jotka ovat läsnä ihmisen kaikessa kommunikoinnis-

sa ja asennoitumisessa muita ihmisiä ja kaikkea olevaista kohtaan. Sanaparit ovat Minä-

Sinä ja Minä-Se, joilla hän viittaa sekä ihmisen kaksitahoiseen maailmasuhteeseen että 

ihmisen kahdenlaiseen mahdollisuuteen kohdata toinen ihminen. Molemmat sanaparit 

kuuluvat ihmisen olemassaoloon ja elämään. Minä-Sinä -yhteys edustaa ihmisten välistä 

dialogista kohtaamista, toisen kohtaamista persoonana. Minä-Se -suhde puolestaan edus-

taa ihmisen luontoon kuuluvaa esineellistävää ja kategorisoivaa taipumusta kaikkea koh-

dattua kohtaan eli toisen kohtaamista tarkoituksemme kohteena ja välineenä. (Buber 

1995, 15-16, 25, Värri 2004, 16.)  

 

Minä-Se-maailmasta puuttuu siis yhteys ja kohtaaminen. Se on minäkeskeinen maailma, 

jossa korostuvat hallitseminen ja omistaminen. Se on myös pysähtyneisyyden maailma, 

joka nojaa menneeseen. (Värri 2002, 70.) Minä-Se –suhteessa toinen ihminen määrittelee 

ennakolta erilaiset roolit toiselle ja tulee siten objektivoineeksi toisen ihmisen oman toimin-

tansa välineeksi. Minä-se aiheuttaa ihmisten välistä kohtaamattomuutta ja eriarvoisuutta. 

Se voi ilmetä välinpitämättömyytenä ja piittaamattomuutena toista ihmistä kohtaan, jolloin 

vain oma näkökulma asioihin on tärkeää. Pahimmillaan monologisessa Minä-Se –

suhteessa toista kohdellaan pelkästään hyödyn, omistushalun, vallanhalun tai vaikkapa 

tutkimustarkoituksen välineenä. (Värri 2004, 16.)  

 

Dialoginen suhde edellyttää kahta erillistä yksilöä, persoonaa, jotka kohtaavat toisensa ko-

konaisvaltaisina olentoina. Kohtaamisen peruslähtökohtiin kuuluu Toisen toiseuden tun-

nustaminen. Minä-Sinä -suhteessa Toinen on toinen Minä. (Laine & Kuhmonen 1995, 72.)  

Dialogisuus ei ole keino tai metodi. Minän ja Sinän välillä ei ole mitään käsitteellistä, en-

nakkotietoa tai kuvittelua. Minän ja Sinän välillä ei ole myöskään pyrkimystä, pyydettä tai 

ennakointia. Kaikki keinot ovat este. Siksi kohtaaminen voi tapahtua vain siellä, missä kei-

not ovat sortuneet. (Buber 1995, 34.) Aiemmin totesin, kuinka joissakin aikuislähtöisissä 

haastatteluissa pyrkimys saada ja antaa sopivia vastauksia on selvästi nähtävissä. Bube-

rin mukaan kova pyrkimys onkin siis dialogisuuden este. Dialogisuus nähdään eettisenä 
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asenteena, jota voi kehittää toisen kuuntelemisen taidoksi. Tunnistamme kokemuksis-

samme, milloin dialogisuus toteutuu tai jää toteutumatta, vaikka emme varsinaisesti tiedä, 

mitä dialogisuus perimmiltään on. Tältä pohjalta voimme arvioida, mitä ehtoja ja esteitä 

toisen ihmisen kohtaamiselle on. (Seikkula & Arnkil 2005, 84; Värri 2004, 16-17.) 

 

Olennainen ja ensisijainen ei sijaitse Minussa tai Sinussa, vaan kohtaamisessa ja siinä 

kahden kohtaavan välille syntyvässä tilassa, välitilassa. Kohtaamisen välittömässä tapah-

tumassa syntyvä välitila on molemminpuolisuutta ja läsnäoloa, joka ei ole kummankaan 

subjektin aikaansaamaa. Dialogista suhdetta voisi kuvailla Minän ja Toisen yhteenkietou-

tumisena, samanlaisena molemminpuolisuutena. Tällöin tuo suhde ei ole kummankaan 

erillisen osapuolen tekoa, vaan aina jotain yhteistä, ainutlaatuista, uutta ja ennalta arvaa-

matonta. Persoonien välinen dialoginen suhde on mahdollista vain, jos molemmat ylittävät 

yksilöllisyytensä ja suuntautuvat toisiaan kohti. Kun kaksi persoonaa kohtaa toisensa vailla 

yksilöllisyyttä (ilman kokemuksellisia ja käsitteellisiä rajauksia), persoonien välille kehkey-

tyy yhteinen alue, välitilan ontologinen sfääri. Se on todellisen olemisen ulottuvuus, johon 

on pääsy vain Minällä ja Sinällä. (Laine & Kuhmonen 1995, 73; Värri 2002, 65,67.) 

 

Aidossa dialogisessa kohtaamisessa, toiseen ihmiseen suhtaudutaan siis pyyteettömästi 

ja intressittömästi. Toinen nähdään itseni vertaisena, kohtalotoverina ja salaisuutena ja 

häneen suhtaudutaan avoimesti ja ihmetellen. Aikuisen ja lapsen välillä dialogisuuden ehto 

on, että aikuinen hyväksyy lapsen ja hänen välillään olevan eron ja erillisyyden pyrkimättä 

palauttamaan Toista ennakkokäsitystensä mukaiseksi.  Dialoginen Minä-Sinä –suhde on 

mahdollinen, kun annamme ”toisen tuoda itseään esille sellaisena kuin hän on”. Ainoas-

taan silloin aikuisen ja lapsen välille voi kehkeytyä välitila, yhdessä luotu yhteinen alue. 

Tällöin aikuisen ja lapsen kohtaamisessa koettu molemminpuolisuus mahdollistaa toisen 

osapuolen näkökulman ymmärtämisen. (Värri 2004, 17-18.) 

 

Tekemissäni tutkimushaastatteluissa pääsin lähimmäs dialogisen kohtaamisen edellytyk-

siä lasten valokuvien pohjalta käydyissä haastatteluissa. En suunnitellut haastattelutilantei-

ta ennalta eivätkä ne toteutuneet minun kaavojeni mukaisesti. Tällä haastattelumenetel-

mällä en myöskään määritellyt lasta etukäteen omasta elämismaailmastani käsin. Tällöin 

minulla oli mahdollisuus kohdata lapsi avoimessa tilassa sellaisena kuin hän on ja kuule-

misen sijasta kuunnella häntä.   
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Kahden ihmisen kohtaamisessa koettu molemminpuolisuus mahdollistaa yhdessä koetun 

tapahtuman elämisen myös toisen ihmisen näkökulmasta, menettämättä silti mitään omas-

ta kokemuksestaan. Buberin mukaan dialoginen suhde ei välttämättä edellytä molempien 

aktiivisuutta. Riittää, että toinen elää yhteisen tapahtuman kumppaninsa näkökulmasta. 

Mutta voiko suhde olla dialoginen, jos toinen ei ota minun näkökulmaani huomioon? Bube-

rin mukaan olennaista on oma asennoituminen ja vastavuoroisuuden vaihteleva luonne. 

Vastavuoroisuus vaihtelee minun ja erilaatuisten olentojen (ihmiset, eläimet, kasvit, esi-

neet) välillä, mutta suhde voi olla dialoginen jo oman asennoitumiseni kautta. Vaikka toi-

nen ei ottaisi minun näkökulmaani huomioon, voin kokea suhteen molemminpuolisuutta, 

jos toinen vaikuttaa minuun. Toisen vaikutus on mahdollista, jos en asennoidu häneen ob-

jektivoivasti, tutkivasti ja pyyteellisesti, vaan annan hänelle mahdollisuuden tuoda itseään 

julki itselleni. (Värri 2002, 67-68.) ”Yhteys voi rakentua myös silloin, kun ihminen, jolle minä 

sanon Sinä, ei kokemuksessaan sitä kuule ”(Buber 1995, 31). 

 

Minä-Sinä -yhteys on odottamaton, hetkellinen ja ohimenevä. Siksi Minä ei voi koskaan 

kohdata samaa Sinää: jokainen kohtaaminen ja Sinä ovat ainutkertaisia. Onkin ymmärret-

tävää, että kukaan ei voi elää Minä-Sinä -suhteen ainaisessa välittömyydessä, joka hetki 

ainutkertaisena olentona. (Värri 2002, 69.) Maija Lehtovaaran (1992, 296) tavoin katson, 

että Lari Rauhalan kuvaama dialoginen suhde tutkijan ja tutkittavan välillä tähtää Buberin 

määrittelemän Minä-Sinä -yhteyden kaltaiseen kohtaamiseen. 

  

Dialoginen keskustelu rakentaa keskusteluun osallistuvien yhteistä, jaettua todellisuutta. 

Kunkin keskustelijan tavoitteena on ymmärtää lisää toisen sanomasta, joka auttaa puhujaa 

itseään ymmärtämään enemmän sekä asiaa että itseään omasta näkökulmastaan. (Seik-

kula & Arnkil 2005, 89.) Dialogissa tapahtuu jotakin, jonka molemmat tunnistavat uudeksi. 

Se on uutta, yhteistä ja ainutkertaista. (Varto 1994, 60-61.) Dialoginen tutkimus voi siis 

auttaa tutkittavaa tarkastelemaan omia merkityssuhteitaan ja ehkä löytää uusia näkökul-

mia tarkastella sekä itseään että oppimistaan. Koska dialogisuus koskettaa tietenkin tutki-

muksen molempia osapuolia, myös tutkijan tajunnallinen kokeminen voi syventyä ja avar-

tua. (Lehtovaara1992, 307.) 

 

Toteaisin vielä sen, että Rauhalan ihmiskäsitys edellyttää koko kasvatustieteellisen tutki-

muksen näkemistä dialogisuhteena. Tästä seuraa, että tutkijan on koko tutkimuksen ajan 

analysoitava omia ennakkokäsityksiään, omaa osuuttaan tässä dialogissa. (ks. Lehtovaara 

1992, 330.)  



66 

 

5 Lopuksi - mitä lapsen ainutkertaisuutta kunnioittava, kohdallinen 

haastattelumenetelmä edellyttää  

 

Kokoan lopuksi vielä yhteen tutkimukseni keskeiset tulokset. Rauhalan näkemyksen mu-

kaan käsitys tutkimuskohteen perusluonteesta on koko tutkimuksen perusta. Tähän käsi-

tykseen tutkija perustaa kaikki tutkimusratkaisunsa, myös empiirisen tiedonhankintamene-

telmänsä valinnan ja soveltamisen. Siksi haastattelumenetelmän kohdallisuus edellyttää, 

että tutkija suorittaa ensin ontologisen analyysin. Siinä tutkijan tehtävänä on kysyä ja sel-

ventää, millainen on se ilmiö, jota aiotaan tutkia ja miten se on olemassa. Kun tutkija on 

tietoisesti sitoutunut johonkin oletukseen ihmisestä ja hänen suhteestaan todellisuuteen, 

hän voi ja hänen tulee pohtia tieto-opillisia kysymyksiä muun muassa sitä, miten lasta 

haastatellaan. (ks. esim. Rauhala 1992, 28) Vaikka ontologinen analyysi on tutkimuksessa 

ensisijainen, ovat molemmat analyysit yhtä välttämättömiä. Ne ovat välttämättömiä siksi, 

että niiden avulla tutkija voi perustella tutkittavan ilmiön perusluonteen ja tutkimusmene-

telmänsä vastaavuuden eli adekvaattisuuden, jota Perttula (1995) kutsuu ontologiseksi re-

levanttiudeksi. Rauhalan (2005b, 105) käsityksen mukaan tutkimuksen adekvaattisuus on 

sen tieteellisyyden tärkein kriteeri.  

 

Kun tutkitaan lasten oppimiskäsityksiä, tutkijan on siis ensinnäkin analysoitava ihmiskäsi-

tystään. Sen lisäksi hänen on pohdittava, minkälaiseen ihmiskäsitykseen hänen käyttä-

mänsä tutkimusmenetelmät sitoutuvat. Näiden lisäksi tutkijan on myös analysoitava tutkit-

tavaa ilmiötä. Tätä analyysia kutsutaan rajoitetuksi ontologiseksi analyysiksi ja se on si-

doksissa tehtyyn ihmiskäsitysanalyysiin (Lehtovaara 1994, 13). Lasten oppimiskäsitystut-

kimuksessa rajoitettuna ontologisena analyysina voidaan pitää merkityksen ongelman 

analyysia.  

 

Rauhala korostaa ontologisen ratkaisun välttämättömyyttä ja väistämättömyyttä. Hänen 

mukaansa tutkijan tulisi sitoutua tietoisesti johonkin ihmiskäsitykseen ja pyrkiä tekemään 

siitä mahdollisimman loogisia johtopäätöksiä tutkimusprosessin kaikissa vaiheissa. Jos 

tutkija ei tee ratkaisuaan tietoisesti, tulee se joka tapauksessa tehdyksi viimeistään tutki-

musmenetelmien välityksellä. On nimittäin mahdollista, että tutkijan ilmaisema ihmiskäsitys 

ei ole se, joka oikeasti ohjaa tutkijan ratkaisuja tutkimuksen eri vaiheissa. Tutkijan tiedos-

tamaton ja esimerkiksi tutkimusmenetelmissä piilossa oleva ihmiskäsitys voi olla erilainen 



67 

kuin julkituotu, eksplisiittinen ihmiskäsitys. Näin kävi tämänkin tutkimuksen alkuvaiheissa. 

Kuvailin empiirisen tiedonhankinnan lähtökohtana olleen ihmiskäsitykseni (joskin se Rau-

halan näkemyksen mukaan oli liian epätarkka sitoutumislähteeksi), mutta tekemäni aikuis-

lähtöiset haastattelut olivat ristiriitaisia eksplisiittisen ihmiskäsitykseni kanssa. Tiedostet-

tuani ristiriidan yritin kehittää haastattelumenetelmiäni vastaamaan paremmin ihmiskäsi-

tystäni. Onnistuinkin siinä jossain määrin. Ihmiskäsitykseni epätarkkuuden vuoksi en kui-

tenkaan tiedostanut Rauhalan esittämää, ihmisen tutkittavasta olemispuolesta seuraavaa 

tutkimuksen problematiikkatyyppiä. Siksi haastattelumenetelmien kehittäminen oli liian sat-

tumanvaraista. Tämän seurauksena ainoastaan lasten valokuvien pohjalta tehtyjä tutki-

mushaastatteluja voidaan pitää kohdallisina ja adekvaatteina, siten kuin adekvaattisuuden 

tällä hetkellä ymmärrän. 

 

Rauhalan suorittaman analyysin mukaan ihmisen kokonaisuudesta voidaan rakenteellises-

ti erottaa kehollisuuden, tajunnallisuuden ja situationaalisuuden olemismuodot. Lasten op-

pimiskäsityksiä tutkittaessa on tajunnallisuus ja sen toimintatapa, muita olemispuolia unoh-

tamatta, tutkimuksen kannalta keskeisin. Tajunnallisuudessa on kyseessä mielien, merki-

tysten, ilmeneminen ja niiden suhteutuminen toisiinsa mielellisesti. Rauhalan tieteenfiloso-

fisen analyysin perusteella voidaankin todeta, että sen tutkiminen, miten oppiminen lapsel-

le kokemuksellisesti ilmenee, on merkitysongelma. Tutkimuksen tulisi silloin olla kaikilta 

osiltaan myös merkityksen ongelman perusluonteen kannalta adekvaattia.  

 

Tässä tutkimuksessa tehdyn ontologisen ratkaisun pohjalta oppimiskäsityksellä tarkoite-

taan lapsen käsitystä oppimisesta suhteessa maailmaan. Lapsella ei siis katsota olevan 

mitään maailmasta eristettyä käsitystä oppimisesta ja siksi hänen oppimiseen liittämiä 

merkityssuhteita ei pidä tutkimuksessakaan keinotekoisesti irrottaa hänen muista merki-

tyssuhteistaan. Lapsen oppimiseen liittämät merkityssuhteet tulisi nähdä osana lapsen 

subjektiivista maailmankuvaa. 

 

Rauhalan ihmiskäsityksen pohjalta ihmistä voidaan kuvailla ainutkertaisena, merkityksiä 

muodostavana, dynaamisena ja holistisena avoimena järjestelmänä. Tutkijan tehtävänä on 

siis huolehtia, että tämä näkemys ohjaa ja vastaa hänen toimintaansa  tutkimuksen kaikis-

sa vaiheissa, myös empiirisen tiedonkeruun vaiheessa. Laineen (2001, 35) tavoin näen 

haastattelun laaja-alaisena keinona lähestyä lapsen kokemuksellista maailmasuhdetta. 

Fenomenologisessa tutkimuksessa pidetään tärkeänä, että tutkittava ilmiö tavoitetaan sel-

laisena kuin se tutkittavalle ilmenee. Siksi lapsen todellisuuteen hänen kokemanaan suh-
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taudutaan vakavasti ja kunnioittaen, antaen tilaa lapsen omalle äänelle. (ks. Lehtovaara 

1995, 81.) Lapsen kunnioittaminen ja kuunteleminen edellyttää dialogisuutta, joka Rauha-

lan teorian perusteella voidaan nähdä tutkijan eettisenä asenteena. Sille on tunnusomaista 

ennalta määrittelemättömyys, ihmettely ja avoimuus. Dialogisuuden toteutuminen edellyt-

tää lapsen kohtaamista Toisena, salaisuutena. Siksi tutkijan tulisi löytää sellainen lähtö-

kohta tutkimusmenetelmilleen, ettei se pakota todellisuutta johonkin ennalta tiedettyyn 

muottiin, vaan antaa sen paljastua sellaisena kuin se on. Todellisuutta ei tämän näkemyk-

sen mukaan voikaan paljastaa ennalta laadittujen kysymysten avulla. Näin tehden tutkitta-

valle tärkeitä asioita voi jäädä piiloon. Tutkija voi myös johdattaa keskustelun sellaisiin asi-

oihin, jotka ovat tutkittavan merkityssuhteiden kannalta irrelevantteja. Jos tutkija lähestyy 

lasta omasta maailmastaan käsin, hän ei kohtele lasta Toisena, avoimena, ainutkertaisena 

ja dynaamisena merkitysten muodostajana. Sen sijaan lapsi näyttäytyy suljettuna ja oppi-

miskäsitykset staattisina ja yleisluonteisina. Silloin lapsen maailmankuvassaan oppimiseen 

liittämät merkitykset ja niiden historiallinen muotoutuminen ja muuntuminen jäävät dialogin 

ja tutkijan tavoittamattomiin.  

 

Jotta tutkija voisi ymmärtää lapsen kokemusmaailmaa ja kuunnella lasta, hänen tulisi 

muokata haastattelumenetelmiään siten, että ne antavat lapselle mahdollisuuden tuoda 

itseään esiin sellaisena kuin hän on. Tämä edellyttää mielestäni sitä, että haastattelume-

netelmät lähtevät lasten kulttuurista ja kokemusmaailmasta. Puhuminen ja keskustelu on 

ehkä aikuiselle luonteva tapa lähestyä ihmisen kokemusmaailmaa. Lapsen lähestymistapa 

on erilainen. Lapsen ääni ei voi tulla esiin, jos lähtökohtana on aikuisen lähestymistapa. 

Lasten toiminnan perusta on leikki ja siksi katson, että leikillä ja leikillisyydellä, myös erilai-

sella tekemisellä yksin tai yhdessä kaverin kanssa (esimerkiksi sadutus, piirtäminen, valo-

kuvaaminen), tulisi olla keskeinen rooli tutkimushaastatteluissa (ks. myös Kyrönlampi-

Kylmänen 2007, 87). Kyrönlampi-Kylmänen (2007, 192) toteaa, että olisi kiinnostavaa tut-

kimuksessa yhdistää  vaikkapa havainnoimalla, saduttamalla tai piirtämällä saatua tietoa 

lasten haastatteluun. Valokuvahaastattelussa tein juuri näin. Valokuviin liitetyt haastattelut 

osoittautuivat tutkijan ymmärtämisen ja tulkinnan kannalta suorastaan välttämättömiksi. 

Katson, että myös sadutus (tutkimuksessani kirjeiden kertominen) sekä leikki ja piirtämi-

nen (arkkitehtileikki) antavat hyvän lähtökohdan lähestyä ainutkertaisen lapsen ainutlaatui-

sia merkityssuhteita. Tutkijan ymmärtämisen ja tulkinnan syventämiseksi näihin menetel-

miin olisi hyvä liittää vaikkapa yksi kokoava haastattelu, jossa tutkija voisi dialogissa lap-

sen kanssa täydentää ymmärrystään ja tarkistuttaa lapsilla tekemiensä tulkintojen ”oikeel-

lisuus”. 
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Lehtovaaran tavoin katson, että Lauri Rauhalan holistinen ihmiskäsitys  perustelee ja oike-

uttaa juuri sellaisen tutkimuksen, joka perustuu tutkijan ja tutkittavan, aikuisen ja lapsen, 

monimuotoiseen ja monitasoiseen dialogiin. Tällöin tutkimuksen tarkoituksena ei olekaan 

tutkia lapsen oppimiskäsityksiä ulkopuolisena tarkkailijana, kuten aihesadutuksessa ja ark-

kitehtileikissä tein. Dialogisessa haastattelussa tarkoituksena on pyrkiä ymmärtämään lap-

sen elämismaailmaa nimenomaan yhdessä lapsen kanssa. Tällainen tutkimus auttaa sekä 

tutkijaa että tutkittavaa kehittämään omia ja myös toistensa merkityssuhteita. (ks. Lehto-

vaara 1992, 354.) 

 

Rauhalan ihmiskäsitys korostaa ihmisen holistisuutta. Siksi lapsi tulisi kohdata myös tutki-

muksessa kaikissa sen vaiheissa kokonaisena ihmisenä. Vaikka tajunnallisuus on oppi-

miskäsitystutkimuksessa keskeisessä asemassa, ei ihmisen muitakaan olemispuolia saa 

unohtaa tai niiden merkitystä vähätellä. Haastatellessani lapsia huomasin selkeästi lasten 

kehollisuuden ja sen  merkityksen lapsille. Kun lapset kertoivat kirjeitä toisilleen, useat 

heistä halusivat lähteä liikkeelle. Eräs tyttö konttasi pöydällä, pöydän alla ja tuoleilla kerto-

en samalla hyvin keskittyneesti kirjettään. Tekeminen ikään kuin vapautti lapset ja auttoi 

keskittymään ja kehittämään ajatuksiaan. Liike ja tekeminen olivat sisäänrakennettuina 

myös valokuvaamisessa ja arkkitehtileikissä. Rauhala (2005b, 101) toteaakin, että keho 

muodostaa ikään kuin koordinaatiston, johon muodostuvat merkityssuhteet tavalla taikka 

toisella aina suhteutuvat. Siksi lapsen kehollisuus ja toiminnallisuus tulisi ottaa huomioon 

haastattelutilanteessa.  

 

Tutkimuksessani haastattelin lapsia monia, liian monia kertoja. Tälläkin tavalla välineellis-

tin heidät  tutkimustarkoituksiini. Useampi lähestymistapa ja haastattelu antavat kuitenkin 

lapselle mahdollisuuden pohtia ja kehittää yhdessä tutkijan tai toisten lasten kanssa merki-

tyssuhteitaan. Tällöin otetaan huomioon lapsen ja hänen merkityssuhteidensa dynaaminen 

luonne. Tutkijan on vain tarkkaan mietittävä, mihin rajan eettisyyden nimissä  asettaa. 

 

Tutkimukseni on yritys ymmärtää, mitä Lauri Rauhalan holistinen ihmiskäsitys voisi merkitä 

lasta haastattelemalla ymmärtämään pyrkivälle tutkimukselle. Rauhalan mukaan ihmisen, 

myös tutkijan, ymmärtäminen on hänen tajunnassaan olevien horisonttien selkeys- ja kehi-

tystasoa vastaavaa. Siksi tätä tutkimusta säätelevät ne ymmärtämisyhteydet, jotka muu-

toinkin määräävät ymmärtämistäni omassa elämäntilanteessani. Lauri Rauhalan sanoin: 

”Tutkijassa ei voi aktualisoitua parempaan, inhimillisempään, syvempään tai viisaampaan 
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ymmärtämiseen johtavia ymmärtämisyhteyksiä eli horisontteja kuin hänen maailmanku-

vansa yleinen kehitystaso edellyttää” (Rauhala 1974, 102). Tutkijankin maailmankuvaa 

voidaan pitää historiallisesti kehittyvänä horisonttina, ymmärtämisyhteytenä, jossa hän 

hahmottaa todellisuutta tiettynä hetkenä. Maailmankuva  horisonttina on kehittyvä, sillä ho-

risontit ymmärtämisen ehtoina ovat jatkuvasti muutoksen tilassa. Siksi tätä tutkimustakaan 

ei voida pitää lopullisena ymmärryksenäni tai käsityksenäni asiasta, vaan ainoastaan tä-

män hetkisen elämäntilanteeni määrittämänä ymmärryksenä. 

 

 

 

 

 

 



71 

Lähteet 

 

Alanen, L. & Bardy, M. 1990. Lapsuuden aika ja lasten paikka. Tutkimus lapsuudesta so-

siaalisena ilmiönä. Sosiaalihallituksen julkaisuja 12. Helsinki: Valtion painatuskeskus. 

 

Bardy, M. 1996. Lapsuus ja aikuisuus – kohtauspaikkana Emile. Stakes. Tutkimuksia 70. 

Jyväskylä: Gummerus. Väitöskirja. 

 

Berger,  L. & Luckmann, T. 1994. Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen. Tiedon sosio-

loginen tutkielma. (The Social Construction of Reality, 1966) Suom. Vesa Raiskila. Helsin-

ki: Gaudeamus.  

 

Brooker, L.  2001. Interviewing children. Teoksessa: Mac Naughton, G., Rolfe, S.A. & Si-

raj-Blatchford, I. (ed.) Doing early childhood research. International perspectives on theory 

and practice. Buckingham: Open university press, 162-177. 

 

Bruner, J. 1998. The culture of education. Fourth printing. Massachusetts: Harvard Univer-

sity Press. 

 

Buber, M. 1995. Minä ja Sinä. (Ich und Du, 1923) Suom. Jukka Pietilä. 2. painos. Juva: 

WSOY. 

 

Corsaro, W. A. 1985. Friendship and peer culture in the early years. Nordwood, N.J.: Ab-

lex. 

 

Cook-Gumperz, J. & Corsaro, W.A. 1986. Introduction. Teoksessa: Cook-Gumperz, J., 

Corsaro, W.A. & Streeck, J. (ed.) Children`s Worlds and Children`s language. New Baby-

lon. Studies in the Social Scienses 47. Berlin: Mouton de Gruyter, 1-11.  

 

Graue, M. E. & Walsh, D. J. 1998. Studying children in context. Theories, methods, and 

ethics. Thousand Oaks: SAGE publications. 

 

Doverborg, E. & Pramling Samuelsson, I. 2000.Att förstå barns tankar. Tredje upplagan. 

Stockholm: Liber AB. 



72 

 

 

Hakkarainen, P. 2002 a. Tarvitaanko varhaiskasvatustiedettä? Kasvatus 33 (2), 117-118. 

 

Hakkarainen, P. 2002 b. Kehittävä esiopetus ja oppiminen. Juva: PS-kustannus. 

 

Havu-Nuutinen, S. 2002. Sosiokonstruktivistisen pedagogiikan merkitys lasten tiedon 

konstruoinnille. Kasvatus 33(2), 175-188. 

 

Hendrick, J. (ed.) 1997. First steps toward teaching the Reggio way. Upper Saddle River, 

New Jersey: Prentice Hall. 

 

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2000. Tutki ja kirjoita. 5. painos. Helsinki: Tammi. 

 

Karila, K., Kinos, J. & Virtanen, J. 2001. Varhaiskasvatus muuttuvassa yhteiskunnassa. 

Teoksessa: Karila, K., Kinos, J. & Virtanen, J. Varhaiskasvatuksen teoriasuuntauksia. Ju-

va: PS-kustannus, 13-24. 

 

Karlsson, L. 2000. Lapsille puheenvuoro. Ammattikäytännön perinteet murroksessa. Hel-

singin yliopisto. Kasvatuspsykologian tutkimusyksikkö. Tutkimuksia 1/2000. Helsinki:  Edi-

ta. Väitöskirja. 

 

Karlsson, L. 2003. Sadutus. Avain osallistavaan toimintakulttuuriin. Juva: PS-kustannus. 

 

Kinos, J. 2002. Kohti lapsilähtöisen varhaiskasvatuksen teoriaa. Kasvatus 33 (2), 119-132. 

 

Kinos, J. & Virtanen, J. 2001. Lapsilähtöisen varhaiskasvatuksen kivijalka lapsuuden so-

siologiassa. Teoksessa: Karila, K., Kinos, J. & Virtanen, J. (toim.) Varhaiskasvatuksen teo-

riasuuntauksia. Juva: PS-kustannus, 136-157. 

 

Kirmanen, T. 1999. Haastattelu lapsen ja aikuisen kohtaamisena – kokemuksia lasten pel-

kojen tutkimuksesta. Teoksessa: Ruoppila, I., Hujala, E., Karila, K., Kinos, J., Niiranen, P. 

& Ojala, M. (toim.) Varhaiskasvatuksen tutkimusmenetelmiä. Jyväskylä: Atena, 194-217. 

  



73 

Korhonen, M. 1989. Käytäntöshokki. Tutkimus päiväkodin toimintatavan muutoksesta. 

Tampere: Vastapaino 

 

Kyrönlampi-Kylmänen, T. 2007. Arki lapsen kokemana – Eksistentiaalis-fenomenologinen 

tutkimus. Lapin yliopisto. Acta Universitatis Lapponiensis 111. Väitöskirja. 

 

Laine, T. 2001. Miten kokemusta voidaan tutkia? Fenomenologinen näkökulma. Teokses-

sa: Aaltola, J. & Valli, R. (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittavalle 

tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: Ps-

kustannus. 26-43. 

 

Laine, T. &  Kuhmonen, P. 1995. Filosofinen antropologia. Jyväskylä: Atena. 

 

Lehtonen, J. 1992. Merkityksen ongelma inhimillisessä kokemuksessa  Lauri Rauhalan 

holistisen ihmiskäsityksen valossa. Teoksessa: Varto J. (toim.) Fenomenologinen vuosikir-

ja 1992. Tampereen yliopisto. Jäljennepalvelu, 76-192. 

 

Lehtovaara, M. 1992. Subjektiivinen maailmankuva kasvatustieteellisen tutkimuksen koh-

teena. Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis ser A vol 338. Väitöskirja. 

 

Lehtovaara, M. 1994. fenomenologinen näkökulma ihmisen tutkimisen metodologiaan. Te-

oksessa: Varto, J. (toim.) Kohti elämismaailmaa ja ihmisen laadullista tutkimista. Uudistet-

tu ja laajennettu painos. Tampere: Tampereen yliopiston jäljennepalvelu. 3-31. 

 

Lehtovaara, M. 1995. Tutkimus ja tutkimuksen tutkimus fenomenologisesta näkökulmasta. 

Teoksessa: Nieminen, J. (toim.) Menetelmävalintojen viidakossa. Pohdintoja kasvatuksen 

tutkimisen lähtökohdista. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden laitos. Julkaisusarja B 

13. Tampere: Tampereen yliopisto, 71-90. 

 

Lehtovaara, M. 1996. Situationaalinen oppiminen – ontologisia ja epistemologisia lähtö-

kohtia. Teoksessa: Lehtovaara, J., Jaatinen, R. (toim.) Dialogissa, osa 2 – ihmisenä ihmis-

yhteisössä. Tampereen yliopisto. Jäljennepalvelu, 79-107. 

 

Lillemyr, O. F. 1990. Lek på allvar. Teorier om lek under förskoleåren. Lund: Studentlittera-

tur. 



74 

 

Lindqvist, G. 1998. Leikin mahdollisuudet. Suom. I. Arffman. Jyväskylän yliopisto. Koulu-

tuksen tutkimuslaitos. 

 

Mäkinen, S. 1996. Vuorovaikutus lapsen ja aikuisen välillä. Tapaustutkimus vuorovaiku-

tuksesta päiväkodissa. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Pro gradu -

tutkielma. 

 

Nummenmaa, R. 2001. Tulkinnallinen lähestymistapa varhaiskasvatuksen tutkimuksessa 

ja teorianmuodostuksessa. Teoksessa: Karila, K., Kinos, J. & Virtanen, J. (toim.) Varhais-

kasvatuksen teoriasuuntauksia. Juva: PS-kustannus, 25-39. 

 

Perttula, J. 1995. Kokemus psykologisena tutkimuskohteena. Johdatus fenomenologiseen 

psykologiaan. SUFI-tutkimuksia 14. Tampere: Suomen fenomenologinen instituutti. 

 

Perttula, J. 2005. Kokemus ja kokemuksen tutkimus: fenomenologisen erityistieteen tie-

teenteoria. Teoksessa: Perttula, J. & Latomaa, T. (toim.) Kokemuksen tutkimus. Merkitys – 

tulkinta – ymmärtäminen. Helsinki: Dialogia.   

 

Pramling, I. 1983. The Child`s Conception of Learning. Göteborg Studies in Educational 

Sciences 46. 

 

Pramling, I. 1991. Barn och inlärning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Rauhala, L. 1974. Psyykkinen häiriö ja psykoterapia filosofisen analyysin valossa. Tapiola: 

Weilin & Göös. 

 

Rauhala, L. 1981. Merkityksen ongelma psykologiassa ja psykiatriassa. Helsingin yliopis-

ton psykologian laitoksen soveltavan psykologian osaston tutkimuksia 8. 

 

Rauhala, L. 1989. Ihmisen ykseys ja moninaisuus. Sairaanhoitajien koulutussäätiö. 

 

Rauhala, L. 1992. Humanistinen psykologia. Helsinki: Yliopistopaino. 

 

Rauhala, L. 1998. Ihmisen ainutlaatuisuus. Helsinki: Yliopistopaino. 



75 

 

Rauhala, L. 2005a. Ihmiskäsitys ihmistyössä. 3. painos. Helsinki: Yliopistopaino. 

 

Rauhala, L. 2005b. Tajunnan itsepuolustus. 3. muuttamaton painos. Helsinki: Yliopistopai-

no. 

 

Rauhala, L. 2005c. Hermeneuttisen tieteenfilosofian analyyseja ja sovelluksia. (Julkaistu 

aiemmin nimellä Eksistentiaalinen fenomenologia hermeneuttisen tieteenfilosofian mene-

telmänä) Helsinki: Yliopistopaino. 

 

Rauste-von Wright, M-L., von Wright, J. & Soini, T. 2003. Oppiminen ja koulutus. 9. uudis-

tettu painos. Juva: WSOY. 

 

Riihelä, M. 1996. Mitä teemme lasten kysymyksille? Lasten ja ammattilaisten kohtaamis-

ten merkitysulottuvuuksia lapsi-instituutioissa. Helsingin yliopisto. Sosiologian laitos. Sta-

kes. Tutkimuksia 66. Jyväskylä: Gummerus. Väitöskirja. 

 

Riihelä, M. 2000. Leikkivät tutkijat. Helsinki: Edita. 

 

Riihelä, M. 2008. Elämä on ehkä sittenkin vain leikkiä. Saatavilla www-muodossa: >URL: 

http://www.edu.helsinki.fi/lapsetkertovat/Julkaisut/Riihela_Elama_on_leikkia.pdf>. Viitattu: 

31.3.2008. 

 

Ruoppila, I. 1999. Lasten tutkimuksen eettisiä kysymyksiä. Teoksessa: Ruoppila, I., Huja-

la, E., Karila, K., Kinos, J., Niiranen, P. & Ojala, M. Varhaiskasvatuksen tutkimusmenetel-

miä. Jyväskylä: Atena, 26-51. 

 

Rusanen, E. (toim.) 1989. Mitä on tehty toisin? Teoksessa: Voiko jotain olla toisin lasten 

päivähoidossa? projektin väliraportti. Sosiaalihallituksen raporttisarja 10. 

 

Seikkula, J. & Arnkil, T. E. 2005. Dialoginen verkostotyö. Helsinki: Tammi. 

 

Siljander P. 1988. Hermeneuttisen pedagogiikan pääsuuntaukset. Oulun yliopisto. Kasva-

tustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 55/1988. 

 

http://www.edu.helsinki.fi/lapsetkertovat/Julkaisut/Riihela_Elama_on_leikkia.pdf


76 

Silkelä, R. 1999. Persoonallisesti merkittävät oppimiskokemukset. Tutkimus luokanopetta-

jaksi opiskelevien oppimiskokemuksista. Joensuun yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 

52. Väitöskirja. 

 

Singer, E. 1996. Prisoners of the method. Breaking open childcentered pedagogy in the 

daycare centers. International Journal of Early Years Education 4 (2), 28-40. 

 

Strandell, H. 1995. Päiväkoti lasten kohtaamispaikkana. Tutkimus päiväkodista sosiaalis-

ten suhteiden kenttänä. Helsinki: Gaudeamus. 

 

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2002. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Jyväskylä: Tammi. 

 

Varto, J. 1992. Laadullisen tutkimuksen metodologia. Helsinki: Kirjayhtymä 

 

Varto, J. 1994. Filosofinen ihmiskäsitys ja toiseus. Teoksessa: Lehtovaara, J. & Jaatinen, 

R. (toim.) Dialogissa osa 1 – Matkalla mahdollisuuteen. Tampereen yliopiston opettajan-

koulutuslaitoksen julkaisuja A 21/1994. Tampere: Tampereen yliopiston jäljennepalvelu, 

100-115. 

 

Varto, J. 1995. Fenomenologinen tieteen kritiikki. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yli-

opistosta. Vol. XXX. Sufi-tutkimuksia 1. 2. painos. Tampere. 

 

Varto, J. 1996. Dialogiryhmien toiminta vuosina 1994-1995. Teoksessa: Vilkka, M. (toim.) 

Kohtaaminen taitona. Dialogisuus ihmistutkimuksen lähtökohtana ja menetelmänä. Lahden 

ammattikorkeakoulun julkaisuja D 1/1996. Lahti: Lahden ammattikorkeakoulu, 6-14. 

 

Wallin, K. 2000. Reggio Emilia ja sata kieltä. Suom. Elisse Heinimaa. Helsinki: LK-kirjat. 

 

Wertsch , J. V. 1998. Mind as action. New York: Oxford University Press. 

 

Värri, V-M. 1994. Hyvä kasvatuksen ehtona ja ongelmana. Teoksessa: Heikkinen, A., Leh-

tovaara, M. & Värri, V-M. (toim.) Puheenvuoroja kasvatusfilosofiasta. Tampereen yliopisto. 

Kasvatustieteiden laitos. Opetusmonisteet B 10, 13-21.  

 



77 

Värri, V-M. 2000. Maailma muuttuu, mutta kasvatusvastuu pysyy – auttamisvastuu kasva-

tussuhteiden perustana. Kasvatus 31 (2), 130-141. 

 

Värri, V-M. 2002. Hyvä kasvatus – kasvatus hyvään. Dialogisen kasvatuksen filosofinen 

tarkastelu erityisesti vanhemmuuden näkökulmasta. Tampere: Tampere University Press. 

Väitöskirja. 

 

Värri, V-M. 2004. Transsendentin merkitys kasvatuksessa. Teoksessa: Jaatinen, R., Kaik-

konen, P. &  Lehtovaara, J. (toim.) Opettajuudesta ja kielikasvatuksesta. Puheenvuoroja 

sillanrakentajille. Tampere: Tampere University Press, 15-25. 


